طلیعه سخن
آثار و پیامدهای تراژدی شیوع ویروس کرونا
در جهــان ،از ابعاد و زوایــای مختلف قابل
تحلیل و بررسی اســت ،که تغییر ناگهانی
فضای زندگی مردم ناشی از حضور طوالنی
در قرنطینه خانگی ،شیوع افسردگی و گوشه
نشینی در میان اقشار مختلف مردم و افزایش
خودکشــی و دیگر کشی ،افزایش خشونت
خانگی علیه زنان و کودکان در کشــورهای
مختلف بعد از قرنطینه شدن افراد در خانه
هــا ،افزایش هزینه های روانی  ،احســاس
ناامنی و اختالل ناشی از شایعات منفی در
رابطه با اخبار ویروس کرونا ،ایجاد گسست
های اجتماعی و افزایش فردگرایی و انزوای
اجتماعی ،تضعیــف ارزش های اجتماعی و
اختالل در هویت ارتباطی جوامع بشــری،
ایجاد اضطراب ناشی از بیکاری و مشکالت
معیشتی و رکود و تعطیلی اقتصاد جهانی و
افزایش آمار طالق و بحران های اجتماعی
از جمله این پیامدهای تلــخ و دردناک به
شمار می آید.
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به راستی کشــورهای غربی که از بهترین
مولفه هــای نظم و پیشــرفت و عقالنیت
برخوردارند پس از مواجهه با ویروس کرونا
نه تنها در مدیریت بحران در حوزۀ بهداشت
و درمان و اقتصاد عاجز و ناتوان شدند ،بلکه
با سیر صعودی نیایش درمانی در غرب که
به نوعی خلوت گزینی مومنانه به ســبک
جوامع ایمانی است ،گذار مردم از مدرنیسم
به جامعۀ توحیدی را نظاره کرده و سیطرۀ
خود در حوزه های فلســفه ،هنر ،اخالق و
رسانه از دست رفته می بینند.
این مهم ،فرصت طالیی برای جوامع شرقی
به ویژه جهان اسالم فراهم ساخته تا با اتکاء
بر ارزش های بومی و معرفتی بتواند از بند
مدرنیســم رهایی یافته و سلســله جنبان
معناگرایی در جهان پسا کرونا لقب گیرند.
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هــم چنین روزه داری در ایــام ماه مبارک
رمضــان ،تجلی خدامحــوری و نفی هوای

در کنــار ظرفیت های ذاتــی ماه مبارک
رمضان ،لزوم تولید محتــوای اعتقادی در
حوزۀ دین و معنویت در فضای مجازی انکار
ناپذیر اســت؛ چرا که تحقق این مسأله نه
تنها به تقویت آرامش بخشی جامعه منتهی
خواهد شــد؛ بلکه نقش بــارز معنویت بر
ســامت را به خوبی آشکار خواهد ساخت
و از تردیــد و تشــکیک در اعتقادات مردم
به حقانیت اســام و مذهب تشیع به ویژه
در بحبوحۀ شــیوع اپیدمی کرونا در کشور
جلوگیری خواهد کرد.
حلقۀ مفقــودۀ تکمیل پروســۀ معنویت و
سالمت در ماه مبارک رمضان ،تشکیل گروه
های اجتماعی کوچــک و بزرگ در فضای
مجازی اســت که این مهم با نقش آفرینی
گروههای مرجع دینــی هم چون طالب و
روحانیون ،پیوند ناگسستنی کیفیت زندگی
با ســامت جسمی و معنوی،و تزریق امید
را در هنگامه جدال با کرونا به منصۀ ظهور
می رساند.
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در این میان جوامع اســامی با بهره گیری
از ظرفیت های مختلف دینی و اســامی
هم چون آموزه های ماه مبارک رمضان می
تواننــد طالیه دار معنویــت در جهان لقب
گیرند؛ چرا که حقیقت رمضان ،بازگشــت
فطرت پاک بشــری به خدامحوری اســت،
وحدانيــت خداوند
و اینچنیــن اعتقاد به
ّ
عاليترين نقش را در تحقق ســبک زندگی
مومنانه و تحقــق آرامش درونی به ویژه در
حال و هوای شیوع ویروس کرونا در جهان
فراهم خواهد کرد.

در مجموع بحران کرونا نشان داد قرنطینه
و به نوعی خلــوت گزینی از جهاتی خوب
اســت؛ چرا که جهان بــر مبنای فطرت به
شدت تشــنۀ معنویت اســت و زندگی در
بحبوبــۀ نظم ماشــینی و عقالنیت ابزاری،
به ســکوتی احتیاج دارد تا سالمت جسمی
و روحی انسان در ســاحت معنویت شکل
گیرد ،لذا سحر خیزی ،و راز و نیاز و قرائت
ادعیه های مختلف در قالب خلوت گزینی
های عبادی ،متناســب با شــرایط بحرانی
شــیوع اپیدمی کرونا ،از ظرفیت عظیم ماه
مبارک رمضان در اصــاح نفوس مردم به
سمت خیر و نیکی و ایثارگری و همبستگی
جهانی و بسط و گسترش محبت در ابعادی
جهان شمول ،خبر می دهد.

3

اهمیت نیایــش درمانی اخیر مردم به ویژه
در جوامع غرب ،وقتی آشــکار می شود که
بدانیــم بنیان های معرفتــی این جوامع با
نفی اصالت معنا(بخوانید معنویت) بر مدار
اصالت غریزه بنا شده است ،و فروید با غریزه
جنســی و لذت گرایــی و مارکس با غریزه
گرسنگی پدران مدرنیته به شمار می آیند؛
از این رهگذر ،اخالق ،معنویت و خانواده به
قهقرا سوق داده شد و با نفی عقل فطری و
خدامحور ،به عقل خودبنیاد انســان اصالت
داده شد و در نهایت به اصالت فرد(لیبرالیسم)
و اصالت جامعه(سوسیالیسم) منتهی گردید
و اینچنین اصالت دین ،خانواده و به تبع آن
معنویت جایی در مدرنیسم پیدا نکرد.

با همۀ این تفاســیر شــاهدیم رفتار مردم
در وضعیت شــیوع ویروس کرونا ،فرسنگ
ها با چارچوب مبدعــان فکری مدرنیته و
پســا مدرن فاصله گرفته دست رد به سینۀ
عقل خود بنیاد(اومانیسم) زده شده و جامعۀ
متحیر انسانی ،با تمسک به خدا برای رهایی
از کرونــا تالش می کند کــه این مهم در
جهان پسا کرونا بسیار معنادار است.
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بی شــک در کنار نیمه خالی لیوان کرونا ،
نمی تــوان از برخی نکات مثبت هم چون
هم بستگی جهانی مردم و نیایش درمانی
و معنویــت گرایی بــه ویــژه در غرب ،به
آسانی عبور کرد ،مولّفه ای مهم و راهبردی
که نوید بخــش تغییرات بنیادین معرفتی
در جهان پسا کروناســت و آیندۀ تئوریک
مدرنیته و پســت مدرن را به شدت تهدید
می کند.

از سوی دیگر اوصاع معرفتی پست مدرن نیز
تعریف چندانی ندارد و مبانی هیچ انگارانه
آن به بهــای نابودی معنویت زندگی محور
تمام شــده است و در این اوضاع وانفسا ،بار
دیگــر این نهاد خانوده ،اخالق و معناگرایی
است که در آتش اصالت آزادی مطلق انسان
در پسامدرن می سوزد.

نفس به شــمار می آید؛ وقتي اصالت خدا
مطرح گردد حــق از آن خدا خواهد بود نه
غير خدا در نتیجه تالش همگانی مردم برای
منیت در باالترین
کسب رضایت الهی و نفی ّ
درجه خود قرار میگیرد در نتیجه تســلیم
در برابــر حدود الهی و تمکین در برابر خدا
و حق واحد ،حیات دینی جوامع بشــری را
به ویژه در جهان پســاکرونا بسیار معنادار
خواهد نمود.

ّ ّ
پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)

پیام ها و بیانیه ها

در آستانه سال نو

ملت بزرگ ایران؛
در ایــن ایام کــه ،مردم ما در تالش و
تکاپوی تحویل ســالی نو و تدارک دید و
بازدیدهــا بودند ،بلیه ای عالمگیر ،آرامش
همــگان را ســلب نمود .در این شــرایط
ویژه همه شــما عزیزان را به توجه جدی
به خطر این بیماری با حفظ خونســردی
کامل جلب مینمایم.

ّ

ّ
(مدظله) به مناسبت
پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

رحلت همسر مکرمۀ حضرت آیت الله یزدی

از تالش ایثارگرانه و مجدانه جامعه پزشکی
و پرســتاری و دیگــر تالشــگران عرصه
بهداشــت و درمان و نیروهای جانبرکف

نظامی و انتظامــی و همیاریهای مردمی
از صمیم قلب تشــکر و قدردانی میکنم.
از همــه ملت عزیز تقاضا دارم نســبت به
رعایت تمامی موارد درخواســتی از سوی
مســئولین بهداشــت و درمــان ،از جمله
ماندن در خانه و پرهیز از هرگونه سفر غیر
ضروری ،دقت ویژه نمایند .از مســئولین در پایــان ،با دعا و تضــرع به درگاه ذات
محترم نیز میخواهم با تالشهای بیوقفه اقدس احدیت و توســل بــه ارواح طیبه
و اتخاذ روشهای علمی ،مردم کشــور را حضرات معصومین(علیهم الســام)  ،دفع
(خاصه در اســتانهای بهشــدت درگیر) و رفع این بلیه را مسألت مینمایم.
یاری کنند.
مردم عزیز ما با توبه به درگاه الهی و طلب
عفو و توســات و دعاهای خود در آستانه
ســال نو به خصوص در شــب جمعه آخر
ســال ،امیدوار به لطف خداوند و عنایات
امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف
باشند.

(دامت برکاته)

حضور محترم جناب مســتطاب آیت اهلل ســرها) موجب نهایت تأســف گردید .آن آلش(علیهم الســام) محشــور گرداند و
حاج شیخ محمد یزدی (دامت برکاته)
مرحومــه مکرمه ســالها در کنار شــما و به جنابعالی و فامیــل محترم صبر و اجر
خبر درگذشــت متعلقــۀ محترمه (قدس پشــتیبان تالشــها و مجاهدتهایتــان فراوان عنایت کند.
بــود .خداوند روح او را بــا ارواح محمد و
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کادر درمانی و گروه های جهادی و توصیه هایی مهم به مناسبت نیمه شعبان
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پیام تســلیت حضرت آیــت اهلل العظمی تأســف گردید .ایــن عالم ربانی ســالیان
مکارم شیرازی(دامت برکاته) به مناسبت دراز با جامعه مدرســین همکاری داشتند
بسم اهلل الرحمن الرحیم
و مســئول شورای اســتفتائات دفتر رهبر
رحلت عالم فرزانه آیت اهلل حاج سیدجعفر انقالب بودند.
کریمی (رحمة اهلل علیــه) موجب نهایت اینجانب این ضایعــۀ مولمه را به رهبری

بزرگــوار ،حــوزه های علمیه و دوســتان
و بیت شــریف آن عالم واالمقام تســلیت
عرض مــی کنــم و شــادی روح او را از
خداونــد و صبر و اجر فــراوان برای بیت
شریفش مسألت دارم.

5

رحلت حضرت آیت الله حاج سیدجعفر کریمی

(قدس سره)

ایشان در ابتدای فرمایشات خود با تبریک
در پیــش بودن ایام فرخنده میالد مبارک
حضرت ولی عصر(ارواحنا فداه) و ایام نیمه
شــعبان به عموم مردم ،تاکیــد فرمودند:
ســزاوار است در شــب نیمه شعبان همۀ
مــردم در خانه های خود دســت به دعا
بردارند و خدا را بــه آن حضرت و اجداد
طاهرینش قســم دهند و سالمتی هر چه
زودتر بیمــاران و پایان این بالی همه جا

از تــاش های کادر درمانی ،پزشــکان و روحانیون جوان ،دانشــجویان و بسیجیان
پرســتاران در مقابله با بیمــاری کرونا و در همکاری با کادر پزشــکی را ســتایش
نجــات مبتالیان تقدیر کــرد و فرمودند :کردند.
بهترین سپاســگزاری از کادر پزشــکی و خاطرنشان می گردد که معظم له هدایایی
درمانی عمل به توصیه های آنان اســت .را به گروه هــای جهادی مقابله با بیماری
مردم عزیز ما همچنان که تاکنون توصیه کرونا و همچنین خانواده هایی که عزیزان
های مسؤوالن بهداشــتی و کادر درمانی خود را در این راه از دست داده اند ،تقدیم
را رعایــت کرده اند ،از ایــن به بعد نیز به نمودند.
ایــن توصیه ها عمل کنند و حتی االمکان
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ّ

ّ
(مدظله) به مناسبت
پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی گیر را از او بخواهند و مطمئن باشند این از خانه های خود جــز به هنگام ضرورت
در سخنانی مهم به مناسبت نیمه شعبان ،دعاها به هدف اجابت نزدیک است.
خارج نشوند.
توصیــه هایی خطاب به آحــاد ملت ارائه ایشــان ضمن توصیه مجــدد عموم مردم معظم له همچنین تــاش های خالصانه
کردند.
به رعایت توصیه های بهداشتی ،بار دیگر گــروه های جهــادی مرکــب از طالب و
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سخنان مهم آیت الله العظمی مکارم شیرازی در تجلیل از

فتاوا

حکم روزه در شرایط شیوع بیماری کرونا
با توجه به ســواالت متعدد مخاطبین در مورد حکم روزه در شــرایط شــیوع بیماری کرونا پاسخ
معظم له به شرح ذیل می باشد:
در صورتی که واقعا روزه گرفتن خوف ضرر داشته باشد (آن هم به تصدیق اطباء حاذق و متدین)،
در ایــن صــورت می توانند روزه نگیرند .البته مبادا اشــخاص این موضــوع را بهانه ای برای روزه
خواری قرار دهند.

بلیــغ  /اردیبهشت ماه 1399
WWW.MAKAREM.IR

7

یادداشت

1

خالصه ای از زندگینامه حضرت مهدی

ّ
عجل الله تعالی فرجه الشریف

به روایت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

ماه شــعبان يكــى از عزيزتريــن ما ه هاى
اســامى و يادآور خاطر ه هاى بزرگ است
كه از همه مهم تــر ،خاطره ميالد فرخنده
بقي َّ
ةالل مهدى منتظر عليه السالم
حضرت ّ
در پانزدهم ماه است كه فضاى اين ماه را به
بوى واليت عطرآگين ساخته است.
مهدی موعود کیست؟
عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف،
مهــدى ّ
دوازدهمين جانشين پيامبر صلى اهلل عليه و
آله و سلم و فرزند امام حسن عسكرى عليه
«محمد» و كنيهاش
السالم اســت؛ نامش
ّ
«أبو القاسم» است.
عجل اهلل تعالی فرجه
والدت امام زمان ّ
الشریف
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ن زند ه اســت و چون
«مهدى» هــ م اكنو 
تولّدش به سال  255هجرى بوده هم اكنون
بيش از هزار سال از عمر او مى گذرد.

از تولد تا غیبت
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يازدهمين پيشــواى شــيعه ،حضرت امام
حسن عسكرى عليه السالم در سال دويست
و شصت هجرى قمرى ديده از دنيا بربست و
مقام امامت و رهبرى ا ّمت به فرمان خداوند
بزرگ به فرزند ارجمند وى حضرت مهدى
عجــل اهلل تعالــی فرجه الشــریف ،موعود
ّ
جهانيــان انتقال يافــت .روزى كه امام پدر
سن مبارك او
ارجمند خود را از دست دادّ ،
از شش سال تجاوز نمى كرد.
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چون دشمنان امام در هر لحظه در كمين او
بودند و تصميم گرفته بودند كه به هر قيمتى
باشد به زندگى او خاتمه دهند ،وى به فرمان
خداوند از ديدگان مردم غايب گرديد.
غیبت صغری
آن حضــرت داراى دو غيبت بــود؛ غيبت
صغــرى و كوتاه مدت كه حدود  69ســال
ت كبرى كه با پايان يافتن
طول كشيد .و غيب 

خاص
این مسأله نشــان می دهد شيعيان
ّ
آن حضرت مى توانســتند مسائل مورد نياز
خاص وى
خود را به وســيله چهار نماينده
ّ
از حضرتش سؤال كنند و پاسخ آنها را بطور
كتبى دريافت نمايند .اين جريان تا ســال
ســيصد و بيســت و ن ه هجرى قمرى ادامه
داشــت و نمايندگان چهارگانه آن حضرت،
يكى پس از ديگرى ايــن مقام و منصب را
حفظ نموده و با درگذشــت آخرين نماينده
وى ،نيابت و نمايندگى خصوصى پايان يافت
و اداره امور شــيعيان و بيان حالل و حرام و
رســيدگى به خصومات و اختالفات و كلّ ّيه
شــؤون زندگى مردم به فقهاى بزرگ شيعه
كه نمايندگان عا ّم آن حضرت هستند واگذار
گرديد و به نيابت خصوصى كه فردى بطور
معين نماينده امام گردد ،خاتمه داده شد.
ّ
علّت اين نامگذارى به غیبت صغری ،روشن

ُ .1عثمان بن ســعید َع ْمری كه منسوب به
قبيله «بنى عمرو بن عامر» است و از يازده
سالگى افتخار خدمتگزارى به خاندان رسالت
را داشــت و از اصحاب و ياران امام هادى و
حضرت عسكرى عليهما السالم به شمار مى
رفت و وكيل مخصوص امام عسكرى بود .او
آنچنان مورد وثــوق و اطمينان امام بود كه
حضرت عســكرى علیه السالم درباره وى و
«محمد بن عثمــان» كه پس از
فرزنــدش
ّ
درگذشت پدر افتخار نيابت از مهدى را پيدا
نمود ،چنين فرمود« :عمرى و فرزند او مورد
وثوق من هســتند؛ هرچه از من براى شما
ن شنيده
نقل كنند حقيقتى اســت كه از م 
اند و نقل مىنمايند؛ هر دو نفر ثقه و مورد
اعتماد من هستند ،به سخنان هر دو گوش
فرا دهيد و هر دو را اجرا نماييد».
با مراقبتهاى شديدى كه حضرت عسكرى
نسبت به فرزند خود داشت ،كمتر كسى را
اجــازه مى داد كه از حضــرت مهدى علیه
السالم ديدن كند؛ وى از افراد مخصوصى بود
عجل اهلل تعالی فرجه
كه حضرت امام زمان ّ
الشریف را در دوران حيات حضرت عسكرى
علیه الســام در خانهاش كرارا ً زيارت كرده
بود؛ شــرح زندگــى او در كتابهاى رجال
ت و تاريخ دقيق
بطور گسترده بيان شده اس 
درگذشت وى به دست نيامده است.
محمــد بــن عثمان بند ســعيد ،فرزند
ّ .2

محمد ســمرى آخرين ســفير
 .4على بن ّ
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است كه
امام ّ
امام در نامهاى به خود او نوشــته و دستور
داده اســت كه تو آخرين ســفير مخصوص
من هســتى ،ديگر نبايد كســى را به جاى
معرفى كنى! وى در نيمه شعبان سال
خود ّ
سيصد و بيست و نه درگذشت.
دورۀ غیبت کبری
محمد سمرى آخرين
با درگذشت على بن ّ
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف،
ســفير امام ّ
باب ســفارت خصوصى بسته شد و از آن به
بعد تا امروز ،دوران غيبت كبرى مى باشــد
خاصه از طرف آن
و هرگونه ا ّدعاى نيابــت ّ
حضرت مردود شناخته شــده ،و مىدانيم
در عصر غيبت مهــدى (ارواحنا فداه) تداوم
خط امامت و واليت به وســيله نواب عا م آن
حضرت يعنى علما و فقها صورت مى گيرد.
و علّت اين نامگــذارى به « غیبت کبری»
روشن اســت؛ چرا که بر اثر بسته شدن هر
س هــاى خصوصى و طوالنى بودن
نوع تما 
زمان غيبت ،نام آن را «غيبت كبرى» نهادند.
عجل اهلل تعالی
دوره حکومت امام زمان ّ
فرجه الشریف
ت واحد جهانى؛
بی شک اگر مردم براى حكوم 
آن هم برپايه فضيلت و اخالق و عدل و داد

عجل
البته حكوم 
ت جهانى حضرت مهدى ّ
اهلل تعالی فرجه الشــریف در آخر كار ،هرگز
مانع از حكومت هاى اسالمى در مقياس هاى
محدودتر پيش از آن از طرف مســتضعفان
بر ضد مســتكبران نخواهد بود ،و هر زمان
شرايط آن را فراهم ســازند وعده حتمى و
مشيت الهى در باره آنها تحقق خواهد يافت
و اين پيروزى نصيبشان مىشود.
عجل اهلل
مدت حکومت حضرت مهدی ّ
تعالی فرجه الشریف چند سال است؟
مدت حكومــت آن حضرت
گرچــه درباره ّ
احاديــث مختلفى در منابع اســامى ديده
مى شــود كــه از  5يا هفت ســال تا 309
سال (مقدار تو ّقف اصحاب كهف در آن غار
تاريخى) ذكر شده ،كه در واقع ممكن است
اشــاره به مراحل و دوران هاى آن حكومت
باشد (آغاز شكل گرفتن و پياده شدنش پنج
يا هفت ســال و دوران تكاملش  40سال و
دوران نهائى اش بيش از سيصد سال!)؛ ولى
قطع نظر از روايات اسالمى ،مسلّم است كه
مقدمات براى يك دوران كوتاه
اين آواز ه ها و ّ
مدتى اســت
مدت نيســت بلكه قطعاً براى ّ
ّ
تحمل زحمت و
طوالنى كه ارزش اين همه ّ
تالش و كوشش را داشته باشد!
منابع:
 .1پاسخ به پرسش هاى مذهبى
عجل اهلل تعالی
 .2حكومــت جهانى مهدى ّ
فرجه الشریف
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عجل اهلل تعالی فرجه
القاب امام زمان ّ
الشریف

حضرت مهدى كه آخرين پيشوا و بزرگترين
رهبر انقالبى پس از قيام پيامبر اسالم صلى
اهلل عليه و آله اســت ،يكى از روشــنترين
«بقية ّ
الل» اســت .و از همه ب ه اين
مصاديق ّ
لقب شايســتهتر است ،به خصوص كه تنها
باقيمانده بعد از پيامبران و امامان است و در
روايات متعددى به آن اشاره شده است.

گفتنی است هر چند امام مهدى عليه السالم
آشكارا امامت مردم را به عهده نداشت؛ ولى
در همان دوران غيبت صغرى ،به وسيله ن ّواب
خويش ،متك ّفل هدايت پيروان مكتب اهل
بيت بود و مشــكالت علمى و فقهى آنان را
حل مى كرد .از جمله آنها ،مى توان به پاسخ
امام عليه السالم به پرسش هاى «اسحاق بن
يعقوب» در زمينههاى گوناگون اشاره كرد
مفصلى كه
و همچنين مى تــوان از توقيع ّ
امام عليه السالم در پاسخ به سؤاالت نماينده
محمد بن عبد َّ
الل بن جعفر
مردم قم ،جناب ّ
حميرى صادر نمود ،ياد كرد.

عجل اهلل تعالی فرجه الشریف در
امام زمان ّ
غيبت صغرى به وسيله چهار سفير مخصوص
خود با مردم مسلمان در حال تماس بودند و
بسيارى از نيازمندى هاى مردم را از طريق
نمايندگان خــود برطــرف مىنمودند که
ّ
مشخصات آنان به قرار زير است:

ح كــه در جامعه آن روز
 .3حســين بن رو 
جهان شيعه به عقل و درايت اشتهار داشت
محمد بن عثمان د ّومين سفير
و از نزديكان ّ
امام و راز دار او بود؛ وى موضوع سفارت را به
فرمان امام به حسين بن روح واگذار نمود و
در سال سيصد و بيست و شش درگذشت.
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آن حضــرت در عين اين كه در حال حيات
است از نظرها پنهان مى باشد؛ يعنى ،با اين
كه از يك زندگى طبيعى برخوردار اســت،
ولى بطور ناشناس در همين جهان زندگى
دارد .و مأموريّت دارد به هنگام آمادگى كافى
در جهان و عجز و ناتوانى قوانين بشــرى از
اصالح وضع دنيا ،پرچم عدالت را برافرازد و با
استمداد از اصول معنوى و ايمان جهانى آباد
و ممل ّو از صلح و عدالت را بسازد.

مقدس
هم چنین يكى از اسامى و نام هاى ّ
حضرت مهدى عليه السالم ،بقية ّ
الل است.
بقية ّ
الل معناى گستردهاى دارد و شامل هر
ّ
چيزى كه باقى بماند و جنبه الهى داشــته
باشد مىشــود ،در واقع هر موجود نافع كه
از طرف خداوند براى بشر باقى مانده و مايه
«بقية ّ
الل» محسوب
خير و ســعادت گردد ّ
مى شود.

غيبت صغرى از ســال دويست و شصت كه
سال وفات امام عسكرى عليه السالم است،
آغاز گرديد و در سال سيصد و بيست و نه كه
سال وفات آخرين نماينده اوست پايان يافت.

عجل اهلل
نواب خاص حضــرت مهدی ّ
تعالی فرجه الشریف چه کسانی بودند؟
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والدت باسعادت منجى عالم بشريّت ،مهدى
عجــل اهلل تعالی فرجه
موعود ،امــام زمان ّ
الشریف در ســحرگاه نیمه شعبان در سال
«سر من رأى» (سامراء) ،واقع
255ه ق ،در ّ
شــد .و آن حضرت از مادرش نرجس تولّد
يافت.

از جمله القــاب آن حضــرت« ،مهدى» و
«صاحب ال ّزمان» و «قائم» مىباشد.

دوران غيبت صغرى آغاز و تا زمان ظهور آن
حضرت ادامه خواهد داشت.

اســت؛ زيرا در قسمت ا ّول از غيبت ،اگر چه
شيعيان از شرفيابى به حضور امام عليه السالم
محروم بودند ،ولى نمايندگان خصوصى امام
مى توانستند با او تماس بگيرند و مطالب و
وقايع را به عرض امام برسانند و بعالوه دوران
آن نيز كوتــاه بود؛ از اين نظر ،اين غيبت را
«غيبت صغرى» مى گفتند.

دومين سفير و وكيل
ا ّولين سفير و خود او
ّ
امام زمان عليه الســام است كه زمان امام
عســكرى علیه الســام را درك كرده و در
حديثى ،امام عســكرى علیه الســام وى و
پــدرش را به بهترين وجهــى توثيق نموده
است .دوران سفارت او طوالنى و گستردهتر
بود و همواره نام ه هاى شيعيان را به حضور
امام مى رسانيد و پاسخ كتبى را به آنان باز
مى گردانيد؛ وى در سال  304و يا  305در
گذشته است.

و رعايت حقوق و احكام اســامى آمادگى
پيدا كنند ،آن حضرت بطور مســلّم آشكار
ت
خواهد شد .و اینچنین ســرانجام حكوم 
جهانى  ،به دســت با كفايــت مهدى عليه
السالم برپا مىشــود؛ و همه جا پر از عدل
االر َ
ض
و داد مى گــردد؛ و مضمون آيه َّ
«ان ْ
ون؛ بندگان شايسته ام
الصال ُِح َ
يَ ِرثُها عِباد َِى ّ
وارث (حكومت) زمين خواهند شد» ،تحققّ
مى يابد.يعنى همان چيزى كه پيامبر اسالم
صلى اهلل عليه و آلــه و همه امامان معصوم
علیهم الســام در صدد آن بودند؛ و شرايط
خاص زمان و مكان اجــازه وصول به آن را
نداد.

یادداشت

2

جایگاه بهداشت و سالمت در اسالم
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
درســت اســت كه وظيفه ديــن و آيين،
هدايت مردم به راه هاى راســت و اعتقاد
ها و برنامه هاى اخالقى اســت و رسالت
انبيا بــه عنوان طبيبــان روحانى درمان
انواع بيمارى هاى فكرى و اخالقى است؛
ولى از آنجا كه طب جســمانى نيز رابطه
نزديكى با طب روحانى دارد گاه به سراغ
اين امور نيــز مى رفتند .بــه بيان ديگر
مسائل مربوط به بهداشت و سالمت جسم
رابطه نزديكى با ســامت روح دارد ازاين
رو ســامت جســم نيز مورد توجه اسالم
بوده است.

بلیــغ  /اردیبهشت ماه 1399
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پاكیزگی ،به مثابۀ یک ارزش

در اين آيات پاكيزگى به عنوان يك ارزش
ضد ارزش به
محسوب شده و ناپاكى ،يك ّ
حساب آمده است.
بهداشت لباس
خداونــد در قرآن کریم به دنبال مســاله
توحيد ،دومين دستور را درباره پاكيزگى
از آلودگي ها قــرار داده و می افزایدَ « :و
ث ِياب َ َ
ك َف َط ِّه ْر؛ و لباست را پاك كن».
بعضــى واژۀ «ث ِياب» را بــه لباس ظاهر
تفســير كردهاند؛ چرا كه پاكيزگى لباس
ظاهر از مهم ترين نشانههاى شخصيت ،و
تربيت و فرهنگ انسان است ،مخصوصاً در
عصر جاهليت كمتر از آلودگي ها اجتناب
مى نمودنــد و لباس هايى بســيار آلوده
داشتند ،مخصوصاً معمول بود (همانگونه
كه در ميان گرفتاران جاهليت عصر اخير
نيز معمول اســت) دامان لباس را بسيار
بلند مى كردند ،به گونهاى كه روى زمين
مى كشــيد ،و آلوده مى شــد ،و اينكه در
بعضى از روايات از امام صادق علیه السالم

از جمله در آیۀ شــریفۀ قرآن می خوانیم:
الصال ِة
«يا أَي ُّ َهــا الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا إِذا ُق ْم ُت ْم إِلَى َّ
َفا ْغسِ ُلوا ُو ُجو َه ُك ْم َو أَيْ ِديَ ُك ْم إِلَى ال ْ َمراف ِِق َو
ا ْم َس ُحوا ب ُِرؤُسِ ُ
ــك ْم َو أَ ْر ُجلَ ُك ْم إِلَى ال ْ َك ْع َب ْي ِن
ــم ُج ُنبــاً َف َّ
ــروا َو إ ِ ْن ُك ْن ُت ْم
َو إ ِ ْن ُك ْن ُت ْ
اط َّه ُ
َم ْرضى أَ ْو َعلى َس َف ٍر أَ ْو جا َء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم م َِن
الْغائ ِطِ أَ ْو ال َم ْســ ُت ُم النِّســا َء َفلَ ْم تَجِ ُدوا ما ًء
َف َت َي َّم ُموا َصعِيدا ً َط ِّيباً َفا ْم َس ُــحوا ب ِ ُو ُجوه ُِك ْم
يد َّ ُ
َو أَيْ ِد ُ
الل ل َِي ْج َع َل َعلَ ْي ُك ْم
يك ْم ِم ْن ُه مــا يُ ِر ُ
يــد ل ُِي َط ِّه َر ُك ْم َو ل ُِيت َِّم
ــر ٍج َو لك ِْن يُ ِر ُ
م ِْن َح َ
ن ِ ْع َم َت ُه َعلَ ْي ُك ْم ل َ َعلَّ ُك ْم تَشْ ُ
ون؛ اى كسانى
ــك ُر َ
كه ايمــان آورده ايد هنگامــى كه براى
نماز بپاخاســتيد صورت و دست ها را تا
آرنج بشــوئيد و سر و پاها را تا مفصل (يا
برآمدگى پشت پا) مسح كنيد و اگر جنب
باشيد خود را بشوئيد (غسل كنيد) و اگر
بيمار يا مســافر باشــيد يا يكى از شما از
محل پســتى آمده (قضاى حاجت كرده)
يــا با زنان تماس گرفته باشــيد (آميزش
جنســى كردهايد) و آب (براى غســل يا
وضــو) نيابيد با خاك پاكــى تيمم كنيد
و از آن بر صورت (پيشــانى) و دســت ها
بكشيد ،خداوند نمى خواهد مشكلى براى
شــما ايجاد كند بلكه مى خواهد شما را
پاك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد
شايد شكر او را بجا آوريد».
از آنجا كه نمازگــزار در برخى از مواقع
همه بدن را بايد به عنوان «غسل» بشويد

«روزه» يكى ديگر از عبادت های اسالمى
اســت كه «اثرات بهداشــتى و درمانى»
آن از نظر شستشــو و خانــه تكانى بدن
از مــوا ّد زايد مصرف نشــده غذايى كه به
طور معمول به صورت چربى هاى مزاحم
و اضافه وزن در مىآيد و عامل بســيارى
از ناراحتى هاى جســمى مى گردد ،قابل
انكار نيست ،و به همين دليل روزه يكى از
عوامل مهم پيشــگيرى يا درمانى در برابر
بسيارى از بيمارى ها محسوب مى گردد.
لذا درباره اثــر بهداشــتى روزه و تأمين
ســامت جســم انســانهــا و مصون و
محفوظ مانــدن از بيمارى هاى گوناگون
در حديثى از پيامبر اسالم صلى اهلل عليه
مىخوانيم«:صو ُمــوا تَصِ ُّحوا؛ روزه
و آلــه
ُ
بگيريد تا سالم باشيد».
هــم چنین قرآن مجيد مــىفرمايد« :يَا
بَنِى آ َد َم ُخ ُذوا ِزي َن َت ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْســجِ دٍ؛
اى فرزنــدان آدم! زينت خود را به هنگام
رفتن به مسجد با خود برداريد».

در روايتى كه در تفسير«تبيان» و«مجمع
البيــان» در ذيل اين آيــه از پيامبر صلی
اهلل علیــه و آلــه نقــل شــده چنين مى
خوانيــم كه به اهل مســجد قبــا فرمود:
ون فِــی ُط ْه ِر ُک ْم َفإِ َّن ّ
اللَ تَعالى
«ماذا تَ ْف َع ُل َ
ــن َعلَ ْی ُک ُم الثَّنا َء ،قالُوا نَغْسِ ُ
ــل أَثَ َر
َق ْد أَ ْح َس َ
الْغائ ِطِ ؛ شــما به هنگام پاك ساختن خود
چه كارى انجام مى دهيد كه خداوند اين
چنين شما را مدح كرده است؟ گفتند ما
اثر مدفوع را با آب مى شــوئيم» ،رواياتى
به همين مضمون از امام باقر علیه السالم
و امام صادق علیه السالم نقل شده است.
ظاهــر اطالق آيه گواهى مى دهد طهارت
در اينجا معنى وســيعى دارد كه هر گونه
پاكســازى روحانى از آثار شــرك و گناه،
و جســمانى از آثار آلودگى به كثافات را
شامل مى شود.
در مجمــوع بــراى اينكه روشــن شــود
هيچگونه سختگيرى در دستورات گذشته
در كار نبوده بلكه همه آنها بخاطر مصالح
قابل توجهى تشــريع شده است ،در پايان
ريد
آيه وضوء و تيمم ،آمده اســت« :ما يُ ُ
ا ُ
هلل ل َِيج َع َــل َعلَ ُ
ريد
ــرج َولَكِن يُ ُ
يكم مِن َح َ
ل ُِي َط ِّه َر ُكم؛ خداوند اراده نكرده كه بر شما
حرج قرار دهد ،بلكه اراده كرده تا تطهير
كند شما را».
در حقيقــت جملــههاى فوق بــار ديگر
ايــن واقعيت را تاكيد مــى كند كه تمام
دســتور هاى الهى و برنامه هاى اسالمى
بخاطر مردم و براى حفظ منافع آنها قرار
داده شــده و به هيچ وجــه هدف ديگرى

«طهور» صيغــه مبالغــه از «طهارت» و
پاكى اســت كه هم پاك بودن آب را مى
رساند و هم پاك كننده بودن آن را؛ يعنى
آب هم ذاتاً پاك اســت و هم اشياء آلوده
را پاك مىكند اما غير از آب ،بسيارى از
اشــياء پاكند ،ولى هرگز نمى توانند آلوده
اى را پاك كنند.
خاصيت پاك كننده
و به راســتى اگر آب ّ
نداشــت در يــك روز تمــام زندگى ما و
جســم و جان ما آلوده مى شــد .حقيقت
اين ســخن را وقتى درك مــى كنيم كه
در نقطــهاى گرفتار شــويم كه آب براى
شستشو نباشد ،نه تهيه غذا ممكن است،
نــه پاكيزگى بــدن ،نه نشــاط و طراوتى
صحت و ســامت.
خواهيم داشــت ،و نه ّ
درست اســت كه آب ميكروبها را نمى
كشد؛ ولى چون ّ
حلل بسيار خوبى است؛
انواع ميكــروبها را در خود حل كرده و
مىبرد ،و به هميــن جهت عامل مؤثّرى
براى ســامت و تندرستى است ،و از اين
گذشته روح انسان را هم از آلودگى ها به
وسيله وضو و غسل پاك مى كند.
بى جهت نيســت كه در آيــه بعد از آن
آمده اســت« :ل ِ ُنحِ ْي َى ب ِ ِه بَلْ َد ًة َم ْيتاً؛ هدف
آن اســت كه به وسيله آن سرزمين مرده
را زنده كنيم».
طهارت و پاکیزگی ،کلید شــناخت و
درک حقایق قرآن
قرآن پــاكترين كتــاب از مبدأ پاكى و
طهارت ،بر پاك ترين قلب عالم هســتى
و از لبــان پــاكترين مخلــوق الهى ،بر
عالــم وجود عرضه گرديد؛ به همين دليل
كســانى مى توانند به ايــن كتاب نزديك
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در این میان يك رشــته دستورات طبى و
بهداشتى از معصومين عليهم السالم نقل
شده است ،همچنين آیاتی از قرآن کریم،
پرده از روى مســائل بهداشتى و درمانى
بر مى دارد .که در ادامه مورد اشــاره قرار
می گیرد.

لــذا در قــرآن کریــم در توصيفــى از
پيامبراكــرم صلــى اهلل عليــه و آله مى
خوانيــمَ « :ويُحِ ُّ
ــل ل َ ُه ُم َّ
الط ِّيبــاتِ َويُ َح ِّر ُم
طيبات را براى
َعلَ ْي ِه ُم ال ْ َخبائ َ
ِــث؛ پيامبرّ ،
آنها حالل و خبائث را حرام مى كند».

در قــرآن کریم آنچه باعث پاكيزگى جان
انســان مى گردد در قالــب احكام وضو و
غسل و تيمم كه موجب صفاى روح است،
تشريح شده است.

در قرآن کریم ،چنين آمده اســت كهَ « :و
السما ِء ماءا ً َط ُه ْوراً؛ ما از آسمان
أن ْ َزلْنا م َِن َّ
آبى پاك و پاك كننده نازل كرديم»
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از این رهگذر ،در روايات اسالمى و گفتار
امامان معصوم عليهم السالم از هر عاملى
كه موجب ناپاكى و كثيفى مى شود نهى
شــده ،و به هر امرى كه باعث پاكيزگى و
بهداشت مى گردد تأكيد شده است.

«طيب» مى گويند؛ که
به هر چيز پاكيزه ّ
پاكيزگى ظاهرى را نیز شــامل مى شود؛
زيرا طبع آدمى ذاتاً از اشياء ناپاك متنفر
است .ممكن است ،انســان بر اثر نادانى،
اين مواهب پــاك را بيااليد ،ولى خداوند،
در عالم آفرينش آنها را پاك آفريده است.

پيوند بهداشت و عبادات

در روايتــى از امام على بن موســى الرضا
علیه السالم مي خوانيم« :إِن ّما اُم َِر ب ِال ْ َوضُ وء
بد طاهِرا ً إَذا قا َم ب َ ْي َن
َوبُدِأ ب ِه ِلَن يَ ُكون ال ْ َع ُ
ــدىِ ال ْ َج ّبار ِع ْن َد ُمناجات ِــ ِه إِيّاه ُمطيعاً ل َ ُه
يَ َ
َ
َ
جاســة َم َع
فيما أ َم َره نَق ِّياً من األ ْدناس وال ّن َ
عاس َو
ما في ِه مِن َذهابِ ال َكسل َو َطر ِد ال ُّن ِ
تَ ْز ِك ِ
الج ّبار؛ براى
ية ال ْ ُفؤا ِد لِلْقِيام ب َ َ
ين يَ َدىِ َ
اين دســتور وضو داده شده و آغاز عبادت
با آن اســت كه بنــدگان هنگامى كه در
پيشگاه خدا مى ايســتند و با او مناجات
مى كنند پاك باشــند ،و دســتورات او را
بكار بندند ،از آلودگي ها و نجاســت ها بر
كنار شــوند ،عالوه بر اين وضو سبب مى
شــود كه آثار خواب و كســالت از انسان
برچيده شود و قلب براى قيام در پيشگاه
خدا نور و صفا يابد».

لذا دربارۀ مســجد قبا در قرآن کریم می
ٌ
ون أَ ْن يَ َت َط َّه ُروا
خوانیم« :فِي ِه ِر
جــال يُحِ ُّب َ
َو َّ ُ
ين؛ گروهى از مردان
الل يُحِ ُّــب ال ْ ُم َّط ِّه ِر َ
در آن به عبادت مشغولند كه دوست مى
دارند خــود را پاكيزه نگــه دارند ،و خدا
پاكيزگان را دوست دارد».

نقش آب در بهداشت و پاکیزگی
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اهميت
اســام براى نظافت و بهداشــت
ّ
فراوانى قائل شــده اســت تا آنجا كه در
حديث مشهور پيامبر اكرم صلى اهلل عليه
و آله مــى خوانيمَ « :فــا َِّن اهللَ تَعالی ب َ َنی
االِسال َم َعلَی ال ّ ِنظا َفةِ؛ خداوند (پايه هاى)
اســام را بر نظافت بنا نهاده اســت» و تا
آنجا اهميت دارد كه از پيامبر اسالم صلى
اهلل عليه و آله نقل شــده است كه فرمود:
ٌ
نظيف ف َت َن َّظ ُفوا ،فإنه ال يَ ْد ُخ ُل
«اإلســا ُم
ٌ
نظيف؛ جز افراد با نظافت و تميز
الجن َة إال
وارد بهشت نمى شوند».

در قرآن کریم مى خوانيمُ « :ق ْل اليَ ْس َت ِوى
بيــث َو َّ
ــب َولَــ ْو ا ْع َج َب َ
ــك َكث َْر ُة
ال ْ َخ
ُ
الط ِّي ُ
بي ِ
ــث؛ بگو (هيــچ گاه) ناپاك و پاك
ال ْ َخ ْ
مســاوى نيستند هر چند فزونى ناپاك ها
تو را به شگفتى اندازد!».

نقل شــده كه فرمود :معنى آيه اين است:
«ثيابك فقصر؛ لباســت را كوتاه كن» نيز
ناظر به همين معنى است.

ً
معمــول در شــبانه روز چنــد بار وضو
و
بگيرد و پيش از غســل و وضو تمام بدن
را از هر نوع كثافت و آلودگى پاك سازد؛
ناچار يك فرد تميز و نظيف خواهد بود .از
اين نظر نماز به بهداشت و موضوع نظافت
كه يك امر حياتى است كمك مى كند.

خداوند در اين آيه دستور مى دهد هنگام
شــركت در مســاجد بهترين لباسها را
پوشــيده و با مرتب كردن و تميز نمودن
خود و رعايت بهداشت و نظافت و آرايش
(درونى و بيرونى) گام به مسجد بنهيم.

در كار نبــوده اســت ،خداوند مى خواهد
با اين دســتورها هم طهارت معنوى و هم
بهداشت و سالمت جســمانى براى مردم
فراهم شود.

شــوند و از آن بهــره گيرند كــه ظاهر و
باطنى پاك و طاهر داشته باشند.
لــذا در آيات قرآن کریــم می خوانیم كه
قــرآن را جز پاكان مــس نمىكنند« ،ال
ون».
يَ َم ُّس ُه إ ِ َّل ال ْ ُم َط َّه ُر َ
اين تعبير هم اشــاره به پاكيزگى ظاهرى
دارد كه براى تماس با قرآن بايد با طهارت
و وضو باشــيم ،و هم اشاره به اينكه درك
مفاهيم و محتواى ايــن آيات تنها زمانى
ميســر اســت كه از رذايل اخالقى پاك
ّ
باشيم.
بسيارى از مفســران به پيروى از رواياتى
الســام وارد
كه از امامان معصوم عليهم ّ
شــده اين آيه را به عدم جواز مس كتابت
قرآن بدون غسل و وضو تفسير كرده اند.
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طهارت دهان در تالوت قرآن
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در حديث ديگرى امام رضا عليه الســام
از پيامبــر اكرم صلــى اهلل عليه و آله نقل

لذا آیۀ « ُك ُلوا َو اشْ َربُوا َو ال ت ُْس ِر ُفوا ؛بخوريد
و بياشاميد و اسراف نكنيد» گرچه بسيار
ســاده به نظر مى رســد ،اما امروز ثابت
شده است كه يكى از مهم ترين دستورات
بهداشتى همين است.
بــا توجه به اينكه «ال ت ُْســ ِر ُفوا» بالفاصله
پس از امر به اكل و شرب ،آمده است مى
تواند ناظر به اين نكته باشــد كه پرخورى
از مصاديق اســرافى اســت كه از آن نهى
شده است.
در ایــن زمینه پيامبر اكرم(صلى اهلل عليه
ــد ُة رأس ِّ
كل داء و
وآله) فرمودند« :ال ِم ْع َ
أس ُك ُّل َدواء؛ معده اســاس هر
ميــ ُة َر ُ
الحِ َ
بيمارى و پرهيز ريشه و سرآمد همه دواها
است».
هم چنیــن در روايت دیگر از آن حضرت
مى خوانيم« :إِيَّا ُك ْم َو اَلْب ِْط َن َة َفإِن َّ َها ُمفْسِ َد ٌة
ِلســ َقم؛ از پرخــورى
لِلْ َب َ
ــد ِن َو ُمو ِرثَــ ٌة ل َّ
بپرهيزيــد كه بــدن را فاســد مىكند و
بيمارى به بار مى آورد».
اميرمؤمنان على عليه السالم مى فرمايد:
«إِيَّ َ
اك َو الْب ِْط َن َة َف َم ْن ل َ ِز َم َها َكث َُر ْت أَ ْس َقا ُم ُه؛
از پرخورى بپرهيزيد ،زيرا هر كس بر آن
مداومت نمايد به انــواع بيمارى ها دچار
شود».

در حديثــى از امام صادق عليه الســام
مســواک زدن به عنوان یکی از اســباب
نشاط معرفی شده است.
هم چنین در حديث ديگرى شســتن سر
ً
معمول از گل
با خطمى (گياهى است كه
آن براى شســت و شو استفاده مى كنند)
و در احاديث ديگرى ،اســتفاده از داروى
حمام و كوتاه كردن موى شــارب (اصالح
كردن ســر و صورت) از اســباب نشــاط
شمرده شده است.

از اينجــا مى فهميم كه چرا پيغمبر
اكرم صلى اهلل

منابع:
 .1تفسیر نمونه
 .2گفتار معصومین (علیهم السالم)

نظافت و آراستگى
على بن جعفر عليه السالم مىگويد« :عن
أخي ِه أبي الحسن عليه السالم :سأل ُته عن
الس َّنةِ؟ قال :نعم.وقال
ّ
قص الشــاربِ  ،أم َِن ُّ
أميرالمؤمنين عليه الســامْ :
أخ ُذ الشاربِ
الس َّنة؛ از برادرم امام
مِن النظا َفةِ ،وهو مِن َ
كاظم عليه الســام در مورد كوتاه نمودن
شارب پرســيدم كه آيا از ســ ّنت است؟
فرمود :آرى .اميرمؤمنان عليه السالم هم
فرمود :كوتاه كردن شــارب از نظافت واز
س ّنت پاك اسالم است».
ســخن آخر( :پاکیزه بودن از اخالق
انبیاست)
از جملــه شــرايطى كه بــراى انبيا ذكر
مى كنند اين اســت كه صفاتى كه باعث
تن ّفر اســت در آنها نباشد .ممكن است در
ميان آنها فردى نابينا باشــد ،مثل يعقوب
عليه الســام كه نابينا شد ،ا ّما به بيمارى
تن ّفرآميز مبتال نمىشــوند ،و اين افسانه
اى كه درباره حضرت ايّوب عليه الســام
نقل شــده كه بدنش كرم زد ،دروغ است
و ســاخته افراد خرافى اســت .بلکه امام
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امام صادق عليه السالم مىفرمايد :پيامبر
صلى اهلل عليه و آله فرمود« :ن َِّظ ُفوا طريق
رســول َّ
َ
القــرآن .قيل :يا
الل ِ ومــا َطرِيقُ
ِ
القرآن؟ قال :أفوا َه ُكــم .قيل :ب ِماذا؟ قال:
ِ
بالســواكِ؛ راه قــرآن را پاكيزه ســازيد.
ّ
پرسيدند :اى رسول خدا راه قرآن چيست؟
فرمود :دهان هاى شما .پرسيدند :چگونه
پاكيزه كنيم؟ فرمود :با مسواك زدن».

بســيارى از امراض را پزشكان از پرخورى
مى داننــد ،خصوصاً در عصر ما كه تالش
هاى جسمى كم شده و ماشين جايگزين
نيروى انســانى شــده اســت ،و اين عدم
تحرك موجب جمع شــدن چربي ها در
بدن گرديــده و كانونــى از عفونت را به
همــراه مــى آورد ،بار قلــب را اين زوائد
ســنگين و كار كليه را مشــكل و به طور
كلى ســنگينى و ناتوانى بدن را به همراه
دارد.

رعایت بهداشت فردی ،عامل نشاط و
شادابی

در حقیقت اين يكى از اصول مشترك در
زندگى همه امامان معصوم عليهم السالم
بوده كه عالوه بر آراســتگى باطن و روح
و روان،
ظاهرى
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ائمه عليهم السالم وجود دارد
احاديثى از ّ
كه از دهان به عنوان «راه قرآن» و «يكى
از راه هاى پروردگار» ياد شــده است ،لذا
به لزوم رعایت بهداشــت و طهارت دهان
توصیه شده است.

بهداشت تغذیه

مطابق اين حديث ،امام عليه السالم يكى
معرفى كرده كه
از اخالق انبيــا را نظافت ّ
شــامل نظافت ظاهرى و باطنى مىشود،
يعنى آنها هم نظافت اخالقى و هم نظافت
ظاهرى داشتند.

بعضــى خيال مى كننــد همين
مقدار كه انســان ايمــان محكم ،و
باطنى پاك داشــته باشد كافى است،
و ظاهر و شــكل و قيافه ،هرگونه باشد
عيبى ندارد ،چنين خيالى از نظر اسالم
خيــال باطل مى باشــد ،بلكــه به عكس
بخشــى از برنامه ها و دستورهاى اسالم
مربوط بــه نظافت ،زيبايى و آراســتگى
ظاهر ،مثــل قيافه و لبــاس و رنگ و بو
است.

بلیــغ  /اردیبهشت ماه 1399

الســام از ابو
در روايات اهل بيت عليهم ّ
الحســن امام على بن موســى الرضا علیه
السالم نقل شده« :اَل ْ ُم ْص َح ُف الَ ت ََم َّس ُه َعلَى
س َخ ْي َط ُه َو
َغ ْيــ ِر ُط ْه ٍر َو الَ ُج ُنبــاً َو الَ ت ََم َّ
ْــه إ ِ َّن ا َ َّللَ تَ َعالَى يَ ُق ُ
ــه
الَ تُ َعلِّق ُ
ول «ال يَ َم ُّس ُ
ون»؛ قرآن را بدون وضو مس
ــر َ
إِالَّ اَل ْ ُم َط َّه ُ
نكن ،و نه در حال جنابت ،و دست بر خط
آن در ايــن حال مگــذار ،و آن را حمايل
نكن ،چرا كه خداوند متعال فرموده« :جز
پاكان آن را مس نمى كنند»».

مى كند كه فرمــود« :أفوا ُه ُك ْم َطريقٌ م ِْن
ــر ِق َرب ِّ ُك ْمَ ،ف َأ َح ُّبها إلَى َّ
الل ِ ْ
أط َي ُبها ريحاً،
ُط ُ
َف َط ِّي ُبوها ب ِما َق َد ْرتُم َعلَي ِه؛ دهان هاى شما
راه هاى پروردگارتان اســت ،آن را پاكيزه
سازيد».

چنانكه بر كســى پوشــيده نيســت كه
اعتدال و ميانــه روى در خوردن ،صحت
و ســامتى را به ارمغان مى آورد ،لذا در
روايت ديگرى از اميرمؤمنان آمده اســت:
ُــر ْت صِ َّح ُت ُه؛ هر
« َم ِ
ــن ا ْق َت َص َر في أ ْكل ِ ِه َكث َ
كــس كه در خــوردن ميانــه روى كند،
تندرستى او دوام مى يابد».

الق
رضا عليه الســام مىفرمايد« :م ِْن أَ ْخ ِ
األن ْبيــا ِء ال َّت َن ُّظف؛پاكيزه بــودن از اخالق
انبياست».

عليــه و آله به عطريّات و وســايل خوش
مقيد به نظافت و
بــو ّ
اهميت مــى داد ،و ّ
پاکیزگی بود ،مسواك مى زد ،و زمانى كه
مى خواســت از خانه خارج شود ،خود را
در ظرف آب نگاه مى كرد.

زيبا ،پاكيزه و آراسته داشتهاند.

پرونده ویژه

تیر

1

گزیده بیانات آیت الله العظمی مکارم شیرازی
در سال 1398

فروردین
اختالس و احتــکار بهدلیــل تزلزل پای ه
های ایمان است /مقابل صحنه های فساد
سکوت نکنیم ۱( .فروردين )۱۳۹۸
تروریســتخواندن ســپاه کار بیعقالن
است؛ ســپاه محبوبیت خود را با این چیز
ها از دســت نمــیدهــد ۲۱( .فروردين
)۱۳۹۸
متأســفانه دولــت عزمی در ســاماندهی
فضای مجازی نداشته وفرهنگ نسبت به
آن بیتوجه است ۲۲( .فروردين )۱۳۹۸
برطرف کردن مشــکالت سیل خوزستان
نیازمند مشــارکت عموم ملت است۲۳( .
فروردين )۱۳۹۸
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حضور میلیونها زائر در مشــهد ظرفیت
بزرگی برای فعالیتهای فرهنگی اســت.
( ۲۶فروردين )۱۳۹۸
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اردیبهشت
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کارگروهــی بــرای کاهش پرونــده های
قضایی ایجاد کنید /در دین اســام اصل
بر اعســار است نه ایســار ۴( .ارديبهشت
.)۱۳۹۸
حقیقت این اســت که بخــش اعظمی از
پولی که توســط مســابقات تلویزیونی از

جای تاســف است که نســبت به موضوع
مهــم فضای مجــازی که آمارهــا نیز به
صورت وحشــتناك باال رفتن جرائم آن را
خبــر ميدهد ،بیتفاوتي وجود دارد۱۵( .
ارديبهشت )۱۳۹۸

تمــام امکانــات بــرای برطــرف کردن
مشکالت اقتصادی و اجتماعی خوزستان
بسیج شود ۲۷( .خرداد )۱۳۹۸
مذاکره مجدد با آمریکا که به هیچ تعهدی
پایبند نبوده ،منطقی و عقالنی نیســت /
در برابر تحریم ها باید مقاومت کرد۲۸( .
خرداد )۱۳۹۸

مسئوالن شــهر مشــهد با کمک آستان
قدس تا آنجا که ممکن است باید بکوشند
از مظاهر فســاد و فقــر بکاهند ۳۰( .تير
)۱۳۹۸
مرداد
برادران عزیــز! اینگونه درگیری ها هرگز
نتیجه ای جز روشــن شدن آتش فتنه و
اختــاف در میان مردم نــدارد .به همۀ
شما احترام میگذاریم و متواضعانه تقاضا
دارم ایــن باب را بهکلی مســدود کنید و
به آبروی روحانیت و نظام کمک فرمایید.
( ۲۸مرداد )۱۳۹۸
مشــکالت دســتگاه قضایی ،یکی پس از
دیگری در حال حل شدن است ۶( .مرداد
)۱۳۹۸
جوانان باشجاعت تابوی تشریفات ازدواج
را بشکنند ۱۲( .مرداد )۱۳۹۸
مســلمین جهــان بایــد کشــمیر را که
اکثریتش مســلمان هســتند را فراموش
نکنند و برادران اســامى خــود را از زیر
فشار هندوستان نجات دهند ۲۸( .مرداد
)۱۳۹۸
غدیر مهم ترین موضوع تاریخ اسالم است.
( ۲۹مرداد )۱۳۹۸
قم خاســتگاه انقالب است /دولت به قم و
حوزه بدهکاری دارد ۳۱( .مرداد )۱۳۹۸
شهریور
شرکت رئیس جمهور در بعضی از مجالس

مســئوالن کمیته امــداد در فعالیتهای
خود نوآوری داشــته باشند ۲۷( .شهريور
)۱۳۹۸
مهر
ســاخت سریال «شــمس تبریزی» شرعاً
جایز نیســت ،این کار ســبب ترویج فرقه
صوفیه می شود ۲( .مهر )۱۳۹۸
مراقــب ورود نفــوذیهــا در آموزش و
پرورش باشید ،افراد نفوذی هرکجا باشند
اصل برنامهها و طرحها را دچار مشــکل
میکنند که باید هوشــیار و مراقب ورود
آنان بود ۴( .مهر )۱۳۹۸
حســودان سعی درآلوده کردناربعین به
خرافات دارند؛ همگان نســبتبه نفوذ ها
هوشیار باشند 6( .مهر )۱۳۹۸
آبان
آتــش تکفیری هــا برای جهان اســام
خطرناک اســت ،تفکر وهابی جزو عقاید
اهلسنت نیست ۱۲( .آبان )۱۳۹۸

آذر
روحانیت نقش مهمی در حفظ سالمت و
بهداشت جســمانی و روانی جامعه دارند.
( ۶آذر )۱۳۹۸
تمام علوم انســانی باید همــدوش با فقه
پیش برود ،حل مشــکالت کشور در گرو
وحدت حوزه و دانشــگاه است 10( .آذر
)1398
رســانهها نقش مهمی در آگاهیرســانی
به مردم دارنــد و باید پیامدها و خطرات
اعتیاد را بازگو کنند ۱۹ ( .آذر )۱۳۹۸
پایان عمر وهابیت نزدیک است ۲۸ ( .آذر
)۱۳۹۸
دی
برخالف آنچه دشمنان ما تبلیغ میکنند
رابطــه مراجع ،بزرگان ،علمای شــیعه و
حوزههــای علمیه با قرآن آنقدر نزدیک
بوده و هســت که جدایــی آن ها از هم
ممکن نیست  5(.دی )۱۳۹۸
شــیخ زکزاکی شــهید زنده جهان اسالم
است 8( .دی )1398

مبارزه با فســاد در دستگاههای حکومتی ریشــه تکفیریها به آرامــی و در آینده
به ویژه فســاد های کالن یک اصل مهم ای نزدیک برچیده خواهد شــد ۱۰( .دی
برای حل مشکالت اقتصادی است ،ممکن )۱۳۹۸
اســت در اطراف آن برخی حواشــی پیدا آمریکاییها با شــهادت سپهبد سلیمانی
شود که مطلوب نباشد ،نباید بزرگ نمایی قبــر خود را کندند و انتقام شــدیدی در
کرد و اصل موضوع را تحت الشــعاع قرار انتظار آن هاست 13( .دی )1398
داد ۲۵( .آبان )۱۳۹۸
ســردار ســلیمانی دو سه ســال قبل به
گرانی بنزین آن هم در ّ
حد سه برابر و آن دیدار مــا آمده بود و بعد از اتمام صحبت
هم در وقت نامناســب و بدون ذکر دلیل ،بــه آقایان گفت که بیــرون بروید؛ وقتی
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تاکید سپاه بر مسائل دینی رمز پیشرفت
این ارگان نظامی اســت ۲ ( .ارديبهشت
)۱۳۹۸

بخش قابل توجهی از این تخلفات درشت
با همدســتی و زد و بند بعضی دســتگاه
ها صــورت میگیرد /وقــوع این تخلفات
کالن ســبب بدبینی مردم میشود۱۲( .
ارديبهشت )۱۳۹۸

عربســتان باید حجاج ما را کام ً
ال محترم
بشمارد ما هم باید مقدسات آن ها را کام ً
ال
محترم بشماریم ۲۴( .خرداد )۱۳۹۸

شــکایت مهریه با تمام اصالحات مؤثری
که در درمان آن شــده هنــوز عدهای را
گرفتار ساخته است ۲۵( .تیر )۱۳۹۸

دشــمن همــه تــاش خــود را بــرای
اختالفافکنی بین شــیعیان و اهل سنت
بهکار گرفته است ۲۴( .شهريور )۱۳۹۸
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حوزه ها از افــراط و تفریط پرهیز کنند؛
از نظــام حمایت کــرده و میکنیم۳۱( .
فروردين )۱۳۹۸

آیتاهلل حسینی شاهرودی در کنار ترویج
معــارف اهل بیــت(ع) با تمــام وجود از
اســام و مکتب ائمه(ع) دفاع کرد۱۷( .
تير ) ۱۳۹۸

نفوذى ها می خواهند عاشورا را مخدوش
کنند  ،مســأله قمهزنى باید براى همیشه
به فراموشــى سپرده شــود ۱۷( .شهريور
)۱۳۹۸

روز قــم تعلق بــه همه مردم داشــته و
بایــد همه دســتگاه ها و نهــاد ها برای
گرامیداشــت این روز اقدام کنند .تالش
کنید اقدامهــا را در خصوص انتخاب قم
بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اســام
انجام دهید تا حق قم بهتر ادا شود۲۹( .
آبان )۱۳۹۸
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ارزش های اخالقی در دنیای غرب فدای
دالر و یورو شــده اســت ۲۴( .فروردين
)۱۳۹۸

مردم گرفته می شــود بــه جیب عوامل
برگزاری و پشــت پرده های آن می رود
که قطعاً تمام این مبالغ حرام است .سبک
و شــکل این مسابقات بختآزمایی و قمار
اســت ،تمام مراجع تقلید نسبت به حرام
بودن این شکل از بختآزمایی ها حکم و خرداد
فتوای تحریم صادر کرده اند ،در کشوری
که مدعی نظام اســامی اســت نباید به پخــش ســرودهای مبتــذل در مدارس
ایــن راحتی مال حرام جابهجا شــود ۴( .پذیرفتنی نیســت ،عــدهایمیخواهند
زمینــه اجرای ســند ننگیــن  ۲۰۳۰را
ارديبهشت )۱۳۹۸
عادیسازی کنند ۶( .خرداد )۱۳۹۸
چند نفر از مسلمان بهویژه شیعیان خالص
نبایــد اجــازه دهیــم آمریکایــی هــا
در عربســتان بدون هیچ محاکمه و دلیل
خواســتههای نامشروعشان را بر ما دیکته
خاصی بهدســت رژیم آلســعود بهطرز
بیرحمانه به شــهادت رسیدهاند که این کنند ۷( .خرداد )۱۳۹۸
گوشــهای از جنایت ایــن رژیم منحوس اســرائیل رژیمی غاصب است و سعی در
پنجهاندازی به دیگر نقاط ممالک اسالمی
ضدبشری است ۷( .ارديبهشت )۱۳۹۸
هم دارد؛ اینها اگر دستشــان برسد تمام
مســئوالن باید در برابر فاسدان و شروران
کشورهای منطقه را زیر سیطره خود قرار
بدطینــت مراقبــت بیشــتری داشــته
میدهند که نمونــه بارز آن بلندی های
باشــند تا در آینده شــاهد بــروز چنین
جوالن است ۸( .خرداد )۱۳۹۸
اتفاقاتی(شــهادت طلبه همدانی) نباشیم.
اشتباهات رســمالخط عثمان طه اصالح
( ۹ارديبهشت )۱۳۹۸
شود ۹( .خرداد )۱۳۹۸
داد مردم از گرانی و تورم بلند شده است /
رئیس قوه قضائیه با قاچاق و سوءاستفاده نســلهای جدید آماده بیــرون انداختن
های ارزی برخورد کند ۱۱( .ارديبهشــت اسرائیل از سرزمین های اشغالی هستند.
( ۱۰خرداد )۱۳۹۸
)۱۳۹۸

بخت آزمایی برنامه صداوسیما آشکار بود/
از یک میلیارد تومان پول مردم۵۰،میلیون
جایزه مــی دادنــد و  ۹۵۰میلیون برای
خودشان بر می داشتند ۲۱( .ارديبهشت
)۱۳۹۸

احدی هرگز نخواهد توانســت قبله اول را
با معامله های قرن و موارد دیگر بفروشد.
( ۴تير )۱۳۹۸

سبب ناراحتی میشود ،به ایشان سفارش
کنید نســبت به حضــور در ایــن گونه
مراسمات احتیاط داشــته باشند چرا که
عکس و فیلم آن در فضای مجازی پخش
و منتشر می شود 9( .شهريور )1398

یک شــوک مهــم بر افــکار عمومی وارد
کرد و اســباب بعضی نارضایتی ها گردید.
(27آبان )1398

همراهــان بیــرون رفتند ،کفــن خود را
بیــرون آورد و گفــت این کفــن را امضا
کنید .این نشــان می دهد که اوالً شهید
ســلیمانی از همان زمان به فکر رفتن بود
و ثانیاً نمیخواســت مردم بفهمند که او
این کفن را آورده است؛ این اخالص واقعا
قابلمالحظه و ســتودنی است 22( .دی
)1398
اختالفافکنــی و توهیــن به مقدســات
مذاهب هیچ دســتاوردی ندارد ۲۶( .دی
)۱۳۹۸
در مقابل هنجارشــکنان باید با قاطعیت
ایستادگی کرد ۲۶( .دی )۱۳۹۸

اسفند
معاشــرت ها و حضــور در مراکز عمومی
صحیح نیست 3( .اسفند )1398
ســهلانگاری در انتقال بیماری واگیر به
دیگران موجب ضمان و دیه شرعی است.
( ۱۱اسفند )۱۳۹۸
از همــه ملت عزیز تقاضا دارم نســبت به
رعایت تمام موارد درخواســتی از ســوی
مســئوالن بهداشــت و درمان ،از جمله
مانــدن در خانه و پرهیز از هرگونه ســفر
غیرضروری ،دقت ویژه کنند ۲۸( .اسفند
)۱۳۹۸

تقریب مذاهب ،عامل خنثیســازی نقش ه
های شوم دشمنان است ۲۸( .دی )۱۳۹۸
بهمن
ایران هراســی و شــیعه ســتیزی حربه
معاندان و مســتکبران است ،رسانه های
جبهه اســتکبار همواره تــاش میکنند
واقعیتی وارونه از جمهوری اسالمی ایران
ارائه کنند ۴( .بهمن )۱۳۹۸
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حضور مــردم در راهپیمایــی  ۲۲بهمن
مشــت محکمی بر دهان دشمنان است.
( ۲۲بهمن (۱۳۹۸
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اگر دربــاره انتخابات چیــزی میگوییم
بــه این معنــا نبوده که چشــممان را بر
هم گذاشــته ایم ،می دانیم که مردم در
فشار شدید هســتند ،ما میگوییم درباره
انتخابات انســان باید عقلش را حاکم کند
اگر انتخابات پرشــور باشد آمریکا ناراحت
میشود ۲۹( .بهمن )۱۳۹۸
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طــرح ننگین معاملــه قــرن محکوم به
شکست اســت ،شــما چکاره هستید که
فلسطینی ها را به رسمیت بشناسید ،این
فلسطینی ها هســتند که باید برای شما
تعیین تکلیف کنند ۱۴( .بهمن )۱۳۹۸
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غــرب زن را ابزاری برای مطامع دنیوی و
هوسرانی خود قرار داده است ۱۰( .بهمن
)۱۳۹۸

پرونده ویژه

2

بازخوانی دغدغه های آیت الله العظمی مکارم شیرازی
دربارۀ آسیب های اجتماعی در سال 1398

بازخوانی دغدغه هــای آیت اهلل العظمی
مــکارم شــیرازی دربــارۀ آســیب های
اجتماعی در سال 1398

جوانان ،طبیعت ســهل و آســان اســت ،مسئوالن درســت و صحیح مدیریت می
ســنگینی های ازدواج امروز که گاه افراد کردند بهیقین بســیاری از این مشکالت
توانا را ناتوان میسازد ،ساخته و پرداختۀ نبود ۲۹( .بهمن )۱۳۹۸
اوهام و خیاالت و تشریفات بیمعناست.
نابسامانی بهداشت روان در ایران

حاشیه نشینی چالش فراروی شهر مشهد
مناطق حاشــیهای شــهر مشهد از جنب ه
های مختلــف دچار مشــکالت بغرنجی
است ۲۷( .خرداد )۱۳۹۸
در این بین نباید از دو موضوع غفلت کرد
و آن اینکــه اگر با مظاهر فســاد از جمله
مسئله بدحجابی و بیحجابی و همچنین
مظاهر فقر حتی در حواشی مشهد مبارزه
نشــود خاطره خوبی برای زائــر نخواهد
داشت ۳۰( .تير )۱۳۹۸
لذا توجه به حاشــیه شهر را هم در برنامه
داشته باشید و در جهت فعالیت فرهنگی
در آن مناطق تالش کنید 26 ( .فروردين
)۱۳۹۸
باید مسئوالن شهر با کمک آستان قدس
تا آنجا که ممکن اســت از مظاهر فساد و
فقر بکاهند و آن ها را به حداقل برسانند.
( ۳۰تير )۱۳۹۸
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خطر عادی سازی سند 2030در مدارس

آمار وحشــتناک جرائــم در فضای
مجازی
فضای مجازی بالی مجازی شده و آماری
به بنده ارائه شده و طبق آن کالهبرداری
هــا  200تــا  300درصــد و مســائل و
مشــکالت فرهنگی و اخالقی  70درصد
نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده
است.
جای تأســف اســت که نســبت به این
موضــوع مهــم کــه آمارهــا ،بهصورت
وحشتناک باال رفتن جرائم فضای مجازی
را خبر می دهــد ،بیتفاوتی وجود دارد.
(21اردیبهشت )1398
بــی تردید فضــای مجازی از نخســتین
مسئله های کشور اســت که اگر برطرف
نشود آینده تاریک خواهد بود؛ امیدواریم
مســئوالن این آمار و ارقام وحشتناک را
ببیننــد و توجه کننــد در فضای مجازی
چهخبر است و چه اتفاقاتی رخ می دهد.
( ۱۵ارديبهشت )۱۳۹۸
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آســیب های فضای مجازی در کمین
کودکان
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بســیاری از فســاد های فضــای مجازی
قابلبیان نیســت ،دسترسی آزاد و راحت
کودکان به این منبع فســاد نگرانکننده
است 22( .فروردین )1398

نســبت به نوجوانان و فرزندان خود باید
طالق جدی تریــن معضل اجتماعی هوشــیار و حساس باشــیم ،اگر کوچک
کشور
ترین غفلتی در رابطه با نسل آینده شود،
مسأله متالشی شدن خانواده ها از طریق فضای مســموم مجازی و دیگر مسائل و
طالق از اهم آسیب های اجتماعی کشور معضــات اجتماعی آنها را با خود برده
و در خــود غرق خواهد کــرد 6( .خرداد

متأســفانه دولــت عزمی در ســاماندهی
فضای مجازی نداشــته و نســبت به آن
بیتوجه است 22( .فروردین )1398
بیتفاوتی مســئوالن نســبت بــه فضای
مجازی مایه تأسف است ۱۵( .اردیبهشت
)۱۳۹۸
ناهنجاری های اجتماعي زيبنده شهر
قم نيست
آمارهای گرایش به آسیب های اجتماعی
در قم نســبت به سایر شــهرها پایینتر
است ،چون اعتقادات دینی در پیشگیری
از آســیب هــای اجتماعی نقــش مهمی
دارند ۱۹( .آذر )۱۳۹۸
لیکــن هرگونــه ناهنجــاری اجتماعی و
اخالقــی ،زیبنــده جایگاه ویــژه و ممتاز
دینی و فرهنگی شــهر مقدس قم نیست،
مشــکالت اجتماعی و ناهنجــاری های
اخالقــی حتی کم آن هم بــرای قم زیاد
اســت ،در مقابــل هنجارشــکنان باید با
قاطعیت ایستاد ۲۶( .دی )۱۳۹۸
اندر مصائب زندانیان مهریه
شــکایت مهریه ،با تمام اصالحات مؤثری
که در درمان آن شــده هنــوز عدهای را
گرفتار ساخته است ۲۵( .تير )۱۳۹۸
در مورد کســانی که مهریه آنها تقسیط
میشــود ســابقاً می گفتند تا قسط آخر
پرداخت نشود ،تمکین زوجه الزم نیست
در حالــی که گاه ده ها ســال طول می
کشــید تا قســط آخر پرداخت شود .من
عــرض کــردم از نظر حکم شــرع باید با
پرداخت قســط اول زوجــه تمکین کند.
خوشــبختانه حکم دادگاه هــا تغییر پیدا
کــرده و همینگونه عمل می شــود6( .
مرداد )1398
سبک زندگی مدرن و افزایش آمار طالق
آموزش هــای غربی که ریشــه در لذت
جویی بی حد و حصر و افســار گسیخته
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بی شــک پخش سرودهای مبتذل و وادار
کردن دختران معصوم کشــور به رقاصی
و آوازخوانی در کشــوری کــه داعیهدار
اســام اســت به هیچ عنــوان پذیرفتنی
نبوده و نیســت ،عدهای با عناوین جذاب
میخواهند زمینه اجرای ســند ننگین و
استعماری  2030را در آموزش وپرورش
عادی سازی کنند6( .خرداد )1398

دشــمن برنامه های خطرناکی برای نفوذ
در بدنه آمــوزش و پرورش طراحی کرده
است؛ اگر نفوذی ها در این وزارتخانه که
مســئولیت تربیت نسل های آینده کشور
را بر عهــده دارد وارد شــوند ،آموزش و
پرورش به اهداف عالیه خود نمی رســد.
( 4مهر )1398
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البتــه فعالیت های محرومیتزدایی را که
انجام می دهید رســانه ای کنید تا همه
بدانند دستگاه امام رضا(ع) واقعا در حال
خدمــت به مــردم اســت ۲۶( .فروردين
)۱۳۹۸

خطر نفوذ به سیستم آموزشی کشور

پدیدۀ شــوم بی توجهــی دولت به
فضای مجازی
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آســیبهای اجتماعی یکی از مهمترین
معضــات جامعه امروزی ما به حســاب مســابقه در باال بودن مهریه و تشــریفات یکی از قلمروهای اساســی در عرصه طب
می آید؛ چرا که روند آســیب ها ،مسائل سنگین جهیزیه و مراسم کمرشکن جشن و درمان؛ بهداشــت و سالمت روانی است
و تهدیــد هــای اجتماعی در کشــور به عقد و عروســی با آن اختالط های پرگناه که نارسایی آن چه بســا از بیماری های
خصــوص چالش اعتیاد ،طــاق ،کاهش چیزی نیســت که در ذات ازدواج جوانان جســم هم میتواند زیــان بارتر و درمان
ی
آمار ازدواج ،خشــونت ها و آســیب های نهفته باشد؛ همه اموری است که با دست آن ســخت تر باشــد بلکه گاه به بیمار 
روحی و روانی نوجوانان و جوانان حاصل خودمان آن را فراهم می ســازیم و هیچ های دشــوار جســمانی منتهی میشود.
از آســیب های فضای مجازی و ســیطرۀ دلیل منطقی بــرای آن وجود ندارد بلکه منشــأ بســیاری از این روانپریشی ها و
ســبک زندگی غربی به ویژه آسیب های مفاسد ســنگینش روزبهروز آشکارتر می نابســامانیهای روانــی در جامعه،حاصل
ســند  ،2030پدیدۀ شوم حاشیه نشینی شود.
فقدان امنیت روانی است 6( .آذر )1398
در کشور و دیگر ناهنجاری های اجتماعی
رو به رشــد بوده ،به گونه ای که دغدغه خوب اســت جوانانی کــه ازدواج نکرده مواد مخدر ،سرچشمه بزهکاری های
ها و نگرانی مســئوالن کشور و متولیان و اند ســری به پرونده های ازدواج جوانان اجتماعی
دیگر بزنند که چه گرفتاری ها با دســت
سرچشمه بســیاری از جنایات و بزه های
سیاستگذاران فرهنگی و اجتماعی کشور خودشــان فراهم کردند ،مهریه سنگینی
اجتماعیمواد مخدر است و دشمن تالش
را موجب شــده اســت .بدون شک نقش که گاه بهزودی به اجرا گذاشته می شود
دارد بهوســیله ترویج فرهنگ مواد مخدر،
فرد و نیز نقش ســاختار های اجتماعی ،و نتیجۀ آن یا زندان اســت و یا اقســاط
نیروی فعال جامعه را به نابودی بکشــاند.
فرهنگی ،اقتصادی و سیاســی در بروز و سنگین؛ تشــریفات ازدواجی که گاه سال
متأســفانه افراد زیادی در مبارزه با مواد
شیوع مســائل و نابسامانی های اجتماعی ها ادای دین آن مشکل است .من از همۀ
مخدر به شــهادت رسیدهاند و برخی نیز
مهم بــوده و نیازمند کنکاش و بررســی جوانــان تقاضا می کنم که شــجاعت به
مجروح شدهاند ۱۹( .آذر )۱۳۹۸
دارد.
خرج دهند و این تابوی مراسم و تشریفات
نظــر به وســیع بودن ابعاد آســیبهای سنگین را بشــکنند و با واقعبینی مسئلۀ خطر فروپاشی اخالق در مدارس
اجتماعی و گســترش روزافــزون آن و با ازدواج را شــروع کنند و به گرفتاری های شرایط اخالقی امروز بسیار پیچیده است
توجه به اینکه آســیب هــای اجتماعی بعد از آن بیندیشند 12( .مرداد  )1398و مســائل اخالقی در خطر است ،مسئله
مســتقیماً در عملکرد فــرد و جامعه اثر اشــتغال و مســکن ،دو مانع اصلی ای که اخیرا ً در برخــی از مدارس تهران
واقع شــده و عده ای از دانشآموزان در
می گــذارد و صرف نظــر از ضرر و زیان ازدواج جوانان
های اقتصادی ،بهداشت جسمی و روانی،
مدارس ســرودی رکیک را همخوانی می
چنین نیســت که چشــممان بر حقایق
فرد و جامعه را نیز به مخاطره میافکند،
کردند ،بنده با شــنیدن این خبر تأســف
بسته باشــد ،میدانیم که مردم در فشار
لذا در این نگاشــته دغدغه های آیت اهلل
خوردم چرا که این ســرود بسیار سخیف
العظمی مکارم شیرازی دربارۀ آسیب های شدید هســتند ،برخی از این گرفتاری ها
بود 21( .اردیبهشت )1398
غوغا میکند ،از جمله نبودن کسبوکار
اجتماعی در ســال  ،1398مورد واکاوی
برای جوانان ،و محدودیت برای مسکن که مردم در ســیطره دسیســه سبک
قرار گرفته که به مخاطبان ارائه می شود.
ازدواج جوانان را به شدت با چالش مواجه زندگی غربی
سایه شوم تجمالت بر سر ازدواج!
کرده است .بســیاری از این مشکالت به بــا ترویج و توســعه فرهنــگ غرب در
حقیقت این اســت که طبیعــت ازدواج دلیل عــدم مدیریت صحیح اســت ،اگر بین مردم ،امروز مشــاهده میشــود که

همسایگان از حال یکدیگر بیخبر بوده و
ماننــد دو غریبه از کنار یکدیگر عبور می
کنند و حتی گاهی مواقع همدیگر را نمی
شناسند6( .خرداد )1398

است25( .تیر )1398

)1398

دارد ،سخت خانواده ها را نشانه رفته است
 .آنان پس از قداســت زدایی از خانواده و
پیوند مقدس زناشــویی و تکریم زوجین
در میان خود و ریشه کنی اساس خانواده
در جامعــه غربی ،تالش دارنــد با برنامه
ها و تبلیغات گســترده ،اغواگر و مبتذل
و همچنین به وســلیه فضای مجازی رها نهادینه کردن فرهنگ قماربازی در
شده  ،این پدیده زشت را میان کشورهای رسانه ملی!
اســامی رواج دهند .عزیزان بدانند به هر
مقدار که فرهنگ غربی در ســبک زندگی شــکل برخی از مسابقات تلویزیونی حرام
و معاشرت ها میان شــما رسوخ کند ،به و در حکم قمار اســت ،فــرض کنید یک
همان اندازه  ،استحکام خانواده ها آسیب دستگاهی پیدا شــود و سؤاالتی از مردم
می بیند و آمار خشونت  ،خیانت  ،طالق بپرســد و به افرادی که جواب صحیح می
هــای عاطفی و قانونی گســترش خواهد دهنــد جایز بدهد ،آیا این کار درســت و
صحیح اســت؟ صرفاً اگر جوایز این قیل
یافت 25( .آبان )1398
مســابقات از جیب برگزارکنندگان هزینه
حجاب زنان و تهاجم غرب
شده و تحت عنوان ترویج مسائل علمی و
امروزه مسئله حجاب از یک موضوع صرفاً آموزشی باشد اشکالی ندارد.
مذهبی فراتر رفته و به مســئله سیاســی متأســفانه برخی از ســؤاالت مذهبی که
تبدیل شــده است ،دشــمنان و معاندان در این قبیل مســابقات مطرح میشــود
تمام همت خود را برای شکستن این سد نیــز نامعقول اســت اگر پول مســابقات
بــهکار گرفته اند و معتقدنــد اگر بتوانند تلویزیونی از مردم گرفته شده و درصدی
مسئله حجاب را بشــکنند به نظام ضربه از آن بــه برندگان داده شــود این پول و
وارد کرده اند ۱۵( .ارديبهشت )۱۳۹۸
جایزه حرام مطلق است.
تربیت دانشــجویان متدیــن و اخالقمدار
بایــد مورد توجــه وزارت علوم و آموزش
عالی کشور باشــد ،پایبندی دانشجویان
به مســائل اخالقی ســبب ماندن آنان در
کشــور و حل مشکالت می شــود۲۸( .
خرداد )۱۳۹۸
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آسیبشناسی فرار مغزها
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بی شــک انتقاد منطقی سبب گرهگشایی
از آسیب های اجتماعی میشود .از جمله
انتقادات می توان به عدم توجه مسئوالن
و دســتگاههای اجرایی کشور به استعداد
های کشــور اشــاره کرد که بسیار تأسف البته برخی در توجیه این مســابقات می
انگیز اســت؛ حال آنکه نبایــد اجازه داد گویند برندگان به جوایز آن نیاز داشته و
اســتعداد های پرورشیافته در کشور در به آن محتاج هســتند اما سخن این است
کشــورهای دیگر مورداستفاده قرار گیرد که مشکالت مردم باید از راه های مشروع
و بایــد از این ظرفیتها بهصورت صحیح و حالل برطرف شــود نه اینکه پول های
استفاده شود.
هنگفتــی از مردم گرفته شــده و بخش
کوچکــی از آن را به برنده هــا بدهند و

البته در بختآزمایــی اخیر در تلویزیون،
به علت انحراف آشــکاری که در آن بود،
خوشــبختانه جلوی آن گرفته شد21( .
اردیبهشت )1398
سخن آخر( :حکایت تلخ سهل انگاری
ها در مبارزه با ویروس کرونا)
در خاتمه بایــد تأکید کرد در صورتی که
ســهلانگاری در انتقال بیماری واگیر به
دیگران ،سبب ابتالی به بیماری خطرناک
منتهــی به مرگ می شــود دیه تعلق می
گیرد و آن کس که باعث شــده باید دیه
را بپــردازد و اگــر فقط هزینــه درمانی
ســنگینی دارد آن را بایــد بپردازد11( .
اسفند )1398
لذا از همه ملت عزیز تقاضا دارم نســبت
به رعایت تمام موارد درخواستی از سوی
مســئوالن بهداشــت و درمان ،از جمله
مانــدن در خانه و پرهیز از هرگونه ســفر
غیرضروری ،دقت ویژه کنند ۲۸( .اسفند
)۱۳۹۸
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بی تردید ســبک و شــکل این مسابقات
بختآزمایــی و قمار اســت ،تمام مراجع
تقلید نســبت به حرام بودن این شــکل
از بختآزمایی ها حکــم و فتوای تحریم
صادر کــردهاند ،در کشــوری که مدعی
نظام اســامی اســت نباید به این راحتی
مال حرام جابهجا شود.

با این تفاسیر این کار (مسابقه برنده باش)
قمار اســت و کسانی که شرکت می کنند
مالک آن جوایز نمی شوند 3( .اردیبهشت
)1398
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بــا توجه بــه ســرمایهگذاری همهجانبه
دشــمن در این زمینه ،رفتار و واکنش ما
نیز باید برای تقویت مقوله حجاب و عفاف
در جامعه قوی باشــد ۱۵( .ارديبهشــت
)۱۳۹۸

منطق ما اســام و خط ما تشــیع علوی
اســت ما نمــی توانیم خطــوط قرمز را
شکســته و حالل و حرام الهــی را با هم
بیامیزیم ،عوامل این مســابقات اگر واقعاً
به فکر ترویج علم در کشــور هستند پول
مسابقات را از جیب خودشان به برندگان
بدهند 4( .اردیبهشت )1398
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حجاب زنان مورد تهاجم شــدید از سوی
مفسدان قرار دارند 25( .تیر )1398

حقیقت این اســت که بخــش اعظمی از
پولی که توســط مســابقات تلویزیونی از
مردم گرفته می شــود بــه جیب عوامل
برگزاری و پشــت پرده های آن می رود
که قطعاً تمام این مبالغ حرام است.

قســمت هنگفت آن به جیب عوامل سیما
برود.

پرونده ویژه

3

چالش های جهان اسالم در سال 1398
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

تحقق آیندهای الهام بخش ،تحکیم الگوی
مردمســاالری دینی در جوامع اســامی،
توسعۀ کارآمدی ،نوگرایی و پویایی فکری
و اجتماعــی ،و در نهایــت همگرایی امت
اســامی ،ضــرورت بررســی چالش های
منطقه ای و بینالمللی در جهان اسالم را
دو چندان می سازد.
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شهادت بسیار دردناک سردار بزرگ اسالم
و فرمانده بینظیر و شــجاع همه را تکان
داد .او مــردی بزرگ و کمنظیر و بســیار
آگاه بود که نام او در تاریخ اسالم و جهان
بهعنوان سرداری بزرگ ،باقی خواهد ماند
و راهش پر رهرو.
جنایتکاران آمریکایی با این عمل وحشیانه

طرح ننگین معامله قرن ،محکوم به شکست
است ،در این طرح ننگین از فلسطینی ها
خواستهشــده که به تمامی بند ها پایبند
باشند و در انتها تصریحشده که اگر اینها
را بپذیریــد ما شــما را به رســمیت می
شناسیم.شما چکاره هستید که فلسطینی
ها را به رســمیت بشناسید ،این فلسطینی
ها هستند که باید برای شما تعیین تکلیف
کنند ۱۴( .بهمن )۱۳۹۸
امروزه امت اســامی با چالش های بزرگ
تر و توطئه های ســخت تر روبهرو است،
در گذشــته قهرمانان امت مقاوم اسالمی،
زیباترین تصاویر و نمونههای جانفشانی را
در جبههها به نمایش گذاشته و در دفاع از
اســام ،امت و مقدسات آن به درجه رفیع
شهادت نائل شدند.
ا ّما امروز مقابله و مواجه سیاســی است که
نســبت به مقابله نظامی امتیازات بیشتری
دارد .به گونهای که اندیشــه سازشــگر و
منافق ،معامله ذلیالنــه خود برای فروش

تالش آمریکا برای اختالف افکنی در
امت اسالمی
مســتکبران و دشمنان ،نخســتین گروه
طرفدار افتراق و اختالف به شمار می آیند،
این گروه منافع خود را در این میبیند که
بین ملل اســامی تفرقه و اختالف ایجاد
کند.
استکبار جهانی در راســتای تفرقهافکنی
بیــن ملل اســامی ســرمایهگذاریهای
فراوانی میکنند ،چرا که مستکبران اسالم
را مانع بزرگی برای اهداف شــیطانی خود
میدانند ،ازاینرو دســت به اختالفافکنی
میان ملل اسالمی میپردازند.
منادیان اختالف در جهان اســام ،دومین

دشــمن همه تالش خود را بــرای بر هم
زدن وحــدت مســلمانان و اختالفافکنی
بین شــیعیان و اهل ســنت بهکار گرفته
است ،در کنار هم بودن مسلمانان و پیروان
اهلبیت(ع) تأثیر زیادی دارد ۲۳( .شهريور
)۱۳۹۸
ناآرامی های عراق و لبنان
دشمنان در رأس آن آمریکا ،برای جدایی و
تفرقه بین دو کشو و دو ملت ایران و عراق
تالش می کنند ،لذا هوشیاری مسؤوالن و
دولتمردان دو کشــور نسبت به فتنه های
دشمنان و معاندان ضروری است.
امیدواریم آینده عراق از جمیع جهات بهتر
از امروز باشد ،در واقع آنچه سبب ناراحتی
و نگرانــی مردم عراق می شــود اســباب
نگرانی ما نیز هســت و در مقابل هر آنچه
شــما را شاد می کند ما نیز از آن شاد می
شویم ۲۸( .شهریور )۱۳۹۸
گ ترین خطر
امروزه خطر تکفیری ها بزر 
جهان اســام بوده و در برخی از کشور ها
همچون سوریه ،یمن و لبنان آتش جنگی
روشن کردهاند که دامن مسلمان را گرفته
است.
هم چنیــن تکفیریهــا در ناآرامیهای

البته این تصمیم کام ً
ال احمقانه ،موردقبول
هیچیک از دولتهای جهان واقع نخواهد
شــد و در ضمن پــرده از روی نیات پلید
آمریکا و اســرائیل برداشت و نشان داد آن
ها هر کشوری را بتوانند اشغال کنند ،جزء
خود قرار میدهند.
البته آن ها هرگز موفق نخواهند شــد به
نیت پلید خود جامه عمل بپوشــانند ولی
زنگ خطری برای همه مسلمین بلکه همه
مردم آزاده جهان است .وقت آن رسیده که
دولتهای اسالمی دستبهدست هم داده
شر اســرائیل غاصب را نهتنها از جوالن
و ّ
بلکه از فلســطین اشــغالی کوتاه کنند و
ن ها اســت۳( .
بدانند خداوند یار و یاور آ 
فروردين )۱۳۹۸
اســرائیل رژیمی غاصب اســت و سعی در
پنجه انــدازی به ممالک اســامی دارد؛
اینها اگر دستشان برسد تمام کشورهای
منطقه را زیر ســیطره خود قرار میدهند
که نمونه بارز آن بلندیهای جوالن است.

البته و صد البتــه امیدى به مراکز جهانى
نیست ،آن ها از اینکه مسلمانان و هندوها
به دست یکدیگر کشته شوند سود مىبرند.
مسلمین باید احساس مسئولیت کنند واال
در پیشگاه خدا پاسخى ندارند ۲۸( .مرداد
)۱۳۹۸
اعدام  37نفر در عربســتان در سایۀ
سکوت مجامع بین المللی

اخیــرا ً قتل در عربســتان کنار جنبه های
مذهبی ،جنب ه های سیاسی هم پیداکرده
اســت و هرکسی را که احتمال مخالفت با
اگر عدهای خیال کنند آنها به ســرزمین
ایــن رژیم منحوس را بدهنــد بهقتل می
های اشغالی قانع هستند سخت در اشتباه
رسانند.
هســتند ،آنها با بهرهگیــری از عمال خود
یعنی داعش میخواســتند بر ســوریه و از جمله چنــد نفر از مســلمانان بهویژه
عراق مســلط شــوند اما با مقاومت جانانه شــیعیان خالص در عربســتان بدون هیچ
محور هــای مقاومت راه به جایی نبردند و محاکمــه و دلیل خاصی بهدســت رژیم
آل ســعود بهطرز بیرحمانه به شــهادت
شکست خوردند ۸( .خرداد )۱۳۹۸
رسیدهاند که این گوشه ای از جنایت این
کشتار مسلمانان کشمیر
رژیم منحوس ضدبشری است.
کشمیر منطقه بســیار سرسبزى است که
در این میان ســکوت محافــل بینالمللی
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طرح «معامله قرن»

آمریکایــیها اســام را مانع نقشــهها و
اهداف شــوم خود میداننــد ،آنها می
خواهنــد با تفرقهافکنی مســلمانان را به
ی توان به
جان هم بیندازنــد و هیچگاه نم 
آنها اعتماد کرد ۱۴( .بهمن )۱۳۹۸

بهرسمیت شناختن اشغال جوالن بهوسیله
اســرائیل ،از ســوی رئیسجمهور آمریکا؛
برخالف تمــام موازین بینالمللی اســت،
درست مثلاینکه کســی خانه همسایه را
بدون هیچ مدرک حقوقی اشــغال کند و
جزء خانه خود گرداند.

گویــا اخیرا ً هند به این فکر افتاده اســت
کــه بر تمــام کشــمیر غلبه کنــد و این
منطقه حســاس و پرجاذبــه را در اختیار
بگیــرد .ایکاش از طریق دیپلماتیک وارد
مىشــد ولى زورگویى را ترجیح داده و با
لشــکر عظیمى که به آنجا اعزام داشــته،
عده زیادى را به خاک و خون کشــیده یا
ّ
بازداشت کرده است .حل مسئله کشمیر از
طریق دیپلماتیک ممکن است .اینجاست
که مســلمین جهان باید ایــن منطقه از
جهان که اکثریتش مســلمان هســتند را
فراموش نکنند و برادران اســامى خود را
از زیر فشار هندوســتان نجات دهند .چرا
که بىتفاوتى در این راه در پیشــگاه خدا
مسؤولیت فراوان دارد.
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بر این اساس نگاه حضرت آیت اهلل العظمی
مکارم شیرازی (مدظله) به مسائل و چالش
هاي جهان اسالم در سال  98از بُعد نظری
و عملی ،مورد واکاوی قرار گرفته که تحقق
این مهم ،چگونگي اوضاع جهان اســام را
برای مخاطب تبیین کرده و تحوالت پیش
روی کشــور های اســامی را در فرآیند
کنونی و آینده جهان اســام ترسیم کرده
است.

او را به همین دلیل به شــهادت رسانیده
است ۲( .بهمن )۱۳۹۸

تاکید مــیکنیم که حقّ بازگشــت ملت
فلســطین به وطن خود یــک حق قانونی
است که عالوه بر قوانین بینالمللی تمامی
ی کنند و
قوانین انســانی از آن حمایت م 
هیــچ قدرتی در جهان و نــه مزدوران آن
نمیتوانند ایــن حق را لغو کنند .موافقت
مزدوران با از بین بردن حق بازگشت ملت
فلســطین نه تنها خالف حقوق بشر بلکه
مخالف تعالیم اسالم است ۴( .تير )۱۳۹۸

گروه ســوم عده قلیلی هستند که به تصور
آنها اگر به مقدســات مذاهب اســامی
توهین کنند ،کار درســتی انجام دادهاند،
درحالیکه باید جدا ً از اهانت به مقدســات
اســامی پرهیز کرد و در راستای وحدت
بخشــی به جهان اسالم قدم برداشت۲۶( .
دی )۱۳۹۸

فرمان ترامپ در به رسمیت شناختن
حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جوالن
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اهمیت این مسأله وقتی آشکار می شود که
بدانیم موانع پیشروی جهان اسالم ،ارمغان
دخالت استعمار و قدرتهای سلطهگر در
جوامع اســامی اســت که بر بحران ها و
تهدید های پیش روی مســلمانان افزوده
اســت ،لذا پیشبینی احتمــاالت منتج به
چالش های سیاســی در جهان اســام و
شناسایی عمدهترین چالشهای پیشروی
امت اسالمی نخستینگام در ترسیم آینده
ای مطلوب است تا بر اساس تدوین راهبرد
های کارآمد و مدیریت مؤثر ،چالشها به
فرصت تبدیل شود.

قبر خــود را کندند و انتقام شــدیدی در فلسطین و قبله اول مسلمانان را آغاز کرده
ن هاست.
انتظار آ 
اند که بایــد با قدرت و اراده محکم جلوی
اینجانب این ضایعۀ بســیار اســفانگیز و آن بایستیم.
شهادت دوستان او بهویژه سردار ابومهدی دولــت آمریــکا بعــد از شکســت های
المهندس را به همــۀ رهروان حق و تمام صهیونیســتها در جنگهای نظامی در
رزمندگان اسالم و آزادی خواهان جهان و غزه و لبنان ســعی دارد مسئله فلسطین
عالقهمندان او در سراسر دنیا و نیز به بیت را حــذف کند و از طریق مــزدوران خود
شــریف آن ها تبریک و تسلیت عرض م 
ی از پادشــاهان و امــرای عــرب در منطقه
کنم و یقین دارم که عالقهمندان به او ،راه به اشــغالگری قــدس و مســجداالقصی
او را با قدرت و قوت بیشتری ادامه خواهند مشــروعیت ببخشــد ا ّما با توجه به اینکه
داد ۱۳( .دی )۱۳۹۸
پیروزی از آن مســتضعفین است ،مقاومت
ســردار سلیمانی منادی وحدت بوده و شر و مردان آن این توطئه را سرنگون خواهند
داعش را از مسلمانان کم کرده ،آمریکا هم کرد همچنان که پیشتر سرنگون کردند.

گروه تفرقه افکن محســوب می شــوند،
نادانی وبی ســوادی ویژگی بارز این گروه
است ،درحالیکه اســتفاده های این گروه
اختالف افکن را مســتکبران و دشــمنان
اسالم میبرند.

اخیر عراق آتشی روشن کردهاند که دامن
شــیعه و ســنی را گرفته که این وضعیت
برای جهان اســام خطرناک اســت۱۲( .
آبان )۱۳۹۸

جاذبه هاى گردشــگرى فراوان دارد و به
همین دلیل مورد عالقه هند و پاکســتان
م
است .ســالها کشمیر به دو ایالت تقسی 
شده .ایالتى که در اختیار پاکستان و ایالتى
در اختیار هندوســتان اســت و فراموش
ن
نکنیم که اکثریت مردم کشــمیر مسلما 
هستند.

در برابر این جنایات تأســف برانگیز است،
چرا که اگر یک نفــر از اینان در ایران بود
دادشــان در میآمد ولی در برابر قتل 37
نفر ســکوت عجیبی گرفتهاند و صدایی از
آنان درنمیآید.

بابت حمالت و هجمــه های آمریکایی ها
علیه سپاه ،جای نگرانی نیست ،چراکه بعد
از ایــن اقدام نابخردانه توجه و اقبال عموم
مردم به سپاه بیشتر شــد ۳( .اردیبهشت
)۱۳۹۸

نقش شیخ زکزاکی در گرایش مردم نیجریه
به سمت اســام و مکتب اهلبیت(علیهم
الســام) و همچنین جنایات و ظلم هایی
که در حق وی شــده ،در تاریخ اسالم کم
سابقه است.

شکی نیســت که عربستان بهمانند گاوی
شــیرده برای آمریکاییان اســت؛ اگر گاو
شــیرده و بامنفعتی لگدی هم بزند نباید
کاری کــرده و باید حفظــش کرد چراکه
منفعتش بیشتر است.

تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران

در ایــن میان وضعیت بســیار اســفناک
جسمی شــیخ زکزاکی و همسرش ،بسیار
نگران کننده اســت ،ظلمی نیست که در
حق شــیخ و خانوادهاش نکرده باشــند،
ن های بینالمللی هم در
متأسفانه ســازما 
این خصوص بیتفاوتاند.

او به خیال خام خود تصور کرده اســت که
با فشــار و تحریم می توانــد ایران را پای
میز مذاکره بنشــاند ،در حالی که به تعبیر
رهبر معظم انقالب شــما اص ً
ال قابل اعتماد
نیستید.

مــا این ظلمهــا و جنایت در حق شــیخ
زکزاکــی و خانواده ایشــان را محکوم می
کنیــم و دولــت نیجریــه را در قبال آن
مسئول میدانیم.

آمریکاییــان نیز بهعنوان بردگان پول های
کثیف چشمان خود را در برابر این جنایت
بستهاند و حتی توجیه هم میکنند و می
گویند «این رژیم تشخیص داد و این افراد
مســتحق اعدام بوده اند» ۷( .اردیبهشت
)۱۳۹۸
تروریستی خواندن سپاه پاسداران از
سوی آمریکا
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لذا اقدام آمریکا در قرار دادن نام ســپاه در
لیســت گروه های تروریستی در دنیا مورد
توجه قرار نگرفت؛ عمل ســپاه معرف این
نهاد است و احتیاجی نیست که آنها قبول
کنند یا نه؟

آمریکا سخت ترین تحریم ها را علیه ایران
اجرا کرده به خیال این که ایران فروپاشی
خواهد کــرد ،ولی این گونه نشــده و این
همان معنای مقاومت است .همین مسئله
را باید در کشــور های اسالمی دیگر اجرا
کرد ۲( .بهمن )۱۳۹۸
کارشــکنی دولت نیجریــه در روند
درمان شیخ زکزاکی
شــیخ ابراهیم زکزاکی ،این عالم وارسته و
مردمی ،شــخصیتی قهرمان و مبارز است
که شــش فرزند خود را تقدیم اسالم کرده
است.

شیخ زکزاکی در حقیقت شهید زنده جهان
ت ها
اسالم است ،امیدواریم صدای شخصی 
به گــوش رهبران نیجریه برســد و آنها
موافقــت کنند که شــیخ زکزاکی به یکی
از کشور اســامی منتقل و روند درمان او
پیگیری شود.
در خاتمــه دولت و دســتگاه دیپلماســی
ایران اســامی و رســانهها را به فعالیت
بیشــتر وجدیتــر در پیگیــری وضعیت
شــیخ ابراهیم زکزاکــی توصیه می کنیم،
باید در این زمینه اعتراض و پیگیریهای
الزم صورت گیرد تا شــیخ زکزاکی از این
وضعیت دشوار و بغرنج خالصی پیدا کند.
( ۸دی )۱۳۹۸
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دولتمردان آمریکا عادتشــان هســت که
چشــم خود را می بندند و خودشان را به
حماقت می زنند و مسائل روشن را نادیده
می گیرند.

مذاکره با کشوری که به هیچ تعهدی پایبند
نبوده درست نیست و نباید مذاکره مجدد
کرد .آمریکا جز تحریم هیچ اقدام دیگری
نمیتواند انجــام دهد که این موضوع هم
بــا مقاومت حل خواهد شــد ۲۸( .خرداد
)۱۳۹۸
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این نهایت بیعقلی اســت کــه فکر کنیم
هر کاری مــیتوانیم انجام دهیم ،ســپاه
محبوبیــت خود را با این چیزها از دســت
نمیدهد ،سپاه منطقه را از سلطه اسرائیل
و آمریکا حفظ کــرده ،بنابراین محبوبیت
سپاه نهتنها کم نشده بلکه بیشتر میشود.
( ۲۱فروردين )۱۳۹۸

تحریم ،سالح انســان های ضعیف است و
رییس جمهور آمریکا مذاکره ای که ســال
ها برای آن زحمت کشیده شده بود و عالوه
بر کشورهای اروپایی و آمریکا ،به تصویب
شــورای امنیت نیز رسیده بود را یکجانبه
زیرپا گذاشت و از توافق برجام خارج شد.

ما از اندیشــمندان و صاحبنظران جهان
اســام میخواهیم نسبت به این موضوع
اعتراض کنند ،دولــت نیجریه نیز باید در
این خصوص مســئوالنه عمــل کند و به
ظلم علیه شــیخ زکراکی پایان دهد .چرا
که ایشــان علیه حکومــت نیجریه قیام و
حرکتی نکرده اســت ،گناه او این است که
نفوذ مردمی زیادی دارد و مردم ایشــان را
دوست دارند.
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تمام مشــکالت دنیا بهواسطه سردمداران
بیعقل اســت ،این موضعگیری که رئیس
جمهــوری آمریــکا درباره ســپاه گرفت
غیرمنتظره نبود ،ضرباتی که در ســوریه،
عراق و جنگ تحمیلی هشتساله از سپاه
خوردند ســبب گرفتن این موضع شده و
ن ها کار بیعقالن است.
کار ای 

رییس جمهور آمریکا گرفتار یک مشــت
اوهــام و خیاالت اســت ،ســرمایه رییس
جمهور آمریکا چیزی جز دروغ نیست و در
خود آمریکا نیز به این مســاله اذعان کرده
اند.

مصاحبه

قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم ما از قرآن
تهیه و تحقیق :معاونت پژوهش پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
چکیده:

ما تا چه حد برخوردار از اعتبار است؟

ارتباط دارد.

از موضوعاتــی که قرنها اســت ذهن و
اندیشهی متفکران بزرگ اعم از حکیمان،
متکلمان ،جامعهشناســان و  ...را به خود
مشــغول داشته این اســت که پیام دین
چیســت؟ و دربرگیرندهی چه ابعادی از
زندگی انسان است؟ آیا وحی صرفاً ترسیم
کننده ارتباط انســان با خدا و عالم اعلی
اســت؟ یا اینکه هدف نبوت پاســخگویی
به تمام مشــکالت علمی و فکری انســان
و تنظیم جنبههای گوناگون حیات فردی
و جمعــی در همهی زمینههای مورد نیاز
برای دنیا و آخرت اســت؟ و روی هر یک
از این فروض چگونه میتوان این محتوا و
پیام را فهمید و ارزش برداشتهای دینی
ما تا چه حد برخوردار از اعتبار است؟

قــرآن کریم کــه آخرین پیــام وحیانی
آفریدگار عالم و ســند جاودانه الهی برای
ســعادت و نیکبختی همه انســانها در
همیشهی تاریخ است ،در این باره دیدگاه
خاصــی را ارائــه میدهد .بــرای بحث و
بررسی پیرامون ایدهی واالی قرآن کریم
در ایــن زمینه ،به خدمت تنــی چند از
اندیشمندان اســامی که سالیانی از عمر
شریف خود را در خدمت قرآن گذراندهاند
رفتهایم تا از برداشتها و اندیشههای آنان
بهره برگیریم .ایــن گفتگوها گرچه کوتاه
اســت و خالی از کمبود نمیباشــد لکن
امیدواریم کــه بتواند زمینه را برای طرح
اینگونــه مباحث در محافل علمی بیش از
مداقه متفکران
پیش فراهم سازد و محل ّ
اسالمی قرار گیرد.

موضوع نخست« ،جامعیت قرآن» است و
در آیات به آن اشاره شده است؛ مثل آیه
شــریفه « َو ن َ َّزلْنا َعلَ ْي َ
ِتاب ت ِْبياناً ل ِ ُك ّ ِل
ك الْك َ
ــيءٍ» (نحل )89 ،و در روایات نیز آمده
شَ ْ
اســت که قرآن همه چیــز را در بر دارد.
حال مراد از جامعیت قرآن چیســت؟ چه
مســائلی را قرآن دربر دارد؟ و چگونه آنها
را بیان کرده اســت؟ آیا ظاهر قرآن همه
چیز را دربــر دارد یا باطن آن؟ و موضوع
سومی مطرح میباشد؛ و آن این است که
چه کسانی میتوانند به معارف و مفاهیم
گسترده قرآنی دست یابند؟ از محضرتان
تقاضا میکنیم که این ســه مسأله را در
وصف جامعیــت قرآن تا حــدی توضیح
دهید.
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حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی؛
نشریه معرفت ،تابستان  ،1372شماره .5
اشاره
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در مورد ســؤاالتی که فرمودند باید دید
به طور کلی هــدف نزول قرآن چه بوده؟
تا معنی «تبیاناً ّ
لکل شــیء» معلوم شود.
بــا توجه بــه اینکه هدف از نــزول قرآن
هدایت بشــر و ســعادت بشــر و تکامل
انسان میباشد ،قطعاً قرآن به تعبیری که
خودش دارد آمده تا یک حیات ثانوی به
مردم دهد و دعــوت میکند به اینکه «يا
ول
جيبوا ِ َّل ِ َو ل َِّلر ُس ِ
أَيُّ َها ال َّ َ
ذين آ َم ُنوا ا ِْســ َت ُ
ــم ل ِما يُ ْحيي ُک ْم» (انفال )24 ،این
إِذا َدعا ُک ْ
دعوت «استجیبوا هلل و للرسول» جامعیت
کاملی نسبت به اهداف قرآن دارد و مایه

آیــة اهلل مکارم :علومی کــه امروزه مورد
توجه انســان است و در دانشــگاهها نیز
تدریــس میشــود ،آن بخــش از آن که
ارتباط نزدیکی با هدایت بشر دارد ،طبعاً
بایــد اینها را در قرآن جســتجو کرد .به
طور مثال «حقوق» بخشی از علوم انسانی
است که ریشه قرآنی دارد؛ ریشهی حقوق
اســامی در قرآن اســت .یا بخشی دیگر
که بــه حقوق بشــر برمیگردد؛ مســلم
ریشــهی اینها در قرآن است .مسائلی که
به اصطالح جنبه روانشناســی و روانکاوی
دارد آن هم قسمت زیادش که در ارتباط

معرفت :با توجه به مســائلی که فرمودید،
دیدگاههایی کــه احیاناً در مورد کل دین
و از جمله قرآن ،به عنوان یک متن دینی
مطرح اســت که دین فقط با ارزشها کار
دارد و آن را در بایدهــا و نبایدها خالصه
میکنند؛ یــا میگویند :دین فقط ارتباط
انسان با خدا را میخواهد مطرح کند لذا
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معرفت :با تشــکر از حضرتعالی که لطف
فرمودیــد و فرصتــی را در اختیار مجله
معرفــت قــرار دادیــد ،همانطــوری که
مســتحضر هســتید ،این مجلــه به علوم
انســانی و اســامی میپــردازد و محور
مقاالت و بحثهایش این دســته از علوم
است؛ یکی از این محورها سلسله بحثها
و مقاالتی اســت که تحت عنوان مباحث
قرآنی و تفســیر مطرح میشــود؛ که به
همین منظور خدمت شــما رســیدیم تا
پیرامون برخی از ســؤاالتی که در ارتباط
با قرآن مطرح است از محضرتان استفاده
کنیــم .ایــن ســؤالها دارای دو موضوع
محوری اســت که هم دارای نقاط مبهم
اســت و نیازمند توضیح و تبیین اســت
و هم از موضوعاتی اســت که با مســائل
روز جامعه انقالبی و اســامی ما به ویژه
محققــان در باب قرآن و اســتفاده از آن

معرفت :با توجه به اینکه معلوم شد قرآن
معارفــی را دربــر دارد که طبــق بیانات
قرآن با هدایت انســانها ارتباط دارد؛ آیا
مســائلی که در علوم انسانی -به اصطالح
امروزین آن -مطرح اســت ،مانند جامعه
شناســی ،روانشناسی و نظایر آن ،آیا این
گونه مسائل نقشی در هدایت ندارند؟ و یا
اینکه نــه ،اینها هم قطعاً نقش در هدایت
بشــر دارند و نتیجه بگیریم که در زمینه
مسائل علوم انسانی نیز قرآن دیدگاههایی
دارد و ما برای رشــد این علوم الزم است
که به ســراغ بینشهای قرآنــی برویم و
بــه تعبیری علوم انســانی ،اســامی هم
میتوانیم داشته باشیم.
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از موضوعاتــی که قرنها اســت ذهن و
اندیشهی متفکران بزرگ اعم از حکیمان،
متکلمان ،جامعهشناســان و  ...را به خود
مشــغول داشته این اســت که پیام دین
چیســت؟ و دربرگیرندهی چه ابعادی از
زندگی انسان است؟ آیا وحی صرفاً ترسیم
کننده ارتباط انســان با خدا و عالم اعلی
اســت؟ یا اینکه هدف نبوت پاســخگویی
به تمام مشــکالت علمی و فکری انســان
و تنظیم جنبههای گوناگون حیات فردی
و جمعــی در همهی زمینههای مورد نیاز
برای دنیا و آخرت اســت؟ و روی هر یک
از این فروض چگونه میتوان این محتوا و
پیام را فهمید و ارزش برداشتهای دینی

معرفت

اما برای چگونگی استخراج اینها از قرآن
بایــد توجه داشــت که :آنچــه مربوط به
هدایت انســان اســت در وا قع دو بخش
اســت ،یک بخش از آنها مســائلی است
که بــه اصطالح «روزمره» اســت ،اینها
در ظواهر قرآن اســت که همه میتوانند
اســتفاده کنند؛ ولی یک سلســله مسائل
اضافی هم که «لطائف و اســرار» اســت
آنها را الزم نکرده همه بتوانند اســتفاده
کنند .بــاز آنها هم دو بخش میشــود:
بخشــی است که با ســرپنجه علم تفسیر
و دقت نظــر و غور و اندیشــه زیاد برای
علما و بزرگان و مفسران معلوم میشود و
بخشی است که از طریق اندیشه استفاده
نمیشــود بلکــه احتیــاج دارد که یک
افاضات معنوی و روحانی باشــد،انســان
باید علمش را از خداوند الهام بگیرد تا از
قرآن اســتفاده کند و شاید آن تفسیر «ال
ون» (واقعه )79 ،اشاره
يَ َم ُّســ ُه إ ِ َّل ال ْ ُم َط َّه ُر َ
مس الفاظ قرآن،
به این باشــد که نه تنها ّ
مس معانی قرآن هــم برای غیر مطهرین
ّ

به ایــن ترتیب بخشهای مختلف مفاهیم
قرآنــی :آنهایی کــه در ظاهر هســت؛
آنهایــی کــه در باطــن و آنهایی که
انحصار به معصومین(علیهم السالم) دارد
که هر کدام از آنها البته شــرح و تفسیر
مخصوص به خود دارد.

این را هم میدانیم همانطور که پیداست،
علوم انســاني ،علومی است که به نحوی
به انسان مربوط میشــود؛ یا به تعبیری
دیگر با ســعادت انســانها ارتباط دارد؛
این را نمیشــود انکار کــرد .حتی علوم
غیر انســانی را هم (ولو الزامی نیســت)
میشــود در قرآن جســتجو کرد و قرآن
وارد آن بحثها هم شــده است؛ منتها نه
به عنوان نفس آن علــوم ،بلکه به عنوان
آیــات خلقــت و آیات آفرینش ،مســائل
مربوط به جنین شناسی ،ستاره شناسی،
هیأت ،زمین شناســی ،گیاه شناسی یک
سلســله از مسائل مختلف به عنوان اینکه
آیات آفرینش هســتند و نشانههای وجود
حقانــد و به تعبیری دیگــر «کلمة اهلل»
هســتند .اینها هم باالخره یک ارتباطی
پیــدا میکنند و لذا در این قســمت هم
اشــاراتی به این علوم در قرآن شده است،
اما نســبت به مســائل علوم انسانی تنها
اشــارت نیست بلکه باالتر از اشارت است،
اصول و ریشههای آنها را ما باید در قرآن
مجید جستجو کنیم وا ّال آن تفسیری که
درباره «تبیان کل شیء» گفتیم مبنی بر
اینکه «هرآنچه مربوط به ســعادت بشــر
است در قرآن هست» را باید قبول نکنیم.
با توجه به پذیرش آن تفســیر (که حتماً
قابلیت هم دارند) ریشــههای این علوم را
باید در قرآن جستجو کرد.
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قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم ما از
قرآن

آیة اهلل مکارم :با تشکر از زحمات برادران
عزیز و تشــکر از مجله معرفــت که این
بحثها را مطرح کرده است و جای چنین
مجلهای مخصوصاً در زمینه علوم اسالمی
خالی بود و خوب شد که بحمداهلل شروع
شــد .امیدواریم که جایگاه مطلوب را در
تمام جهات برای خودش پیدا کند.

حیات بشری است « َو َما َعلَّ ْم َنا ُه ّ ِ
الش ْع َر َو َما
ِين *
آن ُّمب ٌ
نبغِي ل َ ُه إ ِ ْن ُهــ َو إ ِ َّل ِذ ْك ٌر َو ُق ْر ٌ
يَ َ
ان َح ًّيا ( »...یس )69 ،در واقع
ل ّ ِ ُينذ َِر َمن َك َ
برای انذار کســانی که زنده هســتند یک
حیات ثانوی در زمینــه هدایت میدهد.
بنابراین «تبیان کل شیء» میتواند تمام
اموری باشــد که به نحــوی در هدایت و
ســعادت بشــر مؤثر خواهد بــود .و این
درســت شــبیه به این اســت که به طور
مثال از یک داروخانهای ســؤال کنیم که
چــی داری؟ اگر بگوید :همــه چیز دارم؛
یعنی تمام داروهای نجات بخش در اینجا
هســت .لذا نباید از او انتظار داشــت که
مث ً
ال ابزار خانه را هم داشــته باشد« .همه
چیز دارم» به معنای همه داروهای نجات
بخش اســت .یا اگر یک کتابخانه بزرگی
باشد ما بگوییم آقا چی داری؟ می گوید:
همه چیــز دارم معنایش این اســت که
تمام کتابهایی مورد نیاز تمام رشــتهها
را دارم .طبعاً «تبیان کل شیء» قرآن هم
به معنی تمام چیزهایی است که در مسیر
اهداف قرآن قرار دارد.

نمیشود ،کسانی باید تهذیب نفس کنند
و در ســایه تهذیب نفوس یک اسراری از
قرآن را کشــف کنند .در این قسمت یک
بخش نهایی باقی میماند که حتی ارباب
نفوس تهذیب شــده هم به آن نمیرسند
فقط انحصار به معصومین(علیهم السالم)
دارد .پیغمبــر و ائمــه معصومین(علیهم
السالم) و کسانی مانند حضرت زهرا(سالم
اهلل علیها) اینها هســتند که میتوانند به
آن دست یابند.

با هدایت انســان و کماالت وی است ،در
قرآن هســت .البته ما ا ّدعا نمیکنیم که
قرآن یک کتاب روانشناسی یا یک کتاب
حقوقی اســت؛ نــه ،ولی ریشــههای این
مسائل حتماً در قرآن هست ،چون بنا شد
که «تبیان کل شیء» باشد .حداقل تمام
آنچه که مربوط به هدایت انســان هست،
در قرآن وجود دارد.

به دنیا و زندگی دنیــا و قوانین حاکم بر
جوامع انســانی نظری ندارد این دیدگاه
در واقع دیدگاهی مخالــف بینش قرآنی
اســت؛ چراکه مــا میبینیم کــه قرآن و
دین به مســائل عینی زندگــی اجتماعی
و فردی بشــر پرداخته اســت .حال این
ســؤال مطرح اســت که چه تفاوتی است
بین بیانات قرآن درباره این علوم و بیانی
که دانشمندان این علوم نسبت به مسائل
آن دارند؟ اشــاره فرمودید کــه قرآن به
عنــوان «آیه» آنها را مطرح میکند؛ اگر
توضیح بیشتری بفرمایید که آن موقع که
قرآن یک مســأله علوم انســانی را مطرح
میکند چه تفاوتی با آنجایی دارد که یک
دانمشــند در یک کتابی یا در یک فرمول
علمی آن مســأله را مطرح میکند و چرا
قرآن به این شکل مطرح کرده است؟

بنابراین ،ایــن مســأله در جای خودش
مســلم اســت و آنهایی کــه میگویند
یک مجموعه واقعیتهاســت و سلســله
دیگر بایدها و نبایدهاســت و به اصطالح
ایدئولوژی هســت و جــدا از آن واقعیت
اســت ،اینها یک اشــتباه خیلی بزرگی
است و با بینش توحیدی سازگار نیست .و
این به عقیده من شرک است و سرچشمه
این اســت که دین را از جامعه و به طور
کلی از زندگی بشر جدا کنند.
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آیة اهلل مــکارم :همانطور که عرض کردم
آیــات قــرآن و مفاهیمی کــه در قرآن
بیان شــده اینها را باید دســتهبندی و
سلســلهبندی کرد ،آنچه کــه مربوط به
اولیات زندگی بشر است اینها را قرآن به
لسان عربی مبین بیان کرده است .اشتباه
اخباریهــا هم بــه خاطر این اســت که
تقســیم بندی به مفاهیم قرآنی نکردهاند،
لذا یک جا را با جای دیگر اشــتباه کردند
که باید عرض کنم جایش هســت که باید
درب خانه معصومین(علیهم السالم) باید
رفت چون خود قرآن این مســأله را بیان

بنابراین بخشــی از آیات اســت که آنچه
مربــوط به اولیات زندگی بشــر و هدایت
انسان است اینها به لســان عربی مبین
بیان شده اســت ،آنها را همه میتوانند
درک کنند و حتی مــا معتقدیم که کفار
هــم آن بخــش را درک میکردنــد در
حالی کــه اینها معنویتی هم نداشــتند
و اگر اینهــا درک نمیکردند که حجت
برای آنها تمام نمیشــد .در صورتی که
میتواننــد با اینها اتمام حجت شــود و
آنها بــا همه آلودگیهایشــان میتوانند
این بخــش از قــرآن را درک کنند .بعد
یک بخشهــای باالتری هم هســت که
دقایق اســرار قرآنی اســت و بــرای فهم
آنها احتیاج است به اینکه مفسر به علوم
انســانی نظیر :علم لغت ،علم معانی بیان،
و یک سلســله بحثهایی از علم اصول و
مباحث الفاظ کــه دخالت زیادی در علم
تفسیر که انسان به وســیله اینها بتواند
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معرفت :آخرین سؤالی که مطرح است این
است که :مرحوم شهید صدر (قدس سره)
در بحثهــای اقتصادی میفرمایند که ما
از ارزشهای اسالمی تا حدی ،نه صد در
صد ،میتوانیم به هستها برسیم تا حدی
به این هســتهای زیربنایی و متکای آن
ارزشهــا میتوانیم برســیم و بر همین
اساس میفرمایند :ما علم اقتصاد را ولو در
روایات و آیات صریحاً نیابیم و اگر آیات در
باب قوانین اقتصادی چیزی نگفته باشــد
باز ما میتوانیم از این ارزشها تا حدودی
آنها را تشــخیص دهیم و بفهمیم .مث ً
ال
فالن مسأله اقتصادی اسالم،فالن دیدگاه
علم اقتصاد را قبول ندارد چون اگر آن را
نپذیریــم دیگر نمیتوانیم این ارزش را بر
آن بار کنیم .اگر حضرتعالی در این زمینه
هم توضیــح بفرمایید که مــا تا چه حد
میتوانیم از این ارزشها اســتفاده کنیم
و به مسائل علمی دســت یابیم؟ این هم
مکمل بحثهایی است که فرمودید.

بنابر اینکه ما از احکام اقتصادی اســام،
بتوانیــم مســائل علمی را کشــف کنیم
چیز عجیبی نیســت ،منتهی تا چه اندازه
میتوانیم کشــف کنیــم؟ در اینجا باید
برگردیــم بــه اینکه یک سلســله اصول
کلی داریــم و یک جزئیاتی هــم داریم.
ما در مســأله مصالح و مفاســد به اینجا
رســیدیم که مصالح و مفاسد احکام شرع
را به صورت کلی همه را (بدون اســتثنا)
میتوانیم بفهمیم .مث ً
ال ما عبادت را ،حاال
ندانیم چرا نماز صبح دو رکعت است؟! یا
ســه رکعت بودن نماز مغرب چه تأثیری
دارد؟! ولــی پیوند اصل نمــاز را با تربیت
انســان خیلی به وضوح درک میکنیم .یا
مثــ ً
ا حج را ـ که هفت دور طواف از چپ
به راســت گردیدن نه از راســت به چپ
گردیدن به چه علت است؟ ـ این جزئیات
را ندانیم ،اصل حج را ما میتوانیم بفهمیم
چه اثری دارد و چرا تشریع شده است .در
عبادات ،در مســائل سیاست اسالمی ،در
حدود و دیات همینطور اســت؛ مث ً
ال در
حدود اگر ما صــد تازیانه را ندانیم با صد
و یــک و یا نود و نه چقــدر فرق دارد؟ و
آیــا مصلحت در عدد صد اســت یا صد و

معرفت :با تشــکر ،وارد موضوعات محور
دوم میشــویم ،اولین سؤال این است که
بــرای فهم معارف و مفاهیــم بلند قرآنی
چه شــرایطی الزم اســت؟ البته ممکن
اســت یک بحث مفصلــی را بطلبد ولی
به طور اجمال در حــد کلیاتش بفرمایید
چه شــرایطی الزم است و این گرایش که
به اخباریین نســبت میدهند آیا درست
است که معتقدند :قرآن را فقط اهل بیت
میفهمند و دیگران نمیتوانند ادعا کنند
که ما قرآن را فهمیدهایم یا فهم آن حجت
اســت؟ این دیــدگاه تا چه حــد صحیح
است؟ و اگر دیگران میتوانند بفهمند چه
شرایطی را به صورت کلی باید دارا باشند
اعم از شــرایط معنوی و شرایط علمی تا
بتوانند به فهم قرآن نائل آیند؟
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و اما این علوم و طرح آن در قرآن ،همانطور
که قب ً
ال عرض کردم ،مســلم یک تفاوتی
بین طرح این علــوم در قرآن و طرح آن
در علوم کالســیک وجود دارد .در مسائل
کالســیک وقتی علم را مطــرح میکنند
نوعاً بریده از اهداف اســت .مث ً
ال تاریخ را
به عنوان «یک سلسله واقعیتهایی که در
خارج از زندگی بشــر واقع شده» بررسی
میکنند و آن را از هدف جدا میکنند یا
علم نجوم و هیــأت را بدون اینکه اهداف
را پســت ســر آن در نظر بگیرند مطرح
میســازند؛ اما قرآن همه جا روی هدف
تکیه میکند و بنابراین دقیقاً مسائل علوم
را در مسیر همان هدف ترتیب میدهد .و
در علوم انسانی یا حتی علوم غیر انسانی،
کــه قرآن به عنوان آیــات آنها را مطرح
میکند ،در همه جا از دیدگاه هدف به آن
نگاه میکند .ما در تفســیر «پیام قرآن»
تفســیر نجومی آیات خلقت که در قرآن
جمع شــده ،اینها را وقتــی جمعآوری
میکردیــم خیلی زیاد با ایــن آیات ،که
نشــانههای توحید در عالم هســتی ،در
جسم انســان ،در روح انسان ،در آسمان،
در زمین ،گیاهان ،درختان و  ...ما بیست
دســته آیه را در این زمینهها دستهبندی
کردیم و شــرح دادیم و تفســیر نمودیم.
میبینیم همــه اینها یا غالــب اینها با

بنابراین ،دیدگاه قرآن در طرح این مسائل
دیدگاهی است که از دریچه هدف به آنها
نگاه میکند .همیشــه مســأله علمی را با
نتیجهگیری در هدایت انسانی با هم گره
میزند .این دو با هم گره خورده در قرآن
دیده میشود و به همین دلیل خیلی هم
مؤثر است .وقتی من از دیدگاه هدف نگاه
میکنم به یک مســأله علمی و هدف هم
برایــم یک هدف جالبی باشــد ،طبعاً مرا
بیشتر تشویق میکند که آن مسأله علمی
را یــاد بگیرم .چون هــدف را به آن گره
زده و جلوی چشم من میگذارد ،من هم
عالقمند به آن هدف میشوم .هر انسانی
عالقمند به خودش است اگر به هیچ چیز
هم عالقه نداشــته باشد ،به خودش عالقه
دارد و به ســعادت خــودش عالقه دارد
وقتی یک اموری به ســعادت انسان گره
بخورد طبعاً برای اینکه خودش را دوست
دارد به آن امور هم عالقمند میشود.

روز اول که قرآن نازل شــد کســی خود
پیغمبر(صلــی اهلل علیــه واله وســلم) را
قبول نداشت چه رسد که به وسیله قرآن
هدایت شــود .اینکــه دور الزم میآید ـ
اول پیغمبر(صلی اهلل علیه واله وســلم) و
ائمــه معصومین(علیهم الســام) را قبول
بکنــد بعد از آن چیزی بفهمد ـ در حالی
که به وســیله قــرآن بایــد پیغمبر(صلی
اهلل علیه واله وســلم) را قبــول کرد این
حــرف یک حرف بســیار ضعیفی اســت
بعالوه همانطور کــه میدانید قرآن برای
ما حتی برای شــناخت احادیث و کلمات
معصومین(علیهم السالم) که به ما رسیده
است محور اســت .اینها که غالبش خبر
واحد اســت و به ما گفتهاند که صحت و
ســقم اینها را باید با قرآن سنجید .ما دو
دســته روایات داریم ،یک دســته روایت
داریم کــه میفرماینــد :متعارضین را به
قــرآن عرضه کنید ،یک سلســله روایات
هــم داریــم میفرمایند :هــر حدیث ولو
متعارضین هم نباشد ،باید به قرآن عرضه
شود .کتاب اهلل معیار شناخت سنت است
نمیتوانیم قضیه را به عکس کنیم.
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آیة اهلل مکارم :اوالً یک نکتهای را باید در
باب رابطه بین «هســتها و واقعیتها» با
«بایدهــا و نبایدها» عرض کنم .اینکه در
بعضی از کلمات دیده میشــود که اینها
ارتباطــی با هم ندارند ،بــه عقیده من از
بزرگترین اشــتباهات است .همیشه باید
و نبایــد نتیجه یک سلســله از واقعیتها
است و جداسازی اینها از هم یک بینش
غیرتوحیــدی و شــرکآلود اســت .عالم
هســتی کلش یک واحد به هم پیوســته
اســت؛ حتی آن مســائل احکامی هم به
نحوی با هم پیوند و ارتباط دارند؛ ببینید
قرآن چقدر تعبیر جالبی دارد ،میفرماید:
ْصاب َو ْالَ ْزال ُم
«إِن َ َّما ال ْ َخ ْم ُر َو ال ْ َم ْيسِ ُر َو ْالَن ُ
اج َتن ُِبو ُه»
ــل َّ
ــس م ِْن َع َم ِ
ــي ِ
طان َف ْ
الش ْ
ِر ْج ٌ
(مائده )90 ،این «باید» را درست به رجس
و عمل شیطانی بودن پیوند میدهد .یک
واقعیتی اســت که خمر و میسر و امثال
ذلک اینها ایجاد بیماری جسمی و روحی
در جامعــه میکند .بیمــاری واقعی ،چه
جســمانی و چه اخالقی ،این را پایه قرار
میدهد و میفرمایــد« :فاجتنبوه» یعنی
درســت آن باید را با ایــن واقعیت پیوند
میدهد .در جاهــای دیگر هم همینطور
است ،مث ً
اص
ال میفرمایدَ « :ول َ ُك ْم فِي الْق َِص ِ
َح َيا ٌة يَا أُول ِــي ْالَل ْ َبابِ » (بقره )178 ،اول

حیات جامعه را در نظر میگیرد ،که یک
واقعیت است ،بعد میگوید این قصاص را
باید انجام داد .و همینطور مسائل دیگری
که ما داریم از بایدها و نبایدهای اسالمی
و ارتبــاط اینها با واقعیتها نمیشــود
اینها را از هم جدا کرد.

تعبیر «ان فی ذلک الیات» و «من آیاته»
مث ً
ِــن آيَات ِ ِه َم َنا ُم ُك ْم ب ِال ّلَ ْي ِل َوال َّن َها ِر»
الَ « :وم ْ
(روم )23 ،همراه است.

آیة اهلل مکارم :این مســأله بر میگردد به
اینکه :یک پیوند ناگسستنی میان ارزشها
و بایدها و نبایدها با هستها وجود دارد،
و نمیشــود اینها را از هم تفکیک کرد.
اگر دو چیز با هم پیوند و ارتباط داشــته
باشــند ،مث ً
ال یکی علت و دیگری معلول
باشــد یا متالزمین باشند ،طبعاً اگر یکی
از این دو را پیــدا کردیم به نحوی دومی
را هم میتوانیم پیدا کنیم؛ منتهی گاهی
یک علم تفصیلی پیــدا میکنیم و گاهی
هم یک علم اجمالی؛ که خود علم اجمالی
یک سلسله مراتب دارد ،تا چه اندازه برای
ما اجمالی باشــد؟ دلیلش هم با خودش
اســت« ،قضایا قیاســاتها معها» و چون
فــرض کردیم ،اینها با هم گره خوردهاند
یــک حلقهی زنجیر که به دســتمان آمد
طبعاً سایر حلقهها هم در دستمان به یک
نحوی هست .گاهی به طور آشکار است و
گاهی وضوح کامل نیست.

یک؟ ولــی اصل مجــازات را برای مجرم
نمیتوانیم انــکار کنیم ،حدود و تعزیرات
همهاش قابل تفســیر عقلی نیست؛ تمام
مســائل اســامی از نظر اصول کلی آن ـ
چه بحثهای اقتصادی ،چه سیاسی ،چه
مسائل حاالت شخصیه چه ،عبادات ـ همه
چنین است .بنابراین در مسائل اقتصادی
هم این نظریــه کام ً
ال قابل قبول اســت
کــه ما میتوانیم از مســائل اقتصادی آن
خطوط اصلی اقتصاد اسالم را پیدا کنیم و
گاه ممکن است جزئیات را نیز پیدا کنیم
ولی نسبت به اصول کلی ما تردید نداریم
که میشــود ـ به خاطر آنکه اقتصاد با آن
اصول کلــی به هم گره خوردهاند ـ اینها
را پیدا کرد.

میکند.

حقایق قــرآن را درک بکنــد و  ...مجهز
باشد.
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از ســوی دیگر ما قائل هستیم به اینکه با
قرائن حالیــه و مقالیه و قرائن خارجیه و

آیة اهلل مکارم :با تشــکر متقابل از شما ان
شاء اهلل موفق و مؤید باشید .ما هم از خدا
میخواهیم شــما بتوانید این برنامهای را
که شــروع کردهاید و االن یک نهال نوی
است این را دقیقاً با همتتان آبیاری کنید
و یک درخت پربــار بلکه یک باغ پرباری
بشود و انشاء اهلل ما همه استفاده کنیم و
همانطور که عرض کردم جای یک چنین
مجلــهای در حوزه خالی بــود و حاال که
شروع شــده باید تقویتش کرد چون هم
بــرای داخل حوزه و برای تقویت طالب و
فضالء خوب است و هم برای پاسخگویی
به شــبهات خوب اســت .امیدواریم برای
بعضــی از افرادی که واقعاً در اشــتباهند
یا افــراد مغرضی که میخواهند مســائل
اســامی را زیــر ســؤال ببرنــد بتواند
پاسخگوی خوبی باشد .انشاء اهلل.
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در علوم اســامی هم از این قبیل مسائل
وجــود دارد ما معتقد نیســتیم که همه
اینها عوض میشــود دو دو تــا چهارتا
یک روزی ممکن است در ریاضیات ثابت
بشــود پنج تا؟ اینها یک حرفهای باطل
و بیاساس اســت که اگر انسان دنبالش
برود ســر از سوفیســم در میآورد .و اما
یک سلســله مباحث نظری اســت یا یک
سلســله فرضیات اســت که اینها دائماً
در دگرگونــی و تحولاند .آنچه میشــود
گفــت بیتأثیــر در فهم معنــای قرآنی
و در فهم مســائل فقهی نیســت ،همان
مسلّمات است .البته در مسائل فقهی باید
موضوعات مســائل را از خود احکام جدا
کرد؛ اینکه میگویند ارتباط دارد ،ارتباط
به یک مسائل کارشناسی موضوعی فقهی
دارد نه فهم احکام.

معرفت :با تشــکر از فرصتی که در اختیار
مجله قرار دادید .انشاء اهلل در فرصتهای
بعدی هم بتوانیم از محضرتان اســتفاده
کنیــم و بتوانیم این دیدگاهها را که برای
جامعه ما هدایتگر و روشــنگر اســت و
حد زیادی حل میکند به
شــبهات را تا ّ
دست آورده و در اختیار جامعه اسالمی به
ویژه محققان و دانشپژوهان قرار دهیم.
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معرفت :ســؤال بعدی که مطرح میشود
این اســت که علوم بشری چه رابطهای با
فهم قرآن دارد؟ همانطور که فرمودید یک
سلسله از علوم برای فهم قرآن الزم است
اجماالً فرمودید :صــرف و نحو و معانی و
بیان و تفســیر و اصول .علوم دیگری که
امروزه به عنوان علوم جدید مطرح هست
مانند جامعه شناســی ،روانشناسی ،علوم
سیاسی و زبان شناسی چه نقشی دارند؟
بعضی ادعا کردهاند که اگر اینها را کسی
نداند فهمشــان از منابع دینی -حتی در
فقه هم چون نیاز بــه اینها دارد -دچار
نقصان و بیاعتباری میشود به طور کلی
بفرمایید که علوم بشــری چــه مقدار در
فهم قرآن نقش دارنــد؟ و اگر فهم قرآن
را کســی وابسته به این علوم بشری کند،
با توجــه به تحول این علوم آیا فهم قرآن

آیــة اهلل مکارم :ما میدانیم علوم بشــری
همهاش یکســان نیســت؛ بلکه بعضی از
مسائل علمی دارای ثباتاند و ما میدانیم
تحولی در آنها پیدا نخواهد شــد ،ممکن
اســت تکامل پیدا کند اما تحول به معنی
اینکه عوض بشــود نفی و اثبات بشود نه.
فرض کنید در علوم مربوط به آســمانها
اینکــه منظومــه شمســی در این فضای
بیکران غوطهور هســتند و آن افالک که
ایــن منظومه در دل فلــک بلورین جای
داشــته باشند نفی شــده و دیدگاه نوین
کیهان شناســی جای آن نشســته آنها
جزو مســائل مسلم اســت .حرکت زمین
به دور خورشــید (حرکت انتقالی) آنچه
در هیئــت و زمینشناســی و امثال ایتها
در ایــن قســمت ثابت شــده اینها یک
مسائلی نیســت که دگرگون شود اینها
جزو مســائل مســلم و به یک تعبیر جزو
بدیهیات علم است.
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بخــش دیگــری از حقایق قــرآن فراتر
از اینهــا اســت ،مفاهیم قرآنــی برخی
قســمتهایش هســت کــه یک مفســر
عالیقــدر از نظر علمی هم ممکن اســت
به آن نرســد برای اینکه آنها احتیاج به
تهذیب نفس دارنــد .بنابراین برای آنها
شــرایط باالتر از بخشهای پیشین است.
بخش دیگری نیز هســت که جزو اســرار
اســت که جز معصومین(علیهم الســام)
نمیفهمنــد و ما باید آنهــا را از روایات
همان بخش اســتفاده کنیم کــه نتیجه
این میشــود که ما بایــد این بخشهای
چهارگانه را از هم جدا کنیم .بخشــی که
حتــی کفار آلوده هم میفهمند ،بخشــی
اســت که در پرتو علم و دانش رسمی به
اصطالح علوم رســمی انســان میتواند با
سرپنجه علم آن را کشف کند و مفاهیمی
است که جز در ســایه تقوی نمیشود به
آن رســید ،دل باید آیینه پاکی بشود که
آنها و مصداق آنها پرتو افکن بشــود و
باالخره بخشــی هست که «بطون قرآن»
اســت و یک دریای عظیمی است که در
اختیار معصمومین(علیهم السالم) است و
ما باید از آنان استفاده کنیم.

هم به مرور زمان متحول میشود؟ یا آنکه
این علوم یا نقشی ندارند یا اگر هم نقشی
دارند الزمهاش این نیســت که فهم ما از
قرآن متحول شود.

عقلیه و حسیه کلمات را باید تفسیر کرد.
ما چطور میگوییم «يَ ُد َّ
الل ِ َف ْوقَ أَيْدِي ِه ْم»
(فتــح )10 ،بــه معنی عضــو مخصوص
نیســت ،چرا؟ چون قرینــه عقلی داریم.
گاهی یک جا قرینه حســی داریم ،قرینه
داخلــی داریم ،قرینه خارجــی داریم ،ما
میتوانیم آن مســائل قطعی و مسلم علم
را به عنــوان قرائن خارجیه در کنار آنها
بگذاریم و به وسیله آنها آن مفاهیم تازه
را از آیات استفاده بکنیم .آنها به عنوان
قرینــه برای ما قابل قبــول اند و تحول و
دگرگونی در آنها ممکن نیست.

سیریدرکتاب

معرفی کتاب

«بهیادمعلم»

اثرارزشمندحضرتآیتاللهالعظمیمکارمشیرازی

بر شمرده است.

روز معلم فرصتي است براي برانگيختن افكار
عمومــي و وجدان دینــی و ملي در حرمت
نهادن به مقام استاد و معلم و بازآفريني نقش
بنيادين و پايدار «تعليم و تربيت» در كشور؛
لذا چنانچه جامعه بر مدار منزلت همه جانبه
«معلم» قرار گيرد و «آموزش» شــأن واقعي
خود را در توسعه بيابد ،سرمايه هاي فرهنگي،
اجتماعي ،انساني و حتي مادي كشور مضاعف
مي شود و تحقق تمدن سازی نوین اسالمی ،
چشم اندازي قابل دسترسي مي يابد.
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کتاب«به یاد معلم» عالوه بر نگرشــی کلی
به مکتب تعلیم و تربیت اسالمی ،به جایگاه
معلم و رســالت معلم از منظر آیات وحیانی
قرآن کریم و احادیث پرداخته شــده است
و رســالت یک معلم قرآنی را همان رسالت
خداوند و رسالت رســوالن الهی در هدایت،
سرپرستی و خروج از ظلمات به سوی نور و
رشد و کمال بخشی انسان به قرب حضرت

کتاب مشــتمل بر چهل حدیث ارزشمند از
حضرات معصومیــن :در مورد «علم وعالم»
اســت و از عناوینی همچون« :وجوب طلب
علم ،اوج کمال ،تفقه در دین ،یا معلم باشید
یا شــاگرد ،برتری عالم بر عابد ،مردم بر سه
دســته اند ،اهمیت فوق العاده علم آموزی،
اجر تعلیم دادن ،فضیلت علم و عالم و متعلم،
فراگیری عمل کردن و نشــر علم ،نورانیت
علــم ،حقوق دانشــمندان و عالمان» جمع
آوری شــده که هر مبحث شامل موضوعات
مختلفی است.
از دیگــر عناویــن این کتاب می تــوان به:
«تســبیح همه موجودات برای طالب علم،
بخشنده ترین بخشــندگان ،رهبری علم و
دانــش ،موعظه های بی اثــر ،اخالص ،علم
سودمند ،عالمان و حاکمان ،ارزش فوق العاده

گزارش محتوایی اثر
علم آموزی؛ کمال نهایی انسان
مولــف در فرازهای ابتدایی اثر با بهره گیری
از مســتندات نقلی و عقلی ،با عناوینی هم
چون«کمال چیســت؟کمال دین چیست؟
اوج کمال» ،علم آموزی و فهم عمیق دین و
احکام اسالمی را به عنوان مفهوم عینی کمال
مطرح کرده است.

تفاوت علم و باور
از جمله مسائل مهم در این کتاب می توان
به تبیین تفاوت علم و باور اشاره کرد؛ مولّف
در بیان فرق بین «علم» و «باور» اینگونه می
نویســد؛ علم همان آگاهی است؛ چه قلب و
جان انســان آن را بپذیرد و چه نپذیرد .ولی
هر گاه انسان نسبت به چیزی علم پیدا کرد
و دل و جانش نیز آن آگاهی را پذیرفت و در
برابر آن تسلیم شد ،به آن «باور» می گویند.

مولف در بخشــی از کتاب در تبیین مفهوم
کمال اینگونه می نویسد« «:کمال مساوی با
وجود است» بنابراین ،هر وجودی واالتر ،قوی
تر و گسترده تر باشد کمال آن بیشتر است.
لذا نقصان در عدم است .جهل نقصان است
چون عدم علم اســت .ناتوانی نقصان است
چون عدم قدرت اســت و ما انسان ها برای
تکامل آفریده شده ایم.

سرنوشت جوامع بشری مرهون سعی و تالش
آمــوزگاران و معلمان اســت؛ از این رهگذر
معلمان رسالت بزرگ هدایت انسانها به سوی
تکامل و خوشبختی را بر عهده دارند.

از جمله مسائل مهم در اثر می توان به نگاه
مولّف به ميزان تأثير علم در افزايش شاخص
هاي خودكفايي اشاره نمود؛ معظم له جنگ
امــروز دنیا را یک جنگ علمــی می داند و
خودکفایی علمی را موجب اقتدار دانســته
است؛ به تعبیر معظم له چنانچه ما در حوزه
های مختلف علمی به جایگاهی برسیم که
بتوانیم در بخش های مختلف خودکفا شویم
نگران تحریم ها نیز نخواهیم بود.
دیگر
ِ

لذا مولّف در وهلۀ نخست سیر تکاملی انسان
را در آفرینش مورد نظر قرار داده و در ادامه
و در ترسیم مقام و منزلت معلم اینگونه می
نویسد :همانگونه که یک انسان ،تکامل روحی
و جســمی و بیماری روحی و جسمی دارد
جامعه نیز چنین است...در این بین اگر معلّم
ها نبودند تکاملی در جامعه بشریّت رخ نمی
داد .بنابراین معلّم ها گردانندگان چرخ های
تکامل هســتند .اگر چنین عالمانی نبودند
انســان ها درجا می زدند چون هر کس که

علم ؛ مهم ترین مولفه خودکفایی

نقش معلم در تکامل جامعه

در واقع مولّف در ایــن اثر با رویکرد تربیت
اسالمی ،ضرورت علم آموزی و دانش پژوهی
را مورد توجه قرار داده است .لذا پرسشگری
را از منظر آموزه های اســامی مورد بررسی
و تبییــن قرار داده و اشــارت های آن را در
راســتای ارتقای مولفه های تربیتی جامعه
مورد توجه قرار داده است.
نویســندۀ اثر به مسلمانان سفارش کرده که
«در پرسیدن خجالت نکشند» و « ُعجب مانع
تحصیل علم نشــود» ،معظم له به تک تک
طالبان علم توصیه کرده که «یا معلم باشند
یا شــاگرد» و از این نکته که «پرسش کلید
علم و دانایی» است غافل نشوند ،تا «به اوج
کمال» برسند.
متأسفانه
در بخشــی از کتاب می خوانیمّ «:
بعضی خیال می کنند پرسیدن عیب است،
در حالی که ســؤال کردن کلید علم است و
انســان نباید در هیچ زمانی از دوران عمرش
اهمیت
خود را بی نیاز از سؤال کردن بداند .در ّ
سؤال همین بس که خداوند متعال بسیاری
از معارف قرآن را در قالب سؤال مطرح کرده
است» «.شرم احمقانه ،خجالت از پرسش در
مورد مجهوالت اســت .انسان باید در سؤال
کردن شجاع و دلیر باشد وشرم و خجالت را
کنار بگذارد و نه تنها خود در مورد موضوعات
مورد سؤال پرسشگر باشد ،که دیگران را هم
تشویق به این کار کند».
معلم نیکی ها
نویسنده اثر در تشریح مقام و منزلت معلم به
مفهوم حقیقی «معلم الخیر» پرداخته است؛
و در بیــان ویژگی های آنان می نویســد«:
معلمان خیر کســانی هستند که نیکی ها و
خوبی ها را به مردم تعلیم می دهند».

خاطره ای از مقام علمی شهید مطهری
رحمه اهلل علیه
حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
در فراز پایانی اثر با عنوان «یادی از شــهید
مط ّهری رحمه اهلل» خاطره ای را به مناسبت
روز شهادت آیه اهلل مطهری رحمه اهلل و روز
معلّم نقل کرده و اینچنین می نویسد«:من
با ایشــان دوستی و ارتباط داشتم و او را می
شناختم و این شــناخت در دوران  45روزه
حد کمال رسید .انسان
زندان در سال  42به ّ
ها را در دو جا خوب می توان شناخت« :یکی
در سفر و بهتر از آن در زندان».
رژیم منحوس پهلوی  53نفر از علما و خطبای
تهــران را در آن ایّام دســتگیر و در محیط
کوچکی زندانی کرد؛ اطاقی که کمتر از هفتاد
متر بود و سهم هر زندانی یک متر و نیم می
شد! زندگی در چنان مکانی با آن محدودیّت
ظرفیت کمتری
ها کار آسانی نبود .برخی که
ّ
داشــتند اظهار ناراحتی و ح ّتی گاه فزع می
کردند؛ هر چند سخن خالفی نمی گفتند .ا ّما
روحیه بسیار
شهید مطهری از کسانی بود که
ّ
قوی داشت و در مباحث علمی که مطرح می
شد شرکت ف ّعال داشت و نظرات خوبی ارایه
می کرد.
بهترین هدیه روز معلم
در مجموع باید اذعان نمود؛ مطالعۀ کتاب«به
یــاد معلم» به معلمان ق ّوت قلب ،و به دانش
آموزان انگیزه بیشــتر می دهد  ،و تأمل در
اهمیت فوق
آن بــرای هر خواننده منصفی ؛ ّ
العاده علم و دانش از نظر اسالم را آشکار می
سازد .و هدیه مناسب وارزشمندی برای «روز
معلّم» محسوب می شود.
گفتنی اســت اين اثر نفیس نخستین بار در
ســال  1393در قطع رقعی و به کوشــش
ابوالقاســم علیان نژادی دامغانی از ســوی
انتشارات امام علی بن ابی طالب علیه السالم
به رشــتۀ تحریر در آمده که تــا کنون نیز
چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
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«به یاد معلم» در یک نگاه

ساختار کلی اثر

موضوعاتی از قبیل «نظام ارزشــی اســام،
نیازمنــدی هــر جامعــه ای به ســه چیز،
شــدیدترین عذاب ها ،مهم تر از علم ،عجب
مانع تحصیل علم ،ارکان ســه گانه ،شریف
ترین حســب ها ،تعلیم و تعلم الزامی است،
علم و یقین ،همه چیز در پرتو اندیشه ،معیار
قبولی اعمال ،در پرســیدن خجالت نکشید،
حیای عالمانه و جاهالنه ،جایگاه دانشمندان،
عالم بی عمل» از دیگر عناوین مهمی است
که در این کتاب به چشم می خورد.

نویسنده در فرازی از اثر با عنوان «وابستگی
علمی بــه بیگانگان ممنــوع» اینگونه می
نویسد «:اگر در مسایل علمی به خودکفایی
نرسیم ،مجبوریم دست نیاز به سوی خارجی
ها دراز کنیم ،یعنی یکی از بالهایی که ملّت
ایران پس از مشــروطه مبتلی به آن شــد...
آری در کتاب جامعه شناســی وارداتی تنها
یک صفحه درباره دین بحث شده و آن یک
صفحه هم چیزی جز اضالل و گمراهی نبود،
در حالی که مباحث دینی جامعه شناســی
وســیع و گسترده است .ا ّما اگر از نظر علمی
خودکفا باشــیم و خودمان کتــاب جامعه
شناسی بنویسم به چنین مشکالتی برخورد
نخواهیم کرد».

اهمیت علم آموزی و پرسش گری از جمله
دغدغه های راهبردی معظم له در کتاب«به
یاد معلم» اســت که در عناوینی هم چون «
پرسش کلید علم و دانایی» «،پرسش گری،
افتخار مســلمانان است» «،ســؤال و جواب
ح ّتی در میدان جنگ»  «،فلسفه سؤال» و«
پرسیدن عیب نیست» به مخاطبان ارائه شده
است.
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از این رهگذر کتاب ارزشمند «به یاد معلم»
از جمله آثار فاخر حضرت آیت اهلل العظمی
مکارم شــیرازی مدظله العالی در پاسداشت
علم و علم آموزی اســت که شرح و تفسیر
احادیث مرتبط بــا علم آموزی و مقام معلّم
با بیان سلیس و روان و در عین حال عمیق
و موشــکافانه معظم له به زیور طبع آراسته
شده است.

معظم له در همین زمینــه به آداب تعلیم
و تربیت ،برتری عالم بر عابد ،معرفی اقســام
مردم در زمینه فراگیری علم و دانش ،اجر و
ثواب تعلیم دادن ،نورانیت علم ،وظایف عالم
در نشر علم خویش ،ضرورت توام کردن علم
و معنویت ،بیان ویژگی های علم ســودمند،
اهمیــت و ارزش تبلیغ علم ،بررســی نظام
ارزشی اسالم در مورد توأم کردن علم و تقوا،
بررســی موانع کسب علم مفید ،نسبت بین
علم و یقین ،معیار قبولی اعمال ،بیان جایگاه
دانشمندان حقیقی نزد خدا در روز قیامت و
آفات علم بدون عمل اشاره کرده و توضیحاتی
در مورد هر یک از آن ها ارایه کرده است.

نشر علم و تبلیغ ،سالح قلم و بیان ،پرسش
کلید علم و دانایی ،مطالب بســیار مهم ،دو
چیز عجیب ،معلم الخیر» اشاره کرد.

هنر دانش آموزی و پرسشگری
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در این بین جایگاه معلم به ویژه در فرهنگ
اسالم بســیار واال و ارزشمند است به نحوی
که در سخنان بسیاری از بزرگان دین ،مقام
معلمی با مقام انبیای الهی ســنجیده شده
است.

اهمیت و ابعاد علم و دانش و بایســته های
تعلیم و تربیت در آموزه های اسالمی از جمله
مباحثی است که در این اثر مورد توجه قرار
گرفته است؛ لذا در ابتدای کتاب ،به بحث در
مورد وجوب کســب علم برای همگان و نیز
ضرورت تفقه در دین پرداخته شده و اهمیت
و برکات معلم بودن و نیز طلب علم و دانش از
دیدگاه آیات و روایات ،مورد تاکید قرار گرفته
است.

(مدظلهالعالی)

هم چنین در نگاه معظم له هرچقدر ما بتوانیم
در حوزه های علمی پیشرفت کنیم و علوم ما
به لحاظ عملی و عملیاتی شدن نه شعاری،
غنی شود قطعاً به نقطه ای خواهیم رسید که
نه تنها بی نیاز از دیگران شویم ،بلکه چندین
کشور قدرتمند نیز به ما وابسته شوند.

چیزی می آموخــت به دیگری منتقل نمی
کرد و با خود از دنیا می برد.

از نگاه معظم له چون «خیر» معنای وسیعی
دارد لذا شــامل تمام علومی که منشأ خیر و
برکتی است می شــود .لذا این تعبیر؛ علوم
دینی ،علوم طبیعی ،پزشکی ،ریاضی انسانی
و هر علمی که باعث آبادی جامعه شود را در
بر می گیرد.

معارف اسالمی

«انتظار» اعتقادی اسالمی یا ّ
تفکری وارداتی؟
پرسش:

آیا «ظهور مصلح بزرگ» اعتقادی اسالمی
است یا تف ّکری وارداتی؟
پاسخ اجمالی:
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پاسخ تفصیلی:
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در هر صورت ،الزم اســت قبل از هر چيز
سؤال و جوابى را كه از طرف «رابطة العالم
االســامى» ـ كه زير نفوذ افراطى ترين
جناح هاى اســامى (يعنى وهابيان) قرار
دارد ـ نشر يافته ،از نظر خوانندگان عزيز
بگذرانيم تا روشن شود مسئله انتظار يك
مصلــح بزرگ در ميان مســلمانان ،قولى
اســت كه جملگى برآنند و بــه عقيده ما
مدارك الزم در اين رســاله كوتاه آنچنان
جمع آورى شــده كــه هيچكس را ياراى
انكار آن نيســت و اگر وهابيان ســختگير
در برابر آن تســليم شده اند نيز به همين

در اين رســاله پس از ذكــر نام حضرت
مهدي(عجــل اهلل تعالی فرجــه) و محل
ظهــور او يعنى م ّكه ،چنيــن مى خوانيم:
« ...بــه هنــگام ظهور فســاد در جهان و
انتشار كفر و ســتم ،خداوند به وسيله او
[مهــدي] جهان را پــر از عدل و داد مى
كنــد همانگونه كــه از ظلم و ســتم پر
شده اســت  ...او آخرين «خلفاى راشدين
دوازده گانه» اســت كه پيامبر(صلی اهلل
علیه و آله) خبــر از آنها در كتب صحاح
داده اســت .احاديث مربوط به مهدي را
بسيارى از صحابى پيامبر(ص) نقل كرده
اند ،از جمله« :عثمــان بن ع ّفان»؛ «على
بن ابــي طالب»؛ «طلحة بــن عبيداهلل»؛
«عبدالرحمــان بن عــوف»؛ «عبداهلل بن
عبــاس»؛ «عمار ياســر»؛ «عبــداهلل بن
مسعود»؛ «ابوســعيد خدرى»؛ «ثوبان»؛
«قــره بن اســاس مزنى»؛ «عبــداهلل بن
حارث»؛ «ابوهريره»؛ «حذيفة بن يمان»؛
«جابــر بن عبداهلل»؛ «ابــو امامه»؛ «جابر
بن ماجــد»؛ «عبداهلل بن عمــر»؛ «انس
بــن مالك»؛ «عمران بــن حصين» و «ا ّم
سلمه» .اينها بيست نفر از كسانى هستند
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نمى گوييــم بايد آنقدر خشــك بود كه
نقل قول مستشــرقان را (حتى به منظور
تأييد) ،كفر و ضاللت پنداشــت؛ بلكه مى
گوييم نبايد آنقدر غرب زده بود كه اساس
و پايه شــناخت عقايد و تعليمات اسالمى
را بــر گفته هاى ديگران گذارد .اگر ما در
مسائل مربوط به تكنولوژى از كارشناسان
آنها ـ متأســفانه ـ كمك مى گيريم دليل
اين نيست كه در شــناخت آنچه مربوط
به ما و مخصوص ماســت نيز از آنها مدد
بخواهيم .به ويژه اينكه مى بينيم اســام
شناســى آنها ـ مانند همه چيز ديگرشان
كه تنها با معيارهاى ما ّدى ســنجيده مى
شود ـ سر از يك «اســام ماترياليستى»
بيرون خواهد آورد كه ارزش اصول و فروع
آن تنهــا در چهارچوب معيارهاى مادى و

مدتى قبل شــخصى به نــام «ابومحمد»
ّ
از «كنيا» ســؤالى دربــاره ظهور «مهدي
منتظر» از «رابطة العالم االســامى» كه
از متنفذتريــن مراكــز مذهبــى حجاز و
م ّكه اســت كرده است .دبير كل «رابطه»
محمد صالح القزاز ،در پاســخى كه براى
او فرستاده اســت ضمن تصريح به اينكه
«ابن تيميه» مؤســس مذهــب وهابيان
نيز احاديــث مربوط به ظهــور مهدي را
پذيرفته ،متن رســاله كوتاهى را كه پنج
تن از علماى معروف حجاز در اين زمينه
تهيه كرده اند را براى او ارســال داشــته
است.
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می دانیم كه مســئله انتظــار ظهور يك
حكومت بــزرگ جهانى كه صلح و امنيت
و آرامش و عدالت و پاكى را در همه دنيا
گسترش دهد ،عكس العمل عوامل سخت
اجتماعى و ناكامي ها نيســت؛ بلكه ريشه
عميقى در اصيل ترين ابعاد روح انســانى
دارد؛ و به تعبير ديگر ،اين انتظار از درون
فطرت و روان آدمى مى جوشــد و از ذات
انسان سرچشــمه مى گيرد .اكنون موقع
بررســى اين مسئله اســت كه آيا اعتقاد
به چنين ظهورى يك فكر وارداتى اســت
كه از عقايد اقوام ديگــر مايه گرفته و به
محيط هاى اســامى نفوذ كرده اســت،
يا يك واقعيت تاريخى اســت كه همانند
ســاير تعليمات اصيل اسالمى از شخص

بدبختى اينجا است كه پيروان يك مكتب
براى شناخت مكتب خود دست به دامان
كارشناســان خارجى شوند ـ و آنچه خود
گمشــدگان
دارند از بيگانه تم ّنا كنند و از
ِ
لب دريا ،ســراغ گوهرهايــى را گيرند كه
صدفش از دســترس آنها بيرون اســت!
به كمك طلبيدن «گيورگيو» دانشــمند
اروپايــى بــراى از نوشــناختن پيامبــر
اســام(صلی اهلل علیــه و آلــه) و «جرج
جرداق مســيحى لبنانى» ،براى شناخت
مكتب انسان ساز امام على(علیه السالم) ،و
«سليمان كتانى مسيحى» براى شناسايى
بانوى نمونه اســام فاطمه زهرا(سالم اهلل
علیها) دخت گرامــى پيامبر(ص) ،مانند
اســتمداد از «مارگلى يــوت» براى فهم
مسائل مربوط به «مهدي(عجل اهلل تعالی
فرجــه)» همه يك نوع انحراف از مســير
صحيح تحقيق ،و زمينه چينى و كوشش
براى «اسالم وارداتى» است.

به هر حال ،مطالعه متون معروف اسالمى
نشــان مى دهد كه اميــد و انتظار صلح
و عدالــت جهانى در پرتــو قيام يك مرد
انقالبى ـ با برنامه ها و بينش هاى انقالبى
ـ چيزى است كه در متن تعليمات پيامبر
اســام(صلی اهلل علیه و آله) قرار داشــته
است .روايات مربوط به قيام مهدى(عجل
اهلل تعالــی فرجه) چنان اســت كه هيچ
مح ّقق اســامى ،پيرو هر يك از گروهها و
مذاهب اســامى باشد نمى تواند «تواتر»
آن را انكار كند .تاكنون كتاب هاى زيادى
از طرف دانشمندان شــيعه و اهل تس ّنن
نويسندگان
در اين زمينه نوشــته شده و
ِ
صحت احاديث مربوط به مصلح
آنها م ّتفقا ّ
جهانى يعنى «مهدي(عــج)» را پذيرفته
اند ،تنها افراد بسيار معدودى مانند «ابن
خلدون» و «احمد امين مصرى» در صدور
ايــن اخبار از پيامبر(ص) ترديد كرده اند،
و قرائنى در دست داريم كه انگيزه آنها در
ايــن كار ضعف اخبار نبوده؛ بلكه فكر مى
كردند روايات مربوط بــه «مهدى(عج)»
مشتمل بر مسائلى اســت كه به سادگى
نمى تــوان آنها را باور كــرد ،يا به خاطر
اينكــه احاديث درســت از نادرســت را
نتوانســته اند جدا كنند يا تفسير احاديث
را به درستى درنيافته اند.

مدارك زنده بــر ظهور مهدي(عجل
اهلل تعالی فرجه)
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متون معروف اســامى نشــان مى دهد
كــه اميد و انتظار صلــح و عدالت جهانى
در پرتو قيام يك مــرد انقالبی ،موضوعی
اســت كه در متن تعالیم پيامبر(ص) قرار
داشته اســت .این روايات چنان است كه
هيچ مح ّقق اســامى ،نمى تواند «تواتر»
آن را انكار كند .تاكنون كتاب هاى زيادى
از طرف دانشمندان شــيعه و اهل تس ّنن
در اين زمينه نوشــته شده و نويسندگان
صحت احاديث مربوط به مصلح
آنها م ّتفقا ّ
جهانى را پذيرفته اند ،و تنها افراد بســيار
معدودى مانند «ابــن خلدون» و «احمد
اميــن مصــرى» در صدور ايــن اخبار از
پيامبــر(ص) ترديــد كرده انــد .بنابراين
عقيده بــه «ظهور مصلح بزرگ» اعتقادي
اسالمي اســت و نمي توان آن را تف ّكري
وارداتي دانست.

پيامبر(صلی اهلل عليه و آله) گرفته شــده
اســت؟ آيا پاســخ اين ســؤال را بايد از
مستشرقانى ـ كه به اصطالح اگر بخواهيم
صحت كنيم و آنها
اعمالشــان را حمل بر ّ
متعصــب و ُمغرض ندانيــم ،الاقل بايد
را
ّ
بگوييــم اطالعات آنها در زمينه مســائل
اســامى (غالباً) بسيار ســطحى و نارسا
است ـ بشنويم؟

زندگى اقتصــادى و پيوندهاى آب و نان
اجتماعى دور خواهد زد؛ اســامى مسخ
شده و رنگ باخته و واژگونه؛ اسالمى تنها
در خدمــت آب و نان ،چونان كه مقلّدين
بى قيد و شرط آنها نيز تبليغ مى كنند.

دليل اســت (ما نخســت ترجمه قسمت
حســاس اين رســاله را نقل كرده ،سپس
تمام متن عربــى آن را براى آنها كه مى
خواهند مطالعه بيشتر كنند مى آوريم).

كــه روايــات مهدي(عج) را نقــل كرده
انــد و غير از آنها افراد زيــاد ديگرى نيز
وجود دارند .ســخنان فراوانى نيز از خود
صحابه نقل شده كه در آن بحث از ظهور
مهدي(عج) شــده كه آنها را نيز مى توان
در رديف روايات پيامبر(ص) قرار داد؛ زيرا
اين مسئله ،از مسائلى نيست كه با اجتهاد
بتوان چيــزى پيرامون آن گفت (بنابراين
آنها نيز مطلب را از پيامبر(ص) شــنيده
اند).
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( .)1برگرفته از کتاب :مســئله انتظار ،مکارم شیرازی،
ناصر ،مطبوعاتی هدف ،قم ،بی تا ،ص  7الی .01
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پی نوشت:
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عدهاى از بزرگان و دانشــمندان اسالم از
قديــم و جديد نيز در نوشــته هاى خود
تصريــح كرده اند كه احاديــث در زمينه

در پايــان بحث مــى گويــد[ :تنها] ابن
خلدون است كه خواسته احاديث مربوط
به مهدي را با حديث بى اساس و مجعولى
كه مى گويد «المهدي ّال عيسى»؛ (مهدى
جز عيسى نيســت) مورد ايراد قرار دهد،
ولى بزرگان پيشوايان و دانشمندان اسالم
گفتار او را رد كــرده اند ،بخصوص «ابن
عبدالمؤمن» كه در رد گفتار او كتاب ويژه
اى نوشــته اســت كه از  30سال قبل در
شرق و غرب انتشار يافتهُ .ح ّفاظ احاديث
دانشــمندان حديث نيز تصريح
بزرگان
و
ِ
ِ
كرده اند كه احاديث مهدي مشــتمل بر
احاديث «صحيح» و «حســن» اســت و
مجمــوع آن متواتر مى باشــد .بنابراين،
اعتقاد به ظهور مهدي [بر هر مســلمانى]
واجب اســت و اين جزء عقايد اهل س ّنت
و جماعت محســوب مى شود و جز افرا ِد
نادان و بي خبر يا بدعت گذار آن را انكار
نمى كنند .به عقيده ما بحث فوق آنچنان
روشــن است كه نياز به هيچ گونه توضيح
اضافى ندارد؛ بــا اين حال آيا آنها كه مى
گويند عقيده به ظهــور مهدي(عجل اهلل
تعالی فرجه) يك فكر وارداتى اســت در
اشتباه بزرگى نيستند؟!()1
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ســپس اضافه مى كند :هــم احاديث باال
كــه از پيامبر(صلی اهلل علیــه و آله) نقل
شــده و هم شــهادت و گواهــى صحابه
كــه در اينجــا در حكم حديث اســت،
در بســيارى از كتب معروف اســامى و
متــون اصلى حديث پيامبــر(ص) اعم از
«ســنن» و «معاجم» و «مســانيد» آمده
اســت از جمله« :ســنن ابوداود»؛ «سنن
ترمذى»؛ «ســنن ابن ماجه»؛ «ابن عمر
الدانى»؛ «مســند احمــد»؛ «ابن يعلى»؛
و «بزاز»؛ و «صحيــح حاكم» و «معاجم
طبرانى (كبير و متوســط)» و «رويانى»؛
و «دار قطنــى» و «ابونعيــم» در «اخبار
المهدي»؛ و «خطيب» در «تاريخ بغداد»؛
و «ابن عســاكر» در «تاريخ دمشــق» و
غيــر اينها .بعد اضافه مــى كند :بعضى از
دانشمندان اســامى در اين زمينه كتاب
هاى مخصوصى تأليف كرده اند از جمله:
«ابونعيــم» در «اخبار المهــدي»؛ «ابن
حجر هيثمى» در «القــول المختصر فى
عالمات المهدي المنتظر»؛ «شوكانى» در
«التوضيح فى تواتر ما جــاء فى المنتظر
و الدجــال و المســيح»؛ «ادريس عراقى
مغربى» در «المهــدي»؛ «ابوالعباس بن
عبدالمؤمــن المغربــى» در كتاب «الوهم
المكنــون فى الــرد على ابــن خلدون»؛
و آخرين كســى كه در ايــن زمينه بحث
مشروحى نگاشــته مدير دانشگاه اسالمى
مدينه اســت كه در چندين شماره مجله
دانشگاه مزبور بحث كرده است.

مهدي(عجل اهلل تعالی فرجه) در سر ح ِّد
تواتر است (و به هيچ وجه قابل انكار نيست)
از جملــه« :الســخاوى» در كتاب «فتح
المغيث»؛ «محمد بن احمد الســفاوينى»
در «شــرح العقيده»؛ «ابوالحسن االبرى»
در «مناقــب الشــافعى»؛ «ابــن تيميه»
در كتــاب «فتاوايــش»؛ «ســيوطى»
در «الحــاوى»؛ «ادريــس عراقــى» در
تأليفــى كه در زمينــه مهدي(عج) دارد؛
«شــوكانى» در كتاب «التوضيح فى تواتر
ما جــاء فى المنتظــر »...؛ «محمد جعفر
كنانى» در «نظــم المتناثر»؛ «ابوالعباس
بن عبدالمؤمن» در «الوهم المكنون .»...

احکام شرعی

 .1وظیفه زن و فرزند در پرداخت کفاره
زن و فرزنــدی که درآمــدی ندارند کفــاره ی روزه هایی که
نگرفته اند بر عهده ی کیست؟
پرداخت کفاره ،بر عهده خودشان است؛ هر زمان توانستند می
پردازند و اگر توانایی نداشتند اســتغفار نمایند و کفاره ساقط
می شود.
.2کفاره ی بطالن عمدی روزه
اگــر فردی روزه ی ماه رمضان را عمــدا باطل نماید ،کفاره ی
آن چیست؟
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کفاره زنی که به واسطه شیردادن یا باردار بودن نتوانسته روزه

 .4وظیفه شخص در صورت ناتوانی در پرداخت کفاره عمد
چنانچه فردی بر او کفاره عمد واجب شده باشد ،اما توانایی به
انجام آن نداشته باشد ،وظیفه اش چیست؟
هرگاه هيچ يك از اين ســه كار ممكن نشــود هر چند « ُمد»
كــه مــىتواند به فقرا اطعــام كند و اگر نتوانــد بايد  18روز
روزه بگيرد و اگــر نتواند هر چند روز كه مى تواند به جا آورد
و اگر نتواند اســتغفار كند و همين انــدازه كه در قلب بگويد:
َّ
«اســتغفرالل» كافى است و واجب نيســت بعدا ً كه قدرت پيدا
كرد ك ّفاره رابدهد.
 .5عدم وجوب کفاره تأخیر برای زنان باردار و شیرده
آیا زنان باردار و شیرده که عذر آنها به خاطر ضرر داشتن روزه
برای بچه تا ســال بعد ادامــه دارد  ،باید عالوه بر قضا و کفاره
روزه های بارداری و شیردهی ،کفاره تاخیر نیز بپردازند؟

 .6کیفیّت استغفار در کفاره روزه
آیا باید اســتغفاری که به جای کفاره ی روزه می باشد به نیت
استففار از ترک روزه باشــد یا استغفارهای متفرقه بدون نیت
نیز کفایت می کند؟ آیا اســتغفار برای کســی که از روی عذر
شرعی روزه نگرفته است الزم است؟
 -1باید به نیت ترک روزه استغفار کند  -2استغفار الزم نیست.
 .7مالک قیمت ک ّفاره ی روزه بر اساس شهر پرداخت کفاره
برای پرداخت ک ّفاره معیار قیمت شهرى است که در آن زندگى
مى کنیم یا معیار شــهری است که کفاره در آن پرداخت می
شود؟
مالک قیمت شهرى اســت که ک ّفاره در آن پرداخت مى شود
و مقــدار آن  750گرم اســت ولى قیمــت آن را مى توانید به
شخص مستحق بدهید بشــرط این که اطمینان داشته باشید
مصرف نان مى کند.

بــا توجه به اینکه غذای یک نفــر را می توان با آن تامین کرد
مانعی ندارد.
.9لزوم داشتن نیت به هنگام پرداخت کفاره
پس از شناســایی خانــواده ای بی بضاعت ،مبلغی به ایشــان
پرداخت شده ،آیا فرد پرداخت کننده می تواند این مبلغ را به
عنوان کفاره روزه منظور نماید؟
بایــد هنگام پرداخت ک ّفاره ّنیت نماینــد و در صورتیکه همان
زمان ّنیت کفاره داشــته اســت و کفاره هم بر او الزم شده می
تواند ّنیت نماید و ا ّال باید اعاده نماید.
 .10حکم پرداخت برنج به عنوان کفاره
آیــا برنج به تنهایی به عنوان کفاره کفایت می کند؟
برنج به تنهایی کافی است.
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 .3مسئول پرداخت کفاره ی زن باردار و شیرده

در صورتي که روزه گرفتن براي خود مادر ضرر داشته پرداخت
کفاره آن نيز بر عهده خودش مي باشــد اما اگر براي بچه ضرر
داشته بنابراحتياط واجب بر عهده شوهر است.

آیا در کفاره می توان به جای نان ،ماکارونی داد؟
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ك ّفاره روزه يكى از ســه چيز است :آزاد كردن يك بنده ،يا دو
ماه روزه گرفتن ،يا شصت فقير را سير كردن (و اگر به هر كدام
يك « ُمد» كه تقريباً  750گرم اســت گندم يا جو يا مانند آنها
بدهد كافى اســت) .و در زمان مــا كه بنده آزاد كردن موضوع
مخير اســت و به جاى گندم مى
ندارد در ميان دو چيز ديگر ّ
تواند مقدار نانى بدهد كه گندم آن به اندازه يك « ُمد» اســت.

بگیرد ،برعهده کیست؟

در فرض ســؤال ،باید قضا کنند و یک کفاره بپردازند و کفاره
تاخیر ندارد.

.8کفایت ماکارونی به عنوان طعام
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