


طلیعه سخن
در گیر و دار نابسامانی های اقتصادی، افزایش 
فاصلۀ طبقاتی، تداوم فقر و فالکت عمومی، 
حقوق های نجومی، فسادها و اختالس های 
مالی و انواع تحریــم های بین المللی علیه 
ایران، طرح افزایش قیمت بنزین، تیر خالص 
مسئوالن به  پیکر نحیف مردم بود که بیش 
از هر چیز ناکارآمدی اقتصاد ســرمایه داری 

لیبرالی را آشکار کرد.
دولت در این طرح به مانند دیگر طرح های 
اقتصادی خود، سنگینی گره های اقتصادی 
را بر مردم تحمیل کرد، حال آنکه این اقدام 
دولت هم چون طــرح افزایش قیمت دالر، 
بدون هماهنگی و هم افزایی با مردم و برنامه 
ریزی صورت پذیرفت و در نهایت نیز دودش 
به چشم طبقه متوسط و ضعیف خواهد رفت.
تأســف آورتر این اســت که طرح افزایش 
قیمت بنزین در شــرایطی بــه مرحلۀ اجرا 
درآمد که در سال جاری علیرغم ثبات نسبی 
قیمت ارز، لیکن قیمت مواد غذایی و مصرفی 
مردم افزایش یافته و سفره مردم روز به روز 

کوچکتر شده است.
از ســوی دیگر وجود20 میلیون خودرو در 
کشور از یک سو آلودگی هوا را تشدید کرده 
است، لذا دولت قبل از اجرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت باید تدابیری می اندیشید و 
با توســعۀ حمل و نقل عمومی از هدر رفت 

منابع کشور جلوگیری می کرد.
هم چنین ارائۀ ســازوکارهایی برای جبران 
گرانــی و حمایت یارانه ای موثر، از اقشــار 
آســیب پذیر و نیز ارائه بنزین ارزان قیمت 
به تاکسی ها اجتناب ناپذیر است، انتظاراتی 

که تاکنون توسط دولت محقق نشده است.
 لذا مسألۀ افزایش قیمت اگر چه به نوبۀ خود 
می تواند در راســتای واقعی سازی اقتصاد 
مورد نظر قرار گیرد، لیکــن باید الزامات و 
ضرورت های دیگر از جمله توانمند ســازی  
هدفمند دهک های پایین جامعه  به عنوان 
یک امر راهبــردی، در کنار افزایش قیمت 
بنزین محقق گردد و برای اقشار ضعیف فکر 
اساســی ضورت گیرد، چرا که دهک های 
ثروتمند جامعه از تمایز چندصد برابری ثروت 
نسبت به دهک های پایین برخوردارند و این 

فاصلۀ شــدید طبقاتی با برخی رویکردهای 
صدقه ای و دور از شــأن و کرامت مردم در 
قالب ضمیمه نمــودن یارانه هایی ناچیز به 

سبد معیشت مردم امکان پذیر نیست.
بی شــک اجرای  طرح گران شدن سیصد 
درصــدی بنزین، حاوی پیامــی برای عرف 
جامعه اســت یعنی چراغ سبز مسئوالن به 
افزایش قیمت های کاالهای اساسی؛ بر این 
اساس افزایش منابع عمومی کشور نه تنها از 
تورم نمی کاهد، بلکه بودجۀ 98 را به شدت 
تــورم زا خواهد کرد و در ســطح کالن نیز 
فایده ای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

این اقدام شتاب زده در حالی صورت پذیرفت 
که گفتمان مقاومت یا تســلیم و سازش در 
برابر قدرت های استکباری، به دوگانۀ مرگ 
و زندگی نظام اســالمی تبدیل شده است، 
حــال درچنین وضعیتی آیــا طرح افزایش 
قیمت بنزین برای جبران نقدینگی دولت به 
بهای فشار روز افزون بر مردم منطقی است؟
 دولت بنا دارد کمبودهای بودجه ای خود را 
در قالب افزایش قیمت بنزین از جیب مردم 
تأمین کند که این رویکرد نادرست دولت را 
باید تالش برای درآمدزایی ناسالم و ناپایدار 

نامید.
حال آنکه دولتمردان در عمل می توانستند 
برای کاهش وابستگی به نفت، از واردات بی 
رویه کاال جلوگیــری نمایند و ارز حاصل از 
فروش نفت را به امر اشــتغال و حمایت از 
تولید داخل اختصــاص دهند و این چنین 
معیشــت مردم را ارتقا بخشــند، اما دولت 
آقای روحانــی در عمل ، بــا واردات 300 
میلیارد دالری در 6سال اخیر، شکل گیری 
15 میلیون شغل را به قهقرا برد و اینچنین 
بسیاری از کارگران را  در واحدهای تولیدی 
بیکار نمود و معیشــت مردم را با مخاطرات 

فراوان مواجه ساخت.
هم چنین دولت به جای خام فروشــی20 
میلیون تنی در صادرات مواد پتروشیمی با 
آمار تأمل برانگیز 200 شــغل!، می توانست 
با تولید فرآورده های متعدد پتروشیمی به 
ایجاد اشتغال 250 هزار نفری دست یابد، نه 
اینکه با افزایش چندصدبرابری قیمت بنزین، 
در مســیر نادرست سیاســت های تعدیل 
اقتصــادی دولت کارگــزاران گام بردارد که 

تورم49/4درصدی را به ارمغان آورد.
متأسفانه با گذشــت بیش از بیست سال از 
دولت تکنوکرات سازندگی، دولت فعلی هم 
تالش می کند  با مسئولیت گریزی، و اتکاء 
بــه افزایش قیمت ها و تأمین منابع مالی از 
جیب مردم، سیاست های تعدیل اقتصادی، 
دوران مرحوم هاشمی رفســنجانی و تورم 

نزدیک به 50درصدی را تکرار نماید.
حافظۀ تاریخی مردم فراموش نمی کند در 
اوایل دهۀ هفتاد، قیمــت بنزین با افزایش 
دوبرابری از 5 به 10تومان رسید و اینچنین 
نرخ ارز از 150 به 400 تومان افزایش یافت 
که در نهایت به کاهش ارزش پول ، افزایش 
تورم و بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم 

منتهی گردید.
پژوهش های علمی نیز نشــان می دهد هر 
یک درصــد افزایش قیمت بنزین1/1درصد 
بر تــورم می افزایــد، حال طــرح افزایش 
سیصددرصدی قیمت بنزین را چگونه باید 
تحلیل نمود؟ پاسخ روشن است، تورمی بی 

سابقه، بر مردم تحمیل خواهد شد.
در خاتمه به مســئوالنی که معقتدند نباید 
مردم را به زور به ســوی بهشت برد گوشزد 
کرد، اگر واقعاً بــه این دیدگاه معتقدید، به 
اجبار مردم را به ســوی جهنم نیز نفرستید 
زیرا با سوء مدیریت مسئوالن و اجرای شتاب 
زده و غیر کارشناسی افزایش قیمت بنزین،  
مردم به شــدت نســبت به کارآمدی  نظام 
اسالمی بدبین شده و اعتماد خود را نسبت 
به دولت از دســت داده انــد و در نتیجه  با 
تشــدید فقر، مردم به سوی کفر و بی دینی 

سوق داده خواهند شد.
 مسئولیت این امر نیز بر عهدۀ سیاستگذارانی 
است که دائماً بر طبل سرمایه داری لیبرالی 
مــی کوبنــد و  با طفــره رفتــن از برخی 
مسئولیت هایشان در حوزه های مختلف نظیر 
خصوصی سازی، به معنای واقعی، کارفرمای 
مطلق به شــمار می آیند و باتحمیل هزینه 
هــای ناکارآمدی  سیاســت هــای اقتصاد 
لیبرالی به دوش مردم، نه تنها اعتراضات به 
حق مردم را بر نمی تابند، بلکه در راســتای 
ایجاد فضای یأس و ناامیدی و  بی اعتمادی 
میان مردم و مسئوالن و تعمیق فاصله میان 

ملت و دولت تالش می کنند.

13
98

ه 
ما

ر 
آذ

 / 
ـغ

لیـ
ب

3
W

W
W

.M
A

K
A

R
EM

.IR



آیت اهلل یزدی دام ظلهآیت اهلل دوزدوزانی دام ظله

آیت اهلل شبیری زنجانی دام ظلهمراسم عزاداری شهادت پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی علیهما السالم

دیدارها

دکتر سقائیان نژاد شهردار قمرئیس بنیاد شهید استان قم

مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه السالم

حجت االسالم حاج علی اکبری

مراسم عزاداری شهادت امام حسن عسکری علیه السالم

دکتر حسن رحیم پور ازغدی

مسئولین حوزه علمیه خواهران

حجت االسالم حاج صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه

دکتر محمد نهاوندیان

مراسم جشن میالد پیامبر اکرم و امام صادق علیهما السالم

آیت اهلل علوی گرگانی دام ظلهآیت اهلل نوری همدانی دام ظله
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پیام ها و بیانیه ها

پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مناسبت رحلت

عالم فرزانه مرحوم سیدجعفر مرتضی )رحمة الله علیه(

بیانیه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در

قدردانی از عموم مومنین و عالقمندان به مرجعیت

پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مناسبت رحلت

عالم بزرگوارحاج شیخ علی اصغر قاضی زاده اراکی )رحمة الله علیه(

رحلت عالم پرمایه، حضرت حجت االسالم 
جعفــر  ســید  مرحــوم  والمســلمین 
مرتضی)قدس ســره( موجب نهایت تأسف 
گردیــد. این عالم بزرگــوار گنجینه ای از 
علــوم اهل بیت)علیهم الســالم( بود و تا 

آنجــا که توان داشــت، روی این گنجینه 
کار کرد و آثار پرارزشــی از آن را منتشر 
ســاخت. در واقع تمام عمر او وقف نشــر 

علوم اهل بیت)علیهم السالم( بود.

اینجانــب این ضایعه بــزرگ را به علمای 

اســالم، مخصوصاً حوزه علمیــه لبنان و 
خاندان گرامیش تســلیت عرض می کنم؛ 

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

قم ـ ناصر مکارم شیرازی

رحلت عالم بزرگــوار و کم نظیر، حضرت 
حجت االســالم و المســلمین آقای حاج 
شــیخ علی اصغر قاضی زاده اراکی )قدس 
ســره( موجب نهایت تأســف گردید، این 
عالم مخلــص و با صفا دوران عمر بابرکت 

خویش را به پرورش شــاگردان و محققان 
و خدمات شایســته دیگر به عالم اسالم و 
تشــیع گذراند و نام نیکی در همه اذهان 
دوستان از خود به یادگار گذاشت. اینجانب 
این ضایعه مولمه را به همه مردم شــریف 

اراک و حــوزه علمیــه اراک و مخصوصاً 
فرزند برومند ایشــان و اهل بیت گرامیش 
تسلیت عرض می کنم. صبر و اجر جمیل 

برای آنها از درگاه خداوند خواستارم.

در پی کســالت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی مدظله العالی، مردم مؤمن و شریف 
ایران اســالمی و عالقمندان مرجعیت در 
سراســر دنیا با دعا و نیایش های خالصانه 
و برگزاری دعای توسل و پیام های فراوان 
و آکنده از مهر و بزرگواری خود جلوه های 
پرشــکوه از عشــق و دلدادگی به اسالم و 

مرجعیت را، به نمایش گذاشتند.

اکنــون که بــه برکت ادعیــه ی خالصانه 
مقربــان درگاه الهی و تــالش های پیگیر 

تیم پزشــکی حال عمومی معظم له رو به 
بهبودی اســت از عمــوم مؤمنین به ویژه 
مقام معظم رهبری و مراجع عالیقدر تقلید 
دامــت برکاتهم، علمــا و فضالی گرانقدر، 
رؤسای محترم قوا و سایر مقامات کشوری 
و لشــکری و همچنین تمامی عالقمندان 
به مرجعیت در داخل و خارج از کشور که 
با حضور و عیادت و یا ارسال پیام و تلفن 
ابراز محبت نمودند صمیمانه سپاسگزاری 

می کنیم.

همچنین از مجموعه مدیران و پزشکان و 
کادر درمانی و کارکنان بیمارســتان هایی 
که در این مدت جهت رفع کسالت معظم 
لــه در تهران و قم تمامــی تالش خود را 
مبذول داشــتند، صمیمانه تشکر کرده از 
خداونــد متعال عزت و ســربلندی و دوام 
توفیقات تمامی آنان را مسئلت می کنیم.

دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
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1یادداشت
سیره اخالقی پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله(

از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی  )مدظله العالی( 

بیانگر  سرتاسر  دینی،  پیشــوایان  زندگی 
این مســأله است که آن ها در همه جا به 
فضائــل اخالقی دعوت می کردند، و خود 
الگوی زنده و اســوه حسنه ای در این راه 

بودند.

درباره خلق و خــوی پیامبر اکرم)صلی اهلل 
علیه و آله( بحث های زیادی شده، و هر چه 

بحث شــود کم اســت و می توان در این 
موضــوع کتاب های فراوانی نوشــت. چرا 
کــه آن حضرت، بزرگتریــن معلم اخالق 
بود که با شــعار »انَّما بُِعثُت اِلُتِمَمّ مکاِرَم 
األخالق؛ به راســتی من مبعوث گردیدم 
را کامــل کنم«، مبعوث  تا مکارم اخالق 
شد و خداوند درباره خود او فرموده است: 
»َو إِنَّــَک لََعلــی ُخُلٍق َعظیــٍم ؛ اخالق تو 

بسیار عظیم و شایسته است!«.

حال برای آنکه دریابیم برجســتگي های 
اخالقی پیامبر اســالم)صلی اهلل علیــه و آله( 
در چه جایگاه رفیعی قرار دارد، شایســته 
است سیری کوتاه در ســیرۀ اخالقی آن 
حضرت داشــته باشیم، و دورنمایی از آن 

را بیان کنیم.

رفتار پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( با مردم

درباره حســن خلق پیامبر)صلــی اهلل علیه و 
آله( ، گذشــت، مهربانی، ایثار، فداکاری و 

تقوای آن حضرت داســتان های بسیاری 
در کتاب های تفسیر و تاریخ آمده است، 
از جمله از امام حسین )علیه السالم( روایت 
شده است که فرمود: »از پدرم امیرمؤمنان 
علی )علیه السالم( درباره ویژگی های زندگی 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( و اخالق او پرسیدم، 
پدرم در پاسخ فرمود: پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آلــه( با همنشینانش دائم خوشرو و خندان 

و سهل الخلق و مالیم بود. هرگز خشن و 
ســنگدل و پرخاشگر و بدزبان و عیب جو 
و مدیحه گر نبود. هیچ کس از او مأیوس 

نمی شــد و هرکس به در خانه او می آمد 
ناامید باز نمی گشت.

 سه چیز را از خود رها کرده بود: مجادله 
در سخن، پرگویی و دخالت در کاری که 
به او مربوط نبود. و ســه چیز را در مورد 
مردم رها کرده بود: کسی را سرزنش نمی 
کــرد، لغزش ها و عیب های پنهانی مردم 
را جست و جو نمی کرد. هرگز سخن نمی 
گفــت مگر درباره اموری که ثواب الهی را 
امید داشت. هنگام سخن گفتن به قدری 
کالمش نافذ بود که همه ســکوت اختیار 
می کردند و تکان نمی خوردند و هنگامی 
که ســاکت می شــد آنها به سخن درمی 
آمدند، امــا نزد او هرگز نــزاع و مجادله 
نمــی کردند. هرگاه مــرد غریب و ناآگاه، 
با خشــونت سخن می گفت و درخواستی 
داشــت تحمل می کرد و بــه یارانش می 
فرمود: هرگاه کســی حاجتــی دارد به او 
عطا کنید و هرگز کالم کسی را قطع نمی 

کرد تا سخنش پایان گیرد«.

پیشدستی در سالم کردن

برتری و فضیلت از آن کســی است که در 
ســالم کردن از دیگران پیشی بگیرد چرا 
که شخص دوم هرکاری کند جنبه پاداش 
عمل دارد در حالی که شــخص اول بدون 
این که خدمتی به او بشود اقدام به نیکی 
کرده و مطلقا جنبه پاداش نداشته است.

اضافه بر این کســی که ابتدا به ســالم و 
تحیت یا کار نیک مــی کند یک فضیلت 
اخالقی دیگری را نیز برای خود آشــکار 
ســاخته و آن مسأله تواضع در برابر برادر 
دینی اســت در حالی که پاســخ گوینده 
تواضع خاصــی ندارد جــزء این که حق 

شناسی می کند.

در حاالت حضرت رسول)صلی اهلل علیه و آله( 
نیز می خوانیم که آن حضرت فوق العاده 

متواضع بود و بــه همه، حتی به کودکان 
سالم می کرد.

در حدیثی از رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( 
آمده است که می فرمود: »پنج چیز است 
که تا آخر عمــر آن را رها نمی کنم؛ غذا 
خوردن با بردگان در حال نشســته روی 
زمین و ... و دوشیدن شیر بز ماده با دست 
خودم، و پوشیدن لباس های پشمینه ی 
خشن )که لباس قشــر های کم درآمد و 
محروم بود( و سالم کردن به کودکان ، تا 
به صورت سنتی برای بعد از من درآید.«

به راســتی چه اشکال دارد ما نیز با تأسی 
از سیرۀ نبوی به هر کس می رسیم سالم 
کنیم؛ وقتی وارد مغازه ای می شــویم، به 
مغازه دار سالم کنیم؛ هنگامی که از کوچه 
عبــور می کنیم و بچه ها را در حال بازی 
می بینیم، به بچه ها ســالم کنیم؛ زمانی 
که وارد مســجد می شویم، به نمازگزاران 
ســالم کنیم؛ وقتی که بــه محل کار می 
رویم، به همکارانمان سالم کنیم؛ هنگامی 
که از ســر کار باز می گردیم، به همسر و 
فرزندانمان ســالم کنیم؛ خالصه به تمام 
کسانی که با آن ها سر و کار داریم سالم 
کنیم؛ زیرا، ســالم نشانه کوچکی نیست، 
بلکه عالمت تواضع و عظمت انســان می 
باشد؛ ســالم چیزی از انسان نمی کاهد، 
بلکه بر عظمت و ادب و وقار و تواضع وی 

می افزاید.

ساده زیستی پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه 
و آله(

در حاالت پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه و آله( 
آمده اســت که روی زمین می نشست و 
غذا می خورد و می فرمود: »إِنََّما أَنَا َعْبٌد، 
آُکُل َکَما یَْأُکُل الَْعْبُد؛ من بنده ای هســتم 

مانند غالمان غذا می خورم«.

امام علی)علیه السالم( درباره پیامبر اکرم)صلی 

اهلل علیــه و آلــه( چنین می فرمایــد: »لََقْد 

َکاَن)صلــی اهلل علیه و آله( یَْأُکُل َعلَی اأَْلَْرِض َو 
یَْجلُِس ِجلَْسَۀ اَلَْعْبِد َو یَْخِصُف بَِیِدِه نَْعلَُه َو 
یَْرَقُع بَِیِدِه ثَْوبَــُه َو یَْرَکُب اَلِْحَماَر اَلَْعاِرَي َو 
یُــْرِدُف َخلَْفُه؛پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 
روی زمیــن )بدون فرش( می نشســت و 
غذا می خورد و با تواضع همچون بردگان 
جلــوس می کرد و با دســت خود کفش 
خویش را وصله می کرد و بر مرکب برهنه 
سوار می شــد و حتی کسی را پشت سر 

خویش سوار می کرد«.

آری آن حضــرت در مجلس ناشــناخته 
بود. و هنگام ســفر بخشی از کار ها را بر 
عهده می گرفت، و از اینکه همه کار ها و 
زحمت ها بر دوش دیگران باشد، اجتناب 

می ورزید.

ما نیز باید ســعی کنیم اعمال متواضعان 
را انجام دهیــم تا این فضیلت اخالقی در 
اعماق وجود ما ریشــه بدوانــد، از جمله 
اینکه لباس ســاده بپوشــیم، غذای ساده 
بخوریــم، با خادمــان یــا کارگرانمان بر 
سر یک سفره بنشــینیم، در سالم کردن 
بر دیگــران تقدم جوییــم، صدر مجلس 
ننشــینیم و در راه رفتن بر دیگران پیشی 

نگیریم.

با کوچــک و بزرگ گــرم بگیریــم و از 
همنشــینی بــا افــراد متکبــر و مغرور 
بپرهیزیم و در عمــل امتیازی برای خود 
بر دیگران قائل نشــویم، خالصه آنچه را 
نشانه تواضع یا از مظاهر آن است در عمل 
و سخن به کار بندیم و سعی کنیم حالت، 

عادت و سپس ملکه ما گردد.

پیامبر  رفتار  در  و گذشــت  بخشش 
اکرم)صلی اهلل علیه و آله(

آن حضرت در عفو و بخشش سرآمد زمان 
خویش بود، و این به خاطر جاذبه اخالقی 
آن حضرت بود. که دشمنان سرسخت را 
نیز تحت تأثیر قرار می داد و به تســلیم 
وا می داشت و دوستان را سخت مجذوب 

خود می ساخت.

 آن حضرت همســایه ای یهودی داشت 
که وی را بســیار اذیــت می کرد، هر روز 

از پشــت بام خاکستر همراه آتش بر روی 
ســر آن حضرت می ریخــت. این کار در 
ظاهــر به عنوان ریختن زباله و خاکســتر 
در کوچــه، و در حقیقت بــه منظور ابراز 
خشــم و کینه یهودی نســبت به پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه و آلــه( انجام می شد، و 
پیامبر کریمانه از کنار آن می گذشــت. تا 
اینکه یک روز خبری از مرد یهودی نشد، 
پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله( از غیبت آن 

مرد سؤال کرد.

گفتند: خوشــبختانه بیمار گشته، و بر اثر 
بیماری مزاحمت هایش قطع شده است. 
فرمود: باید به عیادتش برویم! به ســمت 
خانــه اش حرکت کرد. در خانه یهودی را 

کوبید.

همســرش به پشــت درآمد و سؤال کرد: 
پیامبر مسلمانان  فرمود:  کیست؟ حضرت 
به دیــدار و عیادت همســایه بیمار خود 
آمده است! زن ماجرا را به شوهرش گفت. 
مرد یهودی که بسیار تعجب کرده بود، و 
در مقابل عملی غیر قابل پیش بینی قرار 
گرفته بود، گفــت: در را باز کن تا داخل 
شوند. پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( وارد شد، و 

کنار بستر بیمار نشست.

و از حــال بیمار پرســید، و بــه گونه ای 
برخورد کــرد که گویا هیچ اذیت و آزاری 
از این مرد یهودی به آن حضرت نرسیده 
اســت. مرد یهودی که از فــرط خجالت 
صــورت خویش را مــی پوشــانید و در 
برخــورد با ایــن اخالق کریمانــه پیامبر 
اســالم مبهوت شــده بود، از آن حضرت 
پرسید: این نوع برخورد آیا اخالق شخصی 
شماست، یا جزء دستورات دینی محسوب 
می شــود؟ حضرت فرمود: جزء دستورات 
دینی است، و ما به همه مسلمین سفارش 
مــی کنیم که چنین کنند. مرد یهودی با 
برخورد زیبا و پرجاذبه پیامبر اســالم)صلی 

اهلل علیه و آله( مسلمان شد.

نمونــه ای دیگر از این معجــزه اخالقی 
در فتح مکه نمایان گشــت، هنگامی که 
مشــرکان خونخوار و جنایت پیشــه، که 
ســالیان دراز هر چه در توان داشــتند بر 

ضد اسالم و شــخص پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آلــه( به کار گرفتند در چنگال مســلمین 

گرفتار شــدند، پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و 
آله( برخالف تمام محاســبات دوســتان و 

دشــمنان، فرمان عفو عمومی صادر کرد 
و تمام جنایات آنان را به دست فراموشی 
سپرد و همین سبب شــد که به مصداق 
ِ أَْفَواًجا« مردم گروه  »یَْدُخُلوَن فِي ِدیِن اهلَلّ

گروه مسلمان شوند.

آراستگی در سیره نبوی

از جملــه شــرایطی که بــرای انبیا ذکر 
می کنند این اســت که صفاتی که باعث 
تنفر است در آنها نباشــد. همچنین انبیا 
اخالقــی که مایه تنفر اســت را هم نباید 
داشته باشــند، همچنین انبیا از انحرافات 
اجتماعی که لکه ننگی به حساب می آید 
نیز باید دور باشند، چون موجب تنفر می 

شود.

از اینجــا مــی فهمیــم که چــرا پیغمبر 
اکرم)صلی اهلل علیه و آله( به عطریات و وسایل 
خــوش بو اهمیــت مــی داد، و مقید به 
نظافت بود، مســواک می زد، و زمانی که 
می خواســت از خانه خارج شود، خود را 

در ظرف آب نگاه می کرد.

استعمال عطر توسط پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیه و آله(

 پیامبر)صلــی اهلل علیه و آلــه(، به بوی خوش 
اهمیــت فراوانــی می داد و قســمتی از 
درآمد خود را صرف بــوی خوش و عطر 

ها می کرد.

از بررســی حاالت پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه 
و آله( اســتفاده می شود که آن حضرت به 

دفعات از مشک استفاده می کردند حتی 
گاهی مقداری از آن را در غذا می ریختند.

درباره پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله( می خوانیم: 
ِ)صلی اهلل علیــه و آله( یُْنِفُق  »َکاَن َرُســوُل اهلََلّ
َعاِم  یِب أَْکَثَر ما  یُْنِفــُق َعلَی اَلَطّ َعلَــی اَلِطّ
؛ آنچه پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( برای عطر 
هزینه می کرد بیــش از آن بود که برای 

غذا هزینه می کرد«.

البته این موضوع هرگز اســراف نبود زیرا 
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هزینه زندگی ســاده پیغمبر)صلی اهلل علیه و 
آله( بســیار کم بود و هزینــه عطریات به 

خصوص مشــک کــه از راه های دور می 
آوردند نسبتا زیاد بود.

نظافت اخالقی و ظاهری در ســیره 
نبوی

بعضی خیال می کننــد همین مقدار که 
انسان ایمان محکم، و باطنی پاک داشته 
باشد کافی است، و ظاهر و شکل و قیافه، 
هرگونه باشــد عیبی ندارد، چنین خیالی 
از نظر اســالم خیال باطل می باشد، بلکه 
به عکس بخشــی از برنامه ها و دســتور 
های اســالم مربوط بــه نظافت، زیبایی و 
آراستگی ظاهر، مثل قیافه و لباس و رنگ 

و بو است.

روزی پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( درباره 
رســتاخیز و وضــع مــردم در آن دادگاه 
بزرگ الهــی بیاناتی فرمــود. این بیانات 
مــردم را تکان داد و جمعی گریســتند و 
به دنبال آن جمعی از یاران پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آلــه( تصمیم گرفتند پاره ای از لذت 

ها و راحتي هــا را بر خود تحریم کرده و 
به جای آن به عبادت بپردازند، ... عثمان 
مظعون قســم یاد کرد که آمیزش جنسی 
را با همسر خویش ترک گوید و به عبادت 

بپردازد.

روزی همســر عثمان بن مظعون که زن 
جــوان و صاحب جمالی بود، نزد عایشــه 
آمــد، عایشــه از وضع او متعجب شــد و 
گفت: چرا به خودت نمی رســی، و زینت 
نمی کنی؟! در پاسخ گفت: برای چه کسی 
زینت کنم؟ همســرم مدتی است که مرا 
ترک گفته و رهبانیت پیش گرفته اســت، 
این سخن به گوش پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 
رســید و فرمان داد که همه مسلمانان به 
مسجد آیند، هنگامی که مردم در مسجد 
اجتماع کردند، حضــرت باالی منبر قرار 
گرفــت و پس از حمد و ثنــای پروردگار 
فرمود: چرا بعضی از شما چیز های پاکیزه 
را برخود حرام کرده اید؟ من ســنت خود 
را برای شما بازگو می کنم، هرکس از آن 
روی گرداند از من نیست، من قسمتی از 

شــب را می خوابم و با همسرانم آمیزش 
دارم و همه روزها را روزه نمی گیرم ...«.

توصیه های پیامبر اســالم در مورد 
بهداشت دهان و دندان

در روایات اسالمی از هر عاملی که موجب 
ناپاکی و کثیفی می شــود نهی شده، و به 
هــر امری که باعث پاکیزگی و بهداشــت 

می گردد تأکید شده است .

از جمله رســول خدا)صلی اهلل علیه و آله( که 
دندان چند نفر از مسلمانان را زرد دید، به 
آن ها فرمود: »چرا دندان های شــما زرد 
و کثیف است؟ چرا مسواک نمی زنید؟«.

رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( فرموده است: 
»با هر چیزی که توان دارید نظافت کنید، 
چرا که خداوند متعال، اسالم را بر اساس 
نظافت بنا کرده است، و جز انسان پاکیزه 

و پاک وارد بهشت نگردد«.

هــم چنیــن ابوایــوب انصــاری میزبان 
پیامبر)صلــی اهلل علیــه و آلــه( در مدینه می 
گوید: »شــبی برای پیامبر)صلــی اهلل علیه و 
آله( غذایی همراه پیاز و سیر آماده کردیم 

و بــه حضور آن حضــرت بردیم. حضرت 
از غــذا نخــورد، و آن را رد کرد، ما جای 
انگشتان آن حضرت را در آن غذا ندیدیم. 
من بی تابانه بــه حضور آن حضرت رفته 
و عرض کــردم: پدر و مــادرم به فدایت 
چرا از غذا نخوردی، و جای دســت شما 
در آن غذا نبود تا با خوردن آن قســمت، 
طلب برکت کنیم؟ در پاســخ فرمود: آری 
غذای امروز »سیر« داشت و چون من در 
اجتماع شرکت می کنم و مردم از نزدیک 
با من تماس می گیرند و با من سخن می 
گویند، از خوردن غذا معذورم. ما آن غذا 
را خوردیم، و از آن پس چنان غذایی برای 

پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( آماده نکردیم«.

سخن آخر

آری، اگــر این اخالق کریمه و این ملکات 
فاضله نبود، آن ملت عقب مانده جاهلی و 
آن جمع خشــن انعطاف ناپذیر در آغوش 
اســالم قرار نمــی گرفتند و بــه مصداق 
 »اَلنَفّضــوا ِمــن َحولَِک« همــه پراکنده

می شدند. وچه خوب است که این اخالق 
اسالمی امروز زنده شود و در هر مسلمانی 
پرتــوی از خلق و خوی پیامبر)صلی اهلل علیه 

و آله( باشد.
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ضرورت وحدت اسالمی2یادداشت
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی )مدظله العالی(

قبل از هر چیز الزم می دانم این ایام مبارک 
که ایام میالد مســعود پیغمبر گرامی اسالم 
و والدت باســعادت امام جعفر صادق علیه 
السالم است را به همگان تبریک عرض کنم.

یکی از مواردی که در جامعه اســالمی باید 
همواره مورد توجه باشد مساله وحدت است 
و تنها انسان های کوردل حاضر نمی شوند 
که این ایام سراســر وحدت را تحمل کنند، 
چرا که وحدت امری الزم بین مســلمانان 
جهــان اســت در این میــان هفته وحدت 
فرصتی ایجاد کرد تا قلوب بین اهل ســنت 

و تشیع به هم نزدیک تر شود. 

امروز نیاز مســلمانان از هر زمانی به وحدت 
بیشــتر است، زیرا همان گونه که مسلمانان 
دنبال وحدت هســتند، دشمنان اسالم هم 
با هم متحد شده اند، بنابراین وحدت امري 

ضروري است.

تعریف وحدت اسالمی

معنی وحــدت رها کردن مذهــب خود و 
پذیرفتن مذهب دیگران نیســت، همچنین 
معنی وحدت این نیســت کــه بگوییم ما 
درصدی و سنی ها نیز مقداری کوتاه بیایند.

مراد از وحدت تمرکز بر روی مشــترکات و 
عدم اهانت به مقدســات دیگران است، لذا 
باید پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(، قرآن، اســالم و 
کعبه را مسائل مشترک خود قرار دهیم و بر 

اینها تکیه کنیم.

وحدت مهمترین ضرورت جهان اسالم 
است

امروز جهان اسالم، بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند وحدت و انسجام است، در حقیقت 
اتحاد و انسجام امروز، مهمترین و از ضروریت 
های امت اســالمی اســت و آیات و روایات 
متعددی در این خصوص در قرآن کریم ذکر 
شده به گونه ای که راه نجات و نصرت اسالم 

را در وحدت و اتحاد تاکید کرده است.

بقای اســالم در گرو وحدت مسلمین 
است

همه می دانیم دشــمان ما دست به دست 
هم داده اند و مانع اصلی منافع نامشروع آنها 
اسالم اســت. اسالمی که در ایران به سلطۀ 
غرب و شرق پایان داد، اسالمی که در عراق 
سبب نابودی داعش و شکست حامیان آنها 

شد و در سوریه نیز آنها را درهم شکست.

آری این اسالم مزاحم منافع آنهاست و اصرار 
دارند آن را در هم بشــکنند و کشــور های 
اسالمی را مانند سابق در اسارت خود بگیرد.

آیا با وجود این همه مخالفت ها و مزاحمت 
هایی که برای اســالم ایجاد می کنند، وقت 
آن نرسیده اســت که همه مسلمانان با هم 
متحد شــوند و نگذارند دشمنان میان آنها 

اختالف ایجاد کند.

لذا وحدت اسالمی، امروز از هر زمان دیگری 
برای مســلمانان الزم تر و ضروری تر است؛ 
به عبارت دیگر وحدت مسلمین با توجه به 
تجربه در عراق و سوریه ، جنبۀ ذهنی ندارد 

بلکه جنبۀ حسی و دینی دارد.

در نتیجه وحدت میان مســلمانان، بهترین 
راه برای مقابله با دشــمنان است و اگر این 
وحدت و همدلی میان مسلمانان برقرار شود، 
دشــمنان هرگز موفق به انجام نقشه های 
خود نمی شوند. بنابراین باید سعی کنیم این 
رشته های اخوت روز به روز محکم تر شود.

وحدت تنهــا راه مقابله با توطئه های 
استکبار است

در هیچ زمانی حمله به اسالم، پیامبر و اهل 
بیت)علیه الســالم( به اندازه امروز نبوده است، 
امروز اسالم را مقابل و مزاحم منافع نامشروع 
خود می بینند و از همین رو حمالت به همه 

چیز را آغاز کردند.

امروز استکبار جهانی با به راه اندازی دسیسه 
ها و هجمه های متعدد در بالد اسالمی، به 

دنبال اســتعمار و استثمار دول و ملت های 
اســالمی می باشــند و تنها راه رسیدن به 
نصرت، وحدت و انســجام میان ملت های 

مسلمان است.

امروز دشمنان اسالم به واسطه همین غفلت 
هایی که در خصــوص عدم اتحاد در برخی 
کشور های اسالمی وجود دارد، نفوذ کرده و 
به دنبال استعمار آن هستند، اینگونه است 
که برخی دولت های غربی صریحاً می گوید 
دلیلی نداریم تا داعش را از بین ببریم چون 
مسلمانان را به عنوان دشمنان ما از بین می 
برد چرا ما مانع شــویم؛ البته سنی، شیعه، 
مسیحی و زرتشتی برای آنها تفاوتی ندارد، 
لذا غربی ها به ایــن تکفیری ها کمک می 

کنند.

بنابراین، وجود چنین دشــمنان خطرناک، 
ایجاب می کند که مســلمانان از همیشــه 
متحدتر و متفق تر باشند و بدانند که قدرت 
های استکباری به هیچ کس رحم نمی کنند.

لذا از کار هایی که ســبب اختالف، بدبینی، 
دشمنی و عداوت می شود باید پرهیز شود 
و همه باید ســعی کنیم به ســوی وحدت 
گام برداریــم تا ان شــاءاهلل بتوانیم در برابر 
دشمنان اسالم بایستیم، همانگونه که امروز 
موفقیت ها و پیروزی هایی که در ســوریه 
شاهد هستیم ماحصل همین اتحاد، وحدت 

و انسجام است.

 از آیات قرآن نیز دریافت می شود که نصرت 
در سایه اتحاد و انسجام مسلمین رقم خواهد 
خــورد و اگر غیر از این باشــد، دولت های 

اجنبی بر مسلمانان مسلط خواهند شد.

بر  پیروزی حتمی   »وحدت« نســخه 
اسرائیل است

در شــرایطی قرار داریم که صهیونیست ها 
و غربی ها قبله اول مســلمانان را در اختیار 
گرفته، و در قلب کشــور های اسالمی النه 
کرده انــد. البته امروز قــدرت نفوذ ناپذیر 

دشمنان اســالم همچون اسرائیل و آمریکا 
در هم شکســته اســت و منزوی شده اند، 
لذا مذاهب اســالمی و مسلمانان جهان باید 
دســت به دســت هم دهند و اسالم و قبله 
اول مسلمین و وحدت کشور های اسالمی 

را حفظ کنند.

بی شک تا مسلمانان به وحدت نرسند مشکل 
جهان اسالم حل نمی شود و دشمنان بر آنها 

مسلط خواهند بود.

هم چنین اگر مردم مسلمان جهان در قبال 
مســئله فلســطین وحدت را از خود نشان 
دهنــد، دنیا خواهد فهمید فلســطین تنها 
نیست. در آن صورت است که جهان اسالم 
با وحدت و همبستگی خود می تواند لرزه بر 

پیکر صهیونیسم و استکبار جهانی بیفکند .

آری اگر همه با هم متحد باشــیم پشــت 
آمریکا و اسرائیل را خواهیم لرزاند. همانگونه 
که اتحاد حزب اهلل لبنان باعث شــد تا آنان 
بتوانند در برابر اســرائیل به پیروزی دست 
یابنــد، البته تمام مســلمانان جهان باید از 
حــزب اهلل لبنان الگو بگیرند تــا بتوانند با 

وحدت بر دشمنان پیروز شوند.

کردن  کن  ریشه  برای  اســالم  دنیای 
تکفیر متحد شوند

امروز دنیای اســالم با مشــکل تکفیری  ها 
روبرو اســت. بلکه عالوه بر دنیای اســالم، 
جهان بشــریت هم با این مشکل روبروست. 
شاید مشکل ترین مشکل دنیای امروز همین 
تکفیری  ها باشند. اینها چهار مشکل عظیم 

برای عالم اسالم فراهم کرده اند.

اوالً به راه  انداختن قتل و کشتار و برادرکشی 
و خون  ریزی  های بسیار سنگدالنه. کار هایی 
که شاید در تاریخ هم سابقه نداشته و تاریخ 
اسالم از آن مبّراست و تاریخ بشر هم شاید 
این گونه فجایع دلخراش عجیب را به خاطر 
ندارد. این یکی از مشکالتی است که تکفیر 

برای عالم اسالم به سوغات آورده است.

مشکل دوم تخریب است. بخش عمده ای از 
جهان اسالم در حال تخریب است و سوریه 
و یمن بخش  هایی از عراق تبدیل به ویرانه 
شده است. شاید پنجاه سال وقت الزم است 

تا این ویرانه  ها آباد بشود و این کشور ها به 
حالت اول خودشان برگردند.

بالی ســوم ایجــاد اختالف اســت. آن هم 
اســالمی که دعوت به توحیــد و وحدت و 
یگانگی می کند. اصل توحید فقط در ایمان 
به خدا نیســت. در تمام اصول و فروع دین 
توحید جاری و ساری است. جامعه اسالمی 
باید جامعه توحیدی و واحد باشد و اینها بذر 
عداوت و نفاق و دشمنی را در دنیای اسالم 
و کشــور های اسالمی پاشیده اند و همه جا 
اختالف ایجاد کرده اند. نه فقط بین شــیعه 
و ســنی. حتی سنی  ها را هم قبول ندارند و 
می گویند هر کســی که وهابی نیست، کافر 
است و خون و اموالش مباح است و ناموسش 

را هم ممکن است اسیر کنند و بفروشند.

چهارمین مشــکل که از همه مهمتر است 
این اســت که نام و نشان اســالم را در دنیا 
با خشونت همراه کرده اند و دشمنان هم که 
اسالم  ستیزی می خواهند بکنند و اسالم را 
مانع خودشان می دانند. مخصوصاً غارت  گران 
دنیا به این نتیجه رسیده اند که اسالم مانع و 
مزاحم آنهاست و چه بهتر که از این فرصت 
استفاده کنند و بگویند اسالم دین خشونت 
است و مردم دنیا از اسالم و مسلمانان بترسید 
و بپرهیزید. کار را به جایی رسانده اند که در 
بعضی از کشــور های اســالمی به مساجد 
حمله می کنند. در آمریکا به مسلمانان فرقی 
نمی کند چه شیعه و سنی، حمله می کنند. 
یعنی اینها بهانه به دست اسالم ستیزان دادند 

و این بالی بزرگی است.

از ســوی دیگر باید دانست دین آینده دنیا، 
دین اســالم است؛ به شــرط اینکه شّر این 
تکفیری  ها از جهان اســالم قطع بشــود و 
منزوی بشــوند و بدانند که اســالم چیزی 
نیست که محمد بن عبدالوّهاب آورده است. 
بلکه اسالم دینی است که محمد بن عبداهلل 

)صلی اهلل علیه و آله و سلم( آورده است.

تحقق این مهم در گرو این مسأله است که 
همه مســلمانان و علمای اســالم دست به 
دســت هم بدهند و ثابت کنند که اینها از 
ما نیســتند. همانگونه که بزرگان اهل سّنت 
و حتی شیخ األزهر گفتند که وهابیت جزء 

فرق اسالمی نیست و شیعه  ها هم می گویند 
وهابیت جزء اسالم نیست.

آری بــا وحدت می توانیم آبروی اســالم را 
حفظ کنیم و آتش  ها را از جامعه اســالمی 
خاموش کنیم و به همه مســلمانان، محبت 
و صلــح و دوســتی را برگردانیــم چرا که 
مسلمانان قدر مشترک زیادی با هم دارند. و 
اختالفات خیلی کم است بنابراین با وحدت 

کاری کنیم که اسالم، دین آینده باشد. 

البته عمــر وهابیت به آخر رســیده چون 
محصول آن چیزی جز خشــونت، کشــتار 
مســلمین، ویرانی، تفرقــه و جدایی نبوده 
است، دنیا هم فهمیده که عمر وهابیت رو به 
پایان است و امروز تبلیغات آنها کمرنگ شده 

چون داعش ثمره کار آنهاست.

عامل  اســالمی  )وحدت  آخر:  سخن 
توانمندی و اقتدار اسالم است(

در خاتمــه باید گوشــزد نمود تــا تفرقه و 
پراکندگی وجود دارد قدرت های استکباری 
بر مردم مســلطند، چرا که با ایجاد تفرقه و 
نفاق و در هم شکستن نیروی متشکل امت 
اســالمی، امکان حکومت را بــر توده های 

عظیم مردم به دست می آورند.

و آن روز که مسلمانان بتوانند وحدت داشته 
باشــند، و به نیروی عظیم خود پی برند، به 
قدرت برتر در دنیا تبدیل می شــوند، و آن 

روز روز نابودی آنها است.

احســاس خطر و ضرر شــدیدی که عدم 
وحدت در پی دارد باید انگیزه ای شــود تا 
مســلمین در مقابل کشور های قدرتمند به 
وحدت برسند، چرا که ظالمین با هم مّتحد 
شده اند تا مانع نفوذ اسالم در میان ملّت ها 

گردند.

حال بر فرض دشــمن هم نداشته باشیم با 
وحدت می توانیم در جهــان ترّقی کرده و 
قدرت خود را عالم گیر کنیم و فرهنگ دینی 

اسالمی خود را گسترش بدهیم.

این درس بسیار مهمی است برای امروز ما و 
برای فردای ما و برای همه انسان ها در کل 

جامعه بشری و در سراسر تاریخ.
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دستاورد های مهم تسخیر النه جاسوسی آمریکا
به روایت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  )مدظله العالی(

1پرونده ویژه

دشمنان لجوج اسالم هنگامی که این دین 
الهی را مانع بزرگی بر ســر راه منافع و به 
تعبیــر دقیق تر مطامع خویش یافتند، در 
فکــر مبارزه و مقابله با آن افتادند، و برای 
رســیدن به اهداف خویش از هر وسیله و 

ابزاری سود جستند.

ایــن مبارزه، از اولیــن روز های پیدایش 
اســالم آغاز و هم اکنون نیــز ادامه دارد، 
و در آینده هم ادامه خواهد داشــت؛ بلکه 
این مبــارزه در عصر و زمان ما، مخصوصا 
از ســوی غربي ها و در رأس آنها آمریکا، 

جزء برنامه اصلی آنها می باشد.

 از جمله ابزار هــای ناجوانمردانه ای که 
همواره مورد اســتفاده آنها قرار گرفته و 
می گیرد، »جاسوســی« اســت که بسیار 
گسترده و پیچیده شــده و از روش های 
گوناگون و تکنولوژی پیشرفته زمان برای 
این کار، بهره گیری وســیعی می شــود. 
به نحوی که می توان مدعی شــد، بیش 
از نیمــی از نیروهای فعال انســانی آنها و 
حتی نیمــی از بودجه هــا، صرف هزینه 
های سرویس های اطالعاتی و جاسوسی 

و دستگاه های وابسته به آنها می شود.

شــیوع این پدیــدۀ شــوم در جهان، در 
حالی است که مشــارکت در یک جامعه 
بزرگ جهانــی، نیازمند زندگی آمیخته با 
مسالمت و همکاری نزدیک است و دولت 
ها، باید بــه آن حد از »رشــد اخالقی« 
برســند که بتوانند نقاط اختالف دیگران 
را تحمــل و هضم کنند و خواســته های 
دیگران را هنگام اختالف نظر در مســائل 
غیر هدفی همچون خواســته های خود، 
محتــرم بشــمرند؛ هرگز انتظار نداشــته 
باشــند که دیگران در همــه این موارد از 
آنها پیروی کرده و یا آنکه خواســته های 

خود را بر آنها تحمیل نمایند.

با این تفاسیر حکومت های مستقل، نباید 

از  ، غافــل بمانند و باید فعالیت وســیع 
و حســاب شــده ای داشته باشــند و با 
فعالیت های جاسوسی دشمنان به مقابله 
برخیزند. تا به وسیله آن، تحرکات دشمن 
را در این زمینه خنثی کنند. همانگونه که  
در مناسبت تاریخی انقالب، یعنی روز 13 
آبان با تســخیر النه جاسوسی آمریکا به 

این مهم جامۀ عمل پوشاندند.

استعمار فرانو با چاشنی جاسوسی

نکتــه مهمی که غفلت از آن، به اصطالح، 
موجب پشیمانی است، تنوع فوق العاده و 
روز افزون چهره های استعمار است، و بی 
شک آن »موجود هزار چهره« که شنیده 

ایم همین است.

گاه در لباس نوآوری و روشنفکری! گاه در 
لباس فرهنگ و علــم ،گاه در لباس دین 
و مذهــب ، گاه در لبــاس آزادي خواهی 
و حقوق بشــر!، گاه در لباس کمک های 
بالعوض اقتصادی ، گاه در لباس مبشران 
و تارکان دنیــا!، گاه در لباس کمک های 
طبی و بهداشتی و ساختن بیمارستان ها 
و کتابخانه ها، گاه در لباس مبادله استاد 
و دانشجو و تعیین بورس های دانشجوئی 
، گاه در لباس گســترش صنایع سبک و 
ســنگین ، گاه در لباس نمایشــگاه های 
بین المللی و از همه مهمتر گاه در لباس 
جاسوســی در قالب ارگان های ســازمان 

های جهانی!

خالصه »هر لحظه به شــکلی بت عیار در 
آید« و دل می برد و نهان می شود و »هر 
دم به لباس دگر اســتعمار بــر آید« ... و 

»دارای جهان می شود«!

لذا با تمــام هیاهوئی که ســازمان های 
جهانی در رابطــه با »پایان گرفتن دوران 
استعمار« و »آزاد شدن مستعمرات« براه 
انداخته اند هنوز جای پای اســتعمار در 

سراســر جهان دیده می شود که روشنگر 
حضور افکار استعماری در فرهنگ، برنامه 
های اســتعماری در اقتصاد، و سیاستهای 
استعماری در مســائل نظامی و اجتماعی 
در سراســر دنیاست، گوئی نه پایان است، 

که آغاز کار است.

به راستی کدام حرکت نظامی را در گوشه 
و کنار دنیا می بینیــد که نوعی رابطه با 
مســائل استعماری نداشــته باشد؟ کدام 
برنامه اقتصادی در شرق و غرب مشاهده 
می کنید که رنگ اســتعمار کشــورهای 
ضعیف در آن دیده نشــود؟ و کدام طرح 
سیاسی است که رگه های استعماری در 

آن به چشم نخورد؟

بلکه یک روز چشــم باز مــی کنیم و می 
کشــورهای  بزرگترین  ســفارت  بینیــم 
صنعتی جهان که ســر و صــدای دفاع از 
حقوق بشــرش گوش فلک را کر نموده، 
النه خطرناک جاسوســی برای اســتعمار 
مستضعفان گشــته، و دیپلماتهای مؤدب 
و فهمیده و عالیقدرش اعضای ســازمان 

جاسوسی »سیا« از آب در آمدند! .

تسخیر النه جاسوسی؛ جلوه مقاومت 
دربرابر توطئه های آمریکا

تســخیر النه جاسوسی ناشــی از دخالت 
های آمریکا در مســائل داخلی ایران بود 
چرا که رفتار آمریکایی ها به منشأ حریم 
شکنی ها تبدیل شــده بود؛ آمریکایی ها 
انتظار داشتند همه حریم او را نگه دارند؛ 
اما این کشــور هیچ حریمــی برای هیچ 

کس قائل نشود.

ســفارتخانۀ وقیح آمریکا در راستای برهم 
زدن ثبــات و آرامش در کشــور و ایجاد 
کودتاهــای پی در پی و ریختن خون عده 

ای بی گناه توطئه چینی می کرد.

هم چنیــن معــوق مانــدن برنامه های 

نیروهــای  افتــادن  کار  از  و  ســازندگی 
عظیم صنعتی در کشــور و نیز راه اندازی 
مسابقه تسلیحاتی و افروختن آتش جنگ 
های منطقــه ای در خاورمیانه و به آتش 
کشــیدن ملت هــای ضعیف، بــه منظور 
زورآزمایی یا حفــظ مناطق نفوذ خود از 
دیگر توطئه های دولتمردان کاخ ســفید، 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران بود، 

البته این وضع قابل تحمل نبود.

 لــذا در چنین جایی که بیم توطئه هایی 
بر ضد اسالم و مسلمین وجود داشت، می 
بایست حســن ظن را کنار گذاشت، و با 
سوء ظن به هر پدیده ای نگریست؛ پیش 
از آن کــه آتش آن زبانه کشــد و مصالح 

امت را در کام خود فرو برد.

کم کــم با بیداری ، مقدمات خاتمه دادن 
به دوران آقایی آمریکا فراهم شد، و ایران 
اســالمی، از شــر توطئه های دشــمنان 
بیرونی و درونی و جاسوسان دشمن حفظ 

گردید.

بی شــک اگــر در آن برهــه از تاریخ در 
برابر  با حســن ظن برخورد می شــد به 
توطئــه های  زودی، عواقــب دردنــاک 
منافقان داخلی و دشــمنان خارجی دامن 
گیر کشــور می شــد، و زمانی با خبر می 
شدند که از عهده خنثی کردن آن بر نمی 
آمدند، یا باید بهــای گزافی برای آن می 

پرداختند!

تسخیر النه جاسوسی، شکست طرح 
برندازی آمریکا

دولت آمریکا به دفعات اعالم کرده اســت 
که فالن مبلــغ را برای براندازی حکومت 
ایران قرار داده اســت، که این سبب شده 
مســئله خوف و رجا زنده شــود تا بدانیم 
دشمن ما دشــمنی نیســت که بتوان با 
آن صحبت کرد و بایــد بدانیم در مقابل 
دشــمن مغروری قرار داریم که احمقانه 
نقشــه خود را فاش مــی کند که موجب 

بیداری ما می شود.

با چنین دشمنی نمی توان کنار آمد چون 
با صراحت می گوید می خواهیم ریشــه 
شــما را بکنیم و از این هم فراتراســت و 

معلوم می شــود که منحصر به کشــور ما 
نیست، بلکه تمام کشور های اسالمی مد 

نظر آنها است.

پس دنیای اســالم باید بیدار شوند وقتی 
امام راحل )ره( می فرمود: اینها با اســالم 
مخالفنــد، امروز معلوم می شــود که در 

واقع هم همین بوده است.

بایــد دانســت آمریکا وجود یک کشــور 
مســتقل نیرومند و متکی به ارزش های 
معنــوی را خطرناک و مزاحم منافعش در 
کل دنیا می داند که سرمشق کشور های 
دیگر باشــد. آنها هر زمان تیغشان ببرد، 

می برند.

 لذا دولت آمریکا به خــود حق داده بود 
بر ضد نظام نوپای انقالب اســالمی ایران، 
نقشــه های براندازی بکشد و ریشه اسالم 
را بزند. لیکن با تســخیر النه جاسوســی 
آمریکا در ســیزده آبان، خوشبختانه این 
نقشــه در کشــور ما نقش بر آب شــد. 
واســنادی که کشف شــد، معلوم شد که 

چقدر اسناد جاسوسی در آنجاست.

هــم چنین ارتباط برخی افــراد خیانتکار 
با خارج از کشــور آشکار شد؛ خوشبختانه 
مدارک معتبری در زمینه جاسوســی آنها 
وجود دارد و اعتبار خودشان را با این کار 

از بین بردند.

سفارتخانه هاي غربي، النِه جاسوسي 
و بستر نفوذ

شــک نکنید حتی اگر روزی هم با قدرت 
های غربی ارتباط برقرار کنیم باید بدانیم 
هر موقع بتوانند، نقشه براندازی و نابودی 

می کشند.

لذا این موضوع منحصر به آمریکا نیســت 
بلکه همه ســفارتخانه ها چنین اســت. و 
باید مراقب این ســفارتخانه ها بود. اصرار 
آمریکا برای باز کردن ســفارتخانه یا دفتر 

در ایران برای همین است.

در واقع، برخورد دوگانه برخی کشور های 
صاحب قدرت نسبت به مفاهیم و قوانین 
بین المللی تأســف بار اســت؛ حال آنکه 
مصونیت ســفارتخانه ها در هر کشــوری 

باید دو جانبه باشد نه اینکه برخی قدرت 
ها حق انجام هر کاری داشته باشند.

نمایندگان و سفارتخانه های خارجی باید 
بدانند تا جایی مصونیت دارند که وظیفه 
نمایندگــی خود را انجــام دهند نه اینکه 

فعالیت جاسوسی داشته باشند.

در هر حــال ماباید با تجربیات گذشــته 
بویــژه حادثــه 13 آبان، همیشــه بیدار 
باشیم، هم در مقابل آنها و هم کسانی که 
امروز نمایندگی هایی دارند باید هوشــیار 
بود و همه جهــات را رعایت کرد و نباید 
بیداری را از دســت داد. زیرا بیگانگان در 
هر کشــور اســالمی که وارد شدند فساد 

ایجاد کردند.

سخن آخر: )تســخیر النه جاسوسی 
برگرفته از پیام عاشورا بود(

در خاتمه باید گفت، عاشــورا با مفاهیمی 
چون آزادگی و مبارزه با ظلم گره خورده 
است که نه تنها کهنه نمی شوند بلکه روز 

به روز توسعه بیشتری می یابد.

یکی از درس های عاشــورا تن ندادن به 
ذلت اســت، وقتی بانوی سرافراز عاشورا، 
حضرت زینب کبــری )ســالم اهلل علیها( در 
مقابل یزید می ایستد، می گوید: ای یزید 
فکر نکن که من مثل یک اســیر مقابل تو 
ایســتاده ام بلکه برای من ننگ اســت با 
همچون تویی هم سخن و رودرو شده ام؛ 
پیام آن این اســت که در هیچ شرایطی، 

نباید تن به ذلت داد.

بر این اســاس نقش حماســه عاشورا در 
پیروزی انقالب اســالمی غیــر قابل انکار 
اســت؛ امام راحــل از همین عاشــورای 
حسینی اســتفاده کرد و تشکیالت عظیم 
یزیــدی را در هم کوبید و دانشــجویان 
جوان ما هم در ســال 1358 از پیام های 
عاشورا درس گرفتند و آن النه جاسوسی 

را اشغال کردند.

منابع:
1. بیانات معظم له

2. پیام قرآن

13
98

ه 
ما

ر 
آذ

 / 
ـغ

لیـ
ب

13
98

ه 
ما

ر 
آذ

 / 
ـغ

لیـ
ب

1415

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR



2پرونده ویژه
کارکرد های مهندسی فرهنگ عمومی در پویایی اقتصاد

از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی  )مدظله العالی(

انسان یک موجود فرهنگی است، یعنی اعمال 
و رفتار او بازتابی از مجموعه تفکرات و آگاهی 
های اوست، به همین دلیل در جوامع امروزی 
برای رســیدن به اهداف اقتصادی، ســعی 
می شود و در فرهنگ  ملت ها نفوذ کنند. این 
»فرهنگ « اســت که به معنای وسیع کلمه، 
کلیه فعالیت ها و سازمان های فکری و عقیده 
 ای قشرهای مختلف اجتماع، ادبیات توده، و 

رسوم و آداب را شامل می گردد.
لذا فرهنگ  ســازی و تزریق نیروی معنوی و 
گســترش اخالق و ایمان، باید با ، تا جامعه 
همراه با رشــد مالی و اقتصــادی، در دیگر 
بخش ها نیز به تعالی دســت یــازد و از انواع 
وابســتگی  ها نجات یابد. در غیر این صورت، 
جامعه فقط از نظر اقتصادی رشد می کند؛ ولی 
جامعه  ای تهــی از معنویت و اخالق خواهد 

شد.
نقــش تاثیرگذار وجــدان عمومی در 

پیشرفت جامعه
 شکل گیری وجدان عمومی تحت تأثیر عوامل 
مختلفی است که از مهمترین آنها، اخالق و 
مذهب است. شاهد گویای این مطلب، منطبق 
بودن بسیاری از قضاوت  های وجدان عمومی 
در جوامع مذهبی بر تعالیم مذهب مورد قبول 
آن جوامع می  باشــد مانند مذموم دانستن 
رباخواری.  موجب می گردد هیچ کس سارقان 
و قاتالن و محتکران و مفســدان اقتصادی و 
غیر اقتصادی را تبرئــه نکند، بلکه آنها را به 

دست عدالت و مجازات بسپارد .
اصوالً انســان در تمامی اعمال خود به دنبال 
سعادت و کمال می  باشد و اال زندگی برای او 
پوچ و بی معنا خواهد شد. شکل گیری وجدان 
عمومی را نیز باید بر همین اساس تبیین نمود.

واضح است که پیشرفت بدون لحاظ یک هدف 
متعالی و متکامل معنا ندارد. به همین دلیل 
مشاهده می کنیم که همواره دغدغه متفکران 
یک جامعه این بوده اســت که از طریق باال 
بــردن فرهنگ  جامعه، وجدان عمومی را نیز 
ارتقا دهند و خطاهای احتمالی آن را اصالح 

کنند تا از این طریق .
ارتقای مشارکت مردمی در اقتصاد

عالی  تریــن قوانین و برنامه  هــا تا با تالش 
همگانی و مشارکت عموم مردم همراه نباشد، 
به ثمر نخواهد نشســت. هنگامــی که اراده 
همگانی برای تحقق برنامه  ها وجود داشــته 

باشد، زمینه رشد و توسعه فراهم می شود.
امام علی علیه السالم در این زمینه می فرماید: 
َمُۀ الکائنِ ؛  ــيءِ ُمقِدّ »َخــوُض الّناِس في الَشّ
هنگامــی که مردم برای رســیدن به چیزی 
وارد صحنه شــوند، زمینه تحّقق آن فراهم 

می شود«.
آری تا مردم یک جامعه برای تغییر و تحول 
فرهنگی مصمم نباشند و دست به کار نشوند، 
تحّول مثبتی برای آنها رخ نخواهد داد. قرآن 
َ اَلیَُغیُِّر َما  کریم تصریح می کند کــه: »إِنَّ اهللَّ
بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّروا َما بِأَنُفِسِهْم؛ به یقین خداوند 
سرنوشــت هیچ قوم )و ملّتی( را تغییر نمی 
دهد، مگر آنکه آنــان خود را تغییر دهند )و 
هماهنگ با سرنوشت سعادت  بخش سازند(«.
روایت دیگری که به خوبی از آن، مشارکت و 
همیاری مطلق کار های خیرکه قطعا فعالیت 
 های اقتصادی از جملــه از مصادیق بارز آن 
است استفاده می شود، روایت امام صادق)علیه 
السالم( از رســول خدا)صلی اهلل علیه و آله( 
است که فرمود: »خداوند رحمت کند فرزندی 
را کــه والدینــش را در کار های نیک کمک 
می کند و رحمت کند پدری را که فرزندش 
را در کار خیر یــاری می دهد و رحمت کند 
همسایه  ای را که همسایه  اش را و رفیقی که 
رفیقش را و شــریکی که شریکش را در کار 
های خیر کمک می کند و خداوند رحمت کند 
آن رعیتی را که سلطان و رهبرش را در امور 

خیر یاری می دهد«.
روح و مالک این روایات، شامل همکاری  ها 
و پشتیبانی  های دولت و کارگزاران حکومت 
به توده مردم از طریق تشــکیل تعاونی  ها و 
ایجاد اشــتغال و اعطای وام به انســان  های 

بی کار و نیازمند و توجــه ویژه به مخترعان 
ومبتکران، بخش پژوهــش در طراحی  های 

کالن اقتصادی است.
اهمیت این مســأله از آن جهت است که بر 
خالف فرهنگ  غرب، ما عالوه بر زندگی مادی 
به زندگی معنوی معتقد هستیم و چیز هایی 
اســت که اگر چه در زندگــی مادی به طور 
مســتقیم تأثیر ندارد ولی در زندگی معنوی 

مؤثر است.
در اسالم »به شما چه مربوط« نداریم. کسانی 
کــه در یک جامعه زندگــی می کنند، مانند 
افرادی هستند که سوار یک کشتی شده  اند 
و کسی نمی تواند جای خودش را سوراخ کند، 
چون سرنوشــت همه آنها به هم گره خورده 

است.
عجیب است آنها به زندگی اجتماعی قائلند 
ولی مسئولیت ها را فردی می دانند، در حالی 
که این )زندگی اجتماعی و مسئولیت فردی( 
تناقض است. اگر به زندگی اجتماعی قائلند، 
باید به مســئولیت های اجتماعی هم قائل 

باشند؛ در جامعه همه مسئولند.
روشن است که یکی از مهم  ترین شاخه  های 
این مسئولیت، رسیدگی و تعاون در مسائل 
اقتصادی اســت که می توانــد تحقق  بخش 
اهدافی چــون توازن اجتماعی، رفاه عمومی، 
امنیت اقتصادی، تحکیم ارزش  های معنوی 

و اخالقی و ... باشد.
جایــگاه فرهنگ عمومــی در ترویج 

فرهنگ کار
سوء برداشت از مفاهیم ســازنده اسالمی از 
قبیل زهد، و آن را به معنای جامعه گریزی، 
رهبانّیت، درویش مسلکی و صوفی گری و در 
نتیجه ترک تالش و فعالیت اقتصادی دانستن، 
از جمله اموری است که سبب عقب ماندگی 

جامعه می شود.
وجود این نقیصه فرهنگی، در حالی اســت 
که اســالم با ترویج فرهنگ  تولیــد و کار، و 
ارزش گذاری معنوی بر فعالیت  های تولیدی، 

زیرساخت  های فکری بشر را در موضوع کار 
و تولیــد، چنان اوج داد که »کار و تولید« در 
ردیف یکی از عبادت  ها قرار گرفت ، و کرامت 
و مقام انسان نزد خداوند به آن گره خورد، و 
تالش جهت تولیــد و کار، به مثابه جهاد در 
راه خداوند قلمداد شد، و باالخره پیامبر این 
آیین پاک پس از بوسیدن دستان پینه بسته 
َها الّناُر؛ این  کارگری، فرمود: »هِذهِ یٌد ال تََمُسّ
دستی است که آتش دوزخ به آن نمی رسد«.

در این بینش ، انسان  های بیکار، سربار جامعه 
معرفی شــدند، و افزون بر سقوط معنوی و 
تزلزل موقعیت اجتماعی شان، دور از رحمت 

خدا به شمار آمدند.
همچنیــن، فقر در فرهنــگ ، دین، اخالق و 
شخصیت انسان آثار سوء فراوانی می گذارد، 
فقر و نابسامانی  های اقتصادی نه تنها عزت 
و کرامت انسان را زیر سؤال می برد که احیانا 
موجب تکدی و خودفروشی و قرارگرفتن در 

زیر چتر استعمارگران و مستکبران می شود.
در واقع فقر یکی از بدبختي های ملت هاست 
چرا که باعث وابســتگی است. این وابستگی 
اقتصادی، وابستگی سیاسی و فرهنگی را در 
پی دارد که افکار، آداب و رسوم نادرست آنها 

به جوامع اسالمی نفوذ می کند.
از این رو در فرهنگ  اسالمی تکدی و دست 
درازکــردن نزد دیگران جز در موارد بســیار 
ضروری مورد مذمت قرار گرفته اســت و از 
مؤمنانی که با نیاز شــدید از روی عفاف، از 
آبــروی خود محافظت کــرده، و فقر خود را 

آشکار نمی  سازند، تجلیل شده است.
با این تفاســیر فرهنــگ کار و تولید باید در 
جامعه جنبه همگانــی پیدا کند و ارتباط به 
نیاز و ضرورت برای زندگی نداشته باشد و این 
مربوط به نوع فرهنگ عمومی جامعه است که 
چگونه کار را ترسیم کند و از آن یک وظیفه، 
جهاد و تالش و کوششــی بــرای فقرزدایی 
بسازد، یا یک وسیله آب و نان و در نهایت تن 

دادن به فقر.
اصالح الگوی مصرف به فرهنگ عمومی 

تبدیل شود
در بسیاری از موارد، بروز اسراف جنبه فرهنگی 
دارد و فرهنگ  کسانی که بر اساس آموزه  های 
غلط بنا شده است باعث بروز اسراف در زندگی 
است و مسئله تشخص طلبی، خودنمایی، چشم 

و هم چشمی یکی از آنها است. معموال چنین 
کسانی می پندارند، اسراف و ادای مرفهان را 
درآوردن، نوعی منزلت اجتماعی محســوب 
می شود، ازاین رو در رفتارهای مصرفی خود، 
بــدون توجه به درآمد های واقعی و وضعیت 
اقتصادی خویش بر اســاس عادات و رسوم 
طبقات مرفه تصمیم گیری می کنند و به انواع 
مخارج تجمالتی و لوکس و خرید کاالهایی 
غیرضروری دســت می  زنند که به آن نیازی 

ندارند.
در چنیــن فرضی، ره  آورد مصــرف گرایی، 
نابرابری، اســتفاده از شیوه  های غیر اخالقی 
برای ثروت  اندوزی، شیوع انواع بیماری  های 
ناهنجاری  های اجتماعی، تضعیف  اخالقی، 
روابط عاطفی و سســت شدن بنیان خانواده 

خواهد بود.
بی تردید وقتی که بر طبل حرص و مصرِف 
بیشتر کوبیده می  شود، به یقین فضیلت، تقوا، 
اخالق و دگردوســتی جایی ندارد، چرا که از 
درختــی که با آب مفاخــره و مصرف گرایی 
آبیاری می گردد، میوه  ای جز تبعیض، شکاف 
طبقاتی و آســیب  هــای اجتماعی نخواهد 
رویید و هرگز نمی توان چیدن میوه عدالت و 
نوع دوستی و اخالق و معنویت را از آن انتظار 

داشت.
متأسفانه در غیاب اخالق مداری در فرهنگ 
مصرف، میزان دارایی  های مادی افراد، معیار 
قرار می گیرد. در این هنگام، ارضا فقط ناشی 
از تأمین نیاز ها نیست، بلکه بیشتر از رقابت با 
دیگران سرچشمه می گیرد. خودنمایی و تقلید 

از دیگران، الگوی مطلوب رفتار می  شود.
 البته مصرف تفاخری نیــز، فقط به صورت 
موّقــت ارضا کننده اســت، چــرا که بدون 
معناداری و هدفمندی زندگی، مد ها و مدل 
 ها، چیــزی جز تبدیل نوعی از پوچی به نوع 

دیگر نیست.
بدیهی است اگر بنا باشد هم چنان بر اساس 
فرهنگ  اقتصــادی ســرمایه داری بر طبل 
مصرف گرایی کوبیده شود کل تولیدات کشور 
هم نمی  تواند پاســخگوی اشــتهای سیری  
ناپذیر حتی یک گروه باشــد تا چه رسد به 
همه افراد جامعه؛ این جاســت که باید اهرم 
 هاي فرهنگی برای کنترل و هدایت مصرف  

بهره جست.

بر متولیان امور فرهنگی نیز الزم اســت که 
شیوه صحیح مصرف را بر اساس آموزه های 
دینی و اخالقی، به گونه  ای در جامعه گسترش 
دهند که به شــکل فرهنگی عمومی درآید. 
آنچه امروز جامعه اسالمی از آن رنج می  برد.

نقش رسانه های ارتباط جمعی در ترویج 
الگوی مصرف

 نقش رســانه های جمعی در تبیین کارکرد 
صحیح مصرف، و نظارت بر سیستم اقتصادی 
انکارناپذیر است؛ بدین معنا که اگر رسانه  های 
گروهی بخواهنــد در روش زندگی و ترویج 
فرهنگ  مصرفی جامعه  ای بکوشند، بی  تردید 
دیــری نمی  پاید که فرهنگــی را جایگزین 
فرهنگ  دیگر می  کنند و حتی با هماهنگی 
شرکت  های تجاری و کمپانی  های اقتصادی، 
عادات غذایی و نوع ســلیقه  های افراد را نیز 
تغییر داده و با صنایع مورد نظر آنها هماهنگ 

می  سازند.
با آگاهی از این تأثیرگذاری، اگر وسائل ارتباط 
جمعی در مسیر صحیح و هماهنگ با نظام 
اقتصادی اسالم قرار گیرند و گرفتار وسوسه 
بهای هنگفت تبلیغات زیانبار اقتصادی شرکت 
 ها و مؤسســات مختلف که جــز به منافع 
خویش نمی اندیشند، نشوند می توانند نقش 
مؤثر نظارتی خویش را در جهت سیاست  ها، 
راهبرد ها و اهداف مورد نظر اسالم ایفا نمایند.
سخن آخر: )مدل توسعه باید با فرهنگ 

بومی هماهنگ باشد(
بی شــک ملت ها نمی  تواننــد با فرهنگ  و 
مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته 
تسلیم  شــوند که نه در تصویب آن حضور 
داشته  اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعیت 

دارد.
به تعبیر دیگر، نمی توان هم فرهنگ بیگانگان 
را پذیرفت و هم توقع اجرای کامل برنامه  های 
اقتصاد اســالمی داشت. باید برای اجرای آن 
فضاســازی فرهنگی مورد نظر اسالم انجام 
گیرد، تا جامعه اســالمی به سهولت، اقتصاد 
اســالمی را پذیرا شود؛ همان گونه که تحقق 
اخالق اسالمی، سیاســت و دولت اسالمی، 
خانــواده مورد نظر اســالم و مانند آن نیز با 
پذیرش فرهنگ  های بیگانه سخت دشوار و 

گاه ناممکن است.
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مقاله
ازدواج رسول خدا )صلی الله علیه و آله(

 و حضرت خدیجه )سالم الله علیها(، 10ربیع االول
تهیه و تحقیق: معاونت  پژوهش پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

چکیده:

موضــوع ازدواج پیامبر اکرم)صلــی اهلل علیه 
و آله( با خدیجه)ســالم اهلل علیهــا( و فرازهای 

مختلف حیات آنها از جمله فرزندان شان، 
بحث بسیار دامنه داری است. مشهوراتی 
مانند 40 سالگی حضرت خدیجه)سالم اهلل 
علیهــا( هنگام ازدواج بــا پیامبر اکرم)صلی 

اهلل علیه و آله(، یا ازدواج های ایشــان پیش 

از وصلــت بــا آن حضرت، بــه هیچ وجه 
تأییدات تاریخی قوی و غیرقابل مناقشــه 
ندارنــد و صرفــا نظریــات تاریخــی ای 
هســتند که به دالیلی غیرعلمی مشــهور 
شــده اند و در برابــر پژوهش های دقیق 
تاریخی تاب مقاومت ندارند. عالمه جعفر 
مرتضی یکی از پژوهشــگرانی است که در 
دهه های اخیر در تألیف ارزشــمند خود 
یعنی »الصحیح من سیرۀ النبی األعظم«، 
شواهد و قراین فراوانی را بر اختالف سنی 
بســیار کم پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( و 
خدیجه)ســالم اهلل علیها( و ازدواج نکردن آن 
بانو پیش از وصلت با حضرت رســول)صلی 
اهلل علیه و آله( اقامه می کند. شواهد و قراین 

و پژوهش هایی که مورد تأیید بســیاری 
از علما و مراجع شــیعه، از جمله حضرت 

آیت اهلل مکارم شیرازی نیز هست.

بــا توجــه به محوریــت شــخص پیامبر 
اکرم)صلــی اهلل علیه و آله( در تاریخ اســالم، 
بی گمان مقاطــع مختلف حیات پربرکت 
آن حضــرت و جزئیــات رفتارها و کنش 
های مربوط بــه آن، همواره مورد مطالعه 
صاحب نظران و تاریخ پژوهان بوده است. 
یکی از ایــن مقاطع مهــم و قابل توجه، 
موضوع ازدواج ایشان با خدیجه بن خویلد 
اســت که روز 10 ربیع األول سالگرد این 

پیوند مقدس است.

خدیجه کیست؟

خدیجه)سالم اهلل علیها( از پدری به نام خویلد 
بن أسد از خاندان قریش)1( و مادری به 
نام فاطمه بنت زائده متولد شد.)2( درباره 
سال تولد و سن او هنگام ازدواج در ادامه 
بحث هایی را مطرح مطرح خواهیم کرد.

منابــع تاریخی، اطالعات زیــادی درباره 
شخصیت خدیجه)ســالم اهلل علیهــا( در دوره 
پیش از اســالم بیان نمی کنند. اما تقریبا 
بــر یک نکته اتفاق نظــر دارند که او زنی 
داری حسن شهرت و حسن شرف و نسب 
و ثروتمند بود. او با این ثروت تجارت می 
کرد و ســرمایه خود را به صورت مضاربه 
و استخدام افراد برای تجارت، به کار می 

گرفت.)3(

چنانکــه در منابــع ثبــت شــده، ایــن 
خدیجه)ســالم اهلل علیهــا( بود که پیشــنهاد 
ازدواج بــا پیامبر)صلــی اهلل علیــه و آله(  را به 
ایشــان مطرح کرده اســت. این پیشنهاد 
پــس از آن روی داد که با درســت کاری 
و درســت گفتاری و امانت داری، حسن 
خلــق و کرامت اخالقی محمد)صلی اهلل علیه 
و آله( آشــنا شــد. این زمانی بود که او را 

امین بــر مالش قرار داده بــود و پس از 
برگشــتن پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( از سفر 
تجاری شــام، توسط میســره، غالمش با 
ویژگی هایــآن حضرت)صلــی اهلل علیه و آله( 

آشنا شد.)4(

گزارش های متعددی درباره جایگاه خاص 
خدیجه)ســالم اهلل علیها( نــزد پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( حتی تا ســال هــا پس از وفات 

شــان وجود دارد. در منابع آمده است که 
حضــرت خدیجه بهتریــن و صادق ترین 

وزیر، مشاور و مایه آرامش پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( بــود.)5( پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 

ســالها پس از رحلت خدیجه به یاد او بود 
و بــی نظیر بودنش را با چنین توصیفاتی، 
بیان می کرد که: »خداوند هیچگاه برایم 
همســری بهتر از او جایگزین نکرد، او مرا 
تصدیق نمود هنگامی کــه هیچکس مرا 
تصدیــق نکــرد، یاری ام کــرد در زمانی 
کــه هیچکس مرا یاری نکرد، از مالش در 
اختیارم قرار داد زمانی که همه مالشان را 

از من دریغ کردند«.)6(

میزان اختالف ســنی پیامبر)صلی اهلل 
اهلل علیها(  و خدیجه)ســالم  آلــه(  و  علیه 

هنگام ازدواج؟

یکــی از بحث های مناقشــه برانگیز قابل 
طرح در سرگذشت ازدواج پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیه و آله( و حضرت خدیجه)سالم اهلل علیها( 

موضوع سن آن دو بزرگوار هنگام وصلت 
شان است. درباره ســن پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیــه و آلــه( اقوال مختلفی وارد شــده 

اســت. بعضی از این اقوال سن حضرت را 
بیست و سه سال)7( عده ای بیست و پنج 
سال)8( برخی بیست و هشت سال)9( و 
عده ای هم سن ایشان را زمان ازدواج سی 

سال ذکر کرده اند.)10(

اختــالف نظرهــا راجع به ســن حضرت 
خدیجه)ســالم اهلل علیها( اما بیشــتر اســت. 
اعدادی که برای ســن آن بانو ذکر شده، 
از 25 تا 46 ســال در تغییر اســت. نکته 
مهم آن است که بیشتر مورخین، سن 28 
ســال را پذیرفته اند.)11( با این حال در 
روندی مشــکوک و غیرطبیعی، قولی که 
به 40 ساله بودن ایشان اشاره دارد )12( 

مشهور شده است.

بیهقــی، محــدث نامــدار اهــل ســنت 

قرن چهــارم دو عبارت دربــاره حضرت 
خدیجه)ســالم اهلل علیها( بیان می کند که از 
جمع بندی آنها مــی توان فهمید که آن 
حضرت در 25ســالگی با پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیه و آله( ازدواج کرده اســت. او در یک 

جا می نویســد که حضرت خدیجه در50 
ســالگی دار فانی را وداع گفته)13( و در 
جایی دیگر بیان مــی کند که پیامبر 15 
سال قبل از بعثت با آن بانو ازدواج کردند.

)14(

بــا توجه به اینکه بیشــتر منابع تاریخی، 
وفات ایشــان را ســال دهــم بعثت می 
دانند.)15( از مقایســه اعداد ســال های 
عمر ایشــان با تاریخ بعثــت و وفات، می 
توان به این جمع بندی رســید که به نظر 
بیهقی، حضرت خدیجه در 25 سالگی به 
همسری به خانه پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه 
و آله( رفتند. عــالوه بر بیهقی، این قول را 

ابن کثیر نیز اقوی دانســته)16( و قاضی 
ابرقــوه نیز در کتابش این قول را اشــهر 

اقوال معرفی کرده است.)17(

با این حال اکثر محققین و مورخین سن 
خدیجه)ســالم اهلل علیهــا( را هنگام ازدواج با 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( بیســت و هشــت 
ســال می دانند. نویسنده شذرات الذهب 
می گوید: »بسیاری ترجیح می دهند که 
سن او 28 ســال باشد«.)18( ابن عساکر 
و مرحوم اربلی نیز بــه نقل از ابن عباس 
می گوینــد که خدیجه در زمان ازدواج با 
آن حضرت بیست و هشت ساله بود.)19( 
مرحــوم إربلی همچنیــن در نقلی دیگر، 
سن 28 سالگی را برای ازدواج خدیجه از 

قول ابن حماد روایت می کند.)20(

گفتیم که احتمال 40 ساله بودن حضرت 
خدیجه)ســالم اهلل علیهــا( هنــگام ازدواج با 
پیامبر اکرم)صلــی اهلل علیه و آلــه( موضوعی 
اســت که گروهــی از مورخین آن را نقل 
مــی کنند و بر این اســاس، بــا توجه به 
وفات آن حضرت در سال دهم بعثت، سن 
ایشــان را در زمان ارتحال، 65 سال ذکر 
می کنند. این در حالی است که محدثین 
و مورخینی مثــل ابن عبدالبر)21( و ابن 

اثیــر)22( این قول را بســیار ضعیف می 
دانند.

آنچه بعد از همه این مناقشات قابل جمع 
بندی می نماید این اســت که نمی توان 
بــه همین راحتی نظریه 40 ســاله بودن 
حضــرت خدیجه را هنگام ازدواج - که به 
قول مشهور در این باره تبدیل شده است 
- پذیرفت و به نظر می آید اختالف سنی 

ایشان با پیامبر بسیار کم بوده است.

از  آیا خدیجه)ســالم اهلل علیهــا( پیش 
وصلت با پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 

ازدواج کرده بود؟

بحث بســیار مناقشــه برانگیز دیگری که 
همیشــه بعد از صحبــت ازدواج حضرت 
رســول)صلی اهلل علیه و آله( و خدیجه)سالم اهلل 
علیها( مطرح می شــود، این موضوع است 

کــه آیا آن بانوی مکرمــه، پیش از این با 
کسی ازدواج کرده بود یا خیر؟

اینکه ادعای شهرت شده، خدیجه)سالم اهلل 
علیها( قبل از ازدواج با رســول خدا)صلی اهلل 

علیه و آله(، دو بار ازدواج کرده و از شوهران 

به شدت  داشــته)23(  فرزندانی  سابقش 
مورد تردید اســت و در این باره ابهامات 

بسیار جدی وجود دارد.

اول اینکه: از ابن شهرآشوب نقل شده که 
احمد بالذری و ابوالقاسم کوفی در کتاب 
های شــان و ســید مرتضی در الشافی و 
شیخ طوســی در تلخیص الشافی متذکر 
این امر شــده اند که پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله( با خدیجه)سالم اهلل علیها( ازدواج کرد در 

حالی که ایشــان دختــری باکره بود. ابن 
شهرآشــوب حتی نقل مــی کند که این 
گفتــه در کتاب های االنــوار و البدع نیز 
مورد تاکیــد قرار گرفته اســت.)24( آیا 
می توان نظریات چنین دانشمندانی را به 
راحتی کنار گذاشت و گفت خدیجه)سالم 
اهلل علیها( پیــش از ازدواج با پیامبر با کس 

دیگری وصلت کرده بود؟

نکته دوم اینکه: طبق مضمون منابعی که 
برای خدیجه)سالم اهلل علیها( پیش از ازدواج 
با پیامبر همســرانی قائل اند، وی نخست 
با عتیق بن عایذ بــن عبداهلّل بن عمر بن 

مخزوم ازدواج کــرد که از او صاحب یک 
دختر شد و پس از مرگ عتیق به همسری 
ابوهالــه نباش بــن ُزرارۀ از بنی عمرو بن 
تمیــم که از هم پیمانان بنو عبدالدار بود، 

درآمد.)25(

حال با لحــاظ این نکته مــی گوییم که 
ابوالقاســم کوفی نقل کرده که از اجماع 
عــام و خاص و از آثــار اهل علم و راویان 
اخبار چنین بر می  آید که کسی از اشراف 
و بزرگان قریش باقــی نماند مگر آن که 
خواســتگاری  علیهــا(  اهلل  از خدیجه)ســالم 
کرده و خدیجه)ســالم اهلل علیها( به او جواب 
رد نداده باشــد. پس چون خدیجه )ســالم 
اهلل علیها( با رســول خدا)صلــی اهلل علیه و آله( 

ازدواج کرد زنان قریش بر او غضب کرده 
رهایش کردند. آنان به خدیجه )ســالم اهلل 
علیها( گفتند: »اشــراف و بــزرگان قوم از 

نپذیرفتی  امــا  نمودند؛  تو خواســتگاری 
و ردشــان کردی و حال بــا محمد یتیم 
ابوطالب که فردی فقیر و تهیدست است، 

ازدواج کرده ای؟«.

حال ســئوال این اســت، چگونه اســت 
خدیجــه ای که بــه تمام خواســتگاران 
متمول و با حســب و نسب خویش جواب 
رد داده به ازدواج با اعرابی بی نام و نشان 
از تمیم)نبــاش بن زراره( و مخزوم)عتیق 
بــن عایذ( تن در داده  اســت و آنان را بر 

اشراف قریش برتری داده است؟!)26(

اگر گفته شــود - بر فرض پذیرفتن اینکه 
ســن حضرت خدیجه )ســالم اهلل علیها( در 
زمان ازدواج بیســت و پنج یا بیســت و 
هشــت ساله بوده اســت - چگونه ممکن 
اســت دختری به این سن برسد و پدرش 
او را به امر ازدواج مجبور نکرده باشد؟! در 
جواب گفته می شــود که اوالً پدر ایشان 
قبل از جنــگ فجار از دنیا رفته بود)27( 
و از ایــن رو امکانی برای اجبار از ســوی 
پدر وجود نداشــته است. عموی او نیز که 
بعد از پدر عهده دار سرپرســتی او بوده، 
مسلم است که سلطه پدر را نداشته است. 
از طرفی بر زنی شــریف و پارســا که در 
جاهلیــت بــه جهت شــرافت و عفت بی 
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به طاهره و ســیده قریش)28(  مانندش 
مشهور بوده است، در دوره ای مثل دوران 
جاهلیت، عیب نیست که صبر کند تا مرد 

کامل و فاضل و ایده آل خود را بیابد.

موضوع دیگر در خور توجه راجع به ادعای 
ازدواج خدیجه)سالم اهلل علیها( با مردانی دیگر 
پیــش از نکاح با پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( 
این است که روایت شده که خدیجه)سالم 
اهلل علیها( از همســران سابق خود فرزندانی 

داشته است که فرزندی به نام »هند« نیز 
از جمله آنهاســت. راجع بــه اصل وجود 
ایــن »هند« - که در مذکر یا مؤنث بودن 
او نیز اختالف اســت! - اتفاق نظری بین 
محققین و مورخیــن وجود ندارد. در نام 
پدر هند اختالف وجود دارد که آیا پدرش 
ابو هاله، همان نباش بن زراره اســت یا بر 
عکس زراره بن نباش یا نام خود این پدر 
نیز هند اســت و یا به قولــی مالک بوده 
اســت؟ آیا واقعــا ابوهاله بعــداز عتیق با 
ازدواج  یا احتماالت  ازدواج کرده  خدیجه 
او قبل از عتیق را هم باید بررســی کرد؟ 
آیا او صحابی پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( بوده 
یا نه؟ آیا می توان قاطعانه این فرزند را از 
ابوهاله دانســت یا باید به احتماالت تولد 
او از عتیق نیز توجه نمود. آیا این »هند« 
اگر فرزند عتیق باشــد دختر است و اگر 
فرزند ابوهاله پســر؟ آیا ســرانجام او در 
جمل کشته شد یا بعداز شیوع طاعون در 
بصره؟)29( کســانی که معتقدند حضرت 
خدیجه)ســالم اهلل علیهــا( قطعا ازدواج کرده 
بودند و فرزندی به نام »هند« داشــتند، 
چگونه از کنار این ابهامات بســیار جدی 

می گذرند؟

به تبع نفی ازدواج خدیجه )سالم اهلل علیها( با 
غیر از رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( درباره 
بعضی از فرزندانی که در منابع تاریخی به 
ایشان منتسب می شود - مانند دخترانی 
به نام های زینب و رقیه - نیز مالحظاتی 
مترتب است. مثال باید از نظر دور نداشت 
که مورخی مانند ابــن اثیر می گوید: که 
زینب دختر خواهر خدیجه)ســالم اهلل علیها( 

یعنی زنی به نام »هاله« است.)30(

یــا مثال باید توجه داشــت که نقل هایی 
وجــود دارد که بیــان می کنــد  هاله با 
مردی مخزومــی  ازدواج کــرده بود و از 
او صاحب دختری شــد که نــام او را نیز 
»هاله« نهادند. ســپس به خاطر مرگ یا 
طالق شــوهر،  هاله )هاله مادر( با مردی 
تمیمی  به نــام ابوهند ازدواج کرد و از او 
نیز فرزندی به نام »هنــد« به دنیا آورد. 
این مرد تمیمی  همسر دیگری نیز داشته 
که از او »زینب« و »رقیه« متولد شــدند. 
این شوهر تمیمی و همسرش)مادر زینب 
و رقیــه( پــس از مدتی از دنیــا رفتند. 
»هند« دختر آن مرد تمیمی نیز به قوم و 
عشیره پدر مرحومش ملحق شد.)31( اما  
هاله)مــادر( و دخترش)که نام او نیز هاله 
بود( و نیز دختران هوویش یعنی »زینب« 
و »رقیــه«   تنهــا ماندند. خدیجه)ســالم 
اهلل علیهــا( آنــان را نزد خــود آورده بود.  

هاله)مادر( بعد از ازدواج رســول خدا)صلی 
اهلل علیه و آله( با خدیجه)سالم اهلل علیها( از دنیا 

رفت و این کودکان نــزد خدیجه ماندند. 
این دو کودک نزد خدیجه)ســالم اهلل علیها( 
باقی ماندنــد.)32( در حالی که دختران 
او نبودند و فرزندان ابو هند شــوهر خواهر 

خدیجه)سالم اهلل علیها( بودند.)33(

موضــوع ازدواج پیامبر اکرم)صلــی اهلل علیه 
و آله( با خدیجه)ســالم اهلل علیهــا( و فرازهای 

مختلف حیات آنها از جمله فرزندان شان، 
بحث بسیار دامنه داری است که به خاطر 
رعایت اختصار، امکان پرداختن به آن در 
این نوشــته کوتاه فراهم نیست. اما آنچه 
از جمع بندی همه ایــن نکات قابل فهم 
به نظر می آید، این اســت که مشهوراتی 
مانند 40 سالگی حضرت خدیجه)سالم اهلل 
علیهــا( هنگام ازدواج بــا پیامبر اکرم)صلی 

اهلل علیه و آله(، یا ازدواج های ایشــان پیش 

از وصلــت بــا آن حضرت، بــه هیچ وجه 
تأییدات تاریخی قوی و غیرقابل مناقشــه 
ندارند و صرفا نظریات تاریخی ای هستند 
که به دالیلی غیرعلمی مشهور شده اند و 
در برابــر پژوهش های دقیق تاریخی تاب 

مقاومت ندارند.

عالمه جعفر مرتضی یکی از پژوهشگرانی 

اســت که در دهه های اخیــر در تألیف 
ارزشــمند خود یعنی »الصحیح من سیرۀ 
النبی األعظم«، شــواهد و قراین فراوانی 
را بر اختالف ســنی بســیار کــم پیامبر 
اکرم)صلــی اهلل علیه و آله( و خدیجه)ســالم اهلل 
علیهــا( و ازدواج نکــردن آن بانو پیش از 

وصلت با حضرت رســول)صلی اهلل علیه و آله( 
اقامه می کند.)34(

شــواهد و قراین و پژوهش هایی که مورد 
تأیید بســیاری از علما و مراجع شیعه، از 
جملــه حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی 
نیز هســت؛ ایشــان نیــز مــی فرمایند: 
آگاه حضرت  دانشمندان  تحقیق  »مطابق 
خدیجه)ســالم اهلل علیهــا( هنــگام ازدواج با 
پیامبر بیســت و پنج ســاله یا بیســت و 
هشت ساله و دوشیزه بوده و روایت چهل 
ســال یک روایت غیر قابل اعتماد است و 
آن دو نفر که به عنوان شوهر قبلی او ذکر 
شــده شــوهر خواهر او بوده اند که نامش 
هاله بــود و فرزندانی را کــه نام می برند 

مربوط به خواهر اوست«.)35(
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سیری درکتابمعرفی کتاب

»خمس پشتوانه استقالل بیت المال«
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  )مدظله العالی(

اســالم به عنوان کامل ترین شریعت آیین 
توحیدی، برای جلوگیــری از نفوذ فقر و 
گسترش عدالت در بین مردم برنامه ریزی 
دقیق و جامعی داشــته و در برابر تمرکز 
قــدرت و ثروت در دســت عده ای خاص 
و ممتاز کــه به فقر، اختالفــات طبقاتی 
مردم جامعه منجر می گردد با برنامه ریزی 
فقهــی در قالب خمس، وســیله رشــد 
معنوی، افتتاح ابــواب رزق، تقویت دین، 
اســتحکام و اســتقالل مکتب فکری فقه 

تشیع را فراهم نموده است.

 لیکن با وجود این دشــمنان اسالم از پا 
ننشسته و برای انســداد تأثیرگذاری این 
فریضه بزرگ، با توطئه و دسیســه چینی 
و القائات شــبهات فکری، در بین صفوف 
مســلمین به مبارزه فکری با این فریضه 
بزرگ برخاسته اند. اینگونه است که تالش 
بی دریغ علمی  و مجاهدت هــای  فقهــی 
فقهــای بزرگ شــیعه به ویــژه آیت اهلل 
العالی(  شــیرازی)مدظله  مکارم  العظمی 
، در میادیــن اســالمی بــه منصۀ ظهور 
رسیده و با توضیح و تبیین فلسفه احکام 
و تشریح احکام مســتدل در قالب تألیف 

روی آن سم پاشــی می کنند، برای آگاهی 
عموم، نشر یابد تا جایی برای بهانه جویان 

باقی نماند.

»خمس پشتوانة استقالل بیت المال« 
در یک نگاه

پشــتوانۀ  کتاب»خمس  در  لــه  معظــم 
اســتقالل بیت المــال« ، حکم خمس و 
فلســفه آن را مورد بررسي قرار داده اند؛ 
مولّف در اوایل کتاب، خمس را به عنوان 
یکــی از منابع مهم جهان اســالم معرفی 
کرده و ســپس خمس را در روایات اهل 
سنت و روایات اهل البیت علیهم السالم، 
مود بررسی قرارداده و در ادامه به تاریخچه 
خمس در قرن های نخستین اشاره نموده 
ودر نهایت به دو پرسش کلیدی با عنوان» 
آیا خمس در صدر اســالم از مردم گرفته 
می شــد؟« و» آیا قرار دادن خمس برای 

سادات تبعیض است؟« پاسخ داده است.

از این رهگذر، موضوعاتی از قبیل سمپاشی 
های نفــاق افکنان ، خمس، از منابع مهّم 
مالی اســالم ، انگیــزه ایرادکنندگان ، آیا 
در قرآن خمس مخصــوص غنائم جنگی 
است؟ ، عقیده مفّســران مختلف در این 
موضوع ، بیان چکیــده احادیث خمس و 
این کــه آیا خمس در زمــان غیبت امام 
زمــان عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف 
بخشوده شده است؟به نوعی پاسخ به این 

دو پرسش کلیدی محسوب می شود.

ساختار اصلی کتاب

کتاب حاضر، رساله مختصری است که از 
مقدمه نویسنده و متن اصلی تشکیل شده 
است. روش معظم له در این کتاب، فقهی 
و اجتهادی است و از ادله گوناگون )قرآن، 

روایات، عقل و...( بهره برده است.

از:  عبارتنــد  کتــاب  اصلــی  عناویــن 

خمس،   .2 نفاق افکنان   1.سمپاشــی های 
از منابــع مهــّم مالــی اســالم  3. انگیزه 
ایرادکننــدگان  4. آیــا در قــرآن خمس 
مخصوص غنائم جنگی اســت؟ 5. خمس 
در روایات اهل تسّنن  6. خمس در روایات 
اهل بیت علیهم الســالم  7. آیا خمس در 
الســالم  امــام زمان علیه  زمان غیبــت 
بخشوده شده؟ 8. وضع خمس در قرنهای 
نخســتین  9. آیا قــرار دادن خمس برای 

سادات، تبعیض است؟

گزارش محتوایی

پاســخ به هفت پرســش اساسی در مورد 
خمس

معظــم له در این اثر به هفت پرســش و 
شــبهه در مورد خمس پاسخ علمی داده 

شده است:

 1.»انگیــز ایرادکننــدگان«، از این همه 
جوش و خروش بر ســر مســئله خمس 

چیست؟

 2. آیا در »قرآن مجید«، خمس مخصوص 
به »غنائم جنگی« است؟

 3. آیــا در »روایــات اســالمی« کــه از 
پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( رســیده، خمس 

منحصر به غنائم جنگی است؟

 4. روایاتی که از منابع اهل بیت پیامبر)صلی 
اهلل علیــه و آله( به ما رسیده در این زمینه به 

ما چه می گوید؟

 5. آیــا خمــس در زمــان غیبــت امام 
عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( »بخشوده« 

شده؟

 6. آیــا از نظر تاریخی در صدر اســالم از 
مردم خمس گرفته می شد؟

 7. آیا قــرار دادن خمس برای ســادات 
تبعیض است؟

چرا باید خمس داد؟

مولــف در این اثر ارزشــمند به فلســفۀ 
پرداخت خمس و جایــگاه آن در پویایی 
اقتصادی حکومت اسالمی پرداخته است؛ 
لــذا در فراز آغازین کتاب آمده اســت: با 
تاریــخ و »تعلیمات«  مختصر مطالعه در 

اســالم روشن می شــود که اســالم تنها 
یک سلسله دســتورات  و مقّررات اخالقی 
و عقائــد مربوط بــه مبدأ و معــاد نبود، 
بلکه حکومتی همــراه خود آورد که همه 
نیازمندي های یک جامعه پاک و مترّقی 
را تضمین می کرد و مسلّماً یکی از ارکان 
»بیت المال«  تشــکیل  حکومتــی  چنین 
برای رفع نیازمنــدي های اقتصادی بوده 

است.

بیت المال اســالمی که از بدو ورود پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله در مدینه و تشــکیل 
حکومت اسالمی به وجود آمد مشتمل  بر 
اموالی بود کــه از منابع متعّدد به ویژه از 

طریق»خمس« گردآوری می شد.

افکنی  شبهه  به  نســبت  روشنگری 
معاندان درباره خمس

مولــف در صــدد اســت تا ریشــه های 
شــبهه افکنی معاندان را علیه خمس بر 
مال ســازد؛ لذا در مطلبــی تحت عنوان 
» انگیــزۀ ایراد کننــدگان« اینچنین می 
نویســد:عّده ای با جوش و خروش فراوان 
برای به کرســی نشاندن دو مسئله، تالش 
و فعالیــت می کننــد: یکی مســئله عدم 
وجوب تقلید و دیگری مسئله عدم وجوب 
خمــس، و به وضوح می بینیم که مســئله 
از صورت بحث های علمی خارج شــده و 
شکل جنجال و هوچی گری و عوام فریبی 
به خود گرفته اســت و می دانیم هنگامی 
که بحث از صورت علمی خارج شــد و در 
این گونه مســیرها افتاد، به یقین در پشت 
پرده خبری است و انگیزه های دیگری آن 

را به وجود آورده است.

قرائن نشان می دهد که این دسته، با نقشه 
حساب شــده ای به جنگ این دو مســئله 
رفته اند؛ زیرا می بیننــد مادام که رهبری 
روحانی جامعه به دست دانشمندان بزرگ 
اسالمی و مراجع شیعه است و آنها عالوه 
بر نفوذ عمیق اجتماعی، دارای اســتقالل 
نقشه های  نمی توانند  هســتند،  اقتصادی 
فاســد خود را در زمینــه تخریب عقائد 
اســالمی مردم و توده های جمعّیت پیاده 
کننــد... عجیب اســت که دیگــران آرزو 

می کنند که چنین برنامه ای را اجرا کنند 
و این امتیاز بزرگ، یعنی اســتقالل کامل 
در اجرای برنامه های دینی را در پرتو آن 
بیابنــد؛ اّما معاندان لجوج اصرار دارند که 

این امتیاز را از ما سلب کنند.

آیا فقط غنایم جنگی مشمول خمس 
است؟

یکی از مسائلی که از سوی وهابیت و برخی 
از ناآگاهان علیه شیعه تبلیغ می شود این 
اســت که خمس مخصوص غنائم جنگی 
اســت و علمای شیعه به دروغ این مساله 

را به صورت گسترده مطرح کرده اند.

معظــم له در پاســخ به این شــبهه می 
نویســد: آیه  تنها خمــس غنائم جنگی 
را بیان می کند، و برای خمس در ســایر 
موضوعات باید از ســنت و اخبار و روایات 
صحیــح و معتبر اســتفاده کــرد و هیچ 
مانعی ندارد که قرآن به قســمتی از حکم 
به تناسب اشاره کند، و قسمت های دیگر 

در سنت بیان شود.

هم چنیــن مولّف با بررســی لغوی واژۀ 
غنیمت در کتب ارباب لغت از قبیل»لسان 
به  راغب«  »مفردات  و  العرب«،»قاموس« 
این نتیجه رهنمون می شــود که غنیمت 
معنی وســیعی دارد و بــه هرگونه درآمد 

قابل مالحظه ای اطالق می شود.

معظم له پس از طرح دیدگاه های مفسران 
شیعه و اهل ســنت مرتبط با آیۀ غنیمت 
می گوید: آیــه غنیمت، معنی وســیعی 
دارد و هرگونه درآمد و سود و منفعتی را 
شامل می شود، زیرا معنی لغوی این لفظ 
عمومیت دارد و دلیل روشنی بر تخصیص 

آن در دست نیست.

هم چنین در ادامه آمده است: اگر چه آیه 
در ضمــن آیات جهاد وارد شــده ولی هر 
درآمدی از هر موردی عاید شما شود )که 
یکــی از آنها غنائم جنگی اســت( خمس 
آن را بپردازیــد مخصوصــا کلمه »ما« ء 
موصوله و کلمه »شــی ء« کــه دو کلمه 
عام و بدون هیچ گونه قید و شــرطند این 

موضوع را تقویت می کند.

کتاب ارزشمند »خمس پشتوانۀ استقالل 
بیت المال« به حیات فکری شبهه افکنان 

و القائات آنان خاتمه می دهند.

از ایــن رهگــذر معظــم له بــه برخی از 
مهمترین مســائل مستحدثه پیرامون این 
فریضه پاسخ داده که نتیجۀ آن، شکوفایی 
و پویایی فقه شــیعه و اســتحکام اعتقاد 

فقهی، پیرامون مسئله خمس می باشد.

انگیزه تألیف اثر

معظم لــه در مقدمۀ کتــاب و در تبیین 
پشــتوانۀ  کتاب»خمس  نــگارش  انگیزه 
اســتقالل بیت المال«یادآور شــده است: 
کمتر کاری مانند »سم پاشی کردن«، آن 
هم در اذهان افرادی که اّطالعات وسیعی 
ندارند، ســاده و آسان است؛ زیرا این کار 
همانند تخریب یک ساختمان است؛ یک 
عمــارت را گاهی باید در چندین ســال 
ســاخت و آباد کــرد، درحالی که در چند 
ثانیه می توان آن را ویران نمود. بنابراین، 
اگر می بینیم وسوســه هاِی شیطانِی افراد 
کم مایــه ای در محیط مــا، در پاره ای از 
افکار ساده اثر گذاشته، نه به خاطر قدرت 
و منطق وسوســه گران است و نه به خاطر 
ضعف مبانــی و منطق اســالم، بلکه این 
خاصّیت سم پاشــی در میان افرادی است 
که سطح اّطالعاتشان باال نیست و بهترین 
راه مبارزه با این سم پاشی، باال بردن سطح 
آگاهی مردم در مسائل اسالمی است؛ زیرا 
هنگامــی که آفتاب علم و دانش در دل ها 
طلوع کند، شــب پره ها خود را به ســرعت 
پنهان می کنند... به همین دلیل، تصمیم 
بــر این اســت کــه به خواســت خداوند 
بــزرگ، جزوه های فشــرده و مختصر، اّما 
حساب شــده و منطقی در مسائل مختلف 
اســالمی و آنچه مربوط به آئین تشّیع و 
اهل بیت علیهم السالم است و نفاق افکنان 
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نویســنده در ادامــه از روایات شــیعه و 
روایات اهل ســنت نیز بهــره می گیرد و 
منحصر کردن »خمس« در غنائم جنگی 

را نادرست بر می شمرد:

بعضی می گویند در هیــچ یک از روایات 
اسالمی، خمس در غیر غنائم جنگی بیان 
نشده است و در روایات، منحصرا سخن از 

خمس غنائم جنگی است.

این ادعا از ادعاهای بســیار بی اســاس و 
نشــانه عدم احاطه گوینده این سخن بر 
احادیث اسالمی است زیرا خمس در غیر 
غنائم جنگی، هم  در روایات  اهل  تســنن  

وارد شده است و هم در روایات شیعه .

بررسي روایی وضعیت خمس در عصر 
غیبت

بی شک خمس از آن مقام امامت و بودجه 
اساس،  براین  اســت.  اســالمی  حکومت 
ممکن است برخی بپندارند، در زمانی که 
الیدی وجود  حکومتی و حاکم مبســوط 

ندارد، پرداخت خمس الزم نیست.

در این میان روایاتی نیز نقل شــده است 
که بر طبــق اطالق آنها؛ ائمه اطهارعلیهم 
الســالم، خمس را در زمــان غیبت امام 
مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف به 
شیعیان بخشیده و بر آنان حالل نموده اند 
و الزم نیســت مردم تنها سهم امام علیه 
الســالم و یا سهم سادات را هم بدهند که 
در فقه به آن »اخبار تحلیل خمس« گفته 
می شود. فقهای بزرگوار بحث های مفصلی 

در این موضوع مطرح کرده اند.

معظم له نیز در صدد پاســخگویی به 
این شــبهه برآمده و اینچنین 

نگاشــته اســت:آیا در زمان 
غیبت امــام زمان عجل 

اهلل تعالــی فرجــه از طــرف آن حضرت 
خمس به شیعیان بخشیده نشده و مردم 
بیت المال  بــه  را  همچنان موظفنــد آن 
اسالمی بپردازند تا به مصرف الزم برسد؟ 
درحالی کــه روایات متعــّددی می گوید: 
»امامــان اهل بیت علیهم الســالم خمس 
را بخشــیدند«؛ بنابراین، اگر قبول کنیم 
خمــس در همــه درآمدها واجب اســت 
باید بخشــودگی آن را نیز در زمان غیبت 

بپذیریم.

 پاســخ این ســؤال تقریباً در تمام کتب 
فقه اسالمی آمده اســت و آنها که گمان 
می کنند این سؤال، ســؤال تازه ای است 
و یــا تنها خودشــان احادیــث تحلیل را 

دیده اند، گرفتار اشتباه بزرگی هستند.

ســپس معظم له روایــات موجود در این 
زمینه را به پنج بخش تقسیم کرده و بعد 
از توضیح و بحث و بررســی در مورد آن، 

سرانجام چنین می نویسد: 
از مجمــوع آنچــه گفتیم 
چنین نتیجه می گیریم که 
هیچ گونه دلیل قابل قبولی 
به طور  تحلیل خمس  برای 
مطلق در دســت نیســت 
و آنهــا کــه چنیــن اّدعا 

می کنند، در حقیقت مطالعه دقیقی 
روی این روایات نداشــته اند؛ وگرنه 
با توّجه به تقســیم بندی باال روشن 
می شــود روایتی کــه مضمون آن 
معاف بودن عمــوم افراد از خمس 
بوده باشــد وجود ندارد... و خمس 
همچنــان به عنــوان یــک قانون 
اســالمی، باقی و برقرار اســت و 
سایر  همچون  موظفند  مردم  هم 

فرایض 
بــه آن 

عمل 
کنند.

به  خمس  اختصــاص  آیــا 
سادات تبعیض نیست؟

 معظم لــه در فراز پایانی کتاب 
در پاســخ به کســانی که تصّور 
از  نیمی  اختصــاص  می کنند 
خمس به ســادات و فرزندان 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله یک 
نوع تبعیــض و امتیاز نژادی و 
مغایر بــا روح عدالت اجتماعی 

است، اینگونه پاسخ می گوید:

کســانی که چنین فکر می کنند 
به طور قطع شرایط و خصوصیات 
را کاماًل  این حکــم اســالمی 

بررســی نکرده اند؛ زیرا جواب این اشکال 
به طور کامل در این شــرایط نهفته شده 

است.

از خمس  نیمــی  اّوالً،  اینکــه:  توضیــح 
که مربوط به ســادات بنی هاشــم است، 
منحصــراً باید بــه نیازمنــدان آنان داده 
شــود، آن هم بــه انــداز احتیاجات یک 
سال و نه بیشتر؛ بنابراین، تنها کسانی از 
آن می توانند اســتفاده کنند که یا از کار 
افتاده اند و یا بیمارند و یا کودک یتیم و یا 
کســان دیگری که به علّتی در بن بست از 
نظر هزینه زندگی قرار گرفته اند؛ بنابراین، 
کســانی که قادر به کار کردن هســتند و 
بالفعل یــا بالقّوه می تواننــد درآمدی که 
زندگانی آنها را بگرداند داشــته باشــند، 
هرگــز نمی توانند از این قســمت خمس 
اســتفاده کنند و جمله ای کــه در میان 
بعضی از عوام معروف است، که می گویند: 
ناودان  بگیرند، هرچند  »ســادات خمس 
خانه آنها طال باشــد«، گفتــار عوامانه ای 

بیش نیست و هیچ گونه پایه ندارد.

ثانیاً، مســتمندان و نیازمندان ســادات و 
بنی هاشم حق ندارند از »زکات« چیزی 
و  کننــد  مصــرف 
به جــای آن بایــد 
همیــن  از  تنهــا 
خمــس  قســمت 

نمایند. استفاده 

ثالثــاً، اگر ســهم ســادات کــه نیمی از 
خمس اســت از نیازمندی سادات، بیشتر 
باشــد، باید آن را بــه بیت المال ریخت؛ 
همان طورکه اگر ســهم ســادات کفایت 
آنها را ندهد، باید از بیت المال و یا ســهم 

»زکات« به عنوان ناچاری به آنها داد.

با توّجه به جهات ســه گانه فوق، روشــن 
می شــود که در حقیقت هیچ گونه تفاوت 
از نظر ماّدی میان ســادات و غیر سادات 

گذارده نشده است.

الزم بــه ذکر اســت این کتــاب نفیس ، 
در ســال 1370ش، در یــک جلد و در 
119صفحــه، در قطــع وزیری توســط 
انتشــارات مدرســه االمام امیرالمومنین 
علیه الســالم) موسسه مطبوعاتی هدف(، 
به زیور طبع آراســته شده و تا کنون نیز 

چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
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معارف اسالمی

تعــارض عقیده امامت بــا خاتمیت 
پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله(!

پرســش: خاتمّیت پیامبر اسالم)صلی اهلل 
علیه و آله( چگونه با عقیده شــیعه مبنی بر 

امامــت عّده ای معصوم کــه صاحب اکثر 
شئون پیامبری هستند قابل جمع است؟

پاسخ اجمالی: دو مفهوم نبوت و امامت 
اگرچه در مؤلفه هــا و مفاهیمی همچون 
علم، عصمت، حجــت بودن برای پیروی، 
تببین و تفســیر وحی و زمام داری امور 
جامعه اســالمی مشــترک اند، اما نبوت 
پیامبــر خاتم)صلی اهلل علیه و آله( واجد مؤلفه 
هایی اســت که هیچ کس جز او – حتی 
ائمه – نمی تواند آنها را دارا باشد؛ مؤلفه 
هایی چــون ادعای نبوت، دریافت و ابالغ 

وحی و برخورداری از معجزه.

عــالوه بر آن وقتــی بپذیریم کــه نزول 
»وحی تشریعی« بعداز پیامبر قطع شده، 
»خاتمیت« منافاتی با برخورداری ائمه از 
علوم غیب غیراکتسابی و الهام های الهی 
پیدا نمــی کند. الهام هــای غیبی امری 
است که هر کســی می تواند با سلوک و 
طی مراتب اخالقی از آن برخوردار گردد 
و به تصریح قرآن اشــخاصی غیر از انبیاء 

الهی نیز مخاطب آن بوده اند.

توجه به این نکته نیز ضروری اســت که 
ائمه در مقام بیان احکام و تفســیر آموزه 
های وحیانی، مســتقل نیستند و بر خوان 
قرآن و تعالیم نبوی که از راه های معمولی 
و غیبی به دست شان رسیده، نشسته اند.

پاسخ تفصیلی: عقیده شیعه در خاتمّیت 
پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله(

شــیعیان همانند تمامی مســلمانان دنیا 
و با تبعیــت از آیات و روایــات صریحی 
که به دســت شان رســیده، معتقدند که 
پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه وآله( »خاتم 
النبیین« است و بعداز وفات ایشان، وحی 
دیگر به صورت تشریعی و آن گونه که بر 
حضرت شــان نازل می شد، بر هیچ کس 

دیگری نازل نشده است. در بیانی تاریخی 
از حضرت علی)علیه الســالم( نقل شده است 
که بعداز دفن پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه و 
آله( فرمودند: »بأبي أَنَت و أُّمي یا َرســوَل 

اهلل لََقِد انَْقطَع بَِمْوتِک ما لَم ینَقِطع بَِموِت 
ۀ« ؛ )پدر و مادرم فدای  َغیِرک ِمَن النَُّبــوَّ
تو باد ای رســول خدا، با رحلت تو چیزی 
قطع شد که با مرگ هیچ پیامبری غیر از 

تو قطع نشد و آن همان نبوت است(.

با این حال ممکن اســت عده ای از ســر 
جهل یا با هــر انگیزه دیگری، این اعتقاد 
واضح و روشن شــیعه را نادیده گرفته و 
تصویری نادرســت از باورهای آنان راجع 
بــه رابطه خاتمیت و امامــت ارائه دهند. 
همچنــان که برخــی در تریبــون های 
شفاهی و نوشته های شان مدعی شده اند 
که شیعیان شخصیتی همانند پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله( بــرای ائمه قائل اند؛ زیرا اوال 

آنهــا را معصوم می داننــد و ثانیا آنها را 
دارای حق تشریع احکام معرفی می کنند 
و ثالثــا معتقدند ائمه با ارتباطی شــبیه 
وحی کــه با خداوند دارنــد، از علم غیب 
برخوردارند. از این رو خاتمیت نزد شیعه 

امری مخدوش و متزلزل است.

ماهیت، ویژگی هــا و مأموریت های 
»نبی« در نگاه شیعه

برای پاســخ به ادعای فوق، مشــاهده و 
بررسی منصفانه و بی طرفانه عقاید شیعه 
کافی اســت. نبی در اصطالح علم کالم به 
کســی گفته می شود که ضمن دارا بودن 
صفاتی مانند علم، عصمت و واجب االطاعۀ 
بودن، باید دارای مؤلفه های دیگری مانند 
ادعای نبوت، نــزول وحی از طرف خدا و 
در صورت لزوم، برخورداری از معجزه نیز 
اســت. مؤلفه هایی که مختص پیامبران 
اســت و امامان معصوم)علیه السالم( هیچ 
گاه ادعای برخورداری از آنها را نداشته و 
شــیعیان آنها هم هیچ گاه پیشوایان خود 
را به آن حد )نبوت و نزول وحي تشریعی 

و معجزه آوردن( ارتقا نداده ند.

بر اساس شؤون انبیاء می بینیم که پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه و آلــه( در زمان حیات 

شــان مســئولیت های مختلفی بر عهده 
داشــتند که برجســته ترین و مهم ترین 

شان عبارت اند از:

دریافــت و ابالغ وحی: این همان شــأن 
اساســی نبوت و بــه تعبیــر دیگر گوهر 
پیامبــری اســت. قرآن مجیــد در موارد 
متعددی بر رســالت پیامبــران الهی و به 
ویــژه پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه وآله( 

تأکید کرده است. 

تبییــن وتفســیر وحی: بیــان معصومانه 
وتوضیــح آموزه هــای وحیانی برای امت 
و رفــع هرگونه اختالف در فهم و کشــف 
وتفسیر دین از جمله وظایف پیامبر است. 
قــرآن دراین بــاره می فرمایــد: »َوأَنَزلَْنا 
َل إِلَْیِهْم«  ْکــَر لُِتَبیَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ إِلَْیَک الذِّ
؛ )وکتــاب ]قرآن[ را بر تو فرســتادیم تا 
برای مردم آنچه را که به ســوی ایشــان 

نازل شده است، بیان و تفسیر نمایي(.

والیت و زمامداری امت: از دیگر شــئون 
پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله( تأسیس 
دولــت اســالمی و رهبــری و مدیــرت 
کالن اجتماع در چارچــوب قوانین الهی 
بوده اســت. قرآن در مــوارد مختلف به 
ابعــاد گوناگون این مســأله پرداخته و بر 
والیت و رهبــری آن حضرت و اطاعت و 
فرمانبرداری امت از آن حضرت در مسایل 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید کرده 

است. 

پیامبــر اســالم)صلی اهلل علیــه وآله( بر 
اســاس این مســئولیت ها و شــؤون، تا 
آخریــن روزهــای حیات مبارک شــان، 
لحظه ای از این مأموریت های شان غافل 
نشــدند. اما آیا وظایفی که ایشان به آنها 
باید بعداز وفات شــان،  می پرداختنــد، 

بدون متولی باقی می ماندند؟

اختصاصی  غیر  شؤون  متولیان  ائمه، 
پیامبر

ما شــیعیان معتقدیم که پیامبر اســالم 
حضرت محمــد بن عبداهلل)صلی اهلل علیه 
وآله( خاتم انبیاء است. علمای لغت خاتم 
را به رسیدن چیزی به انتهای خود و مهر 
زدن بــر چیزی معنا کــرده اند و بدیهي 

اســت تا چیزی به انتها نرســد مهر تأیید 
نمي خورد.

مــا معتقدیــم آن چیزی که در رســالت 
آن حضرت به انتها رســیده، شأن بسیار 
مهم ایشــان در »تلقی وحی و شــریعت 
الهی از ســوی خدا و ابالغ آن به مردم« 
بوده است. یعنی همان شأن خاص وجود 
مقدس ایشان که قابل تسّری و تحقق در 

موجودات دیگر نیست.

اما اختصاص این شــأن بــه آن حضرت، 
ربطی به دیگر شــؤون ندارد. ما معتقدیم 
که »امامت« اســتمرار نقش پیامبر در دو 
حوزه دیگر یعنی »تبیین و تفســیر دین« 
و »حوزه مدیریت و رهبری امت اســالم« 
اســت. بنابراین هیچ تعارضــی بین ختم 

نبوت و امامت وجود ندارد.

با این توضیح و چنانچه در ادامه بیشــتر 
برخــورداری   - داد  خواهیــم  توضیــح 
ائمه)علیهم الســالم( از عصمت، ارتباط با 
غیب و علوم غیر اکتســابی و بیان و اقامه 
شریعت، نافی و ناقض »خاتمیت« نیست.

عصمت

اعتقــاد شــیعه بــه عصمت ائمــه اهل 
بیت)علیهــم الســالم( به هیــچ وجه به 
معنــای نبی انگاشــتن آنها نیســت. این 
اعتقاد مبتنــی بر براهیــن متعدد عقلی 
اســت. اگر امامت را به این شکل تعریف 
کنیم که امری اســت متمم نبوت از نظر 
بیان دین، یعنی به آن دلیل وجودش الزم 
اســت که وظیفه پیامبر را در بیان احکام 
انجام دهد، به همان دلیل که پیغمبر باید 
معصوم از اشتباه و گناه باشد امام نیز باید 

چنین باشد. 

ائمه)علیهم  اکتســابی  غیــر  علوم 
السالم( و ارتباط با غیب

علــوم الهی ائمه که علومی غیراکتســابی 
اند، از منابع مختلفی سرچشمه می گیرد: 
منابعی مانند علومی که پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیــه وآله( بــه حضــرت علی)علیه 
الســالم( به صــورت عادی یا با اشــراق 
و افاضــه باطنی آموخت و از ســوی آن 

حضرت نیز به صورت ســینه به سینه به 
دیگر ائمه)علیهم السالم( رسید. یا علومی 
که به واســطه حضرت فاطمه زهرا)سالم 
اهلل علیهــا( به دیگر ائمه)علیهم الســالم( 
رسید و یا علومی که توسط الهامات الهی 
یا با هم کالم شــدن ائمه)علیهم السالم( 
با فرشتگان به آن حضرات رسیده است. 

ادعای علم غیراکتسابی و همچنین ارتباط 
ائمه)علیهم السالم( با عالم غیب از طریق 
الهام و وحی غیرتشــریعی، مالزمه ای با 
نبوت نداشــته و هیچ یک از اندیشمندان 
شــیعه نیز چنین قصدی را نداشته اند. به 
عبارت دیگر اینکــه ائمه با الهامات غیبی 
با فرشــتگان و خداوند همکالم شوند و با 
آنها ارتباط داشته باشند، به معنای نبوت 
جدید یا نقض خاتمیت نیســت. شــهید 
مطهری تصریــح می کند کــه: »ممکن 
اســت بشــری از لحاظ صفــا و کمال و 
معنویت برســد به مقامی که به قول عرفا 
یک سلسله مکاشــفات بر این او رخ دهد 
و حقایقی از طریق علم الهامی به او ارائه 

شود«. 

خداونــد متعال اخبار آســماني را درجه 
بندی و بــراي هر مقامی اخبار مناســب 
همان ســطح را ارســال کرده است. انبیا 
صاحب عالی ترین مقــام اند و در نتیجه 
باالترین خبر آســمانی هم بــر آنها نازل 
شــده اســت. اما غیر انبیاء - حتی بدون 
وجود و وساطت انبیاء - از اخبار آسمانی 
محروم نیســتند. خداونــد در مورد مادر 
حضرت موســی)علیه السالم( در آیه 38 
ســوره طه می فرمایــد: »إِْذ أَْوَحْینا إِلی 
أُمِّــَک ما یُوحی«؛ )آن  زمان که به مادرت 
آنچــه الزم بود الهــام کردیم(. روشــن 
اســت که مادر حضرت موسی)علیه السالم( 
پیامبر نبود امــا خداوند آنچه را الزم بود 
بی واســطه به او الهام کــرد. وقوع چنین 
چیزی برای ائمه اهل بیت)علیهم السالم( نیز 
ممکن و واقع بوده و در عین حال منافاتی 
با خاتمیت پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه و آله( 

نداشته است.

شــأن ائمه)علیهم السالم( در بیان و 
اقامه شریعت

ائمــه هیچ وقت چیــزی را از نزد خود و 
مســتقال تشــریع نمی کنند. بر اســاس 
فقــط خداوند  این  اســالمی،  باورهــای 
اســت که احکام را تشــریع مــی کند و 
حتــی پیغمبر)صلی اهلل علیــه و آله( نیز 
اخذکننده قوانین تصویب و تشــریع شده 
الهــی به وســیله وحی اســت و خود او 
حق تشــریع ندارد و بنابراین به امامان و 
اوصیای پیامبر به طریق اولی حق تشریع 
اهــل بیت)علیهم  ائمه  بنابراین  ندارنــد. 
الســالم( بیان احکام حــالل و حرام را به 
نحو مســتقل انجام نمی دانــد و در این 
مورد کامال تابع و پیروی رسول اکرم)صلی 

اهلل علیه و آله( بودند.

به طــور کلی مــی توان گفــت در نظام 
اهلل  اکرم)صلی  پیامبــر  شــیعه،  معرفتی 
علیه وآله( شریعت الهی را ابالغ و تا زمان 
حیات مبارک شان، اجرا کردند اما وظیفه 
ادامــه اقامه آن و نیز تبیین همه جنبه ها 
با استفاده از آیات قرآن و احادیث و آموزه 
های نبوی و حفظ آن از تحریف بر عهده 

ائمه)علیهم السالم( بود.

سخن پایانی:

در کتاب های کالمی، بحث های مختلفی 
راجــع به مأموریت ها و مســئولیت های 
بیان شده است. وطایفی همچون  »امام« 
امر و نهی در رسیدن به کمال ، مرجعیت 
حل اختــالف و... . اما چیزی که با اندک 
مطالعه ای برای هر پژوهشــگر منصف و 
بــی غرضی واضح می شــود، وجود تمایز 
آشکار بین »نبوت« و »امامت« در عقاید 

شیعه است.
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احکام شرعی

1. استفاده از امکانات مسجد برای مراسم ختم

پرسش: استفاده از امکانات مسجد، اعّم از ظروف آشپزخانه و 
مانند آن، در مراســم ختم افراد )چه در داخل مسجد و چه در 

بیرون مسجد( چه حکمی دارد؟

پاسخ: جایــز نیست مگر این که نظر واقفین عاّم بوده باشد، یا 
عرف محّل چنین اقتضا کند.

2. تجاری سازی بخشی از مسجد

پرسش: آیــا می توان بخشی از مســجد مثل زیر زمین آن را 
تبدیل به آشــپزخانه نموده یا در بازسازی، چند مغازه درست 

کرده و اجاره داده شود؟

پاســخ: اجاره دادن مســاجد تحت هیچ عنوان جایز نیست؛ 
توضیح آنکه گاهی قسمتی از مسجد را تبدیل به منبع درآمدی 
برای مسجد می کنند؛ مثاًل زیرزمین آن را به آشپزخانه تبدیل 
می کنند و کرایه می دهند یا در بازســازی مسجد چند مغازه 
درســت می کنند که درآمد آنها را صرف مســجد می کنند ، 
اینها هیچ کدام از نظر شــرعی جایز نیســت، نه مسجد را می 
تــوان اجــاره داد و نه می توان از آن مغــازه ای جدا کرد و نه 
زیرزمین آن را می توان به عنوان آشپزخانه و... کرایه داد چون 
زمین مســجد هر چه پایین هم برود باز هم جزء مسجد است 
و احکام مســجد را دارد.البته اگر ایــن تغییرات را بدون اجازه 
انجام دادند ما نمی گوییم آن را تخریب کنند ولی باید از خود 
آن برای مسجد استفاده شــود نه از درآمد آن. مثاًل اگر مغازه 
ایســت، درب بیرونی آن را مسدود کنند و دری از داخل برای 
آن باز کنند تا به عنوان اتاقی برای مســجد مورد استفاده قرار 
گیرد،در ضمن باید توجه داشــت که اگر از اول نیت ســاخت 

مغازه و مانند آن را داشــته باشند، این کار مانعی ندارد.

3. تبدیل قسمتی از مسجد به مکانهای فرهنگی

پرسش: آیــا مي توان مساجد را توسعه داد و قسمتي از آن را 
به حســینیه، کتابخانه، پایگاه بسیج، خانه عالم یا خانه خادم و 

امثال آن تغییر دارد؟

پاســخ: از روز اّول که مســجد را وقف مي کننــد مي توانند 
بخشــي یا طبقه اي را مسجد و بخش یا طبقات دیگر را براي 

امــور دیگري درنظر بگیرند. ) الوقوف علي حســب ما یوقفها 
أهلها ( و آنچه را جزء مســجد نمي کنند حکم مســجد ندارد 
پس مي توان بخشــي را حسینیه و یا حتي سرویس بهداشتي 
کرد و بخش دیگر را مســجد به شــرط این که مسجد را آلوده 
نکند، ولي اگر بعد از وقف و ســاخته شدن مسجد مي خواهند 
بخشــي از آن را تغییر دهند یا طبقه اي به عنوان غیر مسجد 
به آن اضافه کنند در مواردي که مزاحم نمازگزاران نباشد و در 
شأن مسجد باشــد مانند حسینیه و کتابخانه و بسیج و مراسم 
عزاداري اشــکال ندارد ولي در هر حال حکم مســجد را دارد؛ 
ولي ســاخت یا تبدیل به خانه عالم و خانه خادم یا محلّي براي 

بانواني که عذرشرعي دارند، جایز نیست.

4. فروش و تبدیل موقوفات مسجد

پرســش: لطفا به ســؤاالت زیر پاســخ بدهید :الف : چنانچه 
مســجدی خراب شود ، و ســایلی داشته باشــد می توان آنها 
را فروخت؟ب : اگر مســجد وســایل اضافی یا قدیمی دارد که 
قابل اســتفاده نیســت یا ارزش باالیی دارند؛آیا می توان آن را 
فروخــت و تبدیل نمود؟ج : آیا می توان آن وســایل را به فقیر 

و مستحق داد؟

پاسخ: الــف : فروش موقوفات به هیچ عنوان جایز نیست و اگر 
مسجد خراب شود باید آنها را صرف تعمیر همان مسجد کنند 
و هرگاه به درد آن مســجد نخورد باید در مساجد دیگر صرف 
شــود و اگر به درد مساجد دیگر نیز نخورد باید آن را بفروشند 
و پولش را اگر ممکن اســت صرف تعمیر همان مسجد و گرنه 
صرف تعمیر مســجد دیگر نمایند.ب: فروش موقوفات به هیچ 
عنوان جایز نیســت ولی اگر به هیچ وجه در آن مســجد قابل 
استفاده نیســت می توانند آن را بفروشند و اشیاِء مشابه قابل 
اســتفاده خریداری کنند و اگر اشیاِء مشابه الزم ندارد در سایر 
احتیاجات آن مسجد صرف شود،در مورد وسایل باال قیمت نیز 
همیــن گونه عمل نمایند.ج : نمی توان به فقیر داد و باید طبق 
صورت قبلی عمــل نمود،مگر این که به هیچ وجه قابل فروش 

نباشد.

5. فروش مستغالت مسجد

پرسش: منزلــی که با مسجد مقداری فاصله دارد وقف مسجد 

شــده اســت و آن را تبدیل به آشپزخانه مســجد کرده اند و 
مدتی نیــز مورد بهره بــرداری قرار گرفته اســت ولی اکنون 
زمینی که در جنب مســجد است، وقف آن مسجد شده و قرار 
است آشــپزخانه مسجد شود، آیا جایز است آشپزخانه سابق را 

بفروشند و پول آن را صرف آشپزخانه جدید کنند؟

پاسخ: اگر وقف مسجد شــده، فروختن آن جایز نیست؛ بلکه 
مــی توانند اجاره دهند و درآمد آن را صرف آشــپزخانه جدید 
کنند و اگر ملک مســجد است اما وقف مسجد نیست، می شود 

آن را فروخت و صرف آشپزخانه جدید کرد.

6. استفاده از وسایل مسجد یا حسینیه برای ختم و عروسی

پرسش: اســتفاده از وسایل مسجد یا حســینیه برای ختم و 
عروسی و مانند آن چه حکمي دارد؟

پاســخ: دو حالت دارد : اگر از امکانات مسجد، براي مراسمي 
که در آنجا برپا مي شــود )مانند مجلــس فاتحه( که در عرف 
منطقــه معموالً این گونه مجالس را در مســاجد برپا مي کنند 
اســتفاده شود، اشــکال ندارد؛ و به دلیل اســتفاده شخصي از 
امکانات ، پولي را بابت هزینه هایي که بر مســجد تحمیل مي 
شــود مي پردازند. ولي بیش از این مقدار بابت اجاره مسجد و 
امثال آن جایز نیســت و اگر به عنوان کمک به مسجد باشد با 
رضایــت پرداخت کننده مانعي ندارد.ولي گاه امکانات مســجد 
را بیرون مي برند، یا غذا را در آشــپزخانه مسجد براي مراسم 
خــارج از آن مي پزنــد، در این موارد حکم اّولیــه عدم جواز 
اســت و باید از امکانات مسجد براي خود آن استفاده کرد، مگر 
در مناطقي که عرف محل این گونه اســت؛ یعني کســاني که 
امکانات را از اّول وقــف مي کنند، وقف عام کرده اند نه خاص 
مســجد و در صورت شــک در نّیت وقف کننده ها قدرمتیّقن، 
مخصوص مســجد خواهد بود.البته باید توجه داشت در هر دو 
صورت اگر از امکانات برای عروسی استفاده می شود، مشروط 

بر آن است که مستلزم کار حرام نباشد.

7. سرمایه گذاری و سپرده گذاری پول مسجد

پرسش: اگــر برای مسجد پولی جمع آوری شود برای مصارف 
الزمه، امــا مقداری از آن اضافه بیایــد ؛در این صورت آیا می 

توان با این پول معامله کرد و برای مسجد درآمد کسب نمود 
یا می توان به شــخصی قرض داد یا می توان در بانک ســپرده 

گذاری نمود؟

پاســخ: مصرف کردن این پول تنها در صورتی جایز است که 
رضایِت دهندگان پول نســبت به آن جلب شود ولی در صورتی 
که االن مصرف الزمی نباشد می توانند آن را پس انداز کنند و 
ســود آن تعلق به مسجد دارد و اگر کسی از هیات امنا خدمتی 
به مســجد کند فقط بــه اندازه حق الزحمــه مربوط به همان 

خدمت می تواند برداشت کند.

8. درآمد مازاد بر مخارج مسجد

پرسش: لطفا به سؤاالت زیر پاسخ بدهید :1- درآمد مسجدی 
که از مخارج آن بیشتر اســت را در چه راهی میتوان استفاده 
کرد؟2- آیا برگزاری مســابقه حفظ یا قرائت قرآن در شــهر و 
پرداخت هزینه های آن از قبیل تبلیغات، مســابقه و یا اعطای 
جوایز به ممتازین البته به نام مســجد و در خود مســجد مجاز 
است؟3 - آیا میتوان مثال به اشــخاصی که نیازمند هستند به 

صورت قرضی یا بال عوض کمک نمود؟

پاســخ: به طور کلی در مرحله ی اول ایــن درآمدها را برای 
برنامه های فرهنگی و جوایز آن در خود مســجد صرف نمایید 
و ســپس می توانید برای افراد نیازمندی که به مسجد رفت و 

آمد دارند هزینه نمایید.

9. شرایط اعضای هیئت أمناء

پرسش: جهت رشد و اســتفاده بهینه از مساجد، هیئت اُمناء 
باید چه شرایطی داشته باشند؟

پاســخ: باید افرادی متدیّن، خوش نام، مدیر و مدبّر باشند، و 
بتوانند امور مسجد را به بهترین وجهی اداره کنند.

10. وظایف متولی مسجد

پرسش: متولّی مسجد دارای چه مسؤولّیتی است؟

پاســخ: وظیفه متولّی آن است که اگر مسجد موقوفاتی دارد، 
آنها را حفظ نموده، و صرف مســجد کند، و بقّیه امور مربوط به 

نمازگزاران است.
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