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حواشی حواشی

ایــن روزهـــا تخریب شخصیت و چهره آیــت هللا مصباح 
سبب شده بیشتر از وجوه شخصیتی این چهره برجسته 
تاریخ حوزه علمیه سخن به میان آید. حجت االسالم محمد 
ملک زاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری مهر به بررسی بخش هایی 
از کارنامه جهاد علمی آیت هللا مصباح یزدی پرداخته که در 

ادامه گزیده ای از آن را می خوانید.

یکی از نکاتی که آیت هللا مصباح همواره به آن تأکید داشتند 
کادرسازی و عمل تشکیالتی و تربیت نیروهای عالم و مؤثر 
ــرای مسیر حکومت  ــوده اســت. ایشان درصـــدد بودند ب ب
اسالمی نیروهایی مؤثر و عالم به علوم مختلف تربیت کنند.

یکی ازویژگی های آیت هللا مصباح عمل به روایات و تأکیداتی 
است که در اسالم برای فراگیری علم انجام شده است. پیش 
از انقالب، مؤسسه »راه حق« را برای تربیت نیرو و کادرسازی 

در رشته های جامعه شناسی و روان شناسی و سایر حوزه های 
علوم انسانی تأسیس و پس از انقالب نیز مؤسسه امام 
خمینی)ره( را در رشته های علوم انسانی و اسالمی، نظیر 
حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد راه انـــدازی کردند. ایشان 
اعتقاد داشت حوزه غیر از مسائل فقهی باید به مباحث 
دیگر ورود پیدا کند و با کشورهای دیگر آشنا شده و به علوم 

غربی مسلط شود.

افرادی به عنوان دانشجو توسط آیت هللا مصباح به خارج 
از کشور اعزام شدند تا از نزدیک با علوم غربی آشنا شوند 
و آن را فرا بگیرند. گرچه تأکیدات بسیاری درزمینه ظرفیت 

و بهره مندی این افراد برای ورود قوی به مباحث داشتند.
آیــت هللا مصباح بسیار به آشنایی با علوم غربی تأکید 
داشتند و معتقد بودند همه کسانی که به خــارج اعــزام 
می شوند باید از پایه های قــوی دینی بــرخــوردار باشند تا 

دچار استحاله فرهنگی نشوند. در همین راستا به یادگیری 
زبــان هــای خارجی توجه فـــراوان داشته و شاگردانی را در 
مؤسسه امــام خمینی)ره( تربیت کردند که دارای روحیه 

انقالبی بوده و با علوم غربی آشنایی داشتند.
علمای بزرگی به فراگیری علم در کشورهای دیگر توصیه 
داشــتــنــد. در گذشته ابن سینا بـــرای کسب علم بسیار 
سفر کــرده اســت. حتی با وجــود سختی های بسیار در آن 

زمان فراگیری علم برای عالمان از سراسر دنیا بسیار مهم 
بوده است. اسالم بر فراگیری علم و دانش از اقصی نقاط 
به خصوص در زمانی که حکومت اسالمی تشکیل شده، 
تأکید دارد تا نیروهایی که در خدمت نظام اسالمی هستند 
صاحب ایده و اندیشه باشند. اگر این آشنایی صورت نگیرد 
در بسیاری امکان لغزش وجود دارد و یا عدم دفاع عالمانه نیز 
می تواند نتیجه خوبی نداشته باشد. بنابراین الزم است ما 

در نظام اسالمی تمام ابعاد را به صورت علمی بررسی کنیم.
وضعیت کنونی جامعه به خاطر پیشرفت علوم و مجازی 
شدن زمینه های تدریس و تحقیق و فراگیری دانش بسیار 
ساده تر شده و نیاز به هزینه های گزاف ندارد. امروزه مؤسسه 
امام خمینی)ره( با بسیاری از مراکز علمی دنیا در ارتباط 
است. رویه ارتباط با مراکز علمی دنیا و فراگیری علوم مختلف 

و تبادل اطالعات همچنان ادامه دارد و پیگیری می شود.

دیدگاه
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی مطرح کرد

آیت اهلل مصباح پیشقدم 
اعزام دانشجویان به خارج 
از کشور بود

شرح حدیث
آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی

دور کردن نعمت توسط گناه
ُروَها َعْنُکمْ  بَِمَعاِصیهِ   ِ َعَلْیُکْم َفاَل ُتَنفِّ اُس فِي نَِعِم اهللَّ َها النَّ َ أَیُّ اتَُّقوا اهللَّ

بَِل اْسَتِدیُموَها بَِطاَعِتِه َو شْکِرهِ َعَلی نَِعِمِه َو أََیاِدیه
ای مردم! دربارۀ نعمت هایی که خداوند متعال به شما داده است، 

تقوا و پرهیزکاری داشته باشید پس، به واسطۀ گناهان

به دست خودتان نعمت ها را از خودتان دور نکنید؛ بلکه 
نعمت های خداوند را به سبب اطاعت کردن از او و شکر او پایدار و

مستمر گردانید.
روایت از امام هشتم)ع( منقول است که فرمودند: حریم الهی 
را پاس بدارید. تقوای الهی معنایش، حفاظت حریم خداوند 

است. یک وقت تقوا را در ربط با اعمال مصرف می کنیم، به معنای 
پرهیز. در اینجا به معنای حفظ و حراست حریم خداوند است. 

»اِتٌِّقوا اهللُ اَُیَّها الّناُس« خطاب به جمیع است. حضرت می گوید: ای 
مردم، حریم الهی را  پاس بدارید. خب، حضرت دوباره یک مطلب 

را مطرح می فرماید: »فی نَعمه َعَلیُکم« در ربط با نعمت هایی که 

خداوند به شما عنایت کرده است. انسان باید حریم منعم را حفظ 
کند. بعد متفرع می کند، یعنی چی؟ خداوند به ما نعمت داده است، 
در این شبهه نیست؛ همه از اوست و این عنایاتی است که از اوست. 

حال چگونه حریمش را حفظ کنیم؟ »َفاَل ُتَنفُروَها بَمعاصیه« 
حضرت سراغ خدا نمی برد، می برد سراغ نعمت های خدا. کاری 

نکنید که به دلیل گناه، نعمت های خدا را از خودتان دور کنید. حاال 
فهمیدید چگونه حریمش را حفظ کنید؟ گناه نکنید. گناه، دور 

کردن نعمت ها از خود است. می دانید معنی نَفَرت چیست؟ »َفاَل 
ُروَها بَمعاصیه، بَل اسَتدیُموها« بلکه کاری کنید این نعمت ها  ُتَنِفّ
ادامه پیدا کند. به قول ما، باب استفعال، طلب است.  کاری کنید که 

دوام پیدا کند؛ نعمت های خدا همین جور پشت سر هم بیاید. گناه 
موجب می شود نعمت ها دور بشود. آیا می خواهید نعمت ها را 

بیشترش کنید و ادامه پیدا کند؟ »بَل اِسَتدیُموها بِطاَعِتِه َو ُشکِرهِ« 
در مقابل گناه است. اطاعت و سپاسگزاری از خداوند موجب 
می شود نعمت ادامه پیدا کند »َعلی نَِعِمِه َو اَیاِدیِه«. از خداوند 

به خاطر نعمت هایش و احسان هایی که به تو کرده تشکر کن، 
سپاسگزاری کن، حمد کن، ثنا کن. 

حضرت در اینجا رابطه بین گناه و قطع نعمت و رابطه بین اطاعت 
و شکر و ادامه نعمت را مطرح می کند.

سند حدیث: بحار جلد 75، صفحه 355

به کوشش رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
در هند و همکاری مرکز میکروفیلم نــور و دفتر 
نمایندگی سازمان در خراسان رضوی، وبینار »نقش 
ســادات رضــوی در گسترش فرهنگ اسالمی در 
هند« با حضور اندیشمندان و سخنرانان ایرانی و 

هندی برگزار شد.
به گزارش ایکنا؛ محمدعلی ربانی، رایزن کشورمان 
در دهلی نو طی سخنانی در این وبینار با اشاره به 
اهمیت و جایگاه ســادات رضــوی در مطالعات و 
پژوهش های شیعه شناسی در هند اظهار کرد: 
ســادات همواره یکی از عناصر در اسالمی سازی 
و تمدن سازی در بسیاری از جوامع مانند آسیای 
جــنــوب شــرقــی، شــبــه قـــاره و شــمــال آفــریــقــا و از 
مهم ترین عــوامــل انتقال و گسترش اندیشه و 
فرهنگ اسالمی در سرزمین هند به شمار می روند.
وی افزود: ساداتی که در دوره های مختلف، به ویژه 
دوره سالطین اسالمی هند از خراسان و دیگر نقاط 
ایران به هند مهاجرت کردند، از عوامل گسترش 
اسالم ناب در هند هستند. آنان پس از مهاجرت به 
هند در قرن ۱۲، مورد استقبال حکومت وقت قرار 
گرفتند و مناطق مختلفی مانند »نوهتا«، »پانی 
پــات«، »بیجنور« و بلندشهر »جــوار« را به مرکز 

سکونت و فعالیت سادات تبدیل کردند.
ربانی ادامه داد: در دوره بهمنیان، بسیاری از سادات 
از عراق و ایران و دیگر سرزمین های اسالمی به دکن 
مهاجرت کردند و برخی از آنان مانند صدرالشریف 
سمرقندی، میر فضل هللا انجوی شــیــرازی، شیخ 
آذری و محمود گــاوان به مناصب و مشاغل مهم 
سیاسی و اداری دست یافتند. در این دوران، افزون 
بر شاهان، درباریان نیز از شیعیان بنام بودند که 
از آن میان می توان به مصطفی خان اردستانی، 
نــخــســت وزیــر ابــراهــیــم شــاه و میرمحمد مؤمن 
استرآبادی اشاره کرد. میرمحمد مؤمن، از سادات 
استرآبادی بود و از نزدیکان به دربار شاه طهماسب 
صفوی و آموزگار فرزندان شاه به شمار می رفت. وی 
در زمان سلطان محمد خدابنده از ایران خارج شد و 
پس از سفر حج، به دکن رفت و در آنجا محمدقلی 
قطب شاه وی را به مقام پیشوایی منصوب کرد؛ 
مقامی که قدرت زیادی در حکومت قطب شاهیان 
داشت. استرآبادی به آبادانی قلمرو قطب شاهیان 
و افزایش توان اداری و گسترش فرهنگ تشیع در 
آنجا بسیار کمک کرد. در زمان وی، شهر حیدرآباد 
ساخته شد که معماری آن و بنایی که در وسط شهر 
قرار داشت، برگرفته از معماری شهر مشهد و بارگاه 

امام رضا)ع( دانسته شده است.
رایزن فرهنگی کشورمان در دهلی نو ابراز کرد: امروزه 
سادات رضوی در هند یکی از حلقه های پیوست 
ــران و هند به شمار مــی رونــد و  فرهنگی و دینی ای
همچون گذشته، منشأ خیر و برکت برای جامعه 

هند هستند. 
در ادامـــه مهدی خــواجــه پــیــری، رئیس مؤسسه 
میکروفیلم نور نیز در این وبینار، در سخنانی با 
اشاره به خدمات متقابل ایرانیان و هندیان اظهار 
کرد: عالوه بر خدمات و سهم ارزنده ای که ایرانیان 
به ویژه سادات در گسترش فرهنگ و تمدن اسالمی 
در هند بر عهده داشتند، برخی از شخصیت های 

ــد. آثـــار هندی نیز در ایـــران منشأ آثــاری  ــ ــودن ــ ب
ــود دارد که  بــســیــاری وجــ

ــه افــــــرادی  ــ مــتــعــلــق ب
اســت که از هند به 
ایــــــران مــهــاجــرت 
ــد. مــثــالً  ــ ــرده انـ ــ کـ
مــدرســه خیرات 
خـــان مــربــوط به 
ــیـــر دربــــــار  ــفـ سـ
قــطــب شــاهــیــان 
ــه  اســــــــت کــــــه ب
ــار صــفــویــان  ــ دربـ

فـــرســـتـــاده شـــده 
بــود. وی در دوران 
اقـــامـــت خـــود در 
مشهد مدرسه ای 

ــه بــه  ــ بـــنـــا کــــــرد کـ

مدرسه خیرات خان مشهور است.
ــزود: پــیــش از ایـــن، آســتــان قـــدس رضــوی  ــ وی افـ
سفیرانی به اطــراف و اکناف عالم می فرستاد که 
همگی عالم و فقیه و ادیــب بوده اند؛ بــرای نمونه، 
سیدحسین قمی، از اوالد موسی مبرقع به عنوان 
سفیر آستان قــدس به کشمیر اعـــزام شد و آثار 
این سید هنوز هم در هند موجود است. مدرسه 
»سلطان الــمــدارس« در لکهنو را یکی از اوالد 

سیدحسین قمی بنا کرده است.
سپس موالنا سیدعالم مهدی رضــوی از سادات 
رضوی هند، دیگر سخنران این وبینار با اشاره به 
کتاب »شجرات طیبات« تألیف سید ظهورحسین 
گفت: کتاب های زیــادی در مــورد شجره نامه های 
ســادات در هند به رشته تحریر درآمــده و سادات 
رضوی در اقصی نقاط هند سکونت دارند و مشهور 

هستند.
غــالم رضــا جــاللــی، پژوهشگر مرکز پژوهش های 
آســتــان قــدس رضــوی نیز ضمن تشریح جایگاه 
سادات در تحوالت فکری و فرهنگی در جهان اسالم 
و شبه قاره افزود: یکی از فرزندان نسل موسی مبرقع 
که به منطقه کشمیر مهاجرت کرد، تأثیرات شگرفی 
در این منطقه از خود برجا گذاشت و نسل سادات 

رضوی در هند از طریق ایشان گسترش یافت.
موالنا سید شمشاد احمد رضــوی نیز با اشــاره به 
مظالم بنی عباس و دیگر سلسله ها بــه ســادات 
گفت: ســادات برای در امان ماندن از این ظلم ها، 
نزدیک به هزار و ۲00 سال پیش به هند مهاجرت 
کردند که با استقبال گرم هندوان منطقه روبه رو 
شدند. همه سادات رضوی، از نسل موسی مبرقع، 

فرزند جواداالئمه)ع( هستند.
ــا ســیــد تــصــدیــق حــســیــن رضــــــوی، دیــگــر  ــوالنـ مـ
سخنران هندی این وبینار در سخنان خود گفت: 
سیدعبدهللا زربخش، از فرزندان موسی مبرقع از 
منطقه جاجرم )منطقه ای بین مشهد و تهران( به 
هند آمد و در منطقه زیدپور کنونی ساکن شد و به 
تبلیغ دین اسالم پرداخت. وی با دختر سید ساالر 
از همان منطقه ازدواج کرد و نام فرزندش را »زید« 
نهاد و به این ترتیب منطقه ای به نام زیدپور شهرت 
پیدا کرد. سید زربخش بعدها به ایران بازگشت، 
ولی سید زید و مادرش همان جا ماندند و جمعیت 
سادات رضویه از نسل وی گسترش یافت. سادات 
رضوی مناطق دیگر هند به نوعی با سادات زیدپور 

مرتبط هستند.
حجت االسالم مهدی علیزاده موسوی، پژوهشگر 
ایرانی نیز در سخنانی با تأکید بر اینکه هند، دومین 
کانون مرکزی پیروان مکتب اهل بیت)ع( در جهان 
اســت، گفت: برخی نهادها به خصوص آستان 
قدس رضوی و مؤسسه میکروفیلم نور تالش های 
زیادی برای شناخت سادات، به ویژه سادات رضوی 

انجام داده اند که شایان ستایش است.
موالنا سیدغالم حسین رضوی نیز در سخنان خود 
گفت: مهاجرت سادات رضوی به هند، از قرن 5 و 
۶ آغــاز شد و در قرن ۸، تعداد 700 نفر از سادات 
همراه با شاه همدان به کشمیر آمدند. همچنین 
پس از حمله مغول به ایــران در قرن ۹ بسیاری از 
سادات رضوی به سوی هند سرازیر شدند. در دوره 
صفویان نیز این مهاجرت ادامه داشت. این سادات 
تأثیر عمیقی بر فرهنگ و تمدن 
کشور میزبان گذاشتند. 
در دوره بهمنی ها در 
هند، به دلیل اینکه 
پــادشــاهــان بهمنی 
حنفی مذهب و به 
حضرت  افضلیت 
عـــلـــی)ع( بـــر دیــگــر 
صحابه قائل بودند، 
سادات به مناصب 
ــی  ــ ــت ــ ــم دول ــهــ ــ م
دســت یافتند 
ــات  ــ ــدمـ ــ خـ و 
شایانی به دین 
و فرهنگ ارائــه 

دادند.

حجت االسالم والمسلمین حبیب هللا فرحزاد طی 
سخنرانی در حرم حضرت معصومه)س( با اشاره به 
آغاز ذی الحجه، این ماه را ماه امامت و والیت دانست 
و اظهار کرد: از اول ذی الحجه تا عید قربان دهه مهمی 
است و پیامبر)ص( فرمودند در هیچ ایامی عبادت نزد 

خدا محبوب تر از این دهه نیست.
وی بــا بیان اینکه در هیچ ماهی مانند ذی الحجه 
مناسبت های فراوان مرتبط با اهل بیت)ع( نداریم، 
گفت: اول ذی الحجه ازدواج امیرالمؤمنین)ع( با 
حضرت زهــرا)س(، هفتم ماه شهادت امام باقر)ع( و 
نهم شهادت حضرت مسلم، سد االبواب و روز بزرگ 
عرفه و بهترین وقت برای دعاست، همچنین دهم 
ذی الحجه روز عید قربان و اعالن سوره برائت توسط 

امیرالمؤمنین)ع( پس از فتح مکه است.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: پس از عید قربان نزول 
آیه فدک، والدت امام هــادی)ع( و عید بزرگ غدیر از 
جمله مناسبت های این ماه است که باید هر کدام از ما 
برای این عید بزرگ کاری انجام دهیم. پیامبر)ص( در 

روز عید غدیر فرمودند: واجب است این پیام غدیر 
را حاضران به غائبان و پدران به فرزندان تا روز 

قیامت اعالم کنند.وی با بیان اینکه تمام 
اعمالی که در عید نوروز انجام می دهیم 
مانند دید و بازدید، پوشیدن لباس نو و 
تمیز، صله رحــم، اطعام و... در روایــات 
ــزود: امام  بــرای عید غدیر بیان شــده، اف
هشتم)ع( فرمودند در غدیر دل هر مرد و 

زن مؤمن را شاد کنید؛ بنابراین باید 
یــک جشن جهانی صــورت 

بگیرد.
ــرد:  فـــرحـــزاد تــصــریــح ک
امام صــادق)ع( سه بار 
قسم جالله خوردند 

و فرمودند: »خداوند در عالم روزی را باالتر از غدیر خم 
خلق نکرده است« زیرا زحمات تمام انبیا در این روز به 
ثمر نشست و دین کامل شد و خداوند به پیامبر)ص( 
می فرماید اگر ابالغ والیت امیرالمؤمنین)ع( را انجام 

ندهی رسالتت را انجام نداده ای.
وی بــا بیان اینکه خــداونــد دو بــرابــر شــب قــدر و ماه 
مبارک رمضان در عید غدیر افراد را می آمرزد، گفت: 
برای اطعام، هیچ روزی ثواب باالتری از روز عید غدیر 
نــدارد و کسی که عید غدیر یک مؤمن را اطعام کند 
مانند این است تمام انبیا، امامان و صدیقان عالم را 
میهمان کرده است.استاد حوزه علمیه با بیان اینکه 
ما بــرای تبلیغ غدیر کم گذاشتیم، اظهار کــرد: همه 
ما باید از خودمان مطالبه کنیم که برای غدیر چکار 
کرده ایم و باید همه ما وظیفه خود را در زمینه تبلیغ 
و گرامیداشت عید غدیر انجام دهیم.وی با اشاره 
به دیگر مناسبت های ماه ذی الحجه که در رابطه با 
امامت و والیت است، گفت: نزول آیه معارج در باره 
دشمنان حضرت علی)ع(، والدت امــام هفتم)ع(، 
 نزول آیه تطهیر، نزول آیه مباهله، نزول سوره 
هـــــل اتــــــی و نــــــــزول آیــــــه والیــــــــت کــه 
امیرالمؤمنین)ع( در رکــوع انگشتر به 
ــد همگی در ایــن مــاه اتفاق  فقیر دادن
افتاده و این ماه را به والیــت و امامت 
گره زده است.فرحزاد در ادامه با اشاره 
به روایتی از امــام جــواد)ع( گفت: تکیه 
بر خداوند بهای هر چیز گرانقیمت و 
نردبانی برای رسیدن به هر بلندی 
و آرزویــی است و کسی که 
بــا خــدا خــود را بی نیاز 
کند مــردم محتاج او 
می شوند و او محتاج 

مردم نخواهد شد.

با حضور استادانی از ایران و هندوستان

وبینار »نقش سادات رضوی در گسترش 
فرهنگ اسالمی در هند« برگزار شد

حجت االسالم والمسلمین فرحزاد مطرح کرد

 روز غدیر 
باید روز جشن جهانی شود

تا غدیرگزارش

آیین معرفی کتاب »سفیر شیعه در غرب« 
از تازه ترین منشورات مؤسسه فرهنگی 
هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی برگزار 
ــاب شـــرح مــجــاهــدت هــا و  ــت شـــد. ایـــن ک
تالش های مرحوم حجت االسالم محمد محققی الهیجی، 
نخستین امام جماعت مسجد هامبورگ و روایتی مستند از 

تاریخچه مرکز اسالمی هامبورگ است.
 آیـــت هللا رضــا رمضانی گیالنی، دبیرکل مجمع جهانی 
اهــل بــیــت)ع(، در ایــن مراسم در تجلیل از حجت االسالم 
محققی الهیجی گفت: آقای عبدالجواد فالطوری در حوزه 
تحصیل کــرده، شاگرد مرحوم آقــای خویی بــود و در آلمان 
جایگاه پروفسوری را دریافت کرد. وقتی از ایشان دعوت شد در 
دانشگاه تهران تدریس کند، گفت: از من توقع نداشته باشید 
چیزهایی را که اینجا آموختم تدریس کنم؛ من در آنجا یا قرآن 
می گویم یا نهج البالغه. چون اگر کسی نهج البالغه را داشته 
باشد، نظام فکری مرتب و منظمی خواهد داشت. امروز ما 

باید این نظام فکری را در جامعه بشری ارائه کنیم.
آیت هللا رمضانی گیالنی سپس به ویژگی های شخصیتی 

نخستین امام جماعت مسجد 
هامبورگ اشــاره کرده و یکی از 
برجستگی های اخالقی مرحوم 
ــع ایــشــان  ــواضـ مــحــقــقــی را تـ
دانــســت و گفت: در حقیقت 
خدا به واسطه این تواضع به او 
رفعت داد. امروزه جامعه بشری 
تشنه اخالق به معنای واقعی 
کلمه اســت. می بینید امــروزه 
هانستون بحث اخالق جهانی 
را مطرح می کند که بسیاری 
از آن مباحث از مبانی اسالم 
گرفته شــده اســـت. مرحوم 

آقای محققی در دیار غربت فقط از باب تکلیف حضور پیدا 
کرد. استاد ما می فرمودند: همان طور که تعلم علم الزم است 
اگرچه در منطقه دور باشد، تعلیمش هم ولــو در منطقه 
دورافتاده باشد ضروری است. منتها این تعلیم و تعلم اگر 
صبغه الهی داشته باشد ماندگار خواهد بود؛ و یبقی وجه 

ربک ذوالجالل و االکرام.
وی با اشاره به دوره مدیریت آیت هللا شهید بهشتی در مرکز 
اسالمی هامبورگ نیز گفت: آیت هللا شبیری درباره شهید 
بهشتی می فرمود: ایشان دقت نظرش از همه ما بیشتر بود؛ 
حتی از آقــای موسی صــدر. این ها نکته های بسیار دقیقی 
است که باید بدان توجه داشته باشیم. امروزه دنیای غرب 
و بشریت محتاج این گونه مبلغان است. ما در این زمینه کار 
نکردیم و عقب هستیم. نتوانستیم مبلغان زبــان دان که از 
ابهت علمی و معنوی برخوردار باشند اعزام کنیم. بعضی ها 
هم که رفتند ناموفق بودند؛ چون برخی مرعوب غرب شدند و 
برخی دیگر هم گفتند غرب هیچ چیزی ندارد. اما نباید این طور 
قضاوت کرد.مدیر اسبق مرکز اسالمی هامبورگ با اشاره 
به تاریخچه مسجد امام علی)ع( گفت: برای محل احداث 
مسجد، ســه مکان را در 
نظر گرفته بودند که آقای 
بروجردی فرموده بودند 
بهترین جــا انتخاب 
ــولــش را هم  شـــود و پ
از مــا بگیرید کــه پول 
پاک باشد. فروشنده 
ــزار  ــیــمــت ۳00 هــ ق
مــارک داده بــود ولی 
وقــتــی فهمید بــرای 
چه کاری این زمین را 
می خواهند، 50 هزار 

مارک تخفیف داد.

جهانشهر
در آیین معرفی کتاب »سفیر شیعه در غرب« عنوان شد

تأثیرگذاری مرکز اسالمی هامبورگ؛ 
مرهون خلوص نیت بانیان

ــه مــســتــقــیــمــی  ــنـ آمـ
چهارشنبه ها به عنوان روزی 
که در هفته به امــام رضــا)ع( 
اخــتــصــاص دارد بهترین 
فرصت برای انس و الفت با 
امــام رئـــوف)ع( از دور و نزدیک و نیز درس آمـــوزی از 
سیره حضرت)ع( است. از این رو، در چهارشنبه امام 
رضایی دیگری، به منظور بررسی راه هــای این انس و 
ــوف)ع( با حجت االسالم  صمیمیت یافتن با امــام رئ
دکتر ناصر رفیعی، کارشناس و سخنران مذهبی 
گفت وگویی ترتیب داده ایــم که در ادامــه مشروح آن 

تقدیم حضورتان می شود.

اگــر بخواهیم در چهارشنبه های امـــام رضایی  ◾
بیشترین انس و الفت را با امام رضا)ع( برقرار کنیم و 
آثار و برکات این انس را به دیگر ایام هم تسری دهیم، 

راهش چیست؟
برای این انس و الفت و بهره مندی از برکات آن باید 
بدانیم امام رضا)ع( از ما چه انتظاراتی دارند و با عمل 
به آن ها، مسیر انس را طی کنیم. ما همواره انتظارات 
خودمان را به حضرت)ع( می گوییم و توقع اجابت 
آن هــا را داریــم؛ مثل اینکه از امــام رضــا)ع( خانه و 
شفای بیمار و... را می خواهیم در حالی که باید 

بدانیم ایشان از ما چه می خواهند.
ــه حــضــرت عبدالعظیم  امـــام رضــــا)ع( در نــامــه ب
حــســنــی)ع( ایــن تــوقــعــات را در ۶ بند خــطــاب به 
شیعیان آورده و می فرمایند: سالم من را به دوستان 

ما برسان و بگو من از شما چند انتظار دارم... .
در واقع امام رضا)ع( با تبیین این انتظارات تصریح 
کرده اند هر کس می خواهد به ایشان نزدیک شود 
باید این مسیر را طی کند، ما نیز اگر می خواهیم به 
ایشان نزدیک و با حضرتش صمیمی شویم، باید 

این مسیر را طی کنیم.

این انتظارات شش گانه که مسیر انس ما با امام  ◾
رضا)ع( را هموار می کند، شامل چه رفتارهایی است؟

نخستین درخواست امام رضــا)ع( از ما این است 
اجــازه ندهیم شیطان بر ما مسلط شود و راه نفوذ 
شیطان را بر خود ببندیم. قــرآن می گوید: »... به 
آنــان بگو در دل هـــای خویش بــرای شیطان راهــی 
نگشایند«. باید توجه داشت شیطان در هر کسی به 
یک شیوه نفوذ می کند، برای مثال پیرمرد ۹0 ساله 
را با نامحرم تحریک نمی کند یا یک بانوی محجبه و 
نمازشب خوان را به فحشا فرا نمی خواند بلکه به او 

می گوید پس از جلسه روضه، غیبت کن!

شیطان در یکی از راه مال نفوذ می کند و در دیگری 
از مسیر زبان، برای همین هم ائمه)ع( بر پرهیز از 
بدزبانی )فحش و ناسزا( تأکید دارند. فحش، نگاه 
به نامحرم، غضب و... هر یک می تواند راه نفوذ 
شیطان باشد و مهم آنکه هیچ کس جز خود انسان 
نمی تواند این راه ها را بشناسد و مسیر آن را در خود 

سد کند.

امــام رضــا)ع( در ادامــه چه انتظاراتی از شیعیان  ◾
دارند؟

صــداقــت در کــالم و پرهیز از دروغــگــویــی دومین 
سفارش حضرت ثامن الحجج)ع( اســت: »آنــان 
را به راستگویی در گفتار فراخوان اســت«. روایات 
متعدد بر راستگویی تأکید دارند چنان که در حدیث 
است امتیاز افــراد را به نماز آن هــا ندانید بلکه به 
صداقت و راستگویی آن ها بدانید. به قدری در کالم 
معصومان)ع( بر مسئله صداقت تأکید شده که 
در کتاب »کافی« بابی مفصل به صدق الحدیث 

اختصاص دارد.
باید توجه داشت دروغ در هر شکلی که باشد، بد و 
ناپسند است اما بدترین دروغ، دروغگویی مسئوالن 
به مردم است! دروغ به انــدازه ای آثار سوء دارد که 
امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: حتی به شوخی دروغ 
نگویید. این تأکید برای آن است که تکرار دروغ به 

شوخی، این کار را برای ما آسان می کند.
سفارش سوم امام رضا)ع( به شیعیان، امانتداری 
ــروز بـــزرگ تـــریـــن امـــانـــت نـــزد مـــا خــون  ــ ــت. امـ اســ
شهداست که نباید از آن غافل شویم. خون نزدیک 
به ۳00 هــزار شهیدی که بــرای حفظ نظام و کشور 

ایثار شده است.
امام رضــا)ع( در ادامــه نامه و بیان درخواست های 
خود از شیعه، می فرمایند: با هم منازعه نکنید و 

سکوت کنید. 
این توصیه برای امروز ما به ویژه در مسائل سیاسی 
بسیار کــاربــرد دارد، چراکه بسیاری از بحث های 

سیاسی بی جهت و گناه است.
حضرت ثامن الحجج)ع( در پنجمین انتظار خود 
به روی آوردن شیعه به یکدیگر و گره گشایی آن ها 
از هم تأکید دارنــد و سرانجام در ششمین توصیه 
می فرمایند: به آن ها بگو همدیگر را تخریب نکنند و 
به هم ضربه نزنند و به یکدیگر آزار نرسانند و آبروی 

همدیگر را نریزند.
انتظار همه ائمه و امام رضا)ع( از ما پرهیز از توهین 
و تحقیر یکدیگر است. امام رضا)ع( فرمودند: قسم 
به خــدا کسی که ایــن کــار را انجام دهــد از من دور 

است و دچار عذاب دنیا و آخرت می شود... سپس 
ادامه می دهند: کسی که یکی از دوستان ما را آزار 
دهد و نیت سوئی داشته باشد، گناهانش آمرزیده 

نمی شود. 

آیــا از راه دور و در فرصت چهارشنبه های امام  ◾
رضایی هم می توان از عنایات و الطاف امام رئوف)ع( 

بهره مند شد؟
امــام رضــا)ع( عنایاتی خاص به زائــران خود دارنــد. 

ریان بن صلت می گوید: با یکی از دوستان محضر 
امام رضــا)ع( رسیدیم، شنیده بودم تعدادی سکه 
به نام امــام رضــا)ع( به عنوان ولیعهد ضرب شده 
می خواستم از ایشان سکه و نیز پیراهنشان را برای 
تبرک بگیرم. وقتی وارد شدیم، محضر حضرت امام 
رضا)ع( شلوغ بود از این رو نتوانستم خواسته ام را 
بیان کنم )رویم نشد( و از منزل حضرت)ع( خارج 
شدم... هنوز چند قدمی نرفته بودم که یک نفر مرا 
صدا زد و بسته ای را از سوی امام رضا)ع( به من داد، 
وقتی آن را گشودم داخلش یک پیراهن و ۳0 سکه 
بود.شیخ صــدوق)ره( نیز می گوید: غالمی با ارباب 
خــود کنار حــرم امــام رضـــا)ع( آمــد. چــون وارد حرم 
مطهر شدند ارباب مشغول نماز شد و به غالم هم 
اجازه داد نمازش را بخواند. هر دو در حال و هوای 
خویش مشغول زیــارت شدند؛ پس از زیــارت و در 
مسیر، ارباب به غالم گفت: در کنار حرم امام رضا)ع( 
تصمیم گرفتم کنیزی را که دارم آزاد کنم و کنیز را به 
تزویج تو درآورم و برایتان سرپناهی فراهم کنم... غالم 
گریست و گفت: به خدا که من هم همین ها را در 

سجده خواستم!
باید توجه داشت یکی از شیوه های امام رضا)ع( در 
پاسخ به توسالت و درخواست های ما سبب سازی 
است؛ یعنی خداوند به واسطه وجود ایشان راه را 
بــرای انسان می گشاید. دامــان امــام رضــا)ع( را رها 

نکنید که ایشان از دل های ما خبر دارند.

برای زیارت امام رضا)ع( چه آثار و برکاتی در روایات  ◾
تصریح شــده که عطش ما را به ایــن زیــارت افزایش 

می دهد؟
زیارت امام رضا)ع( آثار و برکات بسیار دارد. پیامبر 
اکرم)ص( در این باره فرمودند: به زودی پاره ای از تن 
من در خراسان مدفون خواهد شد که هیچ غمزده ای 
او را زیارت نمی کند مگر آنکه خدای عزّ و جلّ غبار 
غم را از خاطرش برطرف می کند و نیز هیچ گناهکاری 
مگر آنکه خدا گناهانش را می آمرزد. پیامبر)ص( 
درباره دو معصوم تعبیر »پاره تن« را به کار برده اند، 
یکی حــضــرت زهــــرا)س( و دیــگــری امـــام رضـــا)ع(؛ 
برای همین است وقتی از حرم امام رضــا)ع( خارج 
می شویم احساس نشاط و فرح داریم. عالوه بر این، 
پیامبر)ص( فرمودند: هر کس فرزند غریب من را در 
توس زیــارت کند، گویا یک حج انجام داده است، 
سپس فرمودند: نه ثواب دو حج را دارد، ایشان این 
برکات را ادامه دادند تا آنکه ثواب 70 حج را برای این 
زیارت بیان کردند. بنابراین اینکه در ادبیات عامه 
از زیــارت امام رضــا)ع( به حج فقرا تعبیر می شود، 

ریشه روایی دارد.
شاید سؤال شود آثار و برکات زیارت چیست؟ من 
چهار اثر را برای زیارت می شمرم. نخستین اثر زیارت 
ائمه)ع(، توحید است یعنی انسان اعتقادش به خدا 
قوی می شود. کسی اگر در نمازش سستی می کند، 
ذهنش درگیر شبهه است و این ها، باید به زیارت 
بیاید. شما در همین زیارت امام رضا)ع( می خوانید: 
»اللهم الیک صمدت من ارضی...« یعنی خدا من 
با این زیارت به سوی تو متوجه شدم، بنابراین خودِ 
زیارت بهترین زمینه برای عمق بخشیدن به توحید 
ــارت، پــاالیــش آدم اســت. وقتی  اســت. اثــر دوم زیـ
انسان به اینجا می آید یک تحول و شست وشوی 
درونی پیدا می کند. بعضی ها می گویند افسرده ایم، 
احساس گناه می کنیم، امید نداریم؛ من بالفاصله به 
آن ها می گویم یک زیارت بروید. حاال زیارت هم فقط 
منحصر به اینجا نیست، به نزدیک ترین زیارتگاه 
بروید چرا که به قول رهبر معظم انقالب این بقاع 
متبرکه قطب فرهنگی و سازندگی است. نفس آمدن 
به زیارت، انسان را تغییر می دهد. چقدر انسان ها 
که در همین حرم متحول شدند، تغییر پیدا کردند 
و دست از گذشته خود برداشتند. البته این تحول 
هم عزم و اراده می خواهد. وقتی ائمه)ع( ما در قید 
حیات بودند هم همین کار را انجام می دادند. به 
امام قول می دادند دیگر سراغ گناه نروند. در زمان 
امام صادق)ع( فردی که کارگزاری در دولت بنی امیه 
بــود و مــال حــرام وارد زنــدگــی اش شــده بــود به امام 
گفته بود می خواهم توبه کنم. آقا فرموده بودند: 
اگر مال حرام را از زندگی ات دور کردی ما بهشت را 
برای تو تضمین می کنیم. اثر دیگر زیارت، افزایش 
ــاد می کند.  محبت اســت. زیـــارت محبتمان را زی
اینکه می گویند دوری و دوستی غلط اســت. هر 
چقدر انسان نزدیک تر باشد، محبتش نیز بیشتر 
می شود. آمدن به زیارت، اعالم محبت است. امام 
رضا)ع( فرمود: من به گردن شما حقی دارم و آن این 
است که به زیارت ما بیایید. روایت داریم کسی که 
به مکه بیاید ولی به زیارت امام نیاید، جفا کرده و 

آلودگی هایش را پاک نکرده است. 
در مورد آداب زیــارت هم فقط به همین یک نکته 
اکتفا می کنم که خودش صدها شاخه می شود و آن 
احساس حضور است.  تصور کنید به پیشگاه یک 
مرجع یا عالم می روید، سریع لباس عوض می کنید، 

عطر می زنید، صدایتان را جلو او بلند نمی کنید. 
از همین رو اگر بدانید امــام رضــا)ع( حضور دارند 
همین احساس را دارید و موجب می شود بسیاری 

از آداب زیارت را رعایت کنید. 

 زیارت قبول...
التماس دعا

از خادمانه / درست وقتی  زاده  مجید تربت 
چوب پر به دست ایستادن و کاری 
نکردن، حوصله ام سر رفته بود، زائر 
مورد نظر از دور پیدایش شد. بست 
شیخ بهایی را گرفته بود و داشت با 
ویلچر به سرعت می آمد. به ورودی 
ایستاد.  رسید  که   13 کفشداری 
عرق کرده بود و تقریبًا نفس نفس 
می زد. حس کردم وقتش است. جلو 
رفتم: سالم...خوش اومدین... اجازه 
بیارم  در  کفشاتونو  می فرمایین 

بذارم توی کیسه پالستیکی؟
پشت  با  را  پیشانی اش  عرق  مرد، 
مهربان  و  جدی  کرد،  پاک  آستین 
نخیر...  ولی  گرم...  شما  دم  گفت: 
الزم نیس! با خنده گفتم: ولی باید 
کفشاتونو در بیارین... کفشا رو در 
بعد  نایلون  توی  بذارمش  بیارین 

خودم می برمتون داخل.
شد،  خم  لبخندزنان  همان طور 

زد  را  شلوارش  راست  سمت  پاچه 
پای  کردن  باز  به  کرد  و شروع  باال 
سراغ  رفت  هم  بعد  مصنوعی اش! 
شد  تمام  که  کارش  دیگرش.  پای 
گرفت  را  مصنوعی  پاهای  جفت 
طرف من که متعجب ایستاده بودم و 
گفت: فقط شما زحمت بکش این دو 

تا رو بذار توی جیب پشت ویلچر!
پاها را پشت ویلچر جابه جا کردم و 

پرسیدم: خب... بریم؟
نباید  که  من... شما  عزیز  نه  گفت: 
پستت رو ترک کنی، مسئولیت داره! 
تا  بّپا  منو  بکش ویلچر  یه زحمتی 
برگردم. بالفاصله روی دست هایش 
بلند شد، با مهارت از ویلچر پایین 
خزید و قبل از اینکه چیزی بگویم، 
دست هایش،  کمک  به  طور  همان 
رفت  و  داخل  کشاند  را  خودش 
طول  لحظه ای  چند  ضریح!  سمت 
ببینم  و  بیایم  خودم  به  تا  کشید 

صید از چنگم پریده و فقط ویلچر 
که  مانده  مصنوعی اش  پاهای  و 
باید مراقبشان باشم. نیم ساعت بعد 
زائر  به  دادن  آدرس  مشغول  وقتی 
بودم، برگشت. همان طور عرق ریزان 
تا  زیارت.  از  قبل  مثل  نفس زنان  و 
باال  ویلچر  از  را  خودش  جنبیدم، 
با  دستش  دادم  که  را  پاها  کشید. 
خنده گفت: داداش ما رو ببخش تو 
رو خدا... نذاشتیم به ثواب خدمتت 
قرار  آقا  با  جوونی  از  من  برسی... 
داشتم که فقط با پای خودم برسم 
خیلی  پاها  این  خب  خدمتشون... 
اصاًل،  نیست  پا  نیس...  خودم  مال 
دارم...  که  دست  ولی  فقط...  دکوره 
برم  خودم  دستای  با  خواستم 

زیارت... .
به  و  بزنم  لبخند  توانستم  فقط 
زحمت بگویم: قبول باشه... التماس 

دعا. 

فریده مجیدی، بانویی از اهل سنت کشورمان با ایجاد یک 
ایستگاه درمــانــی و رایــزنــی با پزشکان و متخصصان، درد 
بی پولی را برای بیماران بی بضاعت ۱۳ روستای مختلف از 

طریق انجام ویزیت و درمان رایگان، درمان کرده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، مهرواره »محله همدل« از 
ماه مبارک رمضان به همت بنیاد هدایت کلید خورده است 
تا با به کارگیری ظرفیت های محلی مسجدمحور از مشکالت 

اهالی گره گشایی کند.
خانم »فریده مجیدی« از خــواهــران اهــل سنت و مذهب 
همسرش تشیع است؛ آن ها درصددند مشکالت مردم را با 

هر دین و مذهبی که دارند، حل کنند. 
همت باالی او زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم 
ــروع بــه تحصیل کـــرد و حــاال  ــوزی شـ ــوادآمـ در نهضت سـ

لیسانس علوم تربیتی دارد و یکی از چهره های موفق نهضت 
محسوب می شود.این منتخب مهرواره محله همدل که 
سختی ها و مشکالت زیــادی را در زندگی خــود پشت سر 
گذاشته به درک خوبی از مشکالت مــردم رسیده و عالقه 
زیادی به رفع مسائل آن ها دارد و به همین دلیل از یکسال 
پیش، تمام همتش را برای انجام فعالیت های خیرخواهانه 

به کار گرفته است.
ایــن فعال اجتماعی که اهــل دیــوانــدره کردستان است، 

دغدغه اش معیشت مــردم و مهیا کــردن هزینه دارو 
و درمــان بیماران بی بضاعت است .او با همراهی 

خـــانـــواده، خــانــه بــه خــانــه مــــی رود و از مــردم 
پرس وجو می کند تا نیازمندان را شناسایی و 

به آن هــا کمک کند و از هیچ تالشی بــرای رفع 

مشکل نیازمندان دریغ نمی کند.
آزادسازی زندانیان با هزینه ۱۴۶ میلیون تومان، اهدای کفش 
به نیازمندان به ارزش ۱0 میلیون تومان، رایزنی با پزشکان 
متخصص و کارشناسان تغذیه و مشاوره های اجتماعی 
برای ویزیت و درمان رایگان، اهدای جهیزیه به نوعروس های 
بی بضاعت به ارزش ۱۴0میلیون تومان، اهدای بسته های  
نــوشــت افــزار و پــرداخــت هزینه های کتاب های 
درســی دانــش آمــوزان بی بضاعت و اهــدای 

بسته های معیشتی به خانواده های آسیب دیده از کرونا 
به ارزش ۲50 میلیون تومان از دیگر اقدامات و فعالیت های 

خیرخواهانه او است.
همچنین با پیگیری های این بانوی دغدغه مند، ایستگاه 
درمانی در مرکز یک روستا ایجاد شده که خانواده های بیمار 
و نیازمند ۱۳ روستا را بــرای انجام ویزیت و درمــان رایگان 

پوشش می دهد.
ایــن منتخب مرحله شهرستانی مــهــرواره محله همدل 
تاکنون با مؤسسات خیریه دیگر همکاری داشته و آرزوی 
ــن روزهــایــش تأسیس یــک مؤسسه خیریه بــه صــورت  ای
مستقل است که بتواند به صورت متمرکز 
و با قدرت بیشتر به فعالیت هایش 

ادامه دهد.

خبر خوبخبر خوب

بانویی که درد بی پولی را 
برای بیماران 13 روستا 

درمان کرده است

 گفت وگو با حجت االسالم ناصر رفیعی 
به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی

 تصور کنید به پیشــگاه یک مرجع یا عالم می روید، سریع لباس 
عوض می کنید، عطر می زنید، صدایتان را جلو او بلند نمی کنید. 
از همین رو اگر بدانید امام رضا)ع( حضور دارند همین احساس 

را دارید و موجب می شود بسیاری از آداب زیارت را رعایت کنید. 

گزيدهگزيده

 امام رضا jببین
 می خواهداز تو چه
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