


طلیعه سخن
مســألۀ فلســطین  و رهایی قدس شریف 
از چنــگال رژیم صهیونیســتی ،  فراتر از 
چارچوب های قومی و مذهبی ، فراسرزمینی 
و فراملی اســت و به سرنوشــت همۀ امت 
اسالمی و حتی دیگر جوامع بشری مرتبط 
است؛ اینگونه است که پس از توطئه ترامپ 
در انتخاب قدس به عنوان پایتخت اسرائیل؛ 
جهان اســالم و حتی جوامع غیر اســالمی 
نیز در دفاع از آرمان های مردم فلســطین 
به پا خواســتند؛ و همۀ معادالت آمریکا و 
متحدانش را بر هم زدند که نشان داد امت 
اسالمی عزم خود را جزم کرده  تا  با  ندای 
رهایی قدس شریف ، شیاطین غربی عربی 

عبری را مقهور اراده و مقاومت خود سازد.
گفتنی است اسرائیل تاکنون با کمک توطئه 
های آمریکا در منطقه در ایجاد جنگ های 
نیابتــی  به حیات ننگین خــود ادامه داده 
اســت، لیکن شکست ســنگین گروه های 
تروریســتی تکفیری در عراق و ســوریه و 
تقویت روز افزون جریان مقاومت در منطقه؛ 
زمزمه فروپاشی کامل رژیم صهیونیستی را 
به شدت آشکار ســاخته است.در این میان 
همزمانی نابودی کامل اســرائیل با سقوط 
کامل رژیم های مرتجع عربی به ویژه رژیم 
منحوس ســعودی در قالــب ادامۀ جنبش 
های بیداری اســالمی و با محوریت جریان 

مقاومت دور از ذهن نیست.
البته نباید فراموش کرد رمز تحقق این امر 
در وحدت امت اسالمی نهفته است؛ اینگونه 
است که امام خمینی)ره( در پیشگویی صریح 
راه عالج مسأله فلســطین و پایان جنایات 
اســرائیل  را در وحدت اســالمی دانست و 
فرمود:»...اگر همه مسلمانان جمع شوند و 
هر کدام یک ســطل آب بریزند اسراییل را 
آب مي برد...«]1[هم چنین پیشگویی امام 
گونۀ خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری 
مبنی بر این که »رژیم صهیونیســتی ۲۵ 
سال آینده را نخواهد دید.«]۲[ و نیز بیانات 
مرجع عالیقدر جهان تشــیع حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی)مدظله( مبنی 
بر اینکه »قدس و فلسطین به امت اسالمی 
بر می گردد «]3[، در ساحت  وحدت جهان 

اسالم  امکان پذیر خواهد بود. 

حال در تبیین دقیــق کارکردهای وحدت 
گرایی در سرنوشــت روشن مسلمانان می 
توان به  وقایع اخیر فلســطین اشاره کرد؛ 
از یک ســو  تداوم مبارزه با تروریست های 
تکفیری  در عراق و ســوریه و یمن، آمریکا 
را با شکست تاریخی در منطقه مواجه کرده 
اســت؛ از سوی دیگر اقتدار جریان مقاومت 
و گفتمان اســالم ناب با پیشــتازی انقالب 
اســالمی ایران؛ تأثیرات نظام اسالمی  در 
میان کشورهای اسالمی را دو چندان کرده 

است.
حقیقت آن اســت که خواب شوم آمریکا و 
متحدانش در منطقه که در راســتای ایران 
هراسی و شیعه ستیزی)بخوانید هالل شیعی( 
برای محو آثار و کارکردهای انقالب اسالمی 
صورت می پذیرفت و خاورمیانه بزرگ بدون 
ایران را ترســیم می کرد، در عمل به اقتدار 
باشکوه نظام اسالمی در جهان اسالم منتهی 
شــده اســت و رژیم ســعودی که سودای 
آقایی  در منطقه را در سر می پروراند پس 
از اقدامــات ماجراجویانه در منطقه از قبیل 
حمایت از گروه های تروریســتی تکفیری 
و ارتکاب جنایات ددمنشــانه در یمن  خود 
را در گــرداب رســوایی گرفتــار می بیند؛ 
حال  ایجاد  تغییرات بنیادین در منطقه به 
سود جریان مقاومت، حضور مداخله جویانۀ 
آمریــکا در منطقه را بســیار بی معنا کرده 
است و تشدید خشم و نفرت مسلمانان علیه 
حامیان اصلی ترورریسم را به همراه داشته 

است.
بی شک تشدید فروپاشی رژیم صهیونیستی  
در پســا داعش از جمله حقایق انکار ناپذیر 
اســت؛ تحقق این مســأله  بــه ویژه پس 
از  ثبــات جریــان مقاومت در  مبــارزه با 
تروریســم تکفیری؛ تفکیــک میان جبهۀ 
اســالم نبوی با اســالم ملی گرای تکفیری 
را برای امت اســالمی تســهیل کرده است 
لــذا  موج عظیــم گرایش  اهل ســنت به 
گفتمان جریان مقاومت شیعی در مقابله با 
جریانات تکفیری  بســیار معنادار است که 
نشــان می دهد  صدور آرمــان ها و ارزش 
های واالی  انقالب اسالمی در عصر کنونی 
در قالب بازتولید فرهنگ بسیجی در آموزه 
های معرفتی شــهدای مدافع حرم در دیگر 

کشورهای اسالمی تجسم یافته است .
در این زمینــه حمایت همــه جانبه امت 

اســالمی  از قدس شریف و تأکید بر مبارزه 
فراگیر با رژیم کودک کش اســراییل و بی 
اعتنایی به ماجراجویی های رژیم سعودی؛ 
خود بهتریــن مدعا  از رفتارشناســی ضد 
استکباری مسلمانان در پساداعش به شمار 
می رود و نوید بخش تغییرات اساســی در 

ساختارهای دینی منطقه است.
بدین ترتیب دســتاورد جبهــۀ مقاومت به 
رهبــری ایران در نبرد با داعش، پشــتوانۀ 
ارزشــمند در فروپاشی اســرائیل و رهایی 
قدس شریف به شمار می آید؛ به ویژه آنکه 
با فروپاشی ســاختار آمریکایی در منطقه، 
مشــروعیت رژیم های  عربی به شدت زیر 
سوال رفته و نظام تک قطبی آنگلوساکسون 
ها به پایان حیات ننگین خود رسیده است؛ 
هم چنین هویت جدیدی در پسا داعش در 
بین ملت های جهان ایجاد شــده است که 
نشانه های آن در شکل گیری انتفاضه چهارم 
در فلسطین آشکار شده است ؛ جنگی که به 
پیروی از نهضت امام حسین)علیه السالم(  ، 
پیر و جوان، خانواده ها و مردم و حتی بچه 
شیرخواره ، در آن مشارکت مستقیم دارند 
و به همین علت قیام مردمی در فلســطین 
شکســت ناپذیر شــده اســت؛لذا باید در 
چگونگی تــداوم اقتدارآفرینی نرم افزاری و 
سخت افزاری  جریان مقاومت در فلسطین 

و در فضای پسا داعش اندیشید.
از یک سو حمایت نظامی و  سخت افزاری 
جریــان مقاومت از مبارزان فلســطینی در  
غزه و تسلیح کرانه باختری حیاتی است؛از 
ســوی دیگر باید گفت تداوم پیروزی های 
جبهۀ مقاومت مقوله ای نرم افزاری اســت؛ 
لذا بسط و گســترش عقالنیت  سیاسی و 
تبیین مردم ساالری دینی و مردم محوری با 
بهره گیری از آموزه های وحدت بخش  فقه 
مذاهب اسالمی و تبیین چارچوب فقهی امر 
به معــروف و نهی از منکر با رویکرد مقارن  
اهتمام ویژه جهان اسالم به مسألۀ فلسطین 
را در پی خواهد داشت و افراط)هنجار شکنی 
و ظلم و ســتم ( و تفریط)ظلم پذیری( را 
ریشــه کن خواهد کرد  که رهایی قدس و 
نابودی رژیم صهیونیستی  حلقۀ  مکمل این 

مسأله خواهد بود. 

]1[ صحیفه نور؛ج ۸؛ ص ۲3۵.
]۲[ بیانات مقام معظم رهبری؛1394/6/1۸.

مــکارم  العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت  بیانــات   ]3[
شیرازی؛139۲/۵/11.
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پیام ها و بیانات

بسم اهلل الرحمن الرحیم

لََقِد ابَْتَغُوا الِْفْتَنَۀ ِمْن َقْبُل َوَقلَُّبوا لََک اْلُُموَر 
ِ َوُهْم َکاِرُهوَن َحتَّی َجاَء الَْحقُّ َوَظَهَر أَْمُر اهللَّ

»آنها پیش از این )نیز( در پی فتنه انگیزی 
بودند، و کارها را بر تو دگرگون ساختند )و 
به هم ریختند(؛ تا آن که حق فرارسید، و 
فرمان خدا آشکارگشت )و پیروز شدید(، 

درحالی که آنها کراهت داشتند. «.

بعد از شکست مفتضحانه استکبار جهانی 
و رژیم جنایت کار صهیونیســتی در برابر 
جبهه مقاومت اســالمی و گرایش جوانان 
کشــورهای اســالمی به گفتمان مقاومت 
اسالمی دشــمنان اســالم و در راس آن 
شــیطان بزرگ امریکا، بــا بهره گیری از 
فتاوای تکفیــری فرقه وهابیــت فتنه ای 
دیگــر را طراحــی کردند. ایجــاد جنگ 
مذهبــی و تکفیر مســلمانان فتنه ای بود 
که بــه مراتب پیچیده تــر و فریبنده تر از 
قبل بســیاری از جوانان امت اســالمی را 
در کام خود فرو بــرد. مجریان این فتنه، 
فریب خوردگانــی بودند که با ارائه قرائتی 
انحرافی از قرآن و سّنت پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله باعث شــدند چهره اسالم 
ناب محمدی صلــی اهلل علیه و آله را که 
منشــأ رحمت و موّدت میان امت اسالم و 
بشریت اســت، به چهره ای کریه و زشت 

تبدیل کنند.

علمای آگاه و هوشــیار اسالم، رزمندگان 

فــداکار و ملت هــای مســلمان با درک 
صحیــح از این فتنه و اهداف شــوم آن، 
با روشــن گری و بصیرت افزایی امید آنان 
را به یــأس تبدیل کردنــد. در حالی که 
سلطه گران و ســردمداران سیاسی غرب، 
نابودی دولت دروغیــن داعش را نیازمند 
گذشــت ده ها ســال قلمــداد می کردند 
و قصد داشــتند این شــجره خبیثه را به 
مدتی طوالنی گریبان گیر امت اسالم قرار 
دهند، اما جوانان غیــور جبهه مقاومت و 
مدافعان حریم والیت، از عراق، ســوریه، 
ایران، افغانستان و لبنان و سایر کشورهای 
اسالمی با پای مردی و نثار جان ارزشمند 
خویش توانســتند پرچم نصــرت الهی را 
بر فراز آســمان عراق و ســوریه به اهتزاز 

درآورند.

امروز گرچه حضور ظاهری پدیده شــوم 
جهــل و تکفیــر از برخی ســرزمین های 
مســلمانان ریشــه کن شــده اســت؛ اما 
همچنان مقابله با ریشــه های فکری این 
لذا حوزه های  امری ضروری است  جریان 
علمیه، عالمان دینی اهل ســنت و شیعه، 
مجامع دانشگاهی و فرهیختگان و جوانان 
کشورهای اسالمی باید همچنان هوشیاری 
خود را حفظ کرده و با روشــنگری و نقد 
اندیشــه های تکفیری و آگاه سازی جوامع 
اســالمی به ویژه جوانان ریشه های فکری 
ایــن جریان نامبارک را بخشــکانند. امت 
اســالمی نیز شایسته اســت راه مقاومت 

را بــر محور وحدت و موّدت میان مذاهب 
اسالم و مشترکات میان امت اسالمی طی 

کند.

اکنون که این وعده صادق پرودگار محّقق 
گشت و با نابودی شــجره خبیثه داعش، 
پیکــر زخمی جهان اســالم تــا حدودی 
التیام یافت و چشــم امت داغدار مسلمان 
روشن شد، دبیرخانه کنگره جهانی مقابله 
با جریان هــای افراطی و تکفیری به آحاد 
مســلمین، مصلحان و همه امت، آزادگان 
جهان، به  ویژه محضر مقام معظم رهبری 
مدظله العالــی و مراجع بزرگوار و عالمان 
دلســوز همــه مذاهب اســالمی تبریک 
عرض نموده و برای سرداران سپاه اسالم 
ومجاهدان و رزمنــدگان جبهه مقاومت، 
مدافعــان حریــم والیــت و خانواده های 
شهیدان و جانبازان این مقاومت مقدس به 
ویژه سردار پرافتخار امت سرلشکر پاسدار 
حاج قاسم ســلیمانی، برترین پاداش های 

الهی را از خداوند منان مسئلت دارد.

دبیرخانــه کنگــره جهانــی مقابلــه بــا 
جریان هــای افراطــی و تکفیــری نیز با 
هدایت هــای داهیانــه و راهنمایی هــای 
حکیمانــه مرجع عالیقــدر حضرت آیت 
اهلل العظمــی مکارم شــیرازی حفظه اهلل 
همچنان آمادگی خود را بــرای مقابله با 
فتنه های پیش رو و خشــکاندن ریشه های 
عقیدتی و فکری این جریان افراطی اعالم 

می دارد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

رحلت حضرت آیت اهلل حائری شــیرازی 
)رحمــۀ اهلل علیه( موجب نهایت تأســف 
گردیــد. این عالم بزرگــوار در تمام طول 
عمر خود در خدمت اســالم و برنامه های 
فرهنگــی و جهادی اســالم بــود. از آغاز 
انقالب همــواره در میدان بــود و پس از 
پیــروزی انقالب در دعوت مردم به اتحاد، 
یگانگــی و پایمردی در مقابل دشــمنان 

کوشا بود.

از صفــات بســیار نیک این عالم روشــن 
ضمیــر، خلوص نیــت او بود کــه بدون 

ـــه  ـــی مقابل ـــره جهان ـــه کنگ ـــام دبیرخان پی
 با جریان هــــای افراطـی و تکفیـری دربـاره

پایان جریان تکفیری داعش

مالحظۀ گفتار ایــن و آن به وظیفۀ خود 
عمل می نمود. او شاگردان زیادی تربیت 
کــرده و آثار مکتوب باارزشــی از خود به 
یادگار گذاشــت. یاد او همواره در خاطره 
ما بــه عنوان یک عالم فداکار باقی خواهد 

ماند.

اینجانب ایــن ضایعۀ مولمــه را به حوزۀ 
علمیــه عمومــاً و حوزه و علمای شــیراز 
خصوصاً و خاندان محترم او تسلیت عرض 
نموده و علــّو درجات را بــرای او و صبر 
جمیــل و اجر جزیل را برای بازماندگان از 

خداوند منان خواستارم.

پیام تسـلیت حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته(
13 به مناسـبت رحلت مرحوم آیت اهلل حائری شیرازی )رحمت اهلل علیه(
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

حکــم اخیر دولــت آمریکا کــه برخالف 
بــر خالف  امنیت و  قطعنامــه شــورای 
تمام موازین بیــن المللی بود درباره بیت 
المقــدس و اینکه متعلق به اســرائیل و 
پایتخت اوســت و تصمیم بر اینکه شش 
ماه دیگر ســفارتخانه آمریکا به آنجا برود، 
موج عظیمی از نفرت را در سراسر جهان 
برانگیخت و تمام مسلمین دنیا و بسیاری 
از ملت های آزادی خواه و رجال سیاســی 

جهان آن را شدیدا محکوم کرده اند.

در اینجــا دو نکتــه حائز اهمیت اســت: 
نخســت اینکه بعد از شکســت آمریکا و 
طرفدارانش در عراق و ســوریه و شکست 

توطئــه اخیر در لبنان و یمن به فکر فتنه 
ای جدید افتاده اند شــاید بتوانند در آن 
فتنه، شکســت های پی در پی ســابق را 
جبران کننــد در حالی که کور خوانده اند 
زیرا مخالفان آمریکا و طرفدارانش، در این 
فتنه بســیار بیشــتر از فتنه سابق است و 
بــه یقین در اینجا هم گرفتار شکســت و 

رسوایی تازه ای خواهند شد.

دیگــر اینکه ایــن جنایت بزرگ ســبب 
عربستان  مانند  آمریکا  رسوایی طرفداران 
ســعودی گردید که آمریکا و اســرائیل را 
اخیــراً به عنوان دوســت خــود انتخاب 
کرده اند و تا می توانســتند از بیت المال 
مســلمین به آنها کمک کردنــد؛ اکنون 

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به عنوان 
برجســته ترین  شــخصیت جهان اسالم 
در عرصه ی وحــدت و تقریب مذاهب در 
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی مورد 

تجلیل قرار گرفت

خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
جوان؛اختتامیــه ســی ویکمین کنفرانس 
بیــن المللی وحدت اســالمی در تهران،با 
تجلیل از شــخصیت های برجسته جهان 
اســالم در زمینه ی وحدت اسالمی همراه 

بود.

آیــت اهلل اراکی،دبیــر کل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اســالمی در این کنفرانس 
گفت: نخســتین شــخصیتی کــه در این 
همایــش مورد تجلیل قرار می گیرد، آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی است که بیش 
از 70 سال عمر شریف خود را صرف تالش 
علمی در زمینه کالم، تفسیر، حدیث، فقه 
و... کرده است و از سال های دور در مقابل 
شبهات دشــمنان علیه اسالم ایستادند و 
این تالش را تا امروز بــا قدرت ادامه می 

دهند.

بیانیه حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله(
 درباره توطئه خطرناك آمریکا و رسوایی متحدانش

وی تصریح کرد: شــاید کمتر کســی در 
جهــان اســالم را بیابیم که تــا این همه 
سال، این چنین با قدرت در عرصه دفاع از 
حریم قرآن و اسالم پایمردی داشته باشد.

آیت اهلل اراکی بیان کرد: شــخصیت دوم، 
امام شــیخ احمد الطیب است که در سال 
هــای اخیر، تالش هــای خوبی در عرصه 
تقریب بین کشــورهای اسالمی داشته که 
در این همایش از ایشــان نیز تجلیل می 

شود.

دبیــرکل مجمع جهانــی تقریب مذاهب 
اسالمی، بیان کرد: عالمه بدرالدین حسون، 
مفتی اعظــم جمهوری ســوریه، از دیگر 
شخصیت هایی است که در این کنفرانس، 
از وی بــه دلیل تالش هــای اثرگذارش 
در عرصــه های مختلف روشــنگرانه عالم 

اسالمی تجلیل می شود.

وی گفت: شــخصیت چهارمی که در این 
همایــش مــورد تجلیل قرار مــی گیرد، 
دکتر فردوس العوادی اســت که از تالش 
۵0 ســاله وی در عراق در زمینه وحدت 

اسالمی تجلیل به عمل می آید.

تجلیل از آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله(
در کنفرانس وحدت اسالمی

توضیِح الزم
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مدتی است خبری سرتاپا دروغ به وسیله 
بدخواهــان مرجعیــت شــیعه در بعضی 
از فضاهــای مجازی منتشــر کرده اند که 
آقایی به نام مدلل داماد حضرت آیت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی اســت و او تاجر 
شکر و بدهکار مهم بانکی است، در حالی 
که معظم له نــه چنین دامادی دارد و نه 

حتی این شخص را دیده است.

اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی به نام آقای محمــود صادقی با 
عبارت »خوب اســت جناب ایشان درباره 
بدهی های کالن معــوق جناب مدلل به 
بانک ســرمایه هم توضیح بدهند« به این 
شــایعه دامن زده و به نوعی این دروغ را 
در توئیت خود نســبت به معظم له تکرار 

کرده است.

بدین وسیله اعالم می دارد چنانچه جناب 
آقای صادقــی این موضــوع را تکذیب و 
عذرخواهی نماید مشــکلی نیست و اال از 

طرق قضایی قابل تعقیب است.

خداوند به همگان توفیق عمل به وظایف 
الهی خود را بدهد.

حجت االسالم والمسلمین رفعتی
 به ریاست شبکه جهانی والیت منصوب شد

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با صدور 
حکمی حجت االســالم والمسلمین عباس 
رفعتــی را به عنوان رئیس شــبکه جهانی 
والیت منصوب کــرد. متن حکم معظم له 

به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجت االسالم والمسلمین 
حاج شیخ عباس رفعتی نائینی »زیده عزه«

با اهداء سالم و تحیت؛

نظر به تجارب، توانمندی ها، حسن سوابق 
علمــی، مدیریتی و رســانه ای جنابعالی، 
بدین وســیله شــما را به مدت دو ســال 
به ســمت رئیس موسســه جهانی والیت 

منصوب می نمایم.

نظر بــه اهمیت و ضــرورت تبلیغ دین از 
رســانه های نوین انتظار مــی رود با تداوم 
تحــول بنیادیــن در شــبکه های جهانی 
والیت، بهره گیری از ظرفیت های گرانسنگ 
حوزه های علمیه به ویژه مراکز تخصصی و 
به کارگیری نیروهای متعهد و متخصص در 
تثبیت و توســعه کمی و کیفی برنامه های 

این رسانه دینی گام بردارید.

إن شــاءاهلل همــواره با اســتعانت از درگاه 
احدیــت و نیز در ســایه عنایــت خاصه 
حضرت بقیۀ اهلل االعظــم )ارواحنا فداه( و 
همت و تالش مضاعف همکاران، در جهت 
دســتیابی به اهداف بلند موسسه جهانی 

والیت در خدمت به اســالم و مســلمین 
موفق باشید.

ضمناً از خدمات و تالش های بی دریغ جناب 
ســیدمحمد  والمسلمین  حجت االســالم 
حسینی قزوینی در مدت تصدی مسئولیت 

خطیر تقدیر و تشکر می کنم.

قم- ناصر مکارم شیرازی

مؤسسه جهانی والیت تحت اشراف حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی که در سال 
گذشته موفق به کسب اولین مجوز رسمی 
به عنوان یک شــبکه ماهواره ای غیردولتی 
از شورای عالی انقالب فرهنگی شد، بیش 
از این مدیریت آن به مدت هشــت سال بر 

عهده آیت اهلل حسینی قزوینی بود.

برابر مســلمانان  حیرانند و نمی دانند در 
جهان چه بگویند و چه کار کنند.

در ضمــن این تصمیم ســنگ بزرگی در 
مســیر طرفداران سازش با اســرائیل نیز 
انداخت که آن هم رسوایی دیگری است.

در این شــرایط همه مسلمین جهان باید 
متحد شــوند، چون قــدس حلقه اتصالی 
است در میان همه آنها و باید در برابر این 
تجاوز آشکار و زورگویی زشت بایستند و 
نگذارند شــهر قدس و قبله اول مسلمین 

از دست برود.

ََّنا أَْفِرْغ َعلَْیَنا َصْبرآ َوثَبِّْت أَْقَداَمَنا َوانُْصْرنَا  َرب
َعلَی الَْقْوِم الَْکافِِریَن.
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مترجم قرآن به زبان انگلیسیسردار غیب پرور و جمعی از مسئوالن بسیج

دیدارها

علما و شــخصیت های شرکت کننده در  اجالس جهانی محبین اهل بیت علیهم السالم

مراســم جشن میالد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و امام صادق علیه السالم و مراسم عمامه گذاری

مراســم جشن میالد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و امام صادق علیه السالم و مراسم عمامه گذاری

مسئولین مرکز مهدویت

همایــش انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم

شیخ أحمد بدر الدین حسون مفتي سوریه

مجلس سوگواری شهادت امام حسن عسکری علیه السالم معاون فرهنگی آستان مقدس کریمه اهل بیت سالم اهلل علیها
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گزیده سخنان

بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی درباره فتنه داعش

خبر بسیار مسرت بخشی که از آغاز ماه ربیع االول همه جا منتشر شد، یعنی خبر نابودی قدرت داعش و درهم شکستن 
ســتون فقرات این گروه جنایت کاری که در طول تاریخ به قســاوت و بی رحمی و درندگی آنها کســی را سراغ نداریم، 

بسیار مایه امیدواری بود

جوانان امروز که پیروزی های انقالب را ندیدند، پیروزی های اخیر را دیدند

باید با توجه به نتایجی که از پیروزی های اخیر گرفتیم، ســرمایه اصلی خودمان را حفظ، تقویت و تکمیل کنیم، نســل 
جوان پیروزی های انقالب را ندید اما پیروزی های اخیر مقاومت جانشین پیروزی های انقالب شد. نسل جوان باید باید 

لمس کند و ببیند که افتخارات دینی، عقاید دینی و پایبند بودن به اصول اســالم چه آثاری دارد

محبت اهل بیت )علیهم السالم( عامل وحدت بین مسلمین است

برای اینکه اتحاد مســلمین محکم باشــد باید تمام مذاهب اسالمی به مقدســات یکدیگر احترام بگذارند، ما اجازه نمی 
دهیم که شــیعیان به مقدســات اهل سنت اهانت کرده و یا این که اهل ســنت به مقدسات شیعه اهانت کنند؛ بنابراین 

هیچ مذهبی نباید به مقدسات مذهب دیگر اهانت کند.

حوزۀ علمیه قم از بهترین حوزه های علمیه در دنیا است

در گذشــته در مورد مســائل مســتحدثه بحثی نمی شد اما در حال حاضر تعداد بســیاری کتاب و رساله درباره مسائل 
مســتحدثه نوشته می شود و کسانی هستند که بر مسائل مستحدثه و پاسخگویی به آن تمرکز دارند.

در حالی که مردم از بیکاری و گرانی رنج می برند، پرداختن به مسألۀ ورود زنان به ورزشگاه ها چه معنایی دارد؟

دشمنان در سوریه و عراق فتنه به پا کردند که خوشبختانه خاموش شد اما ویرانی های آن به زودی جبران نخواهد شد، 
دشــمن اخیرا به این نتیجه رســیده که در لبنان آرام فتنه ایجاد کند، در جریان لبنان فردی را تحریک کردند تا ایجاد 
اختالف کند و آن ها بتوانند هجمه وارد کنند؛ بنابراین باید هوشیار بوده و بدانیم که در شرایط فعلی وحدت الزم است

قدرت دفاعی نداشتیم معلوم نبود دشمن با ایران اسالمی چه می کرد

امنیت ایران در دنیا کم نظیر اســت، خوشــبختانه قدرت دفاعی ما روز به روز بیشــتر می شود که اگر نبود معلوم نمی 
شــد که دشــمن با ایران اسالمی چه می کرد؛ بنابراین ســیاه نمایی افتخار نیست و اگر کسی نقد می کند باید راه حل 

هم ارائه دهد.

رسانه های فاسد برای تخریب عقاید نسل جوان برنامه ویژه دارند

شــیعه سرمایه های بســیاری دارد که خداوند در اختیار آن قرار داده اما باید از آن استفاده کند، باید استفاده فرهنگی 
کرد و به صورت ویژه بر نسل جوان، خواهران و زنان که در معرض توطئه های بیشتری قرار دارند کار شود تا با روحیه 

تازه ای از سفر به شهر مقدس قم باز گردند.

بیانات معظم له در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی کشور

مرجعیت به افکار عمومی اتصال دارد و شاید روزی هزار نامه برای ما ارسال می شود، اگر ذهنیتی پیدا شود نتیجه نامه 
های مردم و مالقات های حضوری اســت، ما باید دردهای مردم را بازگو کنیم.

تا از قید و بند استکبار آزاد نشویم به جایی نمی رسیم

باید دنیای امروز و صفات مستکبران را بشناسیم، اگر این شناخت باشد فریب نمی خوریم اما اگر شناخت وجود نداشته 
باشــد انســان فریب می خورد، انسان عاقل باید دشمن خود را بشناسد و در برابر انحصار طلبی استکبار جهانی بایستد.



نرم افزاراندروید »نهج البالغه«
ـ گنجینه بزرگ معارف اسالم

ـ عالی ترین درس بــرای تعلیم و تربیت 
انسانها

ـ بهترین ســرمایه خودســازی و تهذیب 
نفس

ـ مؤثّرترین برنامه برای ساختن جامعه ای 
سالم و پاک و سربلند

عناوینی اســت که به حق می توان برای 
نهج البالغه انتخاب کرد.

تنها کســانی می توانند درباره این کتاب 
بزرگ و بی نظیر سخن بگویند که حداقل 
یکبار با دّقــت کامل تمام آن را از آغاز تا 
پایان مطالعه کرده باشــند آن گاه روشن 
خواهد شــد هر چه دربــاره این مجموعه 

گرانبها گفته شود، کم است!

سزاوار است عاشــقان حقیقت، پویندگان 
راه معرفــۀ اهلل و جویندگان راه و رســم 
بهتر زیســتن، همــه روز در کنار آرامگاه 
عالــم بزرگوار ســّید رضــی )گردآورنده 
نهــج البالغه( حاضر شــوند و در برابر او 
ســر تعظیم فرود آورند و بر روانش درود 
بفرســتند که اثری چنیــن گرانبها و بی 
بدیل از کلمات موال علی)علیه السالم( را 
جمع آوری کرده و در اختیار ما مسلمانان 
بلکــه در اختیار جامعه بشــری قرار داده 

است.

در طول تاریخ اســالم شروح متعّددی بر 
نهج البالغه نوشته شــده، و علمای عالی 
قدری چه در گذشــته و چــه در عصر ما 
برای تبیین و تفســیر و کشــف گنجینه 
های آن کوشــیده اند و خدمات پرارزشی 
انجام داده اند، ولی انصاف این اســت که 

نهج البالغه هنوز دســت نخورده اســت، 
هنوز مظلوم است هنوز تالش های فراوان 

و فراوان دیگری را می طلبد.

مخصوصــاً در عصر و زمان مــا که عصر 
مشــکالت پیچیده جوامع انســانی، عصر 
ظهــور مکتب هــای مختلــف فکری، و 
عصــر تهاجم بــر اعتقــادات و اخالق و 
تقــوا و فضیلت از ســوی دنیاپرســتان و 
جهانخواران است، تا راه را برای رسیدن به 
منافع آلوده و نامشروعشان هموار سازند، 
آری در ایــن عصر، نهــج البالغه تالش و 
کوشش و کار بیشــتری را می طلبد. کار 
تحقیقاتــی و گروهی برای یافتن راه غلبه 
بر مشــکالت معنوی و مــاّدی و فردی و 
اجتماعــی و مقابله با مکتبهــای ویرانگر 

فکری و اخالقی به وسیله آن.

بــه همین دلیــل بعــد از توفیقی که در 
»تفســیر نمونه« و »پیام قرآن« بحمداهلل 
نصیب معظم له و جمعی از یاران باوفا شد 
که سبب حرکت جدیدی دربارۀ کارهای 
قرآنی و نفوذ بیشــتر قرآن و تفســیر در 
مجامــع علمی بلکه غالب خانه ها گردید، 
با همــکاری گروهی از اهــل فضل کاری 
البالغه  نهج  نمونه روی  مشــابه تفســیر 
انجام گردید، که ماحصل آن کتاب وزین 
پیام امام امیر المؤمنین علیه السالم بود.

در این نرم افزار متن و ترجمه نهج البالغه 
به انضمام تفسیر آن بر اساس کتاب امیر 
المؤمنین علیه الســالم به تفکیک خطبه 
ها، نامه ها و حکمت ها با امکانات مشروح 
زیر ارائه شده است تا گامی موثر در بهره 
مندی هر چه بیشتر شیفتگان مکتب حق 

و حقیقت باشد.

1- تفکیــک خطبه ها و نامه بر اســاس 
بخش هــای مرتبط تفســیری به منظور 

دسترسی بهتر به مطالب

۲- جستجو در خطبه ها، نامه ها و حکمت 
ها در تمام بخش های نرم افزار به تفکیک 
متــن، ترجمه، عبارت و به صورت عطفی، 
فصلــی و کل عبارت. با امــکان نگهداری 
نتیجه جستجو و مشــخص نمودن کلمه 

مورد نظر در متن نتیجه

3- ایجــاد فهرســت برگزیــده )مطالب 
منتخب( به منظور دسترســی ســریع به 

مطالب مورد نظر

4- امکان اشــتراک گذاری و کپی نمودن 
قسمتی از متن، ترجمه و تفسیر

۵- امکان تنظیم فونت و اندازه قلم متن، 
ترجمــه و تفســیر برای مطالعــه بهتر از 
منوی تنظیمات با قابلیت دسترســی در 

تمام قسمت های نرم افزار

6- امکان تعامل بــا نرم افزار پژوهش یار 
به منظور ایجاد فهرســت پژوهشی و درج 

حاشیه بر مطلب انتخاب شده
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1یادداشت

پیامدهای »شایعه پراکنی« در جامعه اسالمی  
از منظر معظم له

از جملــه بالهــای بزرگی کــه دامنگیر 
جوامع مختلف می شود و روح اجتماعی 
و تفاهــم و همــکاری را در میــان آنها 
می کشــد، مسأله شایعه ســازی و نشر 
شــایعات اســت، بطوری که گاه یک نفر 
منافــق، مطلب نادرســتی جعل می کند 
و آن را بــه چند نفر می گوید، و افرادی 
بدون تحقیق در نشــر آن می کوشند، و 
شــاید شاخ و برگهایی هم از خودشان به 
آن مــی افزایند. و در نتیجــه آن مقدار 
قابل توّجهی از نیــرو وفکر و وقت مردم 
ونگرانی  را مشــغول ســاخته واضطراب 

درمردم ایجاد می کنند.

اگر چه اجتماعاتی که در فشار و خفقان 
قرار دارند گاهی شــایعه ســازی و نشر 
شــایعات را به عنوان یک نوع مبارزه و یا 
انتقامجویی تعقیــب می کنند ولی برای 
اجتماعات ســالم نشر شــایعات زیانهای 
فراوانی به بار می آورد؛ اگر شــایعات در 
مورد افراد الیق، مثبت و مفید باشد آنها 
را در خدمــات خود دلســرد می کند و 
گاهی حیثّیت چندین ساله آنها را بر باد 
می دهد و مــردم را از فواید وجود آنان 
محروم می ســازد.به همین دلیل اسالم 
صریحاً با »شایعه سازی« مبارزه کرده و 
جعل و دروغ و تهمت و نشــر شایعات را 

ممنوع می شمارد.

بــا همۀ این تفاســیر لیکن  نــه تنها در 
ســطح افراد عادی، بلکه در سطح رسانه 
از شــایعه  دنیا طوفــان خطرناکی  های 
پراکنی نســبت به اشــخاص و گروهها و 
کشــورها در گرفته، کــه فضای جهان را 
تیره و تار ســاخته اســت، و سرچشــمه 
آن غفلت از تفاوت حق و باطل اســت، و 
به  مردم جهان هزینه سنگینی  متأسفانه 

خاطر آن می پردازند.

بدین ترتیب شــایعه پراکنــی و پیروی 
از حــدس و گمــان و هر آنچــه غیر از 
علــم و یقین حاصل می شــود، تبعات و 
پیامدهای برای فــرد و جامعه ایجاد می 
کند که هریک به تنهایی ضایعات بزرگی 

دارد.

شایعات؛ شاه کلید آفات زبانی

به همان نســبت که بــرکات زبان و آثار 
سازنده آن زیاد اســت، آفات و گناهانی 
که به وســیله آن انجام می گیرد و آثار 
مخّربی که در فرد و جامعه دارد بســیار 
زیاد اســت.که نشر شــایعات بی اساس 
و اکاذیــب، و اشــاعه فحشــاء، هرچند 
به عنوان ذکــر احتمال باشــد از جمله 

مهمترین آفات زبانی به شمار می آید.

بی شک کســی که صد کلمه سخن می 
گوید نسبت به کســی که دویست کلمه 
ســخن می گوید، احتمــال آلودگی اش 
به گناهان کمتر اســت.حال چیزهایی را 
که انســان می شــنود به دو صورت نقل 
می کنــد:گاه می گوید: فــالن مطلب را 
می گوینــد. یعنی نقل مــی کند و خبر 
می دهد.و گاهی می گوید: چنین اســت. 
اگر این را بگوید گناهش معلوم و روشن 
اســت، زیرا چیزی که با دو شاهد عادل 
ثابت نشــده انسان نمی تواند بگوید. پس 
اگر ایــن را قاطعانه بگوید دروغ اســت. 
َع َوالَْبَصَر  ــمْ قرآن می فرماید: » »إِنَّ السَّ
َوالُْفَؤاَد ُکلُّ أُولِئَک َکاَن َعْنُه َمُسواًل؛ گوش 
و چشــم و دل هریک از آنها ســؤال می 

شوند«.،

 اّمــا اگر بگوید کــه می گوینــد. یعنی 
بگوید  نقــل شــایعات  مقام  در  انســان 
مــی گویند، او از دروغ نجــات پیدا می 
کند ولــی عناوین محّرمه بســیار بر آن 

هتک  مؤمن،  ماننــدآزار  اســت،  مترتّب 
مؤمن که در همین جمله ممکن اســت 
هر ســه عنــوان مترتّب شــود، زیرا این 
جمله هم هتک مؤمن اســت، هم اشاعه 
فحشاســت و هم اگر به گوش او برســد 
 آزار و ایــذاِء مؤمن اســت. بعضی خیال

 مــی کنند با کلمه »می گویند« از دروغ 
نجات پیدا می کنند.

با نهایت تأّســف، تقوای زبــان در زمان 
ما کم اســت. خصوصاً اگر کسی خّطش 
یا ســلیقه اش با دیگری مخالف باشــد 
به خود اجازه می دهد که هر نســبت و 
تهمتــی را به او بدهــد. البّته اگر تقوای 
زبان کم شــود، لطف خدا هم بر اّمت کم 
می شود. وقتی مردم حیثّیت همدیگر را 
رعایــت نکنند، خداوند هم آبروی آنها را 
حفظ نخواهد کــرد و لطفش را از چنین 

دارد.  برمی  جمعّیتی 

ایــن رذیلت اخالقی در حالی اســت که 
پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه وآله( در 
فــرازی فرمــود:» َوأَْمَســَک الَْفْضَل ِمْن 
لَِسانِِه؛خوشــا به حال کســی که سخنان 

زاید زبانش را نگه می دارد«

فضوالت لســان اشــاره به ســخنان بی 
هــدف و بی دلیلی اســت که انســان بر 
زبان جاری می کند که بســیاری از آنها 
به غیبت، تهمت، پخش شــایعات  آلوده 
و گناهان دیگر اســت. بــه همین دلیل 
در دستورات اســالمی، حفظ زبان یکی 
از مهم ترین نشــانه های ایمان و اخالق 

شمرده شده است.

ازاین رو، در حدیثی دیگر  از پیغمبر اکرم 
صلی اهلل علیه و آله می خوانیم:»الیَْسلَُم 
نُوِب َحّتی یَْخُزَن لِسانَُه ؛ هیچ  أَحٌد ِمَن الذُّ
کس از گناهان محفــوظ نمی ماند مگر 

این که زبانش را حفظ کند«.،

امید اســت که همه ما آن جمله حضرت 
علی)علیــه الســالم( را که مــی فرماید: 
»اللّســاُن َکلٌب َعُقوٌر؛ زبان ســگ درنده 
است« در نظر داشــته باشیم، چون اگر 
آن را به بند نکشــد، نه تنها دیگران بلکه 

خودش را هم می درد.

هتک  اصلی  عامل  پراکنی؛  شــایعه 
آبروی مومن

بدیهی اســت پیروی از غیر علم و شایعه 
پراکنــی، آبروی افراد آبرومند را به خطر 
می اندازد و خدمتگذاران را دلســرد می 
کند، حال آنکه مؤمن در اســالم بســیار 
محترم اســت لذا نمی شــود آبروی او را 
ریخت ، به هر حال منع شــایعه پراکنی 
حفظ آبرو و حیثیت انسانها است، و ثانیا 
جلوگیری از مفاســد فراوان اجتماعی و 
اخالقی اســت که از ایــن رهگذر دامان 

جامعه را می گیرد.

 لیکن تأسف آور اســت که برخی مردم 
یــک چوب کبریــت را حــّق الّناس می 
اّما ریختن آبروی مسلمان را جزِء  دانند، 
حــّق الّناس نمی داننــد در حالی که در 
روایات می خوانیم »ُحرَمُۀ ِعرِض الُمؤِمِن 
َکُحرَمــِۀ مالِِه َوَدِمِه ؛ احترام آبروی مؤمن 

مانند احترام مال و خونش است«.

در اینجا آبرو و خون در کنار هم اســت 
که گاهی کشــتن شــخصّیت یک انسان 
از کشتن جســم او مهم تر است. برخی 
حاضرند بمیرند ولی آبرویشــان نرود. لذا 
حفظ آبروی دیگران بســیار مهم اســت. 
البّتــه اگر ایــن عناوین بــر کلمه »می 

بار نشود مانعی ندارد. گویند« 

اصواًل قــرار گرفتن آبروی مؤمن در کنار 
مال و خون او دلیل روشنی است بر این 
الناس دارد. که تضییع آبرو جنبــه حق 

پس حّق الّناس این اســت که چیزی از 
مردم ضایع شــود، کســی کــه غیبت یا 
یا شــایعاتی علیه یک مســلمان  تهمت 
مطــرح کند کــه در حقیقت آبروی او را 
که گاهی از مال و خونش هم باالتر است 

تباه کرده است.

ایجاد بدبینی در جامعۀ اســالمی در 
پراکنی سایۀ شایعه 

پیــروی از غیــر علم، و ترویج شــایعات 
روابط گرم و دوستانه را در خانه و بازار و 
همــه جا به هم زده و مردم را به یکدیگر 

بدبین می سازد.

ترویج شایعات بی اساس از جمله آسیب 
های خطرناکی اســت کــه گاه عمدا از 
برهم  برای  افکن  سوی مغرضان شــایعه 
زدن نظــم جامعــه و گل آلود کردن آب 
منتشر می شــود و گاه بر اثر اشتباهات 
صــورت می گیرد؛ ایــن چالش در حالی 
است که  بسیاری از مردم همواره انتظار 
دارند خبــر تازه ای بشــنوند و عده ای 
لذت می برند از اینکه مســائل عجیب و 
غریــب برای دیگران بازگو کنند و همین 
امر باعث پخش شایعات زیانبار می شود.

اینگونه است که اشــرار با دروغ، تهمت 
و شــایعه پراکنی ســعی می کنند ذهن 
کســانی را که در جامعه در مصدر کاری 
هســتند مشوش سازند و آنها را به مردم 
یــا افراد خاصــی بدبین کننــد و از این 
ایجاد بدبینی و ســوء ظن و اختالف بهره 

گیرند.

شاعر عرب در این زمینه می گوید:

إْن یَْســَمُعوا الَْخْیــَر یُْخُفوُه َوإْن َســِمُعوا                        
َشــّراً أذاُعــوا َوإْن لَــْم یَْســَمُعوا َکِذبُــو

این )بد ســیرتان( هرگاه ســخن خوبی 
درباره کسی بشــنوند پنهان می کنند و 
اگرســخن بدی بشنوند منتشر می سازند 
و اگر مطلقا ســخنی نشــنوند دروغ می 

بافند.

شاعر دیگری می گوید:

إْن یَْســَمُعوا ریَبــًۀ طــاُروا بِهــا َفَرحــاً

َدَفُنــو ِعْنَدُهــْم  بَِخْیــٍر  ُذِکــْرُت  َوإْن 

هرگاه سخن مفســده انگیزی بشنوند از 
خوشــحالی پرواز می کنند و اگر مطلب 

خوبــی از من نزد آنها گفته شــود آن را 
همانجا دفن می کنند.

این بالیی اســت که در طول تاریخ بوده 
و هــم اکنون نیز به شــدت ادامه دارد و 
بخش مهمی از نابســامانی  و بدبینی ها 
در جوامع مسلمانان از آن سرچشمه می 
گیرد. زیرا با شــایعه پراکنی محیطی از 
ســوء ظن و بدبینی بر جامعه حکم فرما 
می کند؛ بازار شــایعه سازان داغ، و همه 
پاکدامنان در اذهان لکه دار می گردند.

اینجا اســت کــه باید بــا قاطعیت رفتار 
کرد، همان قاطعیتی که اســالم در برابر 
این اینگونه افــراد بد زبان و آلوده دهن 
نشــان داده اســت؛آری آنها باید جریمه 
شوند و به دســت توانمند قانون سپرده 
بازیچه نگیرند. شوند تا حیثیت مردم را 

اعتماد عمومی تضعیف و تزلزل 

مهمترین سرمایه یک جامعه که مردم را 
با یکدیگر مّتحد می ســازد، و در مســیر 
اهــداف بزرگ به راه می انــدازد، همان 
مهمترین  واز جمله  است  اعتماد عمومی 
پیامد شوم شــایعات، از میان بردن این 
ســرمایه اســت؛ زیرا همگی نســبت به 
یکدیگر بدبین خواهند شــد و در نتیجه 
نظم و انســجام عمومــی جامعه متزلزل 

می شود.

را  اعتمــاد عمومی  لذا شــایعه ســازی 
متزلزل می ســازد و افــراد جامعه را در 
انجام دادن کارهای الزم سســت و مرّدد 
می کند. اینگونه است که اسالم  اهمیت 
فوق العاده ای به حفــظ اعتماد عمومی 
و وحــدت صفوف می دهــد و هر چیزی 
را کــه لطمه ای بر آن وارد ســازد حرام 
شــمرده اســت.زیرا شــایعات اعتماد بر 
گفتــار و  اعتماد بر عمــل را بر باد می 

دهد.

بدین ترتیب  شایعه سازان را می توان بر 
مبنای  کالم وحی  »ُمْرِجُفون« دانســت 
که به معنای اشــاعه اباطیــل، به منظور 
غمگین ســاختن دیگران اســت، و اصل 
»ارجــاف« به معنای اضطــراب و تزلزل 
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اســت، و از آنجا که شایعات باطل، ایجاد 
اضطراب عمومی می کند، این واژه به آن 

اطالق شده است.،

گفتنی اســت یک جامعه سالم متکی به 
ســرمایه های مختلفی اســت که از همه 
مهم تــر، ســرمایه اطمینــان و اعتماد 
عمومی است؛ گاه یک شــایعه  خالی از 
میان مسئوالن  اســت که  صداقت کافی 
و مــردم در جامعه جدائــی بیفکند. زیرا 
مــردم به طور فطری در صورتی حاضرند 
به دستورهایی که به آنها داده می شود، 
عمــل کنند که به صحت و درســتی آن 
باشند، یعنی هر  کاماًل اطمینان داشــته 
انــدازه ایمان و اعتماد انسان،نســبت به 
دســتور یا برنامه ای کم شود، به همان 
مقدار از میــزان عالقه او در عمل کردن 
به آن کاســته می گــردد. در مقابل هر 
اندازه ایمان و اعتماد بیشتر گردد، عالقه 
انسان به عمل کردن بیشتر خواهد شد.

در حقیقت رواج شایعات به عنوان  اقدام  
ناجوانمردانه در یک محیط، سبب به هم 
ریختن نظــام و عدالت اجتماعی و آلوده 
شدن حق به باطل و گرفتار شدن بیگناه 
و تبرئــه گنهکارو از میــان رفتن اعتماد 

عمومی می شود.

شــایعات ؛ ابزار جنگ نرم دشمنان 
در دین ستیزی

جعل و پخش شــایعات دروغین و نگران 
کننــده یکــی از مهمترین شــاخه های 

جنگ روانی توطئه گران است.

هنگامی که دشــمن قادر نیست از طریق 
رویارویی صدمه ای وارد کند دســت به 
پخش شــایعات می زند، و از این طریق 
افکار عمومی را نگران و به خود مشــغول 
ســاخته و از مســائل ضروری و حساس 

منحرف می کند.

شایعه ســازی یکی از سالحهای مخرب 
برای جریحه دار ســاختن حیثیت نیکان 
و پــاکان و پراکنــده ســاختن مردم از 
اطراف آنها اســت.لیکن تأســف آور این 
است که در جامعه شاهدیم اصرار برخی 

رســانه های به ویــژه در فضای مجازی 
در ترویج تهمت ها و افتراها و شــایعات 
پایانی ندارد و برخی از آنها با جســارت 
تمام مقدّسات را نشانه گرفته اند که قلم 

از ذکر نمونه های آن شرم می کند.

آری در عصر و زمان کنونی، دشــمن در 
جنــگ روانی از همین وســیله بهره می 
گیرد. برای مردم عادی، مقامات بلندپایه 
سیاسی و مذهبی، و حّتی مراجع بزرگوار 
تقلید شــایعه می سازد. لذا مؤمنین باید 
مواظب باشــند که نه شــایعه بسازند، و 
نه به شــایعه سازان کمک کنند، چرا که 
اشــاعه شــایعات دروغ و حّتی مشکوک 
حرام اســت، و مجازاتی برابر با مجازات 
مفســدان فــی االرض دارد. هــم چنین 
اعتماد بــر غیر علم و ترویج شــایعه، به 
بازار شایعات و شــایعه سازان رونق می 
دهد؛ از ســوی دیگرپیــروی از غیر علم، 
روحّیه تحقیق و کنجکاوی را از انســان 
گرفتــه و او را فــردی زودباور و ســاده 

اندیش بار می آوَرد.

یکــی از تعلیمات مهم و اساســی قرآن 
مجید به همه مســلمان ها، بلکه به همه 
انسان ها، این است که هیچ چیز را بدون 
دلیل نپذیرند. آری، از نظر اسالم پذیرش 
هر مطلبی توأم با دلیل قابل قبول است.

لذا در قــرآن کریم مــی خوانیم:»هاتُوا 
بُْرهانَُکْم*؛ دلیل خود را )بر این موضوع( 
بیاورید.«،از این رو برای اثبات هر مطلبی 
در دنیــا و آخرت و از ســوی هر قوم و 
ملّتی باید دلیل و برهان ارائه شود و این 
فرهنگ بســیار عالی اگــر در جامعه ای 
عملی شود جلوی خرافات و سخنان پوچ 
و بی اســاس گرفته می شود و شایعات و 
جنجال ها و غوغاســاالری ها و تهمت ها 
و اتّهام ها در چنین جامعه ای نمی تواند 
مــوج ایجاد کند، تا موج ســواران بر آن 
سوار شــوند و در راستای منافع شخصی 
خود مقّدس ترین مقّدســات مردم را به 

ببرند!  مسلخ 

اجتماعی امنیت  و تهدید  شایعات 

بدیهی است شــایعات استقالل فکری را 
از بیــن می بَــرد و روح را برای پذیرش 
هرگونه تبلیغات مســموم آماده می کند.

پیروی از غیر علم، سرچشــمه قضاوت ها 
و انتخاب های عجوالنه در مورد هر کس 
و هر چیز اســت که این خود مایه انواع 
ناکامی ها و پشــیمانی هاست.هم چنین 
شایعات  سرچشــمه پایمال شدن حقوق 
افراد یا دادن حق به غیر مستحق است.

نابسامانی های  از  بســیاری  دانست  باید 
اجتماعی از شــایعه سازی و جوسازی و 
قضــاوت های عجوالنــه وگمان های بی 
اساس واخبار مشکوک و دروغ سرچشمه 
می گیرد. توسعۀ شایعه موجب می شود 
هرج ومرج در روابــط اجتماعی همه جا  
فرا گیر شــود. لذا هیچ کس از گمان بد 
دیگری در امــان نخواهد بود. هیچ کس 
به دیگری اطمینــان پیدا نخواهد کرد و 
آبرو و حیثّیــت افراد همواره در مخاطره 
خواهد بود. لذا توســعۀ شــایعات نتیجه 
ای جــز هرج و مــرج اجتماعی و از بین 
رفتن روابط انســانی و پیوندهای عاطفی 

داشت. نخواهد 

حال آنکه  اســالم چشــم و گوش انسان 
را مســؤول می شــمَرد؛ تا نبیند نگوید، 
تا نشــنود قضاوت نکند و بدون تحقیق و 
علم و یقین، نه به چیزی معتقد شود، نه 

عمل کند و نه به داوری برخیزد.

فاصله بین حق و باطل

در بسیاری از موارد می بینیم برخی پای 
بند بــه کالم حق نیســتند، و هر چه بر 
زبانشــان جاری شد می گویند، به همین 
دلیــل، نباید عیــوب و گناهانی را که به 
اشخاص نســبت می دهند پذیرفت، چرا 
که ممکن است از همان گفتارهای باطل 
و بی اساســی باشــد که بدون تحقیق و 
نسنجیده به افراد نســبت می دهند، به 
خصوص این که مــی دانیم خداوند همه 
جا شاهد و ناظر اســت، و هر چه را می 
اعمال می نویسند. گوییم مأموران ثبت 

حضرت علی )علیه السالم( در این زمینه 
مــی فرماید:» أما إنّه لیــس بین الحّق و 
الباطل إاّل أربــع أصابع؛بدانید میان حق 
و باطــل بیــش از چهار انگشــت فاصله 

نیست!« 

این ســخن در واقع اشــاره به شایعاتی 
است که در میان مردم زبان به زبان می 
چرخد، و مردم بــه عنوان »می گویند و 
می گویند« مطالبی را به یکدیگر منتقل 
می ســازند، که چیزی جز شــایعات بی 
اســاس نیســت، بر مبنای آمــوزه های 
اســالمی نباید به شــایعات اعتنا کرد، و 
افراد تا نبینند چیزی را به کســی نسبت 

ندهند.

کوتاه سخن این که، نه هر چه انسان می 
بیند حق اســت؛ چرا که گاه چشم خطا 
می کنــد، و نه هر چه می شــنود باطل 
اســت؛ چرا که ممکن اســت گویندگان 
افراد عــادل و ثقــه و معتبــر و دقیقی 
باشــند، ولی در میان دیــده ها خطا کم 
است، اما در میان شنیده ها سخن باطل 

است. بسیار 

اگر مردم جهان همیــن جمله امام علیه 
الّســالم را به خاطر بسپارند، و همیشه و 
در همــه جا به آن عمــل کنند، به یقین 
خوش بینی و حســن ظن جای بدبینی 
و ســوءظن، و اعتماد جای بی اعتمادی، 
و محّبت جــای نفرت و کینــه توزی را 
خواهد گرفت، وشایعات بی اساس درباره 
اشــخاص و گروهها از رونق خواهد افتاد، 
و شــایعه پردازان هرگز به اهداف شــوم 
خود نخواهند رســید، و روح ســالمت و 

خوش بینی بر جامعه حاکم می شود.

با شایعات  سخن آخر:)راهکار مقابله 
)

در خاتمــه باید  عواقب دردناک ترویج و 
پذیــرش شــایعات را از راه های مختلف 
پی درپی به مردم گوشــزد کرد و از آنها 
خواست که در آثار شــوم پیروی از غیر 

بیندیشند. علم 

در ایــن زمینه قرآن کریم مــی فرماید: 

»َواَل تَْقــُف َما لَْیَس لََک بِِه ِعلٌْم از آنچه به 
آن آگاهی نــداری، پیروی مکن«،که  به 
یکی ازمهم ترین اصول زندگی اجتماعی 
اشاره شــده اســت. لذا باید دانست هر 
ســخنی که می گوییم ثبت و ضبط می 
شــود و هر گامی برمی داریم در حساب 
ما نوشته می شود و مسؤول تمام اعمال 

و قضاوت ها و اعتقادات خود هستیم.

از ســوی دیگر باید سطح رشد فکری را 
باال بــرد، زیرا پیروی از غیــر علم اغلب 
کار عوام ســاده لوح و ناآگاه است که با 
شــنیدن یک شایعه بی اساس فوراً به آن 
می چســبند و داوری می کنند و آن را 

الگوی کار خود قرار می دهند.

بی تردید این کافی نیســت که ما بدانیم 
چه انگیزه ای ســبب شایعه سازی است، 
مهم آن اســت که جامعه را از اینکه آلت 
دست شایعه ســازان گردد و به نشر آن 
کمک کند و با دست خود وسیله نابودی 
خویش را فراهم ســازد بر حذر داریم، و 
به مردم توجه دهیم که باید هر شایعه را 
همانجا که می شنویم دفن کنیم و گر نه 
دشــمن را خوشحال و پیروز ساخته ایم، 
بعالوه مشــمول عذاب الیم دنیا و آخرت 

بود. خواهیم 

13
96

ه 
ما

ی 
/ د

غ 
یــ

بل
16

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR



2یادداشت

شکوه وحدت در آموزه های نبوی
 از منظر معظم له

اسالم آئین وحدت و یگانگی است و از هر 
گونه نفاق و تفرقه و پراکندگی بیزار است، 
از ســوی دیگر دعوت به ســوی وحدت ، 
دعوت به سوی اسالم با تمام خصوصیات 
و دعوت به نقطه های مشــترک مذاهب 

اسالمی است . 

در این میان یکی از کارهای مهم رســول 
خدا صلّــی اهلّل علیه و الــه ایجاد وحدت 
صفوف و تشــکیل جامعه واحد اسالمی و 
زدودن کینه ها از سینه ها بود. به نحوی 
که در قرآن کریم، وحدت کلمه مسلمانان 
به عنوان یکی از معجزات پیامبر اســالم 
معّرفی شده است . وحدت مسلمانان  در 
سایه ایمان، در عصر پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآلــه(، به وجود آمد، و از نعم بزرگ الهی 
محسوب شــده و اختالف و پراکندگی و 
نفــاق را هم ردیف عــذاب های زمینی و 

آسمانی می شمرد.،

مسلمانان با هم برادرند

اخّوت اســالمی و دوستی مســلمانان با 
یکدیگر از بدیهی ترین مســائل اســالمی 
اســت که از آغاز اســالم وجود داشت و 
پیامبــر صلی اهلل علیه و آلــه بارها آن را 
تبلیغ کــرد و بر آن تأکیــد نهاد.لذا می 
بینیــم پیغمبر اکرم صلّی اهلّل علیه و آله ، 
جامعه ظلمانی و فاســد و ننگین جاهلیت 
را به جامعــه ای نورانی همراه با امنّیت و 
ایمان و اخّوت و برادری بر آن حاکم کرد.

در ایــن زمینه پیامبر اکــرم می فرماید: 
»المســلمون اخــوه تتکافــؤ دماؤهــم؛ 
با یکدیگر  مســلمانان برادرند و خونشان 

برابر«.

ََّما الُْمْؤِمُنــوَن إِْخَوٌۀ« یکی  لذا جملــه »إِن
از شعارهای اساســی و ریشه دار اسالمی 
اســت که مســلمانان را از هر نژاد و هر 

قبیله، و دارای هر زبان و هر سن و سال، 
با یکدیگر برادر می داند.

به تعبیر دیگر اســالم تمام مســلمانها را 
در حکم یــک خانواده می داند، و همه را 
خواهر و برادر یکدیگر خطاب می کند. در 
آموزه های نبوی نیز  نیز روی این مسأله 
تأکید فراوان شده است؛پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آلــه در این زمینه می فرماید: 
والیَْخِذلُه،  الیَْظلُِمه،  أخوالُمْسلِم،  »الُمْسلِْم 
برادر مسلمان است،  ؛ مسلمان  والیُْسلُِمه 
هرگز به او ستم نمی کند، دست از یاریش 
برنمــی دارد، و او را در برابر حوادث تنها 

نمی گذارد«.،

در حدیــث دیگری از همان حضرت صلی 
اهلل علیه و آله نقل شــده است که: »َمَثُل 
إحداهما  تَْغِســُل  الَیَدیِْن  َمَثــُل  الََخَویِْن 
االخــری ؛ دو بــرادر دینــی همانند دو 
دســتند که هر کدام دیگری را می شوید 
)بــا یکدیگــر کمال همــکاری را دارند و 

عیوب هم را پاک می کنند(«.،

گفتنی اســت در  اســالم دو نوع برادری 
دیده میشــود یکی بــرادری عمومی که 
تمام افراد مســلمان در آن مشــترکند، و 
دیگری بــرادری خصوصی کــه از طریق 
عقد مواخاۀ )بستن پیمان برادری( حاصل 
میشــود، و هر کدام از این دو نوع اخوت ، 

تعهدات و وظائفی را دربر دارد.

نمونه »اخوت خصوصی« همان اســت که 
پیغمبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله( 
۵ ماه یا ۸ ماه بعد از آمدن به مدینه، میان 
یک دسته 4۵ یا ۵0 نفری از مهاجران، با 
دســته دیگری به همین تعــداد از انصار 
برقرار ســاخت، و میان بعضی از مهاجران 
نیــز این معنــی را ایجاد نمــود.از جمله 
طبق روایتی که میان دانشــمندان اسالم 

مسلّم است عقد اخوت میان »خودش« و 
»علی« )علیه السالم( بست.

این پیمان برادری خصوصی اســالمی به 
قدری عمیق و ریشــه دار بــود که حتی 
طبق پاره ای از روایات اســالمی اینگونه 
بــرادران از یکدیگــر ارث نیز مــی برند، 
تــا بعد از غزوه بدر که آیه شــریفه »اولو 
االرحام ...« نازل گردید و منحصرصاً وارث 
خویشــاوندان )در طبقات نخستین ارث( 

شدند.

و بــه این ترتیــب قرآن بزرگترین ســّد 
تشــکل اجتماعی و وحدت اســالمی که 
همان امتیازات مختلف از جمله امتیازات 
)نــژادی(، )قبیلــه ای(، و )طبقاتی( بود 
برداشــت، و راه را بــرای حکومت واحد 
جهانــی در پرتــو قانون واحــدی هموار 

ساخت.

هم اکنون آثار این نوع تعلیمات به هنگام 
مراســم حج که کلکســیونی از نژادها و 
زبانها و رنگهای مختلف گرد هم می آیند 
به خوبی می توان مشــاهده کرد که این 
افراد با اینکه کمتر قدر مشــترک ظاهری 
در میان آنها وجــود دارد چگونه در برابر 
یکدیگر احساس یک نوع برادری عمیق و 

ریشه دار میکنند.

گفتنی اســت  این قانــون تنها مربوط به 
مســلمانان نخســتین نبوده امروز هم که 
اسالم ســایه خود را بر سر یک میلیاردو 
نیم مسلمان جهان گسترده و از نژادهای 
مختلف و اقوام کامال متفاوت و گروه های 
اجتماعــی متنوع پیروانی دارد هیچ حلقه 
اتصالی نمــی تواند آنهــا را بهم متحد و 
مربوط ســازد ؛ اموال، ثروتها و تشویقهای 
مادی و کنگره ها و کنفرانســها به تنهایی 
کاری از آنها ســاخته نیســت باید همان 

شــعله ای در دل ها افروخته شود که در 
قلوب مســلمانان نخســتین بود و نصرت 
و پیــروزی نیز تنها از همیــن راه اخوت 

اسالمی میسر است.

ید  برابر دشمن  در  باید  اسالمی  امت 
واحده باشند  

وحدت صفوف مســلمین مهمترین عامل 
پیروزی در نبرد با دشــمن است.لذا لزوم 
وحــدت صفــوف مســلمین در مقاومت 
و پایمــردی در مقابل دشــمن از جمله 
مهمترین راهبردهای عزت امت اســالمی 
است؛بی شک امت اسالمی  باید  وحدت 
کلمه را در  برابر دشمن حفظ کنند و در 
یــک صف همچون یک دیــوار آهنین در 

مقابل دشمنان بایستند.

در ایــن زمینه پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه 
وآله( فرمود: »و هم ید علی من ســواهم ؛ 
و همگی)مســلمانان( به منزله یک دست 

در مقابل دشمنان هستند«!

ایــن روایت یــک حقیقت مهــم روانی و 
اجتماعی را بــاز گو می کند و آن تعصب 
جاهالنه احزاب و گروههاست که هر یک 
راه و آئینی را برای خود برگزیده، و دریچه 
های مغز خود را به روی هر سخن دیگری 
بســته اند این حالت که از خودخواهی و 
حّب ذات افراطی ســر چشــمه می گیرد 
بزرگترین دشمن تبیین حقایق و رسیدن 

به اتحاد و وحدت امتهاست.

پیامبــر اعظم)صلــی اهلل علیــه وآله( در 
فراز روایی فوق، دســتور می دهد که به 
هنگام مبارزه با دشــمن، مسلمانان متفقاً 
و در صف واحــد با آنها پیــکار کنند، از 
این دســتور استفاده می شــود که حتی 
مبارزات سیاســی و فرهنگی و اقتصادی 
و نظامی خــود را در برابر آنان هماهنگ 
ســازند، و تنها در ســایه چنین وحدتی 
که از روح توحید اســالم سرچشــمه می 
گیردتوانایی بر پیروزی در مقابل دشــمن 
دارند، این همان دستوری است که مدتها 
اســت به دست فراموشــی سپرده شده و 
یکی از علل انحطاط مســلمین محسوب 

می شود.

لذا ضرورت حفظ وحدت برای جلوگیری 
از تفرقه و مقابله با ســوء استفاده دشمن 
از پراکندگی انکار ناپذیر اســت؛ به عنوان 
مثال؛ در اختالفات مذهبِی فَِرِق اسالمی، 
برای حفظ موجودیِّت هدف اصلی )قرآن 
و اســالم(، باید گاهی در مسائلی همانند 
جهاد که ســبب توسعه اســالم در نقاط 
مختلــف دنیا و آزادی اقــوام و ملّتها می 
گــردد، آنها را تأیید نمایند، و یا به عنوان 
مثال، امروز در برابر دشــمنان مشترکی 
که مســلمانان با آنها درگیر هستند، فَِرق 
مختلف اسالمی از این روش استفاده کرده 
و وحدت را حفظ کنند البّته بدون این که 
عقیــده خود را تغییــر داده و در مذاهب 
دیگر که اصیل نیســتند، هضم شوند و یا 
از بحث منطقی و دوستانه درباره حّقانّیت 

مذهب خود ابا داشته باشند.

در این زمینه باید افزود کشورهای اسالمی 
از قدرت ویــژه ای برخوردارند، به عنوان 
از نظر جمعّیت، فرهنگ اســالمی،  مثال 
الجیشی، منابع زیرزمینی و  مناطق سوق 
امور دیگر در دنیا ممتازند، اگر کشورهای 
اسالمی دست به دست هم ندهند پایمال 
دشمنان می شــوند و اگر دست به دست 
هم بدهند می توانند در مقابل دشــمنان 

سربلند و پیروز باشند.

احســاس خطر و ضرر شــدیدی که عدم 
وحدت در پی دارد باید انگیزه ای شــود 
تا مسلمین در مقابل کشورهای قدرتمند 
به وحدت برســند، چرا که ظالمین با هم 
مّتحد شده اند تا مانع نفوذ اسالم در میان 

ملّتها گردند.

حال بر فرض دشمن هم نداشته باشیم با 
وحدت می توانیم در جهان ترّقی کرده و 
قدرت خود را عالــم گیر کنیم و فرهنگ 

دینی اسالمی خود را گسترش بدهیم.

نقش اتحاد مســلمانان در بقای امت 
اسالمی

وحدت در ذات انسان نهفته شده و عالم، 
عالم وحدت اســت. تفرقه عللی دارد که 
اگر آنها را بشناسیم و از بین ببریم وحدت 

حاصل می شود.

یکی از علت های تفرقــه، عدم ارتباط با 
همدیگر است، وقتی با یکدیگر در ارتباط 
نباشیم، و نســبت به هم شناخت نداشته 
باشــیم حاضر نیستیم با یکدیگر همکاری 

کنیم.

در میان اهل سّنت تبلیغ زیادی می شود 
که شیعه این قرآن مرسوم را قبول ندارد 
و قرآن دیگری دارد، اگر بیایند و قرآنهای 
موجود در مســاجد و تفســیرهای ما را 

ببینند این بدبینی برطرف می شود.

یکــی دیگر از علــل تفرقه، آلت دســت 
دشــمنان شدن است، چرا که این دشمن 
اســت که فّعالّیت کرده و وّهابیها و سّنی 
ها را در مقابل شیعه قرار داده است. برای 
از بین بردن این توطئه باید ارتباط زیادی 
بین شیعه و سنی برقرار شود تا منطق ما 

را بشنوند و از دور قضاوت نکنند.

لذا با تمــام گفتگوهایی کــه در باره اثر 
اهداف  اتحاد در پیشــرفت  آمیــز  اعجاز 
اجتماعــی و ســربلندی اجتماعات گفته 
شده است، می توان گفت هنوز اثر واقعی 

آن شناخته نشده است.

امروز ســدهای عظیمی در نقاط مختلف 
جهان برپا شده که مبدء تولید بزرگترین 
و ســرزمینهای  اســت  نیروهای صنعتی 
وســیعی را زیر پوشش آبیاری و روشنایی 
خــود قرار داده اســت، اگر درســت فکر 
کنیم مــی بینیم این قدرت عظیم چیزی 
جز نتیجه بهم پیوســتن قدرتهای ناچیز 
دانه های باران نیست و آن گاه به اهمیت 
اتحاد و کوشش های دسته جمعی انسانها 

واقف می شویم.

در احادیث فراوانی که از پیامبر )صلی اهلل 
علیه وآله( به ما رسیده به لزوم و اهمیت 
این موضوع با عبارات مختلفی اشاره شده 
اســت:در یک مورد پیغمبر اکرم ص می 
فرماید:»المؤمن للمؤمن کالبنیان یشــید 
بعضه بعضا؛ افراد با ایمان نسبت بیکدیگر 
همانند اجــزای یک ســاختمانند که هر 
جزئــی از آن جزء دیگر را محکم نگاه می 

دارد«.

13
96

ه 
ما

ی 
/ د

غ 
یــ

بل
1819

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
ما

ی 
/ د

غ 
یــ

بل



ــود:  ــر  فرم ــرازی دیگ ــرت در ف آن حض
الواحــدۀ؛  کالنفــس  »المؤمنــون 
ــز  ــد«.و نی ــک روحن ــان همچــون ی مؤمن
ــم  ــی تواده ــن ف ــل المؤمنی میفرماید:مث
ــد اذا  ــد الواح ــل الجس ــم کمث و تراحمه
ــهر  ــائره بالس ــی س ــه تداع ــتکی بعض اش
ــان در  ــا ایم ــراد ب ــل اف ــی ؛ مث و الحم
دوســتی و نیکــی بیکدیگــر همچــون 
ــون  ــه چ ــت ک ــر اس ــک پیک ــای ی اعض
بعضــی از آن رنجــور شــود و بــه درد 
ــش  ــرار و آرام ــر را ق ــای دیگ ــد اعض آی

ــود«، ــد ب نخواه

در  آن  ناگوار  پیامدهــای  و  اختالف 
کالم نبوی

دعوت به اتحاد و همبســتگی را می توان 
جزء دســتوراتی که در ســرلوحه برنامه 
های اســالمی قرار گرفته، شــمرد که با 
تأکیــد فراوان در قرآن مجیــد از آن یاد 
شده اســت. لذا قرآن همگان را دعوت به 
اتحــاد و نهی از تفرقه می کند و نســبت 
به بازگشــت بــه اختالفــات و نفاق های 
جاهلیت هشدار می دهد و افراد پراکنده 
را بــر لــب پرتگاهی از آتش شــمرده  و 
تنازع و اختالف را سرچشمه سست شدن 
جامعه و از میان رفتن قدرت و شوکت آن 

می شمرد.،

از سوی دیگرهر انسانی مخصوصاً در عصر 
ما درک می کند که اتحاد و رفع اختالف 
یکی از الزمترین اموری است که بشر در 
ادامه زندگی اجتماعی  به آن نیازمند می 
باشــد. از آن جهت کــه اختالف افکنی و 
ســوءظن مایه ویرانی جامعــه و بدبختی 
انسان ها و تشّتت کارها و ناراحتی روح و 
جسم اســت با این اختالف و تشّتت ، باز 
گرداندن مردم به وحدت عصر رسول اهلّل 
کار بســیار مشــکل و پیچیده ای است و 

انتظارات آنها حّد و مرزی ندارد.

بر این اســاس  پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
می فرماید: »َمْن فاَرَق الجماعَۀ ماَت میَتَۀ 
الْجاِهلیَِّۀ؛ هرکه از جماعت جدا شــود به 

راه و رسم جاهلّیت بمیرد«.

پیامبر اکرم)صلــی اهلل علیه وآله( در این 

فراز کوتــاه تبعات مختلف اختالف افکنی 
در نابودی امت اســالمی را ترســیم می 
کندبدیهی اســت تا وضع ســابق مردم، 
یعنــی قبل از قیام رســول خــدا، دقیقا 
ترســیم نشــود، عظمت اهتمــام پیامبر 
)صلی اهلل علیه وآله( به وحدت اســالمی 
به طور کامل روشن نخواهد شد. همیشه 
این گونه مقایســه هاست که عظمت کار 
و برنامه انبیا و مــردان بزرگ را در طول 

تاریخ مشخص می کند.

تعبیــر مرگ جاهلــی از آن حضرت برای 
تفرقه گرایان نشــان می دهدتفرقه گرایی 
و شــیوع اختالفــات در عصــر جاهلّیت 
اختالفات صوری و در شــاخ و برگ نبود، 

بلکه اختالفات اصولی و بنیادین بود.

بلکه این تعبیر اشــاره ای اســت به این 
معنی که حّتی پایه های فطرت انسانی و 
اصول شناخته شده فطری مانند توحید و 
عشق به نیکیها و پاکیها همه متزلزل شده 
بود و یا نظام ارزشی جامعه بسیار متفاوت 
گشــته و هر گروهی با معیار جداگانه ای 
با مســائل برخورد داشتند و همین عامل 

اساسی تشّتت امور بود.

لــذا اختالف فــوق العــاده مذاهب عصر 
جاهلیــت و نیز تشــّتت و پراکندگی در 
همــه امور اجتماعی، چــه امر دین و چه 
دنیا، چه مســائل مربوط به اجتماع و چه 
خانواده، چه مســائل اقتصادی، یا اخالقی 
حاکی از عــدم حیات واقعی جامعه تفرقه 
گراست، جامعه ای که در شک و تردید و 
بی ایمانی و انــواع اختالفات و پراکندگی 
و فساد غوطه ور است و راه گریزی نیز از 
آن ندارد به طوری که یأس و ناامیدی سر 

تا پای وجود او را فرا گرفته است.

ایــن معلّم بــزرگ عالم انســانّیت فریاد 
خویش را در ال به الی این تعبیرات آشکار 
ســاخته و به مردم عصر خود هشدار می 
دهد که چشــم باز کنند و از خطراتی که 
آینده جامعه اسالمی را به خاطر اختالف 
افکنی شدیدا تهدید می کند، آگاه شوند.

آری بایــد بگوئیــم اگر مــی خواهید با 
تبعیــت از آموزه های نبوی، نفاق و تفرقه 

برچیــده شــود بیائید بجــای تهمت به 
یکدیگر، همدیگر را آن چنان که هستیم 
ناروا  این گونه نسبتهای  بشناســیم، زیرا 
نه تنها به وحدت اســالم کمک نمی کند، 
بلکــه ضربه محکمــی برپایه های وحدت 

اسالمی می زند.

ســخن آخر: )پیامبر اکرم )صلی اهلل 
مسلمانان  وحدت  محور  وآله(؛  علیه 

و رمز بقای اسالم(

بی شــک نســیم حیــات بخش رســول 
گرامی اســالم)صلی اهلل علیه وآله( گوش 
های مســلمانان راســتین را می نوازد و 
بر جــان بدخواهان اضطــراب می افکَند 
و یکی از رموز بقای اســالم است. شاهد 
این گفتار، اعتراف صریح گالدســتون، از 
سیاستمداران طراز اّول انگلیس است که 
در برابر جمعی از مسیحیان چنین اظهار 
داشــت: تا نام محّمد)صلی اهلل علیه وآله( 
در مأذنه ها بلند است و کعبه پابرجاست 
و قرآن راهنمای مســلمانان است امکان 
ندارد پایه های سیاســت ما در سرزمین 

های اسالمی استوار و برقرار شود.

لــذا آموزه هــای وحدت آفریــن پیامبر 
اکــرم صلّی اهلّل علیه و آله و مقام شــامخ 
او فراموش نشــود؛ الزمه آن این است که 
اســالم و برنامه های اســالمی با رویکرد 
اتحاد امت اسالمی متروک نشود ؛ در این 
بین نام مبارک پیامبر صلّی اهلّل علیه و آله 
محور کلیدی وحدت اسالمی و رمز بقای 

اسالم است.

امیدواریم ابرهای تاریک بدبینی و تعّصب 
از افق آسمان اسالم کنار برود؛ سمپاشی 
هایی که مایــه تفرقه و پراکندگی صفوف 
مسلمانان است و به وسیله افراد بی اّطالع 

و معّصب می شود، خاتمه پیدا کند.

امید است در ســایه این بحثها پیوندهای 
محّبــت و دوســتی در میان مســلمانان 
محکم گردد و آثار خصومت و دشمنی در 

جوامع اسالمی برچیده شود.

1پرونده ویژه

جریان شایعه پراکنی بی اساس رسانه ای بر ضّد مرجعیت

مطلبی از ســوی یکی از مخاطبان پایگاه 
اطالع رســانی دفتر معظم له به دست ما 
رسیده است که با توجه به اهمیت مطلب 

عیناً منتشر می گردد:

جریان شــایعه پراکنی بی اســاس 
رسانه ای بر ضّد مرجعیت

بسم اهلل الرحمن الرحیم

التهاب آفرینی و خبرســازی بی اســاس 
یکی از نماینــدگان مجلس بر ضّد مرجع 
عالیقدر جهان تشــیع حضــرت آیت اهلل 
انتشار  و  شیرازی)مّدظلّه(  مکارم  العظمی 
دروغــی دیگر با فاصله ای اندک توســط 
روزنامــه ای کــه مدیر مســئول آن نیز 
نمایندۀ مجلس بــود از جمله اخبار تأمل 
برانگیز در فضای رسانه ای کشور به شمار 
می رود که از زوایای مختلف قابل تحلیل 

و بررسی است.

بدیهی اســت یکی از مهم ترین تاکتیک 
های جنگ روانی دشــمن ایجاد و پخش 
شــایعه بر ضّد منافع جامعه اســت. این 
پدیــده می تواند امنیــت روانی و زندگی 
مردم را تا حّد زیادی مختل کند، استفاده 
بی حــّد و حصر از فضای مجازی از قبیل 
توئیتر، تلگرام و اینستاگرام از یکسو و نیز 
فقر دانشــی در فضای مجــازی در میان 
گروهــی از کاربــران و همچنیــن ترویج 
عامدانه و هدفمند شــایعات توسط برخی 
گروه ها و جریانات سیاسی غربگرا تبعات 
جبران ناپذیری در جامعه به همراه دارد.

باید دانست نفس بحران سازی  همچنین 
و ایجاد شایعه در نهایت به تشویش افکار 
عمومــی، ترویج خشــونت و قطب گرایی 
و اقدامات غیرمنطقــی و ادامۀ نزاع های 

بدون راه حل می شود.

حال با این تفاسیر بهتر می توان رفتارهای تأمل برانگیز این جریانات را دریافت. که در 
مورد اول واکنشی عجیب به انتقاد نسبت به نظر معظم له دربارۀ ورود زنان به ورزشگاه 
در توئیتر خود نوشــت: »خوب است جناب ایشان دربارۀ بدهی های کالن معوق جناب 

مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند«.

این گونه اتهام زنی و توهین نســبت به مقام شــامخ معظم له با استقبال گستردۀ دین 
ســتیزان در رسانه های غربی قرار گرفته و آنها نیز در این زمینه داد سخن داده اند.

سرچشمۀ این مسأله

البته باید دانســت نخستین بار در سال 13۸۵ گویا نیوز )رسانۀ وابسته به سازمان سیا( 
تهمت ارتباط با آقای مدلل را نســبت به آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مطرح کرد. 
در ســال های اخیر شبکه های ضد ایرانی صدای آمریکا به عنوان ارگان رسمی وزارت 

امور خارجه آمریکا نیز این اتهام را به انحاء مختلف در فضای مجازی منتشــر ساخت.

این تهمت به دفعات در رســانه های غربی صهیونیستی و حتی برخی عناصر غربگرا در 
داخل کشــور در مقاطع مختلف تکرار شد و حال 11 سال پس از اتهام زنی رسانه های 

صهیونیستی آن نغمه بار دیگر ساز شده است.

آیا ممکن نبود کســانی که دنبالۀ این اتهام دروغین را گرفته اند راستی آزمایی کنند؟ 
به یقین آنها می توانســتند در جستجوی ساده تکذیبیه دفتر معظم له که در تاریخ 16 
مرداد سال جاری برای چندمین بار در پاسخ به شایعه پراکنی یک شبکه معاند منتشر 
شده بود را مشاهده کنند، در این متن که با عنوان یک تذکر الزم از سوی دفتر معظم 
له منتشــر شد، به صراحت این شــایعه تکذیب شــده بود و در این متن چنین آمده: 
»اخیرا دوباره داســتان دروغین داماد تاجری به نــام مدلل با حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی در بعضی از سایت ها آمده است، مکرر از معظم له شنیده ایم که هرگز 

نامبرده را ندیده و نمی شناســند و هیچ گونه رابطه ای با ایشان نداشته و ندارند«.

در مــورد دیگر که روزنامه ی اعتماد بودجه 30۵ میلیــارد تومانی جامعۀ المصطفی را 
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)مرکز طالب خارجی از کشورهای مختلف 
دنیا( در اختیــار معظم له اعالم کرده ، و 
این ســخن را پخش نموده، می توانست 
بــا مراجعه ســاده ای به ســایت جامعۀ 
المصطفی از ساختار و گردانندگان مطلع 
شــود و معلوم گردد که جامعۀ المصطفی 
هیچ ارتباطی با حضرت آیت اهلل العظمی 

مکارم ندارد.

به راســتی تکرار اتهامــات خالف بر ضّد 
مرجعیت توســط عده ای این ســؤال را 
به ذهن متبادر می کنــد که این جریان 
تا چه زمانی قرار اســت بــه عنوان پیاده 
نظام جریان ضّد انقــالب ادامه یابد؟ بی 
تردید تبیین این مســأله می تواند پشت 

پردۀ شــایعه پراکنی و دیگر اقدامات دین 
ســتیزان را بر ضّد مقدســات و مرجعیت 

محترم برمال سازد. 

تکذیب، و سپس عذرخواهی

نماینده ای که در توئیتر خود این نسبت 
را ذکــر کــرده بود بعد از 4۸ ســاعت به 
ناچار تکذیب کرد. نخست در توئیتر خود 
نوشت: »بنا بر اطالعات اولیه تصور بر این 
بــود که این فرد )شــخص مدلل، بدهکار 
بانک ســرمایه( دارای رابطه کاری با آیت 
اهلل مکارم شــیرازی است، اما با تحقیقات 
بعدی و نیز توضیحات فرزند ایشان محرز 
شــد نامبرده هیچ گونه ای رابطۀ مالی یا 

نسبتی با ایشان ندارد«.

الزم به ذکر اســت دفتر معظم له از باب رأفت و عفو و گذشــت نســبت به شخص 
مزبور در متنی با عنوان توضیح الزم که در ســایت رســمی معظم له منتشــر شد، 
واکنش نشــان داده و این چنین هشدار داد: »بدین وسیله اعالم می دارد چنانچه 
جناب آقای ... این موضوع را تکذیب و عذرخواهی نماید مشــکلی نیســت و اال از 

طرق قضایی قابل تعقیب است«.
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پــس از این موضــع قاطعانــه در مقابل 
جریان مزبور شــخص نامبرده در گفتگو 
با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس این 
چنین عنوان کرد که: »پس از اینکه برای 
ما محرز شــد که ارتباط کاری بین مدلل 
و آیــت اهلل العظمی مــکارم اصاًل وجود 
ندارد این را در توئیتر خود اعالم کردم و 
اکنون هم اعالم می کنم که اگر احساس 
کردند جسارتی به ایشان شده بنده چنین 
قصدی نداشتم و اگر چنین برداشتی شده 

بنده از ایشان پوزش می خواهم«.

پوزش بابت یک خطای رسانه ای

اعتماد آنالین بابت درج نام حضرت آیت 
العظمی مــکارم شــیرازی به عنوان  اهلل 
مســئول یک مؤسســه فرهنگی )در قم( 

عذرخواهی می کند.

آنالیــن روز یکشــنبه در خبر  اعتمــاد 
منتشرشــده با عنوان نهادها و مؤسسات 
وابسته به چهره های مذهبی و سیاسی چه 
ســهمی از بودجۀ 97 دارند به اشتباه نام 
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی به عنوان 
یکی از مؤسسات فرهنگی قم عنوان شده 
بود که در ادامه به ســرعت تصحیح شد. 
بدین ترتیب تحریریه اعتمادآنالین مراتب 
عذرخواهی خــود را از آن مرجع عالیقدر 

اعالم می دارد«.

در پایان الزم این توضیح اســت که این 
جریانــات در آینده نیز ممکن اســت به 
صورت های مختلفی ادامــه یابد، جامعۀ 
ما باید باهوش باشــد، و بدانند هدف یک 
جنگ روانــی تمام عیار قــرار گرفته اند 
کــه یکی از ابزارش شــایعه پراکنی های 
دروغین در رســانه ها و تحریک افراد به 
پخش این شایعه هاست. البته کسانی که 
ایمان به حســاب و کتاب و روز رستاخیز 
ندارند تکلیفشان مشخص است اما آنهایی 
که عقیده به ایــن حقیقت مذهبی دارند 
باید مراقب آخرت خویش باشند و گرفتار 

چنگال شایعه پراکنان نشوند.

یکی از ارادتمندان مرجعیت

13
96

ه 
ما

ی 
/ د

غ 
یــ

بل
24

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR



2پرونده ویژه

بازخوانی گفتمان بسیج از منظر معظم له

در وهلۀ نخســت هفتۀ بســیج  و سالروز 
تشکیل بسیج مســتضعفین  و موفقیت ها 
و دســتاوردهای بی بدیل آن نهاد انقالبی  
را بــه  تمامی بســیجیان عزیز تبریک می 

گویم.

گاهی مردم در شــناخت ارزش ها گرفتار 
اشتباه می شوند، ارزش واقعی را رها کرده 
و به دنبال مســائلی مــی روند که از نظر 
ارزشــی در درجات بعد قرار گرفته است. 
در چنین مــواردی برای بیــان حقیقت 
افتخار و مباهات نه تنها مانعی ندارد بلکه 

گاهی یک وظیفه است 

در این میان  بســیج مجموعه پرارزشــی 
اســت که فضاهای معرفتی  جامعه را به 
خــود  اختصاص داده اســت؛ لیکن بهره 
گیــری صحیح از آن مرهون شــناخت و 
معرفت کافی آن اســت ،  لذا مســئوالن 
بســیج را به اطالع رســانی کافی از سیر 
گفتمانــی آن شــجرۀ طیبــه، بــه افکار 
عمومی توصیــه می کنم تا مردم قدر این 

نهاد ارزشی  را بیش ازپیش بدانند.

در  مردمی  بسیج  گفتمانی  خاستگاه 
اسالم

تشکیل بسیج مردمی ناظر به مقاومت در  
ابعاد مختلف جهاد اسالمی است که نشان 
دهندۀ شــکل خاص نیروهــای نظامی و 
ویژگی های آن در حکومت اسالمی است.

الزم به ذکر است در کنار نیروهای نظامی 
در حکومت اسالمی،نقش بسیج و نیروهای 
مردمی  درجای خود محفوظ است، بلکه 
بدون آن کار گــروه های نظامی، بازدهی 
مطلوب نــدارد، همانگونه کــه نقش این 
نیروی عظیم را در جنگ تحمیلی هشــت 
ســاله ایــران و عراق به خوبی مشــاهده 
نبودند، بخشــهای  آنها  اگــر  کردیم؛ که 

عظیمــی از ایران در برابــر تهاجم عراق 
به کلّی از دســت می رفــت و این نیروی 
عظیم بسیج بود که سپاهیان صدام را که 
از ســوی قدرت های بزرگ کاماًل حمایت 

می شد، عقب راند و ناکام کرد.

بنابراین اگر بعضی تصور کنند؛ که مسأله 
بســیج مردمــی مخصوص زمانــی بوده 
امروز  اســت؛ که فنون نظامی پیچیــده 
وجود نداشت مانند عصر پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله ســخت در اشتباه اند؛امروز نیز 
نقش بسیج مردمی در دفاع از کشورهای 
اسالمی به ویژه در پیروزی ارتش مردمی 
ســوریه و بســیج مردمی عراق در برابر 

داعش جای انکار نیست.

اگر بسیج در جای دیگر دنیا کمتر وجود 
دارد، و دولت های پیشرفته صنعتی هرگز 
نمی توانند از آن استفاده کنند؛ به خاطر 
آن اســت که اعتقاد به وجــوب جهاد به 
عنــوان یک فریضه بــزرگ الهی در میان 
آنها نیســت، و آنها نبــرد را تنها وظیفه 
دولــت می داننــد ولی در اســالم جهاد 

وظیفه فرد فرد مسلمانان است.

ارزش واالی شــهادت و عظمــت مقــام 
شهیدان در اســالم چیزی نیست که در 
جای دیگری وجود داشته باشد، به همین 
دلیــل انگیزه بســیجی تقریبــاً در میان 
دیگران نیســت، ولی در میان مســلمین 

همیشه وجود داشته و دارد.

البتــه در کشــورهایی که ایــن اعتقاد و 
فرهنــگ حاکم نیســت وقتــی کارد به 
استخوانشــان برســد، و کشورشــان در 
معــرض نابودی قرار گیرد، ممکن اســت 
نیروی بســیج مردمی تشکیل شود، ولی 
در اسالم همیشه و در همه حال این نیرو 

وجود دارد.

ارج  با  اســالمی«  بنابرایــن »حکومــت 
نهادن بــر این فرهنگ دینــی باید برای 
نیروی بسیج مردمی حتی در حال صلح، 
اهمیــت فوق العاده ای قائل شــود؛ بلکه 
باید بســیجیان را تدریجاً با فنون نظامی 
پیشــرفته عصر و زمان آشــنا سازد؛ تا به 
هنگام خطــر بتواند تمام کســانی را که 
قدرت حمل اســلحه دارند به میدان نبرد 

بفرستد.

آری حکومت اســالمی هرگز نباید سنت 
اســالم را در اســتفاده از نیروی بســیج 

مردمی نادیده بگیرد.

مــردم گرایی؛ مهمترین شــاخصۀ 
معرفتی بسیج

بر خــالف حکومت های اســتکباری که 
مســأله اســتبداد رأی و ترجیــح دادن 
تمایالت شــخصی بر منافع مردم مطرح 
اســت،لیکن در حکومــت اســالمی  که 
بر اســاس اراده اهللَّ شــکل مــی گیرد، 
خداوند اراده ای جز تأمین مصالح واقعی 
بندگانــش ندارد ، این نــوع حکومت در 
حکومت انبیاء و جانشــینان راستین آنها 
و کسانی که خط انبیاء را ادامه می دهند 
دیده می شود، و در دنیا بسیار کم است. 
به تعبیر دیگر مردم ســاالری دینی که نه 
تنها منافع مردم کشــور خود، بلکه منافع 
کشورهای همســایه و تمام دنیا )رضای 

خلق( را باید تأمین کند.

حال این برنامه را بــا آنچه که در دنیای 
امــروز وجــود دارد و شــعار حمایت از 
خلق می دهند، مقایســه کنید؛ مســئله 
دموکراسی، حقوق بشــر و آزادی انسانها 
امروزه شــعاری ریاکارانه در تمام دنیای 
غرب اســت؛ وقتی می گویند دموکراسی 
منظورشــان جامعه ای اســت که حافظ 
منافــع آنهــا باشــد. اگــر حکومتی در 

خدمتشــان باشد از لیست ســیاه خارج 
اســت و اگــر حکومتی در مقابــل آنها و 
مخالف برنامه های آنها باشــد، در لیست 
ســیاه جای دارد. اینها در شعارهایشــان 
فریبکارنــد. باید جوانــان را بیدار کرد و 
بیچاره کسانی که آلت دست آنها هستند؛ 
تا آنجا که به دردشان بخورند می دوشند 
و وقتی به دردشــان نخوردنــد دور می 

اندازند.

لیکن اســالم با گفتمان بسیج بهترین راه 
را برای مردمی بــودن، معّرفی می کند؛ 
اگر ما مســائل مردمی اســالم را پر رنگ 
نشان داده و عمل کنیم جاذبه اسالم چند 
برابر می شــود و وقتی مــردم ببینند که 
مــن به صورت متکلّم وحده ســخن نمی 
گویم و همه جا منافع مردم را در نظر می 
گیرم به این آیین و گفتمان برآمده از آن 

گرایش می یابند.

بدین ترتیب شجرۀ طیبۀ بسیج منبعث از 
اختیار و  ارادۀ آحاد مردم اســت؛ از این 
رو حضــور مردم  به ویژه جوانان به عنوان 
قاطبه بســیج و محدود نبودن بســیج به 
قشــر خاص، ازجمله دالیل کلیدی  است 
که سبب شده تمام جامعه را در برگرفته و 
موجب پیشرفت کار بسیج شود. به نحوی 
که که فایده و قسمت مهم منافعش برای 

مردم و جامعه است.

اینگونه اســت که رویکرد بسیج به گونه 
ای اســت که  وقتــی کاری را که منافع 
بیشتر و اشــتغال زایی کمتری دارد رها 
کرده و کاری را که اشــتغال زایی بیشتر 
و منافع کمتری دارد، انتخاب می کند تا 

مردم بیشتری از آن نفع ببرند.

شناخته  را  جامعه  اصلی  درد  بسیج، 
است

این مســألۀ راهبردی نشــانگر این است 
که نهاد بســیج به جنبــه مردمی اهمّیت 
بیشــتری می دهد، در میان غربیها کجا 
ســراغ از دفاع مظلــوم داریــد؟! آنها به 
دنبال حفظ منافع خود هســتند. ما باید 
شــعارهای مردمی اســالم را در ساحت 
بســیج، در ســخن و عمل تبلیغ کنیم تا 

جاذبه اسالم، دنیا را بگیرد .

بنابراین با توجه بــه تاکیدات دین مبین 
اســالم، همواره کمک به مردم و انســان 
ها از دســتورات اصلی بوده که بحمداهلل 
بســیج به آن توجه مــی نماید به نحوی 
که رویکردهای بسیج در خصوص خدمت 

رسانی به مردم تحسین برانگیز است.

آری بســیج، نقاط اصلــی درد جامعه را 
یافته و می داند که شــناخت مشکالت و 
دردها، نیمی از معالجه است که الحمداهلل 
بسیج وارد آن شده است؛  به عنوان نمونه 
زلزله زدگان، مشــکالت زیادی دارند که 
به ویژه با فرارســیدن زمســتان، سختی 
هایشــان نیز  بیشــتر می شــود که باید 
نمود؛  احداث  آنان  برای  سرپناه مطمئنی 
در این میان خدمات  بســیج در مناطق 

زلزله زده بسیار ارزشمند است.

انگیزه الهی بسیج  و نفی سکوالریسم

بی تردید انگیزه ی بسیج به مانند سپاه و 
ارتش، دینی، مکتبی و مذهبی اســت. لذا 
با انگیزه وارد میدان می شوند؛ مخصوصاً 
که همه تحت یک فرماندهی و یک پرچم 
جمع شــده انــد. لیکن دنیای اســتکبار 
متشکل از افرادی بسیار بی منطق است؛ 
آمریکایی ها با پول هنگفت و دالر سربازها 
را به میدان می فرستند و سربازهای آنها 

هم دائما در فکر فرار هستند.

حال آنکــه پیروزی ما در  جنگ تحمیلی 
هشت ســاله بر همه ثابت کرد که در آن 
روز که نه ارتشــی در کار بــود نه معلوم 
بود سالح دست کیست و نه برنامه ریزی 
دفاعی داشــتیم. دشمن ما در حد اعالی 
امکانات و ما در حد ادنای امکانات بودیم، 
ولــی با لطــف خداوند و رهبــری امام و 
کمک گرفتن از نیروی مذهب و اســتفاده 
از نیروی شهادت بعد از هشت سال بدون 
اینکــه حتی یــک وجب از خــاک ما به 
دست دشمن بیفتد جنگ به اتمام رسید؛ 
زیرا که ما هــر چه در برنامه های انقالب 
داشتیم از نیروی مذهب بود. بهره گرفتن 
از نمــاز شــب، دعاهای کمیــل و ندبه، 
شــروع عملیات با اسامی اهل بیت)علیهم 

الســالم( و موارد دیگر. خود انقالب را هم 
با اســتفاده از فلســفه ی عاشورا و کمک 
گرفتن از نیروی مذهب جلو بردیم. امروز 
هم اگر دشــمن به ما حمله نمی کند به 
دلیل ترس او از همین نیرو است زیرا می 
داند که اگر به ما حمله کند، بسیجیان، و 
دیگر قوای نظامی جلو می آیند و پروائی 

از کشته شدن هم ندارند.

لــذا بســیج در حکومت دینــی ، اجرای 
قوانین حکومت اســالمی را جزء فرایض 
و واجبــات الهی می شــمرد و به آن به 
صورت یک وظیفه دینــی نگاه می کنند 
و همین، انگیــزه نیرومندی برای اجرای 
آن ایجاد مــی کند تا آنجا که بســیاری 
از افراد حاضرند در قالب بســیج مردمی  
جان خود را نیز فدا کنند و شهادت را که 
از افتخارات بزرگ اســت پذیرا شوند. این 
مهم  و آثار مثبت دیگری که در حکومت 
هــای دینی اســت آن را از حکومت غیر 

دینی جدا می سازد.

از ســوی دیگر حکومت های غیر دینی و  
سکوالر با  کنار گذاشتن آموزه های دینی 
و نقش خداوند در زندگی بشر در حقیقت 
اومانیسم و انسان محوری و تکیه بر عمل 
و تجربــه گرایی و بی نیازی از وحی را به 
ازمغان گذاشــته اند و  آن گاه که بشــر 
بخواهد در زمین خدایــی کند نتایج آن 
وحشــتناک خواهد بود. بی جهت نیست 
که قدرت های شــیطانی در سند۲030، 
در تعریف واژه خشونت، که عقاید و افعال 
مذهبی، را به نظر آن ها شــامل می شود. 
سپاه و بســیج ما را نیز مصداق خشونت 

قلمداد کردند.

اینچنین اســت که می گوئیــم با توجه 
بــه  انگیزه بســیج که یــک انگیزه الهی 
اســت و یک انگیزه فوق العاده قوی است 
،مســئوالن نیز باید  از این انگیزه معنوی 

استفاده بیشتری ببرند.

دین مــداری و مقاومت؛رمز پیروزی 
بسیج مردمی در برابر داعش

بی شک مقاومت تنها راهبرد پیروزی در 
برابر دشمنان خارجی، دشمنان حقیقت، 
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دشــمنان عدالت و  دشــمنان فضیلت و 
دین است.

ناگفته پیداســت که هم مظلوم موظف به 
مقاومت در برابر دشــمنان اسالم و فریاد 
بر آوردن است، و هم مؤمنان دیگر موظف 
به پاسخگویی او هستند، همانگونه که در 
قرآن کریم می خوانیم:»َو إِِن اْسَتْنَصُروُکْم 
یِن َفَعلَْیُکــُم النَّْصُر؛ هر گاه آنها از  فِي الدِّ
شما برای حفظ دین خود یاری بطلبند بر 

شما است که آنها را یاری کنید«.

این برنامــه مثبت و ســازنده به ظالمان 
هشــدار می دهد که اگر دســت به ستم 
بیاالیند مؤمنان ساکت نمی نشینند، و در 
برابر آنها بپا می خیزند، و هم به مظلومان 
اعتماد می بخشــد که اگر استغاثه کنند 

دیگران بیاری آنها می شتابند.

به هر حال وظیفه هر مظلومی این اســت 
که اگر به تنهایی قادر بر دفع ظلم و ستم 
نیست سکوت نکند، و با استفاده از نیروی 
دیگــران به مقابله با ظلم قیــام نماید، و 
وظیفه همه مســلمانان است که به ندای 

او پاسخ مثبت دهند.

در چنین زمانی باید شرایط زمان و نقشه 
های دشــمن را بدانیم و مجّهز باشــیم و 
بسیج شویم؛ درباره کمک های مردمی در 
اســالم به اندازه ای صحبت شده و روایت 
داریــم که عجیــب اســت؛ در حالی که 
تفکرات حشدالشــعبی و مدافعان  اساس 
حرم منبعث از تفکــرات دینی و مذهبی 
بود؛اعتقادات دینــی خمیرمایه اصلی کار 
اســت و چون دشمن از سالح بسیار موثر 
و مهم معنویت بی بهره است ، نمی تواند 

پیروز شود.

 اینچنین اســت که  ســردار ســلیمانی 
و یارانش بــا انگیزه های الهــی بر گروه 

تروریستی داعش پیروز شدند.

لــذا با توجه به نتایجی که از پیروزی های 
اخیر گرفتیم، باید سرمایه اصلی خودمان 
را حفــظ، تقویت و تکمیل کنیم، نســل 
جــوان پیروزی های انقــالب را ندید اما 
پیروزی هــای اخیــر مقاومت جانشــین 
پیروزی های انقالب شــد. نسل جوان باید 

بایــد لمس کنــد و ببیند کــه افتخارات 
دینــی، عقایــد دینی و پایبنــد بودن به 

اصول اسالم چه آثاری دارد.

باید هوشیار باشــیم و بدانیم که دشمن 
مــی خواهد ســرمایه اعتقــادات دینی و 
مذهبی جوانان کشــور را بزند به طوری 
کــه امــروز به شــکل هــای مختلف در 
حال هجمه به این ســرمایه عظیم است. 
دشمنان در فضای مجازی شبهاتی ایجاد 
می کننــد تا اعتقادات را از بین ببرند و به 
مسائل اخالقی خدشه وارد کنند، دشمن 
می خواهند چیزی را که سالح اصلی است 
از دســت ما بگیرند؛ باید کامــاًل مراقب 

باشیم و این سالح را حفظ کنیم.

ضرورت تشکیل بسیج جهانی اسالم

بدیهی است مردم ایران با گفتمان  بسیج 
در مقابل دشمنان اســالم خوب ایستاده 
و اســتقالل فکــری را خوب بــه نمایش 
گذاشــتند ؛وقتی ایران اســالمی با بسیج 
عمومــی در برابر ابرقدرتها می ایســتد و 
یا حزب اهلل که در حقیقت بسیج مردمی 
لبنــان به شــمار می آید بــه تنهایی در 
مقابل اســرائیل می ایســتد، و یا بســیج 
مردمی عراق و سوریه می توانند با قدرت 
بر داعش فائق آیند نشــان می دهد همه 
مســلمانان می توانند با بسیج عمومی در 

برابر دشمن بایستند.

آری امروز کشــورهای اســالمی و حتی 
کشــورهای غیر اسالمی هم نیاز به بسیج 
را احســاس می کنند.زیرا مجامع جهانی، 
شورای امنیت، حقوق بشر و... یاران ظالم 
و دشمنان مظلومند و نمی توانند از ملّت 
های مظلوم هم چون  فلســطین حمایت 
کنند و اگر به فرض بخواهند محکومّیتی 
برای اسرائیل داشته باشند، آمریکا آن را 
وتو می کنــد؛ لذا تنها راه ما این اســت 
که ملّت های مســلمان بســیج شده و بر 
سران سازشکار فریاد بزنند، تا آنها ببینند 
موقعیتشــان متزلزل می شود، بلکه گامی 
بردارنــد به ویژه آنکه عّده مســلمانان در 
دنیا زیاد است .امیدواریم که امت اسالمی 
و دیگر جوامع بشــری  چنین کنند و این 

وضع اسف بار ان شاء اهلل پایان یابد.

جایگاه بســیج در ایجاد تمدن نوین 
اسالمی

در تاریخ انقالب این مســأله را به خوبی 
حس کردیم. جنگ تحمیلی بالی بزرگی 
بود ولی سبب شــد که نیروی نظامی ما 
از قوی تریــن نیروهای موجود در منطقه 
باشــد؛در این بین شــجرۀ طیبۀ بســیج  
نتیجه ی همان جنگ تحمیلی بوده است.

جنگ پدیدۀ  بدی  اســت ولی گاهی یک 
جنگ سخت و طوالنی استعداد یک ملّت 
را شکوفا می کند، پراکندگی را مبّدل به 
وحــدت و عقب ماندگی ها را به ســرعت 

جبران می نماید.

یکی از تاریخ نویســان معروف غرب می 
گوید: »هــر تمدن درخشــانی در طول 
تاریخ در نقطــه ای از جهان ظهور کرده 
به دنبال این بوده اســت که یک کشــور 
مورد هجوم یک قدرت بزرگ خارجی قرار 
گرفتــه، و نیروهای خفتــه آنها را بیدار و 

بسیج کرده است«!

در زمــان ما نیز مثــال تحریم ها یک نوع 
بال به حساب می آید ولی در کنار آن در 
موارد بسیاری مانند کارخانه ها، داروها و 

مسائل نظامی به خودکفایی رسیدیم.

البتــه واکنش همه افراد و همه جامعه ها 
در برابر حوادث تلخ زندگی یکسان نیست. 
گروهــی گرفتار یأس و ضعــف و بدبینی 
می شــوند و نتیجه منفی می گیرند، اّما 
افرادی که زمینه های مســاعد دارند در 
برابر این حوادث تحریک و تهییج شــده 
به حرکت درمی آیند و می جوشند و می 
خروشــند، و نقطه های ضعف خود را به 

سرعت اصالح می کنند.

به عنــوان نمونه مولفۀ غیــرت دینی  به 
صورت صحیــح و معتــدل و مثبت یک 
نیــروی دفاعی عظیم اســت که به کمک 
آن می توان بر دشمنان و مخالفان پیروز 
شــد، چرا که این نیروی باطنی هنگامی 
که جان و مــال و ناموس و دین و ایمان 
یا استقالل یک کشــور در معرض تهدید 

قرار می گیرد بســیج می شــوند، و تمام 
نیروهای ذخیره وجود انسان را به حرکت 
در مــی آورد، و گاه یک انســان غیور در 
تحت تأثیر عامل غیرت، نیرویی به اندازه 
ده انســان پیدا می کند و تــا حد ایثار و 
فداکاری، ایســتادگی و پایمردی نشــان 
می دهد، به همیــن دلیل، غیرت یکی از 
اســباب عّزت و سربلندی و اقتدار تمدنی 

یک نظام به شمار می آید.

هم چنین یکی از اقدامات خوب بســیج 
در این مســأله  این اســت که نیروهای 
این)حلقه های  و  تربیت کــرده  را  خودش 
فکــری صالحین( خیلی خوب اســت که 
محیط بسیج تربیت گر خود افراد بسیجی 

در نظریه پردازی است.

اهمیت اتصال بسیج به حوزۀ علمیه

بسیج باید سرزنده تر از گذشته باشد،لذا 
با توجه به فعالیت های تربیتی بسیج باید 

گفت؛ اتصال بسیج به حوزه علمیه، اقدام 
بسیار ارزشمندی است که امروز در بسیج 

وجود دارد.

بی شــک  ارتباط و اتصال  بسیج با حوزه 
علمیه امری مهم و بسیار پر برکت خواهد 
بــود که امیدواریــم  بــا مدیریت جدید 
سازمان بسیج مستضعفین تحول عمده ای 

در این مسأله پیدا شود.

سخن آخر

واقعــاً امام راحــل به عنــوان بنیان گذار 
بســیج، فکر خوبــی کردند و به ســراغ 
برنامــه ای رفتند که همه جــا با پیروزی 
همراه اســت. لذا می بینیم امروز بســیج 

باعــث شکســت دشــمن شــده و یقیناً 
دشمنان باوجود بســیج به جایی نخواهند 
رسید چراکه بسیجیان کارهای دشمن را 
در صحنه های گوناگــون خنثی می کنند. 
اینجانــب نیز همــواره به یاد بســیجیان 

هستم و دعایشان می کنم؛
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مقاله

برتري اسالم بر یهود
حجت االسالم حسین االدري

چکیده: در دنیاي کنوني عّده اي ســعي 
در تقابــل ادیــان دارند و از شــیوه هاي 
مختلف ســعي مي کنند تا اســالم را در 
مقابل ادیان دیگر ـ بــا تخریب و توهین 
به مقّدسات آن ـ به انزوا بکشانند. آنها یا 
اسالم و قرآن را نشناخته و معرفتي نسبت 
به آن ندارند و یا مغرضانه دســت به این 
اقدامات مي زنند. مردم جهان نیز روز به 
روز به این حقیقت نزدیکتر مي شوند که 
تشــنه معارف اسالم و قرآن اند و با ایمان 
به اسالم خشم دشــمنان را برانگیخته و 
آنهــا نیز حربه اي جــز توهین و تخریب 
به مقدسات - بخصوص قرآن - در دست 
خود چیزي را نمي بینند. برتري اســالم 
بر ســایر ادیان حقیقتي اســت که اثبات 
آن دشوار نیســت و همین سبب شده تا 
حقیقــت جویان این مطلب را درک کرده 

و قلب خود را تسلیم اسالم کنند.

مالك و معیار برتري در ادیان

در دنیاي کنوني عّده اي ســعي در تقابل 
ادیان دارند و از شیوه هاي مختلف سعي 
مي کنند تا اسالم را در مقابل ادیان دیگر 
ـ بــا تخریب و توهین به مقّدســات آن ـ 
به انزوا بکشــانند. آنها یا اسالم و قرآن را 
نشناخته و معرفتي نسبت به آن ندارند و 
یا مغرضانه دست به این اقدامات مي زنند. 
مردم جهان نیز روز به روز به این حقیقت 
نزدیکتر مي شوند که تشنه معارف اسالم 
و قــرآن اند و با ایمان به اســالم خشــم 
دشــمنان را برانگیخته و آنهــا نیز حربه 
اي جــز توهین و تخریب به مقدســات - 
بخصوص قرآن - در دســت خود چیزي 
را نمي بینند. برتري اسالم بر سایر ادیان 
حقیقتي است که اثبات آن دشوار نیست 

و همین سبب شده تا حقیقت جویان این 
مطلب را درک کرده و قلب خود را تسلیم 

اسالم کنند.

اساســاً آنچه ســبب شــده تا ادیان الهي 
مختلف ظهور کنند، رشد تدریجي انسان 
به کمال اســت. انسان هر چه تکامل یابد 
نیاز به دین کامل تري دارد، و خداوند نیز 
با ارسال شریعت جدیدي به این نیاز پاسخ 
مي گفت، که از آن با »تجدید شرایع« یاد 
مي کنند.)1( عالوه بر این، چون انسان به 
آن حّد از رشــد و توان نرســیده بود تا از 
کتب الهــي در مقابل تحریفات و خطرات 
محافظت کند، تحریف کتب آسماني و یا 
نابودي آن در گذر حوادث ایجاب مي کرد 
تا کتاب آســماني جدیدي نازل شــود، تا 
مســیر هدایت بر بندگان مسدود نگردد.

)۲( راهیابــي خرافات و اوهــام به آموزه 
هــاي دین را نیز، یکي دیگــر از مواردي 
است که ارسال شریعت جدید را ضروري 

مي کند.)3(

در نتیجه مــردم هنگامي برترین آئین را 
درک کرده اند که از آئین هاي منســوخ 
به جدیدترین  برداشــته و  گذشته دست 
آئین روي آورنــد. آئیني که دو ویژگي از 

ضروریات آن است:

1- ســالمت کتاب آسماني آن از تحریف 
و دستبرد.

۲- ســالمت تعالیم و آمــوزه هاي آن از 
آمیختگي با خرافات و اوهام.

حال باید ببینیم کدام آئین اســت که این 
ویژگي ها را داراســت تا با بهره گرفتن از 
آموزه هایش ســعادت و خوشبختي ابدي 

را براي خود تضمین کنیم.

ما که عقیده به برتري آئین مبین اســالم 
بر همه ادیــان دیگر داریم و ویژگي هاي 
فــوق را مطابق بر آن یافتــه ایم، بر این 
عقیده ایم که ظهور دین اســالم، با اعالم 
جاودانگی آن و پایــان یافتن دفتر نبّوت 
توأم بوده اســت.)4( این بدین دلیل است 
کــه نهایت کمال را براي بشــر به ارمغان 
آورده اســت، بدون اینکه دچار تحریف و 

خرافه گرایي شود.

با این حال، در این نوشته به بررسي آئین 
یهود مي پردازیــم تا این ویژگي ها را در 
آن جســتجو کنیم، باشــد که مسیر حق 
و حقیقــت براي جوینــدگان آن هموارتر 
شود. از نظر ما آئین یهود و آموزه هایش، 
سراسر دچار اوهام و خرافات شده و عمده 
دلیل آن را مي تــوان تحریف عهد عتیق 
دانســت. دین و آئیني که کتاب مقّدسش 
آلوده به تحریف شــد، ســندیّت و اعتبار 
آن خدشــه دار اســت و نمي تواند مسیر 

سعادت بشر و برترین آئین باشد.

سرمنشاء تحریف در تورات

حضرت موســي)علیه الســالم( در اواخر 
بني اسرائیل  بزرگان  و  الویان)۵(  عمرش، 
را گــرد آورد و تورات را به آنان ســپرد و 
بــه  آنان گفت: این کتــاب را در صندوق 
عهد بگذارید و در پایان هر هفت ســال، 
تمام  بني اسرائیل، ـ حتي زنان و کودکان 
و غریبان شــهر- را بخوانید تا گرد آیند، 
آنگاه تورات را بر ایشان  بخوانید تا بشنوند 
و تعلیم یابند و از خدا بترسند و در عمل 
به آن هوشــیار باشــند.)6( به پادشاهان 
یهود نیز ســفارش شد در جهت حفاظت 
از کتاب مقّدس، طوماري از آن بنویســند 
و آن را بخوانند و سرلوحه کارشان سازند.

این روند ادامه داشــت تا اینکه در جنگ 
بني اســرائیل با بت پرستان فلسطین در 
عصر سموئیل نبي، صندوق عهد به دست 
دشــمنان افتاد و مّدتها پس از این ماجرا، 
به بني اسرائیل بر گردانده شد.)7( عالوه 
بر این در حمله  ششــونک  ـ فرعون مصر 
ـ به اورشلیم نیز نسخه  تورات سرگذشت 
مبهمي داشت.)۸( با این حال ماجرا پایان 
النصر پادشــاه  نیافت، بعدها حمله بخت 
بابل آغاز شــد)9( و در ایــن جنگ آثار 
مذهبــي یهودیان از بین رفــت تا جایي 
که مي تــوان گفت با ســوختن تابوت و 
هیکل ســلیمان در سال ۵۸6 ق.م کتاب 
مقّدس نیز ســوزانده شــد. عالوه بر این، 
عّده زیادي از یهودیان به اســارت گرفته 
شدند و اشــیاي قیمتي بسیاري از معبد 
سلیمان مصادره شد. برخي مّدت اسارت 
بیان کرده  را هفتاد ســال)10(  یهودیان 
اند که با حمله کــوروش به بابل به پایان 
رســید. کوروش پادشــاه ایــران پس از 
پیروزي در این نبرد یهودیان را از بردگي 
و اســارت آزاد کرد و اشیاء قیمتي غارت 
شــده از معبد را به محلّــش باز گرداند و 
پس از اینکه از خود یهودیان شــخصي را 
به رهبریشــان گماشــت، آنان را با کمال 
آزادي به ســرزمین هاینشــان برگرداند.

)11(

در ایــن هنگام یکي از بزرگان یهود به نام 
عزرا که عّده اي او را همان عزیر نبي مي 
دانند، بر آن شــد تا در ســال 4۵7 ق.م 
تورات را بازنویســي کند)1۲(، اّما دیري 
نپائید که در زمان آنتیوکس پادشاه روم و 
فاتح بالد یهود، یعني در حدود سال 161 
ق.م بار دیگر تورات ســوزانده شــد.)13( 
حتــي ماموریــن وي تمامــي خانه ها و 
پستوها را گشــته و نسخه هاي مجموعه 
عــزرا را یافتــه و ســوزاندند. بطوري که 
در تاریخ ضبط شــده است، در منزل هر 
کس نســخه اي مي یافتند صاحب آن را 
اعدام یــا جریمه مي کردند.)14( اّما پس 
از این ماجــرا، بار دیگــر یهودیان کتاب 
مقدسشان را از دســت دادند و دو مرتبه 
به فکر چاره افتادنــد. احتماال تمام آنچه 

در مورد دســتبرد علماي یهود در نوشتن 
کتاب مقدس آمده اســت مربوط به این 
دوره مي باشــد. آنــان از محفوظات خود 
کتابي را نوشتند که سراسر آن، آکنده از 
خرافات و تحریفات اســت. سوزانده شدن 
مکــّرِر تورات و نابــودي آن در جنگ ها، 
زمینه تحریف و دستبرد آن را فراهم کرد.

قــرآن در مــوارد مختلف بیــان مي کند 
کــه کتب آســماني یهود تحریف شــده 
اســت و کســي جز علماي یهــود، عامل 
تحریف آن نبوده اند. آنها براي رســیدن 
به مقاصد دنیوي دســت بــه جعل زده و 
آنچه خود ســاخته بودند به عنوان وحي 
الهي قلمداد مي کردنــد. آیات را آنگونه 
که مي خواســتند معنا کرده و تفسیر به 
راي مي نمودند و هرگاه از تحریف لفظي 
و معنــوي آیات درمانده مي شــدند، راه 
کتمــان حقایق و مخفي کردن آیات الهي 
را پیــش مي گرفتند و در نهایت از ســر 
گناه و نافرماني، وحي الهي را به فراموشي 
سپردند و خداوند آنان را از رحمتش دور 

ساخت.

این آنچیزي است که قرآن کریم در مورد 
کتاب مقّدس یهود، و تحریف آن بیان مي 

کند:

1. »َفَویْــٌل لِلَّذیَن یَْکُتُبوَن الِْکتاَب بَِأیْدیِهْم 
ثُــمَّ یَُقولُوَن هذا ِمْن ِعْنِد اهللِ لَِیْشــَتُروا بِِه 
ثََمنــاً َقلیاًل َفَویٌْل لَُهْم ِمّما َکَتَبْت أَیْدیِهْم َو 
َویٌْل لَُهْم ِمّما یَْکِســُبوَن« )1۵(؛ )پس وای 
بر آنها که نوشــته ای با دســت خود می 
نویسند، ســپس می گویند: این، از طرف 
خداست تا آن را به بهای اندکی بفروشند. 
پــس وای بر آنها از آنچه با دســت خود 
نوشــتند  و وای بر آنــان از آنچه )از این 

راه( به دست می آورند!(

۲. »َو إِنَّ ِمْنُهــْم لََفریقاً یَلُْووَن أَلِْســَنَتُهْم 
بِالِْکتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن الِْکتاِب َو ما ُهَو ِمَن 
الِْکتــاِب َو یَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اهللِ َو ما ُهَو 
ِمْن ِعْنِد اهللِ َو یَُقولُــوَن َعلَی اهللِ الَْکِذَب َو 
ُهْم یَْعلَُموَن« )16(؛ )در میان آنها کسانی 
هســتند که به هنگام تحریف کتاب خدا، 
زبــان خود را چنان می گردانند که گمان 

کنید آن از کتاب خدا است، در حالی که 
از کتاب خدا نیســت. و )با صراحت( می 
گویند: آن از ســوی خداســت. با این که 
از سوی خدا نیســت، و بر خدا دروغ می 

بندند در حالی که می دانند.(

3. »َفِبما نَْقِضِهْم میثاَقُهْم لََعّناُهْم َو َجَعلْنا 
ُفوَن الَْکلَِم َعْن َمواِضِعِه  ُقُلوبَُهْم قاِســَیًۀ یَُحرِّ
ُروا بِــِه ... « )17(؛  َو نَُســوا َحّظــاً ِمّما ُذکِّ
)ولی بخاطر پیمان شکنی آنها، از رحمت 
خویش دورشان ساختیم و دلهای آنان را 
سخت و پر قســاوت نمودیم آنها کلمات 
الهــی را از موردش تحریــف می کنند و 
بخشی از آنچه را به آنها گوشزد شده بود، 

فراموش کردند... .(

یَْعِرُفونَُه  الِْکتــاَب  آتَْیناُهــُم  َّذیــَن  »أَل  .4
َکما یَْعِرُفــوَن أَبْناَءُهــْم َو إِنَّ َفریقاً ِمْنُهْم 
لََیْکُتُموَن الَْحقَّ َو ُهــْم یَْعلَُموَن« )1۸(؛ ) 
کســانی که کتاب آســمانی به آنان داده 
ایــم، او )پیامبر( را همچون فرزندان خود 
می شناســند  ولی جمعــی از آنان، حق 
را در حالی کــه از آن آگاهند کتمان می 

کنند.(

»یا أَْهَل الِْکتاِب َقْد جاَءُکْم َرُســولُنا یَُبیُِّن 
لَُکْم َکثیراً ِمّما ُکْنُتــْم تُْخُفوَن ِمَن الِْکتاِب 
َو یَْعُفــوا َعْن َکثیٍر َقــْد جاَءُکْم ِمَن اهللِ نُوٌر 
َو ِکتــاٌب ُمبیــٌن« )19( ؛)ای اهل کتاب! 
فرســتاده ما، به سوی شما آمد، در حالی 
که بســیاری از حقایق کتاب آســمانی را 
که شــما کتمان می کردید روشــن می 
ســازد  و از بسیاری از آن، صرف نظر می 
نمایــد. )آری،( از طرف خدا، نور و کتاب 

روشنگری به سوی شما آمد.(

نشانه هاي تحریف در عهد عتیق

تناقض گویي در کتاب مقّدس یهود

هــر چند در ابتدا عهد عتیق را به حضرت 
موسي)علیه السالم( و پیامبران پس از او 
منسوب مي کردند و برایش منشا وحیاني 
اّما بعدها وجــود تناقضات  قائل بودنــد، 
بســیار در عهد عتیق سبب شــد تا عّده 
اي در قرون وســطا، وحیانــي بودن عهد 
عتیق را انکار و آن را حاصل نویسندگاني 
ناشــناس بداننــد. یکــي از معروف ترین 
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کســاني که در گذشــته  وحیانــي بودن 
عهد عتیق را نقد کــرده ابراهیم  بن عزرا 
اســت. او در کتاب تفســیر خود بر سفر 
تثنیه، به این  موضوع پرداخته اســت. او 
که نمي توانســت با صراحــت در این باره 
ســخن بگوید، مطالب خــود را به صورت 
رمــز آورده اســت و به مــواردي خاص 
اشــاره کرده، مواردي کــه حکایت از این 
دارد که نویســنده واقعي اسفار پنج گانه 
حضرت موســي )علیه الســالم( نیســت، 
بلکــه این کتاب باید قرنها پس از حضرت 
موســي)علیه الســالم( به دســت فرد یا 
افراد دیگري  نوشــته شده باشد. ابن عزرا 
بــه صورت رمز به شــش بخــش تورات 
اشــاره کرده که با انتساب آن به حضرت 
نیست.)۲0(  سازگار  السالم(  موسي)علیه 
بعدها باروخ اسپینوزا رمزهاي ابن عزرا را 
گشــوده، خود نیز موارد متعدد دیگري بر 

آن افزود.)۲1(

در قرن هجدهم و نوزدهــم نیز، جریاني 
انتقادي نســبت به کتــاب مقّدس ظهور 
بین کتاب  کرد )۲۲( که مي گفــت فرقي 
مقدس و کتابهاي  دیگر نیست. این کتاب 
را نیــز باید مورد نقد قرار داد. الکســاندر 
جدیس مطالبي تحــت عنوان مالحظات 
انتقادي نوشــت که در ســال1۸00م در 
پایان ترجمه اش از کتاب مقدس منتشــر 
شــد و در آن وجود کالم الهي و نگارش 
تــورات موجود به دســت موســي)علیه 
الســالم( مورد انکار قرار گرفت.)۲3( در 
این عصر بود که محققــان به این نتیجه 
رسیدند که تورات وحیاني نیست و منابع 
مختلفي را براي آن تصّور کردند که یکي 
از آنها منبع کاهني اســت کــه با حرف: 
)P( نشــان داده مي شود.)۲4( طبق این 
تقسیم بندي، تورات پس از اسارت بابلي 
و در دوره کاهنان تالیف شــده است که 
این خود مهمترین سبب در تناقض گویي 
در کتاب مقدس شده است. گاهي مطلبي 
را مــي گوید و پــس از آن نقیضش را در 
جاي دیگر مطرح مــي کند. کتب زیادي 
با موضوع تناقضات کتاب مقدس نوشــته 
شــده که به طرح این تناقضات پرداخته 

اند.)۲۵(

این جریان انتقادي نسبت به تورات، داللت 
بر دخالــت کاهنان در کتابت آن دارد که 
زمینــه ورود تناقضــات و تغییرات را در 
کتاب مقّدس فراهم کرده است و اعتبار و 
سندیّت آن را خدشه دار مي کند. عاّلمه 
طباطبایي در جلد هفتم تفســیر المیزان 
پس از بیان تناقضاتی که تورات در مورد 
زندگي حضرت ابراهیم)علیه السالم( بیان 
مي کند مي گویــد: تناقضاتي که تورات 
موجود تنها در ذکر داستان ابراهیم)علیه 
السالم( دارد، دلیل قاطعی است بر صدق 
اّدعای قرآن مبنی بــر اینکه تورات و آن 
کتاب مقّدسی که بر موسی)علیه السالم( 
نازل شده، دســتخوش تغییر گشته و به 

کلی از سندیّت ساقط شده است.)۲6(

تحریفات در باب خداشناسي

خداوند در کتاب مقدس یهودیان احواالت 
عجیبي دارد و همانند انسان است)۲7( و 
چون مانند اوســت تصمیــم مي گیرد از 
آســمان به زمین بیاید و قدمــي بزند و 
مّدتي را در محلّي از زمین ســاکن شود.

)۲۸( چون با زمین آشــنا نیست، گاهي 
در تشــخیص خانه مومنان از کفار دچار 
اشــتباه مي شــود.)۲9( شــاید هم علّت 
اشــتباه و خطا در تشــخیص خداوند این 
باشد که بسیاري از امور را نمي داند)30( 
و بخاطر ندانستن دچار لغزش هاي زیادي 
مي شــود که از آن پشیمان شده و مدتي 
را در اندوه بســر مي برد.)31( او چون با 
آداب زندگي اجتماعي آشنا نیست گاهي 
عهد مي شکند)3۲( و دروغ مي گوید، در 
حالي که مار از او راســتگوتر است)33( و 
سبب تفرقه بین مردم شده)34( و گاهي 
هوس مي کند با کســي کشتي بگیرد اّما 

شکست مي خورد. )3۵(

الزم به ذکر اســت، ایــن خداوند که در 
کتاب مقّدس یهودیان معرفي شــده است 
بر خالف انســان در همان حالي که ســه 
تاســت یکي اســت)36( ولي با این حال 
مانند انســان داراي گیسو و لباس است. 
)37( احواالت خداوند که اینگونه باشــد 

اوضاع پیامبران الهي مشخص است!.

فرازهایــي از تحریفات تــورات در مورد 
خداوند بدین شرح است:

1. خداوند و انســان هماننــد یکدیگرند: 
)پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او 

را به صورت خدا آفرید.()3۸(

۲. خداوند بر کرســي مي نشیند و لباسي 
زیبــا و مویي پشــمین دارد: )و نظر مي 
کردم تا کرســي ها بر قرار شــد و قدیم 
االیــام - موجود ازلــي - جلوس فرمود و 
لباس او مثل برف ســفید و موي ســرش 
مثل پشم پاک و عرش او شعله هاي آتش 

و چرخهاي آن آتش ملتهب بود.()39(

3. بعضي خداوند را دیدند، در حالیکه زیر 
پاهایش به زینت آراســته بود: )و موسي  
با هارون  و نــاداب  و ابیهو و هفتاد نفر از 
مشایخ  اسرائیل  باال رفت. و خداي  اسرائیل  
را دیدند، و زیــر پایهایش  مثل  صنعتي  از 
یاقوت  کبود شــفاف  و مانند ذات  آسمان  

در صفا.()40(

4. خداونــد در قالــب ســه شــخص بر 
ابراهیم)علیه الســالم( وارد مي شــود و 
ابراهیم)علیه الســالم( پاهاي خداوند را با 
آب مي شــوید و براي او غــذا مي آورد: 
)و خداوند در بلوطســتان  ممري ، بر وي  
ظاهر شد، و او در گرماي  روز به  در خیمه  
نشســته  بود. ناگاه  چشــمان  خود را بلند 
کرده ، دید که  اینک  ســه  مــرد در مقابل  
او ایســتاده اند. و چون  ایشــان  را دید، از 
در خیمه  به  استقبال  ایشان  شتافت ، و رو 
بــر زمین  نهاد و گفــت : »اي  موال، اکنون  
اگر منظور نظر تو شــدم ، از نزد بندۀ  خود 
مگذر. اندک  آبي  بیاورنــد تا پاي  خود را 
شســته ، در زیر درخــت  بیارامید، و لقمۀ  
ناني  بیاورم  تا دلهاي  خود را تقویت  دهید 
و پس  از آن روانه  شوید، زیرا براي  همین ، 
شــما را بر بندۀ  خود گذر افتاده  اســت .« 
گفتند: »آنچه  گفتــي  بکن » پس  ابراهیم  
به  خیمه ، نزد ســاره  شتافت  و گفت : »سه  
کیــل  از آرد َمیَده  بزودي  حاضر کن  و آن  
را خمیر کرده ، ِگرده ها بســاز.« و ابراهیم  
به  سوي  رمه  شتافت  و گوسالۀ  نازِک خوب  

گرفته ، به  غــالم  خود داد تا بزودي  آن  را 
طبخ  نماید.()41(

۵. حضــرت داوود)علیه الســالم( تصمیم 
مي گیرد تا به خانه نرود، مگر اینکه براي 
خداوند مســکني مهّیا کند و ســرانجام 
خداونــد صهیــون را براي خــود بر مي 
گزیند: )اي  خداوند براي  داود به  یاد آور، 
همه  مذلّتهــاي  او را. چگونه  براي  خداوند 
قسم  خورد و براي  قادر مطلق  یعقوب  نذر 
نمــود که  به  خیمۀ  خانه  خود هرگز داخل  
نخواهم  شــد، و بر بســتر تختخواب  خود 
برنخواهــم  آمد، خواب  به  چشــمان  خود 
نخواهم  داد و نه  پینکي  به  مژگان  خویش ، 
تا مکاني  براي  خداوند پیدا کنم  و مسکني  
براي  قــادر مطلــق  یعقــوب ... . زیرا که  
خداوند صهیون  را برگزیده  اســت  و آن  را 
این   براي  مسکن  خویش  مرغوب  فرموده . 
اســت  آرامگاه  من  تا ابداآلباد. اینجا ساکن  
خواهم  بود زیرا در این  رغبت  دارم .()4۲(

6. خداوند وقتي مــي خواهد مردم مصر 
را عذاب کند، بــه مومنان مي گوید خانه 
هایتــان را با خون عالمت گذاري کنید تا 
من شما را اشتباهاً هالک نکنم: )و در آن  
شــب  از زمین  مصر عبــور خواهم  کرد، و 
همۀ  نخست زادگان  زمین  مصر را از انسان  
و بهایــم  خواهم  زد، و بــر تمامي  خدایان  
مصر داوري  خواهم  کرد. من  یهوه  هستم . 
و آن  خون ، عالمتي  براي  شما خواهد بود، 
بر خانه هایي  که  در آنها مي باشید. و چون  
خون  را ببینم ، از شــما خواهم  گذشت  و 
هنگامــي  که  زمین  مصر را مي زنم ، آن  بال 
براي  هالک  شــما بر شــما نخواهد آمد.(

)43(

7. خداوند از عملکرد خویش پشیمان مي 
شــود: )و کالم خداوند بر ســموئیل نازل 
شده، گفت: »پشــیمان شدم که شاؤل را 
پادشاه ساختم زیرا از پیروي من برگشته، 
کالم مرا بجانیاورده اســت.« و ســموئیل 
خشمناک شــده، تمامي شب نزد خداوند 

فریاد برآورد.()44(

۸. خداونــد از خلقت انســان پشــیمان 
و محــزون مي شــود: )و خداوند دید که  

شرارت  انسان  در زمین  بسیار است ، و هر 
تصــّور از خیالهــاي  دل  وي  دائماً محض  
شرارت  اســت. و خداوند پشیمان  شد که  
انسان  را بر زمیـــن  ساخته  بود، و در دل  
خود محزون  گشــت . و خداوند گفـــت : 
»انسـان  را که  آفریـــده ام ، از روي  زمین  
محو ســازم ، انســان  و بهایم  و حشرات  و 
پرندگان  هوا را، چونکه  متأســف  شدم  از 

ساختن  ایشـان .()4۵(

9. خــداي اســرائیل وعــده و پیمان مي 
شــکند و مي گوید: هر چنــد وعده داده 
بــودم که خانــدان تو و خانــدان پدرت 
همیشــه کاهنان درگاه من باشند، اّما بعد 
از این نمــي خواهم. بلکه هر کســي که 
به مــن احترام بگــذارد، او را محترم مي 
گردانم و کسي که مرا حقیر شمارد، او را 
حقیر خواهم ساخت: )46( )بنابراین یُهَوه، 
خداي اســرائیل مي گوید: البته گفتم که 
خانــدان تو و خاندان پدرت به حضور من 
تا به ابد ســلوک خواهند نمود. لیکن اآلن 
خداوند مي گوید: حاشا از من! زیرا آناني 
را که مــرا تکریم نماینــد، تکریم خواهم 
نمود و کساني که مرا حقیر شمارند، خوار 

خواهند شد.()47(

10. خداونــد دروغ مي گوید و حقیقت را 
پنهــان مي کند، اّما مــار حقیقت را بیان 
مــي کند: )و مار از همــۀ  حیوانات  صحرا 
که  خداوند خدا ساخته  بود، ُهشیارتر بود. 
و به  زن  گفــت : »آیا خــدا حقیقتاً گفته  
اســت  که  از همۀ  درختان  باغ  نخورید؟« 
زن  بــه  مار گفت : »از میــوۀ  درختان  باغ  
مي خوریــم ، لکن  از میــوۀ  درختي  که در 
وســط باغ  است ، خدا گفت  از آن  مخورید 
و آن  را لمــس  مکنید، مبادا بمیرید«. مار 
به  زن  گفت : »هر آینه  نخواهید مرد، بلکه  
خدا مي دانــد در روزي  که  از آن  بخورید، 
چشمان  شــما باز شود و مانند خدا عارف  

نیک  و بد خواهید بود«()4۸(

11. حضرت آدم)علیه السالم( و همسرش 
از دیــد خداوند پنهان مي شــوند و چون 
علم خداوند محدود است، نمي تواند آنها 
را بیابد: )و آواز خداوند خدا را شــنیدند 

کــه  در هنگام  وزیدن  نســیم  نهار در باغ  
مي خرامید، و آدم  و زنش  خویشــتن  را از 
حضــور خداوند خدا در میان  درختان  باغ  
پنهان  کردند. و خداوند خدا آدم  را ندا در 

داد و گفت : »کجا هستي ؟()49(

1۲. خداوند از روي ضعف و حســادت از 
اتّحاد و همدلي انسان ها هراسان مي شود 
و به فکر تفرقه و پراکندگي انسان ها مي 
افتد: )و گفتند: »بیایید شهري  براي  خود 
بنا نهیم ، و برجي  را که  ســرش  به  آسمان  
برســد، تا نامي  براي  خویشتن  پیدا کنیم ، 
مبادا بر روي  تمام  زمین  پراکنده  شــویم » 
و خداونــد نزول  نمود تا شــهر و برجي  را 
نماید.  بنا مي کردند، مالحظه   بني آدم   که  
و خداوند گفت : »همانا قوم  یکي  اســت  و 
جمیع  ایشــان  را یک  زبــان  و این  کار را 
شروع  کرده اند، و اآلن  هیچ  کاري  که  قصد 
آن  بکنند، از ایشــان  ممتنع  نخواهد شد. 
اکنون  نازل  شــویم  و زبان  ایشــان  را در 
آنجا مشوش  سازیم  تا ســخن  یکدیگر را 
نفهمند.« پس  خداوند ایشان  را از آنجا بر 
روي  تمام  زمین  پراکنده  ساخت  و از بناي  

شهر باز ماندند.()۵0(

13. و گاهــي خداونــد پیامبرانش را امر 
به کارهاي نــا معقولي مي کند که به آن 

اشاره خواهیم کرد.)۵1(

آري، ایــن خداوندي اســت کــه تورات 
معرفــي مي کند. خدایــي که هیچ فرقي 
با انسان ها ندارد. خالقي که همان صفات 
مخلوقش را دارد. جســم است و دست و 
پا دارد. مي خورد و مي آشامد. دروغ مي 
گوید. وعده مي شــکند و حســود است. 
علمي محدود دارد و سراسر عجز و ضعف 
اســت، اّما حقیقت چیز دیگري اســت و 
خداوند منّزه است از این تصّورات باطل و 
افکار لبریز از خرافات. خداي قرآن کجا و 

خداي تورات کجا!

تحریفات در باب پیامبران الهي

در کتاب مقّدس و تحریف شده یهودیان، 
پیامبــران الهي نیز احــواالت پیچیده اي 
دارنــد. در این کتــاب نســبت هایي به 
انبیاء الهي که بي شــک از مقام عصمت 
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بر خوردارند، داده شــده و انســان از نقل 
آن هم شــرم دارد! ولي چون اساس این 
رســاله نقل و رّد همین گونه افسانه هاي 
راه یافته به کتاب مقّدس اســت ناچار از 
نقل این عبارات هستیم و پیشاپیش عذر 

خواهي مي کنیم:

در مورد حضرت داوود)علیه السالم( آمده 
اســت که او با همسر یکي از فرماندهانش 
همبســتر شده! و ســپس با طّراحي قتل 
آن فرمانده در میدان جنگ، با همســرش 

ازدواج مي کند! )۵۲(

در تــورات، داوود تنهــا پیامبري  ظاهراً 
نیســت که مرتکب زنا مي شود، حضرت 
لوط نیــز مانند حضرت نوح شــراب مي 
نوشد و مســتي مي کند،)۵3( اّما به این 
اکتفا نکرده، و بي آنکه بداند با دخترانش 

همبستر مي شود! )۵4(

حال دیگــر قبحي ندارد کــه خداوند به 
دهد  دستور  السالم(  هوشع)علیه  حضرت 
تا با زن بدکاره اي ازدواج کند،)۵۵( چرا 
کــه به گفته کتــاب مقــّدس، پیامبراني 
هســتند که خود از زنا متولّد شــده اند! 

)۵6(

دیگر عجیب نیست که حضرت نوح دروغ 
بگویــد. )۵7( زیرا پیامبراني هســتند که 
گناهان بزرگتري مرتکب شده اند. حضرت 
محّرمات  مرتکب  الســالم(  سلیمان)علیه 
الهي مي شود و بخاطر عالقه قلبي به بتها 
برایشــان بتکده مي سازد! )۵۸( حضرت 
هارون )علیه الســالم( نیز بت مي سازد و 
مردم را به پرستش بتها تشویق مي کند! 
)۵9( حضرت موســي)علیه الســالم( نیز 
دستور به قتل اسیران جنگي، حّتي زنان 

و کودکان داده است! )60(

در کتاب تحریف شده یهودیان آمده است 
که خداونــد پیامبرانش را به دســتورات 

نامعقولي امر مي کرده است.

بــه عنــوان مثــال، خداوند بــه حضرت 
حزقیال)علیــه الســالم( مــي فرماید تا 
ناني که به نجاســات انســاني آلوده شده 
را بخورد و شــاید بخاطر همین است که 
گاهي اوقات، حضرت موسي)علیه السالم( 

با خداوند با درشــتي و خشونت رفتار مي 
الســالم( سعي  یعقوب)علیه  و  کند.)61( 
دارد از راه کشــتي گرفتن بــا خداوند و 
قدرت نمایي در برابر او ، صاحب رسالت و 

نبوت شود. )6۲(

آري گویــا در اعتراض به این دســتورات 
نامعقول مي باشد که حضرت اشعي)علیه 
السالم( ســال هاي زیادي در میان مردم 
بدون لباس و با پــاي برهنه راه مي رود، 
و حضــرت ارمي)علیه الســالم( به گردن 

خویش بند و یوغ مي بندد.

فرازهایــي از تحریفات تــورات در مورد 
پیامبران الهي بدین شرح است:

1. تورات مي گوید حضــرت داوود)علیه 
السالم( با زن یکي از فرماندهانش زنا مي 
کند و پس از با خبر شــدن از حاملگي او، 
نقشــه قتل فرمانده اش را مي کشد. این 
در حالي اســت که آن فرمانده وفادار در 
ایامي که به دســتور حضرت داوود)علیه 
الســالم( از میدان نبرد به اورشــلیم مي 
آیــد، اّما به منــزل نمــي رود. چون روا 
نمي داند او در کنار همســرش باشد ولي 
سربازانش در میدان کارزار. شرح داستان 
در تورات اینگونه اســت: )در فصل بهار، 
هنگامي که پادشاهان به جنگ مي روند، 
داوود یوآب را با ســپاه اسرائیل به جنگ 
فرســتاد. آنان عمونیان را از بین بردند و 
شــهر ربه را محاصره کردند. اّما داوود در 
اورشلیم ماند. یک روز، بعد از ظهر داوود 
از بستر برخاست و به پشت بام کاخ رفت 
و به قدم زدن پرداخت. از روي بام نظرش 
بــر زني افتاد که حمــام مي کرد. آن زن 
زیبایي فوق العاده اي داشت. داوود کسي 
را فرســتاد تا بداند که آن زن کیســت و 
معلوم شــد که او بتشــبع، دختر الیعام و 
زن اوریاي ِحّتي است. پس داوود قاصدان 
را فرستاد و آن زن را به حضورش آوردند 
و داوود با او همبســتر شد. سپس به خانه 
خود رفت. پس از مّدتي پي برد که حامله 
اســت. پس قاصدي نزد داوود فرستاد تا 
حاملگي اش را به او خبر بدهد. آنگاه داوود 
به یوآب پیام فرســتاد و از او خواست که 

اوریا را به نزد او بفرستد. هنگامي که اوریا 
آمد، داوود از حال یوآب و سپاه او و وضع 
جنگ جویا شــد. بعد به اوریا گفت که به 
خانه خود برود و شست وشو کند و هدیه 
اي هم براي او به خانه اش فرســتاد. اّما 
اوریا به خانه خود نرفت و در پیش دروازه 
کاخ با سایر خادمان پادشاه خوابید. چون 
داوود باخبر شــد که اوریــا به خانه خود 
نرفته اســت، او را به حضور خود خواسته 
گفــت: »تو مّدت زیــادي از خانه ات دور 
بودي، پس چرا دیشب پیش زنت به خانه 
نرفتي؟« اوریا جواب داد: »آیا رواست که 
صندوق خداوند، مردم اســرائیل و یهودا، 
سرورم یوآب و ســپاه او بیرون در دشت 
بخوابنــد و من بــه خانه خود بــروم و با 
همسرم بخورم و بنوشم و همخواب شوم. 
به جان شــما سوگند که هرگز این کار را 
نمي کنم.« داوود گفت: »امروز هم همین 
جــا بمان و فردا دوباره بــه اردوگاه برو.« 
پــس اوریا آن روز هم در اورشــلیم ماند. 
داوود او را براي شــام دعوت نمود و او را 
مست کرد. اوریا آن شب نیز به خانه خود 
نرفت و با خادمان پادشــاه خوابید. فرداي 
آن روز داوود نامه اي به یوآب نوشــت و 
به وســیله اوریا براي او فرستاد. متن نامه 
به این قــرار بود: »اوریــا را در صف اول 
یک جنگ ســخت بفرست و خودت عقب 
نشــیني کن و بگذار تا او کشــته شود«. 
پس یــوآب او را در جایي گماشــت که 
نزدیک به شــهر محاصره شده بود، یعني 
جایي که بهترین جنگجویان دشــمن مي 
جنگیدند. آنگاه دشــمنان از شهر بیرون 
آمدند و با یک حمله، بسیاري از سربازان 
بني اســرائیل را به قتل رساندند که اوریا 
هم از جمله کشته شــدگان بود. .. چون 
زن اوریا شــنید که شوهرش کشته شده 
است، سوگوار شد. وقتي دوران سوگواري 
به پایان رســید، داوود او را به خانه خود 
آورد و با او عروســي کرد. آن زن برایش 
پســري به دنیا آورد، اّما این کار در نظر 

خداوند ناپسند آمد.()63(

۲. در تــورات آمده اســت کــه دختران 
حضرت لوط)علیه الســالم( به پدرشــان 

شــراب دادنــد و در حــال مســتي با او 
همبستر شده و از پدرشان صاحب فرزند 
گشــتند: )و دختر بزرگ  به  کوچک  گفت : 
»پدر ما پیر شــده  و مردي  بر روي  زمین  
نیست  که  برحسب  عادت  کل  جهان ، به  ما 
در آید. بیا تا پدر خود را شراب  بنوشانیم ، 
و با او همبستر شویم ، تا نسلي  از پدر خود 
نگاه  داریم ». پس  در همان  شب ، پدر خود 
را شراب  نوشانیدند، و دختر بزرگ  آمده  با 
پدر خویش  همخواب  شد، و او از خوابیدن  
و برخاســتن  وي  آگاه  نشد. و واقع  شد که  
روز دیگر، بزرگ  به  کوچک  گفت : »اینک  
دوش  با پدرم  همخواب  شــدم ، امشب  نیز 
او را شــراب  بنوشــانیم ، و تو بیا و با وي  
همخواب  شو، تا نســلي  از پدر خود نگاه  
داریم «. آن  شــب  نیز پدر خود را شــراب  
نوشانیدند، و دختر کوچک  همخواب  وي  
شد، و او از خوابیدن  و برخاستن  وي  آگاه  
نشــد. پس  هر دو دختر لوط  از پدر خود 
حامله  شــدند. و آن  بزرگ ، پسري  زاییده ، 
او را مــوآب  نــام  نهاد، و او تــا امروز پدر 
موآبیان  اســت . و کوچک  نیز پسري  بزاد، 
و او را بن َعّمــي  نام  نهاد. وي  تا بحال  پدر 

بني عمون  است .()64(

3. در تورات آمده اســت که حضرت نوح 
شــراب مي نوشد و در حال مستي عریان 
مي شــود: )و نوح  به  فالحت  زمین  شروع  
کرد، و تاکســتاني  غرس  نمود. و شــراب  
نوشیده ، مست شد، و در خیمۀ  خود عریان  
گردید. و حام ، پــدر کنعان ، برهنگي  پدر 
خود را دید و دو برادر خود را بیرون  خبر 

داد. ()6۵(

حضــرت  بــه  تــورات  در  خداونــد   .4
هوشــع)علیه السالم( امر مي کند تا با زن 
زناکاري ازدواج کند: )خداوند به  هوشــع  
گفت : »برو و زني  زانیه  و اوالد زناکار براي  
خــود بگیر زیرا که  ایــن  زمین  از خداوند 
برگشته ، سخت  زناکار شده اند.« پس  رفت  
و ُجوَمر دختر دبالیم  را گرفت  و او حامله  

شده ، پسري  برایش  زایید. ()66(

۵. تورات مي گوید حضــرت یفتاح)علیه 
الســالم( زنازاده بــوده اســت: )و یْفتاح  

ِجلْعادي  مردي  زورآور، شــجاع ، و پســر 
فاحشــه اي  بود و ِجلْعاد یْفتــاح  را تولید 

نمود(.)67(

6. تــورات به حضرت نوح)علیه الســالم( 
نسبت دروغ مي دهد: )آنگاه نبي پیر بیت 
ئیل بــه او گفت: »من نیــز مانند تو نبي 
هســتم و فرشــته از طرف خداوند به من 
گفــت که تو را با خود بــه خانه ببرم و از 
تو پذیرایي کنــم.« اّما نبي پیر دروغ مي 

گفت. ()6۸(

7. تورات حضرت ســلیمان)علیه السالم( 
را شــرور معرفي کرده که بــراي بت ها 
بتکــده مي ســازد: )و ســلیمان  در نظر 
خداوند شــرارت  ورزیــده ، مثل  پدر خود 
داود، خداوند را پیروي  کامل  ننمود. آنگاه  
اورشلیم   ســلیمان  در کوهي  که  روبروي  
اســت  مکاني  بلند به  جهــت  َکُموش  که  
ِرْجِس موآبیان  اســت ، و به  جهت  ُمولَک ، 

ِرْجِس بني عمون  بنا کرد(.)69(

۸. تورات مي گویــد حضرت هارون)علیه 
السالم( مردم را به بت پرستي تشویق مي 
کنــد: )و چون  قوم  دیدند که  موســي  در 
فرود آمدن  از کوه  تأخیــر نمود، قوم  نزد 
هارون  جمع  شــده ، وي  را گفتند: »برخیز 
و براي  ما خدایان  بســاز که  پیش  روي  ما 
بخرامند، زیرا این  مرد، موســي ، که  ما را 
از زمین  مصر بیرون  آورد، نمي دانیم  او را 

چه  شده  است ». هارون  بدیشان  گفت :

»گوشــواره هاي  طال را که  در گوش  زنان  
و پســران  و دختــران  شماســت ، بیرون  
کرده ، نزد مــن  بیاورید«. پس  تمامي  قوْم 
گوشــواره هاي  زرین  را که  در گوشــهاي  
ایشان  بود بیرون  کرده ، نزد هارون  آوردند. 
و آنها را از دست  ایشــان  گرفته ، آن  را با 
قلم  نقش  کرد، و از آن  گوسالۀ  ریخته  شده  
ساخت ، و ایشان  گفتند: »اي  اسرائیل  این  
خدایان  تو مي باشــند، که  تــو را از زمین  
مصر بیرون  آوردند«. و چون  هارون  این  را 
بدید، مذبحي  پیش  آن  بنا کرد و هارون  ندا 
درداده ، گفت : »فردا عید یهوه  مي باشد«. 
و بامدادان  برخاسته ، قرباني هاي  سوختني  
گذرانیدند، و هدایاي  ســالمتي  آوردند، و 

قوم  براي  خوردن  و نوشــیدن  نشستند، و 
بجهت  لعب  برپا شدند.()70(

9. حضرت موسي)علیه السالم( دستور مي 
دهد تا گروهي از زنان و کودکان اسیر، بي 
رحمانه کشته شوند: )و بني اسرائیل  زنان  
مدیان  و اطفال  ایشان  را به  اسیري  بردند، 
و جمیع  بهایم  و جمیع  مواشــي  ایشــان  
و همۀ  امالک  ایشــان  را غــارت  کردند. و 
تمامي  شهرها و مساکن  و قلعه هاي  ایشان  
را به  آتش  ســوزانیدند. و تمامي  غنیمت  و 
جمیع  غارت  را از انســان  و بهایم  گرفتند. 
و اســیران  و غارت  و غنیمت  را نزد موسي  
و العازار کاهن  و جماعت  بني اســرائیل  در 
لشــکرگاه  در َعَربات  موآب ، که  نزد اردن  
در مقابل  اریحاســت ، آوردند. و موسي  و 
العــازار کاهن  و تمامي  ســروران  جماعت  
بیرون  از لشــکرگاه  به  اســتقبال  ایشــان  
آمدند. و موســي  بر رؤســاي  لشکر یعني  
ســرداران  هزاره ها و سرداران  صْدها که  از 
خدمت  جنگ  باز آمــده  بودند، غضبناک  
شد. و موســي  به  ایشان  گفت : » آیا همۀ  
زنان  را زنده  نگاه  داشــتید؟ اینک  اینانند 
که  برحسب  مشورت  بلعام ، بني اسرائیل  را 
واداشتند تا در امر فغور به  خداوند خیانت  
ورزیدنــد و در جماعت  خداوند وبا عارض  
شــد. پس  اآلن  هر ذکــوري  از اطفال  را 
بکشید، و هر زني  را که  مرد را شناخته ، با 
او همبستر شــده  باشد، بکشید. و از زنان  
هــر دختري  را که  مرد را نشــناخته ، و با 
او همبســتر نشــده  براي  خود زنده  نگاه  

دارید(.)71(

10. تورات مي گوید حضرت موسي)علیه 
الســالم( براي خداوند تکلیف تعیین مي 
کند و با درشــتي با او ســخن مي گوید: 
)پس  موســي  به  حضور خداوند برگشت  و 
گفت : »آه ، این  قــوم  گناهي  عظیم  کرده ، 
و خدایان  طال براي  خویشــتن  ساخته اند. 
اآلن  هــرگاه  گناه  ایشــان  را مي آمرزي  و 
اگرنــه  مرا از دفترت  که  نوشــته اي ، محو 

ساز.«()7۲(

11. خداوند تا صبحدم با یعقوب کشــتي 
مي گیرد و براي رهایي از دســت یعقوب 
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به او پاداشــي مي دهــد: )و یعقوب  تنها 
ماند و مردي  با وي  تا طلوع  فجر کشــتي  
مي گرفــت . و چون  او دید که  بر وي  غلبه  
نمي یابد، کــف  ران  یعقوب  را لمس  کرد، 
و کــف  ران  یعقوب  در کشــتي  گرفتن  با 
او فشــرده  شــد. پس  گفت: »مرا رها کن  
زیرا که  فجر مي شــکافد.« گفت : »تا مرا 
برکــت  ندهي ، تــو را رها نکنــم » به  وي  
گفت : »نام  تو چیست ؟« گفت : »یعقوب » 
گفت : »از ایــن  پس  نام  تو یعقوب  خوانده  
نشــود بلکه  اســرائیل ، زیرا که  با خدا و با 
انســان  مجاهده  کردي  و نصرت  یافتي » و 
یعقوب  از او ســؤال  کــرده ، گفت : »مرا از 
نام  خود آگاه  ســاز.« گفت : »چرا اسم  مرا 
مي پرســي ؟« و او را در آنجــا برکت  داد. 
و یعقوب  آن  مــکان  را »فِنیئیل « نامیده ، 
)گفــت :( »زیرا خدا را روبرو دیدم  و جانم  

رستگار شد.«()73(

1۲. گاهــي اوقات پیامبران الهي مامور به 
اوامر نامعقولي مي شود: )تو )حزقیال( باید 
با مدفوع خشــک انسان آتش بیافروزي و 
نــان خود را بــر روي آن بپــزي و آن را 
در جایي بخور که همــه ببینند. خداوند 
فرمود: »بدین سان قوم اسرائیل در میان 
اقوامي که پراکنده اش کرده ام، نان ناپاک 
خواهد خورد.« اّما من گفتم: »اي خداوند 
متعــال، من هرگز خود را آلوده نکرده ام. 
از کودکــي تاکنون من گوشــت حیواني 
را که مرده باشــد یا به وســیله حیوانات 
وحشــي کشته شده باشد، نخورده ام. من 
هرگز غذایي را که ناپاک شمرده مي شد، 
نخورده ام.« آنــگاه خداوند به من فرمود: 
پس من اجازه مي دهــم که براي پختن 
نان، به جاي مدفوع انسان از سرگین گاو 

استفاده کني(.)74(

13. همچنین در جــاي دیگر چنین نقل 
شده: )خداوند به  واسطه  اشعیا ابن  آموص  
تکلّم  نموده ، گفت : »برو و پالس  را از کمر 
خود بگشــا و نعلین  را از پاي  خود بیرون  
کــن .« و او چنین  کرده ، عریان  و پا برهنه  

راه  مي رفت. ()7۵(

14. عالوه بر ایــن در جاي دیگر، از زبان 

حضرت ارمي)علیه السالم( نقل شده است 
که: )خداوند به  من  چنین  گفت : »بندها و 
یوغ ها براي  خود بســاز و آنها را بر گردن  

خود بگذار«.()76(

تنها الزم است انســان لحظاتي را به فکر 
فرو رود. براســتي اگر پیامبــران الهي از 
دیــد یهود اینگونه انــد، مردمان عادي و 
پیروانشــان چگونه خواهند بود؟! این در 
حالي اســت که قرآن پیامبــران الهي را 
بهترین و پاکترین انســان ها معرفي مي 
کند. کافیست کمي با قرآن مانوس باشیم 

تا تفاوت را احساس کنیم.

توّهم برگزیدگي

باورهاي تحریف شــده یهودیان،  از  یکي 
اندیشه برگزیدگي اســت. اندیشه اي که 
به معناي وجــود رابطه ویژه و منحصر به 
فردی بین قوم اســرائیل با خداوند است. 
اندیشــه اي که سبب شــده قوم یهود بر 
پایــه افکار نژاد پرســتانه، خود را بر همه 
برتــر ببینــد و غیــر یهــود برایش هیچ 
ارزش و حرمتي نداشــته باشد. نمونه اي 
از روحّیه  نژادپرســتانه یهود، فتوایي است 
بر  که  خاخام »اســحاق کتربرگ« مبني 
این که  خون یهودي با خون مســلمان و 
مسیحي یکسان  نیست، صادر کرده است. 
لذا سربازان یهودي مي توانند بزرگان غیر 
خــودي  )منظور غیر یهودي( را بکشــند.

)77( نمونه اي دیگر آن است که یهودیان، 
مردمان غیرخودي را ستور مي پندارند که 
گوشتشــان بسان گوشــت  خران و نطفه  

شان همانند نطفه ي اسبان است.

شــریعت یهود در عین این که به پیروان 
خود اجــازه  مي دهد با غیــر یهودي غل 
و غش و نیرنگ پیشــه کنــد، آنان را از 
اتحاد چنین شــیوه اي با همنوع خود منع  

مي کند.

طبق ایــن شــریعت یهودیــان مجاز به 
دریافت ربــا از غیر یهودي هســتند؛ اّما 
دریافت آن را از یهــودي حرام  مي دانند. 
ده فرمان یهود که قائل به نهي زنا، سرقت 
و قتل  اســت، این وصیت هــا را مختص 
جامعــه ي یهود مي دانــد و در مورد غیر 

خودي جایز مي شــمارد؛ زیرا اساسا غیر 
خودي بشر به حســاب نمي آید. از دیگر 
تعالیم نژادپرســتانه ي یهود این است که 
مــرد یهودي براي نــکاح زن غیر یهودي 
نیــاز به عقد نکاح  نــدارد؛ زیرا زني که از 
تبار بني اســرائیل نباشد، مادیان به  شمار 

مي رود.)7۸(

براســتي آیا این قــوم، برترین قوم جهان 
اســت!؟ آیا یهود ســزاوار برتري اســت، 
یا اینکه ســرگرم وگرفتــار توّهمي بیش 
نیست؟ توّهمي که راه طغیان و جنایاتش 

را هموارتر مي کند.

هر چند در ظاهر، آیاتي از تورات اشــاره 
اي به برگزیدگي بني اسرائیل کرده است 
اّما رســیدن به حقیقت مطلب، بررسي و 

مطالعه دقیق تر را مي طلبد.

تــورات در آیــات زیــادي یهــود را قوم 
برگزیــده مــي داند. طبق گفتــه تورات، 
خداوند با حضرت ابراهیم)علیه السالم( ـ 
که با اطاعت بي چون و چرایش موقعّیت 
و جایگاهــي در نزد خداونــد یافته بود ـ 
عهد بست)79( تا نسلش را برکت بخشد 
و خداوند نیز عهدش را عملي ســاخت و 
از نســل ابراهیم، قوم بني اسرائیل را گرد 
آورد.)۸0( پــس از آن، خداونــد در عصر 
موســي)علیه السالم( در طور سینا با قوم 
بني اســرائیل عهدي بســت تا طبق این 
عهد آنــان را قوم برگزیــده خود بر روي 

زمین سازد.)۸1(

هــر چنــد عهــد خداونــد بــا حضرت 
ابراهیم)علیه الســالم( یک سویه بود، اّما 
عهــد او با بني اســرائیل دو طرفه و الزام 
آور اســت. عهدي که طبق آیات تورات، 
اطاعت و فرمانبرداري یهود از دســتورات 
الهــي را مي طلبد. در غیــر این صورت، 
برگزیدگــي یهود بي معنا شــده بلکه به 
خفت و خواري دچار خواهند شــد. برخي 

از آیات تورات از این قرارند:

1. »و اکنــون اگر آواز مرا فــي الحقیقه 
بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزانه 
خاّص من از جمیع قوم ها خواهید بود«.

)۸۲(

۲. در باب یازدهِم ســفر تثنیه آمده است 
که اگر از خدا اطاعــت کنید، برکت خدا 
برقرار خواهد بود، باران رحمت بر شــما 
به موقع باریدن خواهد گرفت و زرع شما 
محصول فراوان خواهد داد. ولی هوشــیار 
باشــید که دلهایتــان از خداوند برنگردد 
تا خدایــان دیگر را بپرســتید، چون اگر 
چنین کنید خشــم خداوند نسبت به شما 
برافروختــه خواهد شــد و همه نعمت ها 
را از کف خواهید داد و فرزندان شــما از 
زندگی در سرزمین موعود محروم خواهند 

گشت.)۸3(

اّما آیــات دیگري از تورات بیان مي کنند 
که بني اســرائیل راه طغیان و سرکشي را 
پیش گرفتنــد و عهد الهي را نقض کرده، 

از مقام برگزیدگي محروم شدند:

1. خداوند در ســفر تثنیه سرکشــي بني 
اسرائیل را پیشگویي مي کند و مي گوید: 
»زنا خواهند کرد و مرا ترک کرده، عهدي 
را که با ایشان بستم خواهند شکست و در 
آن روز خشم من بر ایشان مشتعل شده، 

ایشان را ترک خواهم نمود ...«)۸4(

۲. خداوند با ارمیاي نبي چنین سخن مي 
گوید: »بگو که ســخنان عهد را بشنوید و 
آنها را بجا آورید... اّما نشــنیدند و گوش 
خود را فرا نداشتند بلکه پیروي سرکشي 
دل شــریر خود را نمودند. پس ســخنان 
این عهد را برایشان وارد آوردم چونکه امر 
فرموده بودم کــه آن را وفا نمایند اما وفا 

ننمودند«)۸۵(

مســاله برگزیدگي قوم بني اســرائیل در 
قرآن نیز مطرح شــده اســت. خداوند در 
برتریــن جهانیان مي  را  آنان  آیاتي)۸6( 
شــمرد: »َو لََقْد آتَْینا بنی اِْسرائیَل الِْکتاَب 
یِّباِت  َۀ َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ َو الُْحْکــَم َو النُُّبوَّ
لْناُهــْم َعلَی الْعالَِمیــَن« )۸7(؛ ) ما  َو َفضَّ
به بنی اســرائیل کتاب و حکمت و نبوت 
را بخشــیدیم و از روزی هــای پاکیزه به 
آنهــا عطا کردیــم و آنان را بــر جهانیان 
برتری بخشــیدیم(. اّمــا فضیلت و برتري 
بني اســرائیل مشــروط به رعایت عهد و 
پیمان بــود. »أَْوُفوا بَِعْهدي أُوِف بَِعْهِدُکْم« 

)۸۸(؛ )بــه پیمان من وفــا کنید، تا من 
نیز بــه پیمان شــما وفا کنــم(. آیا بني 
اســرائیل به عهــد و پیمان وفــا کردند؟ 
قــرآن چیز دیگري مي گوید: »َو إِْذ أََخْذنا 
میثاَق بَني إِْســرائیَل التَْعُبــُدوَن إاِلَّ اهللَ َو 
بِالْوالَِدیِْن إِْحســاناً َو ِذي الُْقْربی َو الَْیتامی 
َو الَْمساکیِن َو ُقولُوا لِلّناِس ُحْسناً َو أَقیُموا 
َّْیُتْم إاِّل َقلیاًل  کاَۀ ثُــمَّ تََول ــالَۀ َو آتُوا الزَّ الصَّ
ِمْنُکــْم َو أَنُْتْم ُمْعِرُضــوَن« )۸9( و )به یاد 
آورید( زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان 
گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرســتش 
نکنید؛ و به پدر و مادر و خویشــاوندان و 
یتیمان و مســتمندان نیکــی کنید  و به 
مردم ســخن نیک بگویید؛ و نماز را برپا 
داریــد  و زکات بپردازید. ســپس )با این 
که پیمان بســته بودید( همه شــما ـ جز 
عّده کمی ـ ســرپیچی کردید  و )از وفای 
به پیمان خود( روی گردان شدید.(. آري 
یهود در نعمات و فرصت ها راه طغیان را 

برگزید و از نعمات الهي محروم شد.

توجــه به ایــن نکته الزم اســت که آیه 
شانزدهم ســوره جاثیه، گویا مي خواهد 

جهات برتري بني اسرائیل را بیان کند:

1. برتــري در کثرت ارســال پیامبران و 
الِْکتاَب  اِْسرائیَل  بنی  آتَْینا  »لََقْد  معجزات. 

َۀ« َو الُْحْکَم َو النُُّبوَّ

۲. برتري در نعماتي که بني اسرائیل از آن 
یِّباِت« بهره مند شدند. »َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ

پس این آیات نه تنهــا برتري این قوم را 
اثبات نمي کند بلکه بیان مي کند که آنان، 
با این کثرت ارسال پیامبران و برخورداري 
از نعمــات فراوان، باز هم نافرماني کرده و 
عهد و پیمان شکستند. حال آیا این آیات 
داللتي بر برتري ذاتــي یهود، آن هم در 
همــه اعصار)90( مي کنــد؟ با این حال، 
یهودیــان تندرو خود را بر همه اقوام برتر 
مــي دانند و بخاطر جبران حقارتي که در 
70 سال اسارت بابلي تحّمل کردند، بر آن 
شدند تا تفســیري نژاد پرستانه از مساله 

برگزیدگي داشته باشند.

متن تلمود نیز بر همین اســاس نگاشته 
شــد. تدوین تلمود در اواســط قرن دوم 

میالدی، در حالی آغاز گشت که یهودیان 
کشــور خود را از دســت داده و پراکنده 
شــده بودنــد. در واقع عالمــان یهود که 
تلمود را می نگاشــتند، بــا بزرگنمایي و 
خواســتند  مي  برگزیدگي  مســاله  طرح 
بدبختی های قوم و آزار و فشــارهایی که 
بر آن تحمیل می شد، قابل تحّمل گردد. 
به همین سبب است که در تلمود، اندیشه 
قوم برتر بسیار جّدی شد، حّتي جّدي تر 
از تورات.)91( مضــاف بر این، در جریان 
تسلّط یافتن اسکندر مقدوني بر یهودیان 
و تاثیــر پذیري یهــود از فرهنگ یونان، 
برخی از یهودیان درصدد مقابله با تهاجم 
فرهنگ یونانی برآمدند و خود را حسیدیم 
یا پارســایان نامیده و بــراي جلوگیري از 
فرهنــگ یوناني در میــان یهود از عقیده 
»برگزیدگي نژاد پرســتانه« بهره بردند تا 
مانع فرهنگ زدگــي یهودیان از یونانیان 
تا  شــوند. »حسیدیسم« مي کوشــیدند 
کســاني که به فرهنگ یوناني روي آورده 
بودند را بدین نکته آگاه کنند که آنها قوم 
برگزیده خدایند و نباید مغلوب و تســلیم 

فرهنگ هاي بیگانه شوند. )9۲(

برگزیدگي یهود تنها وقتي درست تحلیل 
مي شــود که آن را در جبران حقارت ها 
و برتري جویي سیاســي این قوم بر دیگر 
اقوام جســتجو کــرد. به همیــن منظور 
عــّده اي از محّققین یهود ایــن تفّکر را 
برخواســته از متن دین نمــي دانند و با 
برداشت نژاد پرستانه از آن مخالفت کرده 
اند. از نظر هنری اتلن برگزیدگی دلیل بر 
برتري ذاتی نیســت. زیرا کتاب مقّدس بر 
برگزیدگِی مشروط داللت می کند.)93( از 
نظر اسپینوزا نیز، آیات تورات وقتي کنار 
هم قرار گیرند، بر موّقتی بودن برگزیدگی 
بنی اسرائیل داللت خواهند داشت. او می 
گوید تنها به یک شرط با اّدعای یهودیان 
مبنی بر برگزیدگی از سوی خدا مخالفت 
ندارم و آن این که ایــن برگزیدگی، اعّم 
از موّقــت و ابدی، )بر همه جهانیان( تنها 
با رفاه زندگی جســمانی آنان در ارتباط 

باشد.)94(
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سرزمین موعود، توّهمي دیگر

سرزمین موعود نیز یکي از باورهاي تحریف 
شده یهودیان است که در گذر زمان دچار 
دگرگوني هایي شــده اســت و وسیله اي 
گردیده بــراي موّجه جلوه دادن تحّرکات 
و سرزمین گشــایي یهود صهیونیستي در 
فلسطین. اکنون جاي این سوال است که: 
آیا سرزمیني به نام سرزمین موعود وجود 
خارجي دارد؟ آیا ســرزمین موعود ملک 
مطلق یهودیان اســت؟ و آیا آیات تورات 
کنوني و قرآن، وجود این ســرزمین را به 
عنوان سرزمین یهودیان تایید مي کنند؟ 
آیاتي از تورات اشــاره به سرزمیني دارند 
که متعلّق به یهود و بني اســرائیل است. 
ســرزمیني که بر ســرزمین هــاي دیگر 
برتري دارد و سکونت در آن نشانه ایمان 
اســت و کســاني که خارج از آن زندگي 
کنند همانند بت پرستانند. سرزمیني که 
نماز باران و مراسمات خاّص در آن برگزار 
مي شود و مضمون برخي از ادعیه بیانگر 
این مطلب اند که ماشیح در آخرالزمان از 
این سرزمین ظهور خواهد کرد و در آنجا 

است که تاریخ پایان مي پذیرد.)9۵(

قرآن نیز در ســوره مائده از سرزمیني به 
عنوان ســرزمین مقّدس یاد مي کند که 
حضرت موســي)علیه السالم( از یهودیان 
مي خواهد تا به این سرزمین داخل شوند. 
َسَۀ الَّتي َکَتَب  »یا َقْوِم اْدُخُلوا الَْرَض الُْمَقدَّ
وا َعلی أَْدباِرُکْم َفَتْنَقلُِبوا  اهلّلُ لَُکــمْ َو ال تَْرتَدُّ

خاِسریَن« )96(.

البته توجــه به این نکته الزم اســت که 
وا َعلی  از جمله »َکَتــَب اهلّلُ لَُکْم َو ال تَْرتَدُّ
أَْدباِرُکْم« استفاده می شود: خداوند چنین 
مقّرر داشــته بود که بنی اسرائیل در این 
ســرزمین مقّدس با آرامش و رفاه زندگی 
کنند، مشــروط به این که آن را از شرک 
و بت پرســتی پاک سازند و خودشان نیز 
از تعلیمات انبیاء منحرف نشــوند، اما اگر 
این دســتور را بــه کار نبندند، زیان های 
آنهــا را خواهد گرفت.  ســنگینی دامان 
بنابرایــن، اگر مالحظه می کنیم نســلی 
از بنی اســرائیل که این آیــه خطاب به 

آنها بود، موفق به ورود در این ســرزمین 
مقدس نشدند، بلکه چهل سال در بیابان 
سرگردان ماندند، بخاطر این بود که طبق 

شرایط و عهد الهي رفتار نکردند.

چنانکه آیات ســوره مائده بیان مي کند، 
گروهي از بني اسرائیل نافرماني کردند و 
از گناهکاران شــدند. بنابراین از سرزمین 

مقّدس محروم گشتند.

َمٌۀ َعلَْیِهْم أَْربَعیَن َســَنًۀ  َّهــا ُمَحرَّ »قاَل َفإِن
یَتیُهــوَن فِي اْلَْرِض َفال تَــْأَس َعلَی الَْقْوِم 
الْفاِســقیَن«: )97( خداوند )به موســی( 
فرمود: این ســرزمین )مقّدس(، تا چهل 
ســال بر آنها ممنوع اســت، پیوسته در 
زمین، سرگردان خواهند بود و درباره این 

جمعیت گنهکار، غمگین مباش.«

تورات نیز بخشــش این سرزمین را منوط 
به اطاعت و فرمانبرداري بني اسرائیل مي 

داند و چنین مي گوید:

»ســرزمین کنعان را که اکنــون در آن 
غریب هســتي تا ابد به تو و به نســل تو 
خواهم بخشــید... وظیفه تو و فرزندانت و 
نســل هاي بعد این است که عهد مرا نگاه 

دارید و...«)9۸(

»و خداوند بر وي )اســحاق( ظاهر شــده 
گفــت: به مصر فرود میــا، بلکه به زمیني 
که به تو بگویم ســاکن شو. در این زمین 
توقف نما، و با تو خواهم بود و تو را برکت 
خواهم داد، زیــرا که به تو ذریت تو تمام 
این زمین را مي دهم و ســوگندي را که 
با پــدرت ابراهیم خوردم اســتوار خواهم 

داشت.«)99(

به همین سبب اســت که عّده اي بر این 
باورند که آنچه اکنون به عنوان ســرزمین 
موعود در بین یهودیان مرسوم است، یک 
باور ســاختگي و تحریف شده مي باشد و 
فقط وســیله اي براي توجیــه جنایات و 
کشور گشایي اســرائیل است. و آنها این 
ســرزمین را ملک مطلــق و دائمي خود 
مي دانند. چنانکه خاخام راشــی در دفاع 
از باوِر ســرزمین موعــود، عبارت آغازین 
تورات را نقل می کند، آن جا که خدا می 
گوید: »خدا در ابتدا آســمان ها و زمین 

را آفریــد«)100( و می نویســد: خداوند 
بــه جماعت اســرائیل و تمــام جهانیان 
خبر داد که او خالق هســتی اســت و از 
این رو اختیاردار و مالک مخلوقات اســت 
و هرگونه که بخواهد آن را تقسیم خواهد 
کرد، لذا اگر مردم به یهودی ها بگویند که 
شما از آن رو اشغالگر هستید که با جنگ 
و خونریزی ســرزمین اسرائیل را از دست 
ساکنان یعنی ملت های هفت گانه کنعان 
گرفته و غصب کرده اید، در پاسخ به آنان 
باید گفت: این سرزمین همچون تمام دنیا 
ملک خداست و خدا آن را به ما بخشیده 
است: »و زمین غربت تو یعنی تمام زمین 
کنعــان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به 
ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم 
بود«)101(. خالصه آنکه سرزمین مقدس 
خارج از تاریخ و جزئی از آســمان و زمین 
است که خداوند آن را قبل از تاریخ خلق 
کــرده و خدایی کــه در طبیعت و تاریخ 
حلول کرده، حــق تصّرف در هر دو دارد. 
مارتین بوبــر نیز همین منطق را در عصر 
جدید برای توجیه ســلطه صهیونیست ها 

بر سرزمین موعود به کار گرفته است.

در مقابــل گروهــي نیــز یهــود را اّمت 
روح)10۲(مــي دانند یعني امتي که هیچ 
ســرزمیني ندارد و از نظر آنها ســرزمین 
موعــود یک مفهوم مذهبي اســت که بر 
هر ســرزمیني که عبادت و اطاعت الهي 
در آن انجام شــود اطالق مي شود. دکتر 
حســین الفوزي نویســنده کتاب »ارض 
موعود«)103( با اســتناد بــه آیات قرآن 
کریم و برخي از اســفار تورات نشان داده 
اســت که »ارض موعود یهود«، تنها یک 
مفهوم مذهبي اســت و در هــر نقطه اي 
از جهــان که پیروان ادیــان الهي اعم از 
مسلمانان، مسیحیان و یهودیان به عبادت 
خدا و آباداني آن ســرزمین اقدام کنند، 
همان نقطه سرزمین موعود است و آنچه 
اسراییلي ها هم  اکنون اّدعاي آن را دارند، 
دروغي بیش نیســت. مجمع اســقف هاي 
کلیســاهاي کاتولیــک خاورمیانه نیز در 
پیام پایاني نشســت دو هفته اي خود در 
واتیکان آوردند که: »اســرائیل نمي تواند 

ازعبارات توراتي )ســرزمین موعود و قوم 
سازي هاي  شهرک  توجیه  براي  برگزیده( 
جدیــدش در قــدس و کرانــه باختري 

استفاده کند«.

»سیریل ســلیم بوســتورز«، اسقف شهر 
نیوتون ایالت ماساچوســت آمریکا نیز بر 
این عقیده اســت که: رژیم اسرائیل حق 
ندارد با تکیه بر عبارت »سرزمین موعود« 
در کتاب مقدس، بازگشــت همه یهودیان 
به ســرزمین هاي اشــغالي و اخراج مردم 
فلسطین از این ســرزمین را توجیه کند. 
او معتقد اســت: »به باور ما مســیحیان، 
بحث درباره ســرزمین موعــوِد یهودیان، 
دیگــر مفهومي ندارد؛ چــرا که این کلمه 
متعلّق به کتب عهد عتیق اســت و پس از 
آغاز رسالت حضرت مسیح)علیه السالم(، 
این عبارت خود به خود منسوخ مي شود. 
پس از تولّد حضرت عیسي)علیه السالم(، 
ما از ســرزمین موعود به عنوان سرزمیني 
یاد مي کنیم که تحت فرمانروایي خداوند 
متعال اســت. این ســرزمین، ســرزمین 
محّبت، دوســتي، عدالت و برابري است و 
همه در این ســرزمین فرمانبردار خداوند 

متعال هستند.«)104(

حقیقت این اســت که در ســال 1۸9۵ 
میالدي بــود که یک روزنامه نگار یهودي 
به نام تئودور هرتزل، بنیانگذار ســازمان 
صهیونیــزم جهاني کتابي بــه نام »دولت 
یهود« نوشت و ایجاد یک کشور جدید را 
راه حل پایان دادن به مشــکالت یهودیان 
دانســت.)10۵( درست دو ســال بعد از 
اتمــام جنــگ جهاني اول یعنــي آوریل 
19۲0 بود که جامعه ملل )ســازمان ملل 
ســابق( انگلستان را رســماً به عنوان قّیم 
و سرپرست فلســطین تعیین کرد. از این 
زمان به بعد انگلیســي ها بــا وضع انواع 
و اقســام قوانین، شــرایط را براي اشغال 
فلسطیني  باغهاي  و  ســاختمانها  زمینها، 
یهود صهیونیســم  و  کردند)106(  فراهم 
نیز با نظریه تحریف شده سرزمین موعود 

به توجیه این اشغالگري ها پرداخت.

آري، هم اکنون یهود صهیونیســم عقیده 

ســرزمین موعــود را تحریف کــرده و با 
رویکــردي نژاد پرســتانه راه جنایاتش را 

هموار مي کند.

نهایي نتیجه 

با توجه به آنچه گذشــت، شــّکي نیست 
کــه آئین یهود دچار تحریــف و آلوده به 
خرافات شده اســت. چون کتاب مقّدس 
آن که ســند مکتوب هر آئین است، مورد 
دستبرد قرار گرفته و اعتبار آن مخدوش 
اســت. آئیني که اعتبار آن مخدوش شد 
مســلماً نمي تواند راه سعادت و تکامل را 
به بشــر معرفي کند. و ایــن مکتب نمي 

تواند برترین آئین باشد.
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معرفی کتاب

سیری در کتاب 
»پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان«

اثر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله( 

بی تردید ارتقای معارف اســالمی 
در جامعــۀ، در گرو ارائۀ مجموعه 
کامل از دروس اعتقادی به عنوان 
نســخه نهایی بــرای غالب مردم 
امــکان پذیر اســت. مجموعه ای 
کــه در بردارنده تمــام مایحتاج 
کسانی است که به دنبال اقناع و 
اغنای ذهن خود بوده و به چینش 
اعتقادات صحیح برای خویشــتن 

اهتمام می ورزند.

ترویج  و  تبیین  اهمیــت  و  ضرورت 
اعتقادات در جامعۀ اسالمی

بی شک اسالم قانون نهایی و جامع دوران 
بلوغ بشریّت است، از نظر اعتقادات کامل 
ترین محتوای بینش دینی و از نظر عمل 
نیز چنان تنظیم یافته کــه بر نیازمندی 
های انسان ها در هر عصر و زمانی منطبق 

است.]1[

هــم چنین فرهنگ یــک جامعه ، قبل از 
هر چیز بر عقاید آن جامعه اســتوار است، 
و برای هرگونه اصالحات فرهنگی باید به 
اصالح عقاید پرداخت، چراکه تا پایه های 
محکمی از عقیده نباشــد، شــکل گیری 
و اصالح ایدئولوژی هــا و رفتارها ممکن 

نیست.]۲[

به همین دلیل در شرایط نابسامان دنیای 
کنونی، و طوفانهای ســختی که از هر سو 
مــی وزد و مظالم و مفاســد عظیمی که 
سایه شــوم بر جوامع بشری انداخته، باید 
به سراغ تحکیم پایه های عقیده رفت.]3[

انســانها به ویژه جوانان بــا اتّکا به عقیده 
ای محکم به مبدأ جهان هستی و داشتن 
اعتقادی روشن و شّفاف، نسبت به اهداف 
آفرینــش و مســیری که انســان در این 
مجموعه در پیش دارد، به نیروی عظیم و 
مستقلّی مبّدل می شوند که در برابر هیچ 
فکر و قدرت شــیطانی سر فرود نخواهند 

آورد و در ســایه آن می توانند جامعه ای 
آباد، آزاد، مستقل و پرافتخار بسازند.]4[

از سوی دیگراگر دین به صورت یک سلسله 
تشریفات و آداب ظاهری و خالی از محتوا 
در میان مردم باشــد بدیهی است تاثیری 
در نظام مادی اجتماع نخواهد داشــت، اما 
آن گاه کــه اعتقادات معنوی و روحانی آن 
چنان در اعماق روح انســان نفوذ کند که 
آثارش در دســت و پا و چشــم و گوش و 
زبان و تمام ذرات وجــودش ظاهر گردد، 
آثار ســازنده این اعتقــادات در جامعه بر 

هیچکس مخفی نخواهد ماند.]۵[

لذا در این عصر و زمان به ویژه در پیروزی 
انقالب اسالمی و دیگر برهه های حساس 
تاریخــی،  به خوبی مشــاهده کردیم که 
اعتقــادات اســالمی چگونه توانســت بر 
ترین  اســلحه زمان و قوی  نیرومندترین 
ارتشها و قدرتهای استعماری پیروز گردد، 
و این نشــان می دهد کار برد عقائد دینی 
تا چه حد در مســائل اجتماعی و سیاسی 
درونی  اعتقادات جنبه  است؛]6[زیرا  زیاد 
دارد و مســتقیماً با حــوزه عمل و رفتار 
انسان ها و با زندگی روزمره آنها سر وکار 
دارد و گسترده ترین بخش دین است لذا 
از یک اصل از اصول اعتقادی ممکن است 
هزاران عمل برخیزد و انسان در برابر آن 
اصل واحد به هزاران عمل و رفتار ملزم و 

مکلّف شود.]7[
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معرفی اجمالــی کتاب » پنجاه درس 
اصول عقاید برای جوانان«

کتــاب » پنجاه درس اصــول عقاید برای 
جوانان« مجموعه ای دقیق و مســتدل و 
در عین حال جالب و شیرین از اعتقادات 
خالص اســالمی اســت کــه در آن، یک 
دوره عقاید اســالمی از توحید تا معاد را 
به صورت آموزشــی برای نسل نو توضیح 
داده اســت. تا آنان بتوانند در این شرایط 
خاص انقالب اســالمی، خود را بســازند 
و ایمانــی نیرومند کــه در اعمال و رفتار 
آنهــا پرتوافکن باشــد، فراهم آورند و هم 

مقدمه ای باشد برای مطالعات بیشتر.

لذا آن کتاب ارزشــمند  برای همگان به 
ویژه جوانان که به عنــوان اولین گام در 
پــی مطالعــه جامع در زمینــه اعتقادات 
تشــیع هستند به عنون اثری مهم و تأثیر 
گذار قلمداد می شــود. این مجموعه که 
به تالیف حضرت آیت اهلل العظمی  مکارم 
شــیرازی)مدظله( به رشته تحریر درآمده 
اســت، بــا بیانی شــیوا وادلــه ای گویا 
وهمچنین مثال ها و شــواهدی روشــن 
در ضمن بحــث ، اصول اعتقادات را برای 
مخاطــب کتاب کــه عامه اهــل مطالعه 
هســتند تبیین می نمایــد.از این رو در 
اختیار آحاد جامعه  به ویژه نســل جوان 
قرار گرفته تا راهگشای همه کسانی باشد 
که می خواهند اصول عقائد اسالمی را در 
فاصله کوتاهی فرا گیرند یا تدریس کنند.

ساختار کلی کتاب در یک نگاه

کتــاب » پنجاه درس اصــول عقاید برای 
جوانان« ، رســاله مختصری اســت که از 
مقدمه ناشــر و متن اصلی، شــامل پنج 
بخــش و هر بخش مشــتمل بر ده درس 
اثر در  اســت؛روش صاحب  تشکیل شده 
این کتاب، اســتداللی کالمی اســت و از 
ادله عقلی و نقلی هر دو بهره برده است.

مولــف در این اثر، اصول عقائد اســالمی 
)خداشناســی، عدل  الهی، پیامبرشناسی، 
امام  شناســی و معادشناسی( را تشریح و 
دربــاره هرکدام از آنهــا ده درس را ارائه 

می کند کــه در انتهای هــر درس، چند 
ســوال مطرح می شود تا خواننده با پاسخ 
به آن بتواند خودآزمایی کند و خویش را 
محک بزند که چه مقدار توانســته مطالب 

کتاب را دریابد.

 گفتنی اســت بخش هــای مختلف این 
مجموعه فاخر ، با دقــت و ابتکار خاصی 
تهیه شده اســت و رویکرد دقیق و علمی 
و در عین حال روان مولف به جاذبه های 
این کتاب افزوده است. با توجه به اوصافی 
که برای این مجموعه شــمرده شــد، می 
توان گفت که این کتاب از جمله  بهترین 
ها برای آغاز مطالعه جوانان و اهل معرفت 
اعتقادی در هر شغل و جایگاه اجتماعی و 

در هر مقطع سنی است. 

بدیهــی اســت این دروس  بــرای دانش 
آموزان ســطح راهنمایی و دبیرســتان به 
خوبی  قابل استفاده است، همچنین برای 
تمام کســانی که اطالع درستی از اصول 
عقائد اســالمی ندارند می تواند به عنوان 
گنجینۀ عظم فکــری اعتقادی مورد نظر 

قرار گیرد.

هم چنین روش شناسی جذاب تألیف این 
اثر به گونه ای اســت که با در نظر گرفتن 
جوائز برای کســانی که از عهده پاسخ به 
پرســش های فراز های پایانی بخش های 
پنج گانۀ کتــاب  برآیند ، می توان عمق 
فهم مسائل اعتقادی را در میان نوجوانان 

و جوانان افزایش داد. 

البته بایــد گفت این اثــر نفیس، مقدمه 
ای اســت برای مطالعه بیشــتر مســائل 
اعتقــادی؛ از ایــن رو  پاســخ برخی از 
پرســش های احتمالی حاصل از مطالعۀ 
کتاب در مسائلی هم چون  خداشناسی... 
را می تــوان در  دیگر آثــار معظم له از 
قبیل »آفریدگار جهان«، »در جســتجوی 
خدا« و »پرسش ها و پاسخ های مذهبی« 

دریافت.]۸[

گزارش محتوایی اثر

در ایــن اثــر فاخــر؛ برش هــای متعدد 
اعتقادی وجود دارد که از جمله مهمترین 

ســاختار کتاب را به خود اختصاص داده 
است که أهم آن به شرخ ذیل است:

شــب  تیــره  آســمان  بــه  نگاهــی   .1
می دوزیــم، یــک پرنده اســتثنایی را در 
البه الی پرده های ظلمت همچون شــبح 
اسرارآمیزی می بینیم که با شجاعت تمام 
به هر ســو برای پیدا کردن طعمه خویش 
در پرواز است. این پرنده همان »شب پره« 
یا »خفاش« است که همه چیزش عجیب 
اســت، اّما پروازش در دل تاریکی شب از 
همه عجیب تر. حرکت ســریع خفاش در 
تاریکی شب بدون برخورد به مانع، به قدری 
شگفت انگیز اســت که هر قدر درباره آن 
مطالعه شود، اســرار تازه ای از این پرنده 
اســرارآمیز به دست می آید. این پرنده در 
میان تاریکی با همان ســرعت و شجاعتی 
حرکت می کنــد که کبوتــر تندپرواز در 
دل آفتاب و مســلماً اگر وســیله ای برای 
اطــالع از وجــود موانع نداشــت، خیلی 
دســت به عصا حرکت می کرد. اگر او را در 
تونلــی تاریک و باریــک و پرپیچ وخم که 
آن را به دوده آغشــته باشند رها سازند، 
از تمــام پیچ وخم ها می گذرد، بدون اینکه 
حتی یک بار به دیوار تونل برخورد کند و 
ذره ای دوده روی بال او بنشیند. این وضع 
عجیب خفاش، معلول خاصّیتی در وجود 

او است شبیه خاصّیِت رادار.]9[

۲. قــرآن مجید در مســئله جبر و اختیار 
اراده  آزادی  به وضــوح  و  دارد  صراحــت 
انســان را اثبات می کنــد و صدها آیه در 
قرآن در زمینه آزادی اراده انســان آمده 

است:

الــف( تمام آیاتی کــه در آن امر و نهی و 
تکلیف و برنامه آمده اســت، همه دلیل بر 
اختیار و آزادی اراده انســان است؛ چراکه 
اگر انســان مجبور بود، امــر و نهی، لغو و 

بیهوده بود.

ب( تمــام آیاتی کــه ســخن از مالمت 
بــدکاران و مــدح و توصیــف نیکوکاران 
می گوید، دلیل بر اختیار است؛ چراکه در 
صورت جبر، هم آن مالمت و هم آن مدح 

و ستایش معنی ندارد.

ج( تمام آیاتی که ســخن از سؤال در روز 
قیامت و محاکمه در آن دادگاه و ســپس 
پاداش و کیفر و بهشت و دوزخ می گوید، 
دلیل بر اختیار است؛ چون در فرض جبر 
تمام اینها نامفهوم و ســؤال و محاکمه و 

مجازات بدکاران ظلم محض است.

د( تمام آیاتی که ســخن از این می گوید 
که انســان در گرو اعمال خویش اســت 
ماننِد: »ُکُلّ نَْفٍس بَِما َکَسَبْت َرِهیَنٌۀ]10[ ؛ 
»هر انسانی در گرو اعمال خود می باشد« 
و »ُکُلّ اْمــِرٍئ بَِما َکَســَب َرِهیٌن؛]11[هر 
فــردی در گرو اعمالی اســت کــه انجام 
داده« و ماننــد اینهــا به روشــنی اختیار 

انسان را ثابت می کند.

ــِبیَل  هـ( آیاتــی مانند:»إِنَّــا َهَدیَْناُه الَسّ
ا َکُفــوًرا ]1۲[؛ما راه را به  ا َشــاِکًرا َوإَِمّ إَِمّ
انســان نشــان دادیم، خواه شــکرگزاری 
کند یا کفران« نیز دلیل روشــنی بر این 

مدعاست.]13[

3. پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیه وآله( در 
اجازه  اجرایــی هرگز  برنامه های  زمینــه 
نداد که از منطق »هدف وسیله را توجیه 
می کند« اســتفاده کنند، برای رسیدن به 
هدف های مقّدس به دنبال وسائل مقّدس 
یَجِرَمَنُّکم  می فرمــود »َوال  صریحــاً  بود، 
َشــَنآُن َقوٍم َعلی أاَّل تَعِدلُوا]14[؛ دشمنی 
با هیچ گــروه نباید مانع شــما از اجرای 
عدالــت گــردد«. دســتوراتش در زمینه 
رعایــت اصول اخالقــی در میدان جنگ، 
عدم تعرض نســبت به غیــر نظامیان، از 
بین نبردن نخلســتان ها و درختان، آلوده 
نساختن آب آشــامیدنی دشمن و رعایت 
نهایــت محّبت با اســیران جنگی و ده ها 
مانند آن، روشنگر این واقعّیت است.]1۵[

4. شــکی نیست که ما در مسائل اسالمی 
نیاز به رهبر داریم و با عدم وجود پیامبر و 
او، مسئله رهبری متوقف  غیبت جانشین 
می شود و با توّجه به اصل خاتمّیت، انتظار 
ظهــور پیامبــر دیگری را نیــز نمی توان 
داشــت. آیا این امر ضایعه ای برای جامعه 
اســالمی نیســت؟ در پاســخ می گوییم 
بــرای این دوران نیــز پیش بینی الزم در 

اســالم شــده اســت و از طریق »والیت 
فقیه« اســت که رهبــری را برای فقیهی 
کــه جامع الشــرایط و دارای علم و تقوی 
و بینش سیاســی در ســطح عالی باشد، 
تثبیت کرده است و طریق شناخت چنین 
رهبری نیز به روشــنی در قوانین اســالم 
ذکر شــده؛ بنابراین از این ناحیه نگرانی 
وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب والیت 
فقیه همان تداوم خط انبیا و اوصیای آنها 
دلیل  فقیه جامع الشرایط  رهبری  اســت. 
بر این اســت که جوامع اســالمی بدون 

سرپرست رها نشده اند.]16[

الزم به ذکر اســت تألیف کتاب گرانسنگ 
برای جوانان«  »پنجاه درس اصول عقاید 
در یک جلــد و در 400صفحه، توســط 
انتشارات نسل جوان به زیور طبع آراسته 
شــده و  تا کنون نیز بــه دفعات ، تجدید 
چاپ شده است به نحوی که آن اثر نفیس 
به عنوان یکــی  پرفروش ترین آثار معظم 
له، عرصه های فکری و عقیدتی جامعه را 

از آن خود کرده است.

هــم چنین عالوه بر چاپ ایــن کتاب به 
زبان فارسی ، با توجه به جایگاه ارزشمند 
این مجموعــه در بین مخاطبان  خود در 
کشــورهای مختلف و نیز با توجه به تبحر 
معظم له  در تالیف کتبی از این دســت ، 
این کتاب به زبان های عربی، انگلیســی، 
، اردو و بســیاری از زبان های دیگر دنیا 

ترجمه  و چاپ شده است.  

پی نوشت:
]1[ پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان ؛ ص۲۲۲.

]۲[ آفریدگار جهان ؛ ص1۵.

]3[ همان.

]4[ همان.

]۵[ تفسیر نمونه ؛ ج 9 ؛ ص133.

]6[ همان.

]7[ دائرۀ المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص66.

]۸[ ر.ک: مقدمه کتاب؛ ص10-9.

]9[ پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان ؛ ص۵3.

]10[ سورۀ مدثر؛آیۀ3۸.

]11[ سورۀ طور؛ آیۀ۲1.

]1۲[ سورۀ دهر؛آیۀ3.

]13[ پنجــاه درس اصــول عقائــد بــرای جوانان ؛ 
ص134-133.

]14[ سورۀ مائده؛ آیۀ ۸.

]1۵[ پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان ؛ ص۲16.

]16[ همان، ص۲۲7 - ۲۲۸.
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مؤسسات وابسته

سامانه پیام کوتاه
پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله

بخش پاســخگویی به مســائل شرعی بر 
از  به شــماره 10000100  پیامک  بستر 

سال 13۸7 راه اندازی شده است.

ایــن بخش با بهره گیری از کارشناســان 
مسائل شــرعی با آگاهی از نظرات فقهی 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
مد ظله در تمام ایام ســال و در کمتر از 
۲4 ســاعت پاسخگوی ســواالت شرعی 

مقلدین معظم له می باشد.

سامانه پیام کوتاه به دو روش آنی و عادی 
خدمات رسانی می کند:

1- عادی: در ایــن روش مقلدین معظم 
له متن ســواالت شرعی خود را به شماره 
10000100 پیامک نموده و در کمتر از 
۲4 ساعت پاسخ آن را دریافت می کنند .

2- آنــی: با ارســال عدد 1 به شــماره 
از  فهرســتی  به  بالفاصلــه   10000100
احکام همراه با شــماره مربوطه دسترسی 
پیدا کرده که با ارســال هر یک از شماره 

ها، حکم مورد نظر را دریافت می کنند.

همچنیــن به همــت معاونــت محتوای 
اعتقــادی پایگاه، مجمــوع 4979 عنوان 

پیامک اعتقادی در ذیل ۲79 ریز موضوع، 
طبقه بندی شده و در دسترس عموم قرار 
گرفته است. عالقمندان می توانند در هر 
ساعت از شــبانه روز با ارسال عدد 01 به 
این ســامانه به این عناوین دسترسی پیدا 

کنند.

معارف اسالمی

اهمیت »حفظ وحدت« از منظر اسالم

پرســش: »حفظ وحــدت« در آیات و 
روایات از چه جایگاهی برخوردار است؟

پاســخ اجمالی: حفظ وحــدت از نظر 
اســالم اهمیت زیادی دارد؛ قرآن در آیه 
103 ســوره آل عمران فرموده: »همگی 
به ریســمان خدا چنــگ بزنید و پراکنده 
نشوید«. همچنین در آیه 6۵ سوره انعام، 
اختــالف افکنــان را تهدید کــرده و می 
فرماید: »کسانی که آیین خود را پراکنده 
ســاختند و به دســته های گوناگون ]و 
مذاهب مختلف[ تقســیم شــدند ... سر و 
کار آنها تنها با خدا است«. حتی در آیات 
31 و 3۲ سوره روم، اختالف و پراکندگی 
را یکی از عالئم »شــرک« شمرده و می 
گوید: »و از مشرکان نباشید از کسانی که 
دین خود را پراکنده ســاختند و به دسته 

ها و گروهها تقسیم شدند«.

پاســخ تفصیلی: حفظ وحــدت از نظر 
اســالم اهمیــت زیادی دارد و در ســایه 
همین اتحاد نیرومند و مقدس، و جمعیت 
فشــرده و هماهنگ بود که مسلمانان در 
صدر اســالم توانســتند در برابر آن همه 
دشمنان فراوان، ایستادگی به خرج دهند. 
آری اســالمبه آنها گفته بود: »َو اْعَتِصُموا 
ُقوا«)1(؛ )همگی  َو التََفرَّ َجِمیعاً  بَِحْبِل اهللِ 
به ریســمان خدا]قرآن و اسالمو هر گونه 
وســیله رحمت[ چنگ بزنیــد و پراکنده 
نشــوید( و به این وسیله آنها را صریحاً از 

پراکندگی نهی کرده بود.

اســالم به اندازه ای نفاق را منفور شمرده 
که در ردیف عذابهای آســمانی قرار داده 
و می گوید: »ُقْل ُهَو الَْقاِدُر َعلَی اَْن یَْبَعَث 
َعلَْیُکــْم َعَذاباً ِمــْن َفْوقُِکــْم اَْو ِمْن تَْحِت 
اَْرُجلُِکْم اَْو یَلِْبَســُکْم ِشَیعاً َو یُِذیَق بَْعَضُکْم 
بَــاَْس بَْعض«)۲(؛ )بگو: او قادر اســت که 
از باال یا از زیر پای شــما، عذابی بر شما 
بفرســتد یا به صورت دسته های پراکنده 
شــما را به هم بیامیــزد و طعم جنگ ]و 

اختالف[ را به هر یک از شــما به وسیله 
دیگری بچشاند!(.

اســالم یــک دشــمنی آشــتی ناپذیر با 
»اختــالف طلبــان« دارد و صریحــاً می 
ُقوا ِدیَنُهــْم َو َکانُوا  َِّذیــنَ َفرَّ ال گوید: »اِنَّ 
ََّما اَْمُرُهْم اِلَی  ِشَیعاً لَْسَت ِمْنُهْم فِی َشْیء اِن
اهللِ«)3(؛ )کسانی که آیین خود را پراکنده 
ســاختند، و به دســته های گوناگون ]و 
مذاهب مختلف[ تقســیم شدند، تو هیچ 
گونــه رابطه ای با آنها نداری! ســر و کار 

آنها تنها با خدااست(.

در جای دیگر اختالف و پراکندگی را یکی 
از عالئم »شرک« شمرده و می گوید: »َو 
ُقوا  َِّذیَن َفرَّ ال التَُکونُوا ِمْن الُْمْشــِرِکیَن ِمْن 
ِدیَنُهْم َو َکانُوا ِشــَیعاً ُکلُّ ِحْزب بَِما لََدیِْهْم 
َفِرُحوَن«)4(؛ )و از مشــرکان نباشــید، از 
کســانی که دین خود را پراکنده ساختند 
و به دســته ها و گروهها تقسیم شدند! و 
]عجب این که[ هــر گروهی به آنچه نزد 

آنهاست ]دلبسته و[ خوشحالند!(.

در نهایــت توصیه اســالم بــه وحدت و 
یکپارچگی اســت و می گوید: »ان الّشاذَّ 
ِمَن الَْغَنِم للّذئب«)۵(؛ )گوسفندان تک رو 

طعمه گرگانند(.)6(

راه حل اتحاد مذهبی

پرسش: آیا راه حل اتحاد مذهبی عدول 
مذاهب از عقاید خویش است؟

پاســخ اجمالی: راه نجات مسلمانان از 
پراکندگی نه در دست کشیدن شیعیان از 
مذهب شان و گرویدن به مذهب جمهور 
اســت و نه عدول اهل ســنت از مذهب 
شــان به تشیع. بلکه اتفاق مسلمانان با به 
رسمیت شناختن مذهب همدیگر حاصل 

می گردد.

پاســخ تفصیلی: راه نجات مسلمانان از 
پراکندگــی، این کار بر عدول شــیعه از 
مذهبــش و گرویدن به مذهــب جمهور 
متوقف نیســت، بر عدول اهل ســنت از 
مذهبشــان نیز متوقف نیســت، و مکلف 
ســاختن شــیعه نیز به دســت برداشتن 
از مذهــب خویش، تکلیفی اســت بدون 

ترجیــح، بلکه مرجوح و بی دلیل اســت؛ 
بلکــه تکلیفبه چیزی اســت کــه مقدور 

نیست،

بلی، اتفاق و اتحاد مسلمانان از این طریق 
صورت می گیرد که برادران اهل ســنت، 
مذهب اهل بیت)علیهم الســالم( را آزاد 
اعالم کنند و آن را همچون یکی از مذاهب 
خود بدانند]که هر مســلمانی بتواند طبق 
آن عمل نماید[ آن چنان که نظر پیروان 
هر کدام از مذاهب شافعی، حنفی، مالکی 
و حنبلی نسبت به شیعه آل محّمد)صلی 
اهلل علیه وآله( همچون نظرشان نسبت به 
پیروان مذهب دیگر باشد. از این راه است 
که پراکندگی مسلمین به اجتماع تبدیل 
می شــود و پیوند اجتماعی شان محکم و 

منظم خواهد شد.

]این نکته نیز پوشیده نیست که:[ اختالف 
بین خود مذاهب چهارگانه اهل سنتکمتر 
از اختالف بین آنها و بین مذهب شــیعه 
این سخن هزاران  نیست. شــاهد گویای 
کتاب اســت که در اصول و فروع مذهب 

این دو گروه تالیف شده است.

پس چرا شــایعه پردازاِن اهل ســنت، در 
میان مسلمانان، شایع می کنند که شیعه 
مخالف اهل ســنت اســت، اما شایع نمی 

کنند که اهل سنت مخالف شیعه اند؟

و چرا شایع نمی کنند که گروهی از اهل 
تسنن مخالف گروه دیگرند؟

اگر جایز است که چهار مذهب باشد، چرا 
پنج تای آن جایز نیست؟

چطور ممکن است که وجود چهار مذهب 
با اجتماع و اتحاد مسلمانان موافق باشد، 
اما همین که به پنج رسید، اجتماع از هم 
پراکنده می شود و مسلمانان هر کدام به 
راهی می روند]و موجب از هم گسیختگی 

آنها خواهد شد[؟

چه شــد که بــرادران اهل ســنتتابعان 
مذهب اهل بیت)علیهم الســالم( را سبب 
قطع پیوند اجتماعی و پراکنده شدن می 
دانند، امــا پیروان دیگــر مذاهب را، هر 
چند از نظر مذهب، مشــرب و خواسته ها 
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متعدد و مختلف باشند، باعث اجتماع دل 
ها و اتحاد عزم ها می پندارند؟.)7(

نگاه قرآن به فرقه گرایی در اسالم

پرسش : قرآن چه نگاهی به فرقه گرایی 
در اسالمدارد؟

پاســخ اجمالی: اســالم، مــردم را به 
همبستگی و دوری از جدایی دعوت نموده 
و قرآن، همه انســان ها را به گردآمدن بر 
محور توحید ســفارش می کند و تفرقه را 
عامل دوری از راه مستقیم دین می داند. 
پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( نیز پیوســته 
از لزوم پایبندی به اصول و مبانی، سخن 
گفته و اّمت خود را از گرفتار شدن در دام 
دین ســازان و بدعت گذاران بیم می داد 
و زیان های ناشــی از تفرقه را گوشزد می 
کرد. اّما دیری نگذشــت که اّمت اسالمی 
گرفتار انشــعاب شد و مسلمانان به شاخه 
های گوناگون تقســیم شدند و موج فرقه 
گرایی سراسر جامعه اسالمی را فرا گرفت.

پاســخ تفصیلی: اســالم، مــردم را به 
همبســتگی و دوری از جدایــی دعــوت 
نموده است. قرآنکریم با بیان رهنمودهای 
روشن، همه انســان ها را به گردآمدن بر 
محور توحیدســفارش می کند و تفرقه را 
عامل دوری از راه مســتقیم دین می داند 
ِبُعوا الُســُبَل  آنجــا که می فرماید: »َوال تََتّ
َق بُِکْم َعْن َســِبیلِِه«)۸(؛ »از راه های  َفَتَفَرّ
گوناگون پیروی نکنید که شما را از طریق 

حّق باز می دارد.«

رســول گرامی اسالم)صلی اهلل علیه وآله( 
نیــز که جز به عّزت و شــوکت اســالم و 
بر اساس ارزش های  زیستن مســلمانان 
واالی دین خدانمی اندیشــید، پیوسته از 
لــزوم پایبندی به اصول و مبانی ســخن 
گفتــه و اّمت خود را از گرفتار شــدن در 
دام دین سازان و بدعتگذاران بیم می داد 
و نیز راه گریز از زیان های ناشی از تفرقه 

را گوشزد می کرد.

این همه سفارش ها از آن رو بود که پیروان 
آخرین دین آســمانی، راه گذشتگان خود 
را نپویند و بســان آنان دچــار فرقه های 

ستیزه جو نگردند.

خداونــد متعال می فرمایــد: »َوال تَُکونُوا 
ُقوا َواْخَتلَُفوا ِمْن بَْعِد ما جآَءُهُم  َکالَِّذیَن تََفَرّ
نباشید که  الَْبِیّناُت«)9(؛ )مانند کســانی 
پراکنــده شــدند و بعــد از آن که دالیل 
روشــن بــه آن هــا عرضه شــد، گرفتار 

اختالف گردیدند(.

اّما دیری نگذشت که اّمت اسالمی گرفتار 
انشــعاب شد و مســلمانان به شاخه های 
گوناگون تقسیم شدند و بر خالف توصیه 
های قرآنو رهنمودهای پیامبرگرامی)صلی 
اهلل علیــه وآله( موج فرقه گرایی سراســر 

جامعه اسالمی را فرا گرفت.

رشــد و گســترش فرقه گرایی و استمرار 
آن، شــماری از دانشــمندان را به چاره 
اندیشــی فراخواند و این حقیقت را برای 
آنان آشکار کرد که باید از یک سو عوامل 
بدبینی و جدایی مســلمانان از یکدیگر را 
نابود ســازند و از سوی دیگر با کند و کاو 
بیشتر در منابع اصیل اسالمی در شناخت 

ارزش های اصیل دین بکوشند.

بدیهی اســت که هر دو اقدام می توانست 
ثمرات سودمندی را در پی داشته باشد و 
امت اســالمی را در صفوف به هم فشرده 
به مقابله با اســالم ســتیزان و بدخواهان 
فراخواند. اّما افسوس که این تالش نافرجام 
ماند و بدخواهان به جای همکاری، بانگ 
جدایی سردادند و خواســته یا ناخواسته 
آب به آســیاب دشمن ریختند و همنوا با 
بدخواهان به طرد مســلمانان و گسترش 

فرقه ها برخاستند.)10(

پی نوشت:
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)۲(. سوره انعام، آیه 6۵.
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)4(. سوره روم، آیات 31 و 3۲.
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الفرقۀ! َفاِنَّ الشــاّذ ِمَن الّناس للشــیطان کما ان الّشاذَّ 
ِمَن الَْغَنِم للّذئب«؛ )از پراکندگی بپرهیزید که »انسان 
تنها« بهره شــیطان اســت؛ چنان که گوسفند تک رو 
طعمه گرگ اســت(.) نهــج البالغۀ، شــریف الرضی، 
محمد بن حســین ، محقق / مصحــح: صبحي صالح، 
هجرت ، قم ،  1414 قمری، چاپ اول، ص 1۸4، خطبه 
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صوفیگری در گذشــته و حال (، مکارم شیرازی، ناصر، 

نسل جوان ، قم ، 13۸4 شمسی،  چاپ سوم، ص 47.

)7(. گردآوری از کتاب: المراجعات، سید عبدالحسین 
شــرف الدین موســوی عاملی، ترجمــه محمد جعفر 
امامی، انتشــارات شرکت چاپ و نشر بین الملل، چاپ 

ششم، ص 47.

)۸(. سوره انعام، آیه 1۵3.

)9(. سوره آل عمران، آیه 10۵.

)10(. گــردآوري از کتاب: ســلفی گری و پاســخ به 
شــبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس 

جمکران، چاپ پنجم، ص 9.

احکام شرعی

حکـم ریختـن فاضـالب در رودها و 
ها دریاچـه 

پرسش: ریختــن فاضالبها در چشمه ها، 
رودهــا و دریاچه ها موجب تلف شــدن 
هزاران هزار جانــدار آبزی و صدمات غیر 
قابل جبران به طبیعت اســت نظر مبارک 

نسبت به انجام چنین 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.

حکم آلوده کردن هوا

پرسش: اگــر 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؟

پاســخ: هوا از مواهب بزرگ الهی است، 
نباید آن را بی جهت آلوده کرد.

نحوه جبران خسارت صنایع به محیط 
زیست

پرســش : صنایعی کــه مدتهــا بدون 
اطالع کســی عوامل آلوده کردن محیط 
زندگی انســانها را فراهم آورده اند چگونه 

بریءالذمه می شوند؟

پاسخ : ســزاوار اســت از طــرق ممکن، 
بــرای پاک کردن آلودگیها به مقداری که 
موجبات آن را فراهم ســاخته اند، تالش 

کنند.

برای  که  از ســمومی  استفاده  حکم 
طبیعت مضر است

پرســش : بنابر نظر مبارک، استفاده از 
بعضی سموم شــیمیایی که موجب مرگ 
جانــداران مفید یا بی ضــرر طبیعت می 

شود، چه صورتی دارد؟

پاسخ : اســتفاده از هر چیزی که حیات 
جانــداران مفیــد و بی خطــر را به خطر 

بیندازد اشکال دارد.

سوزاندن و قطع بی جهت درختان

پرســش : آیا درختی که دارای جان و 
حیات اســت، سوزاندن و قطع آن موجب 

ضمان و گناه است؟

پاسخ : در صورتــی که متعلق به دیگران 
باشد ضمان دارد در غیر این صورت نوعی 

انحراف و کار حرامی است.

حکم ریختن زباله به داخل جوی آب

پرسش : ریختن اجناس زائد )میوه های 
فاســد، کارتن، بســته ها، و مانند آن( به 

داخل جوی آب چه حکمی دارد؟

پاسخ : ریختن آنها در جوی آب، و آنچه 
باعــث اذیّت و آزار و ضــرِر و زیان مردم 
می شــود، جایز نیســت، و بهتر است در 
مکانهایی که معموال برای آن کار در نظر 

گرفته شده ریخته شود.
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