


طلیعه سخن
در سالروز وفات حضرت معصومه )علیها السالم( 
و در عصر و زمانه ای که دختران شایستۀ  این 
سرزمین آماج بحران های متعدد اجتماعی اند 
شایسته اســت بیش از پیش در پی شناخت 
ظرفیت وجــودی حضــرت معصومه)علیها 
السالم( در پویایی اجتماعی و شناخت پویایی 

اجتماعی زنان در جامعۀ معاصر برآئیم.
حضرت فاطمۀ  معصومه )علیها السالم( الگویی 
بارز برای دختران و زنانی اســت که هدفمند 
با اشتیاقی وصف ناپذیر در تکاپوی صعود به 

مدارج رشد و ترقی هستند.
اهمیت این مســألۀ پس از حضور برجســتۀ 
اجتماعی و سیاسی آن حضرت در جهان اسالم 
در قالب هجرت در اوج اختناق خلفای عباسی 
دو چندان می شود که در وهلۀ نخست فرازی 
الهام بخش از شخصیت وجودی آن حضرت 
است و از سوی دیگر از نفوذ اجتماعی دختران 

مسلمان حکایت می کند. 
هجرت مقولــه ای معنازا و مولّد انبســاط و 
پویایی اجتماعــی و تقویت فرهنگ عمومی 
است که ارتباطات میان فرهنگی کشورها را 
افزایش می دهد در این میان مهاجرت های 
مذهبی ســبب تولید فرهنگ مذهبی بسیار 
گســترده ای خواهد شد و نیز مهاجرت های 
بین المللی مذهبی که  بســط و گســترش 

مذاهب را به همراه خواهد داشت.
به راستی پویایی و تکاپوی اجتماعی و سیاسی 
آن هم در ســطح منطقه ای و بین المللی از 
این باالتر که حضرت معصومه)علیها السالم( 
در سفری خطیر این چنین تاریخ سازی کرد؛ 
اینکه کاروانی سیاسی و موثّر حول شخصیت 
دختر گرامی امام موسی کاظم)علیه السالم( 
کریمه اهل بیت)علیهم السالم( شکل بگیرد 
و آن حضرت مسافت طوالنی از مدینه تا مرو 
را بپیماید و در نهایت در شهر قم فرود آید تا 
از مدفن هستۀ کاروان، ریشۀ مذهب تشیع تا 
عمق سرزمین ایران نضج گیرد که این مهم به 
تنهایی مبّین جدی بودن ظرفیت های عظیم 
اجتماعی سیاسی و فرهنگی و تبلیغی دختران 
شایستۀ جامعۀ اسالمی در تقویت ارتباطات 
میان فرهنگی جمهوری اســالمی در جهان 

اسالم و کشورهای منطقه در عصر حاضر است.
نقــش بی بدیل زنــان به ویــژه کریمه اهل 
بیت)علیهــا الســالم( در فقه الوکالــه امام 
کاظم)علیه السالم( در انتقال پیام ها، اطالعات 
و اموال میان شیعیان و در یک کالم در جهت 
حفظ نظام اجتماعی مثال زدنی است؛ چرا که 

زن زندگی ساز است.
پذیرش پویایی و نقش آفرینی زنان برجستۀ 
اســالم در معادالت اجتماعی در فقه شیعی، 
به نوبۀ خود ضرورت معرفت شناســی زنان و 
دختران جامعۀ اسالمی را دو چندان می سازد؛ 
شناختی که به فهم پویایی اجتماعی نیز کمک 
می کند چرا که هیچ حوزه دانشی بدون فهم 

زن نمی تواند حوزه کامل و جامعی باشد.
گفتنی است عصر کنونی نه عصر مدرنیته، نه 
پست مدرن بلکه دورۀ پساپسا مدرنیسم یعنی 
دورۀ ارتباطات )تکنولوژی دیجیتال( اســت، 
در این بین ارتباطات علم به تغییر سیســتم 
دانشــی در دانشگاه و ارتباطات دین به تغییر 
در نظام دانشــی حوزه دامن زده اســت، در 
این میان ضرورت فهم مردم شناسی و مردم 
نگاری اینترنتی به ویژه شوک های فرهنگی و 

اجتماعی و ارتباطی زنانه ضروری است.
الزم به ذکر اســت رشد علمی و تحوالت بی 
حد و حصــر در مقولۀ ارتباطات، بینش های 
زنانه را به شــدت تقویت کرده اســت و یک 
نوع خودآگاهی جنســی و جنســیتی ایجاد 
کرده است که این خودآگاهی حتی در مراکز 
آموزشی تک جنســیتی و زنانۀ ِصرف نیز به 
شدت ساری و جاری اســت، در واقع ارتقای 
سطح تحصیالت زنان در یک جامعه، مطالبات 
عمومی زنان به ویژه مباحث و مسائل جنسیتی 

بانوان را ارتقاء داده است. 
از ســوی دیگر توســعه آمریکایی و غربی و 
نقش آن در سبک زندگی زنان غیر قابل انکار 
است؛ زیرا در عصر حاضر اقتصاد از مدل یَدی 
و مردانــۀ خود به اقتصاد ارتباطی و دیجیتال 
تبدیل شده و نقش اجتماعی و ارتباطی زنان 

در این میان به شدت برجسته شده است.
ارتقای مهارت های آموزشی و تقویت پایگاه 
اجتماعی و اقتصــادی زنان، قدرت اقتصادی 
آنــان را افزایش داده که این امر به اوج گیری 
مطالبات اجتماعی و سیاسی در قالب مطالبۀ 

حقوق اجتماعی زنان از خواسته های جنسی 
تا  مطالبات سیاسی کالن منجر شده است. 

در ادامه شکل گیری سازمان های سیاسی زنانه 
برای احقاق حقوق آنان و طرح موضوعاتی از 
قبیل تربیت فرزند، آموزش و پرورش، ازدواج، 
خانواده، پزشــکی و ســالمت، اشتغال زنان، 
اقتصاد زنان، مسألۀ مد، پوشش و روان شناسی 
زنانه، روابط جنســی، اخالق، زن در قومیت 
ها همه و همه مســائلی است که نه تنها در 
قالب وضع قانــون بلکه در قالب نهضت های 

جنسیتی پیگیری می شود.
نکتۀ کلیدی این اســت که پویایی جامعه و 
جنبش های زنانه منبعث از انقالب ارتباطی 
و مسائل و مطالبات بانوان جامعۀ اسالمی در 
زمینۀ دین،  سیاســت، اقتصاد و هویت های 
جنســی و جنسیتی  توســط نخبگان علوم 
اجتماعی در حوزه و دانشــگاه باید به تئوری 

تبدیل شود.
 به راســتی چگونه می تــوان بدون تضعیف 
معنویت و خانواده  حقوق حقۀ زنان را جامۀ 
عمل پوشــاند؟ بازتولیــد تئوریک تحوالت 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان برآمده از 
انقالب ارتباطی که به نوبۀ خود به تنهایی روز 
افزون زنان منجر خواهد شد تنها در بستر  نهاد 
خانواده و ارضای مشروع نیازها و مسألۀ عدالت 

جنسیتی و تقویت معنویت امکان پذیر است.
روابط جنسی، تولید فرزند، آموزش و پرورش، 
محبت ورزی)مهم ترین ســاختار نرم افزاری 
خانواده(، تعریف پایگاه اجتماعی فرد، تأمین 
امنیت)کارکرد حفاظتی( و کارکرد اقتصادی 
از جمله مولفه های شکل گیری خانواده قوی 
به شــمار می آید که در راستای جلوگیری از 
ناهنجاری های نقشی و گروهی جامعه نقش 
به ســزایی ایفا می کنــد و اینچنین ثبات و 
آرامش و پویایی اجتماعی به منصۀ ظهور می 

رسد.
در خاتمه باید تأکید کرد جنبش های فرهنگی 
همیشه با شوک فرهنگی همراه است چرا که 
تحوالت فرهنگی سینوســی است و پس از 
پایان شــوک، آرامش و توازن مستقر خواهد 
شــد، لیکن عدم فهم مطالبات و اعتراضات و 
برخورد نقضی به جای برخورد حلی، جنبش 
ها را به شورش و آنارشیسم تبدیل خواهد شد.
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پیام ها و بیانیه ها

بسم اهلل الرحمن الرحیم

السالم علیک یا رسول اهلل، یا نبّی الرحمۀ

در روزهای اخیر که مردم شریف ایران درگیر 
مشکالت و فشارهای اقتصادی هستند، وقوع 
یک اتفاق باعث ایجاد نگرانی در ذهن برخی 
از مردم و منشأ اعتراضات و انتقاداتی گردید.

در ایــن میــان دشــمنان و کینــه توزان 
بــا همراهــی برخــی فریب خــوردگان با 
سوءاســتفاده از احساســات جوانان، مسیر 
اعتراضات را منحــرف و اقدام به توهین به 
مقدســات، هتک حرمت نوامیس، تخریب 
اموال و ریختن خــون بی گناهان نمودند و 
اســالم، امنیت و آرامش مردم را هدف قرار 
دادنــد؛ اما مردم متدیّــن و فهیم با حضور 
آگاهانه، مانند همیشه خیال خام دشمنان 

را نقش بر آب کردند.

در این مقطــع الزم می دانــم چند نکته و 
نصیحت پدرانه را متذّکر شوم:

اول: نقد و اعتراض حق مردم خصوصاً جوانان 
است و با وجود مشکالت و نقائص اگر نسبت 
به عملکرد مســئولین یا نحوه اجرای برخی 
قوانیــن، انتقادی وجــود دارد باید همچون 
مــوارد دیگر بــه صورت قانونــی و با حفظ 
انضباط به گونه ای که مورد ســوء استفاده 
دشمنان قرار نگیرد، ابراز گردد؛ و بر مسئولین 
نیز الزم اســت نسبت به این انتقادات گوش 
شنوا داشته و به حق، به اصالح امور بپردازند.

دوم: فضای مجازِی رها و بی انضباط، ابزاری 
خطرنــاک در برهــم زدن آرامش فکری و 
امنیت اخالقی و اجتماعی اســت و با وجود 
منافع زیاد، آســیب آن دامن گیر همه آحاد 
مردم می شود، از این رو الزم است مسئولین 
برای سامان دادن به آن تدابیری بیندیشند 
و مردم دلســوز نیز با باالبردن هوشــیاری، 
مراقب باشــند تا خود و خانواده هایشان در 
کنار فواید آن از آســیب هــای آن در امان 

بمانند.

ســوم: بر همه مسئوالن الزم است با شفاف 
کردن فضا، اطالع رســانی بــه موقع و بیان 
خدمــات و توانمندی هــا در کنــار خطاها 
و کاســتی ها، فرصــت را از دروغگویــان و 
کینه توزان بگیرند و اعتماد مردم را که یکی 

از باالترین پشتوانه ها است، جلب نمایند.

چهــارم: مســئله حجاب از احــکام مهم و 
ضروری دین مبین اسالم است که منافع و 
برکات زیادی برای جامعه و آحاد آن دارد و 
زنان و دختران جامعه اسالمی ما نسبت به 
آن اهتمام دارند، البته اجرای آن در ســطح 
اجتماع نیازمند فرهنگ سازی عمیق، فراگیر 
و پیگیری صحیح دارد و اگر برخی راهکارها 
یا رفتارها در این مسیر مناسب نبوده، باید 

به اصالح آن پرداخت.

پنجم: نیروی انتظامی حافظ امنیت و آرامش 
جامعه است و تضعیف آن از خطرناک ترین 

اهداف دشــمن برای به مخاطــره انداختن 
موجودیت ایران اسالمی است.

ششم: دســتگاه قضایی می بایست به دور از 
جوســازی و با مالحظه تمام جوانب، همه 
اتفاقات اخیر را بررســی و با مقصران در هر 
پســت و مقام و یا جایگاه اجتماعی برخورد 
قانونی نموده و مردم شــریف را در جریان 

جزئیات قرار دهد.

هفتــم: عموم مــردم عزیز بداننــد که این 
اّمت، کشور و نظام جمهوری اسالمی با این 
فرهنگ اصیل و اســتوار، مورد کینه ورزی، 
توطئه و هجوم سراسری دشمنان و منافقان 
است و تا رسیدن به نقطه پیروزی و غلبه بر 
نقشه های آنان، این دشمنی ها ادامه دارد و 
همچون گذشــته استقامت در کنار سعی و 
کوشش  در جهت پیشرفت و قدرتمند شدن 
کشور ضامن این پیروزی است؛ مسئولین به 
عنوان خادمان مردم باید در آسان شدن این 
راه و فراهم کردن موجبات آســایش و رفع 
مشکالت مردم از هیچ تالشی دریغ نورزند.

در پایان به درگاه الهی خاضعانه دســت به 
دعا بر مــی دارم و از خداونــد متعال عّزت 
اسالم و مردم بزرگوار و متعهد ایران و عموم 
مسلمانان جهان را مسئلت دارم و علّو درجات 
شهدا و جانباختگان وقایع اخیر و صبر و اجر 
برای خانواده آنها و شفای عاجل مجروحان 

را از درگاه خداوند مّنان خواستارم.

بیانیه آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله(

 پیرامون حوادث اخیر کشور 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ُر  »إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن یَْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوُم َویَُبشِّ
الَِحاِت أَنَّ لَُهْم  َِّذیَن یَْعَمُلوَن الصَّ الُْمْؤِمِنیَن ال

أَْجًرا َکِبیًرا« )سوره اسراء آیه 9(

خداوند متعال را شاکریم که توفیق برگزاری 
مســابقات قرآنی را در جوار بارگاه ملکوتی 
احمد بن موسی علیهما السالم به خادمین 
قرآن کریم عطا نموده و به شرکت کنندگان 
در این مسابقه خصوصا جوانان و نوجوانان 
عزیــز به ســبب این توفیــق الهی تبریک 
می گوییــم و امیدواریم قرآن کریم در همه 

مراحل آن از تالوت و تفسیر و تدبر و عمل 
به مضامین آسمانی آن در جامعه اسالمی 

بیش از پیش گسترش یابد.

اکنون که امواج شــبهات و فتنه ها سرتاسر 
جهان را فرا گرفته و بیش از پیش، ایمان و 
اعتقادات جوانان و نوجوانان را نشــانه رفته 
اســت انس با این معجــزه جاودانه پیامبر 
اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم و بازگشت به 
تعالیــم قرآن و عمل به آیات نورانی آن در 
سایه ارشادات اهل بیت علیهم السالم، تنها 
راه موفقیت و ســعادت است و دوری از آن 

نتیجه ای جز گمراهی در پی نخواهد داشد.

برپایی مراسمات قرآنی همانند این مسابقات 
باعث تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر در میان 
اهل قــرآن می گردد و مقدمه ای برای انس 
بیشتر شــما عزیزان با این کتاب آسمانی 

خواهد شد.

بار دیگر به ســهم خویش از مسئولین این 
مراســم مبارک و همه خادمان قرآن کریم 
تشکر نموده و آرزوی توفیق و سالمتی برای 

همه آنها را از خداوند متعال خواستارم.

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله( 

به پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی »مدهامتان«  14
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و صلّی اهلل علی سید 
المرسلین و آله الطاهرین

ــًۀ َواِحَدًۀ َوأَنَــا َربُُّکْم  ُتُکْم أَُمّ »إَِنّ َهــِذهِ أَُمّ
َفاْعُبُدوِن«

قبل از هر چیز از همه شــرکت کنندگان و 
برگزارکنندگان ســی و ششــمین اجالس 
بین المللی وحدت اســالمی تقدیر و تشکر 
می کنم و میالد با برکت ســید المرســلین 
حضرت ختمی مرتبــت محمد بن عبداهلل 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم و سبط ایشان امام 
جعفر صادق علیه الســالم را به همه شما و 

مسلمانان جهان تبریک و تهنیت می گویم.

از روزهــای آغازین دعوت پیامبر اکرم صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم که اسالم همچون نهال 
کوچکی غرس شــد تا هنگامی که درختی 
تناور گردید و به ثمر نشســت، دغدغه آن 
حضرت، جلوگیری از تفرقه، اختالف و نزاع 
در میــان پیروان خویش بــود؛ همان گونه 
که قرآن کریم فرمود »َواَل تََناَزُعوا َفَتْفَشــُلوا 

َوتَْذَهَب ِریُحُکْم«.

تجربه ناگوار امت های گذشته در اختالف و 
تفرقه خصوصاً پس از رحلت پیامبرانشــان، 
شاهدی گویا بر این امر است. از این روست 
که در آیات قرآن کریــم همواره بر وحدت 
اّمت و تمســک به ریسمان الهی و پرهیز از 

منازعه و مشــاجره تاکید شده است. پیامبر 
واحد، کتــاب واحد، قبلۀ واحد، مناســک 
عبادی واحد، همگی مســیری برای اتحاد 

اّمت و یکپارچگی است.

شــعار اصلی این اجالس »اتحاد اســالمی، 
صلــح و پرهیز از تفرقه و تنــازع در جهان 
اســالم« شــعاری دقیق و جامع است که 
اندیشــمندان مســلمان از سراسر جهان با 
هم فکری، گفت وگو و مشــارکت، می توانند 
راهکارهــای اجرایی و اقدامــات عملی در 
خصوص آن بیابند و در بسط و گسترش آن 

در کشورهای اسالمی قدم بردارند.

در این زمینه به چند راهکار اشاره می گردد:

1. اولیــن و مهم تریــن وظیفــه رهبران و 
مسؤوالن کشورهای اســالمی آن است که 
اهمیت و ضرورت وجود اّمت واحده را درک 
کرده و در راســتای تحقق آن، گام بردارند 
و برای بهره های سیاســی و اقتصادی، راه 
را بر نفوذ دشــمنان اّمت اسالمی و اجرای 
دسیســه های آنان باز نگذارند و از استقالل 

جامعه اسالمی، صیانت کنند.

2. نخبگان، اندیشمندان، مبلغان، خطیبان 
و همه کسانی که به نحوی در جهان اسالم 
تاثیر گذارند نسبت به ایجاد تفرقه در میان 
مســلمانان حّساس باشند و عالوه بر گفتار، 
در رفتار و کردار نیز اتحاد مسلمانان را ترویج 

نمایند.

3. بــا جریانات و گروه هایی اندک که در هر 
ســو آتش اختالف را روشــن کرده و بر آن 
می دمند، مخالفت گردیده و با بی اعتنایی به 
انزوا کشانده شــوند تا با رویگردانی مردم از 

آن ها، فرصت تحریک و آشوب پیدا نکنند.

4. نقشــه های شوم دشمنان به خصوص در 
ایجاد تفرقه و نزاع در جهان اسالم شناسایی 
و معرفی گردد زیرا شناساندن وابستگی این 
جریانات به بدخواهان و دشــمنان، مانع از 

گرایش جوانان به این گروه ها خواهد بود.

5. ترویج تکفیر از خطرناک ترین نقشه ها و 
فتنه انگیزی های دشمن بوده که هنوز خطر 
آن به صورت کامل از جامعه اســالمی رفع 
نشده است. توطئه ای که هم یکپارچگی اّمت 
را هدف قرار داده و هم ســعی در مخدوش 
کردن چهره رحمانی اســالم در جهان دارد. 
تبیین ابعاد اجتماعی این انحرافات فکری از 

وظایف بزرگان و اندیشمندان است.

در پایــان امیــدوارم این اجــالس و برنامه 
هــای مانند آن به اهداف مورد نظر دســت 
یابد. بار دیگر از مســئولین، برگزارکنندگان 
و دســت اندرکاران تقدیر و تشــکر نموده و 
برای میهمانان گرامی آروزی توفیق دارم و 
از درگاه خداوند حل مشکالت اّمت اسالمی 
و اتحــاد و یکپارچگی بیش از پیش پیروان 

آن را خواستارم.

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله( 

 به سی و ششمین اجالس بین المللی وحدت اسالمی 

دیدارها

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیدار ســردار اشــتری فرمانده نیروی 
نیرو  این  از تالش هــای  انتظامی کشــور 
قدردانی کرده و فرمودند: نیروی انتظامی 
به خوبی توانســته در برابــر ناامنی ها در 

میدان حضور پیدا کند.

ایشان با اشاره به حوادث اخیر، سه عامل 
دشــمنان خارجی، فضای مجــازِی رها و 
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مردم را 
از علل اصلی دانســته و افزودند: تا زمانی 
که این عوامل باشد، احتمال آشوب وجود 
دارد، چرا که دشــمنان خارجی همیشــه 
در پی ضربه زدن به نظام اســالمی هستند 
و مشــکالت اقتصادی نیز بهانه به دســت 

آن ها می دهد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
تأکیــد کردنــد: باید صف کســانی که به 
گرانی ها و مشــکالت اقتصــادی اعتراض 
دارند از صف افراد شرور که در پی آشوب 

و ناامنی در کشور هستند، جدا گردد.

ایشــان به مرگ خانم امینی اشاره کرده و 
فرمودند: الزم بود نیروی انتظامی و دیگر 
نهادهای ذی ربط گزارش جدی و فوری از 
تحقیقات خود ارائه می دادند تا جلوی این 

بهانه ها گرفته شود.

معظــم لــه حضــور پرشــور مــردم در 
راهپیمایی هــا را بیانگــر مخالفت آنان با 
این گونه اغتشاشــات و جریانات دانسته و 
افزودند: معاندین نظام و کشور با تحریک 

احساسات جوانان و تعرض و ایجاد ناامنی، 
آتــش زدن آمبوالنس، غــارت و تخریب 
اموال و کشــتن مردم بی گناه، خودشان را 
رســوا کردند و چهره ی واقعی آن ها برای 

مردم آشکار گردید.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
با اشــاره به مســألۀ حجاب در کشــور، 
اکثریت مردم را پای بند به حجاب و عفاف 

دانستند.

ایشــان با تأکید بر شفاف ســازی مسائل 
اقتصادی توسط دولت افزودند: دولت باید 
نسبت به سامان دادن مشکالت اقتصادی و 

گرانی اقدام جدی نماید.

صف معترضین به مشکالت اقتصادی از آشوبگران جدا گردد 
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گزارش تصویری

جشن میالد حضرت  محمد بن عبد الله و صادق آل محمد علیهم الصالة و السالم و عمامه گذاری تعدادی از طالبمراســم عزاداری رحلت پیامبر اکرم صّلی الله علیه وآله وسّلم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما السالم
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تصویرسازی
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1یادداشت

هفدهم ربیع االول مصادف است با والدت 
با ســعادت پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم؛ در این میان ادیان آسمانی همواره با 
مدارک روشن و معجزات انبیاء همراه بوده 
و برای حقیقت جویــان ابهامی باقی نمی 
گذاشــته، مثاًل پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم عالوه بر معجزات آشکار، از جمله 
قرآن مجید و دالیل روشنی که در متن این 
آیین آمده، اوصاف و مشخصاتش در کتب 
آسمانی پیشــین که بخش هایی از آن در 
دست یهود و نصاری وجود داشت بیان شده 
بود و به همین دلیل دانشمندان آنها قبل از 
ظهور او بشارت ظهورش را با شوق و تاکید 
فراوان می دادند، اما همین که مبعوث شد 
چون منافع خــود را در خطر می دیدند از 
روی طغیان و ظلم و حســد همه رانادیده 

گرفتند.

در حدیــث مشــروحی از امــام باقر علیه 
السالم، به این مطلب تصریح شده است که 
می فرماید: »فلما نزلت التوراۀ علی موسی 
بشــر بمحمد صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ... 
فلم تزل االنبیاء تبشر بمحمد صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم حتی بعث اهلل تبارک و تعالی 
المسیح عیسی بن مریم فبشر بمحمد صلّی 
م؛ هنگامی که تورات بر  اهلل علیه وآله وســلّ
موســی علیه السالم نازل شــد، بشارت به 
محمد صلّی اهلل علیه وآله وسلّم داد... همین 
گونه پیامبران بشارت به ظهور آن حضرت 
می دادند، تا زمانی که مســیح، عیسی بن 
مریم مبعوث به نبوت شــد، او هم بشارت 
به ظهور پیامبر اســالم صلّی اهلل علیه وآله 

وسلّم داد«.،

والدت پیامبــر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم؛ 
مبدأ برکات؛ آغاز عصر نوین در مسیر 

توحید

در تعابیر امام علی علیه الســالم در مسألۀ 
والدت رســول اکرم صلّــی اهلل علیه وآله 
وسلّم اینگونه می خوانیم: »خداوند سبحان، 
محمد رسول اهلل صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
را برای وفای به عهد خویش و کامل کردن 
نبوتش مبعوث کــرد. این در حالی بود که 
از همه پیامبران، پیمــان در باره او گرفته 
شــده بود )که به او ایمان بیاورند و بشارت 
ظهورش را به پیــروان خویش بدهند(؛ در 
حالی که »مشــهورۀ سماته، کریما میالده؛ 
نشانه هایش مشــهود و میالدش ارزنده و 

پسندیده« بود.

در تبیین این تعبیر باید از کالم آن حضرت 
بهره گرفت که فرمــود: »در آن روز )که او 
قــدم به جهان گذارد( مــردم زمین دارای 
مذاهــب پراکنده، و خواســته های ضد و 
نقیــض، و جمعیت هایی متشــتت بودند، 
عده ای خدای را به مخلوقش تشــبیه می 
کردنــد، گروهــی ملحد بودنــد، و جمعی 
معبودهای دیگــری غیر از خــدای یگانه 
داشــتند، اما او آنها را از گمراهی نجات داد 
و هدایت نمود، و با موقعیت خود آنان را از 

جهالت نجات بخشید«.

تبار و خاستگاِه محمد صّلی اهلل علیه 
وآله وسّلم؛ کرامت و دوری از دنائت

تفســیر و تبییــن دیگر تعبیر »مشــهورۀ 
سماته، کریما میالده؛ نشانه هایش مشهور و 
میالدش پسندیده بود«؛ ممکن است اشاره 
به کرامــت و عظمت پدر و مادر و اجداد او 
باشــد، زیرا یکی از ابعاد شخصیت انسان را 
مســأله وراثت او تشکیل می دهد و پدران 
پاک و با فضیلت و مادران با تقوا و صاحب 
شــخصیت، زمینه های قداست فرزندان را 
بــه وجود می آورند، )بی آن که اجباری در 
کار باشد( و پیامبر گرامی اسالم  صلّی اهلل 

علیه وآله وســلّم از این نظر کامال برجسته 
بــود؛ از دودمــان ابراهیم علیه الســالم و 
پیامبران بزرگی که از تبار او برخاســتند، 
از صلب بنی هاشــم که فداکاری و ایثار و 
بخشــندگی جزء صفات برجسته آنان بود؛ 
از فرزندان عبد المطلب که ایمان و عدالت 
و شــجاعت در خمیره وجود او قرار داشت 
و در حقیقت آنچه خوبان همه داشــتند او 
تنها داشــت. این نکته نیز مسلم است که 
فرزندان با شخصیت و نواده های با فضیلت، 
دلیل دیگری بر شخصیت هر انسانی است! 
چرا که »از کــوزه همان برون تراود که در 

او است«.

ظهور سبز؛ اصالت و طهارت خانوادگی

حضرت علی علیه السالم در بخش دیگری 
از نهج البالغه دربــاره والدت پیامبر صلّی 
م اینگونه ســخن می  اهلل علیه وآله وســلّ
گوید:»مستقره خیر مستقر، و منبته أشرف 
منبت... ؛ جایگاه او بهترین جایگاه و محل 
رویش او شــریف ترین محل هــا بود. در 
معدن بزرگواری و شرف، و گاهواره سالمت، 

پرورش یافت...«.

در ایــن خطبــه کوتاه، امام علیه الســالم 
اوصافی برای پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم بیان می کند که هر یک از دیگری 
پر معناتر است. نخســت از اساس و ریشه 
خانوادگی و جایگاه تولد او شروع می کند؛ 
می فرماید: »مستقره خیر مستقر، و منبته 
أشرف منبت، فی معادن الکرامۀ، و مماهد 
الســالمۀ؛ جایگاه او بهترین جایگاه و محل 
رویش او شریف ترین محل ها بود؛ درمعدن 
بزرگــواری و شــرف، و گاهواره ســالمت، 

پرورش یافت«.

منظور از »مستقر« و »منبت« رحم مادران 
پاک و صلب پدران موحد و با ایمان است، 

این سخن در مورد شخص پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم از زبان خودش نیز نقل شده 
است. همان گونه که »فخر رازی« در تفسیر 
آیه »و تقلبک فی الســاجدین« نقل کرده 
اســت که آن حضرت فرمود: »لم أزل أنقل 
من أصالب الطاهرین إلی أرحام الطاهرات؛ 
پیوســته من از صلب پدران پاک، به رحم 
مادران پاکدامن انتقال می یافتم«. »معادن 
کرامت« و »مماهد سالمت« نیز تأکیدی بر 
آن اســت و یا اشاره به این است که پدران 
و اجــداد و مادران پیامبر اســالم، عالوه بر 
پاکدامنی و ایمان، دارای فضایل انسانی، و 

از عیوب اخالقی پاک بودند.

معجزاتی که هنگام والدت پیامبر صّلی 
اهلل علیه وآله وسّلم رخ داد

هم چنین در تبیین »مشــهورۀ ســماته، 
کریمــا میالده، مــی توان بــه برکاتی که 
هنگام تولد او برای جهانیان فراهم گشــت 
اشــاره کرد. چه این که مطابق نقل تواریخ، 
همزمان با تولــد آن حضرت، بت ها در خانه 
کعبه فرو ریختند، آتشکده فارس خاموش 
شد، دریاچه ساوه که مورد پرستش گروهی 
بود خشکید و قسمتی از قصر شاهان جبار 
در هم شکســت و فرو ریخت و همه اینها 
بیانگر آغاز عصر جدیدی در مسیر توحید و 

مبارزه با شرک بود.

گفتنــی اســت در برهــه ای از زمان بت 
پرستان، بعضی از رودخانه ها و دریاچه های 
مهم مانند رودخانه نیل و دریاچه ســاوه را 
می پرستیدند و شاید خشک شدن دریاچه 
ســاوه و خاموش گشتن آتشکده فارس در 
هنگام والدت حضرت رسول اکرم  صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم، از این جهت بوده اســت 
که این دو، مورد پرســتش انســان ها قرار 

داشتند.

مولودی به غایت مبارک

علی)علیه السالم( درباره دودمان پاک نبی 
گرامی اســالم  صلّی اهلل علیه وآله وســلّم 
بیاناتــی دارد که مبین شــکوه و عظمت 
والدت رسول اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
است، و از آن جمله می فرماید:» عترته خیر 
العتر، و أســرته خیر األسر، و شجرته خیر 

الشجر؛ عترت او بهترین عترت ها، خاندانش 
بهترین خاندان ها، و درخت پر بار وجودش 

بهترین درختان بود«.

به تعبیر آن حضرت»نبتت فی حرم؛ و بسقت 
فی کرم؛ درختی که در حرم »امن خداوند« 
رویید، و در آســمان کرامت و فضیلت سر 
برکشــید«. »لها فروع طوال، و ثمر ال ینال؛ 
این درخت، شاخه های بلندی دارد و میوه 
هایی )بسیار شیرین و پر ارزش،( که دست 

)فرومایگان( هرگز بدان نمی رسد«.

امام علیه السالم با این تعبیرات بسیار زیبا، 
حق ســخن را درباره پیامبر اکرم  صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم و عتــرت او ادا فرموده و 
عظمت و برکت این شــجره طیبه را روشن 
ساخته و با تشبیهات و تعبیراتی دلنشین، 

فضایل آنها را بیان فرموده است.

جملــه »نبتت فی حرم« اشــاره به »حرم 
مکه« است، که شجره وجودی پیامبر اسالم 
صلّــی اهلل علیه وآله وســلّم از آن رویید و 
در آن پرورش یافت. و جمله »بســقت فی 
کرم« اشــاره به این است که نه تنها پیامبر 
در سرزمین و خانواده آبرومندی متولد شد، 
بلکه پرورش و نمو و رشد او نیز، در محیطی 

مملو از کرامت و بزرگواری تحقق یافت.

والدت پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه وآله 
وسّلم؛ عامل طرد کامل شیطان

از روایات متعدد، اســتفاده می شــود که 
ممنوع شدن شیاطین از صعود به آسمانها 
و رانده شدنشــان بوسیله نجوم هنگام تولد 
م بود، و از  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
بعضی از آنها استفاده می شود که به هنگام 
تولد حضرت عیســی علیه السالم تا حدی 
ممنوع شدند و پس از تولد پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم بطور کامل ممنوع گشتند.،

گفتنی است همواره شیاطین در تالشند تا 
از طریق انواع وسوســه هــا در دل مؤمنان 
راســتین و حامیان حق نفوذ کنند. لیکن 
مردان الهی و رهبران راه حق از پیامبران و 
امامان گرفته تا دانشمندان متعهد، با امواج 
نیرومند علم و تقوایشان بر آنها هجوم می 
برند و آنان را از نزدیک شدن به این آسمان 

حق و حقیقت می رانند.

و در اینجــا اســت که می تــوان رابطه و 
پیونــدی میان تولد حضــرت محمد صلّی 
م و طرد این شیاطین از  اهلل علیه وآله وســلّ

آسمان پیدا کرد.

و نیــز اینجا اســت که می تــوان ارتباط 
میان صعود به آســمان و آگاهی از اســرار 
را دریافت، زیرا می دانیم در این آســمان 
مادی اخبار خاصی وجود ندارد جز شگفتی

های خلقت که حتی از روی زمین نیز قابل 
مطالعه است، امروز دیگر این مساله قطعی 
شده اســت که این کرات آسمانی در این 
فضای بیکران پخش شــده اند، قسمتی از 
آنها کرات مرده ای هســتند، و بعضی زنده 
اند، و ساکنانی دارند، ولی شاید زندگی آنها 

با ما تفاوت بسیار داشته باشد.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت پیامبر بزرگ یک الگو 
و اســوه برای همه حق طلبان جهان است، 
و مکتب او به عنوان یک مکتب انسان ساز 

مورد استفاده همگان قرار می گیرد.

روحیات عالی او، اســتقامت و شکیبایی او، 
هوشیاری و درایت و اخالص و توجه به خدا 
و تســلط او بر حوادث، و زانو نزدن در برابر 
سختیها و مشکالت، هر کدام می تواند الگو 

و سرمشقی برای همه مسلمین باشد.

این ناخدای بزرگ به هنگامی که ســفینه 
اش گرفتار ســخت ترین طوفان ها، می شود 
کمترین ضعف و سســتی و دستپاچگی به 
خود راه نمی دهد، او هم ناخدا اســت هم 
لنگر مطمئن این کشتی، هم چراغ هدایت 
است، و هم مایه آرامش و راحت روح و جان 
سرنشــینان. آری او بهترین مقتدا و اسوه 

مؤمنان در همه میدانها است.

»خدایــا! من تو را می خوانم و به واســطه 
م  پیامبرت محمد صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
که پیامبر رحمت اســت به سوی تو توجه 
می کنــم. ای محمد صلّــی اهلل علیه وآله 
وسلّم! من به واسطه تو به پروردگارم برای 
بــرآوردن حاجتم توجه نمــودم تا حاجتم 
برآورده شــود، پس خداوندا او را شفیع من 

)برای برآوردن حاجتم( قرار ده!«.

شکوه والدت پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه وآله وسّلم 
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
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2یادداشت

شیعه بودن مفهومی است پرمحتوا و مسئولیت 
هایــی دارد و تنها به ادعــا و یا این که پدر و 

مادرم شیعه بوده، نمی توان شیعه بود.

متأسفانه ما این مسأله )ادعای تشیع( را خیلی 
ساده حساب کرده ایم به طوری که با توسل، و 
زیارت و دعا می خواهیم خود را شیعه بدانیم. 
البته کسی نمی خواهد توسل و زیارت را کم 
ارزش کند ولی شیعه بودن، غیر از اینها امور 
متعددی مانند: فداکاری، ایثار، معرفت، تقوا و 

... می خواهد.

اینگونه اســت که ائمه ی معصومین علیهم 
الســالم در روایاتــی تحت عنــوان »صفات 
الشیعه«، شــرایط و اوصاف شیعیان را بیان 

کرده و وظایفی برای شیعه تعیین کرده اند.

از آنجا که بیشترین احادیث شیعه که بالغ بر 
ده ها هزار حدیث می شود از ششمین امام، 
یعنی جعفر بن محمد الصادق علیهما السالم 
نقل شده، و آن حضرت نقش مهمی در توسعه 
فرهنگی اسالم، مخصوصاً فرهنگ اهل بیت 
علیهم السالم ایفا کرده، لذا ما از باب نمونه به 
شرح بعضی از روایات آن امام بزرگوار، در بیان  

می پردازیم.

وجوب اطاعت از ائمه اطهار علیهم 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 شیعه نگارش 
یافته است. به عقیده پیروان مکتب اهل بیت 
علیهم السالم امامان معصوم علیهم السالم از 
قبیل مجتهدانی نیستند که به حدس و گمان 
اجتهاد کنند و گاهی با هم اختالف داشــته 
باشند تا در نتیجه فتوای آنان برای مقلدینی 
که احراز شرایط اجتهاد آنها را کرده اند حجت 
باشد و برای مجتهد دیگر حجت نباشد. بلکه 
امامت عهدی است الهی و منصبی است که از 
ســوی خدا به آنان تفویض شده و آنان مبلغ 

احکام واقعی الهی هستند که هر معصومی آن 
را از معصوم قبل، دریافت کرده است.

لذا امام صادق علیه السالم به هشام بن سالم و 
حماد بن عثمان و دیگران می فرمود: »َحدیثی 
َحدیُث أبــی، َو َحدیُث أبــی َحدیُث َجدی، 
َو َحدیُث َجّدی َحدیُث الُْحَســْیِن، َو َحدیُث 
الُْحَسْیِن َحدیُث الَْحَســِن، َو َحدیُث الَْحَسِن 
َحدیُث أمیِرالُْمْؤِمنیَن، َو َحدیُث أمیَرالُْمْؤِمنیَن 
َحدیُث َرُســوِل اهللِ )صلّــی اهلل علیه وآله(، َو 
؛ سخن  َحدیُث َرُســوِل اهللِ َقْوُل اهللِ َعزَّ َو َجلَّ
و حدیث من همانند ســخن پدرم می باشد، 
و سخن پدرم همچون سخن جّدم، و سخن 
جّدم نیز مانند سخن حسین و نیز سخن او با 
سخن حسن یکی است و سخن حسن همانند 
ســخن امیرالمؤمنین علی و کالم او از کالم 
رسول خدا می باشد، که سخن رسول اهلل به 

نقل از سخن خداوند متعال خواهد بود«.

بسیار هستند  که گمان می برند تنها ادعای 
تشیع و عالقه به خاندان پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم برای نجات و سعادت آنها کافی 
است، گویا با این ادعا جزء خویشاوندان امامان 
خواهند شــد، آنها هم خویشاوندی خاصی با 
خدا دارند و با توصیه و پارتی کارها دست می 
شــود، در حالی که تنها پیوندی که بر روابط 
مخلوق و خالق حکومت می کند رابطه اطاعت 
و انجام وظیفه است، هرکس مطیع فرمان او 
باشد از همه نزدیک تر و هرکس عصیان کند 

از همه دورتر است، هرکس که باشد.

از آنجــا که اهل بیت پیامبــر علیهم الصالۀ 
والســالم جز به سوی خدا دعوت نمی کنند، 
و جــز به اطاعت او نمی خوانند، و هادیان راه 
و کشــتي های نجات در این دریای متالطم 
زندگی دنیا هستند، بنابراین یکی از مصداق 
های جالل و اکرام الهی محسوب می شوند، 
چه اینکه خداوند به وسیله اولیائش مردم را 

مشمول نعمت هدایت می سازد.

لذا در بحث پیرامون فضایل اهل البیت علیهم 
الســالم، نباید به صرف گفتن و شنیدن آن 
قناعــت کرد، بلکه باید پس از شــناخت آن 
فضایل، آن را همچون چراغی تابناک فراسوی 
مسیر زندگی قرار داد و با عمل به آن در گفتار 

و کردار، شیعه راستین آن حضرات شد.

امام جعفر صادق علیه الســالم در این زمینه 
فرمود: »إنَّ اهلّلَ  تَباَرَک َو تَعـالی أَوَجَب َعلَْیُکْم 
ُحبَّـــنا َو ُمواالتَنا َو َفَرَض َعلَیُکْم طاَعَتنا. أال 
َفَمْن کاَن ِمّنا َفلَْیقَتِد بِنا. َفإنَّ ِمن َشأنِنا: ألَوَرُع 
َواإلجِتهاُد َوأداُء األمانَِۀ إلَی الِبرِّ َوالفاِجِر َوِصلَُۀ 
ْیِف َوالَعفُو َعْن الُمسیءِ. َو َمْن  ِحِم َو إْقراُء الضَّ الرَّ
لَْم یَْقَتِد بِنا َفلَیَس ِمّنا؛ خداوند محبت و والیت 
و اطاعت ما را بر شما واجب کرده است؛ پس 
هر کس از ماســت، به ما اقتداء کند. روش و 
منش ما اینهاســت: تقوی، تالش و کوشش، 
ادای امانــِت نیکوکار و گنهــکار، صله رحم، 
گرامی داشتن میهمان و گذشت از خطاکار. 

و کسی که از ما پیروی نکند از ما نیست«.

به عــالوه روایات فراوانــی از ائمه اهل بیت 
علیهم السالم نقل شده است که همگی نشان 
می دهد اعمال بنــدگان هر صبحگاهان )یا 
بدون ذکر صبحگاهان( بر پیغمبر اکرم صلّی 
م و امامان معصوم علیهم  اهلل علیه وآله وســلّ
السالم عرضه می شود، و آنها این اعمال را می 
بینند، اگر معصیت باشد ناراحت می شوند )و 

اگر اطاعت باشد خوشحال می گردند(.

در روایات متعددی از امام صادق علیه السالم 
این مضمون نقل شده اســت که درباره امام 
معصوم می فرماید: »إَِذا َصاَر اأَْلَْمُر إِلَْیِه َجَعَل 
ُ لَُه َعُمــوداً ِمْن نُورٍ یُْبِصُر بِِه َما یَْعَمُل أَْهُل  اهلََلّ
ُکِلّ بَلَْدۀٍ، هنگامی که امامت به او می رســد 
خداوند ستونی از نور برای او قرار می دهد که 
به کمک آن می تواند اعمال اهل هر شهری 

را ببیند«.

آری اگر ما مدعی دوســتی اهل بیت علیهم 

السالم هســتیم باید از آنان اطاعت و پیروی 
نمائیــم، وگرنــه در دوســتی خــود صادق 
نخواهیم بــود. البته حرکت پیروان اهل بیت 
علیهم الســالم در این مسیر، بر مدار عشق و 
محبت اســتوار اســت، تا آدمی زودتر به سر 
منزل مقصود برسد. اگر عاشق شدی خود به 
خود به سوی اطاعت الهی گام برمی داری، و 
مشکالت آن را به جان می خری. اگر عاشق 
امام زمان شــدی اطاعت اوامرش و مبارزه با 
فساد و منکرات، کاری بس آسان خواهد بود. 
آری، عشق و محبت کار ها را سهل می کند.

خوش رویی و خوش اخالقی با دیگران

امام صادق علیه الســالم به یکی از دوستان 
خود ســفارش کرد کــه پیــام او را به همه 
شیعیان و عالقه مندانش برساند و فرمود: من 
شما را به تقوای الهی و ورع و تالش برای خدا 
و راستگویی و ادای امانت... و خوشرفتاری با 
سایر مسلمانان دعوت می کنم و هرگاه کسی 
از شــما در دینش ورع داشــته باشد، راست 
بگوید، ادای امانت کند و با مردم خوش اخالق 
باشــد می گویند: » هذا َجْعَفرٌی، َفَیُسرُّنی...؛ 
این جعفری است و این سبب خوشحالی من 
می شود« و نیز 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 همســایه همچون حق ارحام و بستگان 
نزدیک انسان اســت، زیرا هر همسایه حقی 
بیشتر از حق برادری اسالمی که همه مسلمان 
ها دارند، دارد، کســی کــه در حق او تقصیر 
کنــد و به او ضرر و زیانی رســاند گناهکار و 
تجاوز پیشه است. لذا امام صادق علیه السالم 
فرمودند: »همسایه مانند خود شخص است، 
نباید به او ضرر وارد شود و یا در مورد او کار نا 

شایستی انجام شود«.

هم چنین آن حضرت در فرازی دیگر فرمودند: 
یَاَر،  َراِن الِدّ ِحِم، َوُحْســُن الِْجَوارِ، یَُعِمّ »ِصلَُۀ الَرّ
َویَِزیَداِن فِي اأْلَْعَمارِ؛ رسیدگی به خویشاوندان 
و رفع احتیاجات آنها و رفتار نیکو با همسایگان 

شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند«.

»حســن جوار« تنها به این نیست که انسان 
تولید مزاحمتی برای همســایگان نکند بلکه 
در مشکالت به یاری آنها بشتابد و اگر احیانا 
مزاحمتی از ســوی آنها شــد با رفق و مدارا 
برخورد کند و به یقین اگر این دستور اسالمی 
را همه رعایت کنند موجی از محبت و دوستی 

در سرتاسر شهرها و آبادي ها پیدا می شود.

لذا آبادی و خرمی شهر در روابط حسنه بین 
مردم و همسایگان است نه به خرمی فضاهای 
سبز و پارک های آن، چنانکه خرمی و احیاء 
مســجد به عبادت اســت نه به پرداختن به 
ظواهر و در و دیوار و محراب آن، و همچنین 
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 بســا در این روابط حسنه رزق و روزی او 

نیز افزوده شود.

متأســفانه امروزه، همســایگان کوچکترین 
خبری از هم ندارند و گاه می شود دو همسایه 
حتی پس از گذشتن بیست سال نام یکدیگر 

را نمی دانند.

به راســتی آیا می دانیم همســایگان ما در 
چه وضعی به ســر می برنــد؟ 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 توانیم ادعا کنیم که 

شیعه هستیم؟

ارزشمندی عمل در ترازوی ایمان

اسالم دین عمل است، معموالً در تعریف آن 
می گوئیم عبارت است از اقرار به زبان و اعتقاد 
قلبی و عمل به ارکان دین مبین، یعنی یک 
ســوم آن را عمل قرار می دهیم در حالی که 
در حدیثی از امام صادق علیه الســالم سؤال 
می شــود: افضل اعمال نزد خداوند چیست؟ 
حضــرت می فرمایند کــه خداوند چیزی را 
قبــول نمی کند مگر بــا آن، راوی می گوید 
سؤال کردم آن چیســت؟ فرمود: »ایمان به 
خدائی که شــریک ندارد و غیر از او خدائی 
نیست، سپس سؤال از ایمان می کند که آیا 
قول و عمل اســت یا قول بدون عمل )یعنی 

ایمان زبانی و عملی است یا اینکه فقط زبانی 
اســت(؟ حضرت چنین فرمودنــد: »اإَْلِیَماُن 
َعَمٌل ُکُلُّه َو اَلَْقْوُل بَْعُض َذلَِک اَلَْعَمِل...، ایمان 
تمامش عمل اســت و قول نیز بعضی از آن 
عمل است ...«. یعنی ایمان شخص در عمل 
مشخص می شود و عمل محک بسیار 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 عالیه نمی رساند؛ 
بلکه ســخنی که به دنبال آن عمل باشــد 
و گفتاری که منشــأ کردار نیک و پسندیده 
گردد ارزشــمند است؛ این مطلب یک قانون 
کلی اســت که در همه موارد جاری است؛ به 
ویژه در ادعای شــیعه بودن و دم از محبت و 
سخن از عشق سوزان به اهل بیت گفتن، در 
صورتی که منشأ ترک گناهان و انجام عبادت 
و اطاعت نشود بی شک ارزش ندارد و ما را در 
زمره شیعیان واقعی معصومین علیهم السالم 

قرار نمی دهد.

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

بی شک مملکتی که ادعا می کند ما مملکتی 
هستیم که مذهبمان شیعه جعفری است، با 
توجه به این روایات، باید بیش از پیش امیدوار 
شده و دریابد که باید برای شیعه بودن خیلی 

زحمت کشید.

خدای ناکرده همانند آن جمعیتی نباشیم که 
ادعای شــیعه بودن داشتند، اما هنگامی که 
حضرت علی علیه الســالم به دقت به چهره 
های آنها نگریست فرمود: »مالي الَأََري علیُکْم 
یَعِۀ؟؛ چطور است که در چهره های  سیماَء الِشّ
شــما اثری از نشانه های شیعه بودن را نمی 
بینم؟«. چرا که محب بودن آســان و شیعه 
بودن مشکل است و ما در ابتدای راه هستیم 
و باید از ائمۀ معصومین علیهم السالم کمک 
بخواهیم تا شیعه شویم. باید سعی کنیم آن 
ارتباط حفظ شود و آن نشانه ها و خصوصیات 

در ما وجود داشته باشد.

منابع:
1. مشکات هدایت

2. اخالق اسالمی در نهج البالغه )خطبه متقین(

خصوصیات شیعه واقعی در آموزه های امام صادق علیه السالم 
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
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1پرونده ویژه

هشــتم ربیــع األّول، ســال 260 ه ق، 
امامت حضرت صاحــب الّزمان، حّجۀ بن 
الحســن عّجل اهللَّ تعالی فرجه الشــریف 
آغــاز گردید؛،لذا ســالروز امامــت آقا و 
ســرور ما حضرت مهدی عّجل اهلل تعالی 
فرجــه الشــریف  را به همه ی شــیعیان 
و عالقمنــدان آن حضــرت و همــه ی 
مســلمانان که به چشــم انتظار ظهورش 

هستند تبریک عرض می کنیم.

مفهوم امامت

امامت، اعتقاد به جانشینی امامان معصوم 
علیهم السالم بعد از پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم برای رهبری جامعه اسالمی و 
پاســداری از عقاید و احکام در هر عصر و 
زمان به نمایندگــی از طرف پیامبر صلّی 

اهلل علیه وآله وسلّم است.

امامان دوازده نفرند اّول آنان علی بن ابی 
طالب علیه الســالم و آخرشــان حضرت 
مهدی عّجــل اهلّل تعالی فرجه الشــریف 
اســت. او زنــده اســت و از نظرها غائب 
اســت و روزی فرا می رسد که ظاهر شده 
و جهــان را پر از عــدل و داد می کند و 
حکومت واحدی در سراسر جهان بر پایه 
عدالت و صلح و امنیت تشکیل می دهد.

در تبیین این مســأله باید به آیه »اِطْیُعوا 
ُســوَل َواولِــی االْمِر ِمْنُکْم؛  َ َواطیُعوا الرَّ اهللَّ
اطاعــت کنید خــدا را! و اطاعــت کنید 
پیامبر خدا و اولو األمر  را!« اســتناد کرد، 
آنجا که »اولی االمر« کسانی را شامل می 
شــود که در ردیف رسول خدا یعنی صلّی 
م جانشینان معصوم او  اهلل علیه وآله وســلّ
هســتند؛ زیرا اطاعت مطلقه در غیر مورد 

معصومان علیهم السالم ممکن نیست.

هم چنیــن آیه مفهوم عامــی دارد و هر 
زمانی را شــامل می شود، بنابراین در هر 

عصر و زمانی باید مصداقی از »اولوا االمر« 
باشــد، فردی معصوم و پاک از گناه )چرا 
کــه اطاعت مطلق و بی قید و شــرط جز 
در مورد معصومان مشــروع نیســت(. لذا 
دایره مأموریت آنها نیز بســیار گســترده 
است، چه از نظر زمان و چه از نظر مکان، 
مخصوصاً در مورد رســالت پیامبر اسالم 
م و امامت امامان  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
علیهم الســالم این مأموریت »جهانی« و 
»جاودانی« اســت، یعنی هــم تمام روی 
زمین را شــامل می شود و هم تمام زمان 

ها را تا دامنه قیامت در بر می گیرد.

بدیهی اســت مقــام امامــت و اولوا االمر 
مقام اجرای قانون است و در زمان حیات 
م خود آن  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
حضرت هم »رســول« بود و هــم »اولوا 
االمــر«، ولی پس از رحلــت پیامبر صلّی 
م شخص معصومی که  اهلل علیه وآله وســلّ
منصوب از طرف خدا و رسولش باشد اولوا 
االمر می باشد و آن شخص جز علی علیه 
السالم و پس از او ســایر ائمه معصومین 
علیهم الســالم یکی پس از دیگری نبوده 
است، چون درباره هیچ کس غیر از علی و 
ادعای نصب نشده  السالم  اوالدش علیهم 

است.

درســت اســت که اولوا االمر جمع است؛ 
ولی منظور تنها علی علیه السالم نیست، 
بلکه شــامل تمام ائّمه دوازده گانه شیعه 
الســالم می شــود، همانگونه که  علیهم 
در حدیــث ثقلیــن جملــه »عترتی اهل 
بیتــی« اختصاص به علــّی بن أبي طالب 
علیه الســالم ندارد، بلکه شامل تمام ائمه 

معصومین علیهم السالم می شود.

نتیجه این کــه، مراد از اولــو االمر تمام 
ائّمه دوازده گانه شیعه است، که هر کدام 
در زمــان امامت خود، اولــوا االمر بوده و 

اطاعتش بدون قید و شرط بر همه واجب 
است.

ولی اهل ســنت امامت را چنین تفســیر 
نمــی کنند، آنهــا تنها بــه معنی رئیس 
حکومت جامعه اســالمی می دانند، و به 
تعبیــر دیگر، زمانــداران را در هر عصر و 
زمان، خلفای پیامبر و ائمه مســلمین می 

شمرند!.

امامت از اصول دین اســت یا فروع 
دین؟

در مورد تعریف »امامــت«، اختالف نظر 
زیادی وجود دارد، و باید هم وجود داشته 
باشد، چرا که امامت از نظر گروهی شیعه 
و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السالم از 
اصول دین و ریشــه های اعقتادی است، 
در حالــی کــه از نظر گــروه دیگر )اهل 
ســنت( جزء فروع دین و دستورات عملی 

محسوب می شود.

بدیهی اســت ایــن دو گروه به مســأله 
»امامت« یکســان نمی نگرنــد و طبیعی 

است که تعریف واحدی نیز ندارند.

به همین دلیل می بینیم یک دانشــمند 
ســنی امامت را چنین تعریــف می کند: 
یِن و  »ااِلماَمۀ ِرئاَســۀ عامَّۀ فی اُمــوِر الدِّ
نْیا، َخالَفۀ َعِن النَّبی«: »امامت ریاست  الدُّ
و سرپرســتی عمومی در امور دین و دنیا 
به عنوان جانشــینی از پیامبر اسالم صلّی 

اهلل علیه وآله وسلّم است«.،

مطابــق ایــن تعریــف، »امامــت« یک 
مسؤولیت ظاهری در حد ریاست حکومت 
اســت، منتها حکومتی که شــکل دینی 
دارد، و عنــوان جانشــینی پیامبــر صلّی 
م )جانشــینی و نیابت  اهلل علیه وآله وســلّ
در امر حکومت( را به خود گرفته اســت و 
طبعاً چنین امامی می تواند ازسوی مردم 

برگزیده شود.

بعضی نیز »امامت« را به معنی جانشینی 
یــک شــخص از پیامبر صلّــی اهلل علیه 
وآله وســلّم در برپا داشتن احکام شرع و 
پاسداری از حوزه دین بطوری که اطاعت 
او بر همه امت واجب باشــد دانســته اند. 
این تعریف تفــاوت چندانی با تعریف اول 
ندارد، و همان مفهــوم و محتوا، و همان 

آثار را، در بر دارد.

ابن خلدون در مقدمه معروفش بر تاریخ، 
نیز همین معنی را دنبال کرده است.

شــیخ مفیــد در »اوائل المقــاالت« در 
بحــث عصمت چنیــن می گویــد: »انَّ 
ــۀ الْقائِمیَن َمقام االنْبیــاء فی تْنفیِذ  االئِمَّ
رایِع َو  االْحکاِم َو اقاَمِۀ الُْحدود َو ِحْفظ الشَّ
االنبیاء«:  َکِعْصَمۀ  َمْعُصوُمون  االنام  تَأدیب 
»امامانــی کــه جانشــینان پیامبران در 
اجــرای احــکام و اقامه حــدود و حفظ 
شــریعت و تربیت مردم هســتند معصوم 
)از گناه و خطا( هستند، همچون معصوم 

بودن انبیاء«،

مطابــق این تعریف که بــا اعتقاد پیروان 
مکتــب اهل بیت هماهنگ اســت امامت 
چیزی فراتر از ریاست و حکومت بر مردم 
می باشــد؛ بلکه تمام وظایف انبیاء بجز 
دریافت وحی و آنچه شبیه آن است، برای 
امامان ثابت است و به همین دلیل شرط 
عصمت که در انبیاء می باشد در امام نیز 

هست. 

از این رو در شــرح احقــاق الحق، امامت 
در نزد شــیعه چنین تعریف شــده »ِهَی 
ؤون الْکریَمۀ  َمْنَصب الهی حائِز لَِجمیِع الشُّ
ۀ َو ما یُــالِزم تِلَْک  و الَْفضائِــل ااّل النُُّبــوَّ
الَْمْرتََبــِۀ الّســاِمَیۀ«: »امامت یک منصف 
الهی و خدادای اســت که تمام شئون واال 
و فضایل را در بــر دارد جز نبوت و آنچه 

الزمه آن است«.،

مطابق این تعریف، امام از ســوی خداوند 
و به وســیله پیامبر صلّــی اهلل علیه وآله 
وســلّم تعیین می شود، و همان فضایل و 
امتیازات پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
را )جز مقام نبوت( دارد، و کار او منحصر 

به حکومت دینی نیست.

به همیــن دلیل اعتقاد به امامت جزئی از 
اصول دین محســوب می شود، نه یکی از 

فروع دین و وظایف عملی.

فلسفه ی وجودی امامت

گفتنی اســت نعمتهای پروردگار با نصب 
امامت و رهبری پــس از پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم تکمیل شد. بدون شک 
اســالم بدون امامت و رهبــری یک دین 
جهانی فراگیر و خاتم نخواهد شــد، دین 
خاتم بایــد همواره پاســخگوی نیازهای 
مــردم در تمام زمانها باشــد و این، بدون 
وجود امامی معصــوم در هر زمان امکان 

پذیر نیست.

آسمان، شب خالی از ســتاره نمی شود؛ 
هر زمان ســتارگانی آرام و آهسته غروب 
می کنند، ستارگان دیگری در افق مشرق 
ظاهر می شــوند؛ اهل بیت پیامبر علیهم 
الّسالم نیز چنین هستند؛ هر امامی چشم 
از جهــان فرو می بندد، امام دیگری جای 
او را مــی گیرد تا نوبت به حضرت مهدی 
علیه الســالم رسد و با قیام خود جهان را 

پر از عدل و داد کند.

از ایــن رو در هر عصر و زمــان باید یک 
نماینــده الهی، پیامبر یا امام معصومی در 
روی زمین باشد. تا آیین حق را پاسداری 
کند، و حق طلبان را رهبری نماید، و اگر 
روزی بــه عللی از نظر مردم پنهان گردد، 
نمایندگانی از ســوی او عهــده دار تبلیغ 
احکام و تشــکیل حکومت می گردند. اّما 
هنگامی که امــام غایب از نظرها و حاضر 
در قلب ها، حضرت مهدی علیه الســالم 
ظاهر شــود امامت را به معنای کامل در 
اختیار خواهد گرفت، و سراسر کره زمین 
را زیر پرچم اســالم خواهد برد، »لُِیْظِهَرُه 
یِن ُکلِِّه«. برنامه آن حضرت تحّقق  َعلَی الدِّ
عدالــت، آزادی، رفــاه، آرامــش، امنّیت 
خواهــد بود و در یک جمله، همه چیز در 

حکومت آن حضرت تحّقق خواهد یافت.

ایــن تعبیر به خوبی نشــان می دهد که 
سلسله امامت گسســتنی و تعطیل بردار 
نیســت. به تعبیــر دیگــر: روی زمین از 

حّجت خدا، هرگز خالی نمی ماند.

امام زمان عّجل  قاعده لطف و امامت 
اهلل تعالی فرجه الشریف

معروف اســت که مــا، در روز شــهادت 
امام حسن عســکری علیه السالم، با یک 
چشــم اشک حســرت می باریم و با یک 
چشم، اشک شوق. حسرت و اندوه، از این 
مصیبت است که امام یازدهم را از دست 
داده ایم و شوق، از آن لطف و نعمت الهی 
است که در ســایه امام زمان قرار گرفته 

ایم.

درست است خداوند انســان را با نیروی 
عقل و خرد مجّهز ساخته، وجدانی قوی و 
پربار به او داده، کتاب های آسمانی برای 
او فرســتاده، ولی این انسان ممکن است 
با همه این وســائل تکوینی و تشریعی باز 
در تشخیص راه خود گرفتار اشتباه شود، 
مســلماً وجود یک پیشوای معصوم، خطر 
انحــراف و گمراهی را تا حّد زیادی تقلیل 
می دهــد، و به این ترتیــب »وجود امام 
علیه السالم، تکمیل کننده هدف آفرینش 

انسان است«.

این همــان چیزی اســت کــه در کتب 
اعتقــادی از آن به »قاعــده لطف« تعبیر 
می کنند و منظورشان از قاعده لطف این 
است که خداوند حکیم، تمام اموری را که 
برای وصال انســان به هدف آفرینش الزم 
است، در اختیار او قرار می دهد، از جمله 
بعثت پیامبران و نصب وجود امام معصوم 

و گرنه نقض غرض کرده است.

وجود امــام معصوم خواه آشــکار و خواه 
پنهان برای جامعه انسانی نعمت معنوی و 
وسیله نزدیکی به اطاعت فرمان پروردگار 
اســت؛ زیرا رابطه هدایت الهی میان خدا 
و مردم، به وسیله امام علیه السالم برقرار 
می گردد و بسیاری از نعمت های معنوی 
و ماّدی به خاطر امام به مردم می رســد، 
حّتی هدایت معنوی امام نســبت به افراد 
شایســته همیشــگی اســت اگر چه او را 

نبینند و نشناسند.

هرگاه امام عّجل اهلّل تعالی فرجه الشریف 
از پــس پــرده غیبــت بیرون آیــد و به 

شکوه آغاز امامت امام زمان عّجل اهلل تعالی فرجه الشریف
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
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راهنمایی ظاهــری بپردازد و زمام امور را 
به دست بگیرد خود نعمت دیگری است؛ 
در این موقع نه تنهــا یک گروه از وجود 
او بهــره مند می گردند؛ بلکه همه جامعه 
انسانی از وجود او که مظهر عدل و داد و 
الهی  مجری دستورهای آسمانی و احکام 

است، بهره مند خواهند بود.

لیکــن وقتی آن حضرت از تصّرف در امور 
مردم خودداری مــی کند و در پس پرده 
غیبت به سر می برد و به بزرگترین آمال 
و آرزوی بشــر تحّقق نمی بخشــد، برای 
موانعی اســت که خود مردم بر سر راه او 
به وجود آورده اند و علّت اساســی سلب 
این نعمت، خود مردم هســتند واگر خود 
مردم بــرای حکومت واحد جهانی آن هم 
برپایــه فضیلت و اخــالق و عدل و داد و 
رعایت حقوق و احکام اســالمی آمادگی 
پیدا کنند، بطور مسلّم آشکار خواهد شد 
و هیــچ گاه از ناحیه خداونــد کوتاهی از 
ابــراز لطف نبوده، این خــود مردمند که 
ظهور حکومــت حّقه الهــی را به تأخیر 

انداخته اند.،

امامــت امام زمان عّجــل اهلّل تعالی 
فرجه الشــریف؛ نقطه امید بخش در 

پویایی سبک زندگی

وقتــی مقام امامــت و رهبــری اّمت به 
فرمــان خداوند بزرگ بــه فرزند ارجمند 
امام حســن عسکری علیه السالم حضرت 
مهدی عّجــل اهلّل تعالی فرجه الشــریف، 
موعــود جهانیان انتقــال یافت. روزی که 
امام پــدر ارجمند خود را از دســت داد، 
سّن مبارک او از شــش سال تجاوز نمی 
کرد، چون دشــمنان امام در هر لحظه در 
کمین او بودند و تصمیم گرفته بودند که 
به هر قیمتی باشــد بــه زندگی او خاتمه 
دهند، وی به فرمــان خداوند از دیدگان 

مردم غایب گردید.

جمعّیت شــیعه طبق عقیــده ای که به 
وجــود امام زنده دارد، هــر چند او را در 
میــان خود نمی بیند، خــود را تنها نمی 
داند؛ او همواره انتظار بازگشــت آن سفر 
کرده را که قافله های دل همراه اوســت 

می کشــد، انتظاری سازنده و اثربخش، او 
هر روز احتمال ظهــور او را می دهد. اثر 
روانی این طرز فکر در زنده نگهداشــتن 
امیــد در دلهــا و وادار ســاختن افراد به 
خودســازی و آمادگی بــرای آن انقالب 

بزرگ است.

لذا ایمــان به حضرت مهــدی عّجل اهلل 
تعالــی فرجه الشــریف، ســبب بالندگی 
و شــادابی جامعه شیعه اســت. شیعه، به 
عشــق او زنده اســت و به عشق او گام بر 
می دارد. به واســطه انتظار او، هرگز، گرد 
و غبار یــأس، بر دل و جان شــیعه نمی 
نشیند. نه تنها شــیعه، اهل سّنت هم در 
انتظار مهدی هســتند. تفــاوت، فقط، در 
این است »آیا او متولد شده است و یا در 

آخر الزمان متولد می شود؟«.

آری فلســفه طوالنی شــدن غیبت امام 
زمان، همــان امتحــان و آزمایش مردم 
اســت، زیرا امتحان و آزمایش در منطق 
اســالم نه به معنا آزمون های معمولی و 
کشــف امور پنهانی است؛ بلکه مقصود از 
آن پرورش روحّیــات پاک و پدید آوردن 

حّداکثر ورزیدگی در افراد می باشد.

هم چنین در آیه شــریفه »قل اََرأیتم ان 
اََصَبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماٍء معین؛ 
بگو! به من خبر دهید اگر آبهاي )سرزمین( 
شــما درزمین فرورود چه کسي مي تواند 
آب جاري در دســترس شما قرار دهد؟« 
و نیــز در روایات مــی خوانیم که یکی از 
اهلّل  امام زمان عّجل  تفاسیر »ماء معین«، 
تعالی فرجه الشریف است. آب، مایه حیات 
اســت. هر کجا که یک چشمه آب وجود 
دارد، نشانه زندگی و حیات در آن جریان 
دارد، لــذا به همان اندازه که برای زندگی 
مادی ، آب ضرورت دارد، به همان اندازه، 
برای زندگــی معنوی ما، یــاد امام زمان 
عّجل اهلّل تعالی فرجه الشــریف، عشق به 
امام زمان عّجل اهلّل تعالی فرجه الشریف، 
انتظار آن حضرت، الزم اســت.آن چه گل 
های فضیلت و شکوفه های انسانّیت را بر 
شاخســار وجود ما آشکار می کند، همین 
»ماء معین« یعنــی حضرت مهدی عّجل 

اهلّل تعالی فرجه الشریف الشریف است.

در روایات، حضرت مهدی عّجل اهلّل تعالی 
فرجه الشــریف به آفتاب پشت ابر تشبیه 
شــده اســت. کار آفتاب در جهــان ماّده 
چیســت؟ نور آفتاب، مایه هر حرکتی در 
کره زمین اســت. می گویند، هر حرکتی 
که در کره زمین می شــود، به نور آفتاب 
مرتبط اســت. تمام مواّد انرژی زا، از نور 

آفتاب است. 

نور آفتاب، سرچشمه همه زیبای ها است! 
تمــام گل های زیبا، تمام بــال و پرهای 
پرندگان زیبا، تمام رنگ هایشان، از تابش 
اســت. وقتی وجــود حضرت  آفتاب  نور 
حجت عّجل اهلّل تعالی فرجه الشــریف به 
نور آفتاب تشــبیه می شــود، یعنی حّس 
و حرکــت و زیبایی و جنبــش و حیات، 
از ناحیه امامــت حضرت مهدی عّجل اهلّل 

تعالی فرجه الشریف است.

هدایت تکوینی امام مهدی عّجل اهلّل 
تعالی فرجه الشریف

امامــت عالوه بــر هدایت تشــریعی، بُعد 
دیگــری نیــز دارد، که هدایــت تکوینی 
اســت. و منظور از هدایت تکوینی به زبان 
ســاده آن اســت که امام هر چند در پس 
پرده غیبت باشــد، اّما بــا روح و جان ما 
در تماس اســت و آن را پرورش می دهد. 
اگر مردم به ســراغ امام بروند از عنایات و 
بــرکات آن حضرت به صــورت ناخودآگاه 
بهــره خواهند برد. عقربه های قطب نما را 
هر کجا بگذاریم به ســمت قطب شمال و 
جنوب جذب می شــود. یعنی یک قطب 
مغناطیسی در شمال و جنوب وجود دارد 
که عقربه قطب نمــا را به خود جذب می 
کند، مشــروط بر این که عقربه قطب نما 
سنخّیتی با قطب مغناطیسی داشته باشد، 
وگرنه جذب نمی شــود. قطب عالَم امکان 
و قلب مقّدس آقا امام زمان علیه الســالم، 
نیــز نیروی جاذبه ای قوی دارد، که عقربه 
های قلب های خالص شــیعیان را به خود 
جذب می کند. بیایید بین عقربه قلبمان و 
نیروی جاذبه آن حضرت ســنخّیتی ایجاد 
کنیم، تا مجــذوب حضرت ولّی عصر علیه 

السالم گردیم که در این صورت برکات آن 
حضــرت را حس خواهیم کرد و بر اثر این 
جذابّیــت تکوینی، هر روز نورانّیت تازه ای 
احساس می کنیم؛ یا مشکالت شخصی یا 
اجتماعی ما برطرف می شــود، یا مسائل 
مبهم بــا عنایت آن حضرت روشــن می 

گردد.

این هدایت تکوینی امام زمان علیه السالم 
حاّلل بسیاری از مشکالت شیعه در طول 
تاریخ بوده است. علمای دین با تمّسک به 
عنایت امام زمان علیه الســالم و استفاده 
از هدایــت هــای تکوینــی آن حضرت از 
تنگناهایی که گرفتار آن شده بودند، خود 

را رها می کردند.

حال اگر مایلیم عقربه های دلمان مجذوب 
آن قطب عالم امکان شــود، و هدایت های 
تکوینی آن حضرت شــامل حال ما گردد، 
باید عقربه دلمان را هم ســنخ آن حضرت 

کنیم، تا مشمول این شعر شویم:

هر دم عنایت های تو نور و هدایت های تو

لطف و کرامت های تو می تابد اندر روح و تن 

سخن آخر: )ضرورت توجه به وحدت 
امام  امامت  آغاز  اسالمی در جشــن 

زمان عّجل اهلّل تعالی فرجه الشریف(

در روز نهم ربیع و همزمان با برپایی جشن 
آغاز امامت حضرت مهــدی موعود عّجل 
اهلّل تعالی فرجه الشــریف، نباید کارهایی 
انجام شــود که باعث تفرقــه و عداوت در 
بین مسلمانان شــود، باید شرایط زمانی و 
مکانــی را در نظر گرفــت و کاری کرد که 
امام زمان عّجل اهلّل تعالی فرجه الشــریف 
راضی باشد و بهانه برای شرارت و دشمنی 

دست دشمن داده نشود.

در شرایطی که دشمنان ما در صدد ایجاد 
نفاق و اختالف بین مسلمانان هستند نباید 
کاری کرد که آنها به اهدافشان برسند. اگر 
نظری به کشورهای همسایه داشته باشیم 
می بینیم که دشــمنان همیشه در صدد 
توطئه و تفرقه بین مســلمانان هســتند و 
باید کاری کنیم که مسلمانان به صورت ید 

واحده در مقابل دشمن بایستند.
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2پرونده ویژه

اکنون در حالی از وحدت ســخن می گوییم 
که بسیاری از کشــور های اسالمی در آتش 
جنگ و خونریزی می سوزند؛ از سوریه گرفته 
تا عراق و یمن، بحرین و لیبی، و شاید هیچ 
زمانی آتش اختالف در میان مسلمین جهان 
تا این حد شعله ور نبوده است. دلیل آن هم 
روشــن است. هنگامی که از تعلیمات اسالم 
فاصله بگیریــم و به توطئه های دشــمنان 
قسم خورده اسالم تن در دهیم، نتیجه  بهتر 

از این نخواهد بود.

حال آنکه باید وحدت میان مسلمانان از حالت 
تشــریفات و سخنرانی به عمل تبدیل شود، 
زیرا دنیای امروز از نظر مرزهای سیاســی، 
اقوام و زبان ها جدایی های زیادی دارد لیکن 
آنچه می تواند در میــان آنان وحدت ایجاد 
کند مذاهب است که تابع مرز و زبان خاصی 

نیست.

اهمیت احیای ارزش های اســالمی، محبت 
و دوســتی، زدودن کینه هــا، صلح و صفا و 
وحدت مسلمین و انســجام اسالمی وقتی 
آشکارتر می شود که بدانیم بعد از فروپاشی 
شــوروی ســابق و تک قطبی شدن جهان، 
ناگهان جهانخواران متوجه شدند که اسالم 
و فرهنگ اسالمی مانع زیاده خواهی آنهاست 
لذا کمر به شکست مسلمین بستند و بهترین 

راه را در تفرقه میان مسلمین دانستند.

تأملی در مفهوم وحدت اسالمی

بــی تردید مراد از مفهــوم وحدت در میان 
مذاهب اسالمی این نیســت که سنی  ها را 
شیعه و یا شــیعه  ها را سنی کنیم، چرا که 
هیچ کدام در عمل حاضر نیستند از عقیده 
خود دست بردارند، بلکه منظور این است که 
در موضوعات مشترکی که داریم وحدت عمل 
داشته باشیم، مثل اینکه خدا واحد است، نبی 
واحد اســت، قبله و کتاب واحد است و بیت 
المقدس ســرزمین اسالم است و باید نجات 
پیدا کند و کشــورهای اسالمی نباید تحت 

سیطره کفر باشــند و...؛ اینها از اموری است 
که شیعه و سنی در آن اتفاق نظر دارند.

اتحاد امت اسالمی؛ زمینه ساز عزت و 
اقتدار اسالم و مسلمین

از آن روز که قــرآن مجید ندای »واعتصموا 
بحبل اهلل جمیعا...« را سرداد و همه مسلمانان 
را به چنگ زدن به ریسمان الهی دعوت کرد؛ 
و از آن روز که قرآن همه مســلمین را برادر 
یکدیگر خواند و شعار »انما المومنون اخوۀ« 
را شــعار همیشگی مســلمین قرار داد، و از 
آن روز کــه پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم و علی علیه السالم به عنوان »ید اهلل 
مع الجماعۀ« قدرت و عنایت الهی را شامل 
حال امت متحد معرفی کردند و افراد و گروه 
های تک رو را طعمه گرگان بیابان دانستند و 
از آن روزی که نماز جماعت و جمعه و آئین 
زیارت خانه خدا، مسلمین جهان را به اتحاد 
فرا خواندند، آری از آن روز همه ما آموختیم 
که عزت و قدرت اسالم و مسلمین در وحدت 
اســت و جوهره اســالم چیزی جز اتحاد و 

وحدت صفوف نخواهد بود.

بنابراین اگر امام علی علیه السالم می  فرماید: 
قرآن سبب عزت  و شوکت مسلمانان است، 
دلیلش آن اســت کــه در آیــات مختلف، 
امت اســالمی به وحدت  کلمه و عدم تفرقه 
فراخوانده شــده اند و پیوند مؤمنان، پیوند 
بــرادران شــمرده شــده و در نتیجه، عزت 

مؤمنان در سایه عزت خدا دانسته است.،

از ســوی دیگر عــداوت و دشــمنی و نزاع، 
موجب فرو ریختن و ویران شــدن پایه  های 
وحــدت  و بر باد رفتن قوت و قدرت  اســت 
لذا در قرآن می خوانیم: »والتنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ریحکم؛ نزاع و کشمکش نکنید که 
سست می  شــوید و قدرت و شوکت شما از 

میان می  رود«

بدین ترتیب اتحاد و یگانگی ســرمایه اصلی 

قوت و قدرت  و عزت است. و از آنجا که امروزه 
مسلمانان جهان منابع بسیار غنی از انرژی و 
امکانات را در دســت دارند، حال اگر متحد 
و یکپارچه شــوند، دشــمنان هرگز به خود 
اجازه تصرف در ممالک اسالمی را نخواهند 
داد. لیکن در صورت عدم اتحاد مســلمین، 
دشــمنان در میان آنها رخنه خواهند کرد. 
لذا باید متحد شویم، که در این صورت قطعاً 

دشمنان با وحدت ما مغلوب خواهند شد.

حال بر فرض دشــمن هم نداشته باشیم با 
وحدت  اســالمی می  توانیم در جهان ترقی 
کرده و قدرت  خود را عالم گیر کنیم و فرهنگ 

دینی اسالمی خود را گسترش بدهیم.

توحید؛ محور وحدت اسالمی

بی  شک مهم ترین عامل وحدت  و یکپارچگی 
مردم جهان که نشأت یافته از اساسی ترین 
ریشه های اعتقادی شان باشد، مسأله توحید 
و یکتا پرستی است. این،محور بسیار خوب و 
ریسمان محکمی است که همه می توانند به 

آن چنگ بزنند.

باید دانست مسأله توحید و یگانگی، در تمام 
اصول و فروع اســالم یک زیربنای اساســی 
محسوب می گردد و نماز به سوی قبله واحد 
و در اوقات معین و به یک زبان مشــخص، 

نمونه ای از این وحدت  است.

تاریخ انبیاء نشان می  دهد که همه آنها دعوت 
خود را از توحید و نفی شرکت و هرگونه بت 
پرستی آغاز کردند، و در واقع هیچ اصالحی 
در جوامع انســانی بدون این دعوت میســر 
نیســت، چرا که وحدت  جامعه و همکاری و 
تعاون و ایثار و فداکاری همه اموری هستند 

که از ریشه توحید معبود سیراب می شوند.

توحیــد؛ مولفه بنیادیــن در تعامل و 
همزیستِی پیروان مذاهب اسالمی

به تعبیر دیگر معرفت شناسی نسبت به مسأله 
توحید، و یگانگی ذات پاک او، روح و خمیر 

مایه تمام عقاید اسالمی است، به نحوی که با 
صراحت می توان گفت: اصول و فروع اسالم 
در توحید شــکل می  گیرد، همه جا سخن 
از توحید و یگانگی اســت، وحدت  ذات پاک 
و توحید صفات و افعال خدا و در تفســیری 
دیگــر وحدت  دعوت انبیــاء، وحدت  دین و 
آیین الهی، وحدت  قبله و کتاب آسمانی ما، 
وحدت  احکام و قوانین الهی درباره تمام افراد 
بشر، و باالخره وحدت صفوف مسلمین، و نیز 

وحدت یوم المعاد.

بنابراین اســالم نه تنها پایه مسائل فکری و 
عقیده  ای را بر اســاس »توحید و وحدت « 
گذارده، بلکه در مسائل اجتماعی و سیاسی 
و اقتصادی نیز اصل  »توحید و وحدت « زیر 

بنای اجتماع اسالمی را تشکیل می دهد.

در تبیین این مسأله باید گفت اسالم مرزهای  
»جغرافیائــی« و »نــژادی« و »طبقاتی« را 
در هم کوبید، و بــر ویرانه  های آنها، جامعه 
واحدی که تمام انســان ها بدون استثنا می 

 توانستند در آن شرکت کنند بنا نهاد.

اســالم اگر می  خواســت روی »نژاد عرب« 
تکیه کند، آن چنان که سنت جاهلیت و طرز 
تفکر مردم جزیرۀ العرب قبل از ظهور اسالم 
اینگونــه بود، و بدبختانه امروز هم به صورت 
دیگری عنوان شده، هرگز عالمگیر نمی شد، 
در حالی کــه روح توحید بر همه محتویات 
دعوت اســالم حکومت می کند، لذا وحدت  
دین، وحدت  جامعه انسانی، وحدت نژادها و 
کشورها را در پرتو ایدئولوژی واحد اسالمی 

در بر می گیرد.

تکفیر اهل توحید با برچسب شرک گرایی؛ 
مهمترین مانع وحدت اسالمی

لیکن شــگفت  انگیز این اســت که مسأله 
»توحید« که باید رمز وحدت  مسلمین باشد 
دستاویزی شده برای تشتت صفوف مسلمین 
و نســبت دادن مســلمانان به شرک و بت 

پرستی از سوی جریانات تکفیری.

بی شــک مساله نســبت دادن اهل قبله به 
شــرک از ســوی تفکر افراطی تکفیر، گناه 
بسیار بزرگی است که پیشینیان آن را بسیار 
مهم می  شــمردند، به راستی این چه کاری 
اســت که افراد غیر وارد، دائماً مردم را متهم 

به شــرک می کنند آیا آنها نمی دانند چه 
مسئولیت بزرگی را بر عهده می گیرند.

حال آنکه توحید آئین اتحاد و یگانگی است، و 
آن روز که ملت ها به قدرت توحید و وحدت  
کلمه آشنا شــوند و همگی زیر پرچم »اهلل 
الواحد القهار« جمع گردند و به نیروی عظیم 
خود واقف شــوند و وحدت  کلمه را در برابر 
دشــمن حفظ کنند و در یک صف همچون 
یک دیوار آهنین در مقابل دشمنان بایستند، 
آن روز روز نابودی قدرت های اســتکباری 
اســت، این درس بســیار مهمی است برای 
امروز ما و برای فردای ما و برای همه انسانها 

در کل جامعه بشری و در سراسر تاریخ.

تحقق وحدت اسالمی در گرو مبارزه ی 
فراگیر با جریانات تکفیری 

سالیان دراز شیعیان و علویان و اهل سنت و 
مسیحیان در کشور هایی مانند سوریه در کنار 
هم برادروار زندگی می کردند، کشورشان آباد 
و امنیت و صلح و صفا و دوستی برقرار بود، اما 
پای توطئه های دشمن با ابزار جریان تکفیری 

به میان آمد و همه چیز را به هم ریخت.

گروه های تکفیــری در قالب تفکر افراطی 
وهابیت، بــه غلط آیات جهــاد را به معنی 
خشونت بر علیه دیگران برداشت کرده و یک 
ســری آیات محدود را با تفسیر اشتباه خود 
گرفته و این همه آیات محبت آمیز و رحمت 
آمیــز قرآن را رها کرده و از آنها ســخنی به 

میان نمی آورند.

آنها می گویند که معیار کفر و ایمان و شرک، 
ما هســتیم و ما مشخص می کنیم که کفر 
چیســت و چه کســانی کافر هستند و چه 
کسانی مسلمان؛ در واقع باید از آنها پرسید 
که آیا همه علمای اسالم اشتباه می کنند و 

شما درست می گویید؟

آنها به شکلی حق به جانب صحبت می کنند 
که گویی مرز بین حق و باطل، افکار پوسیده 
و متحجرانه آنهاســت؟ آنهــا خود را تعیین 
کننده معیار حق و شرک می دانند و مشکل 
اصلی نیز اینجاست؛ گویی که این همه عالم 
در جهان اســالم، معنی دین و کفر را درک 

نمی کنند.

حال اگر ما مســلمانان هوشیار باشیم، ودر 
راســتای مبارزه با گروه اقلیت تکفیری، آنها 
را از خــود دور کرده و منــزوی نماییم و به 
توطئه های دشــمن تن ندهیم، صلح و صفا 
و محبت و دوســتی و در یک کالم وحدت 
فراگیر اسالمی تمام جهان اسالم را فرا خواهد 

گرفت.

سخن آخر

در خاتمه سالروز میالد با سعادت پیامبر اکرم 
م و فرزند گرامیش  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
امام صادق علیه السالم و هم چنین ایام هفته 
وحدت را به همه مســلمانان  تبریک عرض 
می کنم، و امیدوارم همه مسلمین جهان در 
ســایه الطاف خداوند بزرگ، ِگرد این مشعل 
وحدت یعنی پیامبر بزرگ اســالم صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم جمع شــوند و بر دشمنان 

لجوج و عنود خود پیروز گردند.

الزم به ذکر اســت پدیدۀ شــوم و بی ریشۀ 
فرقه گرایی که در میان جمعی از مسلمانان 
و به خصوص عده ای از زمامداران کشورهای 
اسالمی پیدا شده است، نه تنها مسأله مذهب 
و آیین اســالم را تحت الشــعاع این اندیشۀ 
نادرست قرار داده، بلکه وحدت اسالمی را به 
ورطۀ تضعیف و نابودی کشانده است، و این 
خطر بزرگی برای اسالم و مسلمین می  باشد.

در حالی که احیای تعصبات نژادی، آن هم در 
دنیایی که می  رود مسأله نژاد را به کلی دور 
اندازد، کوتاه نظری عجیبی است که عواقب 
شــوم آن دیر یا زود روشن خواهد شد. زیرا 
این »مذهب« و »آیین پاک اســالم« است 
که نزدیک به یک میلیــارد و 600 میلیون 
مسلمان را در قالب امت واحده به هم پیوند 

می زند.

لذا خطاب به کشــورهای اســالمی و آحاد 
مســلمانان می گوییم اگر می خواهید نفاق 
و تفرقه برچیده شــود بیایید به جای تهمت 
به یکدیگر، همدیگر را آن چنان که هستیم 
بشناسیم، زیرا این گونه نسبت  های ناروا نه 
تنها به وحدت اسالم کمک نمی کند، بلکه 
ضربه محکمی بر پایه  های وحدت  اســالمی  

می زند.

وحدت اسالمی
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( 
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معرفی کتاب

مبارزۀ با قرآن کریم به روش    های مختلف، 
از جمله شبهه  افکنی علیه قوانین و احکام 
آن از صدر اســالم تاکنون مــورد توجه 
دشــمنان و مخالفان قــرار گرفته و آنان 
شــبهه هائی علیه کالم وحی مطرح کرده 
اند؛ در این بین علما و مفســران اسالمی 
نیــز از ابتدای نزول قرآن کریم تاکنون به 

شبهات مطروحه پاسخ داده  اند. 

در ســال های اخیر کتاب هایی توســط 
اسالم ســتیزان در فضای مجازی منتشر 
شده است که به زعم نگارنده یا نگارندگان 
آن شبهاتی به قرآن وارد است. این مساله 
ضرورت توجه به رد شــبهات قرآنی را دو 

چندان می سازد.

لــذا تا کنون چندین کتاب در زمینه نقد، 
بررسی و پاسخ به شبهات قرآنی به نگارش 
در آمده و چاپ و منتشــر شده که کتاب 
گرانســنگ مرجع عالیقدر جهان تشیع و 
مفســر ارجمند آیــت اهلل العظمی مکارم 
»توطئه  عنوان  با  العالی(  شیرازی)مدظله 
جدید: پاســخ به شبهات قرآنی« از جمله 
آثار ارزشــمند در رد شبهات قرآنی است 
که تأثیري شــگرف در توانمندي بر حل 
مشکالت و پاســخگویي به شبهات عرصه 

قرآن پژوهي ایفا می کند.

انگیزۀ تألیف اثر

اخیــراً کتابی]1[ در برخی از ســایت  ها 
منتشر شــده که به پندار ناشر یا ناشران 
آن قرآن مجید را هدف گرفته و خواسته 
اند ایراداتی بر آن وارد کنند و اصرار دارند 
که با صرف هزینه  هــای زیاد آن را همه 
جا منتشر کنند که نشان می دهد آن  ها 

مأموریتی در این زمینه دارند .

تصور ما این اســت که جهان خواران که 
اســالم را مخالف منافع نامشروع خود در 
منقطــه و در جهان می بینند، تصور کرده 
 انــد که اگر قرآن را هدف قــرار دهند به 
هدف خود می رســند؛ زیــرا قرآن مهم  
ترین ســند مورد اتفاق همه مســلمانان 
جهان اســت و حمله به آن حمله به همه 
مقدسات اســالم می باشد؛ از این رو باید 
سراغ پاسخگویی به ایرادات و شبهات این 

کتاب رفت.

کتاب »توطئه جدید: پاسخ به شبهات 
قرآنی« در یک نگاه

کتاب حاضر، پاسخ به شبهات کتابی است 
که از سوی دشمنان اسالم منتشر شده و 
قرآن کریم را هــدف گرفته و ایراداتی بر 
آن وارد کرده  اســت که حضرت آیت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی )مدظله العالی( 
در پي نظرخواهی جمعي از دانشــجویان 
حــوزه علمیــه قم، بــه حقانیــت قرآن 
پرداخته و نسبت به این کتاب پاسخ داده 
و خط بطالنی بر ایرادات آن کشیده است. 
معظم له بیان مي کند که این کار تازه  ای 
نیســت؛ بلکه تکرارمطالبی است که قباًل 
چند کشیش مسیحی متعصب از قرن 17 
به بعد نوشته  اند و علمای اسالم پاسخ آن 

را نیز داده اند. 

ساختار کتاب

در کتــاب توطئه جدید بعــد از مقدمه، 
ویژگــی هــای کتــاب مزبــور و معرفی 
نویسنده ، به بررســی و پاسخ به شبهات 
درباره قــرآن همچون: آیــا همه چیز در 
قرآن اســت؟، مبارزه طلبی قرآن، مطالب 
تکراری، مشکل محتوایی، محیط زندگی، 

بی نظمی، دقیق نبــودن، علم از دیدگاه 
قــرآن، ابهام فــراوان!، منی آب پســت، 
خطاهای پنــداری و آن ها که قدر قرآن 

را می دانند؛ پرداخته شده است.

گزارش محتوایی اثر

ردیه ای بر » نقد قرآن«

نویســنده در مقدمه، ویژگــی کتاب ضد 
قرآن دکتر ُســها را این گونه شــرح داده 

است:

1. تقلید از دیگران و تکرار مکررات و غالباً 
نامیدن آن به نــام خود و بیان ایراد هایی 
که طی 4 قرن توســط متعصبان مسیحی 
یا عوامل دولت  های اســتعماری نوشــته 

شده و غالبا پاسخ داده شده است.

2. برداشت  های توأم با اشتباهات فراوان.

3. تعصب شدید تؤام با انواع بی ادبی  ها و 
توهین  های شرم آور.

4. نمایان بودن انگیزه  های سیاســی در 
جای جای کتاب، به ویــژه در برابر نفوذ 
سیاسی جمهوری اسالمی در کل منطقه، 
وگرنــه دلیلــی دارد که با صــرف هزینه 
فراوان کتابی به صورت رایگان نشر دهند 
و دیــن واقعی را به مــردم معرفی کنند، 
آن هم از سوی کسی که خودش اعتراف 
می کنــد و در وجود خدا شــک دارد! آیا 
چنین کســی می خواهد برای مردم دین 

معرفی کند؟!

بــرای اینکه مخاطبان عزیــز آنچه را که 
تــا این جــا گفتیم باور کننــد، ده نمونه 
از ایرادهــای کتاب مذکــور را از آغاز آن 
)بدون گزینش( و ده نمونه را نیز از اواخر 
آن )بدون گزنیش( با پاسخ آن ها در این 
بخش می آوریم تا روشــن شــود که این 
شــبهه افکنی ها چه اندازه سســت و بی 

پایه است.

مطالب تکراری

برخــی شــبهه مــی کنند کــه در قرآن 
مطالبی تکرار شــده ماننــد قصه حضرت 
موسی)ع( و این مطلب از نظر ادبی حشو 
و اضافه گویی است و کالم خدا باید منزه 

از حشویات باشد، خواننده با خواندن یک 
سوره بزرگ)بقره( نیازی به خواندن سوره 

دیگر ندارد.

معظم له در پاسخگویی به این شبهه می 
نویســد: در هر کدام از سوره های را نگاه 
کنیم مملو از مطالبی اســت که در سوره 
بقره نیامده است. در سوره آل عمران، که 
بعد از آن است، مســائل زیادی است که 
در بقره نیســت: مطالــب مربوط حضرت 
عیســی و مریم؛ معجزات الهی؛ داســتان 
حواریون؛ داســتان مباهله با مســیحیان 
نجــران؛ گفت و گوهــای مختلف با اهل 
کتاب؛ احکام امربه معروف و نهی از منکر؛ 
داستان جنگ بدر با تمام شاخ و برهایش؛ 
داستان جنگ احد و مسائل مربوط به آن 
و مطالب فــراوان دیگری از این قبیل در 

سوره آل عمران آمده است.

اگر اســم موســی 136 بار در قران تکرار 
شده باشد این دلیل بر تکرار قرآن است؟ 
فرض کنیم تکرار باشد؛ فصاحت و بالغت 
ایجاب می کند چیزی را تکرار کنند، آن 
هم در طول 23 ســال. تکــرار اگر دارای 

هدفی باشد مشکلی ایجاد نمی کند.

آیا در قرآن بی نظمی وجود دارد؟

در بخشــی از این کتاب می خوانیم : این 
ایراد کننده ، یا به تعبیر دیگر ، بهانه گیر 
به عدم نظم در میان آیات قرآن اشاره می 
کند ، می گویــد: مطالب قرآن به صورت 
تکه تکه و غیر مرتبط پشــت سر هم قرار 
گرفته  چینش مطالب نه بر اساس موضوع 

و نه بر اساس تاریخ نزول است .

مولف در پاســخ به این شبهه می نویسد: 
ایــن محقــق عالی مقــام و صاحبنظر در 
تفســیر و علوم اســالمی و تاریخ اسالم! 
متأســفانه حتــی یک بار تاریــخ زندگی 
پیغمبــر اکرم )صلــی اهلل علیه و آله( را و 
کیفیت نزول آیات قرآن را مرور نکرده تا 
به یک نکته بســیار واضح آشنا شود و آن 
اینکه قرآن یک کتاب کالسیک نیست که 
موضوعاتی را در نظر گرفته باشد و آن را 
در ابواب و فصول مختلف نگاشته و سپس 

یک فهرست به آن اضافه کرده باشد.

قرآن کتابی اســت که طی 23 ســال بر 
اســاس نیازهای گوناگــون در زمان  های 
مختلف نازل شــده اســت. مثال یک روز 
حادثه جنگ بدر و روز دیگر جنگ احد و 
زمانی دیگر جنگ احزاب اســت، هر کدام 
از ایــن ها در آیات مربــوط به خود بیان 

فرموده است.

یک روز مردم از مســائل مربوط به نکاح 
و طــالق، روز دیگر از مســائل مربوط به 
رباخواری و باالخــره روز دیگری از صلح 
و جنگ ســؤال می کردنــد و جواب  های 

مناسب به هر کدام داده می شد.

بنابراین قرآن مجموعه مســائلی است که 
در حوادث مختلف و در پاســخ به سؤال 
 ها و نیازهای گوناگون نازل شــده است و 
کاتبــان وحی آن ها را جمع آوری کرده و 
پشــت ســر هم قرار داده است بی آن که 
تاریخ نزول نوشــته شــود و ای بسا میان 
نزول آیاتی درباره موضوعی و آیات دیگر 
درباره موضوع دیگر هفته  ها فاصله شــده 

باشد.

گفتنی است این اثر نفیس نخستین بار در 
ســال 1395در یک جلد و در 72 صفحه 
در قطع رقعی، توسط انتشارات امام علی 
بن ابی طالب علیه السالم به رشتۀ تحریر 

در آمده است.

پی نوشت:
]1[ کتاب »نقد قرآن« نوشته »دکتر ُسها«.

سیری در کتاب 

»توطئه جدید: پاسخ به شبهات قرآنی«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(
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معارف اسالمی

پرسش : 

دعا چه جایگاه و سهمی در حل مشکالت 
دارد؟ آیا صحیح است که به نام دعا مردم 
را از تدبیر امــور، عمل، تحقیق، درمان و 

توسعه باز داریم؟!

پاسخ اجمالی:

دین و مذهب هرگز دعا را جانشین اسباب 
و علل قرار نداده، بلکه آن را چیزی مافوق 
آنهــا قرار داده؛ یعنی همــان جا که هیچ 
راه و وســیله دیگری جز دعا برای شخص 
وجود ندارد و تنها روزنه امید استمداد از 
نیرویــی مافوق، نیروی الیزال مبدأ جهان 
هستی اســت. در این صورت مفهوم دعا 
درخواســت فراهم شدن اسباب و عواملی 
است که از دایره قدرت انسان بیرون باشد 
از کســی که قدرتش بــی پایان و هر امر 

ممکنی برای او آسان است.

ضمن اینکــه دعا تنها الفاظ و به اصطالح 
لقلقه لسان نیست؛ بلکه یک نوع آمادگی 
روحی و شایســتگی معنوی و خودسازی 
اســت که می تواند در سلســله علل قرار 
گیــرد و علّت ناقصه ای را کامل کند؛ زیرا 
فضل بی پایان خدا به اندازه شایستگیها و 
لیاقتها به افراد می رسد و بنابراین کسب 
شایستگی و لیاقت می تواند منشأ فضل و 

فیض تازه ای گردد.

پاسخ تفصیلی:

در معــارف اســالمی و باور مســلمانان 
دیندار، دعا جایگاهی بسیار ویژه دارد، به 
گونــه ای که در قــرآن و در آخرین آیه 
از ســوره فرقان خطاب بــه پیامبر گفته 
شــده: »]ای پیامبر ما![ بگــو: پروردگارم 
برای شــما ]ارزش و[ ارجی قائل نیســت 
اگر دعای شما نباشــد«.)1( عالوه بر آن 
در روایــات معصومین تعبیــرات فراوانی 
به چشــم می خورد که به جایگاه دعا از 

دیدگاه اسالم اشــاره دارد؛ پیامبر اسالم 
در سخنی از دعا به اســلحه مؤمن تعبیر 
کرده است)2( و امام اول شیعیان نیز آن 
را چراغ نجات و کلید پیروزی و رستگاری 

می داند.)3(،)4(

سؤالی که ممکن است بعد از التفات نظر 
و بــذل توجه به این تأکیدات پدید بیاید، 
این است که حقیقتا دعا و نیایش و گریه و 
البه در پیشگاه خدا، چه سهمی در هموار 
شدن راه مشکالت و گرفتاری ها دارد؟ آیا 
وقتی می توان آن مشکالت و گرفتاری ها 
را با تدبیر، عمل، تحقیق و درمان و دیگر 
راهکارهای علمی توسعه از میان برداشت، 
صحیح اســت که با ارجــاع مردم به دعا، 
همچنــان آنها را در محرومیت و رنج نگاه 
داشت؟ آیا دعا کردن و موکول کردن حل 
شــدن امور به خداوند متعال، به گونه ای 
اشــاعه دهنده فرهنگ انفعال و خمودگی 

و بی عملی نیست؟

جایگاه دعا در پیشرفت روند امور

به نظر می آید چنین سؤالی از آنجا نشأت 
می گیرد که سؤال کننده یا از روی جهل 
و یــا از روی تجاهل این گونه اندیشــیده 
که در ســپهر اندیشــه دینی، »دعا« به 
عنوان جایگزین همه فعالیت های بشری 
در تحصیل رزق و رفع مشــکالت روزمره 
معرفی شده اســت؛ در حالی که در واقع 
چنین نیســت. از نظر تعلیمات اســالمی 
»دعا« مخصوص موردی اســت که برای 
تحصیــل خواســته های مشــروع و رفع 
معضالت و مســائل زندگــی، تمام تالش 
ها و کوشــش های ممکــن انجام گردد و 
آن چه در توان و قدرت آدمی است برای 
رســیدن به هدف های ســازنده و مثبتی 
که دارد به کار گرفته شــود و شخص در 
نارســایی هــا و آن چه از دایــره توان او 

بیرون است متوّجه دعا شود.)5(

دین و مذهب هرگز دعا را جانشین اسباب 
و عللی که در دســترس آدمی است قرار 
نداده بلکه آن را چیــزی مافوق آنها قرار 
داده؛ یعنی همان جا که هیچ راه و وسیله 
دیگری جز دعا برای شخص وجود ندارد و 
تنها روزنه امید استمداد از نیرویی مافوق، 
نیروی الیزال مبدأ جهان هستی است.)6(

آنــان که بــرای دعا اثر تخدیــری قائلند 
معنــی دعا را نفهمیده  اند، زیرا معنی دعا 
این نیســت که از وســائل و علل طبیعی 
دســت بکشــیم و به جای آن فقط دست 
به دعا برداریم. بلکه مقصود این است بعد 
از آنکه نهایت کوشش خود را در استفاده 
از همه وسائل موجود به کار بستیم، آنجا 
که دســت ما کوتاه شــد و به بن بســت 
رسیدیم به ســراغ دعا برویم و با توجه و 
تکیه بر خداوند، روح امید و حرکت را در 
خود زنده کنیم و از کمک های بی دریغ 
آن مبدأ بزرگ مــدد گیریم. بنابراین دعا 
مخصوص به نارسائی ها و بن بستها است، 

نه عاملی به جای عوامل طبیعی.)7(

متون دینی و تبیین جایگاه دعا

تالش و کوشش پیشــینی برای دستیابی 
به خواسته ها و اهداف زندگی، نه تنها بر 
دعا کردن مقدم است، بلکه حتی یکی از 
شرایط قبولی آن اســت. دعا هرگز چراغ 
ســبزی بــرای تنبلی و بیــکاری و رکود 
نیســت. بنابراین، دعا کننــده ای که به 
فرهنگ دعا آشناســت، می داند که برای 
استجابت دعا باید نهایت تالش خویش را 
بنماید تا نتیجــه بگیرد. بدین جهت، دعا 
انسان را وادار به تالش و کوشش می کند 
و او را از رکود و سستی خارج می سازد. با 
توّجه به این مطلب، کسی که از خداوند، 
موفقیت در پیمودن مسیری را طلب می 
کند، باید تمام توان خود را در راه تحّقق 
ایــن هدف به کار گیــرد و آنچه خارج از 

قدرت اوست از خداوند متعال طلب کند.
)8(

این مطلب را هر کسی که کمترین آشنایی 
ای با ادبیات آیات و روایات داشــته باشد 
می تواند تصدیق کند. در حدیثی از امام 
صادق)علیه الســالم( و در معرفی عده ای 
از آدم هایی که دعاهای شــان مستجاب 
نمی شــود می خوانیــم: )]دعای چنین 
شخصی مستجاب نمی شود؛ شخصی که[ 
در خانه اش بنشــیند و بگوید: پروردگارا! 
روزی مرا برســان! به او گفته می شــود: 
آیا برای طلب روزی و کسب درآمد راه و 
مسیری ]که همان تالش و کوشش است[ 
قرار نداده ام؟(؛ »َو َرُجٌل َجلََس فِي بَْیِتِه َو 
قاَل: یــا َربِّ اْرُزْقِني، َفُیقاُل لَُه: أَ لَْم أَْجَعْل 
ْزِق«)9(. این  ــبیَل إِلی  َطلَِب الــرِّ لََک السَّ
حدیث با صراحت مــی گوید دعا را نمی 
توان جانشین کوشــش برای طلب روزی 
کرد و آنهایی که با توانایی بر انجام کاری 
دســت به دعا برمی دارند پاسخ منفی به 

آنها داده می شود.

در همین راســتا و در تبییــن لزوم توأم 
گشــتن دعا با عمل و کوشش در حدیثی 
علی)علیــه  امیرالمؤمنیــن  حضــرت  از 
السالم( می خوانیم که فرمود: )دعاکننده 
بدون عمل و تــالش مانند تیرانداز بدون 
اِمی  باَِل َعَمٍل َکالرَّ اِعی  »زه« اســت(؛ »الدَّ
باَِل َوتٍَر«.)10( مــوال امیرالمؤمنین)ع( در 
این حدیث با تشــبیه دعــای بی عمل به 
سالحی که فاقد یکی از مهم ترین ارکان 
خود است، به زیبایی پوچی و بی نتیجگی 

چنین دعایی را اعالم می کند.

شاید بتوانیم از این کالم این گونه برداشت 
کنیم که افراد تنبلی که با اســتتار در زیر 
چتر دعــا، وظایف قطعی و حتمی خود را 
به دست فراموشی سپرده اند و تصور می 
کنند دعا به معنای بــه هم ریختن نظام 
عالی طبیعت است، دعای شان هیچ وقت 
به هدف اجابت نخواهد رســید. زیرا آنها 
راه را گــم کرده انــد.)11( به تصریح آیه 
َما  َّْیَس لِْلِنساِن إالَّ 39 سوره نجم یعنی »ل
َســعی «؛ )برای انســان بهر ای جز سعی 

و کوشــش او نیســت( و به مقتضای این 
بیان معصومین)علیهم الســالم( که »أبِی 
اَء إالَّ بَِأسَبابَِها«)12(؛  اهلّلُ أْن یَْجِرَی األشــیَ
)خداونــد ابا دارد از اینکــه امور را از غیر 
اسباب طبیعی شان جریان دهد(، خداوند 
اداره و تدبیــر امور روزمــره جهان را بر 
اســاس جریان علت و معلولــی و ارتباط 
و تأثیرهــای آن علت هــا و معلول ها بر 
یکدیگــر پیش می برد. بدیهی اســت در 
چنین وضعیتی، کســی که بخواهد بدون 
پیمــودن آن مقدمات و از ســر گذراندن 
مراحل عادی آن ســیر علــت و معلولی 
بخواهد به خواســته هایش برسد، تا چه 

اندازه ناکام می ماند.

خداوند متعال »مســبب االسباب« است. 
یعنی اسبابی را برای رفع مشکالت مادی 
و معنــوی قــرار داده و آنها را گاه در دل 
طبیعــت، گاه در مراجعه به افراد کاردان، 
و گاه در سایه جد و جهد قرار داده است. 
بســیار واضح است که اگر گروهی با »رها 
ساختن این امور« درست در گام نخسین 
بخواهند سراغ ادعیه و اذکار بروند، اثری 
از اجابــت نیابند. مقصــود چنین افرادی 
می توانســت از طریق تالش و کوشش و 
مشــورت و مانند آن حاصل شــود و این 
اشــخاص باید به ســراغ آن می رفتند و 
همگام با تالش و کوشــش در جهت حل 
مشــکالت، باید از این ادعیه نیز بهره می 
گرفتنــد ولی چنین نکردند و برای همین 

به نتیجه نرسیدند.)13(

دعا و امیدآفرینی

شــاید بتوان یکی از تجلیــات دعا برای 
بیرون آمدن از بن بســت های مشکالت 
و موانع را، امیدآفرینی آن دانست. انسان 
ناامید در دریف مرده  ها قرار دارد. انسان 
بیمار اگر به ســالمت خود امیدوار باشد، 
بهبود می یابد و اگر مأیوس شود و چراغ 
امید در دلش خاموش گردد، دیگر امیدی 
بــه بهبودی او نیســت. همــان گونه که 
عامل اصلی پیروزی جنگجویان در میدان 
جنگ، امیــد و روحیه اســت. از این رو، 
ســربازان ناامید اگر پیشرفته ترین سالح 

های جنگی را نیز داشــته باشــند، بازنده 
میدان جنگ خواهند بود.

دعا در دل انســان نور امید مــی تاباند. 
انســانی که اهل دعــا و مّتکی به خداوند 
است  علی  رغم مشکالت زیاد و دشمنان 
جســور و فقر مالی و ...  اگــر به درگاه  
خداونــد روی آورد و به او امید ورزد و با 
او راز و نیــاز کند، نور امید در دلش زنده 
می شــود و به زندگی امیدوار می گردد و 
گویی حیات دوبــاره ای می یابد. چرا که 
این انســان دست نیاز به سوی کسی دراز 
نموده که مشــکل تریــن کارها در نزد او 
آسان ترین است. خدایی که اصال مشکل 
و آســان برای او معنا ندارد؛ زیرا مشکل 
یعنی چیزی که باالتــر از مقدار قدرت و 
آسان، یعنی چیزی که کمتر از آن است. 
آیا چیــزی را می یابید کــه فوق قدرت 
خداوند باشــد؟! بنابراین، بــرای خداوند 
مشــکل و آســان تفاوتی ندارد او هرچه 
را اراده کنــد در یک لحظــه می آفریند، 
همانند  خورشــید  هــا  میلیون  اگرچــه 
به  انسان  باشــد! وقتی  خورشید خاکیان 
درگاه چنین قادر و عالمی روی می آورد 
و با او درد دل مــی کند و در مقابلش به 
ســجده می افتد و برایش اشک می ریزد 
و مشــکالتش را به او عرضه می دارد، بی 
شــک خداوند نور امید را در دل او تجلّی 

می  دهد.)14(

نیایش در فعالیت های مغزی انسان نوعی 
شکفتگی و انبســاط باطنی و گاهی روح 
قهرمانــی و دالوری را تحریــک می کند. 
نیایش خصائل خویش را با عالمات بسیار 
مشخص و منحصر به فرد نشان می دهد. 
صفای نگاه، متانت رفتار، انبساط و شادی 
درونی، چهره پر از یقین، استعداد هدایت 
و نیز اســتقبال از حوادث، اینهاست که از 
وجود یک گنجینه پنهــان در عمق روح 
مــا حکایت می کند و تحــت این قدرت 
حتی مردم عقب مانده و کم استعداد نیز 
می توانند نیروی عقلی و اخالقی خویش 
را بهتر به کار بندند و از آن بیشــتر بهره 

گیرند.)15(

جایگاه و سهم دعا در حل مشکالت مردم؟
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ابعاد  امیدآفرینی دعا، صرفــا منحصر در 
فردی نیســت و جنبه های اجتماعی نیز 
دارد. مردمی که دعا و نیایش را فراموش 
کننــد، با عکــس العمل هــای نامطلوب 
روانی و اجتماعی مواجه خواهند شــد و 
به شــکلی دیگر، ناامیدی و انفعال بر آنها 
چیره می شــود. فقــدان نیایش در میان 
هر ملتی برابر با ســقوط آن ملت اســت! 
اجتماعی که احتیاج به نیایش را در خود 
کشته است معموال از فساد و زوال مصون 

نخواهد بود.)16(

نکته پایانی

در پایــان ذکر این نکته نیــز ضروری به 
نظر می رســید که بگوییم پس از آن که 
دانســتیم »دعا« در مورد نارســایی های 
قدرت اســت،)17( روشــن می شود که 
مفهوم دعا درخواست فراهم شدن اسباب 
و عواملی اســت که از دایره قدرت انسان 
بیرون باشد، از کسی که قدرتش بی پایان 
و هر امر ممکنی برای او آسان است.)18( 
بنابرایــن و با چنین توصیف و تفســیری 
از »دعــا«، کارکرد اصلی این مؤلفه دینی 
مشخص می شود و شائبه بی نتیجه بودن 
و بی کارکرد بودن آن در سلســله آموزه 

های دینی نیز پاسخ داده می شود.

ضمن اینکــه دعا تنها الفاظ و به اصطالح 
لقلقه لسان نیست؛ بلکه یک نوع آمادگی 
روحی و شایســتگی معنوی و خودسازی 
اســت که می تواند در سلســله علل قرار 
گیــرد و علّت ناقصه ای را کامل کند؛ زیرا 
فضل بی پایان خدا به اندازه شایستگی ها 
و لیاقــت ها به افراد می رســد و بنابراین 
کســب شایستگی و لیاقت می تواند منشأ 

فضل و فیض تازه ای گردد.)19(

پی نوشت:
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یعقوب ، محقق / مصحــح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، 
دار الکتب اإلســالمیۀ، تهران ، 1407 هـ ق، چاپ چهارم، ج 2، 

ص 468(.
َعاُء َمَفاتِیُح النَّجاِح و َمَقالِیُد الَْفاَلِح«. )همان(. )3(. »أَلدُّ

)4(. واالترین بندگان ، مکارم شــیرازی، ناصر، انتشــارات نسل 
جوان ، قم ، 1383 هـ ش ، چاپ اول ، ص 231 و 232.

)5(. پیدایش مذاهب ، مکارم شیرازی، ناصر، مدرسه االمام علی 
بن ابی طالب)ع(، قم، 1384 هـ ش، چاپ اول، ص 94.

)6(. پیدایش مذاهب، همان.
)7(. یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ ، مکارم شیرازی، ناصر، تهیه 
و تنظیم: حســینی، سید حسین، دار الکتب االسالمیه ، تهران ، 

1386 هـ ش ، چاپ چهارم ، ص 570.
)8(. واالترین بندگان، همان، ص 234.

)9(. الکافی، همان، ج 2، ص 511.
)10(. نهج البالغۀ، شــریف الرضی، محمد بن حسین ، محقق 
/ مصحح: فیض اإلســالم ، نشر هجرت ، قم، 1414 هـ ق، چاپ 

اول، ص 534.
)11(. پیدایش مذاهب، همان، ص 95.

)12(. شــرح الکافی )األصــول و الروضــۀ(، مازندرانی، محمد 
صالح بن احمد، محقق / مصحح: شــعرانی، ابوالحسن ، المکتبۀ 

اإلسالمیۀ، تهران، 1382 هـ ق، چاپ اول ، ج 9، ص 220.
)13(. کلیات مفاتیح نوین ، مکارم شــیرازی، ناصر، انتشــارت 
مدرســه االمام علی بن ابی طالب)ع(، قم، 1390 هـ ش، چاپ 

بیست و نهم ، ص 23 و 24، )پیشگفتار(.
)14(. مثــال های زیبای قرآن ، مکارم شــیرازی، ناصر، تهیه و 
تنظیم: علیان نژادی ، ابوالقاســم، انتشــارات نسل جوان ، قم ، 

1382 هـ ش ، چاپ اول ، ج  1، ص 278.
)15(. یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ ، ص 570.

)16(. همان، ص 569.
)17(. دعای مستجاب دعایی است که به مضمون آیه 62 سوره 
وَء«؛ )ای  نمل یعنی »أَمَّن یُِجیُب الُْمْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َو یَْکِشُف السُّ
کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را بر طرف 
می ســازد(، به هنگام اضطرار و عقیــم ماندن تمام تالش ها و 

کوشش ها انجام گیرد.
)18(. پیدایش مذاهب، همان، ص 96.

)19(. همان ، ص 109.
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احکام شرعی

مهــره عقیق را انداخته اند حکم مجهول المالک را دارد 

و باید آن را بفروشــد و قیمت آن را به نیازمندان بدهند.  

حکم ســود لقطه بعد از یک سال و پیدا شدن صاحب آن 

اگر کســی مالی را پیدا کرد و بعد اعالم یکساله صاحبش 

پیدا نشــد و آن را برای خود برداشت درصورتی که با آن 

پول کار کرد و ســودی به دست آورد اگر بعدا صاحب این 

پول پیدا شود ، آیا فقط باید اصل پول را به او برگردانیم ، 

یا اصل و سود به دست آمده را باید برگردانیم؟ 

در فرض سؤال مصالحه نمایند.  

پیدا کردن مال نشانه دار 

مالی پیدا شده که نشــانه ای دارد آیا میتوانم آن را برای 

خود بردارم و اگر برداشــتم آیا در صورت تلف شدن مال، 

من ضامن می باشم؟ 

هرگاه مالــى را كه پيدا كرده نشــانه دارد ولى قيمت آن 

كمتر از يك درهم اســت چنانچه صاحب آن معلوم باشد 

نمى توانــد بدون رضايت او آن را بردارد و اگر صاحب آن 

معلوم نباشد مى تواند بردارد و تمّلك كند و از آن استفاده 

نمايد و در صورت تلف شــدن الزم نيســت عوض آن را 

بدهد، بلكه اگر قصد تمّلك هم نكرده باشد و بدون تقصير 

او تلف شود دادن عوض آن واجب نيست. 

پیدا کردن اشیاء کم ارزش 

اگر شــیء کم ارزشــی را پیدا کنیم آیا می توانیم از همان 

ابتدا صدقه دهیم و یا اینکه همان حکم اشــیآء گمشده را 

از نظر تحقیق و یکســال نگهداری دارد ؟ مالک کم ارزشی 

را چه قرار دهیم و چگونه در نظر بگیریم ؟ 

در صورتی که ارزش آن کمتر از یک درهم است می توانند 

تحقیــق مختصری نموده و در صورتــی که صاحبش پیدا 

نشــد هم می توانند خود استفاده کنند و هم آنکه صدقه 

دهند. 

وسایل جا مانده نزد تعمیر کار 

حکم اجناس مــردم که از مّدتها پیش جهت تعمیر در نزد 

تعمیر کار مى باشد و براى تحویل گرفتن آن هیچ اقدامى 

نشــده اســت، چیســت؟ آیا تعمیرکار مى تواند اجناس 

مذکور را تعمیر نموده و آن را فروخته، دســت مزد خود را 

کسر کرده و بقّیه را به صندوق صدقات بریزد؟ 

چنانچه صاحبانش را مى شناســد باید بــه آنها برگرداند 

و اگر نمى شناســد، باید تحقیق کند، هرگاه از پیدا کردن 

صاحبانش مأیوس گردد، مى تواند مطابق آنچه ذکر شده 

عمــل کند ولى بایــد صندوق صدقات مــورد اعتمادى را 

انتخاب کند. 

حکم استفاده از وسایلی که بیرون خانه می گذارند 

در برخی موارد مردم وســایل دست دوم خود را بیرون از 

منــزل می گذارند،آیا افراد دیگر می توانند از آن وســایل 

استفاده نمایند؟ 

وســایل دسته دومی که برخی در کنار کوچه و خیابان می 

گذراند به معنای اعراض از آن است و هر کسی می تواند 

از آن استفاده کند.  

کتاب امانتی که گم شده و نمی داند برای کدام کتابخانه بوده 

کتابی را از یکی از کتابخانه های دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرمان امانت گرفتم که متاسفانه گم شده و من خاطرم 

نیست که کدام کتابخانه بوده اکنون می توان با اهدا این 

کتاب به هرکدام از کتابخانه ها جبران کرد؟ 

هرکدام از آن ها یک کتاب بدهد و در صورتی که تعدادشان 

زیاد اســت بین آن ها قرعه بزند و به آنکه قرعه به نامش 

درآمد بدهد.  

صدقه دادن اشیاء پیدا شده در بالد کفر به نیت صاحب آن 

اگر حقی از کافری بر ذمه انسان باشد یا در مورد لقطه ای 

که در شــهر کفار پیدا می کند و الزم اســت رد مظالم و یا 

صدقه از طرف آنها بدهد نیت صدقه از طرف کافر اشــکال 

ندارد؟ 

مانعــی نــدارد از طرف او بدهد و این ســبب تخفیف 

مجازات از کافر است.  

پیدا شدن صاحب مال بعد از دادن رد مظالم 

دنبال شخصی میگشتم تا حاللیت بطلبم ولی او را نیافتم، 

بعــد از دادن رد مظالم او را دیدم ولــی جلو نرفتم، حال 

تکلیف من چیست؟ 

احتیاط آن است که رضایت او را بدست آورید.  

شرکت در مسابقه با کد پاکت دور انداخته شده 

چنانچه ازشــماره ســريال محصوالتي كه محتواي آن را 

كس ديگرخورده و پاكت آن را دورانداخته جهت شــركت 

درقرعه كشي استفاده شــود درصورت برنده شدن جايزه 

حكمش چيست؟ 

در صورتی که از آن اعراض کرده باشد متعلق به کسی است 
که آن را برداشته است.  

یافتن شیء قیمتی در بین خیرات برای اموات در قبرستان 

امامزاده ای درعربستان برای زیارت رفتیم مردم مهره هایی 

سرمزار میریختند و مردم برای حاجت برمیداشتند،خانمی 

هم مشــتی برمیدارد داخل مهره های بدل, مهره ای عقیق 

بوده پیدا می شوداستفاده کرد؟ 

در صورتی که گران قیمت باشد و احتمال دهد اشتباهی 
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