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طلیعه سخن
ضــرورت وحدت در میان مســلمانان و نیز 
اجتناب از اختالف و تفرقه برای دست یابی 
به رشــد و تعالی امت اسالمی بر هیچ کس 
پوشیده نیست، زیرا ســعادت ملت های آزاده 
و مســلمان، در گرو وحدت میان آنها است ، 
همچنین تفرقه و اختالف منشأ شقاوت ملت 
هاي اسالمي است. اینگونه است که  از سوی 
امــام خمینی )رحمــه اهلل(، فاصله بین ۱۲ 
ربیع األول )سالگرد والدت پیامبراکرم)صلی 
اهلل علیه وآله( بنابر روایات اهل سنت( تا ۱۷ 
ربیع األول )تاریخ والدت رسول اهلل)صلی اهلل 
علیه و آله( بنا بر روایات شــیعه(  به عنوان 

هفته وحدت نامگذاری شده است. 
در تعالیم قرآن کریم  نیز رفتارهای وحدت 
آفرین و تعابیر مختلف دال بر ضرورت وحدت 
و اتحاد امت اسالمی از قبیل »واعتصموا]۱[، 
اصلحوا]۲[، رابطوا]3[، تعاونوا]4[، السلّم]5[، 
اصالح بیــن الناس]6[، الّف بین قلوبکم]۷[، 
اّمة واحد]8[، اخّوت]9[، مّودت]۱0[«، خود 
بیانگر اهمیت ویژۀ وحدت و انســجام امت 

اسالمی است.
باید اذعان کرد وهابیت مهمترین مانع پیش 
روی وحدت فراگیر امت اســالمی در جهان 
اســالم به شــمار می رود، فرقه ای شوم که 
در فضای روشنفکری قرن نوزدهم عربستان 
تحــت الحمایه اســتعمار پیــر انگلیس در 
قالب تحویل و تقلیل تسنن به قالب تفسیر 
یهودی)پروتستانتیســم اسالمی تسننی( پا 
به عرصة اختالف افکنی و تکفیر مسلمانان 
نهاد،همانگونــه که فرقــة بهائیت با هدایت 
دولت اســتعماری انگلیس در قرن نوزدهم ، 
تفسیر یهودی شیعه )پروتستانتیسم شیعی( 
را در قالب ترویج اسالم سکوالر و نفی اسالم 
سیاسی نبوی)صلی اهلل علیه وآله( بنیان نهاد.
البته وهابیت پس از پیروزی انقالب اسالمی 
، بازسازی فکری و معنوی خود را آغاز کرد و 
بر علیه اتحاد امت اسالمی به خشونت های 
متعدد متوسل شد و اینگونه خشونت گرایی 
وهابیت در جوامع اسالمی ، تضعیف وحدت 
امت اسالمی و تخریب چهرۀ اسالم در قالب 
اسالم هراسی و اسالم ستیزی را در غرب به 

منصةظهور رساند.
تبعات این چالش کلیدی در حالی است که 
تأکید آموزه هــای دینی و توصیه های اهل 
بیت »علیهم الســالم« بر هم گرایی استوار 

است زیرا عقل حکم می کند با وجود اشتراک 
فراوان میان مذاهب اسالمی ، نباید اختالفات 
اندک را دســتمایه ای بــرای اختالف قرار 
داد،همانگونه که  اهل بیت »علیه السالم« با 
جامعه اهل سنت زندگی خوبی داشتند و به 
صراحت بر وحدت و حفظ انســجام اسالمی 

توصیه کرده اند.
حال با این تفاســیر باید به شــاخصه های 
مختلف اتحاد و انسجام اسالمی و راهکارهای 
برون رفت از بحران تروریسم و افراطی گری 
ومقابله با عقاید وهابیت و به تبع آن  نابودی 
اندیشــه ها و گرایش های تکفیری اشــاره 
کردکه تقویت دیپلماسی علمی تقریبی میان 
علمای اسالمی از جمله آن به شمار می آید 
به نحوی که باید  به صورت جدی در دستور 
کار دســتگاه دیپلماسی کشورهای اسالمی 

قرار گیرد.
بی تردید تحقق ایده نزدیکی اندیشــه های 
کشورهای اســالمی به معنای تجدید یک 
عرصه فرهنگی مبتنی بر گفتگو میان حوزه 
های مختلف دینی اســت که باعث افزایش 
توانمندی دیپلماســی عمومی مسلمانان در 

دیگر جوامع بشری خواهد شد.
هم چنین دیپلماســی هم گرایی سیاسی و 
همکاری کشورهای اســالمی،جهت تامین 
اصول راهبــردی پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه 
وآله( در سیاســت خارجی از قبیل اصل نفی 
سبیل )اســتقالل(، اصل تأمین امنیت،اصل 
دعوت، اصــل دفاع از اصــول، اصل عزت و 
کرامت،اصــل احترام بــه قراردادها و پیمان 
ها، از مهمترین شاخصه های حفظ وحدت 

اسالمی است.
در کنار نقاط مشــترک مســلمانان، باید به 
دشــمنان مشــترک امت واحده اشاره کرد. 
لذا تهدیدهایی هم چون تجزیه کشــورهای 
اســالمی، دامن زدن بــه اختالفات مذهبی 
و فرقــه ای، سوءاســتفاده از مقوله آزادی و 
حقوق بشر، حمایت از بنیادگرایی خطرناک، 
پشتیبانی و حمایت از تروریست های وابسته 
به غرب که در کشــورهای اسالمی فعالیت 
می کنند، طــرح خاورمیانه بزرگ، حمایت 
از رژیم صهیونیســتی و برگزاری اجالس های 
سازشــکارانه در حمایت از رژیم نامشــروع 
صهیونیستی ..در زمره عمده ترین مخاطرات 
آســیب زا برای پیوند و همبســتگی جهان 
اسالم محسوب می شــود، لذا ضرورت یک 
صدایی  مذاهب اسالمی به هنگام شداید از 
جمله مهمترین الزامات در تحکیم انســجام 

امت اسالمی است.

پرهیز از کلمات و آراء و نظرات  حساسیت زا 
و نفرت ا نگیز هم چون اطالق کلمه رافضی به 
شیعه و ناصبی به اهل سنت، اجتناب از ناسزا 
گویی به مقدسات طرف مقابل و در یک کالم 
رعایت اخالق اسالمی ، مهمترین ضرورت در 

تقویت روز افزون اتحاد امت اسالمی است.
از سوی دیگر شناخت شناسی فکری مذاهب 
اســالمی غیر قابل انکار است؛زیرا هر طایفه 
و مذهبی در باب عقیده و شریعت اصطالح 
مخصوص به خود دارد که باید قبل از قضاوت 
کردن دربــاره آن مذهب، از آن اصطالحات 
اطالع کافــی و الزم حاصل نمــود در غیر 
این صورت  به تکفیر و تفســیق بدون دلیل 

دیگران منتهی خواهد شد.
حســن ظن به یکدیگر، عدم حکم به لوازم 
اعتقــادات، و لزوم حکم به ظاهــر افراد، از 
جمله مسائلی است که باید به صورت مداوم 
و مستمر در میان مسلمانان  مورد توجه قرار 
گیرد، زیرا از جمله مصادیق رحمت الهی آن 
اســت که احکامش را بر یقین مترتب کرده 
نه بر گمــان و وهم؛ یعنی تا یقین بر خالف 

نباشد، باید بر اصل برائت حکم کرد.
در خاتمه باید گفت وحدت اسالمی و حرکت 
به ســوی آن، یک حرکت راهبردی اســت؛ 
زیرا متون اسالمی، متون قرآنی و حدیثی بر 
این نکته صحه می گذارند، لذا درک متقابل 
نحله هاي فکري در جهان اســالم و تقریب 
برداشــت هاي فقهي و ایدئولوژیک از متون 
مشترک اســالمي به ویژه بسط و گسترش 
فقه مقارن،برنامه ریزی برای برجسته سازي 
نقاط مشــترک فراوان در مذاهب اسالمی ، 
گسترش الگوهاي گفت وگوي درون تمدني 
و دیپلماسی علمی درون فرهنگي اسالمي، 
گســترش نهادهاي مشــترک بین المللي 
اســالمي در حوزه هاي کارکــردي علمي 
پژوهشــی، بازتولید و بازتعریف ارزش ها و 
عالیق مشترک فکری و نظری جهان اسالم 
، افق های روشنی پیش روی  وحدت  امت 

اسالمی  قرار خواهد داد.
پی نوشت:

]۱[ آل عمران/۱03.
]۲[ حجرات/ ۱0و9.

]3[ انفال/۱۱، آل عمران/۲00، کهف/۱4.
]4[ مائده/۲.

]5[ بقره/۲08.
]6[ بقره/۲۲4، نساء/۱۱4، انفال/۱.

]۷[ انفال/63، توبه/60، قریش۲و۱، آل عمران/۱03.
]8[ انبیاء/9۲، مؤمنون/5۲، آل عمران/۷3، حجرات/۱0.

]9[ احزاب/5، حجر/4۷، توبه/۱۱، شوري/۲3.
]۱0[ همان.
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پیام ها و بیانات

مناسبت  به  له  معّظم  تســليت  پيام 
رحلت جانسوز حضرت آيت اهلل حاج 

سيد محمد تقى قمى )قدس سّره( 

این عالم فرزانه از بیت شــریف مرجعیت 
ســالها تالش پر ثمری برای اعتالی کلمه 
اهلبیت)علیهم  به مکتــب  حق و خدمت 

السالم( داشت.
۱395/08/08 

انتصاب رئيس جديد دبيرخانه کنگره 
افراطى  های  جريان  با  مقابله  جهانى 

و تکفيری  

با حکم حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی، حجت االســالم والمســلمین 
زمانی به عنوان رئیــس دبیرخانه کنگره 
جهانــی مقابله با جریان هــای افراطی و 

تکفیری به مدت دو سال منصوب شد
۱395/08/۱0  

زوار  به  له  معظم  ضروری  توصيه های 
محترم اربعين و عاشقان حسينى  

بحمداهلل امسال استقبال از مراسم اربعین 
پرشــکوه حســینی از هر ســال بیشتر و 
پرشــورتر است، این مراسم نه تنها از نظر 
عدد شرکت کنندگان در دنیا نظیر ندارد، 
بلکه از نظر مســائل عاطفــی فوق العاده 
گســترده و ایثارها و فداکاری ها بی نظیر 

است.
۱395/08/۲۲  

فرمانده نيروی انتظامى استان گيالن

فرماندهان نيروهای مسلح استان قمرئيس دانشگاه پيام نور قم

سردار محمدرضا نَقدی

معاون وزير دينى اندونزی

موکب حضرت معصومه سالم اهلل عليها

ستاد اقامه نماز استان قم

آيت اهلل محمد محمدی ری شهری

دیدارها
ديدار آيات عظام مکارم شيرازی و مظاهری دامت ظّلهما

حضرات آیات پیرامون برخی از مســائل مهّم حوزه های علمّیه و کشور، گفتگو و تبادل 
نظــر کرده و با تأکید بر ضرورت اهتمام هرچه بیشــتر به ارتقــاء ابعاد علمی و معنوی 
روحانّیت، توّجه هرچه بیشــتر به فقه ســّنتی و تربیت مجتهدان آگاه و زمان شناس به 

عنوان ســرمایه ها و ذخائر آیندۀ حوزههای علمّیه را خاطر نشان کردند
 ۱395/08/08 
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وای به حال دنيايى که ســکاندارش 
افراد فاسد باشند 

در انتخابــات ریاســت جمهــوری بعضی 
کشــورها چه خبر اســت، دو نفر که هر 
دو اعتراف دارند فاســد، دروغگو، آلوده و 
سابقه سوء دارند میخواهند سکاندار دنیا 
هم بشــوند، وای به حــال دنیایی که این 
افــراد بخواهند بر آنهــا حکومت کنند و 

سکاندارش باشند
۱395/08/۲0  

شبکه ملى اطالعات هر چه سريع تر 
راه اندازی شود  

معلــوم می شــود کــه این شــبکه های 
اجتماعی در مســائل سیاســی، اخالقی، 
مذهبــی و اقتصادی تأثیــر دارد، هر روز 
آثار و خطر آنها روشــن تر می شود و می 
طلبد که ما روز به روز حساس تر باشیم، 
پیگیری ها و مســدود کــردن محتواهای 

غیر اخالقی و نادرست باید باشد.
 ۱395/08/۱3  

ســه وزيری که انتخاب شده اند بايد 
خرابى های زيادی را آباد کنند  

کار ارشــاد باید زنده کــردن ارزش های 
اسالمی باشــد، متاسفانه این وزارتخانه از 
این مساله فاصله گرفته است؛ باید ببینیم 
وزیــری که روی کار می آید این فاصله را 
جبران می کند و ارشاد به ارشاد اسالمی 

برمی گردد یا نه؟
۱395/08/۱۲  

زنگ نماز در مدارس به صدا درآيد 

خانواده ها و مســئوالن آموزشــی کشور 
نســبت به فریضه نماز از دوران دبستان 
و کودکی برنامه ریزی داشــته باشــند / 
عظمــت نماز برای همگان روشــن بوده، 
چرا کــه خیمه دین با نماز برپا اســت و 
بدون این فریضه دینی، نمی توان از دیگر 

آموزه های دینی استفاده کرد.

۱395/08/۱۱

به  مجاز  نشــده  ثابت  تا جرم کسى 
انتشار و بيان نيستيم

االن یکی از بزرگ تریــن بالهای جامعه 
ما شــایعه سازی و شــایعه پراکنی است، 
عده ای شایعه می سازند و عده ای دیگر 
شــایعات را نشــر می دهند، در حالی که 

این یکی از توطئه های شیطان است
۱395/08/05 

پاسخ به يک سؤال مهم 

همــة مداحــان محترم مراقب ســخنان 
موازین  برخالف  ســخنی  باشند،  خویش 
نگویند هرچند در شــور عزاداری باشد و 
بهانه به دســت دشــمنان ندهند و کاری 
که خدای ناکرده ســبب اختالف در میان 
عالقــه مندان حســینی می شــود انجام 

ندهند
۱395/08/05 

بيانات مهم معظــم له دربارۀ اربعين 
حسينى 

ایــن جمعیــت ۲0 میلیونــی و بی نظیر 
عظمت مکتب اهل بیت علیهم الســالم را 
نشان می دهد، چه دشــمنان بخواهند و 
چه نخواهند این مکتب پخش می شــود 
و جاذبــه برای اســالم و مکتب اهل بیت 

علیهم السالم ایجاد می کند
۱395/08/03 

راهپيمايــى اربعين خنجری در قلب 
وهابيت تکفيری اســت/ زّوار پايبند 

قوانين و مقررات باشند  

بایــد زیــارت اربعین را بــه مکتب عالی 
تربیت تبدیل کنیم؛ تمام گناهان شــان با 
آب توبه شست و شــو داده شود، اخالق 

رذیله را کنار بگذارند و تربیت شوند.
۱395/08/۲۷  

گزیــده ای از ســخنان معّظــم لــه در  دیدارهــا و ســخنرانی های مهم
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 احکام شرکت - جلسه بيست و يکم  

موضوع: شــرکت وجوه گفتیم شــرکت بر 
چهار نوع اســت. شــرکت عنان و ابدان را 
بحث کردیم و اکنون به سراغ شرکت وجوه 

می رویم.
95/08/0۱

احکام شرکت - جلسه بيست و دوم

موضوع: شــرکة الوجوه بحث در شــرکت 
الوجوه است که ســومین نوع شرکت مي 
باشد. گفتیم که این شرکت عبارت است از 
اینکه دو نفر که وجاهت اجتماعي دارند از 
جایگاه اجتماعي خود استفاده مي کنند و 
هرچند مالي ندارند ولي به سبب اعتباري 
که دارند اجناس را به شکل نسیه خریداري 
کرده بعد مي فروشــند و هر دو در سود و 

زیان شریک باشند.
95/08/0۲ 

احکام شرکت - جلسه بيست و سوم 

موضوع: شــرکت مفاوضه بحث در شرکت 
مفاوضه اســت که چهارمین نوع از شرکت 
مي باشد. این شرکت به این معنا است که 
دو نفر قرارداد مي بندند که هر چه درآمد 
و یا خسارت پیدا مي کنند در زمان معیني 

روي هم بریزند و تقسیم کنند.
95/08/03

احکام شرکت - جلسه بيست و چهارم 

موضوع: شرکت مفاوضه و شرکت در اجرت 
بحث در شرکت مفاوضه است و آن را شرح 

دادیم.
95/08/04

احکام شرکت - جلسه بيست و پنجم

موضوع: بحث اخالقي: رســول خدا )صلی 
اهلل علیه و آله( در روایتي مي فرماید: ثالثة 
إذا رأیتهنّ  فعند ذلک تقوم الّساعة: خراب 
العامر و عمارۀ الخراب و أن یکون المعروف 
منکرا و المنکر معروفا و أن یتمّرس الّرجل 

باألمانة تمّرس البعیر بالّشجرۀ.
95/08/05 

احکام شرکت - جلسه بيست و ششم

موضوع: شرکت در اموال و حیازت بحث در 
مسأله ي ششم از مسائل شرکت است. این 

مسأله داراي سه فرع است
95/08/09 

احکام شرکت - جلسه بيست و هفتم

موضــوع: مقدمات بحث اجتماع امر و نهي 
بحث در مقدمــات مرتبط به مســأله ي 
اجتماع امر و نهي اســت. محقق خراساني 
در اینجا حدود ده مقدمه را ذکر مي کند و 

به مقدمه ي ششم رسیده ایم
95/08/۱0 

احکام شرکت - جلسه بيست و هشتم

موضــوع: قاعــده ي حیازت به مناســبت 
مســأله ي ششم باب شرکت که از حیازت 
سخن به میان آمده بود قرار شد قاعده ي 

حیازت را بحث کنیم.
95/08/۱۱

احکام شرکت - جلسه بيست و نهم

موضوع: بحث اخالقي: رســول خدا )صلی 
اهلل علیــه و آله( در حدیثي مــي فرماید: 
حســن  الِجــوار یعّمر الّدیار و ینســئ في 
األعمار. منظور از )حسن ِجوار( همسایه ي 
خوب بودن براي دیگران است یعني فرد با 
همسایگانش خوشرفتاري کند. این کار دو 
اثر دارد: یکي اینکه خانه ها و شــهرها آباد 
مي شود و ویراني ها از بین مي رود و دوم 
اینکه عمرها افزایش مي یابد. شبیه همین 

دو اثر در صله ي رحم نیز آمده است.
95/08/۱۲ 

احکام شرکت - جلسه سيم

موضــوع: اســتیجار براي حیــازت و حد 
حیازت بحث در قاعده ي حیازت اســت. 
آیا مي توان کسي را اجیر کرد که ماهي را 
از دریا براي مــا حیازت کند و یا معدن را 
استخراج کند و به او هزینه اش را پرداخت 

کنیم؟
95/08/۱5

احکام شرکت - جلسه سى و يکم

موضــوع: قاعده ي حیازت و شــرط عقد 
شــرکت بحث در قاعده ي حیازت است. 

به امر دوم رســیده ایم کــه آیا حیازت به 
شــکل نامحدود و بسیار وســیع مي تواند 
باشد و اینکه هر کسي هرقدر خواست مي 
تواند حیازت کند یا اینکه باید رعایت حال 

دیگران را نیز بکند؟
95/08/۱6 

احکام شرکت - جلسه سى و دوم 

موضوع: مزج در شــرکت در بحث حیازت 
گفتیم کــه در مورد آب هاي مشــترک، 
قوانیني جهاني وجود دارد. اجمال آن این 
است که دو نوع معاهده ي بین المللي در 
مورد آب هاي مشترک بین کشورها وجود 
دارد که از آن به کنوانسیون )معاهده بین 
دولت هاي متعــدد( تعبیر مي کنند. یکي 
از این کنوانســیون ها هلسینکي نام دارد 
که پایتخت فنالند است و در سال ۱99۲ 
روي آب هاي مشترک و بین المللي بسته 
شده است. سپس معاهده ي کامل ترین به 
نام کنوانسیون نیویورک در آمریکا در سال 

۱99۷ در این مورد منعقد شد.
95/08/۱8

احکام شرکت - جلسه سى و سوم 

موضوع: بحث اخالقي: رســول خدا )صلی 
اهلل علیه و آلــه( در روایتي مــي فرماید: 
أبشروا و بّشروا من  وراءکم أنّه من شهد أن 
ال إله إاّل اهللَّ صادقا لها دخل الجّنة. بشارت 
باد بر شما و بشارت بدهید به کسان دیگر 
که این ســخن را از من نشنیده اند که هر 
کس صادقانه شهادت دهد که خدائی جز 

خدای یگانه نیست وارد بهشت می شود.
95/08/۱9

احکام شرکت - جلسه سى و چهارم

موضوع: شــرکت عقدیه گفتیم ســه رقم 
شــرکت وجود دارد: گاه دو مال را چنان با 
هــم مخلوط مي کنند که قابل جدا کردن 
نباشــد. این شــرکت، عقدیه نیست بلکه 
شرکت حکمیه مي باشد یعني حکم الهي 
این اســت که وقتي آن دو مال قابل تمییز 

نیست مالکین با هم شریک مي شوند.
95/08/۲۲ 

احکام شرکت - جلسه سى و پنجم 

موضوع: اموري ذیل مسأله ي هفتم بحث 
در ایــن بود که آیا در شــرکت مزج الزم 
اســت یا نه و مشهور لزوم مزج بود ولي ما 

گفتیم که دلیلي بر این امر نداریم.
95/08/۲3

احکام شرکت - جلسه سى و ششم 

موضوع: صیغه ي شرکت در ذیل مسأله ي 
هفتم از مســائل شرکت اموري باقي مانده 
بود و به امر چهارم رسیده ایم: االمر الرابع: 
اشــتراط صیغه در شــرکت کمتر کســي 
متعرض این مسأله شــده است البته عده 
اي از اصحــاب این نکته را بیان کردند که 

شرکت احتیاج به صیغه دارد. 
95/08/۲4

احکام شرکت - جلسه سی و هفتم

موضوع: ثمن و مثمن در معاوضه و اذن در 
شرکت در سابق بحثي مطرح کردیم و آن 
اینکه آیا در معاوضه شرط است که ثمن و 
مثمن جایشــان را با یکدگر عوض کنند یا 

شرط نیست.
95/08/۲5 

احکام شرکت - جلسه سى و هشتم 

موضوع: بحث اخالقي: از رسول خدا )صلی 
اهلل علیه و آله( روایت است که مي فرماید: 
قوا بأموالکم  عــن  أعراضکم. یعني با اموال 

خود آبروي خود را حفظ کنید.
95/08/۲6

دروس خارج فقه 
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نرم افــزار دروس خارج فقه آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی مباحث 
"خمس، مکاسب، نکاح" و همچنین 
درس خارج اصــول فقه معظم له 
تولید شده در بخش فرهنگی دفتر 
گرفت. قرار  عموم  دســترس  در 

اصول فقه
نــرم افزار درس خــارج اصول که به همت 
بخــش فرهنگــي دفتر حضــرت آیت اهلل 
برکاته(  شــیرازي)دامت  مــکارم  العظمي 
گردآوری و تولید شــده، مجموعه دروس 
معظم له است که طی سالهای ۱364 الی 
۱3۷0 تبیین گردیده و توســط آقای شیخ 
احمد قدســی  تحت عنوان کتــاب: انوار 
االصول تقریر شــده و بــه تأیید معظم له 
رسیده است. در این نرم افزار صوت دروس 
به ترتیــب موضوعات و تاریخ آن با انطباق 
بر مطالب کتاب ارائه شده است. همچنین 
کلیه امکانات کتاب خــوان PDF از قبیل 
جستجو، یادداشت برداری، نشان گذاری و 

چاپ متن کتاب وجود دارد.

امکانات نرم افزار:

- درختواره موضوعی به تفکیک موضوعات 
کتاب، صوت دروس را در اختیار کاربر قرار 

می دهد.

- متن کتاب به صورت Pdf ارائه شــده و 
برای اســتفاده از تمام فضای متن، قابلیت 
مخفی کردن منوهای راســت و چپ وجود 

دارد.

- برای دسترســی سریع به صفحات کتاب 
و انتخاب صفحه دلخواه می توان از طریق 
آیکون مربوط در منوی سمت راست اقدام 

نمود.

- برای مشاهده فهرســت کتاب و انتخاب 
یک موضوع میتوانید از طریق منوی سمت 

راست و آیکون مربوط اقدام نمایید.

- برای جســتجوی عبارت در متن کتاب 
می توانید از ابزار جستجو در منوی سمت 
راســت و یا منوی هدر کتابخوان استفاده 

نمایید.

- برای یادداشــت برداری کافیست بر روی 
متن مورد نظر کلیک نموده و با درگ کردن 
ماوس تا انتهای متن آن را انتخاب نمایید.

- برای بــزرگ نمایی متن مــی توانید از 
ابزار تعبیه شــده در منوی هدر کتابخوان 
و یا Ctrl و اسکرول وسط ماوس، استفاده 

نمایید.

- به منظور چاپ تمام یا قســمتی از متن 
کتاب با انتخاب گزینه چاپ از منوی باالی 
کتابخوان ابزار تنظیمات چاپ را فراخوانی 

نمایید.

- ابزارهای بیشــتر تنظیمــات متن برای 
مطالعه از این قسمت قابل دسترسی است.

- برای ســهولت در اســتماع صوت درس، 
گزینه های کنترل پخش در قسمت پائین 
درختواره در دسترس کابران قرار داده شده 

است.

خمس
این نرم افزار که بــه همت مرکز فرهنگی 
دفتــر حضرت آیــت اهلل العظمــی مکارم 
شــیرازی مد ظله العالی تهیه شده است، 
شــامل دروس خارج فقه معظم له در باب 
خمــس )أنوار الفقاهــة - کتاب الخمس و 
األنفال( است که از سال ۱369 الی ۱3۷۱ 
تبیین شده اســت و شامل صوت دروس و 
متن کتاب أنوار الفقاهة - کتاب الخمس و 

األنفال می باشد.

امکانات نرم افزار:

-فهرســت درختواره موضوعی به تفکیک 
تاریخ

-جستجو در متن

-جستجوی عبارت بعدی و قبلی

-استفاده از فهرست کتاب

-نمایــش صفحات کتاب برای دسترســی 
سریع تر به صفحه دلخواه

-امکان تهیه چاپ از متن کتاب 

مکاسب
نرم افزار درس خارج فقه مکاســب محرمه 
که به همت بخــش فرهنگي دفتر حضرت 
آیــت اهلل العظمي مکارم شــیرازي)دامت 
برکاته( گردآوری و تولید شــده، مجموعه 
دروس معظم له اســت که طی ســالهای 
۱363 الی ۱365 تبیین گردیده و در سال 
۱3۷3 تحــت عنوان کتاب: انــوار الفقاهه: 
کتاب التجاره، المکاسب المحرمه به چاپ 
رسیده است. در این نرم افزار صوت دروس 
به ترتیــب موضوعات و تاریخ آن با انطباق 
بر مطالب کتاب ارائه شده است. همچنین 
کلیه امکانات کتاب خــوان PDF از قبیل 
جستجو، یادداشت برداری، نشان گذاری و 

چاپ متن کتاب وجود دارد.

امکانات نرم افزار:

- فهرســت دروس به صورت درختواره در 
سمت چپ نرم افزار در دسترس می باشد.

- به منظور استفاده از کل فضای متن می 
توانید ابزارهای سمت راست و چپ متن را 

با کلیک بر روی آیکون آن مخفی نمایید.

- برای چاپ کل کتاب و یا قســمتی از آن 
می توانید با اســتفاده از آیکــون مربوطه 

پنجره تنظیمات چاپ را فراخوانی نمایید.

- به منظور دسترســی ســریع به صفحات 
کتاب می توانید از منوی ســمت راست، با 
انتخاب آیکــون مربوطه، صفحات کتاب را 
مشاهده نموده و صفحه مد نظر را انتخاب 

نمایید.

- برای دسترســی سریع به فهرست کتاب 
می توانید از منوی سمت راست، با انتخاب 
آیکون مربوطه، فهرســت کتاب را مشاهده 

نمــوده و موضوع مد نظــر را برای مطالعه 
انتخاب نمایید.

- برای جستجوی عبارت در متن، کافیست 
با استفاده از آیکون مربوطه و فراخوانی ابزار 
جستجو این کار را انجام دهید. همچنین از 
گزینه بعد و قبل برای جســتجوی عبارت 
قبلــی و بعدی اســتفاده نمایید. پروســه 
جســتجو در صفحات نیز در حین جستجو 

نمایش داده می شود.

 PDF بــرای ذخیره کتاب به عنوان فایل -
به منظور دسترســی به آن در خارج از نرم 
افزار می توانید از گزینه ذخیره اســتفاده 

نمایید.

- به منظور کنترل پخش صوت می توانید 
از گزینــه هایی که بدیــن منظور قرارداده 
شده اســتفاده نمایید. همچنین در باالی 
پلیر صوت مشــخصات مدت زمان صوت و 
نام فایــل )تاریخ ضبط صوت( نمایش داده 

می شود. 

نکاح
نرم افزار درس خارج فقه-نکاح که به همت 
بخش فرهنگي دفتر حضرت آیت اهلل العظمي 
مکارم شــیرازي)دامت برکاته( گردآوری و 
تولید شــده، مجموعه دروس معظم له می 
باشــد که طی ســالهای  ۱3۷8 الی ۱385 
تبیین گردیده اســت. در این نرم افزار متن 
پیاده شده دروس با قابلیت رونوشت برداری 
ضمیمه هر جلسه شده و در اختیار طالب و 

پژوهشگران علوم اسالمی قرار گرفته است.
امکانات نرم افزار:

- به منظور افزایــش جذابیت های بصری 
در ابتــدای اجرای نرم افزار یک قطعه فلش 
تصویری صلوات بر پیامبر رحمت و خاندان 

مطهر ایشان پخش می گردد.
- برای دسترسی به فهرست دروس کافیست 
بر روی عبارت درس خارج فقه کلیک نمایید

- فهرســت دروس بــه تفکیک ســال در 
درختواره ســمت چپ نرم افــزار به منظور 

سهولت دسترسی کاربر، ارائه شده است.
- با توجه به طوالنــی بودن بعضی عناوین 
فهرســت درختواره، برای مشــاهده کامل 
عنوان می توانید از اسکرول پائین درختواره 
و یا نگه داشتن ماوس بر روی عنوان استفاده 

نمایید.
- قابلیت رونوشــت برداری از متن با کلیک 
بر روی قســمت مورد نظــر و درگ کردن 
اســکرول تا انتهای آن، وجود دارد. پس از 
انتخاب متن با کلیک راســت ماوس گزینه 

های رونوشت برداری نمایان می شود
- بــرای بزرگنمایی متن مــی توانید با نگه 
داشــتن کلید Ctrl و اسکرول وسط ماوس 

اندازه نوشتار را کوچک و بزرگ نمایید
- به منظور ســهولت استماع صوت دروس 
گزینه های کنترل پخش در گوشــه پائین 
سمت چپ نرم افزار، در اختیار کاربران قرار 

گرفته است.



13
95

ه 
رما

 آذ
غ /

یــ
بل

12
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR

13
95

ه 
رما

 آذ
غ /

یــ
بل

13
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR

سبک زندگى زائران 
اربعين حسينى از منظر 

معظم له

اربعین ســرمایه عظیم مکتــب اهل بیت 
علیهم السالم اســت، که می توان با بهره 
گیری از آن، سبک زندگی صحیح را پایه 

ریزی کرد.

اربعین ســرمایه عظیم مکتــب اهل بیت 
علیهم السالم اســت، که می توان با بهره 
گیری از آن، سبک زندگی صحیح را پایه 

ریزی کرد.

از ســوی دیگر احیاء سبک زندگی، احیاء 
همه مبانی الهی و ارزشی است، به نحوی 
کــه دین بر احیــاء این ســنت ها، ارزش 
های اخالقی و اجتماعی تاکید دارد، زیرا 
تبیین سبک زندگی اســالمی، جامعه را 

متحول می کند.

بنابراین باید باور کنیم که مسائل فرهنگی 
با مســائل دیگر رابطه تنگاتنگ دارد، اگر 
مسائل فرهنگی تخریب شود مسائل دیگر 
نیز وضع نابه ســامانی پیدا خواهند کرد، 
لیکن اگر فرهنگ اصالح شــود مســائل 

دیگر نیز اصالح خواهد شد.

اینجانب حتی به مسئوالن محترم آستان 
قــدس رضوی و آســتان مقدس حضرت 
معصومه سالم اهلل علیها هم عرض کرده ام 
کــه زیارت جــای خود دارد، امــا باید از 
جمعیت میلیونی زائران استفاده فرهنگی 

شود.

از ایــن رو باید به همــه زوار عزیز اربعین 
حســینی و گروه ها و موکب هایی که به 
آنهــا خدمت می کنند گفــت؛ راهپیمایی 
اربعین حســینی و اصل زیارت  پرشــور 
اربعین ،ترکیبی از ارائة خدمات و مسائل 
فرهنگی است که هر دو باید رعایت شود، 
کار خدماتی مهم است لیکن امور فرهنگی 
مهم تر از آن اســت، و از آنجا که استفاده 
فرهنگی از این زیارت بر شــکوه و عظمت 
حضور ۲0 میلیونی مردم در زیارت اربعین 

خواهد افزود، لذا بایــد کارهای فرهنگی 
را بیشــتر توســعه دهیمبلکه باید در این 
زمینه دقت شود که بار از روی دوش افراد 
برداشته شــود. گردانندگان مواکب نیز به 
مسائل فرهنگی توجه فراوان داشته باشند 
و از این رستاخیز عظیم برای آن استفاده 

کنند.

اخالص در نيت

گفتنی اســت بندگان خالــص خدا باید 
تمــام شــؤون زندگــی خود را بــرای او 
خالــص گردانند، غیــر او را از خانه دل و 
صحنه جان، و میدان عمل، و دایره گفتار 
بزدایند، به او بیندیشند و برای او دوست 
بدارند، از او ســخن بگویند و به خاطر او 
عمل کنند، و همیشه در راه رضای او گام 

بردارند که »اخالص  دین« همین است.

لذا هرگاه اخالص در وجود انســان ریشه  
دار شــود ثمره نهایی آن همــان اعمال 
انسان اســت. از ســوی دیگر ریشه همه 
دســتورات دینی  به اخالص  در عبودیت 
باز می  گردد. زیرا اخالص  یکی از مراحل 
باورهای دینی  است  و آنچه در برنامه  های 
دینی  اهمیت فــوق العاده دارد اخالص  و 

خلوص نیت است. 

عزاداری  ها نیز باید خالــی از پیرایه و با 
خلوص  نیت  انجام گیرد.از گذشــته دور تا 
زمان ما، هر زمان که شیعیان فرصتی پیدا 
می  کردند، روز اربعین  حسینی را به کربال 
می  رفتند و با شــور و هیجان و اخالص ، 
آن حضــرت را زیارت می  نمودند. در این 
ســال ها نیز میلیون ها عاشــق دلسوخته 
اربعیــن را به کربال می  روند و شــهیدان 

کربال را زیارت می  کنند.

بنابرایــن در راهپیمایــی عظیــم اربعین 
نیت هایشــان کامال  همگی ســعی کنند 
خالص باشــد و به همین دلیل از هرگونه 
تبلیغات شــخصی و جناحی بپرهیزند که 
بســیار با اهداف مقدس شــهدا ناسازگار 

است.

لزوم آموزش های احــکام و معارف 
راهپيمايى  مســير  طول  در  اسالمى 

اربعين به زائرين

اربعین ســرمایه عظیم و مهم شیعه است 
که می تــوان از ظرفیت هــای آن برای 
فرهنگی  گوناگــون  های  برنامــه  اجرای 
اســتفاده کرد، لذا باید کار فرهنگی انجام 
شــود؛ ممکن است برخی از زوار در طول 
کل ســال در چنین برنامــه های مذهبی 
شرکت نکنند که گاهی با احکام و مسائل 
نماز آشنا نیســتند، حال که این افراد به 
عشق امام حســین علیه السالم مجذوب 
شــدند آمادگی پذیرش دارند که باید از 
فرصت اســتفاده کرد. بایــد برنامه ریزی 
کاملی با مشورت های الزم انجام شود که 

بیشترین بهره برداری برده شود. 

بی تردید کســانی که در ایــن برنامه ها 
حضور پیدا می کنند روحشان آماده است 
و باید مســائل مورد نیاز را منتقل کرد و 
یکی از مسائل، موضوعات اعتقادی است. 
لذا کمبودهای احکام و آشنایی با معارف 
دین در چنیــن فرصت هایی باید برطرف 
و به زائران آموزش های الزم داده شــود، 
همه بایــد به صورت عمومی آشــنای به 
قرآن، اهل بیت علیهم الســالم و وظایف 

شرعی خود شوند.

توصیه خاصی که بــرای تحقق این مهم 
دارم این اســت که باید زائرسرایی بزرگ 
ساخته شــود تا تمام سال به زوار خدمت 
رســانی کنند، که می تــوان کتابخانه یا 
حتی حوزه علمیه ای در آن فضا تأسیس 

کرد.

لزوم دستگيری از نيازمندان؛ ميل به 
نيکوکاری

ائمــه معصومیــن علیهم الســالم کمک 
بــه دیگران را یکی از اصول اساســی می 
دانســتهو با اخالق خوب با مردم برخورد 
و نامالیمت ها را تحمــل می کردند؛ لذا 
برخورد خوب، مودبانه و محبت داشــتن 
به مــردم عامل موفقیــت در تمام زمینه 

هاست.

در حالی که ما این مسأله )ادعای تشیع( 
را خیلی ساده حساب کرده  ایم به طوری 
که با توســل، و زیارت  و دعا می  خواهیم 
خود را شــیعه بدانیم. اگر چه کسی نمی  
خواهد توســل و زیــارت را کــم  ارزش 
کند ولی شــیعه بودن، غیــر از اینها امور 
متعددی مانند: فــداکاری، ایثار، معرفت، 

تقوا و ... می  خواهد.

از این رو یکی از نکاتی که در راهپیمایی 
عظیم اربعین باید مورد توجه باشــد این 
اســت که توانمندها باید به فکر ناتوان ها 
باشــند. اگر کســی در راه مانده است یا 
مشکلی پیدا کرده باید به او کمک کنند، 
زائران باید به فکر یکدیگر به ویژه به فکر 
افــراد ناتوان و در راه مانــده بوده و حال 
ســالمندان و کودکان را مراعات کنند. تا 

لطف خدا شامل حال آنها شود.

لذا رعایــت حال مســتمندان بر همگان 
واجب اســت، بلکه زائران اربعین حسینی 
سعی کنند به موقع استراحت کرده و در 
مســیر به یکدیگر کمک کنند، اگر کسی 
بیمار شــد، از او مراقبــت کنند و هوای 
همدیگر را داشته باشند تا این مسیر را به 

خیر و خوبی بپیمایند.

سوی  از  شرعى  موازين  رعايت  لزوم 
عزاداران حسينى

بدون شــک هر چقدر واقعــه ای بزرگتر 
باشــد با آســیب هایی به مراتب بزرگتر 
مواجه می گردد، لــذا باید بیش از پیش 
مراقبت کــرد؛ لذا زیارت اربعین بســیار 
اما امری مســتحب است،  خوب اســت، 
نمی شــود زائران به زیارت اربعین بروند و 
از نماز که ســتون دین است غافل باشند. 
از این رو باید نســبت به مسائل مربوط به 

نماز تأکید کرد.

بدین ترتیب افرادی که در مســیر پیاده 
روی در حال حرکت هستند، سعی کنند 
در مســیر راه به یاد خدا و امام حســین 
علیه السالم باشــند و نسبت به نماز اول 

وقت نیز اهتمام خاصی داشته باشند.

لزوم رعايت حجاب و عفاف؛ ضرورت 
عدم اختالط بين زن و مرد

الزم به ذکر اســت در راهپیمایی اربعین 
حسینی، مسأله حجاب و عفاف، همچنین 
اختــالط بین زن و مــرد باید مورد توجه 
و مراقبت قرار گیرد؛ باید در این شــرایط 
عالوه بر خدمت رســانی موازین شرعی را 
توصیــه و بازگو کرد و یــا حتی االمکان 
برخــی از مســائل را در ایــن زمینه، به 
صورت بروشــور در تیراژ زیاد منتشر و در 

دسترس زوار قرار داد.

هم چنیــن نباید ، جنبه هــای حجاب و 
مســاله عدم اختالط به فراموشــی برود، 
اربعین ممکن اســت  جمعیــت میلیونی 
آسیب هایی داشــته باشد که باید هوشیار 
بود.لذا بــرای برون رفــت از این نقیصه 
بانوان، جدای از مردان و نامحرمان زیارت  
کنند و بــا حجاب  کامل تشــرف یابند و 
بدانند زیارت  مســتحب اســت و مراعات 
حجاب  و جهات عفت واجب اســت؛ مبادا 

واجب را فدای مستحب کنیم.

ضرورت اجتناب از اطالۀ زيارت

از جمله نــکات مهم در راهپیمایی عظیم 
اربعین حســینی این اســت که زائرین از 
زیــارت طوالنی پرهیز کننــد و به زیارت 
مختصــر قناعت نماینــد و محل را برای 
دیگــران خالی بگذارند و به دســتور »زر 

فانصرف« عمل کنند.

نباید فرامــوش نمود که به هنگام ازدحام 
به مقــدار الزم از زیارت ، قناعت نمایند و 
جــای خود را به دیگران بســپارند و باید 
دانست آنچه در زیارت مهم است کیفیت 
اســت نه مقدار و کمیت، گاه یک ســالم 
کوتاه  جــای یک زیارت طوالنــی را می  
گیــرد و در بعضی از روایات دســتور به 

تعجیل در بازگشت داده شده است.

با این اوصاف از ما ســؤال شده که آیا به 
دلیل ناتواني قبل و بعد از روز اربعین مي 
توان به زیارت مرقد ملکوتي امام حســین 
علیه الســالم رفت، ما در پاسخ عرض مي 
کنیم در صورت ضرورت اشــکالي ندارد و 

قبول است به عالوه زائران باید زیارت خود 
را طوالني نکنند بلکه ســریع تر برگردند 
و محــل را به دیگران واگــذار کنند، این 
که بگویند نــذر داریم که چندین روز در 
کنار مرقد امام حسین علیه السالم بمانیم 

صحیح نیست.

متأســفانه برخی زائران می گویند ما نذر 
کــرده ایم دو روز، پنــج روز، ۱0 روز در 
کربال ساکن باشیم، اما به راستی این چه 
نذر بی موقعی اســت که در این شــرایط 
و انبــوه جمعیت که بایــد زیارت مختصر 
انجام داد افراد چنین نذرهایی می کنند. 
به راستی در شرایطی که با انبوه جمعیت 
روبرو هســتیم باید زوار زیارت را کوتاه و 
مختصر کرده و بر سه روز ماندن در کربال 

اصرار نداشته باشند.

شکی نیست که اشتباهاتی در این زمینه 
وجــود دارد که بایــد با آمــوزش و کار 
باید  نیز  فرهنگی برطرف شــود، خطبــا 
مرتــب زوار را توصیه بــه رعایت موازین 
شرع کنند و این ها را می توان به صورت 

بروشور در اختیار مردم قرار داد.

پياده  مراسم  در  انضباط  و  نظم  حفظ 
روی و زيارت روز اربعين

مســئله زیارت اربعین از لحاظ فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی در حــال نظام مند 
شدن اســت،لذا تمام عاشقان این مذهب 
اعم از بــرادران و خواهــران به خصوص 
جوانان عزیــز نظم الزم را رعایت فرمایند 
که در سایه نظم هر گونه کاری باشکوه تر 

و با عظمت تر است. 

بدون شــک بی نظمی از جمله آســیب 
هایــی اســت که مــی تواند مشــکالت 
متعددی را برای زوار امام حســین علیه 
الســالم رقم بزند لذا خطبا و ســخنرانان 
نســبت به رعایت نظم تأکید مؤکد داشته 
باشند چراکه خدایی نکرده اگر واقعه منا 
در عراق شکل بگیرد بدون تردید از سوی 
دشــمن به مراتب بیشــتر و بزرگتر جلوه 

می کند.

بنابراین در رفت و آمدها باید نظم رعایت 
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شــود تا خدای ناکرده کســی زیر دست 
و پــا نماند ،الحمدهلل در ســال های اخیر 
برنامه ریــزی و امنیت خوبی برقرار بوده و 
تاکنون مشکلی پیدا نشده و ان شاءاهلل که 

حادثه ای پیدا نشود.

ما هرساله شاهد برگزاری هرچه باشکوه تر 
مراســم اربعین هســتیم و همگان اذعان 
دارند که مدیریت بیش از ۲0 میلیون زائر 
در زیارت اربعین بهتر از مدیریت حج آل 
سعود است، البته باید مراقب بود که این 

مسأله مستمر و مداوم باشد.

بــرای تحقق این مهم، زائــران باید از هر 
گونه عجله و شتاب که ممکن است خدای 
ناکــرده موجب به هــم ریختن صفوف و 
حــوادث دردناکی مانند فاجعه منا شــود 
بپرهیزند و خونســردی و آرامش خود را 
در هــر حال حفظ کنند. امید اســت که 
برنامه زیارت اربعین امســال نیز همچون 
سال های گذشــته به صورت منظم برگزار 

شود.

قانون گرايى؛ )زائــران اربعين بدون 
گذرنامه ســفر نکنند؛ بــه مقررات 

حاکميتى عراق احترام بگذاريد(

ایرانی هــا در زیارت اربعین باید بدانند که 
برنامه عظیم اربعین در کشور عراق است 
و حاکمیت برای آن هاســت، مردم ایران 
در آنجا مهمان هســتند و باید ببینند که 
دولت و مردم عــراق به عنوان میزبان چه 
تدبیری بــرای آن ها دارند و ایرانی ها باید 

به دستورات دولت عراق عمل کنند.

لــذا افراد نباید بــدون گذرنامه به زیارت 
با حضور  بروند، متأســفانه برخی  اربعین 
در مرزهــا فشــار می آورند تا بــه عراق 
بروند، این کارها درســت نیست، افرادی 
این گونه عمل می کنند، نمازشــان را  که 
نمی توانند شکســته بخوانند، چون ســفر 
آنها اشکال دارد، بلکه زائرین ایرانی برای 
شــرکت در زیارت اربعین باید قوانین را 
رعایــت کننــد. انتظار مــی رود مردم با 
گذرنامه و به صورت قانونی از مرزها عبور 
کنند تا خللی در انجام باشکوه این مراسم 

به وجود نیاید.

هــم چنین زائرانی که برای این زیارت به 
عتبات عالیات ســفر مــی کنند عالوه بر 
قوانین حاکمیتی  به  باید  داشتن گذرنامه 

عراق احترام بگذارند.

موکب های اربعين از اسراف بپرهيزند

تأکید بــر جلوگیری از اســراف و تبذیر 
در برنامــه اربعین به ویژه در موکب های 
عزاداری در ایام اربعین حســینی از جمله 
مهترین ضــرورت ها اســت؛ باید مراقب 
باشیم از ریخت و پاش ها جلوگیری کرده 
و آن مقــداری که جذب می شــود مواد 

غذایی را به کار برد.

از این رو نباید در این موکب ها ریخت و 
پاش هایی اتفاق بیفتد، چراکه ما مناطق 
محرومی ســراغ داریم که حتی از ابتدایی 
ترین امکانات هم محروم هســتند و می 
تــوان با مقــداری صرفه جویــی به این 

مناطق کمک کرد.

لزوم توجه زوار اربعين حســينى به 
رعايت توصيه های بهداشتى

از جمله آداب زیارت این است که زائران 
از هر گونه ایجاد مزاحمت و ناراحتی برای 
دیگران بپرهیزد و ســعی کنــد از آلوده 
کــردن این حرم  های مقــدس بپرهیزند 
و حداکثــر نظافــت  را کــه از مهمترین 
دســتورات اســالم اســت رعایت کنند. 
اینچنین اســت که زائران باید در زیارت 
اربعین حســینی از آلوده ساختن محیط 

زیست جداً بپرهیزند.

عدم رعایت نظافت از جمله آســیب هایی 
اســت که دامن گیــر زوار و حتی موکب 
ها در طول مســیر می باشد چراکه حجم 
جمعیت نمی توانــد نظافت صددرصد را 
برایمان رقم بزند اما سفارش و توصیه ها 
می تواند چاره ســاز و کارســاز باشد، اگر 
نظافت نباشــد بیماری به وجود می آید و 

زوار را با مشکالتی مواجه می کند.

از این رو مســئله رعایــت نظافت تا آنجا 
که امکان دارد باید سفارش شود که زوار 
حداکثر نظافــت را در طول مســیر این 
راهپیمایــی و نیز در حــرم های مقدس 

رعایت کنند.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت شــیعه واقعی کسی 
اســت که احیاء گر عملی سنت و سبک، 
آداب، روش، اخــالق، عدالــت و در یک 
کالم زندگی حســینی در جامعه باشــد، 
کــه در این میان اربعیــن گوهر گران بها 
و گنجینه بسیار پرارزشی از احیاء زندگی 
حسینی است که ســبب عظمت اسالم و 
مکتب اهل بیت )علیهم الســالم( است و 
باید هر چه بهتر از آن بهره برداری نمود.

اینگونه اســت کــه ســوگواران حضرت 
سیدالشهدا علیه الســالم با پای پیاده به 
سمت کربالی معلی در حرکت هستند و 
غوغای عجیبی را بپا کرده اند که باید این 
را حفــظ کرد. ما برای همه زائران اربعین 
حســینی دعا می کنیم که ســالم بروند و 
ســالم برگردند و زیارتشان مقبول درگاه 
خدا شــود، خداوند همــه را حفظ کند و 

موفق دارد.
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راهکارهای ترويج فرهنگ 
مطالعه و کتابخوانى از 

منظر معظم له

مسئله کتاب و کتابخوانی از جمله امور 
مهم و پیچیده کشــور است، زیرا کتاب 
بهترین حلقه اتصال تاریخ گذشتگان به 
امروز است، بدون شک، پیشرفت دانش 
و تمــدن ها نیز به نوعی مرتبط با کتاب 

است
امروزه رسانه ها در دنیا حرف اول را می 
زنند، و یکی از بزرگترین رسانه ها همین 
کتاب هایی است که تألیف و در اختیار 
عالقه مندان گذاشــته می شود. اگرچه 
در مملکت ما هنوز مساله مطالعه خیلی 
جدی گرفته نشــده ولی احســاس می 
کنیم نسبت به گذشته بهتر شده است. 

 ســخن از کتاب در اســالم بسیار مهم 
اســت، بلکه در مورد کتاب و کتابخوانی 
بایــد گفت که روح اســالم، روح علم و 
دانش اســت. در واقع اســالم دین علم 
اســت. اولین سخن پیامبر پس از بعثت 
اقراء اســت. در نتیجــه پیامبر صلی اهلل 
علیه وآله وسلّم آمده که مردم را از جهل 
خــارج کرده و به علم برســاند. چرا که 
معجزه پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وآله 
وسلّم کتابی به نام قرآن است. بر خالف 
معجزه تمام پیامبران که جنبه فیزیکی 
دارد، معجزه پیامبر اسالم صلی اهلل علیه 
وآله وسلّم جنبه روحانی و معنوی دارد؛ 
و آن حضرت با قرآن جامعه ای مرده را 

زنده کرد و در مسیر صحیح قرار داد. 
 هم چنین در قرآن سوره ای به نام قلم 
داریم که سوگند به قلم خورده است. در 
تبیین اهمیت قلم باید به آیه »ن َوالَْقلَِم 
َوَما یَْســُطُروَن «، اشــاره کرد؛ برخی از 
»نون« به مــداد و برخی به جوهر و نیز 
برخی به لوح و عده ای هم به دوات یاد 

کرده اند.
 تعبیر دیگر در مورد قلم این اســت که 
گفته شد، قیام دین و دنیای مردم به دو 

چیز است؛ یکی قلم و دیگری سیف که 
کنایه از قدرت اســت و نیز گفته اند که 
یف تحت القلم«؛ قدرت هم باید از  »والسَّ
فرهنگ، علم و دانش الهام بگیرد. قدرت 

بدون علم و فرهنگ بال است.
و از »و ما یســطرون« بــه هرآنچه که 
نوشته را تنظیم و منظم می کند، تعبیر 
شده است. خداوند به آنچه به قلم نظام 
می بخشد، قســم یاد کرده است. قرآن 
با قســم به کتاب و قلم در پی آن است 
تا اهمیــت این گونه مــوارد را برای ما 
یادآوری کند، چــرا که همین کتاب ها 
و قلم هــا می توانند، جهانی را دگرگون 
سازند،قلمی که بشر را به علم می رساند.

تعبیرات و کالم بــزرگان نیز حاوی این 
مطلب است که انســان به دو گونه می 
تواند آنچه در درون، اندیشــه و روحش 
جریان دارد، ابراز کند. گاهی به زبان که 
امواج صوتی اســت و خیلی زود در فضا 
محو می شود، اما گاهی به قلم است که 
هرگز با گذشت زمان محو نمی شود، زیرا 
نه مکان را به رســمیت می شناسد و نه 
زمــان را؛ به همه جــا و به هر زمان می 
رسد. در حالی که بیان، هم از نظر مکان 

محدود است و هم از نظر زمان.
بنابراین باید تأکید کرد مســئله کتاب و 
کتابخوانــی از جمله امور مهم و پیچیده 
کشــور اســت، زیرا کتاب بهترین حلقه 
اتصال تاریخ گذشــتگان به امروز است، 
بدون شک، پیشرفت دانش و تمدن ها نیز 
به نوعی مرتبط با کتاب است؛ اگر کتاب 
وجود نداشت رابطه ما با پیشینیان قطع 
می شد؛ حال آنکه بیشتر علوم، دانش ها، 
تمدن ها، مســائل اقتصادی و سیاسی و 

علوم الهی با کتاب در ارتباط است.
اهميت و ضــرورت ترويج فرهنگ 

کتابخوانى
 گفتنی اســت در ســال 58 و روزهایی 
که انقالب تازه شــکل گرفتــه بود، امام 
خمینی رحمه اهلل علیه فرمان مبارزه با 
بی ســوادی را سردادند تا مشخص شود 
انقالب اســالمی به دنبال علم و ســواد 

اســت؛ بنابراین همچنان که امام راحل 
فرمودند باید ریشه بی سوادی از کشور 
برچیده شود، زیرا اسالم دین سواد است، 
و یکی از حقوق فرزندان، آموزش ســواد 
است؛ در اسالم مقام معلم و متعلم بسیار 
مهم است و سواد در اسالم عبادت است. 
لیکن بــا همة این اوصــاف یکی از این 
اموری که هنوز جدی گرفته نشده است، 
مساله مطالعه کتاب است؛  واقعیت این 
است که متاسفانه آنقدر آمار کتابخوانی 
و مطالعه در کشــورمان پایین است که 

نمی توان آمارها را اعالم نمود.
در حالی که مطالعه باید جزئی از زندگی 
مردم باشــد، فرهنگ مطالعه باید زنده 
باشــد، زیرا مطالعه به عمر انسان برکت 
می دهــد،  لذا باید در راســتای ترویج 
کتاب خوانی در میان آحاد جامعه تالش 
شود، در صورتی که فرهنگ مطالعه در 
جامعه نباشد، وجود بهترین کتابخانه ها 

نیز نمی تواند تاثیرگذار باشد.
البته با تالش و فرهنگ ســازی می توان 
حرکت ارزشــمندی را رقم زد.به عنوان 
نمونه اســتقبال بســیار خوب مردم از 
نمایشــگاه کتاب در ســال هــای اخیر 
نشان می دهد که مردم ما تدریجاً دارند 
به کتاب اهمیت می دهند و اســتقبال 
از نمایشــگاه کتاب خــود دلیلی بر این 
مدعاست . چنین اســتقبالی مؤید این 
اســت که ان شــاءاهلل جامعه ما بیش از 
پیش به سوی کتاب خوانی می رود که 

این باعث امیدواری است.
انگيزه ســازی؛ عامــل کليدی در 

ترويج کتابخوانى
تردیدی نیست که باید انگیزه کتابخوانی 
را افزیش داد، زیرا مهم ترین مسئله در 
امر ترویج کتابخوانــی، ایجاد انگیزه در 
بین مردم است، لذا مســئوالن باید در 
حرکتی هماهنگ و با تعامل با رسانه ها 
و عالمان دین، انگیــزه کتابخوانی را در 

جامعه زیاد کنند. 
اهدای  کتابخوانی،  مســابقات  برگزاری 

جوایز و ایجاد فضای پرجاذبه در کتابخانه 
هــا از جمله راه های باال بــردن انگیزه 

کتابخوانی در میان مردم است.
تضاد  جايگزين؛  بــدون  »کتاب«، 
ابزارهای نويــن و فضای مجازی با 

فرهنگ مطالعه
 توســعه و ابزارهای نوین در همه چیز 
تحول و نــوآوری را رقم نمی زند، مانند 
کتــاب و کتابخوانــی کــه نمــی تواند 

جایگزین مناسبی برای آن باشد.
برخی فکر می کننــد ابزارها و فناوری 
های نوین می تواننــد جایگزین کتاب 
باشــند در حالی که اینگونــه ابزارها و 
فناوری ها خســته کننده و مخاطب را 
کسل می کند، در عین حال که همیشه 
در دســترس نیســتند، لذا نمی توانند 
جایگزین کتاب باشند و کتاب جایگزینی 

ندارد.
عميق،  مطالعــات  بــرای  لپ تاپ 

خسته کننده است
در تبیین این مدعــا باید گفت کتاب و 
تورق آن با فناوری و تکنولوژی سنخیت 
ندارد اگر انســان بخواهــد یک مطالعه 
عمیق داشته باشد باید با کتاب کار خود 
را دنبال کند؛ زیــرا مطالعه با ابزار دیگر 
خسته کننده است.  لذا موبایل و فضای 
مجازی چه امروز و چــه در آینده نمی 
تواننــد جای کتاب را بگیــرد. به عنوان 
نمونــه لپ تاپ بــرای مطالعات عمیق، 
خســته کننده اســت. البته برای مرور 
اجمالی می توان از لپ تاپ استفاده کرد 
اما برای مطالعات عمیق نمی توان از آن 

بهره جست.
معرفى کتاب خوب؛ بهترين راهکار 

ترويج کتابخوانى
بدیهی اســت کتاب همچون شمشــیر 
دولبه است اگر از کتاب به خوبی استفاده 
شــود، می تواند جامعه ای پاک و نمونه 
بسازد و اگر کتاب فاسد و مفسدی نوشته 
شــود می تواند جامعه ای شرور و فاسد 

بسازد و افراد خائن را تربیت کند. 

لــذا معرفی و طبقه بنــدی کتاب های 
مناسب برای تمام رده های سنی ضروری 
است و باید در عرصه کتاب، به گونه ای 
عمل کنیم که هر کس به راحتی بتواند 
گمشــده خود را بیابد که این کار سبب 

افزیش مطالعه در جامعه می شود. 
امــروزه دشــمنان تالش مــی کنند از 
طریق کتاب و فعالیت های غیراخالقی، 
جوانان ما را گمراه کند ما نباید در برابر 
این هجمه ســکوت کنیم باید به مقابله 
آن بپردازیــم و به موازت کارهای منفی 
دشمن به جوانان خوراک مثبت بدهیم. 
نهادهای دینی به ویــژه مرکز مدیریت 
حوزه علمیه قم هم باید ســعی کند به 
صورت مرتب کتاب هایی را که منتشــر 

می شود، به جامعه معّرفی نماید.
مهمترين  نيازســنجى؛  و  خالقيت 

ضرورت در تأليف کتاب
ما در مقولة تولید کتاب با آسیبی به نام 
تکرار مکررات مواجهیم؛ در تألیف کتاب 
گاهی موضوعاتی انتخاب می شــود که 
مورد نیاز نیست، برخی، چیزهایی را می 
نویسند که دیگران هم عین آن را نوشته 
اند. حال آنکه باید به دنبال مطلبی رفت 
کــه تاکنون در مورد آن بحث نشــده و 

مورد نیاز است.
برای رفــع این نقیصه باید حلقه اتصالی 
بین نویســندگان به وجــود بیاید تا از 
مســایل تکراری جلوگیری شود. گاهی 
چند مولف مطلب یکســانی را در چند 
نقطه بی خبر از یکدیگر نوشته اند که کار 
درســتی نیست. اگر نویسنده ای مطلب 
تازه ای ندارد، موضوع دیگری را انتخاب 
کند. از طرف دیگر باید موضوعات جدید 
به نویسندگان عرضه شود. گاهی شخص، 
نویسنده خوبی است اما نمی تواند انتخاب 
موضوع کند و دستش خالی است. گاهی 
همین عرضه موضوعات و ســرفصل ها 
50 درصد راه اســت .به هــر حال باید 
از دوباره کاری هــا جلوگیری کرد. باید 
سرفصل ها و موضوعات جدید و مناسب 
را به نویســندگان عرضه کــرد .لذا می 

توان هیأتی را بــرای انتخاب موضوعات 
مشــخص کرد تا دســت نویسندگان از 
نوشــتن موضوعــات روز و جدید خالی 

نباشد .
هم چنین نویســندگان بایــد چندین 
موضوع را در نوشــتن کتاب لحاظ کنند 
که یکی از آن ها نوشتن کتاب با ادبیات 
بنابراین نویســندگان  مخاطب اســت؛ 
متناسب با نیازهای روز و ادبیات مخاطب 
قلم بزنند و از نوشــتن کلمات دشــوار 

دوری کنند. 
متأسفانه کتاب هایی در حوزه کودکان 
نوشــته اند با الفاظی کــه به هیچ وجه 
کودک نمی توانــد معنای آن را بفهمد. 
کتاب کودک را باید با ادبیاتی نوشــت 
که کودک می فهمد. هر قشری ادبیات 
خاص خــودش را دارد. نوجوان ادبیات 
خاص خودش را دارد. بزرگساالن قدیمی 
کشور ما ادبیات خاص خودشان را دارند. 
بنابرایــن محتوا مطلبی اســت، ادبیات 

مطلبی دیگر. 
عوام زدگى؛ عامل بنيادين در تعميق 

رکود بازار کتاب و کتابخواني
یکی دیگر از آفات این است که شخص 
گرفتار عــوام زدگی بشــود؛ برخی می 
خواهند چیزهایی را بنویسند که مطلوب 
عوام باشــد. مردم بازوی ما هستند، ولی 
گاهی اشــتباهاتی در آنها مشاهده می 
شود. اندیشــمندان باید رهبران جامعه 
باشــند، نه پیروان جامعه؛ معنای مردم 
ساالری نیز برخاســته از همین مطلب 
است؛ معنی مردم ســاالری این نیست 
که آنها پیشوای اندیشمندان باشند، بلکه 
اندیشمندان باید رهبری کنند و همراه 

آنان باشند.
بنابرایــن باید بر مبنــای ادبیات زمان، 
شــبهات و نیازها باید مخاطبین خود را 
بشناسیم؛ وقتی می خواهیم برای توده 
مردم مطلب بنویسیم، به ادبیات خاص 
خود نیاز دارد. ادبیات دانشجو و دانشگاه، 
ادبیات دیگری اســت و باالخره ادبیات 
حوزه و اندیشــمندان حوزه به گونه ای 
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دیگر اســت؛ باید نیازها و ضرورت ها را 

در نظر بگیریم.
پرتو  در  کتابخوانى  فرهنگ  ترويج 

توجه هدفمند به کتاب آرايى
بایــد اذعان نمود محتــوای خوب، یک 
نکته است ولی عرضه خوب بسیار مهم 
اســت؛ قرآن دارای محتوای خوبی است 
و به همین میزان به خوبی عرضه شــده 
اســت، از این رو عرضــه و آموزش های 
این عرصه باید کالسیک شود؛ یعنی باید 
کاری انجام شــود که طــرح و محتوای 

کتاب کاماًل هماهنگ باشد. 
این مطلب ثابت شــده که آرایش کتاب 
50 درصــد تأثیر یک کتــاب را به خود 
اختصاص مــی دهد؛ عرضــه خوب در 
این عصر بســیار مهم و چشمگیر است؛ 
در وســایل مصرفی برای خرید و جذب 
مشــتری، همیشه ســعی می شود که 
بهترین بســته بنــدی ها انجام شــود. 
بنابراین از کج سلیقی و بی سلیقگی در 

عرضه کتاب دوری شود. 
گاهی انتخاب اسم و عنوان کتاب، نصف 
جاذبه کتاب را تشــکیل می دهد و نیز 
تیترها و اســامی کتاب ها، جداســازی 
بحث ها، و شماره گذاری کردن مطالب 
در جذابّیت کتاب بســیار مؤثر است،لذا 
باید در صفحه آرایی ها قوانین مورد نیاز 

نگارش را مورد توجه قرار دهیم. 
البته باید گفت، گاهی این موضوع افراط 
را بــه دنبــال دارد چراکــه در برخی از 
کتاب ها نصف کاغذ را حواشــی به خود 
اختصاص می دهد به همین علت افراط 
کــردن در کتاب آرایــی و مجله آرایی 

اشتباه است.
گسترش فرهنگ کتابخوانى در گرو 

کيفيت گرايى در توليد کتاب
عجوالنه مطلب نوشــتن از جمله آفات 
تألیف کتاب به شــمار مــی آید؛ برخی 
تمام تالششان این است که آمار نوشته 
هاشــان باال برود، در حالی که قرآن به 
کیفّیت اهمیت می دهد و به آن سفارش 

می کند، پس باید کمتر و بهتر 
نگارش کرد. این کار بهتر از آن 

است که بیشتر بنویسید و 
کم مغز بنویســید. پشت 

ســر هم نوشــتن و چاپ 
کردن افتخار نیست؛ قرآن 
کریــم می فرمایــد: اَلّذی 

خلََق المــوت و الحیــاۀ لَِیْبُلَوکم أیّکم 
احســُن عماًل«، نفرمــود »اکثُر عماًل«، 

بلکه فرمود: »اَْحَسُن َعماًل«. اسالم 
به کیفّیت اهمیت می دهد.

در تبییــن کیفی گرایی باید گفت یکی 
از آســیب های عرصه کتاب و نشر 
بــودن غالب کتاب ها  جمع آوری 
است و این نشان می دهد که تولید 

علمی در آن صورت نگرفته است. حال 
آنکه کتاب ها باید پادزهری باشند 
در مقابل آن سمومی که دشمنان 

دارند ایجاد می کنند. 
به عنوان نمونه یکــی از فرهنگ های 

مســلط بر کتاب ها این است که 
گفته می شود به هر میزان منابع 

آن بیشتر باشــد، کتاب بهتر است؛ 
در حالی که این کار گردآوری بودن 
کتاب را نشان می دهد؛ متأسفانه در 
فرهنگ کنونی ما هــر چقدر منابع 

کتاب کمتر باشــد، امــکان برگزیده 
شدن آن نیز کمتر می شود.

شــبيخون به فرهنــگ مطالعه و 
کتابخوانى با سرقت های ادبى

متأســفانه امروزه برخی با استفاده از 
اثــرات دیگران و یا گرد آوری از منابع 

دیگر بدون تولید علم سرمایه ای  را هدر 
می دهند و دســت به تألیف می زنند 
که این امر پســندیده نیســت. و یا 

برخی کتاب هایی را ترجمه کرده و به 
نام خود به چاپ می رساند.

این امور از نظر اخالقی خوشایند 
نیست و این افراد بدانند که باالخره 

رسوا می شوند.

روان نويســى؛ پرهيــز از غامض 
نويســى؛ راهکار کليدی در توسعۀ 

کتابخوانى
امروزه یکــی از ادبیات هــای حاکم بر 
دانشــگاه ها اســتفاده از الفاظ پیچیده 
و کلمات نامفهوم در نوشــتار ها است 
که این کار حتی در حال ســرایت به 
حوزه های علمیه اســت؛ برخی خیال 
می کنند پیچیده ترین کتاب، علمی ترین 
کتاب اســت و روان نویسی را عاملی بر 

پایین بودن سطح کتاب بیان می کنند.
کتابخانه  خيريــن  راهبردی  نقش 
فرهنگ  و گسترش  بسط  در  ساز 

کتابخوانى
تاســیس کتابخانه عمومی از جمله 
مهتریــن فعالیت ها و راهبردها 
در ترویج فرهنگ کتابخوانی 
اسالمی  روایات  بنابر  است. 
یکی از کارهای نیک کمک 
به نیازمندان است که ثواب 
آن قابل احصاء نیســت و به 
یقین اگــر نیازمندان در یک 
منطقه مســتحق باشــند و این 
یا  کار نیک ساختن کتابخانه 
فضیلت  باشد  بوده  مسجد 

آن چند برابر می شود.
لــذا افراد خیــر و توانمند 
تصمیم بگیرنــد که به این 
بپیوندند  جمع خیرین خداجو 
و اگــر هم پیوســته اند تالش 
خود را بیشــتر کنند و بدانند 
که شرکت در این کار موجب 
برکــت درعمر و مــال آنها و 
گناهان  آمرزش  ســبب 
و دفــع بالهــا و حل 
خواهد  مشکالتشــان 

شد.
مــن از خــدای بزرگ 
بــرای همه عزیزانــی که با 
توســعه فضاها و امکانات، در 
این اقدام خیر شرکت نموده اند موفقیت، 

ســربلندی، عزت و سالمت روح و جسم 
می خواهم و امیــدوارم همواره از همه 
خطرات جسمی و روحی در امان باشند.

کتابداران, طبيبان روح جامعه
بدیهی اســت کتابــداران، طبیبان روح 
جامعه هســتند، لذا کتابخانــه ها می 
توانند با تنوع در کتاب ها، مکان مناسب، 
پذیرایــی مختصر، برخورد بــا احترام و 
محبت، جاذبه های کتابخانه ها را افزایش 
داده و با دراختیار قرار دادن کتاب های 
مناسب به مراجعه کنندگان، و جلوگیری 
از در دســترس قرار گرفتن کتاب های 
مضر و نامتناسب، زمینه را برای رشد و 

تعالی جامعه فراهم آورند.
سخن آخر

در خاتمه باید گفت قلم ها و زبان ها باید 
روی حســاب و کتاب باشد، در صورت 
تحقــق این مهم می توان گفت مطالعه، 
ورزش روح است و از ورزش جسم برتری 
دارد، لــذا همان گونه که امــروز به امر 
ورزش بها داده می شــود، باید به مقوله 

کتاب و کتابخوانی توجه بیشتری شود.
امید اســت بتوانیم در سال های آینده 
شــاهد هزاران کتاب باشــیم که دارای 
ابتکار، بالندگی و سازندگی و گره گشایی 
در جامعه باشــد. بی شک همه عزیزانی 
کــه در این راه تالش مــی کنند در نزد 
خداوند صاحب اجر و پاداش هستند و با 
همت خود ارزش انسانی خویش را نشان 
می دهند، همانطور که در روایات آمده 
ِتِه؛ ارزش  ُجِل َعلی َقْدرِ ِهَمّ است »َقْدُر الَرّ

هر کس به اندازه همت اوست«.
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واکاوی گزاره های 
اعتقادی در کالم امام 

حسن مجتبى عليه السالم 
از منظر معظم له

حصول عزت انسانی در سایة اطاعت الهی 
/ چــرا در عبادت بی نشــاطیم  ؟! / مرگ 
جاهلیت )ضرورت امام شناســی( / چرا از 

مرگ می ترسیم؟ 

روز هفتم ماه صفر، روز شهادت امام حسن 
مجتبی  علیه السالم اســت. همان امامی 
کــه، در کنار حضرت »علی«، »فاطمه« و 
»حسین« علیهم الســالم دریافت کنندۀ 
نعمت  های دوازده  گانه  ای اســت که در 
ضمن آیات چهارده  گانه سوره انسان ذکر 
شــده، و مختص به »ابــرار« و »نیکان« 

است. 

گفتنی اســت سیل ویرانگر تمدن غرب با 
همان رنگ ضد دینــی و مظاهر فریبنده 
و تبلیغات گســترده خود به کشــورهای 
اســالمی هجوم آورد. در این برخورد بود 
که نخســت پایه ایمــان و اعتقاد مذهبی 

مردم صدمه دید. 

در حالی که در نظام های دینی، اعتقادات  
قلبی و تعهدات معنوی و ایمان به دادگاه 
بزرگ الهی در قیامت، و توجه به مراقبت 
پروردگار در دنیا، یکی از انگیزه  های مهم  
و ضامن اجرائی قوی اســت. بلکه مهم  آن 
اســت که هر کدام از آحاد جامعه، دلیلی 
قانــع کننده در مســائل مربوط به اصول 

دین و اعتقادات  مذهبی داشته باشند. 

از ســوی دیگر نیز روشن است که بدون 
داشتن اعتقاد به یک مبدأ ثابت و الیزال، 
رشد مهارت های علمی و صنعتی چیزی 
جز اضطراب و تیره روزی، توســعه انواع 
مفاســد اخالقی و اجتماعی، هرج و مرج  
های طبقاتی و ســقوط و فساد تشکیالت 
سیاسی و اقتصادی به دنبال خود نخواهد 

داشت. 

حصول عزت انسانی در سایة اطاعت الهی

بی  شــک واالترین ویژگی مؤمنان، صفت 

زیبــای عبودیــت و بندگی  خداســت، و 
روشــن ترین دلیــل این مدعــی، آن که 
مســلمانان از آغاز اســالم تا قیام قیامت، 
روزانه حد اقل ده بار قبل از شــهادت بر 
رســالت پیامبر بزرگوار اســالم صلی اهلل 
علیه و آله، به عبودیت و بندگی ایشــان 
شــهادت می  دهند )و اشــهد أن محمدا 
عبــده و رســوله(، یعنی  راز رســیدن به 
مقام شامخ و بی بدیل رسالت را، بندگی و 

عبودیت کامل آن حضرت می  دانند.

بندگی  خدا یعنی  وابســتگی مطلق به او، 
یعنــی  در برابــر اراده او از خود اراده  ای 
نداشــتن، و در همه حال سر بر فرمان او 
نهادن.بندگی خدا یعنی بی  نیازی از غیر 
او، و بــی  اعتنایی به ما ســوی اهلل، و تنها 
چشــم بر لطف او دوختن، این همان اوج 
تکامل انســان و برترین شرف و افتخار او 

است.

لذا مسأله عبودیت و بندگی  آن قدر مهم 
است که در قبل از رسالت ذکر شده است، 
همان گونه که مسلمانان در تشهد نیز قبل 
از شهادت به رســالت، شهادت به بندگی  
آن حضرت می  دهند!،اینگونه اســت که 
امام حســن مجتبی علیه السالم به جنادۀ 
بن امیه فرمود: »اذا أردت عزا بال عشــیرۀ 
وهیبة بال ســلطان فاخرج من ذل معصیة 
اهلل الی عز طاعــة اهلل ؛ ای  جناده ، اگر می  
خواهی بی  خویشاوند عزیز باشی و هیبت 
داشته باشی، از خواری گناه الهی به عزت 

اطاعت الهی درآی«.،

بندگی کن تا که سلطانت کنند

 تن رها کن تا همه جانت کنند

خوی شیطانی سزاوار تو نیست

  ترک این خو کن که انسانت کنند.

چرا در عبادت بى  نشاطيم ؟!

بی  نشاطی عوامل گوناگونی دارد، و عمده 
آن دو چیز باشد: ۱-عدم ایمان به هدف و 
عدم اعتقاد به اعمالی که انجام می  دهیم.

۲- خستگی و عدم نشاط در کار و عبادت 
گاهی از خســتگی و کوفتگی جســمی و 
روحی نشأت می  گیرد، چنانکه بسیار در 

اعمال روزانه خصوصا نماز خواندن آزموده  
ایم، وقتی از سر کار با خستگی آمده  ایم، 
نمــاز خواندن برای ما ســنگینی کرده، و 
انجام آن سریع، و با کسالت همراه است، 
هر دو عامل یعنی بی  هدفی و خســتگی 
را می توان با تقویــت ایمان و ترک عمل 
در حال خســتگی درمان کــرد، چنانکه 
در روایــات اســت عبادات بدون نشــاط 
و بــا خســتگی انجام ندهیــد که موجب 
ســرخوردگی انســان از عبادت می  شود 
بلکــه باید در هر کاری نســبت به آن در 

خود شوق و عالقه ایجاد کنیم .

عبادت نیز از این قاعده مســتثنی نیست 
و باید توأم با نشــاط باشــد زیرا هدف از 
عبــادت و بندگــی،  صفای نفــس و قلب 
اســت، حال اگر عبادات در حال کسالت 
و بی  نشــاطی انجام گیرد موجب کدورت 

قلب می  شود و بهتر است انجام نگیرد!.

مرگ جاهليت )ضرورت امام شناسى(

مهمترین چیزی که »شــیعه« را از سایر 
فرق مســلمین ممتاز می  کنــد موضوع 
اعتقاد به امامت ائمه اثنی عشــر )امامان  
دوازده گانه( است؛بدین صورت که در هر 
عصر و زمانی امــام معصومی وجود دارد 
که باید او را شــناخت، و عدم شناســائی 
او آنچنان زیانبار اســت که انســان را در 
ســرحد دوران کفر و جاهلیــت قرار می  
دهد. در روایــات فراوانی که از طرق اهل 
بیت علیهم السالم رســیده ،ظالم لنفسه 
به کســانی که معرفت و شــناخت  امام  را 
ندارند اطالق شــده اســت. از جملة آن 
حدیث معروف امام حســن مجتبی علیه 
الســالم اســت که فرمود: »من  مات  و لم  
یعرف  امام زمانه  مات میتة جاهلیة؛ کسی  
که بمیرد و امام زمان خود را نشناســند، 

مرگ او مرگ جاهلیت است«.

حال آیــا منظور از امام و پیشــوا در این 
مســأله همان کسانی اســت که در رأس 
حکومت  ها قرار دارند؟ بدون شک جواب 
این سؤال منفی است، چرا که زمامداران 
غالباً افرادی نادرست و ظالم و گاه وابسته 
به شــرق و غرب، و عامل سیاســت  های 

بیگانه بوده و هســتند، و مسلماً شناسایی 
آنهــا و پذیرش امامتشــان انســان را به 
»دارالبوار« و جهنم می  فرستد. هم چنین 
باید گفت چگونه ممکن اســت پیشــوای 
ضعیفی که تمام مقامات کشــور اسالمی 
و بیت المال را در اختیار اقوام و بستگان 
فرصت طلب و هوا پرســت خود گذاشته 
اســت و به همین جهت، مسلمانان قیام 
کردند و خون او را مباح شمردند و غالب 
صحابــه نیز در برابر آن ســکوت نمودند، 
مصداق »قوام اهلل علی خلقه و عرفائه علی 
عباده« باشــد؟ و هر کس او را انکار کند 
وارد دوزخ شود و هر کس او را قبول کند 

وارد بهشت گردد؟

بنابراین روشــن می شود که در هر عصر و 
زمانی امامی معصوم اســت که باید او را 
پیــدا کرد و رهبری او را پذیرا شــد.البته 
اثبــات امامــت یکایک امامــان عالوه بر 
طریق فــوق از طریق نصــوص و روایاتی 
که از هر امام ســابق نسبت به امام الحق 
رسیده و همچنین از طریق اعجاز آنها نیز 

محقق است.

هنگامــی کــه بپذیریــم آن هــا از طرف 
خدا تعیین شــدند، کســی که آن ها را به 
رسمیت بشناسد و آنان اعمالش را صحیح 
بشناســند به یقین، اهل بهشتند و کسی 
که آن ها را انکار کند، در واقع، فرمان خدا 
را انکار کرده، و چنین کسی سزاوار دوزخ 
است؛ همچنین کسی که آن ها اعمالش را 

منکر بشمرند او نیز دوزخی است.

بدیهی اســت همه این تعبیرات با مذهب 
شیعه سازگار اســت که تعیین امام را از 
سوی خدا به وسیله پیغمبر یا امام پیشین 
می  دانند و او را معیار تشــخیص حق از 
باطل می  شــمرند و به یقین کســی که 
مردم او را با فکر برگزینند و ای بسا خطا 
کار و ســتمکار از آب در آید دارای چنین 

مقاماتی نیست. 

چرا از مرگ مى ترسيم؟

در وهلــة نخســت بایــد گفــت ترس و 
وحشــت، خود یکــی از اســباب نزدیک 
شدن مرگ اســت. مرگ قانونی است که 

بر پیشــانی تمام موجودات زنده نوشــته 
شــده اســت، چرا که حیات جاودان جز 
برای خدا نیست. تمام ممکنات محدودند 
و ســرانجام پایان می  گیرنــد و فانی می  
شوند، آنچه باقی می ماند، ذات پاک ازلی 
و ابدی خدا اســت که هرگــز گرد و غبار 
فنا بر دامان کبریایش نمی  نشــیند.بنا بر 
این نه ترس و وحشــت از مرگ چیزی را 
عوض می کند و نه دســت و پا زدن برای 

بقا موجب بقا و حیات جاودانه است.

از سوی دیگر باید گفت یکی از مهمترین 
علت تــرس  از مرگ ، دلبســتگی بیش از 
حد به دنیاســت، زیرا مرگ میان انسان و 
محبوبش جدایــی می  افکند و دل کندن 
از آن همــه امکاناتی که برای زندگی مرفه 
و پرعیش و نوش فراهم ســاخته، برای او 

دشوار است.

هم چنین آنها که می  دانند سرنوشتشان 
دوزخ بــا آن عذاب  های مرگبار اســت و 
زندگی دنیا با همه مشکالتش در برابر آن 
بســیار گواراست. به همین دلیل از مرگ، 
بسیار می  ترســند و از آینده خود بسیار 
در وحشــتند، همان گونه که قرآن مجید 
از دنیاپرستان بنی اسرائیل  درباره گروهی 
می  گوید: »و )آنــان نه تنها آرزوی مرگ 
نمی  کنند، بلکه( آنها را حریص ترین مردم 
حتی حریص تر از مشرکان بر زندگی )این 
دنیا، و اندوختن ثروت( خواهی یافت؛ )تا 
آنجــا( که هر یک از آنهــا آرزو دارد هزار 
ســال عمر به او داده شــود، در حالی که 
ایــن عمر طوالنی، او را از کیفر )الهی( باز 

نخواهد داشت«.،

به همین دلیل در روایتی از امام حســن 
مجتبی  علیه الســالم آمده است که کسی 
از محضرش پرسید: »ما بالنا نکره الموت 
و ال نحبه؟؛ چــرا از مرگ بیزاریم و از آن 
خوشــمان نمی  آید؟«. در پاســخ فرمود: 
»إنکم أخربتم آخرتکــم و عمرتم دنیاکم 
فأنتم تکرهــون النقلة مــن العمران إلی 
الخراب؛ زیرا شــما آخــرت  خود را ویران 
ســاخته  اید و دنیایتان را آباد، از این رو 
شــما کراهت دارید که از آبادی به سوی 

ویرانی روید«.

بنا بر این ترس  از مرگ  ترسی است بدون 
دلیــل، و انتظار حیات جــاودان انتظاری 
اســت بی  معنا. آنچه مهم است این است 
که آماده مرگ باشیم و از حیات خود، به 
نحو احسن استفاده کنیم، و مرگ را نه به 
معنای فنای مطلق، بلکه به معنای انتقال 
از ســرای کوچک و محــدودی به جهانی 
بسیار وســیع و مملو از نعمت  ها بدانیم، 
که اگر عملمان پاک باشــد نه مرگ به ما 
لطمه  ای می  زنــد و نه انتقال از این دنیا 
ترس و وحشــتی دارد.آری، مهم ایمان و 

عمل پاک است.

سخن آخر

در خاتمــه بایــد گفت بدون زیــر بنای 
اعتقــادی  وخودســازی و تقوی و تهذیب 
نفس میســر نیســت!«. بلکه رسانه ها به 
ویژه رســانه ملی بایــد عنایت خاصی به 

مسائل دینی و اعتقادی داشته باشد .

بی  شــک آســیب  هایی بــرای جوانان و 
نوجوانــان در حوزه تربیــت دینی وجود 
دارد، که در دو شــاخه خالصه می  شود: 
آســیب  های اعتقــادی ، و آســیب  های 
اخالقــی. که اگر روی آن کار جدی انجام 
نگیرد، در آینده شــاهد مشــکالت مهم  

دینی و اجتماعی و سیاسی خواهیم بود.

هم چنین دســت های مرموز سیاســت 
مخــرب دشــمنان را نمی تــوان نادیده 
گرفــت که بــرای دور کــردن جوانان از 
حــوزه تربیت و اعتقــادات دینی از طرق 
مختلف فعالیت می  کند، و معتقد اســت 
مانع اصلی نفوذ در عرصه سیاســی کشور 
ما، اعتقادات محکم مذهبی و پایبندی به 
اخالق دینی اســت. و براستی اگر آنها در 
کار خود موفق شــوند، مانع مهمی بر سر 

راه نفوذشان باقی نمی  ماند.



13
95

ه 
رما

 آذ
غ /

یــ
بل

22
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR

13
95

ه 
رما

 آذ
غ /

یــ
بل

23
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR

پرونده ویژه
ظرفيت هاي فرهنگي و تمدني 

راهپيمايي اربعين از منظر معظم له

انبیــاء و جنــود الهی یعنــی مؤمنان در 
برابر تمام تالش های مســتمر و منسجم 
دشــمنان حق توانســتند اهداف خود را 
در دنیــا پیــش ببرند و پیــروان زیادی 
پیدا کنند و خــط مکتبی خود را تداوم 
بخشــند، و در برابــر آن همه طوفان قد 
علم کنند و حتــی در دنیای امروز افکار 
اکثریــت مردم جهان  را بــه خود متوجه 
ســازند. از این رو قدرت های استکباری 
از قیام توده  های مؤمن  در ســایه افکار 
مذهبی و استقبال از شهادت  در راه خدا، 

دائماً هراس دارند.

لذا باید گفت خون شــهید و شهادت او 
پیام دارد، بلکه باید بــا تجزیه و تحلیل، 
حادثــه را موشــکافی کــرده، و پیام را 
بیرون کشید؛ در این میان باید به نهضت 
حسینی اشــاره و تأکید کرد؛ پیام خون 
امام حسین علیه الســالم پیام جهانی و 
انسانی است که همیشــه بعنوان تابلوئی 
روشن در مســیر هر قوم و ملتی متجلی 

است.

از این رو تعبیر بــه »ثار اهلل« که درباره 
امام حسین علیه السالم آمده است: اشاره 
به این اســت که خون بها و خونخواهی 
آن امام بزرگ و پیشــوای ستم  ناپذیران 
جهان  کــه درس غیرت و برگزیدن مرگ 
در ســایه شمشــیرها را در برابر ذلت و 
خــواری، به مردم جهــان داد ، تعلق به 
خانــواده، یا قبیله  ای نــدارد؛ بلکه تعلق 
بــه خــدا دارد و مربوط به تمــام جهان  

است. انسانیت 

اینگونه اســت کــه بزرگتریــن اجتماع 
مذهبــی در دنیــا، راهپیمایــی عظیــم 
اربعین است که افتخاری برای مسلمانان 
و پیروان مکتب اهل بیت علیهم الســالم 
به شــمار می رود. زیرا اربعین ســرمایه 
عظیم مکتــب اهل بیت علیهم الســالم 

و اسالم است و کســی هم بدون آن که 
تبلیغی کرده باشــد به صورت خودجوش 
و مردمــی تبدیل به این ســرمایه عظیم 

شده است.

خصوص  در  جامعــی  مطالعات  امــروزه 
مسئله اربعین صورت گرفته است که در 
بردارندۀ این حقیقت اســت که شکوه و 
عظمت راهپیمایی اربعین حســینی دنیا 
را متحیر کرده اســت، بــه همین جهت 
بایــد از ظرفیت های بزرگ عاشــورا در 
الســالم  علیه  امام حســین  تشــکیالت 
اســتفاده کنیم و این سرمایه ارزشمند را 

از دست ندهیم.

اديان  برای همگرايى  اربعين فرصتى 
پيوند  الهى و جوامع بشری در سايۀ 

مکتبى 

از دیــدگاه اســالم در میــان پیوندهای 
گوناگونــی که در بین انســانها دیده می 
 شــود )پیوند نژاد، زبان، تفکر سیاســی 
و  برتریــن   )... و  اقتصــادی  منافــع  و 
واالتریــن و محکم تریــن پیوند، همان 
پیونــد مکتبی  اســت؛ که مافــوق پیوند 
نســبی و خویشــاوندی اســت و در آن، 
زمان کمترین تاثیری ندارد، بلکه ســبب 
انســانی  همگونی در اخالق و رفتارهای 
می  شود؛ بدیهی اســت آنها که یکدیگر 
را بــه خاطر خدا دوســت دارند، صفات 
و افعــال خداپســندانه را در یکدیگر می  
بیننــد، و همین حّب فی اهلل و بغض فی 
اهلل گام مؤثری بــرای تربیت نفوس آنها 

است.

از این رو اسالم  رضایت  باطنی  به یک امر 
و پیوند مکتبی با آن را به منزله شــرکت 
در آن می  داند، روایات متعدد به همین 
مضمــون و یا مانند آن از پیامبر اســالم 
صلــی اهلل علیــه و آله و ائمــه اهل بیت 
علیهم الســالم نقل شده که اهمیت فوق 
العاده اســالم را به پیوند مکتبی و برنامه 

 های هماهنگ فکری، روشن می  سازد.

 بــه عنوان نمونه امام علی علیه الســالم 
امروز در  تمام کســانی کــه  می فرماید: 
مناطــق دور و نزدیک جهان وجود دارند 

امــا با ما همدل و هــم عقیده بوده  اند و 
همچنین کســانی که فردا و تا آینده دور 
دست از صلب پدران و رحم مادران قدم 
به عرصه جهان مــی  نهند و با ما همدل 
و هــم عقیده  اند، در واقع در میدان نبرد 
حق و باطل حضور داشــته و در برکات و 

آن شریکند!. حسنات 

بنابراین مهمترین پیوند در میان مؤمنان 
، پیونــد مکتب اســت که از هــر پیوند 
زبان، منافــع اجتماعی،  )نــژاد،  دیگری 
ایــده  های حزبــی و ماننــد آن( برتر و 
واالترست و شــعاع این پیوند الهی تمام 
زمان ها و مکان ها را فرا می  گیرد و همه 
انسانهای گذشــته و امروز و آینده را در 
یک مجموعه الهــی و روحانی گردآوری 

می  کند.

دلیل آن هم روشــن است و آن این که 
همــه یک حقیقت را مــی  جویند و یک 
مطلب را می  طلبند و در یک مســیر گام 
بر می  دارند و برای یک هدف شمشــیر 
می  زنند و به خاطر جلب رضای خداوند 

یکتا تالش و کوشش می  کنند.

با توجه به این اصل اساســی، در داستان 
»جابــر بن عبــد اهلل انصــاری« که روز 
اربعین شــهادت امام حسین  علیه السالم 
به زیارت قبر مبارکش آمد و غوغایی در 
آن جا بر پا کرد، می  خوانیم که او ضمن 
زیارتنامه پر سوز و پر محتوایش در برابر 
قبر امام حســین علیه السالم و یارانش، 
خطــاب به قبر یاران کــرده و می  گوید: 
من گواهی می  دهم شــما نمــاز را بر پا 
داشــتید و زکات را ادا کردیــد و امر به 
معــروف و نهی از منکــر نمودید با اهل 
الحــاد پیکار کردید و خــدا را تا آخرین 
نفس پرســتش کردید، سپس افزود: »و 
الذی بعث محمدا بالحق لقد شــارکناکم 
فیما دخلتم فیه، ســوگند به خدایی که 
محمد را به حق مبعوث ساخته ما با شما 
در آنچــه از نعمت ها و پاداش الهی وارد 

شدید شریک و سهیم هستیم«.

این ســخن چنان بود که حتی دوست با 
معرفت »جابر«، »عطیه« را در شــگفتی 

فرو بــرد تا آن جا که زبــان به اعتراض 
گشــود و گفت: ای جابر ما چه کرده  ایم 
که با آنها شــریک باشــیم، نه از دره ای 
پاییــن رفتیــم و نه از کوهــی بر آمدیم 
و نه شمشــیر زدیم در حالــی که یاران 
حســین علیه الســالم میان سرها و بدن 
یتیم  افتاد و فرزندانشان  هایشان جدایی 
و همسرانشــان بیوه شــدند! جابر، اصل 
پیوند مکتبی را به »عطیه« یادآور شــد 
و گفــت: من از حبیب خدا رســول خدا 
م شنیدم که می  صلی اهلل علیه وآله وســلّ
 فرمود: »من احب قوما حشر معهم و من 
احب عمل قوم اشــرک في عملهم، کسی 
که قومی را دوســت دارد با آنها محشور 
می  شود و کسی که عمل قومی را دوست 

دارد در عملشان شریک است«.

ســپس افزود: »ســوگند بــه خدایی که 
محمد را بــه حق به نبــوت برانگیخته، 
نیت یاران من همان اســت که حســین 

علیه السالم و اصحابش بر آن بودند«!

بی تردید این طرز فکر، افق های وسیعی 
را در برابر دیدگان ما می  گشاید، لذا می 
بینیم عاشورا بعد از ۱400 سال ظرفیت 
های زیادی دارد و البته در دنیای مادی 

امروز جاذبه بسیاری دارد.

به عنوان نمونه وقتی اســاتید دانشــگاه 
هــای ژاین وقتی برنامه های عزادارای را 
دیدند خیلی تحت تاثیر قرارگرفتند. و یا 
اربعین  باشکوه  آثار راهپیمایی  بینیم  می 
حســینی در میان جوامع بشری به گونه 
ای اســت که آنها را در حیرت و تعجب 

فرو برده است.

اربعيــن؛ تأليف قلوب مســلمين و 
پيروان اديان الهــى و ديگر جوامع 

بشری

بــرای هر شــهیدی در روی زمین قلوب  
پاک انســان ها می  لرزد، عشق و عواطف 
را برمــی  انگیزد، و غیــرت و فداکاری را 
در نفــوس به جنب و جــوش می  آورد، 
همانگونه که حســین  )رضوان اهلل علیه( 
چنیــن کرد. لذا مــی خوانیم: »إن لقتل 
الحســین حرارۀ فــی  قلــوب  المؤمنین  

لن تبرد أبد؛شــهادت امام حســین علیه 
السالم در دل  های افراد با ایمان آتش و 
حرارتی ایجاد می  کند که هرگز خاموش 

نخواهد شد«.

فداکاری ســاالر شــهیدان  آری خاطره 
حســین  بن علی علیه السالم، قلوب افراد 
را زنــده می کند و ارواح پاک و دل  های 
بیــدار را دعوت به پیــروی از آن مکتب 
عالــی نموده، روح جانبازی و فداکاری را 
در زمینه  های مساعد تقویت می  نماید.

این سخنی اســت که هم شیعیان و هم 
غیر شــیعیان از ســائر مســلمین، و هم 
گــروه عظیمی از غیر مســلمانان در آن 

متفق و هم عقیده  اند.

چه بســیار شــهیدانی که اگر هزار سال 
زنده می  ماندند نمی  توانســتند به مقدار 
شهادتشــان عقیده و مکتب خود را یاری 
کنند، و قدرت نداشتند این همه مفاهیم 
بزرگ انسانی را در دلها به یادگار گذارند، 
و هزاران انسان را با آخرین سخنان خود 
که با خونشــان می  نویســند به کارهای 

بزرگ وادار کنند.

اجتمــاع میلیونی  اســت کــه  اینچنین 
اربعین از جهاتی قابل توجه می باشــد، 
دشــمن چه بخواهــد چــه نخواهد این 
رویداد عظیم در جهان منتشــر شــده و 

قلوب انسان ها را جذب می کند.

تجســم  اربعين؛  تمدنى  ظرفيــت 
ايثار و فداکاری فرامليتى 

جهــان آفرینش صحنه ایثار اســت، زیرا 
حق گرفتنی اســت لذا بایــد با تالش و 
کوشــش و ایثــار و فــداکاری، آن را از 
چنــگ ســتمگران جهان بیــرون آورد. 
نبایــد فراموش کرد که بــا زورمندان و 
با زبــان زور نمی  توان  ســتمگران، جز 

گفت. سخن 

هم چنین اصل عدالت بــا تمام اهمیتی 
که در اداره جامعه بشــری بلکه در نظم 
تمام جهان  آفرینش دارد به تنهایی برای 
تحقق این مهم کارســاز نیست بلکه نیاز 

به احسان و ایثار وجود دارد.

این بینش توحیدی جهان  انســاني است، 
مقولــه ای تمدنی که در جهان  منبعث از 
شــکل مادی رعایت نمی  شــود. بلکه در 
مــادی  گری، عاطفه انســانی، حمایت از 
مظلوم، ایثار، گذشــت، فداکاری و مانند 
اینهــا مفهومی ندارد ؛ اگر چه آن چه در 
مســیر منافع مادی افراد و ملتها نیست 

محکوم به فنا است.

حال مذهب اســت که این ارزش را زنده 
نــگاه می  دارد و پیروان خود را به تحقق 
بخشــیدن به این مســألة مهم انســانی 

می کند. دعوت 

از این رو مراســم ســوگواری برای امام 
باوفایش  حســین  علیه الســالم و یاران 
در همــه جای عالم ، یــادآور فداکاری و 
جانبازی حســین بن علی علیه السالم و 

یارانش می باشد.

فداکاری عمومــی و محبت همگانی، که 
در اربعین بســیار به چشــم می خورد، 
مدینه فاضله ای که در مسیر پیاده روی 
نجف تا کربال به منصة ظهور می رســد، 
در این مســیر همه خدمت مخلصانه می 
کنند و فضــای عجیبی در طول آن ایام 
بــه وجود می آید که ای کاش در تمامی 

ایام برای مردم به وجود می آمد.

بی شــک اربعین یک نمونه عینی اســت 
که انســان ها مــی تواننــد در محیطی 
پرجمعیت نســبت بــه یکدیگر محبت و 
فداکاری داشــته باشــند، بلکه در طول 
این مدت انســان هــا در اوج صمیمت و 

فداکاری با هم زندگی می کنند.

تدبير  اربعين،  اربعين؛  همايش عظيم 
اهل بيت عليهم السالم برای بيداری 
عزت  و  ظلم ســتيزی  در  ها  انسان 

طلبى

از آنجا که مســأله ظلم  ستیزی منحصر 
به جهان  اسالم نیســت، تعلیماتی را که 
امام حســین  علیه الســالم در کربال به 
نسل بشــر داد، می  تواند راهگشای تمام 
امت  ها گردد. به نحوی که شــاهدیم آن 
حضــرت و یارانش جایگاهــی در تاریخ 
جهان پیــدا کرده و اســوه و قدوه ملت 
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های مظلوم شده است.

بــه عنــوان نمونه امــام حســین علیه 
الســالم در نامه  ای به مردم کوفه، یکی 
از اهدافش را جلوگیری از ظلم و ســتم 
ظالمان بیــان می  کند و می  فرماید:»بی 
شــک می  دانید که رسول خدا صلی اهلل 
علیه و آله در زمــان حیاتش فرمود: هر 
کــس حاکم ظالمی را مشــاهده کند که 
)در اثــر ظلم و جور( محرمــات الهی را 
حالل شمرده، و عهد و پیمان های الهی 
را شکسته، و با سنت و سیره رسول خدا 
مخالفت کرده، و در میــان بندگان خدا 
با گناه و دشــمنی عمل مــی  کند، و در 
مقابل چنین حاکم ســتمگری هیچ گونه 
عکس  العمــل گفتاری یا رفتاری از خود 
بروز ندهد«، خداوند چنین انسانی را در 
جایــگاه همان ظالم ســتمگر داخل می 

 کند )و سرنوشت هر دو یکی است!(«.،

در حقیقــت مخاطب نامة امام حســین 
علیه الســالم نه مردم کوفــه بلکه همه 
انســان  های آزاده جهان  اســت لذا پیام 
رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آله را در 
مبــارزه با ظلم  و ســتم و بیان می  کند، 
و ضمن اعالن هــدف قیامش، همه را به 
همــکاری در این مبارزه دعوت می  کند. 
لــذا امام حســین )علیه الســالم( تعلق 
به همــه دارد یا صحیح تــر همه آزادی 
خواهــان جهان بــه او تعلّــق دارند و از 

الهام می گیرند.  مکتبش 

رستاخیز  میان،اربعین حســینی  این  در 
عظیمی اســت که در دنیا شبیه و مانند 
ندارد، بیســت میلیون نفر یا کمی کمتر 
یا بیشــتر برای بزرگداشت شهیدانی که 
چهــارده قرن پیش بــرای مبارزه با ظلم 
و ستم و حفظ عزت و شرف برخاسته اند 
پیاده از راه های دور و نزدیک به ســوی 
مرقد آنها حرکت مــی  کنند، حتی افراد 
ناتوان و معلول نیز با آنها همراهی دارند 
و این بــزرگ  ترین نمایــش فداکاری و 
قــدرت در راه عزت و آزادگی و شــرف 

است. 

سخن آخر

در خاتمــه باید گفــت آن حضرت راه و 
رسمی ماندگار در عالم به ودیعه گذاشته 
است که خون ســرخش، مکتبی را برای 
مســلمانان، بلکه همه آزادگان جهان  بنا 
نهاد، که تا همیشــه تاریخ باقی اســت، 

است. عالم  سرمشق حق طلبان 

بدیهی اســت پیــام امام حســین علیه 
باطنی دشمن در  الســالم علی رغم میل 
دنیا گسترش یافته است، البته حساسیت 
دشمن نیز به این زیارت افزایش یافته که 
باید همه مراقب دسیســه  های دشمنان 

باشند.

هم چنیــن باید گفت ایــن نیرو و اراده 
مردمــی در راهپیمایــی عظیــم اربعین 
حسینی، عاملی برای به نمایش گذاشتن 
قــدرت اعتقــادی شــیعیان اســت؛ لذا 
دراین مراســم معنوی، شــاهدیم که زن 
و مرد و پیر و جــوان، گاهی حتی فرزند 
را در کالســکه همراه خود  خردسالشان 
در این مراسم شــرکت داده اند که این 

حرکت در دنیا نیز آثار مهمی دارد.

بدون شــک امام حســین علیه الســالم 
متعلق به همه دنیاســت، پــس طبیعی 
است گروه ها و اقشــاری از غیر مذاهب 
اسالمی در این اجتماع عظیم حضور پیدا 
می کننــد لذا باید برخوردی شایســته، 
مناســب و همســو با ارزش های دینی 

باشیم. داشته 

امیــد اســت صداوســیما ایــن اجتماع 
میلیونی و عظیم را به خوبی در شبکه ها 
به ویژه رســانه های برون مرزی منتشــر 
کنــد تا جهانیان به خوبی مطلع شــوند. 
زیرا خبررســانی خــوب و مطلوب خود 
ســبب بهره برداری حداکثری از اجتماع 

اربعین حسینی خواهد شد. میلیونی 
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پرونده ویژه
شکوه حماسه و پايداری مدافعان 

حرم از منظر معظم له

جهان اسالم در دوره اخیر به علت غفلت 
مســلمانان از جماعتی از گمراهان به نام 
تکفیری ها، شــاهد حمالت وحشــیانه و  
سرشار از خشونت و بی سابقه در سوریه، 
عراق و یمن اســت که این مسئله سبب 
برافروختن جنگ های خونین شــد وگروه 
های تروریســتی تکفیری به ویژه داعش 
شروع به نابودی نعمت ها و فتنه در زمین 
کردند. لذا شهرهای آباد مسلمانان ویران 
و آثــار اســالمی تخریب شــد و از جمله 
مســاجد و قبور اولیای الهی و هزاران نفر 
از مســلمانان از خانه و کاشانه خود آواره 
شــدند که در میان آنها کــودکان و زنان 
بســیاری قرار دارند و از سوی تروریست 
از  ناموس بســیاری  بــه  های تکفیــری 
مسلمان ها وحتی غیرمسلمان ها تجاوزاتی 

صورت گرفت.

آنها هر کســی غیر از خود را کافر حربی 
دانسته و مرتد اعالم کردند و زن و ناموس 
و عرض او را مباح دانســتند و دســت به 
جنایاتــی زدند که به ذهن کســی خطور 
نمی کنــد. آنها نام اســالم را بر جاهلیت 
شــوم خود قرار داده و برای مشوح کردن 
چهره اسالم هر کاری که توانستند انجام 

دادند.

از ســوی دیگر در دنیای امروز، غربی ها 
در راستای سیاست شــیطانی خود علیه 
مقاومت، در حال تقویت داعشــی هستند 
که وحشــی ترین جمعیت روی زمین در 
طول تاریخ است، این تقویت ابزاری برای 

رسیدن به اهداف شیطانی آن ها است.

حال آنکه داعش نه »دولت« اســت و نه 
»اســالمی«، بلکه کارشــان جز تجاوز به 
نوامیس مسلمانان، تخریب، ایجاد نا امنی 
و رعب و وحشــت نیست و هیچ سنخیتی 
با اســالم و آمــوزه هــای آن ندارند.زیرا 
داعش دســت پرورده آمریکا و غرب استو 
از نظــر عملی گروه های تروریســتی به 

ویژه داعش و یا گروه ترویســتی تکفیری 
النصره.. از سوی عربستان سعودی و قطر 
تقویت مالی می شوند، تقویت تسلیحاتی 
از ســوی اســرائیل، آمریکا و غرب انجام 
می شــود و ترکیه هم متاسفانه آتش بیار 
معرکه است و تســهیالت برایشان فراهم 
می کند. این کشور نفت های غصبی آنها 
را می خرد و پول به آنها می دهد؛ که اگر 
این حمایت ها نباشــد آنها دوام و بقایی 

نخواهند داشت. 

حــال با این اوصــاف مســلمین بهترین 
پاســداران اســالم و مدافعان  آن هستند 
و در طــول تاریــخ  وفاداری خــود را در 
دفاع از اسالم نشــان داده و در حفظ آن 
کوشــیده  اند. لذا مبــارزه نظامی با گروه 
های تروریستی تکفیری الزم است و باید 

ریشه های آنها را خشکاند.

بدیهی است در این مسأله همة مسلمانان 
و حتی غیر مسلمانان باید به طور یکسان 
دفاع کنند و راه حل همان راهی است که 
ایران، سوریه، عراق و حزب اهلل پیموده اندو 
بی تردید کســانی که برای دفاع  از جان و 
مال و ناموس مســلمین و اساس اسالم و 
مذهب اهل  بیت )علیهم السالم( تالش می  
کنند عمل آنها جهاد اســت و آنها که در 

این راه کشته می  شوند شهیدند.

ايثار و فــداکاری مدافعان  شــکوه 
حرم در دفاع از اســالم و حريم اهل 

السالم( بيت)عليهم 

بی تردیــد جنگ در اســالم ، هیچگاه به 
عنوان یک ارزش تلقی نمی شــود، بلکه از 
ایــن نظر که مایه ویرانی، واتالف نفوس و 
نیروها و امکانات اســت یک »ضد ارزش« 
محسوب می  شود. لذا در اسالم تا آنجا که 
امکان دارد از جنگ پرهیز می  شود. ولی 
در آنجا کــه موجودیت امتی به خطر می  
افتد، یا اهداف مقدسش در معرض سقوط 
قرار می  گیرد،به نحوی که مقدسات دین 
یا بالد مسلمین یا خود مسلمین در خطر 
باشند، در اینجا جنگ یک ارزش محسوب 
می شــود، و عنوان »جهاد فی سبیل اهلل« 

به خود می گیرد.

اینچنین اســت که اســالم و مکتب اهل 
بیت)علیهم الســالم( حد و مرز ما اســت 
و ما غیر از این مرزی نمی شناســیم و در 
هر کجا که احســاس کنیم ممکن اســت 
خدشه ای به اســالم وارد شود به وظیفه 
خود عمل می کنیــم و در آنجا ورود می 

کنیم.

بدین ترتیب جنگ احزابی که در تاریخ به 
آن اشاره  شده در حال تکرار است ،زمانی 
جنــگ تمام دنیا با ایران بــود و امروز به 
ســوریه، عراق و یمن رســیده و به اسم 
مبارزه با داعش آمریکا لشــکر ســوریه را 

مورد هدف قرار می دهد.

در آغاز این بحران تصور دشمنان این بود 
که چند روزی خواهد گذشت و بشار اسد 
سقوط می کند و بعد از آن لبنان، ایران و 
افغانستان را تصرف می کنند. لیکن جوانان 
عاشق اسالم و اهل بیت)علیهم السالم( با 
حفظ آمادگی خود و با در خواســت مردم 
و دولت قانونی ســوریه به جبهة مقاومت 
پیوســتند. از ایــن رو دشــمنان کوردل 
تکفیری و حامیان غربــی و عربی آنها به 
زودی فهمیدنــد که با یک ارتش چندین 

میلیونی بی سابقه روبه رو هستند.

به عنوان نمونه تیــپ فاطمیون به عنوان 
لشــکری شــجاع، دلیــر و جان برکــف، 
در مقابل دشــمنان اســالم در ســوریه 
پیروزی هــا و افتخارآفرینــی های بزرگی 
آفریــد. در صحبتی کــه چند وقت پیش 
با فرماندهان ســپاه در این زمینه داشتم 
آن ها هم بر نقش مهــم تیپ فاطمیون و 
ترس و وحشــت دشــمنان از آنان تأکید 

داشتند.

لذا مجاهدت ها و رشــادت های مدافعان 
حرم، نقشه حامیان گروه های تروریستی 
تکفیری را نقش بر آب کرد. و اگر مدافعان 
حــرم در عرصه دفــاع از حــرم، حضور 
نداشتند امروز شــاهد تسلط دشمنان بر 

مناطق مهمی از جهان اسالم بودیم.

و  حقانيت  نماد  حرم؛  مدافع  شهدای 
مظلوميت

باید اذعان نمود اگر چه تکریم شــهدای 

مدافع حرم کار بسیار خوب و ارزشمندی 
است و حدأقل خدمتی است که می توانیم 
برای آنها انجام دهیم، لیکن حق شهدای 
مدافع حرم بر گردن ما بســیار بیشــتر از 
برگزاری همایش تکریم و تجلیل اســت، 
شهدای حرم واقعاً مظلوم مضاعف هستند 

و نباید آنها را فراموش کنیم.

توصيه ای به شاعران متعهد و انقالبى

توصیه ام به شــاعران این اســت که در 
خصوص شــهدای مدافع حرم نیز شــعر 
بگویند،زیرا اصوالً تصویری که شــاعر در 
قالب نظم و با زبان هنر ترســیم می کند، 
تشــریح دلنشــین، عمیق و روان از یک 
ماجراســت و هنگامــی که ایــن تصویر 
آمیخته با اعتقاد، ایمان و واگویی دغدغه 
 های جامعه بشــری باشــد، به ماندگاری 
اثرش بیشــتر کمک می  کند.در این میان 
پاره  ای از آثار که آمیخته  ای از »ســوگ 
و حماســه« است آنچنان مورد توجه قرار 
می گیرد تــا آنجا کــه گاه برخی از آنها 
ِورد زبان مردم و شــعاری بــرای مبارزه 
و به خروش آوردن مظلومان می شــود، 
تأثیرگذاری این گونه شــعر و شــعار در 
پاره ای از اوقات از ده ها ســخنرانی بیشتر 
است؛ به مظلومان جرأت و جسارت برای 
گرفتــن حق خــود می  دهــد و ظالمان 
را دچــار وحشــت واضطراب می ســازد. 
همانگونــه که زبان شــعر و ادب و هنر را 
می توان به عنوان بهترین رموز ماندگاری 

واقعه کربال دانست.

 ايثار و جان فشانى روحانيون مدافع 
حرم در نبرد عليه دشمنان اسالم

جهــاد یا به تعبیر دیگــر دفاع از تمامیت 
کشــورهای اســالمی در برابــر هجــوم 
بیگانگان یکی دیگــر از ابواب مهم فقه  را 
تشــکیل می دهد این مسأله تحت عنوان 
»مرابطــه« یعنــی آمادگی بــرای حفظ 
مرزهای اســالمی در برابر هجوم احتمالی 
دشمنان دیده می  شود که احکام خاصی 

برای آن ذکر شده است .،

حال در این میان روحانیت باید به عنوان 
مدافع حریم اســالم همیشــه آماده دفاع 

باشــند و بدانند قوت و قدرت فرهنگ و 
معارف اســالم به اندازه ای اســت که در 
برابر حمالت و هجمات می ایستد و غالب 
می شود، دلیل این مســأله نیز پیشرفت 
اسالم در دنیا با وجود تمامی این حمالت 

است.

مطابق روایــات متعدد کســانی که بانی 
خیر می شوند خواه اینکه خود در میدان 
شهادت حاضر باشــند و به مقام شهادت 
نایل شــوند و یا اینکه مــردم را به جهاد 
دعوت نمایند؛ اصل اساســی این است که 
هر چه عامالن بــه آن برنامه انجام دهند 
معادلش بــرای آن بنیانگذار هم نوشــته 
خواهد شــد از نظر منطق عقل نیز همین 
اســت چون اسباب چیزی را فراهم کردن 
به معنی شــرکت نمــودن در نتیجه آن 

عمل است.

اینچنین اســت که روحانیت مدافع حرم 
با ایمــان خــود، جان شــان را در طبق 
اخالص نهادند و در برابر دشــمنان اسالم 
و مســتکبران که قصد ویرانی کشورهای 
اسالمی را دارند، ایســتادگی کردند و به 
مقام شــهادت رسیدند. این روحانیون هم 
مردم را به فداکاری و جان فشــانی در راه 
اســالم دعوت کردند و هم خود در صف 

اول این راه قرار گرفتند.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت خوشا به حال مدافعان 
حرم که از ایــن فرصت در دفاع از حریم 
و مکتب اهل بیت)علیهم السالم( بهترین 
بهره را می برند.لیکن مدافعان  خط توحید 
تصور نکننــد در این میدان مبارزه حق و 
باطل، و در برابر انبوه عظیم دشمنان سر 
ســخت تنها و بدون تکیه  گاهند، بلکه به 
طور مســلم خداوند کسانی که او را یاری 
کننــد و از آئین و مراکــز عبادتش دفاع 
نمایند یاری مــی  کند)و لینصرن اهلل من 

ینصره (.،

و از پرتــو همیــن وعده الهی اســت که 
مدافعــان  راه خدا در میــدان های جنگ 
با دشــمنان با اینکه در بسیاری از صحنه 
 ها از نظر نفرات و ســاز و برگ جنگی در 

اقلیت هستند بر دشمنان اسالم پیروز می  
شــوند، آن چنان پیروزی که جز از طریق 
نصرت و یاری الهی قابل تفســیر و توجیه 

نیست.

هم چنین باید تأکید کرد خانواده شــهدا 
محترم هستند و باید از آن ها تجلیل شود 
و در راســتای رفع نیازها آن ها اقدام شود 
چون این موضوع سبب می شود جایگاه و 
اهمیت شهدا برای جامعه تبیین می شود.

لذا تجلیل از خانواده های شــهدای مدافع 
حــرم و گرامیداشــت یــاد و خاطره این 
شهیدان از جمله اقدامات شایسته و قابل 
تقدیری اســت که حاکی از قدرشناسی از 
این عزیزان اســت چون این افراد ســبب 
پیــروزی جبهة مقاومــت و ترویج دین و 
اســالم شــدند، و باید یاد آن ها را گرامی 

بداریم.

به خانــواده های شــهدای مدافعان حرم 
نیز می گوییــم باید از ایــن فرصتی که 
عاشورا در اختیار ما قرار می دهد استفاده 
کنیم، زیرا عاشــورا یک ســرمایه است و 
باید دانســت یقیناً حامیــان دیروز صدام 
در جنــگ تحمیلی که امروز در ســوریه 
به داعش کمک می کننــد همانگونه که 
در جنگ 8 ســاله گرفتار شکست شدند 
در ســوریه ، یمن و عراق گرفتار شکست 

خواهند شد.
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چکيده: این حدیــث در صحیح بخاری و 
صحیح مســلم که از معتبرترین کتب روائی 
اهل سنت اســت آمده . مطابق این روایت، 
وقتی پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( درخواست 
دوات وقلم کرد تا مطلبی بگوید تا مسلمانان 
گمراه نشــوند. در حضور آن حضرت نزاع و 
درگیری شــد برخی گفتند: قلم و دوات را 
حاضر کنید و برخی گفتند نیازی نیســت 
حتی برخی در این میان به پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( توهین کردند. لذا پیامبر فرمود از 
نزد من برخیزید و مرا به حال خودم واگذارید.

۱. اسناد حدیث دوات و قلم
داستان از این قرار است که در روزهای پایانی 
عمر رســول خدا)صلی اهلل علیــه وآله( آن 
حضرت به جمعی از اصحاب که به عیادتش 
رفته بودند، فرمود: »قلم و دواتی برایم حاضر 
کنید تا برای شما نامه ای بنویسم که پس از 
آن هرگز گمراه نشوید«. ولی بعضی از صحابه 
به مخالفت برخاستند و مانع نوشتن این نامه 

شدند!
این حدیث در شش مورد از صحیح بخاری)۱( 
و ســه مورد از صحیح مسلم)۲( که هر دو از 
معتبرترین کتب روائی اهل سنت است، آمده 
بخش نخست این ماجرا مطابق نقل »مسلم« 

در کتاب صحیح خود چنین است:
ســعید بن جبیر می گوید: ابن عباس گفته 
است: »یوم الخمیس، و ما یوم الخمیس، ثم 
جعل تســیل دموعه حتی رأیت علی خّدیه 
کأنّها نظام اللّؤلُو. قال: قال رسول اهلل: »ائتونی 
بالکتف والــدواۀ ـ او اللوح والــدواۀ ـ اکتب 
لکم کتاباً لن تضلّوا بعده ابداً«؛ )پنج شــنبه 
و چه روز پنجشنبه سختی بود!)3( آنگاه ابن 
عباس گریســت و سیل اشک او را دیدم که 
همچون رشته مروارید بر گونه هایش جاری 
شد. ســپس ادامه داد: رســول خدا فرمود: 
»برای من کاغذ و قلمی بیاورید تا برای شما 
نوشته ای بنگارم که پس از آن هرگز گمراه 

نشوید...(.)4(
در بدو امر چنین به نظر می رســد که همه 
اصحاب که حضور داشــتند با شنیدن این 
خواســته رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله(، 
با شــوق و عالقه فراوان قلم و دواتی حاضر 

کردند، تا پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه وآله(
وصیت نامه اش را بنویســد; زیرا از یک سو 
اطاعت فرمان رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
واجب اســت و از سوی دیگر، این نوشته به 
هدایت جاویــدان و ترک ضاللت آنان پیوند 
می خوردو از سوی ســوم، پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( در بستر بیماری و رحلتش نزدیک 
بود و طبعاً کلماتی جامع و هدایت ویژه ای را 
عرضه می کرد؛ از این رو، باید برای دریافت 
این دســتورالعمل از سوی پیامبر و پیشوای 
خود، ســر از پا نشناسند و بدون فوت وقت، 
قلم و دوات حاضر کنند; ولی شگفت آور آنکه 
جمعی از صحابه با آن به مخالفت برخاستند!

راستی عکس العمل بعضی از آنان باورکردنی 
نیست! اما واقعیت دارد، زیرا در کتب صحاح و 

کتاب های معروف تاریخی آمده است.
مطابق این روایت، در حضور آن حضرت نزاع 
و درگیری شد! برخی گفتند: قلم و دوات را 
حاضر کنید و برخی گفتند نیازی نیست. در 
پاره ای از روایات، نام آنان که مخالفت کرده 
اند، نیامده است)5( ولی در پاره ای از روایات 
تصریح شده اســت که »عمر« به مخالفت 

برخاست.
از جمله در صحیح بخاری آمده است که پس 
از درخواست رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
برای مهیا ساختن قلم و دوات، »عمر« گفت: 
»إّن الّنبّي غلب علیه الوجع!!، وعندکم القرآن، 
حسبنا کتاب اهلل«؛ )بیماری بر پیامبر چیره 
شده اســت )که چنین سخنانی می گوید(، 
قرآن نزد شماســت و کتاب خدا ما را کافی 

است!(.)6(
بخاری در جــای دیگر از کتابش نیز همین 
ســخن را با اندکی تفاوت از عمر نقل کرده 
است؛ او می نویســد: ابن عباس می گوید; 
وقتی که بیماری پیامبر شدت یافت، فرمود: 
»ائتونی بکتاب اکتب لکم کتاباً ال تضلّوا بعده، 
قال عمر: إّن النبّی)صلی اهلل علیه وآله(غلبه 
الوجــع، وعندنا کتاب اهلل حســبنا«؛ )برای 
من کاغذی حاضر کنید، تا برای شــما نامه 
ای بنویسم که پس از آن گمراه نشوید! عمر 
گفت: بیماری بر پیامبر چیره شــده و کتاب 

الهی که ما را کافی است، نزد ماست(.)۷(
صحیح مسلم نیز در یک مورد )از سه مورد( 

نام معترض را عمر ذکر کرده است.)8(
ولی با توجه به شــباهت دیگــر گفتارها با 
یکدیگر در مخالفت عمر با ســخن رســول 
خدا)صلی اهلل علیه وآله( تردیدی نیســت و 
اگر در نقل هایی آمده اســت »فقالوا«)9( و 

یا آمده »فقال بعضهم«)۱0( معلوم است که 
یکی از مخالفت کنندگان با نوشتن وصیت 

نامه، عمر بوده است.
و همان گونه که قبال اشاره شد، این ماجرا را 
بخاری شش بار و مسلم سه بار در کتاب خود 
آورده اند و از این احادیث استفاده می شود 
که بعد از مخالفت عمر، بعضی به حمایت از 

او و جمعی به مخالفت با او برخاستند.
این ماجرا را بســیاری دیگر از دانشــمندان 
اهل سّنت نیز در کتاب های خود نقل کرده 
اند)۱۱( ولی ما تنها احادیثی را که در صحیح 
بخاری و مسلم استـ  که صحیح ترین کتاب 
نزد برادران اهل ســنت محسوب می شودـ  

مورد بررسی قرار می دهیم.
۲. تعبیرات مختلفی که در مخالفت با رسول 

خدا)صلی اهلل علیه وآله( گفته شد
اکنون به کلماتی کــه در مخالفت با فرمان 
حضرت بیان شــده اســت، می پردازیم. باز 
تکرار می کنیم همه اینها در صحیح بخاری 

و مسلم است.
در یک مورد آمده اســت: »فقال بعضهم: إّن 
رســول اهلل قد غلبه الوجع، وعندکم القرآن، 

حسبنا کتاب اهلل«.)۱۲(
در تعبیر دیگر آمده اســت: »فقال عمر: اّن 
رســول اهلل قد غلب علیــه الوجع، وعندکم 

القرآن، حسبنا کتاب اهلل«.)۱3(
در تعبیری شبیه به همان آمده است: »فقال 
عمر: إّن الّنبی قد غلب علیه الوجع، وعندکم 

القرآن، حسبنا کتاب اهلل«. )۱4(
و در جای دیگر نیز به این صورت نقل شده 
است: »قال عمر: إّن الّنبی غلبه الوجع، وعندنا 

کتاب اهلل، حسبنا«. )۱5(
مطابق این تعبیرات، عمر برای جلوگیری از 
نوشتن نامه رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
گفته است: »بیماری بر رسول خدا)صلی اهلل 
علیه وآله( چیره شده )و نعوذ باهلل نمی داند 
چه می گوید!( و قرآن که نزد شــما هست، 

برای هدایت ما و شما کافی است«.
در پنج مورد واژه »هجر« )نعوذ باهلل هذیان 
گفتن( به کار رفته اســت، البته در پاره ای 
موارد به صورت اســتفهامی و یک مورد به 

صورت اخباری.
در یکجا آمده اســت: »فقالوا: أهجر رســول 
اهلل«. )۱6( در دو مورد آمده است: »فقالوا: ما 

شأنه؟ أهجر؟ استفهموه«. )۱۷(
اهل لغت نیز »هجــر« را وقتی که به بیمار 

نســبت داده شــود، به معنای هذیان گویی 
دانسته اند.

»فیومی« در »مصباح المنیر« می نویســد: 
»هجر المریض فــی کالمه هجراً ایضاً خلط 
وهــذی«؛ ) مریــض در کالمش هجر گفت 
یعنی نامیزان حــرف زد و هذیان گفت و به 

پرت و پالگویی افتاد«.)۱8(
در لســان العرب نیز آمده اســت: »الَهْجر: 
الهذیان والُهْجر بالضم: االســم من االهجار 
وهــو االفحاش وَهَجر فی نومه ومرضه یهُجر 
هجــراً: هذی«؛ )»َهجر« بــه معنای هذیان 
گویی اســت و »ُهجر« که اسم مصدر است 
به معنای ســخن زشت است و هنگامی که 
این واژه به آدم خوابیده و یا بیمار نسبت داده 
شــود، مفهومش این است که او در خواب و 
یا حالــت بیماری هذیان گفت و حرف های 

نامربوط زد(.)۱9(
به راســتی چگونه می توان درباره حضرت 
محمد)صلی اهلل علیه وآله( که فرستاده خدا 
و رابط میان خدا و خلق شــمرده می شود، 
این کلمات و سخنان را بر زبان جاری کرد؟!! 
در حالی که قرآن در شأن او می گوید: »َوَما 
یَْنِطُق َعِن الَْهــَوی«؛ )او هرگز از روی هوای 
نفس سخن نمی گوید( )۲0( و نیز قرآن می 
ُســوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاُکْم  گوید: »َوَما آتَاُکُم الرَّ
َعْنُه َفانَْتُهوا«؛ ) آنچه را رسول خدا برای شما 
آورده بگیریــد )و اجرا کنید(، و از آنچه نهی 
کرده خودداری نمایید()۲۱( و نیز می فرماید: 
َِّذیَن یَُخالُِفوَن َعْن أَْمِرهِ أَْن تُِصیَبُهْم  »َفلَْیْحَذْر ال
فِْتَنٌة أَْو یُِصیَبُهْم َعَذاٌب أَلِیٌم«؛ ) آنان که فرمان 
او را مخالفت می کنند، باید بترسند از اینکه 
فتنه ای دامنشان را بگیرد، یا عذابی دردناک 

به آنها برسد!(.)۲۲(
3. نزاع و درگیری در محضر آن حضرت

عالوه بر این سخنان ناروا، بعضی از صحابه در 
محضر رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( به نزاع 
و کشمکش پرداختند. جمعی با عمر همراهی 
کردند و گروهی با او به مخالفت برخاستند و 
می گفتند:بگذارید رسول خدا)صلی اهلل علیه 

وآله( وصیت نامه اش را بنویسد.
همان گونه کــه در بعضی از روایات صحیح 
بخاری آمده اســت: »فاختلفوا وکُثر اللََّغط«؛ 
)آنها اختالف کردنــد و هیاهو و داد و فریاد 

زیاد شد(.)۲3(
در چهــار روایت در صحیح بخاری و صحیح 
مسلم آمده اســت: »فتنازعوا والینبغی عند 
نبّی تنازع«؛ )به نزاع و کشمکش پرداختند 

در حالی که این کار در محضر پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( شایسته نبود(.)۲4(

در ســه روایت در صحیح بخاری و مســلم 
)با اندکی اختالف در تعبیرات( آمده اســت: 
»فاختلف اهُل البیت فاختصموا، فکان منهم 
من یقول: قرِّبوا یکتب لکــم النبّی کتاباً لن 
تضلوا بعــده، ومنهم من یقول ما قال عمر«؛ 
)اهل خانه اختالف کردند و با هم به درگیری 
و خصومت پرداختند. برخی از آنها می گفتند: 
قلم و دوات را حاضر کنید تا برای شما نامه 
ای بنویسد که پس از آن هرگز گمراه نشوید 
و برخی نیز سخن عمر )که بیماری بر پیامبر 

غلبه کرده( را می گفتند(.)۲5(
این مطالب کامال گویای آن است که در نزد 
آن حضرت به خصومت و کشــمکش و نزاع 

پرداختند و سخنان باال رّد و بدل شد!
4. عکس العمل پیامبر چگونه بود؟

عکس العملی که رسول خدا)صلی اهلل علیه 
وآله( در برابــر برخوردهای ناروای جمعی از 
صحابه و نزاع و درگیری آنان از خود نشــان 
داد نیــز قابل توجه اســت. مطابق آنچه در 
صحیح بخاری و مســلم آمده، دو نوع عکس 

العمل از آن حضرت نقل شده است:
۱. فرمــود: »قوموا عّنــی والینبغی عندی 
التنازع«؛ )از نزد من برخیزید )و دور شوید( 
که در محضر من نزاع و کشــمکش سزاوار 

نیست(.)۲6(
در این تعبیر کامال خشــم و ناراحتی رسول 
خدا)صلی اهلل علیه وآله( از سخنان، اعمال و 

رفتار آنها آشکار است.
۲. هنگامی که نزاع و کشــمکش پیش آمد 
و حرف های زشــتی به آن حضرت زده شد، 
فرمود: »ذرونــی، فالّذی أنا فیــه خیر مّما 
تدعوني إلیه«؛ )مرا به حال خودم واگذارید! 
چرا که این حالتی که من در آن هستم بهتر 
از چیزی است که مرا بدان فرا می خوانید(.
)۲۷( )اشاره به حالت توجه مخصوص به خدا 

در آخرین ساعات عمر است(
5. اندوه فراوان ابن عباس برای چه بود؟

مطابق پنج روایت از روایات صحاح، هنگامی 
که ابن عباس می خواهد گزارشی از ماجرای 
آن روز بدهد، نخست با تأثر و اندوه از آن یاد 
می کند و سپس به نقل حادثه می پردازد، به 
عنوان نمونه: »سعید بن جبیر ـ مطابق نقل 
صحیح بخاری ـ مــی گوید، ابن عباس می 
گفت: »یوم الخمیس و ما یوم الخمیس«؛ )روز 

پنج شنبه، چه روز پنج شنبه دردناکی؟!(.

ســپس سعید بن جبیر می افزاید: »ثّم بکی 
حّتی بلَّ دمعه الحصی«؛ )سپس )ابن عباس( 
آن قدر گریســت که قطرات اشک چشمش 

روی سنگریزه های زمین افتاد(.)۲8(
روشــن است که تأســف ابن عباس و اشک 
فراوان او، هم به ســبب توهینی است که به 
رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( شد و هم به 
خاطر جلوگیری از نوشــتن آن حضرت; که 
در صورت نوشتن، از گمراهی امت جلوگیری 

می شد.
در چهار نقل دیگر در صحیح بخاری و مسلم 
از این حادثه آمده اســت که ابن عباس پس 
از نقل ایــن ماجرا، در پایان برای ممانعت از 
کتابت آن نامه، بســیار تأسف می خورد. از 

جمله:
در روایتی که عبیداهلل بن عبداهلل از ابن عباس 
نقل می کند، پس از بیان ماجرای جلوگیری 
از ممانعــت کتابت نامه، آمده اســت: »قال 
عبیداهلل: وکان ابن عباس یقول: إّن الرزیّة کّل 
الرزیّة ما حال بیَن رسول اهلل وبین أن یکُتَب 
لهم ذلــک الکتاب، من اختالفهم ولََغطهم«؛ 
)عبیداهلل گفت: ابن عباس همواره می گفت: 
مصیبت و خسارت سنگین و حقیقتاً خسارت 
تام، آن است که آنان به سبب اختالف، هیاهو 
و کشمکش مانع شدند که رسول خدا)صلی 

اهلل علیه وآله( آن نامه را بنویسد(.)۲9(
6. آیا می توان چنین نسبت هایی را به پیامبر 

داد و نافرمانی کرد؟
شــارحان »صحاح« در شــرح این احادیث 
تصریح کرده اند کــه پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( در ســالمت و بیماری معصوم است و 

همیشه سخنش عین حقیقت است.
ابن حجر عسقالنی از »قرطبی« نقل می کند 
که: »مقصود از »هجر« در این حدیث سخن 
انسان بیمار است که درست حرف نمی زند 
و لذا به حرف او اعتنایی نمی شود«. سپس 
می افزاید: »ووقوع ذلک من النبی)صلی اهلل 
علیه وآله(مستحیل النّه معصوم فی صّحته 
ومرضه لقوله تعالــی )َوَما یَْنِطُق َعِن الَْهَوی( 
و لقوله)صلــی اهلل علیه وآله( إنّی الاقول فی 
الغضب والرضا إالّ َحّقاً«؛ )وقوع چنین امری 
)هذیان گویی( از پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
محال اســت؛ زیرا آن حضرت در سالمت و 
بیماریش معصوم اســت، به دلیل ســخن 
خداوند که می فرماید: »او )پیامبر( از ســر 
هوا و هوس ســخن نمــی گوید« و به دلیل 
ســخن خود آن حضرت که فرمود: »من در 
حال خشم و خشــنودی )در هر حالی( جز 

حدیث دوات و قلم 
)مسائل سؤال برانگيز در تاريخ اسالم(

حجت االسالم و المسلمین سعید داوودي
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حق نمی گویم(.)30(

بدرالدین عینی نیــز در »عمدۀ القاری« که 
در شــرح صحیح بخاری است، دقیقاً همین 

مطلب را می گوید.)3۱(
دانشمند معروف دیگری به نام »نووی« نیز 
در شــرح صحیح مسلم می گوید: »إعلم اّن 
النبی معصوم من الکذب و من تغییر شــيء 
من االحکام الشرعیة فی حال صحته وحال 
مرضه«؛ )بدان که پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
یقیناً از ســخن دروغ و ناروا و تغییر احکام 
شرعی چه در حال صحت و چه در بیماری 

معصوم است(.)3۲(
اضافه بر آیات متعددی از قرآن مجید که قبال 
به آن اشــاره شد، اینها همگی گواه است که 
مقام پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( فراتر 
از این بود که ســخن نادرستی در تمام عمر 

از او سر زند.
قابل توجه اینکه گروهی از دانشمندان اهل 
سنت دســت به توجیهاتی برای این مسأله 
مسلم تاریخی زده اند، که راستی شگفت آور 

است!!
مسأله ای به این روشــنی توجیه ندارد، آیا 
بهتر نبود به جــای توجیهات غیر منطقی، 
پیشــداوری های خود را کنار می گذاشتند 
و مــی گفتند خطای بزرگی از شــخص یا 
اشخاصی سر زده که همه می دانیم آنها جایز 

الخطا بوده اند.
به عنوان نمونه در کتــاب »فتح الباری فی 
شــرح صحیح البخاری« کــه از مهمترین 
کتب نزد این برادران است می خوانیم: علما 
متفقند که قول عمر حسبنا کتاب اهلل )قرآن 
برای ما کافی اســت( نشانه قوت فقه و دقت 
نظر او اســت!!)33( آیا جمله قبل از آن که 
گفته است: »بیماری بر پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( چیره شده )و پریشان گویی می کند(« 

نیز نشانه فقه و دقت نظر است؟!
به عالوه آیا کتاب اهلل بدون سنت پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( کافی است در حالی که حتی 
عدد رکعات نماز، و نصاب زکاۀ، و عدد اشواط 
طواف و عدد سعی و رمی جمرات و بسیاری 
از احکام دیگر فقط در سنت پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( آمده، آیا نفی این امور نشانه فقه و 
دقت نظر است؟ آیا اعتراف به واقعیت ها بهتر 
از این گونه توجهات نیست )خدا عالم است!(.

۷. مسأله مهم تر!
از این ســخنان ناروا و حیــرت انگیز که در 
شــش مورد از کتاب صحیح بخاری و ســه 

مورد صحیح مســلم آمده است، که بگذریم 
این سؤال پیش می آید که پیغمبر اکرم)صلی 
اهلل علیه وآله( چه چیز مهمی را می خواست 
بنویسد )یا دستور دهد آن را بنویسند( که با 

این مخالفت شدید روبه رو شد؟!
بــه یقین آن مطلب اوال تناســب با آخرین 
روزهای حیــات پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 

داشته.
ثانیاً: مسأله بسیار مهمی بوده که اگر به آن 
عمل می شــد هرگونــه گمراهی و اختالف 

ناشی از آن برطرف می گشت.
ثالثاً: آن مسأله خوشایند بعضی از حاضران 

نبود، و با آن مخالف بودند.
تصور می کنیم خواننــده گرامی می تواند 
حدس زند که آن مســأله چیزی جز مسأله 
خالفت و والیت نبود، خالفت چه کسی جز 

علی بن ابی طالب)علیه السالم(؟!
ما معتقدیم پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله( 
پس از بیانات گوناگون در جهت معرفی امام 
علی)علیه الســالم( به والیت اّمت و به ویژه 
پس از ماجرای غدیر، در پی تثبیت امر امامت 
و خالفت آن حضــرت بود;این نکته را می 
توان از کلمات مشــابه این حدیث و کلمات 
دیگری از آن حضرت که درباره عترت گرامی 
اش فرموده استـ  مخصوصاً حدیث ثقلینـ  
بدست آورد; که به خواست خداوند در نوشته 
های بعد درباره حدیث غدیر و حدیث ثقلین 

سخن خواهیم گفت.
یک بار دیگر این جزوه را مطالعه فرمایید، ما 
قضاوتی نمی کنیم بهتر است خودتان داوری 

نمایید.
)پایان(

والســالم علی من اتبع الهدی محرم الحرام 
۱4۲9 هـ .ق. دی ماه ۱386

منبع:
۱. قران کریم

۲. تاریخ االمم و الملوک تاریخ طبری ابو جعفر محمد 
بن جریر الطبری تحقیــق محمد ابو الفضل ابراهیم  
دار التراث بیروت ۱38۷قمری/۱96۷میالدی طبعه 

الثانیه.
3. تفسیر القران العظیم ابن کثیر دمشقی اسماعیل 
بن عمرو  تحقیق محمد حســین شمس الدین دار 
الکتب العلمیه منشــورات محمدعلی بیضون بیروت 

۱4۱9 قمری چاپ اول.
4. صحیــح ابن حبان بترتیــب ابن بلبان محمد بن 
حبان بن احمد ابو حاتم التمیمی البســتی تحقیق  
شعیب االرنووط موسسه الرســاله – بیروت ۱4۱4 

قمری – ۱993میالدی الطبعه الثانیه.
5. صحیح البخاری محمد بن اســماعیل ابو عبداهلل 

البخاری الجعفی تحقیق  د. مصطفی دیب البغا دار ابن 
کثیر الیمامه بیــروت ۱40۷ قمری– ۱98۷میالدی 

الطبعه الثالثه.
6. الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم مسلم بن 
الحجاج ابو الحسین القشــیری النیسابوری تحقیق  
محمــد فواد عبد الباقی دار احیــاء التراث العربی – 

بیروت بی تا.
۷. المصباح المنیر فی غریب الشــرح الکبیر للرافعی 
احمد بن محمد بن علــی المقری الفیومی المکتبه 

العلمیه بیروت بی تا
8. عمده القاری شرح صحیح بخاری بدرالدین عینی 

دارالفکر بیروت چاپ اول ۲005میالدی.
9. فتح الباری شــرح صحیح البخاری احمد بن علی 
بن حجر ابو الفضل العسقالنی الشافعی دار المعرفه - 

بیروت  ۱3۷9قمری.
۱0. الکامــل فی التاریخ  عز الدین ابو الحســن علی 
بن ابی الکرم المعروف بابــن االثیر دار صادر بیروت 

۱385قمری /۱965میالدی.
۱۱. لسان العرب ابن منظور محمد بن مکرم دار صادر 

بیروت ۱4۱4 قمری چاپ سوم.
۱۲. مســند ابی یعلی احمد بن علی بن المثنی ابو 
یعلی الموصلی التمیمی تحقیق  حســین ســلیم 
اســد دار المامون للتراث – دمشق ۱404قمری – 

۱984میالدی الطبعه االولی.
۱3. مســند احمد بن حنبل ابو عبــد اهلل احمد بن 
محمد بن حنبل بن هالل بن اسد الشیبانی  المحقق  
الســید ابو المعاطی النوری عالــم الکتب – بیروت  
۱4۱9هجری قمری  ۱998 میالدی الطبعه  االولی.

پى نوشت:
)۱(. صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل 
البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب البغا، ج۱، 
ص 54 ، 39 - بــاب کتابة العلــم، ح ۱۱4 ؛ همان، 
ج3، ص ۱۱۱۱، ۱۷۲ - باب جوائز الوفد، ح ۲888; 
همــان، ج3، ص ۱۱55 ، 6 - باب إخراج الیهود من 
جزیرۀ العرب، ح ۲99۷؛ همان، ج4، ص ۱6۱۲، ۷8 
- باب مرض النبي صلی اهلل علیه و ســلم ووفاته، ح 
4۱68 ؛ همان، ح 4۱69; ج5، ص ۲۱46، ۱۷ - باب 
قول المریض قوموا عني، ح 5345; همان، ج6، ص 

۲680، ۲6 - باب کراهیة االختالف، ح 693۲.
)۲(. الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، مسلم 
بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق 
: محمــد فؤاد عبد الباقي، ج3 ، ص ۱۲5۷ ، 5 - باب 
ترک الوصیة لمن لیس له شيء یوصي فیه، ح ۲0; 

همان ح ۲۱; همان، ح ۲۲.
)3(. این حادثه در روز پنج شنبه اتفاق افتاد و مطابق 
نقل طبری آن حضرت در روز دوشنبه )چهار روز بعد( 
وفات یافت. طبری در حوادث ســنه یازدهم هجری 
می نویسد: »روزی که رسول خدا رحلت فرمود همه 
مورخین اتفاق دارند که روز دوشنبه بوده است«. در 
فتح الباری نیز ابن حجر می نویسد: آن حضرت روز 
پنج شنبه بیمار شد و روز دوشنبه رحلت کرد. )فتح 
الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر 

أبو الفضل العسقالني الشافعي، ج 8، ص ۱3۲(.
)4(. الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، مسلم 
بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق 
: محمــد فؤاد عبد الباقي، ج3 ، ص ۱۲5۷ ، 5 - باب 

ترک الوصیة لمن لیس له شيء یوصي فیه،ح۲۲.
)5(. صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل 

البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب البغا، ج۱، 
ص 54 ، 39 - باب کتابة العلم، ح ۱۱4 ؛ همان، ج3، 
ص ۱۱۱۱، ۱۷۲ - باب جوائز الوفد، ح ۲888; همان، 
ج3، ص ۱۱55 ، 6 - بــاب إخراج الیهود من جزیرۀ 
العــرب، ح ۲99۷؛ همان، ج4، ص ۱6۱۲، ۷8 - باب 
مرض النبي صلی اهلل علیه و سلم ووفاته، ح 4۱68 ؛ 
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کراهیة االختالف، ح 693۲.
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قوموا عني، ح 5345
)۷(. همــان ج۱، ص 54 ، 39 - باب کتابة العلم، ح 

۱۱4
)8(. الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، مسلم 
بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق 
: محمــد فؤاد عبد الباقي، ج3 ، ص ۱۲5۷ ، 5 - باب 

ترک الوصیة لمن لیس له شيء یوصي فیه،ح۲۲.
)9(. صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل 
البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب البغا، ج4، 
ص ۱6۱۲، ۷8 - بــاب مــرض النبي صلی اهلل علیه 
و ســلم ووفاته، ح 4۱68; الجامع الصحیح المسمی 
صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري 
النیســابوري، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي، ج3 ، 
ص ۱۲5۷ ، 5 - باب ترک الوصیة لمن لیس له شيء 

یوصي فیه،ح۲۱..
)۱0(. صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل 
البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب البغا، ج4، 
ص ۱6۱۲، ۷8 - بــاب مرض النبي صلی اهلل علیه و 

سلم ووفاته، ح 4۱69.
)۱۱(. رجــوع کنید به: مســند أحمد بن حنبل، أبو 
عبــد اهلل أحمد بن محمد بن حنبــل بن هالل بن 
أسد الشیباني، المحقق : السید أبو المعاطي النوري، 
ج ۱، ص ۲۲۲، ۲93، 3۲4، 3۲5 و 355; مسند أبي 
یعلــی، أحمد بن علي بن المثنی أبو یعلی الموصلي 
التمیمي، تحقیق : حســین سلیم أســد، ج 4، ص 
۲98، ح ۲409; صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، 
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، 
تحقیق : شعیب األرنؤوط، ج ۱4، ص 56۲، 8 - باب 
مرض النبي صلی اهلل علیه و ســلم، ح 659۷; تاریخ 
األمــم و الملوک )تاریخ طبری(، أبو جعفر محمد بن 
جریر الطبري، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، ج 3، 
ص۱9۲، ذکــر االحداث التي کانت فیها; الکامل في 
التاریخ ، عز الدین أبو الحســن علــی بن ابی الکرم 
المعروف بابن األثیر، ج ۲، ص3۲0، ذکر مرض رسول 

اهلل، صلی اهلل علیه و سلم، و وفاته وکتب دیگر .
)۱۲(. صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل 
البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب البغا، ج4، 
ص ۱6۱۲، ۷8 - بــاب مرض النبي صلی اهلل علیه و 

سلم ووفاته، ح 4۱69.
)۱3(. الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، مسلم 
بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق 
: محمــد فؤاد عبد الباقي،ج3 ، ص ۱۲5۷ ، 5 - باب 

ترک الوصیة لمن لیس له شيء یوصي فیه،ح۲۲.
)۱4(. صحیــح البخاري، محمد بن إســماعیل أبو 
عبداهلل البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب البغا 
ج5، ص ۲۱46، ۱۷ - باب قول المریض قوموا عني، 

ح 5345
)۱5(. همــان، ج۱، ص 54 ، 39 - باب کتابة العلم، 

ح ۱۱4
)۱6(. همان، ج3، ص ۱۱55 ، 6 - باب إخراج الیهود 

من جزیرۀ العرب، ح ۲99۷
)۱۷(. صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل 
البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب البغا، ج4، 
ص ۱6۱۲، ۷8 - بــاب مــرض النبي صلی اهلل علیه 
و ســلم ووفاته، ح 4۱69؛ الجامع الصحیح المسمی 
صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري 
النیسابوري، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي،ج3 ، ص 
۱۲5۷ ، 5 - باب ترک الوصیة لمن لیس له شــيء 

یوصي فیه،ح۲۲.
)۱8(. المصبــاح المنیــر في غریب الشــرح الکبیر 
للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، 

ج۲،ص 634 ، واژه هجر.
)۱9(. لسان العرب، ابن منظور محمد بن مکرم، ج 5، 

ص۲50، واژه هجر.
)۲0(. سوره نجم، آیه 3 .

)۲۱(. سوره حشر، آیه ۷ .
)۲۲(. سوره نور، آیه 63. ابن کثیر می نویسد: »ضمیر 
»امره« به رســول خدا)صلی اهلل علیــه وآله( بر می 
گردد« و در ادامه که قرآن فرمود: )أَْن تُِصیَبُهْم فِْتَنٌة( 
نیز می نویســد: »ای فی قلوبهم من کفر او نفاق او 
بدعة; )مخالفت با رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( 
سبب فتنه می شود( یعنی چنین افرادی در قلبشان 
بــه کفر، یا نفــاق، و یا به بدعت دچار می شــوند«. 
)تفســیر القرآن العظیم، ابن کثیر دمشقی اسماعیل 
بن عمرو، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، ج 6، 

ص8۲، سورۀ النور، آیة 63.
)۲3(. صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل 
البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب البغا، ج۱، 

ص 54 ، 39 - باب کتابة العلم، ح ۱۱4.
)۲4(. همــان، ج3، ص ۱۱۱۱، ۱۷۲ - بــاب جوائز 
الوفــد، ح ۲888 ؛ ج3، ص ۱۱55 ، 6 - باب إخراج 
الیهود من جزیرۀ العرب، ح ۲99۷؛ ج4، ص ۱6۱۲، 
۷8 - باب مرض النبي صلی اهلل علیه و سلم ووفاته، 
ح 4۱69; الجامع الصحیح المســمی صحیح مسلم، 
مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي،ج3 ، ص ۱۲5۷ ، 5 - 
باب ترک الوصیة لمن لیس له شيء یوصي فیه،ح۲0.
)۲5(. صحیــح البخاري، محمد بن إســماعیل أبو 
عبداهلل البخاري الجعفــي، تحقیق : مصطفی دیب 
البغــا، ج4، ص ۱6۱۲، ۷8 - باب مرض النبي صلی 
اهلل علیه و ســلم ووفاته، ح 4۱69؛ ج5، ص ۲۱46، 
۱۷ - باب قول المریض قوموا عني، ح 5345; الجامع 
الصحیح المسمی صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو 
الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق : محمد فؤاد 
عبــد الباقي،ج3 ، ص ۱۲5۷ ، 5 - باب ترک الوصیة 

لمن لیس له شيء یوصي فیه،ح۲۲.
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البغــا، ج۱، ص 54 ، 39 - باب کتابة العلم، ح ۱۱4 
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النبي صلی اهلل علیه و سلم ووفاته، ح 4۱69؛ الجامع 
الصحیح المسمی صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو 
الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق : محمد فؤاد 
عبــد الباقي،ج3 ، ص ۱۲5۷ ، 5 - باب ترک الوصیة 

لمن لیس له شيء یوصي فیه،ح۲۲.
)۲۷(. صحیــح البخاري، محمد بن إســماعیل أبو 
عبداهلل البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب البغا، 

ج3، ص ۱۱55 ، 6 - بــاب إخراج الیهود من جزیرۀ 
العــرب، ح ۲99۷؛ ج4، ص ۱6۱۲، ۷8 - باب مرض 
النبي صلی اهلل علیه و ســلم ووفاته، ح 4۱69؛ ج3، 
ص ۱۱۱۱، ۱۷۲ - بــاب جوائز الوفد، ح ۲888 ؛ )در 
این حدیث، به جای »ذرونی« کلمه »دعونی« آمده 
اســت(. در الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، 
مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، 
تحقیــق : محمد فؤاد عبد الباقــي، ج3 ، ص ۱۲5۷ 
، 5 - بــاب ترک الوصیة لمن لیس له شــيء یوصي 
فیه،ح۲0 نیز آمده است: قال: »دعونی فالّذی أنا فیه 

خیر«.
)۲8(. صحیــح البخاري، محمد بن إســماعیل أبو 
عبداهلل البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب البغا، 
ج3، ص ۱۱55 ، 6 - بــاب إخراج الیهود من جزیرۀ 
العرب، ح ۲99۷ شبیه همین مضمون در چند نقل 
دیگر نیز آمده اســت; ر.ک: صحیح البخاري، محمد 
بن إســماعیل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، تحقیق 
: مصطفی دیب البغــا، ج3، ص ۱۱۱۱، ۱۷۲ - باب 
جوائز الوفــد، ح ۲888 ؛ ج4، ص ۱6۱۲، ۷8 - باب 
مرض النبي صلی اهلل علیه و ســلم ووفاته، ح 4۱69 
)بدون نقل گریســتن ابن عباس(; الجامع الصحیح 
المسمی صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین 
القشیري النیسابوري، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي، 
ج3 ، ص ۱۲5۷ ، 5 - باب ترک الوصیة لمن لیس له 

شيء یوصي فیه،ح۲0
)۲9(. صحیــح البخاري، محمد بن إســماعیل أبو 
عبداهلل البخاري الجعفــي، تحقیق : مصطفی دیب 
البغــا، ج4، ص ۱6۱۲، ۷8 - باب مرض النبي صلی 
اهلل علیه و ســلم ووفاته، ح 4۱69 شــبیه به همین 
مضمون: ج۱، ص 54 ، 39 - باب کتابة العلم، ح۱۱4؛ 
ج5، ص ۲۱46، ۱۷ - باب قول المریض قوموا عني، 
ح 5345; الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، 
مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي، ج3 ،ص ۱۲5۷ ، 5 - 
باب ترک الوصیة لمن لیس له شيء یوصي فیه،ح۲۲.
)30(. فتح الباري شــرح صحیح البخاري، أحمد بن 
علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، ج 8، ص 

۱33، باب مرض النبي صلی اهلل علیه وسلم ووفاته.
)3۱(. عمدۀ القاری ، بــدر الدین عینی، ، ج ۱۲، ص 
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)3۲(. الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، مسلم 
بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق 
: محمــد فؤاد عبد الباقي، ج3 ،ص ۱۲5۷ ، 5 - باب 

ترک الوصیة لمن لیس له شيء یوصي فیه،ح۲0.
)33(. صحیــح البخاري، محمد بن إســماعیل أبو 
عبداهلل البخاري الجعفي، تحقیق : مصطفی دیب البغا، 
ج5، ص ۲۱46، ۱۷ - باب قول المریض قوموا عني، 
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تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي، ج3 ،ص ۱۲5۷ ، 5 - 
باب ترک الوصیة لمن لیس له شيء یوصي فیه،ح۲۲؛ 
فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن 
حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، ج 8، ص ۱34، 

باب مرض النبي صلی اهلل علیه وسلم ووفاته،



13
95

ه 
رما

 آذ
غ /

یــ
بل

32
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR

13
95

ه 
رما

 آذ
غ /

یــ
بل

33
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR

از دیربــاز موضوع فقــه مقارن، دغدغه 
ذهنی بســیاری از علما و اندیشمندان 
بزرگ و روشــنفکر بوده که شاهد این 
مقاله های  و  کتاب هــا  وجــود  مدعــا، 
بســیاری اســت که در ایــن زمینه به 
رشــته تحریر درآمده اســت. با نگاهی 
گذرا بر ادوار فقه شــیعه، آثار بســیار 
گران ســنگی را خواهیــم یافت که در 
مقام مقایسه فقه امامیه و عامه بر آمده 
اســت؛ آثاری که از دیر زمان تاکنون، 
بــرکات فراوانی را بــرای فقهای هر دو 
مذهب در پی داشــته است. این شیوه 
در  نامیده می شــود،  مقارن«  »فقه  که 
تاریــخ فقه اســالمی به ویــژه در فقه 
امامیــه، ســابقه ای به قدمــت مذاهب 

اسالمی دارد.

دربارۀ اثر

کتاب ارزشــمند »دایــرۀ المعارف فقه 
مقارن« توسط حضرت آیت اهلّل  العظمی 
مکارم شــیرزای)مدظله(؛ و با همکاری 
جمعــی از محققــان و فضــالی حوزه 
علمیه قم ، به رشــتة تحریــر درآمده 
است که در بردارنده آرای فقهای همه 

مذاهب اســالمی اســت، بدین نحو که 
عالوه بر تبیین و برجســته شــدن فقه 
اهــل بیت، آرای فقهی ســایرمذاهب و 
بلکــه کنوانســیون ها و مصوبات حقوق 
بین المللی نیز در آن مطرح شده است.

 ایــن کتاب نفیس به شــیوۀ موضوعی 
تنظیم شده اســت. طرح قواعد اصولی 
و فقهــی و رجالی به تناســب مســائل 
مختلف، ذکر فــروع مورد ابتال و حذف 
اثر  فروع نادر، از جمله ویژگی های این 
مهــم در تقویت وحــدت و هم گرایی 
فقهی مذاهب اسالمی محسوب می شود.

المعارف  انگيزه تأليف کتاب »دايرۀ 
مقارن« فقه 

گســتردگی علــوم، به ویــژه علم فقه 
و مطرح شــدن مســائل جدیــد فقهی 
کــه امــروزه رو به گســترش بــوده و 
تخصصی شــدن فقه و لزوم اشــراف بر 
انواع دیدگاه های فقهی در هر مســئله 
و نقشــی که فقه در مسائل اجتماعی و 
روزمره مردم دارد از یک ســو و ارتباط 
نزدیــک فرق اســالمی بــا یک دیگر و 
ضــرورت پیوند فرق مختلف به ویژه در 
زمینه مســائل فقهی و تأثیری که فقه 
مقارن در ریشــه یابی مســائل مختلف 
فقهی دارد از ســوی دیگر ســبب شده 
است ضرورت تدوین این دائره المعارف 
مهم  فقهی که در بر دارنده موضوعات 
و مسائل راهبردی در  فقه مقارن است، 

بیش از پیش احساس شود.

المعارف  »دايرۀ  کتاب  کلى  ساختار 
مقارن« فقه 

گفتنــی اســت اثــر ارزشــمند  »دایرۀ 
المعــارف فقــه مقارن«، بر اســاس فقه 
ترتیبی به بحث در باره مهم ترین مسائل 
فقه در چندین بخش مجزا مانند: اقتصاد 
اسالمی، مســائل مستحدثه فقهی، تاریخ 
و ادوار فقهی شــیعه و اهل سنت و منابع 
استنباط فقه آنان، جایگاه فلسفه در فقه 
و اصطالحات فقهی و... پرداخته اســت.

]۱[

ارائه مباحث در ایــن دائره المعارف به 
روش فقه مقارن است و مذهب مشهور 
پیروان اهل بیت علیهم الســالم و اهل 
ســنت و مذاهب دیگر اســالمی در آن 
مــورد توجه قــرار گرفتــه و در مورد 
هر یــک از مباحــث و موضوعاتی که 
نمونه هایــی از آنها ذکر شــده مقاالت 

مجزایی نگاشته شده است. ]۲[

اثر گزارش اجمالى محتوای 

در ابتــدای کتــاب » دایــرۀ المعارف 
فقه مقارن«، هــدف از نگارش این اثر 
به چنین  ارزشمند و ضرورت پرداختن 
فقهی بیان شده است. آن گاه تعریفی از 
فقه در لغت و اصطالح فقها و اصولیین 
ارائه و اهمیت این علم در لسان آیات و 
روایات بررسی گردیده است. گستردگی 
قلمرو فقه در مسائل حقوقی، اجتماعی 
و اقتصادی مورد بررســی قرار گرفته و 
امضایی بودن بســیاری از قواعد فقهی 

شرح داده شده است.]3[

در ادامــه برتری هــای فقه اســالمی و 
هماهنگــی و جامعیــت آن مورد توجه 
قــرار گرفته و ادوار مهم فقه شــیعه از 
عصر حضور ائمه علیهم الســالم تا عصر 
شــکل بندی و تبویب فقه و پس از آن، 
یعنــی دوره تحول در عرصــه فقاهت، 
دوره رکــود و تقلیــد ، عصــر تجدید 
حیــات فقهــی، دوره پیدایش حرکت 
حیات  تجدیــد  عصــر  اخباری گــری، 
اجتهــاد، عصــر نوآوری هــای فقهی و 
عصر ورود فقه بــه عرصه های گوناگون 
اجتماعــی و ویژگی های هر یک از این 
ادوار مــورد واکاوی قرار گرفته اســت. 
ســپس  بــه ادوار شــش گانه فقه اهل 
سنت اشــاره شــده و دوره های فقهی 
آنــان ، بــه دوران صحابــه و تابعین ، 
عصر ظهور مذاهــب فقهی، عصر توقف 
حرکــت اجتهادی، عصر رکــود فقهی، 
عصــر بازگشــت تالش فقهــی و عصر 
بیــداری و احیای باب اجتهاد تقســیم 

شده است. ]4[

ديدگاه  از  اســتنباط  منابع  تبيين 
اسالم فقهای 

هم چنیــن منابع اســتنباط از دیدگاه 
فقهای اســالم از جمله مولّفه های مهم 
فقه  المعــارف  ارزشــمند»دایرۀ  کتاب 
مقارن« به شــمار مــی رود  که در آن 
تمســک به قرآن، ســنت) فعل، قول و 
تقریر معصومین علیهم السالم(، عقل و 
اجماع به عنــوان اصلی ترین منابع فقه 
نزد شــیعه و اســتفاده از قرآن و سنت 
پیامبــر و صحابه، عقل، اجماع، قیاس ، 
استحســان ، مصالح مرسله، سد و فتح 
ذرایع به عنوان منابع فقهی اهل ســنت 

عنوان شده است. ]5[

کتاب»دایرۀ  دیگــر  هــای  بخــش  در 
المعارف فقه مقارن«، مقاالتی با عنوان 
عدم خأل قانونی در اســالم، انفتاح باب 
انسداد باب  اجتهاد و پی آمدهای منفی 
انفتاح  و مخالفان  موافقان  ادله  اجتهاد، 
بــاب اجتهــاد و دیدگاه هــای تحلیلی 
آنــان در ایــن زمینه، نقــش زمان و 
مکان در اســتنباط فقهــی، علوم پیش 
نیــاز اجتهاد، سرچشــمه اختالف فقها 
در فتوا، جایگاه فلســفه احکام در فقه 
از اصطالحات مهم  اســالمی، بخشــی 
ابواب  فقهی، ســاختار و طبقه بنــدی 
فقه اسالمی، مسائل مستحدثه و اصول 
کلی حاکم بر آن، ادله تقلید در مکتب 
اهل بیت علیهم الســالم و اهل سنت، 
رابطــه فقه و حکومــت، احکام امضایی 
، احکام تأسیســی ، عرفی شدن احکام 
فقهی، منابــع تشــریع در ادیان دیگر 
مانند مسیحیت و شریعت یهود، مصادر 
تشــریع و مبانــی حقــوق در مکاتب 

حقوقی معاصر ارائه شده است. ]6[

گــزارش تفصيلــى مباحث عمده 
کتاب

در فصل نخست از جلد اول کتاب»دایرۀ 
المعارف فقه مقــارن«، تعریف لغوی و 
اصطالحی فقه و نیز »موشــکافی و ریز 
بینی و فهــم دقیق« تعاریف اصطالحی 
بیان شــده اســت، در خاتمه این فصل 

بــه واژگان و برخی مباحــث مرتبط با 
تعریف فقه پرداخته شده است.

در فصل دوم کتاب ، هفت خصوصیت و 
ویژگــی فقه که در آیات و روایات بدان 
اشــاره شــده و در واقع نشــان دهنده 
حساســیت و اهمیت فقه در آئینه آیات 
و روایات اســت مورد تحلیل و بررسی 

جامع قرار گرفته است.

فصل ســوم از کتــاب  دارای این پیام 
است که دایره قلمرو فقه به گستردگی 
تمام ابعاد و مراحل زندگی بشــر است 
و اگــر فقها به جــای باریــک بینی و 
موشــکافی های معهود در باره مســائل 
و موضوعات شــناخته شــده، به بحث 
درباره مسائل و موضوعاتی بپردازند که 
در ابعاد جدید زندگی امروزی به وجود 
آمده اســت، معلوم می شود که گستره 
فقه همه عرصه های زندگی بشــر را در 

می گیرد. بر 

در فصــل چهارم کتاب، برتری های فقه 
اســالمی بر دیگــر قوانین بشــری ،در 
ضمن نکات هشت گانه بیان شده است 
تبعیض  رفع  پایان، »کنوانسیون  در  که 
از زنان« به عنوان یک نمونه از قوانینی 
که بر مبنای خرد جمعــی بین المللی 
یعنــی مجمــع عمومی ســازمان ملل 
متحد به تصویب رسیده، مطرح و مورد 

بررسی ونقد قرار گرفته است.

در فصل پنجم تبیین ادوار فقه اسالمی 
مورد تبیین دقیق قرار گرفته اســت لذا 
در ابتــدای این فصل به عصر تشــریع 
اشاره می شود که این دوره شامل دوره 
ابالغ کامل قرآن، گــردآوری و تدوین 
آن و تعلیــم ســّنت از ســوی پیامبر 
اکرم)ص( است. ســپس مؤلف گرانقدر 
این اثر، با اشاره به اینکه، همه مذاهب 
اســالمی این دوره را نخســتین دوره 
خود دانسته اند، به تفصیل در دو بخش 
تبییــن دوره های  و  بررســی  به  اصلی 
فقهی فقهای اهل بیت)علیهم الســالم( 
و دوره های شش گانه فقهای اهل سنت 

می پردازد.

کلیــات مبحث منابع اســتنباط احکام 
از دیــدگاه فقهای مکتــب اهل بیت و 
فقهای اهل ســنت مباحث فصل ششم 
کتــاب را تشــکیل می دهنــد. مقدمه 
نظام تشریع  مباحث  این فصل شــامل 
احکام، تفاوت فقها در نحوه اســتنباط 
و حجیــت و عدم حجیت ادله اســت و 
سپس در دو بخش، منابع اتفاقی و غیر 
اتفاقی فقهای اسالم معرفی شده است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
با طرح این ســؤال اصلــی که با وجود 
تحوالت زندگی انسان و نیازهای او در 
و  ثابت  قوانین  اعصار مختلف، چگونــه 
محدود شــرعی می تواند پاسخ گوی این 
نیازها باشــد، به پاســخ مفصل آن در 
ضمن  مباحث فصل هفتم می پردازد.

در فصل هشــتم به این پرسش کلیدی 
پاســخ داده شــده اســت که آیا باب 
اّولیه  از منابع  احکام شــرعی  استنباط 
اســالم باز اســت یا بســته؟ آیا کسی 
نمی تواند یا نباید دســت به استنباط و 

بزند؟ استخراج حکم شرعی 

این بخــش مهــم  از کتــاب » دایرۀ 
المعارف فقه مقارن«  در پی آن اســت 
بیت)علیهم  اهل  که دیــدگاه مکتــب 
السالم( و نظر اهل ســنت و دالیل هر 

کــدام را در باره انفتاح یا انســداد باب 
اجتهــاد، در قالب بحث هــای مختلف 

نماید. بیان 

دورنگری ، جامعیــت و انعطاف پذیری 
مطلــوب که در اســالم وجــود دارد، 
ایجاب می کند تأثیــر زمان و مکان در 
احکام لحاظ شود؛ زیرا بر اثر دورنگری 
است که شــرایط هزاران سال بعد نیز 
در گســتره احکام دیده خواهد شد.لذا 
چگونگــی تأثیــر زمــان و مــکان در 
نهم  استنباط احکام شــرعی، در فصل 
مــورد واکاوی مولّف آن اثــر قرار می 

گیرد.

فصل دهم به  علــوم پیش نیاز اجتهاد 
اختصــاص دارد و در فصل یازدهم نیز 
ریشــه یابی اختالف فتــاوا مورد تأمل 

 اثر ارزشمند حضرت آيت اهلل 
العظمى مکارم شيرازی )مدظله( 
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قرار می گیرد که پس از بیان مقدمه به 
ســیزده عامل اختالف در مسائل مورد 

اختالف اشاره می شود. 

پاسخ به  این ســؤال همیشگی بشرکه 
»آیــا افعال الهــی در عالــم تکوین و 
تشــریع، دارای هــدف و غرض اســت 
یــا خیــر؟« ، در ضمن یــک مقدمه و 
ســه بخش در فصــل دوازدهم  دنبال 

می شود. 

ســیزدهم  فصــل  در  چنیــن  هــم 
،  اصطالحــات مرتبط با مقام تشــریع 
احکام ،اصطالحــات مربوط به مناصب 
فقها،اصطالحــات فقهــی در بیان فتوا 
و احتیــاط و اصطالحــات فقها در باره 
انجــام تکالیف مــورد تحلیل و واکاوی 

قرار گرفته است.

اثــر گرانســنگ در فصل  این  مولّــف 
چهاردهم،بحث ســاختار فقه اســالمی 
را در دو محور »ساختار فقهی امامیه« 
و »ســاختار فقهی اهل ســنت« مورد 
توجــه قرار می دهد. ابتدا در ســاختار 
فقهی امامیه به ســراغ کهن ترین دسته 
بندی ها می رود و با بیان دســته بندی 
مرحوم کلینی در فروع کافی فقهایی را 
که به نحوی متأثر از ایشان هستند، به 
چهار گروه تقســیم می کند.در ساختار 
فقهی اهل سنت نیز با طرح این مطلب 
که بعضی از تقســیمات اهل ســنت به 
نظــر مشــهور امامیه نزدیک اســت و 
بعضی کاماًل متفاوت اســت، تقسیمات 
چند فقیه و محدث معروف اهل ســنت 

را مطرح می سازد.

هــم چنین نویســندۀ کتــاب » دایرۀ 
پانزدهم  المعــارف فقه مقارن«،فصــل 
این اثر را  به مسائل مستحدثه و اصول 
کلی حاکم بر آن اختصاص داده است ، 
و در فضل شــانزدهم نیز با طرح مسألة 
ادله تقلید در مکتــب اهل بیت)علیهم 
السالم( و اهل ســنت ،در صدد تبیین  
چیســتی حقیقت تقلیــد در دین، ادله 
تعییــن محدوده  و  فریقین  تقلیــد در 

است. برآمده  تقلید 

تبییــن مفاهیم فقــه و حکومت و بیان 
ضرورت حکومت و دلیل نیاز به آن،أهم 
مباحث فصل هفدهم کتاب را تشــکیل 

می دهد.

در فصــل هیجدهم نیز  چیســتی معنا 
و مفهــوم احکام امضائی و تأسیســی و 
عرفی شــدن احکام مورد اشــاره قرار 
گرفته اســت و در پایــان نتیجه گیری 
شــده که معنای احکام امضایی، عرفی 
شــدن احکام نیست، تا هرچه در میان 
عقالی اهــل عرف رایج شــود، از نظر 
اســالم مورد قبول باشد، بلکه همه آنها 
بــه یکی از دو طریق]۷[ باید به امضای 

شارع مقدس برسد.

در فصل نوزدهم کتاب » دایرۀ المعارف 
فقه مقارن« به این نکته مهم اشاره شده 
کــه اهمیت فقه اســالمی و آموزه های 
قرآن و ســنت نبــوی و مکتــب اهل 
آنها  الســالم( و گستردگی  بیت)علیهم 
هنگامی روشن می شــود که با شرایع 
موجود مقایسه شــود.لذا  بحث در دو 
حوزه اصلی منابع شــریعت مسیحی و 
منابع شــریعت یهود، بــه تفصیل مورد 

توجه  مّولف  اثر قرار می گیرد.

فصل بیســتم کتاب در واقع گزارشــی 
اســت نقادانه از تالش هایی که بشــر، 
بــدون اتکا بــر تعالیم دینــی در طول 
قــرون متمادی، بــرای تعییــن مبانی 
واقعــی حقوق پــی ریزی یــک نظام 
اجتماعی، انجام داده است؛ تالش هایی 
که به رغــم مواجه با تناقضات متفاوت، 
همچنــان به راه پر خطــای خود ادامه 

می دهد.

در پایــان هــر مجلد از ایــن مجموعه 
فقهی نیز ، فهرســت هایی از آیات قرآن 
، احادیث معصومان، فهرســت اســامی 
اشخاص، فهرست اماکن، قبایل و منابع 
مورد استفاده در تألیف ارائه شده است.

]8[

بایــد گفــت تألیــف این  در خاتمــه 
اثــر  نفیــس تقریبی توســط حضرت 
آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی و با 

همکاری جمعی از فضالی حوزۀ علمیة 
قــم ، در دو جلد و در ۷۱۲ صفحه، در 
قطع رحلی توســط انتشارات امام علی 
بن ابی طالب علیه السالم به زیور طبع 
آراســته شده و در ســال ۱385 برای 
اولین بار منتشــر شــده و تا کنون نیز 
چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.

پى نوشت: 
]۱[  دایرۀ المعارف فقه مقارن، آیت اهلل العظمی 

مکارم شیرازی، ج۱، ص۲9.
]۲[ همان.

]3[ همان، ص3۱.

]4[ همان؛ ص۷5.
]5[ همان؛ ص ۱5۷.
]6[ همان؛ ص۲۱۱.

]۷[ امضای شارع دو گونه است: یا شارع صریحاً 
آن را می پذیــرد، مانند »أحــّل اهلّل  البیَع« یا با 
ســکوت خود آن را امضا می کند؛ مانند: سکوت 

کردن در مقابل اعتماد عرفی بر خبر واحد.
]8[ دایرۀ المعارف فقه مقارن، آیت اهلل العظمی 

مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۷0۱.

حوزه علمیه دارالمبلغین فلسفی در سال ۱385 توسط 
مرجع عالیقدر جهان تشــیع و مفسر عظیم الشان قرآن 
کریم ، حضرت آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در 
منطقــه ۱۲ تهران )خیابان ری( تأســیس و هم اکنون 

نیز با مسئولیت ایشان  اداره می گردد.

حوزه علمیه دار المبلغین مرحوم فلسفی )رحمه اهلل(

اما چرا نام این مدرسه، فلسفی است؟ 
جواب این ســئوال در نگاه بلند معظم 
له اســت که با اقدامــی مدبرانه آوازه 
خطیــب بیــن المللی شــیعه را برای 

نگهداشتند. زنده  تاریخ  همیشه 

این حــوزه در منزل مســکونی واعظ 
شــهیر و خطیب توانمنــد ایران، که 
نام وی در میان خطبای جهان تشیع 
درخششــی خیــره کننــده دارد بنا 
گردیده است، شــخصیتی که حضرت 
امــام خمینی رحمــه اهلل علیه وی را 
زبان گویای اسالم ومقام معظم رهبری 
مد ظلــه العالی وی را »پهلوان منبر« 
خواندند و در تجلیل از شخصیت وی 
چنین می فرمایند: »آن مرحوم یگانه 
زمان در وعــظ و تبلیغ منبر و دارای 
حق عظیمــی بر اصحــاب این حرفه 
مقدس بود و خدمات بزرگ ایشان در 
راه تبلیغ دین فراموش ناشــدنی است 
. ایشــان گشاینده یک راه جدیدی در 
منبــر و در فن منبر و هنر منبر بود و 

ما در این فن هیچ کسی را مثل آقای 
نشنیدیم.« و  ندیدیم  فلسفی 

آیــت اهلل العظمــی مکارم شــیرازی 
هــم با عنایــت به زنده مانــدن یاد و 
خاطره این شــخصیت کــم نظیر، که 
بــه فرمایش خود ایشــان 45 روز در 
ســاواک با یکدیگر شکنجه های زمان 
طاغــوت را تحمل مــی نمودند ملک 
مزبــور را از ورثه ایشــان خریداری و 
در ســال ۱38۲ شــروع به ســاخت 
حوزه علمیه در این مــکان نمودند و 
در ســال ۱385 این حوزه به دســت 
مبارک ایشــان افتتــاح گردید؛ و نام 
نهاده شد. بر آن  دارالمبلغین فلسفی 

این حوزه علمیه در زمینی به مساحت 
6۲4 متــر مربــع و ۲0۱5 متر بنا در 
پنج طبقه بنا گردیده اســت و دارای 
ســالن اجتماعــات، کتابخانه و قرائت 
نهارخــوری، بخش  نمازخانه،  خانــه، 

اداری و مدرسها می باشد.

آدرس خیابان ری، نرسیده به سه راه 
دار،دار  در  امین حضور،جنــب کوچه 

اهلل( فلسفی)رحمه  مرحوم  المبلغین 
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معارف اسالمی
عقيدتى  فرهنگى-  خاستگاه  عنوان: 
در  همگانى  دفاع  و  مردمى  بســيج 

اسالم

ســوال: بســیج مردمی از چه خاستگاه 
فرهنگی و عقیدتی سرچشمه می گیرد؟

پاسخ اجمالى: بســیج در حقیقت بروز 
یــک وظیفه اســالمی و ملــی یک ملت 
بــرای دفــاع از کیــان خود اســت و از 
»ضــرورت دفاع« سرچشــمه می گیرد. 
برای حمایت  »جهاد دفاعی« و »جهــاد 
از مظلومان« بر همه مســلمانان در برابر 
هجوم دشــمنان به کشورهای اسالمی و 
مرزهای آن واجب اســت. صدر اسالم نیز 
که پیامبر خدا)ص( سپاه منظم حرفه ای 
نداشــت، دفاع یک وظیفه همگانی بود و 
مردم در زمــان جنگ برای دفاع از کیان 

اسالمی بسیج می شدند.

امروزی  به شکل  بسیج  تفصيلى:  پاسخ 
که از آن به عنوان »بسیج مستضعفین« و 
»حشد الشعبی« یاد می شود، در حقیقت 
بروز وظیفه اســالمی - ملی همگانی یک 
ملت برای دفاع از کیان دینی و ملی خود 
اســت و از ضرورت دفاع سرچشــمه می 
گیرد که اسالم تاکید بسیار زیادی به آن 
دارد. بســیج در نظر کارشناسان جهاني 
مولودي جدید است که نمي توانند آن را 
بشناســند، اما خاستگاه فکری و فرهنگی 
آن آیات قرآن و ســیره پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( و اهل بیت)علیهم السالم( می 

باشد.

در صدر اســالم که پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( سپاه منظم و حرفه ای نداشت، دفاع 
یک وظیفه همگانی بود و مردم در زمان 
جنگ برای دفاع از کیان اســالمی بسیج 
می شدند. پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( در 
زمان جنگ مردم را جمع می کرد و برای 
مقابله با دشــمن همه آنها را بســیج می 
نمــود و با صاحب نظران بــرای مقابله با 

دشمن مشورت می کرد. نمونه بارز آن را 
در جریان جنگ أحزاب می توان مشاهده 
کرد که پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( بعد از 
مشــورت با اصحابش، وقتی بنا شد برای 
مقابله با دشــمن خندقی حفر شود، همه 
مسلمانان را بســیج کرده و هر ده نفر را 
مأمور حفــر 40 ذراع )حدود ۲0 متر( از 
خندق کــرده بود؛ و خود نیز شــخصاً با 
آنها همکاری می کرد.)۱( همه مسلمانان 
وظایفی که به آنها ســپرده شــده بود را 
به درســتی انجام دادنــد و در نهایت با 
اینکه تعداد دشــمنان اسالم بسیار بیشتر 
از مســلمانان بود، اما مســلمانان در این 
جنگ پیروز شــدند و این نشان می دهد 
در هر کاری که همه مردم برای انجام آن 
بســیج شوند و با اخالص و همدلی تالش 

کنند قطعا به نتیجه می رسد.

در راســتای دفــاع همه جانبــه از کیان 
اسالمی، در آیات قرآن بر ضرورت بسیج 
و آمادگی مســلمانان بــرای جهاد تاکید 
بسیاری شده اســت. در حقیقت دفاع از 
اســالم و حفظ اســتقالل آن و حفاظت 
از مرزهــای آن در مقابل دشــمنان یک 
اصل ثابــت در قرآن اســت. خداوند در 
وا  آیه 60 ســوره انفال می فرماید: »َو أَِعدُّ
ٍۀ«؛ )و در برابر  لَُهْم َما اْســَتَطْعُتْم ِمْن ُقــوَّ
دشــمنان هر قدر توانایی دارید از نیرو و 
قدرت آماده ســازید(. بسیج نیز بر اساس 
همین اصل قرآنی شــکل گرفته و اسالم 
ایــن اصل را تبیین کــرده و صورت ها و 
اشــکال مختلف عمل به آن را بر اساس 
مقتضیات زمان قرار داده است.)۲( کلمه 
»قوۀ« در این آیــه یک کلمه کوچک اما 
پر معنایی است که نه تنها وسائل جنگی 
و سالح های مدرن هر عصری را در بر می 
گیرد، بلکه تمــام نیروها و قدرت هایی را 
که به نوعی از انواع در پیروزی بر دشمن 
اثر دارد شــامل می  شود، اعم از نیروهای 

مادی و معنوی.)3(

اصوال جهاد در اســالم بــرای چند هدف 
مشخص تشریع شده است که در دو مورد 
از آنهــا »ضرورت حضور و ســازماندهی 
همگانی در جهاد«، مفهوم بسیج مردمی 
را آشــکار و نمایان می کنــد؛ این موارد 

از: عبارتند 

الف( جهاد ابتدایی آزادی بخش: خداوند 
دســتورها و برنامه هایی برای سعادت و 
آزادی و تکامل و خوشــبختی و آسایش 
انســانها طرح کــرده اســت، و پیامبران 
خود را موظف ســاخته که این دستورها 
را بــه مردم ابالغ کننــد، حال اگر فرد یا 
جمعیتی بر ســر راه دعوت انبیاء موانعی 
ایجاد نمایند، آنها حق دارند نخســت از 
طریق مســالمت آمیز و اگر ممکن نشــد 
با توســل به زور این موانع را از ســر راه 
دعوت خــود بردارنــد و آزادی تبلیغ را 
برای خود کســب کننــد. همچنین اگر 
کســانی مؤمنان را تحت فشار قرار دهند 
که به آیین سابق باز گردند برای رفع این 

فشار جهاد ابتدایی جایز خواهد بود.

ب( جهاد دفاعی : آیا صحیح اســت وقتی 
کسی به انسان حمله می کند، او از خود 
دفــاع ننماید؟ یا ملتی متجاوز و ســلطه 
گر هجــوم بر ملــت دیگر ببرنــد و آنها 
دست روی دســت گذارده نابودی کشور 
و ملت خویش را تماشــا کنند؟ در اینجا 
تمام قوانین آســمانی و بشری به شخص 
یــا جمعیتی که مورد هجوم واقع شــده 
حق می  دهد برای دفاع از خویشتن به پا 
خیزد و آنچــه در قدرت دارد به کار برد، 
و از هــر گونه اقــدام منطقی برای حفظ 
موجودیت خویش فروگذار نکند. این نوع 

جهاد را »جهاد دفاعی« می نامند.

ج( جهاد برای حمایت از مظلومان : شاخه 
دیگری از جهــاد که در آیات دیگر قرآن 
به آن اشــاره شده، جهاد برای حمایت از 
مظلومان است، در آیه ۷5 سوره نساء می 
خوانیم: »َو ما لَُکْم ال تُقاتُِلوَن فِي َســِبیِل 
جاِل َو النِّساِء  ْضَعِفیَن ِمَن الرِّ ِ َو الُْمْســتَ اهللَّ
َّنا أَْخِرْجنا ِمْن  َِّذیــَن یَُقولُوَن َرب َو الِْولْداِن ال
الِــِم أَْهُلها َو اْجَعْل لَنا ِمْن  هِذِه الَْقْریَِة الظَّ

ا َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدنَْک نَِصیراً«؛  لَُدنَْک َولِیًّ
)چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و 
تضعیف  ستمگران[  ]بدست  که  کودکانی 
شــده  اند پیکار نمی کنیــد، همان افراد 
]ســتمدیده ای[ که می گویند: خدایا! ما 
را از این شهر ]مکه[ که اهلش ستمگرند 
بیرون ببر، و برای ما از سوی خود، ولیی 
قــرار ده، و برای ما از ســوی خود یار و 
یــاوری معین فرما(. قرآن از مســلمانان 
مــی خواهد که هــم در راه خــدا و هم 
مســتضعفان مظلوم، جهاد کنند، و اصوال 
این دو از هم جدا نیســتند و با توجه به 
اینکه در آیه فوق قید و شــرطی نیست، 
این مظلومان و مســتضعفان در هر نقطه 
جهان باشــند، باید از آنهــا دفاع کرده و 
نزدیــک و دور، داخــل و خارج کشــور 
تفــاوت نمی  کنــد. این دســتور یکی از 
ارزشمندترین دستورات اسالمی است که 

از حقانیت این آیین خبر می  دهد.

د( جهاد برای محو شــرک و بت پرستی : 
شــرک و بت پرســتی نه دین است و نه 
آیین و نه محترم شــمرده می  شود، بلکه 
یک نــوع خرافه و انحراف و حماقت و در 
واقــع یک نوع بیمــاری فکری و اخالقی 
است که باید به هر قیمت که ممکن شود 

آن را ریشه  کن ساخت.)4(

در بین این اهدافی که بیان شــد »جهاد 
برای دفــاع« و »جهاد بــرای حمایت از 
مظلومــان« در عصــر حاضــر از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و دفاع بر همه 
مســلمانان در برابر هجوم دشــمنان به 
کشورهای اســالمی و مرزهای آن واجب 
اســت، و منحصر به کشــوری نیست که 
انســان در آن زندگــی می  کنــد، بلکه 
همه مســلمین دنیا بایــد در برابر هجوم 
اجانب به کشــورهای اسالمی یا مقّدسات 
مســلمانان مدافع یکدیگر باشــند، خواه 
از طریق بذل مال باشــد یــا جان یا هر 
وســیله دیگر. در ایــن امــر احتیاج به 
اذن حاکم شــرع نیســت، ولی برای نظم 
و هماهنگــی برنامــه  های دفاعــی باید 
یا فرماندهان  امکان فرمانــده  در صورت 
آگاه و مــورد اعتمادی را بــا نظر حاکم 

شــرع تعیین کنند)5(؛ زیرا بدون شــک 
جهــاد و آمادگی در برابر دشــمن، بدون 
ســازماندهی و تهیه ساز و برگ مناسب و 
اســلحه روز امکان پذیر نیست)6( و قطعا 
تــک تک مردم به تنهایی نمی توانند این 
کار را انجــام دهند و حکومت اســالمی 
نیــز بدون حمایت مــردم کاری از پیش 
نمی برد، در نتیجه الزم اســت حکومت 
با نظر حاکم شــرع برای ایــن کار برنامه 
ریزی کنــد و مردم را برای دفاع در برابر 
تهاجمات دشــمن آموزش دهد و تشکیل 
بســیج یکی از بهترین راه ها برای انجام 
این کار بود که توسط امام خمینی)قدس 

سره( صورت پذیرفت.

ایشــان به خاطر تاکیدهــای فراوانی که 
اســالم بر ضرورت آمادگی برای دفاع از 
کیان اســالمی دارد بسیج را تشکیل داد 
و بارها در ســخنان خود بر الهی بودن و 
اســالمی بــودن آن و اهمیت و نقش آن 
برای پیروزی و پیشــرفت تاکید داشتند. 
به عنــوان مثال در یکی از سخنانشــان 
فرمودند: »بسیج شــجره طیبه و درخت 
تناور و پر ثمري است که شکوفه هاي آن 
بوي بهار وصــل و طراوت یقین و حدیث 
عشــق مي دهد، بســیج مدرسه عشق و 
مکتب شــاهدان و شهیدان گمنامي است 
که پیروانش بر گلدســته هاي رفیع آن، 
اذان شــهادت و رشــادت ســر داده اند. 
بســیج میقات پا برهنگان معراج اندیشه 
پاک اســالمي اســت که تربیت یافتگان 
آن، نام و نشــاني در گمنامي و بي نشاني 
گرفته انــد«.)۷( در جای دیگر نیز تاکید 
داشــتند که سنگ بناي بســیج بر حکم 
فقهي و جهادي اســتوار اســت؛ جهادي 
کــه مبتني بر روحیه دفاعي باشــد و نه 
تهاجمي یا جهان گشــایي...، هر گاه قوه 
ایمان در ملتي زنده شــود، همگان را به 
قیام اهلل فرا مي خواند و مي تواند سرتاسر 
یک کشور را بســیج نماید، معیار حرکت 
بسیج هم همین اســالم و درک مفاهیم 

عالیه آن است.)8(

در پایــان الزم به ذکر اســت که بســیج 
مردمی و دفاع همگانی اختصاص به امور 
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نــدارد و همانطور که دشــمنان  نظامی 
اســالم برای ضربه زدن بــه دین فقط به 
جنگ نظامــی اکتفا نمی کنند و در امور 
فرهنگــی و اقتصادی و... نیز ســعی می 
کنند به اســالم ضربه بزننــد، توده های 
مردم و نیروهای مخلــص و با ایمان نیز 
الزم اســت در همه زمینه ها کار جهادی 
انجام دهند و نقشــه های دشمن را نقش 
بــر آب کنند؛ چنانکــه امیرمؤمنان)علیه 
الســالم( در عهدنامه مالک اشتر بر نقش 
توده مردم در همه امــور تأکید می  کند 
یِن  ََّمــا ]َعُموُد[ ِعَماُد الدِّ و می  فرماید: »إِن
الَْعامَُّة  ْعَداِء  لأِْلَ ُۀ  الُْعدَّ َو ِجَماُع الُْمْسلِِمیَن َو 
ِمَن اأْلُمَّة«)9(؛ )به یقین ســتون دین، و 
سبب اجتماع مسلمانان و ذخیره دفاع از 
دشــمنان، تنها »توده مردم« هستند(. به 
یقین همان گونه که توده مردم در عرصه 
جهاد بر ضّد دشــمن نقش اساسی دارند، 
در امــور فرهنگی و جهاد ســازندگی و 
توسعه اقتصادی نیز نقش آنان انکارناپذیر 

است.)۱0(

انسانى  عنوان: رســالت اجتماعى و 
درحمايت از ناتوانان جسمى

پرســش: در جامعه اســالمی، حکومت 
و آحاد مــردم، چه مســئولیتی در قبال 
ناتوانان جسمی مثل نابینایان و ناشنوایان 

و معلوالن دارند؟

آموزه  اسالم  مبین  دین  اجمالى:  پاسخ 
های بســیار واضح و راهگشایی در قبال 
این قشــر از اجتماع دارد. اسالم پیش از 
هر کاری، نگاه جامعه را درباره شهروندان 
معلول اصــالح می کنــد. از طرفی همه 
شهروندان را به یاری و دستگیری از آنها 
ترغیب می کند. چنانکه پیامبر اکرم)ص( 
می فرمایند: »نگاه پیوســته به گرفتاران 
و جذامیــان مکنید که مایــه اندوه آنها 
است«. همچنین می فرمایند: »راهنمایی 
نابینا تاچهل قدم، موجب آمرزش گناهان 
می شــود«. امام حسین)علیه السالم( نیز 
فراموشــی نابینایان، ناشنوایان و معلوالن 

را عهد شکنی با خداوند می داند.

و معلولین  ناتوانــان  پاســخ تفصيلى: 
روانی و جســمی از وضعیت بســیار ویژه 
ای در جامعــه برخوردارنــد. آنها اگرچه 
به واسطه نارســایی هایی که در جسم یا 
روان شــان وجود دارد، دچار محدودیت 
هایی غیر قابــل اجتناب اند اما این گونه 
هم نیســت که هیچ ظرفیتی برای برای 
رشــد و تکامل نداشته باشــند. به همین 
دلیل ســایر اقشــار اجتماعی که از این 
مشــکالت رنج نمی برنــد، وظایفی برای 
دستگیری از آنها دارند. دین مبین اسالم 
نیــز به عنــوان کامل ترین دیــن و ارائه 
دهنده مفصل ترین برنامه زندگی انســان 
ها، آموزه های بســیار واضح و راهگشایی 

در قبال این قشر از اجتماع دارد.

نگاه اسالم به معلولین و ناتوانان جسمی:

در مواجهــه با معلوالن و ناتوانان، شــاید 
مهم تر از هر آموزه ای، نگاهی اســت که 
بایــد در رابطه با آنها اصالح شــود. یکی 
از مهــم ترین اموری کــه هنگام مواجهه 
با این گروه هــای اجتماعی باید در نظر 
داشــت، تحقیر نکردن آنها است. در آیه 
۱۱ ســوره حجرات می خوانیم: »یا أَیَُّها 
ْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعسی   الَّذیَن آَمُنوا ال یَْســخَ
أَْن یَُکونُوا َخْیراً ِمْنُهْم َو ال نِســاٌء ِمْن نِساٍء 
َعســی  أَْن یَُکنَّ َخْیراً ِمْنُهن «؛ )ای کسانی 
که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان 
شــما گروه دیگر را مســخره کنند، شاید 
آنها از اینها بهتر باشــند؛ و نه زنانی زنان 
دیگر را، شــاید آنان بهتر از اینان باشند(. 
حکم این آیه عام اســت و شــامل همه 
اقشار اجتماعی، از جمله ناتوانان جسمی 
می شود. امام صادق)علیه السالم( نیز در 
با گرفتاران  باره بایســتگی های مواجهه 
از قول پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله( 
ِ:  اَل تُِدیُموا  مــی فرماید: »َقاَل َرُســوُل اهلَلّ
َظَر إِلَی أَْهِل الَْبــاَلِء َو الَْمْجُذوِمیَن َفإِنَُّه  الَنّ
نگاه  فرمود:  اکرم  )پیامبر  یَْحُزنُُهْم«)۱۱(؛ 
پیوســته به گرفتاران و جذامیان مکنید 

که مایه اندوه آنها است(.

رســول اکرم)صلــی اهلل علیــه وآله( در 
حدیثــی در توضیح نابینایــی واقعی می 

فرماید: »لَیــَس األعَمی َمــن یَعِمی أنَها 
)نابینا  بَِصَیــرۀ«)۱۲(؛  تَعِمی  َمن  األعَمی 
کسی نیســت که چشمش بینایی نداشته 
باشــد بلکه کور واقعی کســی است که 
بصیرت و بینش باطنی خود را از دســت 
السالم(  علی)علیه  باشــد(. حضرت  داده 
نیز در بیانی شــبیه به این سخن رسول 
خدا)صلــی اهلل علیه وآله( مــی فرماید: 
»لَیَســت الُرؤیَة َمَع الُعُیــون َو إنَما الُرؤیَة 
الُعُقــول«)۱3(؛ )دیدن  َمــَع  الَحِقیِقیــة 
حقیقی دیدن با چشــم ظاهری نیســت 
همانا دیدن حقیقی دیدن با عقل هاست(.

این سخنان نشان از محترم بودن ناتوانان 
جســمی و روانــی در نگاه دیــن مبین 
اســالم دارد و به همین خاطر می بینیم 
که حضــرات معصومین)علیهم الســالم( 
همیشــه با تعابیری بســیار لطف آمیز و 
احترام برانگیز راجع به آنها صحبت کرده 
اند. در حدیثی از پیامبر اســالم)صلی اهلل 
َعفاَء  علیه وآله( می خوانیــم: »اَبْغونی الضُّ
َّما تُْرَزقوَن َو تُْنَصروَن بُِضَعفائُِکْم«)۱4(؛  َفاِن
)ناتوانان را برای من بیابید زیرا شــما به 
برکــت ناتوانان خــود روزی داده و یاری 

می شوید(.

توصيه عمومى اســالم به حمايت از 
ناتوانان و ضعيفان جامعه:

الســالم(  معصومین)علیهــم  حضــرات 
همــواره حکومت اســالمی و آحاد مردم 
را در قبــال »ناتوانان و ضعیفان« جامعه، 
مســئول معرفی می کردنــد و مردم راه 
برای دســتگیری از انها برمی انگیختند، 
که همه این بیانــات، موضوع خدمت به 
»ناتوانان و معلولین جســمی« را نیز در 
بر مــی گیرد. برای مثال مــی بینیم که 
حضرت علی)علیه الســالم( در نامه خود 
بــه مالک اشــتر و در بخشــی از آن که 
وظیفه حاکم حکومت اسالمی را در قبال 
نیازمندان و ناتوانان روشــن می کند، می 
فرماید: »بخشی از بیت المال و بخشی از 
غله های زمین های غنیمتی اسالم را در 
هر شهری به این طبقه اختصاص ده. زیرا 
تفاوتی بین خودی و غیر خودی نیست و 

دورترین مســلمانان همانند نزدیک ترین 
آنان سهمی مساوی از بیت المال دریافت 
می کنند. مبادا سرمســتی حکومت تو را 
از رسیدگی به آنان باز دارد بلکه همواره 
در فکر مشکالت آنان باش و به آنان اخم 
مکن. به ویژه کسانی که از چشم ها دورند 
و در منظر و مرئی نیستند اولویت داشته 
و بیشتر سزاوار رسیدگی می باشند چون 
دیگران آنــان را کوچک می شــمارند و 
کمتر به تو دســت رسی دارند. برای این 
گروه افــرادی مطمئن خداترس و فروتن 
را انتخــاب کن تا دربــاره آنان تحقیق و 
مسائل را به تو گزارش کنند. نیز پیوسته 
از آنان دل جویی کن چون مســئولیتی 
ســنگین بــر دوش زمــام داران اســت. 
پس بخشــی از وقت خود را به کســانی 
اختصاص ده که به تو نیاز دارند و شخصا 
به امور آنان رســیدگی کن و در مجلس 
عمومی با آنان بنشین. سربازان و یاران و 
نگهبانان خود را از ســر راه شان دور کن 
تا بدون اضطراب با تو سخن بگویند. من 
از رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( بارها 
شــنیدم که می فرمــود: ملتی که حقوق 
ناتوانــان را از زورمندان بدون ترس و لرز 
بازستاند رستگار نخواهد شد. پس  نتواند 
درشتی و ســخنان ناهموار آنان را تحمل 

کن«.)۱5(

امام صادق)علیه السالم( نیز درباره یاری 
مبتالی« جامعه  و  »نیازمند  شــهروندان 
مــی فرماید: »َمْن کاَن فِــی حاَجِه أَِخْیه 
ُ فِی َحاَجِتِه«)۱6(؛ )هر  الُْمْســلِم َکاَن اهللَّ
کس نیاز برادر مســلمان خود را رفع کند 
خداونــد نیــز نیازهایــش را برطرف می 
نماید(. نیز آن حضرت در بیان مشــابهی 
می فرماید: »کلُّ معــروٍف صدقٌه، والّدالُّ 
َعلَــی الَخیِر کفاعلِــِه، َواهلُل یُِحــبُّ اِغاثَه 
الهفــاِن«)۱۷(؛ )هــر کار پســندیده ای 
صدقه ]در راه خدا[ اســت. کســی که بر 
کار خیر داللت کند مانند کسی است که 
آن کار را انجام داده اســت و خداوند به 
فریاد غمدیدگان رســیدن را دوست می 

دارد(.

از  حمايت  در  اســالم  خاص  توصيه 
ناتوانان جسمى: معلولين و 

در کنار ایــن توصیه های عمومی، بیانات 
صریحــی نیز از ســوی معصومین)علیهم 
السالم( بر رســیدگی به امور »معلولین و 
ناتوانان جسمی« صادرشده است. چنانکه 
رســول اکرم)صلی اهلل علیه وآله( درباره 
کمک به نابینایــان فرموده اند: »َمْن َقاَد 
ُ لَه  َما تََقدَم  أَْعَمی أَْربَِعیَن ُخْطــَوًۀ َغَفَر اهللَّ
ِمن َذنِبــه«)۱8(؛ )راهنمایی نابینا تاچهل 
قــدم، موجب آمــرزش گناهــان او می 
شــود( و نیز در بیانی دیگر درباره همین 
نابینایان فرمود: »َمــْن َقاَد َضِریراً أَْربَِعیَن 
ُخْطَوه َعلَی أَْرٍض َسْهلَه- اَل یَِفي بَِقْدِر إِبَْره 
ِمْن َجِمیِعِه ِطــاَلُع اأْلَْرِض َذَهباً َفإِْن َکاَن 
َزُه َعْنَها َوَجَد َذلَِک  فِیَمــا َقاَدُه َمْهلََکه َجــَوّ
أَْوَســَع  الِْقَیاَمه  یَْوَم  َحَســَناتِِه  ِمیَزاِن  فِي 
َئاتِِه  ه َو َرَجَح بَِســِیّ نَْیا ِمائَه أَلِْف َمَرّ ِمَن الُدّ
ُکلَِّها َو َمَحَقَهــا َو أَنَْزلَُه فِي أَْعلَی الِْجَناِن َو 
ُغَرفَِها«)۱9(؛ )کسی کـــه شخصی نابینا 
را را چهــل گام در زمین هموار راه ببرد 
هرگز نمی توان به اندازه یک ســوزن از 
کار او را به طالهای جهان ارزیابی کرد. و 
اگــر نابینایی را از خطر افتادن در چاهی 
نجات دهــد روز قیامت پاداش این عمل 
باالتر از صدهزار بار انفاق جهان اســت و 
این حســنات بر همه گناهــان او برتری 
دارد و آن را محــو و نابود می کند و او را 

به فردوس اعلی می برد(.

همچنین از آن حضرت روایت شــده که 
درباره معلوالن و رســیدگی به امور آنها 
فرموده: »َمْن أََعــاَن َضِعیفاً فِي بََدنِِه َعلَی 
ُ َعلَی أَْمــِرِه َو نََصَب لَُه فِي  أَْمــِرِه أََعانَُه اهلَلّ
الِْقَیاَمــه َماَلئَِکه یُِعیُنونَــُه َعلَی َقْطِع تِلَْک 
اِر  اأْلَْهــَواِل َو ُعُبوِر تِلَْک الَْخَنــاِدِق ِمَن الَنّ
َحَتّی اَل یُِصیَبُه ِمْن ُدَخانَِها َو َعلَی ُسُموِمَها 
َراِط إِلَی الَْجَنّه َسالِماً آِمناً  َو َعلَی ُعُبوِر الِصّ
َو َمْن أََعــاَن َضِعیفاً فِي َفْهِمــِه َو َمْعِرَفِتِه 
ِب  یِن ُطاَلّ الِدّ َتُه َعلَی َخْصــِم  َنــُه ُحَجّ َفلََقّ
ُ ِعْنَد َسَکَراِت الَْمْوِت َعلَی  الَْباِطِل أََعانَُه اهلَلّ
ُ َوْحَدُه اَل َشِریَک  َشــَهاَده أَْن اَل إِلََه إاَِلّ اهلَلّ
داً َعْبُدُه َو َرُســولُُه َو اْلِْقَراِر  لَــُه َو أََنّ ُمَحَمّ
بَِما یََتِّصــُل بِِهَما َو ااِلْعِتَقاِد لَُه َحَتّی یَُکوَن 

ِ َعَزّ  نَْیــا َو ُرُجوُعُه إِلَی اهلَلّ ُخُروُجــُه ِمَن الُدّ
َو َجَلّ َعلَی أَْفَضِل أَْعَمالِــِه َو أََجِلّ أَْحَوالِِه 
ــُر  َفُیْحَیا ِعْنَد َذلَِک بَِرْوٍح َو َریَْحاٍن َو یَُبَشّ
بَِأَنّ َربَُّه َعْنــُه َراٍض َو َعلَْیِه َغْیُر َغْضَباَن َو 
َمْن أََعاَن َمْشــُغواًل بَِمَصالِِح ُدنَْیاُه أَْو ِدیِنِه 
 ُ ــَر َعلَْیِه أََعانَُه اهلَلّ َعلَی أَْمِرِه َحَتّی اَل یََتَعَسّ
یَْوَم  اأْلَْحَواِل  انِْتَشــاَر  َو  اأْلَْشــَغاِل  تََزاُحَم 
َزُه ِمَن  اِر َفَمَیّ قَِیاِمِه بَْیَن یَــَدِي الَْملِِک الَْجَبّ
اأْلَْخَیاِر«)۲0(؛ )هر  َو َجَعلَُه ِمَن  اأْلَْشــَراِر 
کــه معلولــی را در کارهایش کمک کند 
خــدا در کارش بــه او کمــک دهد و در 
قیامت فرشــته هایی روا دارد که او را در 
گذر از هراس ها کمک دهند و از خندق 
های آتش بگذرانند و از صراط او را سالم 
به بهشت رســانند. و کسی که ناتوان در 
فهــم و معرفت را کمــک دهد و در برابر 
خصم باطل بــه او دلیلی آموزد خدایش 
در سکرات مرگ بر شــهادت به یگانگی 
خدا و اینکــه محمد)صلی اهلل علیه وآله( 
بنده و رســول او اســت کمک دهد و بر 
اقرار بدان چه بدین دو مربوط است و بر 
اعتقاد او تا اینکه از دنیا برون شــود و به 
خدای عزوجل برگردد بــا بهترین کردار 
و خــوش ترین حــال و در آن به روح و 
ریحان خوشــامدش گوینــد و مژده اش 
دهند با اینکه پروردگارش از او خشــنود 

است و خشمی بر او ندارد(.

امام حسین)علیه السالم( ضمن سخنرانی 
ای کــه در صحرای عرفــات ایراد کردند 
و در آن مســئولیت هــا و وظایف آحاد 
اجتماعی را یادآور شدند، در بخشی از این 
اقشار مختلف،  راهنمایی  سخنرانی ضمن 
وظایف جامعــه و مدیران درباره معلولین 
را هــم گــوش زد نمودنــد و فرمودند: 
»ای مردم مشــاهده می شــود که بدون 
بیــم و نگرانی پیمان  خــود را با خداوند 
شکسته اید در حالی که از نقض تعهدات 
پدران خود هراســناک هستید. اما پیمان 
خودتان با رســول خدا و التزام به فرامین 
آن حضرت را عمال معتبر نمی شــمارید. 
بــه همین دلیل نابینایان و ناشــنوایان و 
معلولین در شهرها پشتیبان و یاور ندارند 
و به امور آن ها رســیدگی نمی شود. ای 
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مردم به اندازه شرایط و موقعیت خودتان، 
برای معلولین احساس مسئولیت نکرده و 

تالش نمی کنید«.)۲۱(

این ســخنان بیــان گر عنایــت و توجه 
حضرت به رســیدگی و اهتمــام به امور 
معلولین می باشد؛ ایشان در اوج فعالیت 
هــای مبارزه جویانه و اصالح طلبانه علیه 
جور و ســتم یزیــد از توجه به مســائل 
دینی معلولین غافل نشــده و عموم مردم 
و نخبگان را به امــور معلولین توجه می 
دادند. نیز بی توجهی بــه معلولین را در 
ردیف عهدشــکنی با خدا و رسولش می 
داند. بنابراین بر اســاس این فرمایشــات 
اهتمــام و توجه به معلولیــن از وظایف 

است. همگانی 

فعالیت های پیامبــر خدا)صلی اهلل علیه 
وآلــه( و ائمه معصومین)علیهم الســالم( 
این گفتارهای شفاهی نیست  منحصر در 
و آن حضــرات بــا اعمال شــان بهترین 
سرمشــق مــا بــرای خدمت بــه چنین 
مردمانی هستند. مثال از قول امام صادق 
در بیان سیره امام سجاد)علیهما السالم( 
می خوانیم که آن حضرت به چند جزامی 
گذر کــرد و بر آنها ســالم داد و آنها در 
خوراک بودند و گذشــت و سپس فرمود 
خدا سبک ترها را دوست ندارد و نزد آنها 
برگشــت و فرمود: من روزه دارم شما به 
منــزل من آیید. آنها به منزل آن حضرت 
رفتند و به آنها خوراک داد و ســپس به 

آنها بخشش داد.)۲۲(

همه این گفتارهــا و رفتارها باید الگوی 
یک جامعه اسالمی در برخورد با ناتوانان 
و معلــوالن و تکریم و خدمت رســانی به 

باشد. آنها 

عنوان: لزوم تحقيق درعقايد دينى

سوال: چــه لزومی دارد که انسان درباره 
عقاید دینی تحقیق کند؟

پاســخ اجمالى: مهمتریــن دلیل برای 
لزوم تحقیــق در عقاید دینی دلیل عقلی 
است. انســان به دلیل قاعده »دفع ضرر 
محتمل«، باید به دنبال شــناخت جهان 
و تکلیــف خود در این مجموعه هســتی 

باشــد. ضمن اینکه در تقلیــد اگر دلیلی 
بــرای ترجیح یک عقیده بر ســایر عقاید 
نداشــته باشــیم ترجیح بال مرجح پیش 
می آید. عالوه بر ایــن اعتماد به قرآن و 
سخن پیامبران و علما و... فرع بر حجیت 
آنهاســت که با تحقیق حاصل می شــود 
و گرنه دور و تسلســل پیش خواهد آمد. 
آیات قرآن نیز تقلید در عقاید را نکوهش 

کرده است.

پاسخ تفصيلى: مشــهور میــان علمای 
اسالم از فریقین این است که اصول دین 
و احکام اعتقادی تقلیدناپذیرند و باید در 
این ارتبــاط تحقیق کرد و بــه یقین، یا 
تقلید  اطمینان رســید. هر چند گروهی 
در اصول دین را نیز جایز شــمرده اند که 

استدالل آنها خواهد آمد.

ادلّه لزوم تحقیق در عقاید دینی:

عمده ترین دلیل، دلیل عقلی اســت؛ چرا 
که به دلیــل »قاعده دفع ضرر محتمل«، 
انســان باید برای دفع ضــرر محتمل، به 
دنبال حقایق جهان آفرینش و شــناخت 
جهــان آفرین باشــد و تکلیف خود را در 
این مجموعه هســتی بدانــد. لذا در برابر 
ســخنان پیامبران و منادیــان توحید و 
داعیان به خیر و صالح و بهشت و پاداش 
الهی، نمــی توان آرام نشســت؛ چرا که 
عقل حّداقــل این احتمال را می دهد که 
ما تکلیفی داریــم و در برابر خالق جهان 
هستی مســئولیم، باید سعادت و شقاوت 
خود را بشناســیم و از عذابی که وعیدش 

را می دهند، خود را حفظ کنیم.

بــرای گریختن از ضــرر محتمل و یافتن 
ســعادت موعود نمــی تــوان از دیگران 
تقلید کرد. چرا که ادیان، افکار و مذاهب 
گوناگونــی وجود دارد و هر کدام راهی را 
به بشــر نشــان داده و فقط عقیده خود 
را بــر حق می دانند، اینجاســت که باید 
مرکب عقل را به کار گرفت و با تحقیق و 
کنکاش، نه تقلیــد و تبعّیت، جهان بینی 
خود را ترســیم کرد و ایدئولوژی خود را 
شناخت و بر آن اساس منش و رفتار خود 

را بنا نهاد.)۲3(

ضمن اینکه خداوند به همه انسانها قدرت 
اندیشیدن داده است؛ اگر مکلف بخواهد - 
با توجه به گوناگونی عقاید و مذاهب - برای 
رســیدن به حقیقت از دیگران تقلید کند، 
در این صورت یــا اجتماع متنافیین پیش 
می آیــد و یا منجر بــه ترجیح بال مرجح 
می شــود. اجتماع متنافییــن در صورتی 
اســت که بین آنچه بــه ذهن خودش می 
رســد و بین آنچه از دیگران با تقلید اخذ 
کرده و با عقیده او مخالف اســت، بخواهد 
به هر دو معتقد باشــد. ترجیح بال مرجح 
نیز در صورتی اســت کــه بین یک عقیده 
و عقیده ای که با تقلید اخذ کرده اســت 
بخواهد یکی را بدون دلیل ترجیح دهد؛ و 
اگــر یکی از آن دو را با دلیل ترجیح دهد، 
همان دلیل مرجح خواهد بود و دیگر مقلّد 

به حساب نمی آید.)۲4(

عــالوه بر آن، تقلید در مســائل اعتقادی، 
موجب دور و تسلســل نیز می شــود. دور 
در صورتــی پیش می آید که علت حجیت 
عقاید ما حجیت ســخنان خدا و پیامبران 
باشد که خود جزئی از عقاید ما می باشد و 
باید اثبات شود، و تسلسل در صورتی است 
که برای اثبات هرکــدام از عقاید دینی به 
عقیــده دیگری که خود نیاز به اثبات دارد 
تمسک کنیم و این سلســله تا بی نهایت 

ادامه داشته باشد که امری محال است.

در نتیجه درمورد عقایــد دینی اعتماد به 
ســخنان خداوند در کتابش و یا ســخن 
پیامبر خدا)صلی اهلل علیه و آله( و یا اولیا و 
بزرگان دین در ارتباط با مسائل اعتقادی، 
فرع بر حجّیت ســخنان آنــان و مقبولّیت 
گفتارشــان اســت و این زمانی ثابت می  
شــود که در مرحله قبل با دلیل عقل خدا 
را بشناســی، نبّوت را اثبات کنی و حجّیت 
قــرآن را به عنوان یک کتاب آســمانی؛ و 
حجّیت اقــوال عالمان دینــی را به اثبات 
برســانی، تا بتوانی به سخن آنان استدالل 
نمایی. به همیــن دلیل، اصول اعتقادی را 
باید بــا موازین قطعی عقلی شــناخت، تا 

بتوان از آنها در دیگر مسائل بهره گرفت.

قرآن نیــز کّفار و مشــرکان را به خاطر 
»تقلیــد از گذشــتگان« و »پیــروی از 

نکوهش  اعتقــادی،  مســائل  در  گمان« 
کــرده و »تقلیــد از گذشــتگان« را به 
احتمال »نادان، نــا آگاه و هدایت نایافته 
بودن« گذشتگان، امری مذموم و نامعقول 
می داند. بطور مثال در آیه ۱۷0 ســوره 
بقــره می فرماید: »َو إِذا قیــَل لَُهُم اتَِّبُعوا 
ُ قالُوا بَْل نَتَِّبــعُ ما أَلَْفْینا َعلَْیِه  ما أَنَْزَل اهللَّ
آباَءنا أََولَْو کاَن آباُؤُهْم الیَْعِقُلوَن َشــْیئاً َو 
الیَْهَتــُدوَن«؛ )و هنگامی که به آنها گفته 
شــود: »از آنچه خدا نازل کرده اســت، 
پیروی کنید«. می گویند: »نه، ما از آنچه 
پدران خود را بــر آن یافتیم، پیروی می 
نماییم«. آیــا اگر پدران آنها، چیزی نمی 
فهمیدند و هدایت نمــی یافتند ]باز هم 
باید از آنها پیروی کنند[؟!(. در آیه ۱04 
ســوره مائده نیز می فرمایــد: »َوإَِذا قِیَل 
ُســوِل  ُ َوإِلَی الَرّ لَُهْم تََعالَْوا إِلَٰی َما أَنَْزَل اهلَلّ
أََولَْو  َقالُوا َحْســُبَنا َما َوَجْدنَا َعلَْیــِه آبَاَءنَا 
َواَلیَْهَتُدوَن«؛  َشْیًئا  اَلیَْعلَُموَن  آبَاُؤُهْم  َکاَن 
)هنگامی که به آنها گفته شود: »به سوی 
آنچه خدا نازل کرده، و به ســوی پیامبر 
بیایید«، می گوینــد: »آنچه پدران خود 
را بر آن یافته ایم، ما را بس اســت«؛ آیا 
اگــر پدران آنها چیزی نمی دانســتند، و 
هدایــت نیافته بودند، ]باز هم باید از آنها 

کنند[؟!(. پیروی 

در آیــه ۲۷- ۲8 ســوره نجــم نیز آمده 
َِّذیــَن ال یُْؤِمُنــوَن بِاْلِخَرِۀ  اســت: »إِنَّ ال
وَن الَْمالئَِکَة تَْســِمَیَة اأْلُنْثی * َو ما  لَُیَســمُّ
نَّ َو إِنَّ  لَُهْم بِِه ِمْن ِعلٍْم إِْن یَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّ
ئاً«؛ )کسانی  نَّ ال یُْغِني ِمَن الَْحقِّ َشــیْ الظَّ
که به آخرت ایمان ندارند، فرشــتگان را 
دختر ]خدا[ نامگــذاری می کنند * آنها 
هرگز به این سخن دانشی ندارند. تنها از 
گمان بی پایه پیــروی می کنند با اینکه 
»گمان« هرگز انســان را از حق بی نیاز 
نمــی کند(. از آنجا که مســأله اعتقاد به 
فرشــتگان و دادن چنین نسبتی به آنان، 
در واقع یک مسأله اعتقادی است، خداوند 
در ایــن آیات آنها را نکوهش می  کند که 
چرا از روی حدس و گمان چنین نسبتی 
می  دهند و بدون علم و یقین ســخن می 
 گویند. از این آیه و آیات مشابه به دست 

می  آید که از ظــن و گمان نباید پیروی 
کــرد، مگر در مواردی که با دلیل قطعی، 
پیروی از آن مجاز شــمرده شد و مسائل 
اصول اعتقادی در این دایره داخل نیست 
و پیروی مظنونانه درباره آن داده نشــده 

است.

فخــر رازی در ارتباط با عــدم جواز تقلید 
در اصول دین می نویسد: تحصیل علم در 
اصول دین بر رسول خدا واجب است پس 
بر ما نیز واجب است. اما وجوبش بر رسول 
خدا از آیه ۱9 ســوره محمد استفاده می 
شــود که خداوند خطاب به پیامبر فرمود: 
ُ«؛ و بر ما نیز به  َُّه ال إِلــَه إاِلَّ اهللَّ »َفاْعلَــْم أَن
دلیل آیه ۱58 ســوره اعــراف:  »َو اتَِّبُعوُه« 
الزم اســت از پیامبر تبعیــت کنیم و در 
اصول دین به علم و یقین برســیم و تقلید 
را کافــی ندانیــم.)۲5( در جای دیگر می 
گوید: قرآن از تقلید مذّمت کرده اســت و 
از طرفی تقلید در شــرعّیات جوازش ثابت 
شده است؛ بنابراین، مذمت ها فقط مربوط 

به اصول دین است.)۲6(

برخی دیگــر از عالمان اهل ســّنت برای 
عــدم جواز تقلید در اصــول دین عالوه بر 
اســتدالل به برخی از آیات، دو دلیل دیگر 

نیز آورده اند:

۱. همه عالمــان بر وجوب معرفت خداوند 
اجمــاع دارند و می  دانیم ایــن معرفت با 
تقلید به دســت نمی  آید؛ چرا که ممکن 
اســت آن کس که از خــدا )و دیگر اصول 
اعتقادی( خبر مــی  دهد، دروغ بگوید. لذا 
نمی  توان از راه تقلید خدا را شناخت.)۲۷(

این ســخن قابل نقد است، زیرا معرفت دو 
گونه است: معرفت یقینی و معرفتی که از 
ظنون عقالیی حاصل می  شــود؛ بنابراین، 
برای افراد عــوام که در اصول دین پیروی 
از عالمانی می  کنند که به آنها از نظر علم 
و عدالــت و صداقت اعتمــاد دارند، نوعی 
معرفت حاصل می شــود، هر چند معرفت 
صد درصد قطعی نیســت و ایــن ادعا که 
چنیــن معرفتی کافی نمی  باشــد، بدون 
دلیل، قابل پذیرش نخواهد بود و به تعبیر 

علما مصادره به مطلوب است.

۲. اصــول دین را به ارکان اســالم قیاس 
می کنیم؛ یعنــی همانگونه که تقلید در 
وجوب نمــاز و زکات و حج و صیام جایز 
نیســت، در اصول دین نیز به طریق اولی 

جایز نمی باشد.)۲8(

این اســتدالل نیز می تواند مورد تردید 
قرار گیرد؛ چرا کــه عدم تقلید در ارکان 
اســالم به ســبب ضروری بــودن آن در 
اسالم است. یعنی آن قدر روشن و واضح 
اســت که نیازی به تقلید نــدارد. وگرنه 
مردم عامی واجب بودن این ارکان را نیز 
از عالمان دینی شــنیده اند؛ نه آنکه خود 
بــه منابع اصلی برای اثبــات وجوب آنها 

مراجعه کرده باشند.

ابن حجر عســقالنی  در فتح الباری، پس از 
بحثی طوالنی پیرامون جواز تقلید در اصول 
دین و یــا عدم جواز آن، می گوید: عّده ای 
معتقدنــد باید در اصول دین، از ادلّه ای که 
در علم کالم مطرح شــده اســت، استفاده 
کرد و جز آن کافی نیســت و از سوی دیگر 
جمعی معتقدند کــه در اثبات وجود خدا، 
تقلید محض کافی اســت. آنگاه خود وی با 
استناد به کالم یکی از دانشمندان می گوید: 
حق آن است که ما قائل به تفصیل شویم و 
بگوییم: آن کس که نمی  تواند ادلّه کالمی را 
بفهمد ولی با این حال به یقین رسیده است، 
یا به ســبب این که در یک محیط مذهبی 
پرورش یافته، یا به خاطر نوری که خدا در 
قلبش وارد کرده است، برای او همین مقدار 
در اصول اعتقادات کافی است. ولی آن کس 
که توان اســتدالل را دارد، از او ایمانش جز 
با دلیل پذیرفته نمی  شــود. بــا این حال، 
دلیل هرکس به حســب توان و فهم اوست. 
در پایان می گوید: آنان که معتقدند ایمان 
مقلّد کافی نیســت، به کالمش نباید توّجه 
شــود. زیرا الزمه این قول آن است که اکثر 
مسلمین )که ایمانشان تقلیدی است( مؤمن 

نباشند.)۲9(

به نظر می رسد ســخن پایانی ابن حجر 
جــای تأّمــل دارد، زیرا اکثر مســلمین، 
اصــول مهــم اعتقاداتشــان تقلید صرف 
نیســت؛ بدیــن معنــا که ممکن اســت 
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برخــی از توده  های مردم، در ابتدای کار 
اســاس اعتقاد خویش را از پدران گرفته 
باشــند- همانگونه که احکام فرعی را نیز 
به تبعّیت آنان انجام می  دهند- ولی پس 
از رشــد کافی عقالنی، مــی  توانند برای 
اصــول مهم اعتقادی، اســتداللی در حّد 
فهم خویش داشته باشــند و اگر بگویند 
چون پدران ما گفته  اند خدایی هســت و 
یا خداوند یکتاســت و ما پذیرفتیم، این 

مقدار کفایت نمی  کند.

الفحول « این  شــوکانی  نیز در »ارشــاد 
بحث را مطــرح می کند که اگر کســی 
بدون شــناخت دلیل خداشناسی به خدا 
اعتقاد پیدا کرده، حکمش چیســت؟ می 
گوید: اکثر بزرگان او را مؤمن می  دانند، 
هر چند به خاطر ترک اســتدالل وی را 
فاسق می شمرند. آنگاه می گوید: اشاعره 
و همه معتزله معتقدند: تا کسی در اصول 
دیــن از زمره مقلّدان خارج نشــود، به او 

مؤمن گفته نمی شود.

سپس شــوکانی به این سخن سخت می 
تازد و می گوید: بنابرایــن، باید اکثریّت 
مردم- که عوام هســتند و نمــی توانند 
در اصول دین دلیــل اقامه کنند- مؤمن 

نباشند.)30(

یقیناً مراد ایشــان نیز از عدم اقامه دلیل، 
ادلّه تفصیلی اســت کــه متکلّمان مطرح 
می کنند؛ وگرنــه اکثریّت عوام- هرکس 
در حد فهم خود- قادر به استدالل ساده 

ای می باشد.

به عقیده ما بهترین و اساسی ترین دلیل 
بر بطالن تقلید در اصول دین، این اســت 
که تقلید از دیگری احتیاج به دلیل دارد 
و این دلیل منحصر به فروع دین اســت؛ 
زیرا از یک ســو بنای عقال بر این اســت 
کــه در هر علمی بــه متخّصصان آن فّن 
مراجعــه می کنند و فــروع فقهی از این 
معنا مســتثنا نیســت و از ســوی دیگر، 
بســیاری از مردم قدرت استنباط احکام 
فــروع دین را از ادلّه اربعــه ندارند و اگر 
پیروی از عالمان دیــن نکنند راه وصول 
به احکام به روی آنها به کلّی بســته می  

شود. ولی اصول دین اینگونه نیست؛ زیرا 
اســت که هرکس  امور فطری محدودی 
به فراخور عقل خویــش می  تواند دلیلی 
برای آن داشــته باشــد، چنانچه نسبت 
به دلیل خداشناســی داســتان آن عرب 
بیابانی معروف اســت که وقتی از او دلیل 
خداشناسی خواســته شد، گفت: »البعرۀ 
تدّل علی البعیر؛ و أثر االقدام علی المسیر، 
الســماء ذات أبراج، و أرض ذات فجاج، ال 
تداّلن علــی اللطیف الخبیر؟«)3۱(؛ )آثار 
بــه جای مانده از شــتران، دلیل بر عبور 
آنها از آن راه است و همچنین جای پای 
انســان ها دلیل بر عبور آنها می باشد. آیا 
آسمان پرســتاره، و زمین دارای )کوه ها 
و( دّره  ها، داللت بر خداوند آگاه و خبیر 
ندارد؟(. دلیل نبّوت نیز معجزات متواتره 
و قرآن و دلیل بر معاد نیز مســأله عدل 
الهی اســت و با دسترسی به دلیل یقینی 

نوبتی به تقلید نمی رسد.

ادلــه قائلين بــه جــواز تقليد در 
اعتقادات:

طبق نقل فخر رازی بســیاری از علمای 
اهل ســنت تحقیــق در اعتقادات را الزم 
ندانســته و معتقدند، می شود در اصول 
دین نیز تقلیــد کرد.)3۲( حّتی برخی از 
آنها می گویند: تقلید در این مســائل بر 
مکلّف واجب است و نظر و تفّکر و اجتهاد 
در این گونه مسائل بر مکلّف حرام است.
)33( آنها بــرای جواز تقلید در اعتقادات 
به برخی از آیات مثل آیه 4 ســوره غافر، 
َِّذیَن َکَفُروا«؛  ِ إاِلَّ ال »ما یُجاِدُل فِي آیاِت اهللَّ
)در آیات خداوند، جز کافران جدال نمی 
کنند( و ایمان اعــراب  عامی که با تقلید 
از پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( شــهادتین 
را بر زبان جاری می کردند و... اســتدالل 

کرده اند.

در حالیکه منظور از آیاتی که نفی جدال 
کــرده جدال باطل اســت و در اعتقادات 
می توان جدال احســن داشت، و اعراب 
عامــی نیز دلیل ســاده ای بــرای اثبات 

عقیده خود در اختیار داشتند.

در پایــان تذکر این نکته الزم اســت که 

اصول دین بر دو قسم است، در بخشی از 
آنها که ریشــه های اصلی اعتقادی است، 
تقلید جایز نیست و به استدالل و اجتهاد 
)هرکــس بــه فراخور اســتعداد و دانش 
خویش( نیاز اســت. همانند اثبات وجود 
خدا، وحدانّیت حضــرت حق، اصل لزوم 
ارسال رســل و نبّوت پیامبر اسالم)صلی 
اهلل علیه و آله( و قیامت و مانند آن؛ ولی 
بخشــی از اصول اعتقادی است که رجوع 
در آن بــه عالمان و کارشناســان دینی 
جایز است؛ همانند برخی از ویژگی های 
قیامت، جانشــینان پیامبر)صلی اهلل علیه 

و آله( و شرح صفات پروردگار.

این امور هر چند از اصول اعتقادی است، 
ولــی اعتقاد به آنها با تکیه بر دالیل نقلی 
)کتاب و ســّنت( ممکن است. یعنی پس 
از پذیرش خدا و پیامبر و اعتقاد به کتاب 
آســمانی، از گزارش هــا و اخبار آنها، در 
پاره ای دیگر از اصول اعتقادی، بهره می 

گیریم.)34(
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َخلََقــَک، َوتُقِعُد َعْنُهْم ُجْنــَدَک َوأَْعَوانََک 
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احکام شرعی
مفهوم حق الناس  

پرسش : حق الناس چیست و چگونه می 
توان آن را تشخیص داد؟ 

پاســخ : منظور از حق الناس این است 
که انسان مالی کسی را به ناحق از طریق 
غصب یا رشوه یا ربا یا کم فروشی و مانند 
آن برده باشــد کــه اگر صاحبــان آن را 
بشناسد باید به او بازگرداند و اگر نشناسد 
از طرف آنها به فقیر و نیازمندی می دهد. 

راه رهايى از حق الناس  

پرسش : راه رهایی از حّق الّناس چیست؟ 

پاســخ : اگر صاحب آن را می شناسید، 
حــّق او را بپردازید، یــا حلّیت بطلبید، و 
اگر نمی شناســید، معادل آن را از طرف 
صاحب اصلی به شخص نیازمندی بدهید. 

اقرار به حق الناس  

پرســش: آیا اقرار به حــّق الناس، مثل 
قتــل عمد و قذف، بر مّتهم واجب اســت 

یا حرام؟ 

پاســخ : اقرار واجب نیست، ولی باید به 
شکلی حّق الناس را ادا کند. 

محاسبه توّرم در تمام ديون 

پرسش: آیا محاسبه توّرم در تمام دیون 
الزم است؟ 

پاسخ : اگر فردی به هر دلیلی به دیگری 
بدهکار باشد اعم از مهریه، دیه و یا اینکه 
ضمــان دیگری بر عهده او باشــد و حتی 
خمس بر ذّمه داشــته و نپرداخته، اگر به 
قدری گذشــته که تفاوت توّرم زیاد است 
باید توّرم متوسط اجناس را در نظر بگیرد. 

پرداخت طلب معوق به نرخ روز 

پرسش : اگر کارگري سالیان قبل کاري 
را انجــام داده ولي دســتمزد او پرداخت 
نشده، آیا مبلغ دستمزد باید به نرخ همان 

سال پرداخت شود؟ 

پاسخ : چنانچه طلبکار می توانسته طلب 

خود را بگیــرد و برای دریافت طلب خود 
اقدام نکرده، باید بــه همان قیمت قدیم، 
دستمزد پرداخت شــود. ولی اگر بدهکار 
نمــی پرداخته و یا مانعــی برای دریافت 
بوده باید با توّجه به نرخ متوسط توّرم کل 
اجناس که هر ســال توسط بانک مرکزی 
اعالم می شود دستمزد او را بپردازد، چرا 
کــه ادای دین و برائت ذّمه امری اســت 
عرفی و عرف بایــد بگوید با پرداخت این 
مبلغ، بدهی پرداخت شده است، آیا مثاًل 
با پرداخت چند صد تومان که دســتمزد 
یک هفته کارگری در سی سال قبل بوده 
عرف می گویــد الن مزد کارگر پرداخت 
شده است؟! یا با پرداختن 50 تک تومانی 
مهریه زنی که پنجاه سال قبل مهریه اش 

این مقدار بوده، اداء دین شده است؟! 

ترجيــح پرداخت بدهــى فوری بر 
زيارت امام معصوم  

پرسش : مســافرت و زیارت امام معصوم 
رفتن کسی که بدهکاری داشته باشد، چه 

حکمی دارد؟ 

پاســخ : در صورتی که بدهی او فوری 
باشد نباید آن را ترک کند. 

عدم يقين به ورود خســارت در فرد 
مقابل  

پرســش : اینجانب با خودروي تصادف 
کردم که صاحب آن خودرو درونش نبود 
بعد از پیاده شــدن متوجــه خطي روي 
ماشین او شــدم نمي دانم آن خسارت از 
قبل بوده یا به علت ضربه آهسته تصادف؟ 

تکلیف بنده چیست؟ 

پاسخ : اگــر نمی دانید وظیفه ای ندارید 
ولــی چنانچــه بتوانید صاحبــش را پیدا 

کنید و از ایشان سوال کنید. 

نحــوه جبران حق مــادی يا معنوی 
کسى که در دسترس نيست  

پرسش : در صورتــی که حقی از دیگری 
)مالی یا معنوی( به گردن انســان باشــد 
و امــکان دسترســی به وی )بــه جهات 
مختلف( وجود نداشــته باشــد آیا راهی 

برای جبران وجود دارد یا خیر؟ 

پاســخ : چنانچه امیدی به دسترسی به 
وی نباشد، می تواند حق مادی را از طرف 
او به نیازمندان صدقه دهد و در مورد حق 
معنوی ، به مقداری برای او استغفار کند 
و کارهای خیر انجام دهد که اطمینان به 

رضایت وی حاصل شود. 

ادامه تحصيل شخص بدهکار 

پرسش : بر من دینی مالی از طرف مردم 
می باشــد و در حال حاضر پولی ندارم و 
می خواهم بروم درس بخوانم و در آینده 
پول مردم را بدهم و در حال حاضر هم از 
چند نفر وقت گرفته ام. آیا اشکال شرعی 
دارد؟ لطفــاً حکم کلی را بیان نفرمایید و 

مرا در این زمینه یاری نمایید. 

پاسخ : اداء دین مقدم است مگر این که 
طلبکار اجازه دهد. 

جبران خسارت وارد بر خانه ی اجاره 
ای  

پرســش : ما در خارج از کشور هستیم. 
مــن قوانین اجاره این جا را نمی دانم. در 
خانه ای که اجاره کردیم، صدمات جزئی 
ولی متعددی وارد شده. مثال دوش حمام 
خراش کوچکی برداشــته اســت. آیا باید 
موقع تحویل تک تک این ها را به صاحب 

خانه نشان دهیم؟ 

پاسخ : در صورتی که در نگهداری مورد 
اجــاره کوتاهی کرده اید بایــد به اطالع 
صاحب خانه برســانید و رضایت ایشان را 

کسب نمایید. 

پول  نداشــتن  علت  به  طلب  ندادن 
خرد  

پرسش : من کارمند بانک هستم. بعضی 
مواقــع در صورتی که پــول خرد موجود 
نباشــد مثــال مبالــغ زیــر 50 تومان به 
مشتری برگردانده نمی شود. این کار چه 

حکمی دارد؟ 

پاسخ : در فــرض ســوال، احراز رضایت 
مشتری الزم است. 

تقدم حق اهلل بر حق الناس  

پرسش : شخصی مرده است ولی مقداری 

پول از او بجا مانده اســت ولی بسیار کم 
است و بدهی به عنوان حق الناس دارد و 
زکات و خمس هم نداده است . حاال وراث 
این شــخص ، اول باید کدام یک از موارد 

باال را بدهند ؟ 

پاسخ : احتیــاط آن است که حق الناس 
مقدم بر حق اهلل است . 

تکليف بدهى بــه طلبکاری که فوت 
کرده 

پرسش : شــخصی در سال ۱345 مبلغ 
صد تومان بــه دیگری قــرض داده ولی 
تاکنون فراموش کــرده و دریافت نکرده 
اســت. اگر طلبکار اکنون به رحمت خدا 
رفته باشد حکم پرداخت بدهی چیست؟ 

پاسخ : بدهکار مبلغ مزبور را با احتساب 
تورم متوســط اجناس به ورثه آن مرحوم 

تحویل دهد. 

عدم پرداخــت هزينه های خدماتى 
مشترک در آپارتمان ها 

پرســش : اشــخاصی در مجتمع های 
مســکونی زندگــی می کنند کــه هزینه 
خدماتــی آن از قبیل آب ســرد و گرم، 
تهویــه، نگهبانی و... را بــر دوش دیگران 
می اندازند، حکم این اشــخاص در مورد 
اســتفاده از آب در وضو و غســل چگونه 

است؟ 

پاسخ : اســتفاده آنها در فرض سوال، از 
آب و سایر خدمات جایز نیست. 

ميوه  در  ها  ميوه  به  زدن  خســارت 
فروشى  

پرسش : در مغــازه میوه فروشی و جایی 
که میوه چیده شــده بود به منظور دیدن 
میوه ها قدم می زدم که ناخواسته و بدون 
توجه  میــوه ای را که روی زمین بود لگد 
کرده و از بین بردم. آیا مسئولیتی در این 

مورد به عهده من هست؟ 

پاسخ : احتیاط آن است که قیمت آن را 
به او بپردازید. 

مبالغى کــه از کاربران متخلف کافى 
نت دريافت مى شود  

پرسش : ۱ـ من در شهر مشهد متصدی 
کافی نت هستم، تعداد زیادی از مشتریان 
من کسانی هستند که برای انجام کارهای 
خود در گلدکوئست یا سایت های مشابه 
مراجعه می کنند و مثال خرید های خود یا 
بازاریابــی آن را انجام می دهند، بفرمایید 
پولی که از اینگونه مشتریان اخذ می کنم 

چه حکمی دارد؟

۲ـ با اینکه اینترنت فیلتر شــده استفاده 
مــی کنم امــا گاهی برخی مشــتریان با 
اســتفاده از فیلتر شــکن به سایت های 
غیر اخالقی مراجعه مــی کنند. بفرمایید 
در ایــن زمینــه چه کنم و پــول اینگونه 

مشتریان چه حکمی دارد؟

3ـ دربــاره پولی که بابــت چت داده می 
شود و عمال نمی توان بر روی آن کنترلی 

داشت چه می فرمایید؟ 

پاســخ : در صورتیکه بدانید آنها ســوء 
باید جلوگیری کنید  اســتفاده می کنند 
ولی در صــورت عدم اطالع مســئولیتی 

ندارید. 

وظيفه کسى که به واسطه او چند نفر 
عضو شرکت های هرمى شده اند 

پرسش : من در یکی از سازمانهای هرمی 
مشغول به فعالیت بوده ام و به واسطه من 
چنــد نفر به این مجموعه وارد شــده اند 
ولی آالن من از این مجموعه خارج شــده 
ام، سوالی که داشــتم این بود که آیا من 

دینی نسبت به آنها دارم یا نه ؟

پاســخ : اگر به میل و اختیار خودشان 
عضو شده اند، شــما دینی نسبت به آنها 
ندارید ولی باید مطلب را به اطالع ایشان 

برسانید و آنها را نهی از منکر کنید. 

نابود کردن فيلم ها و وسائل فساد  

پرســش : یکی از اموری که در عصر و 
زمــان ما بیداد می کنــد، و جوانان ما را 
به کام نیســتی می کشــاند، مسأله فساد 
اخالقی اســت، که جنبه هــای گوناگونی 
دارد. یکی از جنبه های بارز آن، گسترش 
فیلم ها و نوارهای ویدیویی و کاست است 
که سهم بسزایی در از بین بردن فرهنگ 

جامعه، و به انحراف کشاندن جوانان، ایفا 
می کند، و متأّسفانه دستگاههای انتظامی 
و قضایی در ایــن زمینه ضعیف عمل می 
نمایند. آیا می توان این گونه وسایل را به 
دلیل این که فرهنگ اسالمی ما را از بین 
می برد، نابود کرد؟ آیا می توان وســایلی 
مثل آنتن ماهــواره و مانند آن، که همان 
تأثیر، و شایدشــدیدتر از آن را دارد، نابود 

کرد؟ 

پاسخ : البّتــه وسایل فســاد را می توان 
نابود کرد، و ســبب ضمان نمی شود. ولی 
افراد مجاز نیســتند خودسرانه این کار را 
انجام دهند چون ســبب هرج و مرج می 
شــود. بلکه باید طبق برنامه و ضوابط، و 
زیر نظر حاکم شرع و مسوولین ذی ربط، 

انجام شود. 

ايجاد پنجره به سمت حياط همسايه  

پرسش : باز کردن پنجره به سمت حیاط 
همســایه در صورتی که به منازل اطراف 
اشــراف کامل داشته باشــد چه حکمی 
دارد؟ اگر مالک مقــداری در زمین خود 
عقب نشــینی کرده، و بــه همین خاطر 
چنیــن پنجــره هایی را در چنــد طبقه 
گذاشــته باشــد، مجّوز اقدام وی خواهد 

بود؟ 

پاسخ : در فــرض مساله که عقب نشینی 
کرده، اگر مزاحمتی ایجــاد نکند، مانعی 

ندارد. 

الزام همســايه به تخريب و بازسازی 
ديوار ش  

پرسش : دیوار اختصاصی همسایه رو به 
خرابی اســت. و با خراب شدن آن، مالک 
مجاور متحّمل ضرر می گــردد. چنانچه 
وضــع ویژه ملــک به گونه ای باشــد که 
دفع ضرر جز با تخریب و بازســازی دیوار 
ناممکن، یا مســتلزم ضرری تحّمل ناپذیر 
و هنگفت برای مالک مجاور باشد، آیا می 
توان همســایه را اجبار به تخریب دیوار و 

بازسازی آن نمود؟ 

پاسخ : اگر بــر اثر ریزش دیوار همسایه، 
خســارتی بر همسایه دیگر وارد می شود، 
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صاحب دیوار موّظف اســت کاری کند که 
جلوی خســارت گرفته شــود، و اگر راه 
منحصر به تخریب و بازســازی باشد، می 

توان او را ملزم به این کار کرد. 

خيانت در امانت  

پرسش : آیا خیانت در امانت حّق الناس 
و قابل گذشت است؟ یا حّق اللله است، و 

غیر قابل گذشت؟ 

پاســخ : در صورتی که خیانت در امانت 
ســبب اتالف عین، یا منفعت شــده حق 
الناس اســت، و باید خسارت را به صاحب 

آن بدهد. 

احداث درب به سمت ملک غير  

پرســش : احداث درب به سمت ملک 
غیر، در ملک و دیوار اختصاصی، اّما بدون 
قصد عبور از ملک غیر، چه حکمی دارد؟ 
در صورتی که قصد عبور داشته باشد، آیا 
می توان مالک را فقط به عدم عبور )مثال 
با گذاشــتن مانع( ملزم نمود، یا می توان 
وی را بــه قلع درب احداثی الزام کرد؟ در 
ایــن صورت هزینه قلــع آن در، و ترمیم 

دیوار بر عهده کیست؟

پاسخ : جایــز نیست، و باید به طور کلّی 
بســته شــود، و هزینه آن بر عهده کسی 

است که در را نصب کرده است. 

تصــرف در ديوار مشــترک بين دو 
همسايه  

پرسش: زید و عمرو هر دو خانه مستقلّی 
دارند، ولی دیوار این خانه ها در یک سمت 
مشترک است. اکنون زید قصد دارد خانه 
خود را بکوبد و از نو بســازد. لطفاً در این 

مورد به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

۱ـ اگــر بر اثــر ایــن کار خســارتی به 
ساختمان عمرو وارد شود، آیا زید ضامن 

خسارت وارده می باشد؟

۲ـ آیا زید حّق دارد برای اســتیفای حّق 
خــود بدون اجازه و رضایت همســایه در 

دیوار مشترک تصّرف کند؟ 

پاسخ : پایــه های مشترک، که سقف هر 
دو خانــه روی آن قرار دارد، متعلّق به هر 

دو می باشــد، و به صورت مشــاع است، 
و بایــد با رضایت یکدیگــر در آن تصّرف 
کنند. و اگر می خواهند حق خود را جدا 
نماینــد، با توافق طرفین صــورت گیرد، 
و چنانچــه در نحــوه بهره گیــری برای 
بازســازی، اختالفی پیش آید، باید با نظر 

دو کارشناس مورد اطمینان عمل شود. 

ايجاد حصار يــا ديوار به جهت عدم 
اشراف همسايه  

پرســش : آیا ایجاد حصار، یــا دیوار در 
اطراف ملک جهت اشراف نداشتن )صاحب 
ملک به ملک همســایه و بالعکس( نیاز به 

تحصیل رضایت همسایه دارد؟ 

پاسخ : در فــرض مساله تحصیل رضایت 
همسایه الزم نیست. 

استفاده از مهريه دختر مطلقه توسط 
والدين  

پرسش : اگر یکی از فرزندان خانواده ای 
طالق بگیرد، و در این هنگام برای فرزند 
دیگرشان خواستگاری بیاید، و پدر و مادر 
مجبور شوند از مهریّه فرزند بزرگتر برای 
مخارج ازدواج فرزنــد دیگر هزینه کنند، 

چه حکمی دارد؟ 

پاسخ : بــدون رضایت آن دختر از مهریّه 
او نمی توان اســتفاده کرد. و اگر این کار 
را کرده اند، باید به شــکلی رضایت او را 

جلب کنند. 

مســئوليت پدر در قبال ديون پسر 
بالغ 

پرســش : پســری بالــغ و متأّهل، در 
جمهــوری اســالمی ایران، بــدون اجازه 
و رضایــت پدر معامالتی بــه این صورت 
انجام می دهد، که پــول کارگران افغانی 
کشــور ما را به قیمت معّینــی در مقابل 
پــول رایج افغانســتان مــی خریده، ولی 
قیمــت آن را در این جا نمــی پرداخته، 
بلکه به طرفهایی که با آنها قرار داشــته، 
در افغانستان حواله می داده است. اکنون 
طرفهای او ورشکســت شده، و فرار کرده 
اند، و پســر نیز ورشکست شــده، و فرار 
کرده است. این پسر هیچ گونه اموالی در 

نزد پدر ندارد، و حّتی عائله اش را نیز پدر 
تکّفــل می کند. آیا طلبکاران حّق مطالبه 

از پدر او را دارند؟ 

پاسخ : در فرض مساله، که پسر مستقاّل 
و بدون اجازه پــدر کار می کرده، پدر در 

برابر نتیجه کار او مسوولّیتی ندارد. 

ميوه هايى که در کودکى بدون اجازه 
خورده شده  

پرسش : بسمه تعالی سالم علیکم، بنده 
ســالها قبل بدون اجازه مالک از تعدادی 
از باغهای واقع در همســایه گی منزلمان 
میوه خوردم الن الحمدهلل توبه کرده ام ، 
و می خواهم از صاحبانشان حاللیت بگیرم 
ولی صاحب دو تا از این باغها در دسترس 
نیســتند ولی احتمال می دهم با پرس و 
جو و یک یا دو واســطه می توانم حداقل 
یک شــماره تلفن از آنها بدست اورم، آیا 
بایــد اینکار را بکنم-یعنــی با آنها تماس 
بگیرم-؟و اگر نتوانستم چه کنم؟در ضمن 
از یک منزل متعلق به بنیاد شــهید و یک 
باغ وقف مسجد محل و یک منزل متعلق 
به مخابــرات هم اندکی میــوه خوردم ، 

اکنون وظیفه من چیست؟

۲- در نماز اســتیجاری هنــگام نیت، آیا 
باید نیــت کنم که یا فالن رکعت نماز ادا 
بــه نیابت فالنی یا اصال قضا و ادا را معین 
نکنم؟ واگر تا حــاال میگفتم فالن رکعت 
نماز قضا به نیابت فالنی میخوانم باید آن 

نماز ها را اعاده کنم؟ 

پاســخ : ۱ـ چنانچه با تحقیق و تفحص 
بتوانیــد صاحبان آنها را پیــدا کنید باید 
اقدام نمایید و آنها را راضی ســازید واگر 
نمی توانید معــادل قیمت آن میوه ها به 

شخص فقیری بدهید. 

۲ـ باید نیــت نماز قضا به نیت شــخص 
مزبور کنید. 

ترساندن سهوی ديگران  

پرسش : گاهی انسان کسی را ناخودآگاه 
اذیت می نماید. مثال با ماشــین به هنگام 
حرکت ممکن اســت پیرمردی را ســهوا 

بترساند. در این گونه موارد:

۱- آیا انسان گناهی کرده است؟

۲- آیــا پیاده شــدن از ماشــین و طلب 
حاللیت واجب یا مستحب است؟

3-بــا توجه به ایــن که در اســتفاده از 
ماشــین انســان هر از گاهی ممکن است 
چنین ایذایی به وجود آورد، آیا شایســته 
اســت به خاطر این گونه مسایل ماشین 
خود را بفروشــد و با وسایل نقلیه عمومی 

حرکت کند یا لزومی ندارد؟ 

پاسخ : در صورتی که عمدا نباشد مرتکب 
حرام نشده ولی سزاوار است در این جاها 

عذر خواهی شود. 

ديون  بخشش  عمومى  در خواســت 
ميت هنگام دفن  

پرســش : هنگامی که کسی از دنیا می 
رود، بستگان مّیت به افرادی که در مراسم 
جمع شــده اند، می گویند: »اگر کســی 
حّقی بر گردن مّیــت دارد، معاف بدارد، 
و او را ببخشد« همه حّضار در جواب می 
گویند: »هزار هزار بار بخشیدیم« آیا ذّمه 

مّیت ساقط می شود؟

پاسخ : هــرگاه صاحب حّق از صمیم دل 
گذشت کند، ذّمه مّیت بری می شود ولی 
اگر بســتگان مّیت مــی دانند که صاحب 
حّق در اثر حیا یا اجبار چنین گفته، باید 

رضایت او را تحصیل کنند. 

اولويت در پرداخت ديون شــرعيه و 
قرض  

پرسش : هــرگاه کسی بدهکار خمس یا 
زکات باشــد، و قرض هم داشــته باشد، 
بدهیهایــی از بابت کّفــاره و نذر و مانند 
آن نیــز بر او واجب شــده باشــد، چنان 
چه نتوانــد همه آنها را بپــردازد تکلیف 
چیســت؟ پاســخ : هرگاه عین مالی که 
خمــس یا زکات یا نذر به آن تعلّق گرفته 
موجود است، خمس و زکات و نذر مقّدم 
می باشــد، و اگر عین آن موجود نیست، 

حق الّناس اولویّت دارد. 

اذيت کردن کودکان از روی محبت  

پرســش : آیا اذیــت کردن کــودکان 

)بســتگان( از روی محبــت و دیگر اینکه 
بســیار شــیرین هســتند، حق الناس بر 
گردن انســان می افتد؟ اگــر حق الناس 

است چگونه باید آنرا ادا کند؟ 

پاسخ : در صورتیکه بدن مجروح شود یا 
کبودی و سرخی و مانند آن بر بدن بماند 

دیه دارد. 

عقاليى و شرعى بودن رعايت نوبت  

پرســش : آیا مراعات نوبــت در اموری 
که طبق نوبت به کار افراد رســیدگی می 
شــود، یک حّق عقالیی و شرعی است و 

تخلّف از آن حرام است؟ 

پاســخ : در حال حاضر که بســیاری از 
کارهــا در اجتماع به صــورت صف وقرار 
گرفتن در نوبت انجام می شــود این امر، 
یک حّق عقالیی محسوب می گردد، یا به 
تعبیــر دیگر از بین بــردن آن نوعی ظلم 
به حســاب می آید و مشمول ادلّه حرمت 
ظلم و تعّدی بر حقوق مردم اســت )می 
دانیــم در همه جا احکام از شــرع گرفته 
می شــود و موضوعات از عــرف، جز در 
موضوعــات مخترعه( آری در مواردی که 
در عرف عقال اســتثنا می شود، مثل یک 
بیمار اورژانســی در مّطــب دکتر و مانند 

آن، اشکالی ندارد. 

حالليــت گرفتن از کــودک يا ولى 
کودک  

پرسش : اگر شخصی، پسر بّچه ای را که 
در ســنین )۱4ـ ۱۲( سالگی است کتک 
زده باشد و آن بّچه هنوز بالغ نشده باشد، 
آیا باید خود مضروب را راضی کند یا پدر 

و مادر او را؟ 

پاسخ : باید از پدر و مادر او حلّّیت بطلبد 
و احتیاطاً هنگامی که بالغ شــد از خود او 

نیز حلّّیت بخواهد. 

ريختن فاضــالب در رودها و درياچه 
ها  

پرسش : ریختــن فاضالبها در چشمه ها، 
رودهــا و دریاچه ها موجب تلف شــدن 
هــزاران هزار جانــدار آبــزی و صدمات 
غیرقابــل جبــران به طبیعت اســت نظر 

مبارک نســبت بــه انجام چنیــن کاری 
چیست؟ 

پاسخ : آلوده کردن رودخانه ها و دریاچه 
ها به طوری که موجــب اتالف جانداران 
آبــزی شــود و در نتیجه مــردم گرفتار 

خسارت و زیان گردند، جایز نیست. 

آلوده کردن هوا  

پرسش : اگر کسی از وسیله ای استفاده 
می کند که موجب آلودگی هواســت، در 
حالی که امکان اســتفاده از وســایلی که 
آلودگی کمتری ایجاد می کنند نیز وجود 

دارد وظیفه شرعی وی چیست؟ 

پاسخ : هــوا از مواهب بزرگ الهی است، 
نباید آن را بی جهت آلوده کرد. 

   




