
ماهنـــامه داخلی

بررسی و نقد جشن نهم ربیع
در منابع شیعی

با حضور حجت االسالم دکتر محمد کاظم آیت اللهی

امـروزه دشـمنان اسـالم برخـی باورهـا و اعمـال نادرسـت جهـال یـا 
معانـداِن فـرق مختلـف را حمایـت می کننـد و بـه آن دامـن می زنند. 
از آن جملـه پررنگ نمایـی جشـن نهـم ربیـع بـا عنوان شـادی از قتل 
خلیفـه دوم و تحریـک احساسـات مذهبی دیگر مسـلمانان به واسـطه 
برپایـی مراسـمی مشـتمل بـر سـب و لعـن و برخـی اعمال سـخیف، 
کـه در توجیـه آن بـه حدیـث رفع القلـم اسـتناد می کننـد، در حالـی 
کـه حدیـث مذکـور اشـکاالت سـندی و محتوایـی فراوانـی دارد و 
نمی توانـد محل اسـتناد باشـد. از سـوی دیگـر، قرآن بـرای جلوگیری 
از مقابلـه بـه مثـل و توهیـن بت پرسـتان، حتـی اجـازه اهانـت به بت 
آنـان را نمی دهـد و ایـن شـیوه در سـیره اهـل بیـت )ع( نیـز اتخـاذ 
شـده اسـت و قطعـًا عمـل نهی شـده نمی تواند مصـداق تعظیم شـعائر 
باشـد. به عـالوه، اساسـًا از لحـاظ تاریخـی مـرگ خلیفـه دوم در نهم 
ربیـع االول اتفـاق نیفتـاده اسـت. ضمـن اینکه بـا عنایت بـه وضعیت 
کنونـی جهـان اسـالم و تشـخیص ولـی امـر مسـلمین و بنا بـر حکم 
ثانویـه، بسـیاری از علمـای بـزرگ شـیعه پرداختـن بـه ایـن مسـائل 
را موجـب وهـن مذهـب شـیعه و مخـل وحـدت و فاقـد هـر گونـه 
مجـوزی می داننـد. بنابرایـن، اهمیـت روز نهم ربیع االول نزد شـیعیان 
بـه جهـت سـال روز آغاز امامـت حضرت حجـت )عج( اسـت که یکی 

از اعیـاد مهـم محسـوب می شـود.
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روضه خوانی دهه آخر صفر
 شرکت طالب در راهپیمایی 13 آبان

ویژه برنامه های نهم ربیع االول
 مسابقه کتابخوانی گل نرگس

کارگروه کودک معاونت فرهنگی

تبلیغ و بزرگداشت نهم ربیع االول توسط طالب حوزه در مدارس، 
مجامع عمومی و...

 بازدید حجت االسالم بهجت پور )مدیریت حوزه علمیه خواهران(
از موسسه آموزش عالی-حوزوی امام حسین علیه السالم

راه اندازی کانال ویژه طالب مشغول به تدوین پایان  نامه جهت اطالع رسانی 
ضوابط و آیین نامه ها و آموزش غیرحضوری سامانه پایان نامه ها



۱. کدام یک از اشکاالت محتوایی و داللتی حدیث نمی باشد ؟
ــا قوانیــن  ــا اصــول اعتقــادی و مخالفــت ب الف.تعــارض معنــای حدیــث ب

حســن الهــی
ــدم  ــم ج.ع ــع القل ــث رف ــای حدی ــالن از معن ــح قائ ــت غیرصحی ب.برداش

ــع ــم از نهــم ربی ــع القل ــد حکــم رف تقی
د. ثبت نشدن حدیث در منابع چون بحاراالنوار و زاد المعاد

2. کدام از ادله مخالفان برگزاری جشن در این روز می باشد؟
ــان ب.مشــکل  ــد مخالف ــه عقای ــن ب ــز از توهی ــی از پرهی ــف نهــی قرآن ال

ــم ــع القل ــث رف داشــتن حدی
ج. افسانه بودن قتل عمر در روز نهم ربیع

د. همه موارد

۳. کدام یک از اشکاالت سندی و شکلی حدیث رفع القلم میباشد؟
الف. ثبت نشدن حدیث در منابع اولیه

ب.عدم تقیید حکم رفع القلم به شیعیان
ج. مجهول بودن راویان حدیث

د. الف و ج

۴. اهمیت روز نهم ربیع االول و بزرگداشت آن چیست؟
الف شهادت امام حسن عسکری علیه السالم

 ب به امامت رسیدن امام مهدی عجل اهلل
ج قتل و کشته شدن عمر خلیفه دوم

د. الف و ب و ج

۵. کدام از ادله قائالن  مشروعیت به برگزاری جشن نهم ربیع نمی باشد؟
الف ضرورت تبرا در مذهب شیعه 

ــه  ــان ب ــل و اذع ــع ج.عق ــم ربی ــاره نه ــم درب ــع القل ــث رف ــزول حدی ب.ن
ــن ــزاری جش ــرورت برگ ض

د. لزوم تاسی به شادی اهل بیت از مرگ خلیفه دوم

منبع: مقاله بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی
برای دانلود مقاله به گروه مبلغات حوزه مراجعه شود.

چرا باید فرقه ها را بشناسیم؟
فرقه شناســی بــه دلیــل جلوگیــری از هالکــت خــود و شــناخت اقدامــات 
دشــمن بــرای تعییــن راه مقابلــه بــا آن، در زمینــه احیــای ادیــان گذشــته 
ــزار  ــا اب ــمن ب ــت. دش ــروری اس ــم و ض ــد، مه ــای جدی ــاد فرقه ه و ایج
احیــای ادیــان گذشــته،  ایجــاد و گســترش فرقه هــا و ورود بــه باورهــا و 
اعتقــادات مــردم بــا ایجــاد شــبهات، ناتویــی علیــه تشــیع بــه راه انداختــه 

اســت و طبــق یــک نقشــه و سیســتم منظــم و هدفمنــد پیــش مــی رود.
فرقه های انحرافی کدام اند؟

ــه  ای از جهــان  ــز را حلق ــه، هــر چی ــن فرق ــه(: ای ــی )حلق ــان کیهان ۱.عرف
هســتی معرفــی می کنــد کــه در حــال پیشــرفت اســت و نیــازی بــه قــرآن 
ناقــص کــه نوشــته پیامبــر اســت، نــدارد. ایــن فرقــه، زیــارت ائمه را شــرک 

ــد. ــرای فعالیت هــای خــود اســتفاده می کن ــه ب ــد و از اجن می دان
2.عرفان هندی: هنر فنگ شویی را شامل می شود.

۳.عرفان ورزشی: ورزش یوگا با تفکرات عرفانی کاذب از این  قسم است.
۴.معنویت هــای درمانگــر: ایــن فرقــه بــا شــعار »مــداوای امــراض جســمی 

و روحــی« اکثــراً در کمپ هــای اعتیــاد فعالیــت دارنــد.
۵.عرفان های جنسی

ــد  ــن می کنن ــن دی ــادو را جایگزی ــه، ج ــن فرق ــی: ای ــای جادوی 6.عرفان ه
ــو  ــد. پائولوکوئیل ــه کارهایشــان را انجــام می دهن ــا ســحر، جــادو و اجن و ب

برزیلــی مــروج ایــن فرقــه اســت.
7.عرفان های رؤیامحور: انرژی درمانی این نوع عرفان است.

8.عرفان های جذب 
وظیفه طالب چیست؟

تقویــت اعتقــادات و باورهــای خــود راه حــل درمــان ایــن مشــکل اســت. 
ــاد  ــن جه ــی( بزرگ تری ــه العال ــّد ظلّ ــری )م ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه گفت ب

ــا شــبهات اســت. ــه ب ــا و  مقابل ــناخت فرقه ه ــون، ش طــالب و روحانی
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موسسه آموزش عالی ـ حوزوی امام حسین یزد

نشست بررسی فرقه های انحرافی / حجت االسالم  سید محمد حسینی

ایستگاه صلواتی)نذری ظهور(

 بررسی روایت نقصان عقل زن
نشست حجت االسالم دکتر شعبان زاده


