


طلیعه سخن
حلول  مــاه مبارک رمضــان نوید بخش 
الطاف الهی اســت که می تواند برای همۀ 
عاصیان، ســرآغازی برای رویش مجدد و 
برای مومنان رســیدن بــه اوج بندگی و 

درجات معنوی به شمار آید.
در این میان ماه رمضــان و انجام فریضۀ 
روزه داری، آحاد یک جامعه را در اجتناب 
از انحرافات اجتماعی  ترغیب خواهد کرد 
که این مهم در ســایۀ فضــای معنوی و 
روحانی مــاه مبارک رمضــان تحقق می 

یابد.
لــذا از یک ســو آموزه های مــاه مبارک 
رمضان تقویت وجــدان اجتماعی مردم و 
روحیۀ جمعی را موجب می شود، از سوی 
دیگــر توجه عمومی مردم به دســتورات 
الهــی  ، جامعــه را به ســوی ایجاد یک 

جامعۀ اخالقی اسالمی سوق می دهد.
بــا این تفاســیر می توان بیــش از پیش 
بــه آثار بی بدیل آمــوزه های رمضان در 
تقویــت فضــای دینی جامعــه و حصول 

اسالم اجتماعی و غیر سکوالر پی برد.
البته این مهم در ســایۀ مقابله با اســالم 
رهبانیــت محــور حاصل خواهد شــد، با 
این تفاســیر نقش رسانۀ ملی در بازتولید 
معارف دینی در ایــام ماه مبارک رمضان  
به دور از هر گونه شائبه و انحراف ضروری 
اســت؛ به ویژه آنکه تأمل در سابقۀ رسانه 
ملی در این زمینه نشــان می دهد برخی 
سریال های دینی به ویژه در ماه رمضان، 
در خبطی آشــکار، گوشــه گیری ، انزوا، 
رهبانیــت و دوری از اجتماع  را به عنوان 
سرمنشأ کمال و نجات به مخاطبان خود 

القاء کرده است.
حال آنکه این رویکرد نادرســت در تضاد 
آشکار با عقالنیت اسالمی به ویژه معارف 
و مناســک توحیدی مــاه مبارک رمضان 
قرار دارد ، و نمــی توان میان تولید تفکر 
دینی در قالب ســریال هــای مذهبی با 
ترویج اندیشــه هــای صوفیســتی هیچ 
اینگونه  نســبتی برقرار کرد،  بلکه تداوم 
خبط هــای غیر قابل گذشــت، صرفاً، به 
افزایــش عرفان های نوظهور و برداشــت 
های لیبرالی از دین در جامعه می انجامد.
در ایــن میــان نقش فقهای اســالمی  و 
مبلغــان دینی در تبیین اســالم اصیل و 

مقابله موثــر با انحرافات دینــی به ویژه 
اسالم رهبانی در ماه مبارک رمضان انکار 
ناپذیر است،  هم چنین نقش تولید فیلم 
نامه های موثق و مستحکم دینی در طراز 
عقالنیت اســالمی و اصول دینی  از جمله 
الزامات حیاتی برای بازتولید معارف غنی 
اسالمی در ظرف زمان ماه مبارک رمضان 

به شمار می آید.
اینگونه اســت که می توان مدعی شــد 
بهره گیری صحیح از فرصت  ماه رمضان  
می تواند  در راســتای فرهنگ زایی  یک 
جامعــه عمل نماید و هر ســال بر میزان 

عمق نگری فرهنگی در جامعه بیفزاید.
تســلیم در برابــر امر خداوند بــه عنوان 
نمــاد بارز فریضه روزه و انجام مناســکی 
از قبیل دعا ، مناجــات، اطعام،حمایت از 
فقرا ، تفکــر و تدبر در آیات قران کریم و 
دیگر عبادات در مــاه مبارک رمضان، به 
عنوان شــاخصه مهم فرهنگ خدامحوری 
در ماه مبارک رمضان  مطرح می شود لذا 
گرچه مومنین درایــن  ایام با محدودیت 
هائــی از قبیل نخــوردن و نیاشــامیدن 
و دیگــر مواردمنع شــده  در ماه رمضان 
مواجــه اند لیکن بر خــالف جامعۀ غربی 
که اصالت آن بر مدار اومانیسم و فرهنگ 
انسان محور منحصر شده است و رضایت 
انســان به عنوان اصل مطرح می شــود ، 
لیکن ابعاد فرهنگ زایی ماه رمضان بیش 
از دیگر ماه های ســال، بــر مدار فرهنگ 
خدا محــوری و اصالت به رضایت خداوند 
استوار است، اینگونه است که  در تفکر و 
فرهنگ دیني، انسان در حد خالفت الهي 
تکریم مي شود اما بین جانشیني خدا در 
تفکر اسالمي با جایگزیني انسان به جاي 
تفاوت چشمگیری  خدا در »اومانیســم« 

مشاهده می شود.
بدین ترتیب فریضه روزه،ســحر خیزی ها 
وشــب زنده داری های مســتمر به ویژه 
در شــب های قــدر ،و راز و نیازو قرائت 
ادعیه های مختلف ،مــاه مبارک رمضان 
را از ظرفیت عظیم اصالح نفوس مردم به 
سمت خیر و نیکی برخوردار کرده است ، 
این مســأله از جمله فرهنگ های متعالی 
ماه مبارک رمضان اســت  که تغییرذائقه 
مــردم از ســبک زندگی غربی به ســوی 
سبک زندگی اسالمی را هموار می سازد.

بنابراین مناسک دینی ماه مبارک رمضان 
بازنمــای مناســبی برای زندگــی و دین 
ورزی مردم و اصالح و ترمیم زندگی غرب 

گرایانه در حیطۀ اقشار مختلف اجتماعی 
است.

بی تردید شکل ســنتی برگزاری مناسک 
و آئیــن های عبادی مــاه مبارک رمضان 
از قبیــل  برپایی ســفره هــای افطاری، 
حمایت از محرومــان و نیز حضور فراگیر 
در مســاجد و دیگر اماکن مقدس و انجام 
فرائضی دینی و عبادی و جمع گرایی  به 
دور از برخی خرافه ها، حیات دینی مردم 
را تشکیل می دهد که همگی بیانگر تکثر 
تجلیات گفتمان مــاه رمضان در فرهنگ 

زایی و ارتقای زندگی مردم است.
لذا با این تفاســیر می تــوان به مخالفت 
غرب گرایان بــا آموزه های دینی به ویژه 
مقولۀ فرهنگ زایی ماه مبارک رمضان پی 
برد زیرا  همانگونه که رضاخان در نوسازی 
آمرانۀ خود در غــرب گرایی کورکورانه و 
ســطحی و اسالم ســتیزی فراگیر و همه 
جانبــه، با مذهب مخالفــت نمود و حتی 
تالش می کرد تــا روزۀ مردم را با برخی 
اقدامات مشــمئز کننده هم چون دستور 
به اخالل در ســاعت توپ افطار و سحر و 
اجرای نامنظم آن باطل سازد ، هم اکنون 
نیز دین ستیزی و نقش آفرینی در نابودی 
دین مردم با چاشــنی مســامحه در برابر 
منکرات ضد اسالمی هم چون سند2030 
دنبال می شود، حال آنکه باید به مروجان 
و عامالن اجرای این ســند ننگین توصیه 
نمود: »با دست خودمان درهای جهنم را 

به روی مردم باز نکنیم«.]1[ 
حقیقت آن است اگر چه برخی روشنفکران 
ســکوالر با رفتار هــا و گفتارهای چالش 
برانگیز هم چون ســند 2030  با گفتمان 
دینی ملت به مقابله بر خاســته اند لیکن 
مردم عادی مناسک دینی هم چون اعمال 
و مناســک ماه رمضان  را به عنوان ارکان 
اصلی دینداری خود محســوب می کنند 
که نمود آن در شــب های قــدر به عینه 

قابل مشاهده است.
بی شک دین برای مردم حیات فرهنگی  ، 
اجتماعی و مهمتر از همه حیات اخالقی و 
امنیت معنایی است که از یک سو هویت 
ساز و از ســوی دیگر بازنمایانندۀ هویت 
اســت که حاکی از عمــق پویایی دینی و 

تداوم ایمان دینی مردم است.
پی نوشت:

مــکارم  العظمــی  اهلل  آیــت  بیانــات حضــرت    .1
شیرازی؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛1393/3/7
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پیام ها و بیانات

بسم اهلل الرحمن الرحیم

در اخبار آمده بود که در یکی از ستادهای 
انتخاباتی اهانت شــدیدی به مقام شامخ 
حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا 
)علیه آالف التحیۀ والثناء( شــده است و 
مقام واالی امامت توســط یک فرد خبیث 
به ســخریه کشیده شده و در سایت های 

مختلف نیز انتشار یافته است.

این کار جدا از مســائل انتخاباتی از زشت 
ترین و منفورترین کارهاســت و ما شدیدا 
آن را محکــوم می کنیــم و انتظار داریم 
هر چه ســریع تر مرتکــب آن محاکمه و 
مجازات شود تا حریم واالی امامان ملعبه 

دست افراد آلوده و جنایتکار نگردد.

و بعیــد نمی دانیــم این کار زشــت به 
تحریک دشمنان کشور انجام گرفته باشد 

تا فضای انتخابات را آلوده کند که در این 
صورت جرم آن سنگین تر می شود.

همــۀ شــهروندان عزیز را به هوشــیاری 
دربرابــر توطئــه های دشــمنان و حفظ 
حریم مقدسات دعوت می کنیم و مجددا 
مجازات ســریع ایــن فرد خبیــث را از 

مسئوالن انتظار داریم.
1396/02/08 

بیانیه آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مّدظّله( درباره یک حادثه غم انگیز
نوزدهمین اجالسیه اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه

رئیس علوم پزشکی قم

انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر

طالب و فضالی زنجانی حوزه علمیه قم

مراسم جشن میالد امام زمان عج و عمامه گذاری

دیدارها

حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر

دیدار نماینده ولی فقیه در سپاه  قم
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گزیده سخنان

از نظر شرعی و عقلی سالمت در زندگی انسان ها حرف اول را می زند، هر چه کمک به سالمت شود در واقع 
کمک به تولید، علم، پیشرفت و جهاد است.

1396/02/03 

در ایام انتخابات نباید تخریب، دروغ و شــایعه ســازی صورت گیرد، باید آبروی نظام اسالمی را حفظ کرد، 
انتخابات باید آبرومند، پر شور، بر اساس موازین اسالمی و دشمن شکن برگزار شود.

1396/02/06 

 مناظره ما مانند مناظره آمریکاییها و اروپائیان نیســت، آنها این خطــوط قرمز را قبول ندارند، ما در یک 
کشور اسالمی با نظام اسالمی و انتخابات اسالمی بحث میکنیم، بنابراین سعی کنید که پرخاشگری، اهانت، 

دروغ و تهمت در این مناظرهها نباشد و ثابت کنید که اینها مناظراتی اسالمی است.
1396/02/11 

نباید حجم مشکالت را اینقدر زیاد بیان کنند که مردم بگویند با این همه مشکالت امیدی به آینده نیست. 
1396/02/13 

ملتی که خود را در هر دوراهی پیروزی و دشــمن را بر سر دو راهی شکست می داند پیروز است، این منطق 
قرآنی باید در ما زنده باشد، در این صورت مملکت در برابر طوفان ها محفوظ خواهد بود؛ در جنگ تحمیلی 

دشمنان همه دست به دست هم دادند تا انقالب را نابود کنند اما نتوانستند.
1396/02/17 

با اصول مهمی که در دســت داریم می توانیم پاسخ تمام مسائل امروز و آینده را بدهیم.
1396/02/17 

ما از مردم در این انتخابات دو کار را انتظار داریــم: اول این که صحنه رقابت انتخابات را تبدیل به عداوت 
نکنند؛ دیگر این که حضور مردم در پای صندوق های رأی باید دشمن شکن باشد.

1396/02/20 

یک گروهی با ایمان و صالح العمل هســته اصلی قیام امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف هستند و 
موجب ظهور ایشان می شوند.

1396/02/21 

این جای خشــنودی دارد که در آلمان یعنی مرکز اروپا چنین برنامه هایی اجرا شــود و جمعی از برادران و 
خواهران به تحصیل علوم دینی بپردازند  ما امیدواریم این گونه برنامه ها توســعه پیدا کند.

1396/02/21 

 جوانان ایران اسالمی ادب اسالمی را رعایت کنند و نشان دهند که فضای انتخابات، فضای امن و امان است 
و کسی نمی توانید امنیت آن ها را برهم بزند.

1396/02/25 

به دلیل دوری راه و برخی مسائل، ســفر حج با مشکالتی همراه است؛ اما نباید از برگزاری حج غفلت کرد؛ 
زیرا برگزار نشــدن حج، زیان های فراوانی را به همراه خواهد داشــت و برگزاری آن برکات زیاد فردی و 

اجتماعی دارد.
1396/02/25 

همه در انتخابات شرکت کنند / به اصلح رای بدهید /  ۲۰3۰ یک سند استعماری است.
1396/02/27 

همــه مردم چه مخالف و چه موافق رئیس جمهور منتخب را یاری دهند/ اختالفات بعد از انتخابات به رفاقت 
تبدیل شود. 

1396/02/29 



دروس

احکام شرکت - جلسه یکصد و بیستم

موضوع: تقســیم دیون بحث در مسأله ي 
هجدهم از مسائل مربوط به تقسیم است. 
این مســأله حاوي دو فرع اســت که فرع 
اول آن را بحث کردیــم و خالصه ي آن 
این اســت که دو نفر از یک نفر مشــترکا 
طلب دارنــد مثال پدري از دنیــا رفته و 
مطالباتش به شکل مشترک به فرزندانش 
رسیده اســت یا دو نفر معامله ي واحدي 
با کســي کردند و ثمن آن که دین است 
مشــترک مي باشد. بحث در این است که 
آیا مطالبه را مي توان تقسیم کرد مثال دو 
چک از مطالبات مانده اســت که هر کدام 

یک چک را بگیرند. 
96/02/02

احکام شــرکت - جلســه یکصد و 
بیست و یکم

موضوع: کالمي در مورد حضرت ابو طالب: 
مطابق برخــي از تواریخ، امروز مصادف با 
رحلت حضــرت ابو طالب پدر گرامي امیر 
مؤمنان علي علیه السالم است. او همانند 
الســالم مظلوم بود.  حضرت علــي علیه 
جمعي ازکســاني که افکار بنــي امیه را 
دارند اصرار دارند بگویند که او به پیغمبر 
اکــرم )ص( ایمان نیاورد ایــن در حالي 
 است که ما در تفســیر نمونه ذیل آیه ي

) َو ُهْم یَْنَهْونَ  َعْنهُ  َو یَْنَأْوَن َعْنه ( اسناد و 
مدارک و اشــعار مختلفي در مورد او نقل 

کردیم که داللت بر ایمان او دارد. 
96/02/04 

احکام شــرکت - جلســه یکصد و 
بیست و دوم

موضوع: بحث اخالقي: رســول خدا )ص( 
در حدیثي مي فرماید: أخسر الّناس  صفقۀ 
رجل أخلق یدیه في آماله و لم یســاعده 
األیّام علی أمنّیته فخــرج من الّدنیا بغیر 

زاد و قدم علی اهللَّ تعالی بغیر حّجۀ. 
96/02/06

احکام شــرکت - جلســه یکصد و 
بیست و سوم

موضوع: تقســیم و وجود منافع مشترکه 
بحث در مسأله ي بیستم از مسائل مربوط 
به قســمت اســت و آن اینکه گاه بعد از 
قســمت، همچنــان چیزهایي به شــکل 
مشترک باقي مي ماند مثال راه آب، مسیر 
اســت مشترک  ورود، جایي که فاضالب 
اســت. حال بعد از تقســیم، کسي که راه 
آب در ســهمش افتاده اســت و یا مسیر 
آب در ســهم او واقع شده است مي تواند 
از دیگري جلوگیري کند و بگوید که باید 
براي رفتــن به ملک خود باید از مســیر 

دیگري استفاده کني؟ 
96/02/09 

احکام شــرکت - جلســه یکصد و 
بیست و چهارم

موضوع: تقســیم وقف مســأله ي بیست 
و یکم آخرین مســأله از مســائل تحریر 
الوســیلۀ و در مورد تقســیم است. تا به 
حال در مورد تقســیم امالک ســخن به 
میان آمده بود و اکنون امام قدس ســره 

به سراغ تقسیم وقف مي رود. 
96/02/11

احکام شــرکت - جلســه یکصد و 
بیست و پنجم

موضوع: تقســیم وقف بحث در مسأله ي 
بیســت و یکم از مسائل مربوط به قسمت 
است. این مســأله در مورد تقسیم اموال 
موقوفه که مشــترک است بحث مي کند. 
امام قدس سره قائل است که وقف را نمي 
شود تقســیم کرد مگر در جایي که بین 
موقــوف علیهم نزاع رخ دهــد؛ نزاعي که 
موجب خرابي وقف شود. در این صورت از 
ســر ناچاري بین طبقه ي موجود تقسیم 
مي کنیم ولي وقف در مورد طبقه ي بعد 
که با هم اختالف ندارند دوباره به شــکل 

مشاع و مشترک در مي آید. 
96/02/12

احکام شــرکت - جلســه یکصد و 
بیست و ششم

موضوع: بحث اخالقي: پیغمبر اکرم )صلی 
اهلل علیــه و آله( در حدیثي پنج دســتور 

در مــورد نظامت ارائه کــرده مي فرماید: 
اغســلوا ثیابکــم  و خذوا من شــعورکم و 
اســتاکوا و تزیّنوا و تنّظفــوا یعني لباس 
هاي خود را بشــویید و موهاي اضافي را 
از ســر و صورت بزدائید، مسواک بزنید تا 
دهانتان بدبو نباشــد، لباس مناسب بر تن 

کنید و خودتان نیز پاکیزه باشید. 
96/02/13 

احکام شــرکت - جلســه یکصد و 
بیست و هفتم

موضوع: افراز وقف از وقف بحث در مسأله 
ي بیست و یک از مسائل قسمت است و به 
فرع سوم آن رسیده ایم. تا اینجا مسائلي 
که امام قدس ســره در مورد قسمت بیان 
فرموده است تمام شده است ولي مسائلي 
وجود دارد که علماء متعرض آن شده اند 
و برخي از ایشــان آن را در کتاب القضاء 
عنوان کرده اند. ما این مسائل را بر اساس 

شرایع و متن جواهر بیان مي کنیم. 
96/02/16

احکام شــرکت - جلســه یکصد و 
بیست و هشتم

موضوع: حکم قاســم در قسمت بحث در 
احکام قســمت است و به ســراغ مسائلي 
رفتــه ایم که امام قدس ســره در تحریر 
متعرض آنها نشده اســت. گفتیم که این 
مسائل را بر اساس شرایع و جواهر مطرح 

مي کنیم. 
96/02/17 

احکام شــرکت - جلســه یکصد و 
بیست و نهم

موضوع: شــرایط قاسم بحث در مسأله ي 
دوم از مسائلي اســت که امام قدس سره 
آن را مطرح نکرده است. بحث در شرایط 
و صفات قاســم است که علماء پنج شرط 
بــراي او ذکر کرده بودنــد و آنها را بحث 

کردیم. 
96/02/18 

احکام شرکت - جلسه یکصد و سیم

موضوع: تعدد قاسم و عدم آن بحث در مسأله 
ي سوم از مسائل قسمت است که امام قدس 

سره در تحریر متذکر آن نشده است. 
96/02/19 
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فن آوری

کانال رســمی پایگاه اطالع رســانی دفتر 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در شبکه ی اجتماعی تلفن همراه "بیسفون 
پــالس" )نرم افــزار پیام رســان ایرانی( 

راه اندازی شد.

راه اندازی کانال 
پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 

بر روی نرم افزار بیسفون پالس

کاربران این شــبکه  می توانند از این پس 
آخریــن بیانــات، پیام هــا و رویدادهای 
مرتبــط با معّظم له، پند تصویرها و کلیپ 
های تولیدی این پایــگاه را از طریق این 

حساب دنبال نمایند.

کاربران نســخه قدیمی نرم افزار بیسفون 
نیز می توانند، پس از نصب نســخه جدید 

یعنی بیسفون پالس، از طریق شناسه:

@makarem_ir 

مطالب این کانال را دنبال کنند. همچنین 
کاربران گرامی می توانند این کانال را در 

گروه "مذهبی" مشاهده نمایند.

الزم به ذکر اســت مطالب ایــن پایگاه و 
اخبار معظم له تا زمانی که نسخه قدیمی 
از دسترس کاربران خارج نشده است، هم 
بر روی نســخه قدیم و هم بر روی نسخه 

جدید نرم افزار منتشر خواهد شد.
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1یادداشت

جایگاه و شخصیت حضرت 
ابوطالب)علیه السالم( از 

منظر معظم له
بیســت و ششــم ماه رجــب ، روز وفات 
حضــرت ابوطالــب علیه الســالم؛ مدافع 
بزرگ و با شــخصیت اسالم است، لذا در 
حالی که اســالم در مسیر پیشرفت بود و 
رســول خدا صلی اهلل علیــه و آله به کار 
خــود ادامه مــی داد؛ دو حادثه به وجود 
آمد که فشــار را بر محمد صلی اهلل علیه 
و آله زیاد کــرد و آن وفات ابوطالب)علیه 
السالم( و خدیجه)سالم اهلل علیها( بود که 
سه سال پیش از هجرت اتفاق افتاد، گفته 
اند چنان عرصه بــر پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله تنگ شــد که: »حتــی ینثر بعضهم 
التراب علی راسه و حتی ان بعضهم یطرح 
رحم الشــاۀ و هو یصلــی ...؛بعضی خاک 
بر ســرش می ریختنــد، و بعضی زهدان 
گوســفند بر بدنش می افکندند در حالی 

که نماز می خواند«.

نزد  الســالم(  ابوطالب)علیه  جایگاه 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(

در فرازی از تاریخ مــی خوانیم ابو طالب 
عالقه شــدیدی به عقیل داشت و پیامبر 
اکــرم صلی اهلل علیه و الــه روزی خطاب 
به عقیل فرمود: »یــا أبا یزید إني أحبک 
حبیــن؛ حبا لقرابتک مني و حبا لما کنت 
أعلم مــن حب عمي إیاک؛ ای عقیل! من 
تو را به دو جهت دوست دارم یکی از این 
جهت که خویشــاوند نزدیک منی و دیگر 
اینکه عمویم ابو طالب تو را بسیار دوست 

می داشت«.

ابوطالب)علیه  ایمان  درباره  ســخنی 
السالم(

السالم(  ابوطالب)علیه  برخی معتقدند که 
مدتها قبل از اظهار اســالم، مسلمان شده 
بود و اســالم خود را به دالیلی پنهان می 

داشت.

لیکن با کمال تأســف باید این حقیقت را 
فاش کرد که تمام کســانی که به نحوی 
از انحــاء با علــی علیه الســالم ارتباطی 
داشته اند، مواجه با سیل مخرب تبلیغات 
مســموم بنی امیه شــدند و آثار آن هنوز 
در بعضی کتابهای اهل ســنت باقی است، 
لذا شــخصیت هایــی بزرگ هــم چون 
ابوطالب)علیــه الســالم( پــدر مهربان و 
بزرگوار علی علیه الســالم و حامی بزرگ 
اســالم و حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و 
آله مورد هجوم این ســیل تبلیغاتی شد، 
حال آنکه برای پی بردن به ایمان خالص 
ابوطالب حامی اسالم می توان به کتابهایی 
همچــون »ابوطالب مؤمــن قریش« و اثر 
نفیس»الغدیــر« مراجعه نموده و مدارک 
فراوان جالبی را که از طریق اهل ســنت 
درباره ایمان ابوطالب نقل شــده مطالعه 

نمود.

به راســتی چرا گروهی ایــن همه اصرار 
دارند انبوه شــواهد تاریخی و آثاری که از 
ایمان ابوطالــب عمو و حامی پیغمبراکرم 
)صلی اهلل علیه وآله( انکار کنند و بگویند 
او کافر و مشــرک از دنیــا رفته؟! جز این 
که او پدر بزرگوار امیرمؤمنان علی )علیه 

السالم( بود.

بی تردی اگر حمایت و پشــتیبانی کامل 
ابوطالب پدر بزرگــوارش از پیغمبر)صلی 
اهلل علیه و آله( در مکه نبود طایفه قریش 
و گرگان درنده عرب، آیین اســالم را در 
نطفه خفه کرده بودند و امروز اثری از آن 

دیده نمی شد.

اما مسلمانان حق شناس! پاداش عجیبی 
به »ابوطالب« در برابر آن همه جانفشانی 
دادند، و آن این بود که گفته اند ابوطالب 

هرگز ایمان نیاورد و کافر از دنیا رفت!،

اشــعار حضــرت ابوطالب علیه الســالم؛ 
گواهی بر ایمان کامل حامی بزرگ اسالم

در زمانه ای به ســر مــی بریم که به زعم 
برخی افــراد جاهل، ابوســفیان )با همه 
ســوابق و لواحق در اســالم ســتیزی!( 
مســلمان از دنیا رفته اســت ولی حامی 

اسالم ابوطالب کافر و غیر مسلمان!.

با اینکه کمتریــن اعتراف ابوطالب درباره 
اسالم این است:

ولقد علمت بأن دین محمد
من خیر أدیان البریۀ دینا!

یعنــی: به طــور قطع دانســتم که آیین 
محمد صلــی اهلل علیه و آله بهترین آیین 

های مردم دنیاست.

به راستی آیا ابوطالب آنچنان مرد ضعیف 
االراده و کم فکری اســت که یقینا بداند 
آیین و دین پیغمبر اســالم صلی اهلل علیه 
و آله بهترین آیین هاست و در عین حال 
از آن پیروی نکند واز مردم بترســد؟! نه، 
هرگز. مگر او ســیدالبطحا و بزرگ مردم 

مکه نبود؟

ویا اشــعار ابوطالب )علیه السالم(در رثای 
پیامبر اکــرم )صلی اهلل علیــه و آله( نیز 
مدعای ما را اثبات می کند: در کتابی که 
به نام دیوان ابوطالب در دســت ما است 
اشعار زیادی در این زمینه دیده می شود 

مانند:
ارادوا قتل احمد ظالموهم
ولیس بقتلهم فیهم زعیم

»ســتمگران آنها تصمیم قتــل احمد را 
داشــتند- ولی بــرای ایــن کار رهبری 

نیافتند«.
و ان کان احمد قد جائهم
بحق ولم یأتهم بالکذب

»قطعا احمد آیین حقی برای آنها آورده- 
و هرگز دروغ نیاورد.«،

در غیر دیــوان ابوطالب نیز اشــعاری از 
ابوطالب نیز در این زمینه نقل شده مانند:

لقد اکرم اهلل النبی محمدا
فاکرم خلق اهلل فی الناس احمد

»خداونــد پیامبر خود محمــد را گرامی 
داشــت- و لذا گرامی ترین خلق خدا در 

میان مردم احمد است«.،

برشــی هــای تاریخــی از حمایت های 
پیامبــر  از  الســالم(  )علیــه  ابوطالــب 

اکرم)صلی اهلل علیه و آله(

»ابوطالب « پدر بزرگوار امیرمؤمنان علی 
)علیه السالم( ، که نفوذ و اعتباری بسیار 

در میان مردم مکه داشــت، و از تدبیر و 
هوش و ذکاوت فــوق العاده ای برخوردار 
بــود، او خود را ســپری نیرومند در برابر 
پیامبر )صلی اهلل علیــه وآله( کرده بود و 
یار و یاور و حامی مهربان پیامبر اســالم 

)صلی اهلل علیه وآله( بود.

در تبییــن ایــن مدعا می تــوان به کالم 
امیرالمومنین حضرت علی)علیه الســالم(

اســتناد کرد کــه در نامه ای بــه معاویه 
فرمــود: »و کافرنا یحامــي عن األصل «؛ 
به عقیده جمعی از مفســران نهج البالغه 
اشــاره به شــخصیتهایی همچون عباس، 
ابوطالب ، حمزه و امثال آنهاست که حتی 
قبل از آن که اسالم بیاورند، مدافع اسالم 
و پیغمبر اکرم به خاطر وفاداری به اصول 

عواطف خویشاوندی بودند.

در حدیثی از امام علی بن الحســین علیه 
الســالم می خوانیم: »ابوطالب همواره با 
شمشــیرش از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه 

و آله دفاع می کرد«.

و یا ابن هشــام در تاریخ خود معروف به 
سیره نبویۀ آورده اســت ، در آغاز اسالم 
هنگامــی که وقــت نماز فرا می رســید 
پیامبر صلــی اهلل علیه و آلــه برای ادای 
نماز به بعضی از دره های مکه می رفت و 
تنهــا علی بن ابی طالب به صورت پنهانی 
همــراه او بود ... روزی پــدرش ابوطالب 
گفت: فرزندم این چه دینی است که تو بر 
آن هســتی؟ گفت: ای پدر! من به خدا و 
رســول خدا صلی اهلل علیه و آله و آنچه را 
از سوی او آورده ایمان آوردم، و با او نماز 
خواندم؛ ... ابوطالب گفت: آگاه باش که او 
تو را جز به خیر و نیکی فرا نخوانده است؛ 

هرگز از او جدا مشو«!،

هم چنیــن عثمان بن مظعــون که یکی 
از صحابه معروف پیامبر اســالم صلی اهلل 
علیه و آله اســت می گویــد: من در آغاز 
اســالم را به صورت ظاهری پذیرفته بودم 
نه با قلــب و دل؛ دلیــل آن هم این بود 
کــه پیامبر صلی اهلل علیــه و آله کرارا به 
من پیشنهاد اسالم کرد و من هم از روی 

حیاء پذیرفتم.

این وضــع همچنان ادامه یافت تا این که 
روزی پیامبــر صلی اهلل علیه و آله آیه ای 
را تا بــه آخر برای من خوانــد، محتوای 
عالی آن بر دل من چنان اثر گذاشــت که 
در همان ســاعت، اســالم در اعماق جان 
من فرو نشســت. به سراغ ابوطالب عموی 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله رفتم، و جریان 

را به او خبر دادم .

گفت: »ای طایفــه قریش! از محمد صلی 
اهلل علیــه و آله پیــروی کنید که هدایت 
خواهید شــد؛ زیرا او شما را جز به فضایل 

اخالقی دعوت نمی کند«.

اندوه پیامبر اکــرم صلی اهلل علیه و 
آله از فراق حضــرت ابوطالب )علیه 

السالم(

 در تاریــخ در موضوع یتیمی پیامبر صلی 
اهلل علیــه و آله آمده اســت؛ چون در آن 
هنــگام که در شــکم مادر بــود، پدرش 
عبداهلل را از دســت داد و شش ساله بود 
که مادرش نیــز از دنیا رفــت و خداوند 
او را در آغوش جــدش عبدالمطلب و در 
هشت ســالگی که جدش از دنیا رفت، در 
دامــان عمویش ابوطالب پناه داد که او را 
همچون جان شــیرین در بر می گرفت و 
محافظت مــی کرد، آری ابوطالب که فرد 
بســیار با شــخصیت وپرنفوذی در میان 
قریش و مکه بود، کفالت پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله را برعهــده گرفت و مراقبت و 
حفاظت ویژه ای از پیامبر اکرم )صلی اهلل 

علیه و آله(نمود.

لیکــن »بعد از وفــات »ابوطالب « کار بر 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله ســخت شــد 
به ســوی »طائف« رفت شاید یارانی پیدا 
کند، اشراف »طائف« شدیدا از در تکذیب 
درآمدند، و آنقدر از پشــت سر، به پیامبر 
ســنگ زدند که خون از پاهای مبارکش 
جاری شد، خسته و ناراحت به کنار باغی 
آمد، و در ســایه درخت نخلی نشست، در 
حالی کــه خون از پاهــای مبارکش می 

ریخت.

حتی در حدیث معروفی از ابن عباس می 
خوانیم که می گفت: هیچ آیه ای شدیدتر 

و مشکل تر از این آیه »فاستقم کما أمرت 
...« بــر پیامبر صلــی اهلل علیه و آله نازل 
نشــد و از این رو هنگامی که اصحاب آن 
حضرت پرســیدند: ای رسول خدا! چرا به 
این زودی موهای شــما سفید شده و آثار 
پیری نمایان گشــته می فرمود:»شیبتني 
هود والواقعۀ ؛ سوره »هود« و »واقعه« مرا 
پیر کرد«.  گفته اند: سوره »هود« بعد از 
وفات »ابوطالب « و »خدیجه« نازل شــد 
که امواج غم و اندوه از هر ســو قلب پاک 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله را احاطه کرده 

بود.

سخن آخر

با نهایت تأسف این یار وفادار، و شخصیت 
بزرگ و انسان ایثارگر، در سال دهم بعث 
به فاصله کمی چشــم از جهان پوشید، و 
پیغمبر )صلــی اهلل علیه وآله( را در مرگ 
خود عزادار ساختند، و رسول خدا )صلی 

اهلل علیه وآله( از این نظر تنها ماند.

شــدت انــدوه آن حضــرت در ســوگ 
حضــرت  و  الســالم(  ابوطالب)علیــه 
خدیجه)ســالم اهلل علیها( که به حق هر 
کدام ســهم قابل مالحظه ای در پیشرفت 
اسالم داشــتند از این جا روشن می شود 
که آن ســال را »عام الحزن« یعنی »سال 
غم و انــدوه« نام نهادند.،امــا درباره رمز 
وجودآن حضــرت در حــال غیبت نمی 
توان به عنوان یک سلســله دالیل قطعی 
در این مسأله اســرارآمیز، روی آنها تکیه 
کرد به خصوص اینکه گاه می شود انسان 
مطالبی را درک می کند ولی در بیان، به 
طور کامل نمی گنجد. با همۀ این تفاسیر 
که ما به عدم اطالع کامل از ســر حقیقی 
غیبــت امام زمان)عجــل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف(اذعان می کنیم، لیکن می توان 
وجوهی را ذکر کرد تا حدود قابل توجهی 

از تا اسرار این مسأله تبیین شود.
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۲یادداشت

مفهوم غیبت امام زمان عج 
اهلل تعالی فرجه الشریف

نخســت بایــد توّجــه نمود کــه غیبت 
امام)عجــل اهلل تعالــی فرجه الشــریف( 
از دیــدگان ما به این معنا نیســت که او 
در جهان دیگری جــز این جهان زندگی 
می کند و یا وجود جســمانی او به وجود 
ناپیدایی مانند امواج »اثر« تبدیل گردیده 
اســت؛ بلکه معنا غیبت امــام )عجل اهلل 
تعالی فرجه الشــریف( این است که او در 
میان مردم زندگی مــی کند و مردم وی 
را می بینند ولی نمی شناســند و از یک 

زندگی طبیعی برخوردار است.

اهلل  زمان)عجل  امام  غیبت  اســرار 
و جنبش  الشــریف(  فرجه  تعالــی 

پرسش گرایی فطری

در وهلۀ نخســت باید به ســواالت متعدد 
در زمینۀ غیبت طوالنی آن حضرت اشاره 
کرد، پرســش هایی از این قبیل که چرا 
مهدی)عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 
ظهــور نمی کند با این که فســاد و ظلم 
بقدر کافی وجود دارد؟چــرا با قیام خود 
جهان را در مســیر عــدل و داد قرار نمی 
دهد؟آخر تا کی باید نشســت و شــاهد 
صحنه های ظلم و خونریزی و بیدادگری 
مشتی تبهکار و از خدا بی خبر باشیم؟چرا 
این قدر غیبتش به طول انجامیده است؟

او در حقیقــت انتظار چــه چیزی را، می 
کشــد؟و باالخره ســّر این غیبت طوالنی 
چیست؟ طرح مسأله تأخیر ظهور ،مطلبی 
است که همه معتقدان به ظهور آن مصلح 
جهانی باید به آن بیندیشــند که چراآن 
ظهور بزرگ به وقوع نمی پیوندد؟چرا آن 
حضرت قیام نمی کند و دنیای تشــنه را 
با جام عدالت و دادگری خویش ســیراب 

نمی سازد؟

آمادگــی و پذیــرش جهانی؛ تحقق 
چشــم انداز ظهور حضــرت مهدی 

)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(

بی تردید برای تحّقــق یک انقالب همه 
جانبه در ســطح جهــان تنها وجود یک 
رهبر شایســته انقالبی کافی نیست بلکه 
آمادگــی عمومــی نیز الزم اســت؛زیرا 
تعالی  اهلل  مهدی)عجــل  قیــام  برنامــه 
فرجــه الشــریف(، هماننــد برنامه قیام 
همه پیامبران الهی، از راه بهره گیری از 
انجام می گیرد،  وسائل و اسباب طبیعی 
و هیچ گاه اعجاز اســاس آن را تشــکیل 
بلکه معجزات جنبه استثنایی  نمی دهد؛ 
دارنــد و در روند برنامــه های اصالحی 
رهبر آســمانی جز در موارد اســتثنائی 

داشت. نخواهند  دخالت 

بنابرایــن، اجرای طــرح حکومت حّق و 
عدالت در سطح جهانی، باید با استفاده از 
سالح روز، تربیت افراد الیق، مشورتهای 
الزم، طرح نقشــه های مؤثّر، تاکتیکهای 
نظامی حســاب شــده، و خالصه، فراهم 
ماّدی و معنوی  امکان  ســاختن هرگونه 
به عنــوان مهمترین عوامل در پیشــبرد 
اهــداف ظهور حضــرت حجت)عجل اهلل 

یابد. الشریف(؛ تحقق  فرجه  تعالی 

به تعبیر دیگر، مهدی علیه الســالم آئین 
و مذهب جدیدی با خود نمی آورد بلکه 
او طرح های انقالبی اجرا نشــده الهی را 
به مورد اجرا می گذارد؛رســالت او تنها 
ابالغ و انذار و تعلیــم و تربیت و توصیه 
و تذّکر نیســت؛ بلکه رسالت آن حضرت 
اجــرای همه اصولی اســت که به ظلم و 
ســتم و تبعیض، در سایه حکومت علم و 
ایمان پایان می بخشــد، و مسلّماً اجرای 
این طــرح بدون آمادگی یــا آمادگي ها 

نیست. ممکن 

با توّجه به به این مهم، روشــن می شود 
که چــرا می گوییــم هنوز وجــود این 
آمادگی مســلّم نیســت؛ چه اینکه، حّد 
اقل چند نوع آمادگی برای این کار الزم 

است.

ارتقــای فکری و فرهنگــی جوامع 
اصل  در  حکمت  مهمترین  بشــری؛ 
غیبــت امام زمان)عجــل اهلل تعالی 

فرجه الشریف(

بدیهی است مردم جهان باید به قدر کافی 
تلخی وضع نابســامان و بی عدالتي ها را 
درک کنند.مــردم جهان باید نارســائی و 
ضعف قوانین بشری را برای اجرای عدالت 

اجتماعی لمس کنند.

مردم جهان باید این حقیقت را بیابند که 
تنها در ســایه اصول و پیوندهای ماّدی و 
ضمانــت اجرایی موجــود و مقّررات خود 
ساخته انســان ها مشکل جهان حل نمی 
شــود؛ بلکه مشکالت هر روز متراکم تر و 
به گونه کالف ســردرگمی پیچیده تر می 

گردد.

مردم جهان باید احساس کنند که بحران 
های کنونی زاییده نظامات کنونی اســت؛ 
و این نظامات از حّل بحران ها ســرانجام 

عاجزند.

مردم جهــان باید درک کننــد که برای 
وصول بــه این هــدف بــزرگ، اصول و 
نظاماتــی تازه الزم اســت کــه مّتکی به 
ارزشهای انسانی و ایمان و عواطف بشری 
و اخالق باشد، نه تنها اصول خشک و بی 

روح و نارسایی ماّدی.

مــردم جهان بایــد به این حد از رشــد 
اجتماعی برســند که دریابند پیشــرفت 
پیشــرفت  مفهوم  به  الزامــاً  تکنولــوژی 
بشــریّت و تأمین خوشــبختی انســانها 
نیســت؛ بلکه تکنولوژی پیشرفته تنها در 
صورتی ضامن نیکبختی و ســعادت است 
که زیر چتر یک سلســله اصول معنوی و 
انسانی اســتقرار یابد و ااّل همان گونه که 
بارها دیده ایم بال آفرین خواهد بود و مایه 

ویرانگری است.

مــردم جهان باید دریابنــد صنایع اگر به 
صورت بتــی درآیند بر حجم مشــکالت 
کنونی افزوده خواهد شد و به ابعاد ویرانی 
و ضایعات جنگها وسعت می بخشد؛ بلکه 
باید به شــکل ابزاری درآیند تحت کنترل 

انسانهای شایسته.

لذا هرگاه مردم جهان از نظر رشد فکری 
و کمــاالت روحــی به حدی برســند که 
بتوانند ارزش وجود امام علیه الســالم را 
درک نمایند و شایسته رهبری او گردند، 
در این صورت امام )عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف( بدون هیچ قید و شرطی ظهور 
نموده و از پس پرده غیبت بیرون می آید.

تعلیم و تربیت تدریجی ؛بســتر ساز 
قانون عرضه و تقاضا در جوامع بشري

بی تردید مردم جهان باید تشــنه شــوند 
و تا تشــنه نشوند به ســراغ چشمه های 
آب نمــی روند.به تعبیر دیگر، تا در مردم 
جهــان تقاضائی نباشــد، عرضــه هر نوع 
برنامه اصالحی، مفید و مؤثّر نخواهد بود؛ 
که قانــون »عرضه و تقاضا« بیش از آنچه 
در مســائل اقتصادی مورد توّجه است در 
مســائل اجتماعی باید مــورد توّجه قرار 

گیرد.

حــال این پرســش مطرح می شــود که 
حالــت عطش و تقاضا را چــه عاملی باید 
ایجاد کند؟، در پاسخ می گوییم؛ قسمتی 
از آن نیازمند گذشــت زمان اســت ، اّما 
قســمت دیگر منوط به تعلیــم و تربیت 
اســت؛ لذا باید با رســتاخیز فکری که از 
ایمــان و آگاهان  با  اندیشــمندان  طرف 
مســئول جامعه به وجود مــی آید، اصل 

ظهور عملی شود.

البّتــه گذشــته زمان و شکســت قوانین 
ماّدی و پدید آمدن بن بست های جهانی 
و کشــیده شــدن بشــریّت بر لب پرتگاه 
جنگ، مردم جهان را خســته خواهد کرد 
و آنــان را به این حقیقــت واقف خواهد 
ســاخت که اصول قوانین ماّدی و سازمان 
های به اصطالح بین المللی، نه تنها نمی 
توانند مشــکالت زندگــی را حل کنند و 
عدالت را در جهان حکمفرما سازند، بلکه 
همین خستگی و یأس، مردم دنیا را برای 
پذیرش یــک انقالب بنیادی مهّیا و آماده 
می سازد و می دانیم که این موضوع نیاز 
به گذشــت زمان دارد تا تجربه های تلخ 
زندگــی ثابت کند که تمام نظامات ماّدی 
و ســازمان های بشــری در اجرای اصول 

عدالــت و احقاق حق و برقــراری امنّیت 
و آرامــش، عاجــز و ناتوان می باشــند و 
سرانجام بر اثر یأس و نومیدی، این تقاضا 
در مردم گیتی بــرای تحّقق چنان آرمان 
الهی پدید آیــد و زمینه برای عرضه یک 
انقالب جهانی به وســیله یک مرد الهی و 

آسمانی از هر نظر مساعد گردد.

در کنار این امر، اندیشــمندان نیز باید در 
جوامع بشــری با برنامه های انسان سازی 
خــود، حّد اقــل این آگاهــی را به مردم 
جهــان بدهند که با ایــن اصول و قوانین 
و روشــهایی که در دست دارند مشکالت 
اساســی حل نخواهد شــد؛ و به هر حال، 
این مقوله نیازمند به زمان است،متأسفانه 
هنوز دنیا آمــاده پذیرش چنان حکومتی 
نشده اســت و به محض آمادگی، قیام او 

قطعی است.

 سیر تکاملی در علوم و فرهنگ های 
انسانی ، شاخصۀ پیشرفت گرایی در 

شاکلۀ فلسفۀ غیبت مهدوی

آزمونهای انســانی الهی، به معنی پرورش 
اســتعدادها و آشکار ســاختن شایستگي 
ها و جدا شــدن صفوف از یکدیگر است.و 
به تعبیر دیگر، هــدف، تربیت و تکامل یا 
ایجاد آمادگی اســت؛ زیــرا احاطه علمی 
خداوند نسبت به همه چیز هر گونه هدف 
آگاهی طلبی را از آزمونهای الهی ســلب 

می کند.

حال  گــردآوری تمام مردم جهان در زیر 
یک پرچم، کوتاه ساختن دست زورمندان 
و قلــدران در همه جا، گســتردن تعلیم 
و تربیــت در آخرین حــّد امکان در همه 
ســطوح، تفهیم کامل این مسأله است که 
اختالف زبان، و نژاد، و منطقه جغرافیایی 
و مانند آنها، دلیل بر این نیست که مردم 
جهــان نتوانند همانند بــرادران، در یک 
خانواده زندگی کنند؛ و در صلح و برادری 

و عدالت زیست نمایند.

هم چنین فراهم ساختن یک اقتصاد سالم 
و کافی برای همه انســانها، نیاز به رشــد 
فرهنگی و باال رفتن سطح دانش بشری از 
یک سو، و تکامل وسائل صنعتی از سوی 

دیگر دارد؛ وسائلی که بتواند پیوند سریع 
و نزدیــک و دائمی میان تمام نقاط جهان 
بر قرار ســازد، که آن هم بدون گذشــت 

زمان ممکن نیست.

حــال چگونه ممکن اســت یک حکومت 
به وضــع همه جهان رســیدگی کند اگر 
ارتباطــات بــه کندی صــورت گیرد؟ به 
راســتی چگونه می توان با وســائلی که 
فرســتادن یک پیام با آن بــه نقاط دور 
افتاده جهان یک یا چند ســال وقت الزم 

دارد دنیا را اداره کرد؟.

لذا چنین حکومتی نیاز به وجود وســایل 
کامل ارتباط جمعــی دارد تا در پرتو آن 
بتوانــد مقّررات و احکام و اصول انســانی 
را از طــرق مختلف در مــّدت کوتاهی به 
مردم جهان اعالم کند. این موضوع بدون 
تکامل صنایع انســانی و گذشت زمان نیز 

انجام نمی گیرد.

بدین ترتیــب برای برقرار ســاختن یک 
حکومت جهانی، براساس عدل و داد، نیاز 
فراوانی به پیشــرفت علــوم و دانش ها و 
فرهنگ های اجتماعی و مردمی است که 
آن نیز بدون پیشــرفت فکری و گذشــت 

زمان ممکن و میّسر نمی گردد.

از ایــن جهت برقــراری حکومت جهانی 
که در سراســر جهان، عدل و داد و قانون 
حکومــت کند و همه مردم جهان از کلّّیه 
مزایای فردی و اجتماعی اسالم بهره مند 
گردند بدون وجود یک فرهنگ پیشــرفته 
در کلیه شــؤون بشری امکان پذیر نیست 
و هرگز بدون یک فرهنــگ کامل، جامه 
عمل به خود نمی پوشــد. این نیز احتیاج 

به گذشت زمان دارد.

اینچنین اســت کــه  از برخی روایات که 
شــکل زندگی مــردم جهــان را در عصر 
قیام مهدی علیه الســالم ترسیم می کند 
اســتفاده می شود که پیشرفت تکنولوژی 
و صنعــت مخصوصاً صنایــع حمل و نقل 
و ارتباطــی در آن عصر چنان خواهد بود 
که قاّره های بزرگ جهان عماًل به صورت 
چند شــهر نزدیک به هم در می آیند؛ و 
شرق و غرب حّتی حکم یک خانه را پیدا 
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می کند؛ مشــکل زمان و مکان بکلّی حل 
خواهد شد.

البّته ممکن اســت قسمتی از این امور در 
پرتو یک جهــش و انقالب صنعتی در آن 
عصر صورت گیــرد، ولی باالخره یک نوع 
آمادگی علمی و بــه عنوان زمینه تکاملی 
باید در آستانه چنان عصری وجود داشته 

باشد.

پرورش نیروی انسانی و  انقالبی

بی شــک پیشــبرد اهداف و پــی ریزی 
انقالب مهــدوی به یک نیــروی فّعال و 
سازنده انســانی نیاز دارد، از این رو الزم 
است گروهی هر چند در اقلّّیت باشند در 
این جهان پرورش یابند که هســته اصلی 
ارتش انقالبی آن مصلح بزرگ را تشــکیل 

دهند.

باید در میان این جهّنم ســوزان، گلهائی 
بُرویَد تا مقّدمه گلســتانی گردد؛ باید در 
این شــوره زار نهالهایی تربیت شــوند تا 

پیام آور بهار برای دگران باشند.

بایــد افرادی فــوق العاده آگاه، شــجاع، 
دلســوز؛ فداکار و جانباز بــرای این کار 
تربیت شوند هرچند نســلهایی برای این 
منظور یکــی پس از دیگــری بگذرند تا 
ذخایر اصلی آشــکار گردد و عناصر اصلی 
انقالب فراهم شــود، و این نیز زمان می 

خواهد.

اگــر در برخی از روایات مــی خوانیم که 
فلســفه طوالنی شــدن غیبت امام زمان، 
همان امتحــان و آزمایش مردم اســت، 
ممکن اســت ناظر به همین قسمت باشد؛ 
زیرا امتحان و آزمایش در منطق اسالم نه 
به معنا آزمون های معمولی و کشف امور 
پنهانی اســت؛ بلکه مقصود از آن پرورش 
روحّیــات پــاک و پدیــد آوردن حّداکثر 

ورزیدگی در افراد می باشد.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت آثار و اســرار غیبت 
طوالنی امــام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف( نشــان می دهد تحقق جهات 
چند گانه در این نگاشته، نیاز به این دارد 

که زمان قابل مالحظه ای بگذرد و جهان 
از بسیاری از جهات پیش برود؛ و آمادگی 
روحــی و فکری برای پذیــرش حکومت 
جهانی بر اســاس حّق و عدالت در مردم 
پدید آید؛ آن گاه این برنامه با وســایل و 
امکانات خاّصی در سطح جهانی به وسیله 

حضرت مهدی )عج( پیاده گردد. 
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1پرونده ویژه
درآمدی بر مسائل جوانان از 

منظر معظم له

مسألۀ جوانان از جمله مسائل بسیار مهم به 
شمار می آید ؛ از این رو اینجانب از گذشته 
تا کنون، بهتریــن کتابهایم را برای جوانان 
نگاشته و بیشترین فعالیت فرهنگی را برای 
جوانان انجام داده ام، به عنوان نمونه رسالۀ 
ویژۀ جوانان را نگاشتم تا مسائل و مشکالت 
جوانان را در زمینه فقهی بر طرف ساخته و 
زمینه آشــنایی هر چه بیشتر نسل جوان با 

احکام اسالمی را فراهم نمایم.
هم چنین با زبان ســاده و جوان فهم کتاب 
عقایدی تألیف نمودم که متناســب با نسل 
جوان و محصول ده ها ســال مطالعه بنده 
اســت، لیکن هدفم این بــوده که صرفاً به 
مســائل اعتقادی جوانان قناعــت نکنم، از 
این رو ، با مطالعــه و پژوهش های فراوان، 
در زمینــه های مختلف تفســیری، فقهی، 
کالمی..کتاب تألیــف نمودم که مخصوص 
جوانان است ؛االن نیز بر همان عقیده ام؛ ما 
در کنــار حفظ اصول، باید با زبان جوانان با 

آنان صحبت کنیم.
ضرورت جذب جوانان به مسجد

گفتنی است نخستین کار پیامبر اسالم)صلی 
الله علیه و آله( در مدینه ایجاد یک مســجد 
ساده بود، همین مسجد و چهار دیواری ساده 
مرکز تشکیل حکومت اسالمی، مرکز ارتش، 
محل تعلیم و تربیت و محل قضاوت به شمار 
می رفت؛ لــذا در دورانی که به برکت نظام 
اسالمی زمینه ها آماده است مساجد را باید 
به دوران پیامبر اسالم بازگرداند، مسجد باید 
محل تعلیم، تربیت مجاهد و مرکز تهذیب 
نفوس باشد و در برابر هجمه های فکری و 
شبهه افکنی های دشمن ایستادگی کرده و 

تطهیر قلوب کنند.
لــذا مســجدی مطلوب اســت کــه مرکز 
پاکســازی و نوسازی قلوب باشــد، زیرا در 
جامعه آلودگی هایی وجود دارد که ممکن 
است انسان ها را آلوده کند، حال این وظیفه 
و کارکرد اصلی مساجد است که این افراد را 

از آلودگی ها پاک کنند.

با این تفاسیر، برای جذب جوانان باید برنامه 
هــای گوناگونی هماننــد اردوهای زیارتی، 
اردوهای تفریحی و در نظر گرفتن جایی در 

کنار مساجد برای ورزش سالم  اجرا شود.
هم چنین برای جذب جوانان به مساجد باید 
کتابخانه و کانونهای قرآن ایجاد کنیم و این 
مساله اهمیت دارد؛ چراکه جوانان پشتوانه 
نظام اسالمی هستند و اگر مساجد از جوانان 

خالی شود، خطرناک است.
برخوردهای زننده ، منفی و نامناسب ؛ 

زمینه ساز دین گریزی جوانان
 از جمله صفات پرهیزگاران نرم سخنی آنها 
است؛ پرهیزگاران با آرامی و بدون غلظت و 
درشتی ســخن می گویند و این از واجبات 
دعوت و هدایت اســت. لذا مسائل عاطفی 
بیش از استدالل در جوانان تاثیر گذار است، 
اخالق و برخورد مناســب با جوانان خیلی 

موثر تر از مباحث استداللی هستند.
بســیاری را دیــده ایم کــه هدایت کردن 
و راهنمائــی کردن آنها چون با شــدت و 
تندی بــوده نه اثر مطلوب گذاشــته، بلکه 
عکس نتیجه منفی داده اســت؛ آنهائی که 
ادعای علم و تدین می کننــد، بارها دیده 
شده در مواجهه با جوانی که برخی از نکات 
اســتحبابی وضو و نماز را رعایت نمی کند 
به شــدت اعتراض می کنند و با تندی می 
خواهند این مطلب را به او آموزش دهند در 
حالی که خودشان هنوز نفهمیده اند که این 
عمل مستحب اســت، حتی اگر واجب هم 

بود، این طرز ارشاد نیست!.
یکی از خانمها روزی می گفت : زن جوانی 
که تــازه ازدواج کرده بــود، در ماه رمضان 
به مســجد آمده بود و احکام نماز جماعت 
را درست نمی دانســت، و اشتباهی کرد و 
خــودش گفته بود پــس از مدتی طوالنی، 
برای اولین بار به مسجد آمده، بعد از نماز، 
پیرزنی که بی سواد بود و ادعای تدین می 
کرد، به او پرخاش کرد و گفت: چگونه زنی 
به ســن و ســال تو نباید نمازش را درست 
بخواند و همین گونه صحبت کردن پیرزن 
با او موجب شد که از مسجد برود و دیگر در 

آن مسجد دیده نشد.
یک بار خودم شاهد بودم که جوانی دعائی 
می خواند و اشتباه کوچکی در نحوۀ خواندن 
آن دعا مرتکب شــد، در این حین فردی به 

ظاهر متدین بــه آن جوان اعتراض نمود و 
گفت اگر غریبه ای بیاید و بشنود این گونه 
مــی خوانی، می گوید افــرادی که در این 
مسجد می آیند سواد ندارند، امام جماعت 
مسجد ســواد ندارد که به تو تذکر دهد، تو 
که دقیق دعا را نمی توانی بخوانی نخوان!، 
لذا آن فرد معترض آن قدر بد برخورد کرد 
که خدا می داند، من شرمنده شدم و گفتم 
این جوان که شاید 15 سال، هم نداشت به 
جای اینکه از او تقدیر شــود، این گونه با او 
برخود می شود در حالی که اگر هم اشتباه 
کرده بود باید درســت تذکر به او داده می 

شد.
اما به راســتی چقدر باید زحمت کشــیده 
شــود تا جوانی به مسجد کشــیده شود و 
ما این گونه به راحتی آنها را از دســت می 
دهیم، بسیاری از مسجد راندگان و کسانی 
که بــه مکتبهای الحــادی روی آوردند، به 
واســطه همین برخوردها و این به اصطالح 
مســلمانهائی بوده که این چنین ســخن 
گفتنــد، آنهائی که شــروط دعوت را نمی 

دانستند.
از این رو ما اگر خــود را پیرو ائمه )علیهم 
الســالم( می دانیم چرا به چگونگی دعوت 
به حق و کیفیت برخورد و سخن آنها توجه 
و اقتدا نمی کنیم،در حالی که نرم ســخنی 
مایه جذب و انعطاف افراد است و این روش 
در برخورد ائمه )علیهم الســالم( نیز بسیار 

مشاهده شد که تاریخ نمایانگر آن است.
بدین ترتیب باید ســعی کنیم نرم گفتار و 
خوش برخورد باشیم وبرخورد نرم را در امر 
بــه معروف و نهی از منکر مراعات کنیم که 
تندگوئی و تندخوئــی چیزی جز لجاجت 
طرف مقابل به همراه ندارد؛ما واقعا مسؤولیم 
و بایــد در آخرت جوابگو باشــیم، اگر از ما 
روز قیامت بپرسند چه کسی به شما گفته 
بود این گونه امر به معروف کنید چه داریم 

بگوئیم.
جهاد علمی؛ شاخصۀ جوان مؤمن انقالبی

بدیهی است بر فرهیختگان علم و دانش الزم 
اســت تا تاریخ و آثار دانشمندان اسالمی، 
اعترافات دانشــمندان غربی به پیشرفتهای 
مســلمانان در علم، اختراعــات و ابتکارات 
علمی مســلمانان قبل از نهضت اروپا و ... را 
مورد توجه قــرار داده، با تدریس این گونه 

مطالب در دانشــگاهها و مراکز علمی، نسل 
جوان را برای فعالیت هر چه بیشتر، با نسل 

پیشین پیوند دهند.
بی تردید جوانی کــه آرزو دارد به مقامات 
عالیه علمی برســد باید تالش و کوشش را 
در فراگیری علم افزایش می دهد؛این مسألۀ 
کلیدی در حالی است که گروهی می گفتند 
دین ضد علم اســت و علم ضد دین، حال 
آنکه وقتی می بینیم از متن یک جامعه عده 
ای از جوانان در مقولۀ علمی درخشان ظاهر 
می شوند، و یاهنگامی که دانشمندان جوان 
ما به اکتشاف جدید و اختراع تازه ای دست 
می یابند، غرق در شادی و سرور می شویم.

جای بسی خوشــحالی است که جوانان در 
مســائل علمی در ســطح باال و درجه یک 
هستند، این پیروزی علمی جوانان و درجه 
یک شدن آنها در میان همه کشورهای دنیا 

به نوبۀ خود یک تبلیغ اسالمی است.
از ایــن رو جوانــان بایــد درس بخوانند و 
ســرمایه ی علمی خود را ارتقا بخشــند؛ 
زیرا جوان گریزپایی که مدرســه و دانشگاه 
را تــرک گفته و از علــم و دانش فرار کرده 
و در آغوش فســاد افتاده، جای او در زندان 
است؛ حال آیا زندان بهتر است یا رسیدن به 

مقامات عالی؟!.
جوانان و پیامدهای مخاطره آمیز فضای 

مجازی
بی تردیــد قلب جوان همچون زمین خالی 
اســت هر بذری در آن پاشــیده شود می 
پذیرد، از ســوی دیگر در زمانه ای به ســر 
می بریم که نســل جوان بیش از همه احاد 
جامعه، هدف بمباران تبلیغات و تهاجمات 
فرهنگی دشــمنان قرار گرفته است.در این 
بین باید به تأثیرگــذاری فضای مجازی بر 
جوانان اشاره کرد؛ که عقاید و اخالق جوانان 

را تحت تأثیر قرار داده است.
به عنــوان نمونه برخــی در فضای مجازی 
در راســتای زدودن اسالمیت نظام فعالیت 
می کنند، هم چنین بســیاری از مشکالت 
خانوادگی و طالق ها ناشی از فضای مجازی 
است، ارتباط های نامشروع، متهم ساختن 
خانواده ها و پاشیدن تخم بدبینی و کینه ها 
در موارد بســیاری از همین فضا نشأت می 
گیرد.محور اساس این فعالیت ها نیز جوانان 
هستند و دشمن هم جوانان را نشانه گرفته 

است.
با ایــن اوصاف تعجب می کنــم که برخی 
می گوینــد درصد کمــی از فضای مجازی 
آلوده است! حال آنکه در حال حاضر فضای 

مجازی خوب کم است.
بهتریــن راه بــرون رفت از ایــن چالش ، 
راه اندازی شــبکه ملی و تقویت دسترسی 
مردم به دریافت اطالعات خود از این شبکه 
است، لذا اگر می خواهیم از فضای مجازی 

استفاده کنیم باید از نوع خوب آن باشد.
لیکــن نمی دانیم چرا خیلــی ها برای این 
مطلــب دل نمــی ســوزانند، در حالی که 
سرنوشــت جامعه به ویژه نســل جوان با 
فضای مجازی گره خورده است؛ این که چرا 
نسبت به این مساله بی تفاوت هستند برای 

ما جای سوال است.
بی شک هر کشوری که جوانانش به ورطۀ 
آلودگی افتنــد و از نظر اخالقی و عقیدتی 
منحرف شوند کشور هم به سقوط کشیده 
می شود؛ لذا باید سعی کنیم ضمن تبیین 
چالــش ها و تهدیدهای پیش روی نســل 
جوان، در راســتای ارائۀ برنامه ها ســالم و 

مناسب برای جوانان اهتمام ورزیم.
سیاستگری جوانان در سایۀ اجتناب از 

سیاست زدگی
گفتنی است جوان باید در مسائل سیاسی 
و اجتماعی وارد شــود، جوانان از حاال باید 
فکر سیاسی داشته باشــند لیکن مبادا در 
چنگال سیاســت های انحرافی دشــمنان 

گرفتار شوند..
اینچنین است که وظیفه همه جوانان باید 
حفظ نظام ارزشــی اسالم به ویژه در عرصۀ 
سیاسی باشد، این وظیفه، رسالتی است بر 
عهده نسل جوان در حوزه ها و دانشگاه ها 
، لذا اولین پاســدار این آرمان های اصیل، 
طــالب و دانشــجویان جوان هســتند که 
تشکیل دهنده دو قشر فعال و متفکر جامعه 
اند، آنها باید در این مســئله دقیق باشند و 
نگذارند وزن شــخصیت را با وزن ثروت ها 

بسنجند.
ضرورت برنامه ریزی در حوزۀ جوانان

برای آنکه به چنان جامعه ای برســیم که 
جنگ طبقاتی برچیده شــود، و پیشــرفت 

علوم و صنایع و حفظ سالمت مردم ، حفظ 
نظم و آزادی و تأمین مواد غذایی و مسکن و 
سایر نیازمندیها به ویژه برای جوانان حاصل 

شود باید برنامه ریزی و مدیریت کرد.
حــال آنکه اگر برنامه ریــزی صحیح برای 
جوانان نداشته باشیم نباید انتظار داشت تا 
به اهدافی در آینده هم چون گسترش اسالم 

و آموزه های انقالب اسالمی نایل آمد.
جوانان نیز باید بطور حتم برای تمام شبانه 
روز خــود برنامه تنظیم کنند به طوری که 
یک ساعت وقت بیکار و بدون برنامه نداشته 

باشند.
جوانان باید بدانند بزرگ ترین بدبختی برای 
یک جوان این اســت که وقت های خالی از 

هر گونه برنامه داشته باشد.
بی شــک  اگر جوانان بتوانند برنامه روزانه 
خود را کمی بیش از مقدار وقتشان تنظیم 
کنند به طوری که فکر آنها حتی یک لحظه 
بیکار به معنای واقعی نباشــد بهتر اســت، 
زیرا اشتغاالت فراوان فکری، اثر عمیقی در 

انصراف فکر از عادات ناپسند می شود.
نبایــد فراموش کرد انقالب اســالمی ایران 
به واسطۀ جوانان به نتیجه رسید، فراموش 
نکنیم امام بیشترین سرمایه گذاری را روی 
جوانان کــرد، جنگ را جوانــان به نتیجه 
رساندند، لذا باید بزرگترین برنامه ریزی ها 
در حوزۀ جوانــان صورت گیرد، تنها آزادی 

کاذب را به جوان نشان ندهیم.
سخن آخر

در خاتمه باید بایــد گفت اگر می خواهیم 
اســالم حفظ بشــود باید در حوزه جوانان 
فعالیت بیشتری انجام دهیم، علما نیز باید 
به مســایل جوانان توجه بیشــتری داشته 

باشند.
علت تهاجم فرهنگی گسترده علیه جوانان، 
این اســت که جوانان بودند که راهپیمایی 
های پور شــور را تشــکیل دادند، حکومت 
طاغوت را ساقط کردند، دفاع مقدس را رقم 
زدند و در آینده هــم در مقابل بیگانگان و 

استکبار خواهند ایستاد.
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۲پرونده ویژه

توضیحاتی درباره سند ۲۰3۰ 

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در ابتدای درس خــارج خود که با حضور 
طالب و فضالی حوزه علمیه در مســجد 
اعظم قم برگزار شــد، توضیحــات زیر را 

درباره سند 2030 بیان فرمودند:

هدف از بیان این مطالــب خدای ناکرده، 
بیان  بلکه  جســارت به کســی نیســت، 
توضیحاتی است درباره سند 2030 تا ملت 
عزیز ما و مسؤولین محترم وظیفه خود را 

درباره آن بدانند.

و اینکه قباًل به ســراغ آن نرفتم، نخواستم 
فضای شــیرین انتخابات پرشــور و امن و 

امان تحت تأثیر واقع شود.

ضمناً قضاوت های مــا مربوط به خود این 
ســند است و آنچه که در فضاهای مجازی 
منتشر کرده و نســبت داده اند مورد نظر 

ما نیست.

نخست به سراغ تاریخچه این سند می رویم. 
در اولین ماّده آن که به عنوان مقدمه است 
می خوانیم: ما رؤســای دولت ها و کشورها 
و نماینــدگان عالی رتبه که به مناســبت 
ملل  سازمان  تاســیس  سالروز  هفتادمین 
متحد از 25 تا 27 سپتامبر 2015 در مقّر 
آن در نیویورک گرد هم آمده ایم، در مورد 
اهداف جدیدی برای توســعه پایدار توافق 

کردیم )یعنی تعهد کرده ایم(.

در مــاده 2 می گوید ما به نیابت از مردمی 
که به آن هــا خدمت می کنیــم در مورد 
مجموعه ای از اهداف جامع، فراگیر و مردم 
محور جهانــی و دگرگون کننده تصمیمی 
تاریخــی اتخــاذ کرده ایم، ســپس اضافه 
می کند ما متعهد می شویم که برای تحقق 
کامل این دستور تا سال 2030 )15 سال 

دیگر( بدون وقفه تالش کنیم.

این ســند دارای 59 بند و 17 هدف است 
که بســیاری از آن اهداف زیبا و انســانی 
است ولیکن مجموع آن تثبیت نظام سلطه 

است.

در هدف چهارم و پنجم می خوانیم:

تضمین آموزش بــا کیفیت برابر و فراگیر 
العمر  و ترویج فرصت های یادگیری مادام 
برای همه و دست یابی به تساوی جنسیتی 

و توانمندسازی همه زنان و دختران.

و در اصــل هشــتم از اصــول پنجاه ونه 
گانه این ســند می خوانیم: مــا به جهانی 
می اندیشــیم که در همه جای آن حقوق 
بشر و کرامت انسانی محترم شمرده شده... 
و در آن همه زنان و دختران به طور همه 
جانبه تساوی جنســیتی را درک کنند و 
همه موانــع حقوقی، اجتماعی و اقتصادی 
موجود بر ســر راه توانمند ســازی آنان از 
میان برداشته شود. در اینجا توجه به چند 

نکته الزم است:

1. این ســند همان طور کــه از مقدمه اش 
پیداســت در واقع یک عهدنامه است برای 
برنامه های آموزشی و اقتصادی و اجتماعی 

و غیر آن، در پانزده ســال در جهان. یعنی 
عده ای نشســته اند برای مردم دنیا تصمیم 
گرفته اند که فرهنگ ســکوالر غرب را در 
همه جا پیاده کنند و به گفته خودشــان، 

هدفشان دگرگون ساختن جهان ماست.

ســؤال این اســت آیا ما باید بنشینیم تا 
دیگــران درباره 15 ســال، تمام شــئون 
زندگی ما )توجه داشــته باشــید ســند 
مخصوص آموزش نیســت به همه مسائل 
حتی محیط زیســت و مسائل اقتصادی و 
غیر آن نظر دارد( تصمیم بگیرند و ما هم 
بــا اینکه می توانیــم آن را نپذیریم، چون 
صــورت تخییر دارد آن را بپذیریم و قبول 
کنیم. با اینکه برای تحّول آموزشی و سایر 
امور کشــور خودمان برنامه داریم. آیا این 
پیــروی، پذیرش نظام ســلطه و قیومیت 

دیگران نیست؟

2. مهم این اســت که وقتی این ســند را 
پذیرفتیــم باید گزارش ســاالنه تمام این 
امور را به آن ها بدهیــم. یعنی آن ها مثاًل 

120 ســؤال درباره مسائل مختلف درباره 
تمام شــئون کشــور ما مطرح می کنند و 
می گویند پاسخگو باشید. اگر پاسخ دروغ 
بگوییم واویال، اگر راســت بگوییم از تمام 
شئون کشور ما باخبر می شوند )جاسوسی 
آشــکار(. فراموش نکنید کــه از متولّیان 
اصلی این ســند یونســکو است که بخش 
فرهنگی ســازمان ملل اســت و همیشه 
دولت های ســلطه گر جاسوس هایی در آن 
داشته و دارند، مانند سایر نهادهای جهانی.

3. آقایــان می گویند ما هنــگام پذیرش 
این ســند زیر آن نوشــته ایم مــا تا آنجا 
این ســند را قبول داریــم که با فرهنگ و 
مذهب ما ســازگار باشد، راست می گویند 
این را نوشــته اند و در نامه ای که به امضاء 
ســه وزیر نوشته شده، خدمت مقام معظم 
رهبری ارسال داشته اند و رونوشت آن نامه 
را نیز برای ما فرستاده اند؛ ولی به این نکته 
گویا توجه نفرموده اند که تنظیم کنندگان 
این ســند معتقدند اســتثناء و شــروطی 

کــه در ذیل آن نوشــته می شــود تا آنجا 
اعتبار دارد که با روح این ســند مخالفت 
نداشــته باشد؛ درســت نظیر آنچه ما در 
باب شــرایط ضمن العقد می گوییم که اگر 
شرط برخالف مقتضای عقد باشد پذیرفته 
نیست. مســلّماً آنها می گویند اینکه شرط 
کرده اید برخالف مذهب و فرهنگ و نظام 
شــما نباشــد این برخالف روح این سند 
اســت. این ســند آزادی کامل برای همه 
جنسیت ها می خواهد و برای همه مذاهب. 
بنابراین این مالحظه و شرط شما پذیرفته 
نیســت. در نتیجه معیار همان متن سند 

است منهای حاشیه ها.

4. الفاظی در این ســند بکار برده شــده 
که معنــی آن را آن ها بــر طبق اصطالح 
خودشــان تفســیر می کنند، مثــاًل واژه 
خانــواده، آن هــا معتقدند خانــواده هم 
خانواده هــای معمولــی را در بر می گیرد، 
هــم خانواده های همجنس گــرا را. یا واژه 
خشــونت، که بســیاری از عقاید و افعال 

مذهبی، را به نظر آن ها شــامل می شــود. 
آنها سپاه و بســیج ما را مصداق خشونت 

می دانند.

5. این ســؤال برای همه مطرح اســت که 
چرا این ســند بی ســر و صدا به آموزش و 
پرورش داده شــد و چندین کارگروه برای 
اجرای آن در آمــوزش و پرورش انتخاب 
شدند و گفته می شــود در بعضی از جاها 
نیز به اجرا درآمده. متولی اصلی این گونه 
اسناد شورای عالی انقالب فرهنگی است، 
ما با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 
صحبت کردیم که آیا این ســند را به شما 
داده انــد و بررســی و تصویــب کرده اید؟ 
گفتنــد: ابدا، چنین چیــزی نبوده. بعالوه 
چرا مجلــس و باالتر از آن رهبر انقالب را 
در جریان نگذاشتند؟ این سؤالی است که 

جواب آن آسان نیست.

6. در این ســند درباره کمک به کودکان 
و پایان دادن فقر در همه اشــکال آن و در 
همه جا تصریح شده، از جمله در هدف 2 
از اهداف هفده گانه می خوانیم پایان دادن 
به گرسنگی، تامین امنیت غذایی و تغذیه 

بهتر و توسعه کشاورزی پایدار.

تصویب کنندگان این سند در این دو سال 
که از عمر آن می گــذرد، کدام قدم برای 
محرومیت زدایی از کودکان گرســنه یمن 
برداشته اند. کودکانی که گرفتار بیماری وبا 
و کمبــود دارو و تغذیه هســتند و چگونه 
نتوانســتند گامی برای محاصرۀ اقتصادی 
یمــن و غّزه بردارند تا مــردم این مناطق 
بتوانند از تغذیه ســالمی برخوردار باشند. 
چه کمکی به ویرانی های ســوریه و عراق 
کردند. اگر هدف دگرگون ســاختن جهان 
است که تیتر این سند می باشد، چه قدمی 
برای دگرگونی در این دو سال برداشتند؟ 
آیا این ها دلیل بر آن نیست که هدف اصلی 
اعتراف  باید  بنابراین  چیز دیگری اســت. 
کرد که این ســند برخــالف ظاهر پاره ای 
از قسمت های آن دامی است حساب شده 
برای ملت های جهان کــه آن ها را در زیر 
ســلطه خود درآورند و فرهنگ و مذهب 

آن ها را دگرگون سازند.
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مقاله

الزامات و راهکارهای 
افزایش جمعیت از 

منظر معظم له
مهدی نجفی

از جمله مشــکالتی که کشور با آن روبرو 
کشــور   جمعیت  کاهش  مســألۀ  اســت 
است]1[، در حالی که اصل اولیه بر فزونی 
جمعیت اســت و آیات و روایات مختلفی 
بــر آن داللــت دارد؛ لذا مــی گوییم بر 
مسلمانان واجب است ازدیاد نفس کنند و 
مسلمین سایر نقاط هم باید در این راستا 

حرکت کنند.]2[

بر  تاکید  با  جمعیت  رشــد  ضرورت 
آیات و روایات

از نظر اصولی ظاهر روایات در میان شیعه 
و ســنی این اســت که افزایش جمعیت 
مســلمین مطلوب اســت، بــه مقتضای 
أباهي بکم  ]3[»تناکحوا تناســلوا فإنــی 
األمم یوم القیامۀ و لو بالسقط؛]4[ ازدواج 
کنیــد و فرزندان خــود را افزایش دهید. 
روز قیامت من به شــما مــردم حّتی به 
بّچه سقط شــده بر سایر اّمتها افتخار می 
کنم «و امثال آن دلیل روشــنی است که 

افزایش نفوس مطلوب شارع است. ]5[

در قــرآن کریــم نیــز آیــات فراوانی بر 
افزایش نفوس اشــاره  مطلوبیت مســألۀ 
کرده اســت؛ به عنوان مثال در سوره نور 
]6[، افزایش نســل در میــان باران های 
پربرکــت و جنــات و باغ ها قــرار گرفته 
است و معلوم می شود که افزایش نسل از 

نعمت های الهی است.]7[

هم چنین خداوند در ســوره اســراء می 
فرماید:»ثــم رددنــا لکم الکــرۀ علیهم و 
أمددناکــم بأموال و بنین و جعلناکم أکثر 
نفیرا؛]8[ســپس شــما را بار دیگر بر آنها 
چیره می کنیم و شــما را بوسیله اموال و 

فرزندان کمک خواهیم کرد و نفرات شما 
را بیشــتر )از دشــمن( قرار می دهیم«. 
مطابــق این آیــه خداوند دو بــار بر بنی 
اســرائیل به خاطر کثرت نفرات منت می 

گذارد.]9[

در ســوره شــعرا که مخاطب در آن تمام 
امتهاست، انبیا می فرمودند:»و اتقوا الذي 
أمدکم بما تعلمــون أمدکم بأنعام و بنین 
و جنات و عیون؛]10[خداوند شــما را با 
چهارپایــان و بنین و جنات و چشــمه ها 
امداد کرد« که این ســه نمونه از آیات در 
مورد افزایش نســل است و آیات دیگری 
هم مشاهده می شود که اقوام پیشین در 
مقابل مؤمنین به اموال و اوالد افتخار می 
کردند و این را نشــانه قــرب به خدا می 

دانستند.]11[،]12[

پس آیات و روایات دلیل روشنی است که 
افزایش نســل به عنوان یک اصل مطرح 

شده است.]13[

از اعــراب جاهلی تا جاهلیت مدرن؛ 
سقط جنین در سایۀ جمعیت زدایی

گفتنی است وضع اقتصادی اعراب جاهلی 
آنقدر ســخت و ناراحت کننــده بوده که 
حتــی گاهی فرزندان دلبنــد خود را اعم 
از پســر و دختــر از ترس عــدم توانایی 

اقتصادی به قتل می رساندند.]14[

البته همین جنایت در شــکل دیگری در 
عصر مــا و حتی به اصطــالح در مترقی 
ترین جوامــع انجام می گیرد، و آن اقدام 
به ســقط جنین در مقیاس بسیار وسیع 
به خاطــر جلوگیری از افزایش جمعیت و 

کمبودهای اقتصادی است.]15[

 لذا این قول کــه روزی دهنده فرزندان، 
پــدر و مادرند توهمی بیش نیســت،بلکه 
خداونــد اعالم مــی کند که ایــن پندار 
شــیطانی را از سر به در کنند و به تالش 
و کوشش هر چه بیشتر برخیزند، خدا هم 
کمک نموده، زندگی آنها را اداره می کند.

]16[

قابل توجه اینکه ما از این جنایت زشــت 
و ننگین وحشــت می کنیم، در حالی که 

همین جنایت در شکل دیگری در عصر ما 
و حتی به اصطالح در مترقی ترین جوامع 
انجام گیرد، و آن اقدام به سقط جنین در 
مقیاس بسیار وســیع به خاطر جلوگیری 
از افزایش جمعیت و کمبودهای اقتصادی 

است.]17[

در ایــن زمینه در قرآن کریم می خوانیم: 
»و ال تقتلــوا اولدکم خشــیۀ املق نحن 
نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطا کبیرا؛ 
و فـرزنـدانـــتان را از تــرس فقر به قتل 
نرسانید، ما آنها و شما را روزی می دهیم 
، مسلما قتل آنها گناه بزرگی است«]18[ 
که تعبیر به »خشــیۀ إمالق « نیز اشاره 
لطیفی به نفی این پندار شــیطانی است، 
در واقع می گوید این تنها یک ترس است 
که شــما را به این خیانت بزرگ تشویق 

می کند، نه یک واقعیت.]19[

ضمناً باید توجه داشــت کــه جمله»کان 
خطأ کبیرا« با توجه به اینکه»کان« فعل 
ماضی است اشاره و تاکید بر این موضوع 
است که قتل فرزندان گناهی است بزرگ 
که از قدیم در میان انسانها شناخته شده، 
و زشــتی آن در اعماق فطرت جای دارد، 
لذا مخصوص به عصر و زمانی نیست.]20[

آمار  کاهش  شناسی  آسیب  ضرورت 
جمعیت کشور

کاهــش جمعیــت یــک فاجعــه بزرگ 
اجتماعی اســت کــه مســائلی مانند بی 
انتحار و خود کشی  مسئولیتی اجتماعی، 
، از جمله آثار شــوم این فاجعه عظیم به 

شمار می رود.]21[

رشــد جمعیت هم اکنون در کشور کمتر 
از دو درصد اســت که جای نگرانی دارد.
]22[ لذا  عواملی کــه جامعه را به اینجا 
کشــانده باید آسیب شناســی و بررسی 
شــود، در همین راســتا عوامل تشویقی 
برای تغییر ایــن روش و افزایش جمعیت 
در نظر گرفته شود.و به مردم اعالم شود و 
دولت نیز باید با برنامه ریزی صحیح برای 

افزایش جمعیت کشور تالش کند.]23[

بدیهی اســت اگــر همیشــه درد را بیان 
می کنیم، در ادامه باید ریشــه های درد و 

درمــان را نیز در نظر گرفته و مورد توجه 
قــرار داد، لذا االن در این خصوص وظیفه 

شرعی بر عهده ماست.]24[

افزایش جمعیت جوان کشور در گرو 
مقابله با فرهنگ غربی »فرزند کمتر، 

زندگی بهتر«

الزم به ذکر اســت ترویــج فرهنگ غرب 
در قالب راحت طلبــی در جامعه یکی از 
اســت،  کاهش جمعیت  دالیل  مهمترین 
غربی هــا می گویند »فرزند کمتر زندگی 
بهتــر«، و بــرای رهایی از مســئولیت و 
مخارج بچه ها اقدام به نگهداری حیوانات 

در منزل می کنند.]25[

حال جای بســی تأسف اســت که شعار 
»فرزند کمتر، زندگــی بهتر« به فرهنگ 
تبدیل شــده اســت، در صورتی که  باید 
آن را به شعار »فرزند بیشتر زندگی بهتر، 
جامعــه قوی تــر و کشــوری آبرومندتر« 
تبدیل کرد تــا بتوان بــر چالش کاهش 

جمعیت فائق آمد .]26[

لیکن حقیقت آن است که این شعار غلط 
غربی در اعماق دل برخی نفوذ کرده است 
و این کاهش جمعیت را به دنبال داشــته 
است، اما باید دانست در صورت ادامه این 
روند جمعیت جوان کشور کم می شود و 
جمعیت کشــور را بزرگساالن تشکیل می 
دهنــد؛  در حالی که بارهای ســنگین هر 
جامعــه ای بر دوش جوانان اســت و اگر 
جمعیــت جامعه ای پیر شــود آن جامعه 

آسیب پذیر خواهد بود.]27[

لــذا برای برون رفت از ایــن نقیصه  باید 
شخصیت های مختلف و محافل گوناگون، 
مردم را ترغیب کنند که این وضع عوض 
شود؛  شرایط امروز شرایطی است که اگر 
کاهــش جمعیت همین گونــه پیش رود 
آسیب های گوناگون و خطراتی جامعه را 

تهدید می کند.]28[

من از منابع معتبر آمار گرفته ام، وضعیت 
جمعیــت در کشــور ما به شــدت رو به 
ضعف و خطر می رود و سال به سال آمار 

جمعیت کشور ما کمتر می شود.]29[

پیش بینی می شود اگر به همین صورت 
پیش برویم جمعیت مــا تبدیل به نصف 
و حتــی کمتر می شــود؛ در این صورت 
جامعــه ما به یــک جامعه پیــر تبدیل و 
مشــکالت بســیاری برای کشــور ایجاد 

خواهد شد.]30[

و  گرو تســهیل  در  افزایش جمعیت 
ترویج ازدواج

بایــد انقالب اســالمی را از آفــات، بالها 
و دشــمنان حفــظ کنیم، حــال یکی از 
مشکالتی که کشــور ما با آن روبرو است 
مســألۀ کاهش جمعیت کشــور و کاهش 
ازدواج است، از سویی دیگر  سن ازواج باال 
رفته  و  عالقه به داشتن فرزند نیز کم شده 
کــه این کاهش جمعیت را به دنبال دارد.

]31[

نباید فراموش نمود فلســفه نکاح، افزایش 
نســل و جلوگیری از انقراض نسل است، 
بلکه اگــر روزی به عللی خــوف انقراض 
نسل انسان باشــد نکاح واجب می شود، 
اگر چه در حال عادی مســتحب اســت. 
حتی در جائی که موازنه جمعیت به ضرر 
اســالم و به نفع کفار است نکاح و ازدیاد 
نســل واجب است ، همچنین اگر به زیان 
شــیعه باشد، جلوی ازدیاد نسل را گرفتن 
جایز نیســت زیرا نباید موازنه جمعیت به 
ضرر شــیعه به هم بخورد در حالی که در 
عمل شــیعیان را تشــویق به فرزند کمتر 

می کنند.]32[

فرهنگ ســازی ازدواج آسان؛ زمینه 
ساز افزایش جمعیت در کشور

باید فرهنگ اســالم را در مســاله ازدواج 
زنده و شــرایط ازدواج جوانان را آســان 
کــرد، در آموزه های نبــوی تک فرزندی 
و دو فرزندی سنت اسالم نیست؛  در دین 
مبین اسالم و تأکیدات ائمه اطهار)علیهم 
السالم( ازدواج رمز آبادانی و طالق عامل 

ویرانی یاد شده است.]33[

لذا والدین  نباید نســبت به فرزندان خود 
به ویژه در امر مهم و مقدس ازدواج سخت 
گیری کنند، ســخت گیری های بیهوده و 
بی جا ســبب ایجاد مشــکالتی در جوان 

شــما و همچنین جامعه می شود. ]34[
امروز با ســن باالی ازدواج و شعار فرزند 
کمتر، مواجه هســتیم که اگــر با همین 
وضعیت پیش برویم با چالش های عدیده 

مواجه خواهیم شد.]35[

دولت شرایط ازدواج آسان در جامعه 
را فراهم کند

بی تردید  مساله ازدواج جوانان، مساله ای 
شخصی نیســت که تنها خوشان مسؤول 
باشند، بلکه مســاله ای اجتماعی است و 
همه مســلمانان وظیفه دارند برای ازدواج 
همه جوانان کوشــش کنند. در این میان 
دولت باید کمک به ازدواج جوانان را جزو 

بودجه های رسمی خود قرار دهد.]36[

به راســتی نباید مسائل مربوط به ازدواج 
و کار جوانان درســت شــود و جوانان در 
زمینه مســکن مطمئن باشــند تا سبب 
 شود، فکرشان راحت شده که اگر بچه دار 

شوند، مشکل ندارند.]37[

از این رو برخی از مســائل جنبه ضروری 
دارند و دولت اکنون باید به این موضوعات 
توجه داشته باشــد؛ امیدواریم در شرایط 
فعلــی دولت  این مطالبــه را  با مدیریت 

صحیح محقق سازد.]38[

مسئولیت دولت ؛ رسانه ها و مبلغان دینی 
در فرهنگ سازی افزایش فرزندآوری

بی شــک ترویج تــک فرزنــدی و حتی 
نامطلوب اســت؛  دو فرزنــدی شــعاری 
بــرای  بالیــی  به عنــوان  تک فرزنــدی 
خانواده های جامعه ماســت، که به گفته 
روان شناســان، این قبیل فرزندان، خشن 
و پــر توقع بار می آیند کــه در آینده هم 
ســرکش و خشن می شــوند و بعضاًبرای 
جامعه مضــر خواهنــد بود.]39[؛لذا  به 
هیچ وجه یک فرزندی و دو فرزندی نباید 
ترویج شــود.بلکه همگان بایــد به عنوان 
وظیفه شــرعی و وظیفــه اجتماعی این 

مساله را مورد توجه قرار دهیم.]40[

بسیاری از کشورها سیاست های تشویقی 
بــرای فرزنــد آوری بیشــتر در پیــش 
گرفته انــد، اما بر اثر تبلیغات دشــمنان 
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در کشــورهای جهان ســوم، بــه کاهش 
فرزندآوری اقبال می شود.]41[لذا مساله 
عقیم کردن مردان و زنان پیشــنهاد شد 
و االن بســیاری از کشورها با این مشکل 
مواجه هســتند؛ متاســفانه ما نیز در دام 

آنها افتاده ایم.]42[

حال بــرای  خروج از ایــن وضعیت باید 
افزایش فرزند را در دستور کار قرار دهیم، 
بدین نحو که هر خانواده باید حداقل سه 

فرزند داشته باشد.]43[

بدین نحو که بایــد عوامل ترغیبی فرزند 
آوری بیشــتر تبیین شود و به مردم اعالم 
شود ؛]44[دولت باید برای تبیین فرهنگ 
فرزندآوری بیشــتر، برنامه ها و سیاســت 
های مشخصی داشته باشد. فعالیت هایی 
کــه برای عقیم نمودن افــراد صورت می 
گیــرد، نوعی جنایت اســت که هر کس 
مرتکب آن شــود باید تحــت تعقیب قرار 
گیرد.]45[ دولت در این زمینه مســؤول 

است.]46[

نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ فرزندآوری 
نیز بسیار مهم اســت باید فرهنگ سازی 
کنند به ویژه رســانه ملــی در این زمینه 

نقش تاثیر گذاری دارد.]47[

از ســوی دیگر روحانیت نیز باید رسالت 
خود را انجام دهد، آقایان این مسائل را به 
اطالع مردم برســانند، وظیفه شرعی خود 
را انجــام دهند تا افــرادی نگویند از کجا 
می خواهیم روزی و خوراک آنها را تامین 
کنیم؛ خداوند رزاق انسان است و خودش 

روزی فرزندان را می دهد.]48[

سخن آخر

در خاتمــه بایــد گفت جمعیت کشــور 
باید افزایش پیدا کند،]49ر[ زیرامســئله 
جمعیــت مســئله مهمی اســت و تنها با 
نمی توان جواب گوی مشکل  ســمینارها 
شــد، بلکه  مقداری نسبت به این موضوع 
دیر شده اســت ، لیکن اگر  در سمینارها  
برنامه هایی تنظیم شود که عملیاتی باشد 
می توان با قوت بیشــتری شــروع کرد و 
پیش رفــت، تا بتوان گذشــته را جبران 

نمود.]50[

از سوی دیگر، نباید با بهانه هایی همچون 
درس خوانــدن، خرج و مخــارج و دیگر 
مسائل که رفاه طلبی بیش نیست، نسبت 
به فرزند آوری بیشــتر بی توجه باشــیم، 
امیدواریم جامعه ما بیدار شود و به وظیفه 

شرعی و اجتماعی خود عمل کند.]51[
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معرفی کتاب

سیری در کتاب

 »آیات والیت در قرآن«  
اثر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله( 

کتاب»آیــات والیــت در قــرآن«، تألیف 
مــکارم  العظمــی  آیــت اهلل  حضــرت 
شیرازی)مدظله( است که در موضوع آیات 
مرتبط بــا  والیت و امامــت، فضائل اهل 
فضائل مخصوص  و  الســالم(  بیت)علیهم 
حضرت علی)علیه السالم( به رشتۀ تحریر 

در آمده است.

انگیزۀ تألیف 

ســال 1379 بــه نــام مبــارک حضرت 
امیرالمؤمنیــن )علیه الســالم( نامگذاری 
شــده بود، چرا که اول ســال و آخر سال  
مصــادف با عید غدیرخم بود، لذا بســیار 
مناســب بود که عالقمندان و و شیفتگان 
برنامه های  الســالم(،  آن حضرت)علیــه 
وسیع و گسترده ای برای شناسایی بیشتر 
فضائل ، کماالت، سیره، سخنان، مدیریت، 
اخالق و ســائر شئونات آن حضرت در آن 

سال داشته باشند. 

در این میان حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی در ماه مبارک رمضان طبق سنت 

سال های قبل در ارائۀ مباحث تفسیری، به 
امیرالمؤمنین )علیه  با سال  خاطر تناسب 
السالم( بحث تفســیر آیات والیت را آغاز 
کردند کــه به نوعی هم بحث تفســیری 
و هــم موضوع والیت امیــر مومنان)علیه 

السالم( را در خود جای داده بود.

 لــذا ایــن مطالب و مباحث ارزشــمند و 
ارزنده  توسط محقق و پژوهشگر علمی آن 
اثر ، تجمیع شــده و پس از تحقیق کافی 
پیرامون مأخذ و منابع آن و شــرح بیشتر 
بعضــی مطالب که به صورت مختصر بیان 
شده و ویراســتاری مربوط به تبدیل بیان 

به قلم، به زیور چاپ آراسته شد.

ابوالقاســم علیان نــژادی، در مقدمه این 
کتــاب درباره اهداف، تهیه و چاپ این اثر 
می نویسد: »شاید تصور شود که با وجود 
جلد نهم پیــام قرآن که پیرامون امامت و 
والیت در قرآن مجید اســت و نیز تفسیر 
نمونه کــه در ذیل آیات والیت بحث های 
نســبتاً مفصلی مطرح شده، چه نیازی به 

نشر این مباحث می باشد؟ 

ولــی با توجه به اینکــه بحث های مطرح 
شــده در این کتاب مفصل تر و مشروح تر 
از آنچــه در دو کتاب فوق می باشــد و از 
سوی دیگر، جنبه کاربردی آن و پیام های 
مهمی که از آیات مذکور برداشــت شده و 
در این کتاب آمده بدون شــک مورد نیاز 
جامعه امروزی اســت، هم چنین مطالبی 
جدیــد در این کتاب مطرح شــده که در 
دو کتاب ارزشــمند فوق وجود ندارد، لذا 
ضــرورت نشــر مباحث مذکــور در قالب 
مســتقل با عنوان کتاب »آیات والیت در 

قرآن«  را دو چندان نمود.«

ساختار و محتوای کتاب در یک نگاه

این اثر ارزشمند ؛ در سه فصل دسته بندی 
و ارائه شده است:

فصل اول: آیات خالفت و زعامت مسلمین

فصل دوم آیات فضائــل اهل بیت علیهم 
السالم

فصل سوم: آیات فضائل مخصوص حضرت 
علی )علیه السالم(.

این اثر گرانســنگ در فصــل اول به آیات 
خالفت و زعامت مســلمین هم چون آیه 
تبلیــغ، آیه اکمال دین، آیــه والیت، آیه 
اولــی االمر آیــه صادقین  اشــاره دارد و 
درباره هرکدام از این آیات، شــرح مفصلی 

را ارائه می کند. 

فصل دوم ایــن اثر، نقدو بررســی آیاتی 
است  که فضائل اهل بیت)علیهم السالم( 
را بر شــمرده اند، آیاتی نظیر آیۀ تطهیر، 
مودت، مباهله، ســوره دهر و توبه حضرت 

آدم)علیه السالم(. 

هم چنین آیات فضائل مخصوص حضرت 
علی)علیــه الســالم(، عنوان فصل ســوم 
این کتاب اســت که به بررســی آیۀ لیلۀ 
المبیــت، آیۀ ســقایۀ الحــاج، آیۀنصرت، 
آیۀ علــم الکتاب، آیۀ مــوذن و اذان، آیۀ 
محســنین، آیۀ پیشــگامان نخستین، آیۀ 
محبت، آیۀ ســابقون، آیه اذن واعیه، آیۀ  
صالــح المومنین،آیۀ انــذار و هدایت، آیۀ 

خیرالبریه و آیۀ حکمت می پردازد.

روش شناسی نگارش و  تألیف اثر

در تبیین روش شناســی نــگارش این اثر 
باید گفت، مؤلّف ابتدا آیه مورد اســتدالل 
را ذکر نموده و دورنمایی از بحث را مطرح 
می کند ،ســپس بحث فشرده ای در مورد 
آیه موردنظر ارائــه می کند تا خوانندگان 
با یک مطالعه اجمالی با ســیر بحث آشنا 
اجمالی،   توضیحــات  که محتوی  شــوند 
مرتبط بــا آیه مورد اســتدالل و اهمیت 

موضوع و سیر مباحث فصل است.

به عنوان نمونــه دورنمای بحث آیه تبلیغ 
به صورت خالصه چنین آمده اســت، این 
آیه شــریفه به آیه تبلیغ مشهور است که 
مهم ترین مسأله جهان اسالم پس از نبوت 
است، به پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 
به صراحت تمام امر شــد که تکلیف مردم 
را در مسأله خالفت روشن کنند. در تفسیر 
این آیه دانشمندان شیعه و سنی مطالبی 

ارائه داده اند که شرح آن خواهد آمد. 

ســپس مولف بعد از ارائۀ دورنما، شرح و 
تفســیر آیه را به مخاطــب ارائه می کند، 
گفتنی اســت کتاب برگرفته از سلســله 

درس های تفســیر ی آیــت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی)مدظله( است، لذا سبک 

تفسیر همان سبک تفسیر نمونه است.

راه کارها و ابزارهای فهم و تفســیر 
قرآن از دیدگاه معظم له

هم چنین مؤلــف، توجــه خوانندگان را 
بــه این نکته جلب می کنــد که از دو راه 
می توان به فهم آیات و ســؤاالت پیرامون 

مطالب و تفسیر آن دست یافت:

 1. تفکــر و تأمــل در مضمون و محتوای 
آیــات، با قطع نظر از تمامی روایاتی که از 
شیعه و سنی در تفسیر آن ذکر نمودند و 

با صرف نظر از تاریخ و سخنان مفّسران. 

2.تفســیر آیات شریفه در سایۀ احادیث و 
روایاتی که شأن نزول آن وارد شده است. 

در ایــن اثر فاخــر ، مولف  غالبــاً پس از 
اثبات مدعا از ادله شــیعی، به منابع اصلی 
آنهایی که با مفسران شیعه در یک مسئله 
هم عقیده هســتند، تمسک جسته  است؛ 
از جمله ادله ای از صحیح مســلم، صحیح 
ترمــذی، المســتدرک علــی الصحیحین 
الســنن الکبــری للبیهقی، الــدر المنثور 

سیوطی، شواهد التنزیل، مسند احمد.

أهم پیام ها و ویژگــی های کتاب »آیات 
والیت در قرآن«

1. ایراد ســئواالتی کــه مخالفین مطرح 
کرده اند، و پاسخ آنها و حتی برخی پرسش 
های مقّدر و مفروض و در ادامه  پاسخ آن 

بیان شده است.

2. طرح احتماالت مختلف در یک مســأله 
که ریشــه ایــن احتماالت ممکن اســت 
عقلی باشــد یا نقلی و  بررسی هر یک از 

احتماالت.

و  ناخواســته  اعترافــات  3. جمــع آوری 
تکان دهنده مفسران و مورخان اهل سنت.

4. تبیین نــکات مهم روایات و ذکر معنی 
لغوی، ادبی و تفسیری آنها به حسب نیاز 

به صورت مستقل.

5. ارائۀ  داســتان هاي جذاب و متقن  به 
عنوان شــواهد تاریخی در راستای تکمیل 

موضوع های مطرح شــده، هم چون عشق 
خالــص میثــم تمار در مراحــل و مراتب 

محبت.

6.  از آن جــا که آیــات قرآن بدون توجه 
و تفســیر و تبیین کالم معصومین علیهم 
السالم فهمیده نمی شــود. مولّف از سنت 
معصومین علیهم الســالم بــه عنوان ادله 
یا تأییداتی جهت اســتدالل یا اســتمداد 
بهره  جســته و با الهام از رویدادهای تلخ و 
شیرین قرآن، مسائل اعتقادی ، اخالقی و 

رفتاری را مطرح کرده است.

7. صاحــب اثــر  در کیفیت اســتدالل یا 
اســتمداد از آیه برای آیه دیگر؛ هم چون 
سیره مفّسران آیات االحکام استفاده کرده 
و مقید را شاهد تقیید آیات مطلقه و آیات 
خاصه را ســند تخصیص آیــات عامه قرار 
داده  اســت. معظم له با ســیر در آیات و 
توجه به صدور آیات و ســیاق آنها با توجه 
به آیات قبل و بعد و شــأن نــزول و... به 

تفسیر آیات پرداخته اند.

8. صاحب اثر با اشــراف وســیع به تمام 
ظواهر آیات مورد استدالل، از آیات موافق 
به عنوان استدالل یا استمداد سخن بهره 
گرفته اســت، در صورت فقــدان دلیل یا 
مویّد، به گونه ای آیه محل بحث را تفسیر 
کرده که از  تناقض با ســایر آیات به دور 

باشد.

9. استفاده از احکام عقلی در معارف عقلی 
و تفســیر آیات به نحوی که با هیچ دلیل 
قطعی عقلــی مخالف نباشــد، چرا که به 
حکم عقل، تناقض بین عقل و وحی محال 

است.

10. در استظهار یک معنی از معانی متعدد 
در آیــه، با توجیه آیه در صــدد برامده تا 
موافق با ســائر مطالب باشد و از مخالفت 
با مبانی مســلّم علوم دیگر از قبیل فقه و 

اصول و... اجتناب گردد.

11.  آشنایی عمیق مولف با مبادی برهان 
و شرائط و مقدمات آن و استدالل به ادله 
مبرهن و عــدم ارزش برای فرضیه علمی 
کــه جنبه برهانی نــدارد از جمله ویژگی 

های مهم این اثر به شمار می آید.

12. صاحب اثر در نقد و تحلیل شــبهات 
از ذکر نام خودداری کرده و غالباً به جرح 
و تعدیــل اصلی رأی و فکر اهتمام ورزیده 
و از ایراد تعبیرات تحقیر آمیز به شــدت 
امتناع نموده اســت، مگر در موارد نادری 

که اقتضایی در بین باشد.

13.  مولّف در تفسیر آیات آن اثر، به جای 
پرداختن به مسائل ادبی و عرفانی و مانند 
آن، مسائل سازنده زندگی مادی و معنوی 
به ویژه مســائل اجتماعــی را مورد توجه 

خاص قرار داده است.

14. معظــم لــه بــه جــای پرداختن به 
بحث هــای کم حاصل، توجــه ویژه ای به 
ریشه لغات و شــأن نزول آیات؛ به عنوان 
دو مولفــه مهم در فهم دقیق معانی قرآن، 

مبذول داشته اند.

15.در این اثر  اشکاالت و ایرادات مختلف 
به تناســب هر آیه مطرح گردیده و پاسخ 
فشــرده ای هم به آن اشــکال داده شده 
اســت، به نحــوی که در هنــگام مطالعه 
آیات، مســأله ای مبهم در ذهن خواننده 

باقی نمی ماند.

16. از اشاره به اصطالحات پیچیده علمی 
در متن اجتناب شده است.

17. این کتاب ارزشمند  در عین سادگی و 
روانی عبارات، به مسائل اجتماعی و علمی 
توأم با نیازها و مســائل روز پرداخته است 
که عموم اقشار و طبقات می توانند از این 
کتاب اســتفاده کنند ، هم چنین رویکرد 
مولّــف در ترجمه ذیل آیــات و روایات و 
نحوه استدالل و رد شبهات بر مبنای ارائۀ 
بیان ســاده و روان، ســلیس، گویا و رسا 

متمرکز شده است.

الزم به ذکر اســت تألیــف این اثر  نفیس 
به قلم ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی)مدظله(،  در یک جلد و 
در 464صفحــه، در قطع وزیری توســط 
انتشارات نسل جوان به زیور طبع آراسته 
شــده و در ســال  1380برای اولین بار 
منتشر شــده و تا کنون نیز چندین مرتبه 

تجدید چاپ شده است.
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مؤسسات وابسته

افزایش ساعات پاســخگویی پایگاه اطالع 
رســانی دفتر حضرت آیــت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی )مدظلّه( در ماه مبارک 
رمضان / پاسخگویی شرعی در ماه مبارک 
رمضان به صورت شــبانه روزی در بخش 

برخط )آنالین(

بخش پاســخگویی پایگاه اطالع رســانی 
دفتر حضــرت آیت اهلل العظمــی مکارم 
شــیرازی )مدظله( از روز شنبه 6 خرداد 
سال 1396 مصادف با روز اول ماه مبارک 
رمضان، با افزایش ســاعات پاســخگویی 
آماده خدمت رســانی به مقلدان معّظم له 

می باشد.

این بخش شــامل ســامانه پیــام کوتاه، 
پاسخگوئی برخط )آنالین( و بخش ارسال 

سوال است.

1- سامانه پیام کوتاه 10000100

این سامانه تنها به احکام شرعی پاسخ می 
دهد و مقلــدان معّظم له می توانند از دو 

طریق سوال خود را مطرح نمایند:

الف( با ارسال متن ســوال از طریق پیام 
کوتــاه به شــماره 10000100، حداکثر 
تا 24 ســاعت می توانند پاســخ خود را 

دریافت نمایند.

ب( با ارســال اعدادی مشــخص به این 
ســامانه، بطــور همزمان به فهرســتی از 
احکام دســت می یابند که با ارسال اعداد 
مربوطه، به حکم مورد نظر خواهند رسید. 
برای استفاده از این بخش، می توانند عدد 
1 را )به تنهایی( به ســامانه 10000100 

ارسال نمایند.

2- پاســخگویی از طریــق ارتباط برخط 
)آنالین(:

این بخش از طریق ارتباط برخط )آنالین(، 
به تفکیک ســواالت شرعی و اعتقادی، به 

پاسخگویی می پردازد.

پاســخگویی شرعی در ماه مبارک رمضان 
به صورت شــبانه روزی فعال خواهد بود. 
)البته در اوقات ســه گانــه نماز، به مدت 
یک تا دو ســاعت ارتباط آنالین غیر فعال 

خواهد بود.(

برنامه پاسخگویی به سواالت شرعی و اعتقادی 
makarem.ir در ماه مبارک رمضان

پاســخگویی اعتقادی در دو بــازه زمانی 
10 تــا 14 )غیــر از جمعه ها( و 22 تا 2 
بامداد آماده خدمت رسانی در این زمینه 

خواهند بود.

3- بخش ارسال سوال:

مقلدان معظم له می توانند سوال خود را 
در این بخش مطــرح نمایند و در فاصله 
زمانی 24 الی 72 ســاعت، پاســخ سوال 

خود را دریافت نمایند.

همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت بخش 
پاســخگویی تلفنــی دفتر معظــم له به 
شماره 025371020 از ساعت 8 الی 20 
پاسخگوی سواالت عزیزان می باشد. این 
بخش نیــز از ابتدای اذان ظهر به افق قم 
به مدت یک ساعت غیر فعال خواهد بود.

از مراجعــه کنندگان محتــرم تقاضا می 
شود از پرســش های تکراری و همچنین 
پرســش از درگاههای مختلف پاسخگویی 

خودداری نمایند.

معارف اسالمی

روزه در ادیان پیشین 

پرسش : آیــا در ادیان پیش از اسالمنیز 
روزهبوده است؟

پاســخ اجمالی: قرآن با صراحت وجود 
روزه را در ادیــان دیگر تاییــد می کند، 
همچنیــن در کتب عهــد عتیق و جدید 
مطالبی درباره روزه وجود دارد. مثال: روزه 
در موقع ورود اندوه و زحمت غیر مترّقبه 
معمول بوده؛ از این رو حضرت موسی)ع( 
چهــل روز روزه گرفت؛ قــوم یهود هرگاه 
می خواســتند اظهار خضوع نمایند، روزه 
مــی گرفتند تــا رضای حــق را تحصیل 
نمایند؛ هم چنین حضرت عیســی)ع( به 
شــاگردانش دستور داد که پس از فوت او 

روزه بگیرند و ... . 

پاسخ تفصیلی: قــرآن با صراحت وجود 
این فریضه الهی را در ادیان دیگر بیان می 
کند.)1( و برای پیشــینیان نیز واجببوده 
اســت و هم اکنون در کتب عهد عتیق و 
جدید مطالبی مربوط به روزهوجود دارد؛ 

اینک چند فراز از آنها:

1- در تمام اوقــات در میان هر طایفه و 
هر ملّت در موقع ورود اندوه و زحمت غیر 
مترّقبه روزهمعمول بوده اســت. )پولس، 

)3:5

روزهگرفت.  موســی چهلروز  2- حضرت 
)سفر تثنیه، 9:9(

3- قــوم یهــود در موقعــی کــه فرصت 
یافته می خواســتند اظهار خضوع نمایند 
روزهمی داشــتند تا به وسیله آن رضای 
حــق را تحصیــل نمایند. )ســفر داوران 

)20:26

4- حضرت مســیح به شاگردانش دستور 
داد که پس از فوت او روزهخواهند داشت. 

)انجیل لوقا، 5:34(

این بود چنــد جمله از کتــب عهدین و 
بــرای تفصیل بیشــتر به کتــاب قاموس 
کتاب مقــّدس، ص 437 - 438 مراجعه 

بفرمایید. )2(

اثرات و فوائد روزه 

پرســش : روزه چه اثر و فایده ای برای 
انسان دارد؟ 

پاســخ اجمالی: روزه در ســه بخش از 
زندگی انســان تأثیر گذار اســت: الف ـ 
اثرات تربیتی: روزه روح انســان را تلطیف 
و اراده انســان را قوی و غرائز او را تعدیل 
می کنــد. ب ـ اثر اجتماعــی روزه: روزه 
یک درس مســاوات و برابــری در میان 
افــراد اجتماع اســت زیرا افــراد متمکن 
وضع گرســنگان و محرومان اجتماع را به 
طور محســوس درک مــی کنند. ج ـ اثر 
بهداشــتی و درمانی روزه: در طب امروز 
و همچنیــن طب قدیم، اثر معجزآســای 
امســاک در درمان انواع بیمــاری ها به 
ثبت رســیده و قابل انکار نیست از این رو 
پیامبر می فرماید: »روزه بگیرید، ســالم 

می شوید«.

پاســخ تفصیلی:  روزه در سه بخش از 
زندگی انسان تاثیر گذار است: 

الف ـ اثرات تربیتی: 

روزه ابعاد گوناگونی دارد، و آثار فراوانی از 
نظر مادی و معنوی در وجود انســان می 
گــذارد، که از همه مهم تر »بعد اخالقی« 

و فلسفه تربیتی آن است. 

از فوائد مهم روزهاین است که: روح انسان 
را »تلطیف«، و اراده انســان را »قوی«، و 

غرائز او را »تعدیل« می کند. 

روزه دار بایــد در حــال روزهبــا وجود 
و  آب  و  غــذا  از  تشــنگی  و  گرســنگی 
همچنین لذت جنســی چشــم بپوشد، و 
عماًل ثابت کند او همچون حیوان، در بند 
اصطبل و علف نیســت، او می تواند زمام 
نفس سرکش را به دست گیرد، و بر هوس 

ها و شهوات خود مسلط گردد.

در حقیقت، بزرگ ترین فلسفه روزههمین 
اثر روحانی و معنوی آن است، انسانی که 
انواع غذاها و نوشابه ها را در اختیار دارد 
و هر لحظه تشــنه و گرسنه شد به سراغ 
آن می رود، همانند درختانی است که در 
پناه دیوارهای باغ بر لب نهرها می رویند، 

این درختان نازپرورده، بسیار کم مقاومت 
و کم دوامنــد، اگر چند روزی آب از پای 
آنها قطع شــود پژمرده می شــوند، و می 

خشکند. 

اما درختانی که از البالی صخره ها در دل 
کوه ها و بیابان ها می رویند و نوازشــگر 
شاخه هایشــان از همان طفولیت طوفان 
های سخت، و آفتاب ســوزان، و سرمای 
زمســتان اســت، و با انواع محرومیت ها 
دســت به گریبانند، محکم و با دوام و پر 
استقامت و سخت کوش و سخت جانند!. 

روزه نیــز بــا روح و جان انســان همین 
عمــل را انجام می دهد و بــا محدودیت 
های موقت بــه او مقاومت، قدرت اراده و 
توان مبارزه با حوادث ســخت می بخشد، 
و چون غرائز ســرکش را کنترل می کند، 

بر قلب انسان نور و صفا می پاشد.

خالصه، روزهانســان را از عالم حیوانیت 
ترقــی داده و به جهان فرشــتگان صعود 
می دهد، جمله »لََعلَُّکْم تَتَُّقون«؛ )باشــد 
پرهیزگار شوید( اشاره به همه این حقایق 

است. 

ــْوُم ُجنٌَّه ِمَن  و نیــز حدیث معروف: »الصَّ
الّنار«؛ )روزه ســپری است در برابر آتش 

دوزخ(، اشاره به همین موضوع است.)3(

در حدیث دیگری از علی)علیه الســالم( 
می خوانیم: از پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
پرســیدند: چه کنیم شــیطان از ما دور 

شود؟ 

َدَقُه  ُد َوْجَهــُه، َو الصَّ ْوُم یَُســوِّ فرمود: »الصَّ
تَْکِســُر َظْهَرُه، َو الُْحبُّ فِی اهلّلِ َو الُْمواَظَبُه 
َعلَی الَْعَمِل الّصالِِح یَْقَطُع دابَِرُه، َو االِْسِتْغفاُر 

َوتِیَنُه«؛  یَْقَطُع 

)روزه روی شــیطان را ســیاه می کند، و 
انفاق در راه خداپشــت او را می شکند، و 
دوست داشــتن به خاطر خدا، و مواظبت 
بر عمل صالح دنباله او را قطع می کند، و 

استغفاررگ قلب او را می برد(!.)4(

در »نهــج البالغه« به هنگامــی که امیر 
السالم( فلسفه عبادات  مومنان علی)علیه 
را بیان مــی کند، به روزهکه می رســد 
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یــاَم ابِْتالًء  چنیــن می فرمایــد: »...َو الصِّ
الِْخــالِص الَْخلْق«؛ )خداوند روزهرا از این 
جهت تشــریع فرموده که روح اخالص در 

مردم پرورش یابد(!.)5(

و نیــز در حدیثدیگری از پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( مــی خوانیــم: »اِنَّ لِلَْجنَِّه باباً 
یّاُن الیَْدُخُل فِْیها ااِلَّ الّصائُِمون«؛  یُْدَعی الرَّ
)بهشــت دری دارد به نام ریان )ســیراب 
شــده( که تنها روزهداران از آن وارد می 

شوند(.)6(

مرحوم »صدوق« در »معانی االخبار« در 
شرح این حدیثمی نویسد: انتخاب این نام 
برای این دِر بهشت، به خاطر آن است که 
بیشترین زحمت روزهدار از ناحیه عطش 
اســت، هنگامی که روزهداران از این در 
وارد می شــوند چنان سیراب می گردند 
که بعد از آن هرگز تشنه نخواهند شد.)7( 

ب ـ اثر اجتماعی روزه: 

آثــار اجتماعی روزهبر کســی پوشــیده 
نیســت. روزهیک درس مساوات و برابری 
در میان افراد اجتماع اســت، با انجام این 
دســتور مذهبی، افــراد متمکن هم وضع 
گرســنگان و محرومان اجتماع را به طور 
محســوس در می یابند، و هــم با صرفه 
جوئــی در غذای شــبانه روزی خود می 

توانند به کمک آنها بشتابند. 

البتــه ممکن اســت بــا توصیــف حال 
گرســنگان و محرومان، سیران را متوجه 
حال گرســنگان ســاخت، ولــی اگر این 
مساله جنبه حّسی و عینی به خود بگیرد 

اثر دیگری دارد. 

روزه به این موضــوع مهم اجتماعی رنگ 
حّســی می دهد، لــذا در حدیثمعروفی 
از امام صادق)علیه الســالم( نقل شــده 
که »هشــام بــن حکم« از علت تشــریع 
روزهپرســید، امام)علیه الســالم( فرمود: 
یاَم لَِیْسَتِوَی بِِه الَْغِنیُّ َو  َّما َفَرَض اهلّلُ الصِّ »اِن
الَْفِقیُر َو ذلَِک اَنَّ الَْغِنیَّ لَْم یَُکْن لَِیِجَد َمسَّ 
الُْجوِع َفَیْرَحَم الَْفِقیَر الِ َنَّ الَْغِنیَّ ُکلَّما اَراَد 
َی  َشــْیئاً َقَدَر َعلَْیِه َفاََراَد اهلّلُ تَعالی اَْن یَُسوِّ
بَْیَن َخلِْقِه َو اَْن یُِذیَق الَْغِنیَّ َمسَّ الُْجوِع َو 
ِعیِف َو یَْرَحَم الْجائِع«؛  االَلَِم لَِیِرقَّ َعلَی الضَّ

)روزه به این دلیل واجبشــده اســت که 
میان فقیر و غنی مســاوات بر قرار گردد، 
و ایــن به خاطر آن اســت که غنی، طعم 
گرســنگی را بچشد و نسبت به فقیر ادای 
حق کند؛ چرا که اغنیاء معموالً هر چه را 
بخواهند برای آنها فراهم اســت، خدامی 
خواهد میان بندگان خود مســاوات باشد، 
و طعم گرســنگی و درد و رنج را به اغنیاء 
بچشــاند تا به ضعیفان و گرسنگان رحم 

کنند(.)8( 

اگر کشــورهای ثروتمند جهان  راســتی 
چند روز را در ســال روزهبدارند و طعم 
گرســنگی را بچشــند، باز هــم این همه 

گرسنه در جهان وجود خواهد داشت؟!

ج ـ اثر بهداشتی و درمانی روزه: 

در طب امروز، و همچنین طب قدیم، اثر 
معجزآســای »امســاک« در درمان انواع 
بیماری ها به ثبوت رســیده و قابل انکار 
نیســت. کمتر طبیبی است که در نوشته 
های خود اشاره ای به این حقیقت نکرده 
باشــد؛ زیرا می دانیم عامل بســیاری از 
بیماری ها زیاده روی در خوردن غذاهای 
مختلف اســت، چون مواد اضافی، جذب 
نشــده به صــورت چربی هــای مزاحم 
در نقــاط مختلف بدن، یــا چربی و قند 
اضافی در خون باقــی می ماند، این مواد 
اضافی، در البالی عضــالت بدن در واقع 
لجن زارهــای متعفنی برای پرورش انواع 
میکروب های بیماری های عفونی اســت، 
و در ایــن حال، بهترین راه برای مبارزه با 
این بیماری ها نابود کردن این لجن زارها 

از طریق امساک و روزهاست!. 

روزه زباله ها و مواد اضافی و جذب نشده 
بــدن را می ســوزاند، و در واقــع بدن را 

»خانه تکانی« می کند. 

به عالوه یک نوع استراحِت قابل مالحظه 
برای دستگاه های گوارشی و عامل موثری 
برای سرویس کردن آنها است، و با توجه 
به این که این دســتگاه از حساس ترین 
دستگاه های بدن است و در تمام سال به 
طور دائم مشغول کار است، این استراحت 

برای آنها نهایت لزوم را دارد. 

بدیهی است، شخص روزهدار، طبق دستور 
اسالمبه هنگام »افطار« و »سحور« نباید 
در غــذا افراط و زیاده روی کند، تا از این 
اثر بهداشــتی نتیجه کامل بگیرد، در غیر 
این صورت ممکن اســت نتیجه بر عکس 

شود. 

الکســی ســوفورین دانشــمند روسی در 
کتاب خود می نویسد: 

»درمــان از طریق روزه، فائــده ویژه ای 
بــرای درمان کم خونی، ضعــف روده ها 
التهاب بسیط و مزمن، دمل های خارجی 
روماتیسم،  اســکلیروز،  ســل،  داخلی،  و 
نقرس، استســقاء، نوراستنی، ِعْرق النساء، 
خــراز )ریختگی پوســت(، بیماری های 
چشــم، مرض قند، بیماری های جلدی، 
بیماری های کلیه، کبــد و بیماری های 

دیگر دارد. 

معالجــه از طریق امســاک اختصاص به 
بیماری هــای فوق نــدارد، بلکه بیماری 
هائی که مربوط به اصول جســم انســان 
است و با سلول های جسم آمیخته شده، 
همانند: ســرطان، سفلیس، سل و طاعون 

را نیز شفا می بخشد«!.)9( 

در حدیث معروفی، پیغمبر)صلی اهلل علیه 
وا«؛  تَِصحُّ »ُصوُموا  فرماید:  اسالممی  وآله( 

)روزه بگیرید، سالم می شوید(.)10( 

و در حدیث معروف دیگری از پیغمبر)صلی 
اهلل علیه وآله( رسیده است: »الِمْعَدُه بَْیُت 
ُکلِّ داء َو الِْحْمَیــُه َراْس ُکلِّ َدواء«؛ )معده 
خانه تمام دردها است و امساک باالترین 

داروها(!)11(.)12( 

تاثیر اختالف افق در رؤیت هالل 

پرسش : چــرا اّول ماه با اختالف افق ها 
فرق می کند و مثال در کشوری امروز اّول 
ماه است و در کشور دیگر که در شرق آن 

واقع شده فرداست؟

پاســخ اجمالی: کره ماه در هر ماه یک 
دور »تقریبــاً« بــه دور زمین گردش می 
کند و بــر اثر همین گــردش، »هالل«، 
»بدر«، »تربیــع« و »محاق« صورت می 
گیرد. همواره نصف کره ماه که در مقابل 

خورشــید قرار دارد و بــا توجه به کروی 
بودن زمین و به سبب اختالف نحوه قرار 
گرفتن ماه، زمین و خورشید، گاهی تمام 
نیمکره روشن ماه دیده می شود و گاهی 
نصف و گاهی فقط هالل دیده می شــود، 
ضمن اینکه در نقاط مختلف زمین رؤیت 
ماه متفاوت اســت، در نقاط غربی شرایط 
رؤیــت زودتر صورت می گیرد، لذا ممکن 
است در کشوری امروز اول ماه باشد و در 

کشوری فردا ماه رویت شود. 

پاســخ تفصیلی: اســتدالالت علمی و 
آزمایش های مختلف، کروی بودن زمین 
را بــه وضوح ثابت می کند و این مســاله 
امروز جزء مســلّمات علمی شــمرده می 
شــود؛ از طرفی کره ماه هــم در حرکت 
خود به دور زمین »تقریباً« در هر ماه یک 
دوره کامل را طی می کند و بر اثر همین 
گردش ماه به دور زمین »هالل«، »بدر«، 
»تربیــع« و »محاق« صــورت می گیرد؛ 
زیرا همیشــه نصف کره ماه که در مقابل 
خورشید قرار دارد روشن است، منتها طرز 
قرار گرفتن ماه و خورشید و زمین )بر اثر 
گردش ماهانه کره ماه( گاهی چنان است 
که ما تمام نیمکره روشن ماه را می بینیم 
و در آن وقت »بدر کامل« اســت و گاهی 
طوری می شــود که نیمی از آن به طرف 
ماســت و آن هنگام »تربیع« اســت و به 
همین ترتیب ســایر حاالتی که برای ماه 
دیده می شود به سبب اختالف نحوه قرار 
گرفتن »ماه و زمین و خورشید« است. به 
این ترتیب در نقاط غربی به واســطه این 
که زمین کروی است شرایط رویت زودتر 
صورت می گیرد و هالل زودتر رویت می 
شــود در نقاط شرقی شرایط رویت دیرتر 
حاصل مــی گردد و به همین دلیل دیرتر 

رویت می شود.

این موضوع را به وسیله ساده ای می توان 
آزمایش کرد؛ یک کره معمولی جغرافیایی 
را از ســقف آویزان می نماییم و در مقابل 
آن یک چراغ قــرار می دهیم بطوری که 
چراغ محاذی یا باالتر از آن باشــد، سپس 
در آخــر اطاق دور از چراغ می ایســتیم، 
خواهیم دید که تمــام نیمکره تاریک رو 

به سوی ماست، کم کم که جلو می آییم 
به جایی می رســیم که هــالل باریکی از 
نیمکره روشن در برابر ما آشکار می گردد 
و به این ترتیب روشن می شود که تغییر 
محّل ما در مشــاهده هــالل مزبور موثّر 
اســت و با توّجه به انحناء و کرویّت زمین 
تاثیر افق ها در مشــاهده و عدم مشاهده 

هالل واضح تر می گردد.)13( 
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»کافــی«، جلــد 4، صفحــه 62 )دار الکتب 
االســالمیۀ(؛ »وســائل الشــیعه«، جلد 10، 
صفحــات 396 و 405 )چــاپ آل البیــت(؛ 
»بحار االنوار«، جلد 60، صفحه 261، و جلد 

66، صفحه 380.

)5(. »نهــج البالغه«، کلمات قصار، شــماره 
 123 صفحــه  األخبــار«،  »جامــع  252؛ 
)انشتارات رضی(؛ »غرر الحکم«، صفحه 176 
)انتشــارات دفتر تبلیغات(؛ »بحــار االنوار«، 

جلد 6، صفحه 110 )با اندکی تفاوت(.

)6(. »بحار االنــوار«، جلد 93، صفحه 252؛ 
الشــیعه«، جلد 10، صفحه 404  »وســائل 
)چاپ آل البیــت(؛ »المقنعۀ«، صفحه 304 

)کنگره شیخ مفید(.

)7(. »معانی األخبار«، صفحه 409 )انتشارات 
جامعه مدرسین(.

)8(. »وسائل الشیعه«، جلد 7، باب اول کتاب 
صــوم، صفحه 3 )جلــد 10، صفحه 7، چاپ 
آل البیــت(؛ »مــن الیحضــره الفقیه«، جلد 
2، صفحه 73 )انتشــارات جامعه مدرسین(؛ 

»بحار االنوار«، جلد 93، صفحه 371.

)9(. »روزه روش نویــن برای درمان بیماری 
ها«، صفحه 65، چاپ اول.

)10(. »بحار االنوار«، جلد 93، صفحه 255، 
و جلد 59، صفحه 267؛ »عوالی الآللی«، جلد 

1، صفحه 268 )انتشارات سید الشهداء(. 

)11(. »بحار االنوار«، جلد 59، صفحات 260 
و 290؛ »طّب النبی«، صفحه 19 )انتشارات 
رضــی(؛ »فقه الرضا«، صفحــه 340 )کنگره 

امام رضا علیه السالم(. 

)12(. گــرد آوري از کتــاب: تفســیر نمونه، 
آیت اهلل العظمي مکارم شــیرازي، دار الکتب 
اإلســالمیه، چاپ پنجــاه و پنجم، ج 1، ص 

.708

)13(. گرد آوري از کتاب: پاســخ به پرسش 
های مذهبی، آیات عظام مکارم شــیرازی و 
جعفر ســبحانی، مدرســۀ اإلمام علی بن أبی 

طالب)ع(، چاپ دوم، ص 446.
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احکام شرعی
کسانی که نمی توانند روزه بگیرند 

روزه بیمار و قضای آن
چنانچه بیماری تا ماه رمضان ســال بعد، 
ادامه داشته باشد قضا ندارد، ولی باید برای 
هر روز، فقیری را سیر کند. اما اگر بیماری 
برطرف شود و عذر دیگري مانند مسافرت 
پیش آید، بنابراحتیاط واجب هم قضا دارد 
و هم ســیرکردن فقیر. و اگر تا قبل از ماه 
رمضان سال بعد، عذرش برطرف شود فقط 
قضا دارد، و چنانچه تا آن زمان، قضای روزه 
را بجا نیاورد هم قضا دارد و هم سیر کردن 

فقیر الزم است.
تشخیص ضرر

کســی که می داند روزه برای او ضرر دارد 
بایــد روزه را ترک کند و اگــر روزه بگیرد 
صحیح نیست، همچنین اگر یقین ندارد اّما 
احتمال قابل توّجهی می دهد که روزه برای 
او ضــرر دارد، خواه ایــن احتمال از تجربه 
شخصی حاصل شده باشد یا از گفته طبیب.

افطار روزه به دلیل ضعف 
انســان نمی تواند به خاطــر ضعف، روزه را 
بخــورد، ولی اگر بقدری ضعــف پیدا کند 
که تحّمل آن بسیار مشکل شود، می تواند 
روزه را بخورد و همچنین اگر خوف بیماری 

داشته باشد.
درس خواندن 

درس خواندن مجوز افطار روزه نمی گردد 
و چنانچه بتواند، باید ســاعت مطالعه خود 
را تغییــر دهد و به فاصلــه زمانی افطار تا 
ســحر و یا زمانهائی که توان بیشتری برای 
درس خوانــدن دارد موکول نماید. در غیر 
این صورت، تنها مجوز افطار این اســت که 
در برخی روزهــا )مثال هفته ای 3-4 روز( 
قبل از ظهر به مقدار مسافت شرعی از شهر 
خارج و در آنجا افطار کند و برگردد. و تا ماه 

رمضان سال آینده قضای آن را بجا آورد. 
زنان باردار 

زنان بارداري کــه روزه براي بچه آنها ضرر 
دارد روزه گرفتن بر آنها واجب نیست، ولي 
کفــاره ) براي هر روز یک مد )تقریبا 750 
گرم( گندم یا جو و مانند اینها ( باید بدهند 

و بعــدا روزه را قضا کنند، اما اگر روزه براي 
خودشان ضرر دارد روزه واجب نیست کفاره 

هم ندارد، ولي بعدا قضا مي کنند. 
زنان شیرده

زنانی که بچه شــیر می دهنــد خواه مادر 
بچه باشــند یا دایه، اگر روزه گرفتن باعث 
کمی شیر آنها و ناراحتی بچه شود روزه بر 
آنها واجب نیست، ولی برای  هر روز همان 
کّفاره )یک مّد طعام( واجب  است، بعداً نیز 
باید روزه را قضا کننــد، اّما اگر روزه برای 
خودشــان ضرر داشته باشد، نه روزه واجب 
است و نه کّفاره، ولی باید بعداً روزه هایی را 

که نگرفته اند قضا نمایند.
روزه مشاغل سخت 

ســختي کار مجوز افطــار روزه نمي گردد 
و چنانچــه بتواند، باید ســاعت کاري خود 
را تغییر دهد و یــا در ماه رمضان کارهاي 
سبک تري انجام دهد. در غیر این صورت، 
تنهــا مجوز افطار این اســت که در برخي 
روزها )مثال هفته اي 3-4 روز( قبل از ظهر 
به مقدار مسافت شرعي از شهر خارج و در 
آنجا افطار کنــد و برگردد. و تا ماه رمضان 

سال آینده قضاي آن را بجا آورد.
تشنگی شدید

اگر روزه دار به اندازهاي تشــنه شــود که 
طاقت تحمل آن را ندارد و یا ترس بیماري 
و تلف داشته باشد، میتواند به اندازه ضرورت 
آب بنوشد، ولي روزه او باطل میشود و اگر 
ماه رمضان باشــد بنابراحتیاط واجب باید 

بقیه روز را امساک کند. 
قضا و کفاره روزه زن باردار و شیرده

در صورتی که روزه بــرای خود مادر ضرر 
داشته باشد و تا ماه رمضان سال بعد نتواند 
قضــا کند قضا ندارد، ولی باید برای هر روز 
فقیری را ســیر کند. امااگر برای بچه ضرر 
داشته باشد هم قضا دارد و هم کفاره)سیر 

کردن یک فقیر برای هر روز(. 
مجوز افطار بدون ضرورت شرعی

تنها مجوز افطار برای شــما این اســت که 
قبل از ظهر به مقدار مسافت شرعی )5/21 
کیلومتر( از شــهر خــارج و در آنجا افطار 

کنید و برگردید.
ورزش کردن 

ورزش کــردن مجوز افطار روزه نمی گردد 
و چنانچه بتواند، باید ســاعت ورزش خود 
را تغییــر دهد و به فاصلــه زمانی افطار تا 
سحر و یا زمان هائی که توان بیشتری برای 
ورزش کردن دارد موکــول نماید. در غیر 
این صورت، تنها مجوز افطار این اســت که 
در برخی روزهــا )مثال هفته ای 3-4 روز( 
قبل از ظهر به مقدار مسافت شرعی از شهر 
خارج و در آنجا افطار کند و برگردد. و تا ماه 

رمضان سال آینده قضای آن را بجا آورد.
مبطالت روزه 

مسواک
مســواک کردن در حال روزه، مانعی ندارد. 
ولی اگــر رطوبت پیدا کند و مســواک را 
بیرون آورده و به دهان بازگرداند و رطوبت 
آن در آب دهــان مســتهلک نگردد، جایز 
نیســت)مگر این که آن را بیرون بریزد(، و 
در صورتی که با خمیر دندان مسواک کند، 

باید دهان را بعد از آن کامال بشوید.
شست و شوی دهان 

 شســت و شــوی دهان بــا آب یــا دارو:
1- اگــر آن را بیرون بریــزد روزه صحیح 
اســت. 2- اگر از اّول بداند بی اختیار فرو 
می رود و چنین شــود روزه  باطل است و 
کّفاره نیز دارد. )البته داروی ضروری کفاره 
ندارد.( 3-اگر برای وضو آب در دهان کند 
و بی اختیار فرو رود روزه اش صحیح است 
ولی اگر برای خنک شــدن یا بدون هدف 
باشد روزه باطل است. 4- اگر فراموش کند 
روزه اســت و آب را فرو برد روزه اش باطل 

نیست. 
فرو بردن اخالط سر و سینه 

اگر اخالط وارد بینی شــده باشد فرو بردن 
آن بــرای روزه دار اشــکال دارد ولــی اگر 
مربوط به سر و سینه باشد و به فضای دهان 

نرسد اشکالی ندارد.
قطره چشم و گوش 

1- قطره گــوش و بیني: اگر یقین دارد به 
فضاي حلق مي رســد و فرو مي رود براي 
روزه اشــکال دارد. 2- قطره چشم: اشکالي 
ندارد مگر در صورتي که وارد فضاي دهان 

شود و عمدا فرو ببرد.
تزریق سرم و آمپول 

تمام انواع آمپول هــای دارویی یا تقویتی 

که به صورت عضالنی تزریق می شــوند و 
همچنین تزریق عضالنی واکسن برای افراد 
روزه دار اشکالی ندارد ولی تزریق آمپول ها 
و سرم های وریدی )که در رگ تزریق می 

شوند( جایز نیست.
خوردن قرص و دارو 

خوردن قــرص و داروهای دیگــر روزه را 
باطل می کند. چنانچه امکان تغییر ساعت 
اســتفاده از آن، به قبل از اذان صبح و بعد 
از اذان مغرب وجود داشــته باشــد و این 
کار برای بدن ضرر نداشــته باشد باید روزه 
بگیرد. در غیر اینصورت نباید روزه بگیرد .

عطر و بوهای خوش 
استعمال عطر و بوهای خوش برای روزه دار 
مستحب اســت ولی بوییدن گیاهان معطر 

کراهت دارد.
احتالم روزه دار 

هــرگاه روزه دار در روز محتلم شــود )در 
خواب جنب شــود( روزه اش صحیح است 

البته بهتر است فوراً غسل کند.
گرفتن خون و تزریق آن 

1- اهداء و انجام آزمایش خون مانعی ندارد 
ولی با توجه به این که باعث ضعف می شود 
کراهت دارد. 2- تزریق خون روزه را باطل 
مــی کند اما باید تا آخر روز از کارهایی که 
روزه را باطل می کند خــودداری نماید و 

احتیاطا قضای آن روز را نیز بجا آورد. 
استعمال دخانیات 

الزم اســت تمام افراد از کشیدن سیگار و 
اســتعمال هر گونه دخانیــات در هر حال 
پرهیز کنند همچنین ســبب باطل شدن 
روزه می شــود)بنابر احتیاط واجب(. و اگر 
عمــداً انجام دهند احتیــاط واجب قضای 

روزه است و کفاره عمد دارد.
مراجعه به دندانپزشک 

چنانچه توجه داشــته باشد چیزی از حلق 
پاییــن نرود -چه موادی که به کار می برد 
و چــه آب یا دارویی کــه داخل دهان می 

شود- روزه صحیح است. 
اسپری آسم 

با توّجه به این که اســپری هایی که برای 
افراد مبتال به آسم استفاده می شود معموال 

گاز رقیقی است، روزه را باطل نمی کند.

استنشاق دود 
اگر در عرف آن را دود غلیظ بدانند، و عمداً 
و با توّجه استنشاق شود، روزه اشکال دارد، 

و اگر مشکوک باشد، اشکالی ندارد.
غسل و شرم روزه دار

شرم و حیا مجّوز ترک غسل و اکتفا به تیّمم 
بدل از غسل نمی شــود؛ مگر اینکه درحّد 
عســر و حرج باشد. ولی در هر حال، اگر تا 
قبل از اذان صبح صبر کند و در زمانی که 
وقت برای غسل کردن نیست تیّمم بدل از 
غســل کند روزه اش صحیح است و اگر تا 
آخر وقت نماز این مســاله ادامه داشت می 
تواند با همان تیمــم نماز بخواند؛ هر چند 

کار خالفی انجام داده است.
روزه زن مستحاضه 

زن مستحاضه باید روزه ماه رمضان را بگیرد. 
مستحاضه قلیله نیازی به غسل کردن ندارد 
ولی مســتحاضه کثیره در صورتی روزه او 
صحیح است که غسل نماز مغرب و عشای 
شبی که می خواهد فردای آن را روزه بگیرد 
به جا آورد و همچنین غسلهای روزی را که 

روزه است )بنابر احتیاط واجب(.
شروع حیض در بین روز 

اگر زن در اثنــاء روز خون حیض یا نفاس 
ببیند اگر چه نزدیک مغرب باشــد روزه او 
باطل می شــود مگر این که بعد از غروب 
آفتاب خــون ببیند که در این صورت روزه 

آن روز صحیح است.
روزه مسافر

مسافر نباید روزه )واجب یا مستحب( بگیرد. 
بطور کلّی در هر موردی که نماز شکســته 
اســت روزه را باید ترک کرد و در جایی که 
نماز را باید تمام بخواند )مانند کســی که 
شــغلش مسافرت است و یا در محلّی قصد 

ماندن ده روز کرده( باید روزه را بگیرد.
ســفر چند روزه دانشجویان به محل 

تحصیل
اگر محل تحصیل حکم وطن شما را داشته 
باشــد و در آن محل ســکونت می کنید 
چنانچــه قبل از اذان ظهر به آنجا برســید 
)چنانچه کاری کــه روزه را باطل می کند 
انجام نداده باشــید( باید روزه بگیرید و اگر 
در دوران تحصیل، کثیر الســفر بوده اید با 

توجه به فاصله ای که ایجاد شــده ، در این 
چند روز مســافر هستید و نماز و روزه تان 
شکســته اســت )تا زمانی که دوباره کثیر 

السفر شوید(. 
مسافت شرعی و اذان ظهر 

اگــر بخواهیــد مســافت شــرعی )5/21 
کیلومتــر( را طی کنیــد و اذان ظهر را در 
شهر یا روســتای محل زندگی خود یا حد 
ترخص آن یا جایی که بخواهید حداقل ده 
روز بمانید نباشــید مسافرید و نماز و روزه 
شما شکسته است. در برگشت نیز اگر قبل 
از اذان ظهر، در مکانهای مذکور نباشید آن 

روز را روزه ندارید. 
وقت امساک و افطار

خوردن سحری بعد از اذان 
باید قبل از شروع اذان، از مبطالت روزه از 
جمله خوردن و آشامیدن دست کشید ولی 
اگر بدون اطالع از شــروع اذان و یا از روی 
ندانستن حکم، ادامه داده است در صورتی 
که تا پیش از پایان اذان خوردن و آشامیدن 
را ترک کرده، استثنائا روزه این روز صحیح 

است.
زمان نیت روزه واجب ماه رمضان 

کافی اســت که در هر شــب از ماه مبارک 
رمضان برای روزه فردا نّیت کند، ولی بهتر 
است که در شب اّول ماه، عالوه  براین، نّیت 

روزه همه ماه را نیز بنماید.
زمان نیت روزه واجب غیر معین 

هرگاه روزه واجب غیر معین بر عهده دارد 
)ماننــد روزه قضــای ماه رمضــان یا روزه 
کفــاره( وقت نیت آن تا ظهر باقی اســت، 
یعنی چنانچــه چیزی کــه روزه را باطل 
می کند انجام نداده باشد وقبل از ظهر نیت  
کند روزه او صحیح اســت. البته زمان نیت 
برای روزه مســتحبی در تمام روز نیز ادامه 
دارد حتــی اگر مختصری بــه مغرب باقی 
مانده باشد و تا آن موقع کارهایی که روزه 
را باطل می  کند انجام نداده است می تواند 
نیت روزه مســتحبی کند و روزه او صحیح 

است.
خوردن افطار با شروع اذان

همزمان با شــروع اذان مغــرب می توانید 
روزه خود را افطار نمایید. 

13
96

ه 
 ما

داد
خر

غ /
یــ

بل
3۲33

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

داد
خر

 / 
ـغ

لیـ
ب




