طلیعهسخن

باردیگر نســیم روح بخش رمضان وزیدن
گرفت و نعمت های بی نظیر الهی بر دامان
مؤمنان فرود آمد ،و همۀ مسلمانان از خیر و
برکت این موهبت الهی بهره مند شدند،زیرا
شب های رمضان،شب های عنایت و کرامت
اســت،ماه رمضان؛ ماه انابه ،توبه ،مغفرت و
رحمت و آزادی از آتش وماه دست یابی به
بهشــت است ،ماهی که با شب قدر ،برتر از
هزار ماه می گردد و اولیای خدا در این ماه
عنایت ها و هدایت های خداوند را دریافت
می دارند.

بلیــغ  /تیرماه 1395
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«تقوى» همان احساس مسئوليت و تعهدى
اســت كه به دنبال رسوخ ايمان در قلب بر
وجود انسان حاكم مىشود و او را از« فجور»
و گناه باز مىدارد ،به نيكى و پاكى و عدالت
دعوت مىكند ،اعمال آدمى را خالص و فكر
ي ها مىشويد]3[.
و نيت او را از آلودگ 

هم چنین انتظار شایســته و بایســته این
م فيه إلى
اســت که از باب «هو شهر دعيت 
ضيافة اهلل[]4» ..با لباس تقوا و پاكى وارد
ماه رمضان شویم تا از فيوضات آن بهرهمند
شــد ]5[،از آن جهت که مهمانی خدا را
بی پاسخ نگذاریم زیرا میزبان ما آگاه ترین
بــه بندۀ خود و نیازهای اوســت لذا کریم
ترین،نیرومندترین و تواناترین میزبانی در
ضیافت الهی را شاهد خواهیم بود.
بدین ترتیب رویش اصل کلیدی در ضیافت
الهی است و در این ماه عزیز چه نیکوست
که با تمرکز و اســتمرار بر رعایت آداب و
شــرایط روزه و ماه مبارک رمضان،رزق و
روزی نصیب تخیل،عقــل و روح و تمامی
جان و بدن انسان گردد.
اما برخی انسان ها همسان کودکی هستند
که باید با زور وعده بازی و سرگرمی لقمه
ای غذا در کام آنها ریخت،زیرا ما با گناهان

در خاتمــه باید گفت در دعــای وداع ماه
رمضــان می خوانیم«اللهــم ...فأجرنا علی
ما أصابنا فیه من التفریط أجرا ً نســتدرك
به الفضل المرغــوب فيه]7[،]6[»....خدایا
ما فقر و عجز و جهــل و ظلم خود را باور
کــرده ایم و با تمامی یــأس و ناامیدی از
خــود طلبکار فضل تو هســتیم و آن قدر
مطمئن هســتیم که عطای تــو را واصل
می دانیم و این حســن ظن ما به توســت
و تــو خود فرمودی« :انا عند حســن ظن
عبدی المومن»[ ]8و تو دســتور فرموده
ای که حتی اظهار این حســن ظن و حتی
دروغ این ادعا را بپذیرند،چون حتی دروغ
نشانۀ تالش و کوششی است که این عاجز
درمانده به آن روی آورده است.
لذا باید اظهار داشت ،خدایا! در برابر کوتاهی
ها و تقصیر ها به ما پاداش بده و کســری
های مارا جبران نمــا :که«  ...وان لم تغفر
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»[ ]9اگر
بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلّماً از
زیانکاران خواهیم بود.
[ ]1انوار هدايت ،مجموعه مباحث اخالقى ؛ ص.436
[ ]2اعتقاد ما ؛ ص.104
[ ]3تفسير نمونه ؛ ج 22؛ ص.204
[ ]4اقبال االعمال،سید بن طاووس،خطبۀ شعبانیه.
[ ]5گفتار معصومين(ع) ؛ ج 2؛ ص. 121
[ ]6صحیفه سجادیه ،دعای .45
[ ]7به خاطر اين مصيبتي كه اين ماه را از دســت داديم به ما
اجري بده كه همه فضيلت هاي از دست رفته را جبران كند.
[ ]8بحاراالنوار ،ج 67ص.385
[ ]9سورۀ اعراف؛ آیۀ.23
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هم چنین تقوی بهترین فضیلت از فضائل
انســانی است که روزه به عنوان مقوم و نیز
شــکل دهندۀ تقوا از سوی خداوند متعال
ن
ذکر گردید،زیرا روزه مــاه مبارك رمضا 
بهترين وســيله براى تقويت ايمان و تزكيه
نفس و تقوى ،و مبارزه با هوىپرستى است.
[]2

بدیهی است باید این ماه عظیم و پربرکت
را ارج نهــاد ،لــذا حسابرســی را باید از
خودمــان آغــاز کنیم به خود سرکشــی
کنیم و نفســمان را از سستی ها و نقصان
ها بازرســی نمائیم ،به راستی با این همه
روســیاهی و سستی و غفلت و غرور،لیکن
خداوند متعال عنایت خود را شامل حالمان
می کنــد و فرصتی دوباره به بندگان خود
عطــا مــی فرماید،لذا می تــوان و باید به
رویش رسید باید از فرصت قدر بهره گرفت
زیــرا این فرصت طالیی از هــزار ماه بهتر
است،و با این عنایت و رعایت و محبت،هر
عقب افتاده ای می تواند آرزوی جلو داری
داشته باشد .
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ن بر قرائت
اینچنین است که در ماه رمضا 
قرآن تأکیده شده است و علتش اين است
كــه در ماه رمضــان به ســبب روزه ،قلب
ن صاف شده و آماده پذيرش تلقينات
انسا 
و تبليغات اســت و قرآن هم بهترين تبليغ
است .پس مراد اين است كه در ماه رمضان
قرآن بخوانيم كه هم قلبمان آن را بپذيرد و
هم هدايت و تربيت شود]1[.

از این رو بايد دانســت كــه حقيقت روزه
نــه فقط امســاك درخوردن وآشــاميدن
وامثال آنهاســت ،بلكه خــودداری جوارح
ازغيرتوجه
واعضاءازجميع بديها واجتناب
ّ
به خدا است.
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بی شــک مــاه رمضــان از جملــه نعمت
هائی اســت كه خداونــد آن را به بندگان
خــود عطا فرموده اســت .حاالت انســان
در ایــن ماه با ديگر ماه های ســال كامال
متفاوت است و انسان خود را در اين ماه در
وضعيت ديگرى احساس مى كند .به نحوی
که با قطع تعلقات حيوانى ،بر شدت اتصال
خود با پرودگار مــى افزايد و اين موقعيت
كمتر در ايام سال نصيب انسان مى شود،لذا
زمینه برای حصول نتیجه مطلوب آماده می
گردد.

بنابراین خداوند می خواهد با فریضه روزه
،انسان در مصونیت الهی درآید و هم چنین
فریضه روزه به عنوان ســد و مانع در برابر
نفس ا ّماره و شــیطان عمل نماید که اگر
تقوی در انسان نهادینه گردد قطعا وسوسه
های شیطانی نمی توانددر انسان اثر گذار
گــردد ،لذا فریضه روزه باایجاد ملكه تقوى
مصونيت روحى برخوردار می
 ،انسان را از
ّ
نمایدبــه گونه ای که دیگــر معصیت ها و
تبعیت از هوای نفس نمی تواند بر انسان
غالب گردد.

متعدد و ایجاد حجاب های فراوان در اوج
محرومیت به ســر می بریم و خود نیز به
این محرومیت واقف نیستیم ،محرومیت از
این جهت که غذای آماده و رزق واســع و
کریم حق را وقتی که در اختیار ما قرار می
دهد بازهم دست به ســوی آن نمی بریم
و باز هم کاری نمی کنیم،لذا بســیاری در
عین گستردگی فضل خدا،از این ماه بزرگ
بهره ای نمی گیرند و کاسۀ آنها خالی است
و پــس از  50یا  70ســال هیچ کداممان
عایــدی از این ماه الهی بــرای خود جمع
نمی کنیم لــذا ریزش ها نیز برگ دیگری
از غفلت و کاهلی برخی بندگان خداســت
که در این صورت فرض است موانع و نقطه
های کور وجود خــود را که باعث به هدر
رفتن نعمت هاست و عوامل َحبط و از بین
رفتن الطاف و عنایات خدا را در وجود خود
بررسی کنیم و در زدودن آن اقدام نمائیم
تا از ریزش کنندگان نباشیم.

تبديل به ملک شــخصي خــود کرده اند
و مي خواهند انتقام مســائل سياســي و
نظامي شکست خورده خود را بگيرند
1395/03/12

پیام ها و بیانات
توضيح الزم

رهبــر بزرگــوار انقالب به صــورت مکرر
به مســجد مقــدس جمکران مــي آيند
و توســاتي دارند و همين امــر ،يکي از
اسباب پيشرفت و موفقيت ايشان است
1395/03/04

بايد در مقابل هنجار شکني ها ايستاد/
رسانه ملي با هجوم تبليغاتي دشمن
مقابله کند
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افزون بر تبلیغ در مســاجد ،صدا و سیما
و رســانه های دیگر باید در مقابل هجوم
تبلیغاتی دشــمن بایستند .آنها می گویند
دنیا اگر فاسد شود تسخیرش آسان است
و برای این مســاله برنامه دارند و سرمایه
گذاری می کنند .ما نیز باید برنامه ریزی
کنیم و تبلیغات مان را هم در رسانه ها و
هم در مساجد قوی تر کنیم؛ مبلغان عزیز
نیز با مطالعه منبر بروند.

1395/03/05
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مبلغان وارد ماجراهاي اختالف برانگيز
سياسي نشوند /حرمين شريفين بايد
از سلطه آل سعود خارج شود
باید مردم را از خطرات دشــمن آگاه و با
خبر کرد؛ اما این به معنای این نیست که
در کنار یک جناح سیاسی قرار گیرند ،این
به مصلحت نیست .طبق نص آيات قرآن،
حرم امن خدا منحصر به کســي نيســت،
بلکه همه در آن مساوي هستند ،اما اينها

بيانيه ّ
معظــم له دربارة حوادث ناگوار
اخير پاکستان

اخبــار ناگوار و بســیار تأســف باری این
روزهــا از پاکســتان به گوش می رســد.
شــیعیان در مناطق مختلــف مورد اذیت
و آزار قــرار گرفتــه و حتــی گاه نیروی
انتظامــی به مجالس آنها حمله ور شــده
و به آنها آســیب رسانده است .و نیز گفته
می شود از سوی دولت و نهادهای وابسته
به دولت دست به اشغال اراضی متعلق به
شــیعیان زده اند .اميدواريم هر چه زودتر
مسئولين دولت پاکستان براي جلوگيري
از ايــن کارهاي غير عاقالنــه که وحدت
مسلمين را به خطر مي اندازد اقدام کند.
1395/03/16

توضيحي در مــورد يک خبر ناقص و
توهم زا

شبکه جهانی والیت که یک شبکه ماهواره
ایی مســتقل جهانی بوده و تحت نظارت
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله
فعالیــت می نماید و عقایــد پیروان اهل
بیت علیهم السالم را به صورت مستدل به
دور از هــر گونه اهانت به دیگران به زبان
های متعدد در جهــان پخش می کند و
بسیار مؤثر واقع گردیده است ،برای ادامه
فعالیت در حال و آینــده نیاز به تصویب
اساســنامه و ثبت حقوقی داشته است لذا
اساسنامه طبق روال قانونی جهت تصویب
در اختیار شــورای عالی انقالب فرهنگی
قــرار گرفت و آن شــورا پس از بررســی
کامل ،اساســنامه را مورد تأیید قرار داد
و در این موارد الزم است طبق تشریفات
قانونــی نظر نهایی شــورای عالی انقالب
فرهنگــی به امضای رئیــس جمهور وقت
برسد که این کار نیز انجام گرفته و شبکه
والیت دارای شــخصیت حقوقی مستقل
گردیده است.

1395/03/20

اطالعيه ای درباره شبكه جهانى واليت

شــياطينى كه كارشان دروغپردازى براى
تشــويش اذهــان عمومى اســت گفتند:
شبكه جهانى واليت اجازه تأسيس شبكه
تلويزيونــى در ايران گرفتــه كه برخالف
قانون است ،در حالى كه اين سخن كامال
عارى از حقيقت است.
1395/03/23

در برابر بــردگان «زر» با زبان «زور»
بايد صحبت کرد

آنها چند روز نام عربســتان را در ليســت
ســياه کودک کشي گذاردند ،ناگهان ورق
برگشــت و از ليست سياه حذف شد .این
حادثه زلزله ای در افکار ساده اندیشان که
مجامع جهانــی و اعالمیه های بلندباالی
حقوق بشر را مشــکل گشا می دانستند،
افکند.
1395/03/26

امیدواریم چنین جلســه عادالنه و
عاقالنه تشکیل شود

اخیرا در برخی از ســایت های ســعودی
آمده اســت که جناب شــیخ عبداهلل بن
سلیمان عضو هیئت کبار علمای سعودی
اظهار داشته اســت که این هیئت حاضر
است با عقالی شیعه در عربستان سعودی
یا عراق مناظره کنــد و حق را برای آنها
بیان نماید و مبنای ما قرآن و سنت است
و هر کس مخالفت کند گمراه است.

ایــن طــرز دعوت کــه متکبرانــه و غیر
مؤدبانه است نشــان می دهد ،آنها آماده
مناظــره صحیح و منطقی نیســتند ولی
هــرگاه آمادگی داشــته باشــند که در
فضایی مؤدبانه و منطقی گفتگو برای حل
مشــکالت اعتقادی صورت گیرد علمای
شــیعه کام ً
ال آمادگی دارنــد که در عراق
یا لبنان این جلســه برگزار شود ،براساس
قرآن و ســنت نبوی و دلیل عقل قطعی،
زیــرا قرآن مجید در  70آیه دلیل عقل را
حجت شمرده است.
1395/03/29

دیدارها

ّ
معظم له در دیدار با معاون صدا و سیما

رســانۀ ملی باید مروج ارزش ها باشد و در برابر تهاجم
فرهنگی بایستد

آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

دام ظله

جشن میالد حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و مراسم عمامه گذاری توسط ّ
معظم له

آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

دام ظله

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان
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امید است که مسئول جدید صداوســیما با مدیریت خود بتواند
ارزشهای صدا و سیما را افزایش دهد و دولت نیز وظیفه دارد به
صدا و سیما کمک کند و به آن اهمیت دهد

1395/03/10
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آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

دام ظله

اعضای ستاد برگزاری نکوداشت
مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی

رحمه اهلل

دکتر چمران و چند تن از اعضای شورای شهر تهران

6

7

ّ
معظم له در دیدار وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری:

وزارت علوم جلــوی فرار مغزها را بگیرد /وحدت حوزه و
دانشگاه را جدی بگیرید
وزارت علوم یکی از مهمترین وزارتخانه هاست و خمیر مایه بقیه
وزارتخانه ها محسوب میشود ،چرا که محصول این وزارتخانه در
تمام وزارتخانه ها و سطح جامعه پخش می شود
1395/03/04

دانشگاه قرآن و عترت اصفهان

شورای فرهنگی وزارت کشور و استانداری ها

95/03/04

کتاب المضاربه  -جلسه یکصد و سی
و هشت

دروس خارج فقه
کتاب المضاربه  -جلسه یکصد و سی
و پنج
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موضــوع :بحث اخالقــی :خداوند وعده ی
منجی عالم بشــریت و وعــده ی حکومت
سراسری حکومت جهانی وی را داده است
و می فرمایدَ « :و َع َد َّ ُ
ذين آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم
الل ال َّ َ
ض
الصال ِحاتِ ل َ َي ْس َت ْخل ِ َف َّن ُه ْم فِي ْالَ ْر ِ
َو َع ِم ُلوا َّ
ذين م ِْن َق ْبل ِ ِه ْم َو ل َ ُي َم ِّك َن َّن
اســ َت ْخلَ َف ال َّ َ
َك َما ْ
ل َ ُه ْم دي َن ُه ُم الَّذِي ْارتَضــى ل َ ُه ْم َو ل َ ُي َب ِّدل َ َّن ُه ْم
ون
م ِْن ب َ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أَ ْمناً يَ ْع ُب ُدون َني ال يُشْ ِر ُك َ
ــيئاً » خداوند در این آیه می فرماید
ب
ي شَ ْ
که وعده حکومت جهانی را به گروه خاصی
داده است (هرچند همگان از آن بهره مند
می شوند) و آنها کسانی هستند که ایمان
دارند و عمل صالح انجام داده اند .این آیه
داللت بر حکومــت جهانی حضرت مهدی
(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) دارد.
95/03/01

کتاب المضاربه  -جلسه یکصد و سی
و شش

WWW.MAKAREM.IR
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موضوع :بطالن مضاربه بحث در چهارمین
مســأله از مسائلی بود که صاحب عروه آن
را در مسائل متفرقه از مسائل مضاربه بیان
کرده است .حاصل این مسأله پنج موردی
بود که با تحقق آنها مضاربه باطل می شود
و ما در سابق یکی از آنها که موت عامل و
یا مالک بود را خوندیم.
95/03/03

کتاب المضاربه  -جلســه صد و سی و
هفت
موضوع :شروط خمسه ی مضاربه و تنجیز
در آن بحث در شــروط خمسه ای بود که
صاحب عــروه در مســأله ی چهارم برای
مضاربه ذکر کرده بود.

موضوع :بحث اخالقی :رســول خدا (صلی
اهلل علیه و آله) در نهج الفصاحة می فرماید:
تسمى عاقال و ال تعصه
یا ابن آدم أطع ربّك ّ
فتســمى جاهال .ای فرزند آدم! خداوند را
ّ
اطاعت کن تا نام عاقل بر تو نهاده شــود و
عصیان او مکن که نام جاهل بر تو گذارده
می شود.
95/03/05

کتاب المضاربه  -جلسه یکصد و سی
و نه
موضوع :تعلیق در انشاء بحث در مسأله ی
دوم از مسائلی اســت که صاحب عروه در
مورد مضاربه مطرح کرده است .در مسأله
از شرط تنجیز بحث شده است و آن اینکه
عقد مضاربه مانند ســایر عقود باید منجز
باشــد و بر چیزی معلق نباشد .نباید گفته
شود که در آینده اگر مالی نصیب من شد
از آالن آن را مضاربه می کنم (و یا از اآلن
بخشیدم و یا فروختم)

95/03/08

کتاب المضاربه  -جلسه یکصد و چهل
موضوع :تنجیز در عقود بحث در مســأله
ی تنجیز اســت و گفتیم عقود و ایقاعات
باید منجز باشند و معلق بر چیزی نباشند.
این مسأله بین شیعه ظاهرا اجماعی است
هرچند بین اهل سنت اختالف وجود دارد.
95/03/09

کتاب المضاربه  -جلسه یکصد و چهل
و یک
موضــوع :تعلیــق و تنجیــز در مضاربه و
مضاربه با غیر مســلمان بحث در تعلیق و
تنجیز در عقد و ایقاعات است
95/03/10

کتاب المضاربه  -جلسه یکصد و چهل
و دو
موضوع رســاله های فقهیــه برای تحقیق
در ایــام تعطیل :در بحث مزارعه در تحریر
الوسیله هجده مسأله ذکر شده است .این

مســائل در عروه بیســت و هشت مسأله
اســت .یک یا دو یا بیشتر از آن مسائل را
انتخاب کرده و با مسائل عروه آن را تکمیل
و بحث کنید .البته نوشتن این رساله پنج
شرط دارد.
95/03/11

کتاب المضاربه  -جلسه یکصد و چهل
و سه
موضوع :بحث اخالقی :در اســام فرصت
های خوبی برای تبلیــغ وجود دارد .یکی
از آن فرصت هــا روز جمعه و نماز جمعه
اســت .از دیگر فرصت ها حــج و ایام حج
می باشد .یکی از آن فرصت ها ماه مبارک
رمضان است.

95/03/12

افتتاح پایگاه اطالع رسانی دفــتر معظم له به زبان اسپانیولی
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با عنایات خداونــد منان ،و تحت توجهات
حضــرت مهدی عجــل اهلل تعالــی فرجه
الشــریف بخش اســپانیایی پایگاه اطالع
رسانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

مخاطبیــن اصلــی این بخش مســلمانان
اســپانیایی زبان سراســر جهــان و علی
الخصوص هجده کشــور اسپانیایی زبان در
آمریکای التین هستند.
زبان اســپانیایی بیش از پانصــد میلیون
متکلم در سراســر دنیا دارد که اغلب این
افراد دارای گرایش های دینی باال هستند.
اگر چه مسلمانان در کشورهای اسپانیایی

لذا بخش اســپانیایی پایگاه اطالع رسانی
دفتر معظم له عالوه بر پاسخگویی به مسائل
دینی مسلمانان اســپانیایی زبان ،نقش به
ســزایی در شناســاندن معارف اسالمی به
جویندگان اسالم راستین خواهد داشت.

• رساله توضیح المسائل به زبان اسپانیایی و
به صورت تفصیلی؛
• استفتائات معظم له ،بر اساس مسائل مورد
ابتالی مخاطبین؛
• مجموعه ای از تالیفات معظم له شــامل
بخشهایی از تفسیر نمونه ،شرح نهج البالغه

• مجموعــه ای از مقاالت فقهــی ،قرآنی،
اخالقی ،عقیدتی ،کالمی ،تاریخی و ..
• اخبار و اطالعیه های رسمی دفتر آیت اهلل
العظمی مکارم شیرازی؛
• مجموعــه ای از تصاویر و مطالب صوتی
تصویــری در زمینه هــای مختلف دینی و
مناسب جهت انتشار در شبکه های اجتماعی؛
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بخش اسپانیایی پایگاه اطالع رسانی دفتر
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مد ظله
العالی عالوه بر پاسخگویی به مسائل دینی
مســلمانان اسپانیایی زبان ،نقش به سزایی
در شناساندن معارف اسالمی به جویندگان
اسالم راستین خواهد داشت

همزمان با آغاز ماه رمضان به صورت رسمی
افتتاح شد.

زبان در اقلیت هستند اما با توجه به فرصت
هایی که در این جوامع و علی الخصوص در
آمریکای التین جهت گسترش اسالم وجود
دارد ،این آمــار روز به روز در حال افزایش
است.

محتوای این بخش با توجه به نیاز مخاطبین
تامین شده اســت و در حال حاضر شامل
موارد زیر است:

(پیام امام) و ســایر تالیفات ایشان در زمینه
مختلف به زبان اسپانیایی؛

عالوه بر این ،سیســتم پاســخگویی دفتر
آیــت اهلل العظمــی مکارم شــیرازی هم
اکنــون از دو طریق « ارســال ســوال »
که با مراجعه به ســایت انجام می شــود
و از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی با
شــماره 00989030897812پاسخگوی
ســواالت و اســتفتائات کاربران به زبان
اسپانیایی خواهد بود.

تأملی در ماهیت و
اهمیت ماه مبارک
رمضان از منظر معظم له
ماه مبارك رمضان از جمله گوهرهاى
بسيار با ارزشــى است كه بهره گيرى
صحيح از آن مرهون شناخت و معرفت
كافى آن است .اينكه ماه رمضان براى
روزه گرفتن انتخاب شــده و یا اینکه
اين ماه بر ســاير ماه ها برترى دارد،
معلــول ایــن نکتۀ کلیدی اســت که
قرآن کــه كتاب هدايــت و راهنماى
بشــر « فرقان» است و با دستورات و
قوانين خود روش هــاى صحيح را از
ناصحيح جدا كرده و ســعادت انسان
ها را تضمين نموده اســت در اين ماه
نازل گرديده است.

سلم)

در اهميــت اين ماه هميــن بس كه
پيغمبر اكرم صلــى اهلل عليه و آله در
آخرين جمعه ماه شــعبان ودر آستانه
ماه مبــارك رمضــان وبــراى آماده
ســاختن ياران خود جهت اســتقبال
از ماه مبــارك رمضان طى خطبه اى
چنين فرمود:

بلیــغ  /تیرماه 1395
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«اى مردم! ماه خدا با بركت ،آمرزش
و رحمت به ســوى شــما رو مىآورد.
اين ماه برترين ماه ها اســت.روزهاى
آن برتر از روزهاى ديگر ،و شب هاى
آن بهترين شــب ها است ،لحظات و
ساعات اين ماه بهترين ساعات است».
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«ماهى اســت كــه بــه ميهمانى خدا
دعوت شــده ايد و از كسانى كه مورد
اكرام خدا هســتند مى باشــيد .نفس
هاى شما همچون تســبيح ،خوابتان
چــون عبــادت ،اعمالتــان مقبول ،و
دعايتان مستجاب است».
«بنا بر اين با نيت هاى خالص و دل
هاى پاك از خداوند بخواهيد تا شــما
را در روزه داشــتن و تالوت قرآن در
اين ماه توفيــق دهد ،چرا كه بدبخت
كسى است كه از آمرزش الهى در اين

«روزه»؛ بهتریــن ابزار تقرب الی
اهلل در ماه رمضان
روزه يكى از عبادت هاى مهم اسالمى
است كه در هر سال تنها به مدت يك
ماه ،ماه مبارك رمضان ،بر مســلمانان
واجب مى شــود .و يكــى از بهترين
روش هاى خودسازى و تهذيب نفس
است.
گفتنی است روزه از نظر شيعه اماميه
يكــى از اركان عبادات اســامى و از
معدود عباداتى اســت كه گناه بزرگ
ريا و خودنمائى نمى تواند در آن نفوذ
كند؛ زيرا شــخصى كه اهل روزه است
و لياقت بار يافتن به اين ضيافت الهى
را دارد هرگز به غير از خدا به ديگرى
فكــر نمىكند ،و شــخصى كه لياقت
اين عبادت بزرگ را ندارد و اهل روزه
نيســت ،بلكــه اهل ريــا و خودنمائى
است ،الزم نيست روزه بگيرد و تظاهر
كند ،بلكه بدون اين كه روزه بگيرد به
دروغ خود را روزه دار نشان مىدهد!.
هــم چنین باید گفــت روزه از اركان

توضيــح اين كــه وجــوب روزه ماه
مبارك رمضان از ضروريات اســام و
از واضحات قرآن است و هيچ كس در
آن ترديــد ندارد ،و چون اصل وجوب
از ضروريات دين اســت ،طبعاً تقليد
هم در آن راه نــدارد؛ ولى در احكام،
جزئيات ،شــرايط و موانــع روزه بايد
يا مجتهــد بود يــا از مجتهدان آگاه
تبعيت كرد.
رمضان ماه عبودیت و بندگی
بدیهی اســت ماه رمضان بهار عبادت
اســت همان طورى كه بهار در جسم
انسان نشاط به وجود مى آورد در ماه
رمضان هم انســان بايد بر اثر عبادت
نشــاط روحى پيدا كند و اين ميســر
نيســت مگر اينكه انسان قبال آمادگى
پيدا كنــد و اين آمادگــى در درجه
اول توبه اســت ،لــذا در روزهاى آخر
ماه شــعبان باید بســيار استغفار کرد
و مــأكل و مطعم خــود را پاك و به
فلســفه و بــركات روزه توجه نمود تا
نشاط عبادت بيابد.
از روايات نیز اســتفاده مى شــود كه
پيامبــر اكرم (صلــى اهلل عليه و آله)
در اواخر ماه شــعبان مردم را هشدار
مى داد و آماده مــى كرد براى ورود

لذا باید ســعى كرد الاقل از ســجده
جســمانى به معنى واقعــى كه مولى
فرمــود محروم نشــويم كــه آن آب
كننــده وزر و وبال و گناهانى اســت
كه بر پشــت مــا ســنگينى مىكند.
رســول گرامى (صلــى اهلل عليه وآله)
در خطبــه اى كــه به مناســبت ماه
رمضان ايــراد فرمودند،چنين گويند:
«ظهوركم ثقيلة مــن اوزاركم فخففوا
عنها بطول ســجودكم»« :پشت هاى
شــما از گناهان و اعمالــى كه وزر و
وبال است ،سنگين شده ،پس با طول
سجده هايتان از آنها بكاهيد».
از اين روايات اســتفاده مى شــود كه
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از پنج دســتور اجتماعی و مردمی و
پنج دســتور الهى و ســازنده پيامبر
صلى اهلل عليه و آله استفاده مى شود
كه ماه رمضان بايد ســازنده باشد ،هم
رابطه خلق با خلق و هم رابطه انسان
بــا خالق تبییــن گــردد و در ضمن
معلوم مى شود كه اسالم آيين محبت
اســت .به عنوان نمونه صله رحم یکی
از شــاخصه های ماه رمضان اســت،
البتــه در ماه هاى ديگر هم صله رحم
واجب است ولى در ماه رمضان تأكيد
بيشترى دارد.

اهمیت ماه مبارک رمضان در کالم
(صلــی اهلل علیه و آله و
نورانی پیامبر اکرم

«زبانهايتــان را از گنــاه بــاز داريد،
چشــمان خويــش را از آنچــه نگاه
كردنش حالل نيست بپوشانيد ،گوش
هــاى خويــش را از آنچه شــنيدنش
حرام است فرا گيريد بر يتيمان مردم
شــفقت و محبت كنيد ،تــا با يتيمان
شما چنين كنند .»...

در هر صورت التزام شيعه به روزه ماه
رمضان به قدرى زياد اســت كه حتى
عــده اى از آنها با اينكــه هنگام روزه
داشــتن از شدت تشــنگى و ناراحتى
وضــع مزاجى وخيمى پيــدا مىكنند
باز حاضر نيســتند روزه خود را افطار
نمايند.
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و یــا اینکه دعا در برخــى از زمانها
مخصوصــا مــاه مبــارك رمضــان،

هم چنیــن در ميــان رواياتى كه در
مورد مــاه رمضان وارد شــده ،جامع
ترين روايت حديث معروفى است كه
هر چه انســان در مورد آن تعمق كند
مطالــب جديدى اســتفاده مى كند.
آنجــا که پيامبر اكــرم صلى اهلل عليه
و آله مى فرمايد ... :بر فقرا ومســاكين
تــان تصدق كنيد و بزرگانتان را اكرام
كنيد و بر كوچكترهايتان ترحم كنيد
و صله رحم كنيــد و زبانتان را حفظ
كنيــد و چشــمهايتان را از آنچه كه
نظــر به آن حرام اســت بپوشــانيد و
گوشــهايتان را از آنچه كه شنيدن آن
حرام اســت حفظ كنيد ،به يتيم هاى
مــردم محبت كنيد تا بــه يتیم هاى
شــما محبت كنند و به سوى خدا از
گناهانتان توبه كنيد و دســتهايتان را
براى دعــا در اوقات نماز به درگاهش
بلند كنيد.

«هم چنین با گرســنگى و تشــنگى
خويــش در اين ماه به ياد گرســنگى
و تشــنگى رستاخيز باشيد ،بر فقراء و
بينوايان بخشش كنيد ،پيران خويش
را گرامى داريد ،به خردساالن رحمت
آوريــد ،پيوند خويشــاوندى را محكم
سازيد».
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حال چــه خوب و بجاســت كه براى
پى بردن بــه اهميت مــاه خدا ،پاى
ســخن خداونــد بنشــينيم ،آنجا که
روزه را از بيماران و مســافران و افراد
ناتوان بر می دارد و ســپس اضافه مى
كند« :هدف آن اســت كه شما تعداد
اين روزها را كامــل كنيد»(و لتكملوا
العدة) .يعنى بر هر انسان سالمى الزم
است در سال يك ماه روزه بدارد ،چرا
كه براى پرورش جسم و جان او الزم
اســت ،به همين دليل در ماه رمضان
در صــورت بيماری يا ســفر ،بايد به
تعداد اين ايام روزه را قضا كند تا عدد
مزبور كامــل گردد ،حتى زنان حائض
كه از قضــاى نماز معافنــد از قضاى
روزه معاف نيستند.

شبهاى قدر و مانند آن تأثير بسزايى
دارد .معلول ایــن حديث امام صادق
علیه السالم است که فرمود «:درهاى
آسمان در ماه رمضان گشوده است ،و
شــياطين در غل و زنجيرند ،و اعمال
مؤمنين مقبول اســت و چه ماه خوبى
است ماه رمضان؟!».

از این رو باید در آيات قرآن و احادیث
و روایــات تفكــر و انديشــه نمود؛ به
سرنوشــت نمرودها ،فرعونها ،ابولهب
ها؛ و از طرف ديگر ســليمانها ،موسى
ها ،داودها و  ...انديشــيد .در عجايب
آيات قرآن توقف و تدبــر کرد و تنها
به قرائت و تالوت قرآن بســنده نكرد،
اگرچه تــاوت و قرائــت كالم وحى
مخصوصاً در مــاه مبارك رمضان اجر
و ثوابى بس عظيم دارد.

ماه بزرگ محروم گردد».

پنجگانه اسالم ،ابزار رسيدن به تقوى،
ســپر آتش جهنم ،موجب ســامتى
انســان ،و خالصه يكى از بهترين ابزار
ترقى و قرب الى اهلل است.

در ماه رمضــان چرا كه بدون آمادگى
نمى توان به اســتقبال اين ماه رفت،
بلکه هميشه در ضيافت و مهمانى هم
ميزبان بايد آماده باشد و هم ميهمان،
ميزبان بايد وســايل پذيرايى را آماده
كنــد و ميهمان بايــد از نظر لباس و
نظافت خــود را آماده كنــد ،خداوند
كه ميزبان ما در اين ماه اســت چون
رحمتش عام و بى پايان است هميشه
آماده پذيرايى اســت و اين ما هستيم
كه بــراى ورود در ايــن ضيافت بايد
آمادگــى پيدا کنيــم ،و آمادگى ما به
اين اســت كــه روح و قلبمان را صفا
دهيم و كينه ها و حســادت ها و غل
و غشهــا را از روحمــان بزداييم تا
اينكه نشــاط عبادت پيدا كنيم ،چون
بســيارى از افراد هستند كه نماز مى
خواننــد و روزه مى گيرند اما نشــاط
ندارند ،مــى گويند نمــاز بخوانيم تا
ســبك بشــويم و يا وقتى ماه رمضان
تمام شــد مى گويند راحت شــديم،
كه اين بى نشــاطى در عبادت را مى
رســاند .و يكى از مهمترين عوامل كه
باعث مى شــود نشاط در عبادت را از
انسان بگيرد گناه است.

در نماز و عبادت خلوص و توجه الزم
اســت زیرا اصل عبــادت حضور قلب
اســت ،لیکن اين چه نمــاز و حضور
قلبى اســت كه در آن گمشــده ها و
فراموش شــدهها را پيــدا كرده و به
ذهن مى آوريم! ايــن نماز گرچه اداء
وظيفه و تكليف اســت ولى در مقبول
بودنش جاى حرف اســت .اداء وظيفه
تا نماز مقبول بسيار فاصله دارد.
ماه رمضان؛ بهار تقوا و خودسازی
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بــی تردید مــاه مبارک رمضــان ماه
طهارت و پاكى ،و ماه تقوا و خودسازى
اســت؛ ماهى كه مراحل قرب الهى و
ســير و ســلوك الى اهلل را با گامهاى
سريع و اســتوار مى توان پيمود .زیرا
اگر كســى به ميهمانى و ضيافت الهى
مــىرود بايد اول خود را شستوشــو
دهد و لبــاس تميز بر تن كند ،آنگاه
در ميهمانــى آن شــخص بزرگ قدم
بگذارد ،نه اينكه با لباس آلوده در آن
شركت جويد.
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جالب است كه در ماه مبارك رمضان
كــه روزه داران به مقتضــاى «لعلكم
تتقون» از تقواى بيشــترى برخوردار
مى شــوند ،آمار جرائــم و جنايات به
شــدت كاهش مــى يابد ،زيــرا تقوا
عامل بازدارنــدهاى در برابر تمام اين
مشكالت است.
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بنابرایــن براى بهره گيرى بيشــتر از
بركات مــادى و معنوى و آثار و ثواب
هاى ماه مبارك رمضان ،نبايد تنها به
روزه گرفتن اكتفا كــرد ،بلكه بايد از
گناهان اجتناب نمود و با خودســازى
و مراقبت و دورى از آلودگى ها ،جان
خويــش را در معــرض وزش نفحات
رحمانى و عنايات ويژه ســبحانى قرار
داد.

از ایــن رو اگر تصور كنيم روش قرآن
تنهــا اســتدالل در «اصــول دين» و
مسائل عقيدتى است نه «فروع دين»
و «مسائل علمى» اشــتباه كرده ايم ،خداونــدا! تو نيازهاى ما را از هر كس
زيــرا مى بينيــم قرآن مثــا پس از بهتر مى دانــى ،و تقاضاهاى ذاتى ما
تشــريع روزه ماه مبارك رمضان مى را از خود ما بهتر مى شناســى ،بر ما
گويد« :لعلكم تتقون»؛ تا شــايد شما آن ببخش كه آن چنان باشــيم كه تو
تقوا پيشــه كنيد» و به ايــن ترتيب مى خواهــى ،و به ما آن مرحمت كن
فلســفه آن را پرهيز از گناه ذكر مى كه بهتر از آن شــويم كــه مردم مى
كند كه در پرتو اين رياضت مخصوص پندارند.
اســامى ،تسلط بر نفس و هوس هاى
معبودا! در آخرين روز ماه شــعبان ،و
سركش حاصل مى گردد.
در آســتانه ماه رحمت مــاه رمضان ،
بدیــن ترتیب مــاه مبــارك رمضان ،همه ما را مشمول رحمت خاصت قرار
ماه تقوا و نور اســت ،انسان مسلمان داده و بــه بركت اين مــاه (رمضان)،
بــا روزه دارى براى خــدا ،به تقواى شــرح صدر و تحمــل ناماليمان را به
بيشــترى دســت مى يابد به گونهاى همه ما ارزانى فرما.
كــه نهال تقوا در وجود او ريشــه مى
دوانــد  ،بنابراين ،تقــوا ثمره و نتيجه
روزه اســت  ،نتيجه اينكه تقوا بسيار
مهم اســت ،و نقش فوق العادهاى در
زندگى دنيوى و اخروى ما دارد ،و بايد
براى تحصيل يــا تقويت آن مخصوصاً
در ماه مبــارك رمضان كه ماه توبه و
استغفار و تقواســت تالش كنيم .هم
چنین شايســته است در اين شبها و
روزهاى پربركت رمضان مخصوصاً در
هنگام سحر دســت به دعا برداريم و
تقوا را از خدا طلب كنيم.
تعمیــق و تقویت ارتبــاط خویش با
خداونــد مهربان ،تــاش مضاعف از
خود بروز دهند.

سخن آخر
در خاتمــه بایــد گفت خوشــبخت و
سعادتمند كســانى هستند كه ارزش
واالى اين ماه را بشناسند و از بركات
بى پايان آن بهره گيرند و مشــكالت
معنوى و مادى خود را به بركت روزه
ها و عبادات در اين ماه حل كنند.
بدیهی اســت در ماه مبــارك رمضان
كه ماه بيدارى و هوشــيارى و عبادت
و خودســازى اســت همگان بايد در

از علما و دانشــمندان حوزه به تفســیر

وعالى اســت كه صــدور آن از غير امام

که کار تفســیر صحیفه ســجادیه را آغاز

كه درباره خطبهها ونامهها وكلمات قصار

صحیفه سجادیه بپردازیم ،لیکن هنگامی

ره یافت هایی

کردیم ،وارد اقیانوس پهناوری شدیم که

از کالم مرجعیت در چشمۀ معرفت

مطالبی بسیار عمیق و حساب شده دارد.

مبانی تربیت اعتقادی
درصحیفۀ سجادیه از
منظر معظم له

از این رو هدف آن است تالش كنيم راه
وصول به ُقرب پروردگار را از نزديكترين

برخی افراد به جای آنکه به دنبال عرفان

هــای کاذب بروند و عمــر ،فکر و نیروی
خود را هدر دهند ،بهتر است به صحیفه
سجادیه مراجعه کرده و آن را بخوانند و

عمل کنند چرا که راه ســیر و سلوک در
این کتاب ارزشمند است

مسير به كمك قرآن مجيد و رهنمودهاى

مقربــان درگاه الهى و آموزههاى عقالنى
ّ

(در سايه شــرح صحيفه ســجاديه) در

اختيــار طالبــان اين راه و عاشــقان اهلل

بگذاريم.

جایگاه و اهمیت صحیفه سجادیه
دربــاره اهمیــت و جایگاه ایــن کتاب
ارزشمند باید بدانیم که صحیفه سجادیه

صحيفــه ســجاديه كه امروز در دســت

یک گنجینه گران بها در اختیار ما است،

سجاد(علیه السالم) است .اين امام بزرگ

صحیفه ســجادیه میفرماینــد؛ صحیفه

ماســت محصول ونتيجه نيايشهای امام

اینگونه اســت که امام راحل در خصوص

با قدرت بالغت بىماننــد ونيروى بيانى

کامله ســجادیه نمونه کامل قرآن صاعد

كه روشهاى ادبيات عرب از رســيدن به

و از بزرگترین مناجاتهــای عرفانی در
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بسازد وارزشهاى اخالقى وحق وتكليف

طریقه ســلوک اولیاى بــزرگ و اوصیاى

مجسم نمايد.

مىآموزد ،وهمچون قــرآن کریم دارای

به مبدأ ومعاد را تجلى مىبخشــد تعبير

تشــنگان معارفی الهی بیــان میکند و

ناشــى از آن را در قالــب تعبير وكلمات

عظیم الشأن را به اصحاب خلوتگاه الهى

گفتنی اســت کتاب ارزشــمند صحیفه

منابع غنی است.

سجادیه  54دعا دارد و تمام مسائلی که

قاطبه علما و دانشــمندان كــه صحيفه

توجه به خدا ،تعالی روح انسان و اصالح

اعم از شــيعه و اهل ســنت و حتى غير

موجود است.

آن كردهاند .لذا تمام علما ودانشــمندان

مربوط به عرفان ،ســیر و سلوک الی اهلل،

ســجاديه را مورد بررســى قرار دادهاند،

جامعه می باشد در این صحیفه ارزشمند

مســلمانان اعتراف به عظمت اعجازمانند

لذا اخیرا ً تصمیم گرفتیم بعد از تفســیر

اعم از شــيعه وغير شــيعه بــا تحلیل و

قــرآن و نهــج البالغه ،بــا کمک جمعی

بررسی صحیفه ســجادیه ،اعتراف دارند

كــه مضامين ايــن دعاها بهقــدرى باال

بدون شک بســیاری از دعاهای صحیفه

بدیهی است «اســتحکام» از جمله نشانه

دویســت نفر غلبه می کننــد  ،و اگر از

سنت به درستی متوجه شده که صحیفه

مجید درباره محکم بودن انســان باایمان

اذن ( و توفیق ) خدا پیروز می شــوند،».

همانا انســان باایمــان در مقابل طوفان

انســان های مومن و شکیبا موازنه قوا را

نهجالبالغه نیز چنین تعابیری از ســوی

با زبانش که همچون شمشــیر برنده بود

دانشمندان بیان شده است.

اهمیت صحیفه سجادیه در نگاه اهل

سنت

بی تردید دانشــمندان اهل سنت درباره

اهمیــت صحیفــه ســجادیه گواهی می

دهنــد ؛ در تأییــد ایــن مدعــا باید به
اظهارات شــیخ علــوی بــن عبدالقادر

در آن شرکت کرد».

سجادیه« ،انقالبی» است و این عالم اهل

ادامه انقالب کربال می باشد.

توصیف کم نظیر مفسر برجسته اهل
سنت از صحیفه سجادیه

از علمای بــزرگ اهل ســنت در کتاب

گفتنی اســت مرحوم آیــت اهلل العظمی

اســام» درباره صحیفه ســجادیه اشاره

جلد صحیفه سجادیه به مرحوم طنطاوی

«دایــره المعارف فرقه های منســوب به

مرعشــی نجفی نامه ای بــه همراه یک

نمود که گفــت؛ «بعــد از جریان کربال

مفســر بزرگ جهان اهل ســنت ارسال

ترین حوادث را در روز عاشــورا مشاهده

حضرت آیت اهلل مرعشــی نوشته بود که

دمشق بردند که شب و روز می گریست

صحیفه علی بن الحســین(علیه السالم)

حال طبیعــی بود که آن انــدوه دائمی

آن را کتابی یافتم که مشــتمل بر علوم

خطبه هایش تجلی کند و نامه ،خطبه و

آن یافت نمی شود؛ به راستی از بدبختی

باشد و خالفت حاکمان اموی را به شدت

جاویــد که از میراث هــای نبوت و اهل

که امام ســجاد(علیه السالم)  ،دردناک

نمود ،مرحوم طنطاوی در پاســخ به نامه

کرد ،ایشان را در اسارتی توهین آمیز به

ایــن نامه مدتی پیش بــه ضمیمه کتاب

و به عنوان «بــکاء» لقب گرفت؛ در این

رســید؛ کتاب را با دست تکریم گرفتم و

که قلب امام را می فشــرد در سخنان و

معارف و حکمت هایی اســت که در غیر

دعاها تجلی یافتــه از ادامه مبارزه کربال

ما است که تاکنون بر این اثر گران بهای

بکوبــد؛ همان خالفتی کــه در آن زمان

بیت(علیهم السالم) اســت دست نیافته

منابــر بعد از هر نماز می بردند و ســب

را از گفتار مخلــوق برتر و از کالم خالق

این دانشــمند اهل سنت می گوید «امام

از ایــن رو مرحوم طنطاوی درخواســت

با عنوان صحیفه ســجادیه گردهم آورد

که مرحــوم حضرت آیت اهلل مرعشــی،

پیدا می کند که ایشــان هرگز تقیه نکرد

دانشمند اهل سنت ارسال می کند.

خود قرار داد؛ این دعاها به یقین دعاهای

ایمان؛ مقوله ای راهبردی در صحیفۀ

هنوز نام جدش علی(علیه الســام) را بر

بودیم و هرچــه در آن مطالعه کردم آن

می کردند».

پایین تر می یابم.

سجاد(علیه السالم)  54دعا را در کتابی

که هرکــس این دعاهــا را بخواند یقین
و خالفت اموی را تحت ضربات ســنگین
انقالبی اســت و از امامی صادر شده که

شــاهد عظیم ترین انقالب اســامی در

شرح و تفســیر صحیفه سجادیه می کند
سلسله شروح را معرفی کرده و برای این

سجادیه

باید اذعان نمود امام سجاد(علیه السالم)

ها و سیالب ها محکم باشم.

ایمان اســت و در روایــات و آیات قرآن
بحث های زیادی شده است.

شــهوت ،مقام ،حمله دشمن ،زرق و برق

دنیا ،غضب و عداوت ایستادگی می کند.
در کتاب سفینه البحار حاج شیخ عباس
قمی روایتی از امام صادق(علیه الســام)

آمده اســت کــه مــی فرماید«:مومن از
قطعات آهن و فوالد هم محکم تر است؛

قطعــات آهن بعــد از ورود به آتش ،نرم

می شــود اما مومن حتی اگر شــهید و

ســپس زنده شــود ،در زندگی دوم نیز
برنامه ایمانش تغییر نمی یابد».

سه ویژگی مومن
انســان با ایمــان هنگامی کــه عصبانی
می شود از مســیر حق عوض نمی شود؛

همچنیــن اگــر مومن به کســی عالقه
داشــته باشد ،این مســئله او را به باطل
نمی کشاند و زمانی که دارای قدرت نیز

شود ،بیش از حق خود مطالبه نمی کند.
حال باید ویژگی های ذکر شــده مومن

را در خــود تطبیــق دهیم ،لــذا اینکه

گفته شــود من باید جناح خود را تقویت
کنم ،خواه حق باشــد یا نباشد ،خارج از
چارچوب ویژگی های مومن اســت چرا

که مسیر انســان با ایمان هنگام عالقه و

غضب تغییر پیدا نمی کند.

از ســوی دیگر گفتن «أَشْ ــ َه ُد أَ ْن َل إِل َ َه
إ ِ َّل َّ ُ
الل» و شیعه علی(علیه السالم) بودن
در کالم آسان اســت اما هنگام عمل که

محکم در حوادث باشیم.

«اگر از شــما صد نفر شــکیبا باشند بر

شــما هزار نفر باشــند بر دو هزار نفر به
می توان دریافت؛ طبق آموزه های قرآنی

برهم می زنند.

بنابراین نباید از نقــش ایمان و اخالص

در جنــگ تحمیلی غفلت نمــود ،ما در

دوران دفــاع مقــدس شــاهد بودیم که
دشمن از نظر سالح و امکانات اطالعاتی
برتر بود ،اما رزمندگان ما با تاثیر ایمان،

عشق به شــهادت طلبی و ایستادگی بر
دشمن مسلط شــدند و دشمن نتوانست
یــک وجب از خاک کشــور را در اختیار

بگیرد.

پذیرش عمل صالح در گرو ایمان به

خدا

سیدالســاجدین امام زین العابدین (علیه
السالم) در دعای مکارم االخالق صحیفه

سجادیه به خداوند عرضه می دارد «من

را از بندگان صالح خود قرار بده. ».

کلمۀ«صالــح» بــه مفهــوم شایســته و

درستکار است ،و عمل صالح تمام مسائل
مختلف فردی و اجتماعی را شــامل می
شــود .باید دانســت عمل صالــح میوه
درخت ایمان است ،شاید در چهل آیه از

قرآن اشاره شده کسانی که ایمان دارند،

عمل صالح انجام می دهند.

به عنوان نمونه صالحان براســاس آیات

 113و  114سوره آل عمران ؛ جمیعتی
از اهل کتاب هستند که به عبادت شبانه
می پردازند و ایمان به خدا و روز قیامت
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را برمىانگيزد ووابســتگى وتعلق انسان

شــیوه دعا و مناجات بهترینها را برای

نشــان مىدهد ونشاط ووجد خدايابى او

در مسیر ســلوک بهترین مسیر است .در

معنا که در مقابل طغیان حوادث ،طوفان

هم چنین بر مبنای آیه  66ســوره انفال

معصــوم امكانپذير نيســت؛ همان گونه

کربال بوده اســت و هنگامی که نتوانست
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مفاهيمــى كه رابطــه انســان را با خدا

از سرچشــمه نور خداوند نشأت گرفته و

خود ،توانست از ظريفترين ودقيقترين

نیل به برکات آن اســت ،کتابی الهی که

با خون خود انقالب کربال را آبیاری کند،

کند «من را اهل سداد قرار بده»؛ به این

صحیفه ســجادیه ،از خداونــد تقاضا می

 ،براین اســاس باید از خداوند بخواهیم
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آن ناتواناند وانديشــه الهى مخصوص به

خلوتگاه انس اســت که دست ما کوتاه از

کوتــاه ترین مــدت زمانی یعنــی واقعه

در بخــش هجدهم دعای مکارم االخالق

می رسد ،انسان دچار مشکالتی می شود

دارند و امر به معروف و نهی از منکر می

کنند و درکار خیر از یکدیگر سبقت می
گیرند.صالحان در مواقعی نظیر کمک به
آسیب دیدگان زلزله و دفاع از کشور در

تهاجم نظامی استخاره و تامل نمی کنند

بلکه به سرعت آماده می شوند.

متأســفانه برخی اظهار می دارند اخالق
انسانی ،بدون ایمان به خدا و قیامت نیز

حاصل می شــود ! ،حال آنکه عمل صالح

کســی که به حســاب و کتاب حتی ذره
ای از اعمال در روز قیامت معتقد اســت

و خــدا را حاضر و ناظر بر خود می داند،

با کسی که چنین اعتقادی ندارد ،تفاوت

بسیاری دارد.

ایمــان؛ مهمترین ویژگــی یاران
حضرت مهدی (عج)

اســامی را به مرکز آتــش و نزاع میان

نیز بــزرگ نمایی می کنــد و می گوید

نخواهند داشت.

نظر صریح فقهای شیعه درباره غلوگویان

و این مسئله سبب شده که از گذشته به

اعتدال و میانه روی مولفه ای تربیتی

فقهــای ما با صراحت مــی گویند غالت

است ،از این رو در عصر ظهور هیچ گونه

استعمار و اســتکباری بر مومنان اشراف

در صیانت از اعتقادات

باید تصریح نمود امام سجاد(علیه السالم)
در فصل هجدهم دعــای مکارم االخالق

به خداوند عرضــه می دارد «من را بهره

مند کن که همیشــه در خط اعتدال قدم

بردارم» ،لذا آن حضرت از خداوند تقاضا
می کند که ایشــان را از «اقتصاد» بهره

منــد نماید ،کلمه اقتصاد در فارســی به
معنای تجارت و فعالیت های مالی است
امــا در زبان عربی به مفهوم میانه روی و
دوری از افراط و تفریط می باشد .

است شــیعه را متهم به غلو می کنند در
حالی که شــیعه ،غــات را کافر و نجس
می دانــد و درهمه کتاب های فقهی این
مسئله ذکر شده است اما دست از سخنان

خود بر نمــی دارند و بدترین ضربه را به

وحدت مسلمین وارد می کنند.

افراط؛ تحمیل خسارت بر جامعه
بایــد تأکید کرد افراطی گری خســارت

می کند که توفیق دهد از افراط و تفریط

الشــریف) این اســت که دارای ایمان و

بی تردید گاهــی اعتدال در عقاید ،عمل
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بنابراین در ســایه تحقق حکومت جهانی

و برنامــه های فردی و اجتماعی اســت،

عدالــت و امنیــت فراگیر شــده و هیچ

در بحــث عقاید همواره مشــکل آفرین

اســتعمار و اســتکباری وجــود نخواهد

بنده ،ســرمایه اصلی آنها دروغ و تهمت

افراطی گری گرفتار خسارت های زیادی

در کارها برحذر باشد.

امام عصر(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)

جالب اســت وهابی هایی کــه به عقیده

لذا نخســتین نکته از دعا این اســت که

یکی از مهــم ترین ویژگی هــای یاران

عمل صالح هستند.

کافر و نجس هستند و مسلمان نیستند؛

های زیادی به جامعه تحمیل کرده است

امام سجاد(علیه السالم) از خداوند تقاضا

حضــرت مهدی(عجــل اهلل تعالی فرجه

مسلمین تبدیل کرده اند.

لیکن خروج از خــط اعتدال به خصوص
اســت .ضربات افــراط و تفریط در طول

واقعــا در زندگی فــردی و اجتماعی از
شدیم که هنوز هم ادامه دارد.
تفریط؛ سبب طمع دشمن
هم چنین بالی تفریط ســبب می شــود
که دشــمن خیال کند ما تســلیم شدیم
و هرکاری دلش مــی خواهد انجام دهد
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تاریخ فراموش شــدنی نیست بلکه افراط

و از ما بخواهد اســرائیل را به رســمیت

هستند وعده حکومت جهانی داده است

باید در نظر داشــت دو گــروه بدترین و

ما نیز مســائل نامربــوط مطرح کند .در

مهم عاید آنها میشود.

کردنــد ،یکی از آن دو گــروه« ،غالت»

داشت.آیه  55سوره نور میگوید خداوند
به کســانی که دارای ایمان و عمل صالح

و تفریط بالی بزرگ جوامع انسانی است.

بشناســیم و در خصــوص عرصه دفاعی
صورتی که تفریط شود ،دشمن طمع می

و در سایه این حکومت جهانی سه نتیجه

مهلــک ترین ضربه ها را به اســام وارد

نتیجه نخســت اجرای عدالــت در تمام

بودند که در حق امام علی(علیه السالم)

اهلل تعالی فرجه الشــریف) شکل میگیرد

بردند .گــروه دوم ناصبی ها هســتند و

دو گروه استفاده می کند؛ دشمن ،افراط

داعش مولود آن است؛ این گروه حضرت

را وســیله ای برای کوبیــدن می کند و

عالم اســت که با ظهــور امام عصر(عجل

و حکومت امــام عصر(عجــل اهلل تعالی
فرجه الشریف) جهانی است.

دومین نتیجه حکومــت امام عصر(عجل
اهلل تعالی فرجه الشــریف) امنیت فراگیر
است و نتیجه دیگر وجود عبادت خالصانه

غلو کردند و ایشــان را تا پایه خدایی باال

نمونه کامل آن وهابیت تندرو اســت که

علی(علیه الســام) و همــه افراد را کافر
می دانند و امروز بزرگ ترین ضربه را به

اســام وارد می کنند و تمام کشورهای

کند و می خواهد بر همه امور ما تســلط
یابد.

جای بســی تأسف است که دشمن از هر
افراطی ها را بزرگ نمایی کرده و همین

می گوید همه این گونه هستند در حالی

که ممکن اســت گروه اندکی باشند  .در
ســوی دیگر دشمن تفریط تفریطی ها را

همه افراد یک جامعه این گونه هســتند

اسالم ضرباتی وارد شود.

اعتدال راهکار برون رفت از چالش

های اعتقادی

بدیــن ترتیب حرکت در مســیر اعتدال
زمینه ساز پیشرفت اســت  ،لذا باید در

خط مســتقیم اعتدال حرکت کنیم؛ و در
زندگی فردی اگر اینچنین حرکت کنیم
هیــچ ناراحتی و ناآرامی بوجود نمی آید؛

ناراحتی ها همواره از تندروی و کندروی
اســت .همه آیات قــرآن ،انســان را به

حرکت در مسیر اعتدال توصیه می کند،
از ایــن رو در تمام زندگی خط اعتدال را
رها نکنیم.

خود شناسی گام نخست خودسازی
الزم بــه ذکر اســت امام ســجاد(علیه
الســام) در بخش نوزدهم دعای مکارم

چهار شاخصۀ خود شناسی

سخن آخر

بدیهی است انسان از چهار مسیر می تواند

در خاتمه باید گفت برخی افراد به جای

صفات نیک و بد خود را بشناسد.

 .1در گام نخســت بایــد وجــدان خود را
قاضی کند و بعد مشاهده کند تا چه اندازه

صفاتی نظیر خودپسندی ،حسادت ،تکبر،

بخــل و ترس را در درون خود دارد ،برخی
افراد در گذشته کاغذ به دست می گرفتند

و صفــات خود را یادداشــت می کردند تا

تهذیب نفس را آغاز کنند.

 .2دومین مسیر «شناخت خویشتن» بیان

ویژگی های انسان از سوی دوستان است،
دوستان خوب می توانند بدون چاپلوسی و
تملق ،صفات انسان را ذکر کنند .درروایتی

می خوانیم کســانی که عیب انسان را می

گوینــد محبوب ترین دوســتان تلقی می
شــوند .لذا بیان محترمانه عیوب از سوی

دوســتان در اصالح خویشــتن تاثیرگذار
است.

 .3سومین راه «شناخت خویشتن» شنیدن

االخــاق ،برنامــه تهذیب نفــس را به

سخنان دشمن است ،یکی از فواید دشمن

حضرت به پیشــگاه خداونــد عرضه می

انسان را بیان می کند؛ خیال نکنیم دشمن

نیک و بد هســتم؛ صفــات بدم را از من

به انسان خدمت می کند و نقاط ضعفی را

اصالح کن چرا که نفس من سرکش می

می آییم.

صورت فشــرده ارائه فرموده اســت ،آن

دارد «خداوندا من مجموعه ای از صفات

بگیــر و صفات خوبــم را بر من ببخش و
باشد و ممکن اســت اگر من در حفظ و
حفاظت تو نباشم ،هالک شوم».

بــا تأمــل در این فــراز نورانــی از امام

زیــن العابدین(علیه الســام) باید گفت

هرانســانی مجموعه ای از صفات نیک و
بد است و برای تهذیب نفس راه پرپیچ و

خمی وجود دارد.

لیکن «شناخت خویشــتن» گام نخست
تهذیب نفس اســت ،باید صفات مذموم

و ممدوح خود را بشناســیم و بعد به فکر
راه اصالح آن باشیم.

این است که گرچه با بزرگ نمایی اما عیب

همیشــه ضرر می زند خیلی اوقات دشمن
بیان می کند که ما به دنبال اصالح آن بر
 .4جســت وجو کردن عیــوب دیگران در

خود چهارمین راه «شــناخت خویشتن»
است ما باید ایرادهایی را که به دیگران می

گیریم ،در خود جست وجو کنیم.

در حدیثی از پیامبــر اکرم(صلی اهلل علیه
و آله) نقل شــده «آنچه را که دوست می
دارید مردم با شــما معامله کنند با مردم
معامله کنید و آنچه را دوست نمی دارید،

معامله نکنید».

آنکه به دنبال عرفــان های کاذب بروند
و عمــر ،فکر و نیروی خود را هدر دهند،

بهتر اســت به صحیفه ســجادیه مراجعه
کــرده و آن را بخواننــد و عمــل کنند
چرا که راه ســیر و سلوک در این کتاب

ارزشمند است.

بنابراین باید شــناخت کاملی نســبت به
صحیفه سجادیه داشته باشیم ،متاسفانه
این کتاب گرانقدر آنچنان که الزم است

در افکار عمومی شــناخته شــده نیست
کــه امیدواریم به مــرور زمان این کتاب
ارزشمند جایگاه خود را پیدا کند .وهمه

بتوانیم از ایــن کانون علم ،دانش ،تقوا و

عرفان استفاده کنیم.

هم چنین امیدواریم که خداوند به برکت
ماه مبــارک رمضان ما را از صالحان قرار

دهد کــه بتوانیم به فرامیــن الهی جامه

عمــل بپوشــانیم .ان شــاءاهلل از افراط
و تفریــط نیــز برحذر باشــیم و در خط
اعتــدال امیرمومنان علی(علیه الســام)

حرکت کنیم.

ماه رمضان بســتر مناسبی برای شناخت

خویشتن و تهذیب نفس است  ،امیداست
همه ما به خصوص جوانان عزیز به اصالح

خویشتن اهتمام داشته باشند.

پرونده ویژه
بازشناسی هویت انقالب اسالمی
رحمت اهلل علیه
در مکتب امام خمینی
از منظر معظم له
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گفتنــی اســت بعــد از وفــات آیتاهلل
بروجردی(رحمــت اهلل علیــه) در 10
فروردین  1340و شــروع نهضت اسالمی
در ابتــدای دهــه  1340کــه راقــم این
ســطور نیز به این نهضت پیوســت ،یک
تفاوت بســیار اساســی در وضعیت امام
خمینی(رحمت اهلل علیه) دیده می شــد.
شــخصیتی که ســاکت و خاموش بود و
شــاید عدهای خیال میکردند که ایشان
در حاشــیه مســایل اجتماعی قرار دارد،
ناگهان به طوفانی عظیم و سلســلهجنبان
یک حرکت فوقالعاده مردمی و اســامی
مبدل شد.
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در پاســخ میتوان گفت :کسانی که امام
خمینی(رحمت اهلل علیه) را شناخته و آثار
ایشان را خوانده باشند ،حتی آثاری که در
دوران پیش از نهضت نوشــتند ،به خوبی
میدانند که روحیــه امام خمینی(رحمت
اهلل علیــه) همواره روحیه یکســانی بوده
اســت ،منتها در طول این مدت شرایط و
موقعیت اجتماعی دچار تغییرات اساســی
گردید.

هم چنین باید اذعان نمــود به یقین اگر
امام راحــل (رحمت اهلل علیه) مرجع نبود
انقالب به ثمر نمی رســید لیکن از سوی
دیگــر امام خمینی(رحمــت اهلل علیه) بر
اجرای دســتورات اســام تاکید داشت و
برای فروع و اصول دین دلسوزی می کرد
 ،لذا در ســایه توجه به اعتقادات اسالمی
بود که کشــور ما توانســت هشــت سال
قاطعانه در برابر دشمنان ایستادگی کرده
و تسلیم دشمن نشود .
بدین ترتیــب در انقالب اســامى كه به
رهبرى امام فقيــد ،خمينى كبير به وقوع
پيوست اعتقادات اسالمی پایه همه مسائل
قــرار گرفت ،لذا ایشــان از نیروی مذهب
اســتفاده کرد نه نیروهای مادی .از این رو
وقتــی آن فرد نادان به قــرآن اهانت کرد
و آیات شیطانی نوشــت ،ایشان آن حکم
معروف را داد و از هیچ چیز هم نهراســید
زیرا تمام جانفشانی ها و ایثار و مجاهدت
ها به خاطر اسالم بود ،همان گونه که علت
محدثه انقــاب همین ارزشها بود ،علّت
مبقیه نیز همان اســت و باید این عوامل
را حفظ و تقویت کــرد .و بر همه ما الزم
است این نهاد را حفظ کنیم و اگر این نهاد
تضعیف شود به ضرر مردم ،نظام و به ضرر
اسالم است.
نقش فقه در استقرار حکومت اسالمی
در پرتو نظریۀ والیت فقیه
در آخريــن حلقه از سلســله فقهــا ،امام

امام حســين عليه السالم در خطبهاى با
صراحت در بیان هدف از تالش و تكاپوى
خويش فرمــود؛ «هدف ما آن اســت كه
نشــانه هاى دين تو را آشــكار ســازيم و
اصالح و درســتى را در همــه بالد بر مال
كنيم تا بندگان مظلومت آســوده باشند و
فرايض و ســنتها و احكامت مورد عمل
قرار گيرد».
لذا امام خمينى (قدس ســره) در سخنى
در تبييــن همين مطلب مــى گويد...« :
آنهايى كه خيال مى كنند حضرت ســيد
الشــهداء براى حكومت نيامده ،خير اين
ســخن صحيح نيســت بلكــه اينها براى
حكومت آمدند ،براى اينكه بايد حكومت
دست مثل ســيد الشــهدا (علیه السالم)
باشــد ،مثل كسانى كه شيعه سيد الشهدا
(علیه الســام) هســتند ،باشد» .هر چند
امام عليه الســام مى دانســت سرانجام
در اين راه شــهيد مى شود .آن امام امت
در جــاى ديگر مىگويد« :زندگى ســيد
الشــهداء ،زندگى حضرت صاحب الزمان

با تشــكيل حكومت اســامى در ايران بر
اســاس فقه اهل بيت (عليهم السالم) اين
سلســله از مباحث و بحــث هاى جدى و
تازه ،به فقه شــيعه رونق و نشاطى دوباره
بخشيد که فقها و دانشــمندانى همچون
امام خمينى ،شهيد سيد محمد باقر صدر،
عالمه طباطبايى ،شــهيد مرتضى مطهرى
را مىتوان از طاليهداران اين عرصه ناميد.
آثــار این فقها و دانشــمندان نمونه هاى
روشــنى از توجه به نيازهــاى اجتماعى و
پاسخ به شــبهات و كشاندن فقه اسالمى
و معارف دينى به عرصه جامعه اســت ،كه
در اين رويكرد ،به مسائل جديد ،و پرسش
هاى تــازه توجه خاصى شــده و «جامعه
نگــرى» وزن و اعتبــار ويــژه اى به خود
گرفت.
پس از پيروزى انقالب اســامى در ايران و
تشكيل حكومت اسالمى ،نگرش فقيهان و
انديشمندان مكتب اهل بيت عليهم السالم
به عرصه فقه اسالمى در زمينه سياست و
حكومت و مباحث تازه در ابواب اجتماعى،
سياسى و اقتصادى ،عميقتر گرديد و سبب
تدوين ده ها كتاب در اين زمينه شد.
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حال باید این پرســش را مطرح کرد :این
دوگانگــی در حرکت امام خمینی(رحمت
اهلل علیــه) و ایــن تفاوت در خط مشــی
اجتماعــی ایشــان از کجا نشــأت گرفته
است؟.

لذا بعد از رحلت آیتاهلل بروجردی(رحمت
اهلل علیه) ،حکومت پهلوی احســاس کرد
موانعی که ســر راهش بوده ،از بین رفته
اســت .به این ترتیب شــروع کرد به کنار
زدن پــرده ها و بــه تدریــج برنامه های
ضد مذهبی و ضد مردمی را آشــکار کرد
و شــدت بخشــید .هنگامی که رژیم شاه
این اقدامات را تشــدید نمــود ،بر آگاهی
مردم نیز افزوده شــد و در این هنگام امام
خمینی(رحمت اهلل علیه) که زمینه را مهیا
دیدند با اعالمیه خود درباره الیحه انجمن
های ایالتــی و والیتی ،اولین جرقه انفجار
را زدند .ایشان اعالم کردند« :شاهپرستی،
یعنی غارتگــری» .گفتن این حرف در آن
زمان بســیار مهم و وحشــتناک بود .امام
خمینی(رحمــت اهلل علیه) با اعالمیه ها و
ســخنرانی ها به مردم آگاهی و شجاعت
دادنــد و جو رعب و وحشــت را که رژیم
پهلوی ایجاد کرده بود شکســتند .این دو
عنصر ،یعنی ریختــن ترس مردم از رژیم
و جانشینی شهامت در دل مردم و آگاهی
آنان ،دســت به دســت هم دادند و زمینه
قیام 15خرداد 1342را فراهم نمود.

اعتقــادات اســامی پایــه انقــاب امام
خمینی(رحمت اهلل علیه)

بدیهی اســت امام حسين عليه السالم كه
شايســته و وارث حاكميت نبوى و علوى
و رهبــر معنوى امت اســامى بود ،براى
احياى ارزشهاى اســامى و بسط قسط
و عدل و مبــارزه با ســتمگران به هدف
تشــكيل حكومت اسالمى به پا خاست ،به
اين قصد كه اگر ممكن شــود با تشــكيل
حكومت اسالمى و گرنه با شهادت خويش
و يارانش ،چهره واقعى بنى اميه را آشكار
ســازد و به ريشهكن ساختن درخت ظلم
و كفر و نفاقشــان بپردازد و اسالم و امت
مظلوم اسالمى را يارى كند.

به هر حال ،در مبارزه اين سلسله از فقهاى
شيعه با اســتعمارگران و برخورد فرهنگ
اســامى با تمدن غرب ،چالش هاى تازه
اى در عرصــه هاى مختلــف اجتماعى و
حكومتــى پيش آمــد و مخصوصاً با طرح
مســائل جديد و پرســش هــاى نوپيدا و
القاى شبهات از ناحيه روشنفكران وابسته
فكرى به دانشمندان غربى ،در عرصه فقه
نيز ،نگرشــى تازه به مســائل فقهى ميان
فقهــا پديد آمد كه در نتيجــه ،در عرصه
هاى اقتصاد ،سياســت ،احوال شخصيه و
مانند آن كه گاه تحوالت جديد بدان دامن
مىزد تالش تازه و عميقى صورت گرفت.
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لــذا همزمــان با ایــام ســالگرد حضرت
امام(رحمت اهلل علیه) ،که مردم از گوشــه
و کنار و مناطق مختلف عازم مرقد مطهر
رهبر کبیر انقالب هستند؛ باید نقش امام
راحــل و تاثیر گذاری ایشــان در به ثمر
رسیدن انقالب اسالمی در جامعه پررنگ تر
شود ،زیرا شخصیت امام خمینی(رحمت
اهلل علیه) با اســام ،نظام اسالمی و تشیع
گره خورده اســت و حتی غیرمســلمانان
شخصیت ایشــان را شــخصیتی مردمی
مــی دانند ،به نحوی که همه شــیعیان و
محرومان جهان چشــم امیدشــان به این
نظام دوخته شــده است و این به برکت و
وجود امام راحل بود که نصیب این کشور
شد ،لذا باید قدردان آن بود و برای حفظ
و بقایش تالش کرد.

آغاز قیام و یک پرسش

گفتنی اســت هر انقالبی احتیاج به زمینه
هایــی دارد و یکی از مهم ترین این زمینه
ها ،آگاهی مردم است .حال آنکه در دوران
مرجعیت آیــتاهلل بروجــردی ،حکومت
شــاه به اندازهای از ایشــان ترس داشت
که جرأت نداشــت پردهها را زیاده از حد
کنار بزند و آشــکارا دســت به اعمال ضد
مذهبی و ضد اســامی بزند .در آن زمان،
هم چنین تــوده های مــردم در حداقل
آگاهی به ســر میبردند و قادر نبودند به
هیچ عنوان دســت به حرکتهای پرشور
و انقالبی بزنند .طبعاً امام خمینی(رحمت
اهلل علیه) در انتظار فرصتی بودند تا آنچه
را در کتاب کشــف اسرار و برخی دیگر از
آثارشان نوشته بودند ،تحقق بخشند.

بی تردید نخســتین عامل شــکل گیری
انقالب اسالمی وحدت رهبری بود ،در این
انقالب همه زیر یک پرچم جمع شــدند،
در حالــی که انقالب های واقع شــده در
کشورهای اســامی به دلیل عدم وحدت
رهبری هنوز دچار مشکل است.
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در وهلۀ نخســت باید گفت؛ سيد روح اهلل
فرزند ســيد مصطفى ،معــروف به «امام
خمينى» (قدس سره) ،مرجع بزرگ شيعه،
بنيانگذار نظام جمهورى اسالمى ،پيشواى
بزرگ و رهبر عاليقدر جهان اسالم كه در
تاريخ فقهاى شيعه شــخصيتى كم نظير
و نیــز داراى كتب متعدد از جمله شــرح
مكاسب و تحرير الوسيلة ،حاشيه بر عروة
الوثقى و رســاله هاى متعدد علمى است
كه در پانزدهم خرداد سال  1342هجرى
شمســى نهضت اسالمى را بنياد نهاد و در
 22بهمن ســال  1357هجرى شمسى به
پيروزى رســيد و در چهاردهم خرداد ماه
 1368هجرى شمســى به جــوار رحمت
خداوند شتافت.

الزم بــه ذکر اســت اگر با دیــده انصاف
نگاه کنیم می بینیم انقالب اســامی در
نــوع خود کم نظیر و یا بینظیر بود .بلکه
مرحلــه جدی انقــاب از دوازدهم بهمن
سال  1357شروع شد و در عرض  10روز
همه چیز تمام شــد؛ در این ایام در کنار
مــدح و تمجید صفات برجســته حضرت
امام(رحمت اهلل علیــه) باید درباره عوامل
این پیروزی کم نظیر و یا بی نظیر مقداری
فکر و تأمل کرد .

مردم گرایی تــوأم با بصیرت افزایی؛
بستر ساز قیام 15خرداد42

وحدت رهبری؛ هویت بنیادین حصول
انقالب اسالمی

خمينى قدس ســره قرار دارد كه با كتاب
هاى كشف االســرار و واليت فقيه و طرح
حكومت اســامى و نظريــه واليت فقيه،
مبــارزهاش را بر ضد اســتبداد داخلى و
اســتعمار خارجى آغاز كرد که به سقوط
رژيم سلطنتى در ايران و تشكيل حكومت
اسالمى گرديد.

عليه الســام ،زندگى همــه انبياى عالم،
همه انبيــا از اول ،از آدم تا حاال همه اين
معنا بوده است كه در مقابل جور ،حكومت
عدل درست كنند»، .

فقــه پویــا و جواهری؛ شــاخصۀ معنایی
انقالب اسالمی در مواجهه با اباحهگری
الزم به ذکر اســت كه ورود فقه در عرصه
حكومت و مســائل اجتماعى وابســته به
آن ،نبايد ســبب عرفى شدن احكام دينى
گردد .به اين معنا كه ما ســعى كنيم همه
احكام را بر خواســته هاى افراد ،مخصوصا
غــربزدهها تطبيق دهيم و فقه در درجه
اول سياســى و در درجــه بعــد ،دينى و
اسالمى گردد.
به تعبير ديگر؛ ما بسيارى از احكام فقهى
را مربوط به زمان گذشــته بدانيم و آنچه
را امروز به گمــان خود به مصلحت فرد و
جامعه مىبينيم جايگزين آن كنيم.
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متأســفانه بعضى از دانشــمندان عصر ما
كه در حد بااليى از آگاهى فقهى نيســتند
گرفتار اين افراطگرى شــده اند و اصالت
فقه اســامى را مخدوش كردهاند .لیکن
امام خمينــى «قدس ســره» پيشبينى
چنين انحرافى را مى كرد ،لذا كرارا ً تأكيد
داشــت كه فقه امروز نيز بايد بر پايه فقه
جواهرى بنا شــود و اصول و قواعد محكم
فقهــى بايد پابرجا بماند و دســت خوش
ذوق و سليقه و استحسان و افكار غربگرا
و سياست زده نگردد.

سياســت و اجتماع و اقتصــاد يك نظام،
ممكن است حكم جديدى پيدا كند ،بدين
معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى،
اجتماعى و سياسى همان موضوع اول كه
از نظــر ظاهر با قديم فرقــى نكرده واقعا
موضوع جديدى شده است كه قهرا ً حكم
جديدى را نيز مى طلبد»، .
صیانــت از ارزش های دینی با مولّفه
عقالنیت؛ قاطعیت و شجاعت
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انقالبــی را که امــام راحل بوجــود آورد
برخاســته از عقالنیــت و الگوگیــری از
رهبــری پیغمبر اســام(صلی اهلل علیه و
آله و ســلم) در آغاز شکل گیری حکومت
اســامی بود  .هم چنین قاطعیت حضرت
امام از جمله شاخصه های هویتی حصول
انقالب اســامی است،ایشان اهل مشورت
بود و هیأت مشــورتی قوی متشــکل از
افرادی همچون شهید مطهری ها ،شهید
بهشتی ها و امثال این بزرگواران داشتند،
امــا در تصمیمی که مــی گرفتند قاطع
بودند ،وقتی گفتند شــاه باید برود ،هرچه
آمدند و گفتند شــاه می خواهد اختیارات
خود را به شما بدهد و کنار برود اما ایشان
تأکید کردند شــاه باید برود .و یا حضرت
امام(رحمت اهلل علیه) وقتی تأکید کردند
جمهوری اسالمی نه یک کلمه بیشتر و نه
یک کلمه کمتر ،روی آن ایستاد.
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بدین ترتیب رویکــرد متأخران و به ويژه
معاصران بــر اين بوده كــه در كنار ذكر
مصاديــق و موضوعات مرتبــط با زمان و ويژگى ديگر امام خمینی شــجاعت فوق
مكان تعريفى علمى و فنى در شرح و بسط العــاده وى بود ،بی شــک اگــر بيدارگر
عنصر زمان و مكان بيان داشــته باشــند .عصرما ،امام خمينــى (رحمت اهلل علیه)،
نمونه بارز و مصداق شــاخص اين عده از شجاع و نترس نبود انقالب اسالمى ايران
فقها امام خمينى (رحمت اهلل علیه) است بر خالف انتظار جهانيان پيروز نمىشد.
كه با تلفيق عنصر زمان و مكان با اجتهاد،
در تبیین این مصادیق هویت ساز در تحقق
نظريــه «واليت فقيه» را در اداره حكومت
و شــکل گیری انقالب اسالمی و قاطعیت
اســامى به جامعه اســامى ارائه نمود.
در برابر حفظ اصول و مبانی اسالم میتوان
ايشــان در بيان ضرورت توجه به زمان و
به کالم امام خمينــى (رحمت اهلل علیه)
مكان در استنباط مى گويد«:زمان و مكان
اشــاره نمود که فرمود؛ «حكومت اسالمى
دو عنصر تعيينكننده در اجتهادند مسأله
مى تواند قراردادهاى شــرعى را كه خود
اى كه در قديم داراى حكمى بوده اســت
با مردم بســته اســت ،در موقعى كه آن
به ظاهر همان ،مســأله در روابط حاكم بر
قرارداد خالف مصالح كشور و اسالم باشد،

يكجانبه لغو نمايد و مىتواند هر امرى را
چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن
خالف مصالح اســام است ،از آن ،مادامى
كه چنين اســت ،جلوگيرى نمايد (مانند
ممنوع كردن حج در بعضى از ســالها به
خاطر حفظ كيان اسالم و مسلمين)»، .
به تعبير امــام خمينى (رحمت اهلل علیه)؛
«اســام آن قدر عزيز اســت كه فرزندان
پيغمبر ،جان خودشــان را فداى اســام
كردند .حضرت سيد الشهداء عليه السالم
با آن جوانها ،با آن اصحاب ،براى اســام
جنگيدنــد و جان دادند و اســام را احيا
كردند»، .
و باز عجيب نيســت وقتی متن انگليسى
كتاب آیات شــیطانی با سرعت عجيبى به
زبان هاى مختلف كفــر ترجمه و در دنيا
پخــش گردید ،امــام خمينى(رحمت اهلل
علیــه) فتواى تاريخى خود را دائر بر مرتد
بودن نويســنده اين كتاب يعنى ســلمان
رشــدى و لزوم قتل او صــادر كردند ،اگر
چه چنــان حمايتى از ناحيــه دولتهاى
استعمارى و دشــمنان اسالم از نويسنده
كتاب شــد كه در دنيا سابقه نداشت؛ ولى
ايستادگى محكم امام خمينى(رحمت اهلل
علیــه) در فتواى خــود ،و ادامه راهش از
سوى جانشــينان او ،و پذيرش اين فتواى
تاريخى از سوى غالب توده هاى مسلمين
جهان ،ســبب ناكامى توطئهگران شــد،
واین حقيقت روشن شد كه سلمان رشدى
در اين كار تنها نبوده ،و مســأله از تأليف
يك كتاب ضد اســامى فراتر است ،و در
واقع توطئهاى اســت كه از ســوى غرب
استعمارگر و صهيونيست ها براى كوبيدن
اسالم طراحى شــده و جدا ً پشت سر آن
ايستاده اند.
لذا تا اين تاريخ نويســنده كتاب مزبور در
اختفاى كامل به ســر مىبرد و از ســوى
دول اســتعمارى دقيقاً مراقبت مى شود؛
و ظاهرا ً مجبور اســت تا آخر عمر چنين
زندگى كند ،و شايد به دست خود آنها به

قتل برسد تا از اين رسوايى نجات يابند.
بــا این تفاســیر باید گفــت از تنهايى در
مسير خداوند وحشــت نكنيم و در مقابل
حوادث و دشــمنان مختلف شجاع و دلير
باشــيم ،و تنها بر خداوند تكيه كنيم ،و از
غير او واهمهاى نداشته باشيم.
هــم چنین ما نباید در مســائل ارزشــی
کوتــاه بیائیــم ،خداونــد حضــرت امام
خمینی(رحمــت اهلل علیه) را رحمت کند
که هرگــز در برابر ارزش های اســامی
کوتاه نمــی آمدند و امــروز رهبر معظم
انقالب اسالمی نیز همین دیدگاه را دارند
و به دفعات بر این مسأله پا فشاری کردند.
نفی سکوالریسم شاخصه حیاتی در
انقالب حضــرت روح اهلل(رحمت اهلل
علیه)
بــا تأمل در کالم امام خمينى (رحمت اهلل
علیــه) که مى گويد« :اگر كســى دين را
از سياســت جدا بداند ،خدا ،رسول و ائمه
معصومين عليهم الســام را تكذيب كرده
است» و «اسالم دينى است كه با سياست
آميخته اســت» ، .در يك كالم بايد گفت:
ســكوالرها ،اطالع درســتى درباره اسالم
ندارند؛ يا شايد اسالم را همچون مسيحيت
كنونى پنداشــتهاند ،وگرنه ممكن نيست
كسى از فقه اسالمى آگاه باشد و كمترين
ترديدى درباره لزوم حكومت در اسالم به
خود راه دهد.
بلکه به روشــنى اهتمــام انبياى بزرگ و
پيامبر اسالم صلى اهلل عليه و آله و امامان
اهل بيــت و فقهاى اســام به تشــكيل
حكومــت مبتنى بر وحى ،به دســت مى
آيد كه همان حكومت راستين ،و سياست
اصيل برخاســته از مبناى آسمانى مقدس
است .اين چنين حكومت و سياستى هرگز
دستخوش فريبكارى و نيرنگ نمىگردد.
اين تحليل نشان مى دهد كه «سياست»
به معناى صحيح كلمه ،ربطى به سياست
به معناى تحريف يافته و غير انســانى آن

نــدارد .اگر چه بعضــى از افراد به تحريف
واژه «سياســت» پرداختهاند تا بتوانند در
بــاب نفى ديــن از سياســت حرفى براى
گفتن داشته باشند.
در حالى كه سياست ،معانى و كاربردهاى
فراوانــى دارد؛ از جملــه بــه قــول امام
خمينى(رحمــت اهلل علیه)؛ «سياســت و
راه بــردن جامعه ،بــا موازين عقل و عدل
و انصــاف و صدهــا نمونه از ايــن قبيل،
چيزهايى اســت كه با مرور زمان در طول
تاريخ بشــر و زندگى اجتماعى كهنه نمى
شود».
اینچنین است که بنيانگذار نظام جمهورى
اسالمى در تعبير جامعى مى فرمايد«:همه
ما بايد بدانيم كه آنچه موجب وحدت بين
مسلمين است ،اين مراسم سياسى ،مراسم
عزادارى ائمه اطهار عليهم السالم به ويژه
سيد مظلومان و ســرور شهيدان حضرت
اباعبداهلل الحســين عليه السالم است كه
حافظ مليت مســلمين به ويژه شــيعيان
ائمه اثنى عشــر عليهم صلوات اهلل و سلم
مى باشد».
«قلم» ؛ سالح امام خمینی(رحمت اهلل
علیه) در تحقق انقالب
بدیهی است دانشــمند با قلمش با روح و
فكر و انديشه مردم ســر و كار دارد ،یک
عالِم تازيانه بر گــرده افكار مردم میزند
لذا گاه يك قطره مركب عالم كه ســطرى
بنگارد از نظر هدايــت و تحول جامعه به
سوى ســعادت ،اثرش بيشتر از خونهاى
شــهداى در راه خداست ،گاه يك يا چند
قطره مركب عالم جملهاى بر روى كاغذى
شده و دست استعمارى را كوتاه مىكند،
و او را به عقب نشينى وامىدارد ،چنانكه
پيام هــاى رهبر كبير انقالب امام خمينى
(رحمــت اهلل علیه) چنان كرد كه شــايد
خون شهدا به تنهائى نمى كرد ،كار شهيد
باارزش است ولى كار عالم باارزشتر.
امام خمينــى (رحمت اهلل علیــه) با قلم

و بيانيــه هايش انقالب را به ثمر نشــاند.
ايشــان يك اطالعيه مىنوشــت و ياران
وفادارش آن را در مدت كوتاهى در سراسر
كشور ،اعم از شهرها و روستاها پخش مى
كردند .خالصه قلمها هســتند كه دنيا را
مى چرخانند.
سخن آخر
در خاتمه باید گفت الزم اســت آثار امام
خمینی(رحمــت اهلل علیه) در کتاب های
درســی دانش آموزان ،متون درسی حوزه
های علمیه و دانشگاهها نقش پررنگ تری
داشته باشد تا طالب و دانشجویان و دانش
آموزان بیشتر با این آثار انس بگیرند .هم
چنیــن باید آثار امام راحــل به زبان های
مخلتف دنیا ترجمه شود تا تمام جهانیان
با افکار و اندیشههای ایشان آشنا شوند .
هم چنین باید گفــت اگر ما به دنبال راه
و هــدف امام(رحمت اهلل علیه) هســتیم
باید منافع حزبــی و گروهی و جناحی را
کنارگذاشته و به مســائل اسالمی و ملی
فکر کنیــم و قدمی برای رفع مشــکالت
مردم برداریم .
لــذا عمــل بــه گفتــار و هــدف امــام
خمینی(رحمــت اهلل علیــه) مصداق بارز
خدمت راســتین به ملت و کشور است از
ایــن رو باید اصول قیــام امام(رحمت اهلل
علیه) را حفظ کرده و زیر یک پرچم اتحاد
داشــته و با حفظ قاطعیت در برابر دشمن
پایه های مذهب را تقویت کنیم.
امیدواریــم خــدای متعــال روح پرفتوح
حضرت امام(رحمت اهلل علیه) ،شــهدای
انقالب و شــهدای جنگ تحمیلی را غریق
رحمت واســعه خویش بگردانــد .توفیق
همــگان را در ایــن راه از خداوند بزرگ
مسألت دارم.

پرونده ویژه
راهبردها و راهکارهای مقابله با
سلطه رسانه ای غرب
از منظر معظم له
ما در شــرایطی زندگی می کنیم که فساد
از در و دیوار جامعه می بارد؛ شــبکه های
ماهواره ای،رســانه های فاسد در همه جا
نفوذ کرده اند ،امروزه دشــمنان دست به
دست هم دادند تا از طریق رسانه ها تهاجم
شدید داشته باشند چون در زمینه هجوم
نظامی فهمیدند که کاری میســر نیست،
همچنین در زمینــه تهاجم اقتصادی آثار
نامطلوب برای آن ها روشن شده اما نسبت
به مسأله تهاجم فرهنگی امیدواری دارند.
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اگر چه با توجه به حساسیتی که دشمنان
بــر روی ایران دارنــد و تبلیغات منفی که
اینها بــه راه انداخته انــد و در داخل نیز
برخی از مســائل مهــم فرهنگی همچون
مســألۀ عفاف و حجاب به عنوان ســمبل
اســام مورد غفلت واقع شده و در محاق
مانده است.
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لیکن با وجود رسانهها به ویژه رسانههای
سمعی و بصری که در دنیای امروز جایگاه
بلنــدی داشــته و جــزو ارکان تاثیرگذار
هســتند ،در صورت به کارگیری ،قابلیت
های خوبــی دارند .لذا وجود این مســأله
وظیفه ما را سنگین تر می کند؛ باید کاری
کنیم که این توطئه ها خنثی شود.
بنابرايــن باید در همان قــدم اول محکم
مقابل آن ها بایستیم؛ زيرا تجربه نشان داده
آن ها پیوســته به مانع تراشی ميپردازند؛
اما هرگز ملت ايران را نمی توانند شکست
بدهند.

هم چنین شبهات و تبلیغات ضد اسالمی
از رســانه های دشمن ،ماهواره ها و شبکه
های اینترنتی شبانه روزی در جهان اسالم
پخش می شــود و در این میان باید علما،
حوزه های علمیه و دانشگاه ها در برابر این
برنامه دشــمن بایستند و معارف اسالم که
قوی ترین معارف اســت را برای مردم دنیا
روشن کنند.
این مسأله در حالی اســت که استفاده از
رســانه ،در هر عصر و زمان برای پیشرفت
اسالم و مسلمین همواره مورد توجه بوده
اســت .اعالم آیات ســوره برائت توســط
حضرت علی(علیه السالم) ،نشر نامه های
پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله و ســلم)
به ســاطین دنیا و مســئله غدیر از نمونه
هایی هستند که نشان دهنده توجه اسالم
به رسانه است.
واقعه غدیر تبدیل به رسانه عظیمی شد و
 30هزار نفر از اقوام مختلف گردهم آمدند
و مسئله والیت با استفاده از رسانه آن روز
ابالغ شد ،اما امروز شاهد گسترش و تنوع
رســانه ها هستیم و به همین دلیل باید از
این فرصت اســتفاده کنیم تا بهره کافی را
برای معرفی دین داشته باشیم.
لــذا باید اذعــان نمود امروز عصر رســانه
هاست و رســانه ها در جهان امروز حرف
اول را مــی زننــد ،ما نمی توانیــم از این

زیرا مســلمانان تولید علم دارند اما توزیع
علمشان ضعیف است ،اما دشمنان تولیدی
ندارند ولی توزیعشان بسیار قوی است .
هم چنین از سوی دیگر تمام دنیا از برنامه
های مادی خســته شده اند و تشنه برنامه
هــای معنوی هســتند و در میان مذاهب
و معنویات گردش مــی کنند و آن برنامه
ای که می تواند عطش آنها را فرونشــاند،
برنامه هــای معارفی اســام به خصوص
معارف ناب اهل بیت علیهم الســام است.
که مطابق عقل و فطرت بشــری است و از
آنجا که اســاس تفکر شیعی عقل است و
چنین عقالنیتی جاذبه دارد و مردم جهان
را جذب می کند .لذا امروز جهان تشــنه
معــارف اصیل عصمت و طهــارت علیهم
الســام است ،اینگونه اســت که امام رضا
(علیه السالم) فرمودند«اگر مردم سخنان
ما را بشنوند از ماپیروی خواهند کرد».
بدین ترتیــب باید از ماهواره برای نشــر
فرهنگ اســام اســتفاده کنیم ماهواره از
جمله رسانه هایی است که می توان از آن
در نشر فرهنگ اســام بهره برد و دلیلی
ندارد که این امکانــات در اختیار دیگران
باشد و ما آن را در اختیار نداشته باشیم.
لذا ما باید پیام اســام را بــه تمام جهان
برسانیم و در این مســیر از ابزار و وسایل
نویــن که می تواند پیام اســام را به همه
کس در همه جا و از هر منطقه ای برساند،

در وهلۀ نخســت باید تصریح نمود هركجا
نگاه کردن به آثار و محصوالت رســانه ای
باعث مفسده شــود و يا باعث خوف فتنه
و تلذذ باشــد حرام است و لذا عكس هاى
مستهجن را حرام مىدانيم .بعضى ها مى
گويند كه ما فيلمهاى مســتهجن را مى
بينيم و نظر حرامى نداريم ،ولى بايد گفت
خوف فتنه و مفســده وجود دارد و آنهائى
كه از آن فيلم ها در مورد همسر خودشان
اســتفاده مى كنند نه در حــرام ،اينها هم
وسوسه شيطان اســت .زن و مردى كه به
آن صحنــهها نگاه مى كنند چشمشــان،
چشــم ديگرى مى شود ،اين زن چشمش
دنبال غير شــوهر و آن مرد هم چشمش
دنبال غير زنــش مىرود ،کــه قطعاً این
رویکرد مفســده انگیز اســت و كسانى كه
به اين مســائل معتاد شوند كم كم غیرت
و مردانگــى خود را از دســت داده و دچار
ناراحتى هائى مى شوند.
لذا اســتفاده از نوارهاى تصویرى مبتذل و
توسط زن و شوهر ،جهت تهییج
مستهجن ّ
ق ّوه شهویّه ،بدون این که مفاسد دیگرى بر
آن مترتّب گردد اشکال دارد.
هم چنین ســایتهای خبــری بیگانگان
آنهایــی که خیلی بخواهند درســت عمل
کنند گزینشــی عمل می کنند و غالبا هم
تحریف می کنند و گاهی اص ً
ال جعل و دروغ
درآن هســت که نگاه کردن به آنها باعث
انحراف فکر می شــود ومسلماً با توجه به
اینکه سایت های بیگانه کارشان شیطنت و
ایجاد نفاق در بین مردم و متزلزل ساختن
پایه های نظام جمهوری اســامی و حتی
متزلزل ساختن استقالل مملکت وآرامش
مردم اســت بنابراین نگاه کردن به سایت
ها و رســانه های بیگانه به مصلحت مردم
نیســت و برقراری ارتباط با آنها هم شرعا
جایز نیست.

هم چنیــن در تبیین حرمت اســتفاده از
شــبکه های ماهواره ای باید گفت داشتن
ماهــواره طبق مقررات حکومت اســامی
جمهوری اسالمی ممنوع است و مخالفت
با مقررات و قوانین حکومت اسالمی شرعاً
جایز نیســت ،اشــکال دوم این است که
تجربه نشــان داده ماهواره ها در هر خانه
که وارد می شــود منشــاء مفاسدی می
شــود ،مخصوصاً برای جوانــان که در آن
خانه هستند و خیلی از این جوانان قربانی
ماهواره می شوند .از این رو با توجه به اين
كه غالب برنامههاى ماهواره فاسد است ،و
اثــرات منفى در پى دارد ،و در هر خانهاى
وارد شــود غالبا از آن سوء استفاده خواهد
شد ،استفاده از آن جايز نيست.
الزم به ذکر اســت وضع مقررات مختلف
بــراى حفظ هنجارهــاى اجتماعى ،مانند
ت هــاى برنامــه هاى
ایجــاد محدوديــ 
تلويزيونى ،شــبكه اينترنــت ،مطبوعات،
ماهواره و  ....از جمله مســائلی اســت که
حكومت اســامى مىتواند در قراردادهاى
ت هاى حقيقى و حقوقى،
خود با شــخصي 
تبصره هايى بگنجاند كه در شرايط خاص
با در نظر گرفتن مصالح عمومى مسلمانان
آن را يك جانبه فسخ نمايد.
شهيد مطهرى در كتاب اسالم و مقتضيات
زمان مباحث مفيدى در اين رابطه مىآورد،
وى معتقد اســت« :حكومت اسالمى حق
دارد معامالتــى را كه فى حــد ذاته و (به
عنوان اولى) مجاز است ،روى مصلحت اهم
جلو آن را بگيرد».
توجه داشــته باشند که
جوانان عزیز باید ّ
ســیل تهاجم فرهنگى غــرب نباید ما را
مرعوب سازد ،و تص ّور کنیم ما باید خود و
احکام دین خود را بر فرهنگ آنها تطبیق
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لذا نقشه دشــمنان خارجی در این زمینه

باید اصول قرآنی را در ادبیات خود رعایت
کنیم؛ ما منطق داریم و احتیاج به دروغ و
تهمت نداریم؛ ما از اهل بیت علیهم السالم
ادب آموختــه ایــم و دلیل نــدارد آموزه
هایمــان را کنار بگذاریــم و انحراف پیدا
کنیم .عدالت ،آزادیهای معقول ،ریشه کن
کردن فقر و عدم دخالت اجانب و بیگانگان
در تعیین سرنوشت مسلمین همه از اصول
شناخته شده اسالم و قرآن مجید است .

لذا این رســانه ها را باید جدی گرفت زیرا
مشکالت اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی
به وســیله این نوع از رســانه قابل حل یا
تخفیف هستند و از این رو باید به آن توجه
جدی کرد.

بنابراین استفاده از رسانههای جهانی برای
نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السالم و پاسخ
به شبهات معاندین برای حوزه های علمیه
و علمای دین ضروری ،بلکه واجب اســت؛
اگر واجب کفایی برای اکثریت نفرات باشد،
همان جا قناعت می کنیم ،اما در شــرایط
فعلی من احساس می کنم برای کسانی که
قدرت دارند که از رســانه ها برای رساندن
پیام اسالم اســتفاده کنند احتمال وجوب
عینی هم باشد.

تأملــی فقهی در ماهیــت تهدیدات
رسانه های غربی
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لیکن اگر این جریان فقط اخالق جامعه را
هدف قرار می داد یک مصبیت بزرگ بود
ولی مهم تر از آن این که قرائن و شــواهد
نشان می دهد که تمام این ها در راستای
مذهب زدایی و عریان ســازی از اعتقادات
دینــی و عقب زدن اســام از متن جامعه
است که یک فاجعه محسوب می شود.

حال با این تفاســیر و بر اساس الهامی که
آموزه های قرآنی به ویژه ســوره فصلت به
مــا می دهد در مقابل بدگویی ها ،بدزبانی
ها و تهمت ها و دروغ ها که سرمایه بعضی
از گروه ها است ،باید مقابله به ضد شود.

گفتنی اســت عصر ما عصر رســانه های
تصویری و جهانی اســت و تمام گروه های
سیاســی و فرهنگی از این طریق مطالب
خود را به مخاطبان انتقال می دهند .امروز
رسانه ها حرف اول را در دنیا می زنند و در
مسائل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بسیار
تاثیر گذارند که متاســفانه غربیها در این
زمینه از ما جلوتر هستند.
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لذا متأســفانه اخیرا ً حرکت تخریب مبانی
اخالقی و فســاد جوانان دیده می شــود
که ممکن اســت این سیل بنیان کن همه
چیــز را با خــود ببرد ،از گســترش مواد
مخــدر گرفته تا پخش و توزیع ســی دی
های بسیار مســتهجن و بدآموز به صورت
رایگان یا بســیار ارزان و فعال شدن سایت
های بسیار بدآموز اینترنتی و ماهواره ها و
مطبوعات طرفدار آن ها و مسائل مرتبط با
بی بندوباری ویا بدحجابی که به سوی بی
حجابی پیش می روند و مع االسف فضا را
به صورتی درآورده انــد که امر به معروف
و نهی از منکر عم ً
ال در آن بســیار مشکل
شده است و یک حالت انفعالی و مرعوبیت
خطرناک جای آن را گرفته است.

کام ً
ال حساب شده است زیرا هرگاه جامعه،
مخصوصاً نســل جوان در امواج فساد غرق
شود هرگونه مقاومت در برابر هجوم بیگانه
درهم شکسته خواهد شد و راه برای سلطه
آن ها هموار می گردد ،محاســبه دشمنان
داخلی نیز همین گونه است ،آن ها بهترین
راه برای براندازی نظام را بی تفاوتی مردم
نسبت به دین و ارزش های دینی دیده اند.

ضرورت بهره گیری از رســانه های
نوین جهانی

میــدان بیرون رویم و فرصت را از دســت
دهیم؛ در چنین موقعیتی باید تمام تالش
خود را به کار بســت تا به نحو شایسته ای
از مکتب اهل بیت علیهم السالم دفاع کرد.

اســتفاده کنیم .مبادا روزی گفته شود که
به سبب کمبود اعتبارات از این گونه رسانه
استفاده درستی نشده است.

لــذا در باب چیســتی حکم اســتفاده از
اینترنــت باید گفــت ؛با توجه بــه اينكه
اينترنت قابل اســتفاده صحيح و ناصحيح
اســت و مطالب خوب و بــد دارد ،از ابزار
مشترك محسوب مىشود و چنانچه از آن
استفادههاى مشروع كنند اشكالى ندارد و
خريد وفروش ابزار آن نيز جايز است.

دهیم زیرا فرهنگ غرب گام به گام جوانان
را به ســوى ابتذال کامل پیش مى برد ،و
آنهــا را از درون تهى مى ســازد ،و به این
ترتیب هر گونه مانع را که بر سر راه مطامع
آنهاست بر مى دارد.
نفوذ زدایی هژمونی رسانه ای غرب در
رسانه های داخلی

بدیهی اســت خطر نفــوذ فرهنگ غرب،
رســانه های ما را تهدید مــی کند زیرا بر
اساس نگرش غربی برای هر سلیقه برنامه
می سازند و دنبال جذب مخاطبین بیشتر
هستند و برای خود رسالت الهی و انسانی
قائل نیســتند ،حــال آنکه ما بــرای خود
رســالت قایلیم و باید افکار و خواسته های
جامعه را هدایت کنیم
از ایــن رو اجازه ندهیــم فرهنگ غرب در
رسانه ها نفوذ پیدا کند زیرا غربی ها هیچ
خط قرمــزی در ابزار و رســانه های خود
ندارد بنابراین اگر این ابزار و رسانه ها آزاد
است باید از جنبه های منفی آن جلوگیری
کرد.

متأســفانه اخیرا تفکری پدید آمد که باید
ســطح اینترنت ها را افزایــش دهیم که
تفکری تجاری محسوب می شد و افراد به
دنبال درآمد بیشتر بودند اما اکنون چشم
آن هــا باز شــده و می بیننــد که کنترل
صحیح برآن نشــده ،آثار سوئی بر جامعه
داشــته و انحرافات گســترش پیدا کرده
است.

بلیــغ  /تیرماه 1395
WWW.MAKAREM.IR

من برای مســئوالنی که با مســائل رسانه
ای در ارتباط هســتند پیام می دهم و می
خواهم تا ســعی کنند رسانه های نوین را
بــه گونه ای در اختیار مــردم بگذارند که
بدآموز نباشــد؛ لذا وزیــر ارتباطات نباید
به حرف هرکســی گوش کند و بگوید ما
پهنای اینترنت را وســیع و به وســیله آن
علم و دانش را گســترش دادیم ،او باید با
شورای عالی فضای مجازی ارتباط برقرار و
بررســی کند که آیا گسترش بی حساب و
کتاب رسانه ها به نفع کشور و جوانان است
یا به ضرر آن ها.
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شبکه های ماهواره ای؛ ابزار هژمونی و
تهاجم فرهنگی غرب

بی تردید در هیچ زمانی مفاســد اخالقی و
ابــراز گناه به اندازه این زمان نبوده و علت
اصلی آن نیز وجود ماهوراه ها است که به
وســیله آن مفســادی که در غرب و شرق
اتفاق می افتد به همه جا منتقل شده و به
درون خانواده ها راه پیدا کرده است .
امروزه به وسيله ماهواره ها و سايت هاى
فاســد و مفســد و اخيرا تلفنهاى همراه،

اين ماهوارهها و ســايت هاى فاسد ،براى
درآمد بيشــتر دنيا را به فســاد كشــيده
انــد ،عجيب اين كه وقتــى فتوا به تحريم
اينگونه ابزار فســادانگيز و مولد گناه داده
مى شود ،بعضى انســان هاى ناآگاه آن را
خالف آزادى مى شــمارند .آيا وسيله اى
كه ناموس مردم و جوانان آنان را فاسد مى
كند ،چيز مناســبى است؟ آيا مردم آزادى
را كه ثمره آن فســاد و انحراف جوانانشان
باشــد ،مى پذيرند؟ لذا به پدران و مادران
توصيه مى شــود كه با دست خود ابزار و
وســايل بدبختى و آبروريــزى خويش را
فراهم نســازند ،بلكه بيش از پيش مواظب
ت هاى
فرزندان خود باشــند ،كه آنها امان 
الهى هستند.
باید دانســت وجود ماهواره در خانوادهها
سبب در دسترس قرار گرفتن صحنه هاى
فساد اســت ،و اثر منفى غير قابل انكارى
مخصوصاً بر جوانان خانواده دارد؛ بنابراين
كســانى كه براى تســهيل در امر آن مى
كوشــند مرتكب گناه بزرگى مى شــوند.
زیرا وجود بعضــى از برنامه هاى آموزنده،
كافــى براى رفع حرمت نمىباشــد .بلکه
مســلمانان بايد دقت داشته باشند كه اين
مســائل جزئى از تهاجــم فرهنگى براى
نابود ســاختن اخالق و متزلزل كردن پايه
هاى ايمان و در نتيجه ســلطه سياسى و
اقتصادى و فرهنگى بر كشورهاى اسالمى
است ،ســلطهاى كه باعث نابودى دين و

باید دانست به همان اندازه که ما نسبت به
مسائل نظامی ،سیاسی و اقتصادی اهمیت
می دهیم باید نسبت به رسانه مهمی مثل
صدا و سیما توجه داشته باشیم.
صداوسیما وظیفه دارد تا در برابر تهاجمات
رســانه ای و فرهنگی غربی ها ایســتادگی
کند،رســانۀ ملی تنها نباید حالت تدافعی
داشته باشد بلکه باید نسبت به ضعف های
دشمن که در حال حاضر نمایان است حالت
تهاجمی داشته باشد.
رســانۀ ملی باید بســیار مراقب باشد تا در
پخش برنامه ها به صورت آگاهانه و ناآگانه
گرفتار فرهنــگ غرب نشــود ،فرهنگ ما
اسالمی ،ارزشــی و انسانی است که باید به
دنبال بیان این فرهنگ باشیم.
گفتنی اســت به ســبب تالش شبکه های
ماهــواره ای در پخش برنامه های منحرف؛
خانواده ها گرفتار تزلزل شده اند ،در حالی
که سنگ بنای هر جامعه ای خانواده است.
لذا صدا و ســیما باید به این امر مهم توجه
داشــته و برنامه هایی تولید کند که اخالق
اســامی را در جامعه بویژه در خانواده ها
گســترش دهد .بــرای نمونه افــرادی می
گویند که برخی از سریال ها یأس آور بوده
و خانواده ها را تحــت تأثیر قرار می دهند
و ممکن اســت ســبب ضعیف شدن پیوند
خانواده ها باشــد ،نسبت به این موضوعات
توجه ویژه ای شود .هم چنین رسانه ملی با
تبیین معارف دینی می تواند مسائل تربیتی
و اخالقی را به نحو جــذاب برای جامعه و
به ویژه نســل جوان تبییــن کند و از رواج
ناهنجاری های اخالقی و اجتماعی بکاهد .

فعالیت های فرهنگی راهکار کلیدی
در مقابله با هژمونی رسانه ای غرب

نبایــد فراموش نمــود کــه فعالیت های
فرهنگی در همه جا هست ،منتهی غرض و
مراد اصلی از فرهنگ ،فرهنگ اسالم است
و فرهنگ اسالم در صورتی جواب می دهد
که از کارشناســان متخصص آن استفاده
شود.
امروز فتنه های بســیاری از جمله تهاجم
فرهنگی غــرب ،ماهوار ه هــا و اینترنت
مسلمانان را به خود درگیر کرده است لذا
می توان مدعی گردید هجوم فرهنگي در
عصر ما در همه تاريخ بيســابقه است به
نحوی که ماهوارهها و شبکههاي اجتماعي
به جز بخــش کوچکي از آنهــا تبديل به
لجنزار متعفني شــدهاند و بر جامعه تاثير
مي گذارند.
بی شک فرهنگ آســيب پذيرترين بخش
يک جامعه اســت زيرا كه تهاجم فرهنگی
جوانــان را از خود بيخــود و به بيراهه می
كشــاند .اگر در آينده مورد هجوم دشمن
قرار بگيريم ،جوانانی كه تهاجم فرهنگی بر
آنان غالب شــده است نخواهند توانست از
كشور و ملت خود دفاع كنند.
متاسفانه ما بعضاً تهاجم فرهنگی غربیها
را پذیرفتهایــم ،چــرا جوان بایــد به پاره
بودن لباســش افتخار کند ،چرا باید زنان
و دختران لباس تنگ و چسبان بپوشند و
به آن افتخار کنند؟! لیکن جوانها بیگناه
هستند ،این مسائل تحمیل فرهنگ غرب
بر جوانان است.
با این تفاســیر باید اذعــان کرد در مقابل

سخن آخر

غرب امــروز با فرهنگ منحط و نا ســالم
خود جاهلیت مدرن را به نمایش گذاشته
اســت ما باید از پیشــرفت های صنعتی و
علمی غرب استفاده کنیم اما نباید تسلیم
فرهنگ ناســالم آنها شویم .ما تا روی پای
خود نایســتیم مشــکالت کشور حل نمی
شود زیرا غرب تابع نظام سلطه است و می
خواهند بر همه دنیا مسلط شوند.
این که برخی مسؤوالن گفته بودند با زور
شالق نمی توان افراد را به بهشت فرستاد
مــا هم این گونه می گوییم ،اما می گوییم
با دست خودمان درهای جهنم را به روی
مــردم باز نکنیم رســانه هــای خارجی و
ماهواره ها در خوشبینانه ترین حالت تنها
بخش اندکی از آن برنامه های ســالم دارد
و اکثر آن برنامه های مخرب و فاسد است،
اما اگر بگوییم همه چیز آزاد باشد این باز
کردن درهای جهنم اســت و باید مراقبت
کنیم.
بی تردید اگر در فرهنگ شکست بخوریم،
در سیاســت هم شکست خوردهایم و نظام
ضعیف می شود؛ بنابراین باید کاری کنیم
که فرهنگ اســام و نظام اســامي براي
هميشه حفظ شــود .که ضرورت ترویج و
گسترش علوم اسالمی و معارف اهل بیت
علیها الســام با استفاده از بهترین وسایل
روز از جمله ماهواره ها ،اینترنت و وسایل
سمعی و بصری بیش از پیش احساس می
شود و هرچه در این راه هزینه شود به جا
است.
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بی شک رسانه های نوین از جمله اینترنت
و شبکههای اجتماعی را باید به عنوان ابزار
مــورد نظر قرار داد لــذا در صورتی که از
رسانه های نوین و شــبکه های اجتماعی
اســتفاده مشروع شــود ،اســتفاده از آنها
اشــکال ندارد و اگر این رســانه ها موجب
فساد شود اســتفاده از آن ها حرام است.
بدین ترتیب همانگونه که از انرژی هســته
ای می توان هم برای تولید برق اســتفاده
کرد و هم با آن بمب اتم ساخت این رسانه
ها هم ابزاری اســت که می توان از آن هم

لذا ما مخالفتی با گســترش علم و دانش و
ابزارهای رسانه ای نداریم ،لیکن نگرانی ما
سالم سازی فضای مجازی است.

رسانۀ ملی؛ خط مقدم مقابله با هژمونی
رسانه ای غرب

بایــد از طریق صــدا و ســیما ،مدارس،
دانشــگاهها ،روزنامهها و  ،...مســائلی مهم
همچون فرهنگ پوشــش اســامی برای
جوانان تبیین شــود ،چرا که با کلی گویی
کار پیش نمی رود.
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لــزوم مدیریت هدفمنــد اینترنت و
شبکه های اجتماعی

با این اوصاف باید اذعان کرد زمانی که ما
در آن زندگی می کنیم با اعصار دیگر فرق
بسیاری دارد در یک سو ده ها هزار شبکه
و ســایت اینترنتی وجــود دارد که بر ضد
پیروان اهل بیت (علیهم السالم) سم پاشی
می کنند .از ســوی دیگــر اینترنت فضای
مناسبی برای انتقال مفاهیم دینی است.

برخى از مســؤولين مطلع منتشر كردهاند
حاكى از آن اســت كه ده هــا هزار كانال
تلويزيونى به وســيله ماهوارهها در اختيار
خانوادههاى ايرانــى قرار مىگيرد ،كه از
ت شمارى اختصاص
اين رقم تعداد انگشــ 
به مســائلى علمى و خبرى داشته ،و بقيه
عموماً حاوى برنامه هاى فاسدى است كه
توصيف آن شــرمآور است ،تا چه رسد به
پخش و تماشــاى آن! برنامه هاى زشتى
كه منتهى به متالشى ساختن خانواده ها،
تعليم دزدى ،سرقت ،فحشا ،خودفروشى،
همجنس بازى و مانند آن شده ،و فساد را
به بينندگان خويش منتقل مى سازد.

لذا دشــمن می خواهد ما را از درون تهي
کند و ســپس بر ما مسلط شود به همين
دليــل مســؤوالن بايد برنامه منســجمي
را با همکاري جمعــي از روحانيون ،روان
شناســان و جامعه شناسان براي رويارويي
با آسيب هاي فرهنگي فراهم کنند.
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هم چنین نباید فرهنگ رســانه ای غرب
در کشــور نفوذ پیدا کند تا به ســبب آن
برنامه های کشور شــبیه آن ها شود ،لذا
باید مراقب باشــیم چیزی از فرهنگ غرب
در صدا و سیما ،حتی در حد تقلید از دکور
و صحنه یا متن نباشــد تا رسانههای ما از
راه صحیح منحرف نشوند.

خوب و هم بد استفاده کرد .

فساد فراگير شده اســت ،آمارى كه اخيرا ً

دنياى آنها ،هر دو مى شود.

به عنوان نمونه صدا و سیما باید مستقیم و
غیر مستقیم روی مساله حجاب و عفاف کار
کند ،چراکه بــی حجابی و بدحجابی باعث
مفاســد اخالقی و اجتماعــی و ناهنجاری
هایی زیادی شده است .بدین ترتیب برای از
بین بردن معظالت اخالقی و اجتماعی باید
ریشــه ای فکر و عمل کرد ما نمی خواهیم
کاری کنیم که غربی ها بپسندند ،در صدا و
سیما نیز باید وضع این گونه باشد.

ناهنجــاری های اجتماعــی و فرهنگی نه
استفاده از خشونت صحيح است نه تسامح
و تســاهل بلكه بايد بــا تدبير آنها را رفع
كرد.

هرگونــه خوردن و آشــاميدن بعد از
طلوع فجر با روزه منافات دارد.

آيا روزهدار مىتواند آب بنوشد؟
(حکم نوشیدن آب برای روزه دار)

حجتاالسالم والمسلمين ابوالقاسم علياننژادى
چکیده :هر چند باطل شــدن روزه
بر اثر نوشيدن آب ،يك يا چند بار در
روز (هر چند از باب ضرورت باشــد)
شــبيه ضروريات دين اســت كه هر
مســلمانى اعم از خواص يا عوام آن را
درك مىكننــد و قضاى روزه را حتى
در مورد ناچارى الزم مىشــمرند ولى
اصرار جمعى از عزيزان ســبب شد كه
توضيحات بيشــترى درباره ادله فقهى
به صورت واضح و شفاف داده شود.

 .2روايــات متعــددى در باب  ،15از
ابواب من يصح منه الصوم ()3

بلیــغ  /تیرماه 1395
28 WWW.MAKAREM.IR

از كتاب وسائل الشيعه آمده است كه
بيمار عطش را اجازه شرب آب و افطار
روزه و جبــران آن به وســيله كفاره
مىدهد .اكنون اين سؤال مطرح است
جايى كــه چنين بيمــارى كه مجاز
به نوشيدن آب اســت روزهاش باطل
مىشــود و بايد كفاره بدهد كسى كه
اين بيمارى را ندارد و در فشار شديد
عطش قرار گرفته چگونه مىتواند آب
بنوشــد و روزهاش صحيح باشــد اگر
بنابر تســهيل باشد آن بيمار به طريق
اولى بايد مجاز به حفظ روزه باشــد.
(دقت بفرمائيد)
***
 .3امــا در محــل اصلى بحــث يعنى
در مورد كســى كه به بيمارى عطش
مبتال نيست بلكه بر اثر گرماى شديد
هوا يا به هر دليل ديگر چنان تشــنه

 .4باقى مىماند دو روايتى كه مدرك
اصلى بعضى شــده اســت كه در باب
 16از ابواب من يصح منه الصوم آمده
اســت يعنى روايت «عمــار» و روايت
«مفضل بن عمر» كه اســتدالل به آن
بــر صحت روزه با جواز نوشــيدن آب
هنگام عطش شديد شده است اين دو
روايت چندين ايراد روشن دارد :
الــف) اين دو روايت بــر فرض داللت
و صحت ســند معرض عنهاى اصحاب
اســت يعنى كســى از فقهاى عامه و
خاصه مطابق آن فتوا نداده و مىدانيم
طبق قاعده اصولــى معروف و مقبول
و مشــهور فقها هــر روايتى كه «همه
فقها» يا «مشــهور آنها» طبق آن فتوا
ندادهاند از درجه اعتبار ساقط است و
نمىتوان به آن استدالل كرد.
ب) در روايــت اول « ُعطــاش» آمده
كه مربوط به بيماران تشــنگى اســت
بنابرايــن از بحــث ما خارج اســت و
اينكه گفته مىشــود در كتاب كافى
«عطاش» و در كتاب «من اليحضره»

ج) فــرض كنيــم ايــن دو روايت از
نظر ســند مقبــول و مــورد اعتراض
اصحاب نباشــد ولى داللتى بر صحت
روزه اينگونه اشــخاص كه مجبور به
نوشيدن آب هســتند ،ندارد؛ حداكثر
مىگويد آنها مجازند آب بنوشــند اما
زيــادهروى نكنند (زيــرا احترام ماه
مبارك ايجاب مىكنــد كه در موارد
بطالن روزه باقيمانده روزه را امساك
كنند).
كجاى اين تعبير داللت دارد كه روزه
آنهــا صحيح اســت و اگر ســخنى از
قضــاى روزه در آن به ميان نيامده به
دليل آن بوده اســت كه در نظر همه
مســلم بوده با نوشيدن آب هر چند از

 .2لســان العرب ابن منظور محمد بن مکرم دار صادر
بیروت چاپ سوم  1414ق.
 .3وســایل الشیعه شــیخ حر عاملى محمد بن حسن
موسســه ال البیت علیهم السالم قم چاپ اول1409
ق
 .4جامع الــرواه و رافع االشــتباهات اردبیلی غروی
حایری محمد بن علی بوســتان کتاب قم 1391ش.
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 .1در اينجــا دو بحث داريم بحثى در
فقه دربــاره ذوالعطــاش داريم يعنى
شــخصى كه داراى بيمــارى عطش
اســت كه هر قدر آب مىنوشــد سير
نمىشــود )1(.و بحث ديگرى درباره

دليل بر بطالن روزه اين بيمار عطش،
ا ّوال اطالق آيه شــريفه « َو ُك ُلوا َواشْ َربُوا
َحتَّى يَ َت َب َّي َن ل َ ُك ُــم ال ْ َخ ْي ُط االْب ْ َي ُ
ض م َِن
ــم أَت ِ ُّموا
ال ْ َخ ْيطِ االَْ ْســ َو ِد م َِن ال ْ َف ْج ِر ثُ َّ
الص َيــا َم إِلَــى اللَّ ْي ِل» ( )2اســت كه
ِّ
مفهومش اين است:

***

***

منابع:

 .1قران کریم

29

هر چنــد باطل شــدن روزه بــر اثر
نوشــيدن آب ،يك يا چند بار در روز
(هر چند از باب ضرورت باشد) شبيه
ضروريات دين اســت كه هر مسلمانى
اعم از خــواص يا عــوام آن را درك
مىكنند (مانند وجوب نماز و روزه) و
قضــاى روزه را حتى در مورد ناچارى
الزم مىشــمرند ولى اصــرار جمعى
از عزيزان ســبب شــد كه توضيحات
بيشــترى درباره ادله فقهى به صورت
واضح و شفاف داده شود.

بــه عنوان نمونه در عــروة الوثقى كه
نظرات و حواشــى  15تــن از بزرگان
مراجع و فقيهان معاصر كه به رحمت
ايزدى پيوســتهاند در آن ثبت اســت
 14نفــر به اضافه صاحب عروة الوثقى
مد طعام دادهاند
فتوا به وجوب قضا يا ّ
(يــا احتياط وجوبى دارنــد) تنها يك
نفــر از اين بــزرگان روزه او را باطل
نمىداند.

روزه فوقالعــاده به زحمت مىافتند و
تاب تحمل آن را عادتاً ندارند روزه را
افطار كنند و براى هر روز مســكينى
را ســير مىكنند) .اين آيه به روشنى
شــامل ذوالعطاش (بيمار عطش) نيز
مىشــود .در روايات متعددى كه در
تفســير اين آيه آمده اســت ،تصريح
شــده كه بيمار عطش و پيران ناتوان
مصداق اين آيه شــريفه هســتند كه
نبايد روزه بگيرند و بايد كفاره بدهند.

اما روايت دوم يعنــى روايت «مفضل
بن عمر» از نظر سند محل گفتگوست
زيرا شــخص مفضل را هر چند بعضى
معتبــر مىدانند و توثيق كردهاند ولى
استاد مســلم علم رجال يعنى نجاشى
كه حرف اول را درباره علم رجال اسناد
روايــات مىزند درباره او مىگويد  :او
فاسد المذهب مضطرب الرواية است و
قابل اعتنا نمىباشد حتى جايز نيست
روايات او را بنويسند و عالمه حلى كه
مقام علمى او در رجال نيز محرز است
با نجاشــى در عدم اعتنا به روايات او
موافقت كرده اســت .شيخ طوسى نيز
بعد از اشــاره به روايات مدح و ذم او
مىگويد :اولى عدم اعتماد به اوســت.
( )4بنابراين سند روايت مزبور ضعيف
و حداقل مشكوك و مورد تأمل است.

والسالم على من اتبع الهدى
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بسمه تعالی

افرادى است كه بيمارى عطش ندارند
ولى بــه دليل گرمى هوا يــا غير آن
گرفتار فشــار تشنگى شــديد شدهاند
بــه طورى كــه طاقت تحمــل آن را
ندارند يا جان آنها در خطر اســت .اما
در مــورد ذوالعطاش اكثريت قريب به
اتفاق فقها گفتهاند چنين فرد بيمارى
مجاز است آب بنوشــد ،اگر مىتواند
بعدا ً قضا كند و اگر نمىتواند براى هر
(مد طعام
روز فقيــرى را اطعــام كند ّ
بدهــد) به اين ترتيــب روزه او باطل
مىشــود و بايد به يكــى از دو طريق
باال جبران كند.

و از آن روشــنتر اطالق شبيه تصريح
است كه در آيه  184سوره بقره آمده
يــن يُطِ ي ُقون َ ُه ف ِْديَ ٌة
اســتَ « :و َعلَى ال َّ ِذ َ
ِين»؛ (كسانى كه به واسطه
َط َعا ُم م ِْسك ٍ

شــده كه يا جانش در خطر اســت يا
فوقالعاده در زحمت مىباشــد چنين
كســى نيز مىتواند به مقدار ضرورت
آب بنوشــد و در بقيــه روز به احترام
ماه مبارك رمضان امســاك كند ولى
روزهاش باطل شــده بعــدآ در فصل
مناســب كه هوا ماليم اســت روزه را
قضا مىكند .دليل آن همان عمومات
قرآنى و روايات متعدد باب  15اســت
كه به ذوالعطاش اجازه نوشيدن آب را
مىدهد اما روزه او را باطل مىشمرد
و كفاره بــه جاى روزه بايد بدهد زيرا
همانگونه كه گفتيــم اين روايات به
طريــق اولى حكم افــراد غير بيمار را
روشن مىسازد.

به جاى آن «عطــش» آمده نتيجهاى
ندارد ،زيرا هنگام اختالف نسخ روايت،
روايت كافى مقدم اســت زيرا مضبوط
تر و معتبرتر است( .و به فرض كه كار
بــه ابهام و اجمال برســد باز از درجه
اعتبار ساقط است).

باب ضرورت روزه بــه هر حال باطل
مىشود و قضا دارد.

سیری در کتاب عرفان اسالمی
(شرحی جامع بر صحیفه سجادیه)

اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
در مسألۀ عرفان اســت ،پرسش هایی از

گفتنی اســت طرح الزامــات و ضرورت

الزم به ذکر اســت در این اثر گزاره های

عرفان منبعث از آموزه های اســامی را

در قالــب عرفان نظری،عرفــان عملی و
عرفان قلبی و شهودی رادر این اثر پدید

آورده است.
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دعاهــای نفیس صحیفۀ ســجادیه را در
اوج مضامین عرفانی تصور نمود.

عرفان اسالمی(شــرحی جامع بر صحیفه
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اهلل العظمی مکارم شــیرازی اســت که

جلد نخســت آن در ســال جاری برای
عالقمندان و شــیفتگان به معارف دینی
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آراسته شده است.

تبیین حقیقت عرفان
در آغــاز مولــف ایــن کتاب ارزشــمند

چگونگی حرکت در ســیر و ســلوک الی
اهلل و حصــول به حقیقت عرفان را مطرح
کرده اســت ،از این رو این کتاب در پی

پاسخ گویی به برخی پرسش های کلیدی

تولیــدات و تحلیل های فکری ،شــرح و

تفسیر همۀ ابعاد و اقسام مرتبط با مقولۀ
عرفــان را مورد واکاوی قرار داده اســت

که تحقق این مهم به نوبۀ خود موجبات
ارتقای توانایی فهــم و درک مخاطب از

مســألۀ پیچیدۀ عرفــان را فراهم کرده
است.

بهره گیــری از منابع متعدد قرآنی،

روایی و ادبی

آخرین مرحلۀ تکامل انســان و باالترین
درجۀ ایمان است از جمله شاخصه های
درخشــان عرفان عملی است که در این

کتــاب به خوبی مورد توجــه قرار گرفته
است.

هم چنین راهکار علمای اخالق اســامی
و بررســی فضایل و رذایــل اخالقی در

کتــاب و ســنت با بهره گیری از ســیره
و عرفان ائمــۀ اطهار(علیهم الســام) و

اســاتید عرفان در مباحق مختلف عبادی
و اعتقادی از جمله ویژگی های بارز این

اثر به شمار می آید.

تأکید بــر نماز به عنــوان اولین گام در
ســیر و سلوک الی اهلل و ذکر آداب کامل

این فریضه مهم دینی ،و بحث و بررســی
آن از دریچــۀ عرفان نظــری و عملی ،و

تبیین عرفان با بهره گیری از همۀ اجزاء

بی شــک آنچه باید بدان توجه داشــت

و ابعاد نماز توأم با ذکر برخی آســیب ها

متعدد عرفانــی و تلفیق آن با ســاحت

کامل و جامع ســیر و سلوکی است که از

قرآن کریم و تفســیر شریف نمونه است

انتقال می یابد.

شرح و تفســیر ادعیه ها و مناجات های

و موانع قبولی آن ،از جمله نســخه های

اشعار عرفانی و تکمیل اضالع آن با آیات

ســاحت فکری مولف این اثر به مخاطب

که تأثیرات مســائل موجود در این کتاب
بر مخاطب را از ســایر آثارمرتبط متمایز

کرده است .

در ادامه واکاوی ســوره هــای قرآن در

ارتقای ســیرو ســلوک الهــی و تبیین
مراحــل دقیق ســلوک عرفانــی با بهره

مقوله با بررســی احادیث عرفانی امکان

پذیر اســت لــذا تدقیــق در احادیث و

تشنگان به معارف اسالمی است.

روایات و تفســیر بیانــات نورانی حضرت
حاکــی از اهمیت رجوع ســالکان الهی

متعددی از دعوت خانواده و زن و فرزند

به مولفه های عرفانی مشــاهده می شود
که نشــان می دهد خودسازی مقوله ای

عمومی است که باید در فضای اجتماعی
و به ویژه بنیان خانواده صورت پذیرد که

این مســأله نیز بیانگر نگاه ژرف اندیشانۀ
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

به بســط و گســترش آموزه هــای ناب
شیعی در سبک زندگی اسالمی است.

تبیین نســخه های قرآنی در عرفان
اسالمی

بی شک باید به تلفیق و انضمام آیات قرآن
کریــم با یکدیگــر در موضوعات مختلف
اشــاره نمود که به عنوان نســخۀ جامع

ســالکان راه خدا مورد تأکید نویســندۀ

ایــن اثر گرانســنگ قرار گرفته اســت،
مفاهیمــی از قبیل«فردوس»« ،صاحبان
فــوز عظیم»«،توجه و یادخدا»«،توصیف

صاحبــان نفــس مطمئنــه» و تبییــن

شــهودهای حســی از جملــه کلید واژه
های اصلی در نسخه های قرآن در سیرو
سلوک الهی است که به عنوان نقشۀ راه

می تواند ســالکان الهی را به ســر منزل
مقصود رهنمون سازد.

علــی (علیه الســام) در نهــج البالغه
به سرچشــمۀ اصلی سیرو ســلوک الی

مدعیان دروغین عرفان و ســیرو سلوک،
عنان کار را بر دســت خواهند گرفت ،که
چالش های دوری از عقل و شــرع را می
توان در کلمات شــرک آلود(شطحیات)

هــم چون«اناالحق» در قالب اومانیســم
اسالمی جستجو نمود.

گفتنی اســت کتاب فاخر عرفان اسالمی

اهلل اســت که در کتاب عرفان اســامی
به عینــه مورد اهتمام مولّف گرانقدر این

انحراف و گمراهی در عرفان های کاذب

بدیهی اســت حساسیت و اهمیت عرفان

تفســیر بــه رأی و نیز شــرح خطاهای

کتاب قرار گرفته است.

اســامی منبعث از آیــات قرآن و روایت

معتبــر و هماهنگی کامل آن با عمومات

کتاب و ســنت از جمله ضروریات ورود

به اینگونه مباحث اســت ،لذا آموزه های
انحرافــی از قبیل تصــوف و نیز اقدامات
التقاطی در این زمینــه می تواند تبعات
و پیامدهای غیر قابــل جبران به همراه
داشته باشد.

تشریح روش شناسی عرفانی عرفای
اسالمی

از این رو روش شناســی اســتوانه های

عرفانــی در آموزه های شــیعی و تبیین
اســباب و راهکارهای پیمودن این راه از

جمله ویژگی های مثبت و ارزشــمند در
کتاب عرفان اسالمی است.

بنابرایــن در ایــن اثر می توان اســلوب
شناسی عالمه بحرالعلوم از علمای بزرگ

شیعه ،ابن سینا فیلسوف معروف،مرحوم
میرزا جواد آقای ملکی تبریزی و مرحوم

عالمه مصطفوی..را شــاهد بود که نشان
می دهد می توان در مســائل عرفانی از
اساتید مبرز عرفان بهره جست و از رفتار

در واقــع تبییــن کامل شــاخصه های

از قبیل عقل ســتیزی ،خرافــه گرایی،
محیی الدین ابن عربی،ابوالفتوح احمدبن
محمدالغزالــی در تحریــف مفاهیــم و
تفســیر آیات قرآن کریم را در خود جای

داده است.

لزوم رعایت آداب عرفانی
بایــد اذعان نمود ضــرورت های رعایت

آداب و مناســک عرفانی از قبیل سکوت
بــدون افــراط و تفریــط در آن ،عبادت

پــروردگار بــه ویژه کم خــواری و روزه
داری  ،شــب زنــده داری  ،کناره گیری

ممدوح از غوغاهــا و دوام یاد خداوند و

اهمیت ذکر پروردگار در قرآن و احادیث

اســامی به عنــوان مســأله ای مهم در
تقرب الی اهلل مطرح است که در قاموس

فکری نویســنده محترم این اثر به خوبی
بر آن تصریح شده است.

کتاب عرفان اســامی ،تأمــل در مفهوم

و ماهیت ذکر خداونــد و تبیین حقیقت
ذکــر و راه وصول بــه آن و نیز آثار ذکر

با اســتناد به آیات قــران کریم و روایات

معتبر بــه عنوان یکی از شــاخصه های
مقوم عرفان و ســلوک الی اهلل را در خود

جای داده است.
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بــه ویژه عرفان اســامی بــه زیور طبع

آیــات و روایات اســامی و پیوند آن با

مقام بنــدگان خالص که نشــان دهندۀ

ســلوک در ســنت معصومین(علیهــم

در غیر این صورت سلسه های صوفیان و
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ســجادیه) اثر گرانســنگ حضرت آیت

مولــف گرانقدر این اثر بــا بهره گیری از

های حصول به شــهود باطنی و توصیف

صیانت از عقل و شرع

اهلل و در چارچوب حدود عقل و شــرع و
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شیعی اســت که از این رهگذر می توان

دعای معروف ابوحمزه ثمالی جان و روح

در پاسخگویی به شــبهات عالقمندان و

و ریاضــت ها در دایره شــرع و عقل که

و احادیث اســامی موجبات درخشــش

جملــه ظرفیت های عظیــم آموزه های

عرفانــی موجــود در این اثــر هم چون

ترسیم شهود باطنی و مقام بندگی

عرفان و معرفت در دایرۀ آیات و روایات

زوایای آن در ســیر و ســلوک عملی ،از

ســجاد(علیه السالم) و نیز دیگر مضامین

کــه ذکــر ان در کتاب عرفان اســامی
حاکــی از عمــق نگرش مولّــف این اثر

الســام) و شرح و تفســیر دقیق از این

مناجــات های مختلف منتســب به امام

به تقرب الهی به شــدت مورد نیاز است،

اهتمام به سبک زندگی اسالمی

هــم چنیــن تبیین لغــوی و اصطالحی

مقولۀ عرفــان اســامی و تبیین ابعاد و

روح بخــش صحیفه ســجادیه و توصیف

تسهیل ســیر و سلوک عرفانی ،شیفتگان

هم چنیــن آموزه های عرفانی و ســیرو

عرفه و نیز شــرح دقیق عرفانی از دعای

خود نســخه های قرآنی اســت که برای

قبیل چیســتی و کیستی راهنما و استاد

نویسنده محترم به آن پاسخ داده است.

منطبق با کتاب و ســنت استفاده نمود،

توصیفــات پــی در پــی مضامین دعای

گیری از نص صریــح قرآن کریم در نوع

مخاطبان این اثر را صیقل داده است.

در مقولۀ عرفان و پاسخ به چیستی اذکار

عرفان اســامی و تأکیــد بر لزوم

و ســکنات و آداب عرفانــی با هدف لقاء

آموزه های قرآنی و روایی چراغ راه

مطروحه و تبیین دقیق مسألۀ کرامات و

توحیدی همچون مســیحیت و رهبانیت

کاســتاندا) و تلفیق این گونه عرفان های

می کند و بهره گیــری از فرصت فکری

اهمیت و جایگاه دعــا در فرهنگ

هــم چنین از منظر مولّــف گرانقدر این

و شــهود و کرامات مورد تأکید نویسنده

کشیشــان ازدواج در این اثر برجســته

کســب معرفت،شیوع اســتفاده از روان

اســامی از قبیل تفســیر،حدیث و فقه

در خاتمــه حضــرت آیــت اهلل العظمی
مــکارم شــیرازی  ،مولّف ایــن اثر فاخر

سالکان الی اهلل

اثر فاخر اســتفاده از اســتاد و راهنما در

مســیر عرفان اســامی ناظر بــه مقولۀ

تعلیم ،ارشاد و راهنمایی است نه تربیت
و پــرورش ،لیکن وجود اســتاد در این

لزوم عبور عرفا از مسائلی از قبیل کشف

گرانقــدر این اثر ارزشــمند عرفانی واقع
شده است.

مسألۀ وحدت وجود

معمــول در این دین توحیــدی و پرهیز
است.

افشاگری از جهات مشــترک فرقه های
نوظهــور و عرفان هــای کاذب و تحلیل
و بررســی دقیق مهمتریــن آن فرقه ها

بدیهی اســت چیســتی مســألۀ وحدت

هم چون فرقه«اوشــو»« ،پائولوکوئلیو»،

موجــود در میــان جمعی از فالســفه و

حلقه و شــعور کیهانی همه و همه حاکی

کتاب عرفان اســامی است که از منظر

تفکــرات انحرافی و التقاطــی این گونه

مراتب تشکیکی پذیرفتن وحدت حقیقی

شــکنانه آن با چاشنی اباحه گری و عبور

تأملی بر مســألۀ کشــف ،شهود و

یک شمع ضعیف می گردد و مورد قبول

خوبی در این اثر به ثبت رسیده است.

مســأله کشف و شــهود و رؤیای صادقه

می گردد.

تردیدی نیســت که انطباق دستاوردهای
علمی و پژوهشــی مولّف ایــن کتاب با

امر راه را کوتاه تــر و مطمئن تر خواهد

ســاخت ،لذا هیــچ دلیلی بر لــزوم این
مسأله وجود ندارد بلکه دربیان نویسندۀ

این اثر فاخر ،ســیرۀ اصحاب ائمه(علیهم
الســام) و علمای بزرگ شیعه بر محور
پیروی از برنامه های قرانی و آموزه های

روایی منحصر شده است.

رؤیای صادقه

و واکاوی این مســائل در قــران کریم و
روایات اسالمی و انضمام آن با مکاشفات

انبیــای الهــی و حتــی مکاشــفات غیر
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وعرفای بزرگ اسالمی ،با استفاده ازآیات

و روایات و اســناد مهم تاریخی از جمله
رویکردهای بی نظیردر این کتاب اســت

که بدان پرداخته شده است.
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شاخصه های مکاشــفه در تاریخ انبیای
الهــی مورد توجه قرار گرفته اســت ،در

کنار این مســأله باید بــه رؤیای صادقه
افراد عــادی و رؤیای غیر صادقه و طرق

شــناخت و تفکیک این رؤیاها از یکدیگر
اشاره نمود که مورد نقد و بررسی صاحب
اثر واقع شده است.

از ایــن رو لزوم تمایز میان رؤیای صادقه

و کاذبه و چیســتی حجیت خواب و پیام
رسانی برخی خواب ها از آینده و لو پیام

غیر قطعــی از جمله آثار و نتایج مباحث

راه کسب معرفت! ،بیانگر تسلط و اشراف

کامل صاحب این اثر نســبت به ماهیت
واقعی عرفان های کاذب است.

الزم به ذکر اســت کتاب عرفان اسالمی

وجــود و ترســیم برخــی آســیب های

عرفــان کاذب حلقه ،پایه هــای عرفان

نقد و بررسی تصوف و عرفان های کاذب

عرفا،از جمله مســائل مهم و کلیدی در

از اهتمــام معظــم له به افشــای عمق

اصــول و عقاید صوفیــه را به تفصیل در

مولف این اثر وحدت وجود در مجموع به

فرقه ها اســت که ماهیت پلید و هنجار

وجــود هم چون نور که شــامل آفتاب و
جمعی از فالســفه اســامی است اطالق

روشنگری نســبت به عرفان های
کاذب و فرقه های نوظهور

نباید فراموش نمود اهتمام حضرت آیت
اهلل العظمــی مکارم شــیرازی به تبیین
مســألۀ عرفان های کاذب و ادیان و فرق

نوظهور و روشــنگری معظم له از ماهیت
پلید بسیاری از گروه های مروج اینگونه
عرفان ها و نیز رمز یابی از دســت های

حامیان پشــت پــردۀ این گــروه ها و و

روشــنگری از عوامــل سیاســی موجود
در پیدایــش اینگونه عرفــان ها از جمله
رویکردهای ارزشــمند در این اثر عرفانی

است .

لذا از جملــه ویژگی های بــارز این اثر

ارزشــمند می توان به روشنگری نسبت
به ماهیت بی قیدو شرط مروجان عرفان

هــای کاذب و صوفیــان وتفکیک میان
ریاضت های مشــروع و نامشــروع اشاره

نمود ،لذا ریاضت های نامشروع صوفیان

و ذکر انحرافــات موجود در برخی ادیان

از خطــوط قرمز اخالقــی و اجتماعی به

مسائل و مشکالت مبتالبه جامعه موجب

شده اســت مبانی انحرافی عرفان حلقه

و شــعور کیهانی در اولویت پاسخ گویی

تفصیلی مــورد توجه مولــف کتاب قرار
گیــرد ،لذا مبانی توحید در عرفان حلقه،
شــیطان و شــیطان شناســی و شیطان
پرســتی در آن و سخنان شرک آلود پایه

گذار عرفان حلقــه به تفصیل در این اثر
مورد واکاوی قرار گرفته است.

بدیــن ترتیــب روشــنگری نســبت به
خطاهــای آشــکار در معادشناســی در

عرفان حلقــه از قبیل تمایــل به عقیده
تناســخ ،انکار معاد جســمانی و تحریف

آشــکار نســبت به مفهوم ذاتی جهنم و

بهشــت در عرفان حلقه ،به خوبی مورد
واکاوی قرار گرفته است.

مرتبط بــا گرایش هــای صوفی گری و

خــود جای داده اســت ،بدیــن نحو که
مولف کتاب ،اباحه گری،شیوع انحرافات

عدیدۀ جنســی  ،اســتفاده مکرر از مواد
مخــدر  ،نفی عقــل و اســتدالل عقلی،
فریب پیروان عرفان های کاذب در قالب
موهومات پنــداری هم چون انرژی های

درون ذاتی یــا کیهانــی  ،پذیرش همۀ
مذاهب(پلورالیســم دینــی) ،وابســتگی
شدید سران عرفان های کاذب به قدرت

های اســتکباری به ویژه آمریکا ،الحاد و

کفر،شــیوع رویکرد التقاطی،سکوالریسم
و هضم در متن قدرت های مستکبر را از

جمله جهات مشترک عرفان های کاذب
برشمرده است.

تبیین حقیقت عرفان نظری و عرفان

عملی در آموزه های عرفانی صحیفۀ

سجادیه

در بخش های پایانی این اثر ارزشــمند و

بی نظیر مولف اثر با ارائه حقیقت عرفان
نظری و عرفان عملی راســتین در آموزه

های عرفانی صحیفه ســجادیه ،مخاطب
خود را به سوی مولفه های موثر از قبیل

رابطه میان اخالق و عرفان فرا می خواند

الســام) با تهاجم فرهنگی در آن عصر و
زمانه مورد توجه قرار می دهد.

فرهنگ اسالمی را به تفصیل مورد بحث

بررسی سندی صحیفۀ سجادیه

این فریضه مهم و دیگر مســائل مرتبط با

پــس از پایان مباحــث محتوایی این اثر
ارزشــمند ،نویســندۀ این اثر ،بررســی

ســندی صحیفــه ســجادیه و اذعان به

می دهد ،که در کنار این مســأله از آنجا

که بســیاری از علمــا و فقهای بزرگ در
مســائل فقهی خود به مضامین ارزشمند

صحیفه ســجادیه اســتناد نمــوده اند و
شــروح متعدد بر آن نگاشته اند لذا می
توان بــه اعتبار واالی صحیفۀ ســجادیه

رهنمون گردید.

کتاب شناســی و ترســیم فضای

تاریخــی کالم امام ســجاد(علیه
السالم)

از این رو کتاب شناســی شــروح مرتبط

با صحیفۀ ســجادیه به ویژه کتاب نفیس

ریاض الســالکین به عنوان معروف ترین
شرح صحیفۀ سجادیه ،هر آن مخاطب را

بیش از پیش به اعتبار علمی و ســندی
گنجینۀ به جای مانده از امام سجاد(علیه
السالم) واقف می کند.

واکاوی عمق و اعتبــار محتوایی صحیفه
سجادیه در کتاب عرفان اسالمی و التزام

به سیاق شناســی فضای زمان ورود دعا

الما» و نیز ترســیم چشــم انــداز باطل

کامل عرفانی و نیز سیرۀ عملی و عبادی

آن حضــرت را برای مخاطب مکشــوف

برخی عرفان های سرخپوســتی(کارلوس

کاربردی مورد توجه قرار داده است.

العابدین(علیه السالم) را مورد اشاره قرار

تحلیل و بررسی عرفان های کاذب هندی

آن حضرت را به مخاطب خود گوشــزد

امر دعا را بــرای مخاطب به نحو روان و

جای مانده از سیدالســاجدین امام زین

و در ادامه شــناخت شناسی صحیفۀ امام

از قبیل فرقه«یوگا،ناندا» ،عرفان«داالیی

و بررسی قرار داده و آداب و شرایط انجام

اعتبــار بــاالی ســندی آن گنجینه به

در کالم نورانی امــام زین العابدین(علیه

سجاد (علیه السالم) را به عنوان گنیجنۀ

جایــگاه و اهمیت و آثار و برکات دعا در

السالم) چشــم انداز مهم فضای تاریخی

کرده است.
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لذا رؤیــای صادقــه به عنــوان یکی از

گردان و تمرکز بر دیــدن به عنوان تنها

را به عنــوان مواجهه امام ســجاد(علیه
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معصومیــن از جملــه صالحــان  ،پاکان

کاذب بــا مقولۀ ســحر و جــادو با توهم

و اجتهادی از طریق اشــاعه انواع معارف

اسالمی

شورای سیاستگزاری شبکه والیت و
الوالیه
در راســتای تعیین سیاست های کلی و
رویکردهای شبکه والیت:

 .1ایجــاد مــودت هــر چه بیشــتر بین
مسلمانان

شبکه جهاني واليت

HotBird Freq: 10949 Vertical
¾ Symbol Rate 27500 - BC :

 .2همگرایی جهانــی برای وحدت جهان
اسالم با پاســخگویی به شــبهات تفرقه
افکنانه شبکه های وهابی

 .2نایل ست

 .3شکســتن مارپیچ ســکوت شبکه های
ضد شیعی

.3گالکسی

پخش «شــبکه جهانی والیــت» بر روی
چند ماهواره ،حوزه دسترســی گســترده
ای از بینندگان فارســی زبان کشورهای
مختلف جهان را فراهم ساخته است.

 .4اوپتوس

NileSat Freq: 10727 Horzintal
Symbol Rate 27500 - BC :56

Galexy19 Freq: 11836 Vertical
¾Symbol Rate 20765 - BC:

D2 Optus D2 Freq: 12581 Horzintal
¾ Symbol Rate 22500 - BC:

شــبکه جهانی واليت برای بینندگانی که
امكان استفاده و دریافت شبکه از ماهواره
را ندارند ،امکان "پخش زنده اینترنتی"
كه قابليت دريافــت از طريق تلفن همراه
را دارد فراهم كرده است.
پخش زنده اینترنتی شبکه والیت:

www.velayattv.com

کــه روی تلفن همــراه با نصب نســخه
اندروید"همراه والیت" نیز قابل دریافت
است.

شــورای سیاســتگزاری با حضور اعضای

حقیقــی و حقوقی در ســال  1392و با

ریاســت عالیه مرجــع عالیقدر؛ حضرت
آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازیدامت

برکاته تشکیل گردید.

اعضاء شورای سیاستگزاری شبکه جهانی
والیت بدین شــرح اند :حضرت آيت ا...

العظمي مكارم شــيرازي (دامت برکاته)؛

ریاســت عالی شبكه ،آيت اهلل سيدمحمد

حســيني قزويني؛ رئیس شبکه ،آيت اهلل
عليرضا اعرافــي؛ رئيس جامعه المصطفي
العالميــه (ص) ،دبيــر شــورا ،آيت اهلل
سيدهاشــم حســيني بوشــهري؛ مدير
حوزه هاي علميه ،آيــت اهلل نجم الدين

طبســي؛ عضــو جامعه مدرســين حوزه

علميــه قم ،مديرگــروه مهدويت ،حجت
االسالم و المســلمين سيدحسن رباني؛
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حجت االسالم دكتراحمد مبلغي؛ رئيس

مركز تحقيقات مجلس شــوراي اسالمي،

حجت االسالم دكتر محمد حسن زماني؛
معــاون بيــن الملل حوزه هــاي علميه،
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حجت االسالم و المسلمين حميد ملكي؛
مدير مركز تخصصي تفســير حوزه علميه

قــم ،حجت االســام دكتــر محمدعلی

رضايــي اصفهانــي؛ مدیر مدرســه عالی
قرآن و حدیث مجنمع آموزش عالی امام

خمینی .

هدایــت علمی شــبکه جهانی والیت در
قالــب  12گروه علمی و برنامه ســاز می

باشــد که این گروه ها در کنار"شورای

عالی سیاســتگزاری" پشــتوانه علمی و
اجرایی شبکه می باشند.
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رئيس مركز خدمــات حوزه هاي علميه،
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شبکه والیت به عنوان "دانشگاه
معارفــی اهل بیت" توانســته
اســت بین بینندگان و نخبگان
شــیعه و ســنی در داخــل و
خارج از کشور از جایگاه خوبی
برخــوردار شــود .تماســهای و
پیامک های بیننــدگان ،بیانگر
جــذب انبــوه مخاطبیــن و
تشــنگان ندای اسالم و فرهنگ
اهل بیت (علیهم الســام) است.

فرکانس های شبکه جهانی والیت:
 .1هاتبرد

پخش اینترنتی و تلفن همراه شــبکه
جهانی والیت:

تهیه سند راهبردی شبکه جهانی والیت،

شب قدر ،شبی برای
همه جهانیان
پرسش  :آیا شــب قــدر در تمام جهان
یک شب است؟

در دین اسالم درباره ی اهمیت و عظمت
«شب قدر» مطالب زیادی وارد شده و از

طرف پیشــوایان دینی برای این شب که

بنا به قول مشهور یکی از شبهای نوزدهم
یا بیســت و یکم و یا بیســت و سوم ماه
رمضان است عبادتها و دستورات خاصی

به ما رسیده اســت .به نظر مى رسد که
«شــب قدر» در تمام ســال بیش از یک

شب نیســت ولى از طرفى مى دانیم که

بــه جهت تفــاوت افق ،مــاه رمضان در
بعضى از کشــورها یکى دو روز زودتر و

در بعضى دیرتر آغاز مى شــود ،روى این

معین و مشــترکى در سراسر زمین
هاى ّ

بــراى اهالى هر نقطه اى بر حســب افق

است.

و ســوم اســت .روایات اهل ســنت هم

روى «شب بیست و ســوم» تکیه شده،

زند .در روایتی که مــی تواند جمع بین

«شب بیست و هفتم» دور مى زند.

شــب باشــد؛ بلکه منظور این است که
خاص آن نقطه و ســال قمرى خودشان،
ّ
تنها یک شب قدر وجود دارد.

پاســخ تفصیلــی :از نظر مــدارک و
دالیل دینى مســ ّلم است که «شب قدر»

خــاص آن نقطه تعییــن کنند اختصاص
ّ
به شــب قدر نداشته ،در ســایر روزها و

همه زمان ها و بــراى همه نقاط مختلف

مقدسى است و براى
در اســام روزهاى ّ

علیه وآله) و محیط حجاز نداشــته و در
اهم ّیتش
«شــب قدر» با همه عظمت و ّ

ایــراد مذکــور از این تصــ ّور پیش آمده

وجــود دارد و این مطلــب جاى بحث و

گفتگو ندارد.
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بــا رحمت الهى فرود مــى آیند و یا این

معینى هم پایان مى پذیرد!
ّ

در سراســر کره زمین آغاز و در ســاعت

در حالى که این تص ّور اشتباه است ،چون

مى دانیم زمین کروى اســت و همیشــه

یــک نیمکــره آن در تاریکــى و نیمکره
دیگر آن در روشنایى قرار دارد و به این

پاســخ اجمالی :منظــور از یکى بودن

ترتیب اصال امکان ندارد که در ســاعت

براى تمام نقــاط مختلف روى زمین در

شــب باشد .منظور از این «شب قدر» در

شــب قدر در تمام ســال این نیست که

معین و مشــترکى در سراسر زمین
هاى ّ

هر سال ،شب واحد و مشترکى ،شب قدر

سراسر سال یک شب است ،این است که

براى اهالى هر نقطه اى بر حســب سال

قمرى خودشــان ،تنها یک «شب قدر»

وجود دارد.

رمضان و شــب بیســت و یکم یا بیست

بیت(علیهم السالم) رسیده است ،بیشتر

بیشــتر روى شب بیست و هفتم دور مى

در حالى که روایات اهل سنتبیشتر روى

روایات باشــد ،آمــده :تقدیر مقدرات در

شــب نوزدهم ،تحکیم آن در شب بیست
و یکم ،و امضاء در شــب بیســت و سوم
است.

پاســخ تفصیلی :در این کــه «لیله

در روایتــى از امام صادق(علیه الســام)
نیز نقل شــده که فرمــود« :اَل َّت ْق ِدیْ ُر فِى
ــرَ ،و االِبْرا ُم فِى
ل َ ْیلَــ ِه ال ْ َق ْد ِر ت ِْســ َع ُه َعشَ َ

ل َ ْیلَ ِه ا ِْحدى َو عِشْ ــ ِریْ َن َو االِ ْمضا ُء فِى ل َ ْیلَ ِه
الث َو عِشْ ــ ِریْ َن»؛ (تقدیــر مقدرات در
ثَ ُ

القدر» در ماه «رمضان» اســت تردیدى

شــب نوزدهم ،تحکیم آن در شب بیست

همین معنى را اقتضا مى کند .از یکســو

اســت) )5(.و به این ترتیب بین روایات

خاصى وارد
آنها عبادت ها و دستورهاى ّ
شده و هر کدام از این اعیاد هم در تمام

نیســت؛ چرا که جمع میان آیات قرآن،

و یکم ،و امضاء در شــب بیســت و سوم

واحد را در کشورهاى مختلف اسالمى با

مى گویــد« :قرآن در مــاه رمضان نازل

جمع مى شود.

ســال بیش از یک روز نیســت؛ این روز
تفاوت افقى که دارنــد با مراجعه به افق

خاص هر کشــور تعیین مــى گردد و به
ّ

شــده»( )2و از ســوى دیگر مى فرماید:
«در شب قدر نازل گردیده»)3(.

این جهت در بســیارى اوقات  -مثال عید

ولى در این که کدام شــب از شب هاى

از ایران و بعضى از کشــورهاى دیگر آغاز

در این زمینه تفســیرهاى زیادى شــده؛

توجه داشــت که این حساب درباره
باید ّ

نوزدهم ،شــب بیست و یکم ،شب بیست

قربان در کشور سعودى  -یک روز زودتر

ماه رمضان اســت؟ گفتگو بسیار است ،و

مى شود.

از جمله :شــب اول ،شــب هفدهم ،شب

«شــب قدر» بــا مطالبى ماننــد این که
فرشــتگان در این شــب نازل مى شوند

منافاتــى نــدارد ،زیرا تمــام این جریان

خاص
ها کــه حکایت از توســعه حرمت
ّ
الهى در این شــب مى کند ،براى اهالى
خاص آن نقطه
هر نقطه اى در شب قدر
ّ

صورت مى گیرد)1(.
تعیین شب قدر

پرسش  :شب قدر کدام شب است؟
پاســخ اجمالی :با توجه به نزول قرآن

و ســوم ،شــب بیســت و هفتم ،و شب

بیســت و نهم .اما مشــهور و معروف در
روایات این اســت که در دهــه آخر ماه

رمضان و شب بیســت و یکم یا بیست و
سوم است؛ لذا در روایتى مى خوانیم :در

دهه آخــر ماه مبارک ،پیغمبر اکرم(صلى
اهلل علیه وآله) تمام شــب ها را احیا مى

داشت و مشغول عبادت بود .و در روایتى

از امام صادق(علیه الســام) آمده است:

«شب قدر ،شب بیســت و یکم یا بیست

و ســوم اســت» .حتى هنگامى که راوى
اصرار کرد کدامیک از این دو شب است

ولى به هر حال هاله اى از ابهام شب قدر

را [به خاطر جهتى که به آن اشــاره مى
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با یکى بودن شــب قدر در تمام ســال و

ولى در روایات متعددى که از طرق اهل

هاى ماه مبارک رمضان ،براى این اســت
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متعــددى به وجود مى آیــد .این وضع،
ّ

ترتیب اصال امکان ندارد که در ســاعت

ایــن مطلب که اهالــى هر نقطــه ،ایّام
مقدس خــود را بایــد با افق
و اوقــات ّ

وجــود دارد؛ مثال روز عیــد فطرو قربان

معین شده
واحد و مشترکى ،شــب قدر ّ
معینى
بطورى که این شــب در ســاعت ّ

دیگر آن در روشنایى قرار دارد و به این

و ســ ّوم براى اهالى آن نقطه «شب قدر»

اختصــاص به زمان پیامبر اکرم(صلى اهلل

ترتیب براى نقاط مختلف ،شب قدرهاى

یــک نیمکــره آن در تاریکــى و نیمکره

خاص آن جا آغاز مى شود و در این ماه،
ّ

مقدس اسالمى هم همین حساب
اوقات ّ

مختلف روى زمین در هر ســال ،شــب

باشــد؛ زیرا زمین کروى است و همیشه

(چه آســان است دو شب براى آنچه مى

شــب نوزدهم یا بیست و یکم و یا بیست

شب با هم اختالف پیدا مى کنند و بدین

وجود ندارد ،چگونه مى سازد؟

اما مشــهور در روایات اهــل بیت(علیهم

خواهى))4(.

و پس از گذشــتن چند مــاه قمرى ،ماه

الســام) این اســت که در دهه آخر ماه

تمام ســال این است که براى تمام نقاط

داشــت و در زمان هاى بعد شــب قدر

بیســت و یکم ،بیست و ســوم ،بیست و

رمضان همــان نقطه هم برحســب افق

حساب «شب قدر» این نقاط هم یکى دو

که شــب قدر اختصاصى به زمان پیامبر
اکرم(صلى اهلل علیــه وآله) و محیط م ّکه

محرم آغــاز مى کنند
نقطــه از ا ّول ماه ّ

می باشد .شبهای اول ،هفدهم ،نوزدهم،

امام(علیــه الســام) تعییــن نفرمود ،و
ــن فِیما ت َْط ُل ُب»؛
ــر ل َ ْیلَ َت ْی ِ
افزودَ « :ما اَیْ َس َ

خاص آن
قمــرى خود را بر حســب افق
ّ

قرآن اســت یکی از شــب های این ماه

عبادت کنــم کدامیک را انتخاب نمایم؟!

هفتم و بیســت و نهم احتمال داده شده،

که منظــور از یکى بودن شــب قدر در

این که فرشتگان در این شب مخصوص،

توضیح ایــن که :اهالى هر نقطه ،ســال

در ماه رمضان ،شــب قدر که شب نزول

و پرســید :اگر من نتوانم هر دو شــب را

شود] فرا گرفته است.

بســیارى معتقدند مخفى بودن شب قدر
در میان شب هاى سال ،یا در میان شب

که مــردم به همه این شــب ها اهمیت

دهند؛ همان گونه که خداوند:

رضــاى خــود را در میان انــواع طاعات

پنهان کرده تا مردم به همه طاعات روى

آورند.

غضبش را در میان معاصى پنهان کرده،
تا از همه بپرهیزند.

دوستانش را در میان مردم مخفى کرده،
تا همه را احترام کنند.

اجابــت را در میان دعاها پنهان کرده ،تا

به همه دعاها رو آورند.

اســم اعظم را در میان اســمایش مخفى

تعییــن مى گردد) .ایــن بیان ،هماهنگ

گسترده «لیله القدر» کام ً
ال ممکن است،

و وقت مرگ را مخفى ساخته ،تا در همه

در آن شــب مقدرات یک ســال انسان

معروف تر است)8(.

ساخته ،تا همه را بزرگ دارند.

حال آماده باشند .و این ،فلسفه مناسبى

به نظر مى رسد)6(.

علت نام گذارى شب قدر

بــا روایات متعددى اســت که مى گوید:
ها تعییــن مى گردد و ارزاق و ســرآمد

عمرهــا و امور دیگــر در آن لیله مبارکه

تفریق و تبیین مى شــود .البته این امر

هیچ گونه تضادى با آزادى اراده انسان و

پرسش  :چــرا شب قدر را شب قدر مى

مســاله اختیار ندارد؛ چرا که تقدیر الهى

پاســخ اجمالی :علت نام گذاری شب

و لیاقــت هاى افراد و میزان ایمان ،تقوا،

گویند؟

قدر این اســت که :همه مقدرات بندگان

در تمام سال در آن شب تعیین مى شود.
یا این شــب داراى شرافت عظیمى است.

یا قرآن در این شــب با تمام منزلتش بر
رسول واال قدر و به وسیله فرشته صاحب

قدر نازل شــد .یا شبى اســت که مقدر

به وسیله فرشتگان بر طبق شایستگى ها
پاکى نیت و اعمال آنها است .یعنى براى
هــر کس آن مقدر مى کنند که الیق آن
اســت ،یا به تعبیر دیگر زمینه هایش از

ناحیه خود او فراهم شــده ،و این نه تنها

منافاتــى با اختیار نــدارد که تاکیدى بر
آن است.

شــده قرآن در آن نازل شــود .یا کسى

 2ـ بعضــى نیز گفته اند :آن شــب را از

و مقام مى شــود و یا در آن شــب ،آن

قدر و شــرافت عظیمى است .نظیر آنچه

که آن شــب را احیا بــدارد صاحب قدر

این جهت شب قدر نامیده اند که داراى

قدر فرشــتگان نازل مى شوند که عرصه

در آیه 74ســوره«حج» آمده است« :ما
َق َد ُروا ّ
الل َح َّــق َق ْد ِرهِ»؛ (آنها قدر خداوند

زمین بر آنها تنگ مى شــود؛ چون تقدیر
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میان آنها هم ممکن اســت؛ اما وجه اول

با روایات هماهنگ و از همه مناســب تر
است.

جمله اینکه:

 1ـ شب قدر به این جهت «قدر» نامیده
شده که جمیع مقدرات بندگان در تمام

سال در آن شــب تعیین مى شود .شاهد

این معنى در آیات  3و  4سوره«دخان»
اســت که مى فرماید« :اِن ّا اَن ْ َزلْنا ُه فی ل َ ْیلَه

رین * فیها یُ ْف َرقُ ُک ُّل
بار َکــه اِن ّا ُک ّنا ُم ْن ِذ َ
ُم َ
ا َ ْمر َحکیم»؛ (ما ایــن کتاب مبین را در

شــبى پر برکت نازل کردیم ،و ما همواره
انذار کننده بوده ایم * در آن شــب که

هــر امرى بر طبق حکمتخداوند تنظیم و

واال قدر و به وســیله فرشته صاحب قدر

نازل گردید.

 4ـ یا این که شــبى است که مقدر شده
قرآندر آن نازل گردد.

 5ـ یا این که کســى که آن شب را احیا

بــدارد صاحب قدر و مقــام و منزلت مى
شود.

 6ـ یــا این کــه در آن شــب ،آن قدر

فرشتگان نازل مى شوند که عرصه زمین

بــر آنها تنگ مى شــود ـ چون تقدیر به

معنــى تنــگ گرفتن نیز آمده اســت ـ
مانندَ « :و َم ْن ُق ِد َر َعلَ ْی ِه ِر ْز ُقه»)7(.
جمع میان تمام این تفســیرها در مفهوم

 .2سوره بقره ،آیه .185
 .3سوره قدر ،آیه .1
« .4نور الثقلين» ،ج  ،5ص  ،625حديث .58
« .5نور الثقلين» ،ج  ،5ص  ،626حديث .62
 .6گرد آوري از کتاب :تفسیر نمونه ،آيت اهلل العظمي
مکارم شــيرازي ،دارالکتب اإلســامیه ،چاپ سی و
ششم ،ج  ،27ص .213 - 211
 .7سوره طالق ،آیه .7
 .8گرد آوري از کتاب :تفسیر نمونه ،آيت اهلل العظمي
مکارم شــيرازي ،دارالکتب اإلســامیه ،چاپ سی و
ششم ،ج  ،27ص .210

احکام شرعی
رويت هالل :در شــهرهايى كه از نظر
افق با آن شــهر هم افق ،يــا قريباالفق
حجت اســت .همچنيــن اگر در
باشــدّ ،
مناطق شــرقى ديده شــود براى مناطق
حجت است.
غربى ّ
تشــخيص ضرر بــراى روزه :هر كه
مىداند روزه براى او ضرر دارد بايد روزه
را تــرك كند و اگــر روزه بگيرد صحيح
نيســت .همچنيــن اگر يقين نــدارد ا ّما
توجهــى مىدهد كه روزه
احتمــال قابل ّ
براى او ضرر دارد؛ خــواه اين احتمال از
تجربه شــخصى حاصل شــده باشد يا از
گفته طبيب.
افطار بدون ضرورت شرعى :تنها راه
افطــار در چنين مواردى اين اســت كه
قبــل از ظهر به مقدار مســافت شــرعى
( 21/5كيلومتر) از شهر خارج شده و در
آنجا افطار كند و برگردد.
تشنگى شــديد :اگــر روزهدار چندان
تحمــل آن را
تشــنه شــود كه طاقــت ّ
نداشــته و يا ترس بيمارى و تلف داشته
باشــد مىتوانــد به اندازه ضــرورت آب
بنوشــد ،ولى روزه او باطل مىشود و اگر
بقيه روز را امساك
ماه رمضان باشد بايد ّ
كند و بعدآ روزه را قضا كند.
قضا و ك ّفاره روزه زن باردار و شيرده:
اگر روزه براى مادر ضرر داشــته باشد و
تا ماه رمضان ســال بعد نتواند قضا كند
قضا ندارد ،ولى بايد براى هر روز فقيرى
بچه ضرر داشته
را سير كند .ا ّما اگر براى ّ

باشــد هم قضا دارد و هم ك ّفاره (ســير
كردن يك فقير براى هر روز).
كســى كه نماز يــا روزه قضا دارد:
كســى كه روزه قضا دارد مىتواند روزه
اســتيجارى بگيــرد ا ّمــا نمىتواند روزه
مســتحبى بگيرد و نــذر روزه او صحيح
ّ
نيســت .ولى اگر نماز قضا دارد مىتواند
مستحبى يا استيجارى بخواند.
نماز
ّ

روزه بيمار و قضاى آن :هرگاه بر اثر عذر
شرعى نتواند روزه بگيرد و همان عذر يا
عذر شرعى ديگر كه بالفاصله پس از آن
عذر حاصل شــده تا ماه رمضان سال بعد
ادامه داشته باشــد قضا ندارد ،ولى بايد
براى هر روز فقيرى را ســير كند .و اگر
عذرش برطرف شــود فقط قضاى آن را
به جا آورد و چنانچه تا ماه رمضان ســال
بعد قضــاى آن رابجانياوردهم قضادارد و
هم سير كردن فقير الزم است.
جنابت روزهدار :اگــر روزهدار با خود
كارى كنــد كه منــى از او بيــرون آيد
روزهاش باطل مىشود ،ا ّما اگر بىاختيار
در حال خواب يا بيدارى بيرون آيد روزه
باطل نمىشود.
مالعبه :اگــر روزهدار بدون قصد بيرون
آمدن منــى ،مث ً
ال با همســر خود بازى
كند ،در صورتى كه عادت نداشــته باشد
كه به اين مقدار بازى وشوخى منى از او
خارج شــود ،ولى اتّفاقــاً منى بيرون آيد
روزهاش صحيح است.

تزريق آمپول و سرم در حال روزه:
تمام انــواع آمپولهاى دارويى يا تقويتى
كــه به صورت عضالنى تزريق مىشــوند
ونيز تزريق عضالنى واكسن اشكالى ندارد
ولى تزريق آمپول وسرمهاى وريدى (كه
در رگ تزريق مىشوند) جايز نيست.
سخن گفتن با نامحرم در حال روزه:
حد
چنانچــه گفتوگــو بــا نامحــرم از ّ
سخنان عادى فراتر رود و مفسده داشته
باشد جايز نيست.
عدم توانايى بر پرداخت ك ّفاره عمد:
كســى كه قادر بر پرداخــت ك ّفاره عمد
نيست هر چند « ُمد» كه مىتواند به فقرا
اطعام كند و اگــر نتواند بايد هجده روز
روزه بگيــرد و اگر نتواند هر چند روز كه
مىتواند بهجا آورد و اگر نتواند اســتغفار
كنــد و همين اندازه كــه در قلب بگويد
«استغفراهلل» كافى است و واجب نيست
بعدا ً كه قدرت پيدا كرد ك ّفاره بپردازد.
فطره ميهمان يكشبه  :فطره ميهمان
بر عهده صاحبخانه نيســت ،مگر اينكه
براى چند شب ميهمان او باشد بهطورى
كه نان خور او محسوب شود.
مصرف زكات فطره :احتياط واجب آن
اســت كه زكات فطره فقط صرف فقرا و
نيازمندان شــود و هزينه كردن در موارد
ديگر اشكال دارد.
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شب قدر نامیده شد سخن بسیار است از

که قرآنبا تمام قدر و منزلتش بر رســول

 .1گرد آوري از کتاب :پاسخ به پرسش های مذهبی،
آیات عظام مکارم شــیرازی و جعفر سبحانی ،مدرسة
اإلمام علی بن أبی طالب(ع) ،چاپ دوم ،ص .500

WWW.MAKAREM.IR

پاسخ تفصیلی :در اینکه چرا شب قدر،

 3ـ گاه نیز گفته اند :به خاطر آن اســت

پی نوشت:
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به معنــى تنگ گرفتن نیــز آمده .جمع

را نشناختند).

هر چند تفســیراول از همه مناسب تر و

مسواك زدن روزهدار :مسواك كردن
در حــال روزه مانعــى نــدارد .ولى اگر
رطوبت پيــدا كند و مســواك را بيرون
آورده و بــه دهان بازگردانــد و رطوبت
آن در آب دهان مســتهلك نشود ،جايز
نيســت وچنانچه با خمير دندان مسواك
كند بايد دهان را بعد از آن كام ً
ال بشويد.

