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فهرست مطالب 

بی شک تبیین نقش بارز بزرگان دینی 
به ویژه مراجع معظــم تقلید در مقولۀ 
هدایت بخشــی جامعۀ اســالمی و ارائۀ 
اصول راهبردی در ارتقای شاخصه های 
ســبک زندگی اســالمی غیر قابل انکار 
اســت، به نحوی که بایــد اذعان نمود 
صیانت از آئین اســالم مرهــون ایثار و 
فــداکاری هزاران هزار تن از عاشــقان 
مکتــب اهل بیــت علیهم الســالم در 
قالب علمای بزرگ ،نویســندگان، فقها، 
محدثان و مفســران واالمقام است، که 
ســیرۀ علمی و عملی مرجع عالی قدر 
جهان تشــیع حضرت آیت اهلل العظمی 
مــکارم شــیرازی )مدظله( مــی تواند 
بــه عنوان شــاخص و معیــار بی بدیل 
در صیانــت از آموزه های ناب شــیعی 

موردنظر قرار گیرد.

»بایــد اذعان نمود ضرورت تعامل میان 
دینی درقالــب گفت وگو میــان تمام 
علمــای مکاتب و مذاهب اســالمی   و 
نیز بهــره گیری حدأکثری از وســایل 
ارتبــاط جمعــی« )مناظــرات تاریخی امــام رضا 
علیه الســالم با پیــروان مذاهب ومکاتب دیگــر؛ ص96.(  به 

ویژه رســانه های دینی بر اســاس نگاه 
اســالم اصیل ، لــزوم  تولیدات منطبق 
با آموزه های دینی ،در امت اســالمی و 
حتی دیگر جوامع بشــری را دو چندان 
می-کند، زیرا اهمیت روزافزون رســانه 
درعصــر حاضر در تبیین ســیر فعالیت 

های علمــای اســالمی و واقعیت های 
عینی در  کارکردهای مهم رســانه های 
نوین حاکی از این مســألۀ کلیدی است 
که  تأثیــر بر افکار عمومی و بســط و 
گسترش آموزه های ناب شیعی تنها  از 
طریق تعامل بهینه بــا مخاطبان،تولید 
فکر و اندیشــه و پیام بــر مبنای مولفه 
های هنری و از طریق دنیای مجازی و 
نیز فضای چند رسانه ای از قبیل فیلم، 
صــوت، تصویر، گرافیــک،...در دهکدۀ 
جهانی میّســر خواهد بــود  تا تصورات 
نادرســت جوامع غربی کــه منبعث از 
اسالم هراسی رســانه های غربی است 
به تصدیقات واقعی اســالم نبوی صلی 
اهلل علیه و آله یعنی محوریت محبت در 
دین مبین اســالم به ویژه مکتب حقۀ 

تشیع رهنمون گردد.

با این تفاســیر باید گفت دغدغه مندی 
مدیران و سیاست گذاران پایگاه اطالع 
رســانی دفتر حضرت آیت اهلل العظمی 
راســتای   در  مکارم شــیرازی)مدظله( 
ترویج آموزه های شــیعی  و نیز تقویت 
اتحاد امت اســالمی و تعامل روز افزون 
میان علمــای  مذاهب اســالمی و هم 
چنین ارتقــای تعامل میــان ادیانی و 
میــان فرهنگی با دیگر جوامع توحیدی 
و آحاد بشری منحصر شده است، لیکن 
بــرای حصول این مســألۀ مهــم، بهره 
گیری از همــۀ ظرفیت های موجود در 

عرصه های مختلف به ویژه تعامل موثر 
و هدفمند با مخاطبان، ازطریق رســانه 
هــای نوظهور بــه عنــوان  مهم ترین 
ابزارهــای ارتباطی در عصــر حاضر، با 
هدف شکل دهی هویت و تفکر اسالمی 
در جوامع انســانی مــورد اهتمام قرار 

گرفته است.

لــذا ماهنامۀ بلیغ ایــن افتخار را دارد 
تا با  اهتمام به مقولۀ اطالع رســانی از 
روند فعالیت های گستردۀ دفتر مرجع 
عالــی قدر جهان تشــیع حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی)مدظله( و 
نیز تبیین گــزارش فعالیت های پایگاه 
اطــالع رســانی معظم لــه،  در حد و 
ظرفیت و توان خود گزیده ای از اخبار 
و برنامه هــا و رویکردهای معظم له و 
نیز انعــکاس مطلــوب از فعالیت های 
طالب و نخبگان دینــی جوان در این 

پایگاه را به مخاطبان ارائه نماید.

در خاتمــه باید گفت بی تردید ســعی 
و تالش و  زحمات بی شــایبۀ دســت 
اندرکاران ماهنامه  بلیغ درارایۀ یک اثر 
کیفــی و مطلوب به مخاطبان و اهتمام 
ویــژه به ارتقــای کمــی و کیفی این 
ماهنامه در شماره های آتی، به عنوان 
گام مهم در تقویت  تعامل دوســویه و 
طرفینی میان مطالبات مرجعیت دینی 
و مردم در جامعۀ اســالمی  مورد نظر 

قرار خواهد گرفت.

طلیعۀ سخن
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اهّم نامه ها و بیانیه های صادر شده توسط معّظم له

نامه مهم به علماى برجسته جهان  �
اسالم جهت پيگيرى فاجعه منا

بــرای همه علمای اســالم  این فاجعــه 
مسئولیت آفرین است، لیکن عکس العمل 
چندانی از علمای جهان اســالم مشاهده 
اینجانب درمســألۀ فاجعۀ منا  نمی شود. 
آمادگــی خویــش را برای تبــادل نظر و 
برگزاری نشست های کامال علمی و فقهی  

با علمای جهان اسالم اعالم می دارم.

)1394/09/06(

دولت  � ســتيزى  شيعه  به  هشدار 
جمهورى آذربایجان در نارداران

بر اساس وظیفه شرعی خود، به دولتمردان 
کشور اسالمی آذربایجان تذکر می دهیم 
تا به عواطف و احساسات دینی مردم خود 
بیشتر احترام بگذارند و حقوق دینی آنان 

را رعایت کنند.

)1394/09/22(

به  � له  معّظم  سرگشاده  نامه  انتشار 
شيخ االزهر

اینجانــب با نــگاه خوش بینانــه ای که 
همیشه به شما داشته و دارم، امیدوارم با 
صالبت جلو این انحراف و سقوط االزهر را 
به دام توطئه دشمنان اسالم و وهابیون و 
تکفیری ها و وسوسه های خناسان تفرقه 
افکنی که ممکن اســت در اطراف شــما 
وسوســه کرده و از مسیر اعتدال منحرف 

بگیرید کنند 
 )1394/10/07(

آیت  � اعدام  مورد  در  له  معّظم  پيام 
اهلل نمر رحمت اهلل عليه

ما به شدت این جنایت هولناک را محکوم 
مــی کنیم و بــه یقین انتقــام آن گرفته 
خواهد شد و می دانیم این جنایت انتقام 
شکست هایی است که آل سعود در عراق 

و سوریه و یمن دامنگیرشان شده است 

)1394/10/12(
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بيدار  هشــدار  یک  پاریس   حوادث 
کننده براى غربی ها بود که این آتش 
محدود در ســوریه و عراق نمی ماند و با 
زبانه کشیدن به همه جا کشیده می شود.
)1394/09/04(

اسالم  جهان  در  عمومی  عزاى  اعالم 
براى همدردى با مســلمانان نيجریه. 
معیارهــای دوگانــۀ حقوق بشــر مجامع 
جهانی که در برابر حادثه پاریس آن همه 
واکنش نشــان دادند در قبال این جنایت 
بزرگ چه عکــس العملی نشــان داده و 
مــی دهند؟مگر خــون اروپاییان از خون 

مسلمانان رنگین تر است!؟
)1394/09/25(

اهانت به مقدســات مذاهب پایبندى 
به والیت نيســت، برخی شــبکه های 
مشــکوک و وابســته ماموریــت دارند به 

مقدسات دیگران فحاشی کنند.
)1394/09/30(

افــراد و کاندیداها باید از وعده هاى 
نیایند  بپرهيزند،  مــردم  به  دروغين 
مدینه فاضله ای تصور کنند و وعده های 
دروغ و آنچنانــی بــه مــردم بدهند، این 
وعده های دروغین ممکن است در برخی 
ســاده لوحان مؤثر واقع شود اما ضررهای 

بسیاری دارد.
)1394/10/02(

بیـانــــات معّظـم له 
درس  ابتـــدای  در 
خـــارج فقــــه

شهادت شيخ نمر به فراموشی سپرده 
نمی شود / توصيه به نيروهاى انقالبی 
شيخ نمر دست به سالح نبرد، سالح او 
قلم و زبانش بود، کاری که در گردن زدن 
شــیخ نمر و به دار آویختن پیکر ایشــان 
کردند دقیقا کاری بود که داعشی ها نجام 

می دهند.
)1394/10/14(

عربســتان زادگاه تروریســم است 
واکنش بــه حرکت ناموزون و قطع روابط 
دیپلماتیک برخی کشورهای ضعیف روزی 
می رســد که همین ها با التماس بر می 
گردند و تقاضای ارتباط و برقراری روابط 
دیپلماتیک می کننــد، دنیا در پی اعدام 
عالم شجاع و بیگناه اینها را محکوم کرد. 
)1394/10/16(

عربســتان با دالرهــاى نفتی تمام 
قوانين جهانی را در هم می شــکند 
سعودی ها در دیگر نقاط دنیا نیز مشغول 
آتش روشــن کردن هســتند و به اذعان 
برخــی تحلیل گران غربی عالوه بر نفت و 
خرما، تروریسم نیز به دیگر کشورها صادر 

می کنند. 
)1394/10/23(

آمریکا و غرب بــه هيچ عنوان قابل 
اعتماد نيستند هنوز تحریم ها برداشته 
نشده یک سری تحریم دیگر را علم کرده 
انــد، آیا واقعا می توان نســبت به این ها 
خــوش بین بــود؛ امیدوارم دوســتان و 
دشمنان خود را بشناسیم و فریب نخوریم.

)1394/10/09(

برجام پيــروزى قابل مالحظه اى بود 
اما نباید مبالغــه کرد/ معيار همه در 
باشد  قانون  به  عمل  انتخابات  مسائل 
مســائل مربوط به این پرونده یک بخش 
از مشــکالت ما بــود، بنابرایــن نباید در 
خصــوص آن مبالغه کرد؛ اگر در این باره 
مبالغه شــود غربی ها می گویند تیر ما به 
نشــان خورده و معلوم می شود تحریم ها 

ایران را بیچاره کرده بود. 
)1394/10/30(
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دیـــدار بـــا رئيـــس و اعضـــاى  �
بنيـــاد نهـــج البالغـــه

نامــۀ حضــرت علی )ع( به مالک اشــتر؛ 
البالغه  نهــج  منشــور مدیریت کشــور، 
همچنان مانند خود امام علی علیه السالم 
در جامعه مظلوم  اســت،.. بخشی از نامه 
حضرت علی )ع( به مالک اشتر مربوط  به 
کارکنان دولــت، اصل مالیات و  قضات و 
فرماندهان لشکر است؛ لذا نامه حضرت به 
مالک اشتر را باید منشور جامع مدیریتی 

دانست.
)1394/9/16(

دیدار با رئيس دانشــگاه پيام نور  �
استان قم

مدرنیته؛ چالش کلیدی در سبک زندگی 
اســالمی، زندگی امروزی ماشینی شده و 
تغذیه ها پیچیده و از مســائل بهداشــتی 
دور شده است،  تلویزیون نیز بر مشکالت 
افزوده است به نحوی که سبب بی تحرکی 
تغییرســبک  و  گوناگون  بیماری هــای  و 

زندگی اسالمی شده است.
)1394/9/23(

دیدار با وزیر اوقاف اردن �
ـــعود  ـــوند/ آل س ـــی ش ـــوب م ـــالم محس ـــان اس ـــترک جه ـــد مش ـــا تهدی ـــری ه تکفی
ـــری  ـــر تکفی ـــود، خط ـــد ب ـــان نخواه ـــری در ام ـــای تکفی ـــان ه ـــر جری ـــم از خط ه
هـــا ناشـــی از تفکـــر و مکتـــب انحرافـــی اســـت و علمـــای اســـالم بایـــد ریشـــه 

ایـــن تفکـــر را بخشـــکانند. 
)1394/10/03(

دیدار با رئيس سازمان دیانت ترکيه �
شبکه های اختالف افکن مزدور دشمن هستند/ تا اندیشه تکفیر ریشه کن نشود جهان 
اسالم روی آرامش نخواهد دید، تکفیری ها خون مسلمانان را ریخته و زیر ساخت های 
کشــورهای اسالمی را از بین می برند، دشمن مســلمانان را به جان یکدیگر انداخته و 

خود نظاره گر است. 
)1394/10/08(

همایش دانش آموختگان مرکز تفسير �
ـــترش  ـــی گس ـــن عموم ـــوزه و اماک ـــگاه و ح ـــد در دانش ـــرآن بای ـــیر ق ـــئله تفس مس
ـــای خشـــک  ـــت و دل ه ـــن شـــکل بشـــر را هدای ـــریع تری ـــا س ـــد ب ـــرآن مجی ـــد، ق یاب
ـــت.  ـــن اس ـــاط آفری ـــش و نش ـــی، آرام ـــش زندگ ـــات بخ ـــد و حی ـــی کن ـــاری م را آبی
)1394/10/09(

دیدار با مفتی کل سوریه �
دفع کامل این خطر جز با مقابله فکری و فرهنگی امکان پذیر نیست و الزم است رسانه 

هــای گروهی نقش فعال تری در این زمینه ایفا نمایند. 
)1394/10/09(

جهانی  � مجمع  کل  دبيــر  با  دیدار 
تقریب مذاهب اسالمی

اجــازه ندهیم افراطیــون اختالف افکنی 
کنند، ما دشمنانی داریم که می خواهند 
جلوی پیشــرفت و نفوذ مــا در جهان را 

بگیرند اما در نهایت موفق نخواهد شد. 
)1394/10/17(

دیدار با رئيس انجمن علماى یمن �
یمــن در مقابل حمالت متجــاوزان پیروز 
خواهد شــد، دنیا می داند که مردم یمن 
مظلوم واقع شــده اند و آل ســعود به این 
ملت بی گناه ظلم مــی کند اما دالرهای 
نفتی، حاکمان سیاسی و سازمان های بین 
المللی را تحت تاثیر خود قرار داده است. 
)1394/10/20(

برگزارى  � ســتاد  اعضاى  با  دیدار 
همایش حوزه و عصر بين الملل

زبان دانی در حــوزه علمیه واجب کفایی 
است/ دین اســالم جاودانه و جهانی است 
یکی از مســائل مهم در گســترش اسالم 
این اســت که ثابت کنیم که جریان های 
تکفیری از اســالم بیگانه  اند؛ برای این کار 
باید به زبان های نقاط مختلف دنیا مسلط 
شویم تا به جهانیان ثابت کنیم که اسالم به 
معنی خشم و به آتش کشیدن افراد نیست، 

بلکه اسالم برپایه محبت استوار است 
)1394/10/28(

ـــت اهلل العـظمـی مکــارم شیـرازی دام ظله اهم دیـدارهای آیـ
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و آن اینکــه مال االجاره هایی را تعیین 
می کننــد و در کنــار آن مبلغی را به 
عنوان رهن دریافت می کنند و بر اساس 
آن مال االجــاره را کم می کنند. بحث 
در این اســت که آیا حرمت ربا در این 

مورد وجود دارد یا نه. )1394/10/1(

کتاب المضاربه - جلسه چهل و ششم 

موضــوع: بحــث اخالقی: امام حســن 
عسکری علیه السالم می فرماید: ُجِعلَتِ  
الَْخَبائِــُث  ُکلَُّها فِي بَْیٍت َو ُجِعَل ِمْفَتاُحَها 
الَْکِذَب. یعنــی تمامی کارهای خبیث و 
اعمال ناشایست و زشــتی ها و پلیدی 
ها در یک انبار جمع آوری شده است و 

درب آن قفل است و کلید آن دروغ می 
باشد. یعنی وقتی دروغ بیاید، این قفل 
باز می شــود و آن خبائث فرصت خارج 

شدن پیدا می کنند. )1394/10/2(

کتاب المضاربه - جلسه چهل و هفتم 

با موت مالک  موضوع: بطالن مضاربــه 
و عامل و مســأله ی امیــن بودن عامل 
بحث در مسأله ی ســیزدهم از مسائل 
مربــوط بــه مضاربه اســت و آن اینکه 
مضاربه به مــوت مالک و یا عامل باطل 
می شــود امام قدس سره در این مسأله 
می فرماید: مســألۀ 13 تبطل المضاربۀ 

فضوال من طرف المالک أو العامل تصح 
بإجازتهما. این مســأله در مورد مضاربه 
در قابل معاطــات و مضاربه ی فضولی 
اســت. گفتیم مضاربه ی فضولی گاه از 
ناحیه ی عامل انجام می شــود و گاه از 

ناحیه ی مالک. )1394/09/28(

کتاب المضاربه - جلسه چهل و چهارم 

موضــوع: مضاربه ی فضولــی بحث در 
مســأله ی دوازدهم از مســائل مربوط 
به مضاربه اســت. امام قدس ســره در 
بیان فرمودند که معاطات  این مســأله 
و فضولــی در مضاربه راه دارد و صحیح 
است. به این مناســبت بحث فضولی را 

مطرح کردیم و در جلسه ی قبل، چهار 
دلیل بر صحت فضولی در جمیع ابواب 
مگر مواردی که اســتثناء شــده است 
را بیــان کردیم. همچنیــن فضولی در 
ایقاعات را مطرح کردیم. )1394/9/30(

کتاب المضاربه - جلسه چهل و پنجم 

موضوع: مسأله ی رهن در اجاره و فوت 
مالک و یا عامل در مضاربه به مناسبت 
مســأله ی یازدهم که در سابق مطرح 
کرده بودیم وارد مســأله ای شدیم که 
محل ابتالء اســت و آن در مورد اجاره 
هایی است که در زمان ما مرسوم است 

یا عامل انجام شــود و بعد اجازه دهند 
صحیح خواهد بود.( )1394/09/05(

کتاب المضاربه - جلسه چهل و دوم 

موضــوع: بحــث اخالقی: امام حســن 
وَرِۀ  عســکری می فرمایــد: ُحْســُن الصُّ
َجَمالٌ  َظاِهٌر َو ُحْسُن الَْعْقِل َجَماٌل بَاِطٌن. 
زیبایی انســان در دو جنبه خالصه می 
شــود: زیبایی ظاهری که همان زیبایی 
صــورت و اوصاف جمیله ی آن اســت. 
زیبایــی باطنی که به تعبیــر امام علیه 
السالم عبارت اســت از عقل. درباره ی 
اهمیت عقــل در قرآن مجید و احادیث 
هســتند.  زیادی  های  بحث  معصومین 

در قــرآن، اولو االلبــاب و ذوی العقول 
و صاحبــان فکر و اندیشــه بــه عنوان 
مخاطبین آیات معرفی شــده اند و در 
آیات بسیاری به آنها خطاب شده است. 

)1394/09/25(

کتاب المضاربه - جلسه چهل و سوم 

موضــوع: مضاربه ی فضولــی بحث در 
مســأله ی دوازدهم از مســائل مربوط 
بــه مضاربه اســت و امام قدس ســره 
در این مســأله می فرماید: مســألۀ 12 
الظاهر جریــان المعاطاۀ و الفضولیۀ في 
المضاربۀ، فتصــح بالمعاطاۀ، و لو وقعت 

کتاب المضاربه - جلسه سی و هفتم 

موضــوع: جواز فســخ مضاربه بحث در 
مســأله ی یازدهم از مسائل مربوط به 
مضاربه اســت و آن اینکه ادعای اجماع 
شــده اســت که مضاربه از عقود جایزه 
است و مالک و عامل هر لحظه که اراده 
کنند می توانند مضاربه با فســخ کنند. 
ما به این مسأله اشکال کردیم و گفتیم 
که اوال می توانیم اجماع ادعا شــده را 
زیر سؤال ببریم و بگوییم مدرکی باشد. 
ســلمنا که اجماع مزبور را قبول داشته 
باشیم، می گوییم ال اقل باید آن را مقید 
کرد به صورتی که مسلتزم ضرر و زیان 
نباشد یعنی مثال به این گونه نباشد که 
مالک و یا عامل در مرحله ی حســاس 
از معامله، مضاربه را فســخ کنند تا کل 
سود را نصیب خودشان کنند. همچنین 
ســیره ی عقالء در مضاربه بر این است 
که خود را مقیــد به عمل کردن به آن 

می دانند. )1394/09/01(

کتاب المضاربه - جلسه سی و هشتم 

موضوع: شرطیت عدم فسخ در مضاربه 
بحث در مســأله ی یازدهم از مســائل 
مربوط به مضاربه اســت. مضاربه بنا بر 
قول مشهور از عقود جایزه است ولی ما 
آن را قبول نکردیم. ســپس امام قدس 
سره فروعاتی بر این اصل مترتب کرده 
اســت. از جمله اینکه مــی توانند برای 
مضاربه اجلــی قرار دهند مثال شــرط 
کننــد کــه مضاربه تا یک ســال ادامه 
داشــته باشــد و بنا بر عقیده ی ما اگر 
برای مضاربه اجلی قرار دادند بر اساس 
عموماتی )المؤمنون عند شروطهم( باید 
بر اساس آن عمل کنند و قبل از آن عقد 
مضاربه با فسخ نکنند. سیره ی عقالء و 
نظم زندگی مردم نیز بر همین اســاس 

استوار شده است. )1394/09/02(

کتاب المضاربه - جلسه سی و نهم 

موضوع: شرطیت عدم فسخ در مضاربه 
بحث در مســأله ی یازدهم از مســائل 
مربوط به مضاربه است و سخن به اینجا 
رســید که آیا در مضاربه می توان عدم 
فسخ را شرط کرد یا اینکه این کار جایز 

نیست. )1394/09/03(

کتاب المضاربه - جلسه چهلم 

موضــوع: بحــث اخالقی: امام حســن 
اْلََدِب  ِمَن  لَْیَس  عســکری می فرماید: 
إِْظَهاُر الَْفَرحِ  ِعْنَد الَْمْحُزوِن. یعنی به دور 
از ادب اســت که انسان در مقابل کسی 
کــه اندوهگین و غمناک اســت اظهار 

خوشحالی کند. )1394/09/04(

کتاب المضاربه - جلسه چهل و یکم 

موضوع: معاطــات در مضاربه بحث در 
مســأله ی دوازهم از مسائل مربوط به 
مضاربه اســت. امام قدس سره در این 
مســأله می فرماید: مســألۀ 12 الظاهر 
جریان المعاطاۀ و الفضولیۀ في المضاربۀ، 
)ظاهر این اســت که معاطات و فضولی 
در مضاربــه جاری می شــود.( فتصح 
بالمعاطــاۀ، و لو وقعت فضوال من طرف 
المالک أو العامل تصح بإجازتهما. )و اگر 
مضاربه به شــکل فضولی از طرف مالک 

* * *

* * *
* * ** * *

* * *
* * *

* * *

* * *

* * *

بمــوت کل من المالک و العامل  ، و هل 
یجوز لورثــۀ المالک إجازۀ العقد فتبقی 
بحالهــا بإجازتهــم أم ال؟ القوی عدم 

الجواز. )1394/10/5(

کتاب المضاربه - جلسه چهل و هشتم 

موضوع: عــدم ضمانت عامل در صورت 
عدم تعدی و تفریط بحث در مســأله ی 
چهاردهم از مســائل مربوط به مضاربه 
اســت. امام قدس ســره در این مسأله 
چهار فرع را مورد بررسی قرار می دهد. 
فرع اول این است که عامل، امین است 
و اگر ســرمایه ای کــه از طرف مالک 
در دست اوســت بدون تعدی و تفریط 
تلف شــود ضامن نمی باشد. امام قدس 
سره در این فرع می فرماید: مسألۀ 14 
العامــل أمین فال ضمــان علیه لو تلف 
المال أو تعیب تحت یده إال مع التعدي 

أو التفریط )1394/10/6(

کتاب المضاربه - جلسه چهل و نهم 

موضوع: خســارت در مضاربه بحث در 
مسأله ی چهاردهم از مسائل مربوط به 
مضاربه اســت و به فرع دوم رسیده ایم 
و آن اینکه اگر خســارتی حاصل شــود 
آیا عامل ضامن می باشــد؟ امام قدس 
ســره در این فرع مــی فرماید: کما أنه 
ال ضمــان علیه من جهۀ الخســارۀ. في 
التجارۀ، بل هي )خســارت( واردۀ علی 

صاحب المال. )1394/10/7(

کتاب المضاربه - جلسه پنجاهم 

موضــوع: بحــث اخالقی: امام حســن 
عسکری علیه الســالم می فرماید: َخْیُر 
إِْخَوانَِک  َمنْ  نَِسيَ  َذنَْبَک َو َذَکَر إِْحَسانََک 
إِلَْیِه. بهترین دوســتانت کسی است که 
گنــاه تو را فراموش کنــد و نیکی های 
که به او کردی را به یاد داشــته باشد. 

)1394/10/9(

* * *
* * *

* * *

* * *
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صورت  در  و  مالک  نهی  صورت  در  که 
انصراف اطالق مضاربه به عدم سفر نمی 
که  گفتیم  البته  رود.  مسافرت  به  تواند 
این انصراف مربوط به زمان های گذشته 
بوده است که مسافرت برای اشخاص و 
عصر  در  ولی  است  داشته  خطر  اموال 
بسیار کم شده  این خطرها  و زمان که 
است و اموال به صورت مطمئن از جایی 
تضمین  و  شود  می  منتقل  جایی  به 
هایی نیز برای سالم ماندن اموال وجود 
ندارد.  انصرافی وجود  دیگر چنین  دارد 

)1394/10/28(

کتاب المضاربه - جلسه شصت و سوم 

حضر  در  عامل  های  هزینه  موضوع:   
از  بیستم  ی  مسأله  در  بحث  سفر  و 
این  است.  مضاربه  به  مربوط  مسائل 
اول  فرع  است.  فرع  مسأله حاوی چهار 
که محل بحث است در مورد این است 
که نفقه ی حضر بر عهده ی عامل می 
باشد. یعنی عامل در حضر، غذا، لباس، 
مرکب و مسکن و چیزهایی که در حضر 
پردخت  خودش  باید  را  دارد  احتیاج 
کند. همچنین است در مورد سفر مگر 
اگر  این  بر  بنا  دهد.  اذن  مالک  اینکه 
مالک به اذن تصریح کند و یا از اطالق 
می  عامل  شود  استفاده  اذن  او  کالم 
تواند هزینه ها را از رأس المال برداشت 

نماید. )1394/10/29(

کتاب المضاربه - جلسه شصت و چهارم 

حسن  امام  اخالقی:  بحث  موضوع: 
ِمْن  فرماید:  می  السالم  علیه  عسکری 
لَْم  َمْن  النَّاِس   ِمنَ   اْسَتْوَحَش    ِ بِاهللَّ أَنَِس 
َ کسی که  یَتَِّق اهللَّ لَْم  النَّاِس  ُوُجوَه  یَتَِّق 
نااهل  مردم  از  بگیرد  انس  خداوند  با 
وحشت می کند و از آنها جدا می شود. 

)1394/10/30(

باشــد. َکَرم نیز طبیعت او شده باشد و 
همچنین بردباری و عفو گذشــت جزء 

اخالق او شده باشد. )1394/10/23(

کتاب المضاربه - جلسه شصتم 

موضوع: شــرط ضمان در مضاربه نکته 
ای از مسائل سابق باقی مانده است که 
امام قدس سره متعرض آن نشده است 
و این مسأله در عروه نیز بسیار کمرنگ 
مطرح شــده است. این مســأله سزاوار 
است که در کنار مســأله ی چهاردهم 
قرار گیرد و آن و اینکه در سابق گفتیم 
که در عقد مضاربه نمی توان برای عامل 
شــرط ضمان کرد و او را در برابر تلف و 
خســارت ضامن نمود )چــه تمام آن را 
ضامن باشــد و یا به نســبت سودی که 
می برد ضامن باشد(. این بر خالف شرع 
و مقتضای عقد اســت یعنی اگر عامل 
افــراط و تفریــط نکند ضامن نیســت. 
جمعــی از اصحاب در این صورت گفته 
اند که مضاربه تبدیل به قرض می شود. 
در نتیجه اگر ســودی حاصل شود تمام 

آن ماِل عامل است. )1394/10/26(

کتاب المضاربه - جلسه شصت و یکم 

 موضوع: مسافرت عامل برای تجارتبحث 
در مســأله ی نوزدهم از مسائل مربوط 
به مضاربه اســت امام قدس ســره در 
این مســأله در مورد به مسافرت رفتن 
عامل برای تجارت سخن می گوید و آن 
اینکه آیا او چنین اجازه ای دارد یا نه؟ 

)1394/10/27(

کتاب المضاربه - جلسه شصت و دوم 

های  هزینه  و  عامل  مسافرت  موضوع:   
او بحث در مسأله ی نوزدهم از مسائل 
آیا  اینکه  آن  و  است  به مضاربه  مربوط 
عامل برای تجارت در مضاربه می تواند 
بود  این  بر  اجماع  نه.  یا  رود  سفر  به 

کتاب المضاربه - جلسه پنجاه و ششم 

موضــوع: احکامــی در مــورد عامل از 
مســأله ی پانزدهم نکته ای باقی مانده 
اســت و آن اینکه اگر عامل وظائفی که 
باید خودش انجــام دهد را بر عهده ی 
دیگــری بیندازد بایــد هزینه ی آنها را 

خودش متقبل شود.)1394/10/20(

کتاب المضاربه - جلسه پنجاه و هفتم 

موضوع: عمل کردن بر خالف شرط بحث 
در مسأله ی شانزدهم از مسائل مربوط به 
مضاربه است. این مسأله دارای دو بخش 

است. )1394/10/21(

کتاب المضاربه - جلسه پنجاه و هشتم 

موضوع: مخلوط کردن مال و نســیه در 
مضاربــه بحث در مســأله ی هفدهم از 
مســائل مربوط به مضاربه اســت و آن 
اینکه آیا عامل می تواند مال مالک را با 
مال خودش یا دیگری مخلوط کند و با 
مجموع آن مضاربه کند و ســپس سهم 
هر کدام را بعد از آنکه ســودی حاصل 
شــد جدا کند؟ مشــهور و معروف عدم 
جواز بود ولی بــا این حال بعضی مانند 
شهید ثانی در مســالک قائل شدند که 
اگر اذن عامــی از ناحیه ی مالک صادر 
شده باشــد او می تواند چنین کاری را 

انجام دهد.)1394/10/22(

کتاب المضاربه - جلسه پنجاه و نهم 

موضــوع: بحــث اخالقی: امام حســن 
الســالم می فرماید: َمْن  عسکری علیه 
َکاَن الْــَوَرعُ  َســِجیََّتهُ  َو الَْکــَرُم َطِبیَعَتُه 
َو الِْحلْــُم َخلََّتُه َکُثــَر َصِدیُقــُه َو الثََّناُء 
َعلَْیِه َو انَْتَصَر ِمْن أَْعَدائِِه بُِحْســِن الثََّناِء 
َعلَْیِه. کســی که سه صفت داشته باشد 
دوستانش زیاد می شود: کسی که ورع 
و تقوا ســجیه و خلق و خوی او شــده 

باشــد و بر خالف شــرایط رفتار کرده 
باشــد ضامن خواهد بود. به مناســبت 
این مســأله بحث عدم ضمــان امین را 
مطرح کردیم زیرا این مســأله در موارد 
مختلفی از ابواب فقهی مطرح می شود. 
این مســأله در باب اجاره، بیع، وصیت، 
وکالت و حتی در ابواب قصاص و مانند 
آن وجــود دارد. البته بحثی که در این 
مورد ارائه می دهیم فشــرده اســت و 
برای تحقیق بیشــتر می توان به قاعده 
ی 21 از قواعــد الفقهیــۀ مراجعه کرد.

)1394/10/15(

کتاب المضاربه - جلسه پنجاه و چهارم 

موضــوع: بحــث اخالقی: امام حســن 
الســالم می فرماید: َمْن  عسکری علیه 
َمَدحَ  َغْیــَر الُْمْســَتِحقِ  َفَقْد َقــاَم َمَقاَم 
الُْمتََّهِم. کســی که فردی که مســتحق 
نیســت را مدح کند خود را در معرض 
اتهام قرار داده است. مثال متهم به دروغ 
گویی و یا تملق می شــود و یا ریاکاری 
و امثال آن. زیرا آن شخص مستحق آن 
مدح نبود و ســؤال می شود که چرا او 
را مدح کرده اســت بنا بر این یا دروغ 
می گوید و یا متملق و ریاکار است و یا 
می گویند که خودش نیز مانند او آلوده 
اســت و با تبرئه کردن او درصدد است 
خود را نیز تبرئه کند. )1394/10/16(

کتاب المضاربه - جلسه پنجاه و پنجم 

موضوع: احکامی در مــورد عامل بحث 
در مســأله ی پانزدهم از مسائل مربوط 
به مضاربه اســت. امام قدس ســره در 
این مسأله به چهار فرع اشاره می کند. 
آنچه محل بحث اســت قسم سوم است 
که امام قدس ســره می فرماید: او قصد 
اجرت کرده اســت و می تواند اجرت را 
برای خود بردارد: بل لو باشــر مثل هذه 
المور هو بنفسه ال بقصد التبرع فالظاهر 

جواز أخذ الجرۀ. )1394/10/19(

کتاب المضاربه - جلسه پنجاه و یکم 

موضوع: ســهیم بودن عامل در خسارت 
در مضاربه بحث در مسأله ی چهاردهم 
از مســائل مربوط به مضاربه است بحث 
در این است که گفتیم عامل در مضاربه 
ضامن تلف و خسارت نیست مگر اینکه 
تعــدی و تفریــط کرده باشــد. به فرع 
چهارم رسیدیم و آن اینکه آیا می توان 
با شرط، خســارت را بر عهده ی عامل 

انداخت؟ )1394/10/12(

کتاب المضاربه - جلسه پنجاه و دوم 

موضــوع: ضامن کردن عامل در مضاربه 
بحث در اواخر مســأله ی چهاردهم از 
مســائل مربوط به مضاربه اســت و آن 
اینکه آیا می می شــود در مضاربه اگر 
خسارتی بدون تعدی و تفریط از ناحیه 
ی عامل رخ دهد، عامل را در جبران آن 
ســهیم کنیم مثال بگوییم که در صورت 
بروز خسارت، عامل پنجاه درصد آن را 
متقبل شــود؟ امام قدس سره راه هایی 
را ذکــر کردند که از جمله آنها شــرط 
نتیجه بود و آن اینکه در معامله هرچند 
کاری را شرط نمی کنند ولی نتیجه ای 
را شرط می کنند مانند اینکه در ضمن 
عقد بیع شــرط کنند که فالن ملک از 
خریدار موقوفه باشــد )نه اینکه شــرط 
کنند آن ملک را وقف کند بلکه خود به 
خود موقوفه گردد.( یا اینکه شرط کنند 
اگر خریدار مبلغ را بــه موقع پرداخت 
نکرد، بیع خود به خود منفســخ باشد. 

)1394/10/14(

کتاب المضاربه - جلسه پنجاه و سوم 

موضــوع: عــدم ضمان امیــن بحث در 
مسأله ی چهاردهم از مسائل مربوط به 
مضاربه اســت و اینکه اگر عامل مقصر 
نباشــد در برابر تلف و خسارت، ضامن 
نیســت. البته اگر افراط و تفریط کرده 
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رونمایی از نــرم افزار اندروید »پيام 
امام اميرالمومنين عليه السالم« 

ارزنده و  با تالش متخصصیــن، مجموعه 
گرانســنگ پیام امــام امیرالمومنین علیه 
الســالم که در شــرح نهج البالغه تالیف 
شــده اســت در قالب نرم افــزار اندروید 

رونمایی شد. 

پس از رونمایی از نرم افزار اندروید »تفسیر 
نمونه« و »پیام قرآن« به عنوان آثار فاخر 
و ارزشــمند حضــرت آیــت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی مدظله که موجبات بسط 
و گســترش آموزه هــای قرانی در جامعۀ 
اســالمی را بیش از پیــش فراهم نمود و 
تعمیق اندیشــه های تفســیری معظم له 
را در متــن جامعه به ویــژه نهاد مقدس 
خانواده موجب گردیــد، حال متخصصان 
نرم افزار در مرکز فن آوری دفتر حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مدظله 
با اســتفاده از تجربیات گذشته و پس از 
تالشی تحســین برانگیز ،مجموعه ارزنده 
و گرانســنگ پیام امام امیرالمومنین علیه 
السالم که در شرح نهج البالغه تالیف شده 
اســت را در قالب نرم افزار اندروید»پیام 
امــام امیرالمومنیــن علیه الســالم«  به 
عالقمندان و تشــنگان معارف ناب شیعی 

ارائه نمودند.

الزم بــه ذکر اســت ازجملــه امتیازات و 
ویژگی های این نرم افزار می توان به  ارائه 
قابلیت جستجوی  کتاب،  های  ســرفصل 
پیشــرفته در متون، قابلیت نشان گذاری 
مطالب و قابلیت اشــتراک گذاری مطالب 
اشــاره نمود که در اختیــار کاربران این 

مجموعه قرار گرفته است.

مسئول پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله(: 
رونمایی از نســخه های جدیــد نرم افزار 

های اندروید

با اعمــال برخی تغییــرات و رفع برخی 
های  نســخه  شــده،  گزارش  اشــکاالت 
جدیدی از نرم افزارهای اندروید رونمایی 

شد.

مسئول پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت 
شیرازی)مدظله(  مکارم  العظمی  اهلل  آیت 
بــا اعالم ایــن خبر افــزود؛ بــا توجه به 
پیشنهادات مطرح شده از سوی مخاطبین 
و پس از وصول گزارشاتی مبنی بر وجود 
برخی اشکاالت در نرم افزارهای اندروید، 

متخصصیــن مرکز فن آوری نســبت به 
اعمال تغییرات و رفع نواقص اقدام نمودند.

وی هــم چنین اظهار داشــت؛ نســخه 
افزارهای»تفســیر  نــرم  جدیــد  هــای 
نوین،رساله،مناســک  مفاتیــح  نمونــه، 
حج، استفتائات،شــبهات کالمی،مســائل 
مبتالبه،پیک احکام واســتخاره تک زبانه 
و چند زبانه« پــس از تغییرات، در بخش 
نــرم افزارهای پایگاه در دســترس عموم 

عالقمندان قرار گرفته است. 

رونمایی از نرم افزار اندروید »دستيار 
صوتی احکام«

پاســخگویی از ابتدای تاریخ اسالم تاکنون 
دغدغه بزرگان بوده است، چه آن زمان که 
خفقان حکم طاغوت بوده است و چه اکنون 
که در دوران شــکوفایی اســالم به سر می 

بریم.

در دنیای کنونی کــه فضای مجازی گوی 
ســبقت را ربوده اســت و هوشمندی فن 
آوری ها به روز تر می شــود، تســهیل امر 
استفتاء بر اساس فن آوری های روز تبدیل 
به مطالبه جدی مقلدان و عالقمندان شده 

است.

بر این اساس مرکز فن آوری اطالعات دفتر 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
مدظله العالی پــس از تولید نرم افزارهایی 
که دسترسی مقلدان و عالقمندان معظم له 
را به منابع فقهی شامل نظرات ایشان فراهم 
می کند، این بار دســت به ابتکاری نو زده 
است که در نوع خود کم نظیر و یا شاید بی 

نظیر باشد.

دستيار صوتی احکام

این نرم افزار این امکان را به کاربر می دهد 
که بر اســاس فن آوری تشخیص صوت ) 
speech to text ( بر بستر اینترنت کلمه 

کلیدی سوال خود را به گوشی همراه خود 
بــه صورت صوتــی وارد کند و نــرم افزار، 
نزدیک ترین و مناسب ترین پاسخ ها را به 

او پیشنهاد می دهد.

کاربــر با مشــاهده و مطالعه پاســخ های 
پیشنهادی، پاسخی که بیشترین قطعیت را 
در پاســخ به سوالش دارد انتخاب می کند 
و در ضمن رسیدن به پاسخ خود می تواند 
آن را در بایگانی ذخیره کند؛ همچنین این 
نرم افزار این قابلیت را دارد که انتخاب این 
کاربر را برای ســایر کاربران نیز در اولویت 

قرار می دهد.

در بخش بایگانی امکان اشــتراک گذاری 
پاســخ از طریق پیام کوتاه و سایر سیستم 
های پیام رسان نصب شده بر گوشی همراه 

کاربر وجود دارد.

چنانچه پاسخ مورد نظر او در میان پاسخ ها 
نباشــد با کلیک بر روی کلمه »خیر«، نرم 
افزار او را به صورت خودکار به بخش ارسال 
ســوال راهنمایی می کند و کاربر می تواند 
پــس از درج عنــوان، آدرس الکترونیکی، 
تعیین جنسیت و سن خود و همچنین درج 
سوال، سوال خود را ارسال نماید و بالفاصله 

کد رهگیری سوال خود را دریافت نماید.

در این بخش با توجه به زمان کاری بخش 
پاسخگویی ایمیل، پاسخ ها از 24 الی 72 
ســاعت بعد قابل مشاهده است و هر زمان 
می تواند بــا کلیک بر کد رهگیری خود از 
وضعیت ســوال خود مطلع شود و چنانچه 
پاســخ ارسال شــده باشد پاســخ خود را 

مشاهده کند.

الزم به ذکر است با توجه به اینکه این نرم 
افزار بر بستر اینترنت فعالیت می کند، هر 
مقدار که اینترنت ســرعت بیشتری داشته 
باشد، بهره وری نرم افزار بیشتر خواهد بود.

مخاطبــان و کابران گرامــی می توانند هر 
گونه انتقاد و یا پیشــنهاد خــود در مورد 
تولیدات مرکز فن آوری پایگاه اطالع رسانی 

معظم له را از طریق رایانامه
it@makarem.ir 

اعالم نمایند.

اخبـار مرکـز فـن آوری
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باید اذعان نمود کشــتار شیعیان نیجریه 
از جمله فجایــع دردناک درماه های اخیر 
در جهان اســالم به شمار می آید که افکار 
عمومی امت اسالمی و دیگر جوامع بشری 

را جریحه دار کرده است.

لیکن نباید نقش بی بدیل علمای اسالمی 
به ویــژه مراجع معظم تقلیــد هم چون 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در روشــنگری علیه جنایــات گروه های 

تکفیری و تروریستی را فراموش نمود.

ُقِتلَْت]1[« در  َذنٍب  ؛»بَِأِيّ  ایجاد پرسمان 
افکار عمومی جهان اسالم

لــذا مرجع عالــی قدر جهان تشــیع در 
وهلۀ نخســت اینگونه در محکومیت قتل 
عام شــیعیان نیجریه  فرمودند؛ بی شک 
کشتار شــیعیان نیجریه فاجعه ای عجیب 
و بــی دلیــل اســت،]2[ که اتخــاذ این 
موضع تداعی گر آیۀ قرآنــی ؛»بَِأِيّ َذنٍب 
ُقِتلَــْت]3[« در احواالت شــیعیان مظلوم 

نیجریه به شمار می آید.

 از این رو تبیین چیستی ابعاد ننگین این 
فاجعه  از سوی معظم له در مواضع ایشان 
به خوبی توانســت چالش شــیعه ستیزی 
گروه هــای تکفیری  را برای افکار عمومی 
جهان اســالم  آشــکار نمایــد؛ از این رو 
معظم له اینگونه فرمودند؛ گناه شــیعیان 
نیجریه این بود که در روز اربعین چندین 
میلیون نفر از عالقمندان اهل بیت )ع( در 
راهپیمایی ســوگواری ساالر شهیدان امام 
حســین )ع( با آرامش تمام شرکت کرده 

رویکــــرد شناســی 
آیـت  حضــرت  بيانات 
اهلل العظمــی مـــکارم 
شــــــيرازى دام ظلـه 
در  فاجعـــۀ کشــتار 
نيجــــریه شــيعيان 

بودند، باید از عامــالن این جنایت بزرگ 
پرســید آیا عمل به این مراســم مذهبی 
سبب می شود 500 نفر مظلوم را به خاک 
و خون بکشــند و رهبر شــیعیان نیجریه 
عالمــه زکزاکی را مجروح و  زندانی کنند 

و برخی از بستگان او را شهید کنند.]4[

بدیهی اســت این رویکــرد معظم له، بار 
دیگر خطر جنگ های مذهبی ، افراط گرایی 
دینــی و آموزه هــای تکفیری  بــر علیه 
آموزه های دینی مســلمانان اعم از شیعه 
و سنی در جهان اسالم به اثبات می رساند.

اعالم عزای عمومی با هدف بیداری جهان 
اسالم

گفتنی اســت اعــالم عــزای عمومی در 
جهان اسالم برای مســلمانان  نیجریه از 
ســوی معظم له بار دیگر ضرورت بیداری 
واقعــی امت اســالمی در اتحــاد جهان 
اســالم و مبارزه  با توطئه های  قدرت های 
اســتکباری و گروه های تکفیری به عنوان 
ابــزار حامیان تروریســم را بیش از پیش 
آشکار نمود، زیرا بایکوت رسانه ای فاجعۀ 
از سوی رسانه- نیجریه  کشتار مسلمانان 

های غربی و حتی بســیاری از رسانه های 
به ظاهر اســالمی و عربی، ایجاب می کرد 
دغدغه مندی امت اســالمی نسبت به  به 
فاجعۀ کشــتار مظلومانۀ  شیعیان نیجریه 
معطــوف گردد، لذا معظم له با طرح لزوم 
همدردی جهان اســالم با شهدای نیجریه 
و اعالم عزای عمومی ]5[در وهلۀ نخست 
در پی هم گرایی و بیداری  جهان اســالم 
در مبارزه  با پدیدۀ شــوم تروریسم و هم 

دردی میان دینــی و میان فرهنگی امت 
اسالمی  برآمد.

افشــای ماهیت دروغیــن مدعیان حقوق 
بشر

بی شک مواضع افشــاگرانۀ حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی در ترســیم 
رویکرد دوگانۀ مدعیان حقوق بشر را می-

توان در مواضع ایشــان در فاجعۀ نیجریه 
مشاهده نمود از این رو معظم له اینچنین 
فرمودند؛ ما از سیاســت یــک و بام و دو 
هوای مدعیان حقوق بشــر و سازمان های 
بیــن المللی انتقاد داریم و باید ببینیم که 
برخی مجمع های جهانی که پس از حادثه 
تروریســتی پاریس آن همه واکنش نشان 
دادند در قبال فاجعۀ بزرگ که در نیجریه 
رخ داد و البته گسترده تر از جنایت پاریس 
نیز بود چه عکس العملی نشــان خواهند 
داد؟ ... مگر خون اروپاییان از مســلمانان 

رنگین تر است؟.]6[

بــا تأمل در این فراز مهــم می توان اذعان 
نمــود مواضع هدفمند مرجــع عالی قدر 

جهــان تشــیع در افشــای  ماهیت پلید 
از حقوق بشــر  مدعیان دروغین حمایت 
و تبیین ماهیت ننگین رســانه های غربی 
صهیونیستی در مواجهۀ دو گانه با فاجعۀ 
تروریستی پاریس و فاجعۀ کشتار شیعیان 
نیجریه در نوع خود حاکی از عمق درایت  
و هوشمندی مرجعیت دینی در روشنگری 
و تهییج رسانه ای آحاد جوامع بشری در 
مقابله  با حامیان غربی تروریسم می باشد. 

 راهبــرد محــوری؛ رویکــرد معظــم له 
در  برون رفت از بحران های منطقه ای

باید اذعان نمــود واکاوی مواضع حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در فاجعۀ 
کشتار شــیعیان نیجریه  به خوبی مبّین 
دغدغــه مندی ایشــان در ارایۀ راهکار و 
ایده برای برون رفت از چالش ــهای پیش 
روی امت اسالمی است، از این رو  معظم 
له بــا ارائۀ راهــکار ملمــوس و مبرهن 
ضرورت تشــکیل جلســۀ اضطرای برای 
بررسی فاجعۀ کشتار شــیعیان نیجریه و 
هم چنین مجازات مســببین این حادثۀ 

دردناک را خواستار شدند و فرمودند؛»به 
که  اسالمی  کنفرانس  راســتی ســازمان 
از بیش از 50 کشــور تشــکیل شده، چه 
خاصیتــی دارد؟آیا نباید جلســه ای برای 
این فاجعه مهم تشــکیل دهد؟ کنفرانس 
اســالمی جلسه تشکیل دهد،.. تا از دولت 
نیجریــه توضیح بخواهــد، و در این مورد 
بازخواست شود. از مســببان  این مسئله 

]7[

راهــکار گرایی از ســوی مرجع عالی قدر 
جهــان تشــیع در مواجهه بــا حوادث و 
رویدادهای مهم منطقه ای به ویژه فاجعۀ 
غم بار کشــتار مســلمانان در نیجریه، بار 
دیگــر نقش کلیدی مراجــع معظم تقلید 
در حل و فصــل بحران هــای مهم منطقه 
ای و جهانــی را بــه منصــۀ ظهــور می 
رســاند که نمود واقعی این مسأله را می 
توان  همســانی دیانت و سیاست و تبلور 
کامل  اســالم نبوی )ص( و نفی اســالم 

سکوالر دانست.

***
]1[ سورۀ تکویر، آیۀ9.

]2[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی، 
درس خارج فقه ،مسجد اعظم قم،1394/8/25.

]3[ سورۀ تکویر، آیۀ9.

]4[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی، 
درس خارج فقه ،مسجد اعظم قم،1394/8/25.

]5[ همان.

]6[ همان.

]7[ همان.

پرونده ویژه شیعیان نیجریه
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»خبر وحشتناک اعدام آیت اهلل شیخ نمر 
و گروهی از بی  گناهان، جهان اسالم را در 
بُهــت و تعجب فرو برد، به خصوص اینکه 
این جنایت تحت عنــوان خوارج و تکفیر 
به  اسالمی  جوامع  گرفت«،]1[لذا  صورت 
ویژه شیعیان جهان، علمای بالد اسالمی از 
جمله  ولی فقیه جامعۀ اسالمی و مراجع 
معظــم تقلید بالخص حضــرت آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی)مدظله( به شدید 
ترین وجه ممکن جنایت بی شرمانۀ رژیم 
آل سعود در شهادت شیخ نمر را محکوم 
کردند؛»بی شــک این جنایــت هولناک 

محکوم است«]2[.

نمر)ره(؛ شيعه هراسی  شهادت شيخ 
رژیم سعودى به سبک داعش

بدیهی است لزوم تبیین ماهیت پلید رژیم 
سعودی در شیعه ستیزی و شیعه هراسی 
امــری انکار ناپذی اســت، لــذا حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی پس از 
شــهادت مظلومانۀ شیخ شــهید رویکرد 
روشــنگری علیه رژیم مستبد  آل سعود 
در شــیعه ستیزی را مورد توجه قرار داده 
و فرمودنــد؛» اگر کســانی تاکنون تردید 
داشتند که کانون فتنه و تکفیر در جهان، 
آل سعود هستند با این نمونه آشکار جای 
نماند]3[...»اعدام شــیخ  باقــی  تردیدی 
نمر)ره( از جمله فجایع بزرگ آل ســعود 
است که دقیقاً در راستای جنایات داعش  

انجام گرفته است]4[.

فروپاشی و ســقوط سياسی، ارمغان 
جنون رژیم سعودى

از جملــه مولّفه هــای مهــم در بیانات 
سیاســی معظم له پس از شــهادت شیخ 
نمر)ره( می توان به تبیین آیندۀ سیاسی 
مبهم در رژیم دیکتاتوری عربستان  اشاره 
نمود کــه اضمحالل و نابــودی به عنوان 
فرجام حتمی» این رژیم متحد اســراییل 
و آمریــکا«]5[ مورد توجه قــرار گرفته 
است؛» آل ســعود باید بدانند ارتکاب به 
جنایات متعــدد به ویژه جنایت این رژیم 
در اعدام شیخ نمر فراموش نشدنی است و 
آثار این کار نابخردانه را در آینده خواهند 

دید«]6[.

هم چنین در افق نگاه سیاســی معظم له 
پدیدۀ شــوم تکفیر در رژیم ســعودی به 
عنوان یکی از عوامل ســقوط حتمی نظام 
استبدادی رژیم سعودی مورد توجه  قرار 
گرفته اســت؛»این گــروه اندک متعصب 
وهابی بــه همراه سیاســت هــای رژیم 
سفاک سعودی که همه را- جز خودشان- 
»مشــرک« می پندارند و به همین دلیل 
خون و مــال آن ها را مباح می  شــمرند، 
نمایندگان اســالم واقعی نیستند. بدیهی 
است چنین مسلکی در دنیای امروز جایی 
ندارد و در سراشیبی سقوط است و پایان 

عمرش نزدیک می  باشد«.]7[

شکســت ذلت بار آل سعود؛ فرجام انتقام 
خون شیخ نمر)ره(

گفتنی است تأکید بر ضرورت انتقام امت 
اســالمی از این رژیم در پی شهادت شیخ 
نمر)ره( و ترســیم آینــدۀ ذلت بار همراه 
با شکســت های متعــدد در بحران های 

سیاســی منطقه از جمله کلید واژه های 
مهم در رویکرد سیاسی معظم له به شمار 
می آید؛ لذا این مرجــع عالی قدر جهان 
فرمودند؛»رژیم  متعدد  فرازهای  در  تشیع 
سفاک عربســتان بداند شهادت این شیخ 
بی  گنــاه هزینه بزرگی کــه تصورش را 
نمی  کردنــد برای آنها داشــته و خواهد 
داشت و دســت انتقام پروردگار سرانجام 
از آســتین عدلش بیــرون خواهد آمد و 
این مهاجمان و جانیان را بر خاک مذلت 
خواهد نشاند«]8[. و در فراز دیگر اینگونه 
فرمودند.»بــه یقیــن انتقام ایــن جنایت 

گرفته خواهد شد«]9[.

مفتضحانۀ  هــای  چنیــن شکســت  هم 
عربســتان در عــراق ،ســوریه و یمن...

به عنوان مهمترین شــاخصه جنایت آل 
سعود در شــهادت شــیخ نمر)ره( مورد 
تأکیــد معظم له قرار گرفت؛» این جنایت 
انتقام شکســت هایی است که آل سعود در 
عراق و ســوریه و یمن دامنگیرشان شده 
اســت ولی باید در انتظار شکســت های 
مهم تری در این سه منطقه باشند«.]10[ 

با این تفاســیر باید گفت تبیین و تقبیح 
ماهیــت پلید رژیــم ســعودی در تداوم 
سیاست های استبدادی و ارتکاب جرم و 
جنایت و کشتار علیه مخالفان این رژیم در 
عربستان، و تشریح سیاست های خصمانۀ 
آل ســعود در گسترش شــیعه هراسی و 
شــیعه ستیزی  در منطقه  و دیگر جوامع  
به عنوان راهبرد کلیدی در اتخاذ مواضع 
سیاســی حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی)مدظله( به شمار می آید، ازسوی 
دیگر ترســیم آینــدۀ ذلت بار سیاســی 
خاندان منحوس رژیم ســعودی و تحقق 

حتمی اضمحالل و فروپاشــی این رژیم و 
نیز لزوم انتقام جهان اســالم از این رژیم 
در پی شهادت مظلومانۀ شیخ نمر)ره(، به 
نوبۀ خود حاکی از عمق درایت و بصیرت  
در مواضع و بیانات سیاســی معظم له  در 
بهره گیری از دیپلماسی انقالبی ومواجهه 
موثر با بحران هــای منطقه ای و جهانی 

است.

 
***

مــکارم  العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت  پیــام   ]1[
شــیرازی)مدظله( در اعتراض به اعدام آیت اهلل شیخ 

نمر)ره(،12/10/1394.

]2[ همان.

]3[ همان

]4[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی، 
درس خارج فقه، مسجد اعظم،14/10/1394.

]5[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی، 
درس خارج فقه، مسجد اعظم،21/01/1392.

مــکارم  العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت  پیــام   ]6[
شــیرازی)مدظله( در اعتراض به اعدام آیت اهلل شیخ 

نمر)ره(،12/10/1394.

]7[ وهابیت بر سر دو راهی ؛ ص42.

]8[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی، 
درس خارج فقه، مسجد اعظم،14/10/1394.

مــکارم  العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت  پیــام   ]9[
شــیرازی)مدظله( در اعتراض به اعدام آیت اهلل شیخ 

نمر)ره(،12/10/1394.

]10[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، 
درس خارج فقه، مسجد اعظم،14/10/1394.

رفتــار شناســی سياســی 
ــرت آیــــت اهلل  حضــ
ــيرازى  ــی مکارم ش العظم
ــهادت  ــی ش ــه( در پ )مدظل
ــر)ره( ــيخ نم مظلومانۀ ش

پرونده ویژه شیخ شهید
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هــر روز که میگذرد دنیا خــود را به قله 
علم نزدیــک تر می کند و انســان های 
جســتجو گر که چرخ دنــده های موتور 
محرک بشــریت هستند، کند و تند بسته 
به توانشان حرکت می کنند و گاه غافل از 
مغز متفکری می شوند که خالق این نظم 
است و هدایت گرانی را برای جهت دادن 

به حرکت بشریت  فرستاده است.

در بین رنگ ها و فرهنگ ها گوی سبقت 
در دستان مبتکران و متفکران است، حال 
آنکه الهی باشــد یا هوائی،ولی اســتمرار 
سابق بودن نیاز به حرکت ممتد و صحیح 
و در خط دارد و این است رمز ماندگاری.

یک نگاه به گذشــته بشــریت نشان می 
دهد اثری قابل قبول از مردان هواپرست 
نیســت و لکن تاریخ پر است از افتخارات 
مردان اله پرست، و حکمت این پدیده آن 
است که مردان هوائی همه را به خود می 

خوانند و مردان الهی به خدا.

خدا؟!!

خالق، ناظم، حاکم

گذشته، حال، آینده

کتابی که در این شــماره خدمت شــما 
معرفی می شود اثری از آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی می باشــد با نــام »در 
جستجوی خدا« که در بهمن ماه  1350 
نوشــته شده اســت با هم بخش هایی از 

مقدمه آن را مطالعه می کنیم:

»در دنیای امروز کمتر کســی اســت که 
از نگرانیهــای مرموزی رنــج نبرد، و علی 
رغم آراســتگی ظاهری به نوعی آشفتگی 

درونی گرفتار نباشد.

این اضطرابها، نگرانیهــا، غم و اندوههای 
مبهم و گاهــی بی دلیــل، مانند طوفان 
وحشــتناکی مرتباً روح انســان را در هم 

میکوبند.

بســیاری از مردم امروز با اینکه در میان 
توده های عظیمی از جمعیتهای انســانی 
زندگی میکنند، و دوســتان و آشــنایان 
فراوانــی دارنــد. بــاز احســاس تنهائی 

جانکاهی آنها را رنج میدهد.

فکر می کنند هیچکس نیســت که وجود 
آنهــا را درک کند، اصــاًل مثل اینکه یک 
این جهان هســتند،  موجود زیــادی در 
زندگی برای آنها بــی مفهوم و بی هدف 

است.

از خودشــان گریزاننــد، از دیگران نفرت 
دارند، نســبت به هر حادثه بدبین اند و یا 

الاقل بی تفاوتند.

در درون روح خود خالء هولناکی  احساس 
می کنند که با هیــچ چیز نمی توان آنرا 

پر کرد!

بــا اطمینان باید گفت، همــه این پدیده 
هــای روحــی بخاطر این اســت که یک 
واقعیت بزرگ را از دســت داده اند، یک 
حقیقــت مهــم را فراموش کــرده اند و 
بدنبــال آن در این بیراهــه های زندگی 

سرگردان مانده اند.

شاید خیال می کردند این حقیقت کهنه 
شده اســت، یا اصواًل نیازی به آن نیست، 
و توجه به آن هیچگونــه ضرورتی ندارد، 
و لذا آنرا بدســت فراموشــی سپردند آن 
حقیقت بزرگ همان »خدا« اســت، پدید 
آورنده هستیها، مبداء اصلی جهان پهناور 
آفرینش: حکمران بر تمام قوانین طبیعی 

و ماورای طبیعی.

آری با فراموش کردن  او در حقیقت همه 
چیز فراموش می شود.

انسان، تنها- تنهای تنها- می گردد.

بزرگترین تکیه گاه خود را از دســت می 
دهد.

شور و شوق و نشاط او خاموش می شود.

عالم هســتی  منهــای او، مفهومی ندارد، 
زندگی  بدون او بی هدف می نماید.

بســیاری از بــزرگان دنیا پــس از آنکه 
یــک دوران دردناک اضطــراب و نگرانی 
و ســرگردانی را پشت ســر گذارده اند، 

همینکــه به سرچشــمه ایمــان به خدا 
رســیده و از این آب حیات سیراب گشته 
انــد اعتراف میکنند زندگــی نوین و تازه 

یافته اند، گویا از نو متولد شده اند.

دیگر اثــری از آن ابرهای تیره و تار یأس 
و نومیدی  در آســمان روح آنها دیده نمی 

شود.

دیگر خبری از ان کابوســهای وحشتناک، 
ازآن تا آرامیهای کشنده ای که مانند یک 
دیو دیوانه پنجه در اعماق روح و جان آنها 

افکنده بود، نیست.

با شور و نشاطی که از تکیه بر یک مبداء 
بــزرگ قدرت، قدرتی بــی پایان که همه 
چیز در برابر او سهل و آسان است، برمی 
خیزد، با گامهای محکمتر به سوی زندگی 

امید بخشی پیش میروند.

بهنگام پیش آمدهای ســخت و ناگوار، در 
نقطه ای خلوت بدرگاه او روی می آورند، 
و بــا او که دردها و درمانها را بهتر از همه 

درک میکند راز و نیاز می کنند.

از »او« استمداد می طلبند، نیرو و قدرت 
میخواهند، و از »او« روشــن بینی بیشتر، 
اســتعدادی خالقتر، و بینــش عالیتر می 
جویند؛ و بــه کمک اینها با تالشــی پی 
گیر و کوششــی خستگی ناپذیر به جنگ 
حوادث می روند و بر آنها پیروز می شوند.

به کسی که از همه مهربانتر، از هر دوست 
دوست تر، از هر بخشنده ای؛ بخشنده تر، 

معرفی کتاب

از هر محبوبی دوســت داشتنی تر است، 
روی می آورند.

بــه یک باره خود را از بــار همه اندوهها؛ 
آزاد، و از یــأس و نومیدی ســبکبار می 

یابند!

گذشــته از همه اینها در پرتــو ایمان به 
چنین مبداءعلــم و قدرتی همه چیز این 
جهان در نظر آنهــا رنگ دیگری به خود 
می گیرد، همه پرشــکوه، همه اسرارآمیز، 
همه قابــل مطالعه، همه بــا هدف عالی، 
جلوه می کنــد و طبعاً حس کنجکاوی را 
به اعلی درجه بر می انگیزد، و انســان را 
به پژوهشــی عمیق و آمیخته با پشتکار و 
فــداکاری دعوت می کنــد، در نتیجه بی 
دانشان را دانشمند، و دانشمندانرا داناتر و 

استادتر میسازد.

آیا با اینهمه نباید اعتراف کرد:

فکر درباره خدا و شناســائی او مهمترین 
مســئله زندگی انســانها، و اساسی ترین 
راه پیروزی بر مشــکالت در همه قرون و 
اعصــار و مخصوصاً در عصر ماســت، و از 
همه باالتر فکر درباره او و شناسائی او فکر 
درباره بزرگترین حقیقت در عالم هســتی 

است؟!« در جستجوی خدا، ص 1 تا 7

مخاطبیــن محترمــی که عالقــه مند به 
مطالعه این کتاب باشــند می توانند متن 
کامــل را در بخــش تالیفات ســایت ما 

makarem.ir مطالعه فرمایند.
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پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی مدظله العالی در یک نگاه

امروزه بهره گیری از تکنولوژی در تمامی 
امور بخــش الینفک زندگی افراد شــده 
است، در همین راســتا به منظور تسهیل 
دسترســی عموم کاربران به اخبار مرتبط 
با معظم له و مباحث مختلف اســالمی از 
جمله: احکام و مســائل شــرعی، معارف 
اسالمی، مســائل اعتقادی و... دفتر معظم 

له اقدام به راه اندازي پایگاه اینترنتي

 www.makarem.ir

نموده است.

گفتنی اســت ایــن پایگاه تحت اشــراف 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
مــد ظلــه العالی و بــا نظارت شــورای 
سیاســتگذاری و نظارت فــن آوری های 

نوین دفتر معظم له فعالیت می نماید.

ســاختار مدیریتــی، اهــداف و ماموریت 
مدیریــت و معاونت های پایگاه به شــرح 

ذیل می باشد:

1. معاونت محتوای اخالقی؛تبیین مباحث 
و پاســخ به شــبهات و ابهامات موجود و 

ارائه راهکارهای اصالح و رشد اخالقی.

2. معاونت محتوای  اعتقادی ؛  پاسخگوئی 
به سواالت و شبهات اعتقادی مخاطبان با 
بهره گیری از منابع معتبراعتقادی و نظرا 
ت کارشناســان دینی و علمای اســالمی 
با استفاده از ســه رویکرد کتاب محوری، 

موضوع محوری و سوال محوری.

3. معاونت پاسخگوئی فقهی؛ جمع آوری، 
دســته بندی و و انتشار استفتائات معظم 
لــه در زمینه های مختلف با توجه به رفع 
نیــاز روز جامعه و  بهره گیــری از منابع 
معتبر و کارشناســان برجســتۀ فقهی با 
هدف  پاسخگوئی به ســواالت و شبهات 
فقهی مخاطبیــن بر مبنای نظرات و ایده 

های فقهی معظم له .

4. معاونــت اداری و روابط عمومی؛ انجام 
امــور داخلــی و هماهنگــی جلســات و 
پاســخگوئی به مراجعات و پاسخگویی به 

تماسهای مستقیم مخاطبین پایگاه .

5.معاونت تحریریه خبــر؛ تهیه، تنظیم و 
انتشــار اخبار مرتبط با دیدارها و بیانات 
معظم لــه و تحلیل آثار و اندیشــه های 

ایشان با رویکرد رسانه محوری.

6. معاونــت فــن آوری ؛ بهــره منــدی  
ازخدمات متخصصان در حیطۀ فن آوری 

و اطالعات در پایگاه اطالع رســانی دفتر 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مدظله 
العالــی، از قبیل اهتمام به  تولیدات چند 
رســانه ای به ویژه ارائۀ تولیدات مختلف 
نــرم افــزاری از مجموعۀ آثــار معظم له 
منطبق بــا جدیدترین  مولفــه های فن 

آوری و اطالعات.

7. معاونــت بیــن الملل: رصــد و تحلیل 
دقیق شــرایط مناطق مختلف جهانی در 
امر تبلیغ آموزه های شیعی و  بهره گیری  
از کارشناسان بومی کشورهای مختلف در 
امر  ترجمه و انتشــار بهینۀ منابع تولیدی 
پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی مدظله العالی به زبانهای 
دیگر و پاســخ به سواالت و شبهات فقهی 

و اعتقادی در عرصۀ بین المللی.

الزم به ذکر است تولیدات محتوایی پایگاه 
اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی مدظلــه العالی عــالوه بر زبان 
فارســی، به زبان های عربی، انگلیســی، 
اردو، روســی و آذربایجانی در دســترس 

مخاطبان و کاربران می باشد.

بدیهی است اگر ریشه های دین بر اساس 
تقلید از نیاکان و پدر و مادر بوده باشــد، 
بســیار ســطحی و کم دوام خواهد بود، 
و هرگــز در مقابل طوفــان های تبلیغات 
دشــمنان پایدار نخواهد ماند، اما  اگر این 
ریشــه ها بر پایه منطق و اســتدالل قرار 
داشــته باشــد، از هیچ طوفانی نمی لرزد 
بود.به همین  پابرجا خواهــد  و همــواره 
دلیــل و با توجه به گســترش و فراگیری 
جریــان رســانه ای و مســئولیت خطیر 
اندیشمندان جهان اسالم در زمینه تبیین 
معارف اسالمی و پاسخ به شبهات موجود، 
معاونت محتوای  اعتقادی ماموریت دارد، 
عالوه بر بیان و تشــریح معارف اســالمی 
و انتشــار مباحث اعتقادی برگرفته از آثار 
علمای اســالمی به پاســخ گوئی مستدل 
ابهامات موجــود بپردازد،  به شــبهات و 
لذا رویکــرد طالب و فضــالی جوان در 
این معاونت با بهــره گیری از آموزه های 
اعتقادی در راســتای پاسخگویی بهینه به 
عموم مخاطبان و کاربران، به ویژمقلدین 
مــکارم  العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت 

شیرازی)مدظله( منحصر شده است.

با تأمل در پرسش های و شبهات اعتقادی 
کاربران پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی مدظله العالی در 
ماه جــاری ، می توان گره هــا و خألهای 
فکری را در مولفــه هایی همچون  حوزۀ 
عرفان و ســیرو ســلوک، اخالق مداری، 
آمــوزه هــای قرآنی و تفســیری به ویژه 
چیستی  قرآن«،  مضوعی  مقولۀ»تفســیر 
ضــرورت علم آموزی و کســب معرفت،و 
هــم چنین تبیین حقیقــت مفهوم جهل 
و نســبت آن با کفر و مفاسد اجتماعی...

مشــاهده نمود کــه این پرســش ها  با 
پاســخ های مطلوب اجمالی و پاسخ های 
به شبهات  پاســخگویی  معاونت  تفصیلی 

اعتقادی همراه شده است.

بــه عنــوان نمونــه در تبییــن تبعات و 

پیامدهای جهل بر مفاسد اجتماعی آمده 
است؛» عشــق های گناه آلود و انحرافات 
جنسی - حّداقل در بسیاری از موارد - از 
جهل و نادانی سرچشمه می گیرد؛ جهل 
بــه ارزش های وجودی انســان، جهل به 
آثار ارزنده پاکدامنــی و عفت و جهل به 
عواقــب گناه و در آخر جهــل به اوامر و 

نواهی الهی«.

هــم چنین در تبیین آثــار و برکات توبه 
در آموزه های ائمۀ معصومین)علیه السالم( 
آمده اســت؛ »هرگاه توبــه کاماًل خالص 
باشــد، خداوند آنچنان آثــار گناه را می 
پوشاند که حّتی فرشــتگانی را که مأمور 
ثبت اعمال او هســتند به فراموشی وا می 
دارد و بــه اعضاء پیکر او که مأمور گواهی 
بر اعمال وی در قیامتند دستور می دهد 
که گناهان او را، مستور دارند، و به زمین 
کــه گناه بر آن کرده و گواه بر عمل او در 
قیامت اســت نیز فرمان می دهد که آن 
را کتمــان کند به گونه ای که روز قیامت 
هنگامــی که در صحنه رســتاخیز حضور 
می یابد، هیچ کــس و هیچ چیز برضّد او 

گواهی نخواهد داد...«.

در  مخاطبان  شــبهات  عناوین  مهمترین 
آذر ماه سال جاری به شرح ذیل است:

1.سوء اســتفاده از مساله نیاز به معلم در 
سیر و سلوک.

2. مشــکالت تفســیر موضوعــی بــرای 
مفّسرین.

3. اهمیت علم و معرفت در منظر قرآن.

الزم به ذکر است مشاهده و دریافت  لیست 
کامل عناوین پرســش ها به همراه پاسخ 
های مشــروح آن در پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حضــرت آیت اهلل العظمــی مکارم 

شیراز ی)مدظله( به آدرس

 www.makarem.ir 

امکان پذیر  می باشد.

ـــالمی  ـــارف اس ـــق معـ تعميــ
ـــه  ـــخگویی ب ـــو پاســ در پرت

ـــادى ـــبهات اعتق شــ
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ضرورت پاسخگویی به شبهات دینی 
اهلل  آیت  حضرت  منظر  از  اعتقادى  و 

العظمی مکارم شيرازى )مدظله(

بدیهی اســت از آنجا که اسالم پاسخگوی 
همه احتیاجات انســان اســت، لذا شکل 
پاســخگویی  به نیازهای انسان در زمان-

های مختلف فرق می کند که این مســأله 
با دخالت زمان و مــکان در اجتهاد قابل 

تحقق است.]1[ 

هم چنین باید اذعان نمود در عصر وزمانه 
ای به سر می بریم که ماهواره ها اعتقادات 
و بنیان خانواده را نشــانه گرفته اند]2[ و  
بیش از دو هزار کانال ماهواره ای فارسی 
زبان بــرای تخریب کشــور و هویت ما و 
فارســی زبانان فعالیت می کنند،]3[ لذا 

شبکه های ماهواره ای، سایت ها و رسانه ها 
شبانه روز مشغول شــبهه افکنی و تزریق 
فســاد اخالق در روح و فکر مسلمانان به 
ویژه جوانان هســتند،تا روحیه دینی آنان 

را تضعیف کنند.]4[

بــا این اوصاف باید گفت  ما نمی توانیم در 
قبال آنها ســاکت و بی تفاوت باشیم زیرا 
نباید در برابر هجمه های دشمنان مرعوب 

و منفعالنه عمل نمود.]5[

 حــال در جهانــی که هر روز با مســائل 
مســتحدثه مواجه هســتیم رسالت حوزه 
در پاســخگویی به مسائل ســنگین تر از 
سایر نهادهاســت،]6[ و پاسخ به شبهات 
دینی و اعتقادی از جمله رسالت های خطیر 
طالب و روحانیان به شــمار می  آید]7[، 

لذا طالب علوم دینــی باید به وعده های 
الهی امیدوار بوده، به میدان رفته و جلوی 
شــبهات بایســتند، منطق قوی اسالم را 
روشن کنند و جلوی عوامل فساد و اخالق 

را مسدود کنند.]8[

بنابراین طالب باید شــبهات را به خوبی 
بشناســند، راه حلــش را بدانند و برخورد 
نحو که گروهی  منطقی کنند،]9[بدیــن 
بایــد در مدیریت حوزه علمیه باشــند تا 
شبهات را از تمام جهات جمع آوری کرده 
و در اختیار اســاتید بگذارند و اساتید در 
کنار بحث هــای علمی، آنهــا را مطرح و 
جواب ها را در اختیار طالب قرار دهند تا 
بتوانند به نحو مطلوب با  شــبهات مقابله 

نمایند.]10[

لیکــن نباید فراموش نمود که  پاســخ به 
شــبهات دارای رموز و فنونی است که به 
کارگیری درست آن می تواند نقش بسیار 
مهمــی در اصالح جامعــه و جلوگیری از 
نشر شــبهات در حوزه های دینی داشته 

باشد.]11[

بــی تردید پاســخ دهندگان به شــبهات 
دینی، باید ســعه صدر بســیار زیادی در 
مقابل سؤاالت داشته باشند، یعنی برخی 
اوقات ممکن اســت، برخی افراد از روی 
ناآگاهی و جهل سخنان سخیفی را مطرح 
کننــد و یا حتــی توهین هایی را نیز وارد 

کنند، ولی پاسخ ما باید به شکلی باشد که 
آنها از حرف خود پشــیمان شده و به جای 
تقابل با آنها مهربانانه و دلســوزانه برخورد 

کنیم تا به اشتباه خود پی ببرند.]12[

گفتنی است پافشــاری دشمن با راهبرد 
تهاجم فرهنگی و اعتقــادی باید ما را بر 
این مســألۀ مهم رهنمون سازد که  الزم 
اســت ســد نیرومندی از نظــر علمی و 
فرهنگی در برابر دولتمردان آمریکا، اروپا 
و اسرائیل کشیده شــود تا نتوانند آسیب 
های اعتقای و اخالقی به صفوف مسلمین 

برسانند.]13[

امید است در عصر کنونی که طوفان های 
شــدید اعتقادی در داخل و خارج بر اثر 
فعالیت دشــمنان اســالم به وجود آمده 
اســت، با تأسی از ســیره اهل بیت)ع( از 
این موقعیت خارج شــده و دستاوردهای 
اســالم و انقالب و جمهوری اســالمی را 

حفظ نماییم.]14[

* * *
]1[ دائرۀ المعارف فقه مقارن، ج 1، ص: 290.

]2[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، درس 
خارج فقه ، مسجد اعظم قم، 1393/3/21. 

]3[ همان.

]4[  بیانات حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی، 
مراســم آغاز ســال تحصیلی حوزه های علمیه ، مدرسه 

فیضیه قم،1392/6/20.

]5[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، درس 
خارج فقه ، مسجد اعظم قم، 1393/3/21.

]6[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در 
جمع طالب مدرسه علمیه امام کاظم )ع(،1394/3/3.

]7[ همان.

]8[  بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی،مراسم 
آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه، 1392/6/20.

]9[ همان.

]10[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی،مراسم 
آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه، 1392/6/20.

]11[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در 
دیدار اعضای مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات دینی 

حوزه علمیه، 1392/9/17.

]12[ همان.

]13[  پیــام حضرت آیت اهلل العظمی  مکارم شــیرازی 
به نخســتین اجالسیه اساتید بســیجی حوزه علمیه قم 

.1393/11/2،

]14[ بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، درس 
خارج فقه ، مسجد اعظم قم،1392/2/31. 

پاسخگویی به ســواالت فقهی  مخاطبان 
و کاربــران به عنوان یکــی از مهم ترین 
راهبردهــای کلی و جامــع پایگاه اطالع 
العظمی مکارم  رســانی حضرت آیت اهلل 
شــیرازی مورد نظر می باشــد، از این رو 
بهــره گیــری از فقهای برجســتۀ حوزۀ 
علمیۀ قم و طالب فاضل کارآمد و آگاه به 
اصول و مبانــی فقهی معظم له، به عنوان 
رویکرد کلیدی این مرکز در رفع نیازهای 
فقهی مخاطبــان به ویژه مقلّدین حضرت 
آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مورد 

اهتمام واقع شده است.

لذاپاســخگویی مســتمر  به ســواالت و 
شبهات فقهی مخاطبین از جمله اقدامات 
و فعالیت های ارزشــمند پایــگاه اطالع 
العظمی مکارم  رســانی حضرت آیت اهلل 
شــیرازی به شــمار می آیــد، از این رو  
تمرکز بر پاســخگویی به  شبهات احکام 
و مسائل فقهی مورد نیاز جامعه، از جمله 
راهبردهای کلی سیاست های این پایگاه 
می باشــد، به عنــوان نمونــه   برخی از 
مهمترین عناوین  پرسش های فقهی که  

در آذر ماه سال جاری به شرح ذیل است:

1. معاصی مصداق تعزیر منصوص.

2. استفاده از پوشیه در محیط دانشگاه.

3. اختیارات حاکم شرع در تعزیرات منصوص.

4. ساخت مجسمه در رشته مجسمه سازی.

5. عدم تســری آداب خاص یک زیارت در 
موارد مشابه.

بی شــک رفع نیازهای فقهی مخاطبان بر 
مبنــای رویدادهای مناســبتی و نیز رفع 
چالش های فقهی جامعه اسالمی از جمله 
شاخصه های مهمی است که در سیاست 
هــای راهبردی این مرکز مورد توجه قرار 

گرفته است. 

لذا رویکرد پاســخگویی به پرســش ها و 
دغدغــه هــای فقهی مخاطبیــن در آذر 
،94 بــه  مســائلی  از قبیــل  » زیارت 
باشــکوه اربعین«، »وضعیت پوشــش در 
دانشــگاه ها» و نیز »چالش های موجود 
در احکام قضایی کشــور« اختصاص یافته 
اســت که حاکی از نیاز ســنجی مطلوب 
معاونت فقهی این پایــگاه اینترنتی برای  
رفــع خألهای  در  هدفمند  پاســخگویی 

فقهی مخاطبان  است.

بدیهی اســت تالش های بی شائبۀ علما و 
طالب جوان در  بخش پاسخگویی فقهی 
را مــی توان به عنوان گنجینۀ ارزشــمند 
در تعامل موثّــر مرجعیت دینی با افکار و 
دغدغه های عمومی  جامعه لحاظ نمود. 

الزم به ذکر اســت مخاطبــان گرامی می 
توانند لیست کامل عناوین پرسش های و 
پاسخ های فقهی را از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حضــرت آیت اهلل العظمــی مکارم 

شیرازی)مدظله( به آدرس
www.makarem.ir 

دریافت نمایند.

پاســخگویی بــه ســواالت  
ــدى  ــرد کلي ــی راهب فقه
در پویایــی مقولــۀ» فقــه«
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