صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا صابری خورزوقی

• با توجه به استفاده فراوان از آیات قرآن و اسماء مقدسه ،رعایت احکام شرعی یادآوری می شود.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان شهید نامجو ،کوچه شهدا ،پالک ،58واحد 4

• نقل مطالب این روزنامه ،حتی بدون ذکر منبع ،برای عموم عالقه مندان آزاد است.
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عترت

به ياد حجت منتظر

اوصاف منتظران

منتظر مقابل منکرات سکوت نمیکند
تالش برای گسترش خوبی ها و معروف ها در جامعه و مقابله با بدی ها
و مفاسد و ستم ها ،بسیار مقدس است .کاری است که منجی بشریت
حضرت مهدی علیه السالم با قیام جهانی اش این هدف را در سطح
جهانی پیاده و دنیا را اصالح خواهد کرد.
به گزارش شبستان :اسالم ،آیینی اجتماعی است و عالوه بر اصالح فرد،
به رشد اجتماعی و اصالح جامعه هم نظر دارد.
برای بهبود وضع جامعه وضع قوانین الزم است و بهترین قوانین هم
وقتی کارساز است که به آن عمل شود .ضامن اجرای قوانین اسالم،
هم حکومت اسالمی است و هم نیروی اجرایی و قضایی و هم تعهد
و احساس مسئولیت مردم .از این رو ،یک تکلیف دینی به دوش همه
است ،به نام امر به معروف و نهی از منکر ،به خصوص در مرحله «تذکر
لسانی» که نظارت افراد بر عملکرد دیگران و دولت را در بردارد.
امر به معروف و نهی از منکر ،دو فریضه واجب است و در کنار نماز و
روزه از فروع دین به شمار می آید .خداوند در قرآن مکرر به آن دستور
داده و آثار آن را فرموده است .از جمله در سوره مبارکه آل عمران ،آیه
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َ
در روایات از این واجب به عنوان «ا َسمی الفرائض» و باالترین واجب
ّ
األمرب َ
«إن َ
المعروف ِ
ها یاد شده است .امام باقر علیه السالم فرمودند:
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َ
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ُ ُّ
لحاء ،فریضة عظیمة ِبها
المنک ِر َسبیل
و النهی عن
األنبیاء و ِمنهاج الص ِ
ِ
ُ َ ُّ
ُِ
ُت ُ
ُ
َ
ُ
المکاسب؛ امر به معروف و نهی
المذاهب وت ِحل
قام الفرائض و تأمن
ِ
ِ
از منکر راه پیامبران و روش صالحان است ،واجبی بزرگ که واجبات
دیگر به وسیله آن برپا می شود و راه ها ایمن می گردد و کسب ها و
درآمدها حالل می شود)1(».
پیامبران الهی ،پیشتاز عمل به این تکلیف بودند .خداوند یکی از
رسالت های پیامبر اعظم صل الله علیه وآله را امر به معروف و نهی
از منکر شمرده است )2( .در سیره امیرمومنان(ع) و ائمه(ع) دیگر هم
انجام این وظیفه ،جایگاه خاصی دارد.حتی امام حسین علیه السالم
قیام جاودانه خود را که برای مبارزه با ستم و جور و احیای دین و نفی
بدعت ها و اجرای احکام قرآن بود با هدف امر به معروف و نهی از منکر
معرفی کرد.در جامعه خداپسند ،این فریضه باید زنده و اثرگذار باشد و
همه نسبت به آن احساس تکلیف کنند و بی اعتنا نباشند .در روایات به
کسی که به این دو واجب عمل نمی کند و نه قلب ،نه زبان و نه با دست
و اقدام عملی ،عکس العملی از خود در مقابل مفاسد و گناهان و بدعت
ها از خود نشان نمی دهد« ،مرده ی زنده نما» و به تعبیر حضرت علی
ّ ُ
«میت األحیاء» گفته شده است)3( .
علیه السالم
ناگفته نماند که عمل به این دو واجب شرعی ،شرایطی دارد و برای آن
مراحل و مراتب و شیوه های خاص بیان شده که باید با آنها آشنا بود و
باید صفات شایسته و الزم برای آمر و ناهی را داشت و خودساخته بود
تا به دیگرسازی پرداخت.
جامعه مطلوب آن است که مردم ،با احساس تکلیف دینی نسبت به همه
کارها نظارت کنند و بی تفاوت نباشند و فرهنگ ِ«به من چه» نداشته
باشند .اگر این احساس وظیفه در جامعه کمرنگ شود و هر کس به
امید دیگری دست روی دست بگذارد و حرفی نزند و اقدامی نکند ،هم
مفاسد دامنگیر همه می شود و هم عذاب الهی همه را دربر می گیرد.
گنهکاران را به خاطر گناهشان و دیگران را به خاطر سکوتشان.
پیامبر خدا صل الله علیه وآله فرمودند« :هر گاه مردم منکر و زشتی را
ببینند و جلوی آن را نگیرند ،کیفر الهی همه را فرا می گیرد)4( ».
تالش برای گسترش خوبی ها و معروف ها در جامعه و مقابله با بدی ها
و مفاسد و ستم ها ،بسیار مقدس است .کاری است که منجی بشریت
حضرت مهدی علیه السالم با قیام جهانی اش این هدف را در سطح
ّ
جهانی پیاده و دنیا را اصالح خواهد کرد.منتظران او هم باید در حد توان در
شعاع تاثیرگذاری خودشان به این مهم پرداخته و به این هدف کمک کنند.
منتظرظهوربایداحساستعهدوتکلیفکندوبیتفاوتنباشد.
پی نوشت ها:
 .1وسائل الشیعه ،ج  ،11ص359
 .2سوره اعراف آیه 157
 .3غررالحکم ج ،4ص518
 .4تفسیرتبیان ،ج،4ص 44
*برگرفته از «زندگی مهدوی(اخالق و اوصاف منتظران)» ،حجت
االسالم جواد محدثی
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مسئول امور استانهای ستاد بازسازی عتبات عالیات:

کمکهای مردمی بازسازی عتبات بهشکل ارز
از کشور خارج نمیشود
حمید افضلی عتبات عالیات مسئول
امور استانهای ستاد بازسازی
عتبات عالیات ،اعتماد عمومی
را پشتوانه اصلی این تشکل مردم
نهاد در اجرای طرحهای بازسازی
و توسعه حرمها اعالم کرد و گفت:
ما ،فقط و فقط وکیل مردم هستیم
تا کمکهای نقدی و غیرنقدی
آنها دقیقا در محل مورد نیتشان
هزینه شود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از ستاد
بازسازی عتبات عالیات حمید
افضلی -مسئول امور استانها و
جانشین معاونت هماهنگی و
مشارکتهای مردمی ستاد بازسازی
عتبات عالیات -با نادرست خواندن
تصور عدهای که فکر میکنند
کمکهای مردمی به شکل ارز از
کشور خارج میشود ،توضیح داد:
مبلغی که یک خیر نیت میکند
صرف توسعه مثال حرم مطهر علوی
شود ،در داخل کشور صرف خرید
مصالح برای آن حرم میشود.

وی تصریح کرد :طی بیش از یک
دهه فعالیت ستاد ،تمام تالشمان را
کردهایم تا برکت کمکهای مردمی
به چرخه اقتصاد ملی برگشته و صرف
خرید محصوالت صنایع و معادن
ایران و هنر استادکاران ایرانی شود.
جانشین معاونت هماهنگی و
مشارکتهای مردمی ستاد بازسازی
عتبات با تاکید بر اینکه نزدیک به
۹۰درصد کمکهای خیرین در
داخل کشور و در راستای حمایت از
کاال و کارگر ایرانی هزینه شده است،

تصریح کرد :مشارکتکنندگان در
فیض توسعه حرمهای مطهر افزون
بر اجر معنوی ،حامی واقعی کاال و
صنایع ایرانی نیز هستند.
وی با اشاره به رکود صنعت
ساختمان و تعطیلی پروژههای
عمرانی طی سالهای گذشته گفت:
در این دوران سخت اقتصادی،
ستاد بازسازی عتبات با پشتوانه
کمکهای مردمی ،به صنایع بحران
زده سیمان ،فوالد و فرآوری سنگ
کشور جان دوبارهای بخشید.

به گفته افضلی ،بسیاری از رشتههای
صنایع دستی مانند قلمزنی،
میناکاری ،خاتمکاری ،درودگری،
آینه کاری و کاشیکاری در حال
فراموشی بود گفت :ستاد بازسازی
عتبات به برکت کمکهای مردمی،
با ایجاد تقاضا و بازار کار برای این
صنایع ،آنها را احیا کرد به طوری که
طی این سالها بیش از ۵۰۰آینهکار
جوان در پروژههای عتبات مهارت
الزم را فراگرفته و اکنون استادکاران
برجستهای شدهاند.
وی با بیان اینکه هموطنان مناطق
محروم بیشترین میزان مشارکت در
بازسازی و توسعه عتبات را دارند
افزود :بانوان نیز سهم  ۵۰درصدی
در این امر مقدس دارند.
وی گفت :هموطنان عالقهمند
به فیض مشارکت در بازسازی و
توسعه عتبات میتوانند کمکهای
خود را از طریق شمارهگیری کد
(*۷۸۰*۱۱۰#ستاره هفت هشتاد
ستاره صدوده مربع) اهداء کنند.

نشست "مساله زیارت زیربنای آینده شهر قم" برگزار شد
نشست تخصصی «مساله زیارت
زیربنای آینده شهر قم» از سلسله
نشستهای تخصصی "قم ،عش
آل محمد(ص)" در موسسه طلوع
مهر برگزار شد.
به گزارشایسنا ،چهارمین نشست
از سلسله نشست های قم ،عش
آل محمد(ص) که به همت
جهاددانشگاهی واحد استان قم و
با مشارکت های نهادهای مختلف
در حال برگزاری است ،در موسسه
طلوع مهر برگزار شد.
در این مراسم که با حضور
شخصیتهای برجسته و مسئوالن
بخش های مختلف استان از جمله
فرماندار ،مدیرکل برنامه ریزی
و مدیرکل اجتماعی استاندار و
معاونتهای مختلف استانداری و
شهرداری و همچنین اساتید حوزه
ودانشگاه همراه بود ،به مساله زیارت
زیربنای آینده شهر قم پرداخته شد.
در ابتدای این نشست علمی حجت
االسالم والمسلمین بنایی موسس،
موسسه طلوع مهر با اشاره به تقارن
زمانی این نشست با روز زیارتی امام
رضا(ع) گفت :اگر هویت اصلی
این شهر را زیارت بدانیم تبدیل این
نعمت به غیر از آن در حقیقت کفران
این نعمت بزرگ است.
وی افزود :اگر میخواهیم قدردان
نعمت الهی یعنی حضور در شهری
که این ودیعه الهی را در خود جای
داده است ،باشیم ،باید در این بعد
فعالیت های بزرگی انجام دهیم؛
حضور نخبگان استان قم در این
نشست نشان دهنده اهمیتی است
که برای این بحث قائل هستند.
معاون اسبق استاندار قم اظهارکرد:
در زمینه زیارت مسایل کاربردی

telegram.me/etedalhamrah

بسیاری انجام شده است و اگر
روایات مرتبط با قم را بررسی کنیم،
میبینیم که این شهر جایگاه بسیار
واالیی در دایره نظام معرفتی اسالم
دارد؛ این شهر بابی از بابهای
بهشت است یعنی نه از این جهت
که سه درب بهشت از قم باز
میشود ،بلکه به این معنی است که
قم قطعهای از بهشت و مردم قم نیز
دربان بهشت هستند.
وی گفت :مساله زیارت یکی از
خروجیهای قم است و در کنار
تولید علم از مهمترین شهرهای
زیارتی است؛ قم حرم امام
صادق(ع) و اوالد ایشان است؛ به
همین سبب است که قم نقشی مهم
در آخرالزمان دارد،همه کسانی که
در این شهر زندگی میکنند باید
اسباب زیارت مناسب تر زائران را به
خوبی فراهم کنند.بنایی اظهارکرد:
امام صادق(ع) پیش از تولد حضرت
معصومه(س) وعده حضور ایشان
را و بهشتی شدن همه کسانی که با
معرفت ایشان را زیارت کنند را به
همه مسلمانان دادند ،وعده تولید
و نشر جهانی علوم از این شهر به
سراسر جهان توسط ایشان داده شد،
وعده داده شد که هر کسی که ایشان
را زیارت کند ،اهل بهشت است.
وی گفت :اگر میخواهید به جایگاه
زیارت قائل شویم باید قدردان این
فضای معنوی باشیم ،قطعا اگر خادم
زائران باشیم در پاداش معنوی و حتی
معنوی خدمت به زائران و دعای خیر
آنهانیزشریکخواهیمبود.

* پذیرایی از زائران خارجی در
قم در شأن آنها و قم نیست

سیده شبنم فاطمی به عنوان دبیر
نشست گفت :شهر مثل انسان

صاحب شخصیت و صفات است
اما هنوز هویت و شخصیت الزم
برایشهرقمتبییننشدهاستهرچند
این هویت در گذشته وجود داشت.
وی گفت :مقوله زیارت در شهر قم
کمتر مورد توجه واقع شده است،
متاسفانه این مساله در شهر قم
مغفول است ،در این پنل مخاطب
خاصی را مد نظر نداریم ولی باید
این باید ها به عملیات تبدیل شود.
سپس مهندس رضوی مدیر سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان قم،
مهندس رضا سیار فرماندار قم و
حجت االسالم والمسلمین احمد
احمدی از اساتید حوزه ودانشگاه به

ارائه مباحث خود پرداختند.

* برنامههای خوب و کم کاری
در عمل

مهندس سید حسن رضوی در این
نشست گفت :شهر قم از زوایای
مختلف قابل بررسی و برنامه ریزی
است ،مهم این است که به چه
میزان این برنامهها در قالب اسنادی
که وجود دارد اجرا شده است؛ سند
چشم انداز ما یک دهه پیش آماده
شد ،ولی سوال این است که به چه
میزان به آنها توجه شد .سند آمایش
که دو سال پیش مصوب شد نیز باید
بررسی شود.
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طرح «همراه لبیک»
ویژه پذیرفته نشدگان در قرعه کشی
عتبات دانشگاهیان برگزار میشود
با توجه به استقبال دانشگاهیان از ثبت نام نوزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان
و به منظور ایجاد فرصتی دیگر برای جاماندگان زیارت کربال ،ستاد عتبات
دانشگاهیان بنا دارد مسابقهای را به این منظور در صفحه اینستاگرام لبیک
برگزار کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو،با توجه به استقبال دانشگاهیان از ثبت نام
نوزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان و به منظور ایجاد فرصتی دیگر برای
جاماندگان زیارت کربال ،ستاد بنا دارد مسابقهای را به این منظور در صفحه
اینستاگرام لبیک برگزار نماید.

در این طرح ،برندگان قرعه کشی عتبات عالیات و کسانی که در قرعه کشی
انتخاب نشده اند ،میتوانند شرکت کنند.
عالقمندان همراهی در این طرح ،ابتدا باید  ۱۴نفر را به صفحه لبیک در
اینستاگرام دعوت کنند و همچنین یک پست با موضوع امام حسین (ع)
و حرم در صفحه شخصی خود ارسال نموده و لبیک را در آن تگ کنند
و در انتها نام و نام خانوادگی خود را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۴۲۵
ارسال کنند.
هدیه ویژه «طرح همراه لبیک» برای کسانی که در قرعه کشی انتخاب
نشده اند ،سهمیه عتبات عالیات و زائرین دانشگاهی که به عنوان زائر
اصلی یا ذخیره انتخاب شده اند نیز هدایای فرهنگی خواهد بود.
امید است شرکت کنندگان در این طرح که به منظور ترویج فرهنگ زیارت در
بین دانشگاهیان کشور انجام میشود با مجموعه ستاد همراه شوند و از برکات
معنوی آن نیز بهرهمند گردند.
گفتنی است؛ این طرح از دیروز  ۱۶مرداد ماه آغاز میشود و تا  ۱شهریورماه
ادامه خواهد داشت و سپس برندگان آن از سایت و صفحه اینستاگرام لبیک
معرفی خواهند شد.

