طلیعه سخن
در عصر و زمانه ای به سر می بریم که جامعه
مدرن با هدف تأثیرگذاری مستقیم بر دیگر
جوامع بشــری ،ســبک زندگی غربی را با
محوریت اومانیسم ،سود محوری ،غریزه گرایی
کمی محوری از مفهــوم زندگی به جامعۀ
ّ ،
منهای معنویت و اخالق تبدیل شده است.
در مقابل مفهوم ســبک زندگی اسالمی قرار
دارد کــه با محوریت اصالت فرهنگ به جای
اصالت جامعه و اصالت فرد ،بر زندگی حکیمانه
تأکید کرده و بنیان آن را بر مدار دین و فطرت
استوار کرده است که در نهایت به حیات طیبه
می انجامد.
در این میان سبک زندگی اسالمی مقوله ای
مهم و کلیدی است که در قالب بازتولید معارف
مبنعث از رفتار و گفتار امامان معصوم (علیه
السالم) با توجه به متقضیات زمان و مکان ،در
هر عصر و نسلی،در زندگی فردی و اجتماعی،
قابل الگوپذیری است.

اینگونه است که امام صادق (علیه السالم) از
عقــل به عنوان راهنما و چراغ فروزان زندگی
قل َد ُ
یاد کرده و می فرماید « :ال َع ُ
المؤم ِِن؛
لیل ُ
عقل ،راهنمای انســان مؤمن است» .که این

غایت مندی در زندگی از دیگر مسائل مهم
در شاکلۀ ســبک زندگی اسالمی است؛ زیرا
فقدان هدف مشــخص ،جوامع بشری را به
سمت پوچگرایی و بیمعنایی در زندگی سوق
می دهد ،که نیهیلیسم در غرب و نیستانگاری
از مفهوم زندگی ،در ساحت مدرنیته ،مویّد این
مدعاست.
ایــن چالش در حالی اســت کــه در کالم
معصومان(علیهم الســام) غایت مندی در
زندگی از لوازم ذاتی زندگی روزمره به شــمار
می آیــد ،به عنوان نمونه از امام صادق(علیه
السالم)پرســیدند :زندگی خود را بر چه بنا
کردی؟ فرمود :بر چهار اصل .1 :دانستم رزق
مرا دیگــری نمیخورد ،پس آرام شــدم.2 .
دانستم که خدا مرا میبیند ،پس حیا کردم.3 .
دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد ،پس
تالش کردم .4 .دانســتم که پایان کارم مرگ
است ،پس مهیا شدم.
بی شک با این نوع جهان پدیداری میتوان
بر بسیاری از بحران های اعتقادی ،اجتماعی و
اقتصادی فائق آمد.
هم چنین بازخوانی سیره عبادی امام صادق

تأمل در سیره عملی امام صادق (علیه السالم)
نشــان می دهد آن حضرت بســیار ســاده
میزیست و به کســب روزی حالل اهمیت
فراوان می داد ،ایشان بهرغم مشغلههای فراوان
در برگزاری مجالس و محافل علمی و مناظرات
بــا دیگر مکاتب توحیدی و غیر توحیدی ،در
روزهای گرم تابستان در مزرعه کار میکرد و
دیگران را به کار و تالش دعوت مینمود.
همنوایی با اقشار ضعیف و آسیبپذیر ،از جمله
مسائلی است که در سیرۀ زندگانی آن حضرت
دیده میشــود .برای مثال در سالی که گندم
در مدینه نایاب شد ،امام صادق(علیه السالم)
دســتور داد گندم های موجــود در خانه را
بفروشــند و از همان ،نان مخلوط از آرد جو و
گندم که خوراک بقیه مردم بود ،تهیه کنند
و اینگونــه امام (علیه الســام) در برهههای
مختلف به ویژه هنگام بحران های اقتصادی
و اجتماعی،همگام و همسان با آحاد مردم بود.
در خاتمه امید است همگان به ویژه متولیان
فرهنگی کشور در راســتای بهره گیری روز
افزون از روش و ســیره فــردی و اجتماعی
امام صادق (علیه السالم) که یکی از بهترین
الگوهای مورد نیاز مسلمانان است ،در راستای
اتخاذ راهحل مناسب برای برونرفت از بسیاری
از معضالت و مشکالت اجتماعی و اقتصادی و
فرهنگی در جامعه اسالمی اقدام نمایند.
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اهمیت این مسأله از آن جهت است که غرایز،
اخالق ،گرایشــات روانی و تمایالت حســی
انسان ،باید به خواست و اراده عقل گردن نهند
و در ســایه هدایت او حرکت کنند تا زندگی
هدفمند و جهتدار توأم با ســعادت و نیک
بختی محقق گردد.

در حقیقت زهــد به معنای رهایی از تعلقات
دنیوی و تــرک عالیق مادی نیســت ،بلکه
مقصود عدم دلبســتگی بدان است .چنانچه
امام صادق(علیه السالم) در روایتی می فرماید:
ال َو الَ
س اَل ُّز ْه ُ
ــد فِي اَل ُّدن َْيا بِإِضَ ا َعــ ِة اَل ْ َم ِ
«ل َ ْي َ
يم اَل ْ َح َ
ون
ال ِل ب َ ِل اَل ُّز ْه ُد فِي اَل ُّدن َْيا أَ ْن الَ ت َُك َ
ب ِ َت ْح ِر ِ
َ
ِك أ ْوثَقَ ِم ْن َ
ب َِما فِي يَد َ
ك ب َِما فِي يَ ِد ا َ َّلل ِ؛ زهد در
دنیا این نیست که مال را تباه کنی و حالل را
بر خود حرام نمایی ،بلکه زهد در دنیا این است
که آنچه را که در دست داری ،بر آنچه نزد خدا
است ،ترجیح ندهی»

به عنوان نمونه در حاالت آن حضرت در نماز
میخوانیم :امام صادق(علیه السالم) روزی با
حالی ملکوتی مشغول نماز بود و آیات قرآن
را در نماز تالوت میکرد .ناگهان از حال رفت،
پس از لحظاتی که به حال عادی بازگشــت،
حاضران از ایشان پرسیدند :این چه حالی بود
که به شما دست داد؟ ایشان در پاسخ فرمود:
«آیات قرآن را تکرار کردم ،تا اینکه به حالتی
رسیدم که گویی آن آیات را به طور مستقیم از
زبان نازل کننده آیات ،میشنیدم»
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در تبیین این مدعا باید اذعان کرد عقل نقش
رهبری و هدایت کلیه رفتارها و عملکرد انسان
را بر عهده دارد ،لذا اسالم ،مشوق خردورزی و
دوستدار تعقل است.

از دیگر مفاهیم مهم در موضوع سبک زندگی
اسالمی مفهوم «زهد» است که با قرائت های
نادرست و غیرمنطقی به معنای «رهبانیت»
به کار گرفته شده است ،در حالی که پیامبر
اکرم(ص) میفرماید« :ال رهبانی َة فی االسالم؛
گوشهگیری و رهبانیت در اسالم نیست».
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با این تفاسیر میالد باسعادت امام جعفر صادق
(علیه السالم) فتح بابی اســت برای واکاوی
سیره عملی و ســبک زندگی آن حضرت و
گنجینهای ارزشمند از معارف ناب شیعی ،که
روش شناســی زندگی مطلوب به ویژه نحوۀ
مواجهــه موثر با راه و روش ســبک زندگی
مدرن را به انسانها نشان می دهد.

بیان امام (علیه السالم) ،به نوبۀ خود اهمیت
و نقش حســاس عقل در زندگی را برای ما
بازگو میکند.

(علیه الســام) نیز از احیاء و بازسازی سبک
زندگی توحیدی آن حضــرت حکایت دارد،
به نحوی که خودســازی  ،عبادت خالصانه و
ملکوتی آن حضرت ،صحنههای شکوهمندانه
از صعود یک بنده راستین خداوند به درجات
رفیع آسمانی را به منصه ظهور می رساند.

پیام ها و بیانات
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به مناسبت رحلت آیت اهلل حسن ممدوحی(قدس سره)
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در روزهــای اخیــر اخبار نگــران کننده
منطقــه قره باغ دوباره افــکار و دل ها را
متوجه این بخش از پاره تن جهان اســام
نمود.
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ضمناً دولت محتــرم جمهوری آذربایجان
می بایست به دســتور قرآن کریم که امر
ِين َظلَ ُموا»
فرمــوده « َو َل ت َْر َك ُنوا إِلَــى ال َّذ َ
عمــل کرده و به جای یاری خواســتن از
کسانی که یا خودشــان اشغالگر و غاصب
هســتند و یا خــون مســلمانان را مباح
بر همــه مســلمانان حمایــت از آزادی میداننــد و در بــاد اســامی فتنهگری
منطقه قــره باغ همچون حمایت از آزادی کرده و منافع خود را پیگیری میکنند به
فلسطین و دیگر بالد اسالمی از اشغالگری کمک دوســتان واقعی خود ،حقوق مردم

بوده ،لذا بر تمام مســیحیان سزاوار است
با توصیه به دولت ارمنســتان برای عمل
بــه وظایف خود ،دامن پیــروان این دین
الهی را از ظلم و اشــغالگری پاک کرده و
دل مؤمنان و خداپرســتان عالم را به هم
نزدیکتــر کنند و از عاقبت ظلم و ســتم
ــي ْعلَ ُم
برحذر بدارند که خداوند فرمود َ
«س َ
ون».
ِين َظلَ ُموا أَ َّي ُم ْن َقلَ ٍ
ب يَ ْن َقل ُِب َ
ال َّذ َ
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پــس از اشــغال ظالمانه ایــن منطقه در
ســال ها پیش ،دوباره آتش جنگ در این
منطقه برافروخته شــده و خون مسلمانان
مظلوم آن دیار بر زمیــن ریخته و برخی
نیز از خانه و کاشــانه خود آواره شدند که
مســئولیت این امور متوجه مسببان اولیه
آن یعنی اشغالگران می باشد.

الزم اســت و ما نیز بر این حمایت تأکید آذربایجان را طلب کنند.
می کنیــم و الزم مــی دانیم هــر گونه آنچــه آموزههــای کتب آســمانی و تمام
میانجیگری ،مذاکره و تصمیمگیری منجر پیامبــران الهی خصوصا حضرت عیســی
به آزادی کامل این منطقه و بازگشــت آن (علــی نبینــا و آله و علیه الســام) بوده
به جهان اسالم شود.
دوری از ظلم و ســتم و یــاری مظلومان
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خبــر رحلت آیــت اهلل حســن ممدوحی
موجب نهایت تأســف گردیــد .این عالم
فرزانه ســالیان دراز به تربیت شــاگردان
پرداخت و خدمات شایان توجهی به اسالم

و مکتب اهل بیت علیهم السالم داشت.
عــرض می کنم .خداوند روح او را با ارواح
اینجانب فقدان اســفناک این عالم ربانی محمــد و آل محمد صلّــی اهلل علیه وآله
را به حــوزه علمیه و به همه عالقه مندان وسلّم محشور گرداند و به بازماندگان صبر
آن فقید ســعید و بیت گرامی اش تسلیت جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

در پی وقایع منطقه قره باغ
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پیامتسلیتآیتاهللالعظمیمکارمشیرازی(دامتبرکاته)

پیام حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی (دامتبرکاته)

اخبار

توصيه های مهم حضرت آيت اهلل العظمی مکارم شيرازی
خطاب به فرمانده ناجا

دام ظله

اصلی پرداخته شود،
نه اینکه در حاشیه
ســایر کارهــا قرار
گیرد .وظیفۀ صدا و
سیما و رسانه ها نیز
این است که در این
زمینه به ناجا یاری
برساند.
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
ایشــان در ادامــه قم را پایگاه علمی تشــیع دانسته و تأکید
بیمــاری کرونــا و کردند :قم پایگاه علمی تشیع است ،از این
شیوع فراگیر آن در سراسر جهان را مورد رو الزم است بر پاکسازی ظواهر و عوامل
توجــه قــرار داده و تأکید کردنــد :امروز گنــاه از این شــهر مقــدس و مهم توجه
عوامل شــیوع یا جلوگیری از شــیوع این بیشتری بشود.
بیماری شــناخته شده اســت و از طریق ایشــان در خاتمۀ فرمایشاتشــان با بیان
فرهنگ سازی و آموزش الزم است کاری حدیــث شــریف «مــن کان هلل کان اهلل
کنیــم که همــه ،آن را رعایــت کرده تا معه» خطاب به فرمانــده نیروی انتظامی
بتوانیم جلوی شیوع بیماری را بگیریم.
فرمودند :حفظ نظام عبادت است و از آن
ایشــان ضمن تأکید بر فضــای مجازی،
سامان بخشیدن به آن را از جمله وظایف
نیروی انتظامی برشــمرده و گفتند :امروز
دشــمن از طریق فضای مجــازی ،فضای
کشــور را مســموم کرده و علیــه ارزش
های دینی و آرمان های انقالب اســامی
سمپاشی می کند.

باید بر روی مسأله پیشگیری از وقوع جرم
تمرکز بسیاری داشته باشیم و عواملی که
ســبب می شــود افراد به خــاف ،جرم،
ســرقت یا اعتیاد روی بیاورند را شناسایی
و آنها را از بین ببریم.
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بدیهی است هر گونه فعالیت خیر خواهانه دعای سالمتی ،دعای توسل ،دعای مجیر ،ـ ترجمه مقاالت و بیانات معظم له با رابط
برای این جمعیت کثیر در دنیا ،بنابر تعالیم دعای توســل ،دعای عهد ،زیارت عاشورا ،زبان اشاره در موضوعات ...و  ...و...
حکیمانه و بشر دوســتانه اسالم عزیز ،نزد
زیارت آل یاسین و سالم زیارن عاشورا می برخی از عناوینی که در آینده نزدیک بعد
خداوند رحمان ماجور خواهد بود.
باشد.
از تمام شدن مراحل تحقیق و تولید بحول
پایگاه اطالع رســانی دفتر حضرت آیت اهلل ـ ترجمه فارســی قرآن کریــم معظم له با قوه الهی متتشر خواهد شد عبارتند از:
العظمی مکارم شــیرازی (مد ظله العالی)
در راستای عمل به فرمایشات معظم له در رابط زبان اشــاره و در آینده نزدیک تولید ـ ترجمه فارســی نهج البالغه معظم له با
ابتدای ورود ،تحقیق در مورد فعالیت های نرم افزار مربوطه مشــتمل بر ســوره های رابط زبان اشاره
حمــد ،نبأ ،اعلی ،عادیات ،شــمس ،تکاثر،
ـ ترجمه فارسی صحیفه سجادیه معظم له
صورت گرفته در زمینه ساخت نرم افزار ها کوثر ،اخالص ،فلق ،ناس
با رابط زبان اشاره
و ســخت افزار های مورد نیاز این قشر از
ـ هماهنگــی بــا مراکــز فعــال در زمینه
مومنین و برادران و خواهران دینی را آغاز
ناشنوایان و تفاهم نامه با آنها
نمود که همچنــان نیز این تحقیقات ادامه
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گفتنی اســت ،در ابتدای این دیدار سردار
اشــتری فرمانده ناجــا نیز گزارشــی از
اقدامات ناجا خدمت معظم له ارائه کردند.
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جهت که نیروی انتظامی ســهم مهمی در
حفظ نظام اســامی دارد ،کارش عبادت
محسوب می شود.

بمناســبت ســوم مهرماه روز جهانی زبان
اشــاره و آغــاز هفته جهانی ناشــنوایان و
در تایید شــعار اعالمی توســط گروه های
مردمی فعال در زبان اشــاره "ایرانی برای
همه" ،پایگاه اطالع رســانی دفتر حضرت
(مدّ ظلّه العالی)
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
فعالیت های خود در زمینه گسترش زبان
اشاره و توجه بیشتر مسئولین به ناشنوایان
عزیز را اعالم می دارد.

دارد که ثمره آن در آینده بحول و قوه الهی ـ تولید کلیپ هایــی اعم از نوحه حضرت
تولیداتی فاخر بیش از موارد اعالمی خواهد زهرا سالم اهلل علیها ،لزوم احترام به همسر،
بود.
عیــادت مقام معظم رهبری و مراجع عظام
ـ ساخت مستندی مشتمل بر نیاز ها و در از معظم له و پیگیری امور علمی در تبعید
توسط معظم له
خواست های این قشر عزیز
ـ ترجمه منتخب مفاتیح نوین با رابط زبان ـ قرار دادن قســمت مخصوص نابینایان و
اشــاره و در آینده نزدیــک تولید نرم افزار ناشنوایان در ســایت گروه جهادی بلیغ و
مربوطه مشــتمل بر دعای حضرت مهدی ســاخت فرم مخصوص ارتباط ناشــنوایان
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ،دعای فرج ،عزیز با دفتر معظم له در این سایت
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حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
در دیدار سردار حســین اشتری فرمانده
نیروی انتظامی با ابراز خرسندی از اوضاع
امنیت کشــور ،بر لزوم ارتقا سطح امنیت معظم له با اشــاره به اینکه همکاری ناجا
در مسأله کرونا جای تشکر و تقدیر دارد،
در جامعه تاکید کردند.
فرمودنــد :نیروی انتظامی با همه اقشــار
معظم له با بیان اینکه پیشگیری به مراتب جامعــه ارتبــاط دارد و از طریق فعالیت
مهم تر و بهتر از درمان اســت ،فرمودند :های ایثارگرانه اســباب امنیــت مردم را
باید بر روی مسأله پیشگیری از وقوع جرم فراهم مــی کند؛ البته برخــی بدخواهان
تمرکز بسیاری داشته باشیم و عواملی که همــواره نســبت به
ســبب می شــود افراد به خــاف ،جرم ،نیــروی انتظامی و
ســرقت یا اعتیاد روی بیاورند را شناسایی خدماتش سمپاشی
و آنها را از بین ببریم.
می کنند و اگر مورد
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی کوچکی در نقطه ای
با اشاره به تأثیر فرهنگ سازی در کاهش از کشور پیش بیاید
جرائم نســبت به مجازات و توبیخ تصریح را بزرگنمایــی کرده
کردنــد :در نیروی انتظامــی باید افرادی و آن را به همه ناجا
وجود داشــته باشد که کارشــان مطالعه تعمیم می دهند که
دربــاره عوامل پیشــگیری از وقوع جرم ،نباید بــه آنها توجه
خالف و آسیب باشد و به این کار به صورت شود.

گزارش فعاليت های پايگاه در راستای خدمت رسانی به ناشنوايان عزيز

یادداشت

1

پیدا و پنهان ابعاد عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی (دام ظله )

از هــم گسســتگی ،از خــود بيگانگی و
سرســپردگی اين روز های كشــور هاى
ِ
عربــی ،و قرار گرفتن رژیم صهيونيســتی
در زير چتر حمايــت حکام مرتجع عرب،
همگى گوياى این مسأله است که جریان
های ضد اســامی و اســتکباری خصوصاً
آمریکا و رژیم غاصب صهیونیســتی سعی
دارنــد تا با حربه قدیمی تفرقه و اختالف،
کشــور های اســامی را از مطالبه آرمان
های اصیل اسالمی و مجاهدت در راه آن،
باز داشته و سرمایه های آنان را چپاول و
غارت کنند.
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خداونــد در قرآن کریم مســلمانان را از
پيوند دوســتى با دشــمنان خدا بر حذر
داشته و می فرماید«:إِن َ َّما يَ ْن َها ُك ُم َّ ُ
الل َع ِن
ين َوأَ ْخ َر ُجو ُك ْم م ِْن
ــم فِي ال ّ ِد ِ
ال َّذ َ
ِين َقاتَ ُلو ُك ْ
ِديَا ِر ُك ْم َو َظا َه ُروا َعلَى إ ِ ْخ َراجِ ُك ْم أَ ْن تَ َول َّ ْو ُه ْم
ِك ُه ُم َّ
َو َم ْن يَ َت َول َّ ُه ْم َف ُأولئ َ
ون؛ خداوند
الظال ُِم َ
شــما را تنها از دوستى و رابطه با كسانى
نهى مى كند كه در امر دين با شما پيكار
كردند و شــما را از خانــه هايتان بيرون
راندند و (كســانى كه) به بيــرون راندن
شما كمك كردند و هر كس با آنان رابطه
دوستى داشته باشد ستمكار است».

آمریکا و طرفدارانش بعد از شکســت در
عراق و سوریه و لبنان و یمن به فکر فتنه
ای جدید افتادند تــا بتوانند در آن فتنه،
شکســت های پی در پی سابق را جبران
کنند.

اين آيه شــريفه بر قطع رابطه دوستى با
دولت هايى كه در حال جنگ با مسلمانان
بوده ،و آنها را از خانه و كاشانه خود آواره
كردند ،تأکید کرده است.

لذا دولــت ترامــپ برخــاف قطعنامه

به مقتضاى آیۀ مذکور هيچ كشور اسالمى

بسيارى از انسانهاى عصر حاضر از گرگ
بدترند؛ انســان نماهايى كه در فلسطين
اشغالى شكم زن مســلمان حامله را پاره
مى كننــد و كودك درون رحــم او را با
گلوله مى كشــند ،منطــق و نرمى نمى
فهمند! در مقابل چنين انســانى نماهايى
بايد ايستاد و دفاع كرد و اين عين عدالت
است.
اگر رزمندگان شيعه جنوب لبنان نبودند،
ــدا ُء َعلَى
آن دليرمردانــى كه مظهر «أَشِ َّ
ال ْ ُك َّفار» هســتند ،اســرائيل به بسيارى از
كشور هاى همســايهاش تجاوز مى كرد؛
چون اسرائيل گرگ است و گرگ جز زبان
زور نمــى فهمد .اين جوانــان چه دليرانه
درخشيدند! سيد حســن نصراهلل ،رئيس
حزب اهلل لبنان مىگفت :اينها (رزمندگان
شــيعه) كارى كردند كه تمام ارتشهاى
كشورهاى عربى نتوانست انجام دهد!
به راســتی تعجب از بعضى کشــورهای
عربی است كه بر خالف آیات قرآن کریم،
نه تنها از مســلمانان تحت ظلم و ســتم
فلســطين حمايت نمى كنند ،و آن ها را
از چنگال صهيونيسم اشغالگر ظالم نجات

در مجمــوع به اســتناد آیــات قرآن می
خواهم عرض کنم که اینها واقعاً مسلمان
نیســتند ،قرآن مجید در آیه  22ســوره
مجادلــه می فرمایــد «آن هایی که طرح
دوســتی با دشــمنان خــدا و پیامبر می
ریزند ایمان به خدا و روز قیامت ندارند»؛
که اگر داشــتند با کسی که قبلۀ اول آن
ها را گرفته و سرزمین های آنها را غصب
کرده و صاحبان ســرزمین را آواره نموده
و ســال ها به صورت آواره در کشور های
دیگر زندگی می کنند و همه روز جوانان
مسلمان را به قتل می رسانند و خانه های
آنان را ویران می کنند طرح دوستی نمی
ریختند.
حذف مسئله فلسطین
دولــت آمریــکا بعــد از شکســت های
صهیونیســت ها در جنگ های نظامی در
غزه و لبنان ،ســعی دارد مسئله فلسطین
را حذف کنــد و از طریق عادی ســازی
روابط با اســراییل از سوی مزدوران خود
از پادشــاهان و امرای عــرب در منطقه،
بــه اشــغالگری قدس و مســجد االقصی
مشروعیت ببخشــد ،ا ّما با توجه به اینکه
پیروزی از آن مستضعفین است ،مقاومت
و مردان آن این توطئه را سرنگون خواهند
کرد همچنان که پیشــتر سرنگون کردند.
يد أَن ن َُّم َّن
خداوند متعال می فرمایدَ « :ون ُ ِر ُ

بشر نمونۀ عالمان فاســد اين زمان را به
ياد ندارد .اســرائيل از هيــچ جنايتى به
مســلمين و بشــر فروگذار نكرده است،
لیکن عالمان دربارى مصر و عربســتان و
دیگر کشــور های عربی ،رابطه دوستى با
آنان را براى دولتهاى مســلمان از نظر
شرعى بى مانع مى دانند.
اینگونه اســت که برخی از کشــور های
عربی بــه جای حمایت از مــردم مظلوم
غزه ،دست دوســتی با رژیم صهیونیست
داده اند که این حرکت و چشــم پوشــی
برخی ســران اعراب در برابر محاصره غزه
برای جهان اسالم تأسف بار است.
تاســف بار تر این اســت که هنوز برخی
از ســران اعراب و حتی برخــی بزرگان
اســامی که خــود را عالم مــی خوانند،
دوســتی با رژیم صهیونیستی را «تقریب
ادیان»! تفســیر می کنند کــه این خود
تحریف واقعیت هاست.
به راســتی زمانی که حزب اهلل لبنان در
جنــگ  ۳۳روزه پیروز میدان شــد ،چرا
به رســم تقریب ادیان ســخن از حمایت
به میــان نیاوردید و اکنــون که جوانان
و کــودکان غــزه در محاصره و کشــتار
بی رحمانــه قــرار دارند عادی ســازی
روابــط حکام خودفروخته عــرب با رژیم
صهیونیســتی را تقریب ادیان! قلمداد می
کنید؟!
مایه ننگ اســت که برخی از سران کشور
های اســامی ،بی بند وبــاری را آزادی،
جنایــت را حقوق بشــر و عفت را ضعف
نفس می خوانند و حق و باطل را اینگونه
وارونه جلوه می دهند.

بنده عرض می کنم هم اکنون اســرائیل
دبیر کل اتحادیه عرب اســت؛ منتهی به
طور غیر رســمی ،و بهترین نشانۀ آن این
است که سرسخت ترین دشمنان اسرائیل
یعنی حزب اهلل را تروریست نامیدند.
واقعاً انسان وحشت می کند که در زمانی
زندگــی می کنــد که ذره ای از اســام،
غیــرت عربی و وجدان بشــری در وجود
کشور های سازشکار عربی وجود ندارد و
رؤســا و حكام و ســاطين این کشور ها،
ذلت را پذيرفته اند.
سران عرب جنایت اسرائیل را می ببیند،
ولی باز حاضر می شوند دست خود را در
دست اســرائیل بگذارند و با او هم پیمان
شوند ،این حرکت نشانه ذلت و خواری آن
ها در برابر صهیونیسم جهانی است.
با این اوصاف سران مرتجع عرب که خود
را مقابل دشمن ذلیل می کنند و به اسم
اسالم ،آتش بیار معرکه میشوند ،شریک
جرم غرب در چپاول امت اســام هستند
اینها قطعاً موفق نخواهند شــد و باالخره
آبرویشــان ریخته خواهد شد ،و برای این
گروه از سران عرب جز نام ننگ در تاریخ
نخواهد ماند.
لذا به این پادشــاهان و حکام عرب که به
پیشگام مزدوران صهیونیست ها در جهان
اسالم تبدیل شــدند توصیه می کنیم که
از پادشاهان ســابق درس عبرت بگیرند،
همچنیــن آنها را به دســت کشــیدن از
مزدوری برای صهیونیست ها و آمریکایی
هــا و رجوع از مســیر ذلــت و خواری و
بازگشت به آغوش امت اسالمی و مقاومت
نصیحت می کنــم که در غیر این صورت
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«معامله قرن»؛ چاشنی عادی سازی
روابط با رژیم صهیونیستی

خیانت به قرآن به سبک کشور های
عربی

از ســوی دیگر بــر مبنای حکــم قرآنی
ــدا ُء َعلَى ال ْ ُك َّفا ِر»مســلمانان موظفند
«أَشِ َّ
در برابــر دشــمنان ،قوى و ســختگير
باشــند .چرا که گرگ ،زبان نرم و منطق
و اســتدالل نمى فهمد؛ بلكــه بايد با هر
سالحى كه داريم او را از خود دور كنيم.

شعار «تقریب ادیان»؛ پوششی برای
تطهیر رابطه با رژیم صهیونیستی
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با این تفاسیر باید ابعاد مختلف این مساله
تبیین شــود چرا که بســیاری از حقایق
ناپیدای تحوالت فلسطین را نشان خواهد
داد.

در ایــن میان خــوش رقصــی برخی از
کشــور های عربی در عادی سازی روابط
با اســراییل ،مــوج عظیمــی از نفرت در
سراســر جهان ایجاد کرد و تمام مسلمین
دنیا و بســیاری از ملتهای آزادیخواه و
رجال سیاسی جهان آن را شدیدا ً محکوم
کردند؛ که این مســأله نشــان داد طرح
ننگیــن معامله قرن محکوم به شکســت
است ،و احدی هرگز نخواهد توانست قبله
اول را با معامله هــای قرن و موارد دیگر
بفروشد.

كه اگر از مظلــوم حمایت مى كردند اين
همه خونهاى پاك مسلمين ريخته نمى
شــد و اموال آن ها به غــارت نمىرفت،
و دشــمنان بر آن ها مســلط نمىشدند،
لیکن حقیقت این است که اقليت كوچك
صهيونيست برخی دولت های عربی را به
بازی گرفته اســت و معلوم نيست حکام
عــرب چه جوابى در برابــر خدا براى روز
قيامــت و عند الميزان و الحســاب آماده
كرده اند؟

البد شــنیده اید که یکی از روزنامه های
معروف عربی گفته است به قدری جمعی
از ســران عرب سرسپرده اســرائیل شده
اند که اگر روزی بشــنوید نخســت وزیر
اسرائیل دبیرکل اتحادیه عرب شده است
تعجب نکنید.
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دولت آمریکا و رژیم اســرائیل امیدوارند
پایگاهــى در کشــور های اســامی پیدا
کرده و منطقــه را قبضه کننــد ،در این
بیــن رویکرد بعضى از کشــور هاى عربى
که هرگز نســیم آزادى و دموکراســى در
کشورشــان نوزیده ،به راستی حیرت آور
اســت؛ چرا که با آمریکا و اسرائیل یعنى
دشمنان قسمخورده اسالم و مسلمین هم
دســت شده و آب به آســیاب دشمن مى
ریزند و فکر نمىکنند ممکن اســت روزى
آن هــا را در قفس بــراى محاکمه حاضر
کنند.

شــورای امنیت و بر خــاف تمام موازین
بینالمللــی ،از معاملۀ قــرن ،درباره بیت
المقــدس و اینکه متعلق به اســرائیل و
پایتخت اوســت رونمایی کرد و تصمیم بر
این شد تا ســفارتخانه آمریکا و حامیانش
به آنجا بروند.

نبايد با اســرائيل ،كــه دامانش به خون
مسلمانان آلوده است ،رابطه داشته باشند.
مگر اســرائيل با كمك و پشتيبانى آمريكا
مسلمانان فلســطين را از وطنشان آواره
نكرده اســت؟ پس چگونه برخى از دولت
هاى اســامى دست دوستى به سوى اين
دولت غاصب دراز كرده اند؟!

نمىدهند ،بلكه با دشــمنان آن ها رابطه
برقرار كرده ،و مبادله سفير نموده ،و براى
برچيــدن حكومت مردمى مــردم مظلوم
فلسطين دست در دســت اسراییل ظالم
مى گذارند.

ض َون َْج َعلَ ُه ْم
اس ُتضْ ِع ُفوا فِي ْالَ ْر ِ
َعلَى الَّذ َ
ِين ْ
ِين؛ و ما اراده داشتیم
أَئ ِ َّم ًة َون َْج َعلَ ُه ُم ال ْ َوا ِرث َ
که بر آن طایفه ضعیف و ذلیل کرده شده
در آن ســرزمین م ّنت گذارده و آن ها را
پیشوایان (خلق) قرار دهیم و وارث (ملک
و جاه فرعونیان) گردانیم».

اوج سرسپردگی حکام عرب به رژیم
صهیونیستی

سرنوشــت آنان بهتر از مــزدوران قبل از
خود نخواهد بود.
دســت مرتجعــان عرب بــا رژیم
صهیونیستی در یک کاسه است
فرامــوش نکنیــم برخی از کشــور های
عربی و اســامی در قبــال جنایات رژیم
صهیونیســتی نه تنها سکوت کردند بلکه
در پنهان نیــز با رژیم صهیونیســتی در
ارتکاب این جنایات همدستی نمودند.
با این جنایات ،روسای برخی کشور های
عربی و اســامی و حامیان حقوق بشر هر
روز رســواتر شده و مشخص شد که افراد
قابل اعتمادی نیستند.
در ایــن میان اجرای طرح عادیســازی
روابط با اسرائیل ،بســیاری از پرده ها را
کنار زد و معلوم شد دست مرتجعان عرب
با اســرائیل در یک کاســه است .و دولت
های عربی که خود را دوســتان فلسطین
مــی نامیدند در حقیقت حامی اســرائیل
هستند.
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در خاتمه به ســران مرتجع عرب گوشزد
مــی کنیم؛ دنبالــه روی از آمریکا ،دولت
های سســت بنیان شــما را به سرنوشت
رژیم صدام و امثال او گرفتار خواهد کرد.
لذا تا دیر نشــده به راه صحیح بازگردید و

همانگونه که امروز شــاهد هســتیم رژیم
غاصب و جنایتکار اســرائیل رسواتر از هر
زمانی است و مقدمات محو و نابودی این
رژیم غاصب فراهم شــده ،و نســل های
جدید آماده می شــوند که اسرائیل را از
سرزمین های اسالمی بیرون کنند.
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سخن آخر( :عادیســازی روابط با
رژیم صهیونیســتی؛ آغــازی برای
فروپاشی رژیم های عربی است)

خیال نکنید این کارتان برای شــما ارزان
تمام می شــود بلکــه بایــد هزینه های
بســیاری بدهید .باید بدانید مردم منطقه
رفتار شــما را تحمل نخواهــد کرد .این
مساله برای شــما گران تمام خواهد شد
لذا خودتان را از این مهلکه کنار بکشــید؛
چرا کــه خدمت بــه آمریکا و اســرائیل
محکوم به شکســت اســت .به عالوه عمر
رژیم هایتان نیز به سر رسیده و به زودی
شاهد فروپاشــی مرتجعین عرب خواهیم
بود.

11

فــارغ از ایــن مســائل ،البته همــه دنیا
فهمیدند کــه تنها حامی مــردم مظلوم
فلسطین که در عمل از هیچ گونه کمکی
مضایقــه ندارد ایران اســت؛ در حالی که
ســران مرتجع عرب فقط حرف زده اند و
مقاومت غزه با صراحــت اعتراف کرد در
ایــن نبرد ها ،تنها ایــران به آن ها کمک
کرده است و به این ترتیب اتحادیه عرب و
گروه های وابسته که با پول های سعودی
و قطر تغذیه می شدند ،کام ً
ال رسوا شدند
و ایران به عنوان تنها یار وفادار مسلمانان
مظلوم شناخته شد که این افتخار بزرگی
برای جمهوری اسالمی ایران است.

به خواسته های مشــروع مردم فلسطین
تن دهید و بیش از این تیشــه به ریشــه
خود نزنید.

یادداشت

2

واقعه«لیلهالمبیت»درمنابعاهلسنت
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی (دام ظله )

مــاه ربيــعاألول ،مــاه هجــرت پيامبر
اكرم(صلــى اهلل عليــه و آلــه) از مكه به
مدينــه ،و همچنين روایــت گر فداكارى
هاى مــوالى متقيان على(عليه الســام)
در ليلة المبيت می باشــد؛ امامی که در
ليلة المبيت ،جانــش را در طبق اخالص
گذاشت و در مقابل خطر هاى جدى ،كه
جــان پيامبر اكرم(صلى اهلل عليه و آله) را
تهديد مى كرد ،مردانه دفاع كرد.
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در اثبات این مسأله می توان به «طبرى»
«ابن هشــام» «حلبــى» «يعقوبى» (كه

بيان تفسير ثعلبي در شأن نزول آيۀ
لیله المبیت
مفسر معروف اهل سنت ثعلبى در تفسير
خودش در شأن نزول اين آيه چنين نقل
مى كند« :پيامبــر اكرم(صلى اهلل عليه و
آلــه) هنگامى كه تصميم بــه هجرت به
سوى مدينه گرفت على بن ابيطالب(عليه
الســام) را در مكه ،بــراى اداى ديون و
امانت هاى مردم كه نــزد او بود ،گذارد؛
و آن شــب كه به ســوى غار حركت مى
كرد؛ در حالى كه مشركين اطراف خانه او
را گرفته بودند دســتور داد كه على عليه
الســام در بستر او بخوابد ،و به او فرمود:
«پارچه سبز رنگى كه من دارم و به هنگام
خواب روى خود مى كشــم به روى خود
بينداز و در بســتر من بخواب ،ان شاء اهلل
هيچ مكروهى به تو نمى رسد».
على(عليه الســام) اين كار را انجام داد،
در اين موقع خداوند به جبرئيل و ميكائل

اين حديــث ثعلبى را بــا همين تفصيل،
غزالــى در احياء العلــوم (جلد  ،3صفحه
 )238و گنجــى در كفاية الطالب (صفحه
 )114و ابــن صبــاغ مالكــى در الفصول
المهمه (صفحه  )33و ســبط بن جوزى
حنفــى در تذكرة الخواص (صفحه  )21و
شبلنجى در نور االبصار (صفحه  )82نقل
كرده اند.
ماجرای لیلــه المبیت در تفســیر
شواهد التنزیل
حاكــم حســكانى در شــواهد التنزيل از
ابوســعيد خدرى ،همين مضمون(حدیث

حاکم نیشــابوری و شرح جانفشانی
امیرالمؤمنین(علیه السالم) در لیله
المبیت

حاكــم نيشــابورى در كتــاب معــروف
مســتدرك الصحيحيــن از ابــن عباس
چنين نقل مى كند كه على(عليه السالم)
جان خويــش را به خــدا فروخت؛ لباس
پيامبر(صلــى اهلل عليه و آله) را پوشــيد،
سپس به جاى او خوابيد ...و در پايان اين
حديث مــى گويدَ « :ه َ
يح
ــذا َحد ٌ
ِيث َصحِ ُ
ْالِ ْس َنا ِد َول َ ْم يُ َخ ّ ِر َجا ُه؛ اين حديث معتبرى

في ُت ب ِ َن ْفسى َخ ْي َر َم ْن َو َط َئ ال ْ َح َصى
َو ْ
َو َم ْن َ
طاف ب ِال ْ َب ْي ِ
ت ال ْ َعت ِْي ِق َو ب ِالْحِ ْج ِر
خــاف ا َ ْن يَ ْم ُ
َ
ــكروا ب ِـه
َر ُسـول ا ِهلل
َف َن ّجا ُه ُذو َّ
ول االِله م ِْن ال ْ َم ْك ِر
الط ِ

ــول اهللِ فــى الْغار آمِناً
بات َر ُس ُ
َو َ
ُم َو ّف ًى و فى حِ فْظِ االل ِ ِه َو فى َس ْت ِر

ــم يَ ْت َهـمون َنــى
ِـت
َو ب ُّ
ارائيـهم َو ل َ ْ
ْ

َق ْد َو َط َنت ن َ ْفسى َعلَى ال ْ َق ْت ِل َواالَ ْس ِر؛
بــا جان خويش نگهدارى و پاســدارى از
كســى كردم كه بهترين انسانى بود كه بر
روى زمين گام نهاد
همــان كس كه بــه خانه كعبــه و حجر
طواف فرمود.
همان رسول خدا(صلى اهلل عليه و آله) كه
از مكر دشمنان بيمناك بود
و خداوند قادر او را از مكر (و نقشــه هاى
شوم آن ها) رهايى بخشيد.
و رسول خدا(صلى اهلل عليه و آله) در غار
در امن و امان بود
و در حفظ الهى و در پوشش قرار داشت.
و مــن مراقب آن ها (دشــمنان) بودم ،و
آن ها باور نمى داشــتند كه من به جاى
پيامبر(صلى اهلل عليه و آله) خوابيده ام
در حالى كه آماده براى كشــته شــدن و
اسارت بودم».

طبرى مورخ معروف درباره مسأله هجرت
مىنويســد :على(عليه الســام) در بستر
پيامبر(صلــى اهلل عليــه و آلــه) خوابيده
بود و دشــمنان نظاره مــى كردند و او را
در بســتر مى ديدند در حالى كه پوشش
پيامبر را به روى خود كشيد و مى گفتند:
به خدا اين همان محمد(صلى اهلل عليه و
آله) اســت! تا اينكه صبح شد و على(عليه
الســام) از بســتر پيامبر(صلى اهلل عليه
و آله) برخاســت! (طبرى اين داستان را
ِين َك َف ُروا
در كنار آيــه « َوإ ِ ْذ يَ ْم ُك ُر ب َِك ال َّذ َ
ل ُِي ْث ِب ُت َ
وك  ،»...كه آن هم مربوط به داستان
هجرت است نقل كرده است.
اعتــراف ابن اثیــر به فــداکاری
امیرالمومنین علی(علیه السالم) در
لیله المبیت
ابــن اثيــر در اســد الغابــه در فضائل
على(عليه الســام) نقل مى كند :هنگامى
كه پيامبر اكرم(صلى اهلل عليه و آله) اراده
هجرت فرمود ،على(عليه السالم) را براى
اداى ديــون و رد امانــت هايى كه نزد او
بــود ،در مكــه گذارد؛ و در آن شــب كه
از مكه به ســوى غار رفــت ،در حالى كه
مشــركان خانه او را احاطــه كرده بودند؛
دســتور داد على(عليه السالم) در بستر او
بخوابد و جامه او را بر روى خود بكشــد.
سپس داســتان ليلة المبيت و وحى الهى
را بــه جبرئيل و ميكائيل نقل كرده؛ و در
پايان مىگويد« :سپس خداوند اين آيه را
بر پيامبرش ،در حالى كه به سوى مدينه
اس َم ْن
ِــن ال َّن ِ
مى رفت ،نــازل كردَ «:و م َ
يَشْ ِري ن َ ْف َس ُه ابْتِغا َء َم ْرضاتِ َّ
الل ِ».
لیله المبیت در ُمسند أحمد بن حنبل

احمد حنبــل يكــى از ائمــه چهارگانه
معروف اهل ســنت در مسند خود كه از
منابع مشهور اســت ،از «ابن عباس» در
تفســير آيه « َوإ ِ ْذ يَ ْم ُك ُر ب َ
ِين َك َف ُروا
ِــك ال َّذ َ
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در این بین ،بســيارى از علماء اهل سنت
بطور گسترده آن را در كتابهاى خويش
نقل كرده اند ،به گونهاى كه اين داستان
به ســر حد تواتر رســيده اســت؛ يعنى
بقدرى زياد نقل شده كه جايى براى انكار
آن وجود ندارد.

بر این اســاس در این نگاشــته به روايات
زيــادى که در منابع معروف اهل ســنت
دربارۀ شــأن نزول اين آيــه و واقعۀ لیله
المبیت آمده ،اشاره می شود.

و نيــز در همــان كتــاب از عبــداهلل بن
ســليمان (و در نســخه اى از عبداهلل بن
عبــاس) هميــن معنــى نقل شــده كه
پيامبر(صلــى اهلل عليــه و آلــه) ،در آن
شــب كه به سوى غار مى رفت على(عليه
السالم) را در بستر خود خواباند .ابوبكر به
دنبال پيامبر(صلــى اهلل عليه و آله) رفت
و قريــش به على(عليه الســام) نگاه مى
كردند ،و گمان مى كردند پيامبر اســت،
هنگامى كه صبح شــد ناگهان نگاه كردند
و ديدند على(عليه الســام) است گفتند:
محمد(صلى اهلل عليه و آله) كجا اســت؟
فرمــود« :من آگاهى نــدارم» ،گفتند :ما
تعجب مى كرديم هنگامى كه ســنگ به
ســوى تو مى انداختيم پيــچ و تاب مى
خوردى و از يك پهلو به پهلوى ديگر مى
شــدى در حالى كه وقتى به سوى محمد
صلى اهلل عليه و آله ســنگ مى انداختيم
تكان نمىخــورد! و اين آيــه درباره اين
اس َم ْن
ماجرا نازل شــده استَ « :و م َِن ال َّن ِ
يَشْ ِري ن َ ْف َس ُه ابْتِغا َء َم ْرضاتِ َّ
الل ِ».

ســپس مــى افزايــد :در آن هنــگام كه
على(عليه الســام) مى خواست در بستر
رســول خدا(صلى اهلل عليه و آله) بخوابد،
اين اشعار را زمزمه مى كرد:

طبری و رخداد لیله المبیت
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آيه فوق با توجه به شــأن نــزول يكى از
بزرگ تريــن فضائل على(عليه الســام)
است كه در اكثر منابع اسالمى ذكر شده
و علماء و دانشــمندان فراوانى ،از شيعه و
اهل ســنت ،معتقدند كه آيه مورد بحث
مربوط به حضرت على(عليه الســام) مى
باشد.

عالمــه امينى رحمة اهلل عليه كه از جمله
شــيعيان عاشــق اميرالمؤمنيــن (علیه
السالم) بود ،در جلد دوم كتاب ارزشمند
الغديــر ،در ذيل آيه فوق ،حدود ده منبع
معروف اهل سنت را نقل مى كند كه همه
آن هــا اعتراف كردهانــد كه آيه فوق در
شأن حضرت على(عليه السالم) نازل شده
است .سپس ادعا مى كند كه رواياتى كه
در اين زمينه نقل شده است متواتر است.

در همــان كتــاب (شــواهد التنزيل) از
ابن عبــاس نقل مى كند كــه على(عليه
الســام) نخستين كســى بود كه بعد از
خديجه(عليها السالم) به رسول خدا(صلى
اهلل عليه و آلــه) ايمان آورد و لباس او را
پوشيد و در بســتر او خوابيد ( ...ولى در
ايــن نقل اشــارهاى به آيه شــريفه نمى
كند).

در همان كتاب از حكيم بن جبير از على
بن الحسين(عليه الســام) نقل مى كند:
«ان اول من شرى نفسه ابتغاء مرضاة اهلل
على بن ابيطالب؛ نخستين كسى كه جان
خود را به بهاى خشــنودى خدا فروخت،
على بن ابيطالب (عليه السالم) بود».
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در این میان قرآن مجيد که بارها مؤمنان
و مجاهدان و افرادى را كه كارهاى مهمى
انجام داده اند ســتايش مى كند ،در مورد
فداكارى اميرمؤمنان على(عليه الســام)
در «ليلــة المبيت» مى فرمايــدَ « :و م َِن
اس َم ْن يَشْ ــ ِري ن َ ْف َســ ُه ابْتِغا َء َم ْرضاتِ
ال َّن ِ
َّ
الل ِ َو َّ ُ
الل َرؤ ٌ
ُف ب ِالْعِبــادِ؛ بعضى از مردم (با
ايمان و فداكار ،همچون على عليه السالم
در «ليلــة المبيت» به هنــگام خفتن در
جايگاه پيغمبر صلى اهلل عليه و آله) جان
خود را براى خشنودى خدا مى فروشند؛
و خداوند به بندگان مهربان است».

همگــى از مورخان مشــهور اهل ســنت
هستند) و «احمد»« ،ابن جوزى» و «ابن
صباغ مالكى» ،از فقهاى اهل سنت ،اشاره
كرد.

وحى فرستاد كه من در ميان شما پيمان
برادرى ايجاد كردم و عمر يكى را طوالنى
تر از ديگرى قرار دادم ،كدام يك از شــما
دو نفر ،زندگى ديگــرى را بر خود مقدم
مى شمريد و عمر طوالنى را براى ديگرى
مىخواهيد هر يك از آن دو ،حيات خويش
را برگزيدند ،در اين هنگام خداوند به آن
ها وحى فرستاد چرا شما همانند على بن
ابيطالب(عليه الســام) نبوديد من ميان
او و محمد(صلــى اهلل عليه و آله) برادرى
برقرار ســاختم و او در بستر پيامبر(صلى
اهلل عليه و آله) خوابيد و جان او را بر جان
خويش مقدم شمرد؛ به زمين فرود آييد؛
و او را از دشــمنانش حفــظ كنيد؛ آن ها
هر دو فرود آمدند جبرئيل باالى ســرش
و ميكائل پايين پايش بود و جبرئيل صدا
مى زد :آفرين آفرين! چه كســى همانند
تو اســت اى على؟! خداونــد متعال با تو
نزد فرشتگان مباهات كرد» در اين هنگام
كــه پيامبر صلى اهلل عليه و آله به ســوى
مدينــه در حركت بود اين آيه در شــأن
اس
على(عليه السالم) نازل شدَ « :و م َِن ال َّن ِ
َم ْن يَشْ ــ ِري ن َ ْف َســ ُه ابْتِغا َء َم ْرضاتِ َّ
الل ِ» .و
به هميــن دليل آن شــب تاريخى «ليلة
المبيت» ناميده شده است.

ثعلبی) را با تفاوت بســيار مختصرى ،نقل
مى كند.

اســت ،هر چند بخارى و مسلم در كتاب
خود آن را نياوردهاند».

اشــعار فوق كه حكايــت از نهايت ايثار و
جانبازى و افتخار على(عليه الســام) به
اين امر مى كنــد در كتب ديگر نيز آمده
است.

َ
ــوك...؛ (به خاطر بيــاور) «هنگامى
ل ُِي ْث ِب ُت
را كه كافران نقشــه مى كشــيدند كه تو روايــات منحصر به آنچه گفته شــد نمى
را به زندان بيفكنند؛ يا به قتل برســانند؛ باشــد و روايات فــراوان ديگرى در منابع
يا تبعيد كنند؛ آن ها نقشــه مى كشيدند معروف اهل سنت در اين زمينه نقل شده
و خداونــد هم تدبير مــى كرد؛ و خداوند که نشــان می دهد علمای اهل سنت نیز
بهترين مدبران اســت» ،نقل مى كند كه به مانند عالمان شــیعی ،متفق القولند كه
قريش در مكه به مشاوره پرداختند؛ بعضى آيه ليلة المبيت در شــأن فداكارى و ايثار
گفتنــد به هنگام صبــح او را ببنديد و به بى نظير على(عليه الســام) نازل گشــته
زندان بيفكنيد منظورشــان پيامبر(صلى است.
اهلل عليــه و آله) بود و بعضــى گفتند او
را به قتل برســانيد؛ و بعضى گفتند او را منابع:
 .1پیام قرآن
 .2آیات والیت در قرآن
تبعيد كنيد .خداونــد متعال پيامبرش را
از اين ماجرا آگاه ساخت و در اين هنگام
على(عليه الســام) در بستر پيامبر(صلى
اهلل عليه و آلــه) خوابيد  ...و پيامبر صلى
اهلل عليه و آله از مكه خارج شد.
على(عليه السالم) نازل گشته است».

اس
امام احمد ،اشارهاى به آيه « َو م َِن ال َّن ِ
َم ْن يَشْ ــ ِري ن َ ْف َســ ُه» ،نمىكند ولى از آيه
ِين َك َف ُروا ل ُِي ْث ِب ُت َ
وك ،»...
« َوإ ِ ْذ يَ ْم ُك ُر ب َِك ال َّذ َ
كه آن هم در ماجــراى ليلة المبيت وارد
شده سخن مى گويد.

بلیــغ  /آبانماه 1399
WWW.MAKAREM.IR

WWW.MAKAREM.IR

14

حديــث خوابيدن على(عليه الســام) در
بستر پيامبر اســام(صلى اهلل عليه و آله)
به تواتر ثابت شــده و قابل انكار نيســت؛
و غير از كســانى كه مســلمان نيستند و
افراد ســبك مغز آن را انــكار نمى كنند
(زيرا) تمام مفســران قــرآن كريم اتفاق
اس
نظــر دارند كه آيه شــريفه « َو م َِن ال َّن ِ
َم ْن يَشْ ــ ِري »...در ليلة المبيت ،در شأن
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جالبتر از همه اينها ســخنى است كه
«أبو جعفر اسكافى» ،استاد شارح مشهور
نهج البالغه ابن أبــي الحديد معتزلى ،در
اين زمينه گفته اســت .او مى گويد« :قد
ثبت بالتواتر حديث الفراش ... ،و ال يجحده
اال مجنون او غيــر مخالط الهل الملة... ،
و قد روى المفســرون كلهم :ان قول اهلل
تعالى« :و من الناس من يشــرى نفســه
ابتغاء مرضــات اهلل» ،انزلت فى على(عليه
السالم) ليلة المبيت على الفراش؛
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ســخن آخر( :اعتراف جالب اســکافی در
مورد فــداکاری امیرالمومنین علی(علیه
السالم) در لیله المبیت)

پرونده ویژه

كنندگان خارج است.

1

الزامات توسعۀ صادرات از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

اهميت كار و تالش ،كسب و تجارت ،توسعه
ل اقتصادى
و آبادانى ،خودكفايى و اســتقال 
و ...همــه به نوعى از اهميــت فعاليتهاى
اقتصادى و جايگاه بلند آن حکایت مىكند.
در این میان سعادت و پيروزى يك جمعيت
ن «اقتصاد غنى و سالم» و تجارت صحیح
بدو 
تحرك
ممكن نيست؛ چرا که تجار 
ت صحيح ّ
هر چه بيشتر تمام ســرماي ه هاى انسانى و
میسر
مالى اجتماع ،در راه منافع عمومى را ّ
می سازد .لذا برای آنکه چرخ اقتصاد جامعه
ت سالم صورتپذيرد.
راكد نماند ،باید تجار 
اهمیت این مسأله وقتی دو چندان می شود
که بدانیم در دنيای امروز قســمت مهمى از
ت تشــكيل مى
اقتصاد کشــور ها را ،صادرا 
دهد.
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«توليد» در نظامهــاى اقتصادى از اهميت
فــوق العادهاى برخوردار اســت ،زيرا دوام و
قوام امور اقتصادى در جوامع بشــرى به آن
وابســته اســت .حتى امروزه ميزان ثبات و
امنيت هر كشورى ،با ظرفيت و توان توليدى
آن سنجيده مى شود .باال بودن سطح توليد
در هر جامعــ ه اى ،از معيارهاى ســنجش
پيشرفت اقتصادى آن به شمار مىرود ،لذا
«كشورهاى پيشرفته» به آن دسته از كشورها
اطالق مى شود كه داراى سطح بسيار بااليى
از توليدات ،اعم از كاال و خدمات هســتند.
در مقابل از كشورهايى كه از سطح توليدات
داخلى ناچيزى برخوردارند «كشورهاى عقب
مانده» ياد مى شود.

جاى ترديد نيست كه با جهش تولید ،توليد
مدت كمتر صورت خواهد گرفت،
بيشترى در ّ
و رقم بزرگــى از اين محصــوالت ،زايد بر
احتياجات كشور است و بايد به هر طريق كه
ت «صادرات» به خارج
ممكن است ،به صور 
فرســتاده شود و در بازار هاى بيرون مصرف
گردد .بر این اساس مسأله «صادرات» براى
کشور يك مسأله ً
كامل «حياتى» است.
ت نيازمند «بازار مصرف» است؛
البته صادرا 
لذا مســأل ه «بازاريابــى» ايجاب مى كند به
ب بيشترى براى
ت جذ 
كشور هايى كه قدر 
خریــد تولیدات کاالی ایرانــی دارند توجه
گردد تا قسمت مهمى از«تولیدات» در خارج
مصرف گردد.
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اهمیت بازاریابی وقتی دو چندان می شــود
که بدانیم بازار هاى صادراتى هر چه باشــد
باالخره محدود اســت و بر ســر آن ها يك
رقابت و كشــمكش دائمى در ميان كشور
هــاى توليد كننده وجود دارد ،لذا باید همۀ
تالش خود را برای ایجــاد يك «بازار داغ»
منظقه ای و جهانی بــرای فروش کاالهای
ایرانی به کار گیریم.
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در این میان نقش تشکل ها و تعاونی ها در
ارتقای عملکرد صادرات انکار ناپذیر اســت؛
چرا که این تشــکل های اقتصادی با جمع
آوری بسيارى از توليدات كشاورزى و دامى
و صنعتى که ممكن اســت در محل توليد
قابل جذب نباشــد در بازار هاى دنيا عرضه
می کنند.
آری ناگزیر باید گروهــى كار صادرات را به
عهده بگيرند و اين گروه همان تشــکل ها و
تعاونی ها هستند به خصوص در محصوالتى
كه حفظ و ذخيره و نگهدارى آن ها احتياج
به انبارهاى مجهز دارد كــه از عهده توليد

رشــد و توســعه صادرات افزون بر فراوانى
ت عالى
تولید و گســتردگى ،ناظر بر كيفي 
محصوالت است.
از تجربه كشورهاى پيشرفته مىتوان به اين
ت
حقيقت پــى برد كه جوامعى كه به كيفي 
تولیدات خود توجه كرده اند ،در جنبههاى
مختلف به پيشرفت دست يافتهاند.
ت كاال و
از ســوى ديگر ،كاهــش در كيفي 
فرآورد ه هاى عمليات اقتصادى ،انگيزهاى جز
ص ورزى به عنوان «هزينه
سودجويى و حر 
كمتر و سود بيشتر» ندارد ،ولى هنگامى كه
حرص ورزى و ســودخواهى نامشروع ،مهار
ت نيز مورد
شــود به موازات كميــت ،كيفي 
توجه ويژه قرار خواهد گرفت.
ضرورت کیفیت گرایــی در امر صادرات به
عنوان یکی از مهم ترین درآمد های کشور
وقتی آشکار می شــود که بدانیم دشمنان
سیاســی ما به دنبال از بیــن بردن اقتصاد
ما هســتند و یکی از راه های آن ها تخریب
صادرات مــا از طریق ایــراد وارد کردن به
کیفیت هاســت .لذا کاالهای ایران بیش از
سایر کشور های دیگر زیر ذره بین است و به
اندک بهانه ای ضربه می زنند.
متأسفانه بسیاری از اجناس صادراتی کیفیت
ندارد و ایــن ضد اقتصاد مقاومتی اســت،
ت ها ،گســترش تولید و
لذا باال بردن کیفی 
بینیازی از خارج همــه از مصادیق اقتصاد
مقاومتی است.
در این زمینه موسســه استاندارد باید همت
و تالش خــود را به کار گیــرد تا وضعیت
کاالهای داخل بهبود جــدی پیدا کند و از
نفوذ ســودجویان در عرصه تولید که برای
رســیدن به منافع خود از وارد آوردن هیچ
فشــاری کوتاهی نمیکند ،جلوگیری کند.

حمایت ارزی از صادرکنندگان
متأســفانه قیمت ارز به صورت غیرمنتظره
هر ساعت تغییر پیدا می کند ،در حالی که
بر اســاس موازین اقتصادی نباید ساعت به
ساعت قیمت ارز افزایش یابد.
به راســتی فروختن ارز به افــراد عادی که
پولشــان را از بانک ها بیرون می کشــند و
دالر مــی خرند و ذخیره می کنند چه معنا
دارد؟ ارز باید به کســانی فروخته شود که
کار اقتصادی ،بــه ویژه صادرات دارند و می
خواهند از ارز برای کار اقتصادی اســتفاده
کنند و نه این که پول ها را از بانک ها گرفته
و بــا تبدیل به دالر ذخیره کنند که اگر این
عمل صورت گیرد در حل مشکل موثر است.
البته آمارهایی وجــود دارد که برخی افراد
خاص با استفاده از امکانات موجود ،اقدام به
صــادرات کاال کردند ولی فقط  ۲۵درصد از
ارز ناشــی از صادرات را وارد کشور کردند و
این مساله جای تامل دارد که باید مشخص
شود مابقی ارزها کجا رفته است.
قطع وابستگی به واردات
بــی تردید پايه اقتصاد کشــور را باید روى
«توسعه هر چه بيشتر صادرات» ،و «تقليل
هر چه بيشتر واردات» گذاشت.
در واقع بايــد خود را آماده قطع پيوند هاى
غلط اقتصادى با دیگر جوامع نمائیم ،و روابط
جديدى بر اســاس صحيح ،همچون روابط
دو تاجر مســتقل ،بر اساس احترام متقابل،
نه به معناى زندگى انگلى و اتكالى يك فرد
مســتمند به يك ثروتمند خودخواه ،برقرار
سازیم.
بدین نحو که تدريجاً دروازههاى باز خود را
به روى مصنوعات خارجی ببندیم ،و افراد را
ق نمايیم ،و
به مصرف تولیدات داخلی تشوي 

ولــى تجربه پاســخ قاطعى به ايــن گونه
پندارهــاى غلط و آميخته به ضعف و زبونى
مىدهد .چين كمونيست اين نقشه را به طور
كامل پياده كــرده ،و درواز ه هاى باز خود را
به روى مصنوعات بيگانه ،بدون موازنه ،بسته
اســت؛ با اين حال نه تنها اين انزوا از قدرت
و سرعت پيشرفت او نكاسته ،بلكه غرور ملى
آن ها را براى يك سازندگى اجتماعى همه
جانبه ،زنده ســاخته ،تا آن جا كه كشور آن
ها علــى رغم همه مشــكالتى كه از طرف
دولت هاى دیگر براى آنان فراهم مى گردد
به صورت يكى از نيرومندترين و زندهترين
كشور هاى اقتصادی جهان در آمده است.
بــه هر حال توســعۀ صــادرات نيازمند به
«فداكارى فــراوان مردم در تقویت تولیدات
داخلی» است ،همان فداكارى كه مردم ژاپن
كردند ،همان فداكارى كه مردم روســيه و
چين كردند.
سخن آخر( :ضعف اصلي صادرات ،سوء
مدیریت دولت است)
ت مديريت،
در خاتمه باید تأکید کرد كيفي 
در پيشرفت يا ركود جامعه و فقر و غناى آن
تأثير زيادى دارد .بعضى از ملل جهان با كم
ترين امكانات و معادن و ذخائر؛ ولى مديريتى
صحيح و نظامى فعال مشكالت خود را حل
نمودهاند .حال آنكه در بسيارى از كشور ها
از جمله ایران ،نظام صحيح زندگى به سبب
سوء مديريت تضعیف گشته است.
تأسف بار است با اینکه آب و زمین فراوان و
نیروی انسانی جوان ماهر و متخصص داریم
ولی مدیریت کامل نداریم ،کهاگر مدیریت
ش های
صحیح شود یقیناً میتوانیم در بخ 
مختلف صنعت  ،تجارت و کشاورزی ...صادر
کننده باشیم.
منابع:

 .1دائرة المعارف فقه مقارن
 .2اسرار عقب ماندگى شرق
 .3بیانات معظم له
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ص هايى
در این بین توليد انبوه از جمله شاخ 
است كه اقتصاددانان براى توسعه بيان كرده
اند ،به نحوی که می توان اســاس توســعه
توسعه چیست؟
صادرات را در تحقق شعار «توليد بيشتر در
«توســعه» يك فرآيند چند بعدى است كه زمان كوتاه تر و با هزين ه كمتر» دانست.
افزون بر بهبود ميزان توليد و درآمد ،شامل البته در حال حاضر بحران اقتصادی فراگیر
دگرگونى اساسى در ساختار هاى اجتماعى در کشور ،بر صادرات و کسب درآمد های ما
و ادارى نيز مى شود .همچنين از نظر هدف آثار و پیامد هایی به همراه داشته است؛ لذا
نيز ،توسعه عالوه بر افزايش كمى محصوالت حمایت از تولید کنندگان در راستای افزایش
و خدمات ،در برگيرنده دگرگونى كيفى در تولید و کاهش هزینه های تولید برای تقویت
بافت اجتماعى جامعه ،توزيع عادالنه ثروت امر صادرات ضروری است.
و درآمــد ،فقرزدايى ،ايجاد اشــتغال ،رفع
محروميــت و تأمين رفاه عمومــى و تر ّقى بــی تعارف می گویم دامنه بحران اقتصادی
کشــور همه مســائل اقتصادی ،اخالقی و
فرهنگى است.
فرهنگی را فرا می گیرد و قرائن نشــان می
به تعبير ديگر« :توســعه اقتصــادى داراى دهد که بزودی حل و فصل نخواهد شد ،بر
مفهومى گسترد ه تر و همه جانب ه ترى است

توسعه صادرات با ارتقاء توانمندیهای
بازاریابی

توسعه صادرات در گرو کنترل کیفیت
کاالهای صادراتی
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با این تفاسیر ضرورت تبیین استراژی بلند
مدت برای بسط گسترش صادرات به عنوان
مهم ترین گام در تقویت اقتصاد کشور انکار
ناپذیر است.

کاهش هزینه و افزایش تولید؛ اساس
توسعۀ صادرات

این اساس مجلس و دولت باید برنامه های
خود را به گونــه ای تنظیم کنند که با این
بحران ها مقابله شود.

در مجمــوع برای تحقــق کیفیت محوری،
نيازمند رشــد فرهنگى و باال رفتن ســطح
دانش بشــرى از يك ســو ،و تكامل وسائل
صنعتى از سوى ديگر هستیم.

ممكن است كسانى تصور كنند اين رویکرد
ت و باعث فلج شدن
اقتصادى عملى نيســ 
جامعه كه از فرق تا قدم در کاالهای وارداتی
فرو رفتهاند ،خواهد شد.
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لذا رفتــار هاى اقتصادى ،تنها ناظر بر رفتار
هاى اقتصــادى مردم (مثــل مصرف ،پس
انداز ،كار و انفاق) نيســت ،بلكه تحقيقات و
مطالعات ،سياستگذارى ،برنامهريزى و وضع
ت كاال را در بر می
قوانين برای توسعۀ صادرا 
گیرد که در حیطۀ رفتار هاى اقتصادى دولت
قابل تعریف است.

كه عالوه بر رشــد كمى ،چگونگى تغييرات
كيفيــت انجام توليد و
فنى و ســازمانى در ّ
تخصيص منابع انســانى و مــا ّدى و كاهش
نابرابرى و فقر را نيز شامل مى شود .بنابراين،
توســعه اقتصادى عالوه بــر افزايش توليد،
شرايط مســاعدى در ساختمان اجتماعى و
اقتصادى جامعه فراهم مىآورد كه استمرار
رشد اقتصادى را تضمين مى نمايد».

(دام ظله)

بر این اســاس نظارت بر امر تجارت و حتى
كمك دولت به شرکت های تعاونی و دادن
ســرمايههــاى الزم به آن ها بــراى انجام
ت اجتناب ناپذیر است كه در واقع كار
صادرا 
صنعتگران ،كشاورزان و دامداران را تكميل
مى كنند.

باید با تدوین و اجرای اســتانداردها در تمام
کاالها مانع بهانهتراشی دشمن در خصوص
کیفیت محصوالت داخل شد چرا که رعایت
الزامات استاندارد ،به تعوسعه موفق صادرات
کمک میکند.

اين وضــع را تا آن جا ادامه دهیم كه توازن
ت و واردات صنعتى» ما
ن «صادرا 
كاملى ميا 
به وجود آيد ،و اين رقم وحشــتناك برترى
ت به «صفر» برسد.
واردات صنعتى بر صادرا 

مقاله

صلححسنیزمينهسازقيامحسينی

تهیه و تحقیق :معاونت پژوهش پایگاه اینترنتی حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
مورخان ،روز
بنا بــر نقل جمعى از علما و ّ
بيست و هشتم صفر سال  50هجرى ،روز
شهادت امام حسن مجتبى(عليه السالم)
است و اين روايت بيشتر در ميان شيعيان
مشهور است تا روايت هفتم ماه صفر)1(.
نگاهی کوتاه به صلح امام حسن(علیه
السالم)
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تفاوت معاویه با یزید

در کنــار هدف اصلی ،وی پنداشــته بود
کناره گيری امام حســن(علیه الســام)
از حکومت به نفــع او و در افکار عمومی
بــه معنای کناره گيــری از خالفت تلقی
خواهد شــد و او به عنوان خليفه قانونی
معرفی خواهد شــد .مؤيد اين نظر بيعتی
است که معاويه از مردم به عنوان خالفت
خود گرفت و در خطبــه اش هم تصریح
کرد که هدف من خالفت و سلطه بر شما
بود)7(.
بــی وفایی یاران امام حســن(علیه
السالم)

پیشواى دوم که از سستى و عدم همکارى
یاران خود به شــدت ناراحت و متاثر بود،
روزى خطبــه اى ایــراد فرمود و طى آن
چنین گفت« :در شــگفتم از مردمى که
نه دیــن دارند و نه شــرم و حیا .واى بر
شــما! معاویه به هیچ یــک از وعده هایى
که در برابر کشــتن من به شما داده ،وفا
نخواهد کرد .اگر من با معاویه بیعت کنم،

صلح حسنی زمينه ساز قيام حسينی
در حقیقــت امام حســن(عليه الســام)
زمینه ساز قیام امام حسین(علیه السالم)
بود؛ چرا که باعث بیدار شــدن مردم شد
و آنهــا متوجه ظلم و تبعیــض بنی امیه
و عهدشکنی آنها شــدند )13(.همچنین
ایــن صلح به اهل بیت(علیهم الســام) و
یاران ایشــان ،که در صورت جنگ امکان
شــهادت آنها وجود داشت ،این فرصت را
داد تا تجدید قوا کنند و در زمان مناسب
قیام کنند)14(.
امام حســن(عليه السالم) به خاطر مصالح
اســام و مســلمين صلــح كــرد و امام
حسين(عليه السالم) نیز به خاطر مصالح
اســام و مســلمين جنگيد و شهيد شد.
اگر هر کدام از این دو امام خالف مصالح
اسالم و مسلمین عمل می کردند از سوی
خداوند مورد مجازات قــرار می گرفتند؛
چنانکــه خداونــد حضــرت يونس(عليه
الســام) را به خاطر ترك اولــى ،كه به

«ابن اثير» از «حسن بصرى» نقل مى كند
كه گفت :معاويه چهار عمل انجام داد كه
هــر يك از آنها براى تباهى او كافى بود،
و آنگاه يكى از آنها را چنين مى شمارد:
ــد ُه إِب ْ َن ُه سِ ــ ِّكيرا ً خِ ِّميرا ً
اســت ِْخ َل ُف ُه ب َ ْع َ
« َو ْ
ير َو يَضْ ــ ِر ُب ب َّ
ِالط َناب ِي ِر»()17؛
يَلْب ُ
ِس ال ْ َح ِر َ
(جانشــين كردن فرزند بســيار مست و
شــرابخوار خود را كه لبــاس حرير مى
پوشيد و به ساز و آواز مشغول بود))18(.
یزید نــه تنها بــه اصول اســام عقيده
اى نداشــت بلكه از اصول كشــور دارى
و سياســت بكلّــى بى بهره بــود ،لذا آن
مختصر حفظ ظاهــرى را هم كه معاويه
مراعات مى كرد رعايت نمىنمود ،آشكارا
قوانين اسالم را زير پا گذاشته و بى پروا با
مقدسات اسالم مخالفت مى نمود و پرده
ّ
حداكثر رسانيده بود.
درى و وقاحت را به ّ
لذا امام حســین(علیه السالم) به محض
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در روایتی از امام حســن(علیه الســام)
مــی خوانیم« :اگر یارانى داشــتم که در
جنگ با دشمنان خدا با من همکارى مى
کردنــد ،هرگز خالفت را به معاویه واگذار
نمــى کردم ،زیــرا خالفت بــر بنى امیه
حرام اســت )2(.»...البته امام حسن(علیه
الســام) [در ابتدای حکومــت خویش]

این در حالی است که در صورت رد صلح
از سوی امام و ادامه جنگ و شهادت امام،
هيچ دســتاويزی برای قيام های مخالفان
و اعترض بخاطر کشــتن امام نمی ماند.
روشن است که با پذيرش مصلحتی صلح
از سوی امام حسن(علیه السالم) و به بيان
ديگر ،پذيرش «ترک مخاصمه» دستاورد
رفع مســئوليت [معاویه] در صورت قتل
امــام ،از بين میرفــت .ضمن اینکه امام
حســن(علیه الســام) با پذیرش صلح از
خونریــزی [و کشــتار عمومی] که هدف
اصلی معاویه بود و می خواســت ریشــه
شیعه و شــیعیان آل علی(علیهم السالم)
را به هــر قیمتی نابود کنــد ،جلوگیری
نمود)5(.

معاویه با سیاستی که داشت برای رسیدن
به حکومت برخی امور را رعایت می کرد
و علنا به فســق و فجور نمــی پرداخت.
هــدف اصلی معاويه «وصول کم هزينه به
هدف» (يعنی همــان حکومت) بود؛ زيرا
می دانســت صاحب اصلی حکومت امام
حسن(علیه السالم) است و برای به دست
آوردن حکومــت بايد صاحب اصلی آن را
قانع و متعهد بسازد و بهترين راه آن صلح
بود .به ايــن ترتيب معاويه از نتايج نگران
کننده جنگ که بارها به آن تاکيد داشت
و عواقب درگيري با فرزند رســول اهلل که
جايــگاه معنوی و اعتقــادی مهمی ميان
مردم داشت ،در امان می ماند.

امــام مجتبى(علیه الســام) در پاســخ
شــخصى که به صلح آن حضرت اعتراض
کــرد ،عوامــل و موجبات اقــدام خود را
چنین بیان نمودَ « :و َّ
الل ِ َما َس َّ
ــل ْم ُت ْالَ ْم َر
إِل َ ْيــ ِه إ ِ َّل أَن ِّي ل َ ْم أَجِ ْد أَن َْصــارا ً َو ل َ ْو َو َج ْد ُت
أَن َْصارا ً ل َ َقاتَلْ ُتــ ُه ل َ ْيل ِي َو ن َ َها ِري َحتَّى يَ ْح ُك َم
َّ ُ
الل ب َ ْينِي َو ب َ ْي َن ُه َو ل َ ِكنِّي َع َر ْف ُت أَ ْه َل ال ْ ُكو َف ِة
ان َفاسِ دا ً
َو بَلَ ْوتُ ُه ْم َو َل يَ ْص ُل ُح ل ِي ِم ْن ُه ْم َما َك َ
إِن َّ ُه ْم َل َو َفا َء ل َ ُه ْم َو َل ِذ َّم َة فِي َق ْو ٍل َو َل فِ ْع ٍل
ــون ل َ َنا إ ِ َّن ُق ُلوب َ ُه ْم
ون َو يَ ُقول ُ َ
إِن َّ ُه ْم ل َ ُم ْخ َتل ِ ُف َ
ور ٌة َعلَ ْي َنا»()9؛
َم َع َنا َو إ ِ َّن ُس ُ
ــيو َف ُه ْم ل َ َمشْ ُه َ
(به خدا قســم من به ایــن علت حکومت
و زمامدارى را به معاویه واگذار کردم که
اعوان و یارانى براى جنگ با وى نداشتم.
اگــر یارانى داشــتم شــبانه روز با او مى
جنگیدم تا کار یکســره شود .من کوفیان
را خوب مىشناسم و بارها آنها را امتحان
کردهام .آنها مردمان فاســدى هستند که
اصالح نخواهند شــد ،نه وفا دارند ،نه به
تعهدات و پیمان هاى خود پایبندند و نه
دو نفر با هم موافقند .بر حســب ظاهر به
ما اظهار اطاعــت و عالقه مى کنند ،ولى
عم ً
ال با دشمنان ما همراهند).

امام مجتبــى که ماهیــت پلید حکومت
معاویه را بخوبى مى شــناخت ،روزى در
مجلســى که معاویه حاضر بود ،سخنانى
ایراد کــرد و ضمن آن فرمود« :ســوگند
به خدا ،تا زمانى که زمام امور مســلمانان
در دســت بنى امیه است ،مسلمانان روى
رفاه و آسایش نخواهند دید» )11(.و این،
هشدارى بود به عراقیان که بر اثر سستى
و به امید راحتى و آسایش ،تن به جنگ با
معاویه ندادند ،غافل از اینکه در حکومت
معاویه هرگز به امید و آرزوى خود دست
نمى یابند)12(.

امام حســين(عليه السالم) بعد از برادرش
امام حسن(عليه السالم) حدود ده سال در
برابــر معاويه صبر كرد و اقدام به مبارزه و
جنگ ننمود و حتی در پاسخ نامه جمعى
از مــردم كوفه كه بــراى همراهى و قيام
اعالم آمادگى كردند ،نوشتَ ...« :فالْصِ ُقوا
ب ْ
أخ ُفــوا الشَّ ْ
ضَ ،و ْ
صَ ،و ا ْك ُت ُموا
ِــالَ ْر ِ
ــخ َ
اح َت ِر ُســوا م َِن ْالَ ِظ َّنا ِء مادا َم اب ْ ُن
ال ْ َهوىَ ،و ْ
ــان يَ ْح ُد ْث ب ِ ِه َح َد ٌث َو ان َا َح ٌّى
ِه ْن َد َح ّياًَ ،ف ْ
يَ ْأت ِ ُك ْم َرأْيِي»()16؛ (اكنون حركتى انجام
ندهيد ،و از آشــكار شدن دورى نماييد و
خواسته خويش پنهان كنيد و از حركات
شــك برانگيز  -تا زمانى كــه فرزند هند
[معاويه] زنده اســت  -پرهيز نماييد .اگر
او مرد و من زنده بودم ،تصميم خود را به
شما اعالم خواهم كرد).
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صلح یا جنگ دو تاکتیک متفاوت اســت
که متناســب با شرایط طرف مقابل لحاظ
می شود .در مورد صلح با معاویه و جنگ
با یزید نیز به دلیل شــرایط متفاوتی که
وجود داشت با یکی صلح شد و با دیگری
جنگ شــد و نــه صلــح از روی اجبار به
معنی راضی شــدن به خالفــت بنی امیه
بود و نــه جنگ از روی اجبــار به معنی
خشونت طلبی است.

جالب اینجاســت که کســانی که به صلح
امام حســن(علیه الســام) اعتراض می
کردنــد در زمان قیام امام حســین(علیه
السالم) حاضر به یاری ایشان نشدند و اگر
امام حسین(علیه الســام) به كربال نمى
آمد شــايد مانند ياران امام حســن(علیه
متوجه
السالم) ســيل اعتراضات خود را
ّ
آن حضرت مى ساختند)4(.

یکی از مهمترین نکاتی که درباره صلح با
معاویه و جنگ با یزید باید در نظر گرفت
این است که معاويه مردى محافظه كار و
مرموز بود و ســعى مى كرد اعمال نارواى
خــود را در قالــب هاى فريبنــده و عوام
پســند بريزد .داستان بر ســر نيزه كردن
قرآن ها در جنگ ص ّفيــن و با اين حيله
جلو شكســت قطعى خود را گرفتن نمونه
اى از اين موضوع است)6(.
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یکــی از حوادثی که مــرور آن می تواند
درس هــای زیــادی برای محبــان اهل
بیت(علیهم الســام) داشــته باشد صلح
تحمیلی بر امام حسن(علیه السالم) است
که ناشــی از کمبود یــاران با وفا و فریب
و نیزنگ دشــمنان ایشــان بود .این صلح
گرچه بسیار تلخ بود ولی به شیعه فرصت
داد همچنــان در صحنه باقی بماند و اگر
امام حســن(علیه الســام) ایــن تصمیم
سرنوشت ســاز را نمی گرفتند بدون هیچ
دســتاوردی به شــهادت می رســیدند و
شیعه نیز منزوی می گشت.

اقــدام به مقابله با معاویــه کردند ،اما در
ادامــه شــرایطی بوجود آمد کــه مجبور
به صلح شــدند .اگــر امام حســن(علیه
الســام) بــا معاویه صلــح کــرد ،امام
حسین(علیه الســام) نیز بعد از شهادت
امام حســن(علیه السالم) به همان دالئل
وارد جنــگ بــا معاویه نشــد ،و اگر امام
حسین(علیه الســام) با یزید وارد جنگ
شد ،امام حســن(علیه الســام) نیز اگر
در آن شــرایط قرار می گرفت قطعا وارد
جنگ می شد)3(.

دام ظله

غیر از اینکه امام حســن(علیه الســام)
با دشــمن حیله گری مواجــه بود ،یاران
وفاداری نیز نداشت .جريان شناسی دقيق
دو طيــف متعارض (صالحان و ناصالحان)
نشــان مــی دهــد« ،دنيازدگــی و عدم
دينداری» ،مردم در نهايت موجب خیانت
آنها به امام حسن(علیه السالم) و پذيرش
صلح از ســوی امام حســن(علیه السالم)
شــد؛ لذا آن حضرت اين دو را به عنوان
ِيد
عامل صلــح معرفی و با تعبير «أَن ْ ُت ْم َعب ُ
ال ُّدن َْيا»()8؛ (شما بندگان دنیا هستید) ،از
آنان ياد می کند.

وظایف شــخصى خود را بهتر از امروز مى
توانم انجام بدهم ،ولى اگر کار به دســت
معاویه بیفتد ،نخواهد گذاشت آیین جدم
پیامبــر را در جامعه اجرا کنــم .به خدا
ســوگند (اگر به علت سستى و بی وفایى
شــما) ناگزیر شوم زمامدارى مسلمانان را
بــه معاویه واگذار کنــم ،یقین بدانید زیر
پرچم حکومت بنى امیه هرگز روى خوش
و شــادمانى نخواهید دیــد و گرفتار انواع
اذیت ها و آزارها خواهید شد»)10(.

مصالح غير واجبه ا ّمت مربوط مى شــد،
در شــكم ماهــى زندانى كــرد )15(.اگر
امام حسن و امام حسین(علیهما السالم)
در زمان معاویه دســت بــه قیام نزدند به
ایــن دلیل بود که معاویــه در ظاهر خود
را پایبنــد بــه مفاد صلحنامه نشــان می
داد و اعمال نــارواى خود را در قالبهاى
فريبنده و عوام پسند اجرا می کرد.

اين كه شنيد معاويه از دنيا رفته و فرزند
وى يزيــد به جاى او نشســته ،مبارزه را
شروع كرد و از آغاز با ر ّد قطعى بيعت او،
به وى اعالن جنگ داد و از پاى ننشست
تا در صحنه جانبازى كربال آخرين قطرات
خون خود را در راه ســربلندى و عظمت
اســام و كوتاه كردن دستهاى آلوده و
اميه نثار كرد)19(.
جنايتكار بنى ّ

به شــهادت رســاندن امام حسن
مجتبى(ع)
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مورخ بزرگ اهل ســ ّنت
ابوالفرج اصفهانى ّ
در کتــاب معروفش «مقاتــل الطالبیین»
مى نویســد« :حدود ســال 50هـ ق که

پی نوشت:

( .)1كليات مفاتيح نوين ،مكارم شيرازى ،ناصر ،مدرسه االمام على
بن ابى طالب(ع) ،قم 1390 ،هـ ش ،چاپ بيست و نهم ،ص 611؛
بحار األنوار ،مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،دار إحياء التراث
العربی ،بيروت 1403 ،هـ ق ،چاپ دوم ،ج  ،44ص .135
( .)2جألالعیون ،شُ َّبر ،سید عبداهلل ،مکتبه بصیرتى ،قم ،بی تا ،چاپ
اول ،ج  ،1ص .346-345
( .)3سيري در سيره ائمه اطهار ،مطهری ،مرتضی ،انتشارات امام
صادق(ع) ،تهران 1389 ،هـ ش ،چاپ اول ،ص .60
( .)4اهداف قيام حسينى ،مکارم شیرازی ،ناصر ،انتشارات امام على
بن ابى طالب(ع) ،قم 1389 ،هـ ش ،چاپ دوم ،ص .114
( .)5ر.ک :بحار االنوار ،همان ،ج  ،44ص .10 - 8
( .)6پاسخ به پرسشهاى مذهبى ،مكارم شيرازى ،ناصر و سبحانى،
جعفر ،مدرسه االمام علي بن ابى طالب(ع) ،قم 1377 ،هـ ش ،چاپ
اول ،ص .200
( .)7شرح نهج البالغه ،ابن ابيالحديد ،عبد الحميد بن هبة اهلل،
مكتبة آية اهلل المرعشی النجفی ،قم 1404 ،هـ ق ،چاپ اول ،ج
 ،4ص .16
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مورخان شــيعه و
مطابــق نقل جمعى از ّ
ســ ّنى ،معاويه به همسر امام حسن(عليه
السالم) كه دختر اشــعث بن قيس()21
بود ،پيام داد كه اگر وى حســن بن على
عليه الســام را مســموم ســازد ،او را به
همســرى پســرش يزيد درخواهد آورد.
معاويه براى جلــب اعتماد «جعده دختر
اشــعث» مبلغ يكصد هزار درهم نيز براى
وى فرستاد .دختر اشعث نيز پذيرفت كه
همســر خود حضرت امــام مجتبى عليه
الســام را مســموم ســازد و به شهادت
برســاند (هر چند معاويه ،وى را هرگز به
همسرى يزيد در نياورد!))22(.

به هــر حال ،ترديدى نيســت كه معاويه
براى رســيدن به اهداف شوم خود ،سعى
مى كرد همه موانع را از ســر راه خود بر
دارد و مسير را براى «خالفت موروثى آل
اميه» هموار سازد كه يكى از موانع مهم،
حضور امام حسن مجتبى(عليه السالم) با
آن همه شايســتگى ها و عظمت فردى و
خانوادگى بود .از اين رو ،دســت خود را
به اين جنايت عظيم آلوده ســاخت و به
واسطه زنى دنياپرست  -به خيال خويش
 -به هدفش نائل شد)27(.
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معاويــه مى دانســت كه با وجــود امام
حسن(عليه السالم) نمى تواند به سادگى
مــدت خويش و
به اهــداف شــوم دراز
ّ
تثبيــت خالفت در خاندان اموى دســت
يابــد؛ مخصوصاً كه در پيمــان نامه صلح
او بــا امــام مجتبى(عليه الســام) آمده
بــود كه معاويه پس از خويش ،كســى را
معرفى نكند و كار آن را به
بــراى خالفت ّ
مسلمين بســپارد )20(.از اين رو ،معاويه
براى برداشــتن موانع از سر راه خويش و
هموار ساختن سلطنت يزيد فاسد ،دست
به جنايت ديگرى زد و امام مجتبى(عليه
الســام) را به شهادت رســاند .ولى براى
در امان ماندن از پــى آمد چنين جنايت
بزرگى ،مخفيانه و با مســموم ساختن آن
حضرت ،به چنين عملى اقدام كرد.

معاویــه تصمیم گرفت از مردم مســلمان
براى خالفت پســرش یزیــد بیعت بگیرد
مانعى مقاوم تر از حســن بن على(علیهما
الســام) و ســعد بن ابی وقاص در پیش
پاى خود ندید ،لذا دسیســه ســم دادن
آنها را به اجــرا درآورد که منجربه وفات
هر دو شــد .براى مســموم کردن حسن
بن على(علیه الســام) پیامــى به دختر
اشعث همسر امام حســن(ع) فرستاد که
به پاداش مسموم کردن آن حضرت تو را
به ازدواج یزید در خواهم آورد» )23(.در
کتاب انساب االشراف نیز به نقل از هیثم
بن عدی آمده اســت که مسمومیت امام
حســن(علیه الســام) به تحریک معاویه
صورت گرفت )24(.ابن اثیر نیز در کتاب
«الکامل» می نویسد« :جعده دختر اشعث
بن قیس کندى همســرش حسن بن علی
تأسف بارتر
را سم داد و او را کشت»ّ )25(.
آنكه ،وقتى خبر شهادت امام حسن(عليه
السالم) به شــام رســيد ،معاويه و ديگر
درباريان جنايتكارش خوشــحال شدند و
به سجده افتادند)26(.

( .)8بحار االنوار ،همان ،ج  ،44ص .44
( .)9همان ،ج  ،44ص 147؛ احتجاج ،طبرسى ،المطبعه المرتضویه،
نجف ،بی تا ،الطبعة االولی ،ص .157
( .)10جألالعیون ،همان.
( .)11شرح نهجالبالغه ،همان ،ج  ،16ص .28
( .)12ر.ک :سیره پیشوایان ،پیشوایی ،مهدی ،موسسه امام
صادق(ع) ،قم 1390 ،هـ ش ،چاپ بیست و سوم ،ص .110
( .)13چنانکه امام حسن(ع) در خطبه ای این هشدار را داده بودند
که با حکومت بنی امیه از حقوق خود محروم خواهند شد« :هم
اکنون گویى به چشم خود مى بینم که فردا فرزندان شما بر در
خانه فرزندان آنها ایستاده و درخواست آب و نان خواهند کرد؛ آب
و نانى که از آن فرزندان شما بوده و خداوند آن را براى آنها قرار
داده است ،ولى بنى امیه آنها را از در خانه خود رانده و از حق
خود محروم خواهند ساخت» .ر.ک :جألالعیون ،همان ،ج  ،1ص
.346-345
( .)14با توجه به اینکه در يكى از بندهاى صلح نامه آمده بودَ « :و
أَ ْن يُ َؤ َم َّن شِ ي َع َتهَُ ،و َل يَ َت َع َّر َ
(امنيت شيعيان على(ع)
ض ِلَ َح ٍد ِم ْن ُه ْم»؛
ّ
متعرض احدى از آنان نشود) ،تا زمانی که امام
را تضمين كند و
ّ
حسن(ع) زنده بودند معاویه جرأت نمی کرد متعرض شیعیان شود،
اما بعد از به شهادت رساندن امام حسن(ع) فشار بر شیعیان را
افزایش داد(.ر.ک :المناقب ،ابن شهر آشوب ،انتشارات ذوى القربى،
قم 1421 ،هـ ق ،چاپ ا ّول ،ج  ،4ص 38؛ ارشاد ،شيخ مفيد ،محمد
بن نعمان ،انتشارات اسالميه ،تهران 1380 ،هـ ش ،چاپ اول ،ص
.)355
( .)15استفتاءات جديد ،مکارم شیرازی ،ناصر ،انتشارات مدرسه
االمام على بن ابى طالب(ع) ،قم 1427 ،هـ ق ،چاپ دوم ،ج ،3
ص .181
( .)16انساب االشراف ،بالذرى ،با تحقيق :دكتر زكار و دكتر زركلى،
دارالفكر ،بيروت ،چاپ دوم 1424 ،هـ ق ،ج  ،3ص .366
( .)17الكامل في التاريخ ،ابن اثير ،عزالدین علي بن محمد،
دارالصادر ،بيروت 1385 ،هـ ق ،چاپ ا ّول ،ج  ،3ص 487؛ الغدير،
عالمه امينى ،شیخ عبد الحسین ،دارالكتب االسالمية ،تهران1366 ،
هـ ش ،چاپ دوم ،ج  ،10ص  .225معاويه خود بهتر از هر كس مى
دانست كه يزيد شايسته اين جايگاه نيست؛ ولى عشق به فرزند و
بقاى خالفت در اين خاندان ،او را از پيروى حقّ بازداشت .از معاويه
اى في يَزِيدَ َلَب ْ َص ْر ُت ُرشْ دي»؛ (اگر
نقل شده كه مى گفت« :ل َ ْو ال َه َو َ
عشق و عالقه به يزيد نبود ،مى توانستم راه صحيح را تشخيص
دهم)( .رجوع كنيد به :مختصر تاريخ دمشق ،ابن منظور ،دارالفكر،
دمشق 1405 ،هـ ق ،چاپ اول ،ج  ،28ص .)18
( .)18ر.ک :عاشورا ريشه ها ،انگيزه ها ،رويدادها ،پيامدها ،مكارم
شيرازى ،ناصر، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع) ،قم 1387 ،هـ
ش ،چاپ پنجم ،ص .209-208
( .)19پاسخ به پرسشهاى مذهبى ،همان ،ص .200
( .)20المناقب ،همان ،ج  ،4ص 38؛ بحاراالنوار ،همان ،ج  ،44ص
 .65البتّه مطابق نقل ابن قتيبه در «االمامة و السياسة» (ابن قتيبه
دينورى ،منشورات شريف رضى ،قم ،بی تا ،ج  ،1ص  ،)184معاويه
تع ّهد كرده بود كه پس از مرگش ،خالفت به امام حسن(ع) منتقل
شود .در اين صورت انگيزه معاويه براى به شهادت رساندن آن
ن تر است .همين انگيزه را ّ
علمه امينى در الغدير ،ج
حضرت ،روش 
 ،11ص  ،9از ابوالفرج اصفهانى نويسنده كتاب «مقاتل الطالبيين»
عبدالبر نيز در استيعاب( ،انتشارات دارالفكر،
نقل مى كند؛ ابن
ّ
بيروت 1433 ،هـ ق ،چاپ اول ،ج  ،1ص  438و  )439مى نويسد:
امام حسن(ع) با وى شرط كرده بود كه خالفت پس از معاويه ،در
اختيار او قرار گيرد.
( .)21براى آگاهى از زندگى و سابقه اشعث ،رجوع كنيد به :پيام
امام اميرالمؤمنين(ع) ،مکارم شیرازی ،ناصر ،دار الكتب االسالميه،
تهران 1386 ،هـ ش ،چاپ اول ،ج  ،1ص  644ب ه بعد (ذيل خطبه
نوزدهم).
( .)22رجوع كنيد به :كتابهاى معتبر تاريخى از شيعه و س ّنى؛
مانند :ارشاد مفيد ،همان ،ص  356و 357؛ مناقب ابن شهر
آشوب ،همان ،ج  ،4ص 49 -47؛ بحاراالنوار ،همان ،ج  ،44ص
147؛ تاريخ الخلفاء ،سيوطى ،جالل الدین ،دارالقلم ،بيروت ،چاپ
اول 1406 ،هـ ق ،ص 214؛ شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد،
همان ،ج  ،16ص 29؛ مختصر تاريخ دمشق ،همان ،ج  ،7ص
39؛ تذكرة الخواص ،سبط بن جوزى ،منشورات الشريف الرضى،
قم 1418 ،هـ ق ،چاپ اول ،ص  191و  .192ابن عبدالبر نيز در
استيعاب( ،همان ،ج  ،1ص  )440در شرح حال امام حسن(ع) مى
نويسد :گروهى گفت ه اند كه آن زن به دسيسه معاويه و پولى كه
ان
براى وى فرستاد ،آن حضرت را مسموم ساخت؛ « َو َقال َ ْت طائ ِ َف ٌةَ :ك َ
يس ُمعا ِويَ َة إِل َ ْي َها َو َما ب َ َذ َل ل َ َها فِي ذل َِك».
َذل َِك ِم ْن َها بِتَدْ سِ ِ
( .)23مقاتل الطالبیین ،ابوالفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،نشر
شریف الرضی ،قم1374 ،هـ ش ،ص .60
( .)24جمل من انساب االشراف ،بالذری ،أحمد بن يحيى بن جابر
بن داود ،تحقيق :سهيل ،زكار ،رياض ،الزركلی ،دار الفكر ،بیروت،
 1417هـ ق ،الطبعة األولى ،ج  ،3ص .59
( .)25الكامل في التاريخ ،همان ،ج  ،3ص .58
( .)26االمامة و السياسة ،همان ،ج  ،1ص 196؛ عقد الفريد ،همان،
ج  ،4ص  361و مناقب ابن شهر آشوب ،همان ،ج  ،4ص .49
( .)27ر.ک :عاشورا ريش ه ها ،انگيزهها ،رويدادها ،پيامدها ،همان،
ص .188 - 187

معرفی کتاب

سیری در کتاب

«چهل حدیث اخالقی»

اثرارزشمندحضرتآیتاهللالعظمیمکارمشیرازی
فعون
عیــن َحدیثا ی ْن َت َ
َ
َحف َِظ على ا ّمتی ْأرب َ
ب ِها فی أ ْم ِر دی ِن ِهم ،بَعثَــ ُه ّ ُ
الل یو َم القِیا َم ِة
َفقیها عال ِما؛ هر كه چهل حديثى كه مردم
از آن بهــره ببرند حفظ كند ،خداوند او را
فقيه عالم مبعوث مىكند».
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در شرح
این روایت می نویسد :معنايش اين نيست
كه آنهــا را حفظ كنيم ،بلکــه مقصود از
حفظ ،نگهدارى و ابالغ است.
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گردآوری و شرح چهل حدیث ،مسئلهای
اســت که بســیاری از عالمان دینی بدان
پرداختــه اند .این کار ریشــه در روایات
دارد ،مث ً
ال در بحاراالنوار آمده استَ « :من

بــر اثر همين حديــث و نظاير آن بود كه
دانشمندان اسالم هميشه اهميت فراوانى
به حفــظ و نگاهدارى احاديــث ،از خود
نشــان مىدادند و كتــاب هاى زيادى در
اين موضوع تأليف كردند ،دسته اى براى
اينكه كام ً
ال بر طبــق مضمون اين روايت
عمل كرده باشند به نوشتن اربعين (چهل
حديث) مبادرت كردند كــه تا امروز نيز
ادامه دارد .ما هم خيلى خوشــوقتيم كه
خداوند توانا توفيــق داد تا اين افتخار را
به وســيله نقل چهل حديث در طى بحث
هاى همين كتاب كوچك درك نماييم.

 .2ترجمه آن

« چهل حدیث اخالقی» در یک نگاه

 .3شرح کلمات حديث

کتــاب «چهــل حدیــث اخالقــی»
درسگفتارهایی از جلســات ســخنرانی
آیتاهلل العظمی مکارم شــیرازی در شرح
و تفســیر چهل روایت کتاب ارزشــمند
اصول کافی اســت که با شواهدی از آیات
و احادیث ائمه مستند شده است.

 .4شرح متن حديث ،طى چند مقام.

بــه بیان گردآورندۀ اثــر ،مباحث اخالقی
در کتاب ارزشمند اصول کافی به صورت
وسیع و گســترده مطرح شده ،تا آنجا که
مرحوم کلینی حدود  400صفحه در این
بــاره بحث کرده و روایات مربوط به آن را
به شــکل زیبا و خوبی جمع آوری کرده
اســت .چقدر به جا و شایســته است که
این کتاب شــریف ،که از مهم ترین منابع
حدیثی و جزء کتب اربعه محســوب می

كتاب ،مشــتمل بر يــك مقدمه ،و چهل
عنوان در شرح چهل حدیث می باشد که
هر کدام در مقامات وفصولی بیان شــده
اســت؛ به عبارت دیگر معظم له در كتاب
حاضر ،با شــماره گذاری احاديث ،تعداد
چهل حدیث را شرح داده است.
مولّف در شــرح هر حديث ،به ترتيب زير
عمل مىكند:
 .1ذكر متن اصلــی حديث همراه با ذکر
منبع

در ایــن کتاب بــا موضوعاتــی همچون
«نشــانه های ایمان»« ،قلب منور به نور
ایمان»« ،تفسیر عبادت»« ،تفکر ،برترین
عبادت!»« ،رابطــه تفکر و عمل به خوبی
هــا»« ،تالش برای رســیدن بــه مکارم
اخالقی»« ،غیرت و دیگر مکارم اخالق»،
«حد توکل و یقین»« ،مقام یقین و رضا»،
«کمیــت یا کیفیت»« ،گنــج یتیمان» و
«مقام یقین حضرت علی(علیه الســام)»
آشنا می شویم.
«سرآمد طاعت ها»« ،نشانه های مؤمن»،
«توکل و آثــارش»« ،گفــت وگوی امام
سجاد(علیه السالم) و حضرت خضر(علیه
الســام)»« ،دعا و شکر و توکل»« ،کظم

ســیمای یقین در «چهــل حدیث
اخالقی»
رضا،کمیت
حد تو ّکل و یقین ،مقام یقین و
ّ
ّ
کیفیت،مقام یقیــن حضرت علی علیه
یا
ّ
الســام ،اســام و ایمان و یقین وصفات
ده گانه پیامبــران...از مهم ترین عناوینی
است که مولف برای تبیین سیمای یقین
به کار گرفته است.
بر مبنای اندیشــۀ مولف ،یقین از دو راه
تحصیل می شــود  .1:دالیــل نظری؛ اگر
انســان درمورد مبدأ و معاد مطالعه کرده
ودالیــل معتقــدان به خــدا و روز جزا و
منکران آن را بررســی کند ،از این طریق
به یقین می رسد.
 .2کشــف و شهود؛ گاه برای انسان حالت
کشف و شــهود حاصل می شود ،یعنی از
پس پرده غیب حقایق را می بیند ،در این
صورت خداوند با نور شهود در قلب و جان
او حاضر می شــود .چنین انسانی معاد را
با چشــم دل می بیند و آن را احســاس
می کند،
بنابر نظر صاحب اثر ،راه رسیدن به شهود،
صفای نفس وخودسازی و تصفیه باطن و
حد عالی است.
اصالح اخالق در ّ
نشانه های مومن واقعی
مولف با موضوعاتی هم چون،نشــانه های
مؤمن ،مؤمن بین دو خوف اســت ،نشانه
های ایمــان . ،قلب من ّور به نــور ایمان،
نشانه های سه گانه ایمان ،برخی از نشانه
های ايمان و مومن واقعی را مورد بررسی
قرار داده است.
هــم چنین معظــم له با بیــان روایتی از
امام صادق علیه الســام ،سیزده ویژگی

مشــکالت جســمی ،روحــی ،فــردی،
اجتماعی ،خانوادگــی ،فامیلی ،اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی ،طبیعی ،انواع بیماری
ها ،زلزله ها ،سونامی ها ،جنگ ها ،قحطی
ها و خشکســالی ها و مانند آن در زندگی
بشــر وجود دارد و الزمه زندگی وی شده
است»
به فکر آینده باش
در بخش پایانی این کتاب نیز موضوعاتی
همچون «حســن ظن به خدا»« ،ویژگی
های سیزده گانه مؤمن»« ،ارکان ایمان»،
«حجاب های معرفت»« ،نشــانه های سه
گانه ایمان»« ،اســام و ایمان و یقین»،
«صفــات ده گانــه پیامبــران»« ،طعــم
ایمــان»« ،قدرت فوق العــاده خداوند»،
«مقام رضــا»« ،عوامل رســیدن به مقام
صدیقین»« ،افســوس گذشته» و «غذای
حالل» به چشم می خورد.
مولف در بخش پایانی کتاب می نویســد:
بســیار اتّفاق می افتد که انســان درباره
حوادث گذشــته که انجام شــده و کار از
کار گذشته ،تأسف می خورد که ای کاش
چنین و چنان می شد ،مث ً
ال جوانی عاشق
دختری شده و دوســت دارد با او ازدواج
کنــد ،ناگهان ّ
مطلع می شــود کــه او با
دیگری ازدواج کرده است.
آه وافسوسش شروع می شود که ای کاش

الزم به ذکر اســت اين اثر ،همچون ساير
تألیفات نویســنده ،كتابى اســت مملو از
مطالب اخــاق علمى و عملــى ،نکات و
لطایف و ظرافت های روایی و تفســیری
و قرآنی .
هم چنیــن براى كتاب حاضــر ،عالوه بر
فهرســت تفصيلى مطالب که در آغاز آن
ذكر شده ،فهرســت منابع و مأخذها نیز
در پایان کتاب فراهم شــده است ،لذا اين
اثر ارزشــمند ،مستند اســت و نویسنده،
ارجاعات و استناداتش را بهصورت پاورقى
ذکر کرده است.
گفتنی اســت ايــن اثر نفیس بــا تنظیم
و تدویــن حجه االســام علیــان نژادی،
نخســتین بار در سال 1393در یک جلد
و در  208صفحه ،توســط انتشارات امام
علی بن ابی طالب علیه الســام به رشتۀ
تحریر در آمده که تــا کنون نیز چندین
مرتبه تجدید چاپ شده است.
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چهل حدیث اخالقی و سنت اربعین
نویسی

ساختار اصلی کتاب

گزارش محتوایی اثر

از این رو مولّف در مطلبی به سختی های
اجتناب ناپذیر زندگی مؤمنان پرداخته که
قسمتی از آن به این شرح است« :زندگی
انسان ،چه بخواهد و چه نخواهد ،آمیخته
با انواع ســختی ها و مشکالت و حوادث
تلخ و شــیرین است ،به گونه ای که نمی
توان باور کرد که کســی در طول عمرش
مشکلی نداشته باشد.

وضعیت کتاب
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از این رهگذر حضــرت آیت اهلل العظمی
مــکارم شــیرازی (مدظله) ،کــه همواره
نیــاز مخاطبین را در نظــر دارد ،روایات
و مباحث اخالقی کتاب ارزشــمند اصول
کافــی را مورد بحث قــرار داده و با بیان
شــیوا و شــیرین و جذاب خــود مطالب
ارزشمندی در شــرح و تفسیر آن مطرح
کردند ،که در قالــب تألیف کتاب «چهل
حدیث اخالقی» تقدیم عالقمندان آموزه
ها و معــارف اخالقی اهل بیــت (علیهم
السالم) شده است.

شــود ،به عنوان کتاب درســی برگزیده
شــود تا طالب عزیــز و روحانیون گرامی
و عمــوم دانش پژوهان دینی از چشــمه
ســار احادیث حضرات معصومین(علیهم
السالم) روح و جانشــان را سیراب کرده
و آن را در ســفرهای تبلیغی و سخنرانی
های دینی و ماننــد آن به مردم مؤمن و
متدین نیز برسانند.
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مســائل اخالقى در هر زمــان از اهميت
فــوق العــادهاى برخوردار اســت ،لیکن
مسائل اخالقی در زمان کنونی که عوامل
فســاد و انحراف در اين عصر بيشتر شده،
جایگاهــی دو چندان می یابــد ،در این
میان نقش عالمان دلســوز برای گسترش
اخالق و پویایی جامعه انکار ناپذیر است.

(مدظله)

غیظ»« ،به غیر خدا امید نبند»« ،وصیت
نامه لقمــان حکیم»« ،خــوف از خدا»،
«خــدا تو را می بینــد»« ،امید و عمل»،
«خــوف و تقوا»« ،مؤمن بیــن دو خوف
اســت»« ،مقام رب» و «بــه اعمالت دل
مبند» از دیگر موضوعات مطرح شــده در
کتاب چهل اخالقی است.

بــرای مؤمن بیان کرده کــه چهار صفت،
درحقیقت به رابطه انسان با خدا پرداخته،
و چهــار صفت بعدی به رابطه انســان با
خود وهمنوعانش می پردازد .از جمله آن
ویژگی ها این اســت که مومن خود را به
زحمت و سختی می اندازد ،ولی بر مردم
چیزی را تحمیل نمی کند.

نصیب او می شد ،در حالی که برای آنچه
گذشــته و ما از فلســفه آن آگاه نیستیم
افسوس نخوریم ..به تعبیر مولّف ،گذشته
را نمــی توان تغییر داد ،ا ّما درمورد آینده
می تــوان کاری کرد .بنابرایــن ،وقت و
نیرویت را به سمت کاری که شدنی است
هدایت کن وآینده ات را بساز.

معارف اسالمی

مظلوميتمضاعفامامحسن(علیهالسالم)

چکیده:

در حیات سیاسی و تحلیل های تاریخی
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در تحلیــل حیات سیاســی امام حســن
مجتبی(علیــه الســام) گاهی از ســوی
مخالفان مغــرض و ح ّتی ناآگان شــیعه
نظراتی ارائه می شــود کــه ظلم در حق
آن نواده پاک رســول خدا(صلی اهلل علیه
و آله) به شــمار می آید .ایــن تحلیل ها

می توان گفت امام حسن(علیه السالم) در
زمانــه خود ،از پس و از پیش ،از خودی و
دشمن م ّکار ،آماج ضربه شمشیر ،شایعه،
تهمــت و اهانت بود .نیز در زمانه ما آماج

وقتی خبر شهادت امام علی(علیه السالم)
و بیعت مردم با امام حســن(علیه السالم)
به شام رسید ،معاویه دو نفر از جاسوسان
خود را به کوفه و بصره فرســتاد تا هم از
اوضاع این دو شــهر اطالعاتی را کسب و
برایش ارســال کنند و هم حتی االمکان،
مردم این نواحی را علیه امام مجتبی(علیه
السالم) تحریک نمایند .به دستور امام هر
دوی آنها دســتگیر و مجازات شدند)1(.
امام بعد از آن ،نامه ای به معاویه نوشــت
و خواستار تسلیم او شد .در مقابل معاویه
هم از امام(علیه الســام) خواست تسلیم
شود ،تا اموال عراق را در اختیارش نهاده
و خالفــت را بعد از مرگــش به او واگذار
کند )2(.ســپاه شام وارد عراق شد و از با

بــه گزارش دینــوری ،معاویه در مســیر
لشکرکشــی خود به طرف کوفه ،سپاهی
را بــه فرماندهــی «عبداهلل بــن عامر بن
کریز» به ســوی منطقه «انبار» فرستاد تا
با دور زدن سپاه امام حسن(علیه السالم)،
از آنجا به ســوی مدائن پیشــروی کند.
امام(علیه السالم) که وضع را چنین دید،
خود عازم «ســاباط مدائن» شد )4(.البته
پیش از آن ،ســپاه عبیداهلل را عازم جنگ
با نیروهای اصلی شــام به فرماندهی خود
معاویه کرد.
یکی از اولین حیله های معاویه ،درســت
همیــن جــا شــکل گرفــت .او «مغیرة
بــن شــعبه» و «عبــداهلل بن عامــر» را
به «ســاباط» فرســتاد تا درباره صلح با
امام(عليه الســام) ســخن بگویند .وقتی
آنها دست خالی از نزد امام(عليه السالم)
بیرون آمدند ،زیر لــب  -و برای تحریک
خوارج  -به گونه ای که مردم بشنوند می
گفتند« :خدا به وسیله فرزند پیامبر خون
مــردم را حفظ کرده فتنه را به واســطه
او آرام کــرد و صلــح را پذیرفت» .با این

دور شــدن امام(عليه الســام) از ســپاه
عبیداهلل بن عباس ،که به دلیل گردآوری
نیرو و یا آماده کردن مدائن برای جلوگیری
از تجاوز غارتگران شام صورت گرفته بود،
مشکالت خاصی را برای نیروهای امام در
مواجهــه با معاویه به وجود آورد .لشــکر
کوفه در منطقه «حبوبیه مســکن» مقابل
ســپاه شــام قرار گرفت .معاویه دوباره با
اســتفاده از شیوه های حیله گرایانه خود،
درصدد فریب ســپاه امام(علیه السالم) بر
آمــد .او «عبدالرحمن بن ســمره» را نزد
عبیداهلل و ســپاهش فرســتاد تا به دروغ
بگوید« :حســن(عليه السالم) درخواست
صلح کرده اســت؛ اما مردم او را تکذیب
کرده و دشنام دادند»)7(.
پس از آن به طور مخفیانه در پی «عبیداهلل
بن عباس» فرمانده سپاه امام فرستاد و به
وی پیغام داد« :حسن از ما تقاضای صلح
کرده اســت .اگر هم اکنــون به ما ملحق
شــوی ،به تو یک میلیــون درهم خواهم
داد .نیمــی را اکنون می گیری و نیمی را
وقتی که داخل کوفه شدیم» .عبیداهلل نیز
شبانه به معاویه پیوست!
از برخــورد معاویــه در پرداخــت پول و
نیــز اخبــار دیگر ،چنین بر مــی آید که
معاویه به دروغ مســأله درخواست صلح
را از طرف امام(عليه السالم) مطرح کرده
بــود .در اصل ،اگر امام صلــح را پذیرفته
بود ،معنا نداشــت که معاویه حاضر شود

سیاستی که معاویه از آن بهره کافی برد،
استفاده از شایعاتی بود که خود آنها را در
سه منطقه کوفه ،ســاباط و میدان جنگ
منتشر می کرد .کوفیان گمان می کردند
که کار تمام شــده است .در میدان جنگ
چنین منتشر شد که امام تان درخواست
صلح کرده اســت .در «ســاباط» نیز خبر
رفتن عبیــداهلل و بخش اعظم ســپاه به
امام(عليه السالم) رسیده و حتی شایع شد
که «قیس بن سعد» نیز صلح کرده است.
نتیجه این اختــاف افکنی ها و حیله ها
این شــد که گروه فراوانی از اشراف عراق
به معاویه پیوســته و حتی گفته بودند که
حاضرند حســن(عليه الســام) را دست
بسته به او تحویل دهند.
به نوشــته «ابن اعثم» ،زمانی که قیس،
ضمن نامه ای خبر رفتن شــمار زیادی از
سپاه عراق را به امام(علیه السالم) نوشت،
حضرت بــزرگان اصحاب خــود را فراهم
آورده و فرمــود« :ای مــردم عراق! من با
شــما جماعت چه کنم؟ این نامه «قیس
بن سعد» است ،او نوشته است که اشراف
و بزرگان شما نزد معاویه رفته اند .به خدا
سوگند این از شما عجیب نیست .شما در
«صفین» پدرم را بر حکمیت اجبار کردید
و زمانــی که آن را پذیرفت ،بر او اعتراض
نمودیــد .برای بار دوم شــما را به جنگ
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مقدمه:

آمادگی ســپاهیان شام و عراق برای
مصاف ،بعداز شهادت امام علی(علیه
السالم)

فرماندهــی ســپاه امام(عليه الســام) را
«عبیداهلل بن عباس» عهده دار بوده است.
از دالیل عمده انتخاب عبیداهلل آن بود که
امام(علیه السالم) در آن فضای پر ابهام ،با
انتخاب شخصی مورد اعتماد از خاندانش،
در پی تضمین مقاومت و وفاداری فرمانده
نیروهای خود بود .افزون بر آن ،عبیداهلل،
کینه شــدیدی نســبت به معاویه داشت؛
زیرا چندی پیش از آن« ،بسر بن ارطاة»،
یکی از فرماندهــان معاویه ،در حمله ای
که بــه حجاز کرد ،دو فرزنــد عبیداهلل را
در پیش چشمان مادرشان سر بریده بود.
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مظلوميت مضاعف امام حسن(علیه
الســام) در حیات سیاسی و تحلیل
های تاریخی

در حالی کــه امام حســن مجتبی(علیه
الســام) از خانه تا لشــگرگاه در معرض
خیانت بود ،یارانی داشــت که با سنگین
شــدن کفه قدرت در جناح مقابل ،به آن
سو متمایل می شدند .یارانی داشت که به
راحتی خود را در برابر پول می فروختند.
افرادی در لشــگر خود داشت که بواسطه
شایعات از پشــت بر امام خویش شمشیر
کشــیدند .امام با کسانی به جنگ معاویه
می رفت که رهبری امام را فقط با انگیزه
قومــی تقابل ســ ّنتی و تاریخــی عراق با
شــام و یا خصومت بــا عثمانی مذهبان و
خاندان بنی امیه ،پذیرفته بودند .آیا اینان
حاضر می شوند که تا پای جان با معاویه
بجنگنــد؟ این در حالی اســت که جنگ
فقط با حضور شیعیان خالص می توانست
به نابودی نسل شیعه منجر شود.

سالگرد شــهادت امام حسن مجتبی(علیه
الســام) فرصت خوبی اســت برای مرور
بحــث برانگیزتریــن مقطــع زندگی آن
حضــرت ،یعنی صلح بــا معاویه و تحلیل
عوامل مختلفی که به ایــن حادثه منجر
شــد .عدم تحلیل درست جزئیات حوادث
منتهی به این واقعه و بی توجهی به سیره
سیاســی آن حضرت ،موجب پدید آمدن
برخی شــبهات و پندارهای ناصواب راجع
به شخصیت آن امام همام ،شده است .لذا
در ادامه به مرور اجمالی حوادث منجر به
ایــن صلح و پیش زمینــه ها و عوامل آن
می پردازیم.

حیله های متنوع معاویه در مواجهه
با لشکر امام(علیه السالم)
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امام حســن مجتبی(علیه السالم) از خانه
تا لشــگرگاه در معرض خیانت بود ،یارانی
داشت که با سنگین شدن کفه قدرت در
جناح مقابل ،به آن سو متمایل می شدند.
یارانی داشت که به راحتی خود را در برابر
پول می فروختند .افرادی در لشــگر خود
داشت که بواسطه شایعات از پشت بر امام
خویش شمشیر کشیدند .امام با کسانی به
جنگ معاویه می رفت که رهبری امام را
فقط با انگیزه قومی تقابل س ّنتی و تاریخی
عــراق با شــام و یا خصومت بــا عثمانی
مذهبان و خانــدان بنی امیــه ،پذیرفته
بودنــد .آیا اینان حاضر می شــوند که تا
پای جان با معاویه بجنگند؟ این در حالی
اســت که جنگ فقط با حضور شــیعیان
خالص می توانست به نابودی نسل شیعه
منجر شود .امام حســن(علیه السالم) در
زمانــه خود ،از پس و از پیش ،از خودی و
دشمن م ّکار ،آماج ضربه شمشیر ،شایعه،
تهمــت و اهانت بود .نیز در زمانه ما آماج
تهمت ،کج فهمی و غفلت مدعیان دانش
و عوام ناآگاه به صورت همزمان است .این
یعنی ظلم مضاعف در حق ســرور جوانان
بهشــت و یکی از مصداق هــای بارز آیه
طهارت و عصمت.

متوجه صلحی اســت که توسط
بیشــتر
ّ
سیاســت مکر و فتنه معاویــه بر جامعه
آن روز تحمیل شــد .هنوز این سوال در
ذهن بعضی شــیعیان نا آگاه است که چرا
امام حسن(علیه الســام) با وجود یارانی
بــه مراتب بیشــتر از امام حســین(علیه
الســام) ،صلــح کــرد؟! هنوز از ســوی
نویســندگان مغرض چنین تبلیغ و ترویج
می شــود که حســن بن علی حکومت را
در برابر پــول واگذار کرد! و یا اینکه خود
ایشــان پیشــنهاد صلح داد و در قرارداد
صلح ،حکومت بعد از معاویه را برای خود
محفوظ داشــت؛ یعنی حال که توانی در
حفظ حکومــت دربرابر رقیــب قدرتمند
ندارد با رقیب معامله کرده است!

تهمت ،کج فهمی و غفلت مدعیان دانش
و عوام ناآگاه به صورت همزمان است .این
یعنی ظلم مضاعف در حق ســرور جوانان
بهشــت و یکی از مصداق هــای بارز آیه
طهارت و عصمت.

عبور از رود فرات خود را به کوفه نزدیک
تر کرد .در این هنــگام امام مجتبی(علیه
الســام) به مردم کوفه دســتور آمادگی
بــرای مقابله داد و حجــر بن عدی را نیز
مأمور ســاخت تا مردم را بــرای این کار
بسیج کند)3(.

سخن ،ســپاه امام(علیه السالم) مضطرب
شــده و مردم در راســتگویی آنان تردید
نکردند .پس از آن بود که بر حســن(علیه
السالم) شورش کرده بار و بنه او را غارت
کردند )5(.شــیعیان ،امام(علیه السالم) را
در میان خود گرفته از معرکه دور کردند.
با این حال «جراح بن سنان» با این فریاد
که تو نیز همانند پدرت مشــرک شــده
ای ضربتی بر ران امام(علیه الســام) زد.
شیعیان بر ســر جراح ریخته او را به قتل
رساندند .امام(علیه الســام) نیز به خانه
امیر ساباط« ،سعد بن مسعود ثقفی» آمد
و برای معالجه در آنجا ماند)6(.

یــک میلیون درهم به عبیــداهلل بپردازد.
بســیاری از مــردم عراق مترصــد بودند
تا تمایــل امام(عليه الســام) را به صلح
ببینند ،در آن صورت لحظه ای در ســپاه
نمی ماندند .با رفتــن عبیداهلل ،قریب دو
سوم سپاه عراق به معاویه پیوست .در آن
هنگام «قیس بن سعد» جانشین عبیداهلل
بن عباس به عنوان امیر لشــکر کوفه شد.
اشــراف عراق که وضــع را به این صورت
دیــده و احتمال پیــروزی معاویه را قوی
دانســتند ،مرتب به معاویه ملحق شده و
یا پیام بیعت می دادند .بالذری می گوید:
بزرگان عراق نــزد معاویه آمده بیعت می
کردند .اولیــن نفر« ،خالد بن معمر» بود.
او گفت :بیعــت او به معنای بیعت تمامی
افراد قبیله ربیعه است)8(.

با معاویه خواند ،سســتی کردید تا آن که
کرامت الهی نصیب او شد .پس از آن بدون
اکراه با من بیعت کردید ،من بیعت شــما
را پذیرفتم و قدم در این راه گذاشتم ،خدا
آگاه است که قصد من چه بوده است؛ اما
ببینید شما چه کرده اید .ای مردم عراق!
همین برای من کافی اســت ،مرا در دینم
فریب می دهید»)10(،)9(.
مفاد صلح نامه امام(ع) با معاویه
در مــورد موادی که در صلــح نامه ،بین
امام(عليه السالم) و معاویه به امضا رسید،
در مــدارک تاریخــی اتفاق نظــر کاملی
وجود نــدارد .در اینجا نه تنها شــایعات
منتشــره در آن ایام؛ بلکــه غرض ورزی
های مورخین و راویان نیز اثر فراوانی در
آشــفتگی های مربوط به نقل مواد صلح
نامه گذاشته است .بزرگ نمایی پاره ای از
مواد به همراه سانسور سایر بندهای صلح
نامه ،جعل موادی غیر واقعی و نادرســت،
بی توجهی به ذکر شــروط اساسی جهات
مختلف ،تحریفی اســت کــه در این نقل
های تاریخی بروز کرده است.

مالحظاتی درباره مفاد صلح نامه
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در باره آنچه از مفاد صلح نامه گفته شــد،
باید به نکاتی بپردازیم .یکی درباره شرط
مالی و دیگری درباره شرط خالفت.
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درباره شرط مالی که در مصادر متعددی
آمده و حتی برخی از شیعیان برای توجیه
آن راه هايی جســته اند( )17باید گفت:
اصوالً بــا توجه به آنچه که گذشــت ،ما
تنها متن پیش گفته را درســت دانســته
و بر این اســاس ،از اســاس وجود چنین
شرطی را در قرارنامه نادرست می دانیم.
شــاهد مهم آن است که وقتی امام شنید
که «عبداهلل بن نوفل» خود چنین شرطی
را با معاویه در میان گذاشــته ،برآشفت و
فرمــود« :معاویه نمیتواند در بیت المال
مســلمانان تعهدی را برای من بپذیرد».
این اســتدالل با شــیوه ای که از امامان
می شناســیم ،به خوبی قابل درک است.
اکنون سؤال این است که مورخان از کجا
چنین شرطی را مطرح کرده اند؟
پاسخ این پرســش از مطالب پیش گفته

عوامل منجر به صلح تحمیلی در بیان
امام(ع)
سســتی مردم در حمایــت از امام(علیه
الســام) ،از مهمترین دالیــل اقدام امام
بــرای پذیرش صلح بود .همــان طور که
دیدیم هیچ کس نمی تواند مدعی شــود
که امام به جنگ با معاویه اعتقاد نداشــته
است .سخنان و مواضع او کام ً
ال خالف این
نکتــه را ثابت می کند .بعد از کارگر واقع
شدن حیله های معاویه در بخش اعظمی
از ســپاه کوفه ،امام(علیه السالم) دریافت
کــه به این مردم نمی تــوان اعتماد کرد.
این عدم اعتماد ،تنها شامل عدم همکاری
آنهــا نبود بلکه امام مــی فرمود« :به خدا
ســوگند اگر با معاویه درگیر شوم ،اینان
گردن مــرا گرفته به صورت اســیر به او
تحویل می دهند»)27(.
السالم) در شرایط دشوار
امام حسن(علیه ّ
عراق و بی اعتنایی مردم به درخواســت
هــای وی برای جنگ ،در آســتانه اصرار
معاویــه در کنــاره گیــری وی ،ضمــن
ســخنانی به بیان مواضــع خود پرداخت.
امام در آغاز اعالم کــرد که درباره جنگ
با شــام هیچ گونه تردید و دودلی ندارد:
«شک و پشیمانی ما را از جنگ با شامیان
باز نمی دارد؛ بلکه ما با بردباری و آرامش،
با آنهــا می جنگیم» .آنــگاه امام به بیان
روحیه مردم پرداختند« :شــما با گذشته
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«بالذری» دربــاره ویژگی های صلح نامه
می نویســد« :معاویه خــود صلح نامه ای
نوشــت و برای حســن بــن علي(علیهما
السالم) فرستاد و آن این بود که من با تو
ّ
صلح کردم مشروط بر آن که خالفت بعد
از من از آن تو باشــد و این که بر ضد تو
توطئه ای نکنم و در هر سال یک میلیون
درهــم از بیت المال بدهم به اضافه خراج
فسا و دارابجرد .این متن را گواهانی چون
محمد بن اشعث کندی و عبداهلل بن عامر
تأیید کرده و تاریخ کتابت آن ربیع اآلخر

بسیاری از منابع دیگر بدون آن که اشاره
به متن خاصی بکنند از شــرط جانشینی
الســام) پس از معاویه
امام حسن(علیه ّ
ســخن گفته اند )13(.منابع دیگری نیز
از تعهدات مالی نسبت به خراج درابجرد،
فسا ،اهواز و یا پرداخت یک میلیون درهم
در سال یاد کرده اند )14(.همچنین گفته
شده اســت که شــرط دیگر آن بوده که
معاویه بــه امیر المؤمنین(علیه الســام)
سب نکند)16(،)15(.
ّ
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زمانی که «عبداهلل بن نوفل» بازگشــت و
مســائلی را که طرح شده بود را بازگفت،
امام به او فرمود« :این مصالحه ای اســت
که میان حســن بن علی بن ابی طالب و
معاویه بن ابی سفیان می افتد .بر آن قرار
ی
بــا او صلح می کند و امر خالفت به او م 
گذارد که چون وفات او نزدیک رسد ،هیچ
کس را به ولی عهــدی نصب نکند و کار
خالفت به شورا گذارد تا مسلمانان کسی
را که صالح دانند ،نصب کنند .شرط دیگر
آن است که مســلمانان علی العموم از او
ایمن باشــند هم به دست و هم به ُزفان و
با کافه خالیق زندگانی نیکو کند .شــرط
ســوم آن است که شــیعیان و متعلقان و
متصالن علی بن ابی طالب هر کجا باشند
از او ایمن باشــند و به هیچ کس از ایشان
اندک و بســیار تعلقی نســازد و تعرضی
نرســاند .بر این جمله عهد کرد و پذیرفت
معاویة بن ابی ســفیان حجــت و میثاق
خدای تعالی بر خویش گرفت و قبول کرد
که بر این عهد و شــرط وفــا کند و هیچ
مکر و کید نسگالد .حسن بن علی و برادر
او حسين و هیچ کس را از فرزندان و زنان
و خویشــان و متصالن ایشان و اهل بیت
سر و عالنیه در حق
سید المرسلین را در ّ
ایشان بدی نکند و نفرماید و ایشان را در
کل احوال هر کجا در اقطار دنیا باشــند
ایمن دارد و نترساند .و السالم»)11(.
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به هر حال نقل هــای مختلف و پراکند ه
ای دربــاره مواد این صلح نامه وجود دارد
کــه هر کدام قســمتی از متــن اصلی را
یادآور شدهاند .ابن اعثم کوفی می نویسد:
زمانی که برخورد میان امام(علیه السالم)
و معاویــه به صلح انجامیــد ،آن حضرت
«عبداهلل بــن نوفل» را خواســت و به او
فرمــود« :نزد معاویه بــرو و به او بگو اگر
مردم بر جان و مال و فرزندان و زنان خود
ایمن هستند ،من با تو بیعت می کنم ،در
غیر این صورت ،با تو بیعت نخواهم کرد».
عبداهلل نزد معاویه رفت و از پیش خود به
او گفت« :برای صلح شــروطی وجود دارد
کــه باید بپذیــری .اول آن که خالفت به
تو واگذار می شــود در صورتی که پس از
خود خالفت را به امام حســن(ع) واگذار
کنی .دیگر این که ساالنه  55هزار درهم
از بیــت المال به او اختصــاص دهی .در
ضمن خراج دارابجرد را نیز می باید به او
بدهی .مردم نیز باید امنیت کامل داشــته

باشــند» .معاویه این شروط را پذیرفت و
سپس دستور داد تا برگه سفیدی آورده،
پایین آن را امضا کرد و آن را نزد حســن
السالم) فرستاد.
بن علی(علیهما ّ

سال  41هجری بوده است .زمانی که امام
متــن مزبور را خواند ،فرمود :مرا در طمع
چیزی انداخته که اگر آن را می خواستم
حکومت را به وی تسلیم نمی کردم .آنگاه
عبداهلل بن حرث بــن نوفل را نزد معاویه
فرســتاد و بــه او فرمود :بــه معاویه بگو:
اگر مــردم امنیت دارند ،مــن با او بیعت
مــی کنم .معاویه کاغذ ســفیدی را به او
داد و گفــت :هر چه مــی خواهی در آن
السالم) متنی
بنویس»! امام حســن(علیه ّ
را نوشت( )12که پیش از این ذکر شد.

روشن می شــود .دیدیم که در نقل «ابن
اعثم» آمده بود که «عبــداهلل بن نوفل»
این شــرط را مطرح کرد« .بالذری» نیز
نقل کرده بود که معاویه خود شروطی را امام ،پیشنهاد دهنده صلح نبود
نوشت و در میان آنها شرط مالی را مطرح
کرد .عالوه بر اینها ،به نظر می رســد که نکتــه ای کــه در تبییــن موضــع امام
شایعاتی نیز برای خراب کردن شخصیت حســن(عليه السالم) در مســاله صلح با
امام(علیه الســام) از طرف جاسوســان معاویه اهمیت دارد ،آن است که امام(ع)
معاویــه و بعدها مورخان درباری انتشــار خود درخواســت صلح را مطــرح نکرده
یافته باشد .گویا همان هیئتی که از طرف است .بلکه این معاویه بود که می خواست
معاویه به «ســاباط مدائن» آمد تا درباره بدون دردســر عراق را تصــرف کند و لذا
صلح مذاکره کند ،همین شــرط مالی را اصرار داشت تا امام(ع) را راضی به کناره
گیــری از حکومت کند .در برابر این نظر،
مطرح کرده بود)18(.
برخــی از منابع ،به تبع شــایعاتی که در
نکتــه دیگری که شــاهدی بر عدم وجود همان زمان نشــر می شده  -و کسانی از
شــرط مالی در قرارنامه است این که پس راویان اخبار ،آنها را به عنوان خبر تاریخی
از صلح« ،ســلیمان بن صرد خزاعی» در گزارش کرده اند  -چنین وانمود کرده اند
اعتراض به امام(ع) گفت که چرا ســهمی که امام(عليه السالم) خود صلح را مطرح
بــرای خود در «عطاء» قرار نداده اســت .کرده و طبعا به آن تمایل داشــته اســت.
()19
( )22در رد این نظر ،شواهدی وجود دارد
درباره شــرط مربوط به جانشــینی امام که به آنها اشاره می کنیم.
حسن(علیه ّ
الســام) به جای معاویه نیز نخستین شــاهد خبر «یعقوبی» است که
نظیــر همین اســتدالل ها وجــود دارد .می گوید :معاویه گروهی را به «ســاباط
در برخــی نقل ها آمده اســت که بر پایه مدائن» فرســتاد تا درباره صلــح با امام
قرارنامــه تنظیم شــده ،بنا شــد که امام
السالم) ســخن بگویند .این
حســن(علیه ّ
حسن(ع) جانشــین معاویه باشد و حتی همان مالقاتی است که امام در آن ،صلح
گفته شــده است که در آن قرارنامه آمده را رد کرده است )23(.بنابراین امام(عليه
بود که اگر امام حســن(ع) درگذشــت ،الســام) ،اولین درخواست های معاویه را
برادرش جانشین معاویه خواهد بود[ )20(.براي صلح] رد کرده است.
در ایــن باره نیز ،امــام حاضر به پذیرش
آنچه «عبداهلل بن نوفل» مطرح کرده بود شــاهد دیگر نامه های نخست امام(عليه
 و یا آنچنان که در نقل «بالذری» آمده ،السالم) اســت که در همه آنها بر موضعخود معاویه پیشــنهاد کرده بود  -نشــد .جنگ پافشاری شــده و در آنها [معاويه]
در برابــر ،امام در متنی کــه خود تنظیم تهدید شده اســت که اگر تسلیم نشود با
کرد ،از اســاس ،حق تعیین والیت عهدی سپاه امام(ع) مواجه خواهد شد.
را از معاویــه گرفــت .تأکیــد امام در آن شــاهد دیگر آن که امام(عليه السالم) در
متــن ،بر آن بود که معاویــه کار خالفت سخنرانی خود با مردم به صراحت بر این
را به مســلمانان واگذار کند .تصوری که نکتــه تأکید کردند کــه معاویه صلحی را
امام از معاویه داشــت ،ایــن بود که او به از ما خواســته اســت که هیچ شرافت و
هر روی در صــدد موروثی کردن خالفت عزتی در آن نیست .اگر برای جنگ آماده
خواهد بود .در این صورت بهتر است تا در هستید من در کنار شــما هستم؛ اما اگر
این قرارنامه دست او بسته شود .اگر امام حیات را دوســت دارید ،بگویید تا صلح او
سخن از جانشینی خود به میان می آورد را بپذیریم)24(.
این خود تأییدی بر نظام موروثی می بود.
الســام)
زمانــی کــه امام حســن(علیه ّ
تعبیر «شــوری المسلمین» گرچه اندکی
کلی بود ،اما راه خالصی از دست موروثی
شدن بود)21(.

دریافت کــه مردم از اطــراف او پراکنده
شــده و کوفیان به او خیانت کرده اند ،به
صلح تمایــل یافت .پیش از آن ،معاویه او
را به صلح دعوت کرده بــود؛ اما امام(ع)
آن را نپذیرفتــه بود .در واقع شــایعات و
دروغ هایی که معاویه درباره صلح منتشر
کرد ،ســبب شــد تا جمعــی از مورخان
اظهار کنند که خود امام(عليه الســام)،
صلح را پیشنهاد کرده است .او برای فریب
«عبیداهلل بن عباس» به او نوشت« :حسن
برای صلح با من نامه نگاری کرده است».
( )25چنیــن شــایعاتی ،بعدها به صورت
نقل های تاریخــی در آمده و واقعیات را
دگرگون کرده است)26(.

خــود تفاوت کرده اید .آنگاه که به صفین
می رفتید ،دین تان در پیش رویتان بود؛
اما امروز دنیاتان مقدم بر دین تان است».
آنگاه افزود« :شما در بین دو جنگ خونین
صفین و نهروان قرار گرفته اید ،بر کشــته
های خــود می گریید و دربــاره آنها ،در
طلب ثار خویش هستند ...و اکنون معاویه
از ما تقاضای صلح کرده ،صلحی که هیچ
گونه سرافرازی و شرافت و انصافی در آن
وجود نــدارد» )28(.امام بــا این بیان به
مردم عراق اعالم کردند که وارد شدن در
کار صلــح به هیچ روی به نفع مردم عراق
نیست.
پــس از آن ،امام(علیه الســام) از مردم
خواست تا تکلیف او را روشن کنند« :اگر
آماده برای نبردید ،صلح او را رد کرده ،با
تکیه بر شمشــیرمان ،کار او را به خدا وا
می گذاریم؛ اما اگر «ماندن» را دوســت
دارید ،صلــح او را بپذیریم و برای شــما
تأمیــن بگیریم» .در این وقت مردم از هر
سوی مســجد به فریاد در آمده و با ندای
«ال ْ َب ِق َّية ال ْ َب ِق َّية» صلح را امضا کردند)29(.
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یکــی از مهــم تریــن دالیــل امام(علیه
الســام) برای پذیرش صلــح ،آن بود که
اقدام مزبــور برای حفظ شــیعیان انجام
شده اســت .معترضان به امام از دو گروه
بودند ،کســانی کــه از افراطیون خارجی

امام در پاســخ اعتراض «حجر بن عدی»
به پذیرش صلح فرمــود« :ای حجر! همه
مردم آنچه را تو دوست داری ،خوش نمی
دارند .من این اقــدام را جز به قصد زنده
ماندن تــو [و امثال تو] نکــردم ،خداوند
نیز هر روز دســت اندر کار ،کاری است».
( )37همچنین «مالک بن ضمره» درباره
صلح به امام اعتراض کرد .امام در پاســخ
او فرمودنــد« :ای مالــک! چنین مگوی،
زمانــی که من دیدم که مردم جز عده ای

به هر روی حفظ شــیعه یکی از ضرور 
ت
هایــی بود کــه امــام را وادار به پذیرش
اقدامی کرد که از انجام آن خود رشــادت
خاص خــود را می طلبید .بــرای امام و
اصوال هر فرد مکتبی ،مهم آن اســت تا به
رسالت شرعی خویش عمل کند نه آن که
به دلیل احتمال طعنه های مردم ،خود را
به دامی در انــدازد که جز نابودی خود و
همراهان حاصلی ندارد .امام مجتبی(علیه
السالم) درباره صلح خود فرمود« :به خدا
ّ
سوگند آن کاری که من برای شیعیانم به
انجام رســاندم ،بهتر بود از آنچه خورشید
در طلــوع و غــروب خود بــر آن تابیدن
گرفت»)41(،)40(.
دسیســه چینی معاویه و شــهادت
امام(علیه السالم)
حیله گــری و کینه تــوزی معاویه علیه
امــام مجتبی(علیه الســام) منحصر در

منابــع مختلفــی از کتاب های ســیره و
تاریخ ،به این واقعه دردآلود اشــاره کرده
انــد که در ادامه برخی از آنها را مرور می
کنیم.
مورخ بزرگ اهل ســ ّنت
ابوالفرج اصفهانى ّ
در کتــاب معروفش «مقاتــل الطالبیین»
مىنویســد :حــدود ســال  50هـ ق که
معاویــه تصمیم گرفت از مردم مســلمان
براى خالفت پســرش یزیــد بیعت بگیرد
مانعى مقاوم تر از حســن بن على(علیهما
السالم) و سعد بن ابی وقاص در پیش پاى
خود ندید ،لذا دسیسه سم دادن آنها را به
اجرا درآورد که منجر به وفات هر دو شد.
براى مســموم کردن حسن بن على(علیه
السالم) پیامى به دختر اشعث همسر امام
حسن(علیه السالم) فرستاد که به پاداش
مسموم کردن آن حضرت تو را به ازدواج
یزید در خواهم آورد)44(.
در کتاب انســاب االشــراف نیز به نقل از
هیثم بن عدی آمده اســت که مسمومیت
امام حســن(علیه الســام) بــه تحریک
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صلــح امام(علیه الســام) و حفظ
شیعیان

آن حضرت در پاسخ یکی دیگر از معترضان
فرمودند« :هدف من در مصالحه با معاویه
جز آن نبود که وقتی سســتی یارانم را از
جنگ و روی گردانی آنها را از نبرد دیدم،
الاقل جان شــما را حفظ کنم» )35(.امام
در برابــر معترض دیگری ،صلح خویش را
مشــابه صلح جدش پیامبر اكرم(صلّی ّ
الل
علیه و آله) می داند ،با این تفاوت که آن
صلح ،صلح با کفار «بالتنزیل» بوده و این
با کفار «بالتأویل» .ســپس فرمودند« :اگر
من چنین نمیکردم ،از شیعیان ما کسی
نبود جز آن که کشته می شد»)36(.

عــده» هم تــن بدین معاملــه ننگین
«ج َ
َ
ســمى که معاویــه در اختیار او
داد و با
ّ
گذارده بود ،امام(علیه السالم) را مسموم
کرد .بدین ترتیب ،نقشــه و نیرنگ معاویه
عملى شد و امام حسن(علیه السالم) پس
از چهل روز بیمارى بر اثر مسمومیت ،در
سن  48سالگى به شهادت رسید)43(.
ّ
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امام عدم همراهی مردم را دلیل واگذاری
خالفت به معاویه یاد کردند .در شــرایط
عادی ،راه حلی جز این امر وجود ندارد .آن
حضــرت در جای دیگری فرمود« :به خدا
سوگند ،من از آن روی کار را به او سپردم
که یاوری نداشــتم ،اگر یاوری می داشتم
شــبانه روز با او می جنگیــدم تا خداوند
میان من و آنان حکم کند)32(،)31(».

امــام در مقابل ایــن تبلیغــات ،اقدام به
پذیرش صلــح را «عزت آور» دانســته و
ِیــن» معرفی می
خــود را « ُمعِــ ُّز ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
کردند .دلیل این امر را نیز چنین یاد می
کردند« :زمانی که دیدم شما قدرت کافی
در اختیار ندارید ،کار را تســلیم کردم تا
من و شــما بمانیم» )33(.امام در سخن
دیگری فرمود« :من برای حفظ شــیعیان
مان از قتل مصالحه کردم ،و اندیشیدم تا
این جنگ ها را تا مدتی به تأخیر بیندازم،
چه خداوند هر روز دســت اندرکار ،کاری
است»)34(.

معترضان ،نوعا عالقه مند به اهل بیت بوده
و کسانی از آنها همانند «حجر بن عدی»
خالفت را تنها حق آل علی می دانســت،
با این حال ،به سبب آگاهی از کینه توزی
امویان نسبت به اســام و داشتن روحیه
انقالبی ،بــر آن بودند تا به هر صورت ،در
مقابل آنها بایستند .جمالت فوق به خوبی
نشان می دهد که بینش امام بسیار قوی
و منطقی بوده اســت .آن حضرت دریافته
بــود که معاویه با چهره حق به جانبی که
گرفته و با ســپاه عظیمی کــه در اختیار
دارد ،مــی تواند حرکــت محدود عراق را
سرکوب کرده و برجستگان خاندان علوی
و شــیعیان را به بهانه قتــل عثمان نابود
کنــد .معاویه تمام ظواهــر کار را به نفع
خود شکل داده بود.

ابــن اثیر نیــز در کتــاب «الکامل» می
نویســد« :جعده دختر اشــعث بن قیس
کندى همسرش حسن بن علی را سم داد
و او را کشت»)46(.
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السالم) در جای دیگری
امام حسن(علیه ّ
فرمود« :من خواســته بیشتر مردم را در
صلح و ناخشــنودی نسبت به جنگ دیدم
و دوســت ندارم تا آنها را بر آنچه ناخوش
دارند ،اجبار کنم»)30(.

بوده و به همین دلیل بــا امام علی(علیه
الســام) نیز درگیر شده بودند و گروهی
ّ
از شــیعیان که روحیه انقالبی و آتشــین
داشته و با تسامح میانه ای نداشتند .آنها
با صلــح مخالف بــوده و گاه و بی گاه به
امام اعتراض می کردند .از میان معترضان
کسانی بودند که امام را « ُمذ ُّ
ِین»
ِل ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
می خواندند.

این کار را ترک کردند ،ترسیدم که ریشه
شما از زمین کنده شود .پس مصمم شدم
تــا برای دیــن ،در روی زمین فریادگری
باقــی بگــذارم» )38(.امــام در ســخن
دیگری فرمود« :من صلــح را پذیرفتم تا
از خونریزی جلوگیری کرده و جان خود،
خانواده و اصحاب صمیمی خودم را حفظ
کرده باشم»)39(.

میــدان نبرد و تحمیل صلــح نماند و آن
حاکم نابه کار اموی ،با ســوء اســتفاده از
غربــت امام(علیه الســام)  -که حتی تا
اندرونــی و منــزل حضرت نیــز مصداق
داشــت  -زمینه های شهادت حضرت را
فراهــم آورد .معاویه « َم ْروان بن َح َکم» را
«ج ْع َده» دختر «اشــعث بن
مأمور کرد تا َ
یس ِک ْن ِدى» را که یکی از همسران امام
َق ِ
حســن(علیه السالم) بود ،وادار به مسموم
نمــودن آن حضرت کنــد .در اجرا کردن
این نقشــه شــوم ،مروان از سوی معاویه
حتی به جعده وعده داد که اگر حسن بن
علی(علیهما الســام) را مسموم نماید ،به
همسرى یزید در خواهد آمد)42(.

معاویه صورت گرفت)45(.

 147و .148
( .)27اإلحتجاج على أهل اللجاج ،طبرسى ،احمد بن على ،محقق
 /مصحح :خرسان ،محمد باقر ،نشر مرتضى ،مشهد 1403 ،هـ ق،
چاپ اول ،ج  ،2ص .290
( .)28ن.ک :تحف العقول ،ابن شعبه حرانى ،حسن بن على ،محقق
 /مصحح :غفارى ،على اكبر ،انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسين ،قم 1404 ،هـ ق ،چاپ دوم ،ص 234؛ بحاراالنوار ،همان،
ج  ،44ص .22
( .)29بحاراالنوار ،همان ،ج  ،22ص  41و .42
( .)30اخبار الطوال ،همان ،ص .220
( .)31اإلحتجاج على أهل اللجاج ،همان ،ج  ،2ص .291
( .)32حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(علیه السالم) ،همان ،ص
 149تا 153؛ با تلخیص.
( .)33تحف العقول ،همان ،ص .308
( .)34األخبار الطوال ،همان ،ص .220
( .)35همان ،ص .221
( .)36علل الشرائع ،ابن بابويه ،محمد بن على ،كتاب فروشى داورى،
قم 1385 ،هـ ش ،چاپ اول ،ج  ،1ص .211
( .)37مناقب آل أبي طالب عليهم السالم ،ابن شهر آشوب
مازندرانى ،محمد بن على ،نشر عالمه ،قم 1379 ،هـ ق ،چاپ اول،
ج  ،4ص .35
( .)38ترجمة سبط رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم اإلمام
الحسن بن علي علیه السالم من تاریخ مدینة دمشق ،همان ،ص
.534
( .)39مناقب آل أبي طالب عليهم السالم ،همان ،ج  ،4ص .34
( .)40إعالم الورى بأعالم الهدى ،طبرسى ،فضل بن حسن ،نشر
اسالميه ،تهران 1390 ،هـ ق ،چاپ سوم ،ص .436
( .)41حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(علیه السالم) ،ص 149
تا  ،156با تلخیص.
( .)42ن.ک :مروج الذهب و معادن الجوهر ،مسعودی ،علی بن
حسین ،محقق :داغر ،یوسف ،اسعد ،موسسه دار الهجره ،قم،
۱۴۰۹هـ ق ،ج  ،2ص .427
( .)43بحاراالنوار ،همان ج  ،44ص 147؛ شرح نهج البالغة البن أبي
الحديد ،همان ،ج  ،16ص 29؛ تذكرة الخواص ،ابن جوزی ،یوسف
بن قزاوغلی ،الشريف الرضي ،قم1376 ،هـ ش ،ص  191و .192
( .)44مقاتل الطالبیین ،همان ،ص .60
( .)45جمل من انساب االشراف ،همان ،ج  ،3ص .59
( .)46الكامل في التاريخ ،ابن اثیر ،عزالدین علي بن محمد ،تحقيق:
عبد السالم تدمري ،عمر ،دار الكتاب العربي ،بيروت 1417 ،هـ ق،
الطبعة األولى ،ج  ،3ص .58

احکام شرعی

حکم اوراق مشارکت و سود آن

چگونگی تحقق شرکت

در چه صورتی گرفتن ســود در قبال اوراق مشــارکت صحیح لطفا بفرمایید که « شــرکت » چگونه محقق می شود؟
است؟
هرگاه دو مال طورى به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص
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آری؛ از معامالت الزم است.

الزم بودن معامالت شرکت به چه معنایی است؟
هيــچ يك از طرفين نمىتواند پيــش خود اين قرارداد را برهم
مدت شــركت حق ندارد تقاضاى تقسيم
زند و نيز قبل از پايان ّ
ســرمايه كنــد ،مگر اينكه چنيــن ح ّقى در قــرارداد براى او
پيشبينى شده باشد.

حکم قرارداد شراکت در مزد

شخصى باغى را به مبلغى خريدارى نموده است؛ ا ّما از آنجا كه
خود در شهر اشتغال به تحصيل داشته اين باغ و امالك پدرى
ســهم خود را به برادر بزرگ به صورت امانت مى سپارد .برادر
بزرگ مبلغ بسيار كمى (دو هزار تومان) به فروشنده باغ مذكور
به عنوان كمك به برادر مى دهد .حال پس از گذشتن چه سال
قضيه ،ا ّدعا مى كند پولى كه دادم قصد شــركت در اين
از اين ّ
معامله را داشتم .حكم شرع چيست؟

اگــر چند نفر با هم قرارداد كنند كــه در مزدى كه مى گيرند
شــريك باشــندً ،
مثل چند نفر ّ
دلل قــرار بگذارند كه هر قدر
هرگاه در ابتدا نگفته اين پول به عنوان شــركت اســت و ظاهر
درآمد پيدا كردند با هم قســمت كنند ،آیا شراکتشان صحیح
آن وام بوده ،شركت محسوب نمى شود.
است؟
شركت آنها صحيح نيست.
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چنانچه به شــکل مضاربه باشد ،و سود شرکت بيش از سودي داده نشــود و جدا كردن آندو از يكديگر ممكن نباشد در آن
مال شــركت حاصل مى شود ،خواه اين كار از روى قصد انجام
باشد که به صاحب اوراق پرداخت ميشود ،مانعي ندارد.
شده باشــد ،يا نه .همچنين اگر صيغه شــركت را به عربى ،يا
شراکت بدون سرمایه گذاری
فارســى ،يا هر زبــان ديگر بخوانند ،يــا كارى كنند كه معلوم
اگر کســی مقداری سرمایه داشته باشــد که جنس است ولی
شــود مىخواهند با هم شركت كنند ،شركت آنها در اموالى كه
بدهی اش بیشتر از سرمایه اش باشد می شود بدون سرمایه با
صيغه خواندهاند صحيح اســت و نيــازى به آميختن دو مال به
او شریک شد و کمک کرد تا بدهی اش را بدهد؟
يكديگر نيست.
ســرمایه گذاری احتیاج به پرداخت سرمایه دارد و اال در آنجا
الزم بودن معامالت شرکت
بصورت کارمند یا به شکل مضاربه باید عمل شود.
آیا معامالت شرکت از نوع معامالت الزم است؟

معنی الزم بودن معامالت شرکت

عدم صدق شرکت بر صرف پرداخت پول به یک
طرفمعامله
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