




طلیعه سخن

انقالب اسالمی ایران به علت پیوند ذاتی با 
گفتمان استقالل طلبی و استکبار ستیزانه ، 
در طــول حیات پربرکت خود با تهدیدهای 
مختلف قدرت های استکباری مواجه بوده 
است،  لذا در وهلۀ نخست ضرورت واکاوی، 
تعریف و ترسیم و تبیین نشانه های ابرقدرتی 

در نظام اسالمی امری انکار ناپذیر است.
تأمل در  داشــته های انقالب اســالمی از 
جمله آموزه های غنی شــیعی  نشان می 
دهد نظام اســالمی  از بُعد نــرم افزاری و 
سخت افزاری به علت بهره مندی از محتوی 
بی بدیل در ایــن آموزه ها و بهره مندی از 
سبقۀ تاریخی درخشان در تمدن بی نظیر 
ایرانی و اسالمی، در دست یابی به همۀ ابعاد 
ابرقدرتی مدعی است، لذا  شناخت شناسی  
ظرفیت های بی بدیل شــاخصه ها و مولّفه 
های  ابرقدرتی ایران در منطقه و جهان باید 
به عنوان طرح عظیم پژوهشی و تحقیقاتی، 
مــورد اهتمام نهادها و موسســات مختلف 

پژوهشی در کشور قرار گیرد.
بدیهی اســت اقتدار و امنیت نظام اسالمی 
در ساحت اندیشه قوی و ساختار قدرتمند 
شــکل می گیرد، در این میان مولفۀ جهان 
بینی، اســتکبار ســتیزی و شهادت طلبی 
و حمایــت از مظلومان جهان در ســاحت 
»خدامحوری«)تئوئیســم(،  تحــت مقولۀ 
امامت)انسان کامل( به اوج اقتدار و امنیت 

نظام اسالمی منتهی می شود.
لــذا برتری بر قدرت های منطقه ای و نفوذ 
روز افزود در امت اســالمی و جنبش های 
آزادی بخش، نفوذ مشــروع نظام اســامی 
اســت که با تلفیق اهرم های نرم افزاری و 
سخت افزاری جمهوری اسالمی ایران، یعنی 
ابرقدرتــی فکری و عقیدتــی توام با لحظه 
شناسی در مبارزه با جریان های تروریستی 

تکفیری به منصه ظهور رسیده است.
در این میان» مدافعان حرم« سلسله جنبان 
تحقق اقتدار و امنیت ملی و عزتمندی نظام 
اسالمی به شمار می آیند که با آموزه های 
دینی بــه عنوان یک جهــان بینی خاص، 
همــگان را بــه خضوع و فروتنــی در برابر 

ایثارگری خود واداشته اند.

از سوی دیگر اقتدار امنیتی و نظامی ایران، 
به ویژه اقتدار موشکی و اطالعاتی ایران در 
راســتای تکمیل چرخۀ اقتدار نرم افزاری و 
فکری کشــور قرار گرفته است که می توان 

آن را ابرقدرتی خفتۀ نظام اسالمی نامید.
در ایــن بین  باید به یکــی از مهم ترین و 
کارآمدتریــن  مصادیق تام و تمام ابرقدرتی 
ایران یعنی فن آوری موشــکی اشاره نمود 
که بــه معنای واقعی کلمــه در طول چند 
دهۀ اخیــر به عنوان نماد قــدرت و اقتدار 
دفاعی نظام مورد توجه قرار گرفته اســت 
که تولیــدات غرور آفرین فرزندان این ملت 
به ویژه شــهید  تهرانی مقدم به عنوان پدر 
موشکی ایران، عزت و اقتدار روز افزون نظام 

اسالمی را فراهم کرده است.
بدیــن ترتیب تحقق  فــن آوری به عنوان 
یکی از عناصر معنابخش در اقتدار ملی یک 
کشور مورد نظر اســت که شناخت در آن 
نقش کلیدی ایفا می کند لذا نظام اسالمی 
با ارتقای دستاوردهای موشکی خود ، یک 
نوع نظام نشــانه ای و نظام معنایی  در فن 
آوری قدرت دفاعی تولید کرده اســت که 
قدرت های غربی را به شــدت سراسیمه و 

آشفته کرده است.
از ایــن رو نبایــد از نقــش کلیــدی هنر، 
خالقیت،تنوع و نوآوری  و ارتباط مستقیم 
آن با ترسیم اشکال و مدل های  مختلف و 
مناسب برای تولید ابزار و فن آوری موشکی 
غافل شــد زیرا ترسیم اشکال مختلف آن با 
ســبک و ســیاق متنوع با بردهای مختلف 
...، آنچنان کابوس مرگ را برای دشــمنان 
نظام اسالمی تداعی کرده است که تأثیرات 
مقتدرانۀ آن در عرصه های بین المللی  به 
ویژه در فضای پســابرجام به مراتب فراتر از 
نفس استفاده نظامی از این فن آوری است.

بدیهی است دســتاوردهای امنیتی، نظامی 
و موشــکی ایران در قالب سیاســت های 
دفاعی تعریف می شــود و تخاصم و تجاوز 
در قاموس فکری و معنایی نظام اســالمی 
جایگاهی ندارد لیکن ســعی و تالش شبانه 
روزی فرزنــدان این مرز و بــوم در ارتقای 
روز افزون اقتدار امنیتی کشــور و مقابله با 
جریانات تروریســتی تکفیری با استفاده از 
همۀ ظرفیت ها به ویژه فن آوری موشکی، 
برای عمق بخشــی به مقولــۀ بازدارندگی 

دشمنان اسالم در تهاجم به ممالک اسالمی 
به ویژه ایــران و نیز تحقق آمادگی کامل و 
مطلق بر مبنای آمــوزۀ قرآنی »َوأَِعّدوا لَُهم 
ٍۀ ؛ هر نیرویی در قدرت  َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
دارید، برای مقابله با آنها ]دشمنان [، آماده 

سازید!«]1[ شکل می گیرد.
اینگونه است که شکوه ایمان و ایثار مدافعان 
حرم، اقتدار امنیتی و نظامی نیروهای مسلح 
ایران در منطقه و تنــوع و تولیدات دفاعی 
کشور ... ، خواب را از دشمنان نظام اسالمی 
ربوده و رعب و وحشت، در قلوب پلید قدرت 
های حامی تروریســم از قبیل آمریکا القاء 

کرده است.
هم چنین لزوم بهره گیری از ظرفیت های 
دفاعی، امنیتی و ارتقای توانمندی پیشرفتۀ 
موشکی در ارتقای ابرقدرتی ایران به عنوان 
رأس کلیــدی جبهۀمقاومــت در منطقه و 
جهــان بر مبنای قاعدۀ فقهی نفی ســبیل 
و نفــی هر گونه ســلطه و اســتیالی کفار 
بر مســلمانان غیر قابل انکار اســت؛ البته 
صرف ارتباط بــا کفار با تکیه بر اصل عزت 
و ســربلندی جامعه اســالمی و مسلمانان، 
برای توسعه مطلوب و شکوفایی و اقتدار در 
ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگــی و نظامی و دریافــت فن آوری و 
ســخت افزار از برخی کشورهای پیشرفته 
در پاره ای موارد حیاتی است، لیکن سلطه 
پذیری و تسهیل وابستگی علمی و فناوری 
به جوامع غربی مغایر آموزه های اســالمی 

است.
در خاتمه باید گفــت برخالف کارکردهای  
عزتمندانــۀ نیروهای مســلح به ویژه نقش 
بی بدیل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
ایران در اقتــدار و امنیت نظام اســالمی، 
لیکن مولفه هایی از قبیل برجام و واقعیات 
موجــود در این معاهده در پاره ای از موارد 
بر خالف  قاعدۀ فقهی نفی ســبیل بوده و 
در عمل موجبات تســهیل ســطله پذیری 
را فراهــم نموده اســت که چاره اندیشــی 
دولتمردان برای تحقق  دیپلماسی انقالبی 
و مواجهۀ مقتدرانه با دولت های غربی  برای 
برون رفت از وضعیت نابســامان کنونی در 

پسابرجام، اصل ضروری است.
1. سوره مبارکه األنفال آیه ۶۰.
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پیام ها و بیانات

بیانیه آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی دامت برکاته 
پیرامون فاجعۀ اخیر بحرین 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ســرانجام حاکمــان بحرین با پیــروی کورکورانه از عربســتان 
ســعودی و آمریکا فاجعۀ تازه ای در بحرین آفریده اند و با حملۀ 
ناجوانمردانه به خانۀ عالم بزرگوار آیت اهلل شــیخ عیسی قاسم و 
ربودن ایشــان و کشتن و مجروح ســاختن گروهی و دستگیری 
عــدۀ زیادی صفحۀ ســیاِه تازه ای بر پروندۀ اعمال شــوم خود 

افزودند و بذر تنفر و خصومت را در همه جا پاشــیدند.

اینها فکر نمی کنند که دنباله روی آنها از عربســتان سعودی و 
آمریکا آنان را به سرنوشــت شوم صدام و امثال او گرفتار خواهد 

کرد.

تا دیر نشــده به راه صحیح بازگردند و به خواســته های مشروع 
شــیعیان بحرین تن دهند و بیش از این تیشــه به ریشــۀ خود 

نزنند.

والسالم علی من اتبع الهدی

اول رمضان 1438ق

بیانیه معظم له درباره جنایت تکفیری ها 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

جنایتی که َددمنشاِن خون آشــاِم تکفیری در روز چهارشنبه در 
دو نقطه از کشــور ما انجام دادند را شدیدآ محکوم می کنیم؛ نه 
تنها ما بلکه همــه دنیا آن را محکوم کردند و به بازماندگان این 
شــهدا تســلیت عرض می کنیم و بهبودی حال مجروحین را از 

خدا مسألت داریم.

حقیقت این اســت که در طول تاریخ جنایــت کاران کثیف تر و 
بی رحم تر و بی هدف تر از گروه تکفیری ها و از جمله داعش سراغ 

نداریم.

اســلحه به دســت می گیرند یا جلیقه انفجاری به خود می بندند 
افراد بی گناهی را می کشــند و خودشــان هم بــه َدَرك واصل 

می شوند.

آنها چه هدفی را دنبال می کنند؟ آیا با کشتن چند نفر یا تخریب 
چند ساختمان موفق می شوند زمام حکومت کشوری را به دست 
گیرند؟ یا گروه عظیمی را بترســانند؟ یا انتقام خون کشته های 
کثیفی کــه در میدان جنگ داده انــد را از بیگناهان و کودکان 

بگیرند؟ واقعآ چه هدفی را دنبال می کنند؟

بهتریــن چیزی که درباره آنها می توان گفت، این اســت که آنها 
دیوانگانی هســتند که تشنه خون بی گناهان اند و هدفی جز این 

ندارند.

آیا آنها می توانند با این حرکت مذبوحانه از یک ملت انقالبی که 
هشت سال در میدان یکی از ســخت ترین جنگ ها درخشیده و 

پایمردی کرده زهر چشم بگیرند.

نهایت ســاده لوحی است که گمان کنیم که آنها بدون محرکانی 
دســت به این کارها می زنند، پشت سر آنها جنایت کاران دیگری 
هســتند که پایگاه اصلی تکفیر را کعبه آمال خود قرار داده و با 
دادن پول و ســالح به آنها برای این گونــه جنایات آنها را آماده 

می کنند.

بــه یقین ملت ما مصمم تر از پیش بــرای مبارزه با آنها وارد کار 
خواهد شد تا ریشه این گروه جنایتکار کثیف کنده نشود از پای 
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نخواهد نشست.

ما همــواره در خط اول مبــارزه با این تروریســت ها بوده ایم و 
همچنــان باقی خواهیم مانــد، هر چند رئیــس جمهور آمریکا 
برای دوشــیدن گروهــی از دولتمردان عرب مــا را در خط اول 
حمایت از تروریســت بداند. یقین داریم خودشــان می دانند که 
دروغ می گویند ولی برای کســب آن درآمدهای کثیف این راه را 
بهتریــن راه برگزیده اند که عامل اصلی را تبرئه کنند و مخالفان 

واقعی را متهم سازند.

همه باید بیدار باشــیم، دست به دســت هم دهیم و دربرابر این 
بایستیم. توطئه ها 

ان نصراهلل قریب

پیام معظم له به مناســبت روز جهانــی قدس و در هم 
کوبیده شــدن مرکز تروریســت ها بوسیله موشک های 

سپاه پاسداران 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

نزدیک چهل ســال است که مســلمین جهان آخرین جمعۀ ماه 
مبارك رمضان را طبق ابتکار امام راحل )قدس سره الشریف( به 

عنوان روز جهانی قدس می شناسند.

و با راهپیمایی پرشکوه خود اجازه نمی دهند مسأله فلسطین به 
فراموشی سپرده شــود، هر چند دشمن صهیونیستی با تمام قوا 
سعی در این امر دارد تا اشغال سرزمین های مسلمین مخصوصا 

سرزمین بیت المقدس به رسمیت شناخته شود.

با نهایت تأســف بعضی از دول اسالمی از ترس صهیونیست ها یا 
به ســبب رابطۀ ننگین با آمریکا به ملــت خود اجازۀ راهپیمایی 
نمــی دهند و از این نظر به آنها ظلم و ســتم مــی کنند، ولی 
خوشبختانه رسانه ها پیام ملت های بیدار را به دنیا می رسانند.

راهپیمایی امســال بعد از اصابت موشک های سپاه پاسداران که 
قلب مقّر تروریســت ها را با موفقیت کامل نشانه گرفت و آن را 

در هم کوبید مفهوم دیگری دارد.

برخالف پندار افراد ساده لوح این راهپیمایی و آن حملۀ موشکی 
در امنیت منطقه بسیار مؤثر اســت، زیرا همه فهمیدند هرگونه 
جنگ طلبی خواه در شــکل مســخره ناتوی عربی باشد و یا هر 
شکل دیگر هزینۀ بسیار گزافی دارد که نمی توانند آن را تحمل 

کنند.

والسالم علی من اتبع الهدی
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دکتر حسن روحانی در دیدار با معّظم له

دیدارها
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جمعی از اساتید دانشگاه

مراسم شب های قدر با حضور معّظم له

مراسم شهادت امام علی)علیه السالم( در دارالقرآن عالمه طباطبایی

ســتاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

مراسم شب های قدر با حضور معّظم له
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گزیده سخنان



همه باید از اسباب طالق پرهیز کنند تا پایه های خانواده محکم شود
139۶/۰3/31

علما و مسؤوالن درباره افزایش طالق در جامعه چاره اندیشی کنند 
139۶/۰3/3۰

افزایش جمعیت سبب قدرت کشور و نظام می شود 
139۶/۰3/29 

مدیریت کشــور نباید محدود به یک جناح خاص شود/ وحدت با عمل حاصل می شود نه شعار  
139۶/۰3/28

ازدواج سبب انسجام جامعه انسانی 
139۶/۰3/28

ازدواج ساده و قرآنی جامعه را سعادتمند می کند 
139۶/۰3/27 

در شــب قدر مقدرات سال آینده انسان تعیین می شود و سرنوشت انسان ها و کشورها معین خواهد شد. 
139۶/۰3/2۶ 

باالتر از خطبه »متقین« امیرالمومنین)علیه السالم( در بیان اخالق انسانی وجود ندارد 
139۶/۰3/25 

کســی نمی تواند دم از اسالم بزند و حجاب را انکار کند/ حجاب برای زنان ایجاد امنیت می کند  
139۶/۰3/2۰ 

عمل به دستورات اسالم راه نجات در دنیای پرغوغای امروز است  
139۶/۰3/19 

بانک ها و رباخواران برای خود کاله شرعی درست کرده اند 
139۶/۰3/18 

مردم و مسؤوالن قدر انقالب را بدانند 
139۶/۰3/17 

تقدم پیشگیری بر درمان یک اصل در مسائل اجتماعی است 
139۶/۰3/15 

قیام امام راحل اجازه نداد سیاست های شیطانی در کشور اجرا شود 
139۶/۰3/13 

جوانان در انتخاب دوست سختگیر باشند 
139۶/۰3/12 

معیار زاهد بودن در  آیات و روایات 
139۶/۰3/۰9 

باید باور کنیم که پناهگاهی جز خدا نداریم 
139۶/۰3/۰8 

ریشه اصلی بیماری ها عدم آرامش روح است
139۶/۰3/۰7 

ماه مبارک رمضان مکتب عالی تربیت است 
139۶/۰3/۰7 



حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیدار با حجت االســالم والمســلمین 
روحانی رئیس محتــرم جمهوری، ضمن 
اظهــار خوشــوقتی از دیــدار با ایشــان 

فرمودند:

الحمــدهلل انتخابــات بســیار باشــکوه و 
پرشــور و با امنیتی برگزار شــد و مردم 
دنیــا فهمیدند که اینجــا برخالف برخی 
کشورهای منطقه دارای دموکراسی است. 
کشورهایی که به قول شما درونشان یک 
صندوق رأی هم ندیده اند، وقتی نگاه می 
کنند و دموکراســی ما را می بینند، واقعا 
وحشــت می کنند چون نمی دانند جواب 

مردمشان را چه بدهند؟

شــما در بیانات خــود، توضیحات خوبی 
دادید. مــا دعا می کنیم که ان شــاءاهلل 
بتوانیــد همچنان برنامــه هایتان را ادامه 
دهید. البته خوب می دانید آن اســتقبال 
پرشــور مردم توقعات و انتظاراتی هم به 

همراه دارد. باید بــه همان اندازه که آنها 
اســتقبال کردند و واقعا شور آفریدند )و 
ثابت کردند که دموکراســی در این کشور 
پایــدار و محکم اســت و دیگــران را در 
وحشــت بردند(، باید در مقابلش، به این 
مردم خدمت کرد و ان شــاء اهلل انتظارات 
آنهــا را تا آنجایی که می شــود، برآورده 
کرد. البته مشــکالت و موانع زیاد است، 
میراث های گذشــته هم میــراث خوبی 
نیســت، باالخره باید با همه اینها مقابله 

کرد.

من در اینجــا می خواهم چنــد نکته را 
عرض کنم:

اول اینکه شما وعده های خوبی به مردم 
داده اید، ان شــاءاهلل ایــن وعده ها انجام 

می شود.

دوم اینکه ما آمارهای اقتصادی ارائه شده 
را زیر سؤال نمی بریم )چه راجع به تورم 

و چــه افزایش رشــد و...( ولی مردم می 
خواهنــد اثــر و نتیجه ایــن آمارها را در 

زندگیشان ببینند و لمس کنند.

ســوم اینکه: هرچند اقتصاد مســأله مهم 
این کشور است، ولی در کنار آن، مسائل 
اخالقی و دینی هم نباید فراموش بشــود. 
چون اوال ما مسلمانیم و نظام ما هم نظام 
جمهوری اسالمی است. بنابراین ما پایبند 
به یک سلسله مســائل اخالقی هستیم و 
می دانیم این مسائل در اقتصاد هم تأثیر 
دارد. اینها را بایــد طوری محکم کرد که 
متزلزل نشــود. بعضی ها خیال نکنند که 
اوضاع عوض شده است! ما اساس کارمان 
اســالم بوده اســت و همچنان باید به آن 
اساس وفادار باشیم. از جمله این مسائل، 
مسأله حجاب است که از مسائل ضروری 
اســالم بوده و جای تردید در آن نیست. 
من به یکی از خبرنگاران فرانســوی گفتم 
شما از این یک متر روسری که دختران و 

سخنرانی ها

مشروح دیدار ریاست محترم جمهوری
 با حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
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زنان ما روی ســر می اندازند چه ناراحتی 
ای دارید؟ گفت برای ما خطرناك اســت، 
بــرای حکومت ما خطرناك اســت. گفتم 
یعنی همین یک متر! گفت بله همین یک 
متر. غــرض اینکه آنها می خواهند این را 

از ما بگیرند، ولی ما باید حفظ کنیم.

چهــارم اینکه )هر چنــد من می دانم که 
شــما توجه دارید ولی به عنــوان تأکید 
می گویــم( باید دعوت بــه صرفه جویی 
و مصــرف تولیــدات داخلی کــرد. البته 
بــه موازات آن باید ســفارش به باالبردن 
کیفیت در تولیدات داخلــی نمود. مردم 
وقتی مــی بینند کیفیــت برخی اجناس 
پایین اســت باالخره خواه ناخواه ســراغ 
جنــس خارجی می روند، اگــر از طریق 
رســمی هم نشد از طریق قاچاق وارد می 
کنند و این مشــکالت پیش می آید. لذا 
تولید کنندگان ما نیاز به آموزش مستمر 
دارند که ســراغ کیفیت تولیــد بروند تا 
بتــوان جلوی قاچاق و جلــوی واردات از 

خارج را گرفت.

دیگراینکــه در بســیاری از کشــورهای 
اسالمی معمول اســت که در ماه رمضان 
یک مقــدار از ســاعات کار ادارات را کم 
می کنند و نشان می دهند که ما طرفدار 
روزه گرفتن شما هســتیم لذا ببینید اگر 
این موضوع امکان داشــته باشــد، ما هم 
با سایر کشــورها در این مساله هماهنگ 
شــویم و اهمیت و رسمیت ماه رمضان را 

در کشور نشان دهیم.

ضمنا در برخی کشــورها معمول است که 
ســبدهای غذایی به کارمندان و به افراد 
ضعیــف جامعه می دهند، اگر ســبدهای 
غذایــی در این زمینه داده بشــود خوب 
اســت. ما خودمان برای خیلی از مناطق 
محــروم کشــورکمک می کنیم و ســبد 
غذایی می فرستیم ولیکن در ابعاد وسیع 
تــر، دولت مــی تواند ان شــاءاهلل در ماه 

رمضان اقدام کند.

موضوع دیگر، دربــاره یارانه های عمومی 
است  که من از قدیم روی آن حساسیت 
داشــته و دارم. این مشــکل هم باید حل 

می شــود یعنی به آن اشــخاص که واقعا 
نیازمندند هر چه داده شــود )ســه برابر 
و پنــج برابر( خوب اســت ولــی نه برای 
متمکنان. برای این کار نیز راه های عملی 
وجود دارد که باید روی آن فکر بشود. ان 

شاءاهلل

مســأله دیگر درباره مشکل اشتغال است. 
اگر پدر خانواده احتیاج به شــغل داشته 
باشــد باید او را در اولویت قرار داد. البته 
به زنان هم می توان شــغل داد ولی )در 
این شرایط ســخت( باید اولویت ها را در 
نظر گرفت. چون پدر، نان آور خانه است 
و دیگران، نان خور این خانه هســتند. ما 
نمی توانیم به همه نگاه یکســان داشــته 
باشــیم و هر تعدادی که به آقایان شغل 
می دهیم به آنها نیز همان تعداد بدهیم. 
اولویــت ها بایــد در این مســأله در نظر 

گرفته شود.

موضوع دیگر مشکالت بانک هاست. مردم 
از بانــک ها خیلی ناله مــی کنند. مرتب 
نامه هایشــان برای ما می آید و این نامه 
ها واقعا نشان می دهد که بانک ها خیلی 
فشــار می آورند. آن قول هایی که دادند 
مبنی بر این که ارفاق هایی بکنند، گاهی 
عمل شــده و گاهی عمل نشــد. اگر این 
بانک ها تحت نظام درســتی قرار بگیرند، 
مسلما خدمت بزرگی به جامعه می شود. 
اقتصاد مملکت هم وابسته به بانک هاست 
تا بانک ها اصالح نشود، اقتصاد هم اصالح 

نخواهد شد.

مســأله دیگر درباره مناظــرات انتخاباتی 
اســت. این مناظره ها خــواه نا خواه یک 
آســیب هایی به جامعه رسانده است! این 
آســیب ها بایــد برطرف شــود و محبت 
جانشین آن شود، آن ایام یک فضایی بود 

و حاال ما در فضای دیگری هستیم.

توصیه بعد اینکه: دولــت رابطه اش را با 
حــوزه قوی تر کند. البته رابطه قوی بوده 
اما قوی تــر کنید باالخره حوزه می تواند 

حامی خوبی در مسائل مختلف باشد.

مســأله مهمی که ان شــاءاهلل از نظرتان 
دور نیست این است که در این انتخابات، 

یک اقلیت قوی در مقابل شما بوده است، 
اینها را باید به کار گرفت. در میان این ها 
عقــال و افراد آگاهی وجود دارد که از آنها 
باید اســتفاده کرد. یعنی طوری بشود که 
همان انســجامی که گفتید حاصل شود و 
معلوم بشود که شما متعلق به همه کشور 
هســتید. من در موقعی که رأی انداختم 
گفتــم: الحمــدهلل این انتخابــات به نظر 
من خیلی پرشور اســت، اما دو مطلب با 
شما مردم دارم، اوال: هرکس انتخاب شد 
رئیس جمهور همه است و ثانیا: آن کسی 
که انتخاب شــد همه شــما را از خودش 
بدانــد، یعنی موضوع طرفینی باشــد، نه 
اینکه همــه مســئولین را از جناح خود 

انتخاب کند.

معظــم له در پایان این دیــدار نکاتی نیز 
دربــاره بهبــود وضعیت آب آشــامیدنی 
و همچنین قطار ســریع الســیر قم بیان 

کردند.

ایشــان ضمن دعا برای همه خدمتگزاران 
به مردم فرمودند: امیدواریم که ان شاءاهلل 
انتقادپذیــری تان را بیشــتر کنید و همه 
کارهــا به خوبی پیش برود تــا مردم نیز 
همراهــی کنند. در این ایــام ماه مبارك 
رمضان باید متوسل به ذات پاك پروردگار 
بشــویم و از خدا بخواهیم که ان شاءاهلل 
کمک کند و همه دســت به دســت هم 
بدهند و مشــکالت را کــه حجم آن زیاد 

است برطرف سازند.



برخــی از دولتمــردان آمریــکا اظهــار 
خوشــحالی کردند؛ ای بیچاره ها فرصت 
خوبی برای تسلیت و کاهش نفرت ها بود 
ولی با این حرف خود در همه کشور نفرت 
پاشــیدید و به همین خاطر امروز بیش از 
هر روز دیگر از شــما متنفر هستند چون 
اگر کســی یک جو وجدان و عقل داشته 

باشد چنین سخن نمی گوید

حضرت  آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
در اولین شــب از لیالی قدر در مدرســه 
علمیــه امام کاظم)علیه الســالم( گفتند: 
خداونــد فرمود، قلبت را بــا موعظه زنده 
کــن و با زهــد و بی اعتنایــی دنیا هوا و 
هوس های ســرکش نفس را بمیران و با 
به وســیله یقین نفس خودرا تقویت و با 
علــم و دانش آن را نورانــی کند و هرگاه 
تقیان و سرگشــی در نفس حاصل شد به 

یاد مرگ بیافت.

ایشــان افزودند: قلب و روح انسان حیات 
و مرگ دارد؛ گاهی اوقات روح و معنویت 
انســان می میرد و عالقــه ای به دین و 
دیانت ندارد؛ اولین واعظ انســان، خداوند 
متعال است و دومین موعظه نیز پیامبران 
و ائمه هســتند و پس از آنها عقل انسان 

است.

معظم له بیــان کردند: روایاتی که از ائمه 
هدی وارد شــده اســت واعظانی برای ما 
هســتند ولی غیر از آنهــا واعظان دیگر 
هســتند که قلب آنها را روشــن نگه می 
بین مردم  امــروز  دارند؛ دوســتان عزیز 
هســتند ولی ممکن است فردا نباشد و به 
امر موال علی)علیه السالم( این بدن بی جا 

بهترین واعظ خواهد بود.

ایشان تصریح کردند: این افراد زمانی که 
می میرند به شکلی فراموش می شوند که 
گویی هیچگاه روی زمین زنده نبوده اند؛ 
به همین خاطر است که عرضه می کنیم 
که فردا را کســی ندیده و به همین خاطر 

نباید مغرور شویم.

امام  کردنــد:  خاطرنشــان  لــه  معظــم 
علی)علیه الســالم( فرمودند که هر کسی 
که بین خود و خدای خود را اصالح کرد، 
خداوند نیز بیــن او و مردم را اصالح می 
کنم؛ همچنین فرمودند که کســی که امر 
آخرت را اصالح کند خداوند امر دنیای او 

را اصالح می کند.

شــیرازی  مــکارم  العظمــی  اهلل  آیــت 
یادآورشــدند: امــام علی)علیه الســالم( 
همچنیــن فرمودند که کســی که واعظ 
درون داشته باشد خداوند او را حظ کند؛ 
مــراد از این واعظ همان وجدان انســانی 
اســت؛ بســیاری از بانوان از روی نادانی 
ســقط جنین می کنند و سپس پشیمان 
می شــوند؛ اگر واعظ درون بیدار باشــد 
،انسان را در این موارد پشیمان می کند.

به دنیای  اگر  ایشان خاطرنشــان کردند: 
امــروز نــگاه بیاندازیــم به حادثــه تلخ 
تروریســتی تهران اشــاره مــی کنیم که 
در آن 17 نفــر از افــراد بیگناه شــهید 
شــدند؛ برخی از دولتمردان آمریکا اظهار 
خوشــحالی کردند؛ ای بیچاره ها فرصت 
خوبی برای تسلیت و کاهش نفرت ها بود 
ولی با این حرف خود در همه کشور نفرت 
پاشــیدید و به همین خاطر امروز بیش از 
هر روز دیگر از شــما متنفر هستند چون 
اگر کســی یک جو وجدان و عقل داشته 

باشد چنین سخن نمی گوید.

معظم له بیان کردند: زمانی که از توبه از 
گناه بحث به میان می آید باید بدانند که 
توبه زمانی قبول اســت کــه با عمل نیک 

آینده آن توبه اثر بخش شود.

ایشــان فرمودند: یکی از شخصیت ها به 
من روی کــرد و گفت که چنــد تار من 
سپیدشدند و همین چند تار مو بزرگترین 
واعظ من هستند و به همین خاطر از شما 

درخواست بخشش می کنم که اگر حرفی 
و یا بحثی مطرح کردم از من در گذرید.

شــیرازی  مــکارم  العظمــی  اهلل  آیــت 
یادآورشــدند: هارون از امام موســی بن 
جعفر )علیه الســالم( در خواست موعظه 
کرد و امام نیز به او فرمودندکه هرچه در 
این دنیا می بینی از جمله بیماران و برگ 
هاو آب روان.... معجزه اســت ولی گوش 

شنوا و چشم بینا می خواهد.

ایشــان فرمودند: باید با موعظه و مکتب 
امام علی)علیه السالم( قلب خود را روشن 
نگاه داریم؛ در مواقع تنهایی اسالم، کسی 
که بــه یاری دین خدا مــی آمد حضرت 
علی)علیه السالم( بود؛ یکی از نمونه های 
این جریان، جنگ احد اســت که ایشــان 
در آن جنگ ســپر پیامبر شدند و ضربات 

دشمن را تحمل کردند.

معظم له یادآورشدند: جهاد و خدا خواهی 
امام علی)علیه السالم( باعث شد که پیام 
خوش شــهادت در راه خدا را بشوند؛ امام 
که شهادت  فرمودند  الســالم(  علی)علیه 
مصیبت نیســت بلکه مایه افتخار و نشان 

من است

معظم له در مراسم اولین شب از لیالی قدر
آمریکایی ها به جای تسلیت به ملت ایران، نفرت مردم را از خود بیشتر کردند 
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مملکــت را نمی توان با شــعار اداره کرد 
بلکه برنامه امیرمؤمنان علی)علیه السالم( 
باید مالك کارها باشــد، دولتمردان باید 
نمونه زندگانی علی)علیه السالم( را داشته 
باشند، دلیل ندارد که همه آن ها در نقاط 
مهم تهران زندگــی کنند و از این که در 
جنوب تهران در بین مردم چه می گذرد 

خبر نداشته باشند، این درست نیست.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
ســحرگاه امروز در مراســم احیای شب 
بیســت و یکم ماه مبارك رمضان که در 
السالم(  کاظم)علیه  امام  علمیه  مدرســه 
برگزار شــد، با تأکید بر ضرورت استفاده 
قــدر فرمودند:  از شــب های  حداکثری 
انسان باید از لحظات این شب بهره ببرد و 
حل مشکالت خود، کشور و جهان اسالم 

را از خداوند متعال بخواهد.

ایشان با اشاره به فرازهایی از وصیت نامه 
امیرمؤمنان به امام حســن)علیه السالم( 
افزودند: جان انسان دارای دو بخش الهی 
و مادی است، انسان باید بخش الهی جان 
خود را با موعظــه زنده نگه دارد و بخش 
دنیوی را که هوا و هوس سرکش نفسانی 

دارد باید به وسیله زهد در هم بکوبد.

معظــم له با بیان این کــه زهد به معنای 
ساده زیستی و حذف تشریفات از زندگی 
است، اظهار داشتند: زهد بدان معنا است 
که انسان اشرافی گری در زندگی نداشته 

باشد، ساده زیستی حقیقت زهد است.

ایشــان در ادامه با اشــاره بــه روایتی از 
امام صادق)علیه الســالم( گفتند: حضرت 
فرمودند تمام خیرات، خوبی ها و سعادت 
هــا در اتاقی قرار دارد کــه کلید آن زهد 
در دنیا اســت،  اگر مــی خواهیم در دنیا 
خوشبخت شــویم و آرامش داشته باشیم 

نباید اسیر زندگانی زرق و برق دار شویم؛ 
ساده زیستن کلید همه سعادت ها است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
همچنین ضمن اشاره به روایتی از پیامبر 
اسالم درباره زهد امام علی)علیه السالم(، 
ابراز داشتند: حضرت خطاب به علی)علیه 
الســالم( مــی فرماید یا علی خــدا تو را 
زینتی داده که بهتــر از آن هیچکس در 
عالم نــدارد، خداوند تو را به زهد در دنیا 

زینت داده است.

می  امیرمؤمنان  کردنــد:  عنوان  ایشــان 
فرماید کل مسأله زهد در دو جمله قرآنی 
بیان شده است، قرآن فرمود که اگر انسان 
امکاناتی را از دســت دهــد نباید غمگین 
شــود و همچنین نسبت به آنچه که دارد 
نباید دلبسته باشــد؛ کسی که نسبت به 
گذشــته غصه نخورد و نسبت به آنچه که 
دارد دلبســته نباشد زاهد واقعی به شمار 

می رود.

معظم لــه در ادامه خاطرنشــان کردند: 
کشــوری که بیش از همــه از علی)علیه 
السالم( ســخن می گوید  کشور ما است، 
مــا به علی)علیــه الســالم( و فرزندان او 
عالقه داریم اما چه مقدار امیرمؤمنان در 
زندگی افراد حضور دارد و ســاده زیستی 

ایشان در زندگی ها مشاهده می شود.

ایشان افزودند: مشکل 5۰ درصد از پسران 
و دخترانی که برای ازدواج معطل هستند 
و مانع دارند تشــریفات غلط و دلبستگی 
های نادرســت اســت؛ گاهــی جهیزیه و 
مهریه ســنگین اســت و مانع جوانان می 
شــود گاهی هم تشــریفات مراسم های 
جشن عروسی و ازدواج بسیار زیاد است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
با بیان این که امام علی)علیه السالم( باید 

در زندگی شیعیان حاضر باشد و شیعیان 
بــه برنامه ها و دســتورات حضرت عمل 
الســالم(  علی)علیه  امام  فرمودند:  کنند، 
در نامــه 45 نهــج البالغه بــه فرماندار 
بصره مطلبی را متذکر می شــود، خبری 
به حضرت رســید که فرماندار ایشان در 
مهمانی یکی از ثروتمندان شــرکت کرده 
و ســفره ای رنگین برپا شده بود که اغنیا 
حضور داشــتند و فقرا پشــت درها مانده 

بودند.

ایشــان افزودنــد: حضرت در ایــن نامه 
خطاب بــه فرماندار بصــره فرمود گمان 
نمی گــردم دعوتی را بپذیری که اغنیا بر 
سر سفره حاضر باشند اما فقرا نتوانند در 
آن شــرکت کنند؛ اگر زندگی تشریفاتی 
شــد هزینه دارد و هزینه آن آلوده شدن 
بــه خیلی از کارها از جمله مخلوط کردن 

حالل و حرام است.

ایشــان اظهار داشــتند: نباید دولتمردان 
زندگی مرفه داشته باشند و در عین حال 
این اندازه افــراد بیــکار و محروم وجود 
داشته باشد، یکی از بالهای جامعه امروز 
ما فاصله و شــکاف طبقاتی است؛ افرادی 
هستند که به ازای هر نفر از خانواده آنها 
ماشین وجود دارد اما افرادی هم هستند 

که کمترین امکانات را ندارند.

ایشــان در ادامــه فرمودنــد: گاهی خانه 
برخی افــراد هزاران متر مربع اســت اما 
افــرادی هســتندکه با خانــواده خود در 
جایی 4۰ متری زندگی می کنند، چیزی 
که امنیت کشور را متزلزل می کند فاصله 
طبقاتی است که عده ای بسیاری محروم 
هســتند و عده ای دیگر زندگی آنچنانی 

داشته باشند.

معظم له ابراز داشــتند: افرادی هســتند 

معظم له در مراسم دومین شب از لیالی قدر

فاصله طبقاتی امنیت کشــور را متزلــزل می کند، انتقــاد از عدم تعیین 
تکلیف مســأله حقوق های نجومی، مملکت را نمی توان با شــعار اداره کرد
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که بیش از 1۰ شــغل دارنــد اما جوانان 
بســیاری در کشــور  بیکار بوده و شغلی 
ندارند، گاهی کار به جایی می رســد که 
جوانــی بــرای کاری کمتریــن حقوق را 

دریافت می کند و مجبور است که برود.

ایشــان با اشــاره به مســأله حقوق های 
نجومی و انتقاد از عدم تعیین تکلیف این 
مســأله عنوان کردند: بنده متوجه نشدم 
داستان حقوق های نجومی به کجا رسید؛ 
مجلس شــورای اسالمی، دستگاه قضایی، 
رســانه ها و دولت درگیر آن هســتند اما 
کار به کجا رســیده است؟ آیا حقوق های 
نجومی قطع شده یا هنوز وجود دارد؟ آیا 
ایــن حقوق ها به بیت المال برگشــت یا 

خیر؟.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
خاطرنشــان کردند: متأسفانه کسی برای 
این سؤال ها جوابی ندارد، این همه وقت 
سوزانده شــد اما هنوز جواب درستی در 
این زمینه وجود ندارد که این مسأله چه 
شد و چه خواهد شد، آیا بنا است که این 
مســأله با وجود محرومیــت های موجود 

ادامه پیدا کند؟

ایشــان ابراز داشــتند: باید به این مسائل 
توجــه کــرد، مملکــت را نمی تــوان با 
شــعار اداره کرد بلکه برنامه امیرمؤمنان 
علی)علیه السالم( باید مالك کارها باشد، 
علی)علیه  زندگانی  نمونه  باید  دولتمردان 
السالم( را داشته باشــند، دلیل ندارد که 
همه آن ها در نقاط مهــم تهران زندگی 
کنند و از این که در جنوب تهران در بین 
مردم چه می گذرد خبر نداشــته باشند، 

این درست نیست.

ایشــان در پایان این نکته را خاطر نشان 
کردند که چقدر برنامه و افکار امیرمؤمنان 
در بین مردم، جامعه و مســؤوالن حاضر 
است؟ علی)علیه الســالم( حتی در بستر 
شهادت هم کالس درس برگزار می کند؛ 
با علی)علیه الســالم( می تــوان پیامبر و 

خدا را شناخت.

دموکراســی از روی ناچاری اســت و در 
واقع حکومت مردم بر مردم نیســت؛ در 
انتخابات نصف به عالوه یک پیروز اســت 
در حالی که ممکن اســت کال 5۰ درصد 
مردم در انتخابات شرکت کرده باشند که 
در این صورت در واقع نصف به عالوه یک 
آراء یعنی 25 درصد مردم که در واقع این 
حکومت، حکومت مردم بر مردم نیســت؛ 
تازه باید ببینیم که کدام دموکراســی را 

مد نظر داریم

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در سومین شــب از لیالی قدر در مسجد 
مدرســه علمیه امام کاظم)علیه السالم(، 
فرمودند: اخیرا در ســخنان یکی از دولت 
مردان بیان شده بود، امام علی علیه السالم 
والیت و امامت را با آرای مردم دانســته و 

گفته، دموکراسی میراث علی علیه السالم 
است؛ این حرف، حرف عجیبی است؛ زیرا 
شما یک صفحه از نهج البالغه را دیده اید 
و خطبه های دیگر و آیات قرآن را ندیده 
اید؛ اوال شــما باید آیات قرآن را ببینید، 
قرآن می فرماید، ولی شما کسی است که 
در حال رکــوع زکات داد؛ خداوند ولی را 
تعیین کرده اســت؛ آیات والیت در قرآن 

کریم فراوان است.

معظــم له بیــان کردند: امــام علی)علیه 
الســالم( در این سخن به اتمام حجت در 
مقابل مخالفــان می پردازند؛ عالوه بر آن 
از مســلمات مذهب شــیعه است که امام 
)علیــه الســالم(و ولی از ســوی خداوند 

تعیین می شود نه آرای مردم.

ایشــان تصریح کردند: عده ای از بزرگان 

امام علیه السالم از سوی خداوند تعیین می شود
نه آرای مردم 

معظم له در مراسم سومین شب از لیالی قدر
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عرب خدمت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(
رســیده و بیان کردند، ما حاضریم شما را 
تا جایی تقویت کنیم که حکومت تو قوی 
شود؛ ولی یک شــرط داریم و این شرط 
آن است که پس از تو حکومت به ما داده 
شــود؛ پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 
فرمودند، تعیین جانشــین من با خداست 
و به هر کســی که خواســت والیت می 
دهد؛ در مراســم غدیر، پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیه و آله( امام علی)علیه الســالم( را 
از سوی خدا به عنوان جانشین قراردادند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
اظهار کردند: دموکراســی از روی ناچاری 
اســت و در واقع حکومــت مردم بر مردم 
نیســت؛ در انتخابات نصف به عالوه یک 
پیروز اســت در حالی که ممکن است کال 
5۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کرده 
باشــند که در این صــورت در واقع نصف 
بــه عالوه یک آراء یعنی 25 درصد مردم، 
که در واقع ایــن حکومت، حکومت مردم 
بر مردم نیست؛ تازه باید ببینیم که کدام 

دموکراسی را مد نظر داریم.

ایشان فرمودند: آیا آمریکا را مد نظر داریم 
که با پول فراوان مردم را فریب می دهند 
و آرای آنها را می خرنــد؟ ما نیز از روی 
ناچاری بیان مــی کنیم که با آرای مردم 
باید امور کشــور اداره شــود، قرار نیست 
کــه امام )علیه الســالم(نیز با آرای مردم 
انتخاب شود؛ زیرا امام با حکم الهی نصب 
می شــود؛ نباید این عزیــزان یک صفحه 
نهج البالغه را مالك قــرارداده و نظام را 
شــکل دیگری جلوه دهند؛ امیدواریم که 

اشتباه خود را اصالح کنند.

معظم له در ادامه با اشاره به سفارش امام 
علی)علیه الســالم( به امام حســن)علیه 
الســالم( فرمودند: امام علی)علیه السالم( 
در ایــن روایت اخالقی بر لزوم اســتفاده 
از موعظــه و زهد و تقویــت قلب با یقین 

توصیه کرده اند.

ایشــان افزودند: یقین داشــتن باالترین 
نعمت الهی اســت؛ یقین داشــتن به این 
معنی اســت که باور کنیم که خداوند از 

رگ گــردن نیــز به ما نزدیک تر اســت؛ 
چشم هایی که به خیانت گردش می کند 
از سوی خدا رصد می شود؛ خدا از درون 
ســینه ها باخبر اســت و همه ما باید این 

مسایل را باور داشته باشیم.

معظم له بیان کردند: یقین به مبدا و معاد 
از دیگر مفاد یقین اســت؛ باید باور داشته 
باشــیم که خداوند سرسوزن کار خوب و 
بد ما را می بیند؛ همه ما باید این مسایل 
را باور کنیم؛ اگر کسی این مسایل را باور 
کند، زندگانــی اش، مملو از ایمان و تقوا 

خواهد شد.

ایشان تصریح کردند: باور و یقین به معاد 
با فقیه شدن مساوی است؛ علما و بزرگان 
ما برای یقین ســه مرحله از آیات قرآن را 
مورد اســتفاده قرارداده اند؛ یعنی از سه 
سوره قرآن این ســه مرحله استفاده می 
شود که شامل علم الیقین، عین الیقین و 

حق الیقین است.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
اظهار داشــتند: تقوا، همراه با این مراحل 
اســت؛ علم الیقین همچون مشاهده دود 
آتــش از دور و یقین وجود آتش اســت؛ 
مرحله مشــاهد آتش ،مرحله عین الیقین 
است و لمس آتش نیز مرحله حق الیقین 

است.

معظم له فرمودند: قرآن مجید در خصوص 
فرماید، کســانی که  یتیمــان می  اموال 
اموال یتیم را مــی خورند،چونان خوردن 
آتش است؛کســی که باور قوی دارد،باور 
دارد که خوردن مــال یتیم چونان آتش 

است.

ایشــان بیان داشــتند: امــام علی)علیه 
السالم( فرمودند، قلبت را با یقین تقویت 
کن؛ وقتی کســی به آخرین مرحله یقین 
رســید دیگر در مقابل شــیطان بیمه می 
شــود، زیرا همه گناهان را چون آتش می 

داند و دیگر سراغ آتش نمی رود.

ایشــان تصریــح کردند: امــام علی)علیه 
الســالم( در معرفی خــود فرمودند، اگر 
تمــام قصرهــا و ثروت ها و گنــج ها و... 
که بزرگترین رشــوه است را به علی)علیه 

الســالم( دهید، کوچکترین ظلم این عالم 
را که شــامل ظلم به یک مورچه است را 

نخواهم کرد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
اظهار داشــتند: در روایات بیان شده، کار 
کوچــک همراه با یقیــن بیش از یک کار 
بزرگی اســت که با عدم یقین یا با تزلزل 

یقین انجام شده است.

معظم له فرمودند: در میان دانشــمندان 
غربی، بحث اســت که اسالم با سرعت در 
عالم پیشرفته اســت؛ آنها به دنبال علت 
پیشــرفت ســریع اســالم بودند؛ یکی از 
محققان غربی بیان می کند، علت رشــد 
سریع پیشرفت اسالم مجهول است؛ ولی 
ما به سراغ آورنده اسالم می رویم و علت 

را در او جستجو می کنیم.

ایشــان بیــان کردنــد: پیامبراکرم)صلی 
اهلل علیــه و آله( فرمودند، زهد و ســاده 
زیســتی و یقین مهمترین عامل پیشرفت 
سریع اسالم اســت؛ در زمان صدر اسالم 
جهادگران مسلمان با زبان قرآن به میدان 
می آمدند و شهادت و پیروزی بر دشمنان 
را پیروزی می دانســتند؛ نمونه این یقین 
در جنــگ تحمیلــی به عینه ثابت شــد؛ 
جوانان ما کــه در دنیا تنها مانده بودن با 

قدرت یقین درمقابل دشمنان ایستادند.

ایشان تصریح کردند: شب عاشورا، یکی از 
یاران امام حسین)علیه السالم( با دیگری 
خود شــوخی کرد و وقتی از وی ســوال 
شــد که این شب، شب شوخی نیست، در 
پاســخ گفت، چه شبی از این بهتر که می 
دانیم، فردا شهید می شویم؛ همین یقین 
بود که عاشورا را عاشــورا کرد و سال به 

سال نیز به عظمت آن افزود.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
اظهار داشــتند: از آسیب های عدم یقین، 
دلبســتگی، حرص، هوا پرســتی اســت؛ 
در روایات بیان شــده اســت، اگر با دنیا 
پرستان هم نشین شــوید ایمان شما هم 

ضعیف می شود.
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فن آوری

پرداخت وجوهات شــرعیه همچون سایر 
از دغدغه های ملتزمین  واجبات همیشه 
به احکام و دســتورات شــرعی است. به 
تقلید که  همین منظــور مراجع عظــام 
موظف بــه دریافت و هزینــه کردن آن 
مبالغ مطابق با دستورات شرع هستند بر 
خود الزم می بینند که پاســخگوی این 

دغدغه باشند.

اســتفاده از راهکارهای نوین که توســط 
ریزی  برنامه  اطالعات  فناوری  مهندسین 
می شــود این امر را تســهیل می کند و 
دفتر حضــرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی مد ظله که با توجه به منویات 
معظم له همیشــه در این عرصه پیشــرو 
بوده اســت، از ایــن راهکارها جهت ارائه 
خدمات بهتر به مکلفین بهره برده است.

در این راســتا مراجع عظام تقلید، جهت 
تسهیل اینگونه خدمات به استفاده از فن 
آوری های روز نگاه ویژه ای داشــته اند. 
اســتفاده از پرداخت های بانکی، دستگاه 
های POS ، پرداخــت آنالین وجوهات 
و همچنین از طریق خدمــات مبتنی بر 
 وب یکی از بانک ها از جمله این خدمات

می باشد. 

درگاه های
 پرداخت وجوهات
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1یادداشت

تأملی در مسألۀ امامت و 
رهبری از منظر معظم له 

مسأله والیت و رهبری بطور کلی، و امامت 
به معنی جانشــینی پیامبر اسالم صلی اهلل 
علیه و آله بطور خاص، از مهم ترین مباحث 
عقیدتی و تفسیری و روایی در تاریخ اسالم 
است و در طول تاریخ طوالنی اسالم درباره 
هیچ مســأله ای به مقدار این مسأله سخن 

گفته نشده است.

به همین دلیل این بخش از عقاید اسالمی 
بیش از همه رشد و نمو کرده، و بیشترین 
کتــاب درباره آن نوشــته شــده، وتقریباً 
تمــام زوایای آن برای آنها که می خواهند 
مطالعات دقیق و تحقیقی داشــته باشند 

مورد بحث قرار گرفته است.

به گفته بعضی از محققان مســأله امامت 
تنها مســأله دیروز ما نیست، بلکه مسأله 
امروز جهان اســالم و مسأله رهبری امت 
اســت که عامل بقاء و اســتمرار نبوت، و 
مسأله سرنوشت اســالم است، زیرا در هر 
عصر و زمان باید یک نماینده الهی، پیامبر 
یــا امام معصومی در روی زمین باشــد. تا 
آیین حق را پاسداری کند، و حق طلبان را 
رهبــری نماید، و اگر روزی به عللی از نظر 
مردم پنهان گردد، نمایندگانی از سوی او 
عهده دار تبلیغ احکام و تشــکیل حکومت 

می گردند.

ثانیاً: بدون شــک اســالم بدون امامت و 
رهبــری یک دین جهانــی فراگیر و خاتم 
نخواهد شــد، دیــن خاتم بایــد همواره 
پاســخگوی نیازهای مردم در تمام زمانها 
باشــد و این، بدون وجود امامی معصوم در 

هر زمان امکان پذیر نیست.

امامت چیست، امام کیست؟

در مــورد تعریف »امامــت«، اختالف نظر 
زیادی وجود دارد، و باید هم وجود داشته 
باشد، چرا که امامت از نظر گروهی )شیعه 

و پیروان مکتب اهلبیت علیهم الســالم از 
اصول دین و ریشه های اعتقادی است، در 
حالی که از نظر گروه دیگر )اهل ســنت( 
جزء فروع دین و دستورات عملی محسوب 

می شود.

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

است که تعریف واحدی نیز ندارند.

بــه همین دلیل می بینیم یک دانشــمند 
ســنی امامــت را چنیــن تعریــف مــی 
یِن  کند:»ااِلماَمۀ ِرئاَســۀ عامَّۀ فی اُموِر الدِّ
نْیا، َخالَفۀ َعــنِ النَّبی صلی اهلل علیه  و الدُّ
و آله؛امامت ریاســت و سرپرستی عمومی 
در امور دین و دنیا به عنوان جانشــینی از 

پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله است«.،

مطابق این تعریف، »امامت« یک مسؤولیت 
ظاهری در حد ریاســت حکومت اســت، 
منتهــا حکومتی که شــکل دینی دارد، و 
عنوان جانشــینی پیامبر صلی اهلل علیه و 
آله )جانشینی و نیابت در امر حکومت( را 
به خود گرفته اســت و طبعاً چنین امامی 

می تواند ازسوی مردم برگزیده شود.

»امامت « از نظر شــیعه یک منصب الهی 
همچون »نبّوت« اســت که خداوند به هر 
کس بخواهد می بخشد و به وسیله پیامبر 
خود او را برای این مقام تعیین می فرماید.

مطابق ایــن تعریف که با اعتقــاد پیروان 
مکتب اهل بیت )علیهم السالم( هماهنگ 
اســت امامت چیــزی فراتر از ریاســت و 
حکومت بر مــردم می باشــد؛ بلکه تمام 
وظایف انبیاء، به جز دریافت وحی و آنچه 
شبیه آن است برای امامان ثابت است و به 
همین دلیل شرط عصمت که در انبیاء می 

باشد در امام نیز وجود دارد.

لذا »امام« چنان که از عنوانش پیداســت، 
به معنی پیشــوا و رهبر مســلمانان است، 
و در اصــول عقاید شــیعه »امام معصوم« 
به کسی گفته می شــود که در همه چیز 
جانشــین پیامبر اســت، با این تفاوت که 
پیامبر مؤّســس مکتب می باشــد، و امام 
حافظ و پاســدار مکتب اســت، بر پیامبر 
صلی اهلل علیــه و آله وحی نازل می گردد 

ولی بر امام نــه، او تعلیماتش را از پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله می گیرد، و دارای علم 

فوق العاده ای است.

از نظر شــیعه، امام معصوم تنها به معنی 
رهبر حکومت اسالمی نیست، بلکه رهبرِی 
معنوی و مادی، ظاهری و باطنی، و خالصه 
رهبــری همه جانبه جامعه اســالمی را بر 
عهــده دارد، او پاســداری عقاید و احکام 
اســالمی را- بــدون هیچ گونه اشــتباه و 
انحراف- بر عهــده دارد و او بنده برگزیده 

خدا است.

ولی اهل سنت امامت را چنین تفسیر نمی 
کنند، آنها تنها بــه معنی رئیس حکومت 
جامعه اســالمی می دانند، به تعبیر دیگر، 
زمانداران را در هر عصــر و زمان، خلفای 

پیامبر و ائمه مسلمین می شمرند!

آیا امامت از اصول دین است یا فروع 
دین؟

»امامــت« یک منصــب الهی اســت که 
باید از ســوی خدا تعیین شــود، ویکی از 
شــرایط اصلی آن معصوم بودن است که 
هیچ کــس جز خدا از آن آگاه نیســت، و 
اعتقاد بــه امامان، همانند اعتقاد به پیامبر 
صلــی اهلل علیه و آله کــه پایه گذار اصلی 
شریعت اســت، امام علی بن موسی الرضا 
علیه السالم که الهام بخش پیروان مکتب 
اهلبیت علیهم السالم در مسأله »امامت« 
اســت در این زمینه می فرماید:»امامت« 
زمام دین و نظام مســلمین، و صالح دنیا 
و عّزت مؤمنان اســت؛ امامت اساس اسالم 
بارور، و شاخه بلند آن است؛ با امام، نماز و 
زکات و روزه و حج و جهاد کامل می شود، 
و امــوال بیت المال و انفــاق به نیازمندان 
فراوان می گردد؛ و اجرای حدود و احکام، 
و حفظ مرزها و جوانب کشــور اســالم به 

وسیله امام صورت می گیرد.،

امام، حالل خدا را حــالل، و حرام خدا را 
حرام می شــمرد )و تحقق می بخشــد( و 
حــدود الهی را برپا می دارد؛ و از دین خدا 
دفاع می کند، وبه ســوی پروردگارش به 
وســیله دانش و اندرز نیکو و دلیل رســا و 
محکم دعوت می کنــد«.،از این رو اعتقاد 
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به امامت جزئی از اصول دین محسوب می 
شود، نه یکی از فروع دین و وظایف عملی.

پیشینۀ تاریخی مسألۀ امامت

تمام پیامبران اولواالعزم دارای مقام امامت 
بودند، آنچه را با رسالت خود عرضه کردند، 
در عمــل تحّقــق می بخشــیدند، و رهبر 
معنوی و مــاّدی و ظاهری و باطنی مردم 
بودند، مخصوصاً پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آله از آغاز نبّوتــش مقام واالی امامت و 
رهبری الهی را نیز داشت، و کار او در ابالغ 
فرمــان های الهی خالصه نمی شــد.خّط 
امامت بعد از پیامبــر صلی اهلل علیه و آله 

نیز در معصومان از ذریّه او ادامه یافت.

در این میان باید گفت پس از پیامبر اسالم 
صلی اهلل علیه و آله و ســلم مسلمانان به 
دو گروه تقسیم شدند:عّده ای معتقد بودند 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله جانشینی برای 
خود تعیین نکرده، و ایــن امر را بر عهده 
اّمــت گذارده که آنها بنشــینند و از میان 
خود رهبری برگزینندایــن گروه را »اهل 

سّنت« می نامند.

گــروه دیگری معتقد بودند که جانشــین 
پیامبر صلــی اهلل علیه و آله همچون خود 
او باید معصوم از خطا و گناه باشد و دارای 
علم وافری که بتواند رهبری معنوی و مادی 
مردم را بر عهده بگیرد و اســاس اسالم را 
حفظ کند و تداوم بخشد.آنها معتقد بودند 
تعیین چنین کسی تنها از سوی خدا و به 
وســیله پیامبر صلی اهلل علیه و آله امکان 
پذیر است، و پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و 
آله این کاررا کرده، و علی علیه الســالم را 
به عنوان جانشین خود برگزیده است.این 

گروه را »امامّیه« یا »شیعه« می نامند.

به هر حال تاریخچه پیدایش شیعه نه بعد 
از رحلت پیامبر اســالم صلــی اهلل علیه و 
آله بلکه به یــک معنی در حیات خود آن 
حضرت صلی اهلل علیه و آله بوده اســت، و 
ایــن واژه را به یاران و پیــروان علی علیه 
الســالم اطالق فرموده، و تمام کسانی که 
پیامبر اســالم صلی اهلل علیــه و آله را به 
عنوان رســول خدا می شناسند، ی دانند 
که او ســخنی از روی هوی و هوس نمی 

گفت،»َو ما یَْنِطُق َعــِن الْهوی- اْن ُهَو إاّل 
َوْحئ یُوحی؛و هرگــز از روی هوای نفس 
ســخن نمی گوید. آنچه می گوید چیزی 
جز وحی )الهی( که بر او القا شده نیست.« 
و اگر فرموده اســت تو و پیروانت فائزان و 
رســتگاران در قیامت هستید. یک واقعیت 

است.

عصمت امامان )علیهم الّسالم(

امام باید معصوم از هر گناه و خطا باشــد 
زیراغیر معصوم نمی تواند از ســوی مردم 
بطور کامل مورد اعتماد واقع شود، و اصول 
و فروع دین را از او اخذ نمایند، و به همین 
امــام« همچون  »گفتار  معتقدیــم  دلیل 
»افعال« و »تقریر« او حّجت و دلیل شرعی 

است.

منشــأ  آله؛  و  علیه  اهلل  پیامبر صلی 
علوم ائمه) علیهم السالم( 

با توّجه به دســتوری که پیامبر صلی اهلل 
علیه و آلــه طبق روایات متواتــره درباره 
قرآن و اهل بیت علیهم الســالم به ما داده 
است که دست از دامان این دو برنداریم تا 
هدایت شــویم و نیز با توّجه به این که ما، 
امامان اهل بیت علیهم الســالم را معصوم 
می دانیم همه ســخنان آنها و اعمالشــان 
برای ما حّجت و ســند است، و همچنین 
تقریرشــان )یعنی در حضــور آنها کاری 
انجام شــود و آنها نهی نکننــد(، بنابراین 
یکی از منابع فقهی ما بعد از قرآن و سّنت 
پیامبر صلــی اهلل علیه و آله، قول و فعل و 
تقریر امامان اهل بیت علیهم السالم است.

و هــرگاه به این نکته توّجه کنیم که طبق 
روایات متعّدد و معتبــر، امامان اهل بیت 
علیهم السالم فرموده اند: آنچه را می گویند 
از پدران خود، از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آله نقل می کنند روشن می شود که در 
واقع روایات آنان روایات پیامبر است. و می 
دانیم روایات شخص ثقه و مورد اعتماد از 
پیامبر صلــی اهلل علیه و آله در میان تمام 

علمای اسالم مورد قبول است.

امام محّمدبن علّی الباقر علیه الســالم به 
»جابــر« فرمود: » ای جابر! اگر ما حدیثی 
بــه رأی خویش و هــوای نفس خود برای 

شــما بیان کنیم از هالك شدگان خواهیم 
بــود؛ ولی ما احادیثی برای شــما نقل می 
کنیم که به صورت گنجینه ای از رســول 
خدا صلی اهلل علیه و آله برای شما اندوخته 

ایم«.؛

باید از طــرف خداوند منصوص  امام 
باشد و الغیر

بی شــک امام )و جانشــین پیامبر( باید 
منصوص باشــد، یعنی بــا تصریح و نّص 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و نیز تصریح هر 
امامی نسبت به امام بعد، تعیین گردد، به 
تعبیر دیگر:امام نیز مانند پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله از سوی خدا )به وسیله پیامبر( 
تعیین می شــود، همان گونــه که در آیه 
مربــوط به امامت ابراهیــم خواندیم: »انّی 
جاِعُلَک لِلّناِس امامــاً؛ من تو را امام مردم 

قرار دادم«.

اضافه بر این تشخیص وجود تقوا در سرحّد 
عصمــت، و مقام علمی واال )در حّد احاطه 
به تمام احکام و تعلیمات الهی بدون هیچ 
گونه خطا و اشتباه( چیزی نیست که غیر 
از خــدا و پیامبرش از آن آگاه باشــد.و به 
این ترتیب ما امامــت امامان معصوم را به 

انتخاب مردم نمی دانیم.

از تصــدی حکومت  فراتر  امامــت؛ 
ظاهری

بی شــک امامت تنها یــک مقام حکومت 
ظاهری نیست، بلکه یک مقام بسیار واالی 
معنــوی و روحانی اســت، و امام عالوه بر 
رهبــری حکومت اســالمی، هدایت همه 
جانبــه را در امر دین و دنیا بر عهده دارد. 
فکر و روح مردم را هدایت کرده و شریعت 
پیامبر اســالم صلی اهلل علیه و آله را از هر 
گونه تحریف و تغییر پاســداری می کند و 
به اهدافی کــه پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

برای آن مبعوث شد تحّقق می بخشد.

این همان مقام واالیی است که خداوند به 
ابراهیم خلیل، پــس از پیمودن راه نبّوت 
و رســالت و پیــروزی در امتحانات متعّدد 
بخشــید، او نیز برای بعضــی از فرزندان و 
دودمانش این مقام واال را از خداوند تقاضا 
نمــود و بــه او جواب داده شــد که هرگز 
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ظالمان و گنهکاران به این مقام نمی رسند.

آیا حکومت انتصابی است یا انتخابی؟

آنها که پیرو مذهبی نیستند و یا اگر مذهبی 
دارند آن را محدود به مســائل شــخصی 
می دانند و از قلمرو مســائل اجتماعی به 
کلی بیگانه می شــمرند مانند بسیاری از 
مسیحیان، می گویند: حکومت در بهترین 
شکل آن باید از سوی مردم باشد؛ و چون 
اتفاق آراء در این امر غالباً ممکن نیســت، 
باید بــه دنبال انتخاب حاکمان از ســوی 

اکثریت بود.

لذا طرفداران این عقیده حکومت هایی را 
که بــه زور و از طریق توســل به کودتای 
نظامــی و قهر و غلبه نظامیان بر ســر کار 
آمده اســت، به رســمیت می شناسند؛ و 
برای آن ها مهم نیست که حکومت از چه 
راهی بر ســر کار آمده؟! مهم آن است که 
ببینیم چه کسی برمســند قدرت است و 

می تواند قدرت خود را تثبیت کند.

عجیــب تر اینکــه تمام فقهــای مذاهب 
چهارگانه اهل ســنت نیز همین عقیده را 
دارند که امامت و حکومت ممکن است، با 
قهر و غلبه حاصل شود؛ و کسی که بازور بر 
سر کار آید؛ حاکم واجب االطاعه است! بی 
آنکه نیاز به بیعت مردم یا جانشینی امام و 
خلیفه قبل داشته باشد. در بعضی از کلمات 
فقیه معروف اهل سنت، احمد حنبل، این 
معنی با صراحت بیشــتری آمده است؛ او 
امامت را نه مشــروط به عدالت می داند، و 
نه علــم و فضیلت؛ و حدیثی نقل می کند 
که مطابق آن هر کس با قدرت شمشیر بر 
ســر کار آمد خلیفه و امیرمؤمنان است؛ و 
برای هیچ کس جایز نیســت که او را امام 
ندانــد؛ خواه نیکوکار باشــد یا فاجر! نظیر 
همین معنی در منهاج الّســنن آمده است. 
ممکن است کســی بگوید که ابراز چنین 
عقیده ای فقط از ســوی کسانی که هیچ 
گونــه ایمانی به خدا ندارنــد، امکان پذیر 
است؛ ولی کسانی که دم از ایمان و اسالم 
می زنندوارزش هــای ویژه حکومت مانند 
ایمان و عدالت را به رسمّیت می شناسند 

چرا چنین فتوایی بدهند؟!

لیکن حقیقت آن اســت کــه آنها غالباً در 
صدد توجیه وضع موجود خلفای نخستین 
و بنی امّیــه و بنی عبــاس، و همگامی و 
همراهی با آنها هستند؛ تا حکومت ظالمان 
و فاجرانی را که با قهر و غلبه و شمشــیر 

بر سر کار آمده اندرابه رسمّیت بشناسند.

در حالی که از دیدگاه قرآن مجید حکومت 
در درجه اّول مخصوص ذات پاك خداوند 
است؛ سپس برای هر کس که خداحکومت 

را به او عطا کند.

قرآن مجید در چندیــن آیه می گوید: اِن 
ِ : »حکم و فرمان، تنها از آن  الُْحْکــم ااّل هلِلّ
خدااســت«. همین مضمون در آیات دیگر 

قرآن نیز دیده می شود.

در واقــع توحید خالقّیت، مــالزم توحید 
حاکمّیت است. یعنی: هنگامی که بپذیریم 
سراسر عالم آفرینش مخلوق خدااست باید 
قبول کنیم که ملک تاّم اواست؛ و طبیعی 
است که حاکمّیت مطلق بر چنین جهانی 
قبل ازهر کس و هــر چیز از آن او خواهد 
بود. بنابراین حاکمیت ها باید به او منتهی 
شود، و به فرمان او صورت گیرد؛ و هر کس 
بــدون اذن و فرمان او بر مســند حکومت 

بنشیند، متجاوز و غاصب است!

این دیدگاه کــه از توحید افعالی پروردگار 
که یکی از شاخه های آن توحید مالکیت و 
حاکمّیت است، سرچشمه می گیردو برای 
خدا پرســتان موّحد کاماًل شــناخته شده 
اســت؛ به همین دلیل مــا پیامبران الهی 
را حاکمان اصلی از ســوی او می دانیم؛ و 
نیز به همین دلیل پیامبر اســالم صلی اهلل 
علیه و آلــه در اّولین فرصت ممکن یعنی: 
هنگامی که بــه مدینه هجــرت فرمود و 
زمینه را برای »تشــیکل حکومت« آماده 

دید بالفاصله حکومت را تشکیل داد.

بعد از او نیز کسانی حّق حکومت دارند که 
بی واسطه یا باواسطه از سوی او برای این 

مقام تعیین شده باشند.

روایات متعــّددی که امیــران و امامان و 
جانشینان پیامبر صلی اهلل علیه و آله را با 
صراحت در »دوازده نفر« خالصه می کند، 
و منابع و مدارك آن، از معروف ترین کتب 

شــیعه و اهل ســّنت،این حق را به امامان 
دوازده گانــه اهل بیت علیهم الســالم می 
دهد، بر اساس همین تفّکر در زمان غیبت 
حضرت مهــدی )عجــل اهلل تعالی فرجه 
الشریف( نیز کســانی حّق حکومت دارند، 
که از ســوی او به طور خــاص یا به طور 
عاّم برای احراز این مسئولیت منصوب شده 

باشند.

در مجموع نتیجــه می گیریم »حکومت« 
از دیدگاه یک مسلمان موّحد باید از سوی 
بــاال تعیین شــود؛ حّتی حّقــی که برای 
مردم قائل می شــویم آن حق نیز باید از 
ســوی خدا معّین گرددو هرگز یک موّحد 
خداپرست نمی تواند اراده خلق را بی آنکه 
منتهی به اراده خالق شود به عنوان اساس 

حکومت بپذیرد. 

و اینکه بعضی از نا آگاهان نوشته اند: »این 
حقیقت ملموس را همــه درك می کنند 
که هرکــس را اکثریت مردم به زمامداری 
برگزینند، و پشــتیبانش باشند، حاکم می 
شــود؛ زیرا نیروی اصلی جامعه خود مردم 
هســتند ... این مردم هستند که والیت را 
به کسی می دهند و به حاکمّیت او عینیت 
می بخشــند« با تفّکر توحیدی ســازگار 

نیست.

مــا می گوییم تفّکر توحیدی عکس این را 
بیان می کند می گوید: این خدا است که 
والیت را به کســی می دهد و به حاکمّیت 
او عینیت می بخشــد، و اگر مردم در این 
زمینــه حّقی دارند آن هم به اذن و فرمان  
اینکه تفّکر توحیدی  اوست؛کوتاه ســخن 
»حکومــت« را از ســوی باال مــی بیند و 

تفّکرات الحادی، از سوی پایین!

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت از مســلمات مذهب 
شیعه اســت که امام )علیه السالم(و ولی 
از ســوی خداوند تعیین می شود نه آرای 
مردم؛ متأسفانه برخی دولتمردان فقط یک 
صفحه نهج البالغه را دیده اند! و آن را مالك 
قرارداده اند تا نظام را شــکل دیگری جلوه 
دهند؛ امیدواریم که اشتباه خود را اصالح 

کنند.
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2یادداشت

بیســت و یکم ماه مبارك رمضان؛ سالروز 
شهادت موالی مّتقیان، امیر مؤمنان علی 
بن ابی طالب علیه السالم )در سال چهلم 
هجری( است که جهان اسالم را در غم و 

اندوه عظیمی فرو برد.،

لیکن راه و منش ایشــان چــه در دوران 
حضــور در عصر پیامبر)صلــی اهلل علیه و 
آله( و چه در دوران خانه نشینی و چه در 
دوران حکومت برای همه مردم در تاریخ 
بشــریت یک الگوی تمام عیار برای همۀ 

مسلمانان است.

پیشــگویی پیامبر در مورد شهادت 
علی)علیهماالسالم( امام 

الزم به ذگر اســت حضرت از پیامبر اکرم 
صلّــی اهلّل علیــه و آله مژده شــهادت را 
شــنیده بود، و می دانست به دست اشقی 
اآلخرین )عبد الرحمن ابن ملجم ( شهید 
می شــود لذا پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه 
و آله( در فــرازی فرمود: »ای علی ! پس 
از من پیروانم در بوتــه آزمایش قرار می 
گیرند« عرض کردم ای پیامبر خدا )صلی 
اهلل علیــه و آله( مگر نه این اســت که در 
جنک احد پــس از آنکه افرادی شــهید 
شدند و من از این که به سعادت شهادت 
نرسیده بودم ناراحت شدم به من فرمودی 
»بشــارت باد بر تو که ســر انجام شهید 
خواهی شد« در پاسخم فرمود: »آن گفته 
درست است ولی بگو در آن موقع چگونه 

صبر خواهی کرد؟

عرض کردم چنین موردی از موارد »صبر« 
نیست، بلکه از موارد بشارت و شکر است 
)شــهادت نعمت اســت نه مصیبت( آن 
حضــرت به من فرمود، ای علی این مردم 
پس از من با ثروتشان آزمایش می گردند 
و دیندار بودن را منتــی بر خدا قرار می 

دهند، و با این حال انتظار رحمتش دارند 
و از قدرت و خشمش خود را در امان می 

بینند.

السالم  علیه  علی  امام  پیشــگویی 
درباره شهادت خود 

نهج البالغه پر اســت از پیشــگویی هایی 
که امام)علیه السالم( درباره حوادث آینده 
دارد و گاه چنان جزئّیات آن را شرح می 
دهــد که گویی با چشــم، همه آنها را در 

برابر خود می بیند.

»ابن ابــی الحدید« در ایــن زمینه نکته 
جالبی دارد و آن اینکــه می گوید:»امام 
علیه الّسالم در این خطبه، به خدا سوگند 
یاد می کند که از هر حادثه ای تا قیامت 
از او ســؤال کنند، از تمــام آنها خبر می 
دهــد و حّتــی جزئّیــات آن را بازگو می 
کند«. سپس می افزاید: »این سخن از آن 
حضرت نه به معنای اّدعای ربوبّیت است، 
نه به معنای اّدعــای نبّوت؛ بلکه امام می 
فرمــود اینها را با تعلیــم پیامبر فراگرفته 
اســت« و بعد می گوید: »ما این سخن را 
بارها آزموده ایــم و کامال مطابق واقعّیت 
دیده ایم و به صدق دعوی آن حضرت پی 
برده ایم؛ مانند اخبار از ضربت خوردن آن 
حضرت به گونه ای که محاســن مبارکش 
با خون ســرش خضاب شود«. این گواهی 
کسی اســت که به امامت آن حضرت به 
عنــوان یک پیشــوای معصــوم اعتقادی 
ندارد؛ ولی مســئله از نظر ما بسیار روشن 
تر اســت؛ زیرا ائمــه معصومیــن علیهم 
الّســالم هم وارث علوم فراوانی از پیامبر 
اســالم بودند؛ هم حقایق تــازه ای را از 
قرآن درك می کردنــد که دیگران درك 
نمــی کنند و هم الهامــات غیبی بر قلب 

آنها وارد می شد.

دربــارۀ  توطئــه گران تــرور امام 
السالم( علی)علیه 

هنگامــی که انســان حاالت خــوارج را 
مطالعه می کندمی بیندآنها افراد بی گناه 
را ســر می بریدند و حتی شکم زن باردار 
را پاره می کردنــد و او و جنینش را می 
کشتند و حتی قتل امیرمؤمنان علی علیه 

السالم را واجب می شــمردند؛ اما با این 
حال صدای زمزمه تالوت قرآن شــبانه و 
نماز شبشان همواره به گوش می رسید. 

افــراد خطرناکی  ایــن پایه خــوارج،  بر 
محســوب می شــوند که از هیچ جنایتی 
ابــا ندارند. این گــروه که زمــام اختیار 
خود را به دســت شــیطان و هوای نفس 
سپرده بودند به ظاهر به عبادات و قرائت 
قرآن اهمیت بســیار می دادنــد؛ ولی از 
ریختن خون بی گناهان و فساد در میان 
مسلمین ابا نداشــتند و با همین تفکرات 
واهی به این جا رســیدند. که فرمان قتل 
علی علیه السالم به دست آنان صادر شد 
و امام علیه الســالم به دست آنها شربت 

شهادت نوشید.

تکفیری ها؛ زائیده تفکر خوارج

ریشــۀ پلید تکفیري ها به خــوارج زمان 
حضرت علي)علیه الســام( برمي گردد که 
در آن دوران بــه گفته هــاي خــود عمل 
نکرده بودند ؛ این افراد کساني هستند که 
غیر از اعضا گروه خودشــان، باقي افراد را 
کافر دانسته و قتل آن ها و خانواده هایشان 

را مباح مي دانند. 

اینگونه است که وهابیون امروز، به آسانی 
ده هــا و صدها نفر از افراد بی گناه، زن و 
کودك و پیــر و جوان را به خاك و خون 
می کشند ســپس در نمازهای پنج گانه 
با صفــوف منظم و خواندن ســوره های 
طوالنی به وســیله امام و زمزمه آمین بعد 
از حمدشان و اهمیت فوق العاده دادن به 
مد »وال الضالیــن« حضور پیدا می کنند 
به گونــه ای که هر کس اعمال ســوء و 
جنایــت های فوق العــاده آنها را ندیده و 
نشــنیده باشد تحت تأثیر واقع می شود و 
گمان می کند اینها فرشتگانی هستند در 
روی زمین در حالی که شیاطینی هستند 

مستحق جهنم و سجین.

شــاید کالم امام امیرمؤمنــان علی علیه 
الســالم اشــاره به همین گروه باشد آنجا 
که می فرماید: هنگامی که خوارج نهروان 
کشــته شــدند به امام علیه السالم عرض 
کردند خــوارج همه هالك شــدند، امام 

واکاوی ابعاد شهادت امام 
علی )علیه السالم( از 

منظر معظم له 
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علیه السالم فرمود:» چنین نیست، به خدا 
سوگند! آنها نطفه هایی در ُصلب مردان و 
رحم زنان خواهند بود و هر زمان شــاخی 
از آنها سر برآورد قطع می گردد، تا اینکه 
آخرشان دزدان و راهزنان خواهند بود!«.

گفتگوی امیرالمؤمنین علیه السالم با 
ابن ملجم مرادی قبل از شهادت

در تاریــخ طبری و همچنین در کامل ابن 
اثیر آمده است که قاتل علی علیه السالم، 
عبدالرحمــان بن ملجم پیش از آنکه موال 
به شهادت برســد او را خدمت علی)علیه 
الســالم( آوردند. حضرت به او فرمود: ای 
دشــمن خدا مگر من به تو نیکی نکردم؟ 

گفت: آری به من نیکی کردی.

فرمود پس چه چیزی باعث شــد که این 
انجــام دهی؟گفت:من چهل  جنایــت را 
روز شمشــیر خود را تیــز کردم و از خدا 
خواســتم که بدترین خلقش با آن به قتل 
برسد. امام علیه الســالم فرمود: )درست 
گفتی( تو را که بدترین خلق خدا هستی 
با شمشیر خودت قصاص خواهند کرد«.،

آخرین سفارش ها و آخرین توصیه ها 
السالم  علیه  علی  امام  های(  )وصیت 

در بستر شهادت

به  السالم  علیه  علی  امام  ســفارش 
عبادت خدا

در حدیــث معروفی مــی خوانیم که امیر 
مؤمنان علی علیه السالم در وصایای خود 
بعد از آنکه فرق مبارکش با شمشــیر ابن 
ملجم جنایتکار شــکافته شد فرمود: »اهلّلَ 
َّها َعموُد ِدیِنُکم ؛ خدا را،  الِۀ َفإِن اهلّلَ فِی الصَّ
خــدا را درباره نماز، چرا که ســتون دین 

شماست«.

می دانیم هنگامی که عمود خیمه در هم 
بشــکند یا سقوط کند، هرقدر طناب ها و 
میخ های اطراف محکم باشد اثری ندارد، 
همچنین وقتــی ارتباط بندگان با خدا از 
طریق نمــاز از بین برود اعمال دیگر را از 

دست خواهد داد.

انس و اشتیاق امیرالمؤمنین به مرگ

حضرت علــی )علیه الســالم( در آخرین 

بخش از وصّیت خــود، موضع خود را در 
برابر مرگ و شهادت بیان می کند؛ همان 
چیزی که در موارد دیگری از نهج البالغه 
نیز منعکس اســت و آن اینکه من نه تنها 
از مرگ نمی ترســم، بلکه عاشق بی قرار 
مرگی هســتم که در راه خدا و برای خدا 
باشد. می فرماید: »به خدا سوگند چیزی 
از نشانه های مرگ به طور ناگهانی به من 
روی نیاورده که من از آن ناخشنود باشم 
و طالیه ای از آن آشــکار نشــده که من 
آن را زشت بشــمارم من نسبت به مرگ 
همچون کسی هســتم که شب هنگام در 
جســتجوی آب باشــد و ناگهان در میان 
تاریکی ها به آن برسد و یا همچون کسی 
که گمشده )بسیار نفیس( خود را ناگهان 
پیدا کند )چــرا که من به ایــن واقعّیت 
معتقدم( که آنچه نزد خداست )در سرای 

دیگر( برای نیکان بهتر است«

لذا تأمل در کالم نورانی آن حضرت مبنی 
بــر »کقــارب ورد و طالب وجد« اشــاره 
به این اســت که من مرگ و شــهادت را 
همچون تشــنه کامی کــه زودتر از آنچه 
فکر می کرد به سرچشــمه آب رسید، به 
دست آوردم و گمشــده خود را که سالها 

در انتظارش بودم یافتم.

بی جهت نیســت که طبق روایت مشهور 
هنگامــی که عبد الرحمــن ملجم مرادی 
فرق نازنین امام علیه السالم را در محراب 
عبادت شــکافت، امام علیه السالم فرمود: 
»ُفــْزُت َو َربِّ الَْکْعَبۀ؛ بــه پروردگار کعبه 

رستگار شدم«.

نحوه  ؛  کریمانــه  اخالق  بــه  تخّلق 
برخورد علی علیه السالم با قاتلش

بعضی گفتــه اند تعبیر به »کرائم اخالق« 
چیزی فراتر از »حسن اخالق« است، مثال 
حسن اخالق ایجاب می کند که کار خوب 
را با کار خوب، یا بهتر از آن پاسخ دهند، 
ولــی کرامت اخالقی مــی گوید، بدی را 
باید با خوبی پاسخ داد. شبیه رفتاری که 
علی علیه الّســالم بعد از ضربت خوردن، 
با ضارب خود، »عبــد الّرحمن بن ملجم 

مرادی« انجام داد.

توصیــه هــای امــام امیرالمؤمنین علیه 
الســالم درباره قاتلش »عبد الرحمان بن 
ملجم مرادی« نشــانی از گذشت کریمانه 

آن حضرت است. 

از آن معروف تر داســتان توصیه های او 
درباره قاتل خویــش »عبدالرحمان ملجم 
مرادی« که به فرزندان خود سفارش کرد 
آب و غذا و وسیله استراحت این زندانی را 
فراهم کنند و فرمود: اگر زنده بمانم خود 
می دانم با او چگونه رفتار کنم و اگر شما 
هم عفو کنید بهتر اســت و اگر )مصلحت 
عموم مردم ایجاب کــرد که( الزم بدانید 
او قصاص شود تنها را با یک ضربه وی را 
قصاص کنید همان گونه که او یک ضربه 

بر من وارد کرد.

امیرمؤمنان علی علیه الســالم این درس 
را از اســتادش پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آلــه آموخته بود که نمونه روشــن آن 
عفو عمومی حضرت در داستان فتح مکه 

است.،

لذا امــام علیه الســالم در آخرین توصیه 
خــود مــی فرمایــد: »و او را مثله نکنید 
)گوش و بینی و اعضای او را جدا نسازید( 
که من از رســول خدا صلــی اهلل علیه و 
آله شــنیدم مــی فرمــود: از مثله کردن 
بپرهیزید، هرچند نســبت به سگ گزنده 

باشد!«.

سخن آخر

در خاتمه باید گفــت همگان باید در راه 
شــناخت اسالم و شــناخت مکتب انسان 
ســاز علی علیه الســالم حرکت نمایند. و 
مراقب باشــند در این شــب ها وقتی نام 
امام علی)علیه الســالم( برده می شود از 
خدا بخواهنــد که از تقــوا و علم و زهد 
و فــداکاری و ایثار حضــرت، در وجود ما 
تجلی کند تا بتوانیم بگوییم که شیعه آن 

حضرت هستیم.
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1پرونده ویژه

بازخوانی راه و مکتب امام 
خمینی)رحمت اهلل علیه( از منظر 

معظم له 

در بدو امر باید به این نکته توجه نمود که 
اگر حرکت عظیمی در     جامعه ای توسط 
فردی رهبری شد و آن حرکت به سرعت 
بــه اهــداف و مقصد نهایی خود رســید، 
باید دانست که رهبر چنین حرکتی، فرد 
معمولی نبوده است. به اصطالح باید از اثر 
  به مؤثر پی برد. لذا هر اندیشمندی که با 
حادثۀ عظیمی چون انقالب اسالمی ایران 
مواجه می شود؛ انقالبی که طرفداران آن 
نه وســایل تبلیغاتی در اختیار داشتند، نه 
سالح و نه ابزارهای     سیاسی، ولی با این 
حال به سرعت به نتیجۀ نهایی رسیدند و 
توانستند در مدت کوتاهی     قانون اساسی 
بنویســند و در نهایت یک حکومت تمام 
عیــار مردمی دینی تشــکیل بدهند، به     
عظمــت رهبر و آگاهی فوق العاده و فراتر 
از حد یک انسان معمولی ایشان رهنمون 
می شود، و     همین امر هر تحلیل گری را 
بــه تأمل وا می دارد تا مبانی راه و مکتب 
  امام خمینی)رحمــت اهلل علیه( را مورد 

بررسی قرار دهد.

رژیم  زدایی  اسالم  سیاست  با  مقابله 
پهلوی و احیای اســالم ناب محمدی 
)صلــی اهلل علیه و آلــه(؛ مهمترین 
)رحمت  خمینی  امام  مکتب  شاخصۀ 

اهلل علیه( 

تاریخ اســالم در همه فصول خود به این 
حقیقت گواهی می دهد که دشــمنان از 
هیچ کاری که فکر می کردند به شکست 
اســالم نبوی بینجامد خودداری نکردند؛ 
ولی خدا می خواست این نور الهی خاموش 
نشود و روزبه روز درخشش بیشتری پیدا 
کند، لذا نقشــه های آنهــا را نقش برآب 
کرد و آتش هایی را کــه افروخته بودند، 
با باران لطف و عنایتش خاموش ساخت.

در ایــن میان بایــد به تاریــخ معاصر و 
رویکردهای اسالم ســتیزانه رضا خان در 
اجرای سیاســت گام به گام برای نابودی 
اســالم و گمراه کردن انســان ها  اشاره 
کرد؛ از آنجا که قدرت های اســتکباری، 
اســالم و تشــیع را مزاحم خود در جهت 
های گوناگون می دانســتند. لذا رضاخان 
به وسیله غربی ها بر سر کار آمد و بنا شد 
سیاست غربی ها را در کشور جا بیندازد.

یکی از کارهایی که به رضا خان دســتور 
دادند که عمل شــود کشــف حجاب بود، 
ایــن فرد عده زیادی را به قتل رســاند و 
کشــف حجاب را عملی کرد، لذا یک گام 
برای تغییر فرهنگ اسالمی کشف حجاب 
بــود، اقدام دیگر در  این مسیرشــیطانی 
تغییر لباس بود؛ قبــل از این لباس ملی 
داشــتیم اما رضا خان لباس های دیگری 

را تحمیل کرد.

هم چنیــن از دیگر بحث ها تغییر حروف 
ملی به حروف التین بود، افراد وسوســه 
کردند که اگر حروف التین باشــد با تمام 
کتاب های دنیا می توان آشنا شد اما ملت 
مقاومت کرد و حاضر نشــد الفبا را تغییر 
دهنــد، در ترکیه الفبا را التین کردند که 
رابطه آن ها با تمام فرهنگ اسالمی قطع 

شد.

در ایــران هم همین هــدف را دنبال می 
کردند اما با مقاومت مردم رو به رو شــده 
و نا موفــق بودند، توطئۀ دیگر در نابودی 
اســالم، تغییر تاریخ بود که به دست پسر 
رضــا خان انجام شــد؛ گفتنــد که ایران 
فرهنگــی 25۰۰ ســاله داشــته و دلیلی 
ندارنــد که مردم به دنبــال تاریخ 14۰۰ 

ساله اسالم باشند.

تاریخ اســالمی را به تاریــخ به اصطالح 
شاهنشــاهی تغییر دادند، حــال اگر امام 
راحل قیام نکرده بود این سیاست گام به 
گام همچنــان ادامه پیدا می کرد تا مردم 
به صورت کلی وابســته کرده و از اســالم 

دور کنند.

ارتقای فقه حکومتی در ســایۀ نفی 
بنیان های سیاسی سکوالریسم

اگر چه دنیای امروز از سکوالریسم و مادی 
گرایی خســته و به ســوی ادیان گرایش 
یافته، لیکن بعضی از افراد به تحریف واژه 
»سیاست« پرداخته اند تا بتوانند در باب 
نفی دین از سیاســت حرفی برای گفتن 
داشته باشند، لذا این شائبه را مطرح می 
کنند که فقه، مشــتمل بر اصول و گزاره 
هایی مقّدس اســت، در حالی که سیاست 
بــا خدعه و نیرنگ همراه اســت و بدیهی 
اســت که حکومت و سیاســت با قداست 

اسالم و روحانّیت منافات دارد.

متأسفانه شــاهدیم  برخی نهادها از دولت 
اســالمی پول می گیرند، سکوالریسم را 
تبلیغ می کنند. در گوشــه و کنار گاهی 
چنیــن اتفاقاتی می افتاد که ســاده هم 
نیست. ممکن است حتی در میان اساتید 

حوزه هم نفوذ کنند.

حــال آنکه امام خمینی قدس ســّره می 
فرمود: »اگر کســی دین را از سیاســت 
جدا بداند، خدا، رســول و ائّمه معصومین 
علیهم الســالم را تکذیب کرده اســت« و 
»اسالم دینی است که با سیاست آمیخته 

است«.،

اینگونــه بود که در مکتــب امام خمینی 
قدس سّره »سیاســت و راه بردن جامعه، 
با موازین عقل و عدل و انصاف و صدها از 
این قبیل چیزهایی است که با مرور زمان 
در طــول تاریخ بشــر و زندگی اجتماعی 
کهنــه نمی شــود«. چنان کــه می توان 
گفت:»حکومــت در منظر مجتهد واقعی، 
فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای 

زندگی بشریت است.

بلکه حکومت، نشــان دهنده جنبه علمی 
فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی 
و سیاســی و نظامی و فرهنگی است. فقه، 
تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره 
تا گور است. هدف اساسی این است که ما 
چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در 
عمل فرد و جامعه پیــاده کنیم و بتوانیم 
برای معضالت جواب داشــته باشیم؛ همه 
ترس اســتکبار از این مسأله است که فقه 
و اجتهــاد، زمینه علمی و عملی پیدا کند 
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و قدرت برخورد در مســلمانان به وجود 
آورد، و آنها را در فشار شدید قرار دهد«.

امنیت امــروز، حاصل آینده نگری و 
امــام خمینی)رحمت اهلل  خردورزی 

علیه(

از جملــه ویژگی های بــارز امام)رحمت 
اهلل علیه(، آینده نگری بسیار قوی ایشان 
بود. ایشــان جلوتــر     از زمان حرکت می 
کردند و به همین دلیل دشــمنان انقالب 
نتوانستند کاری از پیش ببرند؛     زیرا امام 
همیشه چند گام جلوتر حرکت می کردند 
و دشــمن را پشت     ســر گذاشته و نمی 
گذاشتند دشمنان اســالم ضربه بزند. بر   
  اســاس همین ویژگی، همیشه دشمن را 

غافل گیر می کردند. 

در ایــن تبییــن این مســأله مــی توان 
به برخی نمونه ها تمســک نمــود؛ امام 
خمینی)رحمــت اهلل علیــه( در بحبوحۀ 
انقالب، در مورد حوزه های علمیه، راجع 
به پنجاه ســال بعد می اندیشــیدند که     
ممکن اســت اوضاع به شکل فعلی نماند، 
و یک روز دشــمن بیاید و به حوزۀ قم که 
حوزۀ     مرکزی است، ضربه بزند، که در این 
صورت اگر حوزه های شهرستان ها متصل 
به حوزۀ قم     باشند، متالشی خواهند شد. 
از این رو می فرمودند بگذارید حوزه های 
شهرســتان ها در     عین این که در هدف 
با حوزۀ قم هماهنگ هســتند، اســتقالل 

خودشان را داشته باشند. 

اینگونه اســت که  امام)رحمت اهلل علیه( 
در طوفانی ترین     شــرایط دوران انقالب، 
آرامــش را کاماًل حفظ مــی کردند. رهبر 
اگــر نتواند در طوفان ها آرامش     را حفظ 
کند، نمی توانــد رهبری کند؛ چون اصاًل 
راه چاره از دســتش به در مــی رود و     
نمی تواند تصمیم گیری درست بکند. لذا 
در آســتانۀ پیروزی انقالب  وقتی دولت     
بختیار با اعــالم حکومت نظامی در صدد 
برآمد تا مقاومت و مبارزۀ مردمی را درهم 
بشــکند لیکن امام)رحمــت اهلل علیه( با 
تسلط کاملی که در آن شرایط حساس بر 
خویش داشتند، از سر اندیشه آن     دستور 

تاریخی مبنی بــر نقض مقررات حکومت 
نظامی را صــادر کردند. بی شــک     اگر 
امام در آن لحظه چنیــن تصمیمی نمی 
گرفتند، دشمن بر اوضاع تسلط می یافت 
و در این     صورت کشــته ها می دادیم و 
دیگر نمی توانستیم با او مقابله کنیم. لذا 
امام بر اثر دور اندیشی و خردورزی توأم با 
آرامش     فکری در حساس ترین لحظات، 
آن ضربۀ کاری را به رژیم منحوس پهلوی 

وارد آوردند. 

پیشــرفت و اقتدار ایران اســالمی 
امام  از مکتــب  مرهــون پیــروی 

خمینی)رحمت اهلل علیه(

بدون شــک علم و آگاهی کافــی، برنامه 
ریــزی دقیق، فراهم ســاختن ابزار الزم، 
مدیریــت قوی، پرهیز از کارهای تکراری، 
تالش در مســیر نــوآوری، همــت باال، 
شجاعت، اراده قوی و توجه به ارزش های 
انسانی و اسالمی و سرانجام توکل بر خدا 
در ســایه ایمان و تقوا تاثیر فوق العاده ای 

در پیشرفت دارد.

با این تفاســیر باید گفت پیشــرفت ها و 
دســتاوردهای علمی و فناوری جمهوری 
اســالمی ایــران در شــرایط تحریم همه 
جانبه آمریکا و استکبار جهانی ، تحسین 

برانگیز است.

بسیار خرسند هســتیم که مساله تحریم 
ها علیه ایران تبدیل به فرصت های بسیار 
خوبی شــد و ما توانســته ایم در مسائل 
علمی با همت نخبگان خود پیشرفت های 
بســیار بکنیم به گونه ای که دشمنان ما 

تعجب کردند.

خوشــبختانه ما در منطقــه از نظر علمی 
حرف اول را مــی زنیم و در دنیا نیز جزو 
کشورهای برجسته هســتیم، امروز ایران 
اســالمی در دنیــا ثابت کــرده که بدون 
تکبه به شــرق و غرب می توان مستقل و 
سربلند بود و در برابر قدرت های زورگوی 
جهان ایستاد. همه شــیعیان و محرومان 
جهان چشم امیدشان به این نظام دوخته 
شده اســت لیکن نباید فراموش نمود که 
تحقق این دســتاوردها  به برکت و وجود 

امام راحل بود که نصیب این کشور شد و 
باید قدردان آن بود و برای حفظ و بقایش 

تالش کرد.

سخن آخر

خداوند روح پرفتوح ایشان را غریق رحمت 
گردانــد، امیدوارم که نســل حاضر     حق 
شــناس آن رهبر فرزانه باشــند و مسائل 
سیاســی روز سبب نشود که واقعیت های 
مربوط     بــه راه و مکتب امام)رحمت اهلل 
علیه( به دست فراموشی سپرده شود و در 
نتیجه به مخدوش شدن اصول     بینجامد.

برای بــرون رفت از این چالش ، همکاری 
عمومی بســیار ضروری است لذا همگان 
باید دست در دست هم بگذارند و به دور 
    از جناح بندی ها به شــناخت واقعیات 
اصول و مبانی مکتــب  امام )رحمت اهلل 
علیه( بپردازنــد و نتایج آن ر     در اختیار 

همه، به ویژه نسل جوان قرار دهند. 
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2پرونده ویژه

تأملی در چیستی مفهوم 
»آزادی« از منظر معظم له 

در دنیــای امروز معنــی و مفهوم واژه ای 
هم چون آزادی به صورت بســیار وسیع و 
گسترده در جوامع بشری دنبال می شود، 
این واژه کلمۀ حقی است که غالباً بر زبان 
زمامداران ظالم و ستمگر جهانی جاری می 
شود، ولی از آن اراده باطل می کنند، و هر 
کدام مهارت بیشــتری در تحریف حقایق 
و توجیهات شــیطنت آمیز داشــته باشند 
در نیــل بــه مقاصد نامشروعشــان موفق 
ترند و اینجاســت که وظیفه علمای الهی 
و دانشــمندان با ایمان قوم و ملت سنگین 
می شــود، آنها باید به مــردم آگاهی الزم 
را بدهند و ســطح فرهنگ عمومی را باال 
برند تا حاکمان ظالم و گروه  های تبهکار 
نتوانند کلمات حق را بگویند و از آن اراده 
باطل کننــد و پایه هــای حکومت  های 

خودکامه را از این طریق محکم سازند!.
در ایــن میان باید تأکیــد کرد که ارزیابی 
صحیحی درباره اصــل مفهوم آزادی بیان 
نشده و تفسیر نادرست از مسأله آزادی ، و 
عدم توجه به این نکته که همیشــه آزادي 
ها در چهارچوب ارزش  هاست ما را برآن 
می دارد تا مفهوم آزادی را تفسیر و بررسی 

نماییم.
تبیین مفهوم آزادی در یگ نگاه

انسان به آزادی عالقه دارد، چون تکاملش 
را در آزاد بودن می بیند و اگر محدود شود، 
از فعالیت  های زندگی باز می ماند. آزادی 
چیزی جز این نیســت که انسان بتواند از 
ســرمایه های وجود خود در مسیر تکامل 

فرد و اجتماع بهره برداری کند.
لذا منظور از آزادی این اســت که انســان 
برای حرکت در مســیر تکامل جنبه های 
مادی و معنــوی با مانعی روبه رو نشــود، 
لیکن در آزادی خطوط قرمزی وجود دارد 
و امــکان ندارد که بــدون رعایت خطوط 

قرمز فرد به جایی برسد.
از این رو انســانهائی که بــه دنبال امیال 

نفسانی بوده، و نفس بر گردن آنها ریسمانی 
افکنده، و به هر سو می کشد، یا فردی که 
در گرداب گناهان غوطه  ور است، چگونه 
ادعا می کند، آزاد اســت، و طعم آزادی را 
چشیده است؟! آزاد آن است که اگر طوفان 
هوا و هوس و شــهوات بــه او روی آورد او 

طوفان شکن باشد، نه طوفان شکننده او.
مفهوم آزادی در قرآن

بی تردید قرآن کتاب آزادی اســت، لذا در 
قــرآن کریم به زیبایی آزادی بیان شــده و 
در کنار آن خطوط قرمز نیز مشخص شده 

است.
در آیــات فراوانــی از قرآن کریــم تعابیر 
گوناگونی در رابطه با نفی اســارت و اثبات 
آزادی وجود دارد که همگی نشان دهنده 
اهتمام قرآن بر رهائی و آزادی انســان ها 

است،
از این رو مطالعه قرآن که متن قانون اساسی 
اسالم است نشــان می دهد اسالم کوشش 
وسیعی برای آزاد ساختن انسان ها در همه 
زمینه ها داشته اســت، برای آزاد ساختن 
افــکار از خرافاتی همچون بت پرســتی و 
موهومات دیگر، برای آزاد ســاختن انسانها 
از تبعیضات نژادی و قبیلگی و مانند آن؛ و 
برای آزاد ساختن انسان ها از بردگی دسته 
جمعی مانند آنچــه در حکومت فرعون ها 
و نمرودها می گذشــت؛ کوشش زیادی به 
خرج داد و به همین دلیل می بینیم حتی 
در دنیای امروز ملت هایی که مورد استثمار 
واقع شده اند برای بدست آوردن آزادی خود 

از تعلیمات اسالم کمک می گیرند.
قرآن مجید در مسئله آزادی صراحت دارد 
و به وضوح آزادی اراده انسان را اثبات می 
کند و صدها آیه در قرآن در زمینه آزادی 

اراده انسان آمده است.
تمام آیاتی کــه در آن امر و نهی و تکلیف 
و برنامه آمده است، همه دلیل بر اختیار و 
آزادی اراده انسان است چرا که اگر انسان 

مجبور بود، امر و نهی، لغو و بیهوده بود.
هم چنین تمام آیاتی که ســخن از مالمت 
بدکاران و مــدح و توصیف نیکوکاران می 
گوید دلیــل بر اختیار اســت، چرا که در 
صورت جبر هم آن مالمت و هم آن مدح و 

ستایش معنی ندارد.

از سوی دیگر تمام آیاتی که سخن از سؤال 
در روز قیامت، و محاکمه در آن دادگاه، و 
سپس پاداش و کیفر و بهشت و دوزخ می 
گوید دلیل بر اختیار است، چون در فرض 
جبر تمام اینها نامفهوم و سؤال و محاکمه 

و مجازات بدکاران ظلم محض است.
تمام آیاتی که سخن از این می گوید که» 
کل نفس بما کســبت رهینه؛  انســان در 
گرو اعمال خویش اســت«و یا» کل امری 
ء بماکسب رهین؛ هر انسانی در گرو اعمال 
خود می باشــد« و یا هر فــردی در گرو 
اعمالی اســت که انجام داده و مانند اینها 

به روشنی اختیار انسان را ثابت می کند.
ا  ــِبیَل إَِمّ و نیز آیاتی نظیر »إِنَّا َهَدیَْناُه الَسّ
ا َکُفوًرا ؛ ما راه را به انسان نشان  َشاِکًرا َوإَِمّ
دادیم خواه شکرگزاری کند یا کفران« نیز 

دلیل روشنی بر این مدعاست.
مفهوم »آزادي« در اسالم و تفاوت آن 

با آزادی غربی
گفتنی اســت شکوفائی اســتعدادهای هر 
موجودی در مســیر تکامل، هرگز با حبس 
شــدن او حاصل نمی شود و پیمودن این 

مسیر نیز بدون آزادی ممکن نیست.
لذا آزادی هدر دادن نیروها و ســرمایه ها 
نیست، بلکه وسیله شکوفائی و بارور شدن 
استعدادها است؛ از این جا آزادی منطقی 
و معقول از غیر منطقی و نامعقول جدا می 
شود و تفاوت آزادی اسالمی با آزادی غربی 

روشن می گردد.
بلکه آزادی در منطق عقل و اسالم عبارت 
از آزاد بودن برای پیمودن مســیر تکامل 
و به فعلیت رسیدن استعدادها وشکوفائی 
خالقیت ها است، اما آزادی شهوات و اسیر 
شــدن انســان در چنگال هواها و پستي  
هــا که مایه هدر رفتــن آب حیات و عمر 
و نیروهای انســان در باتــالق رذالت  ها و 
بیچارگی ها اســت، نه جنبــه منطقی، نه 

عقلی و نه اسالمی دارد.
آزادی که در غرب وجــود دارد هیچ خط 
قرمزی ندارد، در جایی که خط قرمز است، 
آزادی چه معنایی دارد، حتی غربی ها هم 
در زمانی که کار به خطوط قرمزشان برسد، 
قائل به آزادی نیستند، منتهی خط قرمز ما 
خدا، پیامبر)صلــی اهلل علیه و اله(، نظام و 
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امنیت است، اما خط قرمز آنها هولوکاست 
و ... است.

 در غرب اگر فردی خواه اســتاد دانشگاه، 
سیاســتمدار و ... باشــد، مطلبی را علیه 
هولوکاســت بیان کند، مدت ها به زندان 
می افتــد؛ زیرا آنها این حادثه را که که به 
ادعای آنها شــش میلیون یهودی در کوره 
های آتش ســوزی هیتلر ســوختند، خط 
قرمز مســلم و غیر قابل بازگشت خود می 

دانند.!
حال آنکه فریاد اسالم، فریاد آزادی است، 
همانگونــه که نقل شــده ســرور آزادگان 
حضرت ســید الشــهداء )علیه السالم( در 
زمین کربال خطاب به لشــکر عمرســعد 
فرمود: »ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا 
فی دنیاکم؛ »اگر دین هم ندارید و اعتقادی 
به مبدأ و معادی ندارید شما انسانید الاقل 

در دنیای خود آزاده باشید!«
آری خداوند متعــال، آزادی تکوینی به ما 
داد و در راســتای آن با تشــریع خود آن 
آزادی را تداوم بخشــید و از ما خواست تا 
تشــریعاً آزادی در مسیر زندگی را تطبیق 
بــا آزادی تکوین و ابتــدای خلقت کنیم، 
او آزادی را در جهــت عبودیــت و تکامل 
داد،»یَا ِعَباِدَي الَِّذیَن آَمُنوا إَِنّ أَْرِضي َواِسَعٌۀ 
َفإِیَّاَي َفاْعُبُدوِن ؛ ای بندگان من که ایمان 
آورده اید، همانا زمین من گســترده است 
پس فقط مرا عبادت کنید «؛ سرزمین من 
برای بر باد دادن نوامیس مردم و کشــت و 
کشتار و فساد آزاد نیست! و چه زیبا است، 

عبودیتی که عین حریت است! .
مفهوم آزادی در غرب

بشــر امروز گرفتار ســراب های مختلفی 
اســت؛ یکی از چیزهایی که انســان امروز 
تشــنه آن اســت و مانند آب به سراغ آن 
می رود و هنگامی که به آن می رســد آن 
را سرابی بیش نمی یابد، مسأله »آزادی در 

جهان غرب « است.
اگر جهان غرب را از دور نگاه کنیم، سراب 
زیبایی به نــام آزادی در آن موج می زند 
و انســان را به سوی خود می کشاند؛ ولی 
هنگامی کــه به درون جوامــع غربی می 
رویم، اثــری از آزادی حقیقی نمی یابیم؛ 
بلکه آنهارا اسیر امور مختلف چون هوی و 

هوس، مد، مواد مخدر، انواع بیماری های 
جنســی، تبعیض نــژادی و مانند آن می 
بینیم. اعتیاد، چنان انســان را گرفتار می 
ســازد که دیگر نه دین برایش مهم است 
و نه شــرف و نه توجهی به ناموس خواهد 
داشت. مد که با هیچ عقل سلیمی سازگار 
نیســت؛ زیرا از لبــاس و کفش نو فقط به 
بهانه این که از مد افتاده اســت، استفاده 
نکردن و به سراغ کفش و لباس مد جدید 
رفتن، نوعی اســراف است که مورد مذمت 
اســت. هوی و هوس که چون اختاپوسی 
هزار پا، تمام جان او را تســخیر کرده و هر 
گونه حرکت معقولی را از او ســلب نموده 

است و ... .
آری! آزادی غربی ســرابی بیش نیست که 
ظاهری زیبــا و باطنی توخالی دارد. امروز 
دوباره دوران جاهلیت در جهان شروع شده 
اســت. در حال حاضر متاســفانه ما شاهد 
هستیم که آزادی همجنس گرایی در غرب 
بی قانون شــده است و آزادی مراکز فساد 
و فحشــا و نیز اهانت به مقدسات از جمله 
توهین به پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 
و قرآن کریم، همگی شرم آور بودن آزادی 

ها در غرب را نشان می دهد.
این گونه آزادی، آزادی نیست، این نابودی 
ارزشها اســت، این پایمال کردن نیروهائی 
است که می تواند در پشت سد اراده جمع 
شده و آینده ســاز فرد و جامعه باشد، اگر 
انسان مســؤولیت دارد و اگر وسائل ترقی 
برای او فراهم شــده، و اگر فلســفه آزادی 
تکامل اســت، بایــد آزادی او محدود در 

چهارچوبهاای منطقی باشد.
 عده ای روی آزادی هایی کار می کنند که 

مصداق بی بندوباری است
آنهایی که آزادی را به معنی عام که شامل 
هرگونه بی بندوباری می شود تفسیر کرده 
اند، در حقیقت معنــی آزادی را نفهمیده 
اند، آزادی یعنی آزاد بودن در به کارگیری 
نیروها در مسیرهایی که انسان را به هدف 
های واالتری )خــواه مادی یا معنوی( می 

رساند.
از این رو آزادی هرگز به معنای هدر دادن 
نیروهای خدا داد در راه هوسرانی و بی بند 
و باری نیست،لیکن متأسفانه عده ای روی 

آزادی هایی کار می کنند که که بیشــتر 
شبیه آزادی غربی و  مصداق بی بندوباری 

است.
در حالــی که ما هیچ گاه به نام آزادی فکر 
یا آزادی عمل، مجاز نیســتیم به دنبال هر 
مکتب و فکر نادرستی گام برداشته و یا هر 
کار خالفی را مرتکب شــویم، چرا که این 
آزادی نیســت، بلکه هرج و مرج و بی بند 

و باری است.
در این میان شیطان و هوای نفس، بی بند 
و باری و فحشــا را در لباس آزادی تزیین 
نموده، و مــردم را به آن دعوت می نماید. 
این آزادی نیســت، بلکه اسارت در چنگال 
هوا و هوس است، که نام آن را آزادی نهاده 

اند.
حال خداوند برای برون رفت از نقیصه، قوۀ 
عقل را برای درك نیک و بد به انسان عطا 
فرموده تا اگر او را مشمول موهبت آزادی 
کرده از این آزادی برای پیشرفت و تکامل 
بهره گیرد نه در مســیر بــی بند و باری و 

گناه و فساد.
بی شــک اگر انســان اندکی فکر کند می 
فهمد که بی بند و باری و فســاد و فحشاء 
آزادی نیست! اگر مقداری بیندیشد متوجه 
ماهیت توحش لعاب شده با تمدن خواهد 
شــد، به شــرط آنکه اهل تفکر و اندیشه 
باشــد، و پلهای پشت سر خویش را ویران 

نکرده باشد.
سخن آخر

در خاتمــه باید گفت درســت اســت که 
خداوند خواســته ما آزاد باشیم؛ لیکن این 
ما هســتیم که افعالمان را بر مبنای آزادی 
شــکل می دهیم؛ لذا اگر بتوانیم ازنعمت 
آزادی با حسن استفاده، کاری انجام دهیم 
پس شایسته تشویق و تقدیر و پاداش نیک 
هســتیم.لیکن اگر از آزادی سوء استفاده 
کنیم و افعال و کردارمان را به ســوی بی 
بندوباری سوق دهیم پس مستحق مالمت 
و عذاب هســتیم و باید انتظار سرزنش و 

کیفر و مجازات داشته باشیم .
شکی نیســت که ندای آزادی گوش ه ای 
مسلمانان راســتین را می نوازد و بر جان 
بدخواهان اضطــراب می افکند که یکی از 

رموز بقای اسالم است.
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مقاله

چون غرض آمد هنر 
پوشیده شد
محمداکرم مردانی پور 

چکیــده: چندی اســت که نوشــتاری 
مغرضانه در پاســخ نقد حضــرت آیت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی از سند 2۰3۰ در 
فضای مجازی انتشار یافته است. نویسنده 
بر اساس اطالعاتی غلط، نقادی علمی آیت 
اهلل را مورد هجمه قرار داده اســت؛ اّما تک 
تک انتقادت نویســنده بــه خاطر جهل و 
غرض ورزی، غلط و ناپذیرفته اســت. سند 
2۰3۰ از ســوی مترجمــان ماهر ترجمه 
شده و بیشترین نقد استاد دربارۀ این سند 
مربوط به جنبه های فرهنگی و اجتماعی و 
امنیتی اســت؛ حضرت استاد معتقدند این 
سند صددرصد سکوالر و یک نوع جاسوسی 

آشکار نسبت به مسائل کشور ماست. 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

چون غرض آمد هنر پوشیده شد
چنــدی اســت که نوشــتاری در پاســخ 
نقد حضــرت آیــت اهلل العظمــی مکارم 
شــیرازی)مّدظله( از سند 2۰3۰ در فضای 
مجازی انتشــار یافته اســت. این نوشتار 
منسوب به دکتر محمدطاهر کنعانی است 
که ظاهرا از اســاتید دانشگاه آزاد خرم آباد 
است ولی بعید به نظر می رسد ایشان چنین 
متن کم مایه و غیر مؤدبانه ای نگاشته باشد 
افزون بر این که چنین متنی در ســایت او 

یافت نشد.
به هر تقدیر متنی اســت مغرضانه و دور از 
شیوۀ بحث دانشــوران و فرهیختگان. گویا 
این نویسنده تصور می کرده با اهانت کردن 
به بــزرگان می تواند ضعف هــای خود را 
بپوشاند این نویســنده نه تنها با شیوۀ نقد 
آگاه نبوده بلکه طرز سخن گفتن با بزرگان 

را نیز نمی دانسته است.
چــون غـرض آمد هنر پوشیده شد             

صد حجاب از دل به سوی دیده شد

در ذیل بخش هایی از نقد این نویسنده را با 
ضعف هایش از نظر می گذرانیم:

او می نویسد: کاش جناب )آیت اهلل( مکارم 
به جــای فیزیک و فلســفه اندکی حقوق 

مطالعه می کردند.
با نهایــت تعجب این نویســنده نمی داند 
که جای درس فیزیــک حوزه های علمیه 
نیست، در حوزه های علمیه بیشترین بحث 
مربــوط به مباحث فقهی اســت که رابطۀ 

تنگاتنگ با مسائل حقوقی دارد.
حضرت استاد کتاب های زیادی در مباحث 
فقهی ـ اصولی دارد و موضوع درســش در 
تمام ایام سال مباحث فقهی است، نویسندۀ 
مزبــور خود را گرفتار چنــد کلمۀ حقوقی 

کرده و ناشیانه ایراد می کند.
واضح است کســی که علم فیزیک را جزو 
علوم حــوزوی می شــمرد، از حوزه های 
علمیــه و آنچه در حوزه ها می گذرد کاماًل 
بیگانه می باشــد و اصوال مضحک است که 
کسی فیزیک را جزو علوم حوزوی بشمارد.

ایشان نمی داند که تمام حقوق مدنی ایران 
عمدتا بر اساس فقه امامیه تدوین شده که 
نام تنظیم کنندگان نخســتین آن به قرار 

زیر است:
1. ســید محمد فاطمی قمی که در ســال 
1252 ش در قــم زاده شــد و پدر وی به 
نام »حاج میرزا حســن« از علمــا بود. او 
تحصیــالت خود را در قم آغــاز نهاد و در 
فقه و اصول مجتهد گردید و از مدرســان 
به نام حوزه شد. وی مجتهدی جلیل القدر 
و دانشمند بود. شیوه نگارش او معروف بود 
کــه در تحریر مواد جلــد اول قانون مدنی 

نمایان است.
2. حاج سید نصر اهلل تقوی )سادات اخوی( 
نیــز چهره ای نامدار بود، وی در ســامرا و 
نجف به تحصیل پرداخت و نزد میرزا حسن 
آشتیانی و حاج میرزا حسین نوری و پیش 
از آن نزد میرزا حســن جلــوه به تحصیل 

پرداخت تا به مرتبه اجتهاد رسید!
وی عالوه بر قانون مدنی در تدوین بسیاری 
از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی 

مدنی نقش ایفا کرد.
3. شــیخ محمد رضا ایروانی که در ســال 

1255 در ایروان بــه دنیا آمد، مقدمات را 
نزد پدرخوانده و سپس به عتبات رفت، 24 
ســال در آنجا به تحصیل اشتغال داشت تا 
به درجه اجتهاد رسید و در حوزه به اعتبار 

و شهرت دست یافت.
4. شــیخ علی باباکوهی که در سال 125۰ 
در فیروز کوه زاده شــد، تحصیل مقدمات 
او نــزد پدر بود و ســپس در حوزه علمیه 
اصفهان و تهــران به تحصیــل ادامه داد، 
وی همدرس آیــت اهلل بروجردی بود. وی 
پس از اخذ درجه اجتهاد از اســاتید حوزه 
اصفهان از جمله از ســید محمد باقر درجه 
ای از مراجع عتبات اجازات متعدد اجتهاد 
به دست آورد، وی در فقه و اصول و قواعد 

فقهی تسلط بسیار داشت.
5. ســید کاظم عصار تهرانی او در ســال 
12۶4 در تهــران زاد و در ســال 1353 
چشم از جهان فرو بســت. او استاد مسلم 
فقــه و اصول بــود و اســاتید او در نجف: 
شیخ الشــریعه اصفهانی، میرزا محمد نقی 
شــیرازی، آقا ضیاء عراقی و ســید محمد 
کاظــم یزدی بودند، او از بــزرگان نامبرده 

اجازه اجتهاد مطلق داشتند.
۶- ســید محسن صدراالشراف که در سال 
1247 به دنیا آمد، خانوده او همه اهل علم 
بودنــد و او هم مجتهد بود. وی مورد توجه 

خاص آیت اهلل بروجردی قرار داشت.
7- ســید مصطفی عــدل، زاده به ســال 
1258، او تنهــا عضو غیــر روحانی هیأت 
تدوین قانون مدنی بود ولی ریشه و پایگاه 
روحانی داشــت. وی با هیأت تدوین قانون 
مدنی همکاری داشت و ترجمه قانون مدنی 
فرانسه برای اعضای کمیسیون توسط وی 

انجام می گرفت.
ایشان نمی داند قانون مدنی ایران جزو نادر 
قوانین مدنی کشــورهای اسالمی است که 
مســتقیما بر مبانی حقوق اسالمی استوار 
اســت و تنها قانون مدنی اســت که در آن 
قواعد فقه امامیــه رعایت گردیده گرچه از 
قانون مدنی دیگر کشورها مانند فرانسه نیز 

بهره مند شده است.
پس جان مایۀ قانون مدنی فقه امامیه است 
بنابراین با چه جرأتی این نویسنده توصیه 
می کند که برای افزایش آگاهی بر مسائل 
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حقوقی باید به درس فقهی پرداخت.
نویسندۀ مزبور بدون آشــنایی با منظومۀ 
تفکر فقهی استاد سخن گفته و انگار نمی 
دانــد که معظم له بارها بــه فقها و حقوق 
دانان شــورای نگهبان و قــوه قضائیه خط 
مشــی صحیح و چاره جویی نشان داده اند 
و با نظرات ایشان بعضی از مسائل حقوقی 

اصالح شده است.
2. نویســندۀ مزبور با گستاخی می گوید: 
آگاهــی آیت اهلل از زبان انگلیســی در حد 

صفر است.
بی ادب تنها نه خود را داشت بد                      

بلکه آتش در همه آفاق زد!
بسیاری از بزرگانی که قانون مدنی ایران را 
تدوین کرده اند زبان فرانسهـ  که زبان رایج 
آن زمان بود ـ نمی دانستند آیا رواست به 

آنها توهین شود؟
اصوال همان گونه که گفتیم دست مایۀ این 
نویسنده برای پوشاندن ضعف هایش اهانت 
و توهین است، غافل از اینکه توهین کننده 

به بزرگان قباًل خود را موهون می کند.
افزون بر این آیا کســانی که معاهدات بین 
المللــی را امضا می کنند همۀ آنها بر زبان 
آن معاهدات مســلط هســتند یا بر اساس 

ترجمه های موثق امضا می کنند.
این نکته الزم به یادآوری اســت که سند 
2۰3۰ از سوی مترجمان ماهر برای استاد 
ترجمه شــده و پس از ترجمه هم یک بار 
ویرایش شد، بعید است این انتقادکننده به 
اندازۀ مترجمان انگلیسی دفتر استاد بر این 

زبان مسلط باشد.
اضافه بر همۀ اینها، بیشــترین نقد اســتاد 
دربــارۀ این ســند مربوط بــه جنبه های 
فرهنگــی و اجتماعی و امنیتی اســت نه 
حقوقی. چگونه این نویســنده از این نکتۀ 

روشن غافل شده است؟
3. این نویسنده از این نکته غافل است که 
موضوع سند 2۰3۰ عمدتاً مسائل فرهنگی 
اســت و یونســکو به همین دلیــل به آن 
پرداخته، مســائل حقوقی مربوط به دادگاه 
الهه است که بخش دیگری از سازمان ملل 
اســت بنابراین جنبۀ حقوقی این ســند از 

مسائل عارضی است نه محتوایی.

این نویســنده متأســفانه ســند 2۰3۰را  
درســت مطالعه نکرده که در آن تعبیر به 
توافق شــده، آیا توافق چیزی غیر از تعهد 

متقابل است؟
یک فقیه در طول عمر خود عقود و شرایط 
الزم آن را ده ها بار تدریس می کند اما این 
نگارنده که از این موضوع اطالع ندارد گمان 
می کند چیز جدیدی را کشف کرده است و 
آن این که عقد و معاهده ارکانی دارد و در 
واقع این سخن از مصادیق لقمان را حکمت 

آموختن است.
4. از همه جالب تر اینکه او دربارۀ شــرط 
تحفــظ )منظور این اســت کــه پذیرش 
کنندگان این سند نوشته اند تا آنجا آن را 
می پذیریم که مخالف فرهنگ و مذهب ما 
نباشد( و به این گفتار استاد ایراد می کند 
که شرط تحفظ باید با روح سند متعارض 
نباشــد و اگر با روح ســند متعارض باشد 
شرط بی اثر است و حضرت استاد به قاعدۀ 
فقهی بطالن شــرط و بقای عقد اســتناد 
کرده بودند. او مــی گوید: تعجب می کنم 
چرا آیت اهلل مکارم گفته شرط مخالف عقد 
باطل می شود و عقد می ماند در حالی که 

باید بگویند عقد هم باطل می شود.
مشــکل همین جاســت کــه او نمی داند 
حضرت اســتاد و بسیاری از محققان شرط 
برخــالف عقد را باطل و عقد را صحیح می 
دانند چرا که شرط جنبه ضمن العقد دارد 

نه اینکه جزء عقد است.
اگر شرط جز عقد بود با بطالن جز ممکن 
بود کل باطل شــود ولی اگــر ضمن العقد 
باطل شود دلیلی بر بطالن عقد نیست. آری 
یقیناً این نویســنده فرق میان ضمن العقد 
و جــزو العقد را نمی داند و شــاید تاکنون 

چنین تفاوتی را نشنیده باشد.
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست             
سخــن شناس نه ای دلبــرا خطا اینجاست

5. نکتــه تعجــب آور دیگر ایــن که این 
نویســنده می گوید من هر چه این سند را 
مرور کردم چیز خالف اخالق شرع را در آن 
ندیدم ای کاش آیت اهلل مکارم می گفتند 
دقیقا کدام بند این شــرط مخالف شرع و 

اخالق است.
راســتی عجیب اســت. ای کاش یک بار با 

دقت سخنان حضرت استاد را مطالعه می 
کرد کــه با صراحت موارد خالف شــرع و 
اخالق این سند را یادآور شده اند، آیا بدون 
مطالعه می توان به نقد ســخنی پرداخت؟ 

ولی باز ناچاریم به موارد زیر اشاره کنیم:
1ـ این ســند تســاوی کامل بــرای همه 
جنســیت هــا و همه مذاهــب را خواهان 
است. و هر کس کمترین آشنایی به مسائل 
اسالمی داشته باشــد می داند این تساوی 
در موارد زیاد برخالف قوانین مسلم اسالم 

است.
2ـ آنهــا معتقدند که الفاظ ســند را باید 
خودشــان تفســیر کنند مثال اگــر گفته 
انــد خانواده، خانواده شــامل خانواده های 
معمولی و هم جنس گرایان نیز می شــود 
و یا اینکه اگر گفتند خشونت شامل جهاد 
و شــهادت و یا گروه هایی مانند بسیج می 
گردد. آنها همۀ اینها را مصداق خشونت می 

شمرند.
3ـ اصوال این سند صددرصد سکوالر و غیر 
مذهبی است با نظامی که بر اساس مذهب 
بنیان شــده همخوانی نمی تواند داشــته 
باشــد بلکه در راه سکوالریته کردن جوامع 
اســالمی و دین زدایی گام بــر می دارد و 
ارزش های حاکم بر این ســند همه ارزش 

های مادی و غربی است.
4ـ کســانی که این ســند را بپذیرند باید 
سالیانه گزارش دهند؛ یعنی یکصد سؤال یا 
بیشتر دربارۀ مسائل فرهنگی و اجتماعی و 
اقتصادی و امثال آن )سند شامل همه اینها 
می شــود( عنوان می کنند که باید پاسخ 
صحیح به آنها داد و پاسخ غیر واقعی باعث 
بی اعتبار شدن کشور گوینده است. آیا این 
یک نوع جاسوسی آشکار نسبت به مسائل 
کشــور ما نیست؟ چگونه می توانیم به این 
آســانی همه چیزمان را در اختیار دیگران 

بگذاریم؟
آنها برای تخلیه اطالعاتی کشــورها برنامه 
ریزی کرده اند، کــدام عاقل به خود اجازه 
می دهــد به این آســانی تخلیه اطالعاتی 
 ُ شــود؟ و در یک کلمــه )َولَْن یَْجَعــَل اهلَلّ
لِلَْکافِِریَن َعلَی الُْمْؤِمِنیَن َسِبیاًل. نساء/141( 

آیا این جعل سبیل نیست؟
والسالم علی من اتبع الهدی
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معرفی کتاب

 ره یافت هایی بر کتاب
»شیعه پاسخ می گوید«
اثر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله( 

با توجــه به بســط و گســترش پیروان 
وهابیت و ســلفی گری در جهان اسالم، و 
شکل گیری شــبهات علیه مذهب تشیع 
که  موجبات تفرقه افکنی در امت اسالمی 
را فراهــم نمود،آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی )مدظله( را بر آن داشــت تا با 
نگارش کتاب» شــیعه پاســخ می گوید« 
گامــی دیگــر در  پاســخگویی دقیق به 

شبهات وارده علیه مذهب تشیع بردارد.

کتاب» شیعه پاسخ می گوید« در یک نگاه

»شیعه پاســخ می گوید« ، تحقیقی است 
در مورد ده مســئله مهم مورد بحث میان 
پیــروان اهل بیت)علیهم الســالم( و اهل 
ســنت، مؤلف در مقدمه کتاب، نسبت به 
تالش استکبار برای ایجاد تفرقه و جدایی 
در بین مســلمانان که با ترفندهایی چون 
ترویج کتب انحرافی، شیعه هراسی به راه 
انداخته هشدار داده  و به شبهات ده گانه  

پاسخ گفته است .

انگیزه تألیف کتاب در بیان معظم له

مؤلف اثر در بیان انگیزه تألیفشــان چنین 
می نویســند: بــا نگاهی به وضــع دنیای 
امــروز می بینیم که عــده ای از قدرت ها 
بهانه هایــی؛ مثــل اعالمیــه حقوق  بــا 
بشر،دمکراســی،... نقشــه های خطرناکی 
برای سلطه بر کشورهای دیگر کشیده اند، 
در این نظام کنونی دنیا باید قوی باشــیم 
تا پامال نشــویم، باید مســلمانان متحد 
شــوند و نیروهای فرهنگی و مادی را در 
اختیار بگیرند، سال هاست همه جا سخن 
از وحدت مســلمین است؛ ولی به دالئلی 
نتوانســته اند، مقاومــت الزم مقابــل این 

طوفان عظیم را داشته باشند.

1. کارهای انجام شــده، ریشــه ای نبوده 
است. 2. دشــمنان طرح های گسترده ای 
بــرای ایجاد نفاق بین مســلمانان تدارك 
دیده اند. اخبار موثــق حکایت دارد اخیرا 
ســلفی های متعصب عربســتان سعودی 
1۰ میلیون کتــاب تفرقه انگیز چاپ و در 
میان حجاج پخــش کرده اند. 3. بعضی از 
سیاســتمداران اســالمی منافع محدود و 
موقت خود را بــر منافع دراز مدت جهان 
اسالم مقدم می دارند، هیچ کشور اسالمی 
از عواقب ایــن اشــتباهات در مقابل آن 
زورمندان اســالم ســتیز در امان نخواهد 
بود. بر همین اساس برآن شدیم با روشی 
ابتکاری صفوف اتحاد مسلمانان را تقویت 

کنیم.

عناوین و سرفصل های کتاب

مهم تریــن  از  بخشــی  کتــاب حاضــر، 
موضوعات مورد گفتگو میان شیعه و اهل 
ســنت را مورد توجه قرار می دهد که در 
1۰ مسئله مطرح شــده است)که فصول 

کتاب را تشکیل می دهند( و عبارتنداز:

 1ـ قرآن از هر گونه تحریف منّزه اســت.
2ـ تقّیــه در کتــاب و ســّنت.3ـ عدالت 
صحابه.4ـ احترام به قبور بزرگان.5ـ نکاح 
موّقت.۶ـ ســجده بر زمین.7ـ جمع میان 
دو نماز.8ـ مسح پاها در وضو.9ـ بسم اهلل 
جزء سوره حمد است.1۰ـ توّسل به اولیاء 

اهلل.

اهداف و افق هــای فکری مولف در 
نگارش اثر

معظم له قبل از وارد شدن، به رد شبهات 
می فرمایند: ما دو کتاب از دو گروه داریم، 

از جمله آنها:

 1. کتــاب الفرقــان فی تحریــف القرآن 
تألیف ابن الخطیب مصری است، در سال 
1948 م منتشر شده و دانشگاه االزهر به 
موقع متوجه شــده، آنهــا را جمع آوری و 

معدوم ساخت.

 2.فصل الخطاب فــی تحریف کتاب رب 
االربــاب تألیــف حاجی نوری در ســال 
1291ق بــه چاپ رســید و بالفاصله به 
دســتور بزرگان حوزه علمیه نجف اشرف 
جمع آوری شــده و کتاب هــای متعّددی 
در رّد آن نوشته شــد؛ از جمله 1. کشف 
االرتیاب تألیف معــرب طهرانی. 2. حفظ 
الکتاب الشریف عن شبهۀ القول بالتحریف 
 .3 تألیف سید محمدحســن شهرستانی. 
تفســیر االء الرحمان تألیف عالمه بالغی 
. 4. انــوار االصول تألیفــی دیگر از مؤلف 

شیعه پاسخ می گوید.

حاجی نوری گرچه مرد عالمی بوده، ولی 
بــه روایات ضعیف هم تکیه کرده اســت؛ 
ولی بعدا پشــیمان شــده و رساله ای در 
دفاع از خود می نویســد کــه منظور من 
عدم تحریف کتاب اهلل بوده اســت، عالمه 
شهرســتانی می گوید: در سامرا که بودم 
در هر مجلسی که وارد می شدیم، فریاد و 
ضّجه بر ضــد حاجی نوری و کتابش بلند 

بود.

با این حال آیا باید سخنان حاجی نوری را 
عقیده شیعه تلقی کرد؟ چگونه متعصبان 
وهابی هر جای ایــن کتاب را بهانه کرده 
و اصرار دارند که شــیعه قائل به تحریف 

قرآن است، 

لــذا معظم لــه در استداللشــان درصدد 
هستند :

 1- به معاندین بفهمانند با این رفتارهای 
نامعقول تیشه به ریشه اسالم می زنند، لذا 
مستشــکالن را به واقعیــت ارجاع داده و 
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آنان را دعوت به مشــاهده عینی حقایق 
می نماید که در غیر این صورت کسی جز 

بیگانگان سود نمی برد.

2. متهم ســاختن دیگران بــه اموری که 
هرگز نگفته اند، خود گناه کبیره اســت و 
نتیجه این تهمــت بی اعتبار کردن قرآن 
است، افراط و تفریط صحیح نیست و باید 

همگان پیرو حقیقت باشیم.

 3. ایشــان با استناد به حوادث تلخ تاریخ 
نتیجه تمســک به توجیهات نادرست که 
هیچ خردمنــدی آن را نمی پذیرد را، در 
راستای تعصبات بی مورد، اسفبار می دانند، 
لذا می فرمایند الزم است، مستشکلین به 
این مسئله ملتفت باشند که باید ادعاهای 
اینان مستدل باشــد نه استحسانات ،این 

که استحسانات و قیاس را پیش کشند.

 4. اعتقاد به این ادعاهای بی مورد موجب 
ایجاد مشــکالت عظیم تاریخی اســت و 
تاریخ از این مســائل زیاد به چشــم خود 
دیده اســت، مثال در بحث عدالت صحابه 
چند مــورد را متذکر می شــوند که خود 
قرآن افعال صادر شــده، بعضی صحابه را 
که حاکی از عدم عدالتشــان است، بازگو 
می کند، مؤلف با اســتناد به تفاسیر خود 
اهل ســنت شــأن نزول این آیات را بیان 
کــرده و ادعاهای اینــان مبنی بر عدالت 

همه صحابه را رد می کند.

شناســی  روش  و  پــردازی  نظریه 
استداللی  مولف در کتاب

1. روش های استداللی متعددی در کالم 
مولف دانشــمند اثر به چشــم می خورد  
از جمله »اســتناد به ادلــه عقلی و نقلی، 

جواب های نقضی و حلی و...«

به طور مثال معظم لــه در بحث تحریف 
قرآن می فرمایند، اگــر نگارش این کتاب 
دلیل بر اعتقاد شــیعه بــه تحریف قرآن 
باشــد، باید اعتقاد به تحریــف را به اهل 
ســنت نیز نســبت بدهیم، زیرا در تفسیر 
قرطبی، دّر المنثورصحیح بخاری، صحیح 
مسلم روایاتی در تحریف قرآن آمده است، 
به عالوه منظور از تحریف در بعض روایات 

تحریف معنوی است.

2.  مولف دانشمند اثر در بسیاری از موارد 
ابتدا موضوع ادعای مستشکلین را تبیین 
کرده و ســپس رویه را می آورند، به طور 
مثــال در بحث تقیه ایشــان ابتدا معنای 
تقیه را توضیح ســپس فرق آن را با نفاق 
بیــان می کنند، آنگاه تقیــه را در ترازوی 
عقل گذاشته و بررسی می کنند، ایشان به 
موارد متعددی از تقیه اشاره می کنند که 
در قرآن مجید آمده، سپس موارد تقیه در 
روایات اسالمی را کنکاش و این مسئله را 
مطــرح می کنند که آیا تقیه فقط در برابر 

کفار است.

 3. حضــرت آیــت اهلل العظمــی مکارم 
شیرازی در استدالالتشان سعی کرده اند، 
بیشتر مســتنداتی را ارائه دهند که مورد 
اتفاق نظر همه اســت، حال چه مســائل 
اجتماعی، عقل و یا تفسیر آیات و روایات 

و... .

4. اســتفاده از مســتندات تاریخی بسیار 
مخصوصاً از کتب تاریخی اهل سنت. 

5. ارائــه تناقضات در کالم مستشــکلین 
و مخالفیــن از اهل ســنت و اینکه برخی 
اشــکاالت در وهله اول به خود شما وارد 

است.

 ۶. اســتناد به آیات قرآنی و شــأن نزول 
آن با اســتفاده از منابع خود اهل ســنت 
و اشــاره به تناقضــات در مدعای اینان و 

وجود موارد متناقض با ادعای ایشان.

7. اهتمــام به اهم شــبهات و اجمال در 
جواب. البته هر جا نیاز شــده جواب را به 

تفصیل ارائه داده اند.

8. جواب ها و استدالالت در ردیّه ها بیشتر 
مستند به مصادر خود اهل سنت است.

سخن آخر

گفتنی اســت در تألیف این اثر ارزشمند، 
از ۶2 منبع اســتفاده شده است، که مهم 
تریــن آن منابع عبارتنــد از: قرآن کریم، 
نهج البالغه، اخبــار مکه، االجابۀ فی تمیز 
الصحابّه، الغدیر، تاریخ ابن عســاکر و ابن 
کثیر، تفســیر در المنثور، تفســیر کبیر، 
رجال نجاشــی، ســنن ترمــذی، صحیح 

مســلم، بخاری، فضائــل الصحابه، معجم 
البلدان، من  ال یحضره  الفقیه.

 هم چنین فهرست آیات، روایات، اشخاص 
قبائل و گروه هــا، اماکن و منابع در پایان 

این اثر  ذکر شده است. 

الزم به ذکر اســت تألیف این اثر  نفیس  
در یــک جلــد و در 272صفحه، در قطع 
رقعی توسط انتشــارات امام علی بن ابی 
طالب علیه الســالم به زیور طبع آراسته 
شده و در ســال  1394 منتشر شده و تا 
کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده 
است، این کتاب با عنوان»الشیعه شبهات 
و ردود«  به زبان عربی نیز چاپ و منتشر 

شده است.
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مؤسسات وابسته

این مرکز در مدرســه امام ســجاد )علیه 
السالم( استقرار دارد و در حال حاضر در 

سه زمینه زیر داراي فعالیت مي باشد:

 الف: دایرۀ المعارف فقه مقارن 

این مجموعه از سال 1381 با هدف کمک 
بــه شــکوفائی و پیشــرفت و تعمیق فقه 
اهل بیت)علیهم الســالم( به منظور ارائه 
فرهنگ غنی اهل بیت)علیهم السالم( در 

کنار مذاهب دیگر آغاز شد. 

این مجموعــه با در نظــر گرفتن نظرات 
مذاهب أربعه اهل ســّنت تاکنون 3 جلد 
از این مجموعه را وارد بازار نموده است. 

ب: تهّیه و تنظیم آیات االحکام

این قســمت که فّعالیت خود را از تیر ماه 
سال 138۶ آغاز کرده، تصمیم دارد آیات 
مربوط به أحــکام فقهی که بیش از 5۰۰ 
آیه است را به صورت مجموعه ای درآورد 
تا گنجینه ای باشــد از تالشهای چندین 
ساله علمای حوزه در زمینه فقه اسالمی. 

بنياد فقه اهل بيت )عليه السالم(
این مجموعه به نام موسوعه آیات األحکام 
مزیّن خواهد شــد. این مجموعه باارزش، 
بــا هّمت تعدادی از محّققین حوزه علمّیه 
قم و تحت اشــراف حضرت آیۀ اهلّل مکارم 
شیرازی در حال تدوین است و قرار است 
به یاری خداوند متعال تا 1۰ ســال آینده 
به اتمام برســد. قابل ذکر است جلد اّول 
این مجموعه پــس از اتمام به بازار کتاب 

عرضه خواهد شد.  

ج: منتخب اآلثار من بحار االنوار

کتــاب »منتخب اآلثار مــن بحار األنوار« 
همان گونه که از نامش پیداست گزینشی 
اســت عالمانه و حساب شــده و به منزله 
ویرایشی است جدید از کتاب پر ارزش و 
نورانی بحاراألنوار مرحوم عالمه مجلســی 
رحمــت اهلل علیه همراه با توضیحات الزم 
بــرای گره گشــایی از احادیــث پیچیده 
و اعــراب کامل و توضیــح لغات و مصادر 
جدید و مزایای متعــدد دیگر که در نوع 

خود کم نظیر است.
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معارف اسالمی

قرآن کریم و تعیین امام 

پرســش : دیدگاه قرآن کریم در مورد 
تعیین امام چیست؟

پاســخ اجمالی: آیــات قــرآن صریحا 
انتخاب اوصیاء را امــری از جانب خدای 
متعــال معرفی می کنــد. مانند پذیرش 
پیشــنهاد موسی از جانب خدا برای وصی 
شــدن هارون برای موسی در سوره طه یا 
نصب ابراهیم از ســوی خدا به عنوان امام 
برای مردم در سوره بقره یا انتخاب یوسف 
از سوی خداوند به عنوان جانشین یعقوب 

در سوره یوسف. 

پاســخ تفصیلی: با نظری گذرا به آیات 
قرآنپی می بریم که انتخاب اوصیا از جانب 

خداوند متعال صورت پذیرفته است.

در اینجا به برخی از این آیات اشــاره می 
کنیم:

1 ـ »َواْجَعْل لِی َوِزیراً ِمْن اَْهلِی * هاُروَن 
اَِخی * اُْشــُدْد بِــِه اَْزِری * َواَْشــِرْکُه فِی 
اَْمِری * َکْی نَُســبَِّحَک َکِثیراً * َونَْذُکَرَك 
ََّک ُکْنَت بِنــا بَِصیراً * قاَل َقْد  َکِثیــراً * اِن
اُوتِیَت ُسْولََک یا ُموسی«)1(؛ )و وزیری از 
خاندانم برای مــن قرار ده. برادرم هارون 
را. با او پشــتم را محکم کــن. و او را در 
کارم شــریک ســاز. تا تو را بسیار تسبیح 
گوییم، و تو را بسیار یاد کنیم. چرا که تو 
همیشــه از حال ما آگاه و بینایی. فرمود: 
ای موســی! آنچه را خواســتی به تو داده 

شد.(

باتو جه به عبــارت »َواْجَعْل لِی َوِزیراً ِمْن 
اَْهلِی * هاُروَن اَِخی« حضرت موســی از 
خداوند درخواســت می کنــد تا برادرش 
هارون را وصی او قــرار دهد و خداند نیز 
خواســته او را اجابت می کند، این نشان 
می دهــد وصایــت و وزارت انبیاء، امری 
اســت الهی که با نصب خداوند انجام می 

پذیرد.

ُهنَّ  ُُّه بَِکلِمات َفاَتَمَّ 2ـ  »َواِِذ ابَْتلی اِبْراِهیَم َرب

ـی جاِعُلَک لِلّناِس اِمامــاً قاَل َوِمْن  ِـّ قاَل اِن
ُذرِّیَِّتی قاَل ال یَناُل َعْهِدی الّظالِِمیَن«)2(؛ 
)و یاد کنید هنگامی که پروردگار ابراهیم، 
او را با دستوراتی آزمود و او به طور کامل 
از عهده آنها برآمد. خداوند به او فرمود » 
من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم«. 
ابراهیم گفت: از دودمان من )نیز امامانی 
قرار بده( خداوند فرمود: » پیمان من، به 
ستمکاران نمی رسد مگر آنها که شایسته 
ِّی جاِعُلَک لِلّناِس اِماماً«  اند( از عبارت »اِن
استفاده می شود که امام از طرف خداوند 
تعیین شــده اســت چرا که خداوند او را 
پیشــوای مردم قرار داده و لــذا بر مردم 
واجب اســت در تمام امــور زندگی از او 

پیروی کنند.

ْمنها ُسلَْیماَن َو ُکاّل ءاتَْینا ُحْکماً  3 ـ »َفَفهَّ
ْرنَا َمَع داُوَد الِْجَباَل یَُسبِّْحَن َو  َو ِعلْماً َو َسخَّ
ْیَر َو ُکّنا فاِعلیَن«)3(؛ )ما )حکم واقعی(  الطَّ
آن را به ســلیمان فهماندیم; و به هر یک 
از آنان )شایستگی( داوری، و علم فراوانی 
دادیم; و کوهها و پرندگان را مسخر داود 
ساختیم، که با او تسبیح)خدا( می گفتند; 
و ما بر این کار توانایی داشتیم(. و نیز این 
آیه بیانگر آن اســت که این خداوند است 
کــه حکمت و علم را به ســلیمان و داود 
عنایــت کرد تا با حکمــت و علم مردم را 

رهبری و هدایت کنند.

4ـ  و نیــز خداوند متعــال درباره کیفیت 
انتخاب یوســف)علیه الســالم( به عنوان 
جانشــین یعقوب و پیامبــری برای بنی 
یَْجَتِبیَک  اســرائیل می فرماید: »َوَکذلَِک 
َُّک َویَُعلُِّمَک ِمــنْ تَاِْویِل االَْحاِدیِث َویُِتمُّ  َرب
ها  نِْعَمَتُه َعلَْیــَک َوَعلی آِل یَْعُقوَب َکما اَتَمَّ
َعلی اَبََویَْک ِمْن َقْبُل اِبْراِهیَم َواِْســحاَق اِنَّ 
َربََّک َعلِیــٌم َحِکیٌمــم«)4(؛ )و این گونه 
پروردگارت تو را بر می گزیند، و از تعبیر 
خــواب ها به تو می آمــوزد، و نعمتش را 
بر تو و خانــدان یعقوب تمام و کامل می 
کند، همان گونه که پیش ازاین، برپدرانت 
ابراهیم و اســحاق تمام کــرد، به یقین، 

پروردگار تو دانا و حکیم است.(

ــًه یَْهــُدوَن بِاَْمِرنا َو  5ـ  »َو َجَعلْناُهــْم اَئِمَّ

لَوِه  اَْوَحْینآ اِلِْیِهــْم فِْعَل الَْخْیراِت َو اِقاَم الصَّ
َکوِه َو َکانُوا لََنــا َعابِدیَن«)5(؛  َو اِیتــآَء الزَّ
)و آنان را پیشــوایانی قــرار دادیم که به 
فرمان ما، )مــردم را( هدایت می کردند; 
و انجام کارهای نیک و برپاداشــتن نماز و 
ادای زکاترا به آنهــا وحی کردیم; و تنها 
ما را عبادت می کرند( و نیز از عبارت »َو 
ًه« اســتفاده می شود که این  َجَعلْناُهْم اَئِمَّ
پیشــوایان، از طرف خداوند منصوب شده 
اند تا مردم را به حقیقت و دستورات الهی 

رهنمون سازند.)۶( 

امامت از اصول دین 

پرسش : آیا قرآن امامت را به عنوان یک 
اصالز اصول دینبیان کرده است؟

پاســخ اجمالی: از آنجا کــه امامت در 
به معنای جانشینی  دیدگاه علمای شیعه 
حضرت رســول)صلی اهلل علیه و آله( در 
همه شؤون هدایتگری و تربیتی و رهبری 
جامعه است و بایستی امام معصوم باشد و 
این مهم را فقط خداوند می داند و اوست 
که این جانشــینان را معین می کند، لذا 
امامت نزد شــیعیان یکــی از اصول دین 

دانسته می شود.

آیات بســیار زیادی از قرآن نیز به جایگاه 
این موضوع مهم تصریح یا اشاره دارد اما 
این آموزه مهم مثــل دیگر اصول و فروع 
دین با همان ادبیات و طبقه بندی ای که 
در میان علمای علم کالم بیان می شــود، 

در قرآن طبقه بندی نشده است.

درباره  مجید،  قرآن  در  تفصیلی:  پاسخ 
مســاله والیتو امامــت، دو بحث جداگانه 

وجود دارد:

الف( »والیت عامه«: یعنی همیشــه و در 
هرعصــر و زمان باید امام و پیشــوایی در 
میان مردم از ســوی خدا باشد خواه مقام 
نبوتو رســالت هم دارا باشد و یا تنها مقام 
والیترا داشــته باشــد.)7( در این بعد از 
امامت اشــاراتی در قــرآن وجود دارد که 

برخی از آن ها عبارت اند از:

1. آیه7 سوره رعد: »انَّما انَْت ُمْنذٌر َو لُِکلِّ 
قوٍم هاٍد«؛ )تو فقط بیم دهنده ای و برای 
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هر گروهی هدایت کننده ای است(.

همان طور که مشــخص اســت خداوند 
متعال پیامبر اکرم)صلــی اهلل علیه وآله( 
را به عنوان انذار کننده، مخاطب قرار می 
دهد و هر قوم و عصری را صاحب پیشــوا 
و هدایت گری مخصوص به خود می داند.

2. آیه119 ســوره توبه: »یــا ایَُّها الَّذیَن 
َ َو ُکونُوا َمــَع الّصاِدقیَن« ؛  آمُنــوا اتَقوا اهللَّ
)ای کسانی که ایمانآورده اید! از ]مخالفت 
فرمــان[ خدابپرهیزیــد و بــا صادقان و 

باشید(. راستگویان 

در ایــن آیه بعد از دعوت مومنین به تقوا، 
به آنها دستور داده می شود که )همواره( 
با صادقان و راســتگویان باشید )تا گرفتار 

انحراف نشوید(.)8(

از مجمــوع این آیات و همچنین از اطالق 
آیهمــورد بحــث که بودن بــا صادقان را 
بدون هیچ قید و شــرط ذکــر می کنند، 
نتیجــه می گیریم که مســلمانان موظف 
اند با کســانی باشــند که از نظر ایمان و 
تقــوادر اعال درجه و از نظــر علم و عمل 
و اســتقامت و جهاد در باالترین ســطح 
باشند. این آیهنمی گوید در زمره صادقان 
باشید بلکه می گوید همراه آنها باشید، در 
حالی که می گوید از پرهیزکاران باشــید. 
این نشــان می دهد که  منظور ]از مرتبه 
صادقیــن[ مرحله ای باالتــر از مراحلی 
اســت که مردم به آن می رسند و روشن 
ترین مصــداق این معنی همان معصومان 
اند. این از یک ســو، از سوی دیگر دستور 
به همراه بودن با صادقان به طور مطلق و 
جدا نشدن از آنان بدون هیچ قید و شرط، 
قرینه دیگری بر معصوم بودن آنها اســت؛ 
زیرا پیروی بی قید و شــرط جز در مورد 

معصومان معنا ندارد.)9(

ب( »والیت و امامتخاصــه« : بدین معنا 
که بعد از پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه و 
آله( چه کسی باید عهده دار این منصب و 

مقام الهی باشد.)1۰(

دربــاره والیتخاصه و چگونگی شــناخت 
امــام معصوم و جانشــین الهــی بعد از 
پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( نیز می توان 

آیات بســیار زیادی را یافت که به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم به این آموزه الهی 
اشاره دارند. برخی از مهم ترین این آیات، 
مواردی هستند که در میان مفسرین و در 
طبقه بندی قرآنشناســان به این عناوین 

شناخته می شوند:

1. آیه تبلیغ و داستان غدیر: یعنی آیه۶7 
ُسوُل بَلِّْغ ما انِْزَل  ســورهمائده: »یا ایَُّها الرَّ
َّلَْغَت  َِّک َو اْن لَــْم تَْفَعْل َفما ب الَْیــَک ِمْن َرب
 َ ُ یَْعِصُمَک ِمَن الّناِس انَّ اهللَّ ِرســالََتُه َو اهللَّ
الیَْهــِدی الَْقوَم الکافِریــَن« ؛ )ای پیامبر! 
آنچه از ســوی پروردگارت برتو نازل شده 
است به طور کامل ]به مردم[ ابالغ کن و 
اگر چنین نکنی رســالت او را انجام نداده 
ای. خداوند تــو را از ]خطرات احتمالی[ 
مــردم حفظ مــی کند و خداونــد گروه 

کافران ]لجوج[ را هدایت نمی کند(.

اگر چه صحبت کردن در باره شــان نزول 
و بررســی و تحلیل کامل ایــن آیه خود 
بحث بســیار مفصلی اســت، اّما در کتاب 
های بســیاری از دانشمندان اهل تسنن و 
همه کتب معروف شــیعه، اعم از تفسیرو 
حدیث و تاریخ، آمده است که آیه فوق در 
شان حضرت)علی علیه السالم( نازل شده 
است. این روایات را گروه زیادی ازصحابه 
از جمله ابوســعید خــدری، زیدبن ارقم، 
جابر بــن عبداهللَّ انصاری، ابن عباس، براء 
بن عازب، حذیفه، ابوهریره، ابن مسعود و 
عامر بن لیلــی نقل کرده  اند و در روایات 
آنها آمده است که این آیهدرباره حضرت 
علی)علیه الســالم( و داســتان روز غدیر 

نازل شده است.)11(

2. آیه والیت:  یعنی آیه55 ســورهمائده: 
ُ َو َرُســولُُه َو الَّذین آَمُنوا  »انَّمــا َولِیُُّکُم اهللَّ
کاَه َو  لــوَه َو یُوتُوَن الزَّ الَّذیــَن یُقیُموَن الصَّ
ُهْم راِکُعوَن« ؛ )سرپرست و ولّی شما تنها 
خداســت و پیامبر او و کسانی که ایمان 
آورده اند همانها که نمازرا بر پا می دارند 

و در حال رکوعزکات می دهند(.

الســالم(  آیهدرباره علی )علیه  این  نزول 
چیزی نیست که بتوان آن را مورد تردید 
و شــک قرار داد و روایــات متضافر بلکه 

متواتر از طرق اهل ســنتو پیروان مکتب 
اهل بیت)علیهم السالم( در منابع حدیثی 
و تفســیری و تاریخی در این زمینه نقل 

شده است.)12(

3. آیهاولی االمر: یعنی آیه59 سورهنساء: 
َ و اطیُعوا  »یا ایَُّهــا الِّذیَن آَمُنوا اطیُعــواهللَّ
ُسوَل َو اولِی االْمِر ِمْنُکْم« ؛ )ای کسانی  الرَّ
که ایمانآورده اید! اطاعت کنید خدا را! و 
اطاعت کنید پیامبر)خدا صلی اهلل علیه و 

آله( و پیشوایان ]معصوم[ خود را(.

فرمان به اطاعــت مطلقه از »اولی االمر« 
در کنار اطاعت رسول خدا)صلی اللهعلیه 
و آله( دلیل بر این است که »اولی االمر« 
کســانی را شامل می  شــود که در ردیف 
رســول خدا) صلی اهلل علیه و آله(، یعنی 
او هستند. زیرا اطاعت  جانشینان معصوم 
مطلقه در غیر معصومان )علیهم الســالم( 
ممکن نیســت. در منابع معروف اسالمی 
ســنت،  اهل  مشــهور  منابع  مخصوصــا 
احادیثــی در تطبیق مصــداق این آیهبر 
حضــرت علی)علیه الســالم( وارد شــده 

است.)13(

به خاطر چنین فهمی از آیات قرآناســت 
کــه امامت از نظر شــیعه از اصول دین و 
ریشــه های اعتقادی است در حالی که از 
نظر اهل ســنتجزء فروع دینو دســتورات 
عملی محســوب می شــود. بدیهی است 
این دو گروه به مســاله امامتیکسان نمی 
نگرند و طبیعی اســت که تعریف واحدی 

نیز ندارند.)14(

در نــگاه غالب دانشــمندان اهل ســنت 
امامتبا عناوینی شبیه این عناوین معرفی 
شده است: ریاســت و سرپرستی عمومی 
در امور دین و دنیا به عنوان جانشینی از 
پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه و آله است( 
و جانشینی یک شخص از آن حضرت در 
برپا داشــتن احکام شــرع و پاسداری از 
حوزه دین به طوری که اطاعت او بر همه 

امت واجبباشد.

مطابــق ایــن تعریــف هــا امامــت یک 
مسئولیت ظاهری در حد ریاست حکومت 
است؛ منتها حکومتی که شکل دینی دارد 
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و عنوان جانشینی پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله( را به خود گرفته است و طبعا چنین 
امامــی می تواند از ســوی مردم برگزیده 

شود.

اّما در نگاه شیعه، امامت تعریفی متفاوت 
دارد. از این رو امامت در شــرح »احقاق 
الحق« چنین تعریف شــده: »ِهَی َمْنَصب 
ــوون الَْکریَمه َو  الهــی حائِز لَِجمیــِع الشُّ
ه َو ما یاُلِزم تِلَْک الَْمْرتََبِه  الَْفضائِل، ااّل النُُّبوَّ
الّســاِمَیه«)15(؛ )امامت یک منصب الهی 
و خدادادی اســت که تمام شــئون واال و 
فضایــل را در بر دارد جــز نبوت و آنچه 
الزمه آن اســت(. مطابق این تعریف امام 
از ســوی خداوند و به وسیله پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله( تعیین می شــود و همان 
فضایــل و امتیازات پیامبــر را - جز مقام 
نبــوت- دارد و کار او منحصر به حکومت 

دینی نیست.

به همیــن دلیــل اعتقاد بــه امامت نزد 
شیعیان جزئی از اصول دین محسوب می 
شود نه یکی از فروع دینو وظایف عملی.

عالوه بر معــارف قرآنی در زمینه موضوع 
امامت، اعتقاد شیعیان درباره این موضوع 
برآمــده از آموزه های اهــل بیت)علیهم 
السالم(  امام رضا)علیه  اســت؛  الســالم( 
در تبییــن جایگاه امامتمــی فرماید: »انِّ 
ااِلماَمــَه َزماُم الّدیِن َو نَظاُم الُمْســلِمیَن َو 
نیا َو َعزِّ المومنیــَن، انَّ ااِلماَمِه  َصــالُح الدُّ
اسُّ االْسالم الّنامی و َفرُعُه الّسامی، بِااِلماِم 
یــاَم و الْحّج  کات َوالصَّ اله َوالــزَّ تَمــاُم الصَّ
َدقات و اِمضاُء  َوالَْجهاد َو تَْوفیُر الفْیئ َو الصَّ
الُْحدود َواالْحکام، َو َمْنُع الثُُّغور و االْطراف، 
 ، ، َو یَْحُرُم َحراَم اهللَّ ااِلماُم یَِحــلُّ َحالَل اهللَّ
، َو  ، َو یَُذبُّ َعْن دیِن اهللَّ َو یُقیُم ُحــُدوَداهللَّ
یَْدعوا اَلی َسبیِل ربَّه « )1۶(؛ )امامت زمام 
دین و نظام مســلمین، صالح دنیا و عزت 
و  اسالمبارور  امامتاســاس  است.  مومنان 
شاخه بلند آن اســت. با امام نمازو زکاتو 
روزهو حجو جهادکامل می شــود و اموال 
بیــت المال و انفاق بــه نیازمندان فراوان 
می گردد و اجرای حدود و احکام و حفظ 
مرزها و جوانب کشور اسالمبه وسیله امام 

صورت می گیــرد. امام حالل خدارا حالل 
و حرام خدارا حراممی شــمرد ]و تحقق 
می بخشد[ و حدود الهی را برپا می دارد 
و از دین خدادفاع می کند و به سوی راه 
پروردگارش به وسیله دانش و اندرز نیکو 

و دلیل رسا و محکم دعوت می کند(.

با این همه باید توجه داشت که »اصطالح 
اصول و فروع دین« و تقسیم بندی هایی 
که ما امروزه از آموزه ها و معارف قرآنی و 
حدیثی می شناسیم، چیزی نیست که در 
خــود قرآنکریم با این ادبیات مالوف مورد 
اشــاره قرار گرفته باشــد؛ آیات بسیاری 
در قرآنکریــم بــه صراحت یا به اشــاره 
معارفــی را راجع بــه موضوعات اعتقادی 
ای همچون توحیــد، نبوت، معاد، عدل و 
امامتو آموزه های عملــی ای چون نماز، 
حج، زکات، جهادو... بیــان کرده اند، اّما 
بیان این آموزه ها و معارف در این کتاب 
مقدس به نحوی کــه در اصطالح علمای 
علم کالم شناخته و طبقه بندی می شود 
نیست. مثال این گونه نبوده که گفته شود 
اصــول دینعبارت انــد از توحید و نبوت 
و... و فــروع دین عبارت از از نمازو زکات 
و... . بــه همین خاطر »عدم تصریح قرآن 
مجید« بــه »اصل یا فرع« بودن هر کدام 
از آموزه های دینی و عدم طبقه بندی آن 
آموزه ها در بیانــات قرآنذیل یکی از این 
دو دسته، منجر به مخدوش شدن جایگاه 

آنها نمی شود. 

حقیقت امامت از دیدگاه قرآن 

پرســش : قرآن کریم حقیقــت امامترا 
چگونه تبیین می کند؟

برای  قرآن،  آیات  پاسخ اجمالی: مطابق 
امامــت معنای جامع و کاملی اســت که 
مرجعیت دینی و سیاســی از شئونات آن 
به حســاب می آید. به برخــي  مضامین 
آیات  قرآن درباره امامت اشاره می کنیم: 
1 ـ امامــت عهد الهی اســت. 2 ـ جعل 
امامــت به امر خداســت و آن را برای هر 
کس که قابل بداند قــرار می دهد و این 
به جهــت عظمت مقــام و منزلت امامت 
اســت. 3 ـ اطاعت مطلق از امام معصوم، 

در راســتاي والیت کلي و مطلقه الهی بر 
تمام آفرینش است. 4 ـ امامت، روح تمام 
 دســتورات اسالمي را تشــکیل مي دهد.

5 ـ هدایت موجودات نیز توسط امام مي 
باشد. 

آیات  بــه  با مراجعه  پاســخ تفصیلی: 
قرآنپی می بریم که بــرای امامت معنای 
جامع و کاملی اســت که مرجعیت دینی 
و سیاســی از شــئونات آن به حساب می 
آیــد، در این جا به برخی از آیات اشــاره 

می کنیم:

1 ـ امامت عهد الهی است

خداوند متعــال می فرمایــد: »َواِِذ ابَْتلی 
ِّی  ُهــنَّ قاَل اِن ـُه بَِکلِمات َفاَتَمَّ ُـّ اِبْراِهیــَم َرب
جاِعُلــَک لِلّنــاِس اِماماً قاَل َوِمــْن ُذرِّیَِّتی 
الّظالِِمیَن«)17(؛ )و  َعْهــِدی  یَناُل  قاَل ال 
به یاد آر هنگامی کــه خداوند ابراهیم را 
به اموری چند امتحــان کرد و او همه را 
به جای آورد. و خداونــد به او گفت: من 
تو را به پیشــوایی برگزیدم. ابراهیم عرض 
کرد: این پیشــوایی را به فرزندان من نیز 
عطا خواهی کــرد؟ فرمود: عهد من هرگز 

به ستمکاران نخواهد رسید.(

2 ـ جعل امامت به امــر خداوند از آیات 
قرآناســتفاده می شــود کــه امامتبه امر 
خداســت و آن را برای هر کس که قابل 
بداند قرار می دهد و این به جهت عظمت 

مقام و منزلت امامتاست.

ِّی  در آیهفــوق خداونــد می فرمایــد: »اِن
جاِعُلــَک لِلّنــاِس اِمــام«؛ )من تــو را به 
پیشــوایی خلق برگزیدم(. و بدین ترتیب 

جعل را به خود نسبت می دهد.

قرآن از زبان حضرت موسی)علیه السالم( 
نقــل کرده که فرمــود: »َربِّ اْشــَرْح لِی 
ــْر لِی اَْمِری * َواْحُلْل ُعْقَدًه  َصْدِری * َویَسِّ
ِمْن لِســانِی * یَْفَقُهوا َقْولِی * َواْجَعْل لِی 
اَِخی...«)18(؛  اَْهلِی * هــاُروَن  ِمْن  َوِزیراً 
)موســی عرض کرد: پروردگارا! پس شرح 
صدرم عطا فرما و کار مرا آســان گردان و 
عقده زبانم را بگشا تا مردم سخنم را فهم 
کننــد. و از اهل بیت مــن یکی را وزیر و 

معاون من قرار ده، برادرم هارون را...(.
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و نیز خداوند مــی فرماید: »َوَجَعلْنا ِمْنُهْم 
لَّما َصَبُرو«)19(؛ )آنان  بِاَْمِرنا  ًه یَْهُدوَن  اَئِمَّ
را بــه جهــت آن که صبر پیشــه کردند 
پیشوای مردم قرار دادیم تا خلق را به امر 

ما هدایت کنند(.

از مجموعه این آیات و آیات دیگر استفاده 
می شود که برای امامت، معنای خاصی ـ 
غیر از آنچه اهل سّنت می گویند ـ وجود 

دارد.

3 ـ اطاعــت مطلق برای امــام به جهت 
الهی والیتکلیه 

َِّذیَن آَمُنوا  َُّها ال خداوند می فرماید: »یــا اَی
ُســوَل َواُولِی االَْْمِر  اَِطیُعــوا اهللَ َواَِطیُعوا الرَّ
ِمْنُکــْم«)2۰(؛ )ای اهل ایمــان! از خداو 
رسول و صاحبان امر از میان خود اطاعت 

کنید(.

فخــر رازی در ذیل آیه فــوق می گوید: 
از معصومین کســانی  امر غیر  »صاحبان 
دیگر نمی توانند باشند؛ زیرا امر به اطاعت 

مطلق از غیر معصوم محال است.«)21(

4 ـ امامت، روح تمام دستورات اسالم

ُسوُل  خداوند متعال می فرماید:»یا اَیَُّها الرَّ
َِّک َواِْن لَْم تَْفَعْل  بَلِّْغ ما اُنِْزَل اِلَْیــَک ِمْن َرب
بَلَّْغــَت ِرســالََتُه َواهلُل یَْعِصُمَک ِمَن  َفمــا 
الّنــاِس«)22(؛ )ای پیامبر! آنچه از خدابر 
تو نازل شد به خلق برسان که اگر نرسانی 
تبلیغ رســالت و ادای وظیفــه نکرده ای 
و خداوند تــو را از آزار مردم نگه خواهد 

داشت(.

به اتفاق علمای شیعه و طبق نظر جماعت 
کثیری از دانشــمندان اهل تســنن، این 
آیهدر روز غدیر، در شــان امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب)علیه السالم( نازل شد 
و رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( بعد از 
نزول آیه، والیت امیرالمومنین را به مردم 
ابالغ نمود. از عبــارت »َواِْن لَْم تَْفَعْل َفما 
بَلَّْغَت ِرسالََتُه« استفاده می شود که قرآن 
معنای خاصی از امامت را در نظر دارد، و 
این معنا غیر از آن است که اهل سّنت به 
آن معتقدند. شــیعه قائل است که امامت 
از اصول دینو روح تمام دستورات شریعت 

اســت. این چه معنایی برای امامت است 
و این امامت چیســت که اگر پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( آن را برای مردم ابالغ نکند 
گویا هیــچ کاری را انجام نداده اســت؟ 
آیاغیر از ابــالغ والیت امیرالمومنین)علیه 

السالم( است؟

5 ـ هدایت موجودات توسط امام

خداونــد متعال مــی فرمایــد: »َوَجَعلْنا 
ًه یَْهُدوَن بِاَْمِرنا لَّما َصَبُروا َوکانُوا  ِمْنُهــْم اَئِمَّ
امامان  آنان  از  یُوقُِنــوَن«)23(؛ )و  بِآیاتِنا 
و پیشــوایانی قــرار دادیم کــه به فرمان 
ما)مــردم را( هدایت مــی کردند، چون 
شــکیبایی نمودنــد و به آیــات ما یقین 

داشتند(.

و نیــز می فرمایــد: »َوَوَهْبنا لَُه اِْســحاَق 
َویَْعُقــوَب نافِلَــًه َوُکاّل َجَعلْنــا صالِِحیَن * 
َواَْوَحْینا  بِاَْمِرنــا  یَْهُدوَن  ــًه  اَئِمَّ َوَجَعلْناُهْم 
الَْخْیراِت...«)24(؛ )و اسحاق و  اِلَْیِهْم فِْعَل 
عالوه بر او یعقوب را به وی بخشــیدیم و 
همه آنان را مردانــی صالح قرار دادیم. و 
آنان را پیشوایانی قراردادیم که به فرمان 
ما)مــردم را( هدایت می کنند و به آن ها 

انجام کارهای نیک را وحی کردیم...(.

در این آیه خداونــد متعال برای تعدادی 
از انبیا بعد از امتحان و صبر پیشــه کردن 
هنــگام بالهــا، مقام امامــت و هدایت را 
عنایت کرده اســت. این امامت و هدایت 
بــه طور حتــم، امامت و هدایــت باطنی 
و تکوینی اســت نه تشــریعی؛ زیرا قبل 
از رســیدن به مقام امامــت، دارای مقام 
هدایت و امامت تشــریعی به جهت نبّوت 

بوده اند.)25( 

پی نوشت:
)1(. سوره طه، آیات 29 ـ 3۶.

)2(. سوره بقره، آیه 124.

)3(. سوره انبیاء، آیه 79.

)4(. سوره یوسف، آیه ۶.

)5(. سوره انبیاء، آیه 73.

)۶(. گــردآوری از کتــاب: امام شناســی و پاســخ به 
شــبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس 

جمکران، چاپ اول، ج 1، ص 15۰.

)7(. پیام قرآن ، مکارم شیرازی، ناصر، تهران، دارالکتب 
االســالمیه، 138۶هـ.ش، چاپ نهــم، ج 9، ص 43 و 

44)با تلخیص(.

)8(. همان، ص 49.

)9(. همان، ص 5۰ و 51.

)1۰(. همان، 43 و 44)با تلخیص(.

)11(. همان، ص 172.

)12(. همان، ص 19۶.

)13(. همان، ص 2۰۶.

)14(. التحقیق فــی کلمات القرآن الکریم ، مصطفوی، 
حسن ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 13۶8 

هـ.ش، چاپ اول ، ج 1، ص 132.

)15(. احقــاق الحق و ازهاق الباطل ، مرعشــی، قاضی 
نور اهلل، انتشارات کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، بی 

تا، ج 2، ص 3۰۰.

)1۶(. الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اســحاق ، 
محقق / مصحح: غفــاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، 
تهران، دارالکتب االسالمیه، 14۰7هـ.ق، چاپ چهارم ، 

ج 1، ص 2۰۰.

)17(. سوره بقره، آیه 124.

 )18(. سوره طه، آیات 25ـ3۰.

 )19(. سوره سجده، آیه 24.

 )2۰(. سوره نساء، آیه 59.

 )21(. تفسیر فخر رازی، ذیل آیه 59 سوره نساء.

 )22(. سوره مائده، آیه ۶7.

 )23(. سوره سجده، آیه 24.

 )24(. سوره انبیا، آیات 72 ـ 73.

)24(. گردآوري از کتاب: امام شناســی و پاســخ  به 
شــبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس 

جمکران، چاپ دوم، ج 1، ص 3۰.
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احکام شرعی

کفاره ی بطالن عمدی روزه 

پرسش : اگر فردی روزه ی ماه رمضان را 
عمدا باطل نماید، کفاره ی آن چیست؟ 

پاســخ : کّفــاره روزه یکی از ســه چیز 
است: آزاد کردن یک بنده، یا دو ماه روزه 
گرفتن، یا شــصت فقیر را سیر کردن )و 
اگر به هر کدام یک »ُمد« که تقریباً 75۰ 
گرم اســت گندم یا جو یا مانند آنها بدهد 
کافی اســت(. و در زمان ما که بنده آزاد 
کردن موضوع ندارد در میان دو چیز دیگر 
مخّیر اســت و به جای گنــدم می  تواند 
مقدار نانی بدهد که گنــدم آن به اندازه 

یک »ُمد« است. 

ناتوانی در پرداخت کفاره عمد 

پرسش : چنانچه فردی بر او کفاره عمد 
واجب شده باشد، اما توانایی به انجام آن 

نداشته باشد، وظیفه اش چیست؟ 

پاســخ : هرگاه هیچ یک از این سه کار 
ممکن نشــود هر چند »ُمد« که می  تواند 
به فقرا اطعام کند و اگر نتواند باید 18 روز 
روزه بگیرد و اگــر نتواند هر چند روز که 
می  تواند به جا آورد و اگر نتواند استغفار 
کنــد و همین اندازه کــه در قلب بگوید: 
« کافی است و واجب نیست  »اســتغفراهللَّ

بعداً که قدرت پیدا کرد کّفاره رابدهد. 

کفاره تأخیر و عذر 

پرســش : مقدار کفاره ای که باید بابت 
عذر یا به جا نیاوردن روزه ی قضا تا سال 

بعد پرداخت شود،چیست؟ 

پاســخ : کفاره تاخیر و عذر، به ازاء هر 
روز یک مد طعام)معادل 75۰ گرم گندم 
و ماننــد آن( و یا اطعام یک فقیر اســت 
به گونه ای که یک انســان را ســیر کند، 
همچنین پرداخت پول بجای کفاره کافی 
نیســت مگر اینکه یقین داشته باشد که 

فقیر، آن را صرف نان می کند. 

ناتوانی در پرداخت کفاره غیرعمد

پرسش : چنانچه فردی توانایی پرداخت 
کفاره ی غیر عمد را نداشته باشد، وظیفه 

ی او چیست؟ 

پاســخ : هر زمان که توانســت بصورت 
تدریجی یا یکجا بپردازد و چنانچه به این 
صورت نیز ممکن نیســت به هر مقداری 
که تــوان دارد عمــل کند و اگــر نتواند 

استغفار کند. 

 تکرار جماع در یک روز 

پرســش : چنانچه فرد روزه دار در یک 
روز چنــد بار جماع نمایــد، کفاره ی آن 

چیست؟

پاســخ : اگر روزه دار در یــک روز ماه 
رمضــان چند مرتبه جماع کند یک کّفاره 
بر او واجب است و در صورتی که جماع او 
حرام باشد بنابر احتیاط واجب یک کّفاره 

جمع واجب می باشد. 

تکرار مبطل روزه در یک روز 

پرســش : چنانچه فرد روزه دار در یک 
روز چند بار مبطالت روزه را انجام بدهد، 

کفاره ی آن چیست؟ 

پاســخ : اگر روزه دار در یــک روز ماه 
رمضــان چند مرتبه کارهــای دیگری که 
روزه را باطــل می  کند انجــام دهد یک 
کفاره بر او واجب می شود،هم چنین اگر 
کار حرامــی را چند بار تکــرار نماید یک 
کفاره جمع بنابــر احتیاط واجب، واجب 

می باشد. 

کفاره بطالن عمدی روزه با سیگار 

پرسش : اگــر شــخصی روزه واجب را با 
سیگار باطل کند تکلیف چیست؟ 

پاسخ : عــالوه بر قضای روزه، کفاره عمد 
نیز واجب می شود. 

حکــم انجام مبطل حــرام به تصور 
بطالن روزه 

پرسش : اگر فرد روزه دار به تصور بطالن 
روزه، کار حرامــی از مبطالت روزه )مانند 
استمناء( را انجام دهد، ولی بعد بفهمد که 

روزه او باطل نبوده است تکلیف چیست؟ 

پاسخ : هر چند مرتکب گناه بزرگی شده 
است و باید جدا توبه نماید لکن در فرض 
ســوال قضای آن روز کفایــت می کند و 

کفاره ندارد. 

عدم فوریّت وجوب انجام کفاره 

پرسش : آیا شخصی که کفاره بر او واجب 
شده است، باید فورا آن را به جا آورد؟ 

پاسخ : بــه جا آوردن کّفاره واجب فوری 
نیســت ولی نباید طوری باشد که بگویند 

کوتاهی می  کند. 

حکم کفاره در صورت گذشت سنوات 

پرســش : چنانچه فردی کفاره روزه را 
چند ســال پرداخت ننماید، آیا باید چند 

برابر پرداخت نماید؟ 

پاسخ : اگر چند سال بگذرد و کّفاره را به 
جا نیاورد چیزی بر آن اضافه نمی  شود. 
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