


طلیعه سخن
در سالروز رحلت جانســوز حضرت فاطمه 
معصومه )سالم اهلل عليها(، شایسته است در 
پی شناخت دقيق از یگانه دختری باشيم که 
با کسب فضائل بی نظير، خود را به باالترین 

درجات معنوی رهنمون ساخت. 
بی شک روایات متعدد و حيرت انگيزی که 
از ســوی امامان معصومين)عليهم السالم( 
در بيــان جایگاه، فضائــل و کرامات کریمۀ 
اهل بيت )ســالم اهلل عليهــا( بيان گردید، 
نشان دهندۀ این مســأله است که حضرت 
معصومه)سالم اهلل عليها( با تالش بی نظير 
در راه کسب معارف اسالمی و اجرای آن در 
زندگی توانست در نزد خداوند از جایگاهی 
ِ َشأْناً  واال برخوردار گردد: »َفإَِنّ لَِک ِعْنَد اهلَلّ
أِْن، همانا برای شما نزد خداوند مقام  ِمَن الَشّ

بسيار واالئی است«. 
حــال در این عصر و زمانــه که موج هجوم 
فرهنگــی غرب، نفی کرامــت زن و نابودی 
شخصيتی و هویتی دختران به ویژه هویت 
دختران ایرانی را نشــانه رفتــه، می توان با 
الگوپذیــری از آن حضرت به مقامات باالی 
دینی و معنوی دســت یافت، بر این اساس 
ترسيم ابعاد مختلف شاخصه های معرفتی 
و تبيين سبک و ســيره زندگانی بانوی قم 

ضروری است.
گفتنی اســت اعتقاد به شفاعت انبيا و اوليا 
از مسلمات دین اسالم است و به استناد ده 
ها آیه و حدیث از رسول اکرم)ص(در منابع 
روایی شيعه و اهل سنت، شفاعت پيامبران 
،امامان و مقربان الهی از وقایع قيامت است.

از این رهگذر باید به مقام شــفاعت حضرت 
فاطمه معصومه)سالم اهلل عليها( اشاره کرد، 
حقيقتی که امام صادق)عليه السالم( پيش 
از تولد حضرت فاطمه)ســالم اهلل عليها( به 
آن اشــاره کرده و فرمود: »تُْدَخُل بَِشَفاَعِتَها 
َه بِأَْجَمِعِهْم ؛  با شفاعت او، همه  ِشيَعِتی الَْجَنّ

شيعيان ما وارد بهشت خواهند شد«.
این روایت، افزون بر اصل مقام شــفاعت، بر 
فراگيری آن داللت دارد، اینگونه اســت که 
همۀ عاشــقان اهل بيت)عليهم السالم( در 
کنار بارگاه ملكوتي کریمۀ اهل بيت)عليهم 
الســالم( با خواندن زیارتنامه ای که وجود 

مبارك امام رضا )عليه الســالم( مقرر کرده 
اســت، عرض مي کنند از ما شفاعت نما،»یا 
فاطمۀ إشَفعي لّي فی الجنۀ«  که این ندای 
زائــران، از اوج مقام و منزلت واالی حضرت 
فاطمه معصومه )ســالم اهلل عليها( حكایت 

دارد.
در تشریح مقام شفاعت امت به واسطه زیارت 
حضرت معصومه)سالم اهلل عليها(، همين بس 
که از وجود مبارك امام علي بن موسي الرضا 
)سالم اهلل عليهما( نقل شده است که، خواهر 
ما فاطمه معصومه در قم مدفون است و هر 
کس این بانو را زیارت کند بهشــت براي او 
است ، و هم چنين از امام جواد)عليه السالم( 
روایت شده است که فرمود؛ عّمه من فاطمه 
معصومه)سالم اهلل عليها( در قم مدفون است 
و هر کس آن حضرت را زیارت کند بهشت 

براي او است. 
 البته از وجود مبارك امام رضا)ســالم اهلل 
عليه( روایتی به ما رســيده است که فرمود؛ 
اگر کســي خواهرم کریمه اهل بيت فاطمه 
معصومه را »عارفاً بحّقها«  زیارت کند بهشت 

براي او ثابت است. 
برخی از زائران آن حضرت را تنها به عنوان 
خواهر امام و دختر امام و عمه امام مي شناسند 
و زیارت مي کنند که این زائران، بخشــی از 
فضيلت و ثــواب را دریافت می دارند، ليكن 
برخی دیگر، مقــام و منزلت و حّق حضرت 
معصومه )ســالم اهلل عليها( را به نحو کامل 
و مطلــوب می شناســند و آن حضرت را با 
معرفت زیارت می کنند که بهشت به عنوان 
ثواب کامل و با معرفت زیارت حضرت فاطمۀ 

معصومه)سالم اهلل عليها( برای آن هاست.
کســب فضيلت و دانــش بــرای دختران 
مســلمان، امری حياتی در رشد و تعالی در 
زندگی فردی و اجتماعی است، در این ميان 
جایگاه علمی حضرت فاطمه معصومه)سالم 
اهلل عليهــا(، الگویی بی بدیــل برای زنان و 

دختران جامعۀ اسالمی به شمار می آید. 
سيرۀ عملی،علمی و رفتاری آن حضرت موید 
این مدعاست؛ به عنوان نمونه احادیث نقل 
شــده از کریمۀ اهل بيت)عليهم السالم(، از 
مقام برجسته آن حضرت در دانش وفضيلت 

حكایت دارد.
هم چنين از کتاب »کشف اللئالي « نقل شده، 

زمانی که عده  ای از شــيعيان امام موســی 
کاظم )عليه الســالم( بــرای مطرح کردن 
شــبهات دینی خود خدمــت آن حضرت 
رسيدند، حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( 
به دليل حضور نداشــتن پدرشــان، به نحو 
مكتوب پاسخ پرسش ها را بيان فرمودند،آن 
افراد در هنگام بازگشــت، با حضرت موسی 
بن جعفر)عليه الســالم( مواجه شدند، امام 
کاظم )عليه السالم( چون پرسش ها و پاسخ 
ها را مطالعه نمود، ســه بــار فرمود:»فداها 

ابوها«پدرش به قربان چنين دختری باد.
از ســوی دیگر کالم نورانــی امام رضا)عليه 
الســالم( که فرمود: »َمْن َزاَر الَْمعُصوَمَۀ بُِقْم 
َکَمْن َزاَرنی؛ هرکس معصومه را در قم زیارت 
کند،مانند کسی اســت که مرا زیارت کرده 
اســت.«  و نيز واجب بودن بهشت برای زائر 
قبر آن حضرت و شفاعت گستردۀ ایشان در 
روز قيامت، صدور زیارت نامه از معصوم، به 

نوبۀ خود مویّد عصمت آن حضرت است.
هم چنين ماجرای تدفين حضرت معصومه 
)سالم اهلل عليها( که امام رضا)عليه السالم(
و امام جواد)عليه الســالم( در مراسم خاك 
ســپاری آن حضرت تشــریف فرما شدند و 
جنازۀ آن حضرت به دســت مبارك دو امام 
معصوم غســل داده و به خاك سپرده شد.  

مقّوم این مدعاست.
البتــه بين عصمت امامان)عليهم الســالم(

و عصمت اوليــای الهی از جمله پيامبران و 
فرشتگان،تفاوت هائی وجود دارد اما با توجه 
به دالئــل اندکی که از دالئل بســيار نقل 
گردید، باید گفت حضرت معصومه)سالم اهلل 
عليهــا(، درجات متعالی عصمت را دارا بوده 

است.
بــی تردیــد در زمانه ای کــه محبان اهل 
مرقد  حســرت  الســالم(در  بيت)عليهــم 
شــریف زهرای مرضيه)ســالم اهلل عليها( 
بی تابی می کننــد، ضریح و بارگاه حضرت 
معصومه)سالم اهلل عليها( تجلی مزار پنهان 
حضرت زهرا)سالم اهلل عليها(است و پاداش 
زیارتش بهشــت،ميزبان خوبی در تســلی 
حسرت و حيرانی است تا دست های اميدوار 
دوستدارانش را عنایتی ماندگار ارزانی کند.

باشــد که توفيق تكرار زیارت به زائران حرم 
مطهر کریمــه اهل بيت)ســالم اهلل عليها( 

عنایت شود.
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بیانیۀ حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مّدظّله(
در پی اهانت رئیس جمهور فرانسه به پیامبر عظیم الشأن اسالم )صلی اهلل علیه وآله( 

خبری که در این چند روز جهان اســالم 
را تكان داد، اهانت بی شــرمانه به ساحت 
مظهــر رحمت الهی پيامبر عظيم الشــأن 
اسالم توســط رئيس جمهور نادان فرانسه 
اســت. مســلمانان از این اهانت ســخت 
خشمگين اند و موج نفرت و انزجار از این 
عمل ســخيف همه جا را فرا گرفته است. 
کدام عاقل قبول می کند که صدها ميليون 
مســلمان جهان را با توهين بسيار زشت و 
زننده به پيامبرشــان ناراحت کنند و بذر 
دشمنی را در دل آنها بپاشند؟! آیا مفهوم 
بيــان غربی توهين به مقدســات  آزادی 

مســلمانان اســت؟! آیا هيچ عاقلی چنين 
کار نابخردانــه ای را انجام می دهد؟! اگر 
سياستمداران غربی عقل سياسی داشتند 
خود را با جهان اسالم درگير نمی کردند و 
به جای رفتار عاقالنه به ماجراجویی نمی 

پرداختند.

دشمنان اســالم هنگامی که نفوذ و رشد 
اسالم را در غرب به چشم دیدند در توطئه 
ای شــيطانی صاحبان یک فكــر تندرو و 
باطل یعنــی وهابيت تكفيــری را تقویت 
کردند تا جلوۀ رحمانی اســالم در اذهان 

مخدوش گردد و در پس آن اسالم هراسی 
و توهيــن را در بين مردم نشــر دادند به 
اميد آنكه نور پرفروغ آیين پيامبر رحمت 

را خاموش کنند.

باید ثابت کنيــم که پيامبر از روح و جان 
و عزیزتریــن عزیزانمان برایمــان عزیزتر 
اســت و بر دولت های اسالمی الزم است 
با استفاده از ابزارهای سياسی و اقتصادی 
با فشــار بر دولت فرانسه جلوی تكرار این 

گونه جسارت ها را بگيرند.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

قبل از هر چيز تشــكيل این همایش را به 
همه شــرکت کنندگان تبریک می گویم. 
در دنيــای امروز، فنــاوری های نگهداری 
و اســتفاده از اطالعات، رشــد همه جانبه 
و قابــل توجهی یافته بــه گونه ای که در 
توليد و نشــو ســایر علوم، تأثير بسزایی 
گذاشــته اســت. از طرف دیگر گسترش 
افسار گســيختۀ فضای مجازی و تسهيل 
دسترسی کاربران به انواع اطالعات، سبب 
شــده اســت تا از این بســتر در راستای 
انتقال تفكر نظام ســلطه جهانی بيشترین 

بهره برداری صورت گيرد.

در مقابــل این تهدید، وظيفــه ما در این 
دوران ـ بــا توجــه به غنــای فرهنگی و 
محتوایی نشــأت گرفتــه از معارف اصيل 
اهــل بيت)عليهم الســالم( ـ ایجاب می 
کند که از ایــن فناوری ها از جمله هوش 
مصنوعی بــه نحو شایســته، بهره برداری 

شــود. سال هاســت که به صورت جدی و 
عملــی در برخی از مراکز زیــر نظر ما از 
این ســامانه ها بهره برداری شــده که با 
عنایت اهل بيت )عليهم السالم( توفيقات 
چشمگيری در این راه حاصل شده است.

گرچــه حرکتی که تحــت عنوان همایش 
هوش مصنوعی و علوم اسالمی آغاز شده، 
حرکتی علمــی و درخور توجــه و به روز 
اســت اما جا دارد که در ایــن باره نكاتی 

یادآوری شود:

نخســت: ماهيت هوش مصنوعی در علوم 
اســالمی با آنچه در سایر علوم صورت می 
گيرد، تفــاوت دارد. زیرا شــارع مقدس، 
معارف را از طریق نورانی اهل بيت)عليهم 
الســالم( به ما رسانده است که اقتضا دارد 
توسط مراکز تخصصی اسالمی و با نظارت 
علما و اندیشــمندان معارف دینی، جمع 

آوری و پاالیش گردد.

دوم: مدیریــت هوشــمند و یكپارچــه و 
اســتفاده از ظرفيت تمامــی مراکز علوم 
اســالمی، در تكميــل محتــوای منابــع 
اطالعاتــی مورد نياز این فناوری می تواند 
از انجام کارهای موازی و هدر رفت منابع 
مادی و معنوی ـ که یكی از مخاطرات این 

گونه کارهاست ـ  پيشگيری کند.

ســوم: الزم اســت در هدف گذاری جهت 
بهــره مندی از هــوش مصنوعی عالوه بر 
تمرکز در حل مسائل دینی، در حوزه های 
اجتماعــی و نيازهــای جامعه نيــز بهره 

برداری های ضروری صورت گيرد.

اینجانب بــار دیگر با تشــكر از حاضراِن 
در این همایــش ارزنده برگزاری آن را به 
همه اندیشــمندان و دســت اندرکاران آن 
تبریــک می گویم و اميــدوارم این برنامه 
راه جدیدی را در گســترش علوم اسالمی 
و ترویــج و تبليغ آن برای طالبان حقيقت 

بگشاید. موفق و سربلند باشيد.

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مّدظّله(
 به نخستین همایش هوش مصنوعی و علوم اسالمـی

پیام ها و بیانات
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حضرت آیت اهلل العظمی مكارم شــيرازی، 
در پيــام تصویــری به ســی و چهارمين 
این  برگزاری  اســالمی،  کنفرانس وحدت 
کنفرانس را از افتخارات و ابتكارات بسيار 

مهم دانستند.

ایشــان تأکيد کردند: کنفرانس بين المللی 
وحدت اسالمی حرکتی مهم در برابر افراد 
ضد وحدت است که قيام کرده و پيام های 
وحدت آفرین را به جهان اســالم منعكس 

می کند.

مرجــع تقليد شــيعيان، مخالفان وحدت 
را به ســه گروه تقســيم کردند و با تأکيد 
بــر این کــه فعاليت ایــن گروه هــا باید 
خنثی شود، بيان داشــتند: گروه نخست، 
تندروهایی هســتند که هميشــه بر آتش 
اختالفات دامــن می زنند. این تندروها در 
مذاهب مختلف وجــود دارند. باید جلوی 

آن ها ایستاد.

را  ایشــان دومين گروه مخالــف وحدت 
وهابيون دانســتند و تصریح کردند: این ها 
تنها خودشان را مســلمان دانسته و بقيه 
اعم از شــيعه و ســنی را کافر می دانند، 

بنابراین مخالف وحدت اسالمی هستند.

گروه  شــيرازی  مكارم  العظمــی  آیت اهلل 
ســوم مخالف وحدت اسالمی را اجنبی ها، 
اســرائيل غاصــب  و  آمریــكا  غربی هــا، 
برشــمردند و تأکيد کردند: این ها کارشان 
ایجــاد اختــالف و جلوگيــری از وحدت 

اسالمی است.

ایشــان ادامه دادند: هر ســه گروه دائما 
مشــغول فعاليت های ضد وحدت هستند، 
بنابرایــن کنفرانــس بين المللــی وحدت 
اســالمی که هر ســاله فعال است، ابتكار 
عمــل را در دســت گرفته و مقابلشــان 

ایستاده است. انصافا هم مؤثر بوده است.

مرجع تقليد شيعيان، پيام وحدت را پيام 
عقالنی و اختالف را پيام شــيطانی عنوان 
کردنــد و گفتنــد: مردم پيــام اخالقی را 
بهتر از پيام شــيطانی می پذیرند. بنابراین 
کنفرانس مزبور وظيفه بســيار سنگينی بر 

عهده دارد.

ایشــان افزودند: بهترین راه رســيدن به 
وحدت در نظر گرفتن آموزه های اسالمی 
به ویژه آموزه های قرآنی است. واقعا جای 

تعجب دارد کســانی که آموزه های قرآنی 
را می بيننــد ولی در عين حــال به آتش 

اختالف دامن می زنند.

آیت اهلل العظمی مكارم شــيرازی در ادامه 
ســخنان خود به بررسی وحدت از دیدگاه 
قرآن کریم پرداختند و بيان کردند: معموالً 
وقتی از وحدت سخن به ميان می آید آیه 
ُقوا«  ِ َجِميًعا َواَل تََفَرّ »َواْعَتِصُموا بَِحْبــِل اهلَلّ
قرائت می شود. این درست است. حبل اهلل 
در اینجا به معنای قرآن است. یعنی همه 
بــه قرآن مجيد چنگ بزنيد و ایجاد تفرقه 

نكنيد.

ایشــان نمونه دیگر از آموزه های بســيار 
مهــم قرآن به وحدت را آیه ۱۰۵ ســوره 
آل عمــران بيان کردند و یادآور شــدند: 
این آیــه می گویــد »َواَل تَُكونُــوا َکالَِّذیَن 
ُقوا َواْخَتلَُفوا« مسلمانان همانند کسانی  تََفَرّ
کــه اختالف کرده و تفرقــه ایجاد کردند، 
نباشــند. قرآن به صراحت ایجاد اختالف 
را نهی می کند. ما تعجب می کنيم عده ای 
این آیــات را دیده ولی به اختالفات دامن 

می زنند.

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
 به سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسالمی

مرجع تقليد شــيعيان، تعابير قرآن درباره 
وحدت اســالمی را بســيار اساسی و مهم 
عنوان کرد و گفتند: آیه ۴۶ ســوره انفال 
تََناَزُعوا  َواَل  َوَرُسولَُه   َ اهلَلّ می گوید »َوأَِطيُعوا 
َفَتْفَشــُلوا َوتَْذَهَب ِریُحُكــْم؛ اطاعت خدا و 
پيامبر کنيــد، با یک دیگر نــزاع نكنيد، 
این نزاع سبب سستی شما می شود و این 

موضوع روح مذهب شما از بين می برد.«

ایشــان ادامه دادند: روح مذهب، وحدت 
اســت، وقتی نــزاع و اختــالف می کنيد، 
سست می شوید، وقتی سست شدید، روح 
وحــدت از بين می رود و این اول بدبختی 
شماست. این آیه با چنين صراحتی تفرقه 
را نفــی می کنــد، ولی گروهــی همانند 
تندروهــا و وهابی هــا به این مســأله بی 
اعتنا هســتند. البته از بيگانگان که توقعی 
نيست، چون به این مسائل اعتنا نداشته و 

کارشان ایجاد اختالف است.

مفســر برجســته قرآن کریــم درباره آیه 
۶۵ ســوره انعام نيز تصریح کردند: قرآن 
می فرماید »ُقْل ُهَو الَْقــاِدُر َعلَی أَْن یَْبَعَث 
َعلَْيُكــْم َعَذابًا ِمــْن َفْوقُِكْم أَْو ِمــْن تَْحِت 
أَْرُجلُِكْم أَْو یَلِْبَســُكْم ِشــَيًعا: بگو »او قادر 
اســت که از باال یا از زیر پای شما، عذابی 
بر شــما بفرســتد؛ یا بصورت دسته های 
پراکنده شــما را با هم بياميــزد؛ و طعم 
جنــگ )و اختالف( را به هر یک از شــما 

بوسيله دیگری بچشاند.«

ایشــان اضافه کردند: صاعقه از عذاب های 
آســمانی و زلزله از عذاب های »من تحت 
ارجلكم« به شــمار می آید. عذاب سوم در 
این آیه ایجاد اختالف بيان شــده اســت. 
یعنی در این آیه ایجاد اختالف صراحتا هم 
ردیف صاعقه و زلزله بيان شــده است. ما 
نمی دانيم تندروها و وهابيون این آیات را 
می خوانند! با قرآن کار دارند! به آموزه های 
قرآن اهميــت قائلند! قرآن ایجاد اختالف 
را هــم ردیف صاعقه و زلزله بيان می کند، 

شما چگونه به سراغ تفرقه می روید؟!

آیــت اهلل العظمــی مكارم شــيرازی بيان 
کردند: در آیات ۳۱ و ۳۲ سوره روم تعابير 
تندتر دیگری وجــود دارد. می فرماید »اَل 

ُقوا  تَُكونُوا ِمَن الُْمْشــِرِکيَن، ِمــَن الَِّذیَن َفَرّ
ِدیَنُهْم َوَکانُوا ِشــَيًعا: از مشــرکان نباشيد، 
کسانی که در دینشان تفرقه ایجاد کرده و 
به گروه های مختلفی تبدیل شدند.« یعنی 
قرآن تفرقه را هم ردیف شــرك می داند. 
مسأله اختالف هم ردیف شرك بيان شده 
اســت. تندروها و وهابی ها ایــن آیات را 
خوانده اند که تفرقــه افكنی می کنند؟! یا 
آیــات را نخوانده اند و بــا آموزه های قرآن 

نيستند!؟ آشنا 

ایشــان ادامه دادند: آیه ۱۴ ســوره حشر 
نيز درباره قوم یهود می فرماید »تَْحَسُبُهْم 
َجِميًعا َوُقُلوبُُهْم َشــَتّی َذلِــَک بَِأنَُّهْم َقْوٌم اَل 
یَْعِقُلــوَن؛ ای پيامبر خيال می کنيد این ها 
متعــدد هســتند، این ها اختــالف دارند، 
چــون قومی هســتند که عقــل ندارند.« 
یعنی اختالف هم ردیف بی عقلی اســت. 
عقل می گوید متحد باشــيد. مخصوصا در 
عصر و زمانی که ما هستيم مسأله وحدت 

اسالمی حرف نخست را می زند.

مرجــع تقليــد شــيعيان تأکيــد کردند: 
مســلمانان قدرت بزرگی در عالم هستند، 
به شرط این که اتحاد خود را حفظ کنند. 
این که نيروی عظيم اسالمی  دشمن برای 
را در برابــر خود نبينــد و مزاحمتی برای 
منافع آن ها به شــمار نياید، سعی می کند 
بــا ایجاد اختــالف، مســلمان را در برابر 

مسلمان قرار دهد.

ایشــان ادامه دادند: دشــمنان بسياری از 
کشورهای اســالمی را گرفتار کرده و در 
کرده اند.  اختالف  ایجاد  مســلمانان  ميان 
این ها گروهــی همانند داعــش را ایجاد 
انداخته اند.  به جــان مســلمانان  کرده و 
تالش دشــمن این است که نيروی عظيم 
اسالم را به وســيله خود مسلمانان از بين 
ببرد، چرا که هزینه کمتر و تأثير بيشتری 
دارد. دشــمن به جای این که رســما وارد 
ميدان جنگ شده و با مسلمانان بجنگند، 

مسلمانان را به جان یک دیگر می اندازد.

آیــت اهلل العظمی مكارم شــيرازی گفتند: 
بنده اميدوارم همه به قرآن بازگردند، همه 
آموزه های قرآنــی را در نظر بگيرند. قرآن 

تنها در این شــش آیه بــه وحدت دعوت 
نمی کند، بلكــه آیات متعددی وجود دارد 
که اگر جمع آوری شــوند، درباره وحدت 

اسالمی یک کتاب می شود.

ایشــان افزودند: متأسفانه گروهی هستند 
که یــا نمی فهمنــد، یــا نمی خواهند که 
بفهمند. اتفاقا ما نســبت بــه این گروه ها 
است  این ها ممكن  نيســتيم،  خوشــبين 
وســيله اجانب برای تحریــک تندروها و 
وهابيون باشند. وهابيون و تندروها بازیچه 
دســت اجانب و بيگانگان بوده و با وحدت 

اسالمی می جنگند.

مرجع تقليد شــيعيان تصریح کردند: آن 
چه مســلم اســت کنفرانــس بين المللی 
وحدت خدمات مهمــی را انجام می دهد. 
همــه خواهران و بــرادران بایــد به این 
کنفرانــس اهميت داده و تصميمات آن را 
اجرا کنند. ســعی کنند هر سال قوی تر از 
سال های قبل برگزار شود. چرا که دشمن 
هر ساله به فكر ایجاد برنامه های جدیدی 
برای تفرقه است ما نيز باید در فكر اجرای 
برنامه هــای جدیدی بــرای ایجاد وحدت 

باشيم تا کار آن ها خنثی شود.

آیت اهلل العظمی مكارم شــيرازی، هرگونه 
تالش و کوشــش برای وحدت اسالمی را 
عبادتی بســيار مهم و پر ارزش دانســت 
و گفتنــد: تالش بــرای وحــدت موافق 
آموزه های اسالمی و قرآنی است. اميدواریم 
کســانی که در خواب غفلت هستند، بيدار 
شده و راهشان را تغيير دهند و همگان با 

وحدت اسالمی حرکت کنند.

آیت اهلل مكارم شيرازی در پایان خاطرنشان 
کردنــد: بنده به ســهم خــودم از برگزار 
بين المللی وحدت  کننــدگان کنفرانــس 
اسالمی کمال تشــكر را دارم. این عزیزان 
واقعا زحمت می کشند و ما متشكریم. خدا 
به آن ها توفيق دهد. این افراد کار اساسی 
و مهمی را در جهان اسالم انجام می دهند. 
همه بایــد از این افراد ممنــون بوده و با 

آن ها همكاری داشته باشند.
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خبر رحلــت عالم فرزانه حجت االســالم 
والمســلمين آقای حاج سيد رضا فاضليان 
)رحمــۀ اهلل عليه( موجب تأســف و تأثر 
گردید. ایشــان که ســاليان متمادی در 
سمت امامت جمعه مشغول هدایت مردم 

و تعظيم شعائر اسالمی بود، عالقه وافری 
به خاندان والیت داشت و خدمات شایانی 

در این زمينه انجام داد.

این ضایعه اســفناك را به مــردم محترم 
شهرســتان مالیر و حــوزه علميه و بيت 

ایشان تســليت می گویم. خداوند  محترم 
روح او را غریــق رحمــت گردانــد و به 
بازمانــدگان صبــر و اجر فــراوان عنایت 

فرماید.

خبر رحلت عالم بزرگوار حجت االســالم 
والمســلمين آقای حاج ســيد نياز نقوی 
رحمــۀ اهلل عليــه موجب تأســف و تأثر 
گردید. ایشان در کشور پاکستان خدمات 
گســترده ای جهت اعتالی دین اســالم و 

ترویــج فرهنگ اهل بيت عليهم الســالم 
نمود و آثار برجســته ای از خود به یادگار 

گذاشت.

این ضایعه مولمه را بــه حوزه های علميه 
و علمای پاکستان، اقوام و بيت مكرمشان 

و به ویژه اخوی گرامی اش حجت االســالم 
والمسلمين حاج سيد ریاض نقوی تسليت 
می گویــم. خداوند روح او را غریق رحمت 
گرداند و به بازماندگان صبر و اجر فراوان 

عنایت فرماید.

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته( به مناسبت رحلت 
حجت االسالم والمسلمین آقای حاج سید نیاز نقوی)رحمت اهلل علیه(

رحلت جناب حجت االســالم و المسلمين 
حاج شيخ محمد حسين عليشاهی رحمه 
اهلل مایه تاســف گردید. شــخصيتی امين 
که ســاليان متمادی سرپرســتی دفتر ما 
در شــيراز را بر عهده داشت؛ عضو جامعه 
روحانيت محترم شــيراز که کارهای نيک 

و خدمات شایســته ای به عالم اســالم و 
مكتب اهل بيت)عليهم السالم( داشت.

اینجانــب این ضایعه مولمــه را به جامعه 
روحانيــت شــيعه و فضــالی دفترمان و 
بيت شریف آن مرحوم، به خصوص فرزند 

گرامی ایشان، جناب حجت االسالم آقای 
حاج شــيخ مرتضی عليشــاهی صميمانه 
تسليت عرض می کنم، خداوند خدمات او 
را به احسن وجه قبول کند و به بازماندگان 

صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته( به مناسبت رحلت 
حجت االسالم والمسلمین آقای حاج محمد حسین علیشاهی )رحمت اهلل علیه(

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله(  به مناسبت رحلت
حجت االسالم والمسلمین آقای حاج سید رضا فاضلیان )رحمت اهلل علیه( 

13
99

ه 
ما

ذر
/ آ

غ 
یــ

بل
89

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R

W
W

W
.M

A
K

A
R

E
M

.I
R

13
99

ه 
ما

ذر
/ آ

غ 
یــ

بل



1یادداشت

خصوصیات شیعه واقعی در آموزه های امام صادق )علیه السالم(
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

شــيعه بودن مفهومــی اســت پرمحتوا و 
مسئوليت هایی دارد و تنها به ادعا و یا این که 
پدر و مادرم شيعه بوده، نمی توان شيعه بود.

متأســفانه ما این مســأله )ادعای تشيع( را 
خيلی ساده حســاب کرده ایم به طوری که 
با توسل، و زیارت و دعا می خواهيم خود را 
شيعه بدانيم. البته کسی نمی خواهد توسل و 
زیارت را کم ارزش کند ولی شيعه بودن، غير 
از اینها امور متعددی مانند: فداکاری، ایثار، 

معرفت، تقوا و ... می خواهد.

اینگونه اســت که ائمــۀ معصومين )عليهم 
الســالم( در روایاتی تحت عنــوان »صفات 
الشيعه«، شــرایط و اوصاف شيعيان را بيان 

کرده و وظایفی برای شيعه تعيين کرده اند.

از آنجا که بيشــترین احادیث شيعه که بالغ 
بر ده ها هزار حدیث می شــود از ششمين 
امام، یعنی جعفر بن محمد الصادق) عليهما 
السالم( نقل شده، و آن حضرت نقش مهمی 
در توسعه فرهنگی اسالم، مخصوصاً فرهنگ 
اهل بيت )عليهم السالم( ایفا کرده، لذا ما از 
باب نمونه به شــرح بعضی از روایات آن امام 

بزرگوار، در بيان  می پردازیم.

علیهم  اطهار  ائمــه  از  اطاعت  وجوب 
السالم

لــزوم اطاعت از ائمه و اتصــاف آنان به مقام 
عصمت، از جمله مباحثی هستند که در علم 
کالم مطرح شده و در علم کالم شيعه نگارش 
یافته است. به عقيده پيروان مكتب اهل بيت 
)عليهم السالم( امامان معصوم)عليهم السالم( 
از قبيل مجتهدانی نيســتند که به حدس و 
گمان اجتهاد کننــد و گاهی با هم اختالف 
داشته باشــند تا در نتيجه فتوای آنان برای 
مقلدینی که احراز شــرایط اجتهــاد آنها را 
کرده اند حجت باشــد و برای مجتهد دیگر 
حجت نباشد. بلكه امامت عهدی است الهی و 
منصبی است که از سوی خدا به آنان تفویض 
شده و آنان مبلغ احكام واقعی الهی هستند 

که هر معصومی آن را از معصوم قبل، دریافت 
کرده است.

لذا امام صادق عليه السالم به هشام بن سالم 
و حماد بــن عثمان و دیگــران می فرمود: 
»َحدیثی َحدیــُث أبی، َو َحدیُث أبی َحدیُث 
َجدی، َو َحدیُث َجّدی َحدیُث الُْحَســْيِن، َو 
َحدیُث الُْحَســْيِن َحدیُث الَْحَسِن، َو َحدیُث 
الَْحَســِن َحدیُث أميِرالُْمْؤِمنيــَن، َو َحدیُث 
أميَرالُْمْؤِمنيَن َحدیُث َرُســوِل اهللِ)صلی اهلل 
عليه وآله(، َو َحدیُث َرُســوِل اهللِ َقْوُل اهللِ َعزَّ 
؛ ســخن و حدیث من همانند سخن  َو َجلَّ
پدرم می باشد، و سخن پدرم همچون سخن 
جّدم، و سخن جّدم نيز مانند سخن حسين 
و نيز ســخن او با سخن حسن یكی است و 
سخن حسن همانند ســخن اميرالمؤمنين 
علی و کالم او از کالم رسول خدا می باشد، 
که سخن رسول اهلل به نقل از سخن خداوند 

متعال خواهد بود«.

بسيار هستند  که گمان می برند تنها ادعای 
تشــيع و عالقه به خاندان پيامبر)صلی اهلل 
عليه و آله( برای نجات و ســعادت آنها کافی 
است، گویا با این ادعا جزء خویشاوندان امامان 
خواهند شد، آنها هم خویشاوندی خاصی با 
خدا دارند و با توصيه و پارتی کارها دســت 
می شــود، در حالی که تنها پيوندی که بر 
روابط مخلوق و خالق حكومت می کند رابطه 
اطاعت و انجام وظيفه است، هرکس مطيع 
فرمان او باشــد از همه نزدیک تر و هرکس 
عصيان کند از همه دورتر است، هرکس که 

باشد.

از آنجا که اهل بيت پيامبر)صلی اهلل عليه و 
آله( جز به ســوی خدا دعوت نمی کنند، و 
جز به اطاعت او نمــی خوانند، و هادیان راه 
و کشــتي های نجات در این دریای متالطم 
زندگی دنيا هستند، بنابراین یكی از مصداق 
های جالل و اکرام الهی محسوب می شوند، 
چه اینكه خداوند به وسيله اوليائش مردم را 

مشمول نعمت هدایت می سازد.

لذا در بحث پيرامون فضایل اهل البيت)عليهم 
الســالم(، نباید به صرف گفتن و شنيدن آن 
قناعت کرد، بلكه باید پس از شــناخت آن 
فضایل، آن را همچون چراغی تابناك فراسوی 
مســير زندگی قرار داد و بــا عمل به آن در 
گفتار و کردار، شيعه راستين آن حضرات شد.

امام جعفر صادق)عليه السالم( در این زمينه 
فرمود: »إنَّ اهلّلَ  تَباَرَك َو تَعـالی أَوَجَب َعلَْيُكْم 
ُحبَّـــنا َو ُمواالتَنا َو َفَرَض َعلَيُكْم طاَعَتنا. أال 
َفَمْن کاَن ِمّنا َفلَْيقَتِد بِنا. َفإنَّ ِمن َشأنِنا: ألَوَرُع 
َواإلجِتهاُد َوأداُء األمانَِۀ إلَی الِبرِّ َوالفاِجِر َوِصلَُۀ 
ْيِف َوالَعفُو َعْن الُمســیءِ. َو  ِحِم َو إْقراُء الضَّ الرَّ
َمْن لَْم یَْقَتــِد بِنا َفلَيَس ِمّنا؛ خداوند محبت 
و والیت و اطاعت ما را بر شــما واجب کرده 
است؛ پس هر کس از ماســت، به ما اقتداء 
کند. روش و منش ما اینهاست: تقوی، تالش 
و کوشش، ادای امانِت نيكوکار و گنهكار، صله 
رحم، گرامی داشــتن ميهمان و گذشت از 
خطاکار. و کســی که از ما پيروی نكند از ما 

نيست«.

به عالوه روایات فراوانی از ائمه اهل بيت )عليهم 
السالم( نقل شده است که همگی نشان می 
دهد اعمال بندگان هر صبحگاهان )یا بدون 
ذکر صبحگاهــان( بر پيغمبر اکرم)صلی اهلل 
عليه و آله( و امامان معصوم)عليهم السالم( 
عرضه می شود، و آنها این اعمال را می بينند، 
اگر معصيت باشــد ناراحت می شوند )و اگر 

اطاعت باشد خوشحال می گردند(.

در روایــات متعــددی از امــام صادق)عليه 
السالم( این مضمون نقل شده است که درباره 
امام معصوم مــی فرماید: »إَِذا َصاَر اأَْلَْمُر إِلَْيِه 
ُ لَُه َعُموداً ِمْن نُورٍ یُْبِصُر بِِه َما یَْعَمُل  َجَعَل اهلََلّ
أَْهــُل ُکِلّ بَلَْدۀٍ، هنگامی که امامت به او می 
رسد خداوند ســتونی از نور برای او قرار می 
دهد که به کمک آن می تواند اعمال اهل هر 

شهری را ببيند«.

آری اگر ما مدعی دوســتی اهل بيت)عليهم 

السالم( هستيم باید از آنان اطاعت و پيروی 
نمائيم، وگرنه در دوستی خود صادق نخواهيم 
بود. البته حرکت پيــروان اهل بيت در این 
مســير، بر مدار عشق و محبت استوار است، 
تا آدمی زودتر به سر منزل مقصود برسد. اگر 
عاشق شــدی خود به خود به سوی اطاعت 
الهی گام برمی داری، و مشــكالت آن را به 
جان می خری. اگر عاشــق امام زمان شدی 
اطاعت اوامرش و مبارزه با فســاد و منكرات، 
کاری بس آســان خواهد بود. آری، عشق و 

محبت کار ها را سهل می کند.

خوش رویی و خوش اخالقی با دیگران

امام صادق)عليه السالم( به یكی از دوستان 
خود ســفارش کــرد که پيــام او را به همه 
شــيعيان و عالقه مندانش برساند و فرمود: 
من شــما را به تقوای الهــی و ورع و تالش 
برای خــدا و راســتگویی و ادای امانت... و 
خوشرفتاری با سایر مســلمانان دعوت می 
کنم و هرگاه کسی از شــما در دینش ورع 
داشته باشــد، راست بگوید، ادای امانت کند 
و با مردم خوش اخالق باشــد می گویند: » 
هذا َجْعَفرٌی، َفَيُسرُّنی...؛ این جعفری است و 
این سبب خوشحالی من می شود« و نيز می 
گویند: »هذا أَدُب جعَفٍر؛ کار اینها ادب جعفر 

بن محمد است«.

رعایت حقوق همسایگی

کمترین حقی که هر فرد نســبت به انسان 
دارد، این است که انسان ضرر به او نرساند و 
از جمله، همسایه است که باید از ضرر و زیان 

همسایه دیگر مصون باشد.

حق همسایه همچون حق ارحام و بستگان 
نزدیک انســان است، زیرا هر همسایه حقی 
بيشــتر از حق بــرادری اســالمی که همه 
مســلمان ها دارند، دارد، کسی که در حق 
او تقصيــر کند و به او ضرر و زیانی رســاند 
گناهكار و تجاوز پيشه است. لذا امام صادق 
)عليه السالم( فرمودند: »همسایه مانند خود 
شــخص است، نباید به او ضرر وارد شود و یا 

در مورد او کار نا شایستی انجام شود«.

هــم چنين آن حضــرت در فــرازی دیگر 
َراِن  ِحِم، َوُحْسُن الِْجَوارِ، یَُعِمّ فرمودند: »ِصلَُۀ الَرّ
یَــاَر، َویَِزیَداِن فِي اأْلَْعَمارِ؛ رســيدگی به  الِدّ
خویشــاوندان و رفع احتياجات آنها و رفتار 

نيكو با همسایگان شهرها را آباد و عمرها را 
زیاد می کند«.

»حسن جوار« تنها به این نيست که انسان 
توليد مزاحمتی برای همسایگان نكند بلكه 
در مشــكالت به یــاری آنها بشــتابد و اگر 
احيانا مزاحمتی از ســوی آنها شد با رفق و 
مدارا برخورد کند و به یقين اگر این دستور 
اسالمی را همه رعایت کنند موجی از محبت 
و دوستی در سرتاسر شهرها و آبادي ها پيدا 

می شود.

لذا آبادی و خرمی شهر در روابط حسنه بين 
مردم و همسایگان است نه به خرمی فضاهای 
سبز و پارك های آن، چنانكه خرمی و احياء 
مســجد به عبادت اســت نه به پرداختن به 
ظواهر و در و دیوار و محراب آن، و همچنين 
هر وقت انسان از دست همسایه راحت بود و 
در آسایش به سر برد طبعا از فشارهای روحی 
او کاسته شده و موجب طول عمر می شود و 
چه بسا در این روابط حسنه رزق و روزی او 

نيز افزوده شود.

متأســفانه امروزه، همســایگان کوچكترین 
خبری از هم ندارند و گاه می شود دو همسایه 
حتی پس از گذشتن بيست سال نام یكدیگر 

را نمی دانند.

به راســتی آیا می دانيم همســایگان ما در 
چه وضعی به ســر می برند؟ آیا خبر داریم 
همسایگان ما چگونه افطار و سحر خود را می 
گذرانند؟ آیا از وضع اقوام و بستگان و آشنایان 
اطالعی داریم؟ اگر پاسخ این سؤاالت خدای 
ناکرده منفی باشد، آیا می توانيم ادعا کنيم 

که شيعه هستيم؟

ارزشمندی عمل در ترازوی ایمان

اسالم دین عمل اســت، معموالً در تعریف 
آن می گوئيم عبارت است از اقرار به زبان و 
اعتقاد قلبی و عمل به ارکان دین مبين، یعنی 
یک سوم آن را عمل قرار می دهيم در حالی 
که در حدیثی از امام صادق)عليه الســالم( 
ســؤال می شــود: افضل اعمال نزد خداوند 
چيســت؟ حضرت می فرمایند که خداوند 
چيزی را قبول نمی کند مگر با آن، راوی می 
گوید سؤال کردم آن چيست؟ فرمود: »ایمان 
به خدائی که شریک ندارد و غير از او خدائی 
نيست، سپس سؤال از ایمان می کند که آیا 

قول و عمل اســت یا قول بدون عمل )یعنی 
ایمان زبانی و عملی است یا اینكه فقط زبانی 
اســت(؟ حضرت چنين فرمودند: »اإَْلِیَماُن 
َعَمٌل ُکُلُّه َو اَلَْقْوُل بَْعُض َذلَِک اَلَْعَمِل...، ایمان 
تمامش عمل اســت و قول نيز بعضی از آن 
عمل است ...«. یعنی ایمان شخص در عمل 
مشخص می شود و عمل محک بسيار خوبی 
برای ایمان است، و اگر هم قولی باشد، جزئی 

از عمل محسوب می شود.

لذا تنها ســخن گفتن افتخار محسوب نمی 
شود و انسان را به درجات عاليه نمی رساند؛ 
بلكه ســخنی که به دنبال آن عمل باشد و 
گفتاری که منشــأ کردار نيک و پســندیده 
گردد ارزشمند است؛ این مطلب یک قانون 
کلی است که در همه موارد جاری است؛ به 
ویژه در ادعای شــيعه بودن و دم از محبت 
و سخن از عشق سوزان به اهل بيت)عليهم 
الســالم( گفتن، در صورتی که منشأ ترك 
گناهان و انجام عبادت و اطاعت نشــود بی 
شــک ارزش ندارد و ما را در زمره شــيعيان 
واقعی معصومين)عليهم الســالم( قرار نمی 

دهد.

سخن آخر: )ما شیعه هستیم یا ُمحب 
اهل بیت)علیهم السالم(؟(

بی شک مملكتی که ادعا می کند ما مملكتی 
هستيم که مذهبمان شيعه جعفری است،  با 
توجه به این روایات، باید بيش از پيش اميدوار 
شده و دریابد که باید برای شيعه بودن خيلی 

زحمت کشيد.

خدای ناکرده همانند آن جمعيتی نباشيم که 
ادعای شــيعه بودن داشتند، اما هنگامی که 
حضرت علی)عليه السالم( به دقت به چهره 
های آنها نگریست فرمود: »مالي الَأََري عليُكْم 
يَعِۀ؟؛ چطور است که در چهره های  سيماَء الِشّ
شــما اثری از نشانه های شيعه بودن را نمی 
بينم؟«. چرا که محب بودن آســان و شيعه 
بودن مشكل است و ما در ابتدای راه هستيم 
و باید از ائمۀ معصومين)عليه السالم( کمک 
بخواهيم تا شيعه شویم. باید سعی کنيم آن 
ارتباط حفظ شود و آن نشانه ها و خصوصيات 

در ما وجود داشته باشد.

منابع:
۱. مشكات هدایت

۲. اخالق اسالمی در نهج البالغه )خطبه متقين(
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2یادداشت
والدت پیامبر اکرم )صّلی اهلل علیه وآله وسّلم( 
به روایت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

ميالد مبارك حضرت ختمی مرتبت رسول 
گرامی اســالم)صلی اهلل عليه و آله( مطابق 
روایــت معروف، در روز هفدهم ربيع األول و 
طبق روایت غيرمعروف، در دوازدهم آن واقع 

شده وماه شادی و جشن و سرور است.
لذا تكریم، تعظيم و بزرگداشت این روز بسيار 
بجاست، به نحوی که در تكریم و تعظيم این 
روز به خاطر والدت شخص اّول عالم امكان و 
سرور همه ممكنات حضرت نبّی اکرم)صلی 

اهلل عليه و آله( سفارش بسيار شده است.
از این رو ســزاوار است مسلمين با تشكيل 
جلسات، هرچه بيشتر با شخصّيت نبّی مكّرم 
اســالم)صلی اهلل عليه و آله(، سيره و تاریخ 

زندگی او آشنا شوند.
والدت پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه و 

آله( در یک نگاه
حضرت محمد)صلی اهلل عليه و آله(، از پدری 
به نام »عبداهلل بن عبدالمطلب« و مادری به 
نام »آمنه بنت وهب« در مكه دیده به جهان 
گشود، و زمان والدتش هنگام طلوع فجر، روز 

جمعه، سنه عام الفيل بوده است.
اکرم )صّلی اهلل علیه  پیامبر  نامگذاری 

وآله وسّلم(
در تاریــخ زندگــی مــادر گرامــی پيغمبر 
اکرم)صلی اهلل عليه و آله( آمنه عليها السالم 
چنين آمده است که در آن هنگام که پيامبر 
اکرم)صلی اهلل عليه و آله( را در رحم داشت 
فرشته ای به او گفت: و تو آقای این امت را در 
رحم داری، هنگامی که متولد شد بگو: من او 
را به خداوند یگانه از شر هر حسودی پناه می 
دهم، سپس نام او را »محمد« بگذار، این بانو 
در هنگام حمل مشاهده کرد نوری از او خارج 
شد و به وسيله آن نور قصرهای »بصری« را 

در سرزمين شام مشاهده کرد!
حوادث شــب والدت پیامبر )صّلی اهلل 

علیه وآله وسّلم(
در شــب والدت حضرت خاتم االنبيا، رسول 

معظم اسالم)صلی اهلل عليه و آله(، معجزات 
مختلفــی روی داد؛ مطابــق نقــل تواریخ، 
همزمان با تولّد آن حضرت بتها در خانه کعبه 
فرو ریختند، آتشــكده فارس خاموش شد، 
دریاچه ســاوه که مورد پرستش گروهی بود 
خشكيد و قسمتی از قصر شاهان جّبار در هم 

شكست و فرو ریخت.
والدت نبی مکرم اسالم، آغازی بر پایان 

بت پرستی
در برهــه ای از زمــان، بت پرســتان برای 
پرســتش، بت هایی از موجودات بی جان و 
بی شــعور عالم طبيعت، انتخاب می کردند. 
بــه همين جهت، عده ای خورشيدپرســت 
شدند، و برخی به عبادت ستاره ها پرداختند، 
و گروهی دیگر ماه را عبادت نمودند و حتی 
برخی، بعضــی از رودخانه ها و دریاچه های 
مهم مانند رودخانه نيل و دریاچه ساوه را می 
پرستيدند و شاید خشک شدن دریاچه ساوه 
و خاموش گشــتن آتشكده فارس در هنگام 
والدت حضرت رسول اکرم)صلی اهلل عليه و 
آله( ، از این جهت بوده است که این دو، مورد 

پرستش انسان ها قرار داشتند.
لذا برکاتــی که هنگام تولّد او برای جهانيان 
فراهم گشــت، همه و همه، بيانگر آغاز عصر 
جدیدی در مسير توحيد و مبارزه با شرك و 

بت پرستی بود.
رابطه والدت پیامبر اســالم )صّلی اهلل 

علیه وآله وسّلم( و هالکت لشکر ابرهه
مقارن تولّد پيامبر)صلی اهلل عليه و آله( داستان 
اصحاب الفيل رخ داد. »اصحاب فيل«کسانی 
بودند که از سرزمين یمن برخواسته، و بنا به 
دالیلی به قصد ویران کردن کعبه به سمت 
مكه لشكرکشــی کرده، و به فرمان خداوند 
همه آنها نابود شدند. خالصه داستان اصحاب 

الفيل به شرح زیر است:
مســيحّيت در ســرزمين یمــن در جنوب 
عربســتان در حال گسترش بود. فرمانده ای 
از طرف مســيحيان آن ســوی دنيا در آنجا 

حكومت می کرد، که نام وی ابرهۀ بن الصباح 
االشــرم جّد نجاشی معاصر پيامبر)صلی اهلل 
عليه و آله( بود. او کليســای بی نظيری در 
یمن ساخت که شاید مانند آن در دنيای آن 
روز وجود نداشــت. ابرهه که به این کليسا 
دلبستگی شدیدی داشت ناگهان متوّجه شد 
که عّده ای شبانه آن را آتش زده و خاکستر 

کردند.
وی از این حادثه بســيار ناراحت و پریشان، 
ومشــغول تحقيق از عوامل آن شد. به این 
نتيجه رسيد که شــاید مشرکان عرب مّكه 
دســت به این کار زده باشــند. لذا لشــكر 
بزرگی فراهم و به ســمت مّكه حرکت کرد. 
تا با تخریب خانه کعبه از مشرکان مّكه انتقام 
گيرد. هنگامی که لشكر ابرهه به نزدیک مّكه 
رسيد، و مردم مّكه آن لشكر بزرگ را دیدند، 
سخت وحشــت کردند. زیرا اّواًل: سپاه فيل 
ســوار ندیده بودند، و ثانياً: تا آن زمان شاهد 

سپاهی به آن عظمت و بزرگی نبودند.
ابرهه نزدیک یكی کوه های مّكه توّقف کرد، 
و مأموری فرســتاد تا بزرگ و رئيس مّكه را 
نزد وی آورند. عبدالمطلب جّد بزرگوار پيامبر 
اسالم)صلی اهلل عليه و آله(، که در آن زمان 
بزرگ مّكه بود، نزد ابرهه آمد. عظمت و ابّهت 
عبدالمطلب ســبب شــد که ابرهه از تخت 
پایين آمده، و دست عبدالمطلب را گرفته، و 
کنار وی روی زمين بنشيند. سپس هدفش 
را از لشكرکشــی به مّكه به وی اعالن کرد و 
گفت: از من چه تقاضایی داری؟ عبدالمطلب 
گفت: من دویست شتر داشتم که مأموران تو 
آن ها را مصادره کرده اند، دستور بده آن ها را 
آزاد کنند! ابرهه که انتظار داشت عبدالمطلب 
در مورد حمله به کعبه با وی گفتگو کند از 
این تقاضا متعّجب شد، و گفت: شما فقط در 

مورد شترانت سخن می گویی؟
عبدالمطلب گفت: »اَنَا َربُّ االْبِِل، َو اِنَّ لِلَْبْيِت 
َربّاً َسَيْمَنُعُه: من صاحب شترانم، و این خانه 
صاحبــی )خدائی( دارد کــه از آن دفاع می 

کند«.

عبدالمطلب به شــهر بازگشــت، و به مردم 
دستور داد که در کوه های اطراف مّكه متفرق 
شده، و پناه گيرند. سپاه ابرهه به سمت خانه 
خدا و به قصد تخریب آن حرکت کرد. فيل 
ســواران ناگهان ابری را مشاهده کردند که 
از ســمت دریای احمر به سوی آنها حرکت 
می کرد. وقتی که نزدیک تر شــد شــاهد 
پرندگان کوچكی بودند که هر یک سه عدد 
سنگ کوچک به اندازه نخود یكی در منقار 
و دوتای دیگر را در ميان پاهایشــان گرفته 
بودنــد. خداوند در مقابل ســپاه عظيم فيل 
سواران، سپاه عظيم تری تهّيه نكرد. بلكه با 
این پرندگان کوچک به مبارزه و مقابله با پيل 
ســواران آمد. هر پرنده ای مأمور کشتن سه 
نفر از ســپاهيان ابرهه بود. پرندگان کوچک 
مأموریّت خود را به طور کامل انجام داده، و 
تمام سپاهيان ابرهه را به قتل رساندند. تنها 
یک نفر از آنان جان ســالم به در برد، تا خبر 
شكست مفتضحانه پيل ســواران را به یمن 

ببرد.
جمعــی معتقدند که ميــان والدت پيامبر 
اســالم)صلی اهلل عليه و آله( و هالکت لشكر 
ابرهه رابطه ای وجود داشــته، گویا خداوند 
می خواهد هشدار دهد که در آینده نزدیک 
شــخصی از سرزمين مّكه ظهور خواهد کرد 
و این خانه مقّدس را احيا نموده، و جهان را 

مملّو از ایمان و محّبت و دوستی می کند.
در حقيقت، ایــن ماجرا که مقــارن ميالد 
مسعود پيغمبر اکرم ص واقع شد زمينه ساز 
آن ظهــور بزرگ بود، و پيام آور عظمت این 
قيام، و این همان چيزی است که مفسران از 

آن تعبير به »اِرهاص« کرده اند.
به هر حال اهميت این حادثه بزرگ بقدری 
بود که آن سال را »عام الفيل « )سال فيل( 

ناميدند و مبدأ تاریخ عرب شناخته شد.
احمد، پیامبر موعود تورات و انجیل

در کتاب هــای موجود یهود و نصاری امروز 
نشانه های این پيامبر بزرگ را می یابيم.در 
سه مورد از انجيل یوحنا روی واژه فارقليط یا 
فارقليطا تكيه شده است که در ترجمه های 
فارسی به تسلّی دهنده ترجمه شده است، از 
جمله: در یک جا می خوانيم: »و من از پدر 
خواهم خواست و او تسلی دهنده دیگر )فار 
قليطا( به شما خواهد داد که تا به ابد با شما 

باشد«.
در جای دیگر آمده است: »و چون آن تسلی 
دهنده )فارقليطا( بياید که من از جانب پدر 
به شما خواهم فرستاد، یعنی روح راستی که 
از طرف پدر می آید، او درباره من شــهادت 

خواهد داد«.
در باب بعد نيز آمده اســت: »ليكن به شما 
راســت می گویم که شما را مفيد است که 
من بروم که اگر من نروم، آن تســلی دهنده 
)فارقليطا( به نزد شــما نخواهد آمد، اما اگر 

بروم او را به نزد شما خواهم فرستاد«.
فارقليــط که در زبان یونانــی پریكلتوس یا 
پراقليقوس گفته می شود، مطابق با نام احمد 
است و با آیه شش سوره صف که می فرماید: 
ًرا بَِرُسوٍل یَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد؛  » َوُمَبِشّ
من بشارت به رسولی می دهم که بعد از من 
می آید و نامش احمد اســت« کاماًل تطبيق 

می کند.
بشارت دیگر در سفر تكوین و پيدایش تورات 
در فصل هفتم به چشم می خورد، که نشانه 
های آن جز بر پيامبر اســالم)صلی اهلل عليه 
و آلــه( تطبيق نمی کند. در جمله های ۱7 
تا ۲۰ چنين می خوانيم: »و ابراهيم به خدا 
گفت: »که ای کاش اســماعيل در حضور تو 
زندگی نماید ...« و در حق اسماعيل )دعای( 
ترا شنيدم، اینک او را برکت دادم و او را بارور 
گردانيده به غایت زیاد خواهم نمود، و دوازده 
سرور توليد خواهد نمود، و او را امت عظيمی 

خواهم نمود«.
در کتاب انيس االعالم متن این جمله های 
تورات را که با زبان عبری در اختيار داشــته 
اســت نقل کرده و در ترجمه آن چنين می 
نویســد: »... و او را بارور و بزرگ گردانيد به 
ماد ماد و دوازده امام که از نسل او خواهد بود 

و او را امت عظيمی خواهم نمود«.
ســپس می افزاید: »ماد مــاد همان عبرانی 

محمد)صلی اهلل عليه و آله( است«.
با توجه به این که پيامبر اسالم)صلی اهلل عليه 
و آله( مسلماً از دودمان اسماعيل است و در 
بشارت فوق آمده که او را امت عظيمی خواهد 
بود، و دوازده ســرور و امام به وجود خواهد 
آورد، روشن می شود که مصداقی جز شخص 
پيامبر اســالم)صلی اهلل عليه و آله( ندارد، و 
اگر واژه ماد ماد نيز به آن ضميمه شود که در 

متن عبری آمده هر چند در ترجمه عربی به 
فارسی، آن را نياورده اند مسأله بسيار روشن 

تر خواهد بود.
البته بشــارات متعدد دیگــری نيز از کتب 
عهدین ذکر کرده اند که شــرح تمام آنها به 

طول می انجامد.
بشارت بزرگمهر حکیم به آمدن پیامبر 

اسالم )صّلی اهلل علیه وآله وسّلم(
بوزرجمهر)بزرگمهر( حكيم وزیر انوشيروان از 
دین پدران خود که گبری مسلک و زردشتی 
بودند، به دین عيســی )عليه الســالم( روی 
آورد، و افراد را نصيحت کرد و گفت شنيده 
ام کــه: در آخر الزمان پيامبری به نام محمد 
مصطفی )صلــی اهلل عليه وآله( خواهد آمد، 
اگر روزگار او را درك کنم نخســتين ایمان 
آورنده به او هستم، و اگر نيابم اميد حشر با 

امت او را دارم.
 خبر به انوشيروان رسيد و حكم دستگيری 
او را صــادر کرد، و بــه او گفت: تو با این کار 
قصد شورانيدن مردم را بر ضد من داشتی، و 
یا توبه می کنی یا تو را می کشم، گفت مردم 
مرا حكيم و خردمند می انگارند، و فرد حكيم 
و فرزانــه چون از تاریكی به روشــنائی آمد، 
دیگر به تاریكی نرود، وگرنه بی خرد باشــد، 
انوشيروان حكم به زندانی کردن او داد، و در 

نهایت دستور داد او را کشته و مثله کردند.
ســخن آخر: )روز والدت پیامبر اکرم 
)صّلی اهلل علیه وآله وسّلم( مبدأ جدید 

تاریخ بشریت است(
شكی نيســت که روز هفدهم ربيع االول از 
اعياد بزرگ اسالمی و از روزهای بسيار مهم 
و تاریخی اســت، همانطور که ارباب تواریخ 
نوشــته اند، حــوادث مقــارن والت پيامبر 
اکرم)صلی اهلل عليه و آله(، نشــان داد برگ 
تازه ای در تاریخ بشریت زده شده است، در 
واقع این تغييرات تكوینــی، مقدمه ای بود 
برای تحولی که پيغمبر اکرم)صلی اهلل عليه و 
آله( در جهان ایجاد کرده است، و واقعاً تاریخ 
قيام آن حضرت، تاریخ بسيار زرینی است که 
فصل جدیدی را در زندگی انسان ها رقم زده 

است.
منابع:

۱. پيام قرآن
۲. داستان یاران: مجموعه بحث های تفسيری حضرت آیت اهلل 

العظمی مكارم شيرازی )مدظله(
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1پرونده ویژه

امروزه حرف نخست را رسانه های مجازی 
مــی زنند؛ در نتيجه توجــه به کتاب کم 
شــده، و کتاب خوان کم شــده است. و 
به اذعــان رهبــر معظم انقالب، ســطح 
کتابخوانی در کشــور بســيار پایين تر از 
حــد انتظار اســت. حال آنكه هــر اندازه 
کتابخوان در جامعه کاهش یابد، به همان 

ميزان جامعه به عقب باز می گردد.

اهمیت کتاب و کتابخوانی در اسالم

کتــاب در اســالم از اهميــت بســياری 
ترین  بــزرگ  کتــاب،  اســت،  برخوردار 
معجزه پيامبــر اســالم)صلی اهلل عليه و 
آله( اســت و برخالف تمام معجزات انبيا 
که جنبه جسمانی داشــته است، معجزه 
پيامبر اســالم )صلی اهلل عليــه و آله( از 
جنبه روحانی، معنــوی، علمی و تربيتی 

برخوردار بود.

اگر حضرت مســيح مرده هــا را زنده می 
کــرد، پيامبر اســالم نيز با کتــاب الهی، 
جامعــه مرده را زنده و آنها را در مســير 

هدایت قرار می داد.

امروز اگر کســی از کتــاب و کتابخوانی 
ســخن بگوید کار مهمی نيســت چرا که 
امروز عصر کتاب اســت اما در آن دوران 
ظلمانی کــه پيامبر اکرم)صلی اهلل عليه و 
آله( برانگيخته شــد ؛ سخن از نور علم و 
کتاب و قلم به ميان می آورند که یک امر 

خارق العاده است.

 در زمانــی که نه کتاب و نــه کتابخوانی 
وجود داشــت، و بيش از ۱7 نفر در مكه 
خواندن و نوشــتن بلد نبودند، در چنين 
محيطی اسالم ظاهر و معجزه آسمانی آن 
هم که قرآن بود به قلم و کتاب قســم یاد 

کرده است.

 اگــر چه قلم و کاغذ ظاهری بســيار کم 

ارزش دارد امــا همين قلــم و کتاب می 
تواند دنيــا را متحول کند و به واســطه 
همين اهميت در قرآن، به آن قســم یاد 

شده است.

و یــا اینكه آغــاز و پایان زندگــی پيامبر 
اســالم)صلی اهلل عليه و آله( نيز با کتاب 
بوده اســت، لذا آن حضرت در واپســين 
لحظات حيات خود نيــز از قلم و کاغذ و 

نگارش سخن می گویند.

پس از رحلت رســول اکرم)صلی اهلل عليه 
و آله( نيز چيزی نگذشــت که با پيشرفت 
اســالم، فرهنگ کتــاب و کتابخوانی هم 
گســترش یافت، در بغداد کتابخانه های 
مهمی با ده ها هزار جلد کتاب تأســيس 

شد.

در روایتی از امام صادق)عليه السالم( نقل 
شده است که آن حضرت، خطاب به یاران 
خود فرمودند: آنچه می گویم بنویســيد و 
منتشــر کنيد چرا کــه زمانی خواهد آمد 
که هيچ منبعی جــز کتاب های ما وجود 
نخواهد داشت، گویا ایشان عصر غيبت را 
پيــش بينی کرده بودند کــه مرجع همه 

دانشمندان کتاب است.

ایــن در حالی اســت که اروپــا در قرون 
وســطی یعنی عصــر حاکميــت جهل و 
نادانی، به ســر می برد، دستگاه کليسا در 
زمانی که اسالم علما را تكریم می کرد، با 

دانشمندان و علما مبارزه می کرد.

در این ميان، عده ای از دانشمندان غربی 
که قدری منصف بودند در آثار خود به این 
دوران اشــاره کرده اند، از جمله نویسنده 
کتاب ميراث اسالم در این باره می گوید 
در قرون وسطی این چراغ علم مسلمانان 

بود که اروپا را روشن می کرد.

اینگونه اســت که برخی کتب دانشمندان 

اسالم تا ۳۰۰ سال در دانشگاه های اروپا 
به عنوان کتاب درسی تدریس می شد. ما 
وارث چنين ميراثی هســتيم و باید آن را 

قدر بدانيم.

نقش کتاب در زندگی ما

عشق به  یكی از مســائل بنيادی جوامع 
بشــری اســت . از نظر علم و دانش، یک 
زمان بود که تمام معلومات انسان در یک 
صفحه کاغذ می گنجيد گرچه هنوز خط 
اختراع نشده بود، ولی امروز حّتی ميليون 
ها کتاب در رشــته هــای مختلف بيانگر 

علوم و دانش های او نيست.

 از عشــق به تكامل ، و نيز تالش مستمر 
برای گشــودن رازهای هستی که  انسان 
عشــق و عالقه بــه آن از نخســتين روز 
زندگــی ، در درون قلبش جای داشــته، 
نشــأت می گيــرد که در قالــب گنجينه 
هایی از علــوم و دانش ها به منصۀ ظهور 
رســيده و ما از مشاهده ميليون ها کتاب 
که در قفســه هــای کتابخانه های بزرگ 
جهان وجود دارد به ابعاد آن پی می بریم.

درست اســت که قســمتی از آنها تكرار 
و ترجمه از یكدیگر اســت ولی بی شــک 
حقایق زیاد نامكرری در آنها نهفته اســت 
که محصول تالش هــای فكری و تجربی 
کل جامعه انسانی در طول تاریخ بشریت 

است.

کتاب باید جزو برنامه زندگی ما باشد. به 
خصــوص جوانان که بایــد تالش کنند با 
مطالعه کتب مفيد ســطح علمی خود را 

باال ببرند.

الفبا معجزۀ 

نخســتين ابــداع الهی، مســئله »حروف 
الفبا« اســت کــه کلمات همگــی از آن 
تشــكيل می گردند و این حروف به طور 

جداگانه مفهومی ندارند.

الفاظ قرآن، که از هميــن حروف الفبا و 
کلمات معمولی ترکيب یافته نمونه کامل 
آن به شمار می آید؛ چرا که در اعمال دل 
و جان انسان نفوذ می کند، افكار و عقول 
را در برابــر خود وادار به تعظيم می نماید 
معجزه ای که تنها با مغز ها و اندیشــه ها 
و ارواح انسان ها ســر و کار دارد، برتری 
چنيــن معجزه ای بر معجزات جســمانی 

احتياج به توضيح ندارد.

انتقال  برای  رسانه  ترین  مهم  کتاب، 
پیام

امروز رســانه ها در دنيا حرف اول را می 
زنند، یكی از بزرگ ترین رسانه ها همين 
کتاب هایی اســت که تأليف و در اختيار 

عالقه مندان گذاشته می شود.

کتاب ، هميشــه درطول تاریخ آثار فوق 
العاده ای، در انتقال علوم از نسلی به نسل 
دیگر و تكامل فرهنگ های بشری داشته، 
به نحوی که باید از کتاب به عنوان حلقه 
اتصال نسل های گذشــته، حال و آینده 

یاد کرد.

اهمیت دو چندان کتاب در جمهوری 
اسالمی ایران

در جمهــوری اســالمی اهميــت کتاب 
دوچندان است؛زیرا غرب ماهرانه فرهنگ 
غلط خود را در کتاب ها جاسازی می کند 
و مــا نيز باید زیرکانه این علوم را از فيلتر 

دقيق اسالمی عبور دهيم.

غربی ها ســعی کردند فرهنــگ خود را 
در دروس دانشــگاهی جاســازی و آن را 
به مــا منتقل کننــد؛ مخصوصاً در کتاب 
هایی که جنبه ترجمه دارد این به وضوح 
دیده می شــود، لذا بایــد کتاب هایی ك 
جنبه ترجمه دارند را با دقت بررسی کرد 
و فرهنــگ غربی و ســكوالر که در آن ها 

گنجانده شده است را حذف نمود.

هــم چنين غربی هــا در زمينه اعتقادات 
شــبهه افكنی می کنند. در زمينه اخالق، 
دارند مفاســد اخالقی را ترویج می دهند. 
در زمينه اعمال دارند اعمال را سست می 

کنند.

امروزه در لباس های زیبا مســایل زشتی 
همچــون عرفان هــای کاذب مطرح می 
شود. امروز عرفان های کاذب در قله های 
مسایل اجتماعی و سياسی جامعه نيز در 
حال نفوذ است که بسيار خطرناك است.

در حقيقت، ميدان؛ ميدان جنگی است در 
مقابل دشــمن، در این ميدان باید خيلی 
حساب شده عمل کرد. به نحوی که تأليف 
کتاب ها در نظام اسالمی، پادزهری برای 
ســمومی باشند که دشــمنان ایجاد می 

کنند.

کتاب، غذای روح

کتاب همچون غذا است از این جهت باید 
بســيار مراقب بود، عجب اینكه بعضی از 
مردم در مورد غذای جسم بسيار سختگير 
و موشــكافند، ولی در غذای روحشان بی 
اعتنا، هر کتاب فاســد و مفســدی را می 
خوانند، به هر گونه تعليمات گمراه کننده 
گوش فرامی دهند، و برای غذای روحشان 

هيچ قيد و شرطی قائل نيستند.

کتاب و کتابخوانی، رمز پیشرفت

پيشــرفت تمام علوم و دانش ها در سایه 
کتاب محقق شده اســت، تمام این همه 
کتــاب و کتابخانه و ذخائــر علمی همه 
مولود تراکم افكار و  اســت و زمينه های 
ترقی و پيشــرفت ، اکتشافات و اختراعات 

را فراهم کرده است.

اگر کتاب نبود، معلوم نبود جامعه بشریت 
در کجا قرار داشــت و بســيار عقب تر از 
وضع امروز بود؛ از ایــن رو باید به کتاب 

اهميت داد. 

پر می  را  کتــاب  موبایل جای خالی 
کند؟

در خاتمه باید گوشــزد کرد مسئله کتاب 
به مشــكل مهمی برخــورد کرده و کتاب 
خوان کم شــده است؛ این موضوع عوامل 
مختلفی دارد. یكی از آن ها افزایش رجوع 
جوانان به فضای مجازی است؛ متأســفانه 
برخی روزانه هشــت ساعت با موبایل کار 

می کنند.

از ســوی دیگر برخی گمان می کنند که 
موبایل و فضای مجــازی می توانند جای 
کتــاب را بگيرد در حالی کــه هيچ چيز 
چــه امروز و چه در آینده نمی تواند جای 
کتاب را بگيرد. کتاب یک چيز نقد است.

 انســان برای مرور اجمالی شاید بتواند از 
لب تاپ یا موبایل استفاده کند، ليكن اگر 
فردی بخواهد یک مطالعه عميق داشــته 
باشد، باید با کتاب کار خود را دنبال کند؛ 
زیــرا مطالعه با ابزار دیگر خســته کننده 

است.

در  کشور  مطالعه  )سرانه  آخر:  سخن 
شان ایران اسالمی نیست(

در خاتمــه باید تأکيد کــرد هر ملتي که 
داراي شــاخص مطالعه باال باشد از تمدن 
غني تر و پيشــرفت بيشــتري برخوردار 
خواهد بود.  لذا ســرمایه گذاري بيشتر و 
فرهنگ سازي رسانه ها در زمينه مطالعه 
کتاب اجتناب ناپذیر اســت؛ لــذا باید با 
ایجاد جاذبه های مناســب و فراهم کردن 
فضا و امكانات در کتابخانه ها، مردم را به 
مطالعه تشــویق کرد، و نباید شاهد پایين 

بودن سرانه مطالعه در کشور باشيم.

از این جهت کتابخوانی باید از چند قشــر 
خاص به عموم جامعه گســترده شــده و 
تا حدی پيشــرفت کند و در شــأن ملت 

انقالبی ما باشد.

منابع:
۱. بيانات معظم له

۲. پيام قرآن

ضرورت و اهمیت کتاب و کتابخوانی 
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (
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یكی از مســائل جاری در دنيای سياست 
اســت؛  دموکراســی  ادعای  غرب،  امروز 
مسئله دموکراســی، حقوق بشر و آزادی 
انســانها، امروزه شعاری ریاکارانه در تمام 
دنيای غرب اســت؛ غربيها مصداق واضح 
ریا کاری هســتند و از همه آنها ریاکارتر 

آمریكا است.

ســخن  در این زمينه بســيار اســت، لذا 
واکاوی حقيقت دموکراســی در آمریكا و 
دیگر جوامع غربی یا آن ها که راه غرب را 
در دموکراسی  می پيمایند ضروری است.

دموکراسی چیست؟

دموکراســی که به اصطــالح عالی  ترین 
و کامــل  ترین حكومــت در دنيای امروز 
اســت، یک نوع قرار داد اجتماعی ناشی 
از ضرورت است؛ چرا که جامعه، حكومت 
مــی خواهد، و از آنجا که اتفاق نظر مردم 
در این مسأله امكان پذیر نيست؛ پس باید 
به ســراغ رأی اکثریت رفت و باید اقليت 

در برابر اکثریت تسليم باشند.

در حقيقت در نظام دموکراســی، اصل بر 
این اســت که تمام مردم از هر گروه و هر 
قشــر با آزادی کامل به پای صندوق های 
رأی برونــد و نماینــدگان واقعی خود را 
انتخاب کنند و سرنوشــت ملت خویش را 
برای سال های معين تحت ضوابط خاصی 
به دســت آن ها بســپارند و آن ها نيز با 
تبادل نظر و مشــورتی کــه ظاهرا آزادانه 
صورت می گيرد، قوانيــن و مقرراتی که 
به عقيده آن ها حافظ منافع مردم اســت 
و وضع و مقرر کنند و هيئتی برای اجرای 
آن تعيين نمایند کــه رئيس این هيئت، 
گاه به وســيله این نمانيدگان انتخاب می 
شود و گاه مستقيماً به وسيله مردم، تحت 
عنوان نخســت وزیر یا رئيس جمهوری، و 
آن را حكومت دموکراسی یعنی حكومت 

مردمی یــا حكومت مردم بــر مردم می 
نامند.

البتــه زمانی که اکثریــت قاطع مردم در 
انتخابات شــرکت کننــد و اکثریت قاطع 
به شــخص خاصی رای دهنــد، این نوع 
دموکراســی که حاکميت اکثریت مطلق 
است ایده آل اســت. ولی بسيار شده که 
اینچنيــن نيســت، مثاًل نصــف مردم در 
انتخابات شرکت می کنند و نصف شرکت 
کنندگان به شــخصی رای مــی دهند و 
در نتيجه آرای یــک چهارم مردم بر کل 
جامعه حاکم اســت، این دموکراسی ایده 
آل نيست هر چند در شرایط فعلی راهی 

برای حاکميت جز این وجود ندارد.

آفت های پنهان نظام دموکراسی

با تمام امتيازاتی که در این طرز حكومت 
به چشــم می خورد، هنگامی که به عمق 
و محصــول نهایی  اش می اندیشــيم می 
 بينيــم، دموکراســی از جهــات زیــادی 
توأم با نارســائی ها بلكه ظلم و ســتم و 
بيدادگری اســت، و آفت هــای متعدد بر 

نظام دموکراسی سایه افكنده است.

به عنوان نمونه در غالب کشــورهایی که 
ظاهراً یا واقعاً چنيــن حكومتی را دارند، 
بسياری از مردم عماًل در انتخابات شرکت 
نمــی کنند؛ مثــاًل تنها شــصت یا هفتاد 
درصــد و یا حتی کمتر از آن در انتخابات 
شــرکت می کنند، با این حال گاه جمعی 
از مردم اکثریت آراء مــی  برند که هرگز 
اکثریت در جامعه را ندارند. مثال ســی و 
یــک درصد در مقابل بيســت و نه درصد 
)از مجموع شــصت درصد مردمی که در 

انتخابات شرکت کرده  اند(.

در نتيجــه در ایــن نوع حكومــت، غالباً 
»اقلّيت ها« در چهره »اکثریّت« ظاهر می 
شــوند، و عقائد خود را بر آن ها تحميل 

مــی کنند؛ بــه این ترتيب کــه صاحبان 
»زر« و »زور« با در دســت داشتن وسائل 
ارتباط جمعی، و با تغذیه اهداف و مقاصد 
و برنامه  ها و اشــخاص مورد نظر خویش، 
به طور مســتقيم و غير مستقيم، از طریق 
رســانه ها، چنان اکثریّت را شستشــوی 
مغــزی می دهنــد و افــكار محيط را در 
مســير خواســته  های خود منحرف می 
ســازند و عماًل حكومتی روی کار می آید 
که تنها در مسير منافع این اقلّّيت متكاثر 
)افزون طلبان قــدرت و پول( گام بر می 

دارد.

بــه همين دليل، جای تعّجب نيســت که 
در کشــورهایی که با این سيســتم اداره 
می شــود، حكومت  ها »معموالً« نماینده 
و حافظ منافع بورژواها و ســرمایه داران 
انتخابات  بزرگ هســتند؛ هر چند ظاهراً 
آزاد با مشــارکت عموم مــردم و مداخله 
کتبی در صندوق  هــای رأی صورت می 

گيرد.

و این ضربه  ای اســت بزرگ بر عدالت و 
آزادی در جهان انسانّيت که تحت عنوان 
مترقی  ترین نوع حكومت انجام می گيرد.

هم چنين در نظام دموکراســی، مســأله 
رهبری، عماًل جای خود را به دنباله  روی 
می سپرد و مفاســد و مظالم و انحرافات 
و آلودگي هــای اجتماعی از هر نوع و هر 
قبيل کــه مورد عالقه اکثریّت باشــد، نه 

تنها دنبال، بلكه تشدید می شود.

مثــاًل هم جنس بــازی در انگلســتان و 
آمریكا قانونی می شــود! و سقط جنين و 
مفاســد دیگری در بسياری از کشورهای 
غربی به حكم قانون مجاز می گردد؛ چرا 
بلكه  نماینده  آنجا  که همجنس گرایان در 
نمایندگان دارنــد! و نمایندگان مردم در 
این گونه نظام فارغ از مصالح مردم، خود 

را ملزم به رعایت خواســته  های اکثریت 
)بی  هيچ قيد و شرط( می دانند.

با این تفاسير می توان دریافت در محيطی 
کــه تمــام ارزش ها طبــق مقياس های 
»اومانيســتی« تعيين می گردد، موضوع 
»عدالت« به شدت بی معناست و توّجه به 
معنویات و ارزش های انســانی و اخالقی 
در راســتای صلح و امنيت به قهقرا سوق 
داده می شود، در نتيجه عدم کنترل حس 
افزون طلبی انســان و »تضاد خواسته  ها و 
امكانات« در نظام های مدعی دموکراسی، 
جنگ را به یكی از لوازم هميشگی زندگی 

مادی مبدل می سازد.

استبداد در لباس دموکراسی

در جوامــع غربی به ویژه آمریكا، حكومت 
در واقع نوعی استبداد و ظالمانه است که 
در لباس دموکراســی و حكومت مردمی 

عرضه می شود.

یعنی همــان حكومــت خودکامه، فردی 
خونخوار و جباری که لباس دموکراســی 
را در بر می کند، و عنوان آن را یدك می 
کشــد، و با راه انداختن »حزب و مجلس 
ســاختگی« ادای دموکراســی را در می 
آورد. همان حزب و مجلســی که ليست 
مقامات و نماینــدگان و رهبرانش قبل از 
تشــكيل نوشته و آماده شده و بازیگرانش 
به ترتيب در پشــت صحنــه لباس در تن 
کــرده و آماده کار می شــوند و به نوبت 
نقش خود را با ظاهر شدن در صحنه ایفا 

می کنند.

در پشــت صحنه با هم بر ســر یک سفره 
می  خورنــد و می  نوشــند و می  خندند 
و مســخره می کنند امــا روی صحنه که 
آمدنــد یكــی موافق و دیگــری مخالف، 
یكی در جناح پيشــرو و دیگری در جناح 
سازنده، یكی  هماهنگ کننده این جناح و 
دیگری هماهنگ کننده آن جناح، جنگ 
های زرگری مضحكــی برای فریب عوام، 
... راه مــی اندازند؛ حتی گاه برای تكميل 
این صحنه با مشت های گره شده و قيافه 
درهم کشيده به یكدیگر حمله می کنند!

ایــن نــوع حكومــت در تاریخ گذشــته 

وجود نداشــت؛ چرا کــه مردمش و حتی 
دیكتاتورهایش رك و راســت بودند، و یا 
شــاید عقلشان نمی رســيد که می توان 

استبداد را در قالب دموکراسی ارائه داد.

ایــن نوع حكومت، پدیده عصر ما اســت، 
عصــر نفاق ها، دوروئي هــا و عصر تغيير 
چهره  ها! و ميوه تلخی است که مغزش به 
گذشته تعلق دارد و پوشش اش به امروز، 
و تنها هدفش آن اســت که تاریخ رهایی 
ملت ها و آزادیشان را چند روزی به عقب 
بيندازد و غير از آن کاری از آن ســاخته 

نيست.

دموکراسی دوگانۀ آمریکا

غرب زمانی دموکراســی را می پذیرد که 
با منافع او هم خوانی داشته باشد، اما هر 
جا با آن ها موافق نيســت، دموکراسی را 

تعطيل کرده اند.

به عنوان نمونه در آمریكا که همه چيز با 
معيار منافع شــخصی سنجيده می شود، 
مســائل اخالقی بســيار کمرنگ است، و 
غالباً در مــواردی رســميت دارد که در 

طریق همان منافع شخصی است.

در نتيجه برخــورد دو گانه و چند گانه با 
مســائل مربوط به  »دموکراسی« از سوی 
آمریكا، بســيار وحشــت انگيز است، آنجا 
که حقوق انســان ها گوشــه  ای از منافع 
این کشــور را به خطر می انــدازد، بكلی 
فرامــوش می گردد و ایــن ارزش واال در 
پای منافع دولتمردان کاخ ســفيد قربانی 

می  شود.

به همين دليل، آمریكا در زمان واحد، در 
یک گوشــه  ای از دنيا، مدافع سرســخت 
دموکراســی  و حاکميت ملت ها اســت، 
و درســت در همان زمان، در گوشــه  ای 
دیگر مدافع سرسخت بدترین دیكتاتوري 
ها! همه اینها به خاطر آن اســت که اصل 
اساسی برای دموکراسی آمریكایی چيزی 
جز منافع مادی و ســود شخصی نيست، 
و اخالق نزد ســران این کشــور تكيه گه 

روشنی ندارد.

نكته تأمــل برانگيز این اســت که دولت 

های اســتعماری به ویــژه آمریكا در پناه 
عنوان دموکراســی، گاه بــا صراحت می 
گوینــد بهترین گزینه بــرای ما حكومت 
هایی اســت که حافظ منافع ما باشد. لذا 
اگر حكومتی در خدمتشان باشد از ليست 
سياه خارج است و اگر حكومتی در مقابل 
آن ها و مخالف برنامه  های آن ها باشــد، 
در ليست ســياه جای دارد. و با تمام قوا 

سعی می کنند آن را ساقط کنند.

در فلســطين اشغالی انتخابات آزاد برگزار 
گردید، اما نتيجه آن بر خالف خواســته 
آمریكا و اســرائيل شد. آیا آن  ها حكومت 

مردمی فلسطين را پذیرفتند؟

در عراق اشــغال شده عليرغم تالش های 
وسيع آمریكایي ها و اسرائيلي ها حكومت 
مردمی روی کار آمد، اما چون مطابق ميل 
غربي ها نبود با آن به مخالفت پرداختند.

غربيان، حّتی »دموکراســی « را که بنيان 
ادعایشــان در حقوق بشــر بر آن استوار 
اســت، با »دالر« معامله مــی کنند. مثاًل 
را در  الجزایــر  مــردم ســتمدیده  آرای 
انتخابات آن کشــور نادیــده می گيرند و 
با یک کودتای نظامی همه چيز را در هم 
مــی ریزند، چرا که آراء مــردم بر خالف 

منافع نامشروعشان بود.

این امر تنها به الجزایر منحصر نيست. در 
سراسر جهان، هر روند و رویدادی که در 
مسير تأمين منافع آنان باشد و جریان به 
دســت آوردن و افزایش دالرهایشان را به 
خطر نيندازد، بدترین نوع حكومت در یک 
کشــور، حّتی حكومت های بدوی قبيله 
 ای و اســتبدادی همچون حكومت برخی 
می  شناخته  عربی، »خوب«  کشــورهای 
شود و نقش نداشــتن مردم آن سرزمين 
در حكومــت خود، »بد« تلّقی نمی گردد. 
ولــی اگر در کشــوری و حكومتی، منافع 
و دالرهای آنان مــورد تهدید قرار گيرد، 
بهتریــن نوع نظــام حكومتــی و مردمی 
 تریــن اداره سياســی آن کشــور، بــد و 
مخالف ارزش های واالی انسانی معّرفی و 

شناسانده می شود!

آن ها به عراق حمله می کنند تا حكومت 

2پرونده ویژه
حقیقت   دموکراسی آمریکایی 
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (
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دیكتاتــوری صــدام جنایتكار را ســاقط 
نموده و دموکراســی ایجاد کنند. اما این 
ظاهر قضيه اســت، و هدف واقعی آن ها 

چاه های نفت عراق است.

اینها در واقع از آثار ارزشــمند دالر است؛ 
زیرا این حوادث و رویدادها تأمين کننده 
منافع آنان است و حّتی خود با واسطه یا 

بی واسطه، عامالن آن ها هستند!

در دموکراسی جدید آمریكا نيز شاهد این 
هســتيم که از بيرون کشور عده ای را با 
پول آموزش می دهند تا در کشــورهای 
دیگر، مردم و دولت هــا را از بين ببرند، 
امروز اوضاع سوریه و عراق و یمن اینگونه 
اســت. در عــراق گروه های تروریســتی 
تكفيری داعش، مزدورانی را که بی اطالع 
هســتند تحریــک می کنند تــا به عراق 

بيایند و عراق را تجزیه کنند.

همــه این بحــران ها از آن جهت اســت 
که شعار دموکراســی با منافع آمریكا در 
ســوریه و دیگر کشــورهای آزادی خواه 
سازگار نيســت، بنابراین اصل دموکراسی 
در برابر خط قرمز منافع نامشــروع، رنگ 

می بازد.

سخن آخر: )انتخابات آمریکا رسوایی 
دموکراسی غربی است(

روزگاری بود که برخی در کشــور ما آرزو 
می کردند همچــون غربی ها و آمریكایی 
ها باشند و دموکراســی از نوع آمریكایی 
داشــته باشيم، اما حاال پرده ها کنار رفته 
و واقعيات برای همگان روشن شده است.

رســوایی های اخير دو نامــزد انتخابات 
ریاســت جمهــوری آمریــكا در تبليغات 
و فرآینــد رأی گيری انتخاباتــی را باید 
نام نهاد؛ چرا  رسوایی دموکراســی غربی 
که بسياری از دروغ ها، خالف اخالق ها، 
تهمت ها، فحش های رکيک و را شــاهد 

بوده ایم که مایه تأسف بود.

خوشــبختانه با افتضاح و رســوایی اخير، 
که در جریان انتخابات آمریكا پيش آمد، 
ماهّيت حقيقی این نوع دموکراســی برای 
همگان روشــن و هویدا شد. آنها که تمام 

صنعت و ادارات و کشور خود را با سيستم  
هــای الكترونيكی اداره می کنند بر ســر 
شــمارش ده الی پانزده هــزار برگه رأی  
دعوی دارند، که آیا آن را به صورت دستی 
شــمارش کنند یا به صورت الكترونيكی! 
این دعوی چه معنــی دارد! کاری که به 
هر شــكلی انجام دهند نهایتاً در یک روز 
به اتمام می رسد، چقدر دعوی و گفتگو و 
اختالف بر سر آن به وجود آمده، به گونه 

 ای که گوش جهانيان را کر کرده است!

اینگونه امور نشانگر بی اعتمادی مّدعيان 
دموکراســی و مردم ساالری به خویشتن 
و صنایع خویشــتن است! دنيا باید بر این 
انتخابات بخندد! و محّققان  و  دموکراسی 
باید این حادثه را موشكافانه بررسی کنند 
تا ماهّيت مّدعيان دموکراســی برای همه، 
مخصوصاً برای کســانی که آنجا را کعبه 

آمال خود می دانند، روشن تر شود.

منابع:
پيام قرآن۲. حكومت جهانی مهدی )عج(
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مقاله

مقام و منزلت حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها
تهیه و تحقیق: معاونت پژوهش پایگاه اینترنتی حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 

حضرت فاطمه معصومه)ســالم اهلل عليها( 
۲۵ سال بعد از تولد امام رضا)عليه السالم( 
دیده به جهان گشود. در مورد روز تولدشان 
اختالف وجود دارد؛ بنا بــر نقلی، اّول ذی 
القعده سال ۱7۳ هجری، روز ميالد حضرت 
است.)۱(  الســالم(  معصومه )عليها  فاطمه 
پدرش امام موسی بن جعفر)عليهما السالم( 
و مــادرش بانویی پاکيزه بــه نام »نجمه« 
بود کــه وقتی حضرت رضا)عليه الّســالم( 
را به دنيا آورد امام کاظم)عليه الّســالم( او 
را »طاهــره« ناميد، و اســامی دیگری نيز 
داشت؛ از جمله: نجمه، اروی، َسَكن، سمانه 
و تكتم که آخرین نام او بود.)۲( مهمترین 
لقب فاطمه دختر امام کاظم)عليه السالم( 
»معصومه« می باشد و از روایتی منتسب به 
امام رضا)عليه الســالم( اخذ شده است که 
فرمود: »َمْن زاَر الَْمْعُصوَمَۀ بُِقْم َکَمنْ  زاَرنی « 
)۳(؛ )هرکــس حضــرت معصومه)عليهــا 
السالم( را در قم زیارت کند گویا مرا زیارت 

کرده است(.)۴(

اهلل  معصومه)ســالم  حضرت  مقامات 
علیها( 

حضرت معصومه)ســالم اهلل عليها( بعد از 
پدر، در ســال ۱7۹ تحت کفالت برادرش 
حضرت امام رضا)عليه الســالم( قرار گرفت 
و تا سال ۲۰۰)هـ ق( یعنی ۲۱ سال تمام، 
در کنار برادر بزرگوارشــان به مقامات عالی 
و کماالت علمی و معنوی و اخالقی دست 
یافت؛ برخی از مقامات ایشان عبارت است 

از:

مقام شفاعت: در مقام و منزلت و جایگاه این 
بانوی بزرگوار نزد اهل بيت)عليهم السالم( 
هميــن بس که امام صادق)عليه الســالم( 
فرمودند: »...أاََل إِنَّ لِلَْجنَِّۀ ثََمانَِيَۀ أَبَْواٍب ثاََلثٌَۀ 
ِمْنَهــا إِلَی ُقمَّ تُْقَبُض فِيَها اْمــَرأٌَۀ ِمْن ُولِْدي 
اْسُمَها َفاِطَمُۀ بِْنُت  ُموَسی  َو تُْدَخُل بَِشَفاَعِتَها 
ِشــيَعِتي الَْجنََّۀ بِأَْجَمِعِهْم«)۵(؛ )آگاه باشيد 

بهشت هشــت در دارد که ســه در آن به 
ســوی قم اســت. بانویی از فرزندان من در 
آنجا وفات می کند که نامش فاطمه دختر 
موسی است. همه شيعيان ما به شفاعت او 

وارد بهشت می شوند(.

همچنين مقــام معنــوی او در مرحله اي 
اســت که در فرازي از زیارتنامه معروفش 
که توسط امام رضا)عليه السالم( بيان شده 
است می خوانيم: »یا فاِطَمُۀ اْشَفعی  لی  فِی 
اِْن«)۶(؛  ِ  َشاْناً ِمنَ  الشَّ الَْجنَِّۀ، َفانَّ لَِک ِعْنَد اهللَّ
)ای فاطمه مرا در بهشــت شفاعت کن چرا 
که در پيشگاه خدا دارای  جایگاه با عظمت 

هستی(.

مقام علمی و حدیثی: حضرت معصومه)سالم 
اهلل عليها( از لحــاظ علمی و حدیثی مثل 
مــادرش حضــرت زهرا)ســالم اهلل عليها( 
»عالمــه« و »محدثه« بود و همان گونه که 
حضرت زهرا)سالم اهلل عليها( با استداللهاي 
متين و اســتوار، حقانيــت والیت حضرت 
علي)عليــه الســالم( را تبيين مــي کرد، 
حضرت معصومه)عليها ســالم( نيز چنين 
بود. روایاتي که از آن حضرت نقل شده غالباً 
درباره امامت و والیت علي)عليه الســالم( 
اســت که با اثبات والیت او والیت ســایر 
امـامـــان معصوم نيز ثابت مي شود. براي 
نمونه حضرت معصومه)ســالم اهلل عليها( با 
چند واســطه از حضرت زهرا نقل مي کنند 
که فرمود: پيامبر در شــب معراج به بهشت 
رفت و بر روي پرده اي در قصر بهشت دید 
ٌد  ُ  ُمَحمَّ که چنين نوشته شده: »اَل إِلََه إاِلَّ اهللَّ
ِ َعلِيٌ  َولِيُ  الَْقْوِم«؛ )معبودي جز  َرُســوُل اهللَّ
خداي یكتا و بي همتا نيست محمد رسول 
خدا و علي ولي و رهبر مردم اســت( ... و بر 
روي پرده درگاه قصر دیگري نوشــته شده 
است: »ِشيَعُۀ َعلِيٍّ ُهُم الَْفائُِزون« ؛ )شيعيان 

علي رستگارند(. )7(

همچنيــن در باب مكانــت علمی حضرت 

معصومه نقل شــده اســت که روزی عده 
ای از شــيعيان وارد مدینه شدند و پرسش 
هایی داشــتند که می خواستند از محضر 
امام کاظم)عليه السالم( بپرسند و ایشان در 
سفر بود. از این رو فاطمه معصومه)سالم اهلل 
عليها( پاسخ آن پرســش  ها را نوشت و به 
آنان تسليم نمود. آنان از مدینه خارج شده 
و در بيرون شهر با امام کاظم)عليه السالم( 
مصادف شدند. هنگامی که امام پرسش های 
آنان و پاسخ های معصومه)سالم اهلل عليها( را 
مشاهده کرد، سه بار فرمود: »فَِداَها أَبُوَها«؛ 

)پدرش به فدایش باد(.)8(

نکــردن حضــرت  ازدواج  مســاله 
معصومه)سالم اهلل علیها( 

دربــاره علّت ازدواج نكردن ایشــان نظرات 
مختلفی وجود دارد که اجماال آنها را بررسی 

می کنيم:

۱. بعضــی می گوینــد که ایشــان بنا به 
دستور پدر بزگوارشان ازدواج نكردند. بنابر 
آنچه »یعقوبی« نقل می کند، امام موســی 
بن جعفر)ســالم اهلل عليها( وصيت فرمود 
که]دخترانشان[ ازدواج نكنند.)۹( اما برخی 
این خبر را مجعول دانســته و آن را رد می 
کنند.)۱۰( ضمن اینكه امام معصوم دستوری 
برخالف دستور مؤکد شرع نمی دهد. آنچه 
در وصيت امام کاظم)عليه السالم( در کتاب 
شریف اصول کافی آمده، توصيه به تبعيت 
همه فرزندان از امام رضا)عليه الســالم( و 
ســپردن اختيار ازدواج دختران به ایشــان 
است، نه چيز دیگر: »اَل یَُزوُِّج بََناتِي أََحٌد ِمْن 
َهاتِِهنَّ َو اَل ُســْلَطاٌن َو اَل َعمٌّ  إِْخَوتِِهنَّ ِمْن أُمَّ
إاِلَّ بَِرأْیِِه َو َمُشوَرتِِه َفإِْن َفَعُلوا َغْيَر َذلَِک َفَقْد 
َ َو َرُسولَُه َو َجاَهُدوُه فِي ُملِْكِه َو ُهَو  َخالَُفوا اهللَّ
أَْعَرُف بَِمَناِکِح َقْوِمِه َفإِْن أََراَد أَْن یَُزوَِّج َزوََّج َو 
إِْن أََراَد أَْن یَْتُرَك تََرك ...« )۱۱(؛ )هيچ یک 
از دخترانم را نباید برادران مادری، سالطين 
و یا عموهایشان شوهر دهند، مگر با نظر و 

مشورت رضا)عليه السالم(، اگر بدون اجازه 
او به چنين کاری اقدام کنند، با خدا و رسول 
خدا)صلی اهلل عليه وآله( مخالفت ورزیده اند 
و در سلطنت خدا منازعه نموده اند؛ زیرا او 
به مصالح قومش در امر ازدواج آگاه تر است، 
پس هر کســی را او بخواهد تزویج می کند 

و هر کسی را او نخواهد تزویج نمی کند(.

۲. قول دیگری نيز وجود دارد که می گوید: 
ازدواج حضرت معصومه)سالم  »دليل عدم 
اهلل عليهــا( عــدم وجود هم شــأنی برای 
ایشان می باشد«؛ چنانكه در مورد حضرت 
زهرا)سالم اهلل عليها( نيز نقل شده است که 
اگر امام علی)عليه الســالم( نبود هم کفوی 

برای ایشان پيدا نمی شد.

این نظر نمی تواند درســت باشد؛ چرا که 
بر خــالف توصيه موّکد اهل بيت به ازدواج 
است و در ازدواج مورد نظر آنها »مؤمن هم 
کفو مؤمنه اســت«. از طرفی مقام حضرت 
زهراء)سالم اهلل عليها( با همه زنان عالم فرق 

می کند.

۳. امــا »نظر دقيقتر« دربــاره عدم ازدواج 
حضرت معصومه)سالم اهلل عليها( این است 
کــه از آنجا که در دوران هارون الرشــيد و 
مأمون، شــيعيان و علویان و بــه ویژه امام 
کاظم)عليــه الســالم( مورد ســخت ترین 
فشارها و آزارها بودند و ارتباطات اجتماعی 
آنان به شــدت محدود بود، کســی جرات 
نزدیک شــدن به خاندان اهل بيت)عليهم 
الســالم( را پيدا نمی کرد؛ چه رسد به آنكه 
با آنان پيوند نيز برقرار ســازد. وصيت امام 
کاظم)عليه السالم( نيز بخاطر لحاظ همين 
شرایط بوده است. اینكه برخی از خواهران 
حضرت معصومه)سالم اهلل عليها( نيز موفق 
به ازدواج نشدند این مسأله را تایيد می کند.

)۱۲(

نكتــه دیگر در این باره، عــدم توّجه دقيق 
منابع تاریخــی به ازدواج دختران اهل بيت 
اســت؛ عالوه بر حضرت معصومه)سالم اهلل 
عليها( دربــاره ازدواج ســایر دختران اهل 
بيت نيز خبر قطعی وجــود ندارد و درباره 
ازدواج بسياری از آنها شاهد اخبار مختلف 
و ضد و نقيضی هســتيم. در مورد حضرت 
معصومه)سالم اهلل عليها( نيز خبری مبنی بر 

ازدواج ایشان نقل نشده است؛ اما این بدان 
معنی نيســت که بتوان حكم قطعی درباره 
عدم ازدواج ایشان و برخی خواهران ایشان 
داشت، بلكه ممكن است ازدواج کرده باشند 
اما بخاطر فشارها و سخت گيری هایی که 
بــا این خانواده صورت مــی پذیرفت علنی 
نشده باشــد. اما برفرضی که ازدواج نكرده 
باشــند، باز هم قطعا به معنی بی توجهی و 
عدم رغبت به ازدواج نبوده، بلكه همين جو 
خفقان حاکم عليه این خانواده مانع این امر 

شده است.

سفر حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( 
به ایران

حضرت معصومه)عليها الســالم( در ســال 
۲۰۱ هجری قمــری به قصد دیدار برادر از 
مدینه به سوی خراسان حرکت کرد. درباره 
علت سفر ایشــان به ایران برخی معتقدند 
امام رضا)عليه الســالم( بعد از اســتقرار در 
ایــران نامه ای خطاب به خواهر گرامی اش 
حضرت فاطمه معصومه)ســالم اهلل عليها( 
مرقوم فرمود و به غالمش دســتور داد که 
در هيچ منزلی توقف نكند تا در اندك زمان 
ممكن آن نوشــته را به مدینه برساند. غالم 
خود را به مدینه منوره رســانيد و نامه امام 
هشتم را به خدمت حضرت معصومه)سالم 
اهلل عليها( تســليم نمــود و آن حضرت به 
مجرد رســيدن نامه برادرش خود را آماده 
سفر نمود. اما این روایت در کتابهای دست 

اول و قدیمی ذکر نشده است.)۱۳(

طبق نقل دیگر حضرت معصومه)سالم اهلل 
عليها( کــه از کودکی همراه امام رضا)عليه 
الســالم( بودند و عالقه بســياری به ایشان 
داشتند و علوم و معارف زیادی نيز از ایشان 
کســب نمودند، بعد از ســفر اجباری امام 
رضا)عليه السالم( به ایران حضرت معصومه 
)سالم اهلل عليها( نيز طاقت دوری از برادر و 
امام زمان خود را نداشت و به همراه گروهی 
از اطرافيان خود از مدینه به ســمت ایران 
حرکت کرد، اما هنگامی که به ساوه رسيد 
بيمار و بستری شد. آن حضرت که از وجود 
قم و سكونت شيعيان در آن اطالع داشت به 

خادم مخصوصش فرمود: »مرا به قم ببرید«.
)۱۴( ایشان پس از عزیمت به قم مدتی در 

آنجا بودند سپس از دنيا رفتند.

حضرت  شــهادت  یا  رحلــت  علت 
معصومه)سالم اهلل علیها( 

بعضی علت بيمــاری آن حضرت را چنين 
نوشــته اند: مــردم ســاوه در آن عصر از 
دشمنان سرســخت خاندان نبوت بودند، از 
این رو وقتی که موکــب حضرت معصومه 
)ســالم اهلل عليها( و همراهانش به ســاوه 
رســيد، به آن حمله کردند و جنگ سختی 
درگرفــت، برادران و بــرادرزادگان حضرت 
معصومه )ســالم اهلل عليها( دراین جنگ به 
شهادت رســيدند، حضرت معصومه )سالم 
اهلل عليها( همچون عمه اش زینب)ســالم 
اهلل عليها( وقتی که بدن های پاره پاره آنها 
را که ۲۳ تن بودند دید، به شــدت غمگين 
گشته و بر اثر آن بيمار شد و سپس روانه قم 
گردید، و در قم بيماری او ادامه یافت و پس 
از ۱۶ یا ۱7 روز رحلت کرد.)۱۵( در روایت 
دیگری نيز آمده است که حضرت معصومه 

)سالم اهلل عليها( را مسموم کرده اند.)۱۶(

درباره عكس العمل امام رضا)عليه السالم( 
- در صورت صحت این اتفاقات - در منابع 
تاریخی اشاره دقيقی وجود ندارد. اّما بدیهی 
است که مأمون هرگز طوری عمل نمی کرد 
که حمله به این کاروان به او نســبت داده 
شــود؛ زیرا او امام رضا)عليه الســالم( را به 
ایران آورد و به ظاهر وليعهد خود قرار داد تا 
بگوید من به ایشان عالقه دارم و بدین وسيله 
خشم دوستداران اهل بيت را فرو نشاند. در 
چنين شــرایطی ماهيت حملــه کنندگان 
هرگز مشــخص نمی شود تا بخواهد عكس 
العملی از سوی امام رضا)عليه السالم( و یا 
شيعيان انجام پذیرد. برای هر نوع واکنشی 
حّجت ظاهری الزم بود که وجود نداشــت. 
تنها کاری که شيعيان انجام دادند این بود 
که حضــرت معصومه)ســالم اهلل عليها( را 
به قم که محل زندگی دوســت داران اهل 

بيت)عليهم السالم( بود منتقل کنند.

برخــی نيز علــت بيماری ایشــان را خبر 
شــهادت امام رضا)عليه السالم( ذکر کرده 
اند، ولی این مطلب خالف تحقيق اســت؛ 
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چرا که روایت ســعد بن  ســعد از حضرت 
رضا)عليه  الّســالم( بر ایــن مطلب داللت 
دارد که حضرت معصومه)ســالم  اهللَّ  عليها( 
پيش از حضرت رضا)عليه  الّســالم( از دنيا 
رفته اند، زیرا در آن روایت، سعد می  گوید: 
»من از امــام رضا)عليه  الّســالم( راجع به 
زیارت فاطمه)سالم اهللَّ  عليها( دختر موسی 
بن جعفر پرسش کردم...«.)۱7( این سؤال 
حاکی از آن اســت که در زمان پرســش، 
حضرت معصومه از دنيا رفته بودند و مرقد و 

مضجع وی معلوم بوده است.

عــالوه بــر این تاریــخ شــهادت حضرت 
رضا)عليه الّسالم( مضبوط و در دست است 
و آن بر حســب نقل موّرخان، آخر ماه صفر 
ســال ۲۰۳ هجری قمری اســت و ســال 
مســافرت آن بزرگوار به توس سال ۲۰۰ از 
هجرت بوده است و حضرت معصومه)سالم  
اهللَّ  عليها( در پی مســافرت برادرشان و به 
تصریح بعضی از اهل تاریخ در ســال ۲۰۱ 
هجــری به عزم دیدار وی حرکت کرده اند. 
بنابراین وفات آن مخّدره حدود دو سال قبل 
از شــهادت حضرت رضا)عليه الّسالم( واقع 

شده است.)۱8(

در هــر صــورت حضــرت معصومه)عليها 
الســالم( پس از بيماری تصميم گرفتند به 
قم که محل سكونت دوست داران اهل بيت 
بود بيایند، از ســوی دیگــر وقتی مردم قم 
خبر ورود آن حضرت به ســاوه را شنيدند 
تصميم گرفتند آن حضرت را به شهر خود 
دعوت کنند، بدین جهت پسران و نوادگان 
سعد اشعری به محضر آن حضرت رسيده و 
ایشــان را به قم آورده و در کمال احترام از 
وی پذیرایی نمودنــد. هر چند آن حضرت 
متأّسفانه پس از مّدت کوتاهی بدرود حيات 

گفتند.)۱۹(

روز رحلت  حضــرت فاطمه معصومه)عليها 
السالم( مطابق روایتی روز دهم ربيع الثانی 
سال ۲۰۱ اســت.)۲۰( و مطابق نقل دیگر، 
روز دوازدهم، روز وفات آن حضرت اســت، 
لذا مناسب است مؤمنين این سه روز) دهم 
تــا دوازدهم( را به یــاد آن حضرت، گرامی 

بدارند.)۲۱(

فضیلت زیارت حضرت معصومه)سالم 

اهلل علیها( 

روایات زیادی درمورد اهميت زیارت حضرت 
معصومه)سالم اهلل عليها( وجود دارد که به 

دو مورد از آنها اشاره می کنيم:

۱. سعد بن سعد می گوید: در مورد زیارت 
حرم فاطمه دختر امام موســی کاظم)عليه 
الســالم( از امام رضا)عليه الســالم( سؤال 
کردم. حضرت فرمود: »َمْن زاَرها َفلَُه الَْجنَُّۀ« 
)۲۲(؛ )کسی که آن حضرت را زیارت کند 

پاداشش بهشت است(.

۲. نویســنده کتاب کامــل الزیارت به نقل 
از پــدر و برادر بزرگــوارش مطابق روایتی 
از امام جواد)عليه الســالم( چنين نقل می 
تی  بُِقْم َفلَُه الَْجنَُّۀ« )۲۳(؛  کند: »َمْن زاَر َعمَّ
)هر کس ]مرقــد[ عّمه ام ]حضرت فاطمه 
معصومه)عليهــا الســالم([ را در قم زیارت 

کند، بهشت از آن اوست(.

 همچنيــن در روایتی کــه در ابتدای بحث 
نيز به آن اشاره شد، امام رضا)عليه السالم( 
زیارت حضرت معصومه)سالم اهلل عليها( را 
مانند زیارت خود دانســته است، و از آنجا 
که زیارت امام رضا)عليه السالم( از جایگاه 
بسيار باالیی برخوردار است این روایت نشانه 
اهميت باالی زیارت حضرت معصومه)سالم 

اهلل عليها( می باشد.

تاثیر مزار حضرت معصومه در شــکل 
گیری حوزه علمیه قم و نشــر معارف 

اهل بیت 

ورود حضرت معصومــه به قم باعث برکات 
فراوانی گردید و به یمن وجود بارگاه ایشان 
در قــم، امــروزه قم از بــزرگ ترین مراکز 
علمی و با شــكوه ترین حــوزه های علميه 
جهان می باشد. اهميت زیارت ایشان، علما 
و دانشــمندان فراوانی را به سوی این شهر 
جذب و برکات فراوانــی را نصيب قم کرد، 
که مهم ترین آنها گسترش مراکز علمی بود 
و نقش بسزایی در تحكيم و گسترش حوزه 
علمّيه و رفت  و آمد و ارتباط علما و راویان 
و شاگردان برجســته امامان عليهم السالم 
داشت. ورود ایشان به قم، و مرقد مطهر او، 
و ســپس ورود امامزادگان و راویان احادیث 
و دانشــمندان کوفه و دیگر شهرها به قم، 
موجب تحّوالت تازه و مؤثّری در استحكام و 

گسترش تشّيع گردید.)۲۴(

]در حال حاضر[ حرم مطهر آن بانوی سرفراز 
کانون علــم و عمل و مرکز نور و هدایت به 
صــور گوناگون اســت: تدریــس، تدّرس، 
مباحثــه، مناجات، دعا، اذان، نماز جماعت، 
اقامه عزا و ســوگواری عزیزان خدا، مراسم 
جشن و ســرور در اعياد مذهبی، سخنرانی 
 های ســودمند مذهبــی، ارشــاد، وعظ و 
خطابــه، قرائت قرآن کریــم، ذکر مصيبت 
امام حســين)عليه  الّسالم(، مدیحه و مرثيه 
سرائی خاندان عصمت، نشــر معارف اهل 
بيت، آشنایی ملل مسمان جهان با یكدیگر 
و ده  ها عناوین افتخارآميز دیگر از فيوضات 
این کانون فيض الینقطع و گســترده الهی 

است.)۲۵(

پی نوشت:
)۱(. کليات مفاتيح نوین، مكارم شيرازی، ناصر، مدرسه االمام علی 
بن ابی طالب)ع(، قم، ۱۳۹۰ هـ ش، چاپ بيست و نهم ، ص 8۲۹؛ 
فروغی از کوثر)زندگينامه حضرت فاطمه معصومه(، محمد بيگي، 

الياس، انتشارات زائر، قم، ۱۳7۹ هـ ش، ص ۳۲.
)۲(. عيون أخبار الرضا)عليه السالم(، شيخ صدوق، ترجمه: حميد 

رضا مستفيد- علی اکبر غفاری ، نشر صدوق ، تهران ، ۱۳7۲ هـ ش ، 
چاپ اول، ج  ۱، ص ۳۱.

)۳(. ریاحين الشریعۀ، محالتی، ذبيح اهلل، دار الكتب االسالميه، 
تهران، بی تا، ج ۵، ص ۳۵.

)۴(. همراه زائران قم و جمكران، مكارم شيرازی، ناصر، انتشارات 
امام علی بن ابی طالب)عليه السالم(، قم، ۱۳۹۰ هـ ش ، چاپ اول ، 

ص ۵۹.
)۵(. بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، دار إحياء 
التراث العربي ، بيروت ، ۱۴۰۳ هـ ق ، چاپ دوم، ج  ۵7، ص ۲۲8.

)۶(. کليات مفاتيح نوین، همان، ص ۵7۹.
)7(. بحار األنوار، همان، ج  ۶۵، ص 77.

)8(. همراه زائران قم و جمكران، همان، ص ۶۱؛ کشف اللئالی، 
نقل از: کریمه اهل بيت)س(، مهدی پور، علی اکبر، نشر حاذق، قم، 

۱۳7۴هـ ش، چاپ اول، ص ۶۳ و ۶۴.
)۹(. تاریخ یعقوبی، یعقوبی، ابن واضح، چاپ نجف، ۱۳8۴ هـ ق، ج 

۳، ص ۱۵۱.
)۱۰(. حياۀ اإلمام موسی بن جعفر)عليهما السالم(، قرشی، باقر 

شریف، دارالبالغۀ، بيروت، ۱۴۱۳هـ ق، ج ۲، ص ۴7۹.
)۱۱(. الكافی، کلينی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، دار الكتب 

اإلسالميۀ، تهران، ۱۴۰7هـ ق، چاپ چهارم ، ج ۱، ص ۳۱7.
)۱۲(. حضرت معصومه فاطمه دوم، محمدي اشتهاردي، محمد،  

انتشارات عالمه، ۱۳7۵هـ ش، چاپ اول، ص ۱۱۶.
)۱۳(. بارگاه فاطمه معصومه، ميرعظيمی، سيد جعفر، انتشارات 

نهضت، بی جا، ص ۲۴.
)۱۴(. همراه زائران قم و جمكران، همان، ص ۳۹.

)۱۵(. قيام سادات علوی، تشيد، علی اکبر، دار الكتب االسالميه، 
تهران، ۱۳۳۱هـ ش، ص ۱۶۰.

)۱۶(. الحياۀ السياسيۀ لإلمام الرضا)عليه السالم(، السيد جعفر 
مرتضی العاملي، جماعۀ المدّرسين في الحوزۀ العلميۀ، ۱۴۰۳ هـ ق، 

چاپ دوم، ص ۴۲8.
)۱7(. کامل الزیارات، ابن قولویه، جعفر بن محمد، محقق و مصحح: 
عبدالحسين امينی، دار المرتضویۀ، نجف اشرف ، ۱۳۵۶ هـ ش، ص 

.۳۲۴
)۱8(. همراه زائران قم و جمكران، همان، ص ۳۹ - ۴۰؛ فروغی از 

کوثر)زندگی نامه حضرت فاطمه معصومه(، همان، ص ۳۲.
)۱۹(. همراه زائران قم و جمكران، همان، ص ۴۰.

)۲۰(. فروغی از کوثر)زندگی نامه حضرت فاطمه معصومه(، همان، 
ص ۳۲.

)۲۱(. کليات مفاتيح نوین، همان، ص ۶۱7، پاورقی.
)۲۲(. کامل الزیارات، همان.

)۲۳(. همان.
)۲۴(. همراه زائران قم و جمكران، همان، ص۴۰ و ۲۶.

)۲۵(. بانوی ملكوت، کریمی جهرمی، علی، بوستان کتاب، ۱۳۹۳هـ 
ش، چاپ اول، ص ۳۶.
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سیری در کتاب معرفی کتاب
» شأن نزول آیات قرآن « 

اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(
شــأن نزول کالم وحی، در فهم مقصود و 
مراد اصلی خداونــد و معانی واقعی آیات 
نقش اساســی ایفا می کنــد ، از این رو 
مفسران قرآن از دیرباز به اهميت روایات 
شأن نزول در فهم صحيح قرآن پی برده و 
سعی کردند با گردآوری تمام روایاتی که 
در این زمينه وجود داشته، از این ميراث 
علمی در راستای تفسير بهره گيرند؛ چرا 
که گردآوری همه روایات شأن نزول های 
آیات قرآن و چينــش آن در کنار هم به 
علمای تفسير بينش بيشتر و به توده  های 
مردم آگاهی خوبی برای بررســی و فهم 

آیات قرآن خواهد داد. 

 در ایــن ميان کتاب »شــأن نزول آیات 
قرآن« اثر آیت اهلل العظمی مكارم شيرازی، 
مجموعه  ای ارزشمند از روایات مرتبط با 
شــأن نزول  آیات و سوره  های قرآن کریم 
اســت که از تفسير نمونه گزینش شده، و 
در بينش زایی مفسران قرآن کریم نسبت 
به کالم آســمانی و تعميــق آگاهی های 
عمومی مردم نسبت به درك و فهم قرآن 

نقش به سزایی ایفا می کند.

معظم له در مقدمۀ اثر اینگونه می نویسد: 
می دانيم قرآن مجيد به صورت تدریجی 
در ۲۳ ســال، به مناســبت های مختلف 
نازل شــده اســت که مفســران آن ها را 

»شأن نزول« می نامند.

به دســت آوردن این مناســبت ها تأثير 
مهمی در فهم معانی و محتوای این آیات 
و رفــع هرگونه ابهام دارد؛ حتی در بعضی 
از موارد اگر شــأن نزول هــا از ما گرفته 
شــود، اجمال و ابهام بر معنی آیه حاکم 

می گردد.

بــه همين دليــل از قدیم االیــام علمای 
تفســير تالش فراوان در به دست آوردن 
این شــأن نزول ها کــرده اند و آنها را در 

کتب تفسير و گاه در کتاب مستقل جمع 
آوری نموده اند.

افســوس که علمای اســالم در قرن اّول 
ظهور ایــن آئين که این شــأن نزول ها 
روشــن بود تالش کافی برای حفظ و نقل 
آن نكردند و مقداری از آنها از دسترس ما 

خارج شده است.

ولی آنچه امروز در اختيار ما قرار دارد، باز 
مقدار قابل مالحظه و پر ارزشی است که 
باید آنها را در تفسير قرآن مغتنم شمرد. 
لذا ما در »تفسير نمونه« تا آنجا که ميسر 
بود به نقل این شأن نزول  ها و استفاده از 

آن ها در تفسير آیات کوشيده  ایم.

انگیزۀ تألیف

گردآورندۀ اثر جمع آوری شأن نزول ها و 
چاپ این کتاب را، پاســخی به درخواست 
کرده  عنــوان  نمونه  تفســير  خوانندگان 
اســت، که در ادامه این پيشــنهاد مورد 
موافقت اســتاد عاليقدر حضرت آیت اهلل 
العظمی مكارم شــيرازی )مد ظله العالی( 
قرار گرفت و معظــم له فرمودند: این کار 

انجام شود.

در نهایــت این اثر پــس از انجام کارهای 
مقدماتی، به خدمت ایشان ارائه گردید و 

مورد تأیيد قرار گرفت.

در مقدمــۀ مولّف اینچنين آمده اســت: 
اکنــون خوشــوقتيم که فاضــل ارجمند 
و دانشــمند گرامــی و پرتــالش جناب 
حجۀاالســالم و المســلمين آقای امامی 
)دامــت تأئيداته( دامن همت به کمر زده 
و این شــأن نزول ها را با سليقه خاص و به 
صــورت جالبی گردآوری و تبيين کرده و 

در دسترس عموم قرار داده است.

ساختار اصلی کتاب

کتاب، بــا مقّدمه حضرت آیۀ اهلّل العظمی 

مــكارم شــيرازی )مــّد ظلّــه العالی( و 
پيشــگفتار در چهارده فصل تنظيم شده 
اســت که در آن به ترتيب از ســوره بقره 
و آل عمران و ســوره نســاء تا سوره های 
کافــرون و اخالص و فلق، با اســتناد به 
متون روایــی معتبر اســباب و موجبات 

نزول آنها ذکر شده است. 

گزارش محتوایی اثر

شأن نزول آیۀ »لیلۀ المبیت«

در فصــل اول کتاب، مولّــف، پس از ذکر 
آیات و ترجمه های سورۀ بقره، شأن نزول 
آن آیــات را در موضوعاتی هم چون یهود 
شناســی، شــهادت طلبی، مناسک حج، 
قصاص، نفاق، حرمت شــرب خمر، احكام 
طالق، انفــاق و حرمت ربــا... بيان کرده 

است.

مهم تریــن عناوین مطروحــه فصل اول 
عبارتند از: اجبار در دین ممنوع اســت ، 
این چگونه وحی آســمانی است، که مثل 
بــه عنكبوت و مگــس می زنــد، کتمان 
بشــارت  های تورات به ظهور پيامبر صلی 
اهلل عليه و آله ، ســوء استفاده از کلمات و 
هشــدار، به هر سو رو کنی خدا می بينی ، 
ملــت  های لجوج ، نه یهــود و نه نصاری، 
آئين ابراهيم ، شــهيدان زنده  اند، بگو خدا 
به همه نزدیک است ، انسان  های دو چهره 
را بشناسيد، ماجرای ليلۀ المبيت ، پرسش 
درباره شــراب و قمار و ایتام، بهشت را به 
بها می دهند، اجبار در دین ممنوع است ، 
انفاق از اموال پاك، آری ، معامله پر سود، 

ربا ممنوع.

در فصــل اول کتــاب دربــارۀ واقعه ليله 
المبيــت و شــأن نزول آیه ۲۰7 ســوره 
مبارکه ســوره بقره، اینچنين آمده است: 
»ثعلبی«  تســنن  اهــل  معروف  مفســر 
می گویــد: هنگامــی که پيغمبر اســالم 
صلی اهلل عليــه و آله تصميــم گرفت به 
»مدینه« مهاجرت کند، دســتور داد علی 
عليه السالم در بســتر او بخوابد و پارچه 
ســبز رنگی )برد حضرمی( که مخصوص 
خود پيغمبر بود روی خود بكشد، در این 
هنگام خداوند به »جبرئيل« و »ميكائيل« 

وحی فرستاد: من بين شما برادری ایجاد 
کردم و عمر یكی از شما را طوالنی تر قرار 
دادم کدام یک از شــما حاضر است ایثار 
به نفــس کند و زندگی دیگری را بر خود 

مقدم دارد؟هيچ کدام حاضر نشدند.

به آنها وحی شد، اکنون علی عليه السالم 
در بســتر پيغمبر خوابيده و آماده شــده 
جان خویش را فدای او ســازد، به زمين 

بروید و حافظ و نگهبان او باشيد.

هنگامی که جبرئيل باالی سر و ميكائيل 
پایيــن پای علی عليه الســالم نشســته 
بودند، جبرئيــل می گفت: »به، به، آفرین 
بر تــو ای علی! خداوند به واســطه تو بر 
فرشتگان مباهات می کند«.در این هنگام 
آیه ۲۰7 ســوره مبارکه سوره بقره  نازل 
گردید  و به همين دليل آن شب تاریخی  

»ليلۀ المبيت« ناميده شده است.

شأن نزول آیۀ اعتصام

فصل دوم کتــاب به تبيين شــأن نزول 
آیات شریفۀ قرآن در سورۀ آل عمران در 
موضوعاتی هم چون واقعۀ مباهله، تحریف 
عهدین، وحدت اسالمی، جهاد و شهادت، 
دشمن شناسی و تحریم اقتصادی دشمن، 

اختصاص یافته است.

پيامبر  با  فرستادگان مســيحيان  مالقات 
اســالم صلی اهلل عليه و آلــه ، نبرد حق و 
آفرینش  تبعيــت، دليل محبــت ،  باطل ، 
مسيح چون آفرینش آدم ، مباهله، آخرین 
راه ، از قریب یهود بر حذر باشــيد، اتحاد! 
اتحــاد!، تحریف در اداء کلمات ، ســوگند 
برای منافع مــادی  و محاصره اقتصادی و 
مشكالت آن... از  مهم ترین عناوین فصل 

دوم کتاب به شمار می آید.

در بيان شــأن نزول آیه وحدت در قرآن 
کریم می خوانيــم: روزی دو نفر از قبيله 
»اوس« و »خــزرج« بــه نــام »ثعلبۀ بن 
غنم« و »اسعد بن زراره« در برابر یكدیگر 
قرار گرفتنــد، و هر کدام افتخاراتی را که 
بعد از اســالم نصيب قبيله او شــده بود، 
بر می شــمرد. »ثعلبه« گفــت: »خزیمۀ 
الشــهادتين( و »حنظله«  ثابت« )ذو  بن 
)غسيل المالئكه( که هر کدام از افتخارات 

مســلمانانند، از ما هســتند، و همچنين 
»عاصم بن ثابت«، و »ســعد بن معاذ« از 

ما می باشند.

در برابر او »اســعد بن زراره« که از طایفه 
»خزرج« بود گفــت: چهار نفر از قبيله ما 
در راه نشــر و تعليم قرآن خدمت بزرگی 
انجام دادنــد: ابی بن کعــب، و معاذ بن 
جبــل، و زید بن ثابت، و ابو زید، به عالوه 
»ســعد بن عباده« رئيس و خطيب مردم 

»مدینه« از ما است.

کم کم کار به جای باریک کشيد، و قبيله 
دو طرف از جریان آگاه شدند، و دست به 
اسلحه برده، در برابر یكدیگر قرار گرفتند، 
بيــم آن می رفت که بار دیگر آتش جنگ 
بين آنها شــعله ور گــردد و زمين از خون 

آنها رنگين شود!

خبر به پيامبر صلی اهلل عليه و آله رسيد، 
حضرت فوراً به محل حادثه آمد، و با بيان 
و تدبيــر خاص خود به آن وضع خطرناك 
پایان داد، و صلح و صفا را در ميان آنها بر 
قرار نمود. در این هنگام آیۀ وحدت  نازل 
گردید و بصــورت یک حكم عمومی همه 
مسلمانان را با بيان مؤثر و مؤکدی دعوت 

به اتحاد نمود. 

ارث زن در اسالم

درفصل سوم، شأن نزول آیات سورۀ نساء، 
در موضوعاتی هم چون یتيم نوازی، احكام 
ارث، خانــواده، جهاد، ویژگی های ایمان، 
تفاوت ماهــوی زن و مرد...تحت عناوینی 
هم چون سرپرســتی ایتام ، حكم ارث در 
حقيقی،  ایمان  مالك  خویشاوندان ،  ميان 
جهاد و تشــویق مؤمنــان ، رفع اختالفات 
خانوادگی ، مســيح عليه السالم بنده خدا 

است ... بيان شده است. 

مولّــف در این فصل، در راســتای تبيين 
جایــگاه زن در حقوق خانواده به مســألۀ 
ارث زن در اسالم اشاره کرده و شأن نزول 
آیه 7 سوره نســاء  را اینگونه بيان کرده 

است:

در عصر جاهليت عرب، رســم چنين بود 
کــه تنها مردان را وارث می شــناختند و 
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زنــان را از ارث محروم می ســاختند، تا 
این که یكــی از انصار به نــام »اوس بن 
ثابــت« از دنيا رفت، همســر او به پيامبر 
صلی اهلل عليه و آله شــكایت کرد، تا آن 
زمان حكمی در زمينه ارث بســتگان در 
اسالم نازل نشــده بود، آیه 7 سورۀ نساء 
نازل شــد، پيامبر صلی اهلل عليه و آله آن 
دو نفر را خواســت و به آن ها دستور داد: 
در امــوال مزبور، هيچ گونه دخالت نكنند 
و آن را برای بازماندگان درجه اّول، یعنی 
فرزندان و همچنين همســر او بگذارند، تا 
طرز تقســيم آن در ميــان آن ها در پرتو 

آیات بعد روشن گردد. 

شأن نزول آیۀ والیت

فصل چهــارم کتاب به بيان شــأن نزول 
آیات ســورۀ مائده پرداخته و موضوعاتی 
هم چون حكم محاربه و افساد فی االرض، 
منع هم پيمانی و دوســتی بــا یهود، آیۀ 
والیت، آیۀ تبليغ و حرمت قطعی شــرب 

خمر...بيان شده است.

در بيــان ســبب نــزول آیه والیــت  در 
»تفســير مجمع البيــان« و کتب دیگر از 
»عبداهللَّ بن عباس« چنين نقل شــده: از 
ابوذر ِغفاری در کنار چاه زمزم شنيدم که 
گفت: ای مردم! روزی از روزها با رســول 
خدا صلی اهلل عليه و آله در مســجد نماز 
می خواندم، ســائلی وارد مسجد شد و از 
مردم تقاضای کمک کرد، ولی کسی به او 

چيزی نداد... .

در هميــن حال علی عليه الســالم که در 
حال رکوع بود با انگشــت کوچک دست 
راســت خود اشاره کرد. سائل نزدیک آمد 
و انگشتری را از دست آن حضرت بيرون 

آورد.

پيامبــر صلی اهلل عليــه و آله که در حال 
نماز بــود، این جریان را مشــاهده کرد، 
هنگامی که از نماز فارغ شد، سر به سوی 
آســمان بلند کرده، چنيــن عرض کرد: 
خداوندا! مــن محّمد پيامبــر و برگزیده 
توام، سينه مرا گشاده کن، کارها را بر من 
آسان ســاز، از خاندانم علی عليه السالم 
را وزیر من گردان، تا به وســيله او، پشتم 

قوی و محكم گردد«.

»ابوذر« می گوید: هنوز دعای پيامبر صلی 
اهلل عليه و آله پایان نيافته بود که جبرئيل 
نازل شــد و به پيامبر صلی اهلل عليه و آله 
گفت: »بخوان«.پيامبــر صلی اهلل عليه و 
بخوان:»انَّما  بخوانم؟گفت:  فرمود: چه  آله 

َِّذیَْن آَمُنوا ...«.  ُ َو َرُسولُُه َو ال َولِيُُّكُم اهللَّ

ماجرای مسجد ضرار

 فصــل پنجم کتاب به ســوره های انعام، 
اعــراف و انفال اختصاص یافته و در فصل 
ششم نيز به ســورۀ توبه پرداخته شده و 
در فصــل هفتم نيز به شــأن نزول آیات 
سوره های یونس، هود، رعد، نخل، اسراء 

و کهف اشاره شده است.

مدعيان کاذب، پيشــنهاد معجزه و حكم 
انفــاق و غنائــم، از أهــم عناوین فصل 
پنجم می باشــد، هم چنين در بيان ســر 
فصل های مهم فصل ششــم می توان به 
عناوینــی هم چون بهانه جویی برای عدم 
مباشــرت در جهاد، هيچ عذری پذیرفته 
نيست و ماجرای مسجد ضرار، اشاره کرد.

در ادامه تقيه، شأن نزول های ساختگی و 
اسماء حسنی الهی نيز سرفصل های مهم 

فصل هفتم کتاب می باشد.

مولف در بيان شــأن نــزول آیات ۱۰7 ـ 
۱۱۰ از ســوره توبه به ماجرای مســجد 
ضرار در قرآن اشــاره کرده و می نویسد: 
گروهــی از منافقان نــزد پيامبر صلی اهلل 
عليه و آله آمده عرض کردند: به ما اجازه 
ده مســجدی در ميان قبيله »بنی سالم« 
)نزدیک »مســجد قبا«( بسازیم، هنگامی 
کــه پيامبر صلی اهلل عليــه و آله از جنگ 
»تبوك« بازگشــت، در این هنگام، پيک 
وحی خدا نازل شــد، آیــات ۱۰7ـ  ۱۱۰ 
از ســوره توبه را آورد، و پرده از اسرار کار 
آنها برداشت، و به دنبال آن پيامبر دستور 
داد: مسجد مزبور را آتش زده، بقایای آن 
را ویران کنند، و جای آن را محل ریختن 

زباله  های شهر سازند!

شأن نزول آیۀ »غض بصر«

شــأن نزول آیات ســورۀ مریم، طه، حج، 

نور بــا عناوینی از قبيل نــگاه به نامحرم 
ممنــوع و عفت در دوران عزوبت در فصل 
هشتم و در فصل نهم به سوره  فاطر، یس، 
ص، زمر، شــوری، زخرف، جاثيه، احقاف 
و فتــح   در عناوینی هم چــون پيامبر از 
جنس مردم است، عشق و عالقه به وطن، 
احسان به والدین، غناء و موسيقی ممنوع 
و آیۀ تطهير دربارۀ چه کســانی اســت، 

اشاره شده است.

در شــأن نــزول آیۀ»غض بصــر« از امام 
باقر عليه الســالم چنين  نقل شده است: 
جوانی از »انصار« در مســير خود با زنی 
روبرو شــد، چهره آن زن، نظر آن جوان 
را به خود جلب کرد، و چشــم خود را به 
او دوخت هنگامی که زن گذشــت، جوان 
همچنــان با چشــمان خــود او را بدرقه 
می کرد، ناگهان صورتش به دیوار خورد و 
تيزی استخوان یا قطعه شيشه  ای که در 

دیوار بود صورتش را شكافت!

جوان به خود آمد و سخت ناراحت شد و 
با خود گفت: به خدا ســوگند من خدمت 
پيامبــر )صلی اهلل عليــه و آله( می روم و 
این ماجرا را بازگــو می کنم، هنگامی که 
چشم رسول خدا صلی اهلل عليه و آله به او 
افتاد،فرمود چه شده است؟جوان ماجرا را 
نقل کرد، در این هنگام »جبرئيل«، پيک 
وحی خدا نازل شــد و آیه )ُقْل لِلُْمْؤِمِنيَن 

وا ِمْن أَبْصاِرِهْم ...( را آورد.  یَُغضُّ

شأن نزول آیه نبأ

فصل دهم کتاب به ســوره  هــای فاطر، 
یس،ص، زمر، شــوری، زخــرف، جاثيه، 

احقاف و فتح اختصاص یافته است. 

مهمترین عناوین فصــل دهم عبارتند از 
:یأس از رحمت خدا ممنوع ، داستان صلح 
»حدیبيه«، آن که نخستين بار آفرید، بار 
دیگر زنده می کند، قرآن احســن الحدیث 
اســت، اگر خورشــيد را در دست راستم 

قرار دهند...

در ادامــه شــأن نزول آیات ســوره  های 
حجرات، طــور، نجم، حدیــد و مجادله ، 
در فصل یازدهم کتاب بيان شــده است؛ 
از اقدام بدون تحقيق بر حذر باشــيد، تو 

نه کاهنی، نه شــاعر و نــه مجنون ، کيفر 
نجواکننــدگاِن بدجنــس ، از مهــم ترین 
عناوین مندرج در فصل یازدهم می باشد.

َِّذیَن آَمُنوا إِْن  َُّها ال در شأن نزول آیه  » یا أَی
َفَتَبيَُّنوا ...«  که به»آیه  جاَءُکْم فاِسٌق بَِنَبإٍ 
نبأ« مشــهور اســت، می خوانيم، این آیه 
درباره »وليد بن عقبه« نازل شــده است، 
پيامبــر صلــی اهلل عليه و آلــه او را برای 
جمع آوری زکات از قبيله »بنی المصطلق« 
اعزام داشــت، از آنجا که ميان »وليد« و 
آنها در جاهليت، خصومت شــدیدی بود، 
تصور کرد آن ها به قصد کشــتنش آمده 

 اند.

خدمــت پيامبــر صلــی اهلل عليــه و آله 
بازگشــت )بی آنكه تحقيقی در مورد این 
گمان کرده باشــد( و عــرض کرد: آن ها 
از پرداخــت زکات خــودداری کردند! )و 
می دانيــم امتنــاع از پرداخت زکات، یک 
نــوع قيام بر ضد حكومت اســالمی تلقی 
می شد، بنابراین مدعی بود آنها مرتد شده 

 اند!(.

پيامبر صلی اهلل عليه و آله سخت خشمگين 
شــد، و تصميم گرفت با آنها پيكار کند، 
آیه فوق نازل شــد )و به مسلمانان دستور 
داد: هرگاه فاسقی خبری آورد، درباره آن 

تحقيق کنيد(. 

الَنّْفُس  أَیَُّتَهــا  »یا  آیه  نزول  شــأن 
الُْمْطَمِئَنُّۀ«

فصل دوازدهم کتاب به بيان شــأن نزول 
آیات ســوره  های حشــر، ممتحنه، صف، 
جمعه، منافقــون تغابن، تحریــم، حاقه، 
معارج  اختصاص یافته اســت؛ گفتار بدون 
عمل، دادو ســتد هنگام اقامۀ نماز جمعه، 
نحوۀ رفتار همســر با خانــواده و فرزندان 
و درخواست عذاب الهی از جمله عناوین 

فصل دوازدهم کتاب است.

در ادامه شأن نزول آیات سوره  های جن، 
مدثر، انسان، عبس، مطفقين، فجر و ليل  
در قالــب عنوان هایی هــم چون وای بر 
کم فروشــان، چرا با دیدن یک مرد نابينا 
چهره در هم می کشــی و ای روح آرام و 
مطمئن، در فصل ســيزدهم بيان شــده 

است.

در شــأن نــزول آیۀ ۲7 ســوره فجر می 
خوانيم: امام صادق )عليه السالم( فرمود: 
هنگامی که فرشته مرگ برای قبض روح 
فرد مومن می آید، آن فرد اظهار ناراحتی 
می کند، فرشــته مرگ می گوید: ای ولی 
خدا ناراحت نباش! درست چشم  هایت را 
بگشــا و ببين، او نگاه می کند، رسول خدا 
صلــی اهلل عليه و آله، اميــر مؤمنان عليه 
السالم، فاطمه عليها السالم و حسن عليه 
السالم و حســين عليه السالم و امامان از 
ذریه او عليهم الســالم را می بيند، ناگهان 
گوینده  ای از ســوی پروردگار بزرگ ندا 
می دهــد: یا أیتها النفــس المطمئنۀ؛ ای 
کســی که به محمد و خاندانش اطمينان 
داشتی«! به سوی پروردگارت بازگرد، در 
حالی که تو، به والیت آنها راضی هستی، 
و او با ثوابش از تو خشنود است، داخل در 
ميان بندگانــم یعنی محمد و اهل بيتش 
عليهم السالم شو، در بهشتم وارد شو، در 
این هنگام چيزی برای انســان محبوب تر 
از آن نيســت که هر چه زودتر روحش از 

تن جدا شود و به این منادی بپيوندد«! 

شأن نزول سوره کوثر

ســوره  های ضحی، علق، قــدر، عادیات، 
تكاثر، همزه، فيل، ماعون، کوثر، کافرون، 
مسد، اخالص و فلق ، با عناوینی هم چون 
نزول نخستين آیات قرآن ، یک شب برابر 
هزار ماه ، وای بر عيب جویان و طعنه زنان ، 
داستان اصحاب الفيل  و به تو کوثر دادیم...

بخش پایانی کتاب را شامل می شود.

نزول ســوره کوثر می خوانيم:  در شــأن 
»عاص بن وائل« که از سران مشرکان بود، 
و مدتی با پيامبر )صلــی اهلل عليه و آله( 
گفتگو نمود، گروهی از ســران »قریش« 
که این منظره را از دور مشاهده کردندبه 
او گفتند: با که صحبت می کردی؟ گفت: 

با این مرد »ابتر«!

این تعبير را به خاطــر این انتخاب کرد، 
که »عبداهلل« پســر پيغمبر اکرم صلی اهلل 
عليه و آله از دنيا رفته بود، و عرب کســی 
را که پسر نداشت »ابتر« )یعنی بال عقب( 

می ناميد، و لذا »قریش« این نام را بعد از 
انتخاب  فوت پســر پيغمبر برای حضرت 
کرده بود )ســوره فوق نازل شد و پيغمبر 
اکرم صلی اهلل عليه و آله را به نعمت  های 
بسيار و کوثر بشارت داد، و دشمنان او را 

ابتر خواند(. 

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدای کتاب ذکر شده 
اســت، هم چنين مدارك الزم هم چون 
آدرس آیات و منابع شــأن نزول آیات در 

پاورقی کتاب آمده است. 

گفتنی اســت این اثر نفيــس قرآنی ، با 
تهيه و تنظيــم مرحوم محمدجعفر امامی 
در ســال ۱۳8۵ ش در یک جلد، به زبان 
فارسی و در ۵۲۶ صفحه در قطع وزیری، 
از سوی انتشــارات امام علی بن ابيطالب 
)عليه الســالم(. منتشر شده، و هم اکنون 

مرتباً تجدید چاپ می شود. 

.
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معارف اسالمی

عظمت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(  از زبان غیر مسلمانان
 در حیات سیاسی و تحلیل های تاریخی 

 : پرسش 

عظمــت پيامبر اســالم)صلی اهلل عليه و 
آلــه( از زبــان برخی از غير مســلمانان 

است؟ بيان شده  چگونه 

اجمالی: پاسخ 

پيامبر)صلی  تنها دوســتان و پيروان  نه 
اهلل عليــه و آله(، بلكــه مخالفان و دور 
و  ســجایا  و  صفــات  او،  از  افتــادگان 
ملــكات فاضلــه اخالقــی و برنامه های 
پرارزش زندگی شــخصی و اجتماعی او 
ر ا ســتوده اند. مثل: جان دیون پورت 
انگليســی در کتــاب »عــذر تقصير به 
آله(«،  پيشــگاه محمد)صلی اهلل عليه و 
المعــارف بریتانيا« ذیل  کتاب »دایــرۀ 
کلمــه قرآن، گوســتاولوبون فرانســوی 
در »تاریــخ تمــدن«، یوحنــا واکنبرت 
در کتــاب »محمــد )صلــی اهلل عليه و 
آله( و اســالم«، المارتين شاعر معروف 

فرانسوی و ... .

تفصیلی: پاسخ 

تقریبــاً در تمام تواریــخ ـ اعم از تاریخ 
هایــی که به دســت مســلمانان یا غير 
مســلمانان نگاشــته شــده ـ به مسأله 
پاکــی و امانــت داری پيامبر)صلی اهلل 
عليه وآله( اشــاره شده تا آنجا که حتی 
در جاهليــت نيز همه مردم او را به این 
صفــت می شــناختند و لقب امين به او 
داده بودنــد، بلكه بعد از ظهور اســالم 
نيــز مخالفان او امانت هــای خویش را 
نزد وی می گذاشــتند بــه همين دليل 
هنــگام هجرت پيامبر اســالم)صلی اهلل 
عليــه و آله( بــه مدینه یعنــی پس از 
گذشــتن سيزده سال از ظهور اسالم، به 
مكه  در  داد  دســتور  السالم(  علی)عليه 

بمانــد و امانــت های مــردم را به آنان 
برســاند سپس به مدینه هجرت کند.

بهتر این اســت این سخن را نيز از زبان 
دیگران بشــنویم و ببينيم آنها که ظاهراً 
با او بيگانه اند چه گواهی های صریحی 

اند. در این زمينه داده 

۱. در کتــاب عــذر تقصير به پيشــگاه 
جان  از  وآلــه(،  عليه  اهلل  محمد)صلــی 
دیــون پورت انگليســی نقــل می کند 
کــه: »بدون شــک اگــر او )محمد( را 
یكی از نوادر جهان و پــاك ترین نابغه 
ای کــه گيتی توانســته اســت تاکنون 
پرورش دهــد نياوریم؛ باید او را یكی از 
یگانه شخصيتی  و  ها  انســان  بزرگترین 
بدانيم که قاره آســيا می تواند به وجود 

ببالد«.)۱( خود  بر  فرزندی  چنين 

۲. در کتاب محّمد رســول اهلل)صلی اهلل 
عليه وآله( از کتاب اســالم از نظر ُولتر 
چنين نقل شــده که ناپلئــون در انتقاد 
از نمایشــنامه ُولتر که در آن اهانت ها 
به ساحت پيامبر اســالم)صلی اهلل عليه 
و آله( روا داشــته می گویــد: »ُولتر به 
تاریخ و وجدان بشری خيانت کرده، زیرا 
و  عليه  اهلل  محمد)صلی  عالی  ســجایای 
آله( را انكار نمود و مرد بزرگی را که بر 
چهره جهانيان فروغ الهی تاباند، موجود 

است.«)۲( کرده  معرفی  دیگری 

۳. اتفاقــاً همين ُولتر در اواخر عمر خود 
نظر  تجدید  موهــن  نمایشــنامه  آن  در 
نموده و بــا صراحت اعتــراف می کند: 
»در محمد)صلــی اهلل عليه وآله( چيزی 
وجود دارد کــه احترام همگان را بر می 
انگيزد، و من در حــق محمد)صلی اهلل 

بد کردم«.)۳( بسيار  آله(  و  عليه 

۴. در کتــاب دایــرۀ المعــارف بریتانيا 

ذیــل کلمه قــرآن چنين آمده اســت: 
در  آلــه(  و  عليــه  اهلل  »محمد)صلــی 
ميــان رجال و شــخصيت هــای بزرگ 
دینــی و مذهبی جهــان، موفق ترین و 
پيروزمندترین شــخصيت عالم، به شمار 
می آید و رســالت او توأم بــا توفيق و 

است.«)۴( بوده  توجهی  قابل  پيروزی 

۵. گوســتاولوبون فرانســوی نویســنده 
کتاب معروف تمدن اســالم و عرب می 
گوید: »ســادگی و آشــكار بودن اصول 
عقاید اسالمی، به عالوه رفتار با مردم از 
روی عدل و احسان که سّكه روشنش بر 
روی دین و مذهب اســالم خورده است 
سبب شد که تمام روی زمين را تسخير 

کند.«

۶. المارتيــن شــاعر معروف فرانســوی 
دربــاره او پــس از شــرح مفّصلــی در 
عليه  اهلل  اســالم)صلی  پيامبر  ســتایش 
اســت  وآلــه( چنين مــی گوید: »این 
محمد)صلــی اهلل عليــه و آلــه( به هر 
ميزانــی که با آن عظمت را بتوان اندازه 
گيــری کــرد ناچاریم بگویيــم در عالم 
از محمد)صلــی اهلل عليه و آله(  بزرگتر 

نيست«.)۵( مردی 

7. طبيــب و نویســنده معــروف مادی 
لبنانی در اشــعار بسيار بليغی که درباره 
وآله(  عليــه  اهلل  اســالم)صلی  پيامبــر 
ســروده او را بهترین مدبــر و حكيم و 
دانشــمند و خداوند سخاوت و سخن و 
مــرد عقل و سياســت و قهرمان ميدان 
نبرد معرفی می کند؛ و اوصافی برای او 
در این زمينه بيان کرده که در نوع خود 

است.)۶( نظير  بی 

8. اگــر چــه جمعی از مورخــان غربی 
مغــرض و ســودجو تــالش کــرده اند 

پيامبر  از  واقعيــت  بر خالف  ترســيمی 
ولی  وآله( کنند،  عليه  اهلل  اســالم)صلی 
پاســخ آنهــا همان اســت کــه یكی از 
محققان خودشان به نام یوحنا واکنبرت 
در کتاب محمد و اســالم از نویسندگان 
متعصب و مغــرض که بر خالف حقيقت 
دربــاره پيامبر اســالم)صلی اهلل عليه و 
انتقاد کرده؛  انــد  نوشــته  آله( مطالبی 
چنين می نویســد: »به هر قدر شــخص 
بــه حقایق معتبر تاریخی و مصادر موثق 
و صحيحــی که راجع بــه گفتار و رفتار 

و حــاالت محمد)صلــی اهلل عليه و آله( 
مطالبــی از روی حقيقــت نوشــته اند 
مراجعــه نمایــد، بدگویان ایــن پيامبر 
مانند: مارکس و بریدر و سایر این افراد، 
در نظــرش حقير و بســيار ضعيف جلوه 

کنند«.)7( می 

کوتاه ســخن این که: نه تنها دوستان و 
پيروان او، بلكه مخالفان و دور افتادگان 
از او آن قــدر درباره صفات و ســجایا و 

ملــكات فاضلــه اخالقــی و برنامه های 
پرارزش زندگی شــخصی و اجتماعی او 
ســخن گفته اند که هر گاه جمع آوری 
شود چندین کتاب بزرگ را تشكيل می 

دهد.)8(

 پی نوشت:
)۱(. عذر تقصير به پيشــگاه محمد و قرآن، صفحه ۱۴. 

)۲(. محّمد رســول اهلل)صلی اهلل عليه وآله(، صفحه ۱۴۲.
.۱۴۳ )۳(. همان، صفحه 

)۴(. دایــرۀ المعارف بریتانيا، چاپ یازدهم، ماده قرآن.
)۵(. نقل از کتاب تاریخ ترکيه، طبق نوشــته فرهنگ اسالم 

.۶۱ صفحه  خارجی،  شناسان 
)۶(. فرهنگ اســالم شناسان خارجی، صفحه ۵۳۴.

)7(. محمد در نظر دیگران، به نقل از فرهنگ اســالم شناسان 
.۱۶۴ ۱، صفحه  خارجی، جلد 

)8(. گــردآوري از کتاب: پيام قرآن ، آیت اهلل العظمی ناصر 
مكارم شــيرازی، دار الكتب االسالميه ، تهران ، ۱۳8۶ هـ. ش  ، 

ج 8، ص ۳7۳.
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احکام شرعی

تطهیر اشیاء نجس با آب کر یا جاری 
اشــیاء نجس را چگونه با آب کر یا جاری تطهیر می کنند؟ 

اگر چيز نجســى را بــا آب كر يا جارى يا آب لوله كشــى 

بشــويند تا عين نجاست برطرف شــود، يا بعد از برطرف 

كردن عين نجس در آب كر يا جارى فرو برند پاك مى شود، 

ولى فرش و لباس و مانند آن را بايد فشــار يا حركت داد 

تا آب آن خارج شــود و اگر در حین شستشــو، آب از آن، 

خارج و آب جدید جایگزین شده باشد، فشار الزم ندارد. 

تطهیر آب در تصفیه خانه 
تصفیه آب هــاى زاید و فاضالب و غیــره به آب زالل در 

بعضــى از کارخانه ها و مراکز انجام مى گیرد، آیا این آبها 

پاک هستند؟ 

آب مزبور نجس اســت مگر این که بــا آب جارى یا کر یا 

آب باران به اندازه کافى مخلوط شود؛ ولى مى توان براى 

زراعت وشرب حیوانات از آن استفاده کرد. 

تطهیر موادی که با شستن از بین می رود 
چیزهایی مانند قند و شــکر که اگر شسته شود حل شده و 

از بین می رود چگونه تطهیر می شوند؟ 

هرگاه قند يا شكر نجس شود با آب كشيدن پاك نمى شود. 

تطهیر شیء نجس به وسیله استریل و ضد عفونی 
وسایل آزمایشگاهى، بدن، لباس و مانند آنکه در اثر تماس 

با نجاساتى مانند خون نجس مى شود، آیا با انجام عمل 

استریل و یا ضّد عفونى کردن پاک مى شود؟ 

باید آنها را نخست بشویند و بعد استریل کنند. 

تفاوت تطهیر با آب لوله کشی و آب قلیل 
تفاوت تطهیر با آب لوله کشی و آب قلیل در چیست؟ 

تطهیر با آب لوله کشــی بسیار آســان است و ُغساله آن 

پاک اســت به شرط این که عین نجاســت در آن نباشد 

و مــی توانند غســاله را با حوله ای جمــع کنند و نیاز به 

شســتن حوله هم نیســت ولی خوب است بشویند. ولی 

ُغســاله آب قلیل نجس است و با حوله ای به طور معمول 

و به دور از وســواس آن را جمع می کنند. در این صورت 

زمین و رطوبت اندکی که باقیمانده اســت پاک ولی حوله 

و دستها نجس اســت که باید آنها را آب بکشند. البته تا 

آنجا که ممکن اســت از آب لوله کشی اســتفاده کنند تا 

دچار وسواس نشوند. 

تطهیر فرشی که نجاست آن به زمین سرایت کرده 
فرشــی را که نجاســت از آن به زمین سرایت کرده است 

بدون جابجا کردن و بدون شســتن زمیــن با آب کر می 

شوییم و غساله آنرا جمع می کنیم آیا به این ترتیب فرش 

پاک می شود در حالیکه زمین نجس است و فرش خیس 

با آن در تماس اســت؟ آیا جمع کردن غساله موجب باال 

آمدن نجاست نمی شود؟ 

اگر زمین شســته نشده باشــد با برخورد فرش با زمین، 

فرش مجددا نجس می شــود و اگر شســته شده اشکال 

ندارد. 

تطهیر با ماشین لباسشویی 
حکم تطهیر با انواع ماشین لباسشویی چگونه است؟ 

ماشــين هاى اتوماتیک كه يكى دو بار با مواّد شــوينده 

لباس را مى شــويد و آخرين بار پس از پاک کردن عین 

نجاســت با آب خالص شستشو مى دهد و بعد آب را 

تخليه مى كند، لباســهایی که شسته پاک است و ماشین 

نیز پاک اســت خواه در حال شستن لباسها اّتصال با آب 

لوله کشى داشــته باشــد یا بعد از قطع شدن، شروع به 

شستشــو کند.البته در لباس شــویی های سطلی و دوقلو 

که ماشــین بطور خودکار، لباس را تطهیر نمی کند چنانچه 

لباس نجســی در بین لباسها باشــد فضای داخل ماشین، 

آب درون آن و تمامی لباس ها نجس هســتند و باید آب 

کشیده شوند. 

تطهیر موبایل نجس شده 
اگر موبایل و وســایل الکتریکی نجس شــود با توجه به 

اینکه آب به آن ضربه می زند چه باید کرد؟ 

می توانید قاب آن را باز کرده و تطهير کنيد و يا براي آن، 

جلد تهيه نماييد. 

گوسفندی که شیر سگ یا خوک خورده 
اگر گوســفندى از شیر سگ بخورد آیا گوشت آن نجس و 

حرام است؟ 

در مورد شــیر ســگ دلیلى بر حرام بودن نداریم هرچند 

گوسفند از آن زیاد بخورد آن چنان که استخوانش محکم 

گردد، ولى در مورد خوردن شــیرخوک هرگاه به این مقدار 

بنوشــد هم گوشــت خودش حرام است و هم نسل هاى 

بعد از آن، اما اگر کمتر از آن باشــد گوشتش مکروه است 

و بهتر آن اســت که هفــت روز آن را ببندند و غذاى پاک 

بدهند. 

چیزهایی که با اسالم آوردن پاک می شوند 
اسالم آوردن چه چیزی را تطهیر می کند؟ 

در بحث نجاســات گفتيم احتياط واجب آن اســت كه 

از كافر اجتناب  شــود حال اگر كافر شهادتين بگويد يعنى 

دًا َرُسوُل  ه َو اْشــَهُد انَّ ُمَحمَّ بگويد: »اْشــَهُد اْن ال ِإلَه ِإالَّ اللَّ

ِه« مســلمان مى شــود و بدن او پاك مى گردد، ولى اگر  اللَّ

عين نجاســت در بدن او باشــد بايد آن را برطرف كرده و 

جاى آن را آب بكشــد، ولى اگر قبل از اســالم آوردن عين 

نجاســت برطرف شده باشد الزم نيســت جاى آن را آب 

بكشد. 

روش استبراء حیوان نجاستخوار 
اگر حیوانی عادت به خوردن نجاســت انسان کرده باشد 

چگونه باید استبراء گردد تا بول و مدفوع آن نجس نباشد 

و گوشت آن حالل شود؟ 

بايد حيوان را غذاى پاك بدهند تا نام حيوان نجاستخوار 

از آن برداشــته شود و بايد در شتر چهل روز، و در گاو سى 

روز، و در گوســفند ده روز، و در مرغابى پنج روز و در مرغ 

خانگى سه روز بگذرد و در حيوانات ديگر همين اندازه كه 

نام نجاستخوار از آن برداشته شود، كافى است. 

استفاده از پودر خون در مرغداری ها 
اگر به خوراک مرغ، پودر خون اضافه شــود گوشت و تخم 

آن مرغ نجس می شود؟ 

گاهى در مرغــداري ها پودر خون با غــذاى آنها مخلوط 

مى كنند بطورى كه گوشــت مرغ به واســطه آن مى رويد، 

گوشــت و تخم آن مرغ حرام نيست و رطوبت هاى مرغ 

نجس نمى شــود، ولى بهتر آن اســت كه از چنين مرغ و 

تخم آن پرهيز شود. 
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