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عید نوروز از دیدگاه آیات و روایات
امــام صــادق(ع) فرمــود :چــون عیــد نــوروز فــرا رســد ،بــدن خــود را بشــوی
و پاکیــزه تریــن جامــه هایــت را بپــوش و بــا خوشــبوترین عطرهــا خــودت را
ّ
معطــر کــن و در آن روز روزه بــاش.
چکیده
وقتــی کــه نــام بهــار بــه گــوش کســی مــی رســد ســریع ذهــن او متوجــه
کلمــه عیــد و نــوروز مــی شــود .در پایــان هــر ســال و قبــل از شــروع ســال
جدیــد و آغــاز بهــار ،مــردم خــود را آمــاده مــی کننــد و بــه نظافــت منــزل
و محــل کار خــود مــی پردازنــد ،بــه دنبــال خریــد آجیــل ،شــیرینی ،لبــاس
و پوشــاک بــرای خــود و خانــواده خــود هســتند و ســنت زیبایــی را برقــرار
میکننــد و صلــه رحــم انجــام مــی دهنــد و ...امــا غافــل از ایــن هســتند
کــه یــک ســال از عمــر آن هــا کــم شــده و نمــی دانــد امســال چقــدر توشــه
بــرای آخــرت خــود فراهــم کــرده انــد ،مــا در ایــن تحقیــق بــه ایــن مســائل
پرداختــه ایــم و توصیفــی داده ایــم.
مقدمه
عیــد در لغــت از مــاده عــود بــه معنــی بازگشــت اســت ،و لــذا بــه روزهایی که
مشــکالت از قــوم و جمعیتــی بــر طــرف مــی شــود و بازگشــت بــه پیروزیها
و راحتــی هــای نخســتین مــی کنــد عیــد گفتــه می شــود.
حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی(ع) در نهــج البالغــه کلمــات قصــار ۴۲۸
میفرماینــد :روزی کــه در آن گنــاه نشــود روز پیــروزی و پاکــی و بازگشــت
بــه فطــرت نخســتین اســت کــه بــه همیــن خاطــر در روایــت بــه چنیــن
روزی عیــد اطــاق مــی شــود .مــا در ایــن مقالــه بــه نکتــه هــای ظریــف و
جالــب در مــورد عیــد نــوروز و هچنیــن اعمــال و رفتــاری کــه در هــر عیــدی
بایــد بــدان عمــل کنیــم ،مــی پردازیــم تــا ان شــاءاهلل خواننــده گرامــی بــا
خوانــدن آن یــک تحــول عظیــم (تحــول حــال بــه احســن حــال) برایــش
ظاهــر و آشــکار گــردد .نکتــه هایــی هماننــد صلــه رحــم در عیــد نــوروز،
خریــد پوشــاک و لبــاس در عیــد نــوروز ،خــوردن شــیرینی و آجیــل در ایــن
ایــام ،چــه کنیــم در ایــن ایــام بیمــار نشــویم و چگونــه از عمرمــان بهتریــن
اســتفاده را ببریــم.
خداونــد بلنــد مرتبــه در کتــاب خــود و معجــزه جــاودان پیامبــرش چنیــن
بیــان مــی فرمایــد:
َ
َّ
«قـ َ
ـون
عیســی ابْـ ُ
الســما ِء تَ ُکـ ُ
ـم َربَّنــا أنْـ ِز ْل َعلَ ْینــا مائِـ َد ًة ِمـ َ
ـم الل ُهـ َّ
ـن َّ
ـن َم ْر َیـ َ
ـال َ
َ
َ
لَنــا عیــداً ِل َّول ِنــا َو آ ِخ ِرنــا َو آ َیـ ًة ِم ْنـ َ
ـن»()۱
ـک َو ْار ُز ْقنــا َو أنْـ َ
ـر ال َّرا ِزقیـ َ
ـت خَ ْیـ ُ
«عیســی بــن مریــم گفــت :بــار خدایــا! ای پــروردگار مــا! بــرای مــا مائــده ای
از آســمان بفرســت ،تــا بــرای مــا و آنــان کــه بعــد از مــا مــی آینــد عیــدی
و نشــانی از تــو باشــد و مــا را روزی ده کــه تــو بهتریــن روزی دهندگانــی».
پــس از بیــان آیــه ای از قــرآن کریــم ،ســخن بهتریــن افــراد ایــن اســت
یعنــی ائمــه معصومیــن (ع) را بیــان مــی کنیــم:
«امــام علــی(ع)  -در یکــی از عیدهــا -فرمودنــد :همانــا ایــن عیــد بــرای
کســی عیــد اســت کــه خداونــد روزه و نمــازش را پذیرفتــه باشــد و در هــر
روزی کــه در آن نافرمانــی خداونــد نشــود ،آن روز عیــد اســت)۲(».
سنت ایرانیان
امــام صــادق(ع) بــه معلــی بــن خنیــس کــه در روز نــوروز خدمــت ایشــان
رســید فرمــود :آیــا مــی دانــی امــروز چــه روزی اســت؟
معلــی عــرض کــرد :فدایــت شــوم ،ایــن نــوروزی اســت کــه ایرانیــان آن را
گرامــی مــی دارنــد و در آن بــه یکدیگــر هدیــه مــی دهنــد.
امــام صــادق(ع) فرمــود :ســوگند بــه آن خانــه کهــن کــه در مکــه اســت،
ایــن روز یــک ریشــه کهــن دارد کــه مــن برایــت توضیــح مــی دهــم تــا آن
را بدانــی...
ای معلّــی! روز نــوروز ،همــان روزی اســت که خداونــد در آن از بنــدگان پیمان
گرفــت تــا او را بپرســتند و چیــزی را شــریک او قــرار ندهنــد و به فرســتادگان
و حجــت هــای او و بــه امامــان (ع) ایمــان بیاورنــد .نــوروز نخســتین روزی
اســت کــه خورشــید در آن طلــوع کــرد ...هیــچ نــوروزی نیســت مگــر ایــن
کــه مــا در آن روز منتظــر فــرج هســتیم؛ زیــرا نــوروز از روزهــای مــا و
شــیعیان ماســت .ایرانیــان آن را حفــظ کردنــد و شــما آن را از دســت نهادیــد...
نــوروز نخســتین روز از ســال ایرانیــان اســت .آنــان در حالــی کــه تعداشــان

ســی هــزار نفــر بــود زنــده ماندنــد و زندگــی کردنــد و ریختــن آب در نــوروز
ســنت شــد)۳(...
در عیــد نــوروز هدیــه ای خدمــت امیرالمؤمنیــن(ع) آوردنــد .حضــرت پرســید:
ایــن چیســت؟
عرض کردند :ای امیرالمؤمنین! امروز نوروز است.
امام(ع) فرمود :هر روزمان را نوروز کنید)۴(.
امام علی(ع) فرمودند :نوروز ما ،هر روز است)۵(.
نسخ نوروز در اسالم
نقــل شــده کــه منصــور از امــام موســی بــن جعفــر(ع) تقاضــا کــرد کــه در روز
نــوروز در خانــه بنشــیند ،تــا مــردم بــرای تبریــک گویــی پیــش ایشــان رونــد
و هدایایــی کــه برایــش مــی برنــد نیــز بپذیــرد.
امــام(ع) فرمــود :مــن در اخبــار جــدم پیامبــر(ص) جســتجو کــردم ،امــا بــرای
ایــن روز خبــری پیــدا نکــردم .نــوروز س ـ ّنت ایرانیــان اســت و اســام آن را
منســوخ کــرده اســت ،پنــاه بــه خــدا از ایــن کــه چیــزی را زنــده کنیــم کــه
اســام از بیــن بــرده اســت.
منصــور گفــت :مــا ایــن کار را فقــط بــرای خاطــر نظامیــان مــی کنیــم)۶(.
(یــک سیاســت لشــکری اســت) بنابرایــن ،تــو را بــه خــدای بــزرگ ســوگند
کــه جلــوس کنــی و حضــرت پذیرفــت و جلــوس کــرد)۷(...
اعمال نوروز
امــام صــادق(ع) فرمــود :چــون عیــد نــوروز فــرا رســد ،بــدن خــود را بشــوی
و پاکیــزه تریــن جامــه هایــت را بپــوش و بــا خوشــبوترین عطرهــا خــودت را
ّ
معطــر کــن و در آن روز روزه بــاش)۸(.
در کتاب مفاتیح الجنان در اعمال عید نوروز چنین آمده است:
چــون نــوروز شــود غســل کــن و پاکیــزه تریــن جامــه هــای خــود را بپــوش و
بــه بهتریــن بوهــای خــوش خــود را خوشــبو گــردان و در آن روز روزه بــدار و
چهــار رکعــت نمــاز بخــوان (هــر دو رکعــت بــه یــک ســام) .بدینگونــه :در
رکعــت اول بعــد از حمــد ده مرتبــه ســوره «انــا انزلنــاه» را بخــوان .در رکعــت
دوم بعــد از حمــد دو مرتبــه ســوره «قــل یــا ایهــا الکافــرون» بخــوان .در
رکعــت ســوم بعــد از حمــد ده مرتبــه ســوره «قــل هــو اهلل احــد» را بخــوان.
در رکعــت چهــارم بعــد از حمــد ده مرتبــه ســوره «قــل اعــوذ بــه رب الفلــق»
ـم
را بخــوان .بعــد از نمــاز بــه ســجده شــکر بــرو و ایــن دعــا را بخــوان« :اللَّ ُهـ َّ
آل ُم َح َّم ـ ٍد ْ َ
ـن َو َصـ ِّ
َصـ ِّ
ـل َعلَــی َجمِی ـ ِع
ـل َعلَــی ُم َح َّم ـ ٍد َو ِ
ال ْوصِ َیــا ِء الْ َم ْرضِ ِّییـ َ
ـل بَ َر َکاتِـ َ
ـل َصلَ َواتِـ َ
أَنْبِ َیائِـ َ
ـک َو
ـم ب ِ َأ ْف َضـ ِ
ـک َو ُر ُس ـل َِک ب ِ َأ ْف َضـ ِ
ـک َو بَــا ِر ْک َعلَ ْی ِهـ ْ
َصـ ِّ
آل ُم َح َّم ـ ٍد
ـم بَــا ِر ْک َعلَــی ُم َح َّم ـ ٍد َو ِ
ـم َو أَ ْج َســا ِده ِْم اللَّ ُهـ َّ
ـل َعلَــی أَ ْر َوا ِح ِهـ ْ
ـت
َو بَــا ِر ْک لَ َنــا ِفــی َی ْو ِم َنــا َه ـ َذا ال َّ ـذِی فَضَّ لْ َت ـ ُه َو َک َّر ْم َت ـ ُه َو شَ ـ َّر ْف َت ُه َو َع َّظ ْمـ َ
ـی َح َّتــی َل أَشْ ـ ُ
ـک َر أَ َحــداً غ َْی َر َک
ِیمــا أَنْ َع ْمـ َ
ـر ُه اللَّ ُهـ َّ
ـم بَــا ِر ْک لِــی ف َ
خَ َطـ َ
ـت ب ِـ ِه َعلَـ َّ

ـی ِفــی ِر ْز ِقــی َیــا َذا الْ َجـ َ
ـاب َع ِّنــی
ـا ِل َو ْ ِ
ـرا ِم اللَّ ُهـ َّ
َو َو ِّسـ ْ
ـم َمــا َغـ َ
ال ْکـ َ
ـع َعلَـ َّ
ـی ٍء َفـ َ
َفـ َ
ـک َو ِحف ُْظـ َ
ـن َع ِّنــی َع ْونُـ َ
ـا ُت ْف ِق ْدنِــی
ـا َیغ َِیبـ َّ
ـک َو َمــا َف َقـ ْد ُت ِمـ ْ
ـن شَ ـ ْ
ـاج إِلَ ْیـ ِه َیــا َذا الْ َجـ َ
َع ْونَـ َ
ـک َعلَ ْیـ ِه َح َّتــی َل أَ َت َکلَّـ َ
ـرا ِم».
ـا ِل َو ْ ِ
ـف َمــا َل أَ ْح َتـ ُ
ال ْکـ َ
«بــار خدایــا بــر محمــد و آل محمــد ،اوصیــاء پســندیده رحمــت فرســت و هم
بــر همــه پیامبــران و فرســتادگانت ،بهتریــن رحمــت هایــت و برکــت ده بــر
ایشــان بهتریــن برکاتــت و بــر جســم و جانشــان رحمــت فرســت .بــار خدایــا!
بــر محمــد و آل محمــد برکــت ده و بــه مــا در ایــن روزی کــه برتریــش دادی
و گرامیــش نمــودی و شــرافت و بزرگــی اش بخشــیدی برکــت ده ،بــار خدایا!
مــرا در آنچــه در آن بــر مــن انعــام کــردی برکــت ببخــش تــا بــه غیــر از تــو
دیگــری را ســپاس نکنیــم و در روزیــم گشــایش و وســعت ده ای صاحــب
جــال و بزرگــواری ،بــار خدایــا هــر چــه از مــن نهــان باشــد پــس کمــک و
نگهــداری تــو از مــن نهــان مبــاد و هــر چیــز را گــم کنــم پــس مبــادا گــم کنی
یاریــت را تــا بــه رنــج و زحمــت نیافتــم بــرای آنچــه محتــاج آن نیســتم ای
صاحــب جــال و بزرگــواری».
بحــث را بــا جمــات زیبــای رهبــر عزیزمــان در پیــام نــوروزی ایشــان در
ســال  ۱۳۷۷/۱/۱ادامــه مــی دهیــم:
ایشــان فرمودنــد :نــوروز بــرای مــا عبــادت اســت (...مــردم) ایــن روزهــا را
بهانــه ای بــرای دیــد و بازدیــد و رفــع کــدورت هــا و محبــت بــه یکدیگــر
قــرار مــی دهنــد .ایــن همــان بــرادری و عطوفــت و همــان صلــه رحم اســام
اســت ،بســیار خــوب اســت ...عیــد نــوروز چیــز خوبی اســت .وســیلهای اســت
کــه بــا آن دل هــا شــاد مــی شــود ،انســان هــا بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار
مــی کننــد .صلــه رحــم و صلــه احبــاب مــی کننــد ...انســان بایــد بــا ارحــام
صلــه کنــد ،یعنــی ارتبــاط برقــرار کنــد.
اگــر بخواهیــم بــه طــور دقیــق گــوش دل بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری
بســپاریم بــه ایــن نکتــه پــی مــی بریــم کــه ایشــان یکــی از ارزش هایــی که
ایــن نــوروز بــرای مــا آورده اســت را همــان صلــه رحــم معرفــی میکننــد
کــه در اســام بــه آن بســیار تأکیــد و ســفارش شــده اســت.
امــام ســجاد(ع) بــه فرزنــدش وصیــت مــی فرمایــد« :ا ّیــاک و مصاحبــه
القاطــع لرحمــه ،فانــی وجدتــه ملعونــ ًا فــی کتــاب اهلل»
از دوســتی و مصاحبــت بــا کســانی کــه قطــع رحــم مــی کننــد بپرهیــز ،زیــرا
مــن در قــرآن ،آن هــا را ملعــون یافتــم)۹(.
بــرای اینکــه بحــث بهتــر بــرای خواننــده گرامــی روشــن شــود ابتــدا بــه
تعریــف واژه صلــه رحــم مــی پردازیــم و بعــد بــه بیــان روایــات در ایــن زمینه
صل ـ ه رحــم یعنــی :مشــارکت و مــددکاری بــه خویشــان بــا مــال ،مقــام و
آبــرو و ســایر امکانــات و خیــرات در اختیــار ،احســان و نیکــی بــه اقــارب بــه
نســبت حــق و قربــی کــه دارنــد ،حفــظ و تقویــت همـ ه ارتباطــات الزم بیــن
خویشــان و دیــدار آنــان .رحــم بــه هــر کســی گفتــه میشــود کــه عرفــ ًا
جــزء منســوبین و بســتگان انســان بــه حســاب مــی آیــد و صلــه هــر چیــزی
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دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
کــه احســان در حــق آن هــا حســاب مــی شــود.
اقسام صله ی رحم:
( - )۱صله رحم به مال (لباس ،مسکن ،خوارک)
( - )۲صله رحم به آبرو و دفاع از خویشاوندان.
( - )۳صله رحم با زیارت و دیدار.
حضــرت علــی(ع) فرمودنــد :صلــه رحــم کنیــد اگــر چــه بــه یــک ســام
باشــد.
در قــرآن کریــم  ۱۲آیــه دربــاره ی صلــه ی رحــم ذکــر شــده و نیــز در ســه
مــورد قاطعیــن رحــم لعنــت شــده انــد کــه عبارتنــد از :ســوره رعــد آیــه
۲۵؛ ســوره محمــد ۲۲ /و ۲۳؛ بقــره۲۷ /؛ در میــزان الحکمــه  ۴۳روایــت ،در
غررالحکــم و دررالکلــم  ۳۶روایــت و در بحــار جلــد  ،۷۴صــد و ده روایــت
روایاتــی در ایــن موضــوع آمــده اســت.
بیــان ایــن عبــارات فقــط بــه عنــوان مقدمــه ای اســت بــرای اهمیــت
موضوع(صلــه ی رحــم) در نــوروز.
در ادامــه بــه ذکــر چنــد آیــه از قــرآن مــی پردازیــم تــا بحــث خــود را بــا کالم
نورانــی حضــرت حــق مز ّیــن کنیم:
ون ب ِ ِه َو ْ َ
َّ
ال ْرحا َم إِ َّن َ
« َو اتَّقُوا َّ َ
کان َعلَ ْی ُک ْم َرقیب ًا»()۱۰
الل َ
الل الَّذی تَسائَ ُل َ
[بترســید از آن خدایــی کــه بــه نــام او از یکدیگــر مســئلت و درخواســت
مــی کنیــد و دربــاره ی ارحــام کوتاهــی نکنیــد کــه خــدا مراقــب اعمــال
شماســت].
ْ
َ
َ
َ
َّ
« َف َهـ ْ
ـم *
ـم أ ْن ُت ْفسِ ـ ُدوا ِفــی ال ْر ِ
ض َو ُتق َِّط ُعــوا أ ْرحا َم ُکـ ْ
ـی ُت ْم إِ ْن تَ َول ْی ُتـ ْ
ـل َع َسـ ْ
َ
َ
َ
ـم َّ ُ
ُأولئِـ َ
صار ُهــم»()۱۱
ـک الَّذیـ َ
ـن لَ َع َن ُهـ ُ
الل َفأ َص َّم ُهـ ْ
ـم َو أ ْعمــی أبْ َ
[اگــر (از ایــن دســتورها) روی گــردان شــوید یــا جــز ایــن انتظــار مــی رود که
در زمیــن فســاد و قطــع پیونــد خویشــاوندی کنیــد؟ آن هــا کســانی هســتند
کــه خداونــد از رحمــت خویــش دورشــان ســاخته ،گوشهایشــان را کــر و
چشــم هایشــان را کــور کــرده اســت] .
ـدوا َّ َ
ـن إِ ْحســان ًا َو ب ِـذِی الْق ُْربــی َو
« َو ا ْع ُبـ ُ
ـیئ ًا َو بِالْوال ِ َد ْیـ ِ
الل َو ال تُشْ ِــر ُکوا ب ِـ ِه شَ ـ ْ
الْ َیتامــی )۱۲(»...
[خــدای یکتــا را بپرســتید و چیــزی را بــرای او شــریک قــرار ندهیــد و بــه پدر
و مــادر و خویشــان و یتیمــان نیکــی کنید].
ـون َع ْهـ َد َّ
ـر َّ ُ
الل ب ِـ ِه أَ ْن
اللِ ِمـ ْ
« َو الَّذیـ َ
ـن بَ ْعـ ِد میثا ِقـ ِه َو َیق َْط ُعـ َ
ـن َی ْنق ُُضـ َ
ـون مــا أَ َمـ َ
ون ِفــی ْ َ
وصـ َ
ض ُأولئِـ َ
ـم اللَّ ْع َنـ ُة َو لَ ُه ْم ُســو ُء الـدَّا ِر»()۱۳
ـل َو ُی ْفسِ ـ ُ
ال ْر ِ
ـد َ
ُی َ
ـک لَ ُهـ ُ
[و آنــان کــه مــی شــکنند پیمــان خــدا را پــس از بســتن و قطــع مــی کننــد
پیوندهایــی را کــه خــدا بــه اســتحکام آن دســتور داده و تبهــکاری مــی کننــد
در زمیــن ،لعنــت خــدا بــرای ایشــان اســت و بــدی آن ســرای].
روایاتی جالب و خواندنی در باب صله ی رحم
امــام باقــر(ع) فرمودنــد :در کتــاب علــی(ع) ســه خصلــت آمــده کــه تــا
صاحبشــان پیامــد تلــخ آن را نبینــد نمــی میــرد :ســتم ،قطــع رحــم و ســوگند
دروغــی کــه بــه ســبب آن بــه جنــگ خــدا بــرود و همانــا شــتابان تریــن
اطاعــت از جهــت پــاداش صلــه ی رحــم اســت .همانــا مردمــی گناهکارنــد
ولــی بــا هــم صلــهی رحــم مــی کننــد و آنــگاه مالشــان رشــد کــرده،
ثروتشــان بســیار مــی شــود و ســوگند دروغ و قطــع رحــم ســرزمین هــا را از
اهــل آن خالــی مــی کنــد و خویشــاوندی را از جــا بــر مــی کنــد و همانــان از
قطــع رحــم ،بریــده شــدن نســل اســت)۱۴(.
امــام صــادق(ع) از پــدرش حکایــت کــرده کــه فرمــود :پــدرم
علیبنالحســین(ع) بــه مــن فرمــود :پســرم! بــه پنــج کــس توجــه
نکــن و بــا آنــان همــراه ،هــم ســخن و رفیــق راه مشــو!
عرض کردم :پدر جان! آن ها کیستند؟
فرمــود :از همراهــی بــا دروغگــو دوری کــن ،زیــرا او بــه ماننــد ســرابی باشــد
کــه دور را بــه تــو نزدیــک و نزدیــک را بــه تــو دور ســازد .از همراهــی بــد
کار(فاســق) بــر کنــار بــاش؛ چــون تــو را بــه لقمــه ای خوراکــی یــا کمتــر
از آن بفروشــد .از همراهــی بــا خســیس هــم برحــذر بــاش؛ چــرا کــه تــو را
از یــاری بــا دارایــی اش فــرو گــذارد آن گاه کــه بــدان ســخت نیازمنــدی.
از دوســتی بــا نابخــرد دوری کــن زیــرا مــی خواهــد بــه تــو ســود برســاند،
زیانــت مــی دهــد .مبــادا بــا کســی کــه قطــع رحــم مــی کنــد دوســتی نمایی
کــه او را در کتــاب خداونــد بــزرگ و گرامــی در ســه جــا یافتــم کــه لعــن
شــده اســت( .رعــد۲۵/؛ محمــد ۲۲/و ۲۳؛ بقــره )۱۵()۲۷/
امــام صــادق(ع) فرمــود :چیــزی ســراغ نــدارم کــه بــه ماننــد صلــه ی رحــم
عمــر را افزونــی بخشــد تــا ایــن کــه اجــل شــخص ســه ســال دیگــر اســت

ت و روایات
ویژهنامه عید نوروز از دیدگاهآیا 

3

پــس صلــه ی رحــم مــی کنــد و خداونــد بــه عمــرش ســی ســال مــی افزایــد
پــس اجــل او ســی و ســه ســال دیگــر قــرار داده مــی شــود و گاهــی هــم
اجــل شــخص ســی و ســه ســال اســت او قطــع رحــم مــی کنــد پــس ســنش
بــه ســه ســال کــم مــی شــود)۱۶( .
امــام صــادق(ع) فرمــود :بــه دســتگیری و دیــدار فامیــان خــود بشــتابگر
چــه بــا تقدیــم جرعــه ای از آب باشــد ،برتریــن صلــه رحــم آن اســت کــه از
آزار فامیــل خــود خــودداری کنــی)۱۷(.
ـتن یــک خصلــت را تضمیــن کنــد
حضــرت علــی(ع) فرمــود :کســی کــه داشـ ِ
مــن چهــار خصلــت را در او تضمیــن مــی کنــم .کســی کــه صلـهی رحــم را
در زندگــی داشــته باشــد مــن دوســتی فامیــل ،فراوانــی امــوال ،طــول عمــر و
دخــول در بهشــت را بــرای او تضمیــن مــی کنــم)۱۸(.
پیامبــر اکرم(صلــی اهلل علیــه وآلــه) فرمودنــد :بــه حاضــران از امــت و نیــز بــه
آینــدگان از امــت وصیــت مــی کنــم کــه صلــه ی رحــم را تــرک نکننــد گرچه
مســتلزم پیمــودن یــک ســال راه باشــد و ایــن عمــل از دیــن اســت)۱۹(.
زشــت تریــن گناهــان قطــع رحــم و عقــوق (یعنــی بــد ســلوکی بــا پــدر و
مــادر و خویشــان) اســت)۲۰(.
ایمان به خدا نیاورده کسی که رحم خود را قطع کند)۲۱(.
گنــاه تراشــی(و بــه دروغ کســی را متهــم بــه گنــاه کــردن) نخســتین مرحلهی
بریــدن پیونــد دوســتی یــا قطــع رحم اســت)۲۲(.
برتریــن صفــات خــوب پیونــد بــا کســانی اســت کــه بــا شــما قطــع رابطــه
نمــوده انــد و بخشــش بــه کســی کــه تــو را محــروم نمــوده اســت و گذشــت
از کســی کــه بــه تــو ســتم روا داشــته اســت)۲۳(.
ـرا ُ
وصـ َ
عالمــه مجلســی بــه دنبــال آیــه ی « َو َی َ
ـل»
قطعـ َ
هلل بـ ِه اَن ُی َ
ـون مــا اَ َمـ َ
یــک صــد و ده حدیــث دربــاره اهمیــت صلــه رحــم ،بیــان نمــوده و آنهــا را
مــورد بحــث قــرار داده اســت(.بحاراالنوار/ج  /۷۱ص  )۸۷مــا در اینجــا برخــی
از نــکات جالبــی را کــه در آن روایــات آمــده نقــل مــی کنیــم:
بــا بســتگان خــود دیــدار داشــته باشــید ،هــر چنــد در حــد نوشــاندن آبی باشــد.
صلــه ی رحــم عمــر را زیــاد و فقــر را دور مــی ســازد ،بــا صلــه رحــم ،رزق
توســعه مــی یابــد .بهتریــن قــدم هــا ،قدمــی اســت کــه بــرای صلــه رحــم و
دیــدار اقــوام برداشــته مــی شــود .بــه ســراغ بســتگان برویــد ،گرچــه آنهــا
بــی اعتنایــی کننــد.
صله رحم کنید هر چند فامیل از نیکان نباشد.
صلــ ه رحــم کنیــد ،گرچــه بــا ســام کــردن باشــد .صلــ ه رحــم ،مــرگ و
حســاب روز قیامــت را آســان مــی کنــد.
بویــی از بهشــت نصیــب شــخص قاطــع رحــم نمــی شــود .صلــه رحــم باعث
تزکیــه عمــل و رشــد امــوال مــی شــود .کمــک بــه فامیــل ،بیســت و چهــار
برابــر بــه دیگــران پــاداش دارد.
نکات پایانی که در این بحث وجود دارد:
ادای حقــوق دارای مراتــب و مراحلــی اســت :اول حــق خداونــد ،ســپس
والدیــن ،ســپس خویشــاوندان ،ســپس یتیمــان کــه کمبــود محبــت دارنــد
و آن گاه مســاکین کــه کمبــود مادیــات دارنــد .خویشــاوندان اگــر چــه کافــر
باشــند بایــد مــورد محبــت و لطــف قــرار گیرنــد .صلــه ی رحــم واجــب اســت
گــر چــه بعــد مــکان وجــود داشــته باشــد و گاهــی تــا ســی ســال طــول عمــر
را زیــاد مــی کنــد .قطــع رحــم از گناهــان کبیــره ای اســت کــه موجــب عــذاب
آخــرت و بالهــای دنیایــی اســت .در روایــات بعضـ ًا از قطــع رحــم تعبیــر بــه
(حالقــه) شــده یعنــی چیــزی کــه ســبب هالکــت و مــرگ مــی باشــد .رعایــت
حقــوق خانــواده و خویشــاوندان ،الزمــه ی تقواســت .خویشــاوندان بــه گــردن
مــا حــق دارنــد و مــا منتــی بــر آنــان نداریــم .پــس از بیــان یکــی از آداب
و رســومی کــه بــرای عیــد نــوروز بیــان شــد کــه بســیار در اســام بــه آن
اهمیــت داده شــده بــود بــه یکــی دیگــر از رســومات مــی پردازیــم و آن
پاکیــزه تریــن جامــه هــا را پوشــیدن و خریــد لبــاس از بــازار و  ...اســت.

چه لباس هایی بپوشیم؟
روایت داریم که پیامبر(صلی اهلل علیه وآله) فرمودند:
نیکوتریــن جامــهای کــه بــا آن خــدای عزوجــل را در گورهایتــان و در
مســاجدتان دیــدار مــی کنیــد ،جامــه ی ســفید اســت)۲۹(.
امــام صــادق(ع) فرمــوده انــد :کتــان از لبــاس هــای پیامبران اســت و گوشــت
را می رویانــد)۳۰( .
پیامبر خدا (ص) از دو شهرت نهی فرمود:
زبــری آن و بلنــدی و
شــهرت در نازکــی و ضخامــت لبــاس ،نرمــی و
ِ
کوتاهــی آن .بلکــه بایــد حــد وســط میــان ایــن خصوصیــات را رعایــت
کــرد)۳۱(.
آن خداســت و آن هــا را نــزد
امــام صــادق(ع) فرمــوده انــد :دارایــی هــا از ِ
انســان بــه امانــت مــی ســپارد و بــه انســان هــا اجــازه داده اســت کــه بــا
میانــه روی ،بخورنــد و بــا میانــه روی ،بپوشــند)۳۲(.
پیامبــر خــدا (ص) فرمــوده انــد :پوشــیدن حریــر و طــا بــرای مــردان امتــم
حــرام و بــرای زنانشــان حــال گشــته اســت )۳۳(.پیامبــر خــدا (صلــی اهلل
علیــه وآلــه) فرمــوده انــد :ای ابــاذر! لبــاس زبــر بپــوش و جامــه درشــت و
ضخیــم بــر تــن کــن ،تــا فخــر و غــرور بــه وجــود تــو راه نیابــد )۳۴(.پیامبــر
خــدا (صلــی اهلل علیــه وآلــه) فرمــوده انــد :هرکــس لباســی بــه تــن نمــود
بایــد پاکیــزه بــدارد )۳۵(.پیامبــر خــدا (صلــی اهلل علیــه وآلــه) فرمــوده انــد :ای
عایشــه! ایــن دو لبــاس را بشــوی؛ مگــر نمــی دانــی کــه لبــاس تســبیح خــدا
مــی گویــد و هــرگاه کثیــف بشــود از تســبیح بــاز میایســتد)۳۶(.
پیامبــر خدا(صلــی اهلل علیــه وآلــه) فرمــوده انــد :چهــره گشــوده و بــا عمامــه
بــه مســجدها در آییــد؛ زیــرا عمامــه هــا ،تــاج هــای مســلمانان اســت)۳۷(.

نکوهش بازار
امــام باقــر(ع) فرمودنــد :بدتریــن جاهــای زمیــن بازارهــا اســت؛ بــازار میــدان
ابلیــس اســت ،اول صبــح پرچــم خــود را در آن جــا نصــب مــی کنــد و
کرســیش را مــی گــذارد و فرزندانــش را همــه ســو مــی پراکنــد .از کســی
کــه پیمانــه را کــم مــی دهــد تــا کســی کــه تــرازو را ســبک مــی گیــرد و
کســی کــه در گــز کــردن دزدی مــی کنــد یــا کســی کــه بــرای فــروش
کاالیــش بــه دروغ متوســل مــی شــود او بــه فرزندانــش مــی گویــد :بــر شــما
بــاد به(فریفتــن) مــردی کــه پــدرش مــرده در حالــی کــه پــدر شــما هنــوز

نکات پایانی و خواندنی در مورد خرید لباس عید نوروز
تنــوع طلبــی و افــزون خواهــی ،دامــی بــرای اســیر شــدن انســان هــا اســت.
اســتعمارگران نیــز از همیــن خصیصــه ی مــردم ،بــرای لبــاس ،مســکن،
مرکــب ،و تجمــات اســتفاده کــرده و مــردم را بــه اســارت مــی کشــند.
آن گونــه کــه در لبــاس مــادی ،پوشــش عیــوب ،حفاظــت از ســرما و گرمــا و
زیبایــی مطــرح اســت تقــوا هــم عامــل پوشــش عیــوب اســت ،هــم نگهدارنــده
از گنــاه و هــم مایــه ی زیبایــی معنــوی انســان مــی باشــد.دوخت لبــاس و نــوع
و رنــگ آن ،هــر چــه بــه عفــت نزدیــک تــر باشــد ،بهتر اســت .پســت شــمردن

زنــده اســت.
ابلیــس بــا اولیــن کســی کــه بــه بــازار مــی آیــد وارد مــی شــود و بــا آخریــن
نفــری کــه بــازار را تــرک مــی کنــد بــر مــی گــردد)۲۴(.
امــام علــی(ع) فرمــوده انــد :محفــل هــای بازارهــا ،جایــگاه حضــور شــیطان
اســت)۲۵(.
پیامبــر خــدا (صلــی اهلل علیــه وآلــه) فرمودنــد :بــازار ســرای بــی خبــری و
غفلــت اســت .پــس هــر کــه در بــازار یــک تســبیح گویــد خداونــد هــزار هزار
ثــواب برایــش رقــم زنــد)۲۶(.
منظــور مــا از اینکــه روایــت هایــی را در ذم و نکوهــش بــازار بیــان نمودیــم
بدیــن معنــا نیســت کــه مــا اصـ ً
ا بــه بــازار نرویــم ،بلکــه منظــور ایــن اســت
کــه بفهمیــم چــه خطرهایــی در بــازار در انتظــار مــا اســت ،پــس ســریع کار
خــود را انجــام دهیــم و از بــازار خــارج شــویم و در ایــن لحظــات زیــاد بــه
یــاد خداونــد باشــیم و ذکــر خداونــد را زیــاد بگوییــم.
اما آیات و روایاتی که در مورد پوشاک لباس بیان شده است:
ـاس
ـم ل ِباس ـ ًا ُیــواری َس ـ ْوآت ُِک ْم َو ریش ـ ًا َو ل ِبـ ُ
«یــا بَنــی آ َد َم َق ـ ْد أَنْ َزلْنــا َعلَ ْی ُکـ ْ
ـات َّ
ـر ذلِـ َ
ال َّت ْقــوی ذلِـ َ
ـرون»()۲۷
ـن آیـ ِ
ـک ِمـ ْ
ـک خَ ْیـ ٌ
ـم َی َّذ َّکـ ُ
اللِ لَ َعلَّ ُهـ ْ
ای فرزنــدان آدم! مــا بــرای شــما پوشــاکی فــرو فرســتادیم کــه عــورت شــما را
مــی پوشــاند و نیــز جامــه هــای زیبــا و نــرم و جامــه ی تقــوا ،ایــن بــرای شــما
بهتــر اســت ایــن از نشــانه هــای خداســت شــاید کــه پنــد گیرید.
« َو َّ ُ
ـق ظِ ـ ً
اال َو َج َعـ َ
ـال أَ ْکنان ـ ًا َو
ـم ِم َّمــا خَ لَـ َ
ـن الْ ِجبـ ِ
ـم ِمـ َ
ـل لَ ُکـ ْ
الل َج َع َــل لَ ُکـ ْ
ـم بَ ْأ َسـ ُ
ـرابیل تَ ُ
ـرابیل تَ ُ
ـم الْ َح ـ َّر َو َسـ َ
ـم َسـ َ
َج َعـ َ
ـک ْم َکذلِـ َ
ـم
ـک ُیتِـ ُّ
قیکـ ُ
قیکـ ْ
ـل لَ ُکـ ْ
ون»()۲۸
ـم ت ُْس ـل ُِم َ
ـم لَ َعلَّ ُکـ ْ
ن ِ ْع َم َت ـ ُه َعلَ ْی ُکـ ْ
و (نیــز) خداونــد از آنچــه آفریــده اســت ســایه هــا بــرای شــما قــرار داده؛ و از
کــوه هــا پناهــگاه هایــی و بــرای شــما پیراهــن هایــی آفریــده ،کــه شــما را
از گرمــا (و ســرما) حفــظ مــی کنــد؛ و پیراهــن هایــی کــه بــه هنــگام جنــگ،
حافــظ شــما اســت؛ ایــن گونــه نعمــت هایــش را بــه شــما کامــل مــی کنــد
شــاید تســلیم فرمــان او شــوید!

خبرنامه اطالع رسانی داخلی

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
دیگــران بــه خاطــر لبــاس و ظاهــری ســاده ،رفتــاری فرعونــی اســت.
در قرآن کریم از چند چیز به عنوان «لباس» یاد شده است:
«ج َع َل لَ ُک ُم اللَّ ْی َل ل ِباس ًا»()۳۸
شبَ :
ِباس لَ ُه َّن»()۳۹
همسرُ :
ِباس لَ ُک ْم َو أَنْ ُت ْم ل ٌ
«ه َّن ل ٌ
ِباس ال َّتقْوی ذل َِک خَ ْیر»()۴۰
تقواَ « :و ل ُ
در حدیــث داریــم کــه اگــر کســی بــه واســطه بهتــر بــودن بنــد کفشــش بــر
دیگــری خــود را برتــر ببینــد ،جــزو کســانی اســت کــه اراده ی علــو در زمیــن
ـرف شــخصیت ،مکتــب
دارنــد .نــوع لبــاس مــردم در جامعــه ،مــی توانــد معـ ّ
و هــدف آن هــا باشــد.
چــه بســیار کســانی کــه در تهیــه مســکن ،لبــاس ،مرکــب ،کالم ،ازدواج ،و
نامگــذاری فرزنــد ،کاری مــی کننــد کــه جامعــه نمــودی داشــته باشــند و
مــردم متوجــه آنــان شــوند کــه بــه فرمــوده روایــت ،ایــن افــراد اراده برتــری
در زمیــن دارنــد و از بهشــت محرومنــد.
سرچشــمه ی بســیاری از مزاحمــت هــای هوســبازان نســبت بــه زنــان و
دختــران ،نــوع لبــاس خــود آن هــا اســت.
پوشــیدن لبــاس ســاده ،ســوار شــدن بــر االغ برهنه ،شــیر دوشــیدن ،همنشــینی
بــا بــردگان ،ســام کــردن بــه اطفــال ،وصلــه کــردن کفــش و لبــاس ،پذیرفتن
دعــوت مــردم ،جــارو کــردن منــزل ،دســت دادن بــه تمــام افــراد و ســبک
نشــمردن غــذا از ســیره هــای رســول خــدا(ص) بــود.
بحث دیگری که در این ایام(عید نوروز) مطرح است عبارت است از :
خــوردن آجیــل و شــیرینی و از آن طــرف پرخــوری و بــه همــراه آن مریضــی
و بیمــاری .پــس چــه کنیــم کــه دچــار بیمــاری نشــویم و از آن طــرف بتوانیم
از عیــد نــوروز خــود کمــال اســتفاده را بنماییــم؟
ابتــدا دســتورالعمل هایــی کــه امــام رضــا(ع) طــی نامــه ای بــه مأمــون
نوشــتند را بــرای فصــل بهــار بیــان مــی نماییــم:
امــام رضــا(ع) فرمودنــد :در ایــن فصل(بهــار) تغییــرات جــوی زیــاد اســت کــه
انســان از جــو ســرمای زمســتان بــه هــوای معتــدل بهــار منتقــل مــی شــود
و بایــد متوجــه ایــن تغییــرات جــوی باشــد ،بــه خصــوص کــه در پشــت ســر
بهــار فصــل تابســتان مــی رســد.
در ایــن فصــل بایــد غذاهــای ســنگین کــه دارای نیــروی حرارتــی زیــاد
بودنــد ،گوشــت هــای چربــی دار و ســایر غذاهــای مخصــوص زمســتان را
تبدیــل بــه غذاهــای ســبک و معتــدل و زود هضــم نماییــد ماننــد حبوبــات،
ســبزیجات و میــوه هــا چــون در فصــل بهــار بــه حکــم تغییــر در طبیعــت
همــه چیز(خــواه حیوانــی و خــواه نباتــی) عــوض مــی شــوند؛ لــذا بیشــتر
اطبــاء توصیــه مــی کننــد کــه انســان هــا قبـ ً
ا بــا خــوردن مســهل ،دســتگاه
جهــاز هاضمــه خــود بــه خصــوص مجــاری صفــرا را پــاک و تمیــز کنــد و برای
ایــن کار مســهل هــای جوشــانده نباتــات بخورنــد ،صبــح هــا اســتحمام کننــد
و بــه شــادی و طــرب مشــغول شــوند و در جاهــای خلــوت و آرام بنشــینید

ت و روایات
ویژهنامه عید نوروز از دیدگاهآیا 
تــا بــا ایــن کارهــا بــدن خــود را آمــاده حــرارت تابســتان بکننــد و هــم بــرای
مقابلــه بــا پاییــز و زمســتان مهیــا شــوند.
در مــاه دوم بهــار گوشــت و چربــی کــم بخورنــد ،بیشــتر از غذاهــای ســرد مــزاج
اســتفاده کننــد و از همــه نــوع وســایل تولیــد بــرودت بــرای از بیــن بــردن تاثیــر
حــرارت اســتفاده کننــد و آب زیــاد بخورنــد تــا جبــران آن آبهایــی باشــد که
بــه شــکل عــرق از بــدن بیــرون مــی آیــد .در ایــن مــاه بایــد غذاهــای لطیــف
ماننــد گوشــت ســفید نیــم پختــه خــورد و نبایــد پیــاز ،ریحــان ،پونــه و ترشــی
خــورد .مــاه دوم بهــار کــه نیســان اســت ســی روز اســت ۲۵(.فروردیــن تــا
 ۲۳اردیبهشت).
در ایــن موقــع بایــد غذاهــای کبــاب شــده و گوشــت شــکار خــورد ،جمــاع
خــوب اســت ،در حــام بــدن را روغــن مالــی کــردن و همچنیــن بــو کــردن
گلهــا و ریاحیــن خوبســت.
ماه سوم بهار(از  ۲۴اردیبهشت تا  ۲۳خرداد) :
از خــوردن غذاهــای شــور و گوشــت هــای ســنگین ماننــد گوشــت گاو و شــیر
خــودداری کنید.
در ایــن موقــع از مــاه اســتحمام در اول روز خــوب اســت ولــی نبایــد قبــل از
خــوردن غــذا ورزش کــرد.
پی نوشت:
( - )۱مائده.۱۱۴ /
( - )۲وســائل الشــیعه /ج  /۱۵ص ۳۰۸؛ میــزان الحکمــه /ج  /۹ص  /۴۲۰ح
 ۱۴۶۰۴بــه نقــل از شــرح نهــج البالغــه ابــن ابــی الحدیــد /ج  /۲۰ص .۷۳
( - )۳میــزان الحکمــه /ج  /۹ح  /۱۴۶۰۹ص  ۴۲۰۳بــه نقــل از بحاراالنــوار/
ج  /۵۹ص /۹۲ح ۱؛ متــدرک الوســائل /ج  /۶ص .۳۵۲۲
( - )۴مــن ال یحضــر الفقیــه  /ج  /۳ص ۳۰۰؛ میــزان الحکمــه /ج  /۹ح
 /۱۴۶۱ص .۴۲۰۳
( - )۵میزان الحکمه /ج  /۹ح  /۱۴۶۱۲ص .۴۲۰۳
( - )۶شــاید در میــان ارتــش منصــور عناصــر ایرانــی بــوده انــد و او بــرای
جلــب رضایــت آن هــا دســت بــه ایــن کار زده اســت.
( - )۷بحاراالنــوار ۲/۱۰۰ /۵۹ /و ج ۹/۱۰۸/۴۸؛ میــزان الحکمــه /ج  /۹ح
 /۱۴۶۱۳ص .۴۲۰۳
( - )۸وســائل الشــیعه /ج  /۸ص ۱۷۲؛ میــزان الحکمــه /ج  /۹ح /۱۴۶۱۰
ص .۴۲۰۲
( - )۹بحاراالنــوار /ج  /۷۴ص  ،۱۹۶بــه قــل از کتــاب گنجینــه معــارف/ج ۱
 /ص .۶۰۱
( - )۱۰نساء.۱ /
( - )۱۱محمد ۲۲ /و .۲۳
( - )۱۲نساء.۳۶ /
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( - )۱۳رعد.۲۵ /
( - )۱۴الکافی /ج  /۲ص .۳۴۷
( - )۱۵همان /ج  /۲ص .۶۴۱
( - )۱۶همان /ص .۱۵۲
( - )۱۷الکافی /ج  /۲ص .۱۵۱
( - )۱۸جامع االخبار /ص .۱۰۶
( - )۱۹کافی /ج  /۲ص .۱۵۱
( - )۲۰غررالحکم /ج  /۱ص .۴۶۳
( - )۲۱غررالحکم /ج  /۱ص  / ۴۶۵ح .۱۲/۳۵۶۴
( - )۲۲همان /ص  /۴۶۴ح .۱۳/۳۵۶۵
( - )۲۳جامع السعادات /ج  /۲ص .۲۶۰
( - )۲۴البحــار ۸۷/۱۱/۸۴ /بــه نقــل از میــزان الحکمــه /ج  /۶ح  /۹۰۴۲ص
.۲۶۳۲
( - )۲۵غررالحکم /ج  /۱ح  /۲/۴۲۷۲ص .۵۴۸
( - )۲۶کنزالعمال /ص .۹۳۳۰
( - )۲۷اعراف.۲۶ /
( - )۲۸نحل.۸۱ /
( - )۲۹الترغیــب و الترهیــب ،۳/۸۸/۳ /میــزان الحکمــه  /ج  /۱۱ح /۱۸۰۶۲
ص .۵۲۸۵
(- )۳۰کافی /ج .۱/۴۴۹ /۶
( - )۳۱کنزالعمال.۴۱۱۷۲ /
( - )۳۲البحار /ج  /۷۹ص .۳۱۲
( - )۳۳کنزالعمال.۴۱۲۱۰ /
( - )۳۴امالی طوسی ،۱۱۶۲ /۵۳۹ /میزان الحکمه /ج .۱۱
( - )۳۵الکافی۳/۴۴۱/۶ /؛ بهشت اخالق/ج / ۲ص .۷۲۳
( - )۳۶کنزالعمال۲۶۰۰۹ /؛ بهشت اخالق /ج  /۲ص .۷۲۳
( - )۳۷کنزالعمال۴۱۱۴۳ /؛ میزان الحکمه /ج  /۱۱ح  /۱۸۰۹۸ص .۵۲۹۳
( - )۳۸فرقان.۴۷ /
( - )۳۹بقره.۱۸۷ /
( - )۴۰اعراف.۲۶ /

