مسابقات سراسری
بیتاالحزان
فراخوان داد

* خرافه را مغرضان میسازند ،جاهالن منتشر میکنند و دشمنان
به بزرگان دین نسبت میدهند
* بدعت گذاران مغضوب خدا و رسول هستند

در تحلیلها و واکنشهای جهانی علیه توحش آمریكایی تصریح شد

جهاندرانتظارشكستآمریكا

رضا صابری خورزوقی
* * مقدمه:
مقدمه و هشدار بیاورم.
ُ َ َ ُّ َ
الخلیقة =
لق و
ِ
*  - 1پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :أهل ِالبد ِع شر الخ ِ
بدعت گذاران ،بدترین مردم و موجودات هستند ( .كنز ّ
العمال ) ۱۱۲۶ ،۱۰۹۵ :
ُ
أهل البدع ك ُ
الب أهل ّالن ِار = بدعت
*  - 2پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
ِ ِ
ِ
ّ
گذاران ،سگهاى اهل جهنم هستند (كنز العمال ) ۱۱۲۵ :
ُ
َ َ ّ
الد َین مثل ِالبدع = چیزى مانند بدعتها
*  - 3امام على علیه السالم :ما هدم ِ
ِ
(بحار األنوار ) ۹۸ / ۹۲ / ۷۸ :
دین را ویران نكرده است
َّ ّ
َ َُ
َ
دعة
لصاح ِب ِب ٍ
*  - 4پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :إن الله تعالى ال یقبل ِ
َْ ً
ُ
َ ً َ َ ً َ ّ
الع ً
مرة و الجهادا و َ
الص ْرفا و العدال =
الصدقة و الحجا و
َصوما و ال صالة و
ِ
ّ
خداوندازبدعتگذارنهروزهاىمىپذیرد،نهنمازى،نهصدقهاى ،نهحجى،نه
(كنز ّ
العمال )۱۱۱۵ :

عمرهاى ،نه جهادى ،نه توبهاى و نه عدالتى.
َ ّ
ّ
ُ
وبة =
لصاح ِب
*  - 5پیامبر خدا صلى الله علیه و آله  :أبى الله
البدعة بالت ِ
ِ
ِ
خداوند توبه بدعت گذار را نمىپذیرد (بحار األنوار )۸ / ۲۱۶ / ۷۲ :

امید كه برای خودم و خواننده عزیز مفید واقع شود.
احتماال عدهای آگاهانه یا جاهالنه ،در روزهای آینده ماجرای خرافی تبریک
گفتن پایان ماه صفر را شروع میکنند.
شایسته است مراقب باشیم که در این بازی وارد نشویم .زیرا،

* اوال ،داستان ،آن چیزی نیست که این روزها با آب و تاب بسیار در فضای
مجازی آورده میشود.

* دوما ،چون موضوع دروغ است ،چنین چیزی را به پیامبر اکرم(ص)
نسبت دادن ،مصداق خرافه و ایجاد بدعت در دین است ،و بدعت گذاران

مورد غضب رسول خدا(ص) و ائمه اهلبیت(ع) هستند و در آخرت نیز
سخت تنبیه میشوند.

*سوما ،ممکناستماجرایپایانماهصفرترفندیدشمناناسالمباشد.

به اینصورت که ،نحس روزها را به نام پیامبر (ص) سعد در ذهنها جا
بیاندازند و بعد از مدتی شروع کنند علیه نحس بودن روزها مطلب منتشر
کنند و بعد همین آدمهای تقلبی ،این سوال را مطرح کنند که اگر روزها سعد
و نحس ندارد ،پس چرا پیامبر اسالم(ص) گفته است «هر کس پایان ماه
صفر را به من خیر بدهد اهل بهشت است» و ....
و به این طریق ،اعتقاد مردم را به پیامبر اکرم(ص) و مقام رسالت سست
میكنند و دریافت وحی را نیز زیر سوال میبرند.
پس الزم است هشیار باشیم

اعتدال :بسیاری از تحلیلگران

و رسانهها در غرب نه تنها خروج
ایاالت متحده از برجام را اقدامی

غیرقانونی و غیرمنطقی میدانند
بلکه بازگرداندن تحریمهائی که
چند سال قبل با امضای مقامات

ارشد آمریکائی متوقف شده بود
را پیمان شکنی آشکار این کشور

و نادیده گرفتن موازین شناخته
شده بین المللی ارزیابی میکنند

و بسیاری از رسانههای جهان این
رویکرد ایاالت متحده را از هم

اکنون شکست خورده میدانند.

خروج ایاالت متحده از برجام نمونه

از اهل بهشت است!!» در هیچ منبع روائی معتبر و قابل اعتنائی نیامده است.
تنها «زکریا بن محمد بن محمود مکمونی قزوینی ملقب به زکریای قزوینی،
جغرافیدان ،ایرانی در کتاب «عجائبالمخلوقات و غرائبالموجودات» و
«آثارالبالد و اخبارالعباد»[ ]1بدون ذكر سند روائی به آن اشاره كرده است.
درعین حال،

* اوال ،آنچه در این كتاب آورده ،بدون سند رجالی آورده شده است.
(یعنی ،معلوم نیست چه كسی از پیامبر نقل كرده)

* دوما ،به اعتبار اسناد کتاب فوق الذکر توسط محققین تردیدهای جدی
وارد شده است.

* سوما ،محققین ،آنچه با مضمون معروف نقل میشود را جعلی ،دور از
عقل ،و بدون مأخذ معتبر دانستهاند.

* * موضوع چیست؟

حجت االسالم صداقت در نشست خبری اعالن كرد:

نمایشگاه تخصصی مدیریت مسجد
برگزار میشود
تا کنون هیچ قانونی برای مساجد
نوشته نشده است

آشکار یکجانبه گرائی این کشور
است که مورد اعتراض بسیاری
از دولتها و از جمله متحدان
واشنگتن هم قرار گرفته است.
ادامه بقای برجام و پایبندی کشورها
به آن شکستی دیگر را برای کاخ سفید
رقم میزند که در ادامه شکستهای

* * روسیه محکوم کرد
روز گذشته همزمان با اعالم آغاز
تحریمها وزارت خارجه روسیه
در بیانیهای اقدام دولت ترامپ
را محکوم کرد .وزارت خارجه
ضمن محکوم کردن این اقدام

منطقهای آمریکا رخ میدهد.

غیر انسانی در این بیانیه یادآور

از اینرو رویکرد یکجانبه گرایانه

شد ما ،هر تحریم یکجانبه با دور

ترامپ و آینده برجام میتواند شکاف

زدن تصمیمهای شورای امنیت

میان متحدان دو سوی آتالنتیک را

سازمان ملل را رد میکنیم،
ً
مخصوصا وقتی آنها به شکل

جدیدی از قدرت برای ایران و دیگر

فرامرزی بکار گرفته شده و ،چون

کشورها در سراسر جهان به ویژه در

مورد محدودیتهای بکار گرفته

شرق شود.

شده از طرف آمریکا علیه ایران،

بیشتر کند و باعث ظهور عرصههای

منافع کشورهای ثالث را تحت
تأثیر قرار میدهد .اگر واشنگتن،
ً
چنانچه اعالم میکند ،واقعا
به مذاکره با تهران عالقهمند
است ،پس سیاست اعمال فشار
به واسطه تحریمها به منظور
پایین بردن ظرفیت اقتصادی و
دفاعی ایران ،و همچنین متزلزل
کردن اوضاع سیاسی داخلی باید
بالدرنگ مورد تجدید نظر قرار
گیرد .چنانچه تجربه دیرینه نشان
میدهد ،نمیشود به کمک روش
اعمال فشار به کسب امتیاز از
ایران نایل شد.
ادامه در صفحه 4

* ارائه دستاوردهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
حجتاالسالم صداقت یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه را ارائه
دستاوردهای مرکز رسیدگی به امور مساجد در چهل سالگی انقالب معرفی
کرد و گفت :در دنیا این تصور وجود دارد که انقالبها در چهل سالگی رو به
افول میروند ،ولی به برکت حضور رهبر معظم انقالب ،اکنون آینده انقالب
در  ۵۰سال آتی ترسیم شده است .اکنون در چهل سالگی انقالب فرصت
خوبی فراهم شده تا سازمانها و نهادها ،دستاوردهای خود را ارائه دهند و
این نمایشگاه نیز از قائله مستثنی نیست.

* تا کنون هیچ قانونی برای مساجد نوشته نشده است
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد
گفت :تا کنون هیچ قانونی برای مساجد نوشته نشده است و آن چیزی که
باعث ایجاد انگیزه و نقشه راه شده ،متن حکم ریاست مرکز رسیدگی به امور
مساجد توسط مقام معظم رهبری به مرحوم آیتالله مهدوی کنی است که
در این نمایشگاه نیز به تحلیل این حکم پرداخته شده است.
ادامه در صفحه 4

در حالی که «آذار» از ما ههای رومی است و «صفر» از ما ههای

است» اضافه كردند .زیرا ،میدانستند كه از بین آن جماعت كسی جز ابوذر از

شگفتیهای عالم خلقتٔ ،
نوشته زکریا قزوینی .قزوینی این کتاب را نخست به

قمری ،عد های [به اشتباه و بدون هیچ دلیلی] ادعا میكنند كه «آذار»

ماههای رومی اطالعیندارد.

زبان عربی نوشت و سپس خود نسخهای فارسی از آن تدوین کرده است.

همان «صفر» است]2[.

بنابراین ،مفهوم و منطوق كالم پیامبراكرم(ص) تنها مربوط به همان زمان و همان

[ :]2اسامی ماههای رومی ،جهت اطالع خواننده عزیز

مکان اختصاص دارد .نه در همه زمانها و مکانها .زیرا ،به عنوان شرطی برای

نامهای ماهها رومی و مطابقت هر یک با ماههای سال شمسی به قرار زیر

معرفی «مرد بهشتی مورد خود» در آن مجلس اعتبار دارد.

بودهاست .توضیح اینکه نخستین ماه این تقویم ،یعنی ماه آذار ،از یک هفته

* * واقعیت ماجرا

* * چكیده
آنچه به پیامبر(ص) نسبت داده میشود كه «هر کس پایان ماه صفر را خبر دهد،

3

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد با
بیان اینكه نمایشگاه تخصصی مدیریت مسجد از بیستم تا سیام آبان ماه
در بزرگراه رسالت ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،حسینیه الزهراء
(س) برپا خواهد شد و یک سری اسناد باالدستی و کاربردی را با همین
مضمون را در قالب  ۸۰اثر مکتوب ارائه خواهد داد ،گفت :این نمایشگاه
در پنج بخش مختلف برگزار میشود این بخشها شامل بخش اول با عنوان
«مبادی» با چهار قسمت؛ مسجد از نگاه رهبر حکیم و عالیقدر ،پیشینه
شناسی (مساجد فعال و تاثیرگذار از قبل انقالب تا کنون ،ائمه جماعات
شاخص ،شهدای محراب و ائمه جماعات شهید استان تهران و  ،)...دشمن
شناسی (حرکت دشمن علیه مساجد در طول تاریخ اسالم بخصوص در
زمان معاصر) و مسئله شناسی نظام اسالمی و نقش مسجد در منظومه
مسائل گفتمان انقالب اسالمی است.
در نشست خبری حجت االسالم نمایشگاه تخصصی مسجد که صبح
دیروز در خبرگزاری فارس برگزار شد ،حجت االسالم صداقت ،سرپرست
معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت :نمایشگاه
تخصصی مدیریت مسجد  ۲۰الی  ۳۰آبان ماه جاری در حسینیه الزهرا(ع)
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار میشود.

الزم دانستم قبل از پرداختن به موضع مورد نظر پنج حدیث زا به عنوان

* با این مقدمه به یك ماجرای انحرافی ،خرافی و یك بدعت میپردازم.

تجلیل از گروههای برتر تعزیه
دانشآموزی پایتخت
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فریب تحریف كنندگان احادیث را
نخوریم

امروز انجام میشود

مرحوم شیخ صدوق در كتاب ارزشمند [عللالشرایع ،ج ،۱ص ، ]۱۷۶

* * ورود چند تحریف در این حدیث

ماجرا را به صورت یك روایت دارای سند از ابن عباس چنین آورده است:
روزی پیامبر اکرم (ص) در مسجد قبا در جمع عده زیادی از اصحابش
فرموند« :اول من یدخل علیکم الساعة رجل من اهل الجنه»؛

متأسفانه دست تحریفگران ،چند تحریف در این حدیث وارد كردهاند.

* اول :بجای ماه «آذار» ،ماه «صفر» گذاشتهاند.

یعنی ،اولین کسی که اآلن بر شما وارد میشود ،مردی از اهل بهشت

خاص پیامبر(ص) جنبه
* دوم :به سخن خاص و مقید به زمان و مكان
ِ

چند نفر که این مطلب را شنیدند از یک در مسجد خارج شدند تا از در دیگر

* سوم :موضوع را از بشارت دادن به پیامبر(ص) ،به زدن درب مساجد كشاندهاند.

وارد شوند و اول کس باشند و اهل بهشت گردند!!.

و عدهای سادهلوح نیز [[كه دنبال بهشت مفت میگردند!!]] این تحریفها را

پیامبراعظم(ص) ،متوجه این موضوع شدند ،به عدهای که در مسجد باقی

در حق سخن رسول خدا(ص) روا دانستهاند و لذا ،اینگونه مطرح شده است

مانده بودند ،فرمودند:
ّ
«إنه سیدخل علیکم جماعه یستبقون فمن بشرنی بخروج «آذار» فله الجنه؛

که هرکس در پایان ماه صفر در هفت مسجد را بزند و پایان ماه صفر را به
پیامبر(ص) خبر دهد!! او اهل بهشت خواهد بود .در حالی که این عمل هیچ

یعنی :هم اکنون عدهای كه از یكدیگر سبقت میگیرند وارد میشوند،

مبنای دینی و شرعی ندارد و یك بدعت و خرافه بیش نیست .

است».

عمومیت دادهاند.

پس(در نتیجه) کسی که مرا به پایان ماه «آذار» خبر دهد ،او بهشتی است».

مانده به یکم فروردین ماه آغاز میشود:
ً
آذار ۳۱ ،روزه ،تقریبا مطابق با فروردین ماه
ً
نیسان ۳۰ ،روزه ،تقریبا مطابق با اردیبهشت ماه
ً
ایار ۳۱ ،روزه ،تقریبا مطابق با خرداد ماه
ً
حزیران ۳۱ ،روزه ،تقریبا مطابق با تیر ماه
ً
تموز ۳۱ ،روزه ،تقریبا مطابق با مرداد ماه
ً
آب ۳۱ ،روزه ،تقریبا مطابق با شهریور ماه
ً
ایلول ۳۰ ،روزه ،تقریبا مطابق با مهر ماه
ً
تشرین اول ۳۱ ،روزه ،تقریبا مطابق با آبان ماه
ً
تشرین آخر ۳۱ ،روزه ،تقریبا مطابق با آذر ماه
ً
کانون اول ۳۱ ،روزه ،تقریبا مطابق با دی ماه
ً
کانون آخر ۳۱ ،روزه ،تقریبا مطابق با بهمن ماه
ً
شباط ۲۸ ،روزه ،تقریبا مطابق با اسفند ماه

* * پی نوشت:

عدهای كه از مسجد خارج شده بودند ،برگشته و وارد مسجد شدند در حالی

* * نكته:
ماههای رومی ،نوعی تقویم است که تا قرن گذشته شمسی در ایران مورد استفاده

که ابوذر نیز در بین آنها بود.

[ :]1چند نكته در مورد این دو كتاب:

میگویند پیامبر اكرم(ص) فرموده« :هر کس پایان ماه صفر را به من بشارت

شهر من شهور الرومیه؟ یعنی ،ما
پیامبر(ص) از آنان پرسید« :نحن فی أی ٍ

الف:مؤلف كتاب زکریا بن محمد بن محمود قزوینی ( ۶۰۵تا  ۶۸۲ه.ق).

بودهاست .گرچه امروزه بهکارگیری این ماهها ،به خصوص در زبان فارسی
متروک گردیدهاستّ ،اما هنوز هم گاهی در پارهای از نوشتههای گذشتگان،

و در سالهای اخیر ،کوبیدن درب هفت مسجد را موجب رضای خدا و

دقت بفرمائید:

ب :کتاب «آثارالبالد و اخبارالعباد» در مورد جغرافیای جهان و از مهمترین

به اسامی این ماهها برخورد میکنیم .بعنوان مثال در کتاب مفاتیحالجنان،

آن حضرت پرسیدند در کدام ماه از ماههای رومی قرارداریم؟

کتابها در زمان نگارش آن بودهاست.

از بین آن تعداد تنها ابوذر پاسخ داد :از ماه «آذار» خارج شدهایم.

پ :این کتاب علیرغم وجود برخی اطالعات غلط ،دارای اطالعات خوبی

پیامبر فرمود :ای ابوذر ،این را میدانستم ولی دوست داشتم اصحاب من

در زمینه جغرافیا است.

مردی را که اهل بهشت است بشناسند.

ت :کتاب مذكور ،اولین بار توسط یکی از برادران محمد شاه قاجار به نام

در منابع حدیثی روایتی که این گونه فرموده باشد وجود ندارد .

بنابر این آن حضرت رسول خدا (ص) تصریح كردند كه منظورشان شناسندن

جهانگیر میرزا ،پسر سوم عباس میرزا  -که بعدها به دستور محمد شاه قاجار

اما آنچه باعث شده چنین مسئلهای شهرت پیدا کند ،روایت دیگری است که
پیامبر اكرم [[به منظور خاصی كه در ادامه خواهم نوشت]] فرمودهاندَ :
«م ْن
َّ
ُ
ََ ْ َ َ
«آذار» فل ُه الج َّنة  :یعنی :هر کس به من بشارت دهد [«آذار»
َبش َر ِنی ِبخ ُر
وج ٍ
ِ
(كه از از ماههای رومی است)]» تمام شده است به بهشت میرود».

ابوذر به عنوان یك مؤمنین بود و چون با علم غیب خود میدانستند كه ابوذر

کور شد -به فارسی برگردانده شد و بنابر برخی نقلها ،به دلخواه مترجم مطالبی

دهد ،اهل بهشت است!»
خشنودی رسول خدا(ص) معرفی میكنند!! و...

* * بررسی:

در کدام ماه از ماههای رومی قرارداریم؟»

است كه در سال  ۶۷۴ه.ق و به زبان عربی نوشته شدهاست.

اشارات متعددی به اسامی این ماهها شدهاست یا در کتابهای قدیمی تاریخ،
زمان بسیاری وقایع بر حسب این ماهها ثبت گردیدهاست.

* * اسامی ماههای رومی در دو بیت شعر
ابونصر فراهی در کتاب نصاب الصبیان اسامی ماههای رومی را به این شکل
به نظم درآورده است:

قصد ورود به مسجد را دارد ،فرمودند« :اولین کسی که از در مسجد وارد شود

از آن کاسته یا به آن افزوده گردید.

اهل بهشت خواهد بود»؛ اما چون متوجه تحرکات عدهای از اصحاب شدند

ث :كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات (شگفتیهای آفریدگان

دو تشرین و دو کانون و پس آنگه
شباط و آذر و نیسان ،ایار است
حزیران و تموز و آب و ایلول

این مطلب را که «هرکس مرا به خروج ماه «آذار» خبر دهد او اهل بهشت

و موجودات) نیز کتابی است در زمینه هیئت و جهانشناسی و علماالشیا و

نگه دارش که از من یادگار است

