


طلیعه سخن

بدیهی اســت کنگرۀ عظیــم حج ، بخش 
جدایــی ناپذیر زندگی عبــادی  فرهنگی 
حجاج و آحاد مســلمانان جهان را در بر 
می گیرد، این نوع زندگی مومنانه تفسیر  
زندگی جوامع اسالمی را شکل می دهد ؛ 
لذا مناســک حج ، متون معنا دار را ایجاد 
می کند،متونی کــه نظام نرم افزاری حج 
ابراهیمی به شمار می آید  و تفسیر نشانه 
هــای متعدد حج، پویایی ســبک زندگی 
اســالمی  و اتحاد امت اسالمی را موجب 

می شود.
در ایــن بیــن نقش آموزه هــای حج در 
ایجــاد تغییرات عمده در شــیوۀ زندگی 
زائــران و ترســیم مهندســی زندگی بر 
مبنای دستورات و آداب اسالمی غیر قابل 
انکار اســت؛ اصالح ســبک تغذیه؛ سبک 
پوشش، سبک گفتار، ســبک رفتار و نیز 
بهینه ســازی تعامل گرایــی با دیگران و 
ارتقای بهــره گیری از فراغت در ایام حج 
می تواند به تقویت سبک زندگی اسالمی 

منجر شود.
هم چنین زندگــی جمعی، نفی منّیت ها 
و تمرین صبر و تحمل در شــرایط دشوار، 
اهتمــام به محیط زیســت و تالش برای 
ایجاد محیــط امن از جمله نشــانه های 
رفتاری است که سبک زندگی اسالمی را 

شکل می دهد.
از ســوی دیگر کنگرۀ عظیم انســانی در 
موســم حج، فرصتی طالیی در هم گرایی 
زبــان ها، فرهنگ ها، ملیت ها و نژادها به 
شــمار می آید که در نوع خود ارتباطات 
میان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع 

اسالمی را شکل می دهد.
حج یکی از مهمترین آیین های اســالمی 
اســت که ارتباط با خود، ارتباطات میان 
را در  فردی،ارتباطات گروهــی و جمعی 
حــوزه های مختلف میــان فرهنگی، بین 
المللــی، جهانی و ســنتی به منصۀ ظهور 
می رســاند که در نهایت بــه هم گرایی 
فرهنگی و تقویت روز افزون وحدت جهان 

اسالم می انجامد.
واکاوی  ســایۀ  در  مهــم  ایــن  تحقــق 
تفاسیر،نشــانه ها، معانی و اسطوره های 
بی بدیل مناسک حج امکان پذیر است که 

ارتباطی  و  توان رویکردهای فرهنگی  می 
را  با بهره گیری از دانش نشــانه شناسی 
رمز گشــایی کرد، لذا ضرورت  تغییر افق 
نــگاه به حج از یک مناســک شــرعی به 
الگویی برای تغییر نظام اجتماعی موجود 
و ترســیم ایجاد نظم اجتماعی مطلوب به 

ویژه در امت اسالمی انکار ناپذیر است.
لذا بر همۀ نخبگان و دغدغه مندان جهان 
اسالم فرض اســت تا در راستای ارتقای 
گفتمان میان فرهنگی حج  تالش نمایند 
کــه تحقق این مهم در گــرو وحدت روز 
افزون ملت های مســلمان در راســتای 
نگاه جدی و واقعی به نشــانه های میان 

فرهنگی حج ابراهیمی است.
توحید گرایــی و اجابت دعوت حق و نیز 
توانمندی در همزیســتی فــرا فرهنگی و 
میان فرهنگــی ، حقیقت اعتصام به حبل 
اهلل را عینیت می بخشد؛ اینگونه است که 
محوریت معنویت و زیست اقوام و مذاهب 
اسالمی و ارتقای روز افزون تربیت اسالمی  
به رشد و تعالی و کمال منتهی می شود.

البته باید دانســت اســت  قــدرت های 
استکباری تعامالت راهبردی امت اسالمی 
را در حج بــر نمی تابند لذا نظریۀ جهانی 
شدن را بر دیگر جوامع به ویژه کشورهای 
اســالمی تحمیــل خواهند کــرد که به 
نوبۀ خود چالش جدی در مســیر تقویت 
قلمداد می  اســالمی  ممالک  همگرایــی 
شــود، حال آنکه بر خالف تئوری جهانی 
شــدن که ســیطرۀ روز افزون بــر دیگر 
جوامــع را دنبال می کند و نیز  بر  خالف 
نظام اســتبدادی آل سعود که  در فضای 
قبیلگــی ســیر می کند، فریضــۀ عبادی 
سیاســی حج  به علت برخورداری از نظام 
باز و گستردۀ دینی از ظرفیت حدأکثری 
در تقویــت ارتباطــات میــان فرهنگی و  

اتحاد امت اسالمی برخوردار است .
بــا این تفاســیر طرح ریزی نظم نشــانه 
شناســی توحیــد در ارتقــای روز افزون 
ارتباطات موحدانه میان مسلمانان و دیگر 
جوامع مرتبط با  ادیان توحیدی ضروری 
اســت، همۀ این مولفه های و نظام  های 
شــناختی موجــود  در مناســک حج در 
گرو تغییر پارادایم حج و ترمیم سیاســت 
گــذاری کالن بر روی اهــداف راهبردی 
نظام اسالمی، به ویژه بازتعریف دقیق آن 
سیاست ها در راستای  تقریب روز افزون 
مذاهب اســالمی و ارتقای گفتمان میان 

فرهنگی است که به ویژه  باید در دستور 
کار بعثه های مراجع معظم تقلید در حج  

قرار گیرد.
نباید فراموش کــرد میلیونها زائر از دهها 
کشور اسالمی هر ساله برای انجام مناسک 
حــج عازم مدینــه منوره و مکــه مکرمه 
مي شــوند،در این بین تعامل گرایی بعثه 
های مراجع معظــم تقلید با کاروان ها و 
زائران مسلمان شیعه و سنی، پاسخگویی 
به پرسش های فقهی و اعتقادی  و تبیین  
و تبلیــغ اصول و مبانــی فکر ی و نظری  
مذهب حقۀ تشــیع در طول ایام حج، از 
جمله الزاماتی اســت که  تقویت وحدت 

امت اسالمی را به همراه خواهد داشت.
لیکن برای ریشه کنی اختالفات باید کالم 
مرجع عالیقدر جهان تشــیع حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی اشاره کرد که 
فرمــود:، عالوه بر اینها باید یک سلســله 
دیدارهــای خصوصی،  علمــی ،  مبادالت 
رفت و آمد دانشمندان دو طرف و مالقات 
و گفتگــو با یکدیگــر در محیط تفاهم و 
صمیمیت، و تشــکیل کنگره ها برای حل 
مشکالت بزرگی که جهان اسالم را با آن 
روبروســت و از همه مهمتر بهره برداری 
کافــی از کنگره عظیم جهانی اســالم در 
ایــام حج ، صورت گیرد تا آثار شــوم این 
پراکندگــی و بدبینی و نفاق به خواســت 
خدا تدریجــاً از میان مســلمین برچیده 

شود .
اینگونه اســت کــه حج  می توانــد حلقه 
اتّصال علما و اندیشــمندان جهان اسالم 
باشــد. اگر ترتیبی دهند که کنفرانسهای 
علمــی  مختلفــی پس از اعمــال حج  که 
حّجاج فرصت کافی دارند، تشــکیل شود، 
و علما و دانشــمندان مسلمان کشورهای 
مختلف در آن شــرکت کــرده، و به طرح 
بپردازند، بدون  دیدگاههای علمی  خــود 
شک باعث ترّقی و رشد فکری و فرهنگی 

مسلمین خواهد شد. 
بی شک اهتمام علمای مذاهب اسالمی به 
آثار و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بی 
بدیل کنگــرۀ عظیم حج در مقولۀ ارتقای 
سبک زندگی اســالمی  و تقویت وحدت 
جهان اسالم ، تعامل گرایی میان فرهنگی 
و رفع  بســیاری از چالش ها و اختالفات  
را در ممالک اســالمی بــه همراه خواهد 

داشت.
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پیام ها و بیانات

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، 
شب گذشته در حرم مطهر رضوی، ایمان 
به خــدا را مالک اصلی رفتار انســان ها 
دانســتند و با بیان این کــه هر کس این 
ایمان راســخ داشــته باشــد می داند که 
خداوند متعــال بــه او از رگ گردن نیز 
نزدیک تر اســت، فرمودند: همواره اعتقاد 
به این داشــته باشــید عالــم در محضر 

خداست.

ایشان با بیان این که باید این را باور کرد 
و بدانیم که نباید در پی ظلم و ستم و زور 
و تزویر و ریا رفــت، تصریح کردند: هرگز 
در زندگی خود به دنبال رشــوه خواری، 
ســرقت و دزدی اموال دیگران و یا غیبت 
و تهمت نباشید و خداوند متعال را حاضر 
و ناظر اعمال خودتان بدانید و این را باور 
کنید که هیــچ یک از رفتارتــان از نظر 

پروردگار دور نمی ماند.

ایشان ادامه دادند: اگر انسان ایمان راسخ 
به معاد داشته باشد به خوبی می داند که 
آنچه در روز قیامت شهادت می دهد اعضا 
و جوارح بدن انسان است؛ در حقیقت معاد 
دادگاه عدل عظیمی اســت که شواهد آن 
همین اعضای بدن انســان است و با این 
نگاه و نظر باید تالش کرد تا اعمال انسان 
در مســیر مورد رضایت خداوند متعال و 

مورد تاییدات حضرت حق قرار بگیرد.  

ایشــان با اشــاره به ضرورت انجام اعمال 
صالــح در ادامه راه ایمــان به خدا، اظهار 
کردنــد: میوه درخت ایمــان عمل صالح 
اســت و یکی از امتیازات قــرآن نیز این 
است که مســائل را به صورت جامع بیان 
می کند که این جامعیت در تبیین معانی 
عمل صالح سبب شده تا برای فرد، جامعه، 
سیاست، اقتصاد، اخالق و همه حوزه های 

زندگی بشری مصداق داشته باشند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
با بیان این که بر اســاس بیان امام صادق 
علیــه الســالم ایمان هفتــاد در دارد که 
مهمترین آن توحید است، ابراز کردند: در 
کتاب وســائل الشیعه روایات متعددی در 
خصوص موانعی که بر ســر راه مسلمانان 
وجــود دارد و راه رفع آن آمده و در هیچ 
یــک از قوانین دنیا قانونــی در خصوص 
موانــع دنیا بیانی نگفته اما قانون اســالم 
حتی برای ســاده ترین مسائل نیز برنامه 

دارد.

ایشــان ادامه دادند: عمل صالح این است 
کــه امکانات و تســهیالت ازدواج را برای 
جوانانی که در معذوریت هســتند فراهم 
کنیــد، به عنــوان مثال ببینیــد که اگر 
جوانانی از توانایی مالــی کمی برخوردار 

هستند آنان را یاری کنید.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
با بیان ایــن که عمل صالــح فراوانی در 
اطرافمــان وجود دارد امــا از آن ها غافل 
هســتیم، یکی از ایــن اعمــال را ایجاد 
اشــتغال برای جوانان دانســتند و خاطر 
نشان کردند: بیکاری منشا مفاسد فراوانی 
اســت و عمده این انحرافــات و یا پرونده 
های دادگســتری مولود بیکاری است که 
اعمــال صالح می تواند درمانی شایســته 

برای این معضل اجتماعی باشد.

ایشــان با اشــاره به ســه رکن اصلی در 
درمان بیــکاری بیان کردنــد: رکن اول 
جوانان هســتند که بیان می کنند فالن 
کار در شــان ما نیست، امروز سوال ما از 
آنان این اســت که اگر این کارها در شان 
)علیه  امیرمومنان  نیســت پس چرا  شما 

السالم( کشاورزی و باغبانی می کردند.

ایشان یکی از مهمترین عوامل بیکاری را 
طرز تفکر نادرست و اشتباه برخی جوانان 
دانســت که عده ای خیال می کنند کار 
شایسته آنان نیست و با انتقاد از وضعیت 
اشتغال امروز جامعه، از جوانان خواستند 
تا با همــت و توان به دنبال کار و فعالیت 

باشند.

معظــم لــه در ادامه با انتقاد از ســرمایه 
دارانــی که اموال و ســرمایه های خود را 
در بانک ها خارجی گذاشــته و از خدمت 
اشــتغال و تولید کار برای جوانان جامعه 
خارج کرده اند، ابــراز کردند: قرآن کریم 
اینان را تهدید شــدیدی کــرده آن طور 
که می گوید کسانی که سرمایه دارند اما 
آن را در خدمــت تولید کار برای جوانان 
قرار نمی دهند عذابی سخت و مهلک در 

انتظارشان است.

ایشــان با بیــان این کــه روز قیامت این 
سرمایه های بی حاصل را تبدیل به سکه 
کرده، در آتــش جهنم داغ می کنند و بر 
پیشانی و پهلوی اینان می گذارند، اظهار 
کردند: در روز معاد بــه اینان می گویند 
اینان ســرمایه هایی بود که از گردش به 
بهانه اینکه قرار دادن آن در مســیر تولید 

هزینه و مشکالت دارد خارج کردید.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، 
رکن ســوم را دولت دانســتند که متولی 
تولیــد کار اســت و با بیان ایــن که باید 
دولت هزینه هــای اضافی را حذف کرده 
و بــا همه توان در شــرایط فعلی دغدغه 
اش رونق اقتصادی باشد، از دریافت یارانه 
های بی دلیل ثروتمندان انتقاد و تصریح 
کردند: بارهــا به مســؤوالن گفته ام که 
شجاعت به خرج دهید، تصمیم بگیرید و 
این معضل یارانه ثروتمندان را حل کنید.

ایشان با بیان این که این یارانه تنها سهم 
مســتحقین واقعی جامعه اســت و نباید 
این ســرمایه های هنگفــت از بیت المال 
به دست آنانی برسد که به این پول نیازی 
ندارند، بیان کردند: بنــا بود با این یارانه 
چرخ های اقتصادی کشــور به راه بیافتد 
اما متاســفانه امروز بــر خالف این جلوی 

تولید کار گرفته شده است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
با بیان این که در خصوص یارانه ها بارها 
به مســؤوالن بیان کــرده ام تا جلوی بی 
قانونی آن گرفته شــود، حل مشکل یارانه 
ها را نیازمند شــجاعت مســئولین و عزم 
جدی آنان دانستند و اظهار کردند: دلیلی 

ندارد بیت المال خرج متمکنین شود.

وی با بیان این که رسالت دولت این است 
تا جلوی بانک های افســار گســیخته را 
بگیرد، یادآور شدند: امروز به من گزارشی 
رســیده که عده ای کارخانه راه انداخته 
اند و سودشــان ده درصد است؛ اما بانک 
از آنها سی درصد سود می گیرند که این 
طرز از برخورد بانک ها عامل ورشکستگی 
و تعطیلــی کارخانه می شــود و باید این 

وضعیت اصالح شود.

ایشــان در ادامه با بیان این که باید برابر 
قاچــاق کاال گرفته شــود تــا چرخ های 
اقتصــاد به گردش در بیایــد، از ورود ده 
ها کامیون جنس قاچاق به کشور انتقاد و 
آن را خطری بزرگ برای کشــور دانستند 
و گفتند: جوانان و دولتمردان دســت به 
دست هم دهند و با همتی جهادی تولید 
کار داشــته باشند و بدانند تا تولید کاری 
نباشــد خانه و کاشانه برای جوانان فراهم 

نمی شود.

وی با اشــاره به عمل صالح دیگری یعنی 
اصالح ذات البین، آن را ســفارش شــده 
انبیــا و ائمــه معصومین علیهم الســالم 
دانســتند و بــه زوج های جــوان توصیه 
کردند تــا اختالفات خــود را در محیط 
خانــواده حل کنند و نگذارنــد به فضای 

دادگستری کشیده شود.

حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی با بیان 
این که ریش سفید های جامعه در اصالح 
ذات البین نقش اساســی دارند و نباید از 
این رسالت خود غفلت کنند، خاطر نشان 
کردند: وجود مقدس رســول خدا )صلی 
اهلل علیه وآله وسلم( در بیانی فرمودند که 
آنچه از نماز و روزه که ستون دین و عامل 
معراج مومن است ارزش برتر و بیش تری 
دارد اصــالح ذات البین بوده و اختالفات 

عامل نابودی جامعه می باشد.

ایشان با انتقاد از آمار پایین ازدواج و رقم 
باالی طالق در کشــور، ایــن را دو معیار 
جامعه بیمار دانســت و با بیان این که هر 
کس می تواند اصالح ذات البین کند باید 
بشــتابد و از مشــکالت آن نهراسد، بیان 

البین دردســری  اگر اصالح ذات  کردند: 
دارد آن را بــه جــان بخریــد چراکه این 
مشــکالت عبادت و ضامن نجات جامعه 
از مشکالت اســت. هر کس بین مردم را 
اصالح کند بیــن خود و خداوند متعال را 

اصالح کرده است.

ایشــان با اشــاره به یکی دیگر از اعمال 
صالــح در راه خدا یعنی مبارزه با فســاد 
به خصوص در فضای مجازی، با بیان این 
که این شبکه های اجتماعی امروز بالیی 
عظیم است که به جان مردم افتاده، اظهار 
کردند: متاسفانه امروز این ابزار اثرگذار به 
جای اینکه در خدمت علم و دانش باشــد 
در مسیر فساد و تباهی قرار گرفته است.

ایشان با بیان این که بسیاری از طالق ها، 
بخشی از دزدی و ســرقت ها و یا مفاسد 
دیگر مربــوط به همین فضــای مجازی 
است، ابراز کردند: شــما باید کاری کنید 
کــه جوانانتان آلوده فســاد بــه این فضا 
نشــوند چراکه گاه سرنوشتشان را تغییر 

می دهد.

حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی با بیان 
ایــن که برای ما نقل کــرده اند در خارج 
از کشــور فضای مجازی بخش هایی پیدا 
کرده و هر کس در هر رده سنی به بخشی 
از این فضا احاطه دارد، از قرار دادن همه 
بخــش های فضای مجــازی در همه رده 
های سنی در ایران اسالمی انتقاد کردند 
و از مســؤوالن خواستند تا به این موضوع 

رسیدگی کنند.

ایشــان در بخش دیگری از سخنان خود 
به وضعیت مناطق آســیب دیده از سیل 
و زلزلــه بــه خصــوص در اطراف شــهر 
مشهد اشــاره کرد و با بیان این که یکی 
از مهمترین اعمال صالح ســفارش شــده 
تسریع رســیدگی به وضعیت این مناطق 
اســت، گفتند: وقتی اتفاقی همچون سیل 
و زلزلــه رخ می دهد رســانه هــا تا یک 
ماه آن را برجســته می کنند اما ســپس 

فراموش می شود.

ایشان با انتقاد از عدم اطالع مردم نسبت 
به آنچــه برای صاحبــان مجتمع تجاری 

سخنرانی حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 
در بارگاه مطهر رضوی
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پالســکو اتفاق افتاد، بیــان کردند: امروز 
مردم ما نمی داننــد که چندین هزار نفر 
مشغول به کار در این مرکز چه سرنوشتی 

دارند.

ایشــان در ادامه ابراز امیدواری کردند تا 
وضعیت چنین اتفاقاتی در کشور فراموش 
نشــود و از دولت و خیرین خواســتند تا 
بــا تعامل بــا یکدیگر هرچه ســریعتر به 
وضعیت این مناطق رســیدگی شود و در 

راه رفع مشکالت آنان پیشقدم شوند.

حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی با بیان 
ایــن که البته در مســیر حل مشــکالت 
مختلفی که در این مناطق برقرار اســت 
کار فــردی جــواب نمی دهــد بلکه باید 
گروه هایی در این راســتا فعال شوند و از 
تالش و ممارست خود دریغ نکنند، اظهار 
کردند: امیدوارم مجموعه ای در راســتای 
خدمــت رســانی هرچه ســریعتر به این 
مناطق تشکیل شــوند و با همت جهادی 

خود مشکالت را مرتفع کنند.

ایشــان در پایان تغییر و تحول روحی را 
از آثــار زیارت ثامن الحجج علیه الســالم 
دانستند و با بیان این که اگر تغییر روحی 
پیدا نکردید بدانید زیارت شــما پذیرفته 
نشــده، از همه مردم خواستند تا با قلبی 
پاک و با اســتغفار و توبه بــه بارگاه منور 
رضوی مشرف شوند و اظهار کردند: همه 
همت خود را در راستای خدمت به مردم 
بگذارید و پیوســته امر به معروف و نهی 
از منکــر کنید؛ اینگونــه تحول روحی در 
شــما پیدا می شــود و از ایــن بارگاه که 
کانون لطف خداست، دست خالی باز نمی 

گردید.

دیدارها

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی

آیت اهلل سید احمد علم الهدی

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط معّظم له
 در حرم مطهر رضوی

آیت اهلل سید محمد تقی مدرسی

آیت اهلل صافی گلپایگانی

آیت اهلل مصطفی اشرفی شاهرودی

مدیرکل و کارکنان صدا و سیمای خراسان رضوی

طالب حوزه علمیه خراسان
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مواضع دفتر

اخیــرا دوباره داســتان دروغیــن رابطه 
دامادی تاجر بــه نام مدلّل با حضرتآیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته( 

در بعضی از سایت ها آمده است!

مکــرر از معظم له شــنیده ایم که هرگز 
نامبرده را ندیده و نمی شناسم و هیچگونه 
رابطه ای با ما نداشته و ندارد. اما آنها که 
نه ایمان دارند و نه وجدان، از تکرار دروغ 

های خود ابا ندارند.

ســپس در ادامه، اضافه کرده اند که کار 
این افراد، مانند وهابیت اســت که بارها با 
دالیل مختلف اثبات کرده ایم که شــیعه 
قائل به تحریف نبوده و نیست و در کتب 
تفســیری و علوم اصــول و ...  همه این 
دالئــل را آورده ایم، امــا همه این دالئل 
را می شــنوند و دوباره می گویند که چرا 

شیعه قائل به تحریف است!

اخیرا دروغ بزرگ تازه ای از صدای آمریکا 
که دشمنی آنها نسبت به اسالم و ایران و 
مراجع بزرگ دینی بر کسی مخفی نیست 
دربــارۀ حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم 

شیرازی)مّدظله( پخش شده است.

آنچه بر ما مسلم شده این است که گروهی 
در خــارج و بعضی در داخــل بجای اتاق 
فکر اتاق هایی بــرای جعل و تولید دروغ 
و تهمــت باز کرده اند و هر روز مطلبی را 
که سرتا پا مجعول و کذب محض و عاری 
از حقیقت اســت درســت کرده و منتشر 
مــی کنند. و به گمان خــود می خواهند 
شــخصیت ممتاز روحانــی و مرجعیت و 
نفوذ معنوی معظم له را زیر ســؤال ببرند 
که بحمداهلل تاکنون کوچک ترین توفیقی 
در این زمینه پیدا نکرده و نخواهند کرد.

هنگامی که از معظم له در این باره سؤال 
کردیم گفتند ســرتاپا کــذب و عاری از 
حقیقت و حتی یک کلمه درســت در آن 
نیست و سزاوار اســت هر روز وقت خود 

را برای تکذیب این دروغ ها تلف نکنیم.

از کســانی که نه ایمان دارند، نه وجدان 
و نه شرف انتظاری جز این نباید داشت.

خداوند همه را به راه راست هدایت کند.

بعد از نشــر خبر ســرتاپا دروغین صدای آمریکا که حتی یک کلمه آن واقعیت نداشت 
اعالمیه دروغین دیگری در بعضی از ســایت ها بنام جمعــی از فضالی حوزه علمیه قم 
منتشــر شــد که آن هم ســرتاپا دروغ بود و بعد از تحقیق معلوم شد مربوط به بعضی 
از اطرافیان آقای نکونام اســت. آقای نکونام به ســبب مشکالت اخالقی از سوی دادگاه 
ویژه محکوم و در زندان اســت و تصور بعضی از اطرافیان او این اســت که حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی)مّدظلّه( اصرار بر مجازات او داشــته اند، در حالی که بارها 

گفته ایم این اشــتباه محض است و ایشان دخالتی در این موضوع نداشته است.

اکنون اینها از هر فرصتی برای هتاکی به معظم له استفاده می کنند و جالب این که ذیل 
اعالمیه آن ها بدون هیچ مناســبتی صحبت از آقای نکونام آمده و از او با القاب خالفی 
یاد کرده و عمال خود را معرفی کرده اند. ما به آنها نصیحت می کنیم که مصلحت شــما 
ایــن اســت که او را به حال خود رها کنید و از دفــاع از وی خودداری کنید که خدای 

ناکرده سبب تباهی دنیا و آخرت شما می شود.

والسالم علی من اتبع الهدی

پس از انتشار شایعاتی پیرامون معّظم له سه عنوان 
تکذیبیه از سوی دفتر ایشان منتشر شد

1
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فن آوری

جمــع آوری مطالــب، فیــش نــگاری و 
مدیریــت فیش ها/یادداشــت ها یکی از 
ابزار های مهم پژوهشــی اســت. این نرم 
افزار با هدف سهولت فیش برداری و ثبت 
یادداشت های شــخصی به منظور انجام 
فعالیت های پژوهشــی و حتی گردآوری 
با منبر طــالب طراحی  مطالب مرتبــط 

گردیده که دارای امکانات زیر است:

1. ایجاد موضوعات پژوهشــی مختلف به 
به منظور سهولت تشخیص  تفکیک رنگ 
مطالب ذیل هر موضوع با قابلیت حذف و 

ویرایش موضوعات.

2. امکان فیلتر نمودن فیش ها )یادداشت 
ها( بر حســب موضوع و یا به تفکیک نرم 

افزار ها.

3.  امــکان تهیــه پیشــتیبان و بازیابی 
اطالعات فیش نگاری شــده از فهرســت 
موضوعــات و فیــش های درج شــده به 

منظور اشتراک گذاری با دیگران.

4. امــکان انتخــاب مطلــب بــه صورت 
مســتقیم، از نرم افزار های تولیدی پایگاه 
اطالع رســانی حضرت آیــت اهلل العظمی 
مکارمشیرازی )مد ظله العالی( با توجه به 
غنای محتوایی نرم افزارها در زمینه علوم 
و معارف اسالمی با قابلیت درج حاشیه بر 

مطالب انتخاب شده.

5. امــکان درج مطالب انتخاب شــده از 
سایر نرم افزارها یا صفحات مرورگر سایت 
ها، در نرم افزار پژوهشــیار با قابلیت درج 
انتصاب مطلب بــه موضوعات  عنــوان و 

پژوهشی موجود.

6. امکان درج فیش های مستقل از داخل 
نــرم افــزار و انتصاب آن بــه موضوعات 

پژوهشی.

7. امکان مرتب سازی فیش های ذیل یک 
موضوع بر اســاس آخرین تاریخ ویرایش / 
ایجاد و یا بر اساس حروف الفبای عناوین 

فیش ها به صورت صعودی و نزولی.
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1یادداشت

شکوه گفتمان مقاومت اسالمی از منظر معظم له
لزوم وحدت صفوف مســلمین  و مقاومت 
و پایمــردی در مقابل دشــمن و صبر و 
شکیبایی در مقابل مشکالت و آزمایشهای 
مختلف الهــی و ذکر خداوند در هر حال، 
از جمله مهمترین مســائل در آموزه های 
اسالمی اســت لذا برای پیشبرد هر گونه 
هدفــی از اهداف ایمان اعــّم از هدفهای 
تربیتــی، اجتماعــی، انســانی، علمــی، 
فرهنگی و سیاســی، مقاومت و استقامت 
شــرط نخستین اســت. زیرا »حرکت« و 
»مقاومت« هنگامی که دســت به دست 
هم دهنــد عامل اصلــی هرگونه پیروزی 

خواهند شد.

اینگونه اســت کــه وقتی  بت پرســتان 
حضــرت  تهدیــد  بــا  مي خواســتند 
ابراهیم)علیه الســالم(، مــردم را از دین 
الهــي بازدارند، لیکن آن حضرت   در برابر 
آن ها مقاومت و  ایستادگي کرد.هم چنین 
حضرت ابراهیم)علیه الســالم( با این که 
به سنگ ســار تهدید شــده بود، ولي این 
تهدیدها در اهداف و برنامه هاي وي خللي 
ایجاد نکرد؛ عصباني نشــدن در برابر افراد 
لجوج،و نترسیدن از تهدیدها ازجمله پیام 
های مقاومت حضرت ابراهیم علیه السالم 

در برابر بت پرستان است.

لذا شــاهدیم  بعد از گذشــت 39 سال از 
پیروزی انقالب اسالمی؛ اگرچه طوفانها و 
دشمني های زیادی بوده است که در این 
منطقه یک قدرت مســتقل پیدا نشود تا 
مانع غارتگری های آنها نشود، ولی بحمد 
اهلل اکنون نظام اسالمی با گفتمان متعالی 
مقاومــت، باصالبت و مقتدر بر ســرجای 

خود ایستاده است.

حماســه حســینی ؛ پیام راهبردی 
مقاومت اسالمی

مســأله قیــام خونین امام حســین علیه 

الســالم امروز برای ما شیعیان به صورت 
یک الگــو و برنامه جهت مقاومت در برابر 
هر گونه استبداد و زورگویی و ظلم و ستم 
لَّۀ؛ ما  درآمده و شعارهای »َهْیهاَت ِمنَّا الذِّ
هرگز تن بــه ذلّت نمی دهیــم«، »َو انَّ 
الَْحیــاَۀ َعقیَدۀ َو َجهــاد؛ حقیقت زندگی 
ایمان و جهاد است« که برگرفته از تاریخ 
خونبار کربالســت همیشــه به ما کمک 
کرده اســت که در مقابــل حکومت های 
ظالم بایستیم و با اقتدا به ساالر شهیدان 
حســین و یارانش، شّر ظالمان را برطرف 

سازیم .

لذا هر چه از عمر قیام عاشــورا می گذرد 
بر هیبت و عظمت آن افزوده شــده و یاد 
و خاطره شــهدای این قیــام در قلب ما 
ســرزنده تر می شــود، این قیام سرمشقی 
اســت برای آزادمردانی که در راه احیای 
الهــی دریــغ نمی کنند و در  ارزش های 
مقابل طغیان ظالمان و گردنکشان سدی 

محکم و استوارند.

 همین امر ســبب شده اســت تا ظالمان 
و کــوردالن عالم بــه خیال خــام خود 
ریشه های این قیام بی نظیر را نشانه گرفته 
و هر ساله با تکرار شبهاتی که دیگر نخ نما 
شــده اند آن را تضعیف می کنند.در حالی 
که حماســه حســینی ، پیام مقاومت در 
برابر تهدیدات و فشارهای استکبار را عالم 
گیر کرده اســت، اینگونه اســت که ملت 
قهرمان ایران ثمــره پایمردی و مقاومت 
خود را در  پیروزی در هشــت سال دفاع 
مقدس در ســایه خودباوری و امدادهای 

الهی به دست آورد.

 و یا رهبر شــیعیان لبنــان که بهترین و 
بیشــترین بهره برداری را از عزاداری امام 
حســین)علیه الســالم( نمود در جلســه 
بسیار پرشور بیروت که چند صد هزار نفر 

در آن شرکت داشتند، چنان نطق کوبنده 
ای کرد و مردم شــعار »هیهاۀ من الذلّۀ« 
را سر دادند که پشت اسرائیل را لرزاند و 
خودشان تصریح کردند که این مجلس و 
ســخنرانی برای آنها گران و سنگین تمام 
امام حسین)علیه  از عاشورای  شد، یعنی 

الســالم( برای داخل و خارج لبنان 
بهتریــن اســتفاده را کرد و به 

دشمنان خارجی و اسرائیل 
هشدار داد این که می 

لشکرماست  بینید 
معنــی  ایــن  و 
خامــوش نشــدن 

حســین  امام  نهضت 
اســت و همه جــا کربال و 

همه روز عاشورا است.

لذا تنها راه ما این اســت که 
ملّت های مســلمان بســیج 
شــده و بر ســران سازشکار 
فریاد بزنند، عّده مســلمانان 

در دنیا زیاد اســت وقتی 
ایران بــه تنهایی در برابر 
ابرقدرتها می ایســتد و یا 
در  تنهایی  بــه  اهلل  حزب 
مقابل اسرائیل می ایستد، 
توانند  همه مسلمانان می 
بایستندو  دشمن  برابر  در 

مقاومت اسالمی را به منصۀ 
پایداری  برسانند.این است رمز  ظهور 

و مانــدگاری اســالم عزیز و به راســتی 
همین قیام و مقاومت اســت که اسالم را 

در جهان گسترش می دهد.

وحــدت؛ نماد شــکوفایی مقاومت 
اسالمی

نباید فراموش نمــود پیروزی های جبهه 
ارزشمند وحدت است؛  مقاومت دستاورد 
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لــذا در ماه هــای اخیر شــاهد پیروزی 
هــای گوناگونی در  ســوریه ،عراق، یمن 
و لبنان...هســتیم،اگر وحدت بین شیعه و 
ســنی وجود نداشته باشد و در مقابل آنها 
دچار جنگ و نزاع باشــند پیروزی وجود 

نخواهد داشت.

خوشــبختانه پیروزی مقاومــت در لبنان 
خوب و کامل بوده و رژیم غاصب اسرائیل 
رو به ضعــف می رود و به شــدت ضربه 
خورده است، الحمدهلل در سوریه و عراق و 
یمن نیز پیروزی ها و دستاوردهای بسیار 
خوبی به دســت آمده است که این ها جز 

به سبب وحدت بین آنها نیست.

با این تفاسیر باید راه های گوناگون برای 
وحدت بین امت اســالمی اجرا شــود، به 
عنوان نمونه باید ارتباطات و مشــاهدات 
میان شــیعه و  اهل سنت تقویت شود تا 
همگان بدانند اتهاماتی که از سوی دشمن 
نسبت داده می شود با آنچه واقعیت دارد 

متفاوت است.

 هم چنین گســترش روز افزون همکاری 
در جهان اســالم  فرصتی بــرای تقویت 
بیشــتر وحــدت اســت و امیدواریم که 
پیروزی کامل بر رژیم غاصب اســرائیل و 
شود  تکفیری حاصل  تروریستی  جریانات 
که عالمات این پیروزی روز به روز بیشتر 

ظاهر می شود.

تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران 
زمینه ساز ترویج فرهنگ مقاومت

بدیهی اســت تکریم خانواده های شــهدا 
و ایثارگران ســرمایه ای بزرگ اســت که 
فرهنگ مقاومت و ایستادگی را در جامعه 

زنده می کند.

این فضیلــت مهم از هزار و 400 ســال 
پیش و در جریان جنگ های صدر اسالم 
و در ادامــه آن واقعه کربال به عنوان یک 
میراث ارزشــمند به ما رسیده است و ما 

پدید آورنده آن نبودیم.

لیکن انقالب اســالمی بــا ترویج فرهنگ 
مقاومت، ایثار و شــهادت از ابتدا تاکنون 
در مقابل همه دشمنان از جمله صدام که 

ســالح و اطالعات کافی در اختیار داشت 
ایســتادگی کرد و در ســال های اخیر با 
مقاومــت بی بدیل جوانــان ایرانی مدافع 
حرم در ســوریه و عراق پس از 39 سال 
روز به روز هم قوی تر و مستحکم تر می 

شود.

در ایــن بیــن اهمیــت تکریــم خانواده 
شــهدا و حفــظ فرهنگ ایثــار  مقاومت 
زیرا   اســت  و شــهادت بســیار ضروری 
کســانی که در زمان جنــگ نبودند باید 
ببینند که مســئوالن و مــردم به خانواده 
های ایثارگران و شــهیدان توجه دارند و 
بســیاری از مراکز کشور به اسم شهیدان 

نامگذاری شده است.

لذا تکریم از خانواده های شهدا، هم تشکر 
از زحمــات آنها در جهت حفظ اســالم و 
انقالب اســت و هم ســرمایه ای است که 
با گســترش فرهنگ مقاومــت و به تبع 
آن شــهادت طلبی، کشــور را در مقابل 
تهدیدات احتمالی دشمنان بیمه می کند.

از این رو نبایــد فراموش کرد که  ما هم 
اکنون بر سر سفره شهدای انقالب اسالمی 
به ویژه شهدای  مدافع حرم نشسته ایم و 
به خاطر ایثارگری های شــهیدان زندگی 
داریم، حال   و ســعادتمندانه  قدرتمندانه 
اگــر توجه بــه خانواده های شــهیدان و 
ایثارگران کم شــود، فرهنگ مقاومت در 
جامعه جایگاه خود را از دست خواهد داد 
و دیگر کســی حاضر نیست برای دفاع از 

ارزش ها وارد میدان جنگ شود.

آری  مــا مدیــون و مرهــون شــهیدان 
هســتیم و اگر به وظیفــه خود در تکریم 
خانواده های شــهیدان و ایثارگران عمل 
کنیم، همیشه افراد بسیاری را برای دفاع 
از کشــور و  ارزش های اســالم و انقالب 

خواهیم داشت.

مقاومت در برابر تحریم ها؛ رمز غلبه 
بر مشکالت اقتصادی

بدیهی است دشــمنان برای غلبه بر نظام 
اسالمی دســت به هر توطئه ای می زنند، 
لذا امروز اســتکبار جهانی انواع تحریم ها 
و محدودیت هــا را در مورد ایران در نظر 

گرفته تا جلوی مســیر پیشرفت کشور را 
بگیــرد، توطئه های  قــدرت های غربی 
در حالی اســت که استکبار جهانی چهره 
حقوق بشــری و دفاع از انســان ها را به 
خــود می گیــرد اما در عمل بــه گونه ای 
دیگر با مــردم جهان رفتــار می کند، به 
نحوی که باید گفــت  بی رحم ترین افراد 
هســتند،  غربی  ،سیاســت مداران  جهان 
زیرا وقتی دو کشــور با هــم جنگ دارند 
اما استکبار  بیماران آنها مصون هســتند 
جهانی در جنگ اقتصــادی خود با ایران 
جلــوی واردات دارو را هم می گیرد البته 
خوشــبختانه همه مردم دنیا چهره واقعی 

آنها را می دانند  .

 لذا دشــمنان ما که اینگونــه برنامه ها را 
تعقیب می کنند نه تابع شــرعی از شرایع 
آسمانی می باشــند و نه قانونی از قوانین 
انســانی. آنها طرفدار زور و ظلمند و باید 
ایستادگی  آنها  بســیاره خواهی  مقابل  در 

کرد .

حــال با این تفاســیر  مقاومت  رمز غلبه 
بر مشــکالت اقتصادی و توطئه دشمنان 
است، همانگونه که  پیامبر اعظم)صلی اهلل 
علیه و آله( ســه سال در شعب ابی طالب 
محاصره اقتصادی و اجتماعی بودند اما با 
مقاومت به پیروزی رســیدند. در این بین 
باید از   حضرت خدیجه)سالم اهلل علیها(  
الگو گیری شــود تا اگــر مملکت مان در 
فشار های نظامی و اقتصادی قرار گرفت، 
مانند این بانوی بزرگوار مقاومت داشــته 

باشیم.

از این رو  مسئوالن باید با همدلی، اتحاد 
و پرهیز از اقدامات بدون مشــورت، اقدام 
کنند؛ دولتمردان  بایددســت به دســت 
هم داده و بر اســاس تدبیر کارها را انجام 
می دهند تا این توطئه دشمنان هم خنثی 

شود.

امروز مســلمانان بیدار شده و می خواهند 
عقب ماندگــی خــود را در پرتــو بیداری 
اســالمی جبران کنند لذا ملت ایران نیز  
باید با ســاده زیستی  و اجتناب از تجمل 
گرایی و مصرف زدگی از ســد تحریم ها 

عبور کنــد؛  برای تحقق ایــن مهم باید  
روحیــه مقاومــت و ایســتادگی در برابر 
دشــمن را روز به روز در خــود و جامعه 
تقویت کنیم، از آن جهت که عقب نشینی 
دشــمن در عرصــه های مختلــف ثمره 

مقاومت و ایستادگی است.

سوریه؛ نقطه استراتژیک مقاومت

بی شــک هدف دشمنان، ســاقط کردن 
حکومت ســوریه و تجزیه این کشور است 
آمریکا و غربی ها به صورت مستقیم خود 
را در افغانســتان و عراق درگیر کردند و 
ضربــه آن را خوردنــد ؛  البته دشــمنان 
در ســوریه تنها به دنبال برکناری بشــار 
اســد نیســتند بلکه با شکســت مقاومت 
می خواهند به امت اسالم ضربه وارد کنند. 
آمریکا و متحدانش ســعی می کنند علیه 
محور مقاومت به صورت غیر مستقیم وارد 
شوند و مسلمانان را به جان هم بیاندازند 
و دشمنی مسلمانان از اسرائیل را به سوی 

یکدیگر منحرف سازند.

از این جهت آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
جنــگ نابرابــری را علیه ســوریه به راه 
انداخته اند؛ هدف اصلی استکبار از جنگ 
علیه سوریه این اســت که به خیال خود 
بشار اسد را ساقط کرده و سپس به سراغ 
حــزب اهلل و بعد از آن عــراق رفته و در 
ادامــه به ایران حمله کنند و خاورمیانه را 
به هرج و مرج بکشــند؛لیکن بشار اسد ، 
ارتش سوریه و جریان مقاومت...شجاعانه 
نشان دادند که می خواهند جلوی تجزیه 
کشور و تضعیف مقاومت را بگیرند و قطعا 

تاریخ از آنها به نیکی یاد خواهد کرد 

در ایــن میــان این ســه کشــور و علی 
الخصوص عربستان ضرر خواهد کرد و آل 
ســعود نیز ساقط می شــود؛ امیداوریم و 
دعا می کنیم که دشــمنان در نقشه خود 
موفق نشوند و امت اسالم هر روز منسجم 

تر و پیروزتر باشد.

پیروزی جبهۀ مقاومت نزدیک است

خداوند وعده پیــروزی را به مجاهدان و 
مسلمانان داده است و ان شا اهلل این وعده 
به زودی محقق می شود، لذاانتظار داریم 

هر چــه زوردتر مردم عراق و ســوریه به 
نحو کامل بر دشــمنان خود پیروز شوند؛ 
البته دشــمنان نقشــه هــای خطرناکی 
دارند، اما همانطور که قرآن فرموده است، 
ُ َخیُر الماِکریَن؛  ُ  َواهللَّ »َوَمَکروا َوَمَکــَر اهللَّ
و )یهود و دشــمنان مسیح، برای نابودی 
او و آیینش،( نقشه کشــیدند؛ و خداوند 
)بر حفظ او و آیینش،( چاره جویی کرد؛ و 

خداوند، بهترین چاره جویان است.«

در این میان  شــیعه، سنی، کرد و حتی 
مســیحی در عراق و ســوریه باید با هم 
متحــد باشــند ؛ در این صــورت جلوی 
افراطیونی که ســبب اختالف می شــوند 
گرفته خواهد شــد و پیروزی برای گروه 

های مقاومت خواهد بود.

علما و مراجع جهان اسالم گروه های وهابی 
و تکفیری را بیگانه از اسالم می دانند لذا 
مــا نیز با برگزاری کنگره های متعدد ضد 
تکفیر با حضور سفرای کشورهای اسالمی 
و علمــای شــیعی و اهل ســنت، تالش 
می کنیم اذهان عمومی جهان را نســبت 
به حقایق آگاه کرده و اســالم واقعی را به 
جهان معرفی و بــه جهانیان اعالم کنیم، 
و بدین وســیله از فریب و گرایش جوانان 
به این عقاید افراطــی جلوگیری کرده و 
گفتمان مقاومت را در جهان اسالم طنین 

انداز کنیم.

بدیــن ترتیب تحقق کامل  پیروزی جبهۀ 
مقاومــت اســالمی در مبــارزه نظامی با 
تکفیر در ســوریه و عــراق و نیز مقابله با 
این جریــان در جبهه های فکری و علمی 

است .

سخن آخر

در خاتمــه بایــد گفــت  دســتاوردهای 
مقاومت برای بقای اســالم و مکتب اهل 
بیت)علیهم الســالم( بی نظیر است ؛ خدا 
را به خاطر این برکات به دســت آمده از 
جبهــۀ مقاومت در لبنان،ســوریه و عراق 
ســپاس می گوییم. از خداوند میخواهیم 
به آنها خیر دهد و بر دشمنان پیروزشان 
کند و پایدار بدارد تا مایه افتخار اسالم و 

مسلمانان و خواری دشمنان باشند.

خداوندا! آنها را یاری کن و همه آنها را با 
تاییدات خاص خود مؤید بدار. آمین یارب 

العالمین.
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من موالّی یحّبــون أن أجلس علی اللُّبود، 
وألبس الخشن، ولیس یتحّمل الّزمان ذلک 
؛ برخی از دوستان کوته فکر، دوست دارند 
که من بر روی نمد بنشــینم  و جامه زبر 
و خشــن بر تن کنم، در حالــی که زمانه 

اقتضای آن را ندارد«.،

این یکی از اصول مشترک در زندگی همه 
امامان معصوم علیهم السالم بوده که عالوه 
بر آراســتگی باطن و روح و روان، ظاهری 

زیبا، پاکیزه و آراسته داشته اند.

لذا امام رضا علیه السالم می فرماید :»ِمْن 
ف؛پاکیــزه بودن از  التََّنظُّ أَْخالِق األنْبیــاِء 
اخالق انبیاســت«. زیرا از جمله شرایطی 
که برای انبیا ذکر می کنند این اســت که 
صفاتی که باعث تنّفر است در آنها نباشد. 
همچنین انبیا اخالقی که مایه تنّفر است را 
هم نباید داشته باشند، به عنوان مثال نباید 
تندخو و خشــن باشند، چون نقض غرض 
می شود، چرا که خداوند نبی را برای جلب 
مردم فرســتاده اســت و اگر تندخو باشد 

مردم از او دوری می کنند.

از اینجــا می فهمیم که چرا امام رضا)علیه 
الســالم( به عطریّات و وســایل خوش بو 
اهّمیت مــی داد، و مقّید بــه نظافت بود، 
مطابق این حدیث امام علیه الســالم یکی 
از اخالق انبیا را نظافــت معّرفی کرده که 
شــامل نظافت ظاهری و باطنی می شود، 
یعنی آنها هم نظافت اخالقی و هم نظافت 

ظاهری داشتند.

بعضــی خیال می کنند همیــن مقدار که 
انســان ایمان محکم، و باطنی پاک داشته 
باشــد کافی است، و ظاهر و شکل و قیافه، 
هرگونه باشد عیبی ندارد، چنین خیالی از 
نظر اســالم خیال باطل می باشد، بلکه به 
عکس بخشــی از برنامه ها و دســتورهای 
اسالم مربوط به نظافت، زیبایی و آراستگی 
ظاهر، مثل قیافه و لباس و رنگ و بو است، 
برای روشن شدن این مطلب، الزم است به 
بررســی آن از جهت آیات، روایات و سیره 

بزرگان دین بپردازیم.

سبک  در  نیازمندان  از  دســتگیري 
زندگی رضوی

2یادداشت

در عصری به ســر می بریــم که ضرورت 
پایه ریزی ســبک زندگی صحیح  اسالمی 
به شدت احســاس می شــود زیرا عادت 
به تکرار زندگی روزمره  شــناخت مفهوم 
واقعــی  زندگی را در هالــه ای از  ابهام و 
سرگردانی قرار است لذا برای برون رفت از 
این بحران اجتماعی باید  الگو پذیر باشیم و 
از آموزه های اسالمی به ویژه سبک زندگی 
حضرت رضا )علیه السالم( الگو بگیریم، تا 
در در دنیــا و آخرت ســربلند و در میدان 
زندگی پیروز و در سیر الی اهلّل موّفق باشیم.

 برنامه ریزی و مدیریت زمان در سیره 
رضوی

بی شــک پیشــرفت و تکامل در شــئون 
مختلف اجتماعی و سبک زندگی اسالمی 
تنها در سایه برنامه ریزی دقیق و مدیریت 
آگاه، امکان پذیر اســت.در این میان سوء 
مدیریت و بی برنامگی چه در زندگی فردی 
و چه در زندگــی اجتماعی چالش برانگیز 
اســت و اگر برنامه ریزی صحیح و حساب 
شــده صورت پذیرد از وقوع بســیاری از 

بحران ها پیشگیری می گردد.

در ایــن زمینــه در حدیثــی در مــورد 
خوانیم: »َکاَن  می  الســالم  امام رضا علیه 
ــَراِت َحَوائِِجِه َکَتَب  إَِذا أََراَد أَْن یَْکُتَب تََذکُّ
 ُ ِحیِم أَْذُکُر إِْن َشاَء اهللَّ ْحمِن الرَّ ِ الرَّ بِْســِم اهللَّ
ثُمَّ یَْکُتُب َما یُِریُد؛هر گاه که مي خواســت 
یادداشــت نیازهایش را بنویسد، این گونه 
مي نوشــت: » / بسم اهلل الرحمن الرحیم / 
«، اگــر خدا خواهد به یاد مي آورم و آنگاه 

هر چه مي خواست مي نوشت«. ،

 از این روایت  اســتفاده می شود که امام 
هشتم علیه الســالم برنامه ی روزانه برای 
خــود تهیه می کــرد و کارهایــی که می 

خواست انجام دهد یادداشت می نمود. 

 البتــه امام علیه الســالم بــا آن والیت و 
صفاتی همانند )عیبۀ علم اهلل( و امثال آن 
نیازی به نوشــتن برنامه نداشتند این کار 
از ایشــان به ســبب ارائه ی سرمشقی به 
شیعیانشــان بوده است که آنها هم باید در 
زندگی دارای برنامه دقیق و مدیریت زمان 
باشــند و مطابق آن جلو روند. این مسأله 
در دوران ایشــان رایج نبــود ولی امروزه 
افراد باشــخصیت دفترچــه ای دارند و در 
آن برنامــه ی روزانه ی خود را تنظیم می 
کنند. اینگونه است که تمام کسانی که به 
جایی رســیده اند افرادی بودند که برنامه 
ی منظمی داشــتند. افرادی مانند صاحب 
جواهــر و یا عالمه ی مجلســی که کتاب 
عظیم بحار االنوار را نوشــته است با برنامه 

ی منظمی جلو رفته اند.

لذا برای اســتفاده از عمر باید برنامه ریزی 
دقیق داشت، برای کارهای روزمره و حتی 
برای تفریح ســالم، تالوت قــرآن و غیره 
برنامــه ریزی داشــت. همانگونه که  باید 
امام رضا علیه الســالم برای نظم امور ابتدا 
نام خدا را می بــرد و از او مدد می طلبید 
و بعد امــورات و تذکرات که به آن احتیاج 

داشت را یادداشت می فرمود.

  هم چنین  روشــن تریــن قانون حاکم 
هستی همین نظام آفرینش است؛ گردش 
منظم ماه و خورشــید و ســایر منظومات، 
بدن انسان و عجائب آن؛ نظام ثابت حرکت 
مــاه به دور زمین و حرکــت زمین به دور 
خورشید( که سبب پیدایش منظم شب و 
روز سال و ماه و فصول مختلف است، سبب 
نظم زندگی انسانها و برنامه ریزی برای امور 
تجاری و صنعتی و کشاورزی است که اگر 
این سیر منظم نبودزندگی بشر هرگز نظام 

نمی یافت.

 آری در این جهان پر نظم اگر کســی بی 

نظم باشد سبک و سیاق زندگی مطلوب و 
منطقی خود را از دســت رفته خواهد دید. 
بلکه همگان باید زیر ســایه تعالیم انبیا و 
اولیــا و پیامبران و امامــان ، و پس از آنها 
علما و دانشمندن بوده با یک برنامه ریزی 
صحیح و مدّون و دراز مّدت رشــد و تعالی 

را در زندگی اسالمی رقم زنند.

آراستگی در عین ساده زیستی

آراستگی و رسیدگی به ظاهر سر و صورت 
و استعمال بوی خوش از جمله ویژگی های 
مؤمنان شمرده شده است؛ با آراستگی می 
توان روند تکاملی جامعه را تسریع بخشید 
و همبســتگی اجتماعــی و پیوندهای نوع 
دوســتانه را عمیق تر کرد و رشــته های 
اخــوت و برادری را میــان همگان تقویت 

نمود. 

اینگونه اســت که امام رضا علیه الســالم 
می فرماید: »الطیب مــن أخالق األنبیاء؛ 
اســتعمال بوی خوش از اخــالق پیامبران 

است«.،

طبیعی است آن کس که در عصر ما زندگی 
می کند، از شــاخصه های زندگی مناسب 
برای او، داشــتن لباس مناســب این عصر 
اســت، لذا اگر نتواند لباس مناسب را برای 
خود تهیه کند، نشــانه فقر و عدم توسعه 
است.لذا در ســطح زندگی مناسب، لباس 
و پوشــاک نیز دخالت دارد. لباس مناسب 
در واقع با هر عصر و زمانی ســنجیده می 
شود. بدین معنا که از شاخص های زندگی 
مناسب، داشتن پوشاک متناسب آن عصر 

و جامعه است.

امام علی بن موســی الرضا علیه الســالم 
هنگامی که از سوی جمعی از دوستانش به 
وی پیشنهاد می شود که لباس زبر و خشن 
عف  بر تن کند، مــی فرماید: »إّن أهل الضَّ

واکاوی سبک زندگی رضوی از منظر معظم له 

هرگاه مواهب ماّدی دنیا ابزاری برای وصول 
به آخــرت و کمک به نیازمندان و حمایت 
از ضعفا و ترویــج و تحکیم پایه های حق 
و عدالت باشــد، چیزی بهتر از آن نیست 
و اگر در مســیر گناه و حرص و جمع مال 
بدون مالحظه حالل و حرام مصرف گردد 
چیزی بدتر از آن نیســت، آری این گونه 
دنیاپرستان مجموعه ای از صفات زشت و 
رذیله را در درون خود گردآوری می کنند.

لذا رســیدگی بــه نیازمنــدان جامعه از 
جمله مولفه هــای کلیدی زندکی حضرت 
رضا)علیه السالم( می باشد. آن حضرت هر 
آنچــه را در اختیــار دارد در اختیار فقرا و 
نیازمندان قرار می دهد. به »مســکین« و 

»یتیم« و »اسیر« کمک می کند.

به عنــوان نمونه در حــاالت امام علی بن 
موسی الرضا علیه السالم و برخورد محبت 
آمیز او با مردم چنین آمده اســت: یکی از 
یــاران او می گوید: مــن در خدمتش در 
مجلســی بودم در حالی که گروه زیادی از 
مردم اجتماع کرده بودند و از مسائل حالل 
و حرام سؤال می کردند، ناگهان مردی قد 
بلند و گندمگون بر او وارد شــد و ســالم 
کرد و گفت من یکی از دوســتان شــما، و 
از دوستان پدران و اجدادتان هستم، من از 
حج می آیم، زاد و توشــه خود را از دست 
داده ام و چیزی که مرا به مقصدم برســاند 
ندارم اگر صالح بدانید مبلغی به من بدهید 
و مرا به شهر خود برسانید، خداوند به من 
نعمت داده هنگامی که به شــهرم رسیدم 
آنچــه را که به من عطــا فرمودید آن را از 
طرف شــما انفاق می کنم، چون من نیاز 
به صدقه ندارم. فرمود بنشین خدا رحمتت 
کند سپس رو به مردم کرد و با آنها سخن 
می گفت )و سؤاالتشــان را جواب می داد( 
تا پراکنده شــدند و من با دو نفر دیگر در 
خدمتش بودیم، فرمود: اجازه بدهید من به 
اندرون خانه بروم، برخاســت و داخل اتاق 
خود شد، ســپس برگشت و دست خود را 
از بــاالی در بیرون آورد و صدا زد این مرد 
خراســانی کجاســت؟ فرمود: این دویست 
دینار را بگیر و برای هزینه ســفرت از آن 
بهره برداری کن و بــه آن تبّرک بجوی و 

چیزی از طرف من انفاق نکن. و هم اکنون 
برو کــه مرا نبینی و من نیــز تو را نبینم. 
هنگامی که مرد خراسانی رفت، امام بیرون 
آمد، یکی از حاضــران عرض کرد، فدایت 
شوم محبت زیادی درباره این مرد کردید، 
چرا خود را از آن پنهــان نمودید؟ فرمود: 
می ترســیدم آثار ذلّت سؤال، در صورت او 

ببینم )می خواستم شرمنده نشود(.،

سخاوت در سیرۀ رضوی

بی تردید آزادگان و مؤمنان و آنهایی که به 
وعده های الهی، دلگرم و مطمئن هستند و 
آنهایی که قدرت خدا را بر هرگونه پاداش، 
باور کرده اند، هرگز هنگام انفاق و سخوات 
در راه خدا، دستشــان نمی لرزد و »بخل« 
را راه وصــول به بی نیازی نمی دانند؛ بلکه 
تا آنجــا که در توان دارند، به بندگان خدا، 
جود و بخشش می کنند و عوض را از کسی 
می طلبند که هم سخاوتمند است و هم از 

همه چیز آگاه و هم بر همه چیز قادر.

در کتاب »فقه الرضا« آمده است: »ایّاُکْم َو 
ََّها َعاَهٌۀ التَُکوُن في ُحرٍّ َو ال ُمؤِمٍن  الُبْخَل َفان
انَّهــا ِخالُف االیماِن؛ از بخل بپرهیزید؛ زیرا 
»بخل« آفتی اســت که در انسان آزاده و 
با ایمان هرگز نخواهد بود، »بخل« خالف 

ایمان است«.،

در این میان اطعام طعام ا یکی از کارهای 
برجسته ابرار و عباد اهللَّ و صاحبان سخاوت 
است ، که در بســیاری از آیات قرآن روی 
این معنی تکیه و تاکید شده است، و نشان 
می دهد این کار در پیشگاه خدا محبوبیت 
خاصی دارد.واقعیات دنیای امروزی نشــان 
می دهد طبق اخبار منتشــره، هر ســال 
میلیونها نفر از گرســنگی مــی میرند، در 
حالی کــه در مناطق دیگر دنیــا آن قدر 
غذای اضافی به زبالــه دانها می ریزند که 
حسابی برای آن نیست، اهمیت این دستور 
اسالمی از یک سو و دوری دنیای امروز از 
موازین اخالقی از ســوی دیگر روشن می 

گردد.

در حدیثی آمده است: امام علی بن موسی 
الرضا )علیه السالم( هنگامی که می خواست 
غذا بخورد دستور می فرمود سینی بزرگی 
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کنار ســفره بگذارند، و از هر غذایی که در 
سفره بود از بهترین آنها بر می داشت و در 
آن ســینی می گذاشت، سپس دستور می 
داد آنهــا را برای نیازمندان ببرند، بعد این 
آیه را تالوت می فرمود: َفاَل اْقَتَحَم الَْعَقَبَۀ؛ 
،.. سپس می افزود، خداوند متعال 
می دانســت که همــه قادر 
بــر آزاد کــردن بردگان 
نیستند راه دیگری نیز 
بهشتش  ســوی  به 

قرار داد«!،

با تأمل در ســیرۀ 
گفت  باید  رضوی 
در  بایــد  اطعــام 
جایی که الزم است 
و محّل واقعی اطعام 

اســت، صورت گیرد. نه اینکه برخی افراد 
فقط ثروتمندان و اغنیا را به ســفره اطعام 
دعــوت کنند؛ کاری کــه موجب اعتراض 
پیشوای مسلمین حضرت علی علیه السالم 
به استاندارش عثمان بن حنیف شد. طبق 
این احتمال غذا دادن به نیازمندان و سیر 
کردن شکم گرسنگان از ویژگیهای شخص 
کریم و با ســخاوت اســت. به تعبیر امام 
مجتبی)علیــه الســام(؛ کریم و با سخاوت 
کسی است که در منزل خودش سفره غذا 
را پهن کند که این کار باعث برکت و دور 
کردن بالها و حــوادث ناگوار و بیماریها از 

منزل صاحب اطعام می گردد.

لذا نــه تنها تک تــک مســلمانان نباید 
افراد بخیلی باشــند، که جامعه اســالمی 
نیــز نباید جامعه بخیلی باشــد، بلکه باید 
مّتصف بــه صفت زیبای ســخاوت وجود 
باشد. البّته ســخاوت منحصر در کمک به 
فقرا و نیازمندان نیســت، بلکه این کار با 
ارزش یک نوع آن اســت. ثروتمندی که از 
پول راکد خود در جهت سرمایه گذاری و 
ایجاد اشتغال سالم برای جوانان بیکار بهره 
می جوید نیز بــه نوعی اهل جود و 
پاسخ  از  که  عالمی  سخاست. 
به ســؤاالت مردم دریغ 
بــا  و  ورزد  نمــی 
و حوصله  صبر 
شــبهات و 

مشــکالت دینی مردم را حــل می کند، 
مّتصف به صفت ســخاوت شــده اســت. 
شــخص با نفوذی که از نفــوذ اجتماعی 
اش در رفع مشــکالت و گرفتاریهای مردم 
استفاده می کند، نیز سخاوت به خرج داده 
اســت. خالصه هر کس که در حّد توان به 
رفع مشــکالت دیگران کمک کند، انسان 

سخاوتمندی است.

آثار و پیامدهای بخل در کالم رضوی

یکی از یاران معروف امام علّی بن موســی 
الرضــا علیه الســالم بــه نــام محّمد بن 
اسماعیل بن بزیع می گوید: از آن حضرت 
شــنیدم می فرمود: »اَلیَْجَتِمــُع الَْماُل ااّل 
بِِخَصاٍل َخْمٍس بُِبْخٍل َشــِدیٍد َو اَمٍل َطِویٍل 
نَْیا  ِحِم َو ایَثاِر الدُّ َو ِحْرٍص غالٍب َو َقِطیَعِۀ الرَّ
َعلَی اْلِخَرِۀ؛ امــوال دنیا در یک جا جمع 
نمی شود، مگر )به کمک( پنج چیز: بخل 
شــدید، آرزوهای دور و دراز، حرص غالب، 
قطع رحم و مقّدم داشتن دنیا بر آخرت«!،

بدیهی اســت اگر انســان بخیل نباشد و 
گرفتار آرزوهای طوالنــی نگردد و حرص 
نورزد و خویشاوندان خود را از اموالش بهره 
مند سازد و آخرت را بر دنیا از طریق انجام 
دادن کارهای خیر با اموالش ترجیح دهد، 

اموال، غالباً انباشته نخواهد شد.

آن گاه امام علیه الســالم به نتیجه نهایی 
اسف انگیز و شــوم این اعمال اشاره کرده 
می فرماید: »این افراد بر پروردگار خویش 
)در قیامت( وارد می شــوند در حالی که 
غمگینند و افســوس می خورند که 
هــم دنیا را از دســت داده اند و هم 
آخرت را و این زیان آشکاری است«.

عالمه مجلسی رحمه اهلل این کالم شریف 
را بــا مقدمه پرمعنایــی از آن حضرت در 
بحاراالنوار آورده و می فرماید:...؛ )ای مردم!( 
به دنیا نگاه زاهدانه کنید، چراکه به زودی 
ســاکنان خود را زائل می کند و مترفان و 
ثروتمندان بــی درد را ناگهان گرفتار می 
ســازد، بنابراین فزونی آنچــه مایه اعجاب 
شماست در دنیا شما را نفریبد، زیرا بسیار 
کم با شما خواهد بود. خداوند رحمت کند 
کسی را که فکر می کند و عبرت می گیرد 

و به پشت کردن آنچه از دنیا پشت کرده و 
حضور آنچه حاضر است نظر می کند.گویی 
آنچه در دنیا موجود اســت به زودی نابود 
می شــود و آنچه در آخرت اســت همواره 
باقی اســت. )بدانید( آنچه می آید نزدیک 

است به وقوع بپیوندد«.

امام علیه الســالم حال ایــن گونه افراد را 
مصداق خســران مبین دانسته است، زیرا 
انســان گاه بهره ای می برد؛ ولی به دنبال 
آن گرفتار خسارت مهمی می شود؛ مانند 
این که غذای بسیار لذیذی می خورد و به 
دنبــال آن گرفتار بیماری هایی می گردد. 
این خسران اســت اما نه خسران مبین. یا 
این که اموال نامشــروعی فراهم می کند و 
بــا آن چند صباحی بــه عیش و نوش می 
پردازد؛ ولی عــذاب طوالنی مدت الهی را 
بــرای خود فراهم می بیند. این هم ممکن 
اســت از نظر ظاهربینان خســران مبین 

نباشد.

»خســران مبین« جایی اســت که از راه 
نامشــروع، اموال و ثروت هایی گردآوری و 
کاخ هایی بنا می کند و بی آن که کمترین 
بهره ای ببرد، رها کــرده به دیار باقی می 
شتابد در حالی که مسئولیت همه گناه آن 
بر دوش اوست. این، »خسران مبین« است 
که امام علیه السالم آن اشاره فرموده است. 
از آن جا که بســیارند کسانی که به همین 
سرنوشت گرفتار می شــوند و انسان نمی 
داند جزء کدامین دســته اســت، جای آن 
دارد که به هوش آید و به جبران گذشــته 

بپردازد.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت دین بــر احیاء این 
ســنت ها، ارزش های اخالقــی و اجتماعی 
تاکید دارد از همین رو باید مردم و مسؤالن 
نظام و انقالب در عمل و رفتار با تأســی از 

آموزه های رضوی این گونه باشند.

بی شک  شــیعه واقعی کســی است  که 
احیــاء گر عملی ســنت و ســبک، آداب، 
روش، اخالق، عدالــت و زندگی  رضوی و 
الســالم( در  امامان معصومین)علیه  دیگر 

جامعه باشد.
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بی تردید آن کســی که شایعات دروغین 
را می سازد و آن کسی که این شایعات را 
پخش می کند و همچنین افرادی که این 
شایعات بی پایه و اســاس را می پذیرند 
هر سه شــریک در گناه هستند. اینچنین 
است که در قرآن، شایعه افکنان و شایعه 

پذیران سخت تهدید شده اند.

اختالف افکنی میان شــیعه و سنی؛ 
حربۀ رســانه هــای بیگانه در ازهم 

امت اسالمی گسیختگی 

اهّمّیت اتّحاد در میان صفوف مســلمین 
در نظر اســالم به قدری زیاد اســت که 
هرچه باعث اختالف و پراکندگی اســت؛ 
از گناهان کبیره شــمرده شــده، و آنچه 
مایه صلح و صفــا و اصطالح میان مردم 
است؛ جزء برترین عبادات است. به تعبیر 
دیگرهر آنچه که به وحدت و آشتی میان 
مسلمین کمک کند مطلوب است. و آنچه 

سبب جدایی و اختالف مسلمانان گردد، 
منفور است از این رو   حّتی اگر ساختن 
مســجدی هم چون مسجد ضرار در کنار 
مسجد دیگر باعث ایجاد تفرقه و اختالف 
و شکاف در میان صفوف مسلمانان گردد، 

آن مسجد تفرقه انداز، نامقّدس است.

با این اوصاف شــاهدیم اخیراً سایت ها و 
شبکه های ماهواره ای غربی عربی عبری 
فعالیت هایی را عمدتاً بر ضد شیعه تبلیغ 
می کنند؛ این شبکه ها که  بعضاً از سوی 
اســرائیل و دول غربی حمایت می شوند 
، در قالب اختالف افکنی میان شــیعه و 
سنی ، اصل اسالم و هسته ی آن را هدف 

قرار داده اند.

در این میان ســم پاشی های رسانه های 
غربی در تفرقه گرایی میان شیعه و سنی 
غیر قابل انکار اســت اســت . این رسانه 
های ضد اسالمی  با یک سلسله تبلیغات 

مســموم کننــده در لبــاس نصیحت و 
دلســوزی، تخم تفرقه در میان مسلمانان 
بــارور می کننــد و با اســتفاده از وضع 
موجود جهان اسالم تالش می کنند آحاد 
امت اســالمی را نســبت به اسالم بدبین 
کننــد.آری در دنیای امروز رســانه های 
غربی کشور ها را به جان هم می اندازندو 
در میان مردم بذر فتنه و فســاد را پخش 

می کنند.

شیعه هراســی و ایران هراسی ؛ دو 
راهبرد تولیدات رسانه های غربی

از جملــه راهبردهای شــیطانی تولیدات 
رسانه های غربی در مواجهه با اسالم ناب 
عبارت است از اینکه دیگران را از مسئله 
ای می ترســانند؛ مثال امروزه به دیگران 
می گویند که شــیعه و  ایران اســالمی 
برای همســایگان تهدید است و خطری 
برای خاور میانه محســوب می شود. این 
امر موجب می شــود کــه جنگی نظامی 
علیــه ما به راه بیفتد و هدف آنها نیز این 

است که دیگران را علیه ما بشورانند.

تأســف آوراســت که کشــورهای غربی 
از طریق رســانه های شــیطانی خود با 
شــیعه هراســی و ایران هراسی به دنبال 
دشــمن کردن کشــورهای همسایه با ما 
از  یــک وجب  ایران  آنکه  هســتند.حال 
خاک دیگــران را نگرفتــه و نمی گیرد، 
اما به قدری سمپاشــی رسانه ای از سوی 
رســانه های بیگانه دنبال می شــود  که 
کشورهای اسالمی بر ضد یکدیگر خط و 

نشان می کشند.

ســبقۀ تاریخی این رویکرد رســانه های 
غربی را باید در اوائل پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی جستجو کرد که  در مورد 
صدور انقالب، این شائبه و هراس را ایجاد 
کردند که ایران بعد از پیروزی در انقالب 
تصمیم دارد به همســایه هــا حمله کند 
و تا آنجا که بتوانــد می خواهد از طریق 

نظامی انقالب را به همه جا صادر کند.

لیکن امام راحل فرمود: این حرف اشتباه 
اســت؛ بلکه مراد ما صادر شدن فرهنگ 
است. هدف این اســت که در مطبوعات 

1پرونده ویژه

رفتارشناسی رسانه های بیگانه در مواجهه با اسالم از منظر معظم له

در عصری به ســر می بریــم که دهها و 
صدهــا هزار کانــال تلویزیونــی غربی از 
طریــق ماهواره ها در دســترس اســت.

در این میان  دشــمنان اســالم از طریق 
رســانه های شیطانی خود و با راه اندازی  
جنگ روانی، حیات اسالم را نشانه گرفته 
اند؛ در ســابق گاه یک کتاب علیه اسالم 
نوشــته می شد ولی امروزه هزاران رسانه 
و شــبکه شبانه روز بر ضد اسالم در حال 
فعالیت هســتند  به نحــوی که می توان 
ادعا کرد  در هیچ زمان تا این حد رسانه 

ها بر ضد اسالم فعالیت نمی کردند.    

طرح  اسالمی؛  مقدســات  به  توهین 
اسالم  در  غربی  های  رسانه  گستردۀ 

ستیزی

در دنیای امروز رســانه های غربی رسماً 
به مقدسات مســلمین توهین می کنند. 
متأسفانه مســائل سیاسی سبب شده که 
اسالم ســتیزی در رســانه های خارجی 
به شــدت دنبال شــود ؛ این رسانه های 
اســتکباری محــدوده آزادی را به حّدی 
گسترش داده اند که به قلم نویسنده هم 
حق داده اند که در راســتای وقاحت ها 
و زشــتي ها هر چه می خواهد بنویسد، 
به مقدسات میلیون ها مردم توهین کند 
و مبــارزه بر ضد آن را مبــارزه با آزادی 
تفّکر و اندیشه و قلم می پندارند، مبارزه 
با سلمان رشــدی را مبارزه با آزادی می 

دانند.

لذا آنهــا نه تنها این گونــه هتاکی ها را  
محکوم نمی کنند بلکه خود فیلمی به نام 
)آخرین وسوســه های مسیح( در اهانت 
به حضرت عیســی)علیه السالم( ساختند 
که خــدا می داند چه نســبتهای ناروای 
ناموسی و غیرناموسی به این پیامبر الهی 
دادند، این چه آزادی اســت؟!به راســتی  

اگــر چیزی به قیمت نابودی انســانیت و 
همــه ارزش های وی تمام شــود باز هم 
در محدوده آزادی اســت، آیا در محدوده 
اعالمیه حقوق بشــر اســت که سازمان 
از چنین آزادیهائی  حقوق بشــر حمایت 
می کند؟ جواب این سؤال را به هر آزاده 
ای وامــی گذاریــم که وجــدان بهترین 

قاضی است.

شــایعه پراکنی؛ مهم تریــن ابــزار 
رسانه های غرب در اسالم ستیزی

در عصر کنونی که وســائل ارتباط جمعی 

زیاد شــده است اشاعۀ شــایعات به ویژه  
از طریق رســانه های غربی، شدت یافته 
است؛ اینگونه است که عدم تقوای رسانه 
ای در این گونه رســانه ها موج می زند؛ 
لذا شــایعه می ســازند و به آن تکیه می 
کننــد و به عنوان  یکــی از رویکردهای 
راهبــردی  در ایجاد جنــگ روانی علیه 
اســالم به کار می گیرنــد. منافقین هم 
همین کار را علیه پیغمبر اسالم)صلی اهلل 
علیه و آله( انجام مــی دادند، حال آنکه  
شایعه سازی منافقان و اسالم ستیزان را 

نباید اشاعه داد و  پذیرفت. 
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تهمت و دروغ نباشــد، در رسانه ها چیز 
خالفی وجود نداشــته باشد و دولتمردان 
ما بــه وعده های خود عمل کنند در این 
صورت انقالب خود به خود صادر خواهد 
شــد. زیرا ما با این کار الگویــی به دنیا 
نشــان می دهیم و مــی گوئیم که ما در 
سایه ی اسالم توانستیم چنین جامعه ای 

را درست کنیم.

لذا مــی توان دریافت دولت های غربی ها 
اکنون بیشتر به دنبال پیاده کردن اهداف 
خود از طریق رسانه ها هستند، حال برای 
انکــه بتوانیم  در برابر افکار ضد شــیعی 
رســانه های بیگانه به صورت مستقیم و 
غیر مســتقیم ایستادگی کنیم، به  همان 
اندازه که ما نســبت به مســائل نظامی، 
سیاسی و اقتصادی اهمیت می دهیم باید 
نســبت به رسانه مهمی مثل صدا و سیما 
توجه داشــته باشیم نه اینکه صدا و سیما 
گاهی به سبب نداشــتن بودجه مالی به 
برخی از تبلیغات جذب  شــود که شــکل 
ارزشــی ندارد؛ ، این نقیصه تنها به صدا 
و ســیما لطمه نمی زند بلکه اعتماد افکار 
عمومی را نسبت به اسالم اصیل  نیز کم 
رنگ می کنــد؛ در حالی که اعتماد مردم 
مهمترین ســرمایه ها است و باید رسانۀ 
ملی یک دانشــگاه بزرگ علمی و ارزشی 

باشد.

اخالقی؛  و  دینی  فرهنــگ  تضعیف   
توطئۀ راهبردی  رسانه های بیگانه

امروزه تضعیف  پایه های مسائل اخالقی 
را باید در رسانه های فاسد غربی جستجو 
کرد که در نهایت موجبات تزلزل  اسالم 
را فراهم خواهد کــرد که در این صورت 
نظام و استقالل ما نیز آسیب پذیر خواهد 

شد.

لذا مفاســد اخالقی روز بــه روز در حال 
افزایش است. و فعالیت های ضد اسالمی 
ماهواره ها، ســایت ها، رسانه های آلوده 
غربی و اصرار دشمن برای ترویج بی بند 
و باری و موارد دیگر این امر را تشــدید 
کرده اســت  به نحوی که این رسانه های 
معانــد را باید  فاســد ، مفســد ،مخّرب 

اخالق و متالشی کننده خانواده دانست..

بدیهی اســت رســانه های غربی عالوه بر 
اهداف بلند مــدت در تضعیف و  نابودی 
اســالم، به دنبال جــذب مخاطب به هر 
قیمتی هســتند و در این بــاره هیچ قید 
و شــرطی ندارند؛ بلکه برای پیاده کردن 
سیاســت های مخــرب خــود در قالــب 
برنامه های مختلف تالش های مســتمری 
دارند ، از این رو انواع ســریال های فاسد 
دیگر تولیدات ضد فرهنگی و ضد اخالقی  
را نمایــش می دهنــد؛ در حقیقــت این 
رســانه های فاســد غربی، عقاید، اخالق 
و ایمان مســلمانان را نشــانه گرفته و در 
حــال بمباران آن هســتند لــذا باید در 
مقابل شبهه های آنها که اغلب نیز تازگی 

ندارد، آماده مقابله بود.

در این میان  صدا و ســیما باید بســیار 
مراقب باشــد تــا در پخــش برنامه ها به 
صورت آگاهانه و ناآگاهانه گرفتار فرهنگ 
غرب نشــود، زیــرا فرهنگ مــا فرهنگ 
اســالمی و ارزشی و انسانی است که باید 

به دنبال بیان این فرهنگ باشیم.

به عنوان نمونه باید از پخش سریال های 
یأس آور که تضعیف استحکام خانواده را 
هدف قرار داده، اجتنــاب کرد بلکه باید 
نســبت به این موضوعــات توجه ویژه ای 
شود.از سوی دیگر باید از تمام عوامل باز 
دارنده مانند سرگرمی های سالم و دیگر 

موارد استفاده کرد.

هم چنیــن  عالمان دینی بایــد در برابر 
امواج ضد دینی و ضد اخالقی رسانه های 
غربــی  قیام کنند و بــا علومی که دارند 
اسالم را نجات دهند.بی تردید اسالم این 
ظرفیــت را دارد که با تبلیــغ معارفش، 
در هــر زمان زنده باشــد ولی این کار به 
مدافعین و مبلغین شایسته احتیاج دارد. 
علم به این نیست که فرد آن را در سینه 
نگــه دارد و با خود به خــاک ببرد. علم 
برای زنده نگاه داشتن اسالم است. اسالم 
متشکل از اصول دین، فروع دین و احکام 
اســت و هر ســه امروزه در معرض خطر 
اســت. بنا بر این کســانی که توان دارند 

باید به تبلیغ بروند وآن رســالت خطیر را  
انجام دهند.

و  با چاشنی دروغ  مرجعیت ستیزی؛ 
اتهام به سبک رسانه های غربی

 تهمت، دروغ و تولید فساد در رسانه های 
بیگانه  به دلیل حفظ منافع  قدرت های 
اســتکباری  آزاد بوده و هیــچ گاه منافع 
خود را به خاطر حق گویی در حاشیه قرار 
نمی دهد. لذا امــروزه در مورد مرجعیت، 
شــایعه هایی درســت می کنند و رسانه 
هــای بیگانه نقــل می کننــد و بعد که 
تکذیب می شــود هرچند آن را نقل می 
کنند ولی شــایعه اثر مخرب خود را می 

گذارد.

بــه عنوان نمونــه اخیرا دوباره داســتان 
ســرایی دروغین یکی از رسانه های ضد 
اســالمی که  ســرتاپا کــذب و عاری از 
حقیقت اســت و حتی یک کلمه درست 
در آن نیســت در رابطه با اینجانب مطرح 
شده است، و یا داســتان دروغین رابطه 
دامادی تاجــر به نام مدلّل با اینجانب در 
همان رســانه ضد اســالمی مطرح شده 
اســت در حالی  هرگــز نامبرده را ندیده 
و نمی شناسم و هیچگونه رابطه ای با ما 
نداشته و ندارد. اما آنها که نه ایمان دارند 
و نــه وجدان، از تکرار دروغ های خود ابا 
ندارند. کار این افراد، مانند وهابیت است 
که بارها با دالیل مختلف اثبات کرده ایم 
که شــیعه قائل به تحریف نبوده و نیست 
و در کتب تفســیری و علــوم اصول و ...  
همه این دالئل را آورده ایم، اما همه این 
دالئل را می شــنوند و دوباره می گویند 

که چرا شیعه قائل به تحریف است.

با این تفاسیر ســزاوار است هر روز وقت 
خــود را برای تکذیب ایــن دروغ ها تلف 
نکنیم.البته از کسانی که نه ایمان دارند، 
نه وجدان و نه شــرف انتظــاری جز این 

نباید داشت.

بی شک مرجعیت ســتیزی  رسانه های 
غربی بدین خاطر اســت کــه مرجعیت ، 
کار به شــخص ندارد بلکه نهادی اســت 
مردمی که همیشــه از زمان غیبت کبری 

امروز. مرجعیــت همواره  تا  بوده اســت 
حامــی مردم بوده اســت و در مســائل 
سیاســی خدمــت کرده اســت و امروزه 
هم مرجعیــت در مقام حمایت از نظام و 
رهبری قرار گرفته اســت و دشمنان هم 
در صــدد تضعیف آن هســتند. این نهاد 
باید باقی باشد چرا که در روزهای مشکل 
پناهگاه مردم است و همگان باید مراقب 

این توطئه ها باشیم.

منفعل  بیگانه  مقابل رســانه های  در 
نباشیم

رسانه ها در دنیای امروزی نقش اصلی را 
در اطالع رسانی به مردم به عهده دارند و 
این نقش در آینده نزدیک گسترده تر نیز 
خواهد شد.به ویژه انکه در اختیار داشتن 
رســانه های قدرتمند از ســوی دشمنان 
سبب شــده که رســانه برتر همواره در 
اختیار آن ها باشــد اما دولت های اسالمی 
باید با اتحاد با یکدیگر رســانه هایی قوی 
و غالــب بر رســانه های خارجی به وجود 

آورند.

لذا در مقابل رسانه های بیگانه نباید حالت 
انفعالی داشت بلکه باید سرمایه گذاری در 
سالم سازی فضاهای مجازی را موردتوجه 
آموزه های  بــه  دسترســی  داد؛باید  قرار 
دینی آسان تر شده و در این زمینه اهتمام 
جدی داشــت؛ به ویژه آمــوزش و ترویج 
آموزه هــای دینی از دوران خردســالی ، 
که بمباران تبلیغاتی دشــمن را بی اثر و 
فرزندان این مرزو بوم را واکسینه خواهد 

کرد.

در  ارشاد  وزارت  خطیر  مســئولیت 
مقابله با رسانه های بیگانه

 باید مراقب بود و اجازه نداد رســانه های 
بیگانــه عقاید جوانان را مخدوش کرده و 
اخــالق آنها را بدزدند لذا رســانه های ما 
وظایف ســنگینی در ایــن زمینه برعهده 
دارنــد ولی آیا همه آنهــا وظایف خود را 
انجــام می دهنــد؟ در این میــان وزارت 
ارشاد وظیفه بســیار سنگینی دارد، اسم 
آن نیز همراهش است که هم باید ارشاد 
و هم اســالمی باشــد، وظیفه خود را به 

خوبی انجــام می دهد؟ قضــاوت در این 
مسأله را به مردم وا گذار می کنم.

نباید فراموش کرد در جمهوری اســالمی 
تبلیغ و افزایش رســانه ها بسیار مطلوب 
اســت لیکن آنچه مهم است این است که 
جهانیان ببینند ایران در ســایه اسالم و 
تشّیع پیشرفت کرده و پیشرو شده است 
که ایــن بهترین تبلیغ اســت لذا ارتقای 
کیفی  رســانه ها و تبلیغات رســانه ای 
ضروری اســت زیرا مهم عمل است یعنی 
باید نشــان دهیم که در سایه انقالب چه 

بودیم و چه شدیم.

سخن آخر؛ تماس  گرفتن با رسانه های 
بیگانه شرعا جایز نیست

بی شک سایتهای خبری بیگانگان آنهایی 
که خیلــی بخواهند درســت عمل کنند 
گزینشــی عمل می کننــد یعنی هر چه 
به ضرر باشــد می گویند و هرجه منفعت 
باشــد نمی گویند و غالبا هم تحریف می 
کننــد و گاهی اصال جعــل و دروغ درآن 
هســت نگاه کردن به آنهــا باعث انحراف 
فکر می شــود و سبب می شــود انسان 
وسوسه شــود. مصلحت مردم نیست نگاه 
کــردن به آنها بلــه افرادی هســتند در 
ســازماهای اطالعاتی، انتظامی و وکالی 
مجلس و امثال اینها می خواهند قضاوت 
آنها راببینند و بر اساس آنها بتوانند تدبیر 
امــور مملکــت کنند برای آنها اشــکالی 
ندارد برای توده مردم مسلما اشکال دارد.

مسلما با توجه به اینکه سایت های بیگانه 
کارشــان شــیطنت و ایجاد نفاق در بین 
مردم و متزلزل ســاختن پایه های نظام 
جمهوری اسالمی و حتی متزلزل ساختن 
اســتقالل مملکت وآرامش مردم اســت 
بنابراین تماس گرفتن باآنها از این قبیل 
کمک به ظلم و ستم به هموطنان و شرعاً 

و قطعا جایز نیست.
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آن برای حفظ ارزش های اسالمی استفاده 
کرد.مردم دنیا از این قدرت ناآگاه هستند 
ولــی وقتی با حوادث روبه رو می شــوند با 

قدرت عاشورا آشنا می شوند.

در ایــن بین باید دانســت شــعار و هدف 
»هیهات منا الذله« کهنه نمی شود، عدالت، 
عزت، آبرو و شخصیت کهنه نمی شود و هر 
آنچه که با اینها ارتباط داشته باشد، رنگ 

جاودانگی به خود خواهد گرفت.

اینگونه است که  در فرازهای پایانی زیارت 
عاشورا آرزو می شــود که  ای کاش ما هم 
در راه اهل بیت)علیهــم الســالم( و مانند 
شهدای کربال شــهید شویم و آن هایی که 
آرزو داشــتند مانند شــهدای کربال باشند 
باید به شــهادت مدافع حــرم بنگرند که 
بیش از پیش عارف به حق شهیدان کربال 
و مخصوصاً ســاالر شهیدان، شدند و از آن 
در زندگــی خود الگو گرفتــه و بر عّزت و 
وحماسه  افزوده  شهامتشــان  و  سربلندی 
های عاشــورا در وجودشــان شکل گرفته 

است.

امروزه بــا وجود این هجمات دشــمنان، 
عرصه کربال برای عاشقان امام حسین)علیه 
السالم( در ســوریه فراهم شده است، زیرا 
همه روزها عاشــورا اســت و همه زمین ها 
زمین کربال است، و مبارزه حق وباطل تمام 
نمی شود و این قیام تا زمان قیامت حضرت 
مهدی)عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 
ادامه خواهد داشــت؛ بنابراین کسانی که 
آرزوی شهادت می کردند خداوند سفره را 
برای آنها گسترده کرده است؛ خانواده های 
شــهدای مدافع حرم باید افتخار کنند که 

چنین عزیزانی را پرورش داده اند.

مظلومیت شهدای مدافع حرم؛ تداعی 
کننده مظلومیت عاشورا

در وهلــۀ نخســت باید گفــت مظلومّیت 
امام حســین علیــه الســالم و یارانش در 
حادثۀ کربال دارای ابعاد گوناگونی اســت؛ 
دعــوت کردن امام و بی وفایی نســبت به 
آن حضرت، کشــتن مهمان، بستن آب به 
روی آن حضرت و یاران و زنان و کودکان 
اهل بیت او، جنگ نا برابر سی هزار نیروی 

مجّهــز در برابــر 72 تن، کشــتن کودک 
شــیرخوار، حمله به کودکان و زنان، آتش 
زدن خیمه ها، تاختن اسب بر پیکر شهدا، 
سرها را باالی نیزه بردن، جلوگیری از دفن 
پیکر شــهیدان، اسارت زنان و کودکان آل 
پیغمبــر صلی اهلل علیه و آلــه و گرداندن 
آنها در شــهرهای مختلــف و جهات دیگر 
مظلومّیت، همه از ویژگی های این حادثه 
است که آن را از حوادث مشابه دیگر جدا 

می سازد.

در ایــن میان بایــد اذعان کــرد انقالب 
اسالمی ایران نیز دســتاورد خون هزاران 
شــهید مظلوم است و شــهدای حرم نیز 
واقعاً مظلوم مضاعف هســتند و نباید آنها 

را فراموش کنیم.

بنابراین همانگونه که شــهادت مظلومانه 
امام حسین علیه السالم و فرزندان پیامبر 
صلــی اهلل علیه و آله خــّط بطالنی بود بر 
چهل سال تبلیغات مسموم بنی امّیه که با 
نیرنگ و فریب، خود را دولت اســالمی جا 
زده بودند وچهره اســالم واقعی را به مردم 
نشــان داد و نقاب از چهــره دروغ گویان 
اموی برداشت و نامشــروع بودن سلطنت 
آنان را به اثبات رساند. مظلومیت شهدای 
مدافع حرم بــه نوبۀ خــود  ماهیت پلید 
حامیان اسالم تکفیری و مروجان خشونت 
و افراطی گری در جهان اســالم را بر مال 
خواهد ســاخت، لذا کســانی که در زمان 
دفاع مقدس از انقالب اســالمی شکســت 
خوردند امروز هم در ســوریه،عراق و یمن 
از جبهه مقاومت اسالمی به رهبری ایران 
دچار شکست خواهند شد چرا که فرهنگ 
عاشــورا در دل رزمندگان اسالم موج می 

زند.

صیانت از حریم اسالم ناب محمدی)صلی 
اهلل علیه و آله(؛ مرهون ایثارگری شهدای 

مدافع حرم

حمایــت های همــه جانبۀ  کشــورهای 
خارجی از گروه های تروریستی تکفیری و 
توطئه چینی برای تداوم جنگ و درگیری 
و کشــتار مردم مظلوم ســوریه نشان می 
دهد ایــن همان جنگ احزاب اســت که 

سعودی  ترکیه،عربستان  اسراییل،  آمریکا، 
و قطر ...بــه راه انداخته اند.در حال حاضر 
کشــورهای مختلفی دســت به دست هم 
دادند و می خواهند نظام ســوریه و جبهۀ 
مقاومت را ســاقط کنند و اسالم را از بین 
نابــود کنند؛ لیکــن  در این جنگ احزاب 

همگی آنها ناکام خواهند شد.

 بدیهی است  جنایات  داعش و دیگر گروه 
های تروریستی تکفیری به اسالم هراسی 
دامن میزندلذا باید دست به دست هم داد 

و ریشه اش را سوزاند.

لذا همانگونه  که امام حسین علیه السالم 
در عاشورا در  راستای  ظاهر ساختن چهره 
کریه منافقان بنی امّیه و نجات اســالم از 
چنــگال آن تفاله های عصــر جاهلّیت، با 
تقدیم خون خــود این وظیفــه بزرگ را 
انجام داد و درخت نوپای اســالم را آبیاری 
کرد، و آن را از نابودی نجات داد. . جوانان 
عاشق اســالم و اهل بیت)علیهم السالم( 
در ایــن زمانه با حفظ آمادگــی خود و با 
در خواســت مردم و دولت قانونی سوریه 
به جبهۀ مقاومت پیوســته و با شجاعت و 
دلیری در مقابل دشمنان اسالم در سوریه 
پیروزی هــا و افتخارآفرینــی های بزرگی 
آفریدند. لذا خون پاک شــهدای مدافعان 
تروریستی  حرم،توطئۀ حامیان گروه های 
تکفیــری را  در تضعیف و نابودی مقاومت 
در ســوریه و  نابودی اســالم نقش بر آب 
کرد. و اگر مدافعان حــرم در عرصه دفاع 
از حرم، حضور نداشتند امروز شاهد تسلط 
دشمنان بر مناطق مهمی از جهان اسالم و 

تضعیف اسالم اصیل بودیم.

نظام  عزت  مایۀ  حرم؛  مدافع  شهدای 
اسالمی

شکی نیست که از اصول اخالقی در اسالم، 
غنای نفســانی و عّزت و کرامت روحی به 
نحو شایسته اســت؛ انسانی که به حضرت 
حق، معرفت شایســته پیــدا کند و یقین 
داشته باشــد که زمام همه امور در دست 
خدا و وابســته به لطف و رحمت اوست و 
حول و قــّوه و نفع و ضــرری جز آنچه از 
طریق او به انســان می رســد وجود ندارد 

2پرونده ویژه

بی تردیــد پویندگان راه فضیلت و ســیر 
و ســلوک الی اهلّل، برای تحکیم پایه های 
فضائل اخالقی باید دقیقاً مراقب آثار مثبت 
و منفــی اعمال نیک و بــد در روح و جان 
خود باشند و بدانند هیچ عملی نیست مگر 
این که در دل و جــان اثر می گذارد؛ اگر 
اعمال پاک و نیک اســت، روح را به رنگ 
خــود در می آورد و اگر زشــت و آلوده و 
ناپاک است، آلودگی را به درون روح و جان 
و اخالق می کشاند.در این میان جهاد فی 
ســبیل اهلل، از جمله مصادیق مهم ســیر و 
سلوک معنوی اســت که  در تلطیف روح 
وتقویت اراده وســلطه بر هوای نفس تأثیر 

فراوانی  دارد.

لــذا در حالی کــه  تکفیری ها به کشــتار 
مسلمین و غیرمسلمین دامن می زنند و به 
بدترین صورت ممکن ســرها را می برند و 
بدن ها را می سوزانند. جهاد فی سبیل اهلل 
بر همه عالقه مندان به اســالم و اهل بیت 
)علیهم الســالم( واجب است و باید ریشه 
های آنها را خشــکاند. هــم چنین از نظر 
معنوی و ارزشی نیز سزاوار است که انسان 
به استقبال ضربات شمشــیرها برود و در 
بســتر، به مرگ طبیعی نمیرد زیرا افتخار 
شهادت، انســان را آماده تحّمل رنجها می 

کند.

شــهدای مدافع حرم؛الگوی هجرت؛ 
مجاهدت؛ شهادت

بدیهــی جریان های تکفیــری اقلیتی در 
جهان اســالم هســتند که این اقلیت سه 
خطــر را متوجه جهان کرده اســت، خطر 
نخســت متوجه مسلمانان اســت که هر 
روز عــده ای بی گناه به دســت این اقلیت 
قسی القلب و دور از منطق به خاک و خون 
کشــیده می شوند، آنها به شــیعه و سنی 
هیچ کــدام رحم نمی کننــد. دومین خطر 

ایــن جریان خطرناک برای جهان اســالم 
است که چهره اســالم را خدشه دار کرده 
و این دیــن را به عنوان دین خشــونت و 
وحشی گری معرفی می کنند، در حالی که 
پیامبر اســالم، پیامبر رحمــت و مهربانی 
بود و متاســفانه این اقدامات آن ها سبب 
شــده جاذبه اســالم تبدیل به دافعه شود 
و دشــمنان نیز با همین بهانه به اســالم 
ســتیزی دامن می زنند.خطر سوم جریان 
تکفیری را متوجه جهان بشریت است زیرا 
آنها با اقدامات خود همه جا را ناامن کرده 
انــد. لذا باید با تکفیری هــا مبارزه کنیم. 
زیرا پایبنــدی به فرمان خدا و برنامه های 
مذهب نیاز به ایثار،هجرت و حتی جهاد و 

شهادت دارد.

در این میان شــهدای مدافــع حرم با الگو 
پذیری از  امام حســین علیه الســالم که 
راه هجرت و مبــارزه را در پیش گرفت  ؛  
هجرت ، جهاد و شهادت را به خوبی تعبیر 
کرده اند و جــان خود را در طبق اخالص 
گذاشــته اند و در مقابل دشمنان اسالم که 
قصد ویرانی کشــورهای اسالمی و نابودی 
اســالم ناب را دارند، به پا خاسته  و شربت 
گرانقدر  آن شــهدای  نوشیده اند.  شهادت 
در ایمــان بــه خدا و روز قیامــت و جهاد 
فی ســبیل اهللَّ از دیگران ســبقت گرفته 
َِّذیَن آَمُنوا  اندکه به تعبیر قرآن کریــم »ال
ِ بَِأْموالِِهْم  َو هاَجُروا َو جاَهُدوا فِي َسِبیِل اهللَّ
ِ َو أُولِئَک  َو أَنُْفِســِهْم أَْعَظُم َدَرَجًۀ ِعْنَد اهللَّ
ُهُم الْفائُِزوَن؛کســانی که ایمان آورده اند و 
عالوه بــر آن، جهت حفظ ایمان خویش و 
گسترش آن، سختی هجرت را بر خویشتن 
خریده اند و بــا مال و جان خویش در راه 
خداونــد و اعتالی نام و گســترش دین او 
جهاد نموده اند، درجاتشــان در پیشــگاه 
خداوند باالتر است و چنین افرادی رستگار 

و پیروز هستند«.

این رویش های بی نظیر انقالب اســالمی 
در حالی رو به افزایش  است که  هم اکنون 
اســالم اصیل عصر پیامبر صلی اهلل علیه و 
آله و سلم در میان برخی از مدعیان اسالم 
گرایی)مروجــان اســالم آمریکایی( اصاًل 
نایاب است!و سازنده ترین مفاهیم همچون 
»زهد و پارســایی« و »صبــر« و »انتظار« 
و »شــهادت« و »شــفاعت« و »عبادت« 
گاهی آنچنان گرفتار تحریف و تفسیرهای 
نادرست و وارونه شده که اسالم راستین از 
آن وحشت می کند!از سوی دیگر مفاهیمی 
همچون هجرت ؛ جهاد و شهادت به دست 
فراموشــی سپرده شــده؛ و یا الاقل شکل 
تاریخــی و مخصوص بــه دوران معّینی از 

آغاز اسالم را به خود گرفته است.

آری توحید اســالمی به انواع شرکها آلوده 
شــده؛ و مکتب اهل بیت پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله و ســلم که اســالم اصیل را به 
حکم »انّی تارک فیکم الّثقلین، کتاب اهلّل 
و عترتی ؛ من در میان شما دو چیز وا می 
گذارم ،کتاب خدا و عترتم یعنی اهل بیتم 
را«،«در خود پرورش مــی دهد، در میان 
گروه عظیمی از مسلمین کاماًل ناشناخته 
مانــده و با انواع تهمتها، مردم را از آن دور 

ساخته اند.

شــهدای مدافع حــرم؛ تبلور عینی 
فرهنگ عاشورا

حادثه عاشــورا با گذشــت بیــش از 13 
قرن، سال به ســال شکوفاتر و باعظمت تر 
می شــود، این حادثــه نه تنهــا فراموش 
نمی شــود، بلکه هر سال بر عظمت آن نیز 
افزوده می شــود زیرا آنچه به ذات و رضای 
خداوند متعال مرتبط است، رنگ جاودانی 

به خود می گیرد.

عاشــورا ســرمایه  عظیم تشــیع است که 
شهیدان کربال به یادگار گذاشته که باید از 

سلوک عاشورایی شهدای مدافع حرم از منظر معظم له
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و تنها او ســبب ساز و ســبب سوز است، 
خویشتن را بی نیاز از همه چیز و هر کس، 
غیر از او می بیند و به غنا و کرامت نفسانی 
می رســد که باالترین و بهترین بی نیازی 

است: »خیر الغنی غنی النفس«.،

حال در نظام زندگی انسانهای شایسته و با 
شخصیت، زندگی ماّدی و ظاهری برترین 
ارزش نیســت، همان گونه که مرگ مادی 
ضّد ارزش نمی باشــد، بلکه ارزش واال در 
نظر آزاد مردان بــا ایمان، در زندگی توأم 
با عّزت است به همین دلیل هر گاه بر سر 
دو راهی قرار گیرند، شهادت توأم با عّزت 
و سربلندی را بر زندگی ذلیالنه ترجیح می 

دهند.

این مولفه منبعث از  لحظات 
پرشــکوه در تاریخ کربال 

اســت که  راه و رسم 
شرافتمندانه  زندگی 

و مرگ بــا عّزت 
و عظمــت را 

ترسیم 
می کند. 

این 

شــعار که » َمْوٌت في ِعزٍّ َخْیــٌر ِمْن َحیاٍۀ 
فــي ُذٍل ؛ مرگ با عــّزت از زندگی ننگین 
بهتر است« از مهمترین پیام های معرفتی 
عاشورا اســت، پیامی که می تواند سراسر 
تاریخ بشــر را روشن سازد، و به استعمار و 

استثمار و بردگی انسانها پایان دهد.

لذا عّزت جامعه اســالمی بر هر چیز مقّدم 
اســت و هر بهایی به خاطــر آن پرداخته 
شود بجاســت.لذا امام حسین علیه الّسالم 
در حادثه خونین کربــال فرمود: »ال و اهلّل 
ال أعطیکــم بیدي إعطــاء الّذلیل و ال أقّر 
لکم اقرار العبید؛نه، به خدا ســوگند دست 
ذلّت در دست شما نمی گذارم، و همچون 

بردگان تسلیم نمی شوم، 

)بلکه می جنگم و سربلند شربت شهادت 
را می نوشم!(«.

اینچنین اســت که  امنیت،عزت و اقتدار 
نظام اســالمی در جهان، بی نظیر است، و 
خوشبختانه مردم در امنیت،عزت و اقتدار 
کامل به ســر می برند، این دستاورد مهم 
در حالی اســت که عوامل تهدید بسیاری 

در منطقه وجود دارد.

اما کیســت که نداند عزت و امنیت امروز 
ایــران اســالمی و امت اســالمی، مدیون 
رشــادت هاو مجاهدت هــای عزتمندانۀ 
شــهدای مدافع حرم است و هزینه امنیت 
نظام و انقالب را شهداء و خانواده 
آنان پرداختــه اند.آری 

شهدای مدافع حرم باعث امنیت، پیروزی، 
اقتدار و ریشــه دار شدن نظام شده و حق 
آنان این است که یاد آنان را گرامی بداریم.

خون شهدای مدافع حرم ؛ جداکنندۀ 
حق و باطل

عاشــورا یک »حادثــه« نبــود بلکه یک 
»جریان تاریخــی« بود،جریان مبارزه حق 
و باطل ، عدالت و ظلم،عاشــورای حسینی 
درس الزم را برای پیــروزی حق بر باطل 
بــه طرفداران حق می دهــد ، این مبارزه 
در همه اعصار و قرون ادامه دارد که خون 
پاک شــهدای مدافع حرم در عصر کنونی  

بیانگر این جهاد پرارزش است.

بــی تردید هر قــدر قاتالن شــهدای راه 
خــدا کثیف تر و جنایتکارتــر و بی ایمان 
تر باشــند، مقام واالی شهدا آشکارتر می 
گردد. به ویژه آنکه از برخی روایات استفاده 

می شود که در صدر اسالم، وقتی 
با مسلمان  مسلمانان واقعی 
مخلوط  منافقان  و  نماها 
شده بودند و تشخیص 

از  آنهــا 

همدیگر مشــکل بود، مسلمانان از همین 
میزان و معیار استفاده می کردند. هر کس 
عالقمند به حضرت علی )علیه الســالم( و 
محب  اهل بیت)علیهم الســالم( بود، در 
زمره مســلمانان واقعی محسوب می شد و 
کسانی که نســبت به آن حضرت کینه و 
عداوت داشتند، منافق به شمار می رفتند.

خوشا به حال شــهدای مدافعان حرم که 
از این فرصت در دفــاع از حریم و مکتب 
اهــل بیت)علیهم الســالم(بهترین بهره را 
می برند؛ شهیدان جان بر کفی کهآگاهانه 
و با اخالص نیت به سوی میدان نبرد حق 
و باطــل رفته، و آخرین قطرات خون پاک 

خود را نثار می کنند.

سخن آخر

بر ما الزم اســت هم چون شهدای مظلوم 
مدافع حرم ، در راستای صیانت از  اسالم 
ناب و عشــق به امام حســین 
از  الســالم( و دفاع  )علیــه 

حریم اهل بیت علیهم الّسالم  ، به پیشوای 
بــزرگ خود اقتدا کنیــم و گامی در جای 
گام های آن حضــرت بگذاریم و در حلقه 
پیروان او درآییم ؛زمانی که به زیارت تربت 
السالم(  سیدالشــهداء)علیه  حضرت  پاک 
در کربال مــی رویم و محّل شــهادت آن 
حضرت علیه الســالم و یاران پاکبازش را 
از نزدیک می نگریم احســاس کنیم که ما 
نیز باید درهمان مســیر و در همان طریق 
وارد شویم و با یزیدیان زمان خود به پیکار 
برخیزیم و اسالمی را که آن حضرت برای 
حفــظ آن، خون خود و خــون عزیزان و 
یارانــش را فدا کرد زنده نگــه داریم و در 
وجود خود پیــاده کنیم، حریمش را پاس 
داریم و در برابر دشــمنانی که در هر عصر 
و زمانی وجود دارند بایستیم و دفاع کنیم 
تا مشمول شفاعت آن بزرگوار شویم.نغمه 

هل مــن ناصرش را بشــنویم 
یاریش  به  گویــان  لبیک  و 

بشتابیم.
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دارند. بــا این حال یکی از آثــار مهّم نماز، 
محافظت نمازگزار از همه این گناهان است. 
الَۀ  الَۀ إِنَّ الصَّ اگر قرآن می گویــد: »أَقِِم الصَّ
تَْنهی َعِن الَْفْحشــاءِ َو الُْمْنَکرِ«)19( یعنی 
اینکه نماز شما را از هر آنچه که از مصادیق 
فحشــا و منکر است باز می دارد. البته اگر 
برخی از نمازگزاران بــه گناهانی آلوده می 
شوند بخاطر اینست که به همان میزان به 

نماز توّجه و عنایت نداشته اند.

دو نکته را باید مــورد دّقت قرار دهیم: 1- 
اینکه هر چه به نماز توّجه و ارزش بیشتری 
قائل شدیم از گناهان به همان میزان بیشتر 
دور می شــویم. به عنــوان نمونه حضرت 
فاطمه)ســالم اهلل علیها( نماز را عامل دوری 
از تکّبر می دانند.)20( 2- اینکه باید مراقب 
باشــیم اگر به هر علّتــی گناهان پر رنگ 
شــدند و بر توّجه ما به نماز غلبه کردند به 
همان میزان، از لّذت و روح نماز ما کاســته 
خواهد شد. این حالت بسیار خطرناک است 
به گونه ای که بعضی افراد با آلوده شدن به 
گناهان، نماز خواندن برایشان بی مفهوم می 
شود لذا تارک نماز می شوند و روز به روز در 

گرداب گناهان بیشتر فرو می روند.

3- آرامش بخش و شجاعت آفرین

هر کسی به فکر آرامش خود و اطرافیانش 
می باشد. هر پدر و مادر دلسوزی با استرس 
و اضطراب فرزندش و یا با ترس و دلواپسی او 
دچار غم و اندوه می شود. قرآن یاد خداوند 
را آرامش بخش دلها می داند »أاَل بِذِْکِر اهللِ 
تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب«)21( و از سوی دیگر نماز را 
بهترین وسیله برای ذکر و یاد خدا می داند 
ی«)22( با این توصیف  الَۀ لِذِْکــرِ »أَقِِم الصَّ
فرزندان ما اگر اهل نماز و راز و نیاز باشــند 
عالوه بر اینکه دلهایشــان مملــّو از آرامش 
است، طبق بیان قرآن ترس و خوفی نیز به 
دلشان راه نمی یابد. »إِنَّ الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا 
ْیِهْم َو  الَۀ ... ال َخْوٌف َعلَ الّصالِحاِت َو أَقاُموا الصَّ

ال ُهْم یَْحزَنُوَن«)23(

4- موفقّیت و احساس کامیابی

هر چند ســعادت واقعــی مربوط به جهان 
دیگر است و مومنان نماز خوان طبق قرآن 
در ســوره مومنون به رســتگاری و سعادت 
می رســند اّما این افراد در همین دنیا هم 
گوی ســبقت را از دیگران ربوده اند چراکه 

آنهــا از خداوند یاری می طلبنــد. »یا أَیَُّها 
الۀِ«)24(  ْبِر َو الصَّ الَّذیَن آَمُنوا اْسَتعیُنوا بِالصَّ
و خداوند نیز گفته اســت که نماز گزاران را 
تنها نمی گذارد »قــاَل اهللُ اِنّی َمَعُکْم لَِئْن 
الۀَ«)25( حال اگر فرزندانمان را به  اََقمتُم الصَّ
نماز خواندن و ارتباط با خداوند آشنا کنیم، 
او را به منبعی از قدرت و اقتدار که سرشار از 
اعتماد و امید است رسانده ایم. هرگاه از بدی 
روزگار و مشکالت پیش رو صدای ناله افرادی 
بلند شــد، آنها با اراده ای مستحکم پیش 
ُه الشرُّ  می روند و در جا نمی زنند. »اِذا َمسَّ
َجزُوعاً. َو اِذا َمسُه الَخْیٌر َمنوعاً. ااِلّ الُمَصلیَن. 

الَّذیَن ُهْم َعلی َصالتِِهْم دائُِمون«)26(

اصول کّلی جذب کودک به امور دینی

1- محّبت و مهرورزی

محّبت و مهرورزی یکــی از اصول تربیتی 
اســالم اســت که تاکید فراوانی به آن شده 
است. شــخصی که محّبت و مهر کسی را 
به دل می نشــاند نا خواسته به تقلید از او 
پرداخته و الگوگیری از رفتار و اخالق او می 
کند مانند او لباس می پوشد، مانند او سخن 
می گوید و از رفتارهای او در موقعیت های 
متفاوت نسخه برداری می کند. هر چه آن 
شخص دوست دارد، برایش دوست داشتنی 
می شــود. و هرچه بد می داند، از چشم او 
می افتد. گاهی اوقات دوستی و محّبت به 
حّدی می رسد که از شخص، فردی مرید؛ و 

مطیِع چشم و گوش بسته می سازد.

خداوند نیز کسانی را که دم از محّبت الهی 
می زنند، اّما مطیع نیستند را مورد خطاب 
وَن  قرار داده و می فرماید: »ُقْل إِْن ُکْنُتْم تُِحبُّ
اهللَ َفاتَِّبُعونی یُْحِبْبُکُم اهللُ«؛ )بگو: اگر خدا را 
دوست می دارید، از من پیروی کنید؛ تا خدا 
)نیز( شما را دوست بدارد(.)27( هرچند نیاز 
ضروری فرزندان به محّبت و عاطفه را نمی 
توان انکار کرد، اّما از آثار و پیامدهای محّبت 
و عاطفه و تاثیــرات تربیتی آن نباید غافل 
شد. به هر حال در اسالم به والدین توصیه 
شده است تا محّبت خویش را از فرزندانشان 

دریغ ندارند.

امیر المومنین)علیه السالم( نیز می فرماید: 
»لیتأّس صغیرکم بکبیرکم و لیرأف کبیرکم 
بصغیرکــم و ال تکونوا کجفــاۀ الجاهلیۀ«؛ 
)کودکتــان باید در رفتار خــود پیرو بزرگان 

باشــد و بزرگترها، باید نســبت به کودک، 
رئوف و مهربان باشد. مبادا مانند جفاکاران و 
ستمگران دوران جاهلیت رفتار کنید(.)28( 
با دقت در سخن حضرت)علیه السالم( رابطه 
میــان اطاعت و پیروی، با رافت و محّبت به 
روشــنی قابل درک اســت. کوچکتر ها به 
پیروی از بزرگتر ها توصیه شده اند و بزرگتر 
ها سفارش به رفتار محبت آمیز با کودکان 
شده اند. گویا حضرت)علیه السالم( این دو 
را در گرو یکدیگر می دانند و به عنوان یک 
رفتار متقابل از ســوی کودکان و والدینشان 

لحاظ می کنند.

اّمــا در مورد چگونگــی محّبت و مهرورزی 
به کودکان تا حّدی مربــوط به فطرت و تا 
حّدی مربوط به عرف جامعــه دارد. در هر 
صورت معصومین)علیهم السالم( برای ابراز 
محبت خود نسبت به فرزندانشان از نوازش، 

بوسیدن و ... بهره می جسته اند.

در مورد پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه وآله( 
نقل شده اســت که: »إذا أَصَبَح َمَسَح َعلی 
رُُؤوِس ُولِدهِ َو ُولــِد ُولِدهِ«؛ )همه روزه صبح، 
دســت محّبت به ســر فرزند خود و فرزند 
فرزندش می کشید(.)29( ایشان مسلمانان 
را به ابراز محّبت و بوســیدن فرزندانشــان 
سفارش می کردند و در مقابل آن حسنه)30( 
و مقام های بهشتی)31( را وعده می دادند. 
هنگامی که شــخصی نزد پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآلــه( آمد و عرض کرد که هیچ کدام 
از فرزندانش را تاکنون نبوسیده است، ایشان 

آن مرد را اهل آتش دانست.)32(

بنابراین، باید به فرزندان عشــق ورزید و آنها 
را مورد لطف و مهربانی قرار داد. زیرا »کسی 
که نسبت به فرزندش محّبت کند مشمول 

رحمت الهی می شود«.)33(

2- تشویق و ترغیب

در تربیت اسالمی به تشویق و ترغیب توجه 
ویژه ای شده اســت و خداوند از این طریق 
بندگان را به سوی خوبی ها سوق می دهد.

قرآن به شــیوه های گوناگونی به تشــویق 
پرداخته است. آیاتی که نعمت های بهشتی 
را بیان می کنند و آیاتی که از بشارت سخن 
می گویند، از این دســته آیات می باشند. 
یکی از اوصاف پیامبران الهی)علیهم السالم( 

مقاله

مقدمه

یکــی از دغدغه های بســیاری از مادران و 
پدران محترم، تربیت دینی کودکانشان است. 
همین امر سبب شده تا به دنبال یک روش 
موثّر برای جذب کودکانشان نسبت به آموزه 
های دینی باشند. از سوی دیگر؛ همه والدین 
می دانند یکی از آموزه های مهّم دینی که 
نقش بســیار موثّری در تربیت فرزندانشان 
دارد، نماز اســت. لذا به دنبال شــیوه های 
کاربــردی برای جذب و عالقه فرزندانشــان 
به نماز می باشــند. با توّجه به اینکه اجرای 
هر برنامه ای باید خالــی از افراط و تفریط 
و رعایت نکات تربیتی باشــد، از سوی اهل 
بیت)علیهم الســالم( رهنمود هایی در این 
باره آمده است که می تواند برای این دسته 

از والدین بسیار حائز اهمّیت باشد.

دغدغه و حرص این دسته از والدین گرامی 
در تربیت فرزندانشان بخاطر سفارشی است 
که در سخنان امام سجاد)علیه السالم( آمده 
اســت که: »فان تعلم .... انک مسئول«)1(؛ 
)فرزنــدان خود را تربیت نمایید که در برابر 
آنان مسئولید(. امیر المومنین)علیه السالم( 
نیز می فرماید: »اکرموا اوالدکم و احســنوا 
آدابهم«)2(؛ )فرزندانتــان را گرامی بدارید و 

آنان را نیکو تربیت و ادب کنید(.

پدر و مادر گرامی نیز در قبال فرزندانشــان 
احساس مســئولیت می کنند و سعی در 
تربیت آنان دارند. بسیاری از والدین از دوران 
کودکی به دنبال آموزش نماز به کودکانشان 
می باشــند. چرا که نماز یکی از مهمترین 
آداب و دســتورات اســالمی اســت و تاثیر 
بسزایی در هموارســازی راه تربیت فرزندان 

دارد.

اهمّیت نماز

در آیات قرآن کریم، بیش از 122 آیه پیرامون 

نماز وارد شده اســت که داللت بر اهمّیت 
این دســتور الهی دارد. همچنین تعبیراتی 
که در احادیث ائمه)علیهم السالم( در مورد 
نمــاز آمده همین مطلب را تایید می کند. 
گاهی نماز به منزله سر در بدن قرار گرفته، 
و گاهی اسالم بر پنج پایه تصّور شده است 

که یکی از آنها نماز است.

پیامبر اســالم)صلی اهلل علیــه وآله( نماز 
را نور چشــم خود می دانــد،)3( و یا آن را 
بسان معشوقه ای توصیف می کند که هم 
صحبتی با او هر سختی را گوارا می سازد.

)4(

آری نماز فروغ چشمی است که سایر اعضاء 
با آن مسیر خود را می یابند و میزانی است 
که همه اعمال با آن سنجیده می شود)5( 
و کسی که میزانش را بر ندارد در روز قیامت 
اعمالش را چگونه محاسبه خواهند کرد؟!)6(

نماز آن گونه است که، پیامبران الهی نیز به 
آن ســفارش شده اند و از سفارش کنندگان 
به آن بوده اند. پیشوایان الهی چه در طول 
حیــات پر برکــت خود و چــه در لحظات 
واپسین زندگی همواره به نماز عنایت داشته 
انــد.)7( حضرت ابراهیم)علیه الســالم( در 
جهت اقامه نماز، همسر و کودک خویش را 
در بیابانــی بی آب رها می کند)8( و با این 
حــال از خداوند تقاضا دارد تا او و فرزندانش 
را در زمره اقامه کنندگان نماز قرار دهد.)9( 
چه سعادتی اســت اقامه نماز که حضرت 
عیســی)علیه السالم( می گوید: »َو اَوْصانِی 
لوهِ َو الزَّکوهِ ما ُدْمُت َحّیاً«)10(؛ )مادامی  بِالَصّ
که در حیاتم به نماز و زکات توصیه شــده 
ام(. حضرت موسی)علیه السالم( نیز مامور 
به اقامــه نماز اســت.)11( و لقمان حکیم 
فرزندش را به اقامه نماز توصیه می کند)12( 
و سرانجام نماز بر همه مومنان نوشته شده 
اســت)13( تا از این چشــمه جوشان بهره 

گیرند)14( و به معراج رسند.)15(

پیامبر اســالم)صلی اهلل علیــه وآله( نیز از 
سوی خداوند مامور است تا خانواده خویش 
را بــه نماز فراخواند و خــود نیز بر این امر 
اَلۀِ َواْصَطِبْر  پایداری کنــد »وَأُْمْر أَْهلََک بِالَصّ
َعلَْیَها«)16( چراکه نماز معراج مومن است، 
و هر کس از عروج باز ماند در ســقر زمین 
گیر خواهد شد »َما َسلََکُکْم فِی َسَقر؟ ََقالُوا 

لَْم نَُک ِمَن الُْمَصلِّیَن«)17(

فوائد و آثار نماز خوانی فرزندان

1- گرایش به امور پسندیده

نماز از آنجا که ارتباط با خداوندی است که 
سرچشمه همه خوبی هاســت، فرزندانتان 
را بــه کار های پســندیده دعوت می کند. 
شرایطی که برای نماز بیان شده و نمازگزار 
بایــد آن را رعایت کند، به گونه ای طرّاحی 
شــده که او را نا خداگاه به ســمت خوبی 
ها ســوق می دهد. مســائلی مثل غصبی 
نبودن مکان و لباس نمازگزار، وقت شناسی 
و همراهی او با اجتمــاع و... از این مواردند. 
این مســئله به سادگی قابل درک است که 
نماز تنها نماز نیست بلکه رفتاری آموزشی 
اســت که یــک مجموعه صفــات و افکار 
پسندیده را در نهان انسان نهادینه می کند. 
چنانکه مشــرکین هنگامی که با حضرت 
شعیب)علیه السالم( به جدل می پرداختند 
بــه این نکتهـ  هر چند از روی تمســخرـ  
اشــاره کرده اند و به او گفتند: »یَا ُشــَعْیُب 
أََصالَتَُک تَأُْمــرَُک أَن نَّْترَُک َما یَْعُبُد آبَاُؤنَا أَن 
نَّْفَعَل فِی أَْمَوالَِنا ما نَشاء«)18(؛ )ای شعیب! 
آیا نمازت به تو دستور می دهد که آنچه را 
پدرانمان می پرستیدند، ترک کنیم؛ یا آنچه 

را می خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟!(

2- دوری از گناه و جرایم

رذائل و رفتارهای ناپســند مصادیق فراوانی 

جاذبه های نماز، برای کودکان
حجت االسالم حسین االدری
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مراحل اصولی بــرای جذب کودک به 
نماز:

هر چند برای تربیت دینی کودکان اصولی 
کلّی ذکر شده است که رعایت آنها ضروری 
است، اّما آشنا کردن کودکان به نماز نیاز به 
رعایت نکات خاّصی دارد که ذکر آنها خالی 
از لطف نیســت. کلّی گویی و عــدم ارائه 
روشی کاربردی و عملی در تربیت کودکان، 
یکی از مشــکالت والدین در مسیر تربیت 
فرزندان است. این ابهام و کلّی نگری، گاهی 
به حیرت و ســردرگمی والدین یا برداشت 
شخصی ایشان از روشهای ارائه شده منجر 
می شــود که پیامدهای خوبی را به دنبال 
ندارد. بنابراین، ارائــه روش های کاربردی و 
زمانبندی شده از ضروریات به نظر می رسد. 
هر برنامه تربیتی برای نتیجه بخشی ناگزیر 
ســیری را طی می کند. بــرای عالقه مند 
کردن کودکان به نماز نیز یک سیر تربیتی 
الزم است که می توان آن را در مراحل پیش 

رو ارائه داد:

1- مرحله تعلیمی )آموزشی(

در روایات اسالمی به آموزش نماز به کودکان 
توّجه و تاکید شده است. امیرالمومنین)علیه 
الســالم( می فرمایــد: »َعلُِّمــوا ِصْبیانَُکُم 
ــالۀَ«؛ )نماز را بــه فرزندانتان بیاموزید(. الَصّ

)54( همچنین امام صادق)علیه السالم( می 
الَۀ َغَفَر اهلّل ُ  فرماید: »َفإِذا تََعلََّم الُوضوَء َوالَصّ
عّز و جّل لَُه و لَِوالَِدیِه إن شــاَء اهلّلُ«؛ )چون 
فرزنــدی وضو و نماز را یاد گیرد، خداوند ان 

شاء اهلل، پدر و مادر او را می آمرزد(.)55(

در آموزش و تعلیم همــواره به چند عامل 
توّجه ویژه ای می شــود: 1- گروه سّنی، 2- 
میزان استعداد و سطح توانایی در یادگیری 
افــراد، 3- عالقه و اختیار افراد و 4- روش و 
طریق آموزشــی. امروزه با لحاظ این عوامل، 
برای هر گروه ســّنی کتابهــای ویژه ای با 
سبک های متفاوت نوشته می شود. آموزش 
نماز نیز از این امر مســتثنی نیست. توّجه 
به سّن، و ارزیابی استعداد افراد کمک زیادی 
در رسیدن به مقصود می کند. در تعلیم و 
آموزش دینی به خصوص نماز نیز عواملی 
مثل ســّن کودک و ... باید مورد لحاظ واقع 

شوند.

در چه ســّنی، فرزند خود را به نماز تشویق 
کنیم؟ در چه زمانی او را به نماز امر کنیم؟ 
آموزش نماز در چه ســّنی مناســب است؟ 
آیا بــا توّجه به مراحل رشــد کودک، روش 
آموزشی نیز دارای مراحل و قابل ارتقا است؟ 
آیا در روایات اســالمی اشاره روشنی به این 

مراحل و نحوه زمانبندی آن شده است؟

امام باقر)علیه الســالم( در توصیه هایی به 
والدین، به نکاتی اشــاره کرده اند که پاسخ 
مناسبی برای سواالت فوق است. ایشان می 
فرمایند: »إذا بَلََغ الُغالُم ثاَلَث ِسنیَن، یُقاُل لَُه 
َع َمرّاٍت . ثُمَّ یُترَُک  : ُقل )ال إلَه إالَّ اهلّل( َســبْ
َحّتی یَِتمَّ لَُه ثاَلُث ِســنیَن و َسبَعُۀ أشُهٍر و 
ٌد رَسوُل  ِعشروَن یَوما، َفُیقاُل لَُه : ُقل : )ُمَحمَّ
اهلّل( َسبَع َمرّاٍت . و یُترَُک َحّتی یَِتمَّ لَُه أربَُع 
ِسنیَن، ثُمَّ یُقاُل لَُه ُقل : َسبَع َمرّاٍت : )َصلَّی 
ٍد و آلِهِ(. ثُــمَّ یُترَُک َحّتی  اهلّل ُ َعلــی ُمَحمَّ
یَِتمَّ لَُه َخمُس ِســنیَن ، ثُمَّ یُقاُل لَُه : أیُُّهما 
یَمیُنَک و أیَُّهما ِشــمالَُک ؟ َفإِذا َعرََف ذلَِک 
ُحوَِّل وَجُهُه إلی الِقبلَِۀ و یُقاُل لَُه : أســُجد. 
ی یَِتمَّ لَُه َســبُع ِســنیَن، َفإِذا  ثُمَّ یُترَُک َحتَّ
تَمَّ لَُه َســبُع ِسنیَن قیَل لَُه : اغِسل وَجَهَک 
و َکّفیَک، َفإِذا َغَســلَُهما قیَل لَُه : َصلِّ . ثُمَّ 
ت  یُترَُک َحّتی یَِتمَّ لَُه تِسُع ِسنیَن ، َفإِذا تَمَّ
الۀِ،  لَُه ُعلَِّم الُوضوَء، و ُضرَِب َعلَیِه، و اُِمَر بِالصَّ
الَۀ َغَفَر  و ُضرَِب َعلَیها . َفإِذا تََعلََّم الُوضوَء َوالصَّ
اهلّل ُ عــز و جل لَُه و لَِوالَِدیِه إن شــاَء اهلّل«؛ 
)چون پســر به سه ســالگی رسید، باید به 
او بگویند: هفت مرتبه بگــو )ال إله إالّ اهلّل(. 
سپس، رهایش کنند تا سه سال و هفت ماه 
و بیست روزِ او کامل شود. سپس باید به او 
بگویند: هفت مرتبه بگو )محّمد رسول اهلّل(؛ 
و او را رها کنند تا چهار ســال او تمام شود. 
آن گاه باید بــه او بگویند: هفت مرتبه بگو 
)صلی اهلّل علی محّمد وآله(. سپس رهایش 
کنند تا پنج سال او تمام شود. آن گاه از او 
بپرسند: دســت چپ و راستت کدام است؟ 
اگر شناخت، باید صورتش را به سمت قبله 
برگردانده، به او بگویند: سجده کن. سپس، 
رهایش کنند تا هفت ســال او تمام شــود. 
پس وقتی هفت سال او تمام شد، باید به او 
بگویند: صورت و دو دســتت را بشوی وقتی 
آن دو را ُشســت ، باید بــه او بگویند: نماز 
بخوان. ســپس، رهایش کنند تا نُه سال او 
تمام شود. وقتی تمام شــد، وضو به او یاد 

داده شــود و بر )ترک( آن، تنبیه گردد و به 
نماز، امر شــود و بر )ترک( آن، تنبیه گردد. 
وقتــی وضو و نماز را فراگرفت، خداوند، او و 
پدر و مادرش را می آمرزد؛ إن شاء اهلّل!(.)56(

امــام صادق)علیه الســالم( نیز بــه زمانی 
برای آموزش نماز اشــاره کرده اند. ایشــان 
الۀِ إذا  می فرمایند: »إنّا نَأُمــُر ِصبیانَنا بِالصَّ
کانوا بَنی َخمِس ِســنیَن، َفُمروا ِصبیانَُکم 
الۀِ إذا کانوا بَنی َســبِع ِسنیَن، و نَحُن  بِالصَّ
وِم إذا کانوا بَنی َســبِع  نَأُمــُر ِصبیانَنا بِالصَّ
ِســنیَن بِما أطاقوا ِمن ِصیاِم الَیوِم إن کاَن 
 ، إلی نِصِف النَّهاِر أو أکَثــَر ِمن ذلَِک أو أَقلَّ
َبُهُم الَعَطــُش و الَغرَُث أفَطروا، َحّتی  َفإِذا َغلَ
وَم و یُطیقوُه، َفُمروا ِصبیانَُکم إذا  یََتَعوَُّدوا الصَّ
وِم َما اسَتطاعوا  کانوا بَنی تِسِع ِسنیَن بِالصَّ
َبُهُم الَعَطُش أفَطروا«؛  ِمن ِصیاِم الَیوِم، َفإذا َغلَ
)ما کودکان خود را وقتی پنج ســاله اند، به 
نماز امر می کنیم؛ ولی شــما کودکانتان را 
وقتی هفت ساله شدند، به نماز امر کنید. ما 
کودکان خود را وقتی هفت ساله اند، به روزه 
وامــی داریم؛ به اندازه ای که توان دارند، چه 
تا نصف روز باشــد یا بیشتر یا کمتر. وقتی 
تشنگی و گرسنگی بر آنان چیره شد، افطار 
مــی کنند تا این که بــه روزه، عادت کنند 
و توان آن را بیابند؛ ولی شــما کودکانتان را 
وقتی نُه ساله شــدند، به اندازه ای که توان 
دارند، به روزه وا دارید و وقتی تشنگی بر آنان 

چیره شد، افطار کنند(.)57(

در دو روایت فوق به نکات بســیار دقیقی 
اشــاره شده است که رعایت آنها کفایت می 

کند:

1. آموزش نماز باید مرحله به مرحله باشد.

2. آموزش نماز با مراحِل آســانی همچون 
گفتن »ال اله ااّل اهلل« آغاز شود.

3. آمــوزش نماز همراه با آموزش آموزه های 
آن باشد. )رو به قبله بودن و ...(

4. آمــوزش نماز تدریجی )طیفی( و قبل از 
رسیدن به سّن تکلیف باشد.

5. آموزش نماز و مراحل آن متناسب با سّن 
کودک و در توان او باشد.

آموزش نماز باید همــراه با اختیار و عالقه 
کودک باشد.

در قرآن »مبّشــر«)34( بیان شــده است. 
بشــارت هایی در قرآن از جمله »لَُهْم أَْجٌر 
َکرِیٌم«)35(، »لَُهــْم أَْجٌر َغْیُر َمْمُنوٍن«)36(، 
ْغِفــرٌَۀ َو أَْجٌر َعِظیــٌم«)37(، »أَْجٌر  »لَُهم َمّ
ارِ«)39(،  الــدَّ ُعْقَبی  َکِبیــرٌ«)38(، »لَُهــْم 
ْیُکْم بَِما َصَبرْتُــْم َفِنْعَم ُعْقَبی  »َســالٌَم َعلَ
ِۀ ُهْم فِیَها  ارِ«)40(، »أُوْلَِئَک أَْصَحاُب الَْجَنّ الدَّ
َخالِــُدوَن«)41( و... ، نمونــه هایی از آیات 
بشارت آمیز قرآن اند که به تشویق بندگان 

برای انجام کارهای نیک می پردازند.

یکی از راه های جذب فرزندان به سوی آموزه 
های دینی و نماز، تشــویق و ترغیب است. 
تشویق اگر به گونه ای پسندیده و بجا باشد، 
بسیار کارساز اســت. تاثیر تربیتی تشویق، 
گاهی چنان اســت که جهت زندگی افراد را 
دگرگون می سازد. اگر تشویق قبل از انجام 
عملی پسندیده باشد، موجب شوق و رغبت 
شخص می شود، و اگر پس از انجام آن عمل 
باشد؛ سبب تقویت و پایداری این رفتار در او 
مــی گردد. لذا والدین محترم می توانند در 
دو مرحله فرزندانشان را به نماز دعوت کنند. 
ابتدا آنها را ترغیب به نماز خواندن کنند و 
در صورت انجام، به تشویق آنها بپردازند. با 
توّجه به اینکه تشــویق فرزندان نوعی توّجه 
و شــخصیت دادن به آنها است، سعی می 
کنند خود را از کانون توّجه و محّبت والدین 
دور نســازند. از این طریق به تکرار عمل یا 
رفتار مورد نظر پرداخته، تا جائیکه جزئی از 

شخصّیت رفتاری آنها می گردد.

تشویق کودک، می تواند یک تشویق ماّدی 
یا معنوی باشد. پاداش و تشویق ماّدی حّتی 
می تواند با خرید یک شکالت، اسباب بازی، 
یا یک گردش تفریحی، و بازی و ســرگرمی 
صورت گیرد. البته، هر چند این نوع پاداش 
ها خوب اســت، اّما نبایــد از پاداش های 
معنوی و روحی نیز غفلت کرد. گاهی یک 
آفرین و نوازش تاثیر بیشتری دارد. نقل شده 
است که پسر بچه ای در نزد پیامبر )صلی 
اهلل علیه وآله( عطســه کرد و سپس گفت: 
»الحمد هلل«. پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه 
وآلــه( به او فرمود: »بارََک اهللُ فِیَک«؛ )آفرین 
بر تو باد(.)42( همین ابــراز محّبت اگر از 
سوی والدین به فرزند باشد می تواند بهترین 
پاداش برای آنها تلّقی شــود. خداوند نیز به 
بســیاری از بندگان صالح خود ابراز محّبت 

می کند. در قرآن آمده اســت که: »أَْحِسُنوا 
ْل  الُْمْحِســنین«)43(، »َفَتوََکّ یُِحبُّ  إِنَّ اهللَ 
لِیَن«)44(،  َعلَــی اهلّلِ إَِنّ اهلّلَ یُِحــبُّ الُْمَتوَِکّ
یُِحُبّ الُْمْقِسِطیَن«)45( و  إَِنّ اهلّلَ  اْ  »اَْقِسُطَوّ
َ یُِحب  » بَلی َمْن أَْوفی بَِعْهِدهِ َو اتََّقی َفإَِنّ اهلَلّ

ِقیَن«.)46( الُْمَتّ

پدر و مــادر گرامی نیز باید توّجه داشــته 
باشند که تشویق و پاداش نقش موثّری در 
تربیت فرزندشان دارد، البته به گونه ای که 
بداند چرا مورد تشویق واقع شده اند. تشویق 
باید متناســب با رفتار نیک فرزند باشد، نه 
بیشــتر و نه کمتر از آنچه شایستگی دارد. 
دوری از افراط و تفریط، و رعایت تعادل نیز 

از ضروریات تشویق است.

3- الگوپذیری و اسوه سازی

تقلید و الگوبــرداری از رفتار دیگران یکی از 
جنبه های روانی انسان است که هر انسان 
ناگزیــر برای یادگیری و آمــوزش از آن بهره 
می گیرد. عمومّیت و شــمول آن در تمام 
انســان ها سبب شده تا عّده ای آن را نوعی 
غریزه و امری فطری در وجود انسان بدانند.

)47( فرزند شما تقریبا از دو سالگی در تمام 
زمینه ها از شما الگوبرداری می کند)48( و 
برای تقلید و الگوپذیری او نمی توان مرز و 

محدوده ای مشّخص کرد.

نه تنها شما الگوی رفتاری فرزندتان هستید 
که اطرافیان نیز می توانند این نقش را ایفا 
کنند. اقوام، خویشــان، عّمــه و عمو، خاله 
و دایــی و ...، هر یک به نحوی در شــکل 
گیری شــخصّیت فرزندتان نقش دارند. به 
همین خاطر اســت که در »روایات انتخاب 
همســر«)49( آمده اســت که دّقت کنید؛ 
بــا ازدواجتان چه کســی را خالــه و دایی 
فرزندانتان قرار می دهید! چرا که آنها الگوی 
رفتاری فرزندانتان خواهند شــد و در تربیت 

آنها نقش دارند.

برقراری روابط عاطفی و دوســتانه با دیگران 
نیــز در تربیت فرزندان بی اثر نیســت. در 
طّی این روابط و معاشــرت ها، فرزندان هر 
چــه را می بینند و می شــنوند عیناً می 
پذیرد و اجرا کنــد. بدون اینکه به خوب یا 
بد بودن آن توّجهی داشته باشد. این پیروی 
و تبعّیت بی دلیل از دیگران بســیار خطر 
آفرین است. حضرت ابراهیم)علیه السالم( به 

قومش فرمود: »َهْل یَْســَمُعونَُکْم إِْذ تَْدُعوَن 
أَْو یَْنَفُعونَُکــْم أَْو یَُضرُّوَن«؛ )آیا هنگامی که 
این بت ها را مــی خوانید، صدایتان را می 
شــنوند. یا می توانند به شما سود و زیانی 
برسانند؟( مشرکان گفتند: »قالُوا بَْل وََجْدنا 
آباَءنا َکذالَِک یَْفَعُلوَن«؛ )ما پدران و مادرانمان 
را دیدیــم که چنین مــی کردند. )ما نیز از 
آنها تبعّیت می کنیم((.)50( گاهی تقلید 
های فرزندان از بزرگانشان اینگونه بی دلیل و 
بی چون و چرا است که آنها را به انحراف و 

گمراهی می کشاند.

ما باید در دوســتی هــا و روابط خانوادگی 
با دیگران دّقت بیشــتری بــه خرج دهیم. 
فرزندانمان را به برقراری دوســتی با افرادی 
توصیــه یا برحذر داریم. ایــن روش را قرآن 
به ما آموخته اســت. چرا که انســان های 
بد عاقبتی همچــون ابولهب)51( را منفور 
افراد می ســازد و از ســوی دیگــر، همه را 
بــه الگو گیری از افــرادی همچون حضرت 
ابراهیم)علیه السالم( و حضرت محّمد)صلی 

اهلل علیه وآله( توصیه می کند.

هرچند حّس الگو پذیری در فرزندان اجتناب 
ناپذیر اســت، اّما والدین گرامی نیز نباید از 
»اسوه سازی« و معرّفی الگوهای مناسب به 

فرزندانشان کوتاهی کنند.

در قرآن، پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه وآله( 
به طور مطلق،)52( و حضرت ابراهیم)علیه 
السالم( نیز در توحیدگرایی و ستیز با شرک 
و بت پرســتی)53( به عنوان الگو و اســوه 
معرّفی شــده اند. ما نیز بایــد فرزندانمان 
را بــه تبعّیت از ســیره معصومین)علیهم 
الســالم( فراخوانیم. عالوه بــر این، معرّفی 
الگوهای عملی و قابل مشاهده برای فرزندان 
بسیار موثّر است. این امر سبب آسان شدن 
پذیرش یک رفتار از سوی فرزندان می شود. 
تنها معصومین)علیهم  که  نکنید  فراموش 
السالم( می توانند الگوهای کامل و مطلقی 
برای فرزندانمان باشــند. اگر افراد دیگری را 
نیز بــرای فرزندانتان الگو قــرار می دهید، 
بهتر است به رفتارهای پسندیده آنها اشاره 
کنید تا فقط در همان رفتارها به عنوان الگو 

معرّفی شده باشند.

13
96

ه 
ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب
3031

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
ما

ور
ری

شه
 / 

ـغ
لیـ

ب



هم قبول نخواهد شد(.) وسائل الشیعۀ، شیخ حر عاملی، 
محمد بن حسن ، ج 4، ص34، 8 باب وجوب إتمام الصالۀ 
و إقامتهــا؛ من ال یحضره الفقیــه ، ابن بابویه، محمد بن 
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باب فضل الصالۀ(
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وجــل( الصلوۀ و هی اخر وصایا األنبیــاء«؛ )نماز، بهترین 
کارها نزد خداونــد و آخرین وصیتهــای پیامبران الهی 
اســت«. الکافي، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، 
محقــق / مصحح: غفاری علی اکبــر و آخوندی، محمد، 

ج 3، ص264، باب فضل الصالۀ(
ْنُت ِمْن ُذرِّیَِّتی بَِواٍد َغْیِر ذِی زَرٍْع ِعْنَد  ِّی أَْســکَ ََّنا إِن )8(. »رَب
الََۀ َفاْجَعْل أَْفِئَدًۀ ِمَن النَّاِس  ََّنا لُِیِقیُموا الصَّ بَْیِتَک الُْمَحرَِّم رَب
َمرَاِت لََعلَُّهْم یَْشُکرُوَن« )سوره  َْیِهْم َو ارْزُْقُهْم ِمْن الثَّ تَْهوِی إِل

ابراهیم، آیه 37(.
)9(. »رّب اجعلنــی مقیم الّصلوۀ و من ذریّتی« )ســوره 

ابراهیم، آیه، 40(.
)10(. سوره مریم، آیه 31

)11(. خداوند به موســی چنین خطــاب می کند: »اقم 
الّصلوۀ لذکری« )سوره طه، آیه 14(.

)12(. کالمی  از لقمان اســت که بــه فرزند خود چنین 
می گوید:»یــا بنّی اقم الّصلوۀ و امــر بالمعروف و انه عن 

المنکر« )سوره لقمان، آیه 17(
)13(. »إّن الّصلــوۀ کانت علی المؤمنیــن کتاباً موقوتا« 

)سوره نساء، آیه 103(.
)14(. پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(: »مثل الصوات الخمس 
کمثل نهرجار عذب علی باب احدکم یغتســل فیه کل 
یوم خمس مرات فما یبقی ذالک من الدنس«؛ )نمازهای 
پنــج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه 
هایتان روان اســت وهر روز پنج بار خــود را در زالل آن 
شســت و شــو می دهید، دیگر هیچ پلیدی باقی نمی 
ماند(. )کنز العمال في سنن األقوال واألفعال، عالء الدین 
علي بن حســام الدین المتقي الهنــدي البرهان فوري، 
المحقق : بکري حیاني - صفوۀ الســقا، ج 7، ص 291، 

حدیث 18931(.
)15(. پیامبراکرم)صلی اهلل علیه و آله و ســلم(: »الصلوۀ 
معراج المؤمــن: نماز معراج مؤمن اســت« )بحار األنوار، 
مجلســی، محمد باقر بن محمد تقی ، محقق / مصحح 
جمعی از محققان ، ج 81، ص255، باب 16 آداب الصالۀ . (

لوۀ َو اصَطبر َعلَیها«. )سوره طه،  )16(. »َو أَمر اَهلََک بِالصَّ
آیه 132(.

)17(. سوره مدثّر، 42 ـ 43.
)18(. سوره هود، آیه 87.

)19(. سوره عنکبوت، آیه 45.
)20(. حضرت فاطمه زهرا)س( :»)جعل اهلل( الصالۀ تنزیها 
لکم عن الکبر«؛ )خداوند نماز را جهت دوری شما از کبر و 
خود پسندی مقرر فرمود( )أعیان الشیعۀ، محسن األمین، 
ج 1، ص316، خطبۀ الزهراء)ع( بعد وفاۀ أبیها ص بمحضر 

المهاجرین و األنصار(.
)21(. »ااَل بِذکِر اهللِ تطَمِئنُّ القلوُب«؛ )آگاه باشید که تنها 

یاد خدا آرامش بخش دلهاست( )سوره رعد، آیه 28(.
)22(. سوره طه، آیه 14.

الَۀ َو  )23(. »اِنَّ الَّذیــنَ اَمُنوا َو َعِمُلواالّصالِحاِت َو اَقاُمواالصَّ
اتُواالزَّکاَۀ لَُهْم اْجرُُهــْم ِعْنَد رَبِّهْم واَل َخْوٌف َعلْیِهْم واَل ُهْم 
یَْحزَنُوَن«؛ )کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام 
دادند و نمازبرپا داشــتند و زکات را پرداختند اجرشان نزد 
پروردگارشان اســت و نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین 

می شوند( )سوره بقره، آیه 277(.
)24(. » ای کســانی که ایمــان آورده اید از صبر و نماز 
اســتعانت جوئید که خدا با صابرین است« )سوره بقره، 

آیه 153(.
)25(. »َو لَقَد اَخذاهللُ میثاَق بَنی اِْســرائیَل َو بََعثنا ِمنُهْم 
الۀَ«؛  اثنْی َعَشَر نقیباً َو قاَل اهللُ اِنّی َمَعُکْم لَِئْن اََقمتُم الصَّ
)و خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها دوازده رهبر 
و سرپرست برانگیختیم و خداوند گفت من با شما هستم 

2- مرحله تســهیلی )آســان سازی و انس 
گیری(

با توّجه به اینکه خداشناسی و خداباوری از 
امور فطری است،)58( رغبت و تمایل درونی 
کــودکان به شــناخت خــدا و نمازخواندن 
طبیعــی به نظر می رســد. فطــرت پاک 
خداباوری کودکان، تربیت دینی را آســان و 
ســهل می کند. هم والدین به راحتی می 
توانند فرزندانشان را با آموزه های دینی آشنا 
کننــد. و هم کودکان،ـ  آن را مطابق فطرت 
خود می یابند و ـ از آن استقبال می کنند.

البته والدین گرامی، باید فرزندانشــان را به 
گونه ای ـ قبل از ســّن تکلیــف ـ به نماز 
وادارند که این رغبت و عالقه، تبدیل به انس 
و الفت گردد. نمــاز خواندن باید به صورت 
یک عادت، ملکه و مونسی برای فرزند گردد. 
مونسی که مصاحبت با او آسان، و ترک آن 
دشوار اســت. امام صادق)علیه السالم( نیز 
علّت اینکه زودتر )قبل از سّن تکلیف( باید 
کودکان را به نمــاز و روزه امر کرد را همین 
عــادت کردن آنــان بیان مــی کند»حتی 
یتعودوا«)59( برای عــادت دادن فرزند نیز 

می توان از تشویق بهره برد.

هرچند فرزندان دارای فطرت خداجویی می 
باشــند؛ اّما با این حال، عــّده ای از فرزندان 
در بزرگسالی تمایل و رغبتی به نماز نشان 
نمی دهند. علّت اصلی این مســاله، مربوط 
به عوامل محیطی می شــود. عواملی که 
فطرت شخص را از مسیرش منحرف کرده 

اند.

یکی از لوازم آســان سازی تربیت، سازگاری 
محیــط با نوع تربیت اســت. اگــر فرزند؛ 
مصادیقی از آنچه به آن امر می شــود را در 
اطراف خود مشاهده کند، پذیرش آن رفتار 
برایش راحت اســت. نمــاز خواندن والدین، 
اطرافیان، دوســتان و آشنایان بسیار کمک 
کننده هســتند. به همین خاطر است که 
در خانواده هایــی که بزرگان، اهل عبادت و 
نماز اند؛ به ندرت فرزندان به نماز بی توّجهی 

می کنند.

القائات محیطی، ناخواسته فرزندان را محو 
محیط می ســازند. آنها بــدون اینکه فکر 
کنند، عمل نیک و زشتی را تکرار می کنند. 
بنابراین، نباید کودکان با محیط های دینی 

مثل مســاجد و مجالــس مذهبی بیگانه 
باشــند. والدینی که بین فرزندانشان با این 
محافل عالقه ای ایجاد می کنند، در مساله 

تربیت، کمتر به زحمت می افتند.

فرزندانشان نیز پذیرای تربیت دینی هستند.

3- مرحله بینشی )انگیزه سازی(

خداوند راه هدایت را به بندگان نشــان داده 
اســت و این بندگان هستند که مسیرشان 
را انتخــاب می کنند. هرکــس بخواهد، راه 
مومنــان را در پیش مــی گیرد و هر کس 
بخواهد راه کفر را پیشه می کند.)60( ایمان 
امری قلبی است که با اشتیاق و میل همراه 
است. اکراه، جایگاهی در ایمان قلبی و پایدار 
ندارد. خداوند در قرآن مــی گوید: »أَ َفأَنَْت 
تُْکرُِه الّناَس َحّتی یَُکونُوا ُمْؤِمنیَن«)61(؛ )آیا 
تو مــردم را به اجبار وا مــی داری تا ایمان 

بیاورند؟!(.

پدر و مادر گرامــی نیز باید زمینه هایی را 
فراهم کنند تا فرزندانشان با انگیزه و عالقه 
قلبی به ایمــان و نماز رو آورند. زور و اجبار 
راه به جایی نمی برد. شاید فرزندان از ترس 
توبیخ و سرزنش والدین یا بوسیله اجبار آنها؛ 
به نماز بایستند، اّما این نوع تربیت ناپایدار 
خواهد بود. با گذشــت زمان و از بین رفتن 
زور و اجبار، دیگر نباید انتظار اســتمرار این 
رفتار را داشت. بهمین سبب، انگیزه سازی 
از نکاتی است که والدین گرامی باید به آن 

عنایت ویژه ای داشته باشند.

هرچند کودکان در سنین پایین تر، از اعمال 
خــود انگیزه ای جز جلــب توّجه اطرافیان 
ندارند؛ اّما با رشــد کــودک و باال رفتن فهم 
او؛ الزم اســت ـ به همان زبان کودکانه ـ از 
خداوند، نعمتهای الهی، شکرگزاری و فلسفه 
نماز خواندن برایش ســخن گفت. شــاید 
تشــویق در مراحل ابتدایی انگیزه ای برای 
نماز خواندن فرزند شــود اّما با رشد فکری 
او کفایت نمی کند. عالوه بر این، تشویق تا 
حّدی برای انگیزه سازی کاربرد دارد. افراط در 
تشویق، سبب می شود کودک شرطی شده 
و در صــورت نبودن آن، انگیزه ای برای نماز 

خواندن نداشته باشد.

ایجاد انگیــزه برای کــودک در مرحله اّول 
می تواند باتشویق و ترغیب، با هدیه دادن، 

مشــارکت در برپایی نماز، تمجید در مقابل 
دیگران و ... باشد.

نتیجه

نماز در آئین مبین اسالم دارای اهمّیت فوق 
العاده ای اســت. نماز انسان را از پلیدی ها 
دور می کند و راه تکامــل را برایش هموار 
می ســازد. بخاطر جایگاه رفیعی که نماز 
دارد، در ســیره پیشوایان توصیه شده است 
تا فرزندانمان را از کودکی به نماز امر کنید. 
نماز خوان کردن کودکان، یک فرایند تربیتی 
اســت که دّقت زیادی را می طلبد. آموزش 
نماز باید همراه با تشــویق و محّبت باشد. 
با باالتر رفتن سّن کودک، پشتیبانی فکری 
او از لوازم تربیتی می باشــد. او باید بداند، 
چرا نماز می خواند؟ این امر سبب می شود 
تا تربیت او پایدار باشــد. ما برای نماز خوان 
کردن کودکان رعایت سه امر را پیشنهاد می 

کنیم:

1- آموزش زبانی و عملی نماز به کودک.

2- آسان ســازی نماز خواندن، با تکرار و به 
وسیله تشویق و.

3- پشــتیبانی فکــری در جهــت تقویت 
خداباوری او.
پی نوشت:

)1(. رســاله حقوق، امام سجاد، شــرح وترجمه: محمد 
سپهری، ص 140 ، حق فرزند.

)2(. وسائل الشیعۀ، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، 
ج 21، ص476، 83 باب اســتحباب تعلیم الصبي الکتابۀ 
و القرآن ســبع ســنین و الحالل و الحرام سبع سنین و 

تعلیمه السباحۀ و الرمایۀ، حدیث 27629.
)3(. »قرۀ عینی فی الصلوۀ« بحار األنوار، مجلسی، محمد 
باقر بن محمد تقی ، محقق / مصحح جمعی از محققان ، 

ج 79، ص193، باب 1 فضل الصالۀ و عقاب تارکها(.
)4(. پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله(: »افضل الناس من 
عشــق العباده فعانقها و احبها بقلبه و باشرها بجسده و 
تفرغ لها، فهوالیبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر 
ام علی یســر«؛ )بهترین مردم کسی است که عبادت را 
معشوق خود بداند. با عبادت معانقه کند و آن را با تمام 
وجود لمس نماید و خود را برای آن فارغ سازد. آنگاه نگران 
نخواهد بود که دنیا برای او به سختی بگذرد یا به آسانی(. 
الکافي، کلینی، محمد بن یعقوب بن اســحاق ، محقق / 
مصحح: غفاری علی اکبر و آخوندی، محمد، ج 2، ص83، 

باب العبادۀ(.
)5(. »الصلوه میزان«؛ )نماز وســیله سنجش مردم است( 
)تفسیر نور الثقلین، عروسی حویزی عبد علی بن جمعه، 
تحقیق: سید هاشم رســولی محالت، ج 2، ص5، ]سورۀ 

األعراف)7(: الیات 1 الی 11[(.
)6(. قال الصادق)علیه السالم( : »اول ما یحاسب به العبد، 
الصالۀ فان قبلت قبل ســائر عملــه و اذا ردت رد علیه 
سائر عمله«؛ )نخستین چیزی که از بنده حسابرسی می 
شود نماز است، پس اگر نماز پذیرفته شد اعمال دیگرش 
نیز پذیرفته می شود.اگر نمازش رد شود، بقیه اعمال او 

اگر نماز را بر پا دارید( )سوره مائده، آیه 12(.
)26(. »انسان، حریص و کم طاقت آفریده شده هنگامی 
کــه بدی به او رســد بی تابی می کنــد. و هنگامی که 
خوبی به او رسد مانع دیگران می شود. مگر نماز گزاران. 
آنها که نماز را مرتباً به جا می آورند« )سوره معارج، آیات 

19 تا 23(
)27(. »قل ان کنتم تحّبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل« 

)سوره آل عمران، آیه 31(.
)28(. نهج البالغۀ، شــریف الرضی، محمد بن حســین ، 
محقــق / مصحح: للصبحي صالح، ص240، خطبه 166، 

الحث علی التآلف .
)29(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقق / مصحح جمعی از محققان ، ج 101، ص99، باب 2 

فضل األوالد و ثواب تربیتهم و کیفیتها .
َل  )30(. رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( فرمود: »َمْن َقبَّ
ًۀ«؛ )هر کس فرزند  ُ َعزَّ َو َجلَّ لَُه َحَســنَ وَلََدُه َکَتــَب اهللَّ
خود را ببوســد خداوند برای او یک حسنه می نویسد(. 
)الکافي، کلینی، محمد بن یعقوب بن اســحاق ، محقق 
/ مصحــح: غفاری علــی اکبر و آخونــدی، محمد، ج 6، 
ص49، باب بر األوالد؛ عدۀ الداعي و نجاح الساعي، ص88؛ 
وسائل الشیعۀ، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، ج 21، 
ص475، 83 باب استحباب تعلیم الصبي الکتابۀ و القرآن 
ســبع ســنین و الحالل و الحرام سبع سنین و تعلیمه 
الســباحۀ و الرمایۀ ( و می فرمودند: »الَقّبله َحســَنه و 
الَحسَنه َعشره«؛ )بوســیدن فرزند حسنه است و پاداش 
هر حســنه ده برابر است(. )کنز العمال في سنن األقوال 
واألفعال، عالء الدین علي بن حسام الدین المتقي الهندي 
البرهــان فوري، المحقق : بکري حیاني - صفوۀ الســقا، 
ج 16، ص445، ح 45348، الفــرع الرابــع في العدل بین 

العطیۀ لهم(.
)31(. رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( در روایت دیگری 
با اشــاره به پاداش فراوان اخروی بوســیدن فرزندان می 
فرماینــد: »أَْکِثرُوا ِمْن ُقْبلَِۀ أَواَْلدُِکْم َفــإِنَّ لَُکْم بُِکلِّ ُقْبلٍَۀ 
ِۀ َمِســیرََۀ َخْمِسِمائَِۀ َعامٍ«؛ )فرزندان خود  َدرََجًۀ فِی الَْجنَّ
را بســیار ببوسید چرا که برای هر بوســه ای درجه ای 
در بهشــت اســت و فاصلۀ میان دو درجه پانصد ســال 
می باشــد(. )روضۀ الواعظین و بصیــرۀ المتعظین) ط- 
القدیمۀ(، فتال نیشابوری، محمد بن احمد، ج 2، ص369، 
فصل في ذکر حق الولد علی الوالد؛ وسائل الشیعۀ، شیخ 
حــر عاملی، محمد بن حســن ، ج 21، ص485، 89 باب 

استحباب تقبیل اإلنسان ولده علی وجه الرحمۀ(.
)32(. هنگامــی که شــخصی به نزد ایشــان آمد و به 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( عــرض کرد که هیچ یک از 
فرزندانش را تاکنون نبوســیده اســت. ایشان او را از اهل 
ِبــی ص َفَقاَل لَُه َما  آتش دانســتند؛ »َجاَء رَُجٌل إِلَی النَّ
ِ ص َهَذا رَُجٌل  َّی َقاَل رَُســوُل اهللَّ ا وَل لُْت َصِبیاً َقطُّ َفلَمَّ َقبَّ
ـُه ِمْن أَْهِل النَّــارِ!« )الکافي، کلینی، محمد بن  َـّ ِعْنَدنَا أَن
یعقوب بن اســحاق ، محقق / مصحح: غفاری علی اکبر 
و آخونــدی، محمد، ج 6، ص50، بــاب بر األوالد؛ تهذیب 
األحکام، طوســی، محمد بن الحسن ، محقق / مصحح: 
خرسان، حسن الموسوی ، ج 8، ص113، 5 باب الحکم في 
أوالد المطلقات من الرضاع و حکمهم بعده و هم أطفال؛ 
وسائل الشیعۀ، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، ج 21، 
ص485، 89 باب استحباب تقبیل اإلنسان ولده علی وجه 

الرحمۀ(.
)33(. امــام صادق)علیه الســالم( می فرمایــد: »اّن اهلل 
عزّوجل لیرحم الرّجل )العبد( لشــّدۀ حّبه لولده«؛ )مردی 
که نســبت به فرزند خود محّبت بســیار دارد، مشمول 
رحمت مخصوص خداوند است( )مکارم األخالق ، طبرسی، 
حسن بن فضل ، ص219، في فضل األوالد؛ وسائل الشیعۀ، 
شــیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، ج 21، ص483، 88 
باب استحباب بر اإلنســان ولده و حبه له و رحمته إیاه 

و الوفاء بوعده(.
)34(. »َو رُُســال َقْد َقَصْصَناُهْم َعلَْیَک ِمْن َقْبُل َورُُسال لَْم 
ُ ُموَســی تَْکلِیًما« )سوره نساء،  نَْقُصْصُهْم َعلَْیَک وََکلََّم اهلَلّ

آیه 165(.
)35(. سوره حدید، آیه 18.

)36(. سوره انشقاق، آیه 25.
)37(. سوره مائده، آیه 9.
)38(. سوره حدید، آیه 7.
)39(. سوره رعد، آیه 22.
)40(. سوره رعد، آیه 24.

)41(. سوره اعراف، آیه 42.
)42(. الکافــي، کلینی، محمد بن یعقوب بن اســحاق ، 
محقــق / مصحح: غفاری علی اکبــر و آخوندی، محمد، 

ج 2، ص655، باب العطاس و التسمیت .
)43(. سوره بقره، آیه 125.

)44(. سوره آل عمران، آیه 159.
)45(. سوره حجرات، آیه 9.

)46(. سوره آل عمران، آیه 76.
)47(. مراجعه کنید به: مقاله اثربخشی تقلید و الگوپذیری 
در تعلیم و تربیت کودکان. سه شنبه، 24 آذر، 1388ش، 

روزنامه اطالعات
)48(. مراجعه کنید به: کتاب پرورش دینی کودک، زهرا 

کریما، ناشر: مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما.
)49(. الکافــي، کلینی، محمد بن یعقوب بن اســحاق ، 
محقــق / مصحح: غفاری علی اکبــر و آخوندی، محمد، 

ج 5، ص332، باب اختیار الزوجۀ .
)50(. سوره شعراء، آیات 72ـ74.

« )سوره مسد، آیه 1(. ْت یََدا أَبِی لََهٍب وَتََبّ )51(. »تََبّ
)52(. »لََقْد کاَن لَُکْم فِی رَُسوِل اهللِ أُْسَوٌۀ َحَسَنٌۀ لَِمْن کاَن 
یَرُْجــوا اهللَ َوالَْیْوَم اْلِخَر َو ذََکَر اهللَ َکِثیراً« )ســوره احزاب، 

آیه 21(.
َِّذیَن  ْراِهیَم َو ال )53(. »َقْد کانَْت لَُکْم أُْســَوٌۀ َحَسَنٌۀ فِی إِب

َمَعُه« )سوره ممتحنه، آیه 4(
)54(. جامع أحادیث الشــیعۀ، بروجردی، آقا حســین ، 
جمعــی از محققــان، ج 26، ص850، )62( - باب ما ورد 
فــی تأدیب الولــد وتعلیمه بالحدیــث والداللۀ علی ربه 
واستصالحه وإکرامه وإحسانه وإسراره وجملۀ من حقوقه .

)55(. وسائل الشیعۀ، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، 
ج 4، ص20، 3 باب استحباب أمر الصبیان بالصالۀ لست 

سنین أو سبع و وجوب إلزامهم بها عند البلوغ
)56(. مکارم األخالق ، طبرسی، حسن بن فضل ، ص222، 

في فضل األوالد .
)57(. تهذیب األحکام، طوسی، محمد بن الحسن ، محقق 
/ مصحح: خرسان، حسن الموسوی ، ج 2، ص380، 18 باب 
الصبیان متی یؤمرون بالصالۀ ؛ من ال یحضره الفقیه ، ابن 
بابویــه، محمد بن علی ، محقــق / مصحح: غفاری، علی 
اکبر، ج 1، ص280، باب الحــد الذي یؤخذ فیه الصبیان 

بالصالۀ .
َِّتی َفَطَر  ِ ال )58(. »َفأَقِــْم وَْجَهَک لِلدِّیِن َحِنیفاً فِْطرََت اهللَّ
ُم َو لِکنَّ  ِ ذلَِک الدِّیُن الَْقیِّ النَّاَس َعلَْیها ال تَْبِدیَل لَِخلِْق اهللَّ
أَْکَثَر النَّاِس ال یَْعلَُمون«؛ )پس روی خود را با گرایش تمام 
به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا 
مردم را بر آن سرشــته اســت. در آفرینش خدا تغییری 
نیســت. این اســت همان دین پایدار ولی بیشتر مردم 

نمی دانند(. )سوره روم، آیه 30(
)59(. تهذیب األحکام، طوسی، محمد بن الحسن ، محقق 
/ مصحح: خرسان، حسن الموسوی ، ج 2، ص380، 18 باب 
الصبیان متی یؤمرون بالصالۀ ؛ من ال یحضره الفقیه ، ابن 
بابویــه، محمد بن علی ، محقــق / مصحح: غفاری، علی 
اکبر، ج 1، ص280، باب الحــد الذي یؤخذ فیه الصبیان 

بالصالۀ .
ــبیَل اِّما شاکراً و اِّما کفوراً« )سوره  )60(. »اِنّا َهدیناُه السَّ

انسان، آیه 3(.
)61(. سوره یونس، آیه 99.
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معرفی کتاب

کتاب ارزشمند مناسک جامع حج، احکام 
و مســائل  مربوط به اعمــال حج و عمره 
مطابق با فتــاوای حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی )مدظله( است که توسط 
حجــه االســالم والمســلمین ابوالقاســم 
علیان نژادی و با بهره گیری  از کتاب هایی 
هم چــون  تعلیقات علی العــروۀ الوثقی، 
حکم األضحیۀ في عصرنا، استفتائات کتبی 
و شفاهی معظم له ،تحقیق و تنظیم شده و 

به رشتۀ تحریر درآمده است. 
این کتاب جامع همه نظرات و فتاوای معظم 
له است  و در آن جدیدترین فتاوای ایشان 
مرتبط با حج و عمره بیان شده است. عموم 
مــردم، به ویژه حجاج و  زائــران حرم امن 

الهی مخاطبان این اثربه شمار می آیند.
ساختار کلی کتاب

کتاب حاضر، از مقدمه محقق آغاز شــده و 
ساختار اصلی و محتوایی آن اثر در شانزده 

فصل تدوین شده است. 
کتــاب فاخر »مناســک جامــع حج«  در 
:»پیشگفتار؛)ســیر  همچــون  عناوینــی 
تاریخــی مناســک جامع(،مقدمه؛)اهمیت 

حج در اسالم(و)اســرار حــج( و فصل های 
»َحّجۀاالسالم، حج نیابتی، حج مستحبی، 
حج نذری، حــج بذلی، اقســام حج، حج 
اعمــال عمره  إحرام،  میقات هــای  تمتع، 
تمتع، احکام پس از عمره و قبل از شــروع 

حج  « گردآوری شده است.
»تبدیل حــج تمتع به إفــراد، اعمال حج 
تمتع، احــکام مصدود و محصــور، عمره 
مفرده، مســائل متفرقه حــج، حج و عمره 
کودکان، چهل مســأله مهــم و محل ابتال 
در حج و عمره و آداب و مســتحبات حج 
و عمره«   فصول دیگر این کتاب را شــامل 

می شود.
گفتنی اســت تالش معظم له  در این اثر، 
برارائۀ پژوهش فقهی غیر استداللی است، 
هم چنین در این کتاب نفیس، در مجموع 
به  هزار و چهارصد مســئله و اســتفتای 

شرعی پاسخ داده شده است.
کتاب حاضر، مستند است و محقق محترم، 
ارجاعاتش را بــه صورت پاورقی ذکر کرده 
است. لذا در برخی از پی نوشت ها، نشانی 
منابع ذکر شــده و نیــز  توضیحاتی فقهی 
بیان شده است؛  همچنین محقق ارجمند، 
بخش کفارات احرام را به صورت خالصه در 
یک جدول و درسی وچهار بند تنظیم کرده 

است.
انگیزه تألیف کتاب» مناســک جامع 

حج«
محقق محترم )حجه االسالم علیان نژادی( 
در مقدمه کتاب»مناسک جامع حج« ، در 
مورد سیر تاریخی پیدایش اثر حاضر چنین 
آورده است: بخشی از نظرات فقهی حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی پیرامون 
مناسک و اعمال حج، برای نخستین بار در 
کتاب »تعلیقات علی العروۀ الوثقی« به زبان 
عربی منتشر شد، سپس به صورت کامل تر 

و فراگیر، به گونه ای که عمده احکام حج و 
عمره را در بر داشــت، در کتاب »مناسک 
حج« معظم له انتشــار یافــت. در مرحله 
بعد و به پیشــنهاد ســازمان حج، معظم له 
بر مناســک حج امام خمینــی)ره( که از 
جامع ترین مناســک  حج به زبان فارســی 
محســوب می شود، حاشــیه زدند که ابتدا 
حواشــی مزبور به صورت مستقل و سپس 
در پاورقی کتاب مذکور و به همراه حواشی 
ســه تن از مراجع بزرگ تقلید، آیات عظام 
خوئی، گلپایگانــی و اراکی)ره( چاپ و در 
اختیار عالقه مندان قرار گرفت. پرســش و 
پاســخ های جدیدی که از محضر معظم له 
شــده بود نیز به نام »استفتائات جدید« به 
عالقه مندان عرضه شد که بخشی از کتاب 
مذکور در مورد مســائل مهم حج است. دو 
موضوع »قربانی« و »رمی جمرات« پس از 
تحقیقات گسترده و با عرض فتاوا و نظریات 
جدید، در دو کتاب مســتقل به نام »رمی 
جمــرات« و »حکم األضحیــۀ في عصرنا« 
به زیور طبع آراســته گردیــد. پراکندگی 
فتاوای معظم له در مورد مناســک حج در 
کتاب های مذکور، تغییر فتوی در برخی از 
مسائل و تضاد ظاهری برخی از مسائل که 
در کتاب های مذکور آمده بود و امور دیگر، 
سبب تألیف کتاب مستقل حاضر شد که با 

مشورت و اشراف ایشان به سامان رسید.
تبیین اسرار حج در کالم معظم له

مولّف اثر با بیــان اینکه حج یکی از ارکان 
مهم اســالم و از بزرگ ترین فرائض دینی 
است، به اسرار این فریضه الهی پرداخته و 
چنین نگاشته است:»بدون شک ثواب های 
عظیــم و فوق العــاده ای که بــرای حج در 
روایات آمده و همچنین کیفرهای سختی 
کــه برای ترک آن در قرآن مجید و روایات 
اســالمی ذکر شــده، همه به خاطر اسرار و 
فلســفه های مهمی اســت که این عبادت 

بزرگ اســالمی دارد. قــرآن مجید در یک 
جمله کوتاه و بســیار پرمعنــا، درباره حج 
می فرماید: »لَِیْشــَهُدوا َمنافَِع لَُهْم؛)مردم را 
دعوت به حج کن( تا شاهد منافع گوناگون 

خویش باشند«،
لذا معظم له چهار حکمــت مهم  را برای 
این واجــب بزرگ برشــمرده اســت: 1. 
تربیــت نفوس و تهذیب اخــالق و تقویت 
پایه هــای تقوا و خلوص؛ 2. آثار سیاســی 
)عزت مســلمین و تحکیم پایه های دین و 
وحدت کلمه، و مایه قدرت و شــوکت در 
برابر دشمنان و برائت از مشرکین جهان(؛ 
3. آثار علمــی و فرهنگی )مبادله اطالعات 
و دانســتنی ها در تمام زمینه های دینی و 
علمی و آگاهــی از وضع همه مســلمین 
جهان(؛ 4. فلسفه اقتصادی )افزایش آگاهی 
و باور به ضرورت استقالل اقتصادی و قطع 

وابستگی به دشمنان اسالم.
تبعات ترک فریضۀ حج

حج یکی از ارکان دین اسالم و از ضروریات 
آن به شــمار می رود و ترک حــج با اقرار 
به وجوب آن، برای کســانی که مستطیع 
هستند، از گناهان کبیره محسوب می شود 
و انــکار آن، در صورتی که انکارکننده علم 
به ضروری بودن آن داشــته باشد، موجب 

کفر است.
اســتطاعت در حــج چگونه حاصل 

می شود؟
مولــف اثــر در تبییــن حقیقــت مفهوم 
استطاعت اینگونه می نویسد؛استطاعت به 
چند چیز حاصل می گردد: الف(- داشــتن 
زاد و توشــه و آنچه مورد نیاز او در سفر و 
به هنگام بازگشت است )استطاعت مالی(؛ 
ب(- داشتن جواز سفر و نبودن مانعی در راه 
و عدم خوف بر جان و مال و آبروی خویش 
)اســتطاعت طریقی(؛ ج(- داشتن توانایی 
جسمانی برای انجام اعمال و مناسک حج 
)اســتطاعت جســمانی(؛ د(- داشتن وقت 
کافی برای رســیدن به مکه و انجام اعمال 
حج )استطاعت زمانی(؛ ه (- داشتن مخارج 
زندگی همســر و فرزند و کسانی که خرج 
آنها در طول مدت حج شــرعاً یا عرفاً بر او 
الزم اســت؛ و(- داشتن مال یا کسب و کار 
یا شــغلی که بعد از بازگشــت بتواند با آن 

زندگی کند.
اهمیت یادگیری احکام و مناسک حج

معظم لــه در این اثر، در ضرورت یادگیری 
احکام دین به ویژه احکام ،آداب و مناسک 
حــج اینچنین می نویســد:»بر هر مکلفی 
واجب اســت قرائت نماز خود را یاد بگیرد؛ 
یعنی حمد و سوره و ســایر ذکرهای نماز 
را به طور صحیــح بخواند؛ ولی اگر به علت 
بیســوادی یا علل دیگر، بعد از تالش الزم 
نتوانســت قرائت را به طــور کامل بخواند، 
همان مقــدار که می تواند کافی اســت و 
اگر می تواند یاد بگیــرد، اما کوتاهی کند، 
معصیت نموده اســت؛ ولی اگر وقت تنگ 
باشد و فرصت برای یاد گرفتن نباشد، باید 
به همان مقدار که توانایی دارد نمازها و از 
جمله نمــاز طواف را بخواند و نایب گرفتن 

الزم نیست.
تبیین احکام »ذبح و قربانی در حج« از 

منظر معظم له
در تشــریح احکام ذبــح و قربانی از منظر 
معظم له چنین آمده است: پنجمین واجب 
از واجبــات حج و دومین واجب از واجبات 
منی، قربانی اســت. بهترین قربانی، شتر و 
متوسط آن گاو و ســاده ترین آن گوسفند 
اســت و غیر از ســه حیوان مذکور کفایت 
نمی کند و تنها بر کســانی واجب است که 
حج تمتع به جا می آورند و بر غیر آنها واجب 

نیست.
مسلمانان باید کاری کنند که گوشت های 
قربانی از بین نرود و مجبور به ســوزاندن 
و دفــن کردن آن نباشــند؛ زیــرا این کار 
اســراف و حرام اســت و ادله قربانی شامل 
آن نمی شود و چنانچه مستحقینی در منی 
یافت نشــوند، الزم است آن را به سایر بالد 
اســالمی ببرند و به فقرا و مؤمنان بدهند و 
یا پول آن را کنار بگذارند و هنگام بازگشت 
در محل خود قربانی کنند و یا با دوســتان 
خود هماهنگ کند که در همان روز بعد از 
رمی جمره قربانی کننــد و هریک از اینها 

کافی است.
اســتفاده از وســایل ماشــینی برای ذبح 
حیوانــات مانعی ندارد، ولی شــرایط ذبح 
شــرعی مانند رو به قبله بودن و بســم اهلل 

گفتن و غیر آن باید رعایت شود.

فریضۀ  حج و تأکید معظم له بر وحدت 
امت اسالمی

از جملــه رویکردهای مهــم مولف در این 
اثر گرانسنگ می توان به اهتمام معظم له 
در ترویج وحدت اســالمی از طریق تبیین 
احکام فقهی تشــیع در کنگرۀ عظیم حج 
به عنوان مهمترین دســتاورد سیاسی امت 
اســالمی اشاره نمود، لذا مولّف در فرازهای 
مختلف به این مهم اشاره کرده که اهم آن 

به شرح ذیل است: 
نماز خواندن با اهل ســنت و شــرکت در 
جماعات آنها در ایام حج و مانند آن، برای 
حفظ وحدت مسلمین از مستحبات مؤکد 
و موجب تقویت صفوف در برابر دشــمنان 
است و در روایات معصومین)علیه السالم( 
تأکیدات فراونی درباره آن شــده اســت و 
چنین نمازی کفایت از نماز واجب می کند 

و اعاده آن الزم نیست
هم چنیــن نماز جمعه با اهل ســّنت نیز 
کفایت از نماز ظهر می کند، و اعاده آن الزم 
نمی باشــد، و اینها دستوراتی است که ائّمه 
طاهرین علیهم الســالم برای حفظ وحدت  

مسلمین به ما داده اند.
اهلل علیه  زیارت رســول خدا)صلی  متن 
و حضرت  السالم(  بقیع)علیهم  ائمه  وآله(، 
خدیجه)سالم اهلل علیها(؛  زینت بخش فراز 

پایانی
از جمله مستحبات مؤکد این است که زائر 
هنگام برگشــتن از مکه، بــه مدینه طیبه 
برگردد تا به زیارت حضرت رسول)صلی اهلل 
علیه و آله( و حضرت صدیقه طاهره)سالم 
اهلل علیها( و ائمه بقیع)علیه السالم( مشرف 
شــود، لذا از جمله نکات قابل توجه در این 
اثر ،این اســت که محقق محترم در پایان 
کتاب، متن زیارت نامه هــای آن بزرگواران 

را  به تفصیل ذکر کرده است.
سخن آخر

الزم به ذکر است تألیف این اثر  نفیس  در 
یک جلــد و در 528صفحه، در قطع رقعی 
توســط انتشــارات امام علی بن ابی طالب 
علیه الســالم به زیور طبع آراســته شده و 
برای نخســتین بار در سال 1388 منتشر 
شــده و تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید 

چاپ شده است.

سیری در کتاب» مناسک جامع حج«
اثر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله( 
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مؤسسات وابسته

جمعی از مقلّدان و همشــهریان معظم له 
انتظار داشــتند که یک حرکت فرهنگی 
علمی و دینی گسترده را در موطن مألوف 
خویش )شــیراز( آغاز کنند که امواج آن 
اســتان فارس را فراگیرد، پس از مشورت 
های الزم زمینی به وسعت دوازده هزار و 
پانصد متر در یک محلّه حّساس و محروم 
شــهر )خیابان احمدی نــو( تهّیه کردند 
و احــداث پنج مرکز دینــی در کنار هم 
1- دارالقرآن بــرای تربیت معلّمان قرآن 
و علــوم قرآنی و تفســیر 2- حوزه علمّیه 

مجتمع 5 منظوره خاتم االنبیاء شیراز
3- مســجد 4- کتابخانه مجّهز 5- سالن 
بــزرگ دارالقرآن برای تشــکیل همایش 
های بزرگ قرآنی و دینی، آغاز شده و به 
برکت الطاف الهــی دارالقرآن آن به بهره 

برداری رسیده است.

این مجتمع شــامل 5 طــرح: دارالقرآن 
غدیر، حوزه علمیه خاتم االنبیاء)صلی اهلل 
علیه و آله(، مســجد خاتــم االنبیاء)صلی 
اهلل علیــه و آلــه(، کتابخانه عمومی خاتم 
االنبیاء)صلی اهلل علیه و آله(و تاالر بزرگ 
قرآنی فاطمه الزهرا)سالم اهلل علیها( است.
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معارف اسالمی

بیــان عظمــت حــّج در کالم امام 
السالم( علی)علیه 

پرسش : امــام علی)علیه السالم( عظمت 
حّج را چگونه بیان می کنند؟

پاسخ اجمالی: حضرت امیر)علیه السالم( 
حج را با این تعابیر توصیف می کند: قبله 
همه مردم، پرچم اسالم و پناهگاه امنی که 
تشنه کامان به آن پناه می آورند. خداوند 
حّج را به عنــوان عالمتی برای عظمتش 
بر مردم واجــب نمود و مــردم همچون 
فرشــتگانی کــه گرد عرش مــی گردند، 
دور کعبــه طواف می کننــد و در جایگاه 
پیامبران ایســتاده، به عزت الهی اعتراف 
مــی کنند و در این میعــادگاه مغفرت و 
فراوان  الهی، سودهای  عبادات  تجارتخانه 

نصیب شان می شود.

السالم(  علی)علیه  امام  تفصیلی:  پاسخ 
در آخرین بخش از خطبه اول نهج البالغه، 
سخن از مســاله وجوب حجمی گوید و با 
تعبیرات بســیار لطیف و زیبا، مســلمین 
جهــان را به انجام این فریضه بزرگ الهی 
تشــویق می نماید، می فرماید: )خداوند 
حّج بیت اهلل الحرام  را بر شــما واجبکرده 
است(؛ »َو َفَرَض َعلَْیُکْم َحجَّ بَْیِتِه الَْحراِم«.

ســپس در توصیفی برای خانه کعبه می 
فرماید: )همان خانه ای که خداوند آن را 
قبله همه مردم قرار داده اســت(؛ »الَّذی 

َجَعلَُه قِْبلًَه لاَِلناِم«. )1(

در هر شــبانه روز، چندین بار رو به سوی 
آن می کنند و مرکز دایره صفوِف جماعِت 
آن، رمز وحدت همه مسلمین جهان است.

آن گاه در توصیــف دیگــری از این خانه 
بزرگ و مراسم واقعی حج که عاشقان بی 
قرار الهی را به سوی خود دعوت می کند، 
می فرماید: )آنها همچون تشنه کامانی که 
به آبگاه می روند به ســوی آن می آیند و 
همچون کبوتران به آن پناه می جویند(؛ 
»یَِرُدونَُه )2( ُوُروَد االَنْعــاِم َو یَاْلَُهوَن )3( 

اِلَْیِه َولُوَه الَْحماِم«. )4(

تشــبیه به انعام یا به خاطــر تواضع فوق 
العاده حّجاج بیت اهلل است یا اشاره به بی 
قراری و بــی تابی آنها به هنگام هجوم به 
سوی کعبه و طواف می باشد و باید توّجه 
داشــت که این گونه تعبیــرات در عرف 
عــرب مفهومی متفاوت با عرف ما دارد. و 
تشیه به حمام )کبوتر( به خاطر آن است 
که این پرنده، رمــز محّبت و صلح و صفا 

و امنّیت و زمزمه آمیخته به شوق است.

ســپس به یکــی از فلســفه هــای حج 
پرداختــه، می فرماید: )خداوند ســبحان 
حجرا عالمت فروتنــی در برابر عظمتش 
قرار داده و نشانه ای از اعتراف به عّزتش(؛ 
»َو َجَعلَُه ُسْبحانَُه َعالَمًه لَِتواُضِعِهْم لَِعَظَمِتِه 

تِِه«. َو اِْذعانِِهْم لِِعزَّ

بر  زیرا مناســک و مراســم حجمشتمل 
اعمال و رفتار بســیار متواضعانه ای است 
کــه در برابر حق انجام می شــود و هیچ 
عبادتی در میان عبادات تا این حد، نشانه 
های تواضع در آن نمایان نیســت، احرام 
بســتن و از تمام لبــاس و زر و زیورها به 
دو قطعــه پارچه ندوخته قناعت نمودن و 
طواف خانه خدا و ســعی صفــا و مروه و 
وقوف در بیابان عرفات و مشــعر و منی و 
رمی جمرات و تراشیدن سر، همه اعمالی 
اســت متواضعانه کــه در برابــر عظمت 
پــروردگار انجام می گیرد و به راســتی 
غرور و تکّبر و نخوت هر انسانی را در هم 

می شکند.

ســپس به این حقیقت اشاره می کند که 
قرار گرفتن در صفــوف حاجیان و زائران 
بیت اهلل، افتخار بزرگی اســت که خداوند 
بــه گروهــی از بندگانش بخشــیده، می 
فرماید: )و از میان خلق خدا شــنوندگانی 
را برگزیــده کــه دعوت او را به ســویش 
اجابت کرده و ســخنش را تصدیق نموده 
اند(؛ »َو اْختاَر ِمْن َخلِْقِه ُسّماعاً )5( اَجابُوا 

قوا َکلَِمَتُه«. اِلَْیِه )6( َدْعَوتَُه َو َصدَّ

در احادیث اسالمی آمده است که ابراهیم 
و اســماعیل بعد از آن که ماموریت خدارا 
در بنــای خانه خداانجام دادند خداوند به 
ابراهیم دســتور داد که مردم را با صدای 

رســا به حج دعوت کند. او عرضه داشت: 
صــدای من به جایی نمی رســد، خداوند 
فرمود: بر تو صدا زدن و بر من رســاندن، 
ابراهیم بــر فراز مقام کــه در آن روز به 
خانــه کعبه چســبیده بود قــرار گرفت، 
مقام مرتفع شــد تا آن جــا که از کوه ها 
انگشــت در گوش  ابراهیم  برتر گشــت، 
خود گذاشــت و با صــدای بلند در حالی 
که رو به شــرق و غرب کــرده بود گفت: 
»اَیَُّهــا الّناُس ُکِتَب َعلَْیُکْم الَْحجُّ اِلَی الَْبْیِت 
َُّکــْم«؛ )ای مردم حّج  الَْعتیــِق َفاَجیُبوا َرب
خانه خدابر شــما مقّرر شده است دعوت 
خــدارا اجابت کنید( و تمام کســانی که 
در پشــت دریاهای هفتگانــه و در میان 
مشــرق و مغرب تا انتهــای زمین بودند 
بلکه کسانی که در پشــت پدران و رحم 
مادران قرار داشتند، صدای او را شنیدند 

»َو لَبَّْیَک اللُّهمَّ لَبَّْیَک« گفتند. )7(

بار دیگر به فلسفه حج و آثار سازنده آن باز 
می گردد و مــی فرماید: )آنها  در جایگاه 
پیامبران الهی وقوف کرده و به فرشتگانی 
که به گرد عرش الهی می گردند شــبیه 
می شــوند(؛ »َو َوَقُفــوا َمواقِــَف اَنْبیائِِه َو 

بَِعْرِشِه«. الُْمطیفیَن  بَِمالئَِکِتِه  تََشبَُّهوا 

تعبیر به »مواقف انبیا« به خاطر آن است 
که پیامبران زیادی بعد از ابراهیم و حّتی 
طبق روایاتی قبل از ابراهیم به زیارت این 
خانه توحید شتافتند )8( و تعبیر به تشّبه 
به فرشــتگان به خاطر آن است که خانه 
ای درســت بر فراز خانه کعبه در آسمانها 
قرار دارد که فرشــتگان بر گرد آن طواف 

می کنند. )9(

در ادامــه اســرار و آثار حج مــی افزاید: 
)آنها ســودهای فراوانی در این تجارتخانه 
عبادت الهی به دست می آورند و به سوی 
میعادگاه آمرزش و مغفرتش می شتابند(؛ 
»یُْحِرُزوَن )10( االَْرباَح فی َمْتَجِر ِعباَدتِِه َو 

یََتباَدُرون ِعْنَدُه َمْوِعَد َمْغِفَرتِِه«.

تعبیر به »یُْحــِرُزون«؛ )انبار می کنند( و 
»اَْرباح«؛ )سودها( و »َمْتَجر«؛ )تجارتخانه( 
تعبیرات لطیفی اســت که این برنامه مهم 
معنــوی را با برنامه محســوس و ملموس 

ماّدی که برای همگان قابل درک اســت، 
تشبیه می کند و راستی چه تجارتی برتر 
و باالتر از عملی که اگر صحیح انجام شود 
انســان از تمام گناهانش پاک می شــود! 
درست مانند روزی که از مادر متولّد شده 
اســت، آن گونه که در احادیث اســالمی 

آمده است.

سپس می افزاید: )خداوند متعال این خانه 
را پرچمی  برای اســالم قرار داده و حرم 
امنی برای پناه جویان(؛ »َجَعلَُه ُســْبحانَُه 

و تَعالی لاِلِْسالِم َعلَماً َو لِلْعائِذیَن َحَرماً«.

سپس بعد از ذکر این همه فضایل و اسرار 
به مساله واجب بودن زیارتخانه خدااشاره 
کــرده، می فرماید: )خداوند ادای حّق آن 
را واجب شــمرده و حّج آن را الزم کرده 
و بر همه شــما زیارت آن را به طور دسته 
جمعی مقّرر داشته و فرموده است: و برای 
خدابر همه مردم اســت کــه آهنگ خانه  
کنندـ  آنها که توانایی رفتن به ســوی آن 
را دارنــد، و هر کس کفر ورزد  خداوند از 
ُه  همه جهانیان بی نیاز است(؛ »َفَرَض َحقَّ
ُه َو َکَتَب َعلَْیُکْم ِوفاَدتَه َفقاَل  َو اَْوَجَب َحجَّ
ِ َعلَی الّناِس ِحجُّ الَْبْیِت َمِن  ُســْبحانَُه: وهلِلّ
اْسَتطاَع اِلَْیِه َسبیال َو َمْن َکَفَر َفاِنَّ اهللَ َغنّی 

الْعالَمیَن«.)11( َعِن 

شرایط اقلیمی خانه کعبه

پرســش : چرا خدای متعال کعبه را در 
یک جای خشــک و بــی آب و علف قرار 

داد؟

پاسخ اجمالی: خانه خدا و به طور کلی 
»مکه« در البه الی یک مشــت کوه های 
خشک و بی آب و علف قرار گرفته است، 
لکن بزرگ ترین مرکز عبادت و پرســابقه 
تریــن کانــون توحیــد در روی زمین، و 
حرم امن خدا اســت. امیرالمومنین)علیه 
السالم( در این رابطه می فرماید: »خداوند 
مــی خواهد، بندگانش را با انواع شــدائد 
بیازمایــد، و با انواع مشــکالت در طریق 
انجام عبادتش روبرو کند، تا تکّبر از قلب 
هایشــان فرو ریزد، و خضوع و فروتنی در 
آن جایگزین گردد و در پرتو این فروتنی 
و خضوع، درهای فضــل و رحمتش را به 

سوی آنها بگشاید«.

پاسخ تفصیلی: کسانی که به مکه رفته 
اند به خوبی می دانند، خانه خداو مسجد 
الحرام و به طور کلی »مکه« در البه الی 
یک مشــت کوه های خشــک و بی آب و 
علف قرار گرفته اســت، گوئی صخره ها را 
قباًل در تنور داغــی بریان کرده اند و بعد 

بر جای خود نصب نموده اند.

در عیــن حال این ســرزمین خشــک و 
ســوزان، بزرگ تریــن مرکــز عبادت و 
پرسابقه ترین کانون توحید در روی زمین 
است، به عالوه حرم امن خدااست که هم 
دارای امنیت تکوینی و هم تشریعی است.

در اینجا ممکن اســت برای بسیاری این 
ســوال پیش آیــد که: چــرا چنین مرکز 
مهمی را خداوند در چنان سرزمینی قرار 

داده است؟

علی)علیــه الســالم( در »خطبه قاصعه« 
با رســاترین عبارات و زیباترین تعبیرات 
فلســفه این انتخاب را بیان فرموده است: 
»خدا خانه اش را در سنگالخ ترین مکان 
هــا و بی گیاه ترین نقاط زمین... در میان 
کوه های خشن و شــن های فراوان قرار 

داد.

اگر خدا می خواســت، خانه و حرمش را 
و محل عبــادت بزرگ حجرا در میان باغ 
ها و نهرها و ســرزمین هــای هموار و پر 
درخت و باغ هــای پر ثمر، در منطقه ای 
آباد، دارای کاخ های بسیار و آبادی های 
به هم پیوسته بی شــمار، در میان گندم 
زارها و بوستان های پر گل و گیاه، در البه 
الی بــاغ های زیبا و پــر طراوت و پر آب 
در وسط گلستانی بهجت زا با جاده هائی 
آباد قرار دهد، می توانست، ولی به همان 
نســبت که آزمایش بزرگ حج و عبادت، 
راحت تر و ساده ترمی شد، پاداش و جزا 

نیز کمتر بود.

و اگــر خدا می خواســت، بــه خوبی می 
توانست پایه های خانه کعبه و سنگ هائی 
که ســاختمان آن را تشکیل می دهد، از 
زمّرد و یاقوت سرخ و نور و روشنائی قرار 
دهد، می توانست، ولی در این حال، شک 

و تردید، کمتــر در دل ظاهر بینان رخنه 
می کرد و وسوسه های شیطان به سادگی 

دور می شد.

اما خدا می خواهــد، بندگانش را با انواع 
شــدائد بیازماید، و با انواع مشــکالت در 
طریــق انجام عبادتــش روبــرو کند، تا 
تکبراز قلب هایشــان فرو ریزد، و خضوع 
و فروتنــی در آن جایگزیــن گردد و در 
پرتو این فروتنی و خضوع، درهای فضل و 
رحمتش را به سوی آنها بگشاید و وسائل 
عفو خویش را به آســانی در اختیارشــان 

قرار دهد«.)12(

مّکه، پناهگاهی أمن

پرسش : منظــور از اینکه مّکه پناهگاهی 
امن است، چه می باشد؟

پاســخ اجمالی: طبق آیه 125 ســوره 
بقــره، خانــه کعبه که دارای قداســت و 
نورانیت خاصی اســت، از طرف پروردگار، 
به عنــوان یک کانون امــن و امان اعالم 
شده تا مردم در هر قشر و گروهی  با تمام 
اختالفاتی که دارند در جوار آن، کنار هم 
بنشینند و به مذاکره بپردازند. بسیاری از 
اوقات طرفین نزاع، یا دولت های متخاصم 
جهان مایلنــد رفع خصومت کنند و برای 
این منظور به مذاکره بنشینند، اما مکانی 
که برای هر دو طرف محترم باشــد، پیدا 
نمی کنند؛ ولی در اسالم، این پیش بینی 
شــده و»مّکه« به عنــوان چنین مرکزی 

اعالم گردیده است.

در  متعــال  خدای  تفصیلی:   پاســخ 
آیــه125 ســوره»بقره« مــی فرمایــد: 
)هنگامی که خانه کعبــه را مثابه )محل 
بازگشــت و توجه( مــردم و مرکز امن و 
امان قرار دادیم(؛ »َو اِْذ َجَعلَْنا الَْبْیَت َمثابًَه 

لِلّناِس َو اَْمناً«.

طبق آیه فوق، خانــه خدا)خانه کعبه( از 
طرف پــروردگار، به عنــوان یک پناهگاه 
و کانــون امن و امان اعالم شــده، و می 
دانیم: در اســالم مقررات شــدیدی برای 
اجتناب از هر گونه نزاع، کشمکش، جنگ 
و خونریزی در این سرزمین مقدس وضع 
شــده اســت، به طوری که نه تنها افراد 
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انسان در هر قشــر و گروه و در هر گونه 
شرائط باید در آنجا در امنیت باشند، بلکه 
حیوانات و پرندگان نیــز در آنجا در امن 
و امان به ســر مــی برند و هیچ کس حق 

ندارد مزاحم آنها شود.

در جهانی که همیشه نزاع و کشمکش در 
آن وجود دارد، بــودن چنین مرکزی در 
آن می تواند اثر عمیــق مخصوصی برای 
حل مشــکالت مردم از خود نشان دهد؛ 
زیرا امن بــودن این منطقه، ســبب می 
شود که مردم با تمام اختالفاتی که دارند 
در جــوار آن در کنار هم بنشــینند، و به 
مذاکــره بپردازند، و به این ترتیب یکی از 
مهم ترین مشکالت، که معموالً برای فتح 
باب مذاکرات برای رفع خصومت ها و نزاع 

ها وجود دارد حل می شود.

چون بسیار می شود طرفین نزاع، یا دولت 
های متخاصم جهان مایلند رفع خصومت 
کننــد و بــرای ایــن منظور بــه مذاکره 
بنشینند، اما مکانی که برای هر دو طرف 
مقــدس و محترم و به عنوان مرکز امن و 
امان، شناخته شده باشد، پیدا نمی کنند، 
ولی در اسالم، این پیش بینی شده است 
و »مّکه« به عنــوان چنین مرکزی اعالم 

گردید.

هــم اکنون تمــام مســلمانان جهان که 
متاسفانه گرفتار کشمکش ها و اختالفات 
مرگباری هســتند می توانند با اســتفاده 
از قداســت و امنیت این ســرزمین باب 
مذاکــرات را بگشــایند و از معنویت این 
مکان مقدس کــه نورانیــت و روحانیت 
خاصی در دل ها ایجــاد می کند به رفع 

اختالفات خود بپردازند.)13(

پی نوشت:
)1(. »انــام« بعضی آن را به معنای انســانها و بعضی 
به معنای موجودات عاقلی کــه بر روی زمین زندگی 
می کننــد اعم از جن و انس تفســیر کــرده اند، در 
صورت اّول مفهوم جمله این اســت که حج تنها قبله 
انسانهاست و در صورت دّوم، قبله برای جن و انس هر 
دو محســوب می شود. بعضی آن را از ریشه »ونام« به 
معنای صدا دادن دانسته اند، سپس به همه موجودات 
ذی روح یا خصوص جن و انس اطالق شده است. )تاج 

العروس ماّده انم(.
)2(. »یردون« از ماّده »ورود« در اصل به معنای وارد 
شدن حیوانات تشنه به آبگاه است، سپس به هر گونه 

داخل شدن در هر محل اطالق شده است.

)3(. »یألهــون« بعضی آن را از ماده »اَلَــَه، اُلُوهاً« به 
معنای عبادت کردن دانسته اند. بنابراین یألهون یعنی 
پرستش می کنند و گاه گفته شده این ماده به معنای 
تحّیر اســت چرا که وقتی انسان درباره ذات و صفات 
خدا می اندیشــد، متحّیر می شود و گاه گفته اند که 
ماده اصلی آن َولََه می باشد که و او آن تبدیل به همزه 
شده است )تعبیر به ولوه در ادامه جمله باال به صورت 
مفعول مطلق نیز مؤیّد این معناســت( و َولََه به معنای 

پناه گرفتن و تضّرع کردن همراه شوق است.
)4(. »َحمــام« )به فتح( به معنــای کبوتر و »ِحمام« 
)به کســر( به معنای مرگ است و در عبارت باال همان 

معنای اّول منظور است.
)5(. »ُســّماع« بر وزن طاّلب، جمع »ســامع« است 

)مانند طاّلب که جمع طالب است(.
)6(. ضمیر »الیه« ممکن اســت به خانــه کعبه یا به 
خداونــد بازگشــت کنــد و در مفهوم جملــه تفاوت 

چندانی حاصل نمی شود.
)7(. نورالّثقلین، ج 3، ص 488، ح 74.

)8(. در احادیث آمده اســت که از جمله پیامبرانی که 
این خانه توحید را زیارت کرده اند آدم و نوح و ابراهیم 
و موسی و یونس و عیسی و سلیمان و همچنین پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه وآله( بود. )شــرح نهج البالغه 

خویی، ج 2، ص 252(.
)9(. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 124.

)10(. »یحــرزون« از ماّده »احراز« بــه معنای حفظ 
کردن و ذخیره کردن و انبار نمودن اســت. به همین 
دلیل، حرز به محلّی می گویند که محفوظ است مانند 

صندوق، انبار و مانند آن.
)11(. پیام امام امیر المومنین علیه الســالم ، آیت اهلل 
العظمی ناصر مکارم شــیرازی، دار الکتب االسالمیه ، 

تهران ، 1387 ه. ش ، ج 1، ص 254.
)12(. گــرد آوري از کتــاب: تفســیر نمونه، آیت اهلل 
العظمي مکارم شــیرازي، دار الکتب اإلسالمیه، چاپ 

سی و یکم، ج 10، ص 420.
)13(. گــرد آوري از کتــاب: تفســیر نمونه، آیت اهلل 
العظمي مکارم شــیرازي، دار الکتب اإلسالمیه، چاپ 

پنجاه و پنجم، ج 1، ص 513.

احکام شرعی

صرف هزینه حــج واجب برای اقوام 
فقیر

پرسش: شــخصی واجب الحج است ولی 
دارای فامیل نزدیک، یا همســایه فقیر و 
نیازمند به کمک های مالی می باشــد، و 
چــون زندگیش خیلی ســخت می گذرد 
و آن قدر از نظر مالی پیشــرفته نیســت 
که بتواند هم به شــخص فقیر برسد و هم 
حج بجــا آورد، کدام یک به خیر و صالح 

نزدیکتر است؟

پاسخ: کســی که حج بــر او واجب شده 
باید به حــج برود، و می توانــد از وجوه 
شــرعّیه ای که به اموالش تعلّق می گیرد 

به بستگانش نیز کمک کند.

شک در اعمال 

پرسش: دســتور معّظم له در مورد شک 
در اعمال حج چیست؟

پاســخ: در چنین مــواردی قاعده فراغ 
جاری می شــود و عملی که انجام داده و 
سپس شک در صّحت آن می کند صحیح 

است و نباید به شک اعتنا کرد.

مســتطیع شــدن مردی که مهریه 
خانمش حج تمتع است

پرســش: در صورتی که مهریه خانمی 
حج تمتع باشــد و با توجه به اینکه مهریه 
عندالمطالبه بوده بر ذمه مرد اســت اگر 
مرد به اندازه یک نفر مســتطیع باشد آیا 
باید خود به حج برود یا مهریه را بپردازد 
و آیا راه حل ســومی وجود دارد که صبر 
کند تا به اندازه دو نفر به استطاعت برسد 

و هر دو با هم به حج مشرف شوند؟

پاســخ: در صورتی که همســرش از او 
مطالبه کند پرداختن طلب او مقدم است.

مصادف شــدن روزهای پایانی سفر 
حج با ایام عادت 

پرسش: بنــده ماه آینده عازم حج هستم 
و هجده ســال دارم. با عنایــت به اینکه 

به دلیل حساســیت شــدید معده، امکان 
مصرف قــرص های جلوگیــری از پریود 
شدن را ندارم و چهار روز پایانی سفرم را 
که در مکه خواهم بود مقارن پریودم می 

شود. حکم بنده چیست؟

پاســخ: چنانچه بعــد از انجــام اعمال، 
عادت شــوید می توانید بــرای باقی ایام 
از محدوده ســعی صفا و مروه برای انجام 
اذکار اســتفاده کنید و اگــر حین انجام 
اعمال باشــد بــا روحانــی کاروان مطرح 

نمایید و حکم خود را سوال کنید.

وضو گرفتن از آب زمزم داخل مسجد 

پرسش: وضو گرفتن با آب زمزم از محل 
شیر آب برای ادامه اعمال در مکه مکرمه 
چه حکمــی دارد؟ در صورت ابطال وضو 
اعمالی که با آن وضو به دلیل ندانســتن 

مسأله انجام داده شده چه حکمی دارد؟

پاسخ: وضو گرفتن در آنجا جایز نیست، 
ولــی اگر نمی دانســته اید اعمال شــما 

صحیح است.

شک در صحت اعمال حج تمتع 

پرســش: بچه ای قبل از ســن تکلیف 
همراه پدر و مادر خود اعزام به حج تمتع 
شد و بخاطر کودک بودن بعضی از مراسم 
واجب حج را بجا نیاورد، یا در خواب بوده 
است. االن که به سن بلوغ رسیده و قصد 
ازدواج دارد شبهه شــده است که ایشان 
باید قبل از ازدواج به حج رود و مناســک 
حج تمتــع را دوباره بجا آورد در غیر این 
صــورت زن بر او حرام اســت. آیا چنین 
موضوعی از نظر شــرعی درســت است یا 

خیر؟

پاسخ : اگر اعمال خود را زیر نظر والدین 
خــود انجــام داده و االن دقیقا نمی داند 
چگونه انجام داده اســت حمل به صحت 

کند.

از  بعد  مانع غســل  وجود  از  آگاهی 
اتمام اعمال حج 

پرسش: یک ماه پیش به سفر مّکه رفتم، 
و اعمال عمره مفــرده را بجا آوردم. پس 
از بازگشــت متوّجه شدم که روی انگشت 

پــای چپم به مقدار بســیار ناچیزی الک 
)لّکه ای به انــدازه 3 ـ 2 میلیمتر( وجود 
داشــته که متوّجه آن نشــده و در نتیجه 
آن را پاک نکرده بودم. یقین دارم که این 
الک پیش از ســفر مّکه و غسل حیض، بر 
روی ناخــن من بوده اســت. از این بابت 
بسیار نگران هستم. اعمالی که انجام داده 

ام چه حکمی دارد؟

پاســخ: اعمال شما ان شــاء اهلل صحیح 
بوده، ولی ســعی کنیــد در آینده چنین 

چیزی پیش نیاید.
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