


طلیعه سخن
14خرداد، مصادف اســت با ســالروز رحلت 
ملکوتی امام خمینی)رحمه اهلل(، که با تشییع 
10 میلیونــی مردم  یعنی یک ششــم کل 
جمعیت ایران، پیکر مطهر امام امت در کنار 
گلزار شــهدای بهشت زهرا )سالم اهلل علیها( 

آرام گرفت.

آری استقبال چهارمیلیونی  مردم در 12 بهمن 
57 از پیرخمین که پرشــکوه ترین استقبال  
مردمی تاریخ نام گرفت، در نقطۀ پایانی خود 
با ثبت بزرگترین تشییع جنازه تاریخ همراه 

گردید.

بی شک راز استقبال میلیونی و تشییع باشکوه 
تر بنیانگذار فقید جمهوری اســالمی ایران و 
پیوند ناگسســتنی مردم با امام)رحمه اهلل( را 
نمــی توان تحت واژگانــی هم چون رهبری 
کاریزماتیک و دیگر عناوینی از این دســت 
منحصر نمود، بلکه بــرای درک و فهم بهتر 
مســأله، ضرورت واکاوی چارچوب تئوریک 

فقاهت امام)رحمه اهلل( اجتناب ناپذیر است.

گفتنی است معمار کبیر انقالب اسالمی نه بر 
مبنای احساس، شعار و هیجانات سطحی و 
گذرا، بلکه به شدت بر مدار عقالنیت حرکت 
مــی کــرد؛ و اینچنین عملکــرد پارادایمی 
امام)رحمه اهلل(، مجموعه ای از چارچوب ها 
و روش های تئوریــک را در فرآیند پیروزی 
انقالب شــکوهمند اســالمی و پس از آن به 

منصۀ ظهور رساند.

در ایــن میــان »فطرت« از جملــه مفاهیم 
راهبردی اســت کــه در تاروپود والیت فقیه 
خودنمایــی می کنــد؛ مفهومی به شــدت 
جهانشمول که  امام امت آن را از استاد حکیم 
خود آیت اهلل شاه آبادی)فیلسوف فطرت(  به 

ارث برد.

امام)رحمه اهلل( »فطرت« را مختص انسان،  و 
مرکز آن را قلب،  و به خیریت آن استناد کرده  
و جهانشمولی و بداهت را به عنوان مهمترین 

ویژگی فطرت مورد توجه قرار داده است. 

اینگونه است که »فطرت« در قاموس فکری 
امام )رحمه اهلل(  به »مردم« تعبیر شده است 

و بهره گیری از این ظرفیت بی بدیل در قالب 
»شــعور عمومی«  و جمهوریت بروز و ظهور 

یافته است. 

برای فهم ســاختار کالمی جمهوریت و اعتنا 
به رأی و نظر مردم همین بس که امام)رحمه 
اهلل(12فروردیــن58 را روز »امامــت امت« 
نامیــد؛  این تعبیر عجیب از اوج مردم گرایی 
معمار انقالب حکایت دارد، در واقع امام  نقشی 
تعیین کننده برای امام درونی همۀ مردم )قلب 
سلیم( و عقل سلیم امام ظاهری)انسان کامل( 
قائل است، پروسه ای متعالی که در نهایت به 

حکمت، حکم و حکومت منتهی می شود.

گفتنی است ســبقۀ تاریخی مردم محوری 
امام)رحمه اهلل( و طرح بنای جمهوریت را باید 
در عرفان مردمی آیت اهلل شــاه آبادی)رحمه 
اهلل( جستجو نمود؛ همان حکیمی که با تقبیح 
سکوالریزه شدن طیف جامعه روحانیت در آن 
برهه از تاریخ، بر ضرورت شکل گیری نهضت 
های اجتماعی تأکید کرد و اینچنین مبارزه 
منفی علیه سیاســت های رضاخانی را بنیان 
نهاد که این مهم در ادامه توسط امام)رحمه 
اهلل( در مبــارزه با سیاســت هــای خصمانۀ 
محمدرضا پهلوی به بازتولید یک نظام کامل 

سیاسی انجامید.

لذا در نظام ساختارمند امام)رحمه اهلل(، مبارزۀ 
مسلحانه علیه رژیم پهلوی به شدت بی معنا 
بود به نحوی که مبارزات گروه های مسلح هم 
چون سازمان مجاهدین خلق ایران علیه رژیم 
شاه،  با اعالم مخالف امام مواجه شد؛ چرا که 
بنیان گذار و رهبر جمهوری اسالمی ایران با 
اتکای بــه فطرت، حکمت، و عدالت و تحقق 
ساختار امت محور، صرفاً بر  مبارزات مسالمت 
آمیز مردمی بر علیه طاغوت اصرار می ورزید 
و اینچنین در گام نخســت بــر نفی اصالت 
جامعه)سوسیالیسم( و اصالت فرد)لیبرالیسم( 

صحه گذاشت.

در واقع ترســیم دین فطری بر مدار عدالت 
توسط آیت اهلل شاه آبادی،   مبانی فکری مردم 
گرایی منطبق بــر عدالت عرفی مردم و نفی 
عدالت استعالیی و عدالت اشرافی نخبگان، را 
در نگاه امام)رحمه اهلل(  بیش از پیش تقویت 
نمود؛ چرا که عدالت نخبگانی اشرافیت را رقم 

می زند، لذا  امام از طریق  عدالت عرفی مردم 
که مقوله ای زندگی محور و صلح گراســت 

برای تحقق »جمهوریت« تالش می کرد.

این مسأله نشان می دهد آموزه های نظری امام 
)رحمه اهلل( به شدت فطرت گرا و در راستای 
اتکای به » شعور عمومی« و دموکراسی است 
که پیشنهاد رفراندوم قانون اساسی به نحوی 
که »آزادانــه هر کس رأی خود را بدهد«  به 

نوبۀ خود مویّد این مدعاست.

 پیامبر و ائمه)ع( در راستای تفسیر حکمت 
الهی، از خود مردمند؛ )من انفسکم(،  و از آن 
جهت که با مردم زندگی می کنند و از دغدغه 
های مردم باخبرند خبره امت به شــمار می 
آیند، در این بین والیت ولی فقیه نیز که در 
امتداد والیت ائمه و پیامبر   )صلی اهلل علیه و 
آله وسلم(   است، از طریق انتخاب مجتهدان 
خبره، به شــدت برآمده از حکومت مردم بر 
مردم اســت و ســوژه محوری و نگاه باال به 

پایین)بخوانید حکومت( در آن جایی ندارد.

تداوم مردم گرایی در نگاه امام خمینی)رحمه 
اهلل( به مسألۀ مصلحت به عنوان یک پارادایم 
در چارچــوب انقــالب اســالمی انجامید و 
اینچنین مسألۀ مصلحت به عنوان حکم اولیه، 
برای حفظ نظام،»ملوکاً بحفظ النظام« حاکم 

بر دیگر موضوعات گردید.

از ســوی دیگر امربه معروف و نهی از منکر و 
قاعدۀ »النصیحۀ ألئمه المسلمین«  از دیگر 
مبانی فقهی اســت که امام)رحمــه اهلل( در 
راســتای مردم گرایی، نقش امت در اصالح 
امور را به شدت بسط و گسترش داده وآن را 
از جمله حقوق حقۀ مردم در برابر مسئوالن 

بر شمرد.

در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر، زیر 
بنای کلیدی نظام اســالمی است که صرفاً از 
ایــن طریق جمهوریت محقق می شــود، به 
عبارت دیگر ایجاد سازوکار نصیحت زمامداران 
توسط مردم، به تحقق مصلحت کمک خواهد 
کرد و در پی آن کرامت مردم)دولت کریمه( 
رقم خواهد خورد، و اینچنین پاسخگویی به 
ندای مطالبات عدالت خواهانۀ مردم در قالب 
مصلحت و کرامت، دموکراســی واقعی را در 

جامعۀ اسالمی طنین انداز خواهد کرد.
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تصویرسازی

 تأثیر روزه بر سالمت روان حامی رسالت

 از عدالت تا شهادت  سیره پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسّلم در اعتکاف دهه آخر ماه رمضان

م تنهای تنها بود حضرت خدیجه ســالم اهلل علیها اولین کسی بود که ایمان آورد . در زمانی که پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وســلّ

م دســتور می دادند ده شــب آخر ماه مبارک رمضان ، بستر و رختخواب  ایشان را جمع نموده و  پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وســلّ
معتکف می شدند.

آن قضاوت های مبهوت کننده، آن علم و دانش، آن عبادت و بندگی غیر قابل توصیف، آن شهامت و شجاعت و در نهایت آن عدالت  شدید 
علی علیه السالم که هیچ کس و هیچ چیز نتوانست او را از مسیر عدالت خارج کند و باالخره همین عدالت منتهی به شهادتش گردید.

از فوائد مهم روزه این اســت که روح انســان را »تلطیف«، و اراده انسان را »قوی«، و غرائز او را »تعدیل« می کند 
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ما زنده به آنیم که آرام نگیریم  رمضان در سایۀ قرآن 

دنیا، مدیون شهید سلیمانی است  ثواب تالوت یک آیه از قرآن در ماه رمضان 

قرآن آن قدر ارزشــمند و واالســت که شعاع آن، ماه رمضان ، که بسان ظرفی برای قرآن است، را نیز گرانبها کرده است.

فضیلت های فراوانی برای تالوت قرآن در ماه رمضان بیان شــده اســت؛ تا آن جا که ثواب تالوت یک آیه از این معجزه الهی در این 
ماه، برابر با تالوت تمام قرآن در غیر ماه رمضان قرار داده شــده است.

آتش جنگ به وسیله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خاموش شد و دنیا از یک کابوس خطرناک رهایی یافت.

ابتکار امام خمینی رحمه اهلل در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به روز قدس ، یعنی دشــمن بداند ما به فکر قدســیم 
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عید فطر، روز بازگشت به فطرت الهی

مانع زدایی به سبک فردوسی 

عید فطر؛ جشن پیروزی بر هوای نفس 

در پرتو اطاعت یک ماه مبارک رمضان،  صفا و پاکی فطری نخستین به روح و جان باز می گردد، آری عید فطر روز  پاکی و بازگشت 
به فطرت نخستین است.

جشن و شادمانی به دنبال یک ماه روزه ماه مبارک رمضان ، در حقیقت جشن پیروزی بر هوای نفس، و جشن اطاعت فرمان خداست.

»دیو ســفید«، »اژدهای غول پیکر« و »جادوگران خطرناک«... نمادهایی از انبوه مشکالت و موانع در زندگی انسان ها است که باید 
هم چون رســتم از آن موانع گذشت و پیروزی را در آغوش گرفت.
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خبر ناگوار رحلت أم الزوجۀ مکرمه تان موجب تأســف و تأثر گردید. این ضایعه را به جنابعالی و آن 
بیت شــریف تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی را برای آن مرحومه مغفوره مسألت داریم.

پیام ها و بیانیه ها

باردیگــر جنایــات گروه هــای تکفیری و 
افغانســتان و  کشــتارهای هدفمنــد در 
خصوصــا عملیــات جدید کــه منجر به 
تعداد زیادی  شــهادت و مجروح شــدن 
از کــودکان و دانش آمــوزان بی گنــاه در 
ایــن ماه عزیــز به جرم محبــت و والیت 
اهل بیت)علیهم الســالم( شد، موجب تألم 
و تأثر شدید گردید. با وجود گذشت چند 
دهه از آغاز این ناامنی ها متأســفانه هنوز 
دولت و ســازمان های قضایــی، نظامی و 

امنیتی این کشــور نتوانسته اند این بحران 
بزرگ را عالج کنند و هر روز اخبار ناگوار 

قتل و کشتار جدید به گوش می رسد.

اینجانــب ضمن عرض تســلیت به محضر 
امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 
و نیز خانواده های داغدیده و ملت شــریف 
افغانســتان و آرزوی شــفای کامل تمامی 
مجروحــان ایــن حادثــه، آن را محکوم 
نموده و مؤکــدا از دولتمــردان، مقامات 

ملــی و مذهبــی افغانســتان و همچنین 
مجامع بین المللی اســالمی می خواهم که 
با عامالن آن که بــرای ایجاد اختالف در 
صفوف مسلمانان و مخدوش کردن چهرۀ 
رحمانی اســالم انجام می شــود، با شدت 

برخورد نمایند.

إن شــاءاهلل هر چه زودتر غدۀ ســرطانی 
تکفیر و تروریسم از بالد اسالمی ریشه کن 

گردد.

جناب آقای حســینی کاشــانی)دام عزه( 
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم؛ خبر رحلت والد مکرم حضرت 
حجت االســالم والمسلمین آقای حسینی 

کاشــانی)رحمۀ اهلل علیه( کــه از علمای 
عامل و وارســته بود، موجب نهایت تأسف 
گردید. اینجانب ایــن ضایعه مؤلمه را به 
جنابعالــی و بســتگان تعزیت و تســلیت 

گفته، از درگاه خداونــد متعال رحمت و 
مغفرت برای آن عالم ربانی و صبر جمیل 

و اجر جزیل برای بازماندگان خواهانم.

بیانیۀ حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته( 

دربارۀ حادثۀ دردناک تروریستی کابل 

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله به مناسبت رحلت 

حجت االسالم والمسلمین آقای حسینی کاشانی)رحمۀ اهلل علیه( 

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( به مناسبت رحلت

أم الزوجۀ مکرمه آیت اهلل علوی بروجردی )دامت تأییداته( 
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1یادداشت

سه ویژگی خاص امام مجتبی )علیه السالم( 
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

مطابــق روایت مشــهور روز پانزدهم ماه 
مبارک رمضــان مصادف اســت با میالد 
مقــدس امام مجتبی)علیه الســالم(، این 
مولود پرافتخار در ســال سوم هجرت در 

شهر مدینه دیده به جهان گشود.

به هر حال این روز، روز بســیار بافضیلتی 
اســت و دادن صدقه و خیرات و کمک به 
مستمندان در این روز پاداش زیادی دارد.

ماجرای والدت امام حســن مجتبی )علیه 
السالم(

وقتی بانوی اســالم فاطمه زهرا)سالم اهلل 
علیها( فرزندش حســن را به دنیا آورد به 
علی)علیه السالم( عرض کرد:  نامی برای 
این مولود انتخاب کنیــد، فرمود: من در 
مورد نامگــذاری او از پیغمبر اکرم)صلی 
اهلل علیه و آله( پیشــی نمی گیرم و نامی 

انتخاب نمی کنم.

مولود را در جامه ســفیدی پیچیده و به 
نزد پیامبر آوردند، عرض کردند یا رسول 
اهلل نامی برای این مولــود انتخاب کنید، 
فرمود: قبل از آنکــه جبرئیل نامش را از 
سوی خدا بیاورد نامی انتخاب نمی کنم.

جبرئیل امین نازل شد، و از سوی خدای 
تعالی به وی تهنیت گفت و سپس عرض 
کرد: یا رســول اهلل، براستی که علی)علیه 
الســالم( نزد شما به منزله هارون است از 
موســی، فرزندان او نامی داشتند معادل 
حســن و حســین، پس او را به نام پسر 
هارون)حسن( نام بنه! و رسول خدا)صلی 

اهلل علیه و آله( او را حسن نامید.

واقعــاً حضرت  بامســمایی،  نــام   چــه 
مجتبی)علیــه الســالم( از جهات مختلف 
ممتاز  و صفاتــی  برجســته  شــخصّیتی 
داشــت،  و تمام صفات آن حضرت َحسن 
بود، اما در میان صفات آن حضرت، ســه 

صفت، برجستگی خاصی داشت.

حلم  کوه  السالم(،  مجتبی)علیه  امام 
و بردباری

حلم امام حســن مجتبی)علیه الســالم( 
فوق العاده بود، آن حضرت الگوی  »صبر« 
و مقاومت در برابر مشکالت بود، به همین 
دلیــل حاالت آن حضرت بــه عنوان یک 
سرمشق بزرگ به مســلمانان درس صبر 

و استقامت می دهد.

طوفان حوادث سخت، بی وفایی دوستان، 
نفوذ منافقین در صفوف لشگر، بی رحمی 
بنــی امیه، همۀ اینها دســت به دســت 
هــم داده بود و صلح تحمیلــی را بر امام 

حسن)علیه السالم( وارد کرد.

نفوذ عوامــل معاویه در میان لشــکر آن 
حضرت به قدری شــدید شد که موّرخان 
می نویســند: یــک بار امام حســن)علیه 
از نیروهای خودی  السالم( توّســط یکی 
در حال نماز با خنجــر مورد تعرض قرار 
گرفــت،  و بار دیگر برخی از ســپاهیانش 

سّجاده از زیرپای حضرت کشیدند.

و گاه برخــی از بزرگان لشــکر امام)علیه 
السالم( به معاویه نامه نوشتند که حاضرند 
امام مجتبی )علیه الســالم( را دست بسته 

تحویل دهند و یا او را به قتل برسانند.

امام حسن مجتبی )علیه السالم( وقتی می 
 بیند که جنگ در آن شرایط خاص نتیجه 
ای جز خون ریزی ندارد، و دشمن از یک 
سو سران قبایل را خریده و از سوی دیگر 
کیســه های زر چشم برخی از فرماندهان 
را کور کرده، و به معاویه نامه نوشــته اند 
که حاضریم امام حســن)علیه السالم( را 
دست بسته تحویل تو دهیم، چاره ای جز 

صلح نمی بیند.

هر چند پس از برقراری صلح، دوســت و 

دشمن زخم زبان ها به امام زدند، و حّتی 
نامرد مردمی که امــام را مجبور به صلح 
نمودند به اشکال مختلف به امام اعتراض 
می کردند، و لذا امام مجتبی)علیه السالم( 
سال های دردناکی را پشت سر گذاشت،  
امــا آن حضــرت همۀ این مشــکالت را 

تحمل کرد.

داســتان امام حسن مجتبی)علیه السالم( 
و آن مرد شــامی نیز معروف است.روزی 
یک مرد شامی  امام حسن علیه السالم را 
در کوچه  های مدینه دید، شــروع به لعن 
و ناســزا به آن حضرت کرد، امام رو به او 
کرد و ســالم فرمود و در چهره او خندید 
و فرمود: ای مــرد محترم گمان می کنم 
که تــو در این دیار غریبــی و حقایق بر 
تو مشــتبه شده اســت هرگاه از ما طلب 
عفو کنی، تو را می  بخشــم و اگر چیزی 
بخواهــی، به تو می دهــم، اگر راهنمایی 
بخواهــی تو را راهنمایــی می کنم، و اگر 
مرکبــی از ما بخواهــی در اختیارت می 
گذارم، اگر گرســنه  ای سیرت می کنم، 
و اگر از جایی رانده شــده  ای پناهت می 
دهم، هر حاجتی داشته باشی برآورده می 
کنم. و اگر دعوت من را بپذیری و به خانه 
من بیایی و میهمان من بشــوی، تا موقع 

حرکت از تو پذیرایی می کنم.

آن مرد شــامی  کــه تبلیغات ســوء او را 
دشــمن اهل بیت )علیهم الســالم( کرده 
بود، اینچنین با حلم و بردباری و برخورد 

مناسب امام، هدایت شد.

امام حسن)علیه السالم(؛ مظهر جود 
و سخاوت

انفــاق و جــود و کــرم را بایــد از امام 
مجتبی)علیه السالم( آموخت. آن حضرت 
به قدری ســخاوت داســت که گاه تمام 
زندگیش را با ســائل و متقاضی نصف می 

کرد؛ کسی از درخانۀ آن حضرت مأیوس 
برنگشت.

در داســتان امــام حســن مجتبی)علیه 
السالم( می خوانیم: فقیری خدمت ایشان 
رسید و دو بیت شــعر خواند که مضمون 
آن این اســت که در تمــام خانه ی من 
چیزی که بتوانم آن را حتی به یک درهم 
بفروشــم باقــی نمانده اســت و حتی در 
چهره ی من اثر فقر روشــن اســت. فقط 
یک سرمایه برای من مانده است که آمده 
ام آن را به شــما بفروشم و آن آبروی من 
است. آن را هم نمی خواستم بفروشم ولی 

دیدم که شما مشتری خوبی هستی.

 امام)علیــه الســالم( به مســئول اموال 
خود فرمــود: ما مجموعا چقــدر داریم و 
او عرض کــرد: دوازده هزار درهم. فرمود: 
همه را بیاور. او عــرض کرد: این مخارج 
سال ماست و چیزی باقی نمی ماند. امام 
فرمود: توکلت به خدا زیاد باشــد. او تمام 
آن اموال را آورد و حضرت همه را به فقیر 
داد و فرمود: ایــن مال کم را قبول کن و 
گویــا تو چیزی به مــا نفروختی و ما هم 
چیــزی از تو نخریدیــم. )آبروی تو کامال 
محفوظ اســت و این هم مال اندکی بود 

که ما در بساط داشتیم.(

عبــادت امام حســن مجتبی )علیه 
السالم(

و دیگــر عبادات آن حضرت؛ وقتی صدای 
مؤّذن را می شــنود در کنار درب مسجد 
می ایستد، بدنش می لرزد، رنگش تغییر 
کــرده و چهره  اش بــه زردی می گراید، 
و وقتی از علت آن ســؤال می شــد، می 
فرمود: خداوند شــخصی را برای ندا دادن 
من فرستاده تا خدمت  او رسم و خدمتش  
کنــم ، و نمی دانم قبولم مــی کند یا نه، 
پس چگونه رنگم تغییر نکند؟! آیا نماز ما 

چنین است؟!

ســخن آخــر: )کاش در عمل پیرو 
بزرگان باشیم(

اظهــار ادب بــه محضر بــزرگان دین، و 
توّســل به ذیل عنایات امام مجتبی)علیه 
السالم( کار خوبی است، اّما کافی نیست. 

باید از اعمال و رفتار آن حضرت سرمشق 
بگیریــم و به نیازمنــدان از اقوام و فامیل 
و دوستان و آشــنایان و همسایه  هکمک 
کنیم. کســانی که توانایی دارند دســت 
زندانیــان بی گنــاه، تصادفــی  های غیر 
عمدی، ورشکســتگان، بیماران، محصالن 
و دانشــجویان نیازمند، دختران دم بخت 
معطل جهیزیه و ماننــد آن را بگیرند، تا 
إن  شاء اهللَّ خداوند متعال نیز در روزی که 
هیچ چیز جز اعمال صالح به درد انســان 

نمی خورد دست ما را بگیرد.

امیدوارم این روز مولــود مبارک بر همۀ 
مســلمانان دنیــا مخصوصاً شــیعیان آن 
حضرت مبارک باشــد و در سایۀ عنایات 
آن حضــرت بتوانیم در مسیرشــان گام 

برداریم.

منابع:
1. بیانات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی، سلسله 
جلســات تفسیر قرآن کریم، حرم حضرت معصومه)سالم اهلل 

علیها(، 1392/5/2.
2. اخالق اسالمی در نهج البالغه )خطبه متقین(
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اهمیت پرداخت زکات فطره
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

2یادداشت

زکات  از عبادات مالی اســالم اســت، و با 
شرایط خاّصی واجب می  شود. در اهمّیت  
زکات همین بس کــه خداوند متعال در 
نزدیک به ســی آیه قرآن، پس از دستور 
به نماز، سفارش به زکات می  کند، گویی 
رابطه  ای عمیق بین نماز و زکات است، به 
گونه  ای که نمــاز بی زکات، نماز مقبولی 

نخواهد بود.

روایات فراوانــی نیز در مورد زکات وجود 
دارد، از جملــه در روایتی می خوانیم که: 
»مانع زکات و شــخصی کــه زکات بر او 
واجب شده و نمی  پردازد مسلمان از دنیا 

نمی رود!«.

زکات موارد معّینی دارد، یکی از اقســام 
آن، زکات فطره اســت، و هر ســال یک 
مرتبه در روز عید فطر پرداخت  می  شود.

در آموزه های اسالمی دربارۀ زکات فطره 
دستورات و تعابیری بیان شده است که از 
اهمیت این دستور اسالمی حکایت دارد .

زکات فطره، فریضه ای برای همگان

پرداختــن زکات   و مانند آن در اســالم  
نوعــی عبادت اســت و در عبــادت قصد 
قربت الزم است؛ لذا در زکات  فطره  مانند 
زکات مال، قصد قربت الزم اســت، یعنی 
بایــد برای اطاعت فرمان خدا زکات فطره 

بدهند.

از ســوی دیگر باید دانســت زکات فطره 
چه بر کســانی کــه روزه می گیرند و چه 
کســانی که معذورند و یا عمداً روزه نمی 
گیرند، واجب اســت، یعنی تنها ویژه روزه 
داران نیســت؛ بلکه بر هر انســان بالغ و 
عاقــل و متمکنی الزم اســت که در عید 
فطر از طرف خود و تمام  کسانی  که  نفقه  
او را مــی  خورند، اعم از کوچک و بزرگ، 

بپردازند.

فطریه، زکات سالمتي بدن

زکات فطره بــه »زکات بدن « و » حیات 
انســان« تعبیر شده اســت. و این مویّد 
روایتی اســت کــه می گویــد: »خداوند 
برای هر جزیی از اجزای موجودات زکات  
واجب کرده است حّتی برای هر موی بدن  

و هر لحظه زندگی«.

لذا فطریه بــه عنــوان »زکات االبدان«، 
جســم و جان انســان را در یک سال در 
برابــر حوادث خطرناک بــه ویژه در برابر 

خطر مرگ ناگهانی بیمه می کند.

در این زمینه از امام صادق)علیه السالم( 
این چنین آمده اســت: »َعــْن ُمَعتٍِّب َعْن 
ِ)ع( َقاَل: اْذَهــْب َفَأْعِط َعْن  أَبِی َعْبــِد اهللَّ
قِیِق َو اْجَمْعُهْم  ِعَیالَِنــا الِْفْطَرَۀـ  َو َعــِن الرَّ
ـَک إِْن تََرْکَت  َـّ َو اَل تَــَدْع ِمْنُهْم أََحداً ـ َفإِن
ْفُت َعلَْیــِه الَْفْوَت ـ ُقلُْت  ِمْنُهْم إِنَْســاناً تََخوَّ
َو َما الَْفْوُت َقاَل الَْمْوُت؛ امام صادق به من 
فرمــود از جانب اهل و عیالت زکات فطره 
را ادا کن و همه را در نظر بگیر و از آن ها 
کســی را فراموش نکن چرا که اگر فردی 
از آن ها را ترک کنی من بر فوت او خوف 
دارم. راوی می گوید عرض کردم منظور از 

فوت چیست؟ حضرت فرمود: مرگ«.

پرداخت فطریه؛ شــرط قبولي روزه 
ماه رمضان

در اسالم مســأله زکات از اهمیت خاصی 
برخوردار است، تا آنجا که در ردیف مهم 
ترین عبادات قرار گرفته، و حتی شــرط 

قبولی نماز شمرده شده است!

در ایــن میان زکات  فطــره، واجب مؤّکد 
اســت و شــرط قبولی  روزه مــاه رمضان 
اســت، و خداوند نیز در قرآن آن را مقّدم 
بر نماز )عید( شــمرده است و می فرماید: 
ِِّه  »»َقــْد اْفلََح َمــْن تََزّکی  َو َذَکَر اْســَم َرب

َفَصلّی ؛ به یقیــن آن کس که زکات دهد 
و یــاد پــروردگارش را کند ســپس نماز 

بخواند، رستگار است!«.

در روایتــی از امام صادق)علیه اســالم( 
وِم  اینگونه آمده اســت: »إّن ِمن تَماِم الصَّ
کاِۀ ـ یعني الِفطــَرَۀ ـ کما أنَّ  إعطاَء الــزَّ
الَۀ علی النِبّي صلی اهلل علیه و آله ِمن  الصَّ
کاَۀ  تَماِم الّصالِۀ ، ألنّه َمن صاَم و لَم یَُؤدِّ الزَّ
دا؛ تمامیت  فال َصــوَم لَُه إذا تََرَکهــا ُمَتَعمِّ
روزه ، بــه دادن زکات )فطریه( اســت ، 
همچنــان که تمامیت نمــاز به صلوات بر 
پیامبــر صلی اهلل علیه و آله می باشــد ؛ 
زیرا اگر کسی روزه بگیرد و زکات فطره را 

عمدا ندهد از روزه بی بهره است«.

لذا رستگاری در رمضان مال کسانی است 
که زکات فطره را می پردزاند سپس تکبیر 
ها را می گویند و نماز عید را می خوانند، 

در واقع اینها صاحبان رستگاری اند.

زکات فطره، گامی موثر در فقر زدایی

زکات  بعد از نماز مهم  ترین برنامه اسالم  
است؛ در نماز سخن از رابطه با خالق است 
و در زکات، رابطه بــا خلق خدا. در واقع 
صدق و راستی انســان در موضوع رابطه 
با خالق، هنگامی ثابت می شــود که رابطه 
او با خلق قوی باشــد؛ از مشــکالت آنان 
باخبر گردد؛ در حّل آن بکوشــد؛ نسبت 
به دردمنــدان و بی نوایان و محرومان هم 
دردی نشــان دهد و تا آنجــا که در توان 
دارد به کمک آنها بشتابد که روشن  ترین 
مظهــر آن پرداخت زکات اســت. چرا که 
اســالم می گوید در جامعه اسالمی نباید 

حتی یک فقیر وجود داشته باشد.

لــذا درروایتی آمده که اگــر مردم زکات 
اموالشــان را بدهند، فقیری در سراســر 
جهان اســالم  پیــدا نخواهد شــد. همان 
 گونه که در حدیثــی از امام صادق)علیه 

ْوا  الســالم( می  خوانیم: »َولَْو أَنَّ النَّاَس أَدَّ
َزَکاَۀ أَْمَوالِِهْم َما بَِقَي ُمْسلٌِم َفِقیراً ُمْحَتاجاً«.

امام)علیه الســالم( به یکی از اصول مهم 
اســالم در این کالم نورانی اشــاره کرده 
و بیان می کند که نظام اقتصادی اســالم 
نظامی بسیار حساب  شده است به گونه ای 
که اگر مطابق آن رفتار شــود در سراسر 
کشــور اســالم فقیر و نیازمنــدی باقی 

نخواهد ماند.

روایــات فراوانــی نیز این معنــا را تأیید 
می کند و در آن ها تصریح شــده که آنچه 
به عنوان زکات  در اسالم  فرض شده دقیقاً 
به اندازه نیاز فقراســت، به گونه ای که اگر 
همه اغنیا به وظیفــه دینی خود در باب 
زکات عمــل کنند فقیــری باقی نخواهد 

ماند.

اینگونه اســت که اســالم  برای کم کردن 
فاصلــه طبقاتی در میان مســلمین  الزام 
تکالیــف مالی، کمــک ها را به اشــکال 
مختلــف از جمله زکات  واجب و پرداخت 

فطریه  توصیه کرده است.

زکات فطره  در حقیقــت یک نوع مالیات 
سرانه است که به  نفع فقرا گرفته می شود، 
مسلمانان پس از یک ماه روزه داشتن که 
آن خود درســی از نوع دوستی و توجه به 
حال مســتمندان اجتماع است، یک قدم 
عملی در این راه برداشــته و تقریباً مقدار 
خوراک یکی دو روز خود را به مستمندان 
می دهند، این کار گرچه به ظاهر کوچک 
اســت ولی اگر یک حســاب دقیق درباره 
کســانی که تمکن مالی بــرای پرداخت 
زکات فطره  دارنــد بنماییم خواهیم دید 
که مقــدار قابل توجهــی از نیازمندیهای 
محرومــان اجتماع در صورت عمل به این 

دستور تأمین خواهد شد.

این فرهنگ پر بار اســالمی ســبب شده 
است که در جوامع اســالمی کمک های 
مردمی به صورت گسترده ای انجام گیرد، 
و بسیاری از نیازمندان تحت عنوان  »اعیاد 
مذهبی« و عناوین دیگر زیرپوشــش این 
کمکهــا قرار گیرند. ایــن اموال روی هم 
رفته، رقم مهّمی را تشــکیل  دهد، و نقش 

مؤثّری در مبارزه با فقر و کم کردن فاصله 
طبقاتی ایفا می کند.

سخن آخر: )ســالمت روان در پرتو 
التزام به پرداخت زکات فطره است(

بســیار  از جایــگاه  اســالم   »زکات « در 
ممتازی برخوردار است. قرآن کریم کراراً 
از موضوع زکات و لزوم توجه به آن سخن 
به میان آورده و آن را عامل تطهیر و پاک 
 ســازی روح و جان انسان ها معرفی کرده 
اســت؛پاک  سازی روح  و جان از حّب دنیا 
و مال پرستی و وسیله بسیار مؤثّری برای 
الهی.چرا که زکات، رذائلی همچون  قرب 
بخــل و دنیاپرســتی و حــرص و آز را از 
روح ، زائل می کند، و نهال نوع دوســتی 
و ســخاوت و حمایت از مستضعفان را در 

سرزمین دل پرورش می دهد.

 همین معنی در ســوره  »اعلی« دیده می  
شــود، می  فرماید: »َقْد اْفلَــحَ  َمنْ  تََزکَّی - 
؛ به یقین کســی  ـِه َفَصلیَّ ِـّ َوَذَکَر اْســَم َرب
که پاکی جســت )و خود را تزکیه کرد(، 
رستگار شد. و )آن که( نام پروردگارش را 

یاد کرد، سپس نماز خواند«.  

 منظور از »تزکیه«؛ »زکات فطره « در روز 
عید فطر است که نخســت باید زکات را 
پرداخت و بعد نماز عید را بجا آورد، چنان 
که در روایات متعددی از امام صادق)علیه 
الســالم( این معنی نقل شده است  همین 
معنی در منابع اهل سنت از امیر مؤمنان 

علی)علیه السالم( روایت شده  است.

بعضی تصــّور می کنند کــه کمک ها و 
انفــاق ها تنها بــرای مســتمندان مفید 
اســت، در حالی که چنین نیست، و سود 
آن برای انفاق کننده بیشــتر اســت؛ زیرا 
این کار قلبش را نورانی، بخلش  را ریشــه 
کن، فضایــل  اخالقیش را افزون، و رذائل 

 اخالقیش  را نابود می کند.

لذا پرداخت زکات فطره هم پاکسازی روح 
از آلودگی شــرک، و هم پاکسازی نفس 
از اخالق رذیله، و هم پاکســازی عمل از 
محرمــات و هرگونه ریا، و هم پاکســازی 

مال و جان را شامل می  شود.

هم چنین جمــع آوری نذورات، کّفارات، 
صدقــات و فطریــه  و رســاندن آن بــه 
مســتحقان، روح عــداوت و خصومــت و 
حســادت و بی اعتمادی زکات دهنده و 
زکات گیرنــده را تبدیل بــه اعتماد، صفا 
و صمیمیت، تعــاون، همکاری و ایثار می 
گرداند و در واقع مردم را از تجارت دنیوی 

به تجارت اخروی صعود می  دهد.

منابع:
1. بیانات معظم له

2. پیام امام امیر المومنین علیه السالم
3. اسالم در یک نگاه
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1پرونده ویژه

در فرهنگ اسالمی شهادت به عنوان یکی از 
واالترین ارزش های مردان خدا به شمار می 
آید، در این میان حضرت علی)علیه السالم( 
اسوه شجاعت و شهامت و آزادی و نمونه  اتّم 

)کامل( شهادت  در راه خدا بوده است.

آن حضرت همواره آرزوی شهادت در سر می 
 پروراند، و از مرگ طبیعی در بستر بی  زار بود، 
و شــهادت را هزار بار از آن برتر می  دانست، 
و حاضــر بود، ضربات زیادی بر پیکرش وارد 
شود و شــربت شهادت بنوشد ولی در بستر 
نمیرد، چرا که جان انسان بزرگ ترین هدیه 
الهی است و چه بهتر که این هدیه الهی نثار 
راه او شود، نه این که در بستر مرگ به هدر 

رود.

این نگاه متعالی به مرگ و شــهادت از آنجا 
نشــأت می گیرد که در نظام زندگی انسان 
های شایســته و با شخصیت، زندگی ماّدی 
و ظاهری برترین ارزش نیســت، بلکه ارزش 
واال در نظر آزاد مــردان با ایمان، در زندگی 
توأم با عّزت اســت به همین دلیل هر گاه بر 
سر دو راهی قرار گیرند، شهادت  توأم با عّزت 
و سربلندی را بر زندگی ذلیالنه ترجیح می 
 دهند، و همین نظام ارزشی بود که مسلمانان 
را با الهام گرفتن از مکتب امیر مؤمنان)علی  
علیه الّسالم( که فرمود: »الَموُت فی َحیاتُِکم 
َمقهورین َو الَحیاُۀ فی َموتِکم قاِهرین؛ مرگ 
در زندگی توأم با شکست شماست، و حیات 
و زندگی در مرگ پیروزمندانه شما!« در عصر 
پیامبر)صلّی اهلّل علیه  و آله( و حتی بعد از آن 

در پیکارهای نابرابر پیروز می  کرد.

بدیهی است طرفداران این مکتب نه تنها از 
مرگ و شهادت در راه  هدف  ترس  و وحشتی  
به خود راه نمی  دهند، بلکه با الهام گرفتن از 
مکتب امیر مؤمنان علی)علیه السالم( که می 
ِ اَلبْــنُ أَبِی طالٍِب انَُس بِالَْمْوِت   فرماید: »َو اهلَلّ
ِه؛ به خدا ســوگند فرزند  ْفِل بَِثْدِی أُِمّ ِمَن الِطّ
ابی طالب عالقه  اش به مرگ بیشتر است از 

کودک شیرخوار به پستان مادر«، از مرگ در 
راه هدف استقبال می  کنند.

و به همین دلیل هنگامی که ضربه شمشیر 
جنایتــکار روزگار »عبد الرحمن ابن ملجم« 
بر مغز مبارکش فرو نشست فرمود: »ُفْزُت َو 
َرِبّ الَْکْعَبۀ؛ به خدای کعبه، پیروز و رستگار 

و راحت شدم«.

شهادت کرامت است

جنگ احد، میدان بســیار خطرناکی بود، و 
تنها نبردگاهی بود که مســلمانان شکست 
خوردند. زیــرا پیروزی اّولّیه بــر اثر تخلّف 
عّده  ای از سربازان اسالم تبدیل به شکست 
سختی شد. شکستی که حاصل آن شهادت 
هفتاد تن از افســران و سربازان رشید اسالم 
بود. افسری همچون حمزه سّیدالّشهدا، که 
به بدترین وجه او را به شــهادت رســاندند؛ 
شــکمش را پاره کردند، جگــرش را بیرون 
آوردنــد، و حّتی گوش و بینی آن حضرت را 

قطعه قطعه کردند!

پس از پایان جنگ، و بازگشت کّفار و مشرکان 
به مّکه، علی)علیه السالم( که تنها شخصی 
بود که تا آخریــن لحظه از پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( دفاع کرد، بــا حالت غم و اندوه 
خدمت آن حضرت رســید. پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( پرســید: علی! چــرا اندوهگین 
هستی؟ علی)علیه السالم( عرض کرد: چطور 
غمگین نباشــم، در حالی که حمزه و دیگر 
سربازان به فیض بزرگ شهادت نائل شدند، و 
این توفیق نصیب من نشده است. علی)علیه 
الســالم( نه تنها از مرگ نمی  ترسد، و آن را 
کریه و بدمنظر نمی  داند، بلکه به استقبال آن 
می رود، و از اینکه شهادت نصیبش نشده گله 

و شکایت می  کند.

پیامبر)صلــی اهلل علیه وآله( فرمودند: »علی 
َهاَدَۀ ِمْن  جان غّصه نخور«، »أَبِْشــْر، َفإَِنّ الَشّ
وراءک... فکیف صُبرک اذاً؛ بشارت باد تو را، 

زیرا به شــهادت خواهی رسید... پس چگونه 
اســت صبر تو در آن هنگام؟!«. حضرت در 
جــواب می گوید: »یا رســول اهلل لیس هذا 
من مواِطِن الصبر ولّکن من مواِطِن الُبْشری  
والشــکر؛ ای رسول خدا این مقام، از مواضع 
صبر نیســت، بلکه از مواضع بشارت و شکر 
است(؛ صبر در برابر مصیبت و نقمت است، و 

شهادت نعمت و کرامت است.

نکته بســیار جالبی که در این فراز دیده می 
شود سخنی است که میان پیامبر)صلّی اهلّل 
علیه و آله( و علی)علیه الّسالم( رد و بدل می 
شــود؛ و آن این که پیغمبر)صلّی اهلّل علیه و 
آله( سخن از صبر در برابر شهادت می گوید 
و علی)علیه الّسالم( سخن از شکر و بشارت.

 واکنشی این گونه با موضوع شهادت، نشانه 
اوج ایمان و عشق نسبت به ایثار و شهادت در 
راه خدا و ارزش  های واالی اسالمی است که 
تاکنون از شخص دیگری جز آن حضرت نقل 

نشده است .

شهادت بهترین مرگ است

امام)علیه الســالم( به نکته مهم و پرارزشی 
اشــاره فرموده، می گوید: »إِنَّ أَْکَرَم الَْمْوِت 
ـِذي نَْفُس ابِْن أَبِــي َطالٍِب بَِیِدِه  الَْقْتُل، َو الَـّ
ْیِف أَْهَوُن َعلَيَّ ِمْن ِمیَتٍۀ َعلَی  أَلَلُْف َضْربٍَۀ بِالسَّ
ِ؛ به یقین بهترین  الِْفَراِش فِــي َغْیِر َطاَعِۀ اهللَّ
مرگ شهادت )در راه خدا( است، سوگند به 
آن کس که جان فرزند ابو طالب در دســت 
اوست هزار ضربه شمشــیر بر من آسان تر 
است تا مرگ در بستر، در غیر طاعت خدا!«.

این تعبیر حکایت از عظمت مقام شهیدان و 
امر شــهادت می کند تا آن جا که امام)علیه 
الّسالم( حاضر است هزار ضربه شمشیر را به 
جان بخرد ولی در بســتر، به مرگ طبیعی 
نمیــرد، منظور این اســت از نظر معنوی و 
ارزشی سزاوار اســت که انسان به استقبال 
ضربات شمشیر ها برود و در بستر، به مرگ 

طبیعی نمیــرد، و این زبان قال یا حال همه 
مؤمنان مخلص و شــجاع و پاک باختگان راه 

حق است.

تاریخ پر افتخار زندگی امام)علیه السالم( نیز 
شهادت می  دهد که آن حضرت این سخن 
را در عمل، در همه میدان های نبرد نشــان 
داد؛ســابقه آن حضرت در غزوات اسالمی بر 
کسی پوشیده نیســت، مخصوصاً در میدان  
های بدر و احد و احزاب و خیبر و حنین که 
همیشه در صف اول بود و همیشه پروانه  وار 
بر گرد شــمع وجود پیامبر می  چرخید و از 

مرگ و شهادت استقبال می  کرد.

شوق شهادت

امام علی)علیه السالم( در فرازی در تأکید بر 
ِ لَْو تََظاَهَرِت  شجاعت خود می فرماید: »َواهللَّ
َّْیــُت َعْنَها؛ به خدا  الَْعــَربُ  َعلَی  قَِتالِي  لََما َول
سوگند اگر همه عرب برای نبرد با من پشت 
به پشت یکدیگر بدهند، من از میدان مبارزه 
با آنها روی بر نمی گردانــم )و در برابر آنها 
می ایستم تا پیروز شــوم یا شربت شهادت 

بنوشم(«.

مانند این سخن از کسی شنیده نشده است و 
به یقین علی)علیه السالم( مرد مبالغه نیست 
و آنچه می  گوید عین واقعّیت است. در میدان 
 هــای نبرد هم این حقیقــت را اثبات کرده 
است؛ از میدان بدر گرفته تا احد و خندق و 
غزوات دیگر. علی بن ابی طالب کسی بود که 
هرگز پشت به دشمن نکرد و از فزونی لشکر 
ارٍ؛  اٌر َغْیُر َفرَّ دشمن نترســید تا آنجا که   »َکرَّ

حمله کننده بی گریز( لقب گرفت.

آن حضــرت در بیان دلیــل این مطلب می 
اٌق َوُحْسِن  ِ لَُمْشــتَ ِّي إِلَی لَِقاءِ اهللَّ فرماید: »َوإِن
ثََوابِِه لَُمْنَتِظٌر َراٍج؛ من مشــتاق )شهادت و( 
لقای پروردگارم و به پاداش نیکش منتظر و 

امیدوارم«.

آری عشــق به شهادت و ثواب  های عظیمی 
که خداوند نصیب شهیدان راهش می کند مرا 
بر این می دارد که از کثرت دشمن و تنهایی 

خودم کمترین وحشتی نداشته باشم.

علی )علیه السالم( در ساعات آخر عمر

امام)علیه  الّسالم( در وصایای قبل از شهادت 

و بعــد از ضربت خوردنش موضع خود را در 
برابر مرگ و شــهادت  بیان مــی کند و آن 
اینکه من نه تنها از مرگ نمی  ترســم، بلکه 
عاشق بی  قرار مرگی هستم که در راه خدا و 
ِ َما َفَجأَنِي ِمَن الَْمْوِت  برای خدا باشد: »َو اهللَّ
َوارٌِد َکِرْهُتــُه، َو اَل َطالٌِع أَنَْکْرتُُه، َوَما ُکْنُت إاِلَّ 
ِ َخْیٌر  َکَقارٍِب َوَرَد، َو َطالٍِب َوَجَد »َو ما ِعْنَد اهللَّ
لِْلَبْرارِ««؛ به خدا سوگند چیزی از نشانه  های 
مرگ به طور ناگهانی به من روی نیاورده که 
من از آن ناخشــنود باشم و طالیه  ای از آن 
آشکار نشده که من آن را زشت بشمارم من 
نسبت به مرگ همچون کسی هستم که شب 
هنگام در جســتجوی آب باشد و ناگهان در 
میان تاریکی ها به آن برســد و یا همچون 
کســی که گمشده  )بســیار نفیس( خود را 
ناگهان پیدا کند )چرا که من به این واقعّیت 
معتقدم( که »آنچه نزد خداســت )در سرای  

دیگر( برای نیکان بهتر است««.

اشــاره آن حضرت به این است که من مرگ 
و شهادت را همچون تشنه کامی که زودتر از 
آنچه فکر می  کرد به سرچشمه آب رسید، به 
دست آوردم و گمشده خود را که سال ها در 

انتظارش بودم یافتم.

آنچه در بخش اخیر ایــن وصّیت نامه آمده 
همان اســت کــه امیر مؤمنــان علی)علیه 
الســالم( بارها در نهج البالغه و غیر آن بیان 

فرموده است.

به عنوان نمونه امام)علیه الّسالم( با عباراتی 
کوتاه و پر معنی تشــویق به جهاد با دشمن 
می کنــد و می گوید: »َمن الرائِــُح إلی اهلّلِ 
مآِن یَِرُد الماَء ؟!؛ کیســت که با سرعت  کالَظّ
و نشــاط )با جهاد خود( به سوی خدا رود، 

همچون تشنه کامی که به آب می رسد؟!«.

جمله »َمن الرائُِح إلی اهلّلِ...« اشاره به کسانی 
است که از روی اراده و عالقه و عشق به سوی 
شــهادت ، گام بر می دارند همچون عشق و 

عالقه تشنگان به آب زالل و گوارا.

آن حضرت در فرازی دیگر در تأکید بیشتر 
در امر جهاد، دو دســتور می دهد که آن ها 
الزم و ملزوم یکدیگرند، می فرماید: »َو ِطیُبوا 
َعْن أَنُْفِســُکْم نَْفساً َو اْمُشوا إِلَی الَْمْوِت َمْشیاً 
ُسُجحاً؛ با آغوش باز از شهادت استقبال کنید 

و با آرامش به سوی آن گام بردارید!«.

در حقیقت امام)علیه الّســالم( شــهادت  را 
گمشــده  مطلوبی برای همه اهل ایمان می 
شمرد و به آن ها تأکید می کند که نه تنها 
از شــهادت نهراسند، بلکه با آغوش باز از آن 
استقبال کنند، جاّده آن را جاّده  ای صاف و 
مستقیم و هموار بشمرند و با آرامش خاطر، 

به سوی آن حرکت کنند.

سخن آخر: )علی)علیه السالم( الگوی 
بزرِگ »مردان میدان«(

در خاتمه باید تأکید کرد نقش جهاد و سپس 
شهادت  حضرت امیرالمؤمنین)علیه  السالم( 
در شــکل گیری و پیشرفت اسالم به حد و 
اندازه ای اســت که به جرأت می توان گفت 
بدون آن ظاهراً اســالم ســر نمی گرفت، و 
توفیق مهمی کســب نمی کرد؛ چرا که آن 
حضرت، خود نمونه کامل عاشــقان شیدای 

شهادت است.

آن حضرت با ترسیمی که از مسأله شهادت 
کرده است روح تازه  ای را در مبارزه حق در 
برابر باطل وارد میدان ساخته است، به نحوی 
که کاربرد آن از هر ســالحی بیشتر، و تاثیر 
آن از همه برتر اســت، عاملی که می تواند 
خطرناک ترین و وحشتناک ترین سالح های 
عصر و زمان ما را در هم بشکند، چنان که در 
تاریخ انقالب اسالمی کشور ما ایران با کمال 
وضــوح این حقیقت را با چشــم دیدیم که 
عشق به شهادت، علی  رغم تمام کمبودهای 
ظاهری، عامل پیروزی سربازان اسالم در برابر 

قدرت های بزرگ شد.

ســربازانی که چنین درسی را در این مکتب 
بزرگ آموختــه  اند هرگز قابل مقایســه با 
سربازان عادی نیستند، سرباز عادی به حفظ 
جان خود می اندیشــد، امــا آن ها با الگوی 
پذیری از ابرمرد جهاد و شهادت امیرمومنان 
علی)علیه الســالم( برای حفظ مکتب پیکار 
می کنند و پروانه  وار می  سوزند و قربانی می 

 شوند و افتخار می  کنند.

منابع:
1. پیام امام امیر المومنین علیه السالم

2. سوگند های پر بار قرآن

شهادت طلبی در سیرۀ علوی
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (
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2پرونده ویژه

73 ســال قبل دولت های استعماری که 
مستعمراتشــان را از دســت داده بودند 
برای اینکه نفود و ســیطرۀ خودشــان را 
پایۀ دولت  در خاورمیانــه حفظ کننــد، 
غاصب اسراییل را بنا نهادند، و از آنجا که 
خاورمیانه از نظر ســوق الجیشی، منطقه 
ای حساس در دنیاســت و قسمت عمدۀ 
نفت و انرژی در ایــن منطقه قرار دارد و 
حلقۀ اتصال میان غرب و شــرق به شمار 
می آید، لذا صهیونیســت ها شروع کردند 
به خریدن زمین های مردم فلسطین، عده 
ای بی خبر دیدند مشتری های خوبی پیدا 
شد و زمین را دوبرابر، سه برابر و پنج برابر 
خریداری می کنند، لیکن صهیونیست ها 
بعد از آنکه مقداری از زمین ها را خریدند 
و ساکن شدند با حمایت انگلیس، فرانسه 
و آمریکا به فلســطین لشکر کشی کردند، 
در نتیجــه صاحبان اصلــی زمین را آوراه 
کردند به نحوی که هنوز چند میلیون نفر 
از مردم مظلوم فلســطین در کشــورهای 

دیگر آواره اند.

آری صاحبان اصلی آن سرزمین را بیرون 
کردند و غاصبان بر جای آن ها نشستند، 
آن ها می خواســتند تمــام خاورمیانه را 
تحت نفوذ خــود قرار دهنــد، و تدریجاً 
توســعه پیدا کنند؛ لذا شــعار نیل)مصر( 
تا فرات)عراق( و تشــکیل اسراییل بزرگ 
را در چنیــن منطقــه ای مطرح کردند و 
برای تحقق آن نقشــه کشیدند و امیدوار 
بودنــد با گذشــت زمان مســألۀ غاصب 
بودنشان فراموش شود، ناگهان ابتکار امام 
راحل)قدس ســره( به میان آمد و مشکل 
عظیمی در برنامه های آن ها ایجاد کرد؛ 
چرا که همه ســاله در آخرین جمعۀ ماه 
مبــارک رمضان، همگــی راهپیمایی می 
کننــد و یک صدا فریاد می زنند: )القدس 

لنا(.

و چه روزی بهتر از جمعۀ آخر رمضان که 
نور و نشــاط و روحانیت و ایمان و تقوا در 
دل های مسلمانان زنده می شود؛ در این 
مدت مومنان روزه دار دربارۀ سرنوشــت 
اســالم و مسلمین اندیشــه می کنند و با 
ابراز بیزاری در مقابل صهیونیســت های 
اشغالگر، فریادشان دنیا را تکان می دهد.

خار چشم اسرائیل

روز جهانی قدس به روز بســیار مهمی در 
تاریخ اسالم تبدیل شــده است، ابتکاری 
بسیار حســاب شــده در مقابل اسراییل 
غاصب و خاری در چشــم اســراییل، لذا 
هر ســال که راهپیمایی ها در کشورهای 
مختلف اسالمی به عنوان روز جهانی قدس 
در آخرین جمعۀ ماه مبارک رمضان انجام 
می شــود واقعاً برای رژیم صهیونیستی و 

حامیانش روز عزاست.

و به راســتی چــه یادگار مهمــی از امام 
راحل)رحمــه اهلل( در این بــاره به جای 
ماند، هر ســال روز قدس، داغ اســراییل 
را تــازه می کند و اســتخوانی اســت در 
گلوی اســراییل، وپایه هــای این رژیم را 

می لرزاند.

یک روز تاریخی برای عدم فراموشی 
فلسطین

اهمیت گرامی داشــت روز جهانی قدس 
این اســت که مســأله قدس به فراموشی 
سپرده نمی شــود، بسیاری از دولت های 
ظالم و ســتمگر وقتی ظلمی مرتکب می 
شــوند از حربۀ گذشت زمان استفاده می 
کنند تا تدریجاً آن مسأله فراموش شود و 
غالباً هم اینگونه می شود و ظلم و جنایت 
های این دولت ها متأسفانه به مرور زمان 

کم رنگ و کم رنگ تر می شود.

مبادا َگرد و غبار نســیان بــر این غصب 

بزرگ تاریخی، غصب قبلۀ اول ما و غصب 
سرزمین مقدس ما نشیند. اما حقیقت آن 
است که روز قدس ســبب شده است هر 
سال مجدداً مســلمانان به یاد این مسأله 
بیفتند کــه قبلۀ اول آن هــا در چنگال 
اســراییل غاصب اســت، ســرزمین های 
مقدس آن ها به وســیلۀ اســراییل غصب 
شــده؛ بیش از نیم قرن این خیانت واقع 
شــده، ولی هر سال خون تازه ای در رگ 
های مقاومت جریان پیدا می کند، نســل 
های آینده فراموششــان نمی شــود که 
»القدس لنا« این قدس مال ماست و باید 

روزی از چنگال اسراییل به درآید.

آری روز جهانــی قدس جلــوی فراموش 
کاری تاریــخ را مــی گیرد چــون تاریخ 

فراموشکار است.

روز قدس، نماد وحدت امت اسالمی

روز قــدس روز وحدت مســلمین اســت 
یعنی همۀ مســلمانان می توانند یک صدا 
روز قــدس را گرامی بدارنــد؛ چون برای 
همۀ مسلمانان مســأله ای واحد است؛ از 
آن جهت که قبلۀ اول مسلمین و پاره تن 

اسالم است که باید برگردد.

از ایــن رو روز جهانی قــدس، عاملی می 
شــود برای وحدت و همه در روز قدس، 
فریاد مرگ بر اسراییلشان بلند می شود، 
و فریــاد می زننــد قــدس را از چنگال 
ظالمان رهایی بخشید، قبلۀ اول مسلمین 
را به مسلمین بازگردانید، این فریادی که 
بلند می شــود پشت اســراییل و حامیان 

اسراییل را می لرزاند.

از آنجــا که همه در این مســأله همدل و 
یکپارچــه اند، امیدوارم همه ما این روز را 
گرامی بداریم و دست اتحاد به هم بدهیم 
تا روز قدس روزی شــود تا صفوف ما به 
هم نزدیک تر شــود و اختالفات کمتر و 

برچیده شود.

پاسخی کوبنده به زیاده خواهی های 
اسراییل

بی شــک اگر تظاهرات و راهپیمایی ها و 
خروش ها نباشد سران رژیم صهیونیستی 
اشرار توسعه طلبی هســتند که به عراق 
و دیگــر ممالک اســالمی دســت درازی 
خواهند کرد؛ االن بخشــی از سوریه هنوز 
در اشــغال آن هاســت، این ها غاصب و 
ظالم و بــی رحمند، آیا بــا توجه به این 
نکته الزم نیســت همه کســانی که توان 

دارند در این مراسم شرکت کنند.؟

از ســوی دیگر فراموش نکنیم از ســوی 
اسراییل پشت سر هم به ما تهدیداتی می 
شــود که خروش تمام مملکت به نحوی 
تهدیدات  برابــر  در  بازدارندگــی خاصی 
اســت... با همۀ این تفاسیر باید در گرامی 
تر،  داشــت روز جهانی قــدس پرجوش 
پرخــروش تــر و طوفنده تر از هر ســال 

مشارکت کنیم.

اسرائیل تنها زبان زور را می  فهمد 

اسراییل ســه ویژگی زشت را داراست که 
شــاید در دنیای فعلی بی سابقه باشد؛ از 
جمله اینکه رژیم صهیونیســتی پایبند به 
هیچ قانونی نیست؛ سازمان ملل و شورای 
امنیــت قطعنامه ها صــادر کردند لیکن 
اسراییل کل مصوبه شورای امنیت دربارۀ 
تخلیۀ زمین های اشــغال شــده را زیر پا 
گذاشته است و با صراحت اعالم می کند 
محال است زمین های اشغال شده را پس 

بدهیم.

دوم: لجاجت رژیم صهیونیستی، االن می 
خواهند مســأله صلح و ســازش را ایجاد 
کنند در همین حین شهرک های یهودی 
نشین را در زمین های اشغالی احداث می 

کند.

ســوم: بــی رحمی زایــد الوصــف رژیم 
کودک کش اســراییل؛ نمونۀ مصائبی که 
زنــان مظلوم  و  به ســرکودکان، جوانان 
فلســطینی گذشت، به راســتی آیا با این 
ها می شــود مذاکره کــرد؟ جز با قدرت 

و قــوت نمی توان با ایــن رژیم بی رحم 
ســخن گفت و یکی از طرق قوت و قدرت 
این است که مسلمانان دست به دست هم 
دهند و فریادشــان در روز جهانی قدس 

دنیا را تکان دهد. 

روز همبســتگی و همدردی با مردم 
فلسطین

 جمعــه آخر ماه مبــارک رمضان همه بر 
ضد اســراییل شعار می دهند و زیر رگبار 
شــعار، آن ها را می کوبنــد، هم چنیین 
تمام دنیا باخبر می شود که بیت المقدس 
قبلۀ اول ما بوده و اشــغال شده لذا غصب 
فلسطینی  مظلومان  محرومیت  و  غاصبان 

باید اعالم شود.

بایــد بگوییم شــما مردم چنــد میلیونی 
فلســطین تنها نیســتید بلکه تمام جهان 

اسالم با شما هم صداست.

به راستی رژیم اشــغالگر قدس، صاحبان 
اصلی منطقه را آواره کردند بیگانگان جای 
آن ها را گرفته خانه هایشان را ویران می 
کنند فرزندانشان را می کشند زنانشان را 

اسیر می کنند ظلم از این باالتر؟

لــذا گرامی داشــت روز جهانی قدس در 
برنامــه ها از تشــدید غصــب عجیب آن 
جلوگیری خواهد کــرد، اگر جلوی منکر 
را نتوانیــم به طور کامــل بگیریم حداقل 

وظیفه داریم آن را کاهش دهیم.

تعظیم شعائر اسالمی

اضافه بر این پاسداشت روز جهانی قدس، 
در واقع روز تکریم و تعظیم شــعائر الهی 
است؛ قبلۀ اول مسلمانان در این سرزمین 
است جایی اســت که پیغمبر اکرم)صلی 
اهلل علیــه و آلــه( از آنجا معــراج کرد و 
سالیان دراز رو به آن نماز می خواند حال 
آیا ما نباید قبله اول اسالم را حفظ کنیم؟

اسرائیل در سراشیبی سقوط

مشــکالت  گرفتــار  درون  از  اســراییل 
پوسیدگی  حالت  اســت،  شــده  عظیمی 
این رژیم نمایان گشــته، ســابقاً یهودیان 
برای مهاجرت به ســرزمین های اشغالی 
سرو دست می شکســتند، اما حاال دیگر 

از آن خبرها نیســت؛ آن ها نیز فهمیدند 
اســراییل جای امنی برای زندگی نیست؛ 
باالخره نمی شود این زمین را غصب کرد 
و تا آخــر آنجا ماند، چرا که مســلمانان 
این غصب عجیــب را تحمل نمی کنند و 
انعکاس این مســأله در روز جهانی قدس 

آشکار می شود.

اهمیت این مســأله وقتی دو چندان می 
شود که بدانیم در حال حاضر ابتکار عمل 
در دست جریان مقاومت است و اسراییل 
و حامیانش در موضع ضعفند؛ بن گوریون 
بنیانگذار اســراییل در ســالگرد اشــغال 
فلســطین گفت: درست اســت حکومت 
اسراییل را در این سرزمین محدود اعالم 
می کنم لیکن بدانید کشور ما اسراییل از 
نیل تا فرات است. و لی اخیراً سیاستمدار 
معروفشان که از کار برکنار شد این حرف 
را پس گرفــت و گفت دیگر خیال از نیل 
تا فرات احمقانه اســت باید این ایده را از 
مغزمان بیرون کنیم و همین ســرزمین را 
نگه داریم. چرا؟ برای اینکه مقابل جریان 

مقاومت شکست خورده اند.

همۀ این مسائل نشــان می دهد دشمن 
در ســرازیری سقوط قرار گرفته است. در 

چنین شرایطی فشار را باید بیشتر کرد.

و باید داغ و محکم تر دغدغه قدس شریف 
را داشته باشــیم. و با گرامی داشت یاد و 
نام قدس شــریف، لرزه بر اندام دشمنان 
اندازیــم، بی تردید تداوم این پشــتیبانی 
ها، این غده ســرطانی یعنی اسراییل را از 
منطقه مســلمان نشین انشااهلل ریشه کن 

خواهد کرد.

بدترین بحران حامیان اسراییل 

گفتنی است حامیان اســراییل هم دچار 
بحران هــای داخلی اند، آمریــکا گرفتار 
بحران اقتصادی داخلی اســت، فرانسه و 
انگلیس و المــان گرفتار بحران اقتصادی 
داخلی هستند. اســراییل حامیان منطقه 
ای خود را نیز از دســت رفتــه می بیند 
چرا که شرایط کشــورهای مرتجع عربی 
حامی اســراییل به شدت متزلزل است و 
از آن کمک های بی دریغ میلیارد دالری 

اهمیت گرامی داشت روز جهانی قدس
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (
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خبری نیست.

مسائلی که در داخل آمریکا بر سر موضوع 
انتخابات به وجود آمد، نشــان داد این ها 
چقدر در درون آســیب پذیرند و این ها 
هم بــزرگ ترین حامیان آن ها هســتند 
معلوم می شود که حامیان اسراییل خود 

در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند.

از سوی دیگر آمریکا در عراق و افغانستان 
پایش در باتالق فرورفته، این بحران یعنی 
آن ابهت های خیالی همه اش نقش برآب 
شــد، لذا ضعف اسراییل و ضعف اربابانش 
به ویــژه آمریکا به نحوی اســت که اگر 
کوبنــده تر از هر ســال روز قدس گرفته 
شود ضربه سنگین تری بر آن ها وارد می 

شود و آن ها را واقعاً مأیوس می کند.

روز قــدس؛ عامــل بیــداری و 
خودآگاهی جوامع اسالمی

از مســأله  اســالم  اصوالً جهان 
قــدس و روز قــدس آگاهــی 
بیشتری پیدا کرده، شاهدش 

هــای  راهپیمایــی  هــم 
عظیمی است که در نقاط 
مختلــف دنیا در کشــور 
های مختلــف در آخرین 
جمعۀ ماه مبارک رمضان 

نفع  بــه 

قدس شریف صورت می گیرد.

در واقع روز قدس روز بیداری مســلمانان 
اســت؛ روزی است که مســلمانان نشان 
می دهند هم بیداری اســالمی دارند هم 

بیداری اجتماعی.

بر اســاس این جهات باید همه ملت های 
مســلمان جهان باید اهمیت فوق العاده 
ای بــه وز جهانی قــدس بدهند، باید 
قــدس را در تاریــخ مانــدگار کرد و 
پایه های حاکمیت مســلمانان را بر 

این  با  المقدس  بیت 
راهپیمایی 

ها 

محکم کرد.

به هر حال رژیم صهیونیســتی هر چقدر 
قوی باشــد و هر چه پشــتیبان به ظاهر 
قوی داشته باشــد اگر یک میلیارد و نیم 
مســلمان دنیا بخواهند کار جدی بکنند 

پیروز خواهند شد.

جبهۀ مقاومت در اوج اقتدار

بایــد اذعان نمود امســال با تمام ســال 
هــای گذشــته متفاوت اســت؛ از جمله 
افزایش قدرت مبارزان  مسألۀ 
فلسطینی به نحوی 
که در میان 

دولت هــا و میــان ملت هــا صحبت از 
مقاومت فلســطین است و با توجه به روز 
جهانــی قدس مرحلۀ جدیــدی را تجریه 

خواهد کرد.

هم چنین پیروزی های چشــمگیری که 
نصیب جریــان مقاومت شــده هم چون 
پیروزی هــای متعدد حزب اهلل و حماس 
بر اسراییل غاصب، این مسائل یک روحیۀ 
دیگری به همۀ مســلمانان بخشــیده که 
ارتباط ناگسســتنی آن را با مســألۀ روز 

جهانی قدس آشکار می سازد.

روز قدس  )راهپیمایی  آخر:  ســخن 
بسیار تاثیرگذار است(

 نگوئید راهپیمایی روز قدس چه تأثیری 
دارد، روز قدس روز جشــن مســلمانان 
و روز عــزای اســراییل اســت از بس که 
تأثیرگذار اســت، اما مع االسف بعضی از 
دولت های به ظاهر اسالمی که دستشان 
در دست آمریکا و اسراییل است سعی می 
کنند ملت های اســالمی از درک اهمیت 
روز قدس غافل گردند، راهپیمایی نکنند 
و روی مســأله قدس مانور ندهند؛ ای 
غافالن بی خبر! اگر این ها ریشــه شان 
در منطقه قوی شود خود شما را هم از 

بین خواهند برد.

باور کنید تأثیــر راهپیمایی روز قدس بر 
اسراییل، از یک بمباران سنگین بر عمده 
است؛  بیشتر  رژیم صهیونیستی  شهرهای 
چرا که مــی لرزاند اســراییل را؛ عجیب 
اســت یک کار کم هزینه امــا پرمنفعت 
برای مردم ستمدیده فلسطین، لذا گرامی 
داشت روز قدس بسیار مهم است و موثر 
است و اســراییل را در موضع انفعال قرار 

می دهد.

خداوندا قدس شریف را از چنگال اشغال 
گران به زودی رهایی ببخش.

منبع: بیانات معظم له
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»آئین رحمت«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

بي توجهــي به اصول ارائه شــدۀ صلح در 
دین مبین اسالم، موجب بروز هجمه های 
تبلیغاتی و همچنین شــبهاتي از ســوي 
اسالم ســتیزان و ابرقدرت ها شده که در 
آن، اســالم را، آیین خشونت و شمشیر، و 
مسلمانان را جنگ طلب معرفی می کنند. 

متأســفانه، دامن برخی از اندیشــمندان 
و مستشــرقان و حتی برخــی از رهبران 
مذهبــی، از  ننگ اتهام زنی علیه اســالم 
مبــّرا نبوده، بلکه مدعی اند دین اســالم 
رســالت خود را از راه جنگ و خشــونت 
محقق کرده و به اهــداف خود، از طریق 

شمشیر دست پیدا کرده  است.

ایــن ادعای موهــوم در حالی اســت که 
اساس اسالم، محبت و صلح است و پیامبر 
اکرم)ص( بشــارت دهنده صلح و دوستی 

در جهان لقب گرفته است.

با این تفاسیرضرورت انجام پژوهش های 
متعدد در زمینۀ اصل صلح در اســالم در 
راســتای اصالح نگرش ها به مسلمانان و 
اســالم و تبیین درســت مقولۀ صلح در 

اسالم انکار ناپذیر است.

در ایــن میان کتــاب »آئیــن رحمت« 
اثــر ارزشــمند آیت اهلل العظمــی مکارم 
شــیرازی)مدظله( از جمله آثار بی بدیلی 
اســت که به خوبی از عهدۀ پاسخگویی به 

این نگرش باطل برآمده است.

انگیزۀ تألیف 

در بیان انگیزۀ تألیف کتاب در پیشــگفتار 
آمده اســت: پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر 
کاتولیکهای جهان، در سخنرانی خود، که 
در دوازدهم   ســپتامبر 2006 میالدی در 
دانشگاه راتیسبونا واقع در شهر رگنزبورگ 
آلمان ایراد کرد، در بحثی، آئین اسالم را 
مّتهم به خشونت کرد! او در سخنانش به 

نقــل قولی از یک گفت و گو میان مانوئل 
دوم امپراتور مسیحی بیزانس با یک عالم 
دینی مسلمان ایرانی استناد کرد که گفته 
بود: »ایمانی که پیامبر اسالم وعظ می کند 

باید با زور شمشیر گسترش یابد«. 

جناب پاپ با نقــل قطعه تاریخی مذکور، 
اتّهام خشــونت و پیشرفت  در سایه زور و 

شمشیر! را به اسالم نسبت داده است. 

این ســخن از یک مقام مذهبی که عالي 
ترین مقــام کاتولیکهای جهان اســت، و 
طبیعتاً باید آشــنایی کافی از دیگر ادیان 
مطرح جهان داشــته باشد، بسیار اعجاب 
آور اســت. لذا الزم بود پاسخ شایسته ای 
به ایــن تهمت ناروا داده شــود، آنچه در 
این نوشتار مالحظه می کنید پاسخ به این 

اتهام اّول است.

»آئین رحمت« در یک نگاه

این کتاب بخشــی از مباحث تفســیری 
مرجع عالیقــدر حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی )مد ظله العالی( در پاسخ 

به اتهام بی اساس پاپ به اسالم است.

بندیکت شــانزدهم در ســخنرانی  پاپ   
معروفی به اســالم اتهام خشونت زد، لذا 
در کتاب حاضر معظم له پیشنهاد مناظره 
با پاپ را در نامــه ای خطاب به او مطرح 

کرده است. 

هم چنین مولّف در این اثر ارزشــمند در 
6 فصل آیات جهاد و ســیره پیامبر)صلی 
اهلل علیــه و آله( در جنگ و صلح را مورد 
تحلیل و بررســی قرار داده و بدین مسأله 
رهنمون شده که اســالم طرفدار صلح و 
امنیت اســت. در این خصوص موضوعاتی 
مانند خشونت، قصاص، حدود و تعریزات، 
جهاد ابتدایی و رحمت اسالمی به تفصیل 

بحث شده است.

نویسنده با بررسی رابطه اسالم و خشونت 
در این اثــر، مخاطب را بیــش از پیش، 
نســبت به ظرفیت عظیم صلح  و رحمت 
در اســالم، آشــنا ســاخته و بر این نکته 
تأکید کرده که خشونت در منابع اسالمی 
و ســیره تاریخی مســلمانان، همواره نه 
به عنوان یک اصل، بلکــه به مثابه امری 
دفاعی و بازدارنده تلقی شده است. بدین 
ســان می توان گفت اصل در اسالم، نفی 
خشونت است و برخی مصداق ها و نمونه 
های تاریخی صرفاً اســتثنایی، مؤید این 

قاعده است.

ساختار اصلی کتاب

این اثــر در یــک پیشــگفتار و 6 فصل 
گردآوری شده است.

فصل اّول: تبیین و تفســیر شبهه : اسالم 
آئین خشونت یا رأفت .

فصــل دوم: رأفت و رحمت اســالمی در 
قرآن مجید: 1ـ نسبت رحمت و خشونت 
در قرآن  2ـ بدی را با خوبی پاسخ دهید!  
3ـ رحمت اسالمی، فراتر از مسلمانان  4ـ 
مهربانــی پیامبر، عامل جذب مســلمانان  
5ـ صلح و آشــتی برنامه اصلی اسالم  6ـ 

موّدت و رحمت از نشانه های پروردگار.

فصل ســوم: رأفت و رحمت اســالمی در 
روایات :1ـ اســاس دین محّبت است  2ـ 
رحمــت اســالمی در میدان نبــرد!  3ـ 
رحمت اســالمی و ســایر جانداران!  4ـ 

دعاهای مسلمانان برای همه انسانها!

فصل چهارم: محّبت و رحمت اســالم در 
سیره پیشــوایان دین : 1ـ ریزش رحمت 
پیامبــر صلی اهلل علیــه و آله پس از فتح 
مّکه  2ـ علی علیه السالم و سفارش برای 

قاتلش!

فصل پنجــم: »ســؤالها و ایرادها«:1ـ آیا 
قانون قصاص مظهر خشونت دینی است؟  
2ـ آیا حدود اســالمی با رأفت و رحمت 
دینی ســازگار است؟  اّول: بررسی فلسفه 
حــدود و تعزیــرات  دوم: راههای اثبات 
حدود شرعی  ســوم: آداب اجرای حدود 
شــرعی  3ـ جهاد و رحمت اسالمی!  اّول 

و دوم: آمادگــی نظامی بــرای جلوگیری 
از جنگ  ســوم: محــدوده جهاد و آداب 
آن  چهارم: ترک جهاد مســاوی با ویرانی 
عبادتگاههاست؟  4ـ جهاد ابتدائی  پاسخ 
اّول: آیا اسالم جهاد ابتدایی دارد؟  پاسخ 
دوم: جهــاد ابتدایــی در مــوارد خاّصی 
هماهنگ با عقل و منطق است  1 ـ جهاد 
برای خاموش کردن آتش فتنه  2ـ جهاد 
با طاغیان و باغیان  3ـ جهاد برای از بین 

بردن موانع آزادی تبلیغ اسالم.

فصل ششــم:ضمیمه ها: 1-بیانّیه حضرت 
العظمی مکارم شیرازی 2- دعوت  آیۀ اهللَّ 
پاپ به مناظره علمــی و منطقی 3- نامه 
اعتراض آمیــز نماینده آشــوریان ایران به 

پاپ 4- اشتباه است یا امر دیگری؟!

گزارش محتوایی اثر

اسالم آئین خشونت یا رأفت؟

مولّــف در فصــل اّول کتاب بــه تبیین و 
تفسیر شــبهه  خشونت در اسالم پرداخته 
و آن را  از جمله ابزارهای ناجوانمردانه ای 
غربیها و در رأس آنها آمریکا برای مبارزه 
و مقابله با دین مبین اســالم برشــمرده 

است.

در بخشــی از کتــاب می خوانیــم: آنها 
می گوینــد: »اســالم آئین خشــنونت و 
جنگ اســت!- اســالم با روح لطیف بشر 
ســازگار نیســت!- اســالم حقوق بشر را 
نادیده می انگارد!« و ایــن تهمتهای ناروا 
را در سراســر جهان بر ضّد اسالم ترویج 
می کنند.با توّجه به این مطالب، الزم است 
این بحث به طور جّدی پی گیری شود که 
آیا اسالم واقعاً آئین خشونت است، یا دین 
رحمت و رأفت و روابط دوستانه می باشد؟

صلح و رحمت از نظر قرآن کریم

معظم له در فصل دوم به معرفی آیاتی از 
ســوره های قرآن کریم با موضوع »صلح و 
رحمت« اشــاره کرده و از رأفت و رحمت 
اســالمی در اسالم  به عنوان اصل اساسی 

یاد کرده است.

مولّف با اشــاره به آیه شریفه 208 سوره 
بقره،  صلح و آشتی را برنامه اصلی اسالم 

دانســته و تأکید کرده است: قرآن مجید 
کسانی که از صلح و آشتی دوری می کنند 
و آتــش افــروزی می نماینــد، و طالــب 
درگیری و جنگ می باشــند، پیرو شیطان 
معرّفی می کند! یعنی صلح و آشتی کاری 
الهی و رحمانی، و جنگ و آتش افروزی و 
خشونت، کاری شیطانی و اهریمنی است.

صلح و رحمت در آینۀ روایات

فصل ســوم کتاب به انعکاس نمونه هایی 
از رأفــت و رحمــت اســالمی در روایات  

اختصاص یافته است.

نویسنده در این بخش پس از بیان روایات 
مربوط به رأفت و محبت در دین، به یکی 
از ابعاد مهم رحمت و رأفت اســالمی در 
میدان جنگ اشــاره کرده و می نویســد: 
از پیامبر اکرم )صلــی اهلل علیه و آله( در 
روایات مربوط به آداب جنگ می خوانیم: 
پس از این که دشمن را از پای درآوردید، 
بر پیکر بی جــان او هجوم نیاورید، و آن 
را ُمثلــه )قطعه قطعه( نکنیــد. اهل مکر 
و فریب و غدر و پیمان شــکنی نباشــید. 
اگر با دشــمن از دِر صلح وارد شدید، و با 
او پیمان آتش بس امضــا کردید، عهد و 

پیمانتان را محترم بشمرید.

جلوه های صلح ورحمت در ســیره 
پیامبر )ص(

صاحــب اثر در فصل چهارم به جلوه های 
رحمت و عطوفت و محّبت در سیره عملی، 
و رفتار و معاشرت های اجتماعی بزرگان 
دینی و رهبران و پیشــوایان اســالمی، با 
پیروان خویش، بلکه با دشــمنان اســالم 

پرداخته است.

مولّف نحوۀ برخورد پیامبر )صلی اهلل علیه 
و آله( با دشمنانش پس از فتح مّکه را به 
عنوان یک نمونه کامل از محبت و رحمت 
اســالمی در ســیره عملی پیشوایان دین 
مورد توجه قرار داده و می نویســد:  سپاه 
اسالم مّکه را فتح کرد و پیامبر )صلی اهلل 
علیه و آله( بر آن دشمنان لجوج و عنود، 
که منشــأ تمام مصیبت ها و مشــکالت 
بودنــد پیروز شــد، و با یــک جمله زیبا؛ 
لَقاء؛تمام شــما آزادید، به  »اْذَهُبوا انُْتُم الطُّ
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هر کجا مایلید بروید!« 

با این تفاســیر آیا ما اهل خشــونتیم، یا 
این متمّدن نماهای بــی تمّدن و به دور 
از عاطفه، که در فلسطین اشغالی هر روز 
جنایت تــازه ای می آفرینند، جنایاتی که 
قلم از بیان آن شرم می کند، و گاه انسان 

طاقت دیدن و شنیدن آن را ندارد!

پاسخ به شبهات خشونت در اسالم

اهلل  آیــت 
العظمی 

مکارم 

شیرازی)مدظله( 
رحمت  بررسی  از  پس 

در  اســالمی،  رأفــت  و 
آیینه آیات قــرآن، و روایات 

و سیره  السالم  علیهم  معصومان 
پیشــوایان دین، در راستای تثبیت 

این مسأله که دین مقّدس و هماهنگ 
با فطرت بشــری اســالم، آئین محّبت و 
رحمت است و نه آئین خشونت، در فصل 
پنجم کتاب به پاســخ شــبهاتی اهتمام 
ورزیده که دســتاویز دشــمنان اســالم 
گشــته، و آنها را نشانه وجود خشونت در 

اسالم می دانند.

مولف در وهلۀ نخســت با اشاره به شبهه 
شناســی قصاص، نکات دقیقی در رابطه 
با فلســفۀ قصاص ارائه نموده و اینچنین 
شــبهه را حل، و اشــکال را مرتفع کرده 

است.

معظم لــه در بخــش دوم از فصل پنجم 
کتــاب،  به چگونگی ســازگاری حدود و 
تعزیرات اسالمی با رحمت و رأفت اسالمی 
پرداختــه و با  بررســی فلســفه حدود و 
تعزیــرات، راههای اثبات حدود شــرعی 
و آداب اجرای حدود شــرعی، نکته های 
ظریفی را در موضوع »حدود و تعزیرات« 
ارائه نموده  و به این مسأله قائل شده که 
حدود و تعزیرات نیز چشــمه ای  دیگر از 
رحمت و عطوفت اســالمی است، هرچند 

ظاهر آن برای عــّده ای در برخورد اّولیه 
خشونت آمیز به نظر می رسد.

بخش ســوم این فصل به مطالعۀ آیاتی از 
قــرآن در موضوع جهــاد اختصاص یافته 

است.

مولف در ادامه با  بررســی دیدگاه قرآن 
مجیــد پیرامون جهــاد  به این مســأله 

که  شده  رهنمون 

بینش 
اسالم 

مــورد  در 
جنــگ، یــک 

پیشــگیرانه   تفّکر 
است و اگر مؤثّر نشد 

و جنــگ رخ داد، از هر 
برای قطع  مناسبی  فرصت 

جنگ بهره می جوید.

در واقع  تحلیــل آیات مرتبط با 
جنــگ و جهاد در این بخش ، عالوه 

نادرستی  بر روشن شدن دیدگاه قرآن، 
برداشت های برخی شبهه افکنان در بارۀ 
جنگ و جهاد در اســالم  را آشکار کرده 

است.

معظم لــه در بخش پایانــی فصل پنجم  
به بررسی شــبهه جهاد ابتدایی پرداخته 

و نتیجه گرفته اســت، طبــق نظر برخی 
از محّققــان و اندیشــمندان و موّرخــان 
اسالمی، جنگهای پیامبر اسالم )صلی اهلل 
علیه و آله( در صدر اســالم همگی جهاد 
دفاعی بوده و هیچ کدام جهاد ابتدایی به 
شمار نمی آید، و آیاتی از قرآن مجید نیز 

این مطلب را تأیید می کند.

نویسنده 
ادامــه با اســتفاده از در 

قرآن مجید به سه نوع جهاد ابتدایی)جهاد 
برای خاموش کــردن آتش فتنه ، جهاد با 

طاغیــان و باغیان  و جهاد بــرای از بین 
بردن موانع آزادی تبلیغ اســالم(  اشــاره 
کرده  که هماهنگ با عقل و ســیره تمام 
عقالی جهان اســت، و هیچ تضاّد و تنافی 

با رحمت و رأفت اسالمی ندارد.

به عنــوان نمونه نویســنده در بیان ابعاد 
جهــاد ابتدایی در ارتبــاط با خاموش 
کردن آتش فتنه می نویسد: چند 
سال قبل که کشور مسلمان 
بوسنی و هرزه گوین 
حمله  مــورد 

وحشیانه 
صرب های ظالم قرار 
گرفت، و آنها به تخریب خانه ها 
و مســاجد و مزارع و بیمارستانها و سایر 
مراکز این کشــور اسالمی پرداختند، و از 
آن بدتر نســل کشی گســترده ای را آغاز 
کردند، اتحادیّه ای در کشــورهای اروپایی 
تشــکیل شــد تا درباره این فتنه چاره ای 
بیندیشــند؛ آنها در نهایت به این نتیجه 

رســیدند که برای دفع این فتنه چاره ای 
جز تهاجــم نظامی و درگیــری با صربها 
ندارند؛ بدین منظور بــه آنها حمله کرده 
و فتنه را خامــوش نمودند.ما در اینجا به 
انگیزه های اتحادیّــه مذکور کاری نداریم 
)کــه امور معنوی و کمک به مســلمانان 
بوده، یــا جلوگیری از مشــکالتی که در 
آینــده دامنگیر خود آنها خواهد شــد، یا 
امور دیگر( ولی به هر حال آنها این جهاد 
ابتدایی و هجوم نظامی را برای ســرکوب 
فتنه صربها صحیح دانسته و انجام دادند، 
و بقّیــه عقالی جهان نیز کار آنها را تأیید 

کردند.

دعوت پاپ به مناظرۀ علمی

بیانیه  اثــر،  این  تکمیل  در 
معظم له در پاســخ 
سخنان  به 
بی 

اساس 
بندیکت  پــاپ 
شــانزدهم، و اطالعّیــه 
اعــالن آمادگی معّظــم له برای 
مناظره با پاپ در مورد اّدعای بی اســاس 
وی، در فصل ششــم این اثــر قرار گرفته 

است.

در بخشی از فراز پایانی کتاب می خوانیم: 
حضرت آیۀ اهللَّ العظمی مکارم شــیرازی 
ضمــن دعوت پــاپ به مناظــره علمی و 
منطقی فرمود: ایــن مناظره می تواند در 
هر زمان و هر مکان و بدون هیچگونه قید 
و شرط باشد و بطور زنده پخش گردد، و 
من مطمئن هســتم در پایان این مناظره 

مردم جهــان قضاوت خواهنــد کرد که 
اسالم منادی صلح و صفا و دوستی است، 
و جهاد یک سپر دفاعی در برابر دشمنان 

است نه برای تحمیل عقیده.

گفتنی اســت این اثر نفیس نخستین بار 
در سال 1385 در قطع رقعی و 96صفحه، 
به کوشش ابوالقاسم علیان نژادی دامغانی 
از ســوی انتشارات امام علی بن ابی طالب 
)علیه السالم( به رشتۀ تحریر در آمده که 
تا کنون نیز چندیــن مرتبه تجدید چاپ 

شده است.
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معارف اسالمی

نسبت زکات با عدل و حکمت الهی و عدالت اجتماعی؟
پرسش : 

اجبار به پرداخت زکات چه حکمتی دارد؟ 
آیا اجبار بــه پرداخت زکات با عدل الهی 

منافات ندارد؟!

پاسخ اجمالی:

  دین اســالم به عنوان یک »آئین جامع« 
که تمام نیازمنــدي های مادی و معنوی 
در آن پیش بینی شــده پا به عرصه ظهور 
گذاشــت. با توجه به اینکه اســالم توجه 
خاصی به حمایــت از محرومان و مبارزه 
با فاصله طبقاتــی دارد، زکات مهم ترین 
نقشها را در این حمایت و مبارزه به عهده 

دارد.

موارد مصرف زکات در قرآن چنین است: 
کمک بــه فقیران و مســتمندان، حقوق 
کســانی که بــرای جمــع آوری آن می 
کوشــند، جلب و جذب غیر مسلمانان به 
اســالم، خریدن و آزاد ســاختن بردگان، 
ادای دیــن بدهکارانــی کــه از پرداختن 
بدهی خــود عاجزند، کمک به افرادی که 
در ســفر وا مانده اند، و هر کار خیري راه 

خدا و امور عام المنفعه.

رفــع شــدن نیازهــای مذکور از بســتر 
جامعه نه تنها موجب گســترش »عدالت 
اجتماعــي« مي گردد بلکه زمینه شــکل 
گیری »امنیت اجتماعــی و مالی« را نیز 
به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه هاي 

»عدالت اجتماعي« فراهم مي آورد.

پاسخ تفصیلی:

حکم »زکات« در میان دســتورات اسالم 
وضع خاصی دارد و پرداختن آن نشــانه 
به رســمیت شــناختن حکومت اسالمی 
بوده اســت و ترک آن غالبا نوعی طغیان 
و سرکشی و قیام بر ضد حکومت اسالمی 
محســوب می شــده و می  دانیم قیام بر 
ضد حکومت اســالمی موجب کفر است. 

گــواه این ســخن مطلبی اســت که در 
تاریخ اسالم در باره »اصحاب رده« یعنی 
گروهی که بعد از وفات پیامبر اسالم مرتد 
شدند، آمده اســت. آنها از دادن زکات به 
ماموران حکومت اسالمی سر باز زدند و به 
این طریق پرچم مخالفت را برافراشــتند. 
مســلمانان وفادار به قرآن بــا آنها پیکار 
کردنــد و آنــان را در هــم کوبیدند. در 
کتاب های تاریخی آمده اســت که »اهل 
رده« بعــد از وفات پیامبر اســالم گفتند 
که نمــاز را می خوانیم امــا زکات  نه. ما 
اجــازه نخواهیم داد اموال ما غصب گردد. 
به دنبال ایــن ماجرا مســلمانان تصمیم 
گرفتند با این گروه بــه پیکار برخیزند و 
آن را دلیل بر ارتدادشان می دانستند.)1(

وقتــی حکمی بــه این صــورت و تا این 
میزان مورد تأکید قــرار می گیرد ممکن 
است سؤاالتی را علیه خود بر انگیزد. برای 
مثال این ســؤال مهم به ذهن می رســد 
که تشریع چنین حکمی در دین اسالم و 
اجبار بــه دریافت مقداری از درآمد مردم 
به اســم حکم خدا و آن هم با این میزان 
از تندی و خشــونت تا چه اندازه عادالنه 
است و آیا خداوند به عنوان تشریع کننده 
این حکم تند، بــاز هم می تواند موصوف 
به صفت عدالت باشــد؟ آیا منطقی است 
کــه دینی همچون اســالم بــا آن آموزه 
های هدایت کننده اش به رشــد اخالقی 
و کمال و ســعادت اخروی، واجد چنین 

احکام سختی باشد؟

در پاســخ به این ســؤال پیش از بیان هر 
نکتــه ای باید این حقیقت مــورد تاکید 
قرار بگیرد که دین اســالم مکتبی صرفا 
اخالقی و یا فلســفی و اعتقادی نیســت، 
بلکــه به عنــوان یک  »آئیــن جامع« که 
تمام نیازمندی هــای مادی و معنوی در 
آن پیش بینی شــده پا بــه عرصه ظهور 
گذاشــت. همچنین بــا توجه بــه اینکه 

اســالم، از همان عصــر پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( با تأسیس حکومت همراه بود 
و همچنین با توجه به اینکه اســالم توجه 
خاصی به حمایت از محرومان و مبارزه با 
فاصله طبقاتی دارد، روشــن می  شود که 
نقش بیت المال و زکات که یکی از منابع 
درآمد بیــت المال اســت، از مهم ترین 

نقشها است.)2(

بنابراین، معرفــی »زکات« به عنوان یکی 
از مالیات دینی، نه تنها با موضع اســالم 
به عنوان آیینی معنویت بخش و آسمانی 
منافــات نــدارد، بلکه دقیقا در راســتان 
اهداف آن اســت؛ چرا که می بینیم طی 
آن به ثروتمندان دســتور داده می شــود 
تا ســهم عادالنه ای از اموال و درآمدهای 
فردی خود را به بیت المال اسالم بپردازند 
و این اموال که روی هم رفته رقم مهمی 
را تشــکیل مــی دهد، نقــش مؤثّری در 
مبارزه با فقر و کم کردن فاصله طبقاتی و 

کمک به عمران و آبادی دارد.)3(

برای توضیح این موضوع به ســراغ آیات 
قرآن بــه عنوان اصلی تریــن منبع همه 
آموزه های دینی می رویم. شاید بیان قرآن 
درباره موارد مصرف زکات، فلسفه تشریع 
آن را برای مان روشن تر کند. در آیه 60 
سوره توبه، گفته شــده که اموال حاصل 
ََّما  از زکات در این موارد صرف شــوند: »ان
َدَقاُت لِلُفَقَرآِء َو الَمَســاِکیِن َو الَعاِملِیَن  الصَّ
َقاِب َو  ََّفِۀ ُقُلوبُُهــْم َو فِی الرِّ َعلَْیَهــا َو الُمَؤل
ِبیلِ «؛  ِ َو ابِْن السَّ الَغاِرِمیَن َو فِی َسِبیِل اهللَّ
)زکات اموال باید تنهــا در مورد فقیران، 
مســتمندان، کسانی که برای جمع آوری 
آن می  کوشــند]به تناسب کار و زحمت 
شــان[، جلب و جذب غیر مســلمانان به 
اســالم، خریدن و آزاد ســاختن غالمان، 
ادای دیــن بدهکارانــی کــه از پرداختن 
بدهی خود عاجزند، افرادی که در سفر وا 
مانده اند، و در راه خدا]هرگونه کار خیر و 

عام المنفعه[ مصرف گردد(.

مشــخص اســت که رفع شــدن چنین 
نیازهایی از جامعه به حال همگان ســود 
مــی رســاند و موجب گســترش عدالت 
اجتماعی می شود. به خصوص که آخرین 
مــوردی که در آن آیه شــریفه به عنوان 
 » مصرف زکات ذکر شــده »فی سبیل اهللَّ
مفهوم وسیعی داشته و کلیه امور عمرانی، 
بهداشت و ساختن پل  گسترش فرهنگ، 
ها و راه ها و بیمارســتان ها و مدارس را 
شــامل می گردد و نقش مهم این مالیات 
اســالمی را در عمران و آبــادی به خوبی 

آشکار می سازد.)4(

جایــگاه ایــن مالیات در برطــرف کردن 
نیازهای اقتصادی جامعه به گونه ای است 
که پیشوایان اسالمی هنگام تعیین مقدار 
آن، تصریح کرده اند که اگر همه کســانی 
کــه زکات بر آنها واجب اســت به وظیفه 
خود عمل کرده و آن را بپردازند می توان 
به کلی فقر را از جامعه اسالمی ریشه کن 
ساخت. یعنی وجود فقر تنها به خاطر این 
است که عده زیادی از اطاعت این دستور 
حیاتی امتناع می ورزند و آنها در پیشگاه 

خداوند بزرگ مسئولند.)5(

امــام رضا)علیه الســالم( در این باره می 
َکاِۀ ِمــْن أَْجِل ُقوِت  فرمایــد: »أَنَّ ِعلََّۀ الزَّ
الُْفَقــَراء«)6(؛ )همانا علــت وجوب زکات 
جهت قوت فقراء است( و امام صادق)علیه 
السالم( نیز با نظر به همین فلسفه زکات 
ْوا  تصریح می کنند کــه: »لَْو أَنَّ النَّاَس أَدَّ
َزَکاَۀ أَْمَوالِِهْم َما بَِقَي ُمْســلٌِم َفِقیراً ُمْحَتاجاً 
ُ َعزَّ َو َجلَّ لَُه َو  َو اَلْســَتْغَنی بَِما َفَرَض اهللَّ
إِنَّ النَّاَس َمــا اْفَتَقــُروا َو اَل اْحَتاُجوا َو اَل 
َجاُعوا َو اَل َعــُروا إاِلَّ بُِذنُوِب اأْلَْغِنَیاء«)7(؛ 
)اگــر همه مــردم زکات امــوال خود را 
بپردازند مســلمانی فقیر و نیازمند، باقی 
نخواهــد ماند، و مردم، فقیــر و محتاج و 
گرســنه و برهنه نمی شوند مگر به خاطر 
گناه ثروتمنــدان(. آن حضرت در حدیث 
دیگری این موضوع را صریحا مورد تأکید 
َ َعزَّ  قرار می دهند و می فرمایند: َ»أَنَّ اهللَّ
َو َجلَّ َفــَرَض لِلُْفَقَراِء فِي أَْمَواِل اأْلَْغِنَیاِء َما 

یَْکَتُفوَن بِِه َو لَْو َعلِــَم أَنَّ الَِّذي َفَرَض لَُهْم 
ََّما یُْؤتَــی الُْفَقَراُء  اَل یَْکِفیِهــْم لََزاَدُهْم َو إِن
فِیَمــا أُوتُوا ِمْن َمْنِع َمــْن َمَنَعُهْم ُحُقوَقُهْم 
اَل ِمَن الَْفِریَضــۀ«)8(؛ )خداوند عز و جل 
در دارایی هــای توانگران به اندازه ای که 
نیاز تهیدستان را تأمین کند، حقی واجب 
کرد. اگــر خداوند می دانســت که آنچه 
برای تهیدستان مقرر داشته، کفایت شان 
نمی کند، حّق بیشــتری واجب می کرد. 
بنابراین، تهیدســتِی فقیران نه به ســبب 
]کم بودن[ این فریضه ]زکات[ است بلکه 
از آن روســت که توانگران حقوق آنان را 

نمی پردازند(.

تاکید می  نیــز  الســالم(  امام علی)علیه 
َ َفَرَض َعلَــی أَْغِنَیاِء  فرماید کــه: »إِنَّ اهللَّ
النَّــاِس فِــي أَْمَوالِِهْم َقــْدَر الَِّذي یََســُع 
ُفَقَراَءُهــْم َفإِْن َضــاَع الَْفِقیــُر أَْو أَْجَهَد أَْو 
َ َعزَّ َو َجلَّ  َعــِرَي َفِبَما یَْمَنُع الَْغِنيُّ َو إِنَّ اهللَّ
ُمَحاِســُب اأْلَْغِنَیاِء فِي َذلَِک یَْوَم الِْقَیاَمِۀ َو 
بُُهْم َعَذاباً أَلِیما«)9(؛ خداوند در اموال  ُمَعذِّ
توانگران به اندازه ای که تهي دستانشــان 
را تأمین کند، حــق و حقوق واجب کرد؛ 
یا  نابود شــود  اگر تهیدســت  بنابرایــن 
در راِه تأمیــن معاش خود جــان بَِکند یا 
برهنه بماند علتش آن اســت که توانگر از 
پرداخت حّق او دریغ کرده است. خداوند 
عــز و جل در روز قیامت توانگران را برای 
ایــن کار مؤاخذه می کند و آنان را عذابی 

دردناک می چشاند(.

عالوه بــر گســترش عدالــت اجتماعی، 
پرداخــت زکات تأثیــرات عمیقی نیز در 
شــکل گیری »امنیت اجتماعی« و حفظ 
اصل مالکیــت و تحکیم پایه های آن نیز 
دارد؛ اگر مردم و به خصوص اغنیاء زکات 
را فرامــوش کنند، شــکاف و فاصله میان 
گروه های اجتماعی آن چنان می  شــود 
که انگیزه ها و زمینه های جدی برای بزه 
و ســرقت در جامعه پدید می آید و اموال 

همگان به خطر خواهد افتاد.)10

شــاید به همیــن خاطر بوده اســت که 
پیامبــر اســالم)صلی اهلل علیــه وآله( به 
اغنیاء خطاب می فرمودند: »َما َهلََک َماٌل 

ُنوا  َکاِۀ َحصِّ فِي بَــرٍّ َو اَل بَْحٍر إاِلَّ بَِمْنِع الــزَّ
َکاۀ«)11(؛ )هیچ مالی نه در  أَْمَوالَُکْم بِالــزَّ
دریا و نه در خشــکی بــه خطر نمی افتد 
مگــر با نــدادن زکات. اموال خــود را به 
وســیله زکات حفظ کنید(. این مضمون 
بعداز پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه وآله( 
نیز مورد تأکید قرار گرفته به گونه ای که 
در ســخنی از امام علی)علیه السالم( می 
َکاۀ«)12(؛  ُنــوا أَْمَوالَُکْم بِالزَّ خوانیم: »َحصِّ
)امــوال خــود را به وســیله زکات حفظ 

کنید(.

به هر حال همه ایــن دالیل، موجب می 
شود که تشریع زکات امری موجه باشد و 
هیچ منافاتی با عدالت الهی نداشته باشد.
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احکام شرعی

 روش صحیح معامله طال با طال 

معامله طا با طــا با افزایش قیمت چه حکمى دارد؟ راه 

حّل شرعى این نوع معامات چیست؟ 

بهترین راه براى معامله طا در این گونه موارد این اســت 

که دو معامله جداگانه انجام شــود مثا یک کیلو طا را با 

پول نقد یک میلیون و یک صد هزار تومان بفروشند و در 

مجلس رّد و بدل شــود سپس یک کیلو طا را که در رأس 

یک ســال تحویل داده شود به یک میلیون از او خریدارى 

کند، نتیجه آن مى شــود که صاحب طا با این دو معامله 

طاى خود را در رأس ســال خواهــد گرفت به اضافه یک 

صد هزار تومان. 

خرید و فروش سکه و ارز در شرایط بحران بازار 

خرید و فروش ارز و ســکه و طا در شرایط کنونی که بازار 

ملتهب می باشد چه حکمی دارد؟ 

بهتر این اســت که در شــرایط کنونی احتیاط شــود زیرا 

معامات ناسالم به نظر می رسد. 

اضافه کردن قیمت طالی نسیه در طول مدت پرداخت 
اقساط 

مادر بنــده مقداری طای زینتی بصورت قســطی خریده 

اســت اما با گران شدن طا، فروشــنده بر مقدار اقساط 

اضافه کرده است. آیا این مبلغ اشکال دارد؟ 

این کار جایز نیست. 

معامله طال با طال بصورت نسیه 

معامله طا با طا و یا ســکه با سکه بصورت نسیه چه 

حکمی دارد؟ 

معامله طا با طا بصورت نسیه حرام است . 

رهن گذاشتن طال و گرفتن وام از بانک 

عملــی که در برخــی از بانک ها انجام می شــود به این 

صورت که طا به رهن گذاشــته می شــود و در قبال آن 

وامی دریافت می گردد چه حکمی دارد؟ 

اگر طا به عنوان رهن باشــد و وامــی که می دهند جنبه 

عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است. 

معاوضه طالی کهنه با طالی نو بعد از مدت طوالنی 

در شهر ما رســم است که وقتی می خواهند طا را عوض 

کننــد طاهای کهنه را به طا فروش مــی دهند و آنها را 

وزن مــی کنند و 9 ماه بعد به طا فروش مراجعه می کنند 

و معــادل وزن طاهای کهنه قبلی طای نو می گیرند . آیا 

این کار صحیح است؟ 

ایــن معامله صحیح نیســت و بهترین کار آن اســت که 

طاهای کهنه را به طا فروش به مبلغی بفروشــند و بعد 

هم نه ماه دیگر طــای موجود را به همان مبلغ خریداری 

کنند. 

خريد و فروش طال با طال و نقره با نقره 

فــروش طا به طا و یا نقره به نقره چه حکمی دارد؟ 

هرگاه طا را بــه طا، يا نقره را به نقره بفروشــند )خواه 

ســّكه  دار باشد يا بى  سّكه( در صورتى كه وزن يكى از آنها 

زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طاى 

ساخته شــده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از 

نظر مرغوبّيت تفاوت داشــته باشد، يا عيار آنها مختلف 

باشــد، مثًا يك گرم طاى 18 عيــار را به يك گرم و نيم 

طاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل اســت، ولى 

فروختن طا به نقره اشــكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى 

باشد يا غير مساوى. 

شرط تحويل طال یا نقره قبل از جدا شدن بايع و مشترى 

آیــا در معامله طا با طا یا نقره با نقره می توان جنس و 

عوض را بعدا تحویل داد؟ 

در معاملــه طا با طا يــا نقره با نقره، بايد فروشــنده و 

خريــدار پيش از آن كه از هم جدا شــوند جنس و عوض 

آن را به يكديگــر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله 

باطل اســت و اگر فقــط مقــدارى از آن را تحويل دهند 

معامله فقط به همان مقدار صحيح اســت و طرف مقابل 

مى تواند معامله را فسخ كند. 

معامله طالی ساخته شده با مقدار بیشتر از طالی نساخته 

اگر طاى ســاخته را بدهد و بيشــتر از آن طاى نساخته 

بگيرد چه حکمی دارد؟ 

این کار ربا و حرام است. 

حساب سپرده طال 

در این حساب برای افتتاح کننده یک گواهی رسید حساب 

ســپرده طا )غیــر قابل نقل و انتقال( صــادر می گردد و 

چنانچه صاحب حســاب در کمتر از دو ماه از زمان افتتاح 

حســاب، درخواست استرداد وجه حســاب خود را نماید 

معادل ریالی ارز مندرج در برگ گواهی رسید )به مأخذ 

روز( به وی پرداخت خواهد شــد اما بعد از سررسید دو 

ماهه همه مشتریان می توانند در هر زمان که مایل باشند 

نسبت به دریافت سپرده خود بر اساس ارزش روز فروش 

طا اقدام نمایند و مشتریان باید حداکثر ظرف مدت شش 

ماه پس از تاریخ افتتاح حســاب تمایل خود را نسبت به 

تمدید یا عدم تمدید سپرده به بانک اعام نمایند. 

در صورتيکه به بانک وکالت داده شــود که به طور جدي 

طا را براي شــما بخرد و ســپس به وکالت شما به طور 

جدي طاي مذکور را براي شــما بفروشــد و پول آن را به 

شما بدهد اشکالي ندارد. 

روش صحیح تعویض طال 

لطفا راهکار صحیح تعویض طا را بیان فرمایید؟ 

چنانچه به صورت دو معامله جداگانه انجام شود اشکالي 

ندارد يعني طاي کهنه را به قيمت معين بفروشد و طاي 

نو را به قيمت باالتر بخرد. 

وام با ضمانت طال و دریافت کارمزد بابت حق نگهداری طال 

آیا عمل بانک کارگشایی حال است؟ این که مقداری طا 

می گیرد و مبلغی پول می دهد و ســاالنه هم مبلغی پول 

می گیرد به عنوان حق نگهداری طا؟ 

هر گاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد.
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