


طلیعه سخن
ماه مبارک رمضان ماه خداســت؛ چرا که 
نزول قرآن کريم براي هدايت و راهنمايي 
بشــر در ظرف وجودی رمضان قرار داده 
شده اســت، از اين جهت ارزش و جايگاه 
آن مــاه  بر تمام ماه  هاي ديگر قمري غیر 

قابل انکار است.

بی شک مبارک بودن ماه رمضان را بايد از 
بُعد زمانی آن مورد توجه قرار داد، به ويژه 
آنکــه مفهوم مبــارک در بطن خود مبّین 

زيادتی است که همان بسط زمانی است.

لذا همانگونه که در آخرت، زمان به شدت 
گسترش يافته و در قیامت که تجلی اعظم 
خداوند به شــمار می آيد، يک روز آن، ۵۰ 
هزار ســال طول خواهد کشید، شب قدر 
نیــز بر مبنای آية شــريفة » لَْیلَــُة الَْقْدِر 
َخْیٌر ِمْن أَلِْف َشــْهٍر؛  شب قدر از هزار ماه 
ارجمندتر اســت« اوج بسط زمانی در ماه 

مبارک رمضان است.

اما برخی  خداوند همــواره تجلّــی دارد؛ 
تجلّــی ها خــاص و در زمــان خاص و بر 
مبنــای تکوين محقق می شــود که بُعد 
مکانی تابع آن اســت، لــذا هر چه توحید 
گرايی انســان در قالب حرکت به ســوی 
خدا بیشتر باشد، زمان بسط خواهد يافت 
و بالعکــس دنیاگرايی و ضعف در توحید، 

انقباض زمانی را پديد خواهد آورد.

حال در شب قدر تجلّیات الهی به باالترين 
انبســاط زمانی ممکن می رســد و با اين 
بســط زمانی، خداوند آن را جهت اهدای 
باالترين هديــه خود به جهان بشــريّت، 
يعنــی »قــرآن مجید« برگزيد تــا آثار و 

برکات آن در جهان گسترش يابد.

هم چنین نــزول مالئکه، نــزول برکات، 
عرضــه اعمال بــر حجت خــدا، آمرزش 
گناهان، پاداش چند برابری عبادات و کار 
نیک...همه و همه از اوج تجلیات الهی در 

بسط زمانی شب قدر نشأت می گیرد.

از سوی ديگر ســعة وجودی پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله( در بسط زمانی ماه مبارک 

رمضان و شــب قدر، عامل نــزول دفعی 
قرآن  بر قلب پاک رســول گرامی اســالم 

صلی اهلل علیه و آله است.

 هم چنین ســفر معنوی معراج در بســط 
زمانــی ماه مبــارک رمضان اتفــاق افتاد 
و اينچنین انبســاط زمــان در ماه مبارک 
رمضان و نیز شــب قدر، جهان ناسوت را 
بیش از پیش به عالم ملکوت و ديگر عوالم 
نزديک کرد به نحوی که درک آســمان ها 
و عوالم ملکوت  توسط پیغمبر اکرم )صلی 
اهلل علیه و آلــه( به »َفَکاَن َقاَب َقْوَســْیِن 
أَْو أَْدنَــی؛  تــا آنکه فاصله او )بــا پیامبر( 
به انــدازه فاصله دو کمان يــا کمتر بود« 

منتهی گرديد.

همة اين مســائل نشــان می دهد ارتقای 
پويايی وجودی و اجتنــاب از دنیا گرايی 
و پرهیــز از روزمرگی هــای زمان گذرا و 
بحران زای ناسوتی، انسان های کامل را به 
بسط زمانی می رساند و در ادامه فهم زمان 
های آرامش بخش ملکوت )دارالقرار(  در 
فرآيند سیر و ســلوک محقق خواهد شد؛ 
هم چون بســط زمانــی پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( در بعثت و معراج نبوی که در 
بستر سعة وجودی آن حضرت محقق شد 
و تقرب و نزديکی زمان ناســوت به زمان 
ملکــوت در قالب بســط زمانی و در ادامه 
)هدايت(  و  ســازی(  معنايی)تمدن  بسط 
جهان بشــريت رقم خورد، که اوج بســط 
معنايی و نشــانه شــناختی آن، در عصر 

ظهور تجلّی خواهد کرد.

در حقیقت بســط وجودی، بســط زمانی 
را ايجــاد خواهد کــرد، و بســط زمانی، 
بســط معنايی را، و در ادامه بســط نشانه 
شناختی، سپس بسط فرهنگی و نیز بسط 
ارتباطی و در نهايت بسط ارتباطات میان 
مهدی  فرهنگی  میــان  فرهنگی)خطبــه 
موعود)عجــل اهلل تعالی فرجه الشــريف( 
در خانــه کعبــه در زمان ظهــور( همه و 
همه از دغدغــه مندی امــام خاتم برای 
هدايت جوامع بشــری حکايــت دارد که 
اين پروســه به ساختاری دانشی و ِحکمی 
منتهــی خواهد شــد که تــا آن زمان در 

تاريخ ناســوتی بشر سابقه نداشته است، و 
اينچنین با بسط معنايی امام شاهد و امام 
خاتم ، امت شــاهد و امت خاتم به پويايی 

و نشاط خواهد رسید.

بی جهت نیســت که باالترين دعا در شب 
بســط يافتة زمانی يعنی شــب قدر، دعا 
برای امــام زمان)عجــل اهلل تعالی فرجه 
الشريف( اســت که سبب انبساط آن شب 

بزرگ خواهد شد.

در واقــع فرشــتگان و روح  که  تقديرات 
را بــه زمین می آورنــد و امام عصر)عجل 
اهلل تعالی فرجه الشريف( که اين تقديرات 
را امضاء می کنند اســباب بسط زمانی را 

فراهم می کنند.

حال زمان ناســوت زمان انقبــاض يافته 
اســت و زمان ملکوت منبســط، لیکن به 
ســبب نزديک شدن زمان ناسوت به زمان 
عالم ملک و ملکوت در شــب قدر، تقدير 
مقدرات يک ســالة هر پديده در شب قدر 

تعیین و اندازه گیری می شود.

البته ورود در بســط زمانــی  ماه مبارک 
رمضان به نحو عام و بسط زمانی شب قدر 
به نحو خاص نیازمند پرهیز و تقوا اســت؛ 
تا بــا تحقق اخــالص در دو بُعد اخالص 
عملی و فردی، در قالب صورت عملی تقوا 
و وجه علمی توحید در ماه رمضان، جامعه 

به سوی حکمت سوق داده می شود.

به تعبیر ديگر فرآيند معرفتی قوس صعود 
و نزول منبعــث از پیوند قــرآن صاِعد با 
قرآن نازل،  مــردم صالح و جامعه کريمه 

بوجود می آيند.

آری  بهره گیری از قرآن و دعا در بســط 
زمانی شــب قدر با ايجاد تواضع، اخالص 
و توحیــد، حکمت مردم محور و ســپس 

جامعة فاضله را شکل خواهد داد.
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تصویرسازی

داستان غم انگیز نابودی تولید جایگاه اتاق فکر تولید در مانع زدایی 

هویت و حقیقت جمهوری اسالمیَیا ْبَن النََّبِأ الَْعظیِم 

متاسفانه از سوی برخی مسئوالن آن حمايت و توجهی که الزم است به بخش تولید شود، ديده نمی شود، بايد کارگروه و اتاق فکری 
تشــکیل و علل تعطیلی واحدهای تولیدی آسیب شناسی شود.

امروز تولید، بخاطر بی مهری دولت به واحدهای تولیدی، خام فروشی، اخذ مالیات های ناعادالنه، سیستم بانکی، فشار مضاعف اداره 
کار بر کارفرمايان و نوســانات شديد ارز از بین رفته است.

ِـّــراِط الُْمْسَتقیِم، يَا بَْن النََّبأِ الَْعظیِم، يَا بَْن َمْن ُهَو فی اُمِّ الِْکتاِب لََدی اهللِ َعلِیٌّ َحکیٌم يَا بَْن الص

ای فرزند راه راســت، ای فرزند خبر بزرگ، ای فرزند کسی که در اّم الکتاب نزد خداونِد برتر و داناست

رأی مردم جمهوريت نظام و ارزش های دينی جنبه اســالمیت نظام اســت، همه بايد هم به آرای مردم و هم به ارزش های اسالمی 
احترام بگذارند و مروج آن باشــند و جلوی مخالفت با آن را از طرق عاقالنه بگیرند.
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اهمیت ماه مبارک رمضان در کالم پیامبر صّلی اهلل علیه وآله وسّلم خودسازی، شرط ورود به ماه مبارک رمضان

بهار عبادت ضیافت الهی با قلبی بدون کینه 

بندگان خاّص خدا، قبل از ماه رمضان  خودســازی می کنند و وارد ماه رمضان  می شــوند و ماه رمضان  آنها، ماه راز و نیاز با خدا و 
ماه خلوت با محبوب است.

در اهّمّیت اين ماه همین بس که پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم فرمود: ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به شما روی 
آورده؛ ماهی که نزد خدا برترين ماه هاست، روزهايش برترين روزها، و شب هايش برترين شب ها، و ساعاتش برترين ساعات است.

بــرای ورود در ماه رمضان  بايد روح و قلبمان را صفا دهیم و کینه ها و حســادت ها و غــّل و غش ها را از روحمان بزدايیم تا اينکه 
نشاط عبادت پیدا کنیم.

ماه رمضان بهار عبادت اســت همان طوری که بهار در جســم انســان نشاط به وجود می آورد در ماه رمضان هم انسان بر اثر عبادت 
نشاط روحی پیدا می کند
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1یادداشت
شرح توصیه های رسول خدا صّلی اهلل علیه وآله وسّلم
درباره ماه رمضان از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

در میــان رواياتی که در مورد ماه رمضان 
وارد شــده، جامع تريــن روايت، حديث 
معروفــی از پیامبر اکرم صلّــی اهلل علیه 
وآله وسلّم دربارۀ ماه مبارک رمضان است 
که هرچه انســان در مورد آن تعّمق کند 

مطالب جديدی استفاده می کند.

6 توصیه مهــم پیامبر صّلی اهلل علیه 
وآله وسّلم در مراقبت از ماه رمضان

در آخرين جمعه ماه شعبان، پیامبر اسالم 
صلّــی اهلل علیه وآله وســلّم بــرای آماده 
ســاختن ياران خود جهت استقبال از ماه 
مبارک رمضان خطبه  ای خواند و اهمیت 
ايــن ماه را در قالب دســتور ها و توصیه 
هــای اجتماعی و مردمی و دســتور های 

الهی و سازنده، اينچنین گوشزد نمود:

ُقوا َعلَی ُفَقَرائُِکْم َو َمَســاِکیِنُکْم َو  »َو تََصدَّ
َوقُِّروا ِکَباَرُکْم َو اْرَحُموا ِصَغاَرُکْم... َو تََحنَُّنوا 
َعلَی أَيَْتاِم النَّاِس َکَما يَُتَحنَُّن َعلَی أَيَْتاِمُکْم؛ 
ِ ِمــنْ ُذنُوبُِکْم، َو اْرَفُعوا إِلَْیِه  َو تُوبُوا إِلَی اهللَّ
َعاِء فِی أَْوَقــاِت َصلََواتُِکْم؛  بر  أَيِْديَُکــْم بِالدُّ
فقرا ومساکینتان تصّدق کنید و بزرگانتان 
را اکرام کنید و بر کوچک ترهايتان ترّحم 
کنید... به يتیم های مردم محّبت کنید تا 
به يتیم های شــما محّبت کنند، به سوی 
خــدا از گناهانتان توبه کنید و و دســت 
هايتــان را بــرای دعا در اوقــات نماز به 

درگاهش بلند کنید«.

رمضان و حمایت از فقرا

در ماه مبارک رمضان ، برای رفع مشکالت 
اجتماعــی  عالوه بر اينکــه بايد از قدرت 
اليزال الهی اســتمداد جست ؛ بايد گامی 
عملی در جهت رفع فقر و نیاز نیازمندان 

برداشت.

 لــذا از جملــه دســتورات اجتماعی در 
اســتقبال از ماه مبارک رمضان، اين فراز 
نورانی از رســول اکرم صلّی اهلل علیه وآله 

ُقوا َعلَی  وسلّم اســت که فرمودند: »َو تََصدَّ
ُفَقَرائُِکْم َو َمَساِکیِنُکْم؛ بر فقرا ومساکینتان 
تصّدق کنید«. البته همیشه بايد فکر فقرا 
و مساکین باشــیم، ولی اين يک سفارش 

مضاعف است.

احترام به بزرگ ترها

آن حضــرت در ادامــه خطبــه، به حفظ 
حقوق ديگــران و مراعــات ادب با کلیه 
احتــرام  بزرگ  نگهــداری مرتب  افراد و 
ترها دعوت مي نمايد و می فرمايد:»َوقُِّروا 
ِکَباَرُکــْم؛ بزرگ بداريد بــزرگ ترها را«؛ 
چرا که بزرگ ترها معمواًل تجربه بیشــتر 
و بینش عمیق  تری دارند و در دوران عمر 
خويش، منشــأ خدمات فراوان تری شده 
 انــد و تمام محاســبات حکم می  کند که 
مورد احترام باشــند و جوانان و نوجوانان 
حرمت آنان را نگهدارند. نه اين که وقتی 
استقالل فکری و جسمی پیدا کردند، پدر 
و مــادر را کنار بگذارند، به طوری که پدر 

و مادر در خانه سالمندان باشند!

ترحم به کوچک ترها

کوچــک  ترها چــون نورســند و در آغاز 
زندگــی، بايد مورد محّبــت قرار گیرند و 
با دلسوزی کامل پايه  های سعادتشان به 
دســت بزرگ ترها گذارده شود، لذا نبی 
مکرم اسالم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم می 
فرمايــد: »َو اْرَحُموا ِصَغاَرُکْم؛ و بر کوچک 
ترهايتان ترّحم کنید« و اين اســت راه و 

رسم يک جامعه انسانی و مترقی.

مهرورزی به یتیمان

در هر اجتماعی بر اثــر حوادث گوناگون 
همیشــه کودکان يتیمی وجود دارند که 
فراموش کــردن آنها نه فقط وضع آنان را 
به خطر می افکنــد، بلکه وضع اجتماع را 

نیز به خطر می اندازد.

لذا يکی از سفارشــات پیامبر اسالم صلّی 

م در خطبه شــعبانّیه  اهلل علیه وآله وســلّ
رسیدگی به يتیمان است: »َو تََحنَُّنوا َعلَی 
أَيَْتاِم النَّاِس َکَمــا يَُتَحنَُّن َعلَی أَيَْتاِمُکْم؛به 
يتیم های مردم محّبــت کنید تا به يتیم 

های شما محّبت کنند«.

يکــی از آثار وضعّیه محّبــت به ايتام اين 
اســت که اگر اکرام ايتام مــردم کرديد، 
مردم هم يتیمان شــما را اکرام می کنند 
که اين عمــل در اين دنیا ثمره اش ديده 

می شود.

البته اگر کمک به ايتام  به صورت برنامه ای 
منّظم و ســازمان دهی شده صورت گیرد، 
همان گونــه که بعضی از ســازمان  های 
برنامه ريزی  نیازمنــدان  به  متکّفِل کمک 

کرده  اند، بی شک مفیدتر خواهد بود.

لیکن اگــر فرضاً دولت اســالمی بودجه  
ای کالن داشته باشــد و بتواند نیاز تمام 
ايتام را برطرف کند، بازهم مردم نیازمند 
کمک به يتیمان و مســاکین هستند، زيرا 
در صورت ترک اين کار، چشــمه عواطف 
آن ها از جوشش می افتد. که کالم نورانی 
پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم نیز 

مويّد اين مدعاست.

چرا ماه رمضان بهــار توبه و مغفرت 
است؟

ماه رمضان  بهار عبادت است همان طوری 
که بهار در جسم انســان نشاط به وجود 
مــی آورد در ماه رمضان هم انســان بايد 
بر اثر عبادت نشــاط روحــی پیدا کند و 
اين میّســر نیســت مگر اينکه انسان قباًل 
آمادگی پیدا کند و اين آمادگی در درجه 

اّول توبه  است.

در حقیقت جرّقه توبــه، قلب ظلمت زده  
انسان را روشــن می کند، و در سايه اين 
نور و روشنايی، انســان از اعمال گذشته 
دســت می شــويد، و به ســمت خداوند 

حرکت می کند، لذا رسول اکرم صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم می فرمايد: »َو تُوبُوا إِلَی 
؛ از گناهان توبه کنید«.  ِمْن ُذنُوبُِکــمْ  ِ اهللَّ
البّته همیشه بايد توبه کرد ولی بهار توبه 

ماه مبارک رمضان است.

ماه دعا

دعــا در معارف اســالمی جايگاه ويژه ای 
دارد، و در برخــی از زمــان  ها، مخصوصاً 
ماه مبــارک رمضان  تأثیر بســزايی دارد؛ 
و بهترين وســیله قرب الی اهلل و بهترين 
رابطه خلق و خالق، دعاســت، لذا رسول 
اکرم صلّــی اهلل علیه وآله وســلّم مردم را 
به دعا سفارش نموده و فرمودند: »َواْرَفُعوا 
َعاِء فِی أَْوَقاِت َصلََواتُِکْم؛  إِلَْیِه أَيِْديَُکــْم بِالدُّ

موقع نماز دست ها را به دعا برداريد«.

بنابراين مــا بايد به دعــا اهمّیت دهیم، 
و بــرای حّل مشــکالت و معضالت خود 
و ديگــران دعا کنیم، تا در ســايه دعا به 
مقامات عالی برســیم، مخصوصاً در شب 
ها و روزهايی که دعا ارزش ويژه  ای دارد 

و تأکید بیشــتری نسبت به آن شده، 
مانند روزها و شب های ماه مبارک 

رمضان .

سخن آخر: )رمضان باید سازنده 
باشد(

از اين حديث اســتفاده می شــود 
ماه  کــه 

باشد،  سازنده  بايد  رمضان 
رمضانــی که هــم رابطه 
خلق با خلق و هم رابطه 
انســان با خالق را می 
معلوم  در ضمن  سازد، 
می شــود که اســالم 

آيین محّبت است.

منابع:
بیانات معظم له ســوگندهای 
پربــار قرآنگفتــار معصومین 
علیهم السالم از تو سوال می 

کنند 
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جلوه های رحمت الهی در ماه رمضان
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

2یادداشت

ماه رمضان ماه پاکی، تقوا، آمرزش گناهان 
و مــاه رحمــت و فضل پروردگار اســت؛ 
رحمتی فراگیر و عام که از جهت وســعت 
رزق و رحمــت  الهی، همــه مخلوقات را 
شامل می شود. و  درهای غفران و رحمت  
به روی همه بندگان بدون استثنا گشوده 

شده است.

معناشناسی رحمت 

منظــور از »رحمت «، همــان نعمت  های 
ماّدی  و معنوی الهی اســت، که شــامل 
حال انســان می شــود. خداوند دارای دو 
رحمت است: »رحمت  عام « که همگان را 
شامل می شــود، و »رحمت خاص« او که 

مخصوص اهل ايمان و طاعت است.

رمضان، ضیافت رحمت

ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت  و میهمانی 
خداســت، البته ما همیشــه مهمان خدا 
هســتیم و تمام زندگانی ما بر ســر سفرۀ 
الطاف پروردگار اســت.  و به قول شــاعر 
بلنــدآوازه شــیخ مصلح الدين ســعدی  

شیرازی 

اديم زمین، سفره عام اوست بر اين 
خوان يغما چه دشمن چه دوست

آری تمام کــرۀ زمین ســفرۀ پذيرايی و 
مهمانی خداســت، اما وقتی رســول خدا 
)صلــی اهلل علیــه و آلــه( در آن حديث 
معروف می فرمايد: »ُهو َشــْهٌر ُدِعیُتم فیِه 
إلی  ِضیاَفِة اهللَّ ؛ ماه رمضان ماهی است که 
همه دعوت شــده اند بــه مهمانی خدا«، 

يعنی اين يک مهمانی ويژه است.

 خداوند نیز که میزبان ما در اين ماه است 
چون رحمتش بی پايان اســت، همیشــه 
آماده پذيرايی اســت. و اين ما هستیم که 
برای ورود در ايــن ضیافت بايد از طريق 
صفــای روح و قلبمان و زدودن کینه  ها و 

حســادت  ها و غّل و غش  ها از روحمان و 
نشاط در عبادت، آمادگی پیدا کنیم.

در ايــن صــورت، پذيرايی ويــژه، نعمت 
های ويژه، برکات و فوايد ويژه ای در ماه 

رمضان، در انتظار ما خواهد بود.

قرآن، باران رحمت

رحمت  بیکران خداوند ايجاب می کند که 
بندگان را به حال خود رها نکند، و برنامه 
و راهنما برای آن ها بفرستد، تا در مسیر 
پرپیچ و خم تکامل و ســیر الی اهللَّ آن ها 
را رهنمون گردد، لذا در ماه رمضان، انواع 
نعمت  ها و مواهب معنوی الهی، همچون 
باران رحمت بر انســان ها نازل می گردد، 
که از همه مهم تر نزول قرآن مجید، اين 

مائده بزرگ آسمانی، در اين ماه است.

در حقیقــت بهتريــن پذيرايــی خداوند 
مهربان در اين ماه پربرکت، همان »قرآن 
مجید« اســت که در اين ماه نازل شــده 
و چــه ضیافتی باالتر از ايــن که میزبان، 
فرو فرستد  برای میهمانان خويش کتابی 
که تمام ســعادت بشــر در آن باشــد، و 
سرچشمه جوشــان تمام خیرات و خوبي 

های آدمی گردد.

لــذا روايات متعــّددی به تــالوت قرآن 
مخصوصاً در ماه مبــارک رمضان توصیه 
شــده، و فضیلت های فراوانــی برای آن 
بیان گرديده اســت؛ تا آن جــا که ثواب 
تالوت يک آيه از اين معجزه الهی در اين 
مــاه، برابر با تالوت تمام قرآن در غیر ماه 

رمضان قرار داده شده است.

خوشــا به حال آنان که آن را با انديشه و 
تدبّر می خوانند و از زالل معارفش سیراب 
می شــوند، از دريای بیکــران تعالیم آن 
گوهرها بر می گیرند و از بوســتان اندرزها 

و حکمت هايش گل ها می چینند.

روزه و تقرب الهی

سرچشــمه اصلی گناهان وسوســه  های 
شیطان و ابزار شیطان، هوای نفس است. 
هنگامی که به وســیله روزه، شــهوات در 
کنترل عقل در آيند، انسان با اين وسیله 
محفوظ  از حمــالت شــیطان  دفاعــی، 
می ماند. در نتیجه روزه انسان را از جهان 
بهايم به ســوی جهان فرشــتگان می برد 
و بر بســاط رحمت و قرب خداوند جای 

می دهد.

شب قدر، شب رحمت الهی و آمرزش 
گناهان

ماه رمضان، ماه مغفرت و آمرزش اســت؛ 
چراکه دريای لطف و بخشش پروردگار در 
اين ماه مّواج اســت، درهای بهشت برين 
باز، و درهای دوزخ بســته، و شیاطین در 
غل و زنجیرند، در هر شــب از شب های 
نفر  اين ماه، طبــق روايتــی، هفتادهزار 
بخشوده می شوند، و در شب قدر که نزول 
قرآن و نزول برکات و رحمت  الهی در آن، 
ســبب می شــود از هزار ماه  برتر و باالتر 
باشــد.به تعداد همه کســانی که در اين 
ماه مورد بخشش قرار گرفته  اند بخشوده 
خواهند شد؛ مگر کسانی که میان آنان و 
برادر دينی شان کینه و عداوتی باشد، که 
تا صلح نکنند مــورد عفو الهی واقع نمی 

شوند!

به هر حال شــب قدر، شبی است سراسر 
نور و رحمت و خیر و برکت و ســالمت و 

سعادت و بی نظیر از هر جهت.

نفــس هایتان تســبیح و خواب تان 
عبادت!

آری مــاه رمضان ماه رحمت اســت، زيرا 
ماهی اســت که اعمــال عادی انســان، 
همچون خــواب و تنّفس، ثواب عبادت را 
دارد تا چه رســد به عبــادات و طاعات و 

نیکی های او.

پیامبر اســالم)صلی اهلل علیــه و آله( در 
خطبه معــروف شــعبانّیه، مــاه مبارک 
رمضان  را ماه رحمــت ، ماه مغفرت و ماه 
برکت شــمرده و فرمود:»ای مردم! نفس  
های شــما در آن حکم تســبیح را دارد، 
خــواب شــما در آن عبادت، عمل شــما 
مقبوِل )درگاه الهی( و دعای شــما در آن 

مستجاب است«

ســخن آخر: )می خواهید به شــما 
بگویم بدبخت کیست؟(

گروهی هستند که وقتی وارد ماه رمضان 
شــدند خــود را می شــويند و در حالی 
که پاک شــده  اند از مــاه رمضان خارج 
می شــوند. بندگان خاّص خدا نیز قبل از 
ماه رمضان خود را می ســازند و وارد ماه 
رمضان می شــوند و ماه رمضان آن ها ماه 
راز و نیاز با خــدا و ماه خلوت با محبوب 

است.

اما کســانی که نــه قبل از مــاه رمضان 
خودســازی می کنند و نه در ماه رمضان، 
مصداق اين جمله می شــوند که رســول 
خدا)صلــی اهلل علیه و آله( در جمعه آخر 
ِقيَّ َمْن ُحِرَم  ماه شعبان فرمود: »...َفانَّ الشَّ
ِ في هَذا الَشْهِر الَْعِظیمِ ؛ براستی  ُغْفراَن اهللَّ
بدبخت کســی است که در اين ماه بزرگ 

از آمرزش خدا محروم گردد«.

معبودا! در ماه رحمــت  ماه رمضان ، همه 
ما را مشــمول رحمت خاصــت قرار داده  

)آمین  يا رب العالمین(.

منابع:
1.تفسیر نمونه

2. مثال های زيبای قرآن
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3یادداشت

هر مســلمانی حق دارد به بحث و بررسی 
درباره اسرار و فلســفه احکام بپردازد؛ اّما 
اين ســخن به اين معنا نیست هر چه می 
 خواهــد دل تنگمــان بگويیم و هر چه به 
فکرمان رســید، به نام بازگو کردن فلسفه 
حکم، مثــاًل روزه  را منحصراً رژيمی برای 
الغر شــدن  بدانیم؛ چرا کــه روزه ، اثر و 
مزيّت مخصــوص خــود را دارد و جامع 

میان ماّده و معناست.

تزکیه روح، تصفیه جسم

ما مجموعه  ای هســتیم از جســم و جان 
و روح و تن، و طبعاً دســتورات آســمانی 
بــرای تکمیل هر دو جنبه اســت. درباره 
اثر بهداشتی روزه و تأمین سالمت جسم 
انســان  ها و مصــون و محفــوظ ماندن 
از بیمــاری  هــای گوناگــون در حديثی 
از پیامبــر اســالم)صلی اهلل علیــه و آله( 
می خوانیم :»صومــوا تصّحوا؛ روزه بگیريد 

تا سالم باشید«.

از سوی ديگر روزه  روح  انسان را در قالب 
»تقوا« لطافت می  بخشد؛ تقوايی الهی که 
سرچشــمه حرکت به ســوی تمام خوبي 
ها و نیکي هاســت و انســان با احساس 
مسئولیت در درون خود به سوی اطاعت 
اوامر الهــی و ترک معاصــی حرکت می 
کنــد، و اينچنین جســم و جان آدمی از 

آلودگی گناه پاک می شود.

روزه، آزمون اخالص

تمام عبادات، مشروط به اخالص و به يک 
معنا از اســباب خلوص نیت است؛ ولی از 
آن جا که روزه عبادتی اســت که در ظاهر 
آشکار نیســت، تأثیر بســیار عمیق تری 
در آزمودن اخــالص مردم دارد؛ به تعبیر 
ديگر، تنها خدا از آن آگاه است و تا روزه 
دار چیزی نگويد کســی از روزه او باخبر 

نمی  شود.  

لذا امیــر مؤمنان علی)علیه الســالم( در 
نهج البالغه هنگامی که به فلســفه روزه  
یاَم  می  رســد چنین می  فرمايــد: »... الِصّ
ابِْتالًء الخــالِص الَْخلِْق؛ خداوند روزه را از 
اين جهت تشريع فرموده که روح اخالص  

در مردم پرورش يابد«!

روزه، عامل نورانیت قلب

کم خــوری  موجب روشــنائی نور معرفت 
در قلب  و پرخوری موجب خاموشــی آن 
است، همان نور معرفت فطری که خداوند 
برای تشــخیص صالح و فساد در نهاد هر 

انسانی قرار داده است.

بر اين اساس، هنگامی که انسان روزه  می 
گیرد نور و صفای تازه  ای در دل احساس 
می کنــد، خود را به نیکي ها نزديک تر، و 
از زشــتي ها و بدي ها دورتر می بیند،و 
آمادگی بیشتری برای شنیدن مواعظ در 

او حاصل می شود.

اينکــه در ماه رمضــان، قــرآن خواندن 
سفارش شده، علّتش اين است که در ماه 
رمضان به ســبب روزه ، قلب انسان صاف 
شــده و آماده پذيرش تلقینات و تبلیغات 

است و قرآن هم بهترين تبلیغ است.

روزه، تقویت کننده صبر

گاهی خداوند متعــال در قرآن مجیدش 
وقتــی مســئله  ای دارای ابعــاد مختلف 
و متنّوع باشــد در هرجايی به مناســبت، 
اشــاره به يکی از ابعاد آن می نمايد، مثاًل 
به تأثیر روزه  در تقويت روح انسان اشاره 
کرده، می فرمايد: »ای کســانی که ايمان 
آورده  ايــد! از صبــر)روزه ( و نماز کمک 

بگیريد! )زيرا( خداوند با صابران است!«.

صبر آن حالت اســتقامت و شــکیبايی و 
ايستادگی در جبهه مشکالت است. که در 
روايات فراوانی به روزه  تفسیر شده است؛ 
بلکــه ذکر روزه به عنوان يک مصداق بارز 

و روشن آن است، زيرا انسان در پرتو اين 
عبادت بــزرگ اراده  ای نیرومند و ايمانی 
اســتوار پیدا می کند و حاکمیت عقلش بر 

هوس هايش مسلم می گردد.

مفســران بزرگ در تفســیر اين آيه نقل 
کرده  اند که رســول گرامی اسالم هر گاه 
با مشــکلی روبرو می شد که او را ناراحت 

می کرد از نماز و روزه مدد می گرفت .

بیداری از خواب غفلت

اســتفاده از مواهب و نعمت  های مادی به 
 عنــوان يک اصل پذيرفته شــده، ولی در 
مســیر عبوديّت و بندگی و عمل صالح نه 
اينکه زندگی مرّفه هدف برای انسان شود 
و بقّیه چیز ها را در مســیر آن قرار بدهد؛ 
چرا که اين نوع زندگی انســان را از خدا 

غافل و بی خبر می کند.

اينجاست که اسالم دستور روزه  را داده، و 
با تعطیل کردن برنامه  هايی که در معرض 
هوی  و هوس اســت، و با محروم ساختن 
فرد از پاره  ای لّذات ماّدی  و امثال آن ها؛ 
انســان را از دنیای مادی جدا می کند و 

در عالم معنويت وارد می سازد.

سخن آخر: )مبارزه با هوای نفس مهم 
 ترین فلسفه روزه داری است(

روزه  رابطه انســان با خويشــتن است؛ با 
ايجاد اين رابطه، انســان موفق می شــود 
که با هوای نفــس خويش مبارزه کند؛ و 
با تحمل گرســنگی و تشنگی و همچنین 
چشــم پوشی از لذت جنســی عماًل ثابت 
کنــد می تواند زمام نفس  ســرکش را به 
دست گیرد، و بر هوس ها و شهوات خود 
مســلط گردد. در حقیقت بــزرگ ترين 
فلســفه روزه همین اثر روحانی و معنوی 

آن است.

تعبیر نورانی پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 
ْوُم ُجنٌَّة؛  درباره روزه  ماه رمضــان به »أَلصَّ

روزه  ســپر )ابــزار دفاعــی در برابر آتش 
جهّنم( است!«ناظر بر اين مسأله است که 
به وسیله روزه، شهوات در کنترل عقل در 
می آيند و انســان با اين وسیله دفاعی، از 

حمالت شیطان محفوظ می  ماند.

البتــه در ايــن کارزار غالبــاً ســنگین و 
پرزحمت، صفوف مطیعان و متواضعان در 
برابر فرمان حق، از هواپرســتان خودخواه 
جدا می شــود که اگر غیر از اين می بود 
هرگز ايــن جدايی صفوف صــورت نمی  

گرفت.

منابع
1. پاسخ به پرسش های مذهبی

2. اخالق در قرآن
3.انوار هدايت، مجموعه مباحث اخالقی

حکمت  های »روزه«
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

14
00

ه 
 ما

ن
دی

ور
فر

 / 
ـغ

لیـ
ب

1213

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

14
00

ه 
 ما

ن
دی

ور
فر

 / 
ـغ

لیـ
ب



1پرونده ویژه

درآمدی بر آسیب شناسی فرهنگ »انتظار«
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

مســئله ظهور امام زمان)عجل اهلل تعالی 
فرجــه الشــريف( از جمله  مهــم ترين 
مباحثی اســت که شیعه به سبک خاصی 
به آن معتقد است، لذا در خصوص مسأله 
مهدويــت مطالــب فراوانی وجــود دارد 
که اين مســأله جنبه اســالمی و شیعی 
و سیاســی پیدا کرده بــه همین دلیل از 

اهمیت فراوانی برخوردار است.

از ســوی ديگر بايد دانست همیشه يکی 
از مزاحمــت های دينــی در طول تاريخ 
خرافه و خرافه سازان بوده است که چهره 
دين را در نظر افــراد عاقل دگرگون می 
کند، يعنی به همان اندازه که دشــمنان 
قســم خورده دين به ضــرر دين کار می 
کنند خرافه ســازان و خرافه پرستان هم 
به همان انــدازه لطمه وارد می کنند. که 
سرچشــمه خرافات هم گاهی جهل است. 
يعنی نمی دانیم که اسالم چه گفته است 
و گاهی يک مشــت اوهام و تبلیغات سوء 
اســت که بعضی ها عمداً و از روی غرض 
بــه آن دامن می زنند، برای اين که چهره 
ديــن را بد کنند. لذا مــا بايد دين اصیل 
اســالم را از قرآن و ســنت ثابت شده و 
کلمــات معصومین)علیهم الســالم( برای 
مــردم معرفی کنیم و از هــرکاری که بر 

ضد آنها است، جلوگیری کنیم.

گفتنی است پس از انقالب اسالمی توجه 
مــردم به امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه 
الشريف( و مسئله مهدويت بیشتر شده و 
ترفندهاي دشمنان براي دور نگه داشتن 
مســلمانان از اين جريــان نیز روز به روز 
بیشــتر می شــود لیکن متأســفانه يک 
سلسله خرافه  در مسائل مذهبی به وجود 
آمده اســت. که  مــا نبايد اجــازه دهیم 
با خرافه  آمیخته گردد،  مسائل اســالمی 
زيرا اين کار اســاس دين و مذهب را زير 

ســؤال می برد. از جمله ايــن خرافه ، در 
مسائل مربوط به حضرت ولی عصر)عجل 
اهلل تعالی فرجه الشــريف( است که بعضی 
ها دارند ســوء اســتفاده و ادعاهايی می 

کنند.

در ادامه و در تبیین چیســتی خرافه بايد 
گفت به هر کار غیر عقاليی و غیر منطقی 
که نه پشتوانه وحی آسمانی داشته باشد، 
و نــه عقل ســالم آن را اجازه دهد خرافه 
گفتــه می  شــود. با اين معیــار می  توان 
حقیقــت را از خرافه جــدا کرد، و گرفتار 
خرافه نشــد. لذا با اين اوصاف بايد گفت 
مهدويت  در خصوص  خرافات  گســترش 
بسیار خطرناک است.که در ادامه اهم آن 

آسیب ها به مخاطبان ارائه می گردد.

خرافه گرایی راهبرد دشــمنان برای 
تضعیف مهدویت

بديهی اســت خرافات  بزرگترين دستاويز 
دشمن  و مهمترين رويکرد دشمنان برای 
سســت کردن عقايد مهدوی اســت که 
دســت به خرافه گرايی در سطح گسترده 
زده اند حال آنکه هنگامی که بخشــی از 
مذهب با خرافات آمیخته شود ارزش خود 

را از دست می دهد.

متأســفانه از ســوی ديگر افراد ضعیف و 
ناتوان و مغلوب و شکســت خورده، دائما، 
گرفتار توهم  انــد و ارزيابی واقعیات، آن 
چنان که هســت برای آنها مشکل است. 
وحشــت از دشمن ، ســبب می  شود که 
گرفتــار کابوســی از تخیــالت هولناک 
گردنــد، يا اين که برای پیروزی، دســت 
به دامن خرافات  بزنند و به جای جســت 
و جوی پیروزی در ســايه شمشــیرها در 
میدان نبرد،به امــور خرافی پناه می برند، 
ولی مجاهدان شــجاع، از اين موهومات، 

بیگانه  اند.

لذا نبايــد فراموش نمــود خرافات بالي 
بزرگي است و دشمنان مي خواهند وجود 
مبارک امام زمان را با خرافات آلوده کنند. 
از اين رو دشــمن، در پی تبديل مهدويت 
به خرافه اســت. بنابرايــن تضعیف آموزه 
مهــم مهدويّت و انتظــار و کمرنگ و بی 
اهمیت و خرافی جلوه دادن مسألة انتظار 
و ظهــور از جمله مهمتريــن راهبردهای 
دشمنان اسالم در تداوم خرافه گرايی در 

جوامع اسالمی است.

بديهــی اســت مراجع و علما نســبت به 
جلوگیــري از ترويــج خرافات هوشــیار 
هســتند، لیکن همه مردم نیز بايد نسبت 
به اين مســئله هوشــیاري الزم را داشته 

باشند.

قدرت  دست  آلت  دروغین؛  مدعیان 
های استکباری

گفتنی است گروهي آگاهانه با حضرت در 
حال دشمني هستند که مدعیان دروغین 
و فرق ضاله هســتند که از مــردم براي 
منافع مادي يا سیاسي خود سوء استفاده 
مي کنند؛ اينها قطعا با دست انگلستان و 
آمريــکا بوجود آمده که از اعتقادات مردم 
به حضرت ولي عصر)عجل اهلل تعالی فرجه 

الشريف( سوء استفاده کنند.

لذا مدعیان دروغین مهدويت و کســانی 
که ادعــای رؤيت می کنند از جمله گروه 
هايی هستند که از مهدويت به نفع منافع 
نامشروع شخصی خود بهره می گیرند که 
بايد مانع گســترش و فعالیت های آن ها 

شد. 

در تبیین سبقة تاريخی مدعیان دروغین 
مهدويت بايد گفت در طول تاريخ اسالم، 
تقريبا از همان قرن نخست، به نام کسانی 

برخورد می کنیم که با گذاردن نام »مهدی 
موعود« بر خود، و يا چسباندن اين عنوان 
از سوی ديگران به آنها، داعیه های بزرگی 
داشــتند، ولی گذشت زمان نشان داد که 
نه تنها مهدی نبودند، بلکه از ستمکارانی 
بودند که بايد به دست مهدی و با شمشیر 

او نابود شوند!.

ايــن امر همچنــان ادامه يافــت و هر از 
چندی، کســی مدعی مهدويت می  شد و 
گروهی را گرد خــود جمع می  کرد و به 
گمراه ســاختن آنها می  پرداخت؛ اما اين 
مهدی  های موســمی و فصلی، هیچ کدام 
ديری نپايیدند که نقشه  هايشان نقش بر 
آب شــد!، زيرا دعــوی مهدويت به همان 
اندازه کــه برای جلب موقــت گروهی از 
عوام دل  انگیز و رؤيايی اســت، خطرناک 
و دور از مصلحت سودجويان است، چون 
مهدی)عجــل اهلل تعالی فرجه الشــريف(  
بايد جهــان را پر از عدالــت کند، و اين 
چیزی اســت که زود مدعیان دروغین  را 

رسوا می  کند.

در میان اين مدعیــان دروغین در بعضی 
نشــانه  های بیماری روانی و سبک مغزی 
و در بعضی جاه طلبی و دنیاپرســتی موج 
مــی زد، لیکن بعضی ديگر، آلت دســت 
دشمنان شناخته  شده اسالم بودند که از 
وجودشــان برای انحراف فکر مسلمانان از 
مســائل حیاتی که بــا آن روبه  رو بودند؛ 
و يا برای ايجاد تفرقــه و نفاق و تضعیف 
قدرت مذهبی مخصوصاً قدرت روحانیون 
که همواره مزاحم سرســخت آنها بودند، 

استفاده می  شد.

هدف راقم اين ســطور از مبحث مطروحه 
تنها بیان دو موضوع اســت:1. بعضی می 
 گويند: می  دانیم از اعتقاد به ظهور مهدی 
سوء اســتفاده فراوانی شده و می  شود آيا 
بهتر نیســت اصل اين موضوع را مسکوت 
بگذاريم تا اين همه ســوء استفاده چی  ها 
آن را دستاويز خود نسازند؛ اصوال چرا ما 
چیــزی را بپذيريم که ايــن اندازه ممکن 

است از آن تعبیر نامطلوب شود؟

2- به راســتی آيا می توان بــاور کرد که 

بودند؛  دروغین  مهدويــت،  مدعیان  تمام 
هیــچ احتمال نمی  دهید که در میان اين 
مدعیان واقعیتی وجود داشــته اســت و 
همه فرصت طلب و سوء استفاده  چی و يا 

تحريک  شده استعمار نبوده  اند؟ 

در مورد ســؤال نخســت، بايــد گفت در 
زندگــی روزمره تا کنون چقــدر افراد را 
شنیده ايم که از عنوان پزشک و مهندس 
و دکتر، يا عناوين ديگــر قالبی، برای پر 
کردن جیب خود، يا اغراض ديگر، ســوء 
اســتفاده کرده  انــد، حال آيــا می توان 
گفت حاال که عنوان »طبیب« مورد بهره  
برداری نامشــروع گروهی قرار گرفته بايد 

بکلی منکر وجود طبیب و دکتر شويم!

به هــر حال، طرز بهره  گیری درســت يا 
نادرســت از يک موضوع نمی  تواند وسیله 
قضاوت درباره آن موضوع باشد. به راستی 
اگــر  اگــر روزی »انرژی اتمی« وســیله 
جنگ افروزان ســنگدل دنیا مورد ســوء 
اســتفاده قرار گیرد و در يک حمله اتمی 
به شهر »هیروشیما« 3۰۰ هزار نفر کشته 
، بــه جای بماند، دلیل اين می  شــود که 
بکلی از اين انرژی عظیم چشم بپوشیم يا 
اصال وجود آن را انکار کنیم؟ و در مســیر 
صحیح و به نفع جامعه انسانی مورد بهره 

 برداری قرار نگیرد؟

درپاســخ بــه پرســش دوم بايــد گفت 
الشريف(«  تعالی فرجه  »مهدی)عجل اهلل 
يک رســالت جهانــی دارد، و برای تحقق 
بخشــیدن به اين رسالت از تمام امکانات 
خدادادی و وســايل موجود يا وسايلی که 
خود به وجود می  آورد اســتفاده می  کند. 
لذا رســالت اصلی او بر چیــدن هرگونه 
ظلم و ســتم از محیط زندگی انسان  ها، 
و ريختن طــرح نوينی برای يک حکومت 
جهانی بر اســاس عــدل و داد و مبارزه با 
انواع تبعیض  ها و اســتعمار و استثمار و 

زورگويی گردن  کشان است.

حال آيــا هیچ يک از اين مدعیان دروغین 
يک  هزارم اين رســالت ها را عملی کرده 
اند؟ ما می  بینیم هنوز مظالم و ســتم  ها، 
تجاوزهــا و تعدي  ها، در حال گســترش 

است؛ يعنی، جهان هنوز رو به تراکم ظلم 
و ســتم می  رود، کی و کجا از عدل و داد 

پر شده است؟

و همین دلیل قوي ترين و مؤثرترين پاسخ 
به تمام مدعیان طول تاريخ اســت و سند 
زنده  ای اســت بر دروغ آنان، دلیلی کوتاه 

و فشرده اما برنده و قاطع!.

لزوم مقابله با شبکۀ وکالی دروغین

جای بســی تأســف اســت که از مساله 
مهدويت سوء اســتفاده های گسترده ای 
می شــود و بايد مراقب بود، زيرا هر روز 
امام زمان و نايب امام زمان تازه ای مطرح 
می کنند و بايد جلوی اين سو ء استفاده 
ها را گرفت و مردم را هوشیار کرد. گاهی 
اوقات ما را در نامه ها تهديد هم می کنند 
که ما نايب امام زمان هستیم و اگر چنین 
و چنان نکنید چه می شــود! و امثال اين 

سخنان بی اساس.

لذا بايد مراقب بــود برخی  افراد فرصت 
طلبی هستند که عنوان می کنند از طرف 
امام زمان مامور هســتند، يا نايب خاص 
امام زمان هستند، برخی نیز بشارت ظهور 
مــی دهند که بايد نیروهــای اطالعاتی و 
امنیتــی مراقبت بیشــتری در اين زمینه 
داشــته باشــند، و بلکه بايد با مدعیان و 
وکالی دروغین امام زمان)عجل اهلل تعالی 

فرجه الشريف( به شدت برخورد شود.

خرافه گرایی با ابزار مهدی هراسی

نبايــد فراموش نمــود مهدويت در طول 
تاريخ از  اهمیــت فراوانی برخوردار بوده 
اســت به همین دلیل دشمنان زيادی هم 
پیدا کرده اســت که وهابیان و فرقه ضاله 
دشــمنان اصلی آن به شمار می آيند و به 
مخالفت جدی آن مــی پردازند و از آثار 
مثبت آن در جهان تشیع وحشت دارند. 

لــذا بیگانگان و دشــمنان کــه از جمله 
عوامــل ترويج خرافه هســتند، دين را با 
خرافات آمیخته مــی کنند تا مردم دين 
را کنار بگذارنــد، بدين نحو که می گويند 
امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشريف( 
ظاهر می شــود و آنقدر خون می رزيد تا 
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خون به رکابش می رســد و با اين وسیله 
می خواهند مــردم را به امام زمان بدبین 
کنند، برخــی ظهور حضرت مهدی)عجل 
اهلل تعالــی فرجه الشــريف( را به گونه ای 
مطرح می کنند کــه همه از قیام آن می 
ترســند در حقیقــت اين افــراد به جای 
زمینه سازی برای ظهور، مهدی هراسی را 
ترويج می کنند.  حال آنکه ترويج مهدی 

هراسی در جامعه بسیار خطرناک است

لــذا برخــی می گويند اگــر حضرت ولی 
عصر)عجــل اهلل تعالــی فرجه الشــريف( 
ظهور کند گردن ما را خواهد زد به همین 
دلیل ما برای ظهورش دعا نمی کنیم؛ در 
حالی که اين نوع تبلیغات بسیار نادرست 

و غیرعقالنی است. 

حال آنکه امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــريف( عامل مهربانی است وبا فرهنگ 

و علم مردم را هدايت خواهد کرد.

تعالی فرجه  حضــرت مهدی)عجــل اهلل 
الشــريف( فرزند رسول و رحمت العالمین 
اســت و هرگــز با قیامشــان بــه دنبال 
ريختن خون مردم بی گناه نیســت بلکه 
آن حضــرت به دنبال مســائل فرهنگی و 
ارشــاد تبلیغ مردم اســت و دست بردن 
به شمشــیر حضرت تنها در برابر معاندان 

اصالح ناپذير خواهد بود. 

بدين ترتیب شايسته اســت کاری کنیم 
مردم عاشــق ظهور حضرت مهدی)عجل 
اهلل تعالی فرجه الشريف( شوند نه اين که 

مردم از ظهور حضرت بترسند. 

خرافی  ای  مولّفه  ظهور،  وقت  تعیین 
و جعلی

گروه ديگري که هدف دشمن از اقدامات 
آن هــا چون تعیین تاريخ ظهور يا فرمانده 
لشــکر حضرت اســت، چیزي جز تبديل 
مهدويــت به خرافــه نبوده اســت، زيرا 
براســاس روايات تعیین وقت برای ظهور 
کــذب و تعیین کنندگان کاذب هســتند 
لذا  ايــن کارها باعث می شــود تا مردم 
امام زمان و ظهــور را موهوم تصور کنند 
از اين رو وقتی شــما تطبیق انجام دهید 
اگر اين تطبیق درست نباشد به اعتقادات 

مردم آسیب خواهد زد.

بی ترديد دســت خارجی در اين مسئله 
قابل مشــاهده اســت اگرچه ممکن است 
برخی از جوان ها به عشق امام زمان)عجل 
اهلل تعالی فرجه الشريف( اين کار را انجام 
دهند و خودشــان هم متوجه دست های 

پشت پرده نباشند.

اگر چه  بايــد مراقب اين توطئه ها يعنی 
تعییــن وقت بود زيرا اين گونه مطالب بی 
پايه و اســاس اســت. بنابراين ما وقت را 
تعیین نمــی کنیم ولی امید زيادی داريم 
که ظهور نزديک باشــد و ما امیدواريم در 
آستانه ظهور باشــیم،در عمل نیز وظیفه 
ما در مقابــل آنان اتکا به ســنت پیامبر 
عظیم الشــان اسالم)صلی اهلل علیه و آله و 
سلم( براي حفظ اين ارزش ها از دستبرد 

دشمن است.

گســترش فســاد؛ نفی جهاد؛ نفی 
استکبار ستیزی

برای بســیاری اشــتباه بزرگــی حاصل 
شــده اســت که می گويند هرگاه شرط 
ظهــور حضرت مهدی )عجــل اهلل تعالی 
فرجه الشــريف( گســترش  فساد در روی 
زمین اســت، چرا با فســاد مبارزه کنیم؟ 
لذابايد  فســاد فرا گیر شــود  تا حضرت 
تعالــی فرجه  اهلل  االمر)عجــل  صاحــب 
الشــريف( ظهور کنند؛ در حالی که قرآن 
خــالف اين مســأله را تصريح می کند؛ و 
می گويد بايد بندگان صالح زمام امر را در 
ظهور آن حضرت به دســت گیرند، از اين 
رو بايد مردم را از اين اشــتباه خارج کرد 
و عباد صالحیــن تربیت کرد، البته گاهی 
اوقات خواصی هســتند که در اين مسأله 

نیز ساده فکر می کنند.

لذا شــرط ظهور امام علیه السالم، هرگز 
منحصر به گســترش فســاد در اجتماع 
انسانی نیســت؛ بلکه مردم جهان بايد از 
نظر رشد فکری و کماالت روحی به حدی 
برســند که بتوانند ارزش وجود امام علیه 
الســالم را درک نمايند و شايسته رهبری 

او گردند.

بدين ترتیب گســترش فســاد و آلودگی 

جامعه بشــری هدف اصلی نیســت، بلکه 
زمینه را برای ظهور حضرت مهدی )عجل 
اهلل تعالی فرجه الشريف( و اصالح جامعه 
انســانی فراهم می  سازد؛ زيرا هنگامی که 
ظلم و جور زمین را فرا گرفت و بشــريت 
گرفتار تبعیضات ناروا و مفاســد گوناگون 
گرديد ديگر انســان تنها به اتکای نیروی 
خود و قوانینی کــه وضع کرده نمی تواند 
مشــکالت را ريشه کن ســازد و عدالت 
اجتماعی را در سراســر کره زمین مستقر 
نمايد؛ بلکه در اين هنگام، آمادگی فکری 
کامل برای پذيرش برنامه يک رهبر الهی 

پیدا می  کند.

از همه اينها گذشــته، ما بايــد موقعیت 
خود را در زمینه انقالب »حضرت مهدی« 
الشريف( مشخص  تعالی فرجه  )عجل اهلل 
کنیم؛ بديهی اســت اگر ما به گســترش 
فســاد کمک کنیم، از کســانی خواهیم 
بود که انقــالب حضرت مهدی )عجل اهلل 
تعالی فرجه الشريف( برای درهم کوبیدن 
آنها صورت می  گیرد و اگر درصدد اصالح 
جامعه باشــیم، از کسانی خواهیم بود که 
در ارتش انقالبی حضــرت مهدی )عجل 
اهلل تعالــی فرجه الشــريف( همکاری می  

کنند.

بنابر اين، سکوت در برابر فساد و يا کمک 
به توسعه فساد چه از لحاظ کلی و چه از 
نظر شــخصی برای ظهور حضرت مهدی 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشــريف( صحیح 

نیست.

بیشــتر به نظر می  رسد که اين اشکال و 
مغلطه کاری را کســانی درست کرده  اند 
کــه می  خواهند از زير بار مســؤولیت  ها 
فرار کنند و يا آلوده به هر فسادی شوند.

در  مهدویت  عقلــی  براهین  ارتقای 
کنار دالیل نقلی

بايد اذعان داشــت برخی افــراد به دلیل 
ناآشنا بودن به مسائل علمی بدون مدرک 
و اســتناد قوی علمی در خصوص حضرت 
مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه الشريف( راه 
نادرســت می پويند و اين گونه برخوردها 
متناسب با سیره اهل بیت)علیهم السالم( 

نیست. 

بلکه بايد به ســراغ داليل قوی از کتاب و 
سنت برای اثبات وجود آن حضرت برويم 
زيرا اگر يک دلیل آسیب پذير باشد ديگر 
داليل هم زير سئوال می رود و ما نبايد به 
برخــی افراد اجازه بدهیم تــا اين گونه با 

مسأله مهدويت برخورد کنند. 

حال آنکه کتاب های فراوانی در خصوص 
تعالی فرجه  حضــرت مهدی)عجــل اهلل 
الشــريف( نوشته شده اســت که غالباً به 
صورت نقلی اســت؛ در حالی که استدالل 
های عقلی بسیار قوی نیز وجود دارد و می 
توان از مبانی عقلی به استنباط مهدويت 
پرداخت و به وسیله همین استدالل های 
عقلی قوی به نتیجه مطلوبی دست يافت. 

سخن آخر

در خاتمــه بايــد برخی از شــیفتگان و 
عالقمنــدان به آن حضــرت را  از برخی 
اشــتباهات در آورد چرا کــه برخی افراد 
فکر می کنند صرفــاً با قرائت دعای ندبه 
و دعای توســل و نماز مســجد جمکران 
مشکالتشــان حل می شود حال آنکه اين 
توسالت خوب است اما ماورای اين ها اين 

است که تالش کنند امام زمانی شوند.

در تشــريح اين مســأله بايــد گفت در 
خصوص مســئله مهدويت در گذشته کار 
ريشــه ای و دقیقــی صــورت نگرفته بود 
خوشــبختانه هم اينک فعالیت های مفید 

و قابل توجهی صورت می گیرد. 

از سوی ديگر مسئله مهدويت سه مرحله 
دارد؛ مــا قبل ظهور هنــگام ظهور و بعد 
از ظهور اما تاکنون بیشــترين فعالیت ها 
بر روی مرحله قبل از ظهور انجام شــده 
و کتاب هايــی که هنــگام و پس از ظهور 
تالیف شده، بسیار اندک است که بايد در 
اين زمینه نیز با همت بیشتری وارد شد و 
توجه بیشتری در اين زمینه صورت گیرد، 
که جــا دارد در اين عرصــه نیز کارهای 
علمی و پژوهشی گسترده ای انجام شود.

هم چنین بايد در زمینة گسترش خرافات 
خصوص مهدويت چاره اساســی انديشید، 

تا در آينده شــاهد زير سئوال رفتن اصل 
نباشیم.  مسأله 

ما بايد همیشه سر سفره امام عصر )علیه 
السالم( باشــیم ؛ هر کس تا اندازه ای که 
در تــوان و ظرفیت او اســت بايد در راه 
امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشريف( 
برای خوشنودی ايشــان گام بردارد. هم 
چنیــن  بايد ســطح فرهنگ ســازی در 
موضوع مهدويــت و فرهنگ انتظار را در 
میان مردم افزايش داد که اگر توده های 
مردم واقعا آماده ظهور شوند، حضرت نیز 

ظهور خواهد کرد. 
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»احکام پزشکی«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

در عصر و زمانه ای قرار داريم که پیشرفت 
ها، تحوالت و توسعه چشــمگیر علوم، به 
نوبة خــود عرصه های جديــدی رقم زده 
و ضرورت بهره گیــری از اجتهاد عمیق و 
فقاهــت را در حوزه های پیشــرفت علوم 

بشری دوچندان کرده است.

در اين میان حوزۀ پزشکی با قلمرو گستردۀ 
خود يکی از عرصه های پرابتال و با اهمیت 
به شمار می آيد؛ قلمرويی که محدودۀ آن 
با پیشرفت های ســريع و فناوری شتابان 
معاصــر، بر حجم پرســش هــای فراوان 
و مســائل خرد و کالن افزوده اســت؛ به 
عنوان نمونه احــکام مرتبط با معالجات و 
جراحی های ترمیمــی و زيبايی، آزمايش 
 ها و تحقیقات پزشــکی، پزشــکی قانونی، 
پیوند اعضا، داروها و تکنولوژی  های نوين، 
ســلول  های بنیادين و انواع باروری  ها که 
به عنوان مســائل مستحدثة حوزه پزشکی 

مورد توجه قرار گرفته است.

بر اين اســاس وجود پرســش ها و مسائل 
مبتالبه پزشــکی، فراروی فقــه و فقاهت، 
ضرورت تدوين احکام و نظام فقهی جديد 
بر مدار نظريه پــردازی و تولید علم را در 

اين حوره ضروری ساخته است.

کتاب اينچنین می نويســد: مّدت ها بود 
که فکر جمــع آوری نظريات فقهی  مرجع 
عالیقدر جهان تشــّیع حضــرت آيت اهللَّ 
العظمی مکارم شــیرازی )مّد ظلّه العالی(، 
پیرامون مسائل و احکام پزشکی ذهن ما را 
مشغول داشت، و در برابر پرسش بسیاری 
از مقلدان و دوســت داران معّظم له مبنی 
بر اينکه: »آيا اســتفتائات پزشکی حضرت 
آقا منتشر شده يا نه؟« پاسخ ما منفی بود، 
اّما ايــن امور انگیزه شــروع کار را تقويت 
می کــرد، تا اينکه ايــن موضوع را خدمت 
آن مرجع بزرگوار مطرح نموده، و با کسب 
موافقت ايشــان کار را آغاز کرده، و پس از 
فراز و نشیب  های زياد و مطالعات فراوان، 

اين کار به پايان رسید.

»احکام پزشکی« در یک نگاه

کتاب احکام پزشکی حاصل نظريات فقهی 
مرجع عالیقدر جهان تشــیع حضرت آيت 
اهلل العظمــی مــکارم شــیرازی )مد ظله 
العالــی(، پیرامون مســائل مهــم و مورد 
ابتالء در موضوع پزشــکی در برابر پرسش 
بسیاری از مقلدان و دوست داران معظم له 
می باشد؛ اثری وزين و مجموعه  ای متمايز 
است که با دقت و تتبعی ستودنی مباحث 
مطرح در فقه پزشــکی با روش اجتهادی 
فراهم شــده که بی گمــان گامی مهم در 
ارتقای مباحث فقه پزشکی برای دانشوران 
و پژوهشگران اين حوزه قلمداد خواهد شد.

گفتنی اســت تدوين اثر بــه نحوی انجام 
گرفته اســت که نفع آن عام و بهره گیری 
از آن برای همگان آسان باشد.شايان ذکر 
است که معظم له اين رساله را مورد تايید 

و عمل به آن را مجزی اعالم نموده اند.

ساختار اصلی کتاب

کتــاب احکام پزشــکی در بیســت فصل 
احکام دانشــجويان رشــته  بر  مشــتمل 

پزشــکی، مسائل مربوط به تشريح، مسائل 
مربوط با معاينه و درمان، تحقیقات پزشکی 
و تبعات آن، دندان پزشکی، زنان و زايمان، 
جلوگیــری از انعقاد نطفه، تلقیح و باروری 
مصنوعی، مســائل مربوط به سقط جنین، 
پیوند  مغزی،  جنسّیت،مرگ  ازدواج،تغییر 
اعضا،خــون و فرآورده های آن،پزشــکی 
قانونــی، وظیفه پزشــک در برابــر افراد 
مختلف،ضمان طبیب، احکام بیمارســتان 
ها، احکام داروخانه ها و احکام بیماران می 

باشد.

ویژگی اثر

از ويژگــی  هــای قابل ذکر ايــن کتاب ، 
جامعیت آن است؛ فصول بیست گانة کتاب 
و فتاوای بررســی شــده در آن، بر اساس 
اهمیت، تازگي، کاربردي بودن آن در فقه 
پزشــکي، انتخاب شده  و کاربرد گسترده و 

فراگیری در فقه پزشکي دارند.

گزارش محتوایی اثر

حکــم تحصیــل دختران در رشــته های 
مناسب زنان

فصــل اول کتاب شــامل احکام مســائل 
تحصیلی، احکام نگاه و نظر، احکام پوشش، 

ضمان و موضوعاتی از اين دست است.

ســوال: اکثر پزشکان مجاری ادرار و کلیه، 
مرد هستند؛ آيا گرفتن اين تخّصص جهت 
کم کــردن ارتباطات غیر هم جنس، برای 

خانم ها واجب است؟

جواب: بــا توّجه بــه اينکه نــگاه به غیر 
همجنــس، در مورد عورت گناه ســنگین 
 تــری دارد، الزم اســت به عنــوان واجب 
کفايی گروهی از همجنس  ها اين دوره را 

بگذرانند.

سوال: جهت تشــخیص بعضی از بیماری 
 ها، از جمله بیماري های زنان، بیشــتر از 
سونوگرافی اســتفاده می شود، و متخّصص 
زن در آن کم اســت، آيا بر دانشــجويان 
دختر واجب است که در اين رشته تحصیل 

کنند؟

جواب: الزم اســت به عنوان واجب کفايی 
عّده  ای در اين رشته تحصیل کنند.

حکم تشريح پیکر مسلمان 

در فصــل دوم کتاب حکم فقهی تشــريح 
و برخی از فروع اين مســأله بیان گرديده 

است.

ســؤال: آيا مجازيم مســلمانی که وصیت 
کرده بعد از وفاتش وی را تشــريح کنند، 

تشريح نمايیم؟

جواب: تشريح مرده مسلمان برای مقاصد 
پزشکی با چند شرط جايز است:

1. مقصود ياد گرفتــن و تکمیل اطالعات 
طّبی برای نجات جان مسلمان بوده باشد، 

و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود.

2. دسترسی به مرده غیر مسلمان نباشد.

3. بــه مقدار ضــرورت و احتیــاج قناعت 
شــود، و اضافه بر آن جايز نیست. با چنین 

شرايطی تشريح جايز، بلکه واجب است.

حکــم اخذ وجه مــازاد بر تعرفه توســط 
پزشکان )زيرمیزی(

فصل سوم کتاب به بیان احکام فقهی حق 
طبابــت، هزينه های درمــان و معاينات، 
تشخیص بیماری،احکام مختلف معالجه و 
درمان،نگاه، لمس،خلوت با اجنبّیه و انواع 

درمان اختصاص يافته است.

ســؤال: برخی از جّراحان خــارج از تعرفه 
تعیین شــده از بیمــاران پــول دريافت 
می کننــد، و بیمــار نیــز به ناچــار آن را 

می پردازد. آيا اين کار مجاز است؟

جــواب: در صورتی که طبیب اســتخدام 
دولت باشــد، در برابر انجــام وظیفه خود 
نمی تواند پول اضافــی بگیرد، ولی اگر در 
استخدام نبوده باشد، هر قدر با بیمار توافق 
کند مانعــی ندارد؛ ولی بايد عدل و انصاف 

را رعايت کند.

حکم شبیه سازی انسان چیست؟

مولّــف اثر در فصل چهــارم کتاب به بیان 
حکم فقهی انجام آزمايش های پزشکی بر 
روی انسان  های داوطلب )سالم يا بیمار(، 
و بیان حکم شبیه سازی از لحاظ شرعی و 

مبانی اسالمی پرداخته است.

ســؤال: با توّجه به پیشــرفت علم پزشکی 
و ژنتیــک، و موفقّیــت انســان در تولید 
غیر جنسی گوســفند، موش و مانند آن، 
و قابلّیــت اجرای اين عمــل در تولید غیر 
جنسی انسان و ترمیم اعضا، لطفاً بفرمايید:

الف( آيا انجام چنین عملی )تولید انســان 
کامل از طريق شبیه ســازی( شرعاً صحیح 

است؟

جواب: همان گونه که قباًل اشاره کرده  ايم 
اين کار ممکن اســت ذاتاً اشکالی نداشته 
باشــد؛ ولی با توّجه به عــوارض نامطلوب 
فــراوان اجتماعــی و اخالقی کــه بر آن 
مترتّب می شود، شرعاً مجاز نیست؛ بعالوه، 
اگر مســتلزم نظر و لمس حرام به هنگام 
کشت سلّول مشابه در رحم انسان گردد، از 
اين نظر اشکال ديگری متوّجه آن می شود.

ب( آيا ســاخت اعضا و پیوند آن به انسان، 
شرعاً صحیح است؟

جواب: اشــکالی ندارد، مشــروط بر اينکه 
مستلزم کار حرام خاّصی نبوده باشد.

حکم شرعی جلوگیری از بارداری

قلمــرو فقهی اخالق پزشــکی و بررســی 
ضمان دندانپزشــکان، حکم فقهي پزشکي 
ســزارين انتخابي، پاسخ به سؤاالت شرعی 
مخاطبان دربارۀ مســائل تحصیلی رشــته 
زنــان و زايمان، بیان احــکام فقهي روش 
هاي پیشگیري از انعقاد نطفه و بیان مسائل 
مســتحدثه پزشکی در زمینه پیشگیری از 
بارداری و ســقط درمانی از جمله مباحث 
مطروحه ای است که مولف در فصل پنجم، 

ششم و هفتم کتاب بدان پرداخته است.

ســؤال: جلوگیری از انعقاد نطفه، شــرعاً 
چگونه است؟

جواب: برای جلوگیــری از انعقاد نطفه هر 
وســیله  ای که بی ضرر باشد، و باعث نقص 
مرد يا زن نشــود، )مثــل اينکه مرد يا زن 
برای همیشــه از قابلیت تولید مثل بیفتد( 
مجاز اســت؛ ولی اگر مستلزم نظر يا لمس 
حرام باشــد جايز نیســت، مگر در موقع 

ضرورت.

البته تعامل و ارتباط فقه و احکام پزشکی 
از جملــه پاســخگويی فقهی به مســائل 
مورد ابتال در اين حوزه، از ســبقة تاريخی 
برخوردار بوده و پیشرفت مسائل پزشکی با 
حضور پويای فقه در اين عرصه توأم شــده 
است؛ به نحوی که تحلیل مسائل پزشکی 
بر مــدار آيات و روايات از جمله ابداع ها و 
نوآوری های پژوهش های حوزوی اســت 
که بســیاری از خألهای موجود جامعه را 

ترمیم کرده است.

تحقــق اين مهــم از اين مســأله حکايت 
دارد کــه دين مبین اســالم با بهره گیری 
از قواعد جامع توانســته بــر مبنای تبیین 
احکام مختلــف مکلفین در روابط فردی و 
اجتماعی، نظام های فقهی مورد نیاز مردم 
را تدوين و ارائه نمايد، که تراث ارزشــمند 
فقهی اعصار گذشته و حاضر، مبین ظرفیت 
بی بديل اســالم در همت و تالش فقهای 

ژرف انديش به شمار می آيد.

فقهايــی دغدغه منــد و دور انديش که با 
توان بی بديل فقهی خويش، پاســخگويی 
به پرســش ها و مسائل شــرعی جديد در 
موضوعات مختلف به ويژه احکام شــرعی 
مرتبط با حوزۀ پزشــکی را به منصة ظهور 

رسانده اند.

در اين میان حضرت آيت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی)مدظله( از جمله فقهايی است که 
با ســرپنجة فقاهت خويش به پرسش ها و 
مسائل شــرعی جديدی در حوزۀ پزشکی 
پاســخ گفته و با تبیین وتحلیل شايســته 
فقهــی در قالب تألیف کتاب ارزشــمند » 
احکام پزشــکی«، پويايی فقه جواهری در 
مواجهه با توســعه شــتاب آمیز در حوزۀ 

پزشکی را رقم زده است. 

انگیزۀ تألیف

پژوهشگر و تنظیم کننده اثر در پیشگفتار 
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حکم فقهی رحم اجاره  ای

گونه های باروری و حکم شــرعی آن ها و 
صور مختلف سقط جنین و و تبیین احکام 
فقهی آن در فصل هشتم و نهم مورد اشاره 

قرار گرفته است.

ســؤال: رحم بانويی به هر علّــت قادر بر 
نگاهداری جنین نیســت، و آن را ســقط 
می کند. بــا آمیزش تخمــک وی و نطفه 
شــوهرش در آزمايشــگاه، و انتقال جنین 
به رحــم زن ديگری که شــوهر ندارد )و 

مادر جانشــین،  اصطالح  به 
يا مــادر قائم مقــام نامیده 
می شــود( بّچه رشد نموده، 

و بــه موقع، متولّد می شــود، 
و برابــر قــرار داد اجرت معّینی 

به مادر جانشــین داده می شود، تا 
کودک تحويل زن و شــوهر گردد. آيا 

اين کار جايز می باشد؟

جواب: اين کار ذاتاً مانع شرعی ندارد، ولی 
مستلزم مسائل جنبی حرامی از قبیل لمس 
و نظر کردن است. بنابراين، هرگاه اين کار 
به وسیله محرمی مانند شوهر انجام شود، 
به ايــن صورت که نطفه خود و يکی از دو 
همســرش را بگیرد، و ترکیب نمايد، و در 
رحم همسر ديگر )هرچند عقد موّقتی با او 
خوانده باشد( کشت کند، مرتکب حرامی 
نشــده  اند. در غیر اين صورت، برای مجاز 
بودن اين محّرمات جنبــی بايد ضرورتی 

وجود داشته باشد.

حکم شرعی ترمیم پرده بکارت

مولف در فصل دهم احکام شــرعی ازدواج 
مبتاليــان به ايــدز، ترمیم پــرده بکارت، 
آزمايش پرده بکارت، آزمايش های قبل از 
عقد، بیماری ها و عیوب فسخ نکاح، عیوب 
و بیماری های قابــل درمان، بیماری ها و 
عیوب جايگزيــن، برخی از عیوبی که حق 
فسخ نمی آورد، حکم ازدواج بعد از تغییر 
جنسّیت واقعی و نفقه زوجه بیمار را بیان 

کرده است.

ســؤال: بعضی از زنان با مراجعه به پزشک 
در خواســت دوختن يا ايجاد پرده بکارت  
به صــورت جّراحی ترمیمــی دارند. اين 

عمل از ديدگاه پزشــکی يــک اقدام طّبی 
همانند ســاير موارد، نظیــر اصالح عیوب 
ظاهــری بینی، صورت، شــکم، و اندام ها 
اســت، و از ديدگاه بیماران همانند کسانی 
که دارای يک اشــکال در صورت، دســت 
و ساير قســمت های بدن می باشند، و از 
معالجه آن منتفع می گردند، می تواند برای 
فرد متقاضی منافع اجتماعی داشته باشد. 
اشــتغال به عمل فوق، از نظر شرع مقّدس 

چگونه است؟

جواب: 
در 

صورتــی که 
مزبور  اشخاص 

ضرورتــی  واقعــاً 
برای اين کار احساس  

تدلیس  قصــد  و  کنند، 
نداشته باشند، جّراحی فوق 

شرعاً اشکالی ندارد.

حکم شرعی تغییر جنسیت

 معظــم له در فصــل يازدهم، احکام 
فقهی مرتبط با تغییر جنســیت را بیان 

کرده است.

ســوال: تغییر جنسّیت از نظر شرع چگونه 
است؟

جواب: تغییر جنســّیت ذاتاً خالف شــرع 
نیســت، ولی بايــد از مقّدمات مشــروع 
استفاده شود؛ يعنی نظر به عورت و لمس 
آن الزم نیايــد، مگر اينکه به حّد ضرورت، 
همچون ضرورت مراجعه به طبیب رسیده 

باشد، که در اين صورت جايز است.

اهدای عضو چه حکمی دارد؟

بیان احکام و مســائل مختلف فقهی مرگ 
مغزی، احکام فقهی پیوند اعضا، بررســی 
مســايل فقهی خون و فرآورده های آن و 
احکام شرعی خريد و فروش خون از جمله 
موضوعاتی اســت که در فصــل دوازدهم، 
ســیزدهم و چهاردهم بدان اشــاره شده 

است.

نظر  به  سوال: 

پیوند حضرت  عالــی، 
عضو از فردی که دچار مرگ مغزی شــده 

چه حکمی دارد؟ 

جواب: هرگاه مرگ مغزی به طور کامل و 
مسلّم باشد، و هیچ گونه احتمال بازگشت 

بــه زندگی عادی وجود نداشــته باشــد، 
برداشــتن بعضی از اعضا )خواه مانند قلب 
باشــد يا کلیه يا عضو ديگــر( برای نجات 

جان مسلمانی، مانعی ندارد.

حکم شــرعی کالبد شــکافی در پزشکی 
قانونی

احکام شــرعی کالبد شــکافی و پزشکی 
قانونــی و حکم شــرعی مســئولیت های 
قانونی پزشــکان در برابــر بیماران در 
فضل پانزدهم و شــانزدهم بیان 

شده است.

از  يکی  ســؤال: 
وظايف 

پزشکی 
تشــخیص  قانونی 
و تعییــن علّــت تأّمه مرگ 
امواتی اســت که بنا به داليلی، از جمله 
بیم وقوع و يا وقوع جنايت، بايد علّت تاّمه 
مرگ آنان بــرای محاکم قضايی روشــن 
گردد، بــا توّجه به اينکه انجام عمل کالبد 
شــکافی راهی است برای کشف حقیقت و 
احقــاق حّق اولیای دم، آيا انجام اين عمل 

شرعاً جايز است؟

جواب: چون شــارع مقّدس راضی به هدر 

رفتن و پايمال شدن خون مسلمان نیست، 
در اين گونه موارد بر حاکم شرع الزم است 
امر به کالبد شــکافی کند، تا مشکل حل 

شود. 

حکم شرعی قصور پزشکی منجر به فوت 

فصــل هفدهم کتــاب به احــکام فقهی 
ضمان پزشک، ضمان آزمايشگاه و ضمان 

بیمارستان اختصاص يافته است. 

هم چنیــن مراکــز درمانی و پزشــکی، 
مجموعه ی پزشــکان، پرستاران، کارکنان 
و بیماران و داروخانــه ها مخاطبان اصلی 
فتــاوای معظــم له در فصــل هیجدهم و 

نوزدهم کتاب به شمار می آيند.

سؤال: چنانچه سهل انگاری طبیب در عمل 
جّراحی موجب آســیب وارد شدن به 

بیمار گردد لطفاً بفرمايید:

1. آيا طبیب ضامن 
پرداخت 

ديه 
است؟

2. اگــر به واســطه ســهل 
انگاری در عمل جّراحــی قلب، نیاز 
به عمل جّراحی و درمان بعدی شــود، آيا 
طبیب سهل انگار بايد هزينه آن را بپردازد، 

يا همان ديه کافی است؟

3. اگر سهل انگاری طبیب منتهی به فوت  
بیمار شود، قتل چگونه قتلی خواهد بود؟

جواب: 1. آری ضامن است.

2. هــرگاه هزينه بیش از ديه باشــد، بايد 
عالوه بر ديه تفاوت آن را نیز بپردازد.

3. معمواًل از قبیل قتل شبه عمد است.

آيا تزريق آمپول و ســُرم روزه را باطل می 
 کند؟

فصل پايانی کتاب به احکام شرعی طهارت 
و نجاســت، احکام وســواس، احکام وضو، 
احکام غســل، احکام تیّمم بیماران، احکام 
نماز، نماز مسافر، نماز قضا، نماز جماعت، 
نمــاز جمعــه، بیمــاری و ســقوط نماز، 
احــکام روزه، احکام حــّج بیماران، احکام 
معامالت بیماران، روش های پیشگیری از 
بیماری،مراجعه به پزشــک غیر همجنس، 
تمايالت هم جنس گرايانه، احکام وصّیت، 
احکام حدود و تعزيــرات، احکام قصاص، 
احــکام ديات،احکام حفظ جــان، احکام 
ضرورت و اضطرار خوردنی های غیر مجاز 

و احکام متفّرقه اختصاص يافته است.

سؤال: حکم تزريق آمپول و سرم از طريق 
رگ کــه )1. فقط جنبه تقويتی داشــته 
باشــد، 2. جنبه درمانی و تقويتی داشته 
باشــد، 3. جنبه غیر تقويتی داشته باشد( 

در حین روزه داری چیست؟

جواب: تمام تزريقات مذکور برای روزه دار 
اشــکال دارد؛ ولی تزريق در عضله مانعی 

ندارد.

مجموعــه  ايــن  اســت  گفتنــی 
پاســخگوی نیاز ها و پرســش های 
فقهی دانشــجويان رشــته پزشکی و 
پزشــکان و بیماران خواهد بــود، بنابراين 
مطالعه دقیق آن به همگان، مخصوصاً اين 

سه گروه توصیه می شود.

امیــد آن که اين گونه تــالش  های علمی 
زمینه ســاز رشــد و تعالی جامعه پزشکی 
کشــور و چراغی فراراه همه کوشندگان و 

جويندگان طريق دانش و معرفت باشد.

الزم به ذکر است اين کتاب نفیس با تنظیم 
و تدوين حجه االســالم علیــان نژادی در 
سال 1387، در يک جلد و در 24۰صفحه، 
در قطع رقعی توســط انتشارات امام علي 
بن ابي طالب )علیه الســالم(به زيور طبع 
آراســته شده و تا کنون نیز چندين مرتبه 

تجديد چاپ شده است.
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روزه عاملی برای تثبیت عدالت فردی و اجتماعیمعارف اسالمی
پرسش: 

مجبور کردن بندگان به گرسنگی و تشنگی 
روزه داری بی عدالتی نیست؟!

پاسخ اجمالی:
ايــن عبادت، نه تنها موجب پديد آمدن هیچ 
بی عدالتی ای نمی گــردد، که حتی زمینه 
شکل گیری عدالت فردی و اجتماعی و رشد 
شخصیت انسانی و نیل به آرمان های الهی را 

نیز تأمین می کند.
روزه به »حکومت عادت و شــهوت« بر انسان 
پايان می دهد و انســان را از بردگی تمنیات 
نفسانی رها می سازد. آزادگی و کمال روحی 
به پايداری مقابل خوردنی ها و نوشیدنی ها يا 
کامجويی های جنسی نیازمند است که روزه به 
عنوان تمرينی يک ماهه پديد آورنده آن است.

روزه درس برابری و عدالت گستری در میان 
افراد اجتماع است؛ با انجام اين دستور مذهبی، 
افــراد متمکن وضع گرســنگان و محرومان 
اجتماع را به طور محســوس درمی يابند و به 

کمک آنها می شتابند.
 ضمن اينکه روزه حتی از حیث جسمی نیز اثر 
مثبت بر بدن دارد و در طب امروز و همچنین 
طب قديم، اثر معجزه آســای  »امساک« در 
درمان انواع بیماری ها به ثبوت رسیده و قابل 

انکار نیست.
پاسخ تفصیلی:

هنگام بحث از تشــريع حکم روزه ماه مبارک 
رمضان، ممکن است اين سؤال به ذهن برسد 
که چرا خداوند چنین حکم سنگین و سختی 
را - بــه خصوص در فصل هايی که هوا گرم و 
روز طوالنی می شود - از بشر خواسته است؟! 
آيا اين عادالنه است که به موجب حکم خداوند 
انسان گاهی اوقات، شانزده يا هفده ساعت از 

خوردن و آشامیدن امساک بورزد؟!
لزوم نگاه جامع به همه ابعاد روزه داری

برای پاســخ به اين ســؤال شايسته است که 
بگويیم اين سؤال فقط وقتی ممکن است به 
ذهن برســد که شخص فقط بر يک جنبه از 
روزه که همان امساک از روزه است تمرکز کند 
و از ســاير جنبه های آن غفلت نمايد؛ اين در 

حالی است که با دقت در آثار فردی و اجتماعی 
روزه می بینیم که اين عبادت، نه تنها موجب 
پديد آمدن هیچ بی عدالتی ای نمی گردد که 
حتی زمینه شــکل گیری عدالت اجتماعی و 
رشد شخص و نیل به آرمان های الهی را نیز 

تأمین می کند.
نقش ســازنده روزه در تقویت اراده و 

اخالص
از فوائد مهم روزه اين اســت که روح انسان را 
»تلطیف« و اراده انسان را »قوی« و غرائز او را 
»تعديل« می کند. پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه 
وآله( می فرمايند: )هــر کس يک روز در ماه 
مبارک رمضان روزه گیرد، از گناه خود بیرون 
رود مانند روزی که از مادر زاده شــده است(؛ 
»َمْن َصاَم يَْوماً ِمْن َرَمَضاَن َخَرَج ِمْن ُذنُوبِِه ِمْثَل 
يَْوَم َولََدتْه «)1(. چرا روزه چنین تأثیر عمیق و 

انسان سازی دارد؟
به نظر می آيد پاســخ اين ســؤال را بايد در 
ثمرات و آثار اين عمل عبــادی ديد؛ روزه به 
»حکومت عادت و شهوت« بر انسان پايان می 
دهد و انسان را از بردگی تمنیات نفسانی رها 
می سازد. خطرناکترين و بدترين حکومت ها، 
حکومت عادت بد و بندگی نفس است چه بسا 
يک اعتیاد کوچک - مانند اعتیاد به سیگار- به 
عّزت نفس انسانی لطمه ای جبران ناپذير وارد 
می سازد تا چه رسد به اعتیادهای ديگر! انسان 
آزاد کسی است که هیچ نوع عادت نامطلوبی بر 
او حکومت نکند و با اراده آهنین خود حکومت 
هر نوع عادتی را ســرکوب سازد و يک چنین 
آزادگــی و کمال روحی به مقاومت و پايداری 
مقابل خوردنی ها و نوشیدنی ها يا کامجويی 
های جنسی نیازمند است که روزه به عنوان 

تمرينی يک ماهه پديد آورنده آن است.)2(
روزه دار با امساک خود عمال ثابت می کند که 
او همچون حیوان دربند اصطبل و علف نیست؛ 
بلکه او می تواند زمام نفس سرکش را به دست 
گیرد و بر هوس ها و شهوات خود مسلط گردد. 
اثر روحی و روانی روزه بسیار عمیق است؛ زيرا 
انســان هايی که انواع غذاها و نوشابه ها را در 
اختیار دارند و هر لحظه تشنه و گرسنه شدند 
به سراغ شان می روند همانند درختانی اند که 
در پنــاه ديوارهای باغ بر لب نهرها می رويند. 

اين درختان نازپرورده بســیار کم مقاومت و 
کــم دوام اند و اگر چند روزی آب از پای آنها 
قطع شود پژمرده می شوند و می خشکند؛ اما 
درختانی که از البه الی صخره ها در دل کوه 
ها و بیابان ها می رويند و نوازشگر شاخه های 
شــان از همان طفولیت، طوفان های سخت 
و آفتاب ســوزان و سرمای زمستان است و با 
انواع محرومیت ها دست به گريبان اند محکم 
و با دوام و پراستقامت و سخت کوش و سخت 

جانند.
روزه با روح و جان انسان همین عمل را انجام 
می دهــد و با محدوديت هــای موقت به او 
مقاومت و قدرت اراده و توان مبارزه با حوادث 
ســخت می بخشــد و چون غرائز سرکش را 
کنترل می کند، بر قلب انسان نور تقوا و صفا 
ايمان می پاشد. خالصه اينکه روزه انسان را از 
عالم حیوانیت ترقی داده و به جهان فرشتگان 
صعود می دهد)3( و جمله  »لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن«؛ 
)باشد که پرهیزگار شويد( در آيه 183 سوره 
بقره در بیان فلسفه وجوب روزه اشاره به همه 
ْوُم  اين حقايق است و حديث معروف  نبوی »الصَّ
ُجنٌَّة ِمَن النَّار«)4(؛ )روزه سپری است در برابر 

آتش دوزخ(، اشاره به همین موضوع دارد.
امیرمؤمنان علی)علیه السالم( از پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله( پرسیدند: چه کنیم که شیطان 
از ما دور شــود؟ فرمود: )روزه روی شیطان را 
ســیاه می کند و انفاق در راه خدا پشت او را 
می شکند و دوســت داشتن به خاطر خدا و 
مواظبت بر عمل صالــح دنباله او را قطع می 
ْوُم  کند و استغفار رگ قلب او را می برد(؛ »الصَّ
َدَقُة تَْکِسُر َظْهَرُه َو الُْحبُّ فِي  يَُسوُِّد َوْجَهُه َو الصَّ
الِِح يَْقَطُع  ِ تََعالَی َو الُْمَواَظَبُة َعلَی الَْعَمِل الصَّ اهللَّ
َدابَِرُه َو ااِلْســِتْغَفاُر يَْقَطُع َوتِیَنه «)۵( در نهج 
البالغه نیز هنگامی که امیر مؤمنان علیعلیه 
السالم فلسفه عبادات را بیان می کند به روزه 
َیاَم ابِْتاَلًء  که می  رسد چنین می  فرمايد: »َو الصِّ
ِلِْخاَلِص الَْخلْــق «)6(؛ )خداوند روزه را از اين 
جهت تشريع فرموده که روح اخالص در مردم 
پرورش يابد(. و نیز در حديث ديگری از پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم آمده است که: »إِنَّ 
يَّاَن اَل يَْدُخُل ِمْنُه إاِلَّ  فِي الَْجنَِّة بَاباً يُْدَعــی الرَّ
ائُِمون «)7(؛ )بهشت دری دارد به نام ريان  الصَّ
]به معنای سیراب شده[ که تنها روزه داران از 

آن وارد می شوند(.
آثار اجتماعی و عدالت گســتر روزه در 

جامعه
اثر اجتماعی روزه  بر کسی پوشیده نیست؛ روزه 
يک درس مساوات و برابری و عدالت گستری 
در میان افراد اجتماع است. با انجام اين دستور 
مذهبی، افراد متمکن هم وضع گرســنگان و 
محرومان اجتماع را به طور محسوس درمی 
يابنــد و هم با صرفه جويی در غذای شــبانه 
روزی خود می توانند به کمک آنها بشتابند. 
البته ممکن است با توصیف حال گرسنگان 
و محرومان، سیران را متوجه حال گرسنگان 
ساخت ولی اگر اين مسأله جنبه حسی و عینی 
بــه خود بگیرد اثر ديگــری دارد. روزه به اين 
موضوع مهم اجتماعی رنگ حسی می  دهد.

)8(
در حديث معروفی از امام صادق)علیه السالم( 
نقل شده که »هشام بن حکم« از علت تشريع 
ََّما َفَرَض  روزه پرسید امام علیه السالم فرمود: »إِن
َیاَم لَِیْسَتِوَي بِِه الَْغِنيُّ َو الَْفِقیُر َو  ُ َعزَّ َو َجلَّ الصِّ اهللَّ
َذلَِک أَنَّ الَْغِنيَّ لَْم يَُکْن لَِیِجَد َمسَّ الُْجوِع َفَیْرَحَم 
الَْفِقیَر ِلَنَّ الَْغِنيَّ ُکلََّما أََراَد َشْیئاً َقَدَر َعلَْیِه َفأََراَد 
ُ َعزَّ َو َجلَّ أَْن يَُسوَِّي بَْیَن َخلِْقِه َو أَْن يُِذيَق  اهللَّ
ِعیِف  الَْغِنــيَّ َمسَّ الُْجوِع َو اْلَلَِم لَِیِرقَّ َعلَی الضَّ
َفَیْرَحَم الَْجائِع «)9(؛ )روزه به اين دلیل واجب 
شده است که میان فقیر و غنی مساوات برقرار 
گردد، و اين به خاطر آن است که غنی طعم 
گرسنگی را بچشد و نسبت به فقیر ادای حق 
کند چرا که اغنیاء معموال هرچه را بخواهند 
برای آنها فراهم اســت خدا می  خواهد میان 
بندگان خود مساوات باشد، و طعم گرسنگی 
و درد و رنج را به اغنیاء بچشاند تا به ضعیفان 
و گرسنگان رحم کنند(. شبیه به مضمون اين 
حديث امام صادقعلیه السالم، احاديث ديگری 
نیز در منابع روايی شیعه وجود دارد که از آن 
جملــه می توان به دو حديث از امام حســن 

عسکری)علیه السالم( نیز اشاره کرد.)1۰(
با توجه به اين بیانات معصومین که به چنین 
اثر اجتماعی برای روزه اشاره دارند، اين جمع 
بندی به دســت می آيد که روزه عالوه بر آثار 
تعالی بخش روحی و معنوی، آثار بسیار مثبتی 
در عدالت گســتری میان فقرا و زدودن فقر 
توســط ثروتمندان نیز می تواند داشته باشد. 
به خصوص که در انتهای ماه مبارک رمضان، 
موضوع وجوب زکات فطره توسط روزه داران 

اين ماه به نیازمندان هم مطرح است. روايات 
اسالمی تاکید می کنند که )قطعا تمام بودن 
روزه با پرداخــت زکات]به نیازمندان[ يعنی 
زکات فطره است... همانا هر که روزه بگیرد و 
زکات فطره ندهد روزه ای برايش نیست(؛ »إِنَّ 
َُّه  ْوِم إِْعَطاَء الزََّکاۀِ يَْعِني الِْفْطَرَۀ ... ِلَن ِمْن تََماِم الصَّ

َمْن َصاَم َو لَْم يَُؤدِّ الزََّکاَۀ َفاَل َصْوَم لَه «.)11(
اثر بهداشتی و درمانی روزه 

در طب امروز و همچنین طب قديم، اثر معجزه 
آسای  »امساک« در درمان انواع بیماری ها به 
ثبوت رسیده و قابل انکار نیست. کمتر طبیبی 
اســت که در نوشــته های خود اشاره ای به 
اين حقیقت نکرده باشد. زيرا می دانیم عامل 
بســیاری از بیماری ها زياده روی در خوردن 
غذاهای مختلف است؛ چون مواد اضافی، جذب 
نشده و به صورت چربی های مزاحم در نقاط 
مختلف بدن، يا چربی و قند اضافی در خون 
باقی می ماند. اين مــواد اضافی در البه الی 
عضالت بدنف در واقع لجن زارهای متعفنی 
برای پرورش انواع میکروب  ها و بیماری  های 
عفونی است. در اين حال بهترين راه برای مبارزه 
بــا اين بیماری ها نابود کردن اين لجنزارها از 
طريق امساک و روزه است. روزه زباله ها و مواد 
اضافی و جذب نشده بدن را می سوزاند، و در 
واقع بدن را »خانه تکانی« می کند. به عالوه 
يک نوع استراحت قابل مالحظه برای دستگاه 
گوارش و عامل مؤثری برای سرويس کردن آن 
است و با توجه به اينکه اين دستگاه از حساس 
ترين دستگاه های بدن است و در تمام سال به 
طور دائم مشغول کار است، اين استراحت برای 

آنها نهايت لزوم را دارد.
»الکسی ســوفورين« دانشــمند روسی در 
يکی کتاب های خود می نويســد: »درمان از 
طريــق روزه فايده ويژه ای بــرای درمان کم 
خونی، ضعف روده ها، التهاب بسیط و مزمن، 
دمل های خارجی و داخلی، ســل، اسکلیروز، 
روماتیسم، نقرس، استسقاء، نوارستنی، عرق 
النساء، خراز )ريختگی پوست(، بیماری های 
چشم، مرض قند، بیماری های جلدی، بیماری 
های کلیه، کبد و بیماری های ديگر دارد.)12(
به هرحال معالجه از طريق امساک اختصاص به 
بیماری های فوق ندارد، بلکه بیماری هايی که 
مربوط به اصول جسم انسان است و با سلول 
های جســم آمیخته شــده همانند: سرطان 
سفلیس، سل و طاعون را نیز شفا می  بخشد.

)13( رســول خدا)صلی اهلل علیــه و آله( در 
وا«؛  حديث معروفی می فرمايد: »ُصوُموا تَِصحُّ
)روزه بگیريد تا سالم شويد(.)14( در حديث 
معروف ديگر نیز از پیغامبر خدا صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم رسیده است:  »الَْمِعَدُۀ بَْیُت ُکلِّ َداءٍ َو 
الِْحْمَیُة َرأُْس ُکلِّ َدَواءٍ«)1۵(؛ )معده خانه تمام 

دردها است و امساک باالترين داروها(.
جمع بندی

بــا توجه به همه اين آثار مثبت و ارزشــمند 
روحی، جسمی و اجتماعی ای که روزه گرفتن 
برای رشد آحاد و کلیت جامعه اسالمی دارد، 
آيا منطقی اســت که فقط بر يکی از ابعاد آن 
)رنجی مختصر و موقــت در تحمل مقداری 
گرسنگی و تشنگی(، بدون لحاظ کردن آن در 
انواع کارکردهای روحی و جسمی و اجتماعی 
روزه تمرکز کــرد و روزه را حکمی ناعادالنه 

دانست؟! بی گمان چنین نیست.
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احکام شرعی

روزه گرفتن با وجود کرونا 
با وجود کرونا روزه گرفتن واجب است یا نه؟ 

در صورتی که واقعًا روزه گرفتن خوف ضرر داشــته باشــد 

)آن هــم به تصدیق اطباء حاذق و متدین(، در این صورت 

می توانند روزه نگیرند. 

روزه فردی که دارای عالئم بیماری کرونا است 
من تست کرونا دادم و مثبت شده عالئم خاصی جز کمی 

سرفه دارم، ولی مادرم هم ســرفه های شدید می کند و از 

آنجایی که مراقب بنده بوده امکان زیاد مشکوک به کرونا 

هســت، از آنجایی که هزینه این تســت تشخیص زیاد 

کرونا بوده قادر به پرداخت ان نیســتیم، اآلن مادرم روزه 

گرفتن بر او واجب است یا نه؟ 

در صورتی که واقعًا روزه گرفتن خوف ضرر داشــته باشــد 

)آن هــم به تصدیق اطباء حاذق و متدین(، در این صورت 

می توانند روزه نگیرند. 

روزه ی دختران تازه به بلوغ رسیده 
وظیفه ی دخترانی که تازه به ســن تکلیف رسیده اند اما 

به عّلل ضعف جســمانی توانایــی روزه گرفتن را ندارند، 

چیست؟ 

دختران با تمام شــدن نه ســال قمري )8 سال و 8 ماه و 

25 روز شمسي( بالغ ميشوند، ولي چنانچه قادر بر انجام 

برخي از تکاليف مثل روزه نباشــند، انجام آن براي آنها 

واجب نيســت. و اگر تــا ماه رمضان ســال بعد قادر بر 

قضاي آن هم نباشند، قضا نيز ندارد، ولي براي هر روز بايد 

فقيري را سير کنند. 

روزه برای افراد دارای مشاغل سخت 
وظیفه ی افرادی که دارای مشــاغل سخت هستند مانند 

نانوا، کشاورز، در مورد روزه چیست؟ 

ســختي کار مجوز افطار روزه نمي گردد و چنانچه بتواند، 

بايد ســاعت کاري خود را تغييــر دهد و يا در ماه رمضان 

کارهاي ســبک تري انجام دهــد. در غير اين صورت، تنها 

مجوز افطار اين 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 کند و برگردد و تا ماه رمضان ســال آينده 

قضاي آن را بجا آورد. 

عدم لزوم اجازه شوهر و پدر برای روزه رمضان 
آیا رضایت پدر یا شوهر برای روزه گرفتن الزم می باشد؟ 

روزه ماه مبارک رمضان واجب است و در تکاليف واجب، 

رضايت و عدم رضايت ايشــان شــرط نيست و فرد بايد 

طبق تکليف خود عمل کند و روزه بگيرد. 

روزه دانشجو 
حکم گرفتن روزه ی دانشجویان چیست؟ 

در صورتــي که قصد دارد براي مــدت طوالني در آنجا 

ســکونت داشته باشد)مثال يکسال يا بيشتر(، يا هفته اي 

حداقل ســه روز به مدت دو سال يا بيشتر در آنجا باشد، 

آنجا در حکم وطن خواهد بود، روزه صحیح است و نيازي 

به قصد ده روز ندارد ولي اگر آنجا نمي ماند ولي در هفته 

حداقل ســه روز رفت و آمد دارد و ايــن کار براي مدتي 

)حداقــل دو ماه( ادامــه دارد، روزه در آن محل و بين راه 

صحیح است. 

روزه سربازان در محل خدمت 
وظیفه ی سربازان در مورد روزه چیست؟ 

هرگاه قصد اقامت ده روز در آن محل کرده نماز و روزه او 

تمام است و هرگاه الاقل هفته اي سه روز به مدت حداقل 

دو ماه، رفت و آمد مي کند باز نماز و روزه او تمام اســت 

و اگر در محلي يک سال يا بيشتر بماند يا در مدت حداقل 

دو ماه و کمتر از دو سال، حداقل سه روز در هفته در جايي 

بماند در آن محل نيز نماز و روزه تمام است. 

روزه در صورت مسافرِت قبل از ظهر 
اگــر فرد روزه دار قبل از ظهر ســفر نمایــد، روزه ی او چه 

حکمی دارد؟ 

اگر پيش از ظهر مسافرت نمايد روزه  اش باطل است، ولى 

قبل از آن كه به حّد ترخص برســد نمى  تواند روزه را افطار 

كند و اگر پيش از آن افطار كند كّفاره بر او واجب اســت 

)منظور از حّد ترخص جايى اســت كه صداى اذان شهر 

را نشــنود، يا به جايى برســد كه از نظر مردم شهر پنهان 

گردد(. 

روزه در صورت بازگشت به وطن قبل يا بعد از ظهر 
اگر مسافر قبل از ظهر به وطن برسد، وظیفه ی او در مورد 

روزه چیست؟ 

هرگاه مســافر پيش از ظهر وارد وطن شود، چنانچه كارى 

كه روزه را باطل مى  كند انجام نداده باشد بايد روزه بگيرد 

و اگر انجام داده بايد بعدًا قضا كند و مســتحب اســت 

باقيمانده آن روز را امساك نمايد، ولى اگر بعد از ظهر وارد 

شود نمى  تواند روزه بگيرد. 

روزه در صورت انصراف از قصد ده روز 
اگر انســان قبل از اذان ظهر به محلی برسد و قصد ده روز 

کند ولی بعد از ظهر آن روز مشکلی برایش پیش بیاید که 

از قصد ده روز برگردد، روزه آن روز چه حکمی دارد؟ 

در فرض سؤال چنانچه يك نماز چهار ركعتى خوانده باشد 

روزه  اش صحيح اســت و بايد تا آنجا هســت نمازها را 

تمــام بخواند و روزه ماه رمضان را بگيرد اّما اگر نماز چهار 

ركعتــى نخوانده فقط روزه همان روزش صحيح اســت و 

نمازها را نيز بايد شكسته بخواند.  14
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