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آغاز سخن

ستایش مخصوص خداوندى است که انسان را ز نیستی آفرید 
ْمَنابَِنيآَدَم«1مفتخر ساخت تا خلیفه  و او را به تاج »َولََقْدَکَرّ
و جانشین او بر این کره خاکی باشد. و با سالم و درود بیکران 
بر عصاره خلقت، پیامبر خاتم و خاندان پاک و مطهر ایشان 
آنان  از برکات وجود  آنچه در آسمان ها و زمین است،  که هر 
است. همان ها که امان اهل زمینند و اگر نبودند، زمین نیست 

و نابود می گشت.2 
به راستی که امام را از زبان امام باید شناخت و چه منبعی بهتر 
و  است!  مشهور  ائمه  شناسنامه  به  که  کبیره  جامعه  زیارت  از 
که  فروزانی  چراغ هاى  جی«3  الدُّ »َمَصابِیِح فرمودند:  زیبا  چه 
همانند شمع، آب شدند تا روشنائی بخش جهان بشریت گردند و 
در این راه چه رنج ها، سختی ها، شکنجه ها، آوارگی ها که تحّمل 

نکردند تا آدمی، راه را بیابد و به بیراهه نرود.
در روایتی از امام رضا درباره جایگاه امام آمده است: »امام 
مانند خورشید فروزان است که پرتوش، گیتی را فرامی گیرد و 
آن  به  دیدگان  و  به گونه اى که دست ها  افق است  در  خودش 
نرسد، امام ماه تابان، چراغ فروزان، پرتو درخشان و ستاره اى 
است راهنما در شّدت تاریکی ها و رهگذر شهرها و کویرها و 

گرداب دریاها.«4 
1.سورهاسراء:آیه70.

2.اصولکافي:ج1،ص334؛تذکرةالخواصاالمة:ص182؛فرائدالسمطین:ج1،ص45؛ینابیعالمودة:ج2،ص217.
3.زیارتجامعهکبیره.

4.»االمامکالشمسالطالعةالمجّللةبنورهاللعالموهيفياالفقبحیثالتنالهااالیديواالبصار،االمامالبدرالمنیروالسراجالزاهروالنورالساطعوالنجمالهاديفي
غیاهبالدجیواجوارالبلدانوالقفارولججالبحار...«اصولکافی:ج1،ص200.

5.سورهانعام:آیه97.

اهل بیت همان چراغ فروزان اند که همراهی با آنان، آدمی 
را از فرو غلتیدن در گمراهی می رهاند و شاید یکی از دالیل 
تشبیه ایشان به ستارگان همین باشد. زیرا از نقش هاى ارزشمند 
ره جویان براى  خوبی  نشانه  شب،  در  که  است  آن  ستارگان 
هستند: »َوُهَوالَِّذيَجَعَللَُكُمالُنُّجوَملَِتْهَتُدوابَِهاِفي
َوالَْبْحِر«5 او خدایی است که ستارگان را براى  ُظُلَماِتالَْبِرّ
آن ها  به وسیله  دریا  و  تاریکی هاى خشکی  در  تا  داد  قرار  شما 

هدایت شوید.
آرى! امامان، چراغ هاى فروزان در شب تاریک اند و باید باور 
کنیم که اگر از این سرچشمه روشنایی جدا شویم، در تاریکی 
مطلق خواهیم بود که بدون آن ها راه از بیراهه قابل شناسایی 
قرار  آن ها  را  خود  زندگی  قواى  کل  فرمانده  باید  پس  نیست. 

دهیم، همه پیرو آن ها باشیم و از روزنه آن ها بنگریم.
شماره4  فصلنامه  فاطمیه،  اّیام  آستانه  در  و  راستا  همین  در 
رهیافتگان را تقدیم شما خوانندگان ارجمند می نماییم تا باشناخت 

بیش ازپیش این چراغ هاى فروزان، زندگی مان پرنور گردد.
ارائه نظرات و پیشنهادات خود، ما را در به ثمر  با  امیدواریم 
نشستن اهداف این فصلنامه و هر چه پربارتر شدن مطالب آن 
حضرت  هستی  عالم  قطب  خاص  عنایات  زمینه  نموده،  یارى 

ولی عصر را فراهم آوریم.            

                                               احمد سیاحی

 آغاز سخن
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برترین خلق خدا

:قالرسولاهّلّل
»ماَخَلَقاهّلّلأْفَضَلِمنِّي؛َوالَأکَرَمَعَلیِهِمّني.قاَلعليَفُقْلُت:یاَرُسوَلاهّلّل!َفأْنَت
َلاَنبیائَُهالُمرَسلیَن أْفَضُلاَْمَجبَرئیُل؟َفَقاَل:یاَعِلي!إَناهّلّل-َتَباَركَوَتعالی-َفضَّ
َلنيَعلیَجِمیِعالّنِبییَنَوالُْمْرَسِلیَنَوالَفْضُلبَْعِديلَكیا َعَلیَمالئِكِتِهالُْمَقِربِیَنَوَفضَّ

الَْمالئِكَةلَُخّداُمناَوُخّداُمُمحبینا« ِةِمْنبَعِدك؛َوِإنَّ َعِليولأَِلئمَّ

رسول خدا فرمودند:
 خداوند مخلوقی برتر از من و گرامی تر از من خلق نفرموده. حضرت علی فرمود: گفتم: 
»اى رسول خدا! شما برترید یا جبرئیل؟« فرمود: یا علی! خداى )تبارک و تعالی( انبیاى مرسل 
خود را بر مالئکه مقربش برترى داد و مرا بر تمامی انبیا و مرسلین برترى بخشید و پس از 
من، فضل و برترى از آِن تو و ائمه پس از توست؛ و فرشتگان، خادم ما و خادم دوستداران ما 

هستند.«1

1.عیوناخبارالرضا:ج1،ص204،باب26،حدیث22.

برترین خلق خدا
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ایام فاطمیه، نام روز هایی است که دوستداران اهل بیت به 
مناسبت شهادت حضرت فاطمه  زهراh عزادارى می کنند. به 
دلیل اختالف روایات در تاریخ شهادت حضرت زهراh و معتبر 
ایام  شیعیان  شیعه،  علماى  سوى  از  تاریخی  نقل  دو  دانستن 
روزها  این  در  و  داشته  نوبت مختلف گرامی  را در دو  فاطمیه 
به یاد مصائب دخت نبی اکرمa و مظلومیت همسر ایشان 
مصائب،  و  فضائل  یادآورى  به  مجالسی  علیj در  حضرت 
برترین بانوى اسالم و نخستین شهید راه والیت، پرداخته و از 

دشمنان اهل بیت تبرى  می جویند.
زندگانی درخشان فاطمه زهراh بیش از هر زمانی امروز در 
جامعه ما کاربرد دارد و اگر مردم با محبت به حضرت نزدیک تر 
شوند، ناخواسته زندگي خود را نیز منطبق با ایشان خواهند کرد؛ 
تا  چرا که ماهیت محبت و عشق، شبیه معشوق شدن است؛ 

آنجا که عاشق و معشوق یکي می شوند. که به قول حافظ:
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست                               

                       تو خود حجاب خودى حافظ از میان برخیز 
این افراد هستند که موانع ایجاد می کنند. مردمان امروز نه تنها 
اگر به فاطمیه تأسی کنند زندگي خود را در ابعاد مختلف کیفیت 
می تواند  آن  جهاني  گسترش  و  فاطمیه  نگاه  بلکه  می بخشند 
به عنوان یک راهبرد بسیار سیال کارایي داشته باشد. در این نوشتار 
برآنیم تا به چند نمونه از کارکرد هاى ایام فاطمیه اشاره نماییم تا 
در  اسالمی  زندگی  سبک  فاطمی،  دانشگاه  این  از  بهره گیرى  با 
حوزه هاى فردى و اجتماعی و سیاسی براى همه مردم و بخصوص 

زنان و دختران مسلمان تبیین گردد.

ایام فاطمیه

ایام فاطمیه
الگوسازی در جامعه اسالمی

و  کامل ترین   hزهرا حضرت 
که  است  عالم  بانوى  برترین 
مادر  و  همسر  دختر،  به عنوان 
کنیه هایی  و  القاب  با  معصوم، 
العالمین،  نساء  سیدۀ  همچون 
ام االئمه،ام ابیها، طاهره، صدیقه 
می شوند.  شناخته  و...  کبرى 
در  تا  است  سزاوار  بنابراین 
مناسبت هاى  و  موقعیت ها 
از  ایشان،  شخصیت  با  مرتبط 
وى به عنوان الگویی براى همه 
زنان  بخصوص  و  جهان  زنان 
مسلمان یاد شود. تأکید ویژه بر 
از شخصیت  الگوسازى  جایگاه 
ایشان، سبب می شود که مقاطع 
حساس و خاص زندگی ایشان 
زنان  براى  الگویی  به عنوان 
مسلمان برجسته و پررنگ شود.

نخستین مقطع، زادروز ایشان است. زادروز حضرت زهراh به عنوان 
ایشان  زادروز  بنابراین  شناخته می شود؛  مادر«  »روز  و  زن«  »روز 
مبناى یک مناسبت ملی و جهانی یعنی روز مادر قرار گرفته است.

مقطع تاریخی مهم دیگر در زندگی ایشان، تاریخ ازدواج ایشان با 
حضرت علیj  است که در تقویم کشور ایران به عنوان
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رهیافتگان )فصلنامه مستبصرین ایرانی(

روز  این  در  است.  شده  نام گذارى  خانواده«  و  ازدواج  ملی  »روز 
حضرت زهراh  به عنوان الگویی در ازدواج به جوانان معرفی 
ازدواج آسان جوانان و ساده برگزار شدن  می گردد و بر شرایط 
از  نیز شاهدیم که یکی  اینجا  تأکید می شود. در  ازدواج  مراسم 
مقاطع مهم زندگی حضرت زهراh به عنوان الگویی براى ازدواج 
جوانان مطرح می گردد. مقطع پایانی زندگانی کوتاه آن حضرت 
یعنی شهادت ایشان، فرصت و مجال خوبی براى بیان فضائل 
در جهت  زندگی و همچنین  ابعاد  در همه  آن حضرت  و سیره 
بزرگداشت جایگاه زن مسلمان و مادر در جامعه اسالمی می باشد. 
روزى حضرت رسول از اصحاب خود درباره حقیقت زن پرسید: 
ندادند.  پاسخ  اصحاب  است؟  نزدیک تر  خدا  به  زن  حالی  در چه 
هنگامی که فاطمهh این مطلب را شنید عرض کرد: نزدیک ترین 
حاالت زن به خدا آن است که مالزم خانه خود باشد و بیرون از 

خانه نشود. حضرت فرمود: فاطمهh پاره تن من است.1
گسترشفرهنگعفافوحجاب

یکی از مفاهیم مورد تأکید در جامعه ما حجاب و عفاف در صحنه 
اجتماع و در برخورد با مردان و نامحرمان است. ایام فاطمیه در 
عین بزرگداشت جایگاه حضرت زهراh به عنوان »دهه عفاف و 

حجاب« نام گذارى شده است. در این دهه

پیغمبر  آمده که هنگامی که  زنان مسلمان معرفی  می گردند.در حدیثی  به  الگوى کامل زن محجبه  به عنوان   h حضرت زهرا 
خدا به ایشان فرمود: چه چیز براى زن بهتر است؟ فاطمهh گفت: »َأْناَلَتَریَرُجاًلَواَلَیَراَهاَرُجٌل« آنکه او مردى را 
یًةبعضُهامْنبَْعٍض«.2 زندگی این بانوى  نبیند و مردى او را نبیند؛ پس حضرت نور دیده خود را به سینه چسبانید و فرمود: »ُذِرّ

بزرگوار بهترین الگو در راستاى نشان دادن و عینیت بخشی حدود و کیفیت ظهور و بروز زن مسلمان در اجتماع است.
 اسوهعبادت،حقطلبی،ایثاروازخودگذشتگیدرزندگی

مقام معظم رهبرى در بیان شخصیت این بانوى بزرگ فرمودند: »ما باید راه فاطمه زهراh را برویم. ما هم باید گذشت کنیم، 
ایثار کنیم، اطاعت خدا کنیم، عبادت کنیم. مگر نمی گوییم که »حّتی توّرمتقدماها«3  این قدر در محراب عبادت خدا ایستاد!

1.بحاراالنوار:ج100،ص238.
2.بحاراالنوار:ج43،ص84.

3.مناقبآلأبیطالب،ابنشهرآشوبمازندرانی:ج3،ص341.
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باید ذکر خدا  بایستیم. ما هم  باید در محراب عبادت   ما هم 
زیاد  روزبه روز  دلمان  در  را  الهی  محبت  باید  هم  ما  بگوییم. 
کنیم.گر نمی گوییم که با حال ناتوانی به مسجد رفت، تا حقی 
را احقاق کند؟ ما هم باید در همه ى حاالت تالش کنیم، تا حق 
نمی گوییم  مگر  نترسیم.  از کسی  باید  هم  ما  کنیم.  احقاق  را 
مگر  ایستاد؟  خود  زمان  بزرگ  جامعه ى  مقابل  در  یک تنه  که 
نمی گوییم که آن  بزرگوار کارى کرد که سوره دهر درباره او 
و کمک  فقرا  به  نسبت  ایثار  شد؟  نازل  فرزندانش  و  و شوهر 
»َویُْؤِثُروَن خود؛  کشیدن  گرسنگی  قیمت  به  محرومان،  به 
َعَلیَأْنُفِسِهْمَولَْوَکاَنبِِهْمَخَصاَصٌة«1 ما هم باید همین 
کارها را بکنیم. این نمی شود که ما دم از محبت فاطمه زهرا 
نان  گرسنگان،  خاطر  براى  بزرگوار  آن  درحالی که  hبزنیم، 
پدر  و   حسین و  حسن  مثل  عزیزانش  و  خود  گلوى  از  را 
بزرگوارشانj برید و به آن فقیر داد؛ نه یک روز، نه دو روز، 
سه روز!  ما می گوییم پیرو چنین کسی هستیم؛ ولی ما نه فقط 
نان را از گلوى خود نمی بریم که به فقرا بدهیم، اگر بتوانیم، نان 
را از گلوى فقرا هم می بریم! این روایاتی که در باب عالمات 
شیعه هست، ناظر به همین است؛ یعنی شیعه بایستی آن طورى 
عمل کند. ما باید زندگی آن ها را در زندگی خود ولو به صورت 

ضعیف نمایش بدهیم.«2
مبارزات سیاسی

در  جاهلی  و  درونی  کینه هاى   اکرم پیامبر  رحلت  از  پس 
برخی از شخصیت هاى مشهور، زمینه بروز یافت و در اثر این 
 شرایط، در »سقیفه بنی ساعده« خالفت، که حق اهل بیت
بود؛  غصب گردید. حضرت زهراh بر اساس شأن و منزلتی که 
در جامعه اسالمی و بخصوص در مدینه داشت، اقدام به مبارزه 
سیاسی در قالب هاى مختلف نمود و سرانجام نیز در راه دفاع از

1.سورهحشر:آیه9.
3.الشافیفیاالمامة:ج4،ص2.71.بیاناتدردیدارجمعیازمداحان1370/10/05.

ایام فاطمیه

والیت و عدم بیعت با خلفا به شهادت رسیدند. مواضع صدیقه 
طاهرهh در برابر کارگزاران سقیفه، علی رغم تالش هاى برخی از 
پژوهشگران اهل سنت که می کوشند آن را در جهت مسائل اقتصادى 
و یک دعواى مالی تفسیر نمایند، مسئله اى صد درصدسیاسی و در 

دفاع از امامت و والیت حضرت امیرj بوده است.
خطبهفدکیه

 الرسول مسجد  کبرىh در  صدیقه  پرشور  سخنرانی 
سقیفه چیان  برابر  در  ایشان  موضع گیرى  برجسته ترین 
انتخاب  و  انتصابی  جانشینی  و  والیت  از  دفاع  در  خلیفه،  و 
بیانات  این  گرفت.  علیj انجام  امیرمؤمنان    مردمی 
معارف  از  انبوهی  با  اعتراض آمیز،  و  پرشور  حماسی،  صریح، 
و بالغتی بی همتا، معروف به خطبه فدکیه بود که در مسجد 
سقیفه  ارباب  و  انصار  مهاجرین،  حضور  در   رسول خدا
پدر  رحلت  از  پیش آمده پس  از وضعیت  که  ایشان  ایراد شد. 
والیت  مسیر  از  اسالمی  حکومت  انحراف  اثر  در  گرامی شان 
ابراز  جهت  دستاویزى  را  فدک  بودند،  ناراضی   اهل بیت
دیدگاه هاى خود  بیان و شرح  به  و  دیدند  به حق خود  مواضع 
پیرامون مسائل مهم جامعه پرداختند. خطبه فدکیه، دربردارنده 
معارف ژرفی از قرآن و سنت و همچون مدرسه اى از معارف 
اسالم است که در طول تاریخ زندگانی اهل بیت، از نسلی 
به نسل دیگر انتقال یافته و در دودمان ابوطالب، چون قرآن 
محمد مصطفی بر زبان ُخرد و بزرگ جارى بوده است.3

رفتنبردرخانههایانصار
دومین دور مبارزات صدیقه کبرىh با رفتن شبانه به در خانه هاى 
انصار آغاز شد. حضرت به همراه امیرمؤمنانj باآنکه در گیرودار 
سقیفه به دست مهاجمان مصدوم شده بود، شب ها دِر خانه انصار
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را یکی پس از دیگرى می زد و از آنان در جهت اصالح مسیر 
خالفت یارى می طلبید.1

وحدتوانسجامبخشی
در طول تاریخ حیات شیعه، برپایی آیین ها و مناسک مذهبی با 
محوریت رویدادهاى مهم زندگی اهل بیت همچون زادروز و 
شهادت، افزون بر جنبه هاى سیاسی و مبارزاتی که الهام بخش همه 
رزمندگان و آزادى خواهان جهان در پیکار با استکبار بوده است، 
روحیه انسجام و وحدت را در میان همه اقوام و مذاهب اسالمی 
گسترش و نفوذ داده است. بزرگداشت شهادت حضرت زهراh و 

ایام فاطمیه، از نمونه هاى بارز این همگرایی اسالمی است.
در ایام فاطمیه، شاهدیم که دوستداران آن حضرت در قالب مجالِس 
ذکر، در حسینیه ها و مساجد گردهم می آیند و پس ازبیان گوشه هاى 
عبرت آموز از سخنان و سیره آن بانوى بزرگ و تمسک به حبل المتین 
الهی، به منبع الیزال و وحدت بخش عالم هستی نزدیک می شوند.

درسیماندگار
فاطمیه  اینکه  آن  و  کرد  اشاره  نکته  یک  به  باید  پایان  در 
حماسه  بازگویی  براى  است  فرصتی  بلکه  نیست؛  دهه  یک 
و  غربت  از  پر  سرگذشت  و  والیت  از  پشتیبانی  در  فاطمی 
در   اسالم پیامبر  دختر  یگانه  که  است،  بانویی  مظلومیت 
جز  رسالتش  اجر  که  کسی  همان  بود؛  اسالمی  امت  میان 
 مودت اهل بیتش نبود.»ُقْلاَلَأْسَألُُكْمَعَلْیِهَأْجًراِإاَلّ
ایام فاطمیه به درستی فرصتی است  الُْقْربَی«.2 َةِفي الَْمَوَدّ
براى نهادینه شدن و گسترش سبک زندگی فاطمی در جامعه 
اسالمی. احیاى فاطمیه تنها به برپایی عزادارى ِصرف نیست، 
بلکه ایامفاطمیه، فرصتی است براى احیاى سیره فاطمی در

تمام ابعاد فردى، خانوادگی و اجتماعی-سیاسی در جامعه امروز. 
ابعاد شخصیتی حضرت فاطمهh بسته به زمانه خاصی نبوده و 
سیره و سبک زندگی ایشان نمونه و اسوه اى شایسته براى همه 
تربیت  و  در خانه دارى، همسردارى  نه تنها  ایشان  عصرهاست. 
فرزند، الگویی نمونه و بی نظیر است، بلکه در سایر عرصه ها نیز 
بی نظیر بوده و تجلی سبک زندگی اسالمی در سیره حضرت 

صدیقه کبرىh متبلور است.
بنابراین می توان تعالیم فاطمی را الهام بخش همه مردان و زنان 
مسلمان و غیرتمندى دانست که با زندگی فاطمی زمینه ظهور 

حضرت قائم را فراهم می کنند.

1.دینوری،اخبارالطوال:ج1،ص12؛ابنأبیالحدید،شرحنهجالبالغه:ج6،ص13.
2.سورهشوری:آیه23.



10
گان گانرهیافت رهیافت

سیرى در سیره نبوى

یکی از منابع شناخت از دیدگاه اسالم، سیره اولیا و پیشوایان 
بر  افزون  است.   معصومین سیره  به عبارت دیگر  و  اسالم 
سخنان، شخصیت ایشان یعنی سیره و روششان، سرچشمه اى 
منبع  یک  ما  براى   پیامبراکرم سیره  است.  شناخت  براى 
الهام است؛ هرچند سیره سایر ائمه اطهار نیز چنین است و 

ازاین جهت تفاوتی نمی کند.
دوری از سیره اولیای الهی

سیره  به  نسبت  کردیم،  قرآن کریم  درباره  که  ظلمی  همانند 
پیامبر و سایر ائمه اطهار نیز کرده ایم. هنگامی که می گویند: 
پیغمبر چنین بود، می گوییم: او که پیغمبر بود! یا هنگامی که 
می گویند: علیj چنین بود، می گوییم: علیj این گونه بود؛ 
ما را به علیj قیاس می کنی؟! آن ها از آب و خاک دیگر و از 

شهر و دیار دگرند!
در صورتی که اگر این گونه می بود خدا به جاى پیامبر، فرشته 
می فرستاد. پیغمبر یعنی انسان کامل؛ یعنی ویژگی هاى بشریت 
را دارند با کمال عالی مافوق َملَکی. یعنی همانند یک انسان اگر 
گرسنه شوند غذا می خورند، تشنه شوند آب می خورند، نیاز به 
خواب پیدا می کنند، بچه هاى خودشان را دوست دارند، غریزه 
جنسی دارند، عاطفه دارند؛ بنابراین می توانند مقتدا باشند. اگر 

این گونه نبودند امام و پیشوا نبودند.
تاریخ روشن پیامبر اکرم

یکی از افتخارات ما مسلمانان در برابر پیروان ادیان دیگر این 
است که از سویی بخش بسیار زیادى از سخنان پیغمبر در 
بسیار روشن و   پیغمبر تاریخ  از سوى دیگر  دست است و 

مستند است. جزئیاتی از زندگی پیغمبر اکرم به صورت

سیری در سیره نبوی
وارد  دیگرى  درباره هیچ کس  که  نقل شده  مسلّم  و  قطعی 
نشده است؛ از لحظه تولد، دوران شیرخوارگی، بلوغ و ازدواج 

گرفته تا بعثت و واپسین لحظه زندگی آن حضرت.
معنی سیره

»سیره« در زبان عربی از ماده »ِسیر« است. »ِسیر« یعنی 
راه  نوع  یعنی  »سیره«  ولی  رفتار.  رفتن،  راه  رفتن،  حرکت، 
 رفتن و نوع و سبک رفتار.1 هرچند آشنایی با رفتار پیغمبر
رفتار  سبک  شناخت  است،  مهم  آنچه  ولی  است  مفید  نیز 
پیغمبر است. باید سبک و روش پیغمبر را در تبلیغ، 
خانوادگی،  زندگی  سبک  قضاوت،  جامعه،  مدیریت  و  رهبرى 
مورد  دهها  و  دشمنان  با  رفتار  یاران،  و  اصحاب  با  معاشرت 
دیگر را در بخش هاى مختلف زندگی ایشان بررسی کنیم تا با 
شناخت زوایاى گوناگون زندگی آن حضرت بتوانیم به ایشان 
تأسی نموده و به این دستور قرآنی عمل نماییم که: »لََقدکاَن

ُِأسَوٌةَحَسَنٌة«.2 لَُكمفيَرسوِلاهّللَّ
منطق استوار

و  زمانی  شرایط  همه  در  عمل  در  می تواند  انسان  یک  آیا 
مکانی یک منطق ثابت و محکم داشته باشد که از آن تجاوز 
 باشد؛ ولی رسول اکرم نکند؟ شاید براى بسیارى سخت 
داشت.  عملی  منطق  و  سیره  عمل،  در  ایشان  بود.  این گونه 
که  اصحاب  از  اندکی  جمع  تنها  که  ابی طالب  شعب  پیغمبر 
آن ها  به  دیگر  نیازهاى  و  آب، خوراک  دره ها محبوس اند،  در 
نمی رسد و آن چنان بر آنان سخت است که برخی از مسلمانانی
1.عمید:ذیلواژه؛راغباصفهانی:ذیلواژه»سیره«؛ابنمنظور:ج6،ص399

؛ابنفارس:ج3،ص120.
2.سورهاحزاب:آیه21.
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برخی  با  بودند  کرده  پنهان  را  خود  اسالم  مکه،  در  که 
مسلمانانی که در شعب بودند و به ویژه علیj رابطه برقرار 
انبان غذایی  و  استفاده می کردند  تاریکی شب  از  و  می کرده 

می آوردند و مسلمانان هرکدام اندکی می خوردند
 تا سد جوعشان بشود،  همین پیغمبر به سال 
دهم هجرى که می رسد که حکومت هاى جهان 
از او حساب می برند و در برابر او احساس خطر 
نکرده  فرق  روحی  نظر  از  یک ذره  می کنند، 
است!یک عرب بیابانی خدمت پیغمبر می آید. 
بر  کند  گفتگو  ایشان  با  می خواهد  هنگامی که 
پیغمبر او را  پایه شنیده هاى گذشته، رعب 
 پیغمبر لکنت می افتد.  به  زبانش  و  می گیرد 
ناراحت می شود که از دیدن من زبانش به لکنت 
افتاد. بی درنگ او را در بغل می گیرد و می فشارد 
»هّون  برادر!  کند.  لمس  را  او  بدن  بدنش  که 
از آن  از چه می ترسی؟ من  علیک«. آسان بگو 
»لسُت  نیستم:  کرده اى  گمان  تو  که  جبابره اى 
دست  با  که  هستم  زنی  آن  پسر  من  بملِک«! 

خودش از پستان بز شیر می دوشید. من 
که  آن گونه  بگو!  می خواهی  هرچه  هستم  تو  برادر  مانند 
می بینیم رسول خدا داراى سیره و منطق عملی و سلسله 
اجتماعی،  شرایط  که  اجتماعی،  شرایط  که  است  معیارهایی 
اوضاع اقتصادى و موقعیت هاى طبقاتی قادر نیست آن اصول 

را از او بگیرد. 
سرمایه شیعه

را  سرمایه  این  اهل تسنن  که  داریم  سرمایه اى  شیعیان  ما 
ندارند. اهل تسنن تنها 23 سال دوره معصوم دارند. چون تنها 

معصوم بعثت پیامبر در250سال دیگر دوره امامت امامان 
تا زمان بنابراین در شرایط گوناگون می توانیم روش درست را 
استنباط کنیم. براى نمونه امام صادقj در دوران بنی العباس 
هم بوده است درصورتی که دوره اى شبیه دوره بنی العباس براى 
پیغمبر اکرم رخ نداده است. لذا ازاین جهت سرمایه هاى ما 

غنی تر و جامع تر است.2

بر 23  افزون  ما شیعیان  ولی  اکرم می دانند.1  پیغمبر  را 
سال شهادت امام حسن عسکرىj یعنی سال 260 هـق را 
نیز داریم. مجموع این 273 سال، شرایط و اوضاع به گونه هاى 
مختلف درآمده است و در همه این دوره ها معصوم وجود داشت. 

1.البتهعصمتراتنهادررسالتمیدانندنهدرهمهشئون.
2.برگرفتهازکتابسیریدرسیرهنبوی،نوشتهمتفكرشهیداستادمرتضی

مطهری)بااندکیدخلوتصرف(.
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در سردترین روزهاى فصل زمستان، هجدهم بهمن ماه سال 
1370هـ.ش هنگامی که چند روزى بیشتر به ماه مبارک رمضان 
باقی نمانده بود، در ایرانشهر سیستان و بلوچستان به دنیا آمدم. 
پنجمین فرزند خانواده قادرى و اصالتًا بلوچ حنفی مذهب بودم. 

مرا مصطفی نامیدند تا نشانی باشد از رسول ختمی مرتبت.
انتظارم  در  ازآنچه  ناآگاهی  و  هیاهو  در  را  کودکی ام  دنیاى 
است پشت سر نهادم. در هفت سالگی براى یادگیرى خواندن 
پنجم،  پایه  تا  و  شدم  عدالت  ابتدایی  مدرسه  وارد  نوشتن  و 

دانش آموز این مدرسه بودم.
رحمانی  مسجد  مکتب خانه  وارد  ابتدایی  دوم  سال  تابستان 
شدم. نخستین چیزى که در آنجا باید یاد می گرفتیم، تجوید و 

روخوانی قرآن بود که از  جزوه خصوصی آموزش می داد.
سوره  توانستم  بگیرم،  یاد  را  کلمات  ِزبَر  و  زیر  بی آنکه 
از جزء سی را  حمد را بخوانم. هر روز سر کالس یک سوره 
می خواندم؛ و در مدت یک ماه توانستم آن را به پایان برسانم 
و از همکالسی هایم جلوتر بیفتم. با کسب این موفقیت، استاد 

حفظ قرآن در مکتب مرا با خودش به شعبه حفظ برد.
با  حفظ  گذشت،  کالس  در  حضورم  از  که  چندى  از  پس 
سوءتفاهمی که به وسیله برخی از بچه ها یا دروغی که مبنی 
از مکتب گریزان شدم؛  استاد پیش آمد،  به  ناسزاگویی من  بر 
زیرا استاد پیش تر از آنکه واقعیت را بداند قصد تنبیه مرا داشت. 
باوجودى که بی گناهی من ثابت شد، قرآن و مکتب را رها کردم 

تا اینکه در دوران دانشجویی به حفظ قرآن روى آوردم.
پس از پایان دوره ابتدایی، تحصیالتم را در مقطع راهنمایی در

مقطع  و  گذراندم   اکرم رسول  غیرانتفاعی  مدرسه 
متوسطه را با کسب مدرک دیپلم علوم تجربی در دبیرستان 
دوره،  این  در  ما  دروس  از  یکی  نهادم.  پشت سر  نور  راهیان 
دینی  کتاب  با  آن  بخش  یک  که  بود  دینی  تعلیمات  کتاب 
دانش آموزان شیعه مشترک و در بخش دیگر که بحث امامت 
کتاب  رسیدیم،  بخش  این  به  هنگامی که  داشت.  فرق  بود، 
و کالس ما از بچه هاى شیعه جدا شد و این براى من یک 
واحد  دین  داراى  و  مسلمان  ما  اگر  که  بود  تلنگر  و  پرسش 

هستیم، پس چرا تعلیمات دینی ما مشترک نیست؟!
دوم  سال  در  که  شد  زده  برایم  زمانی  نیز  بعدى  تلنگر 
دبیرستان ترغیب شدم در ماه محرم حداقل یک شب تاسوعا 
یا عاشورا به مسجد شیعیان بروم. شب عاشورا در نزدیکترین 
مسجد به محل سکونتم که مسجد ترک ها بود شرکت کردم. 
هرچند مداح به زبان ترکی روضه می خواند و ماجراى آوردن 
اسرا به شام و قرآن خواندن سر حضرت بر روى نیزه می گفت 
اما احساس آرامش عجیبی داشتم که در هیچ جا چنین چیزى 
اینها  آیا  که  داشت  سوال  جاى  برایم  بودم.  نکرده  تجربه  را 

واقعیت دارد یا برگرفته از احساسات شیعیان است؟!
همزمان با تحصیل در مقطع متوسطه توانستم به صورت 
ترمیک دیپلم کامپیوتر بگیرم. با گرفتن دیپلم در رشته علوم

پا به پاى مستبصرین

نگاهی گذرا به زندگینامه مستبصر بلوچ 

مصطفی قادری
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تجربی وارد مقطع پیش دانشگاهی شدم. در همین دوران بود 
که دوباره در مجلس عزادارى شب عاشورا شرکت نمودم. این 
بار به مسجد آل رسول که مسجد فارسی زبانان بود رفتم.

اما آنچه ذهن مرا به خود درگیر کرده بود این پرسش بود که 
چرا در میان اهل تسنن، گریه و عزادارى جرم شمرده می شود 
خودم  با  نیست.  جرم  عاشورا  روز  در  گرفتن  روزه  درحالی که 
گفتم این ها به چه اعتبار و سندى حکم می کنند؟! یا باید هر 
دو موضوع حق باشد و بپذیرم یا باید هر دو باطل باشد. ولی 
من هیچ تعصبی نسبت به این مسائل نداشتم؛ بلکه آن عالقه 
شخصی وآن حس آرامش عجیبی که در آن مجالس حاکم بود 
عالقه اى  با  پیش دانشگاهی  مقطع  از  پس  می کرد.  جذب  مرا 
تحصیل  براى  در سال 1389  داشتم،  کامپیوترى  علوم  به  که 
مؤسسه  یک  وارد  کامپیوترى  شبکه هاى  تخصصی  رشته  در 
خصوصی در زاهدان شدم و طی 6 ماه موفق به کسب مدرک 
معتبر کشورى شدم و توانستم براى آزمون بین المللی در کشور 

مالزى اعالم آمادگی نمایم.
هنگامی که در زاهدان مشغول تحصیل بودم هرروز از روبروى 
بسیار  و  می گذشتم  شیعیان  علمیه  حوزه هاى  خدمات  مرکز 
آیا  می گذرد؟  چه  مرکز  این  درون  ببینم  تا  می شدم  وسوسه 

می توانم پاسخ سؤاالتم را در آنجا بیابم؟!
بلوچی وارد  لباس  با همان  اینکه یک روز تصمیم گرفتم  تا 
و  لباس  به  نگاهی  با  نگهبان  ورودم،  بدو  در  شوم.  مرکز  این 
چهره ظاهرى من پرسید: با چه کسی کار دارید؟ گفتم: با رئیس 
مرکز! درنگی نمود و با تعجب پرسید: چه کارى دارید؟ گفتم: 
چند سؤال دارم که باید خودم بپرسم. اگرچه تنها بحث سؤال و 
پرسش نبود بلکه با انگیزه کنجکاوى و تعصب قصد داشتم آنان 
)شیعیان( را محکوم نمایم تا خود و مذهبم را ثابت کنم. نگهبان 

با دیدن کارت شناسایی مرا با خودش به اتاق رئیس مرکز

 راهنمایی کرد. هنگامی که وارد اتاق شدیم، روحانی جوان خوش
 سیما از پشت میزش بلند شد و به پیشواز ما آمد. دستم را به
 گرمی فشرد و در کنار خویش نشاند. پیش از ورود به بحث و
 گفت وگو، به او گفتم: من شیعه نیستم! این نخستین هشدار من
ایشان بود. این هم تعصب ویژه اى بود که نسبت به سنی  به 
 بودنم داشتم. گفتند: بله آگاهم. بحثم را با این پرسش آغاز کردم

که: شیعه بهتر است یا سنی؟
که  آن کسی  َأتقاُکم«1  ِ اهّللَّ ِعنَد َأکَرَمُكم  »ِإنَّ گفت: 
تقواست  برترى  مالک  است.  گرامی تر  خدا  نزد  است  باتقواتر 
به سخنی  باتقوا باش،  این دو نمی بینم. شما  من چیزى میان 
باش.  می خواهی  راهی  هر  در  کن،  عمل  فرموده  خداوند  که 
شما اگر اهل سنت هستی همان باش که پیامبر فرمودند یا اگر 

می خواهی شیعه باشی به حق پیرو باش.
شیعه  بخواهم  اگر  پرسیدم:  ایشان  از  دوم  پرسش  عنوان  به 
باید  باید چه کار کنم؟ شنیده ام کسی که شیعه می شود  باشم 
در شهادتین أشهد أن علیًا ولی اهلل بگوید؛ زیرا جزو شهادتین 
می باشد )این یک دست آویز نادرستی بود و برآن بودم تا ایشان 
را تحت تاثیر قرار دهم و با استناد به آن، او را محکوم نمایم(. 
گفت:  و  داد  را  پاسخم  آگاهانه  و  تیزبینانه  بسیار  ایشان  ولی 
این گونه نیست که اگر شیعه »أشهدأنعلیًاولیاهّلل« را 

نگوید شیعه نباشد.
از ایشان پرسیدم: شما اختالف میان خلفا در صدر اسالم را 
چگونه توصیف می کنید؟ آیا این اختالفات حقیقی بوده و شما 
آن را تأیید می کنید؟ )در اصل هدفم از این پرسش، استناد به 
شهادت حضرت  زهراh بود که چه توجیهی بر آن دارند( اگر 
اختالف نداشتند، پس شهادت هم نقض می شود و اگر اختالف 

بوده توضیح دهید.  گفت: من بر این باورم که حضرت در پی
1.سورهحجرات:آیه13.
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همین اختالفات به شهادت رسیده اند. اگر مایل باشید، شما را 
به کتاب هاى مورد نظر ارجاع دهم. پس از پایان آن نشست به 
این نتیجه رسیدم که آن گونه هم که می گویند شیعه ها بیراهه 
نمی روند و ممکن است باور اهل سنت نادرست باشد. آنچه بیش 
از پیش مرا تحت تأثیر قرار داد، خوشرویی و برخورد محبت آمیز 
تشکیالت  یک  مدیر  با  دبیرستانی  جوان  یک  من  بود.  ایشان 
بزرگ روبرو شده بودم و او این چنین از من استقبال کرد و در 

گفتگو با من هرگز جانب دارى نمی کرد. 
در جستجوی حقیقت

یک سال از حضورم در زاهدان گذشت و من باالترین مدرک 
را در رشته شبکه هاى کامپیوترى کسب نمودم. ولی براى رفتن 
به کشور مالزى براى کسب مدرک بین المللی، سرنوشت برگ 
ایرانشهر  از دفتر زندگی ام ورق زد. من به زادگاهم  دیگرى را 
نرم افزار  رشته  دانشجوى  تحصیل،  ادامه  براى  و  بازگشتم 

کامپیوتر در واحد دانشگاه آزاد ایرانشهر شدم.
پس از آن نشست در مرکز خدمات زاهدان ترغیب شدم به 
تحقیقاتم ادامه دهم. در یک کافی نت که فاصله نزدیکی با مدرسه 
علمیه امیرالمؤمنین شیعیان داشت، مشغول بکار شدم. یکی 
از اساتید مدرسه امیرالمؤمنین همیشه به کافی نت مراجعه 
بتوانم  تا  شود  فراهم  زمینه اى  شد  سبب  ارتباط  این  می کرد. 
درباره موضوعات گوناگون با ایشان بحث و گفتگو کنم. دوستی 
و ارتباط ما به اندازه اى زیاد شد که با ایشان به کتابخانه مدرسه 
می رفتم و ایشان از کتاب هاى اهل سنت برایم استناد می کرد و 
یا از نرم افزار جامع الکبیر در لب تاب خودش مطالب را جستجو 
یادداشت  را  نظر  مورد  صفحه  و  حدیث  شماره  من  و  می کرد 
مسجد  کتابخانه  در  موجود  کتاب هاى  از  استفاده  با  می کردم. 
رحمانی نیز مطالب را مطابقت می دادم تا ببینم که ایشان تا چه 
اندازه در گفتارش راستگو است! احادیث بسیارى درباره شهادت

و عزادارى امام حسینj و حضرت زهراh و واقعه غدیرخم 
اهل سنت  صحیح  و  معتبر  کتب  از  را  غیره  و  انذار  حدیث  و 
حقیقت  جستجوى  در  بردم.  پی  واقعیت  به  و  نموده  بررسی 
همچنان با ایشان در ارتباط بودم و با مطالعه کتاب شب هاى 
پیشاور استدالل هاى آن عالم شیعی و عالم اهل سنت، دید مرا 
نسبت به حقایق باز و ذهنم را کنجکاو می کرد. کتاب باید شیعه 

می شدم1 نیز راهگشاى من بود.
در سال 1391 هنگامی که هنوز دانشجو بودم، با دخترى از 
اقوام که او نیز دانشجوى رشته کامپیوتر بود نامزد کردم. در سال 
1392 موفق به دریافت مدرک کاردانی در رشته نرم افزار علوم 
کامپیوتر شدم. هنگامی که در موسسه حفظ بودم با حوزه علمیه 
جاسک نیز در ارتباط بودم. یک بار معاونت حوزه جاسک آقاى 
فاطمی گفتند: تابه حال به قم سفر کرده اید؟ گفتم: خیر. گفتند: 
اگر به قم بروید، نزد من یک هدیه دارید. به همراه همسرم 
به قم رفتیم. پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومهh، با 
ایشان تماس گرفتم و اطالع دادم که قم هستیم. ایشان منزل 
یکی از طلبه ها را براى ما هماهنگ کردند و سه روز مهمان 
احترام واقع شدیم،  آنان بودیم. اگرچه بسیار مورد استقبال و 
ولی نگران بودیم مبادا اذیت شوند. به همین جهت درخواست 

یک خانه نمودیم.
اسکان  براى  قم  قدیمی  محله هاى  از  یکی  در  را  خانه اى 
چندروزه به ما معرفی نمودند. خانه اى کلنگی که محل اسکان 
زائران بسیارى از داخل و خارج کشور بود. یک اتاق از این خانه 
را در اختیار ما گذاشتند که به دلیل تردد مهاجران و زائران، 
اوضاع نابسامانی داشت و سکونت در آنجا سخت بود. به حرم 
رفتیم تا فرداى آن روز به ایرانشهر بازگردیم. در حرم مطهر 
نیز نتوانستیم استراحت کنیم. هنگام ترک حرم با استغاثه اى از
1.اینکتابنوشتهمحمدشریفزاهدیازمولویهایاهلسنتکهسالهاپیش

شیعهشدهبود.

پا به پاى مستبصرین
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و  نکند  خانواده ام  شرمنده  مرا  تا  نمودم  درخواست  حضرتش 
مشکلم را بگشاید. سپس براى استراحت به خانه برگشتیم.

صبح پیش از حرکت به سوى ایرانشهر از حوزه با من تماس 
گرفتند که براى یک دوره توجیهی تثبیتی باید به مدت یک هفته 

به شهر تفرش بروم.
این در حالی بود که همسرم همراهم بود و دوره فرصتی نداشت 

 سربازی امام زمان
با آغاز سال تحصیلی حوزه هاى علمیه، در مدرسه مدینه العلم 
مشغول تحصیل شدم. نداشتن سرپناه و حضور با خانواده در قم، 
دشوارى هایی را برایم در پی داشت. ازآنجاکه جزو حافظان قرآن 
بلندمدت  دوره  تغییر  و  میرزایی  آقاى محمد  با مشورت  بودم، 

آموزشی در حوزه به دوره کوتاه مدت سفیران هدایت در حوزه
به  را  او  بتوانم  تا 
در  بازگردانم.  ایرانشهر 
قم نیز کسی را نداشتیم. 
مدرسه  با  را  مشکلم 
فیضیه در میان گذاشتم. 
یارى ام  به  قرآن  هم  باز 
حفاظ  امتیاز  از  و  آمد 
یک  و  شدم  بهره مند 
خانه با تمام امکانات در 
به  قم  امیرکبیر  دانشگاه 
مدت یک هفته دوره به 

ما تعلق گرفت.

دستجرد،  شهر  علمیه 
شد  فراهم  ما  براى  خانه اى 
را  تحصیل  ادامه  بتوانیم  تا 
قرآنی  فعالیت هاى  کنار  در 
درس  کنار  در  کنیم.  تجربه 
و  امرارمعاش  براى  خواندن 
در  مدتی  زندگی،  گذراندن 
یک کارخانه کود شیمیایی در 
شهرک کار شدم که نسبت 
مواد شیمیایی حساسیت  به 
نتوانستم  پیدا کردم و دیگر 
در  دهم.  ادامه  کار  این  به 
سال 96 با تولد پسرم، پدرم 
به چشم روشنی فرزندم یک

 آیا کسی هست که مرا یاری کند؟
در آن لحظاتی که آن شب ناچار شدیم در آن خانه استراحت 
با همه  و  ام  ایستاده  بی پایان  کنیم، خواب دیدم در یک کویر 
وجود فریاد می زنم هل من ناصر ینصرنی؛ آیا کسی هست که 
با حضرت معصومهh، حضرت  استغاثه  آن  در  کند؟!  یارى  مرا 
مشکلم را چاره کرد و مرا شرمنده نکرد و با آرامش خاطر دوره 
را گذراندم. در این دوره که بسیار سودمند بود، با آقاى محمد 
میرزایی مدیریت مدرسه علمیه دستجرد آشنا شدم که سرنوشتم 

را دگرگون کرد و آن هم به مدد حضرت معصومهh بود.

خودرو به ما هدیه داد که تا یک سال در کنار درس خواندن، 
به  کار،  و  دروس  فراگیرى  کنار  در  می کردم.  نیز  مسافرکشی 
خودم  ادعاى  به  بتوانم  تا  آوردم  روى  سجادیه  صحیفه  حفظ 
مبنی بر دوستی و مودت اهل بیت در کنار کتاب خدا که آن 
را از بر داشتم، جامه عمل بپوشانم و این بهترین فرصت بود که 
از مضامین واال و سخنان امام سجادj  در تبلیغ دین اسالم 
نیز بهره ببرم. باید اعتراف نمایم هر آنچه را که دارم از سایه سار 
لطف خدا و عترت پیامبر خداr  می باشد و امید آن دارم که 
با توکل بر بارى تعالی و یارى اهل بیت  بتوانم در تبلیغ دین 

اسالم سودبخش و سربلند باشم انشااهلل.
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مذاهب اسالمی به شمار می رود که ریشه آن به صدر اسالم و 
زمان حیات پیامبراکرم بازمی گردد.

شیعه در لغت
معناى  به  یکی  است؛  به کاررفته  معنا  دو  به  لغت  در  شیعه 
موافقت و هماهنگی در روش بی آنکه یکی تابع دیگرى باشد.1  
چنانکه در قرآن کریم از حضرت ابراهیم به عنوان شیعه حضرت 
ْبَراِهیَم«2  و روشن  ِمْنِشیَعِتِهإََلِ نوح یاد شده است: »َوِإَنّ
است که حضرت ابراهیم از پیامبران صاحب شریعت بوده و پیرو 
با  شریعت نوح نبوده است، بلکه روش او در توحید هماهنگ 

روش نوح بوده است.
دوم به معناى یارى رساندن، اطاعت پذیرى و پیروى کردن از 
دیگرى است. چنانکه در قرآن کریم درباره فردى قبطی که از 
هواداران و پیروان حضرت موسی بود فرموده است: »َفاْسَتَغاَثُه
ِه«3  آن کس که از  الَِّذيِمْنِشیَعِتِهَعَلیالَِّذيِمْنَعُدِوّ
دوستان و هواخواهان موسی بود، در برابر کسی که از دشمنان 
دوم  معناى  یادشده  معناى  دو  خواست.از  یارى  وى  از  بود  او 
شناخته شده تر و معروف تر است و هرگاه قرینه اى در میان نباشد، 

شیعه

1.کلمنوافقغیرهفیطریقتهفهومنشیعتهتقدماوتاخر.المیزان:ج17،ص147.
2.سورهصافات:آیه83.
3.سورهقصص:آیه15.

همین معنا اراده خواهد شد؛ چنان که در کتب لغت و تفسیرنیز 
آمده است. که »شیعه گروهي هستند که بر یک امر متفق و 
مجتمع هستند و هر گروهي که بر یک  امر اجتماع کنند، آن ها 

شیعه هستند.«4

شیعه در اصطالح
امامیه یا شیعه اثناعشرى در اصطالح به کسانی گفته می شود 
که گذشته از اعتقاد به امامت و خالفت بالفصل علی، پس 
فرزند  نُه  و   علی بن  حسین  و   علی بن  حسن  او  از 
حسین را که آخرین آن ها امام مهدى امام قائم و غائب 

از دیده ها است، به امامت می پذیرند.5 
شیعه امامت را منصبی الهی دانسته و معتقد است که گزینش 
امام به وسیله نص و از سوى خداوند صورت می گیرد. در این 
میان پیامبر گرامی اسالم نیز به پیروى از سّنت الهی که در 
میان پیامبران گذشته نیز وجود داشته به فرمان خداوند امامان 
و اوصیاى پس از خود را معرفی کرده است. این بزرگواران هم 
در زمینه مرجعّیت دینی و در بخش والیت، حاکمّیت و رهبرى 

جامعه، امام و مقتداى مردم پس از رسول خدا هستند.

پیدایش تشیع
فرق اسالمی چون معتزله، اشاعره، خوارج و مرجئه، غالباً در 
واکنش به رویدادهاى اعتقادى و سیاسی برخی دوره ها به صورت 
انفعالی پیدا می شدند ولی پیدایش شیعه این گونه نبوده است. 
جانشینان پیامبر از زمان خود حضرت، دست کم براى عده اى 
از اصحاب مشخص بودند که از علوم و آثار پیامبر بهره خاص 

گرفته بودند و این علوم و اسرار، سینه به سینه در آن ها انتقال

شیعه 

4.صحاحاللغه:ج3،ص156؛تاجالعروس:ج5،ص405؛لسانالعرب:ج8،ص188.
5.المللوالنحل:ج1،ص169؛فرقالشیعه:ص108؛اوائلالمقاالت:ص4.
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پیدا کرده بود، ولی به جهت خفقان موجود در برخی دوره ها 
مجال بروز و ظهور به صورت گروهی منسجم را نیافتند تا اینکه 
امام باقر و امام صادق با اندک فرصتی که یافتند توانستند تا 

حدودى معارف مکتب اهل بیت را در جامعه نشر دهند. 

رافضی
یکی از مفاهیم و اصطالحاتی که معمواًل مخالفان تشیع به 
انگیزه نکوهش شیعه به کار می برند، واژه »رافضی« و »رافضه« 
است. رافضي از ریشه »رفض« به معناى ترک و رها کردن فرد 
یا چیزى است. درباره تاریخ و منشأ پیدایش این اصطالح گفته 
شیعیان  بر   jالحسین بن  علی  بن  زید  را  لقب  »این  شده: 
کوفه که با او بیعت کرده بودند، و سپس بیعت خود را شکسته 
و از یارى او دست کشیدند، اطالق کرده است؛ زیرا آنان نظر 
او را درباره شیخین جویا شدند، و او از آن دو به نیکی یادکرد 
و  کردند  رها  را  او  کوفه  شیعیان  ازاین روى  نجست!  تبّرى  و 
بدین جهت »رافضه« نامیده شدند.«1  اگرچه این دیدگاه قابل 

مناقشه است.2 
ظاهراً عنوان رافضه اصطالحی سیاسی بوده که حّتی پیش از 
والدت زید بن علی بن الحسین  میان مردم رایج بوده است. 
به مشروعّیت  بر کسی اطالق می شد که معتقد  این اصطالح 
نظام سیاسی حاکم نبوده است. لذا مشاهده می کنیم که حاکمان 
بنی امیه و خلفاى بني العباس مخالفین خود را که عمومًا شیعه 
هستند، مّتصف به رفض کرده و آنان را سزاوار شکنجه و قتل 
می دانستند. برخی از دانشمندان علم رجال اهل سنت، در تضعیف 

رجال سند برخی روایات، نسبت رافضی به آنان مي دهند، و

 معتقدند رافضیان، صحابه رسول خدا a را ناسزا می گویند 
نسبت  موثق  راویان  به  را  خود  پرداخته  و  ساخته  روایات  و 
مي دهند.3 در مقابل واژه رافضی، ناصبي قرار دارد. و به کسی 
گفته می شود که به اهل بیت  کینه و دشمنی می ورزد، گرچه 

آن را آشکار نسازد.4 

تشیع و ایرانیان
برخی از مستشرقان معتقدند که مذهب شیعه به دست ایرانیان 
پایه گذارى شده است و ریشه در کتاب و سنت ندارد!!گرایش 
 شیعه امامان  و  اهل بیت  به  نسبت  ایرانیان  ویژه  احترام  و 
مسئله اى بسیار بدیهی است، ولی نباید آن را منشأ پیدایش تشیع 
قلمداد کرد؛ چراکه شیعه اعتقاد به وصایت و امامت حضرت علی 
 را طبق روایات معتبر و متواتر از پیامبراکرم و فرزندانش
بسیارى  ایران، شیعیان  به  از ورود اسالم  گرفته است و پیش 
زندگی می کردند.  و یمن  در سرزمین هاى عربی حجاز، عراق 
ازاین رو نمی توان منشأ تشیع را مردم و فرهنگ ایرانی دانست.

آیین  که  آغاز  در  ایرانیان  که  نشان می دهد  تاریخی  شواهد 
اسالم را برگزیدند بیشتر پیرو مذهب اهل سنت بودند و تا پیش 
از دولت صفوى که تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران اعالم 
گردید، بسیارى از مناطق ایران سنی مذهب بودند و در اصل، 

تشیع ایرانیان به دست شیعیان عرب بنیاد نهاده شد.
بسیارى از شیعیان عرب که از ظلم و ستم حکومت هاى اموى 
به سرزمین هاى فارس، خراسان و دیگر سرزمین ها  و عباسی 
مهاجرت کرده بودند، مذهب شیعه را در ایران منتشر ساختند. 

1.رجوعشودبه:مقاالتاالسالمیین:ج1،ص137.
2.أعیانالشیعه:ج1،ص21.

3.الغارات:ج1،ص42.
4.مسالكاالفهام:ج7،ص404.
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یگانه مولود کعبه

یگانه مولود کعبه

مولود کعبه، به معناى زاده شده در کعبه، به داستان تولد امام 
علیj در کعبه اشاره دارد. خداوند متعال این فضیلت را به آن 
حضرت اختصاص داده، به گونه اى که نه پیش از او و نه پس از 
او، کسی در اندرون کعبه به دنیا نیامده است و این نحوه والدت 
در حقیقت از کرامات امیرالمؤمنین j شمرده شده و از جایگاه 
ویژۀ آن حضرت در نزد خداوند سبحان و در جهان هستی و در 

میان اهل بیت  خبر می دهد.1

j والدت در کعبه، منحصر در علی
مریم با آن عظمت، هنگامی که می خواست عیسی مسیح را 
اینجا  آمد: مریم!  بود که خطاب  بیت المقدس  آورد، در  دنیا  به 
به طرف درختی خشک  نیست؛ پس  زایشگاه  است؛  پرستشگاه 
راهنمایی شد و او در آنجا حضرت عیسی را به دنیا آورد. مقام 
و منزلت مسجداالقصی، با مقام کعبه قابل سنجش نیست؛ ولی 
مریم - مادر پیامبر اولوالعزم - را از کنار بیت المقدس می رانند و 

مادر امیرالمؤمنینj را به اندرون کعبه می خوانند.
بی گمان کار خداوند متعال، بی حکمت نیست. ولی اینکه چرا 
او براى کعبه اش مولود و چرا یک مولود برگزیده است، نیازمند 
ُجستارى گسترده است که در این مختصر نمی گنجد و ما تنها 

درصدد بیان اصل موضوع هستیم.

مهمان کعبه
با  با  امیرj در کعبه روایات فراوانی  درباره والدت حضرت 
سندهاى بسیار، وجود دارد و احادیث در این زمینه متواتر است، 
به طورى که صدها تن از مورخان، محدثان و سیره نویسان، آن 
را نقل کرده ا ند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد. 
در این میان مشهور آن است که: روزى عباس بن عبد المّطلب، 
بنی  قبیله  از  گروهی  و  بنی هاشم  از  گروهی  قعنب،  بن  یزید 
عبدالعّزى در برابر خانه کعبه نشسته بودند. ناگاه فاطمه بنت اسد 
)مادر حضرت( وارد مسجد شد، درحالی که به علیj، نُه ماه 
آبستن بود و زمان وضع حملش فرارسیده بود. پس در برابر خانه 
کعبه ایستاد و نظر به جانب آسمان افکند و گفت: پروردگارا! من 
به تو و به هر پیامبر و رسولی که فرستاده اى و به هر کتابی که 
نازل نموده اى، ایمان آورده ام و گفته هاى جّدم ابراهیم خلیل که 
خانه کعبه را بنا کرده است، تصدیق نموده ام. از تو درخواست 
می کنم به حق این خانه و به حق آن کسی که این خانه را بنا 
کرده است و به حق این فرزندى که در شکم من است و با من 
سخن می گوید و با سخن گفتن خود، مونس من شده است و 
یقین دارم که او یکی از نشانه هاى جالل و عظمت تو است، این 
والدت را بر من آسان کنی. عباس و یزید بن قعنب گفتند که: 
چون فاطمه از این دعا فارغ شد، دیدیم که دیوار پشت خانه خدا 
شکافته شد. فاطمه از آن شکاف داخل خانه شد و از دیده هاى 
ما پنهان گشت. پس شکاف دیوار به اذن خدا به هم پیوست و 
ما چون خواستیم در خانه را بگشاییم، هرچه کوشیدیم، گشوده 
نشد، دانستیم که این امر از سوى خدا واقع شده است. فاطمه 
سه روز در داخل کعبه ماند، تا حّدى که اهل مکه در کوچه ها و 
بازارها این قّصه را نقل می کردند و زن ها در خانه ها این حکایت 

را یاد کرده و تعّجب می نمودند. 
روز چهارم که فرا رسید، همان قسمت از دیوار کعبه که شکافته 

1.مسعودی،مروجالذهب:ج2،ص349؛مفید،االرشاد:ج1،ص22.5.
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 شده بود، دیگرباره شکافته شد. فاطمه بنت اسد بیرون آمد 
اى  داشت.  گفت:  در دست  را   jعلی خود،  فرزند  درحالی که 
مردم! به درستی که  حّق تعالی مرا از میان خلق خود برگزید و بر 
زنان برگزیده ا ى که پیش از من بوده اند، برترى داد؛ زیرا خداوند، 
را  پروردگار  او  و  برگزید  را  آسیه دختر مزاحم )همسر فرعون( 
پنهانی و در جایگاهی )خانه فرعون( که پرستش در آنجا سزاوار 

در حال  نبود، مگر 
پرستش  ضرورت، 
دختر  مریم  و  کرد. 
برگزید  را  عمران 
حضرت  والدت  و 
عیسی را بر او آسان 
بیابان،  در  و  گردانید 
را  خشک  درخت 
جنبانید و رطب تازه از 
براى او از آن درخت 
حّق  فروریخت. 
دو  آن  بر  مرا  تعالی 
بر جمیع  و همچنین 

زنان عالمیان که 

 اوست که در خانه ام بت ها را شکسته و در بام خانه ام اذان 
می گوید و مرا به پاکی و بزرگوارىیاد نماید. خوشا به کسی که 
او را دوست بدارد و واى بر آن کس که او را دشمن داشته و بر 

او کینه ورزد و فرمانش نبرد. 
سند رخداد

بزرگانی از اهل سنت و شیعه به جریان والدت امام علی j در

1.حاکمنیشابوری،المستدركعلیالصحیحین:ج3،ص550.
2.گنجیشافعی،کفایةالطالب:ص707.

3.ابنصباغ،الفصولالمهمة:ج1،ص29و171.

پیش از من گذشته اند، برترى داد؛ زیرا که من فرزندى آورده ام 
در میان خانه برگزیده او، و سه روز در آن خانه محترم ماندم و از 
میوه ها و طعام هاى بهشت تناول کردم. و چون خواستم که بیرون 
بود،  بر روى دست من  برگزیده من  فرزند  آیم در هنگامی که 
هاتفی از غیب مرا ندا کرد که: اى فاطمه نوزادت را »علی« نام 
بگذار؛ زیرا او بلندمرتبه است، خداوند علی اعلی می فرماید: من 
نام او را از نام خود اقتباس نموده و به ادب و اخالق خود او را 

پرورش داده   و او را بر اسرار علم خود توانا ساختم.

اشاره  کعبه  درون 
نمودند که برخی از آن ها 
عزیز  خوانندگان  ازنظر 
حاکم  گذشت.  خواهد 
از بزرگان اهل  نیشابورى 
سنت در حدیث دراین باره 
ادعاى تواتر نموده و گفته 
 است: »اخبار متواتر است 
اسد،  بنت  فاطمه  که 
بن  علی  امیرالمؤمنین 
را در  اهلّل  )کّرم  ابی طالب 
دنیا  به  کعبه  خانه  درون 

آورد.«1 

حافظ کنجی می گوید: »امیر مؤمنانj شب جمعه سیزده 
رجب، سال سی ام پس از واقعه عام الفیل در درون خانه خدا به 
دنیا آمد. کسی پیش از آن حضرت و پس ازآن، در درون کعبه 
آن حضرت  اختصاصی  از فضایل  این،  و  است  نیامده  دنیا  به 
است که خداوند  به  جهت  بزرگداشت مقام  او عطا کرده است.«2ابن 
صباغ مالکی در الفصول المهمه نیز قریب به همین عبارات را آورده است.3 
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1.سبطابنجوزی،تذکرةالخواص:ص10و20.
2.مسعودی،اثباتالوصیة:ص142؛مروجالذهب:ج2،ص273.

3.جوینی،فرائدالسمطین:ج1،ص426-425.
4.حلبی،السیرةالحلبیة:ج1،ص226.

5.قرشیاسدی،جمهرةنسبقریشواخبارها:ص353.

شهاب الدین آلوسی در شرح سخن عبدالباقی افندى عمرى پس از شعر 
مؤلّف کتاب که گفته است:

أنتالعليالذيفوقالعلیرفعا
ببطنمكةعندالبیتإذوضعا
می گوید: »این که حضرت امیر )کرم اهلل وجهه( در خانه خدا 
و  سنی  فریقین  کتب  در  و  دارد  جهانی  شهرت  آمده،  دنیا  به 
کعبه  در  هم  او  که  نشنیدیم  کسی  درباره  و  شده   یاد  شیعی 
به دنیا آمده باشد، آن چنان که درباره حضرت )کرم اهلل وجهه( 
ذکر شده، و چه افتخارى براى امام ائّمه که درجایی که قبله 
است  منزه  و  پاک  باشد؟  مناسبش  آمده  دنیا  به  است  مؤمنان 
خداوندى که اشیاء را در جایگاه مناسبش می گذارد.« سبط ابن 
جوزى1، مسعودى2، جوینی3 و علی بن برهان الدین حلبی4 از 
دیگر علماى اهل سنت هستند که از تولد امام علیj در کعبه 
سخن گفته اند و آورده اند که کسی غیر از علیj در کعبه به 

دنیا نیامده است.
تحریف تاریخ

از منزلت والدت امام علیj در خانۀ  عده اى براى این که 
کعبه کاسته و در این فضیلت براى ایشان رقیب تراشی کنند، 
با نادیده گرفتن تصریح موّرخان و راویان حدیث، ضمن ثبت 
این فضیلت براى دیگرى، در اختصاص آن به حضرت تشکیک 
کرده و گفته اند: این از مختّصات و ویژگی هاى علیj نبوده 
است؛ بلکه دیگران مانند »حکیم بن حزام بن خویلد« نیز در 
این امر با ایشان شریک هستند! چراکه حکیم  بن  حزام  در درون 
خانه کعبه به دنیا آمد!5 البته ناگفته نماند که برخی معتقدند این

خاندان  سوى  از   jعلی امام  فضائل  انکار  باانگیزه  روایت 
چراکه  است؛  شده  جعل  خود،  عموزاده  دوستی  دلیل  به  ُزبیر، 
نسب حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزى می باشد و 

خاندان زبیر در اسد بن عبدالعزى مشترک است.6 
پاسخ اشکال

از  که  آنچه  به  توّجه  با  گفت:  باید  اشکال  این  به  پاسخ  در 
تصریح موّرخان و محّدثان ذکر شد، چگونه چنین ادعایی قابل 
پذیرش است؟! شمار انبوهی از دانشمندان و راویان بر این نکته 
امیرالمؤمنین          به  اختصاص  کعبه  در  که والدت  کرده اند  تأکید 
علیj  دارد. شاعران درباره آن شعر سروده اند و این مطلب 
نه تنها در کتاب هاى شیعه بلکه در کتاب هاى اهل سّنت نیز آمده 
است. مگر نه این است که حاکم نیشابورى پس از تصریح به 
تواتر این خبر، در باب مناقب »حکیم بن حزام« درباره روایت 
»مصعب بن عبداهلل« که گفت: »همانا مادر حکیم بود که دیوار 
کعبه براى او شکافته شد و حکیم در آن متولد شد و نه پیش 
و نه پس از او کسی در کعبه متولد نشد«، می گوید: »مصعب 
دچار توّهم شده، به تحقیق اخبار متواتر زیادى وجود دارد که 
 jثابت می کند که همانا فاطمه بنت اسد، امیرالمؤمنین علی

را در کعبه به دنیا آورد.
در   jعلی امام  درباره والدت  امینی  گذشته عالمه  این  از 
سنی  و  شیعه  که  است  آشکار  حقیقتی  »این  می گوید:  کعبه 
از  کتاب ها  و  متواتر  آن  احادیث  و  متفق هستند  آن  اثبات  در 
آن لبریز است. پس ما از دادوفریاد یاوه سرایان و سخن گویان 
بی هدف، پس از تصریح جمع زیادى از بزرگان شیعه و سّنی بر 
تواتر اتفاق این حادثه تاریخی، باکی نداریم؛ و در دنباله مطالب 
از 41 شاعر از قرن دوم تا قرن چهاردهم قمرى نیز نام برده که 
در سروده هاى خود به تولد امام علیj در کعبه اشاره کرده اند.
6.شوشتری،قاموسالرجال:ج3،ص387؛مرتضیعاملی،الصحیحمنسیرةالنبی:

ج2،ص160.

یگانه مولود کعبه
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زالل احکام

زالل احکام

 

* این قسمت برگرفته از سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه اى می باشد.

س: آیا حکم وحدت منافاتی با تبّرى ندارد؟ آیا اگر شخصی 
مقلد حضرت آیت اهلل خامنه اى نباشد، بر او واجب است که 

از دستورات ایشان مبنی بر عدم لعن تبعیت کند؟
افراد  یعنی  ندارد.  منافات  تبّرى  با  مسلمین  قطعًا وحدت  ج: 
می توانند با دشمنان خدا و دشمنان اولیاى خدا دشمن باشند و 
با آن هایی که در حال جنگ با مسلمانان هستند مقابله کنند، و 

د رعین حال با دیگر مسلمان ها وحدت نیز داشته باشند. 
دشمنان  و  خدا  دشمنان  از  تبّرى  با  مسلمانان  وحدت  پس 
 اولیاى خدا هیچ منافاتی ندارد. به عنوان نمونه امام خمینی
هم والیی بودند هم متبّرى از دشمنان خدا و دشمنان اولیاى 
خدا و درعین حال به مقدسات سایر مسلمانان و اشخاص مورد 
احترام آن ها لعن و توهین هم نمی کردند. خیلی از بزرگان بودند 
که مردم را به وحدت دعوت کردند و از دشمنان خدا هم تبّرى 

جستند.
س: نظر حضرت آیت اهلل خامنه اى در مورد ازدواج دائم 
یا موقت شیعیان -چه دختر و چه پسر- با پیروان دیگر ادیان 

و مذاهب چیست؟
ج: اواًل ازدواج مسلمانان با یکدیگر اگر مفسده اى نداشته باشد 
اشکالی ندارد، اما اگر مفسده  داشته باشد، حتی هم مذهب هم 

باشند، جایز نیست. اما در ازدواج با غیرمسلمانان، ازدواج مرد

مسلمان به طور موقت با زن هاى اهل کتاب اشکالی ندارد؛ اما  
زنان مسلمان  نیست.  زنان غیرمسلمان صحیح  با  دائم  ازدواج 

هم مطلقًا نمی  توانند با مردان غیرمسلمان ازدواج کنند.
برخی  پیروان  تولیدى  محصوالت  مصرف  و  خرید  آیا  س: 
ادیان و فرقه ها که درآمد حاصل از آن را در راه جذب و گسترش 
پیروان خود مصرف می کنند اشکال دارد؟ اگر این انتساب اثبات 

نشده باشد چطور؟
ج: اواًل خرید و فروش با پیروان سایر مذاهب اشکالی ندارد. 
اگر در موردى یقین داشته باشیم که خرید و فروش ما موجب 
آنها  تقویت  و موجب  کنند  استفاده  اسالم  تا دشمنان  می شود 
ما می خریم،  که  کاالیی  با  اینکه  یا  مثل صهیونیست ها؛  شود 
یک فرقه یا مذهب باطلی ترویج شود یا کمک به ترویج آن ها 
شود، این اشکال دارد. اما در مواردى که نمی دانیم که آیا خرید 
استفاده  باطلی  یا مذهب  باطل  تبلیغات عقاید  در  ما  و فروش 

می شود یا نه، خرید و فروش اشکالی ندارد.
س: نظر حضرت آیت اهلل خامنه اى درباره برگزارى مراسم 

لعن چیست؟
ج: حضرت آقا بارها فرموده اند که به مقدسات سایر مذاهب 
توهین نکنید. بنابراین باید از این کار پرهیز کرد و نکته جالب 
خصوصی  مجالس  در  می گویند  برخی  که  است  اینجا  توجه 
اشکالی ندارد که لعن بگوییم؛ درحالی که حضرت آقا قید نزدند 
که مجلس عمومی باشد یا خصوصی، بلکه به طور کلی فرموده اند 
که به مقدسات سایر مسلمانان یعنی سایر ِفَرق اسالمی توهین 
که  هم  شیعه اى  »آن  فرموده اند:  درجایی  آقا  حضرت  نکنید. 
مقدسات  به  از روى غرض  گاهی  یا  و غفلت،  نادانی  روى  از 
اهل سنت اهانت می کند، عرض می کنم: رفتار هر دو گروه حرام 
شرعی است و خالف قانونی است.« بنابراین توهین به مقدسات 

سایر مذاهب اسالمی به نظر حضرت آقا حرام شرعی است. 
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شهید قربان محمد 
دشت  از  روشنی، 

ترکمن صحراى 
شهرستان  گلستان، 
یکم  گنبدکاووس، 
تیر 1334هـ.ش، در 
مذهبی  خانواده اى 
متعصب  نسبتًا  و 
سطح  آمد.  دنیا  به 
خانواده  معیشتی 
پدرى ایشان در حد

در سال 1359 با دختر یکی از بستگان وصلت نموده و به 
و  اتاقی کوچک  پدرى  خانه  حیاط  در  روزها  آن  زندگی  سان 
ساده می سازد و از همان جا زندگی مشترکش را آغاز می کند. 
حاصل این ازدواج دو فرزند دختر و یک پسر است. در زندگی 
تازه  نان  از خوردن  تا جایی که  بود  قانع  بسیار ساده زیست و 
باوجود نان قدیمی خوددارى می کرد. بسیار محجوب و غیرتی 
بود و در انجام واجبات و مستحبات به ویژه نسبت به نماز اول 
وقت بسیار مقید بود و در ماه هاى شعبان و رجب بیشتر مواقع 
روزه بود. بسیار شیفته زیارت امام رضا بود به گونه اى که 
 هرگاه توان مالی برایش پیدا می شد به زیارت ثامن الحجج
می شتافت. دبیر بود و دستمزد اندک و فصلی آموزش و پروش 
روزهاى  در  ازاین رو  نمی داد؛  را  زندگی  هزینه هاى  کفایت 
تابستان ناچار به کار در کوره هاى آجرپزى می شد و از انجام 

کارهاى دم دستی و کارگرى ابایی نداشت. 
تکلیف مداری

از همان سال هاى نخست جنگ، با عضویت بسیجی، راهی 
میدان جنگ می شود. فرمانده گردان شهید حاج حسین بصیر 
بنیان گذار »گردان یا رسول اهلل« بود. و قربان محمد، دل 

می سپارد به صداقت میدان جنگ و ماندگار می شود.
محمد،  قربان  بود.  عاشورائی  به شدت  بصیر،  حسین  حاج 
او  در  عشق  این  ذره ذره  می شود.  بصیر  حسین  حاج  عاشق 
زبانه می کشد؛ بی قرار و بی تاب، مجنون وار می گدازد. بی گمان 
بیشترین تأثیر و استوارترین محک زندگی شهید در این روزها 
بوده  حاکم  جبهه ها  رزمندگان  بر  که  جوى  با  می دهد.  روى 
در  اوج می رسد. همیشه  به  ایشان  در  تشیع  به  گرایش  است 
جلسات دعا و روضه هاى لشکر شرکت می کرد این کشمکش 
با  و  نمی پاید  تردید درونی جهت شیعه شدن دیرى  و  روحی 

آشکار کردن تشیع خود، به مکتب اهل بیت می پیوندد.

اداره  دامدارى  و  کشاورزى  راه  از  زندگی شان  و  بود  میانه   
از  بود.  کوشا  و  جدى  بسیار  درسش  در  کودکی  از  می شد. 
و  پیش  روزهاى  در  ایشان  تنها  خانواده،  هشت فرزند  میان 
پس از انقالب، فعالیت سیاسی داشته و در مبارزات انقالب از 
شرکت کنندگان فعال در تظاهرات ها بود. در روزهاى درگیرى 
طوایف ترکمن شمال ایران با دولت وقت، نقش آفرینی کرده و 
در آشوب ترکمن صحرا از نیروهاى انقالبی بوده است. پس از 
اخذ مدرک دیپلم در رشته علوم انسانی به عنوان دبیر معارف و 
تعلیمات دینی به صورت پاره وقت وارد آموزش وپرورش شد. از 
همان روزها به واسطه دوستی با دوستان شیعه گرایش به مکتب 
اهل بیت پیدا کرده و کم کم پاي ایشان به مسجد قائمیه و 

هیئات مذهبی کشیده می شود.
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رهیافتگان )فصلنامه مستبصرین ایرانی(

اعالم تشیع پیش از شهادت
گرفته،  مرخصی   اهلل رسول  یا  گردان  از  مدتی،  براى 
بر سینه؛  بود! پالکش  بازمی گردد. عصر  به شهر و زادگاهش 
چفیه اش بر شانه؛ پوتین و قمقمه، فانسقه اش؛ با همان لباس 
بسیجی خاکی و ساده اش؛ پیش ازاین که به خانه برود، کوچه 
خانه  به  می خواند! سپس  مسجد  به  را  محل  مردم  کوچه،  به 
می رود و پدر و مادر و خانواده را هم بی درنگ به سوى مسجد 
می آورد. همه بیایید! آخر تو اى معلم دوست داشتنی ترکمن ها، 
چه در سر دارى؟! همه نگران!؟ دلواپس و پراضطراب. این معلم 
خوش مرام و خوش نام را چه شده است؟! تک تک خانه اقوام و 
آشنا را می کوبد. بزرگان خاندانش را با خواهش و التماس، به 
مسجد می کشاند. یکی دو ساعتی در محل، قربان محمد می افتد 
سر زبان ها، مگر از جبهه براى خاندانش چه پیغام مهمی آورده 
است. نماز مغرب و عشاء؛ قربان محمد بی قرار، مردم بی تاب، 
مادر نگران و پدر آشفته و دلواپس!! میان دو نماز، قربان محمد، 
وصیت نامه اش را براى بزرگان خاندان، براى مادرش، پدرش، 
رسول  به  می خواند:»...  دعوت شدگان  همه  براى  برادرانش، 
اهلل قسم که همه جبهه هاى ما عاشوراست ... اى قوم من؛ 
این من هستم: »قربان محمد روشنی« فرزند اله بران گواهی 
می دهم که محمد رسول خداست و من اى مردم، با همه 
عشقی که به شما دارم، اکنون در محضر پروردگار به صراحت 
و سالمت؛ اعالم می کنم که: من شیعه شده ام و امشب دوباره 
همراه  تا  بشوم،  تا شهید  می روم  من   ... می شوم  جبهه  راهی 
کاروان امام حسین نزد پرودگارم روسفید بشوم. حاال دیگر 
علی موالى من است و سیدالشهدا سرور شهیدان عالِم 
هستی، امام به حق من ...« قربان محمد، نامه اش را در مجلس 
می گرداند تا از حاضرین گواهی بگیرد. مسجد سراسر سکوت 
می شود. فضا هرلحظه سنگین و سنگین تر شده و بهت و حیرت

همه را فرامی گیرد و شب، بر شهر و کوچه و خیابان و خانه ها 
سایه می افکند.

 هجمه نزدیکان
با اعالم تشیع و پیچیدن آوازه ایشان در شهر، جوى ناسالم از 
سوى برخی اقوام متعصب و تندرو ایشان شکل می گیرد و او را 

مورد هجمه و تهمت و سرزنش قرار می دهند.
باورها  از روى سعه صدر فراوانش حتی به دنبال توجیه  ولی 
نمی پردازد. مناظره  و  به بحث و مشاجره  و  برنمی آید  تازه اش 
تنها استدالل قوى و استوار شهید در توجیه مبانی عقیدتی اش 
این جمله بود که اگر راهی راست باشد و راهی کج شما کدام 
را برمی گزینید؟ من مکتب اهل بیت را راست و استوار دیده 

و آن را برگزیدم.
در جستجوی خوشبختی

نزدیک 18 ماه به صورت رسمی در جبهه ها حضور پیدا می کند. 
هرچند گاهی به صورت غیررسمی از استان ها و لشکرهاى دیگر 
نیز رهسپار نبرد می شد. در عملیات کربالى چهار و عملیات هاى 
دیگر چندین بار زخمی می گردد و از شهادت هم رزمانش داغدار؛ 
به ویژه شهادت رفیق هم رزمش سید جواد حسینی بسیار او را 
می آزارد. سرانجام در ششم دى1356هـش و در جریان عملیات 
کربالى 5  بر اثر برخورد ترکش خمپاره در پاسگاه زید عراق و 

در سن 30 سالگی به جایگاه رفیع شهادت نائل آمد.
پیکرش  خاکسپارى  تا  داشت  را  پیکرش  مفقودشدن  آرزوى 
تا  آرزو  این  نشود.  منطقه  در  مذهبی  و  قومی  تفرقه  دستاویز 
7 سال تحقق می یابد ولی سرانجام پیکر پاکش شناسایی و به 
میهن برمی گردد و در 21 ماه رمضان که مصادف با روز شهادت 
امام علی بود بر دستان مردم شهیدپرور گنبد تشییع و به 

خاک سپرده می شود.                   
                                             »درود خدا بر او باد«
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پایان بت پرستی

پایان بت پرستی

 بعثت پیامبران از سوى خداوند متعال، حکمت و اهدافی واال را 
در پی دارد و بیهوده نیست.1  قرآن کریم، اتمام حجت بر بندگان 
و بستن راه عذر جهل آن ها به فرمان هاى الهی و شناساندن راه 
درست را از اهداف بعثت پیامبران معرفی می نماید.2  تبلیغ اوامر 
کمال  و  راه سعادت  از  بندگان  نمودن  آگاه  خداوند،3  نواهی  و 
حقیقی و مایه هاى مصلحت و خیر دنیا و آخرت آن ها4 ، تعلیم 
و تربیت بندگان5 ، زدودن اختالف بندگان6 ، داورى دادگرانه 
دیگر  از  از چنگ ستمگران8   انسان ها  آزادى  و  آن ها7   میان 

اهداف و حکمت هاى بعثت پیامبران به شمار می رود.
 برکات بعثت پیامبر

بعثت پیامبر اکرم نیز که بنا بر مشهور در روز 27 رجب 
سال چهلم عام الفیل و در 40 سالگی حضرت رخ داد، از این 
قاعده مستثنا نبوده و سرآغاز دین اسالم و مقدمه برچیده شدن 
بت پرستی از حجاز و همه سرزمین هاى اسالمی گردید. فروغی 

که از افق حرا برآمد، براى همیشه جهان تاریک را روشن و

ارمغان  به  بشر  براى  پاک  زندگانی  و  طیبه  حیات  برنامه 
آورد. ازاین روى بعثت، روز بیدارى از خواب غفلت و شکوفایی 
ارزش هاى مدفون در خاک تیره نادانی است. در قرآن کریم و 
منابع روایی و تاریخی به آثار و برکات بعثت پیامبر به روشنی 
صورت  هجمه هاى  برخی  به  توجه  با  که  است  شده  پرداخته 
بر  این نوشتار  پیامبر عظیم الشأن آن، در  گرفته علیه اسالم و 

آنیم تا به جهت اختصار به گوشه اى از آن اشاره نماییم.
 ارتقای سطح علم و فرهنگ

بدون تردید جهان کهن نهضت و انگیزش هاى مهم و بزرگی 
به خود دیده ولی هیچ یک از آن ها به اندازه بعثت پیامبر بر 
بصیرت  و  بینش  دانش،  توانایی هاى فطرى،  و  شکوفایی خرد 
پیروان خود تأکید نداشته اند. در محیطی که علم و سواد، محجور 
بود، پیامبر نخستین پیام خود را آموزش معرفی کرد. پیامبر 
بن  عبداهلل  منوره،  مدینه  به  ورود  روز  نخستین  در   اکرم
سعید را مأمور ساخت به مردم مدینه خواندن و نوشتن بیاموزد.9  
پس از جنگ بدر یکی از راه هاى آزادى اسیران باسواد را آموزش 
خواندن و نوشتن به ده تن از نوجوانان و جوانان مدینه قرار داد10  
و از حقوق فرزند بر پدر، آموزش نوشتن و خواندن مقرر فرمود11 
و فرمان فهم و آموزش و فراگیرى دانش دین و گسترش آن در 
سرزمین هاى دور را از سوى خداى متعال بر مردم خواند.12 این 
 فرمان که پایگاه دانش دینی را در مدینه به استادى پیامبر
نهادینه کرد، از دستاوردهاى بعثت پیامبر بود. در شرایطی 
یکی  دین  دشمنان  با  پیکار  و  خدا  راه  در  جهاد  و  جنگ  که 
آن  کنار  در  به شمار می رفت،  مسلمانان  اصلی  دغدغه هاى  از 
خداوند دانش آموزى را بهمسلمانان سفارش کرد تا به جهانیان 

بفهماند که در این دین، جنگ و جهاد اصل نیست؛ اصل

1.احتجاجطبرسی:ج1،ص208.
ُسل«سوره ٌةبَْعَدالُرّ َیُكوَنلِلَنّاِسَعَلیاهّلِلُحَجّ ریَنَوُمْنِذریَنلَِئاَلّ 2.»ُرُساًلُمَبِشّ

نساء:آیه165.
3.سورهبقره:آیه151.
4.الكافی:ج1،ص168.

5.سورهجمعه:آیه2.
6.المیزان:ج2،ص132-131.

7.المیزان:ج3،ص198.
8.الكافی:ج8،ص386؛المیزان:ج12،ص243.

9.ابنحجرعسقالنی،االصابة:ج1،ص344.
10.السیرةالحلبیة:ج2،ص193.

11.وسائلالشیعه:ج21،ص481،ح27642.
12.سورهتوبه:آیه122.
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رهیافتگان )فصلنامه مستبصرین ایرانی(

مرحله اى  به  آنان  آوردن  باال  و  تعالی  و  آموزش  پرورش،   
باشد.  انسانی  و  منطقی  خردمندانه،  قانونمند،  روابط  که  است 
این سفارش ها به علم آموزى و بزرگداشت عالمان سبب شد که 
جنبش علم آموزى در جوامع اسالمی از باارزش ترین جنبش هاى 

تمدن ساز و جهانی گردد.
به  و  بودند  انگشت شمار  باسوادشان  افراد  که  مردمی  همان 
هر چیزى جز علم و دانش می اندیشیدند و دانش و علم را مایه 
عیب و ننگ می دانستند چنان رو به علم و دانش و کنجکاوى 
آنان در مدینه چندین زبان آموختند و  از  گذاشتند که گروهی 
توانستند پیام اسالم را با زبان هاى گوناگونی به سراسر جهان 
برسانند.1 تا زمانی که مسلمانان و دنیاى اسالم به سفارش هاى 
قرآن کریم و پیامبر اکرم مبنی بر کسب دانش، تحقیق و 
پژوهش و تجربه تکیه داشت و با خرد و دین مدارج شکوفایی 
سرورى  و  سیادت  دنیا  همه  در  می پیمود،  را  علمی  نوآورى  و 
داشت. ولی از روزى که علم و دانش و خرد به کنار نهاده شد و 
فرقه گرایی و دنیاگرایی جایگزینش گردید، جایگاه صبر و توکل 
و رضا و تسلیم با سرسپردگی در برابر ضد ارزش ها و ابرقدرت ها 
جهان  و  مسلمانان  سر  بر  دوباره  تاریکی  و  شد، جهل  جابه جا 

اسالم سایه گسترد و جاهلیت در لباس تازه رخ نمود.

ارتقای اخالقی
بیان  پیامبر را  بعثت  اساسی ترین هدف  که  آیاتی  در 
 َمنَّ »لََقد تعلیم مقدم شده است.  بر  تزکیه2  بار  فرمود، دو 
َُعَلیالُمؤِمنیَنِإذبََعَثفیِهمَرسواًلِمنَأنُفِسِهم اهّللَّ

و الِكتاَب َویَُعلُِّمُهُم َویَُزّکیِهم آیاِتِه َعَلیِهم َیتلو

ُمبیٍن«.3  َضالٍل لَفي َقبُل ِمن کانوا َوِإن الِحكَمَة
»یَُزّکیِهم« بر »یَُعلُِّمُهُم«  دیگر  آیه  یک  در  از اینکه 
بنیادى  رکن  دو  تعلیم  و  تزکیه  که  برمی آید  شده  مقدم 
بی جهت  یکدیگرند.  ملزوم  و  الزم  و  بوده   پیامبر بعثت 
خود  رسالت  هدف  پیامبراکرم برجسته ترین  که  نیست 
رساندن  کمال  به  و  اخالقی  نیکویی هاى  و  محاسن  را 
َم َتمِّ أِِلُ بُِعْثُت »ِإنََّما است:  فرموده  معرفی  انسانی  فضائل 

ْخاَلِق«.4 اأِْلَ َمَكاِرَم
و  پرداخت  تزکیه  به  کس  هر  از  پیش  حضرت  خود  
برگزیده  و  کرد  پیدا  وحی  و  الهی  علم  دریافت  شایستگی 
و  تعقل  و  تفکر  با  و  مشروع  ریاضت هاى  با  پیامبر  شد. 
پسندیده  خوى هاى  همه  الهی  تأیید  با  و  تمرین  و  اندیشه 
عظیم«5 »خلق مدال  که  آنجا  تا  کرد  جمع  خود  در  را 
پسندیده،  رفتار  و  نیکو  سیرت  با  و  گرفت  پروردگار  از  را 
از  پیش  حضرت  خود  شد.  رسالت  خلعت  پوشیدن  شایسته 
الهی  علم  دریافت  شایستگی  و  پرداخت  تزکیه  به  کس  هر 
 jامیرالمؤمنین از  مردى  شد.  برگزیده  و  کرد  پیدا  وحی  و 
درخواست کرد تا اخالق پیامبر اکرم  را برایش برشمرد. 
حضرت فرمود: تو نعمت هاى دنیا را بشمار تا من نیز اخالق آن 
نعمت هاى  است  ممکن  چگونه  گفت:  مرد  برشمارم.  را  جناب 
دنیا را شمارش کنم درحالی که خداوند در قرآن می فرماید: اگر 
نعمت هاى خدا را بشمارید نمی توانید به پایان رسانید.6 حضرت 
پاسخ داد: خداوند همه نعمت هاى دنیا را کم و اندک می داند و 

می فرماید: »بگو متاع دنیا اندک است«.7

1.پیامبرامی،شهیدمطهری:ص51.
2.درمعنایتزکیهمرحومطبرسیمیگوید:مردمراازشركوپلیدیپاكسازد.

ترجمهجوامعالجامع:ج1،ص175.

3.آلعمران:آیه164.
4.بحاراالنوار:ج16،ص287؛ج8،ص373.
5.»َوِإنََّكلََعلی ُخُلٍقَعظیٍم«سورهقلم:آیه4.

6.سورهابراهیم:آیه24.
7.سورهنساء:آیه77.
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3.نهجالبالغه:خطبه192. 1.وقایعاالیام:ج3،ص25؛سیرهعملیاهلبیت،سیدکاظمارفع:ص30.
2.نهجالبالغه:خطبه1.

شمرده  عظیم  آیه  این  در  را   پیامبر خالق  درحالی که 
می فرماید: »َوِإنََّكلََعلیُخُلٍقَعظیٍم« اینک تو برشمارش 
چیزى که اندک است توانا نیستی من چگونه خلق عظیم را توصیف 
کنم؟!1 بنابراین پیامبر از خلق وخوى و منش واال برخوردار 
میان  در  نیکو  خلق  گسترش  براى  رسالت  به  بعثت  با  و  بود 
با اخالق  مسلمانان در تالش بود و کوشش می نمود مردم را 
می فرماید:   jعلی امام  آورد.  بار  اسالمی  آداب  و  پسندیده 
خداوند با برانگیختن هدایت کشاند و از تاریکی و نادانی رهاند.2

jفواید بعثت در گفتار امیرالمؤمنین
حضرت علیj درباره کارکردهاى اجتماعی، سیاسی، 

 پیامبر بعثت  فرهنگی  و  اقتصادى 
براى مردم جزیره العرب در گفتارى جامع 
بنگرید،  را  قوم  این  »سپس  می فرماید: 
آنگاه که خداوند نعمت هاى خویش به آنان 
فرستاد  پیامبرى  برایشان  و  داشت  ارزانی 
به  و  نمود  او  آیین  فرمان بردار  را  آنان  و 
به یگانگی  را  او پراکندگی هایشان  دعوت 
بر  را  کرامتش  بال  نعمت،  و  کرد.  بدل 
به  را  خود  جویبارهاى  و  بگسترد  سرشان 
سویشان روان داشت. دین خدا آنان را در 

سودها و برکات خود در پیچید. در نعمت
به  خوش  زندگی  مرغزارهاى  در  و  شدند  غرقه  اسالم 
بیشتر کارهاشان  و  قاهر  بیارمیدند. در سایه سلطانی  شادمانی 
به سامان آمد و حالشان به گونه اى نیکو شد که در کنف عزت 
و پیروزمندى جاى گرفتند. کارها به آسانی می راندند و بر اوج 
اقتدار جاى گرفتند و بر همه جهانیان فرمانروا شدند. پادشاهانی 
شدند فرمانروا بر سراسر زمین. از هر کس که بر آن ها فرمان 
رانده بود، فرمانروایی بستدند و کسانی را که روزگارى بر آنان 
را  کسی  نه  دیگر  درآوردند.  فرمان  زیر  به  می کردند  حکومت 
به سوى  سنگی  نه  و  راند  آنان  بر  نیزه اى  که  بود  آن  اندیشه 

ایشان افکند«.3

پایان بت پرستی
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آیه شراء

آیه شراء

طلب  براى  را  خود  جان  که  است  کسی  مردم  میان  از  و 
خشنودى خدا می فروشد، و خدا نسبت به ]این[ بندگان مهربان 

است.1
از  بزرگ  فضیلتي  بر  که  است  آیاتي  جمله  از  »شراء«  آیه 
فضایل امام علي داللت دارد که به فداکارى آن حضرت در 

لیلۀ الَمبیت اشاره می کند.
نهج البالغه  شرح  در  اهل سنت  معتزلِی  عالم  ابی الحدید  ابن 
شأن  در  آیه  این  که  باورند  این  بر  مفسران  همه  می گوید: 
امام علی و در ماجراى لیلۀ المبیت نازل شده است.2  در 
پیامبر  خانه  به  داشتند دسته جمعی  المبیت مشرکان قصد  لیلۀ 
اسالم در مکه حمله کنند و او را به قتل برسانند. در این 
شب، امام علی براى حفظ جان پیامبر در بستر او خوابید 

و به این ترتیب پیامبر از نقشه مشرکان نجات یافت.3 
 ثعلبی4  حدیثی را نقل می کند که در ضمن آن، ابن عباس 
می گوید: این آیه در شأن علی هنگامی نازل شد که رسول 
خدا از دست مشرکان فرار کرده و در غار با ابوبکر پنهان 

شده بودند، و علی در رختخواب پیامبر خوابیده بود.
این حدیث را جماعتی از اهل سّنت مانند: ابن اثیر5 ، غزالی6

1.سورهبقره:آیه207.
2.شرحنهجالبالغهابنابیالحدید:ج13،ص262.

3.االمالیطوسی:1414ق،ص466
4.الكشفوالبیان:ذیلآیه.
5.اسدالغابة:ج4،ص25.

6.احیاءالعلوم:ج3،ص238.

7.کفایةالطالب:ص114.
8.شواهدالتنزیل:ج1،ص97.
9.نزهةالمجالس:ج2،ص209.

10.الفصولالمهمة:ص33.
11.تذکرةالخواص:ص35.

12.نوراالبصار:ص86.
13.مستدركحاکم:ج3،ص4.

ابن   ، ، حاکم حسکانی حنفی8 ، صفورى9   گنجی شافعی7 
صباغ مالکی10 ، سبط ابن الجوزى11  وشبلنجی12  با تفصیل 

نقل کرده اند.
اولین  که  مي کند  نقل  حسن  بن  علي  از  نیشابوري  حاکم 
طبق  در  الهي  رضاي  طلب  براي  را  خود  جان  که  شخصي 
اخالص گذاشت، علي بن ابیطالب بود؛ زیرا او بود که در 
رختخواب رسول خدا خوابید. آنگاه تصریح به صحت حدیث 
کرده و آن را مطابق با شرط قبول حدیث نزد بخارى و مسلم 

می داند، گرچه آن دو نفر این حدیث را نقل نکرده اند.13
 نکته 

خداوند متعال از این واقعه به صورت مضارع تعبیر کرده نه 
واقعه،  با  مناسب  و  ظاهر  لحاظ  به  آن که  با  )گذشته(،  ماضي 
آن است که به صیغه ماضي تعبیر شود تا خبر از ما وقع باشد. 
جهت آن این است که اعالن کند این صفت و خصلت حضرت 
که همان جانفشاني و فداکاري در راه تحصیل رضایت خداوند 
است، صفت و خصلتي مستمر و دائمي است، نه این که در یک 

بار از او تحقق پیدا کرده باشد.

»َوِمَنالنَّاِسَمنَیْشِرینَْفَسُهاْبِتَغاَءَمْرَضاِتاهّلّلَِواهّلّلَُرُؤوٌفبِالِْعَباد«
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1.سورهمائده:آیه6.

چراغ هدایت

چراغ هدایت

            مصاحبه با مولوى مستبصر جهانگیر حشمتی
معرفی  عزیزمان  مخاطبان  براى  را  خودتان  سالم علیکم؛ 

بفرمایید.
جهانگیر حشمتی هستم. در سال 1353 در روستاى دسک از 
به دنیا آمدم. همه پدران  بِنت شهرستان نیکشهر  توابع بخش 
و نیاکانم، اهل سنت و حنفی مذهب بوده اند و بنده نیز در همین 

فضا بزرگ شدم.
آموزش ابتدایی را در روستاى خودمان، مقطع راهنمایی را در 

دهان و تحصیالت دبیرستان را در شهر بِنت گذراندم. 
چگونه شد که به حوزه علمیه رفتید و طلبگی را برگزیدید؟

 سال 1376 براى نخستین بار به اردوى جماعت تبلیغی رفتم. 
در  جماعت تبلیغی  فضاى  تأثیر  تحت  ولی  بود؛  روزه  سه  اردو 
گروه دیگرى ثبت نام کرده و براى چهل روز به ایرانشهر رفتم. 
آشنا شدم. صحبت هاى  محمدشریف  حافظ  مولوى  با  آنجا  در 
تا  می کرد  تشویقمان  و  بود  تقوا  و  علم  فضیلت  درباره  ایشان 
تصمیم  لذا  برویم.  حوزه علمیه  به  دینی،  علوم  فراگیرى  براى 
در  مقدماتی،  تحصیالت  براى  بروم.  حوزه علمیه  به  گرفتم 
حوزه علمیه بحرالعلوم ِدهان که نزدیک ترین حوزه به روستایمان 
بود نام نویسی و خیلی زود درس را آغاز کردم. سال اول تحصیل 

باهمه تلخی ها و شیرینی هایش به سرعت به پایان رسید.
از انگیزه هاى استبصار خودتان براى ما بگویید؛ باوجود اینکه 
مذهب  به  چگونه  بودند،  سنی مذهب  همه   بستگان  و  خانواده 

اهل بیت مشرف شدید؟
روزى در کتابخانه حوزه علمیه، کتابی را دیدم که ذهن کنجکاوم 

را سخت به خودش درگیر کرد. کتاب »من ال یحضره الفقیه«، 
متعلق  نویسنده  اش فهمیدم  نام  از  بود که  نوشته  شیخ صدوق 
انداختم  به فهرست مطالبش  اجمالی  به شیعیان است. نگاهی 
به  نمودم.  مطالعه  را  کتاب  مختلف  جاهاى  از  حدیث  چند  و 
جلب  خودش  به  را  توجهم  مطلبی  رسیدم،  که  وضو  احادیث 
به جاى شستن   رسول خدا بودند:  گفته  شیعه  امامان  کرد. 
پاها، روى آن را مسح می کرده اند. کتاب را بسته و سراغ قرآن 
رفتم. با دقت و تأمل آیه وضو را خواندم. دیدم اگر هیچ کارى 
به روایات نداشته باشیم، و بخواهیم تنها بر اساس ظاهر قرآن 
کنیم.  را مسح   پاها  روى  به جاى شستن،  باید  کنیم،  قضاوت 
سرگردان و حیران مانده بودم که وضوى شیعیان مانند وضوى 
پیغمبر است  یا وضوى اهل سنت؟ از استادم پرسیدم: قرآن 
َوَأْرُجَلُكْم بُِرُءوِسُكْم »َواْمَسُحوا می فرماید:  وضو  درباره 
به نظر می رسد تکلیف ما در  آیه  این  طبق  الَْكْعَبْیِن«1 ِإلَی

وضو، مسح پا باشد نه شستن آن؟!
ایشان گفت: به چه دلیل این حرف را می زنید؟

گفتم: به این دلیل که »َأْرُجَلُكْم«عطف به »ُرُءوِسُكْم« 
است و خداوند در اینجا فرموده: شما مسلمانان باید مسح کنید بر 
سرهایتان و پاهایتان تا برجستگی روى پا. استادم نگاه ساده اى 
به من انداخت و پاسخ داد: بله در ظاهر و بدون در نظر گرفتن 
اِعراب کلمات، »َأْرُجَلُكْم« عطف به»ُرُءوِسُكْم« است. ولی 
اگر دقت کنیم خواهیم دید که این دیدگاه درست نیست. ضمن 
زیرا سواد شما  نباید کتاب غیردرسی مطالعه کنید؛  اینکه شما 
کم است و سرانجام گمراه خواهید شد! پس از مدتی، از استادم 
مولوى عبدالحمید کدخدایی پرسیدم: از میان مذاهب اهل سنت 
کدام یک به سنت پیامبر نزدیک تر است؟ پس از لحظه اى 

تأمل پاسخ داد: مذهب امام احمد بن حنبل! از او پرسیدم: اگر
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 مذهب حنبلی به سنت پیامبر نزدیک تر است، چرا شما 
حنبلی نیستید؟! ولی طبق معمول، مولوى سکوت کرد و پاسخ 
پرسشی به این روشنی را نداد! از او پرسیدم: اگر مذهب حنبلی 
نیستید؟!  حنبلی  چرا شما  است،  نزدیک تر   پیامبر به سنت 
ولی طبق معمول، مولوى سکوت کرد و پاسخ پرسشی به این 

روشنی را نداد!
که  برخوردم  مطلبی  به  اهل سنت  کتاب هاى  البالى  روزى 
صحابی بزرگ عبداهلل بن عباس در چند روایت، وضوى آن حضرت 
از روایات  را همانند وضوى شیعیان بیان کرده است. در یکی 
مسحتان«1بر  و غسلتان »الوضوء بود:  آمده  به صراحت 
شستن  نه  پاهاست  مسح  مسلمان،  وظیفه  روایت،  این  اساس 
آن! همچنین در روایتی در صحیح بخارى آمده: صحابه مشغول 
و  رسید  آنان  به   پیامبر که  بودند  پاهاى خود  کردن  مسح 
هم  بخارى  بنابراین  النار«2   من لالعقاب »ویل فرمود: 

نقل کرده است که صحابه پاها را مسح می کردند.
این پرسش ها و تیزنگرى هاى شما مایه حساسیت دیگران در 

برابر شما نمی شد؟
چرا اتفاقًا حساسیت هایی را پدید آورد. در مناطق سنی نشین 
همین که یک نفر، درباره سخنی که مولوى بگوید دلیل بخواهد، 
مثاًل بپرسد: چرا ابوحنیفه یا شافعی چنین فتوایی داده اند، سریع 
می گویند: حتمًا شما َسلَفی شده اى که از دلیل فتوا می پرسی! 
چرا؟ چون تنها َسلَفی ها دلیل فتاوا را می پرسند. حنفی ها خود 
را مقلد ابوحنیفه می دانند و می گویند: کسی که مقلد است نباید 
دلیل بخواهد. به همین دلیل دیرى نپایید که به َسلَفی بودن متهم 
گفت:  اساتید  از  یکی  به  هم کالسی هایم  از  روزى  یکی  شدم. 
ابوحنیفه مرد بود ما هم َمردیم. او مجتهد بود و فتوا صادر می کرد

آن  بدهیم.  فتوا  و  شویم  مجتهد  تا  می خوانیم  درس  هم  ما 
استاد با عصبانیت گفت: خودت را با ابوحنیفه می سنجی؟ دوران 

اجتهاد گذشته و دیگر کسی نمی تواند مجتهد شود!!
سؤاالتم که بیشتر شد، جوسازى ها نیز علیه من افزایش پیدا 
کرد. به عنوان نمونه از قداست ابوحنیفه پرسیدم که مگر پیغمبر 
شد  چگونه  باشد ؟!  داده  او  به  را  علوم  همه  خداوند  که  بوده 
برسد؟!  اجتهاد  درجه  به  نمی تواند  کسی  دیگر  او  از  پس  که 
را قبول داشت و  ابن خلدون، تنها هفده روایت  او که به گفته 
قیاس  راه  از  را  احکامش  بقیه  دلیل،  به همین  و  بود  اهل رأى 
به دست آورده بود. پس چرا تا این اندازه مقدس شد و از امام 
جعفرصادقکه به اعتراف بزرگان اهل سنت عالم زمان خود 
و استاد ابوحنیفه بود پیشی گرفت؟! پرسشی دیگرى که ذهنم را 
به خودش مشغول کرده بود، اختالف مذاهب اهل سنت درباره 
آن  مذاهب  برخی  چرا  این که  و  بود.   تراویح  نماز  رکعت هاى 
مانند  البته  را 21 رکعت می دانند و برخی دیگر 11رکعت؛ که 

پرسش هاى قبلی، بی پاسخ ماند.
پس از شش سال تحصیل در حوزه علمیه دهان، براى ادامه 
تحصیل به مدرسه علمیه دارالعلوم زنگیاِن سراوان رفتم تا هم 
درسم را به پایان برسانم و هم سؤاالتم را از مولوى هاى آنجا 

بپرسم.
هنگامی که سال نخست تحصیلم در دارالعلوم زنگیان  به پایان 
رسید و براى ثبت نام سال جدید به دفتر مدرسه رفتم، رئیس 
است!  تکمیل شده  و ظرفیت مدرسه  نداریم  مدرسه گفت: جا 
در واقع بهانه بود تا ثبت نامم نکند. سپس مولوى دیگرى نیز 
دلیل  و  می پرسی  سؤال  بسیار  هستی.  گمراهی  آدم  تو  گفت: 
که  بود  این  واقعیت  ولی  هستی!  غیرمقلد  حتمًا  می خواهی. 
و   منش  مرام،  از  و  نمی شناختم  را  غیرمقلدین  به هیچ وجه  من 
مسلکشان هیچ گونه آگاهی اى نداشتم. دوره مقدمات و سطح را 1.وأخرجعبدالرزاقوإبنجریرعنإبنعباسقال:الوضوءغسلتانومسحتان؛تفسیر

الدرالمنثور:ج2،ص262.
2.صحیحبخاری:بابمنرفعصوتهبالعلم.
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تمام کرده بودم و باید دوره حدیث را می گذراندم. 
پس از بررسی به این نتیجه رسیدم که دوره حدیث 
را در مدرسه دارالحدیث امام بخارى که از نامش 
ویژه اى  اهمیت  حدیثی  بحث هاى  براى  بود  پیدا 
قائل اند، بگذرانم. این مدرسه متعلق به اهل حدیث 
آن  بود، ولی متون درسی  حنفی ها در  َسلَفی ها  و 
مدارس  به  نسبت  مدرسه  این  می شد.  تدریس 
اینکه،  نخست  داشت؛  ممتاز  ویژگی  سه  احناف، 
فضاى علمی تر و آزادترى براى تحقیق و بررسی 

صحت و سقم احادیث، حاکم بود.
دوم اینکه اساتید از نظر حدیث شناسی، توانمندتر 
از اساتید دیگر مدارس بودند و کتاب هاى حدیثی 
قرار  طالب  دسترس  در  را  اسالمی  فرق  همه 
می دادند. سوم اینکه نسبت به هیچ یک از مذاهب

اسالمی رایج، تعصب خاصی نداشتند و در هر مسئله، دالیل قرآنی و حدیثی آن گروه را مورد بررسی قرار داده و هر دلیلی که به 
نظر درست تر می آمد را می پذیرفتند. من نیز این فضاى آزاد را مغتنم شمرده و بدون هیچ مزاحمت و اتهامی، توانستم درباره اختالفات 
مذاهب اسالمی تحقیق و پژوهش کنم. شبی در کتابخانه حوزه، در پی پاسخی براى سؤاالتم بودم که به تفسیر نمونه آیت اهلل مکارم 
شیرازى برخوردم. آیه وضو را با ترجمه و تفسیرش مطالعه کردم. آن شب، پاسخ همه سؤاالتم درباره وضو را یافتم و یقین کردم 

دیدگاه شیعه، مطابق با قرآن و سنت صحیِح است نه دیدگاه پرتناقض اهل سنت!
پس از حل شدن مسئله وضو، به موضوع دیگرى نیز پرداختید و اینکه باألخره تحصیالت خودتان را در آن حوزه به پایان رساندید یا خیر؟
یکی دیگر از موضوعاتی که ذهنم را به شدت به خود درگیر کرده بود بحث صحابه بود. روزى در حضور  یکی از دوستانم گفتم: 
لعنت خدا بر  یزید! درحالی که چهره اش از خشم برافروخته و ُسرخ شده بود گفت: لعِن  یزید جایز نیست و تو حق ندارى او را لعن 
کنی! نمی دانم چگونه می توانست از  یزید شراب خوار، سگ باز و قاتِل جگر گوشۀ پیامبر دفاع کند. ازاین روى به شدت به او توپیدم.

حثمان باال گرفت و با کمال تعجب، یکی از اساتید نیز وارد بحث شد و از آن شخص و  یزید جانب دارى کرد! دیگر کاسه صبرم 
لبریز شده بود. با برآشفتگی از مدرسه بیرون رفتم و تصمیم گرفتم دیگر به حوزه اى که در آن براى دشمنان اهل بیت سینه چاک 

چراغ هدایت
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پایان تا  بیشتر  ماهی  چند  که  آنجا  از  برنگردم.   می دهند، 
اساتیدم از  پافشارى  یکی  با  بود،  نمانده  باقی   تحصیالتم 
و رسانده  پایان  به  را  و درس هایم  برگشتم  مدرسه  به   دوباره 

 فارغ التحصیل شدم.
پس از فارغ التحصیلی از حوزه، به چه فعالیتی اشتغال داشتید؟
به شدم.  دین  تبلیغ  مشغول  و  برگشتم  خودمان  روستاى   به 
را )بخش غربی( وقف از زمین خانه ام   همین منظور، بخشی 
 مسجد و بخشی دیگر را )بخش شمالی( وقف حسینیه کردم
 و در بازمانده آن که نزدیک به 200 متر است خانه اى براى
 خودم ساختم و بحمداهلل توانستم تاکنون بیش از 200 نفر را
که البته تعدادى از آن ها در تقیه هستند، به مکتب اهل بیت 
شوراى انتخابات  در  روستا  مردم  پافشارى  با  نمایم.   دعوت 

روستا شرکت کردم و با رأى باال رئیس شورا شدم.
چه زمانی به حقانیت مکتب اهل بیت پی بردید و تصمیم 

قطعی بر تغییر مذهب گرفتید؟

هرچند جرقه هایی در  ذهنم براى تشیع ایجاد شده بود و در فکر و 
ذهنم عقاید مذهب شیعه را داشتم، ولی سال 1389 بررسی هایم 
درباره مکتب اهل بیت به پایان رسید و حقیقت کاماًل برایم 
روشن شده بود. رفته رفته همسر و مادر و دیگر اعضاى خانواده 
متوجه تغییر مذهب من شدند. سالیانی از عمر شیعه بودنم را تقیه 
می کردم. تا اینکه در سال 89 بر آن شدم تا اعتقادم را آشکار 
کنم و محرم امام حسین بهترین زمان براى این کار بود.

پس از اعالن مذهب جدیدم، برادران و خواهران اهل سنت را 
دعوت کردم تا براى امام حسین مراسم عزادارى برپا کنیم 

و تشویقشان کردم براى امام حسین نذرى بدهند.
کرد،  دلگرم  راه  ادامه  به  مرا  تاسوعا،  که شب  مهمی  رویداد 
خواب  تاسوعا  شد. شب  تعبیر  فردایش  که  بود  صادقی  رویاى 
دیدم  یکی از مستبصرین، راننده ماشینی است که پیکرهایی را 
حمل می کند. پیکرها بسیار آسیب دیده بود. یکی سر نداشت، 
دیگرى دستش قطع شده بود و آن یکی پاهایش. پرسیدم: این ها 
 که هستند و چه پیش آمده است؟ پاسخ داد:  یاران امام حسین
هستند که شهید شده اند! صبح فردا که مصادف 
با روز تاسوعا بود دوستان از چابهار تماس گرفت 
و درحالی که صدایش می¬لرزید، گفت: لحظاتی 
میان  را  خودش  انتحارى  عامل  یک  پیش  
عزاداران حسینی منفجر کرد و شمار زیادى زن 
و مرد و کودک به خاک و خون کشیده شدند. 
چابهار  غریب  عزاداران   حسین امام  یاران 

بودند.
 آن روز یزیدیان زمان  یک بار دیگر کربالیی بر پا 
کرده بودند.  مطمئن شدم نام این شهدا، به فهرست  

یاران امام حسین افزوده شده است.
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از دید شما، مهم ترین دلیل و انگیزه در استبصار شما چه بود؟
یکی از مهم ترین دالیلی که باعث شد تا من مذهب شیعه را 
 برگزینم، عشق و محبت به وجود مقدس حضرت امام حسین
بازسازى  براى  که  امدادگرانی   1386 سال  محرم  ماه  در  است. 
از من  از توفان گونو، به نیکشهر آمده بودند،  مناطق آسیب دیده 
بن  حسین  شهیدان  ساالر  و  سرور  عزادارى  مراسم  تا  خواستند 
بودم،  جماعتش  امام  که   علی امام  مسجد  در  را   علی
برگزار کنند. از آنجا که محبت اهل بیت پیامبر در وجودم موج 
 پیامبر خاندان  دشمنان  از  جانب دارى  کوچک ترین  و  می زد 
آماده  وجود  همه  با  و  نکرده  تحمل  به هیچ وجه  را  یزید  به ویژه 
 پیغمبر اهل بیت  و   حسین امام  فداى  را  زندگی ام  بودم 
به رسم  و  گذاشته  اختیارشان  در  را  مسجد  کلید  افتخار  با  نمایم، 
مهمان نوازِى اصیل بلوچی، به جوانان مسجد گفتم تا از عزاداران 
در  که  بود  نخستین  بارى  این  کنند.  پذیرایی   حسین امام 
روستاى دسک، مراسم عزادارى امام حسین برگزار می شد و 
البته صداى اعتراض برخی مولوى هاى منطقه را بلند کرد که: چه 
خبر است و چرا مسجدت را تبدیل به حسینیه کرده اى؟ هم اکنون 

باید جلوى شان را بگیرى!
گفتم: من جلوى آن ها را نمی گیرم. شما اگر جرئت دارید، این 
کار را انجام دهید! آن ها که نمی رقصند تا شما  آزرده شوید، بلکه 

براى نوه پیامبر عزادارى می کنند!
پس از استبصارتان، کسی هم به شما مراجعه می کرد؟

بله. روزى دو جوان اهل سنت براى گفت وشنود به خانه ام آمدند. 
همان ابتدا به آن ها گفتم: برادران! اگر دنبال بحث وجدل هستید 
اشتباهی آمده اید؛ ولی اگر به راستی خوشحال می شوم به آن ها 
پاسخ دهم. درباره شهادت امام حسینj و امامت  امیرالمؤمنین
j پرسیدند. از آن دو پرسیدم: مگر طبق روایات شیعه و سنی، 

بهشت  اهل  جوانان  سرور   حسین امام  و  حسن   امام 
امام حسین قاتل  بله هستند. گفتم: می دانید  نیستند؟ گفتند: 
j چه کسی هست؟ گفتند:  یزید. پرسیدم: چه کسی یزید را 
به حکومت مسلمین برگزید؟ گفتند: پدرش معاویه. گفتم: پس 
معاویه در شهادت امام حسینj نقش داشته است. او خوب 
رهبرى  شایستگی  و  است  ناپاکی  موجود  پسرش  می دانسته 
پایۀ  بر   jعلی امام  مگر  پرسیدم:  ندارد.  را  اسالم  جهان 
روایات شیعه و سنی دروازه شهر علم پیامبر نیست؟ اگر 
کسی بخواهد وارد شهرى شود از کجا وارد می شود؟ پاسخ 
دادند: از دروازۀ آن. گفتم: اگر کسی از راه دیگرى غیر از در 
بخواهد وارد شود حکمش چیست؟ گفتند: چنین شخصی  یا 

دیوانه است  یا دزد.
است.  نیز همین گونه   jگفتم: قضیۀ غصب خالفت علی
مسلمانان دروازۀ علم پیامبر را رها کرده و از بیراهه وارد 
به  و  کرده  رها  را    و حسین علی  ایشان شدند.  علم  شهر 
 یزید شراب خوار و میمون باز چسبیدند! اگر پیامبر، حضرت 
پس  است،  شناسانده  خود  علم  دروازه  به عنوان  را   jعلی
 باید معارف دینی خودمان را از حضرت علی و فرزندانش
بگیریم نه از دیگران. تنها شیعیان هستند که از راه اهل بیت 
پیامبر مذهب خود را گرفته  و به فرموده پیامبر عمل 
از  پس  پاک سرشت  و  پاک دل  جوان  دو  این  روز  آن  کردند. 
نورانی  مکتب  به  و  کرده  تصدیق  را  سخنانم  گفتگوهایی، 

اهل بیت مشرف شدند.
از اینکه وقت خودتان را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم و 

براى شما آرزوى سربلندى داریم.
من نیز از شما نهایت تشکر را دارم و از خداوند متعال می خواهم 

تا همه ما را در راه درخشان اهل بیت ثابت قدم نگه دارد.

چراغ هدایت
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آیه نجوا

آیه نجوا

ُموابَیَنیَدینَْجَواکْمَصَدَقًةَذلكَخیرٌلَّكْمَوَأْطَهرَُفِإنلَّْم یاَأیَهاالَِّذیَنآَمُنواِإَذانَاَجیُتُمالرَُّسوَلَفَقِدّ
ََغُفورٌرَِّحیٌم اهّلَلّ َتِجُدواَفِإَنّ

اى کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه با پیامبر ]خدا[ گفتگوى محرمانه می کنید، پیش از گفتگوى محرمانه خود صدقه اى 
تقدیم بدارید. این ]کار[ براى شما بهتر و پاکیزه تر است؛ و اگر چیزى نیافتید بدانید که خدا آمرزنده مهربان است.1 

در شأن نزول آیه آمده است گروهی از ثروتمندان مسلمان، بسیار نزد پیامبرa می آمدند و با آن حضرت نجوا )گفتگوى سرى( 
می کردند و نوبت فقیران را می گرفتند که این کار باعث ناراحتی فقرا می شد.2 پیامبرa نیز از پرگویی و زیاد نشستن شان ناراحت 
می شد. به همین دلیل خداوند آیه نجوا که به آیه مناجات نیز معروف است3 را در امر به صدقه دادن پیش از نجوا کردن با پیامبر، 

فرو فرستاد.4 
برخی از مفسران نیز تصریح کرده اند که انگیزه گروهی از نجوا کنندگان این بود که از این راه بر دیگران برترى کسب کنند. 
پیامبر اکرمa هم با بزرگوارى در عین این که ناراحت بود، از آنان ممانعت نمی کرد؛ تا اینکه قرآن، آنان را از این کار بازداشت.5 
پس از تشریع حکم صدقه پیش از نجوا با پیامبرa، به جز حضرت علی هیچ یک از مسلمانان به آن عمل نکردند؛6 به همین 
دلیل خداوند متعال در آیه بعد ضمن توبیخ شدید مسلمانان که از ترس تهیدستی از دادن صدقه خودارى کردند، حکم وجوب آن 
را برداشت و گناه آنان در عدم تبعیت از این دستور مورد بخشش قرار داد؛ و به جاى آن، عمل به دیگر واجبات، پرهیز از محرمات 

و پیروى از خداوند و پیامبرش را مورد پافشارى دوباره قرار داد.7
 تنها عمل کننده به آیه نجوا

بنا بر نقل طبرسی بیشتر مفسران شیعه و اهل سنت معتقدند تنها کسی که به این آیه عمل کرد، امام علی بود.8 در روایتی از 
حضرت علی نیز آمده است: »آیه اى در قرآن است که هیچ شخصی پیش از من و پس از من به آن عمل نکرده و نخواهد کرد. 
من یک دینار داشتم آن را به ده درهم تبدیل کردم و هرگاه می خواستم با رسول خداa نجوا کنم، درهمی را صدقه می دادم.«9  

1.سورهمجادله:آیه12.
2.المیزان:ج19،ص189.

3.عالمهحلی،نهجالحق:ص182-183؛بحاراالنوار:ج35،ص376؛کشفاالسراروعدةاالبرار:ج10،ص21-20.
4.اسبابالنزول،ترجمهذکاوتی:ص221-220.

5.روحالمعانی:ج14،ص224.
6.الدرالمنثور:ج6،ص185.

7.المیزان:ج19،ص190-189.
8.مجمعالبیان:ج9،ص380.

9.التفسیرالكبیر:ج29،ص495.
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اهل بیت و کودکان

اهل بیت و کودکان

فرزند  است.  الهی  موهبتی  و  ارمغان  فرزند  اسالم  دیدگاه  از 
پاره تن والدین1  و گلی از گل هاى بهشت2  و باعث برکت و 

رحمت3  و مایه سعادت و خوشبختی والدین4  است.
و  کودکان  داشتن  اهل بیت پاس  متداول  رفتارهاى  از 
نه تنها  احساس ضعف شخصیت  بود.  آنان  به  دادن  شخصیت 
بزرگ ساالن را رنج می دهد و به رفتار ناهنجار وامی دارد، بلکه 
امام  که  است  ازاین رو  می کند.  مشکل  دچار  نیز  را  کودکان 
هادى می فرماید:»منهانتعلیهنفسهفالتأمنمن
شّره؛  هر کس شخصیتش مورد اهانت واقع شود، از شّر او در 

امان نیستید.«5
پیغمبر اکرمa در حضور دختر خردسالش فاطمهh می ایستاد 
خردسالی  مراعات  نیز  و  احترام  به  می کرد. گاه  احترامش  و 
نوادگانش، سجده نماز را طوالنی می ساخت و یا براى برآوردن 

خواسته آنان، نماز را با سرعت به پایان می برد. هرروز صبح
1.الولدکبُدالمؤمن،فرزندجگرگوشهمؤمناست؛مستدركالوسائل:ج15،

ص112.
2.الولدالصالحریحانةمنریاحینالجنة؛مستدركالوسائل:ج15،ص113.

3.بیتالصبیانفیهالبرکةفیه؛کنزالعمال:ج16،ص281.
الُِح؛وسائلالشیعة:ج15،ص97. ُجِلالَولَُدالصَّ 4.ِمنَسَعاَدِةالرَّ

5.بحاراالنوار:ج75،ص365،حدیث1.

بر سر فرزندان و نوادگانش دست نوازش می کشید و مهربانی 
و مهرورزى نسبت به کودکان، خوى همیشگی آن حضرت بود.

 aعالمه مجلسی در ضمن نقل روایتی می نویسد: پیامبراکرم
هرروز با نوه اش حسین بازى می کرد. روزى آن قدر با وى بازى 

کرد که عایشه به اعتراض گفت: چقدر با او بازى می کنی؟! 
حضرتa فرمود: واى بر تو! چگونه او را دوست نداشته باشم 

درحالی که او میوه دل و روشنی چشم من است.6 

برآوردن نیازهای مادی و معنوی
فرزندان نسبت به سّن خویش نیازهایی دارند. گاهی این نیازها 
مادى و آشکارند که پدر و مادر با درک آن ها در حّد توان در رفع 
آن نیازها می کوشند. اّما مهم تر از آن نیازهاى معنوى و توجه به 
خواسته هاى درونی می باشد. پیامبر اکرمa در ضمن روایتی از 
»آموزش کتاب خدا، یاددادن تیراندازى و شنا )ورزش و تفریحات 
از  پاکیزه و حالل« به عنوان برخی  سالم(، فراهم آوردن دارایی 

نیازهاى فرزندان یاد می کنند.7 

تنبیه متناسب
خطاى  و  لغزش  از   جعفر بن  موسی  حضرت  به  مردى 
فرزندش گالیه کرده و از آن حضرت راهنمایی خواست. امام به 
وى فرمود: »فرزندت را نزن و براى تنبیه و تأدیب وى از او قهر 

کن ولی مواظب باش قهر تو طوالنی نشود.«8 

توجه به عواطف کودکانه 
عواطف  سالم  پرورش  مستلزم  اخالقی  تربیت  و  معنوى  رشد 

کودک است. در این زمینه نیز روایات بسیارى وارد شده است؛ 
6.بحاراالنوار:ج43،ص40.

7.بحاراالنوار:جلد44،ص260.
8.کنزالعمال:ج16،ص444.
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رهیافتگان )فصلنامه مستبصرین ایرانی(

ِة لِِشدَّ الَعبُد لََیرَحُم اهّلّل  »ِانَّ فرموده اند:   صادق امام 
فراوانی  دلیل  به  را  بنده اش  پروردگار  همانا  لَِولَِده؛  ُحبِِّه

مهرورزى نسبت به کودک خود می بخشاید.«1 
هم چنین از پیغمبر خداa روایت شده است: »َمنَقبََّلَولََدُه
َحُهاهّلّلَُیومالِقَیاَمِة؛ َحهَفرَّ َکَتَباهّلّلُلَُهَحَسَنًةَوَمنَفرَّ
پاداشی می نویسد و  او  بر  ببوسد، خدا  را  هر کس فرزند خود 
هرکس فرزندش را دلشاد کند، خدا او را در روز رستاخیز شاد 
رسید   aاکرم پیامبر  پیشگاه  به  مردى  روزى  می گرداند.«2 
هرگز  ولی  دارم  فرزند  ده  من  خدا!  پیامبر  اى  کرد:  و عرض 
کودکانم را نبوسیده ام! پیامبر اکرمa فرمود: »کسی که رحم 
نکند ]مورد[ رحم ]واقع[ نمی شود.«3  حضرت زهراh در روابط 
با  را  فرزندانش  مهربانانه  با سخن  خود  محبت آمیز  و  کالمی 
قّرةعیني )روشنی چشمم( و ثمرةفؤادي )میوه دلم( صدا 
می کرد4 و رسیدگی و محبت به فرزندانش را بر هر کار دیگرى 
مقدم می داشت و معتقد بود که در نگهدارى و پرورش فرزند، 

مادر نسبت به هر کس دیگرى سزاوارتر است.

بازی کودکان
 بازى و جنب وجوش کودکان نیز در شیوه تربیتی اهل بیت
مورد توجه قرار داشت تا آنجا که براى رشد و تکاپوى بیشتر 
کودکانشان خود با آن ها هم بازى می شدند! پیامبر اکرمa در 
سخنی شیوا می فرماید: »منکانعندُهصبٌیفلیتصاَب
له«5 کسی که نزد او کودکی است باید به سان کودک درآید و 
با او هم بازى شود. روزى پیامبر خداa با دست و پا راه می رفت

1.بحاراالنوار:ج23،ص114.
2.وسائلالشیعة:ج21،ص475.
3.وسائلالشیعة:ج15،ص203.

4.حدیثشریفکساء.
5.وسائلالشیعه،ج21،ص486.

آنان  به  رو  و  بودند  بر پشت آن حضرت سوار   و حسنین
می فرمود: »بهترین مرکب، مرکب شماست و شما بهترین سوار 
و  می شد  هم بازى  فرزندانش  با  نیز   hزهرا هستید.« حضرت 
سعی  شایسته  جمالت  و  الفاظ  به کارگیرى  با  بازى  هنگام  در 
در ساختن شخصیت کودکانش و نمایاندن الگویی پسندیده در 
 امام مجتبی فرزندش  با  ایشان  داشت.  آن ها  براى  زندگی 

بازى می کرد و او را باال می انداخت و می فرمود:
إشبهأباكیاحَسنواخَلععنالحقالوسن

واعُبدالهًاذامننوالتواِلذاالحن6
پسرم حسن مانند پدرت باش؛ ریسمان ستم را از حق بر کن. 
خدایی را بپرست که صاحب نعمت هاى متعدد است و هرگز با 

صاحبان ستم و دست اندازى دوستی مکن.

عدالت در برخورد
از رعایت این  با فرزندان نمونه هایی   در برخورد اهل بیت
اصل مهم تربیتی به چشم می خورد. روزى امام حسنj نزد 
پیامبرa آمد و اظهار تشنگی کرد و درخواست آب نمود. پیامبر 
خداa بی درنگ برخاسته، ظرفی برداشت و از گوسفندى که 
درون خانه بود، مقدارى شیر دوشید و به امام حسنj داد. در 
این هنگام امام حسینj خواست تا ظرف شیر را از برادرش 
گرفتن  مانع   jامام حسن از  پشتیبانی  به  پیامبر  ولی  بگیرد. 
گفت:  پیامبر  به  بود،  ماجرا  این  شاهد  که   hفاطمه شد.  شیر 
 aاست؟! پیامبر jبراى شما عزیزتر از حسین jگویا حسن
فرمود: »خیر! هر دو برایم عزیز و دوست داشتنی اند؛ ولی چون 

اول حسنj درخواست کرد او را مقدم داشتم.« 
6.بحاراأِلنوار:ج43،ص283.
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رئیس مذهب

رئیس مذهب

ربیع االول سال 83 هجرى  روز 17  در   امام جعفرصادق
قمرى در مدینه دیده به جهان گشود. پدر گرامی آن حضرت، 
بن  قاسم  دختر  ام فروه،  ارجمندش  مادر  و   محمدباقر امام 
محمد بن ابی بکر است. لقب رئیس مذهب شیعه، به این معنا 
بنیانگذار مذهب شیعه بوده اند؛   امام جعفرصادق نیست که 
از  این مکتب هستند. بی گمان مقصود  ایشان نشردهنده  بلکه 
تشیع، همان حقیقت راستین اسالم است که پایه گذار آن پیامبر 
 و اهل بیت بوده، و امت را به پیروى از علی aاسالم
راه  بر شهر علم محمدى  این در،  از  بتوانند  تا  رهنمون کرده، 
یابند؛ که در دوران امام صادق و در سایه تعالیم حضرتش، 
با گسترش حوزه علمی   امام صادق یافت.  انتشار  فرصت 
خویش، دین را زنده کرد و جانی تازه در کالبد بی رمق دین دمید.

  دوران امام  صادق
تاریخ   توفانی ترین  دوره هاى  از  یکی     امام  صادق دوران 
پیاپی   انقالب هاى   و  اغتشاش ها  سو  یک   از  که   است   اسالم  
   گروه هاى  گوناگون، به ویژه  از سوى  خونخواهان  امام حسین
و  برانداخت   را  بنی امیه   رخ  می داد، که  سرانجام  حکومت  شوم  

مردم  را از یوغ  ستم  و بیدادشان  رها ساخت .  ولی  سرانجام 

بنی العباس  با تردستی  و نیرنگ، به ناحق  از انقالب  بهره  گرفته  
و حکومت  و خالفت  را تصاحب  کردند. 

اختالفات سیاسی و کشمکش هاى بنی امیه و بنی العباس نسیم 
رحمتی بود که یک باره وزیدن گرفت و باقرالعلوم و پس از او 
امام صادقj با بهره مندى از موقعیت به دست آمده به نگاشتن 
فراوان،  احادیث  و  اخبار  بابیان  و  پرداختند  آیین  روشن  چهره 

انحرافات را پیراستند و مردم را از گمراهی رهانیدند.
و از دیگر سو، دوران آن  حضرت ، به دوره تضارب آرا و عقاید 
مشهور است؛ چراکه در آن زمان فرقه ها و دسته هاى بسیارى 
به وجود آمد و آشوب هاى فکرى، اندیشه هاى انحرافی و عقاید 
گوناگون نمایان گردید. ازاین روى بسیارى از طبقات مسلمانان 
و  اعتقادى  اصول  دیگر  و  خداوند  صفات  و  ذات  شناخت  در 
احکام عملی دین و تأویل آیات قرآن کریم و مسائلی از قبیل 
قضا و قدر، جبر و تفویض، مبدأ و معاد و ثواب و عقاب دچار 
شبهه و اختالف شدند و مکتب هایی همچون خوارج، معتزله، 
متصوفه، زنادقه، جبریه، شبهه، قصاص، تناسخیه پدیدار گشت 

و مذهب ها و فرقه هاى گوناگون به وجود آمد.
مبارز خستگی ناپذیر

توده  مسلمان   افکار  به  فکر نجات   می بایست    امام صادق
از کفر و بی دینی  و نیز مانع  انحراف  اصول  و معارف  اسالمی  از 
نادرست و وارونه  دستورات   از توجیهات   باشد، و  مسیر راستین  

دین  به دست  خلفاى  وقت  جلوگیرى  کند.
افزون بر این ، با نقشه اى  دقیق  و ماهرانه ، شیعه  را از اضمحالل  و 
نابودى  برهاند، شیعه اى  که  در خفقان  و شکنجه  حکومت  پیشین ، 
را قربانی   یاران  خویش   واپسین  رمق ها را می گذراند، و آخرین  
می داد، و حکومت  جدیدهم  در کشتار و بی عدالتی  دست کمی  از 
آن ها نداشت . در چنین  شرایط دشوارى ، امام  دامن  همت  به  کمر
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زد و به  احیا و بازسازى  معارف  اسالمی  پرداخت  و مکتب  علمی  
سترگی به  وجود آورد که  برآیند  آن ، چهار هزار شاگرد متخصص  
گوناگون   رشته هاى   در   )... و  مسلم   بن   محمد  )همانند هشام ، 
روز  آن   اسالمی   پهناور  کشور  سراسر  در  اینان   و  بودند،  علوم  
دانش  از  مردمان  قدر  آن  می نویسد:  مفید  شیخ  شدند.  پخش  
حضرت نقل کرده اند که به همه شهر ها پراکنده گشته و کران تا 
کران جهان را فراگرفته است و از هیچ کسی از علماى اهل بیت 
از آن جناب  اندازه احادیث نقل نشده، به اندازه اى که   این 
و  آراء  اختالف  با  را  راویان  حدیث،  اصحاب  است.  شده  نقل 
و  رسیده1  تن  هزار  چهار  به  و شمارشان  گردآورده  مذاهبشان 
که  آشکارشده  آن حضرت  امامت  بر  آشکار  نشانه هاى  آن قدر 
دل ها را روشن کرده و زبان مخالفین را از خرده گیرى مانند الل 
به عنوان  نفر  نام 3223  رجال شیخ طوسی،  در  است.  گردانده 
اصحاب امام صادق برده شده است. از حسن بن علی وشاء  
نقل شده که گفت: در مسجد کوفه 900 تن را دیدم که از جعفر 

بن محمد حدیث نقل می کردند.2
محمد بن مسلم نیز می گوید: در مسجد کوفه 900 استاد را دیدم 
که همه آن ها می گفتند: حّدثنی جعفر بن محمد؛ )یعنی از 

امام صادق نقل قول می کردند(!
بنیان گذارى  چنین  مکتب  فکرى  و نوسازى و احیاگرى   آموزه هاى  

اسالمی ، سبب  شد که  امام  صادق   به عنوان رئیس  مذهب 

جعفرى  )تشیع ( مشهور گردد.3 از طرفی می بینیم که هفتاد 
درصد از روایات فقهی شیعه به نقل از آن حضرت بوده، همچنان 
که مذاهب فقهی اهل سنت نیز در همین دوره پایه گذارى شده 
است. پس این دوره، دوره شکل گیرى مذاهب فقهی اسالم نیز 
بوده است. اصطالح رئیس مذهب شیعه که بیشتر بر امام صادق 
مذاهب  برابر  در  شیعی  فقه  به  ناظر  بیشتر  می شود،  اطالق   
اهل سنت است، وگرنه بنیاد تشیع و مکتب امامت از لحاظ معارف 
بنیادى، در عرض مذاهب فقهی نبوده و معارف بنیادین اسالمی 
را در برمی گیرد که جز در مکتب اهل بیت  دست یافتنی نیست. 

مهم ترین فعالیت های امام صادق
مهم  ترین فعالیت هاى حضرت را می توان در موارد زیر خالصه 

نمود:
سازمان دهی فکرى مکتب  .1
تشکل و همبستگی افراد  .2

گشودن باب اجتهاد  .3
توجه دادن به اهل بیت  .4

تعلیم و تربیت شاگردان متخصص   .5
مناظرات علمی  .6

پاسخ به شبهات و سؤاالت  .7
خستگی ناپذیر  و  نستوه   مبارزى   همواره   که    j صادق امام  
امام   بوده ، کارى  که   میدان  فکر و عمل   بنیادى  در  انقالبی اى   و 
لباس  تدریس  و  داد، در  انجام   قیام  خونین   به صورت    j حسین
راستین   جهادى   و  داد  انجام   انسان سازى   و  مکتب   بنیان گذارى  

نمود.4
1.درمجلسدرسایشانهزارانتنشرکتمیکردند.برخیازآنانمانند
ابوحنفیه،مالكبنانس،جابربنحیانوزرارةبناعین،ازارکانوبزرگان
اهلسنتوشیعهبهشمارمیآمدند.ازابوحنیفهپیشوایمذهبحنفینقلشده
است:اگرآندوسالیکهدرمحضرجعفربنمحمدjبودمنبود،محققاهالك
شدهبودم،)لوالالسنتانلهلكالنعمان(.مختصرتحفةاالثناعشریه،آلوسی:ص
8؛ر.ك:ورکبتمعالسفینة،مروانخلیفات؛شرحنهجالبالغهابنابیالحدید:

ج15،ص274.
2.رجالنجاشی:شماره80.

3.الكافی:ج2،ص233،ح9.
4.سیرهپیشوایان:ص359؛زندگانیامامصادقj:ص61؛حیاتفكری

وسیاسیامامانشیعه:ص345.
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سالم علیکم استاد! از اینکه باوجود مشغله هاى فراوان افتخار 
از محضر  تا  دادید  اختصاص  رهیافتگان  به  را  دادید و ساعتی 
شما بهره ببریم سپاسگزاریم. در آغاز اگر سخنی با مخاطبین 

مستبصر عزیز ما دارید بفرمایید تا به اصل بحث بپردازیم.
نباشید خدمت شما و همه عزیزان  با عرض سالم و خسته 
ابتدا اجازه بدهید دو نکته را عرض  مخاطب این فصلنامه. در 

کنم و پس ازآن به اصل بحث بپردازم.
بگذاریم.  فرق  باید  ناصبی  و  میان سنی  اینکه  نخست  نکته 
دینش  سنی  ولی  است؛   اهل بیت با  دشمنی  دینش  ناصبی 
با  که  همایشی  در  نمی رود  یادم  است.   اهل بیت به  محبت 
علماى اهل سنت شرق کشور داشتیم، همه علماى آن منطقه 
دین  جزء   اهل بیت محبت  که  کردند  امضا  را  پایانی  بیانیه 
ماست و کسی که محبت اهل بیت را نداشته باشد مسلمان 

نیست.
نکته دوم اینکه، بنده با بسیارى از اهل سنت در ارتباط بودم. 
عناد ندارند و هنگامی که حقایق بر آن ها آشکار بشود، می پذیرند. 
و کشورهاى  مدینه  و  مکه  به  داشتم  فراوانی  تبلیغی  سفرهاى 
دیگر. هنگامی که معارف براى آن ها تبیین می شود و آسیب هایی 
بیان  شد  وارد  اسالم  مبین  دین  به   aرسول اهلل از  پس  که 
می شود، اشک می ریزند و اقرار می کنند که ما بی خبر بودیم و 
هرگز این مطالب براى ما بیان نشده است و براى نخستین بار 

است که این حقایق را می شنویم. نکته حائز اهمیت این است

که با چه ادبیاتی این پیام را به آن ها برسانیم. و این اشکال 
به علماى آن ها برمی گردد که این فضائل را براى مردم بیان 
ائمه جماعات  از  که  گفته شیخ محمد حسون1   به  نمی کنند. 
تا مبادا  را نگفتیم   سوریه بود می گفت: ما فضایل اهل بیت
تشیع گسترش پیدا کند! پس پیدا است که تشیع یعنی محبت 

. به اهل بیت
از دید شما ایراد کار در کجاست؟

مشکل از دو جهت است. جهت اول، ترس از گسترش تشیع 
است که دست آویزى می شود تا حقایق را کتمان کنند. زمانی 
به یکی از علماى اهل سنت گفتم: بر پایه پژوهش هایی که دارم 
در کتاب هاى شما فضایل اهل بیت بسیار است. چرا این ها را 
جمع آورى نمی کنید و در اختیار ائمه جماعات و جمعه خود قرار 
نمی دهید؟! اگر این خأل را پر نکنید، وهابیت پر خواهد کرد. از 
نشر فضائل اهل بیت نترسید! این عطرى است که خداوند 
به اهل بیت بخشیده است. جهت دوم، درون شیعه است. ما 
از ادبیات برخی آقایان گله مندیم. اگر ما که قصد روشن کردن 
طرف مقابل را داریم نباید ادبیاتی را بکار ببریم که طرف مقابل 

او را فرارى دهیم.
1.شیخمحمدحسون،رئیسمرکزپژوهشهایاعتقادیقممیباشند.

   مصاحبه با استاد
)آیت اهّلّل نجم الدین طبسی(
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در حال حاضر کسانی که به مذهب تشیع مشرف می شوند را 
مستبصر می نامند. لفظ مستبصر به چه معنا است؟

بینایی  درخواست کننده  و  بصر  معناى  به  لغت  در  استبصار 
است. یعنی در یک وادى دیگرى بود و باورهاى دیگرى داشت 
از آیات و روایات  با تحقیق و پژوهش، و بهره گیرى  و اکنون 

راهش روشن گشته و آن را یافته است.
مربوط  ما  رهیافته  و  عزیز  مستبصرین  دغدغه هاى  از  یکی 
فرد  است  واجب  اصاًل  آیا  است.  آنان  جدید  عقاید  اظهار  به 
چه  در  و  کسانی  چه  نماید؟  آشکار  را  خود  باورهاى  مستبصر 

زمانی می بایست استبصار خود را علنی کنند؟
اظهار شیعه بودن نیاز نیست و این مطلب به شرایط هر فردى 
برمی گردد. چنانچه احتمال ضرر جانی یا مالی معتدبه بدهد و 
آن احتمال، عقالیی باشد، لزومی به اظهار عقیده نیست. گاهی 
در جوامعی هستند که اظهار عقیده، مشکلی ایجاد نمی کند. لذا 

وظیفه اش روشنگرى است؛ ولی عصا به  دست.
ولی در جوامعی دیگر، شیعه را به عنوان کافر معرفی می کنند 
که از یهود و نصارى بدتر است درحالی که نزدیک ترین مذهب به 
اهل سنت، شیعه است. در بسیارى جوامع حساسیتی که به شیعه 
هست حتی نسبت به یهود هم نیست. اصاًل برفرض که شیعه، 
کافر باشد، چرا دیگر کافرانی که در جهان هستند را نمی کشند و 

تنها مساجد شیعه را منفجر می کنند؟!
شیعه شدن در آنجا برابر با کفر است. درحالی که فرد مستبصر، 
و  می خواند  نماز  او همچنان  بلکه  است.  نشده  کافر  باهلل  العیاذ 
مسلمان است. تنها به جاى اینکه امیرالمؤمنینj را خلیفه چهارم 
بداند، قائل به جانشینی بالفصل ایشان است. به جاى اینکه فقه 
در  می گیرد.   بیت اهل  مکتب  از  بگیرد  چهارگانه  ائمه  از  را 
چنین جوامعی می تواند عقایدش را در خانه آشکار کند و خانواده و 

فرزندانش را هدایت کند ولی خارج از منزل تقیه کند و اعمالش

را مانند اهل سنت انجام بدهد. زیرا حفظ جان واجب است و  
افراد باید جان خود را حفظ کنند.

تقیه در مذهب  بردن  زیر سؤال  با  افراد می کوشند  از  برخی 
شیعه به آن هجمه برده و آن را نفاق و دورویی بنمایانند. دیدگاه 

حضرت عالی در این باب چیست؟
قرآن  است.    اهل بیت  دشمنان  دست  در  قلم  متأسفانه 
َأْنَتتَُّقواِمْنُهْمُتَقاًة«. 1  شأن نزول این آیه،  می فرماید: »ِإالَّ
عمار یاسر است که او و دیگر مسلمانان تحت شکنجه شدید 
مشرکان بودند. یاسر و سمیه در اثر آن شکنجه ها به شهادت 
رسیدند و عمار چیزى به زبان آورد که مورد خواست مشرکان 
بود، ازاین روى از شکنجه مشرکان نجات یافت و جان خود را 
و  آمد   aپیامبر نزد  اشک بار  چشمان  با  پس ازآن  کرد.  حفظ 
جریان را براى پیامبرa بازگو کرد. پیامبرa درحالی که او را 
ُعد؛ اگر تو را تهدید به  ـَ نوازش می کرد بدو فرمود: »اِْن َعاُدوا ف
مرگ کردند یا شکنجه شدید نمودند، تو نیز کارت را تکرار کن و 
تقّیه کن.«2 خود اهل سنت هم گاهی باورهایشان را پنهان کرده 
و تقیه می کنند. در منابع اهل سنت نیز آمده که برخی بزرگان 
آن ها نظیر رجاء بن حیوه و شعبی و یحیی بن معین و ... نیز از 
حاکمان وقت تقیه کردند!3 حکومت که کافر نبوده؛ ولی بازهم 
ریشه  تقیه  بنابراین  می کردند.  تقیه  جانشان  حفظ  براى  آن ها 

قرآنی، روایی و عقلی دارد. 
مطرح  مستبصر  عزیزان  سوى  از  که  پرسش هایی  از  یکی 
نهفته  آن ها  همه  درون  مشترک،  دغدغه  به عنوان  و  می شود 
است، مسئله تبلیغ و نمایاندن این راه مبارک به دیگران است. 
نقش مستبصرین در گسترش مکتب اهل بیت چیست؟ وظیفه 
شرعی آن ها در برابر خانواده و اطرافیانی که مذهب مخالف دارند 

1.سورهآلعمران:آیه28.
2.اصولکافی:ج458،2.

3.التفسیرالكبیر:ج8،ص11؛الجامعأِلحكامالقرآن:ج5،ص374؛العقدالفرید:
ج2،ص176.
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 چیست؟ اگر زمینه فراهم باشد و بتواند باید افراد را هدایت کند. 
 چو می بینی که نابینا و چاه است          

                                       اگر خاموش بنشینی گناه است
چون می دانی مذهب حق و راه درست این است. زیرا می دانید که 
پیغمبر فرمود راه رسیدن به رسول اهلل a، حضرت امیر j است. 
نامگذارى        راحل  امام  و  اسالمی  انقالب  ابتکارات  از  یکی 

هفته اى به نام هفته وحدت است. وحدت به چه معنا است و آیا 
این مسئله با تبلیغ تشیع قابل جمع است؟

زمان  در  نجنگیم.  باهم  و  نیفتیم  هم  جان  به  یعنی  وحدت 
چنگیز خان، تنها شهرى که تصرف نشد اصفهان بود. هنگامی که 
احناف و شافعی ها در آن شهر به جان هم افتادند، دشمن، هر دو 
را نابود و شهر را تصرف کرد. وحدت راستین یعنی بدانیم که 
دشمن مشترک داریم و به جان هم نیفتیم. ولی معنایش این 

نیست که از باورهایمان عقب نشینی کنیم.
را  مهر  چون  هستی  کافر  می گویند  شیعه  به  هنگامی که 
می پرستی، شیعه نیز باید پاسخ بدهد و عقاید خود را تبیین نماید 
تا شبهه، دفع شود که من مهر را نمی پرستم. اگر این کار به 
معناى پرستش است، پس شما نیز فرش را می پرستید؛ زیرا به 
فرش سجده می کنید! باید باورها به صورت درست تبیین شود. 
هرکس خواست راه هدایت را می پذیرد و هرکس نخواست، راه 

دیگر را.
 اصواًل از دیدگاه حضرت عالی وحدت میان شیعه و اهل سنت 

امکان پذیر است؟
و  پیغمبر  و  داریم. خدا  زیادى  اهل سنت مشترکات  با  ما  بله؛ 
قبله و قرآن و بسیارى اعتقادات ما یکی است. تنها مسئله امامت 
 jمی ماند. البته ناگفته نماند که همه مسلمانان والیت امام علی
را باور دارند حاال شیعه به عنوان امام اول و اهل سنت به عنوان 

خلیفه چهارم. برخی متأسفانه کارهایی کردند که موجب کینه

 ورزى نسبت به پیروان اهل بیت گردید. در سوى مقابل 
نیز به همین شکل. باید موانع وحدت را برداریم.

او  مقلد  از مسلمانان  توجهی  قابل  امروز بخش  ابوحنیفه که 
به جاى  نشده  یک بار  چرا  بود.   jصادق امام  شاگرد  هستند، 
پرداختن به شاگرد، به استاد بپردازیم که توانسته چنین شاگردى 

را بپروراند؟!
که  می کنم  تقدیر  جماعات  و  جمعه  ائمه  از  بسیارى  از  بنده 
اتحاد  مسئله  این  دارند  دوست  و  تفهم اند  و  تفهیم  اهل  واقعًا 
باشد. زیرا هرچقدر اختالفات همدیگر را بهتر بشناسیم، نظرات 
تصحیح می شود. اگر براى کشور مشکلی پیش بیاید، دیگر نامی 

نه از شیعه و نه از سنی نمی ماند.
aشخص  پیامبراکرم  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  دلیلی  چه 
خاصی را مثاًل امیرالمؤمنین  به عنوان جانشین پس از خود 

منصوب نموده اند؟
او  درباره  قرآن  که  دلسوزى  پیامبر  پذیرفت  می شود  آیا 
و  می اندازى«1  و سختی  رنج  به  را  می فرماید: »چقدر خودت 
همه زندگی خود را وقف هدایت امت کرد، امت را به حال خود 
رها کرده و کسی را به عنوان جانشین معین نکند؟! درحالی که 
از رحلت خودشان خبر  بلکه  نبود؛  ناگهانی هم  رحلت حضرت 
می دادند که در ماه صفر است! خلفاى پس از ایشان تا به امروز 
براى  نیز  پیامبران  انتخاب می کنند و همه  براى خود جانشین 
پس  پیامبر  که  پذیرد  نمی  عاقلی  هیچ  داشتند.  جانشین  خود 
از این همه زحمت و تالش براى دوران پس از خودش هیچ 
جانشینی معین و مشخص نکرده و امت را به حال خودش و 
بدون سرپرست رها کرده باشد! اینک که باید جانشین برگزیند، 
آیا می تواند خودش انتخاب نماید؟ آن هم پیامبرى که حتی در 
کوچک ترین دستورات الهی دخل و تصرف نمی کند. پس باید 

خداوند جانشین او را برگزیند. بنابراین هرکسی نمی تواند 
1.»َماَأْنَزلَْناَعَلْیَكالُْقْرآَنلَِتْشَقی«؛سورهطه:آیه2.

مصاحبه با استاد
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جانشین پیغمبر باشد بلکه باید هم سنخ ایشان باشد. و همانند 
یزیدى که معلوم الحال است دیگر شایستگی جانشینی پیغمبر را 
ندارد. البته به شرط اینکه تبیین کنیم. آنگاه براى او سؤال پیش 
می آید که اکنون که پیغمبر نیست و نقل احادیث از آن حضرت منع 
شده، چرا باید پیرو کسی باشیم که رسول اهللa را ندیده و درک 

چرا اینقدر پیامبرa در مورد این خاندان سفارش کرده است؟!
به  شود،  آشکار  اهل سنت  برادران  براى  حقایق  اگر  معتقدم 
آن ها  از  بسیارى  زیرا  می شوند؛  مشرف   اهل بیت مکتب 

تعصب ندارند بلکه حقایق از آن ها مخفی مانده است.
تشکر می کنم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. ما را از دعاى 

خیرتان فراموش نکنید.
امیدواریم این وحدت و اخوت و صمیمیت در سایه اسالم عزیز 

و انقالب و اهل بیت ادامه داشته باشد.

کم کم  ازاین روى  است؟!  نکرده 
نیاز  مستبصرمی شود.  و  برمی گردد 
نیست درباره مذهبش بپرسیم که چرا 
حنفی یا حنبلی است. اگر جایگاه علمی 
مرجعیت  شود،  تبیین   بیت اهل 
علمی براى این خاندان خواهد بود نه 
کسانی که صدسال پس از ایشان آمده 

و اصال آن حضرت را ندیده اند.
از دید حضرت عالی که بحمداهلل کارشناس 
در گفتمان و مناظره هستید و با افراد گوناگون 
به گفتگو نشستید، عوامل تأثیرگذار در گفتگو 
با دیگران جهت فراخواندن آن ها به این راه 

درخشان چیست؟
 یکی از علماى الجزایر آمده بود و بر وضع امت اسالم می گریست 
که اختالف تا به کی؟ چرا یکی نمی شویم؟ به او گفتم: من و شما 
یک درد مشترک داریم. می خواهی براى اتحاد یک نسخه اى  
پیچیده شود؟ گفت: بله. گفتم: من نسخه بپیچم یا پیغمبرa؟ 
گفت: پیغمبرa. گفتم: پیغمبرa نسخه پیچیده و فرموده: »اِنّي
ْكُتْم تاِركِفیُكُمالثََّقَلْین،ِکتاَباهّللَِوِعْتَرتي،مااِْنَتَمسَّ
بِِهمالَْنَتِضلُّواأبَداً«1 خیلی شفاف فرموده که اگر به قرآن و 
 چنگ بزنید گمراه نمی شوید. گفت: ما نیز اهل بیت اهل بیت
را دوست داریم. گفتم: غیر از پیروى است و صرف دوست داشتن،

به  ما  گفت:  است.  مراد  پیروى  و  عمل  بلکه  نیست؛  کافی 
فقه  به  آیا  گفتم  می کنیم.  عمل   اهل بیت فرمایشات 
بله. گفتم: مذهبت چیست؟  اهل بیت عمل می کنید؟ گفته 
گفت: مالکی هستم! گفتم: اگر اهل بیت فقه دارند، چرا به 

فقه مالکی عمل می کنید و دوست داشتن اگر فقه ندارند 

1.صحیحمسلم:حدیث2408وسننترمذی:حدیث3786.
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قلم مستبصرین

کتاب »سوار بر کشتي نجات« داستان تشرف مولوي »جهانگیر 
هاي  آموزه  که  است   اهل بیت نوراني  مکتب  به  حشمتي« 

زیبایي از هدایت الهي را براي ما بازگو مي کند.
اولین نقطه عطف در زندگي جهانگیر، روبرو شدنش با پرسش 
هاي شیعیاني آگاه بود که پاسخي برایشان نداشت و این خود 
موجب دل مشغولي او و انگیزه اي براي تحقیق و بررسي مي 
شد. دریافت نکردن پاسخي مستدل از اساتیدش، عطش او را 
براي یافتن حقیقت لحظه به لحظه بیشتر مي نمود. جهانگیر 
بعد از تالش فراوان و نیافتن پاسخ، به مطالعه منابع و کتابهاي 
شیعه روي آورد که مطالعه کتاب تفسیر نمونه آیت اهلل العظمي 

مکارم شیرازي در این میان سهم بسزایي داشت.
اهل بیت، ضمیر  مکتب  تنها  که  بود  دریافته  جهانگیر  حال 
تشنه اش را سیراب مي کند. مولوي جهانگیر حشمتي در نهایت 
که  گراني  امداد  همراه  به  شمسي   1386 سال  محرم  ماه  در 
براي نجات مناطق آسیب دیده از طوفان »گونو« به نیکشهر 
آمده بودند، در مسجدش براي سرور و ساالر شهیدان حضرت 
ابا عبداهلل الحسین عزاداري بر پا نمود که با موج اعتراض 
فراوان وهابیان مواجه شد، اما مقاومت وي سبب شد که مورد 
عنایت امام حسین قرار گیرد و به مکتب اهل بیت شرفیاب 
از این کتاب می خوانیم: »یکی از موضوعاتی  شود. در بخشی 
که ذهنم را مشغول کرده بود، دیدگاه اهل سنت درباره شخصیت 

معاویه و جنگ صفین بود. چگونه می شود بااینکه در جریان

 جنگ صفین دو طرف یکدیگر را کشته اند ولی هر دو طرف 
مورد احترام اهل سنت هستند! باورم نمی شد معاویه که با خلیفه 
بلکه  نشده،  مرتکب  گناهی  هیچ گونه  جنگیده   خدا رسول 
پاداشی هم از سوى خدا دریافت کرده است!! درحالی که جنگ 
با خلیفه رسول خدا حکم جنگ با خدا و پیغمبرش را دارد و 

به منزله خروج از اسالم است.
اهل سنت در پاسخ به این سؤال این مسئله را مطرح می کنند 
آوردن  به دست  راه  در  اگر مجتهدى  که  است  روایت  در  که: 
حکم شرعی نهایت تالش خود را بکند و پس از دیدن قرآن، 
سنت و بررسی کامل آن به نتیجه اى برسد و فتوا بدهد، چنانچه 
آن فتوا مطابق با حکم واقعی اسالم باشد، خداوند به مجتهد دو 
پاداش می دهد: یکی براى حکم درستی که به دست آورده و 
دیگرى براى زحمتی که در این راه کشیده است و اگر آن فتوا، 
مخالف با حکم واقعی اسالم باشد، از براى زحمتی که در راه به 

دست آوردن حکم شرعی کشیده یک پاداش دریافت می کند!
اهل سنت این حکم را به همه اعمال و رفتار نادرست برخی 
صحابه سرایت داده  و جنایاتی مانند قتل فجیع مالک بن نویره 
و تجاوز به همسرش توسط خالد بن ولید، زناى مغیره بن شعبه 
و برپایی جنگ جمل و صفین را توجیه می کنند و می گویند همه 
این ها خطاى در اجتهاد بوده و نه تنها گناهی بر آن ها نیست، 
بلکه از براى اشتباهشان  پاداش هم می گیرند! این سخن ها مرا 
قانع نمی کرد. با خودم می گفتم: اصاًل اجتهاد در جنگ به چه 
معناست؟ گیرم که اجتهاد به افعال صحابه هم سرایت کند، ولی 
آیا معاویه همه تالش خود را کرده بود تا جنگ شکل نگیرد؟ آیا 
نمی دانست که علی در جریان قتل عثمان، بی تقصیر بوده 
است؟ اگر به راستی دنبال قاتلین عثمان بود، نمی توانست از دِر 

مذاکره و گفتگو با علی درآید؟ آیا باید یک سال با خلیفه

سوار بر کشتي نجات
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خون  و  می جنگید   خدا رسول 
هزاران نفر از مسلمانان و صحابه مانند 
را  ابوالهیثم  و  المرقال  هاشم  و  عمار 
می فهمید  آنگاه  و  می ریخت  زمین  بر 
اشتباه کرده و علی عثمان را به قتل 
که  نیست  خنده دار  آیا  است؟!  نرسانده 
فرض کنیم یک نفر کشته شود، سپس 
یکی از اقوامش به خیابان بیاید و بدون 
بررسی درباره قاتل، هرکسی را که دید 
به باد کتک بگیرد و پس از کتک کارى 
از او بپرسد: آیا تو هم در کشتن بستگانم 
نقش داشتی یا نه؟! و پس از پی بردن 
به اشتباهش بگوید: ببخشید من اجتهاد 

کردم. گفتم شاید شما هم جزو قاتلین 
دهوارى  علی  شیخ  استادم  نزد  روزى  که  شد  باعث  بسیارم 

بروم تا آن ها را از او بپرسم. 
امیرالمؤمنین  با  معاویه  صفین  جنگ  در  چرا  گفتم:  او  به 

علی جنگید و حق با چه کسی بوده است؟
 معاویه است. هر دو احساس تکلیف کرده بودند؛ ولی علی
خلیفه پیامبر و بر حق بوده است. آنگاه  نباید به معاویه هم 
اشتباه کرده و به خطا  بنده خدا در تشخیصش  خورده گرفت! 

رفته است!!
با خودم گفتم: تکلیف صد هزار مسلمانی که دراین بین از دو 
به گردن کدام  طرف کشته شده اند چه می شود و خون آن ها 
مجتهد است؟ معاویه اشتباه کرده، خوب نباید جواب این خون ها 

را بدهد؟!

بستگانم باشید! خدا براى مجتهدینی که اشتباه کرده باشند 
با  این  می دهد!  هم  پاداش  یک  بلکه  نمی نویسد  گناه  نه تنها 
کدام عقل سلیم جور درمی آید؟ چرا روایات را سرپوشی براى 
جنایات صحابه  قرار داده اند؟ زنا، قتل، جنگ و خونریزى گناه 
کبیره اند و انجام دهنده آن به نص قرآن جهنمی است. آنگاه 
هم  پاداش  و  کرده  اجتهاد  می گوییدکه  زناکار  کیفر  به جاى 
می گیرد! آیا هم اکنون نیز مجتهدین اهل سنت می توانند به بهانه 
اینکه مجتهد هستند و در اجتهادشان به خطا رفته اند زنا و قتل 

مرتکب شوند؟
 ایشان گفت: جنگ اجتهادى بوده و حق با امیرالمؤمنین
است. اجتهادى بوده  یعنی اینکه معاویه گمان می کرده که وظیفه  
شرعی اش جنگ با علی است. علی هم مجتهد بوده، 
به این نتیجه رسیده که وظیفه  شرعی اش رویارویی با سؤاالت 
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با راستگویان

با راستگویان

مناظره امام رضا با مأمون عباسی
گروهی از علماء عراق و خراسان به فرمان مأمون، در جلسه اى 

گرد هم آمدند. از امام رضا نیز دعوت به عمل آمد.
 برگزیدگی عترت

هنگامی که حضرت در آن مجلس حضور یافت، مأمون رو به 
حاضران در مجلس کرد و گفت: از معناى این آیه به من خبر 
اَْوَرْثَناالِْكتاَبالَّذیَناْصَطَفْیناِمْنِعباِدنا«.1  دهید: »ُثمَّ

علماء در پاسخ گفتند: منظور خداوند، همه امت است.
مأمون از امام رضا پرسید: یا اباالحسن، نظر شما چیست؟ 
hطاهره عترت  تبارک وتعالی  خداى  »منظور  فرمود:  حضرت 

است.«
مابقی  نه  است،  عترت  خداوند  منظور  چگونه  گفت:  مأمون 
امت؟ حضرت فرمود: اگر مقصود، همه امت بود، باید همه آن ها 
به بهشت بروند، چون خداوند پس ازاین آیه بالفاصله می فرماید: 
بهشت  وارد  امت  همه  ولی  َیْدُخُلونََها«2  َعْدٍن »َجنَّاُت

نمی شود؛ پس مقصود عترت پیامبرa است.
 معصوم بودن عترت

آنگاه حضرت رضا فرمود: آنان همان کسانی هستند که 
اهّلّلُ یُِریُد خداوند در قرآن ستایششان کرده و فرموده: »اِنَّما
َرُکْمَتْطهیراً«.3 ْجَساَْهَلالَْبْیِتَویَُطهِّ لُِیْذِهَبَعْنُكُمالرِّ

و نیز رسول خداa درباره شان فرمود: به درستی که من دو 
چیز گرانقدر نزد شما باقی می گذارم: کتاب خدا و اهل بیتم. این 
وارد  من  بر  کوثر  کنار حوض  تا  نمی شوند  جدا  یکدیگر  از  دو 
شوند. ببینید با آن ها چگونه رفتار می کنید. اى مردم، به آن ها 

چیزى یاد ندهید که از شما داناترند.
 مراد از آل کیست؟

در ادامه مناظره، علماء پرسیدند: اى اباالحسن! آیا »عترت« 
همان »آل« است یا غیر آن؟

حضرت رضا فرمود: آنان همان آل هستند. برخی از علماء 
تِي آلِي؛ امت  گفتند: از رسول خداa روایت شده که فرمود: »اُمَّ

من آل من هستند.«
می پرسم:  شما  از  فرمود:  و  نپذیرفت  را  روایت  این  حضرت 
فرمود:  آرى.  گفتند:  است؟  محمدa حرام  آل  بر  آیا صدقه 
همین  فرمود:  حضرت  نه.  گفتند:  است؟  حرام  نیز  اّمت  بر  آیا 
فرق میان آل و امت است. واى بر شما به کجا می روید؟! آیا از 
قرآن روگردان شده اید؟! خداوند می فرماید: »و ما نوح و ابراهیم 
دادیم.  قرار  ابراهیم  نسل  در  را  کتاب  و  نبوت  و  فرستادیم  را 
پس عده اى از آن ها هدایت یافتند و عده زیادى از آن ها فاسق 
باید  شدند.«4  طبق این آیه، وارثین پیامبران و کتب آسمانی 
افراد پارسا و هدایت شده باشند، نه فاسق و تبهکار. مگر داستان 

پسر نوح را که گناه کار بود و هالک شد، نمی دانید؟
برتری عترت در قرآن 

دیگر  مردمان  بر  قرآن  در  را  عترت  خداوند  آیا  گفت:  مأمون 
برترى داده است؟ 

امام رضا فرمود: » ]بلی[ به درستی که خداوند عزیز و قّهار 
عترت را در آیات استوار کتابش بر دیگر مردمان برترى داده  1.سپساینکتابرابهآنبندگانمانکهآنهارابرگزیدهبودیم،بهمیراثدادیم؛

سورهفاطر:آیه32.
2.بهشتهایهمیشگیکهداخلآنمیشوند؛سورهرعد:آیه23.

3.هماناخداوندمیخواهدکهآلودگیراازشماخاندان]پیامبر[بزدایدوشمارا
پاكوپاکیزهگرداند؛سورهاحزاب:آیه33.

4.سورهحدید:آیه26.
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رهیافتگان )فصلنامه مستبصرین ایرانی(

 است.« مأمون گفت: در کجاى کتاب خداست؟ امام  رضا
اْصَطفی اهّلّلَ  »ِإنَّ فرمود:  متعال که  فرمود: در سخن خداى 
آَدَمَونُوحًاَوآَلِإْبراهیَمَوآَلِعْمراَنَعَلیالْعالَمیَن
یًَّةبَْعُضهاِمْنبَْعٍض«1  و خداوند در جاى دیگر فرمود:  ُذرِّ
»اَْمَیْحُسُدوَنالّناَسَعلیماآتاُهُماهّلّلُِمْنَفْضِلِهَفَقْد
ُمْلكًا آَتْیناُهْم َو الِْحْكَمَة َو الِْكتاَب اِْبراهیَم آَل آَتْینا

َعظیمًا«.2
آنگاه خداوند در قرآن روى سخن را به مؤمنان دیگر بازگردانده، 
اَطیُعوا َو اهّلّلَ اَطیُعوا آَمُنوا الَّذیَن اَیَُّها »یا می فرماید: 
که  است  کسانی  مقصود  ِمْنُكم«3  ااَلْمِر اُولِی َو ُسوَل الرَّ
کتاب و حکمت را به ارث برده اند )اهل بیت( و از براى این 
دو میراث به آنان رشک و حسد برده می شود... و ]در آیه دّوم[ 

پیروى از برگزیدگان منظور است.«
 اهل بیت در قرآن

 در این هنگام مأمون پرسید: آیا خداوند عترت رسول اهلل
را بر دیگر مردم برترى داده است؟ حضرت فرمود: بله، در آیه 
33 سوره آل عمران چنین فرموده است: »خداوند آل ابراهیم و 
آل عمران را از همه مردم عالم برگزید« و در آیه 54 سوره نساء 
فرموده است: »پس کتاب و حکمت و ملک عظیم را به آنان 
از همان  از ملک عظیم همان اطاعت  ارث دادیم.« و مقصود 
اطاعت از برگزیدگان الهی است که خداوند پس ازآن خطاب به

فرموده:  اهل ایمان  همه  به  خطاب  پس ازآن  اهل ایمان  همه 
»اى مؤمنین! از خدا و رسول او از خدا و رسول او و اولی االمر 
اطاعت کنید.«4علماء در ادامه مناظره پرسیدند: آیا خداى متعال 
 رضا امام  است؟  فرموده  تفسیر  قرآن  در  را  »اصطفینا« 
فرمود: در چند جایقرآن به طور آشکار تفسیر فرموده است. یکی 
آیه تطهیر که ثابت می کند اهل بیت از هرگونه پلیدى پاک 

و مطهرند.5 
آیه مباهله

دوم آیه شریفه مباهله6  است که وقتی نازل شد، روشن شد 
علی و فاطمه و حسن و حسین، به منزله جان پیامبرند. آیا 
علماء  می دانید؟  را  اَْنُفَسُكم«  َو »اَْنُفَسنا خدا:  معناى سخن 
 پیامبر از آن خود  حاضر در مجلس مأمون گفتند: مقصود 
است. حضرت فرمود: اشتباه گفتید؛ مسلّمًا تنها علی را قصد

4.سورهنساء:آیه59.
َرُکْمَتْطهیرا«؛سوره ْجَساَْهَلالَْبْیِتَویَُطهِّ 5.»اِنَّمایُریُداهّلّلُلُِیْذِهَبَعْنُكُمالرِّ

احزاب:آیه33.
نَْبَتِهْل 6.»َفُقْلَتعالَْوانَْدُعاَْبناَءناَواَْبناَءُکْمَوِنساَءناَوِنساَءُکْمَواَْنُفَسناَواَْنُفَسُكْمُثمَّ

َفَنْجَعْللَْعَنَتاهّلّلَِعَلیالْكاِذبیَن«؛سورهآلعمران:آیه61.

1.بهیقینخداوندآدمونوحوخاندانابراهیموخاندانعمرانرابرمردمجهان
برتریدادهاستوفرزندانیکهبعضیازآنانازبعضیدیگرند؛سورهآلعمران:

آیه33.
2.یااینكهنسبتبهمردم)اهلبیت(برایآنچهخداازفضلخویشبهآنان
بخشیده،رشكمیورزند.بهراستی،مابهخاندانابراهیمکتابوحكمتدادیمو

بهآنانُملكیعظیمبخشیدیم؛سورهنساء:آیه54.
3.ایکسانیکهایمانآوردهاید!خدارااطاعتکنیدوپیامبروصاحبامراز

خودرااطاعتکنید؛سورهنساء:آیه59.
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کرده است. همان طور که در جنگ با طایفه »بُنو ولیعه« نیز 
را خواهم فرستاد  فرمود: »به سوى آن ها مردى  رسول خدا 
که مانند جان من است« و سپس همه دیدند که علی را 
فرستاد. و این امتیازى است که هیچ کس به آن پیشی نگرفته و 
برترى اى است که هیچ بشرى به آن راه نیافته و شرافتی است 
 که هیچ آفریده به آن سبقت نگرفته است؛ چراکه جان علی

را همانند جان خویش قرار داد.1 
 به مسجد پیامبر باز ماندن دِر خانه اهل بیت

هارون  حضرت  و  موسی  حضرت  درباره  است  آیه اى  سّوم 
هارون حضرت برادرش و موسی به »ما فرمود:  که 
وحیکردیم.«2 از این آیه قدر و منزلت هارون معلوم می شود. 
رسول خدا هم خطاب به امیرالمؤمنین فرمود: »انتمنی
بمنزلههرونمنموسی« و نیز وقتی رسول خدا در خانه 
اصحاب را رو به مسجد بست، جز در خانه علیرا. عباس 
)عمویش( گفت: یا رسول اهلل! ما را از مسجد بیرون کردى و 
از پیش خود، کارى  نگاه داشتی؟! پیامبر فرمود:» من  را  علی 
نکردم. همه به دستور خداى متعال بود.« و این فضیلتی بسیار 
عظیم است. و نیز رسول خدا فرمود: »همانا این مسجد براى 

».جنب و حائض حالل نیست، جز بر محّمد و آل محّمد
 علماء گفتند: این شرح و بیان جز نزد شما خاندان رسول خدا
یافت نشود. حضرت فرمود: و چه کسی این فضیلت را براى ما 
شهر  »من  فرمود:   رسول خدا آنکه  حال  و  کند  می  انکار 
دانش  وارد شهر  بخواهد  آن؛ پس هر که  و علی درب  دانشم 

شود، باید از در آن وارد شود.«
آیه ذا القربی

چهارم آیه »َوآِتَذاالُْقْربیَحقَُّه«3  است. این امتیازى

است که خداى عزیز و قهار، ایشان را به آن اختصاص داده 
و آنان را بر اّمت برگزیده است. هنگامی که این آیه فرود آمد، 
 فرمود: »فاطمه را نزد من بخوانید! فاطمه رسول خدا
با اسب  را دعوت کردند.« آن گاه فرمود: »به درستی که فدک 
سواران و شتر سواران سپاه به دست نیامده، بلکه آن مختص من 
است، نه مسلمانان. به خاطر فرمان خداوند آن را براى تو قرار 

دادم. آن را براى خودت و فرزندانت نگه دار.«
آیه موّدت

َة خداى عزیز فرمود: »ُقْلالاَْسَئُلُكْمَعَلْیِهاَْجراًااِلَّالَْمَودَّ
ِفیالُْقْربی«4 در صورتی که خداوند در داستان حضرت نوح و 
هود و چندین پیامبر دیگر از قول آنان می فرماید: »اجر و پاداش 
ما جز بر خداوند نیست« پس محّبت آل رسول از طرف خداوند 

بر مومنین واجب شده است.
آیه صلوات

َعَلی یَُصلُّوَن َمالئَِكَتُه َو اهّلّلَ  »اِنَّ فرماید:  می  خداوند 
یاَأیَُّهاالَّذیَنآَمُنواَصلُّواَعَلْیِهَوَسلُِّمواَتْسلیمًا«؛  النَِّبیِّ
آنگاه مسلمانان از پیامبر پرسیدند: چگونه صلوات بفرسیتم؟ 
آِل َو ٍد ُمَحَمّ َعَلی  َصِلّ  الّلُهَمّ رسول خدا فرمود: »بگویید: 
گونه  هیچ  آن  در  که  است  چیزى  این  گفت:  مأمون  ٍد«  ُمَحَمّ

اختالفی نیست، بلکه اتفاق نظر است. 
آیه سالم بر اهل بیت

امام رضا فرمود: شما را از سخن خداوند آگاه می سازم که 
فرمود: »َیسَوالُْقْرآِنالَْحكیِماِنََّكلَِمَنالُْمْرَسلیَنَعلی
ِصَراٍطُمْسَتقیٍم«؛ مقصود از »یس« چیست؟ علماء گفتند: یس 
محّمد    است و در این سخن تردیدى نیست. حضرت فرمود: 
خداوند به محمد و آلش فضیلتی بخشیده است که هیچ کس 

با راستگویان

1.عیوناخبارالرضا؛تحفالعقول.
2.سورهیونس:آیه87.

4.سورهشوری:آیه3.23.ایپیامبر!حقخویشاوندانرابده؛سورهاسراء:آیه26.
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با اندیشیدن به ُکْنه آن نرسد؛ و آن این است که خداوند متعال 
بر هیچ کس سالم نفرستاده، مگر بر پیامبران الهی، او فرموده 
ِفي َعَلینُوٍح »َساَلٌم  ،  1» ِإْبَراِهیَم  َعَلی »َساَلٌم است: 
اما در مورد  َوَهاُروَن«.3  الَْعالَِمیَن«2 »َساَلٌمَعَلیُموَسی
؛ پس  یاسیَن«4  ِإْل َعلی پیامبراکرمفرمود: »َسالٌم آل 
خداوند بر آل محمد  نیز سالمی مانند سالم به پیامبران داده 

است.
 آیه خمس

هفتم آیه خمس است که  می فرماید: »َواْعَلُمواَأنََّماَغِنْمُتمْ
الُْقْربَی «5   ُسولَِولِِذي لِلرَّ َفَأنَهّلِلَُِّخُمَسهَُو ِمنَْشيٍْء
گذاشته  فرق  مردم  با  پیامبر  خاص  نزدیکان  بین  آیه،  این  در 
شده و آنچه را خداوند براى خود برگزیده، براى آنها نیز اختیار 
َدَقاُت الَصّ می فرماید: »ِإنََّما آیه صدقات  در  اما  است.  کرده 
ُقُلوبُُهْم َوالُْمَؤلََّفِة َعَلْیَها َوالَْعاِمِلیَن َوالَْمَساِکیِن لِْلُفَقَراِء
ِبیِل«6   َِواْبِنالَسّ َقاِبَوالَْغاِرِمیَنَوِفيَسِبیِلاهّلَلّ َوِفيالِرّ
مشاهده می کنید که خداوند در این آیه براى خود و رسولش و 
ذوى القربی )خویشان او( سهمی معین نکرده است؛ زیرا صدقه 

بر آنها حرام است.
آیه اهل الذکر

ِإْن ْکِر الِذّ َأْهَل می فرماید:»َفاْسَألُوا که  آیه اى  هشتم 
ُکْنُتْماَلَتْعَلُموَن« 7  و اهل ذکر ماییم.   علما گفتند: مقصود، 

علماى یهود و نصارى هستند. حضرت فرمود: »مقصود از ذکر، 
ُِإلَْیُكْم رسول خدا   است که خداوند می فرماید: »َقْدأَْنَزَلاهّلَلّ
ِذْکًرا؛َرُسواًلَیْتُلوَعَلْیُكْمآَیاِتاهّللُِمَبِیَّناٍت«8  این آیه تصریح 
دارد بر اینکه ذکر، رسول خدا است. پس اهل ذکر، اهل رسول خدا 

یعنی ما هستیم.
 آیه محارم

َهاُتُكْم أَُمّ َعَلْیُكْم َمْت می فرماید: »ُحِرّ که  است  آیه اى  نهم 
  َوبََناُتُكْمَوأََخَواُتُكْم...« 9 اینک جواب دهید آیا رسول خدا
اگر زنده بود می توانست با دختر من ازدواج کند؟ گفتند: نه. فرمود: آیا 
می توانست با دختر یکی از شما ازدواج کند؟ گفتند: آرى. فرمود: پس 
از اینجا معلوم می شود ما آل او هستیم و شما اّمت او. فرق آل با امت 

همین است.
آیه مؤمن آل فرعون

دهم، این آیه: »َوَقاَلَرُجٌلُمْؤِمٌنِمْنآِلِفْرَعْوَن...«10  آن 
مرد پسردایی فرعون بود و خداوند او را ازآل فرعون معرفی      می کند. 
همین طور هم خداوند ما را به »آلمحمد« مخصوص گردانیده؛ 
زیرا ما از رسول خدا متولد شده ایم ولی سایر مردم به دین او نسبت 

داده شده اند.
 آیه امر خانواده به نماز

َواْصَطِبْر اَلِة بِالَصّ أَْهَلَك آیه: »َوْأُمْر این  یازدهم، 
َعَلْیَها«11وقتی این آیه نازل شد، رسول خداهر روز وقت نماز، 
مقابل درِ خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرامی ایستاد و با صداى بلند 
 می فرمود: به نماز بشتابید. رحمت خدا بر شما. سپس حضرت رضا
فرمود: خداوند هیچ یک از فرزندان پیغمبران را مانند ما گرامی نداشت.

1.سورهصافات:آیه109.
2.سورهصافات:آیه79.
3.سورهصافات:آیه120.
4.سورهصافات:آیه130.

5.سورهانفال:آیه41.
6.صدقاتفقطبرایفقیرانومساکینومتصدیانادارهصدقاتوبراینزدیكکردن
قلبهاوآزادیبندگانوقرضدارانودرراهخداودرراهماندگاناست؛سورهتوبه:

آیه60.
7.سورهانبیاء:آیه7.

8.سورهطالق:آیات10و11.
9.سورهنساء:آیه23.
10.سورهغافر:آیه28.
11.سورهطه:آیه132.
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معرفی کتاب

اثرى  اأَِلطهار«  اأِلئَِمِة َمناِقِب في اأَِلنوار »َعَبقاُت
علمی و پژوهشی به زبان فارسی و مفصل ترین کتاب کالمی 
شیعه که درباره امامت به دست میرحامد حسین هندى نگاشته 

شد.
نیشابورى،  هندى  موسوى  حسین  حامد  میر  سید  عالمه 
متکلمی بزرگ، عالمی متبحر و نام آور و استوانه اى سترگ در 
حسین  سلطان  شاه  زمان  در  می آید.  شمار  به  سیزدهم  قرن 
صفوى، سید محمد نامی، از علماى نیشابور، به هندوستان رفت 
و در دهلی اقامت گزید. فرزندان وى به مناصب دولتی درآمدند 
به  محمد،  سید  نوه هاى  از  یکی  کردند.  پیدا  اهمیت  کم کم  و 
پادشاهان  زمان  در  شد.  اود  صوبه  فرماندار  الملک  برهان  نام 
دیگر  و  مقدس  مشهد  و  نیشابور  از  بسیارى  توده  نیشابورى، 
شهرهاى خراسان به هندوستان رفتند و در شهر لکهنو مرکز 
حکومت آنان ساکن شدند. سادات نقوى تکه نیشابورى هستند 
در زمان پادشاهان اود به هند رفته اند. مرحوم میر حامد حسین 
نیشابورى، صاحب عبقات االنوار با پشتیبانی این خاندان حاکم 

شیعی فعالیت می کرد.1 
انگیزه تألیف

یکی از عالمان اهل تسنن ساکن هند به نام عبدالعزیز دهلوى، 
فرقه هاى  و  دیوبندى  رهبران  از  دهلوى  ولی اهلل  شاه  فرزند 
تکفیرى اهل سنت که با 31 واسطه نسبش به عمر بن خطاب 

به ویژه  شیعه  اندیشه  و  اعتقادات  رّد  در  را  کتابی  می رسید، 
شیعه اثناعشریه منتشر کرد و آن را »تحفه اثنا عشریه« نامید. 
او در کتاب خود با حمالت غیرمستند و با لحن توهین آمیز، به 
بدون  کتاب  این  در  او  است.  داشته  روا  بسیار  اهانت  شیعیان 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  حدیث  علم  قواعد  و  حدود  مالحظه 
او، عقاید، اصول، فروع، اخالق  پیامبر  و خاندان  جایگاه 
و  مناظره  آداب  رعایت  بدون  را  شیعه  اعمال  و  آداب  سایر  و 
افترائات قرار داده  امانتدارى در نقل حدیث، آماج تهمت ها و 
است. دهلوى در بخش هفتم کتاب مطالب خود را در دو بخش 

آورده است:
حضرت  امامت  بر  آن ها  با  شیعه  که  آیاتی  نخست:  بخش 
امیر استناد می کند. در این بخش وى تنها به نقل 6 آیه 

بسنده کرده است.
و  والیت  اثبات  راستاى  در  شیعه  که  احادیثی  دوم:  بخش 
را  روایت   12 تنها  نیز  بخش  این  در  می کند.  روایت  امامت 
پیش کشیده و مستندات شیعه را منحصر به همین 6 آیه و 12 
ادلّه و اسانید آن ها را مخدوش دانسته است.  روایت نموده و 
ادلّه  زمینه  در  تحفه  هفتم  باب  رّد  و  نقض  در  االنوار  عبقات 
امامیه بر امامت امیرمؤمنان علی نگاشته شده است. مؤلف 
در این کتاب می کوشد تا فلسفه امامت را روشن کند و نشان 
دهد که اسالم آن دینی نیست که در دربار خلفا مطرح بوده 
ادعاهاى  حرف به حرف  کتاب  این  در  حسین  حامد  میر  است. 

دهلوى را با براهین استوار و مستند نقض کرده است.
منابع پژوهش

پدر  کتابخانه  از  بهره مندى  بر  افزون  میر حامد حسین  عالمه 
منابع  خریدارى  به  موسوى،  محمدقلی  سید  مرحوم  بزرگوارش 
موردنیاز از کشورهاى گوناگون می پرداخت و براى ایشان ارسال 

یار مهربان

1.محمدرضاحكیمی،میرحامدحسین:ص118.
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جهاد در راه والیت
بی گمان اطالع از سرگذشت این گونه عالمان و چگونگی کار 
و اخالص آنان و کوشش هاى بیکرانی که در راه خدمت هاى 
مقدس و بزرگ کرده اند می تواند عاملی تربیت کننده و سازنده 
استفاده  زندگی  لحظات  همه  از  که  عالمانی  بسیار  چه  باشد. 
می کرده اند و با چشم پوشی از همه خواسته ها و لّذت ها، دست 
به اداى رسالت خویش می زده اند. صاحب عبقات روز و شب 
براى  بود و جز  به نوشتن و پژوهیدن اختصاص داده  را  خود 
کارهاى ضرورى از جاى خود برنمی خاست و جز به اندازه نیاز 
نمی خورد و نمی خوابید. حتی در اعمال و عبادات شرعی تنها 

به اندازه فرایض بسنده می کرد.
راستش  نوشت، دست  از بس  نوشته اند:  ایشان  احواالت  در 
از کار افتاد. هرگاه از نشستن خسته می شد، به رو می خوابید 
پشت می خوابید  به  باز هم خسته می شد،  اگر  و  و می نوشت 
تا جایی  و می نوشت.  را روى سینه خود می گذاشت  کتاب  و 
که آیت اهلّل مرعشی نجفی به نقل از فرزند ایشان سید ناصر 
مغتسل  روى  را  ایشان  جنازه  »هنگامی که  می گوید:  حسین 
شریف  سینه  روى  بر  افقی  خط  یک  عمیق  نشان  گذاشتند، 
ایشان که نمایانگر جایگاه نهادن کتاب بر آن بود، دیده شد.«

کتاب  این  از  فرازهایی  به  اینک 
اشاره می کنیم:

فرمودند:   aپیامبراکرم اینکه 
َعاِد َو َوااَلُه َمْن َواِل  »الّلُهمَّ
َمْنَعاَداُه« گواه برترى علی

دعا   aزیرا رسول خدا است.  کبائر  و  گناهان  از  او  دورى  و 
کردند که خدایا دوست بدار آنکه او رادوست  بدارد و دشمن دار 
هر که او را دشمن دارد. اگر علی مجاز به ارتکاب کبیره بود، 
دشمنی اش واجب می شد که در این صورت نیاز نیست تا خداوند 
با دشمنانش دشمنی کند. همان گونه که با دشمن گناهکاران، 
دشمنی نمی شود؛ زیرا چنین شخصی به راستی از اولیاى الهی 
خواهد بود. از آنجا که پیامبرa به صورت مطلق و بدون هیچ 
تخصیصی حکم به دشمنی با دشمنش فرموده، بر حالتی داللت 

دارد که کبیره اى در آن راه ندارد.
بنابراین معلوم می شود که به طورقطع خداوند با معاویه دشمنی 
 او دشمن بی پرده علی کرده است؛ زیرا پرواضح است که 
دوزخش  وارد  کند،  دشمنی  او  با  خداوند  که  هرکسی  و  بود؛ 
خواهد کرد که همان »َداَرالَْبَواِرَجَهَنَّمَیْصَلْونََهاَوبِْئَس

الَْقَراُر«1  است. 
چگونه جایز است بر کسی که دشمن خدا باشد ترحم کرد و 
نابینا و سرشت ها پلید و  اینکه دیده ها  از او پیروى نمود؟! جز 
 jمنحرف از عترت طاهره و امام ابرار باشد. اگر در مناقب علی
جز حدیث غدیر روایت نمی شد، در واالیی و علو منزلت او کافی 
بود تا به وسیله آن بر افضلیتش بر همه صحابه حکم نماییم.2 

1.سورهابراهیم:آیات28و29.
2.عبقاتاأِلنوارفيإمامةاأِلئمةاأِلطهار:ج10،ص393.

از  بخشی  و  می داشتند 
منابع را نیز هنگام بازدید از 
کتابخانه ها نظیر کتابخانه 
در  نبوى  شریف  حرم 
کتابخانه  و  منوره  مدینه 
از  برخی  و  مکرمه  مکه 
مشهور  کتابخانه هاى 

عراق تأمین می کرد.
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وحدت و همبستگی اسالمی به معناى یکی شدن مذاهب و 
نادیده گرفتن اختالفات و شیعه شدن سنی، یا سنی شدن شیعه 
نیست. بلکه مقصود از وحدت اسالمی، همبستگی مسلمانان و 
پیوستگی پیروان مذاهب گوناگون باوجود اختالفات مذهبی، در 

برابر دشمنان اسالم و بیگانگان است.
اعتقادات، احکام، اخالق  شیعه و سنی هر دو مسلمان و در 
و ... داراى مشترکات بسیارى هستند، اگرچه اختالف هایی هم 
دارند که انکارشدنی نیست، ولی این اختالف ها نباید منجر به 
ستیز و دشمنی شود و به بنیاد اتحاد و برادرى اسالمی آسیب وارد 
سازد. مقام معظم رهبرى در معناى اتحاد فرمودند: »معناى 
اتحاد بین ملت هاى اسالمی این است که در مسائل مربوط به 
و  کنند  یکدیگر کمک  به  و  کنند  اسالم همسو حرکت  جهان 
یکدیگر  برعلیه  را  خودشان  سرمایه هاى  ملت ها  این  داخل  در 
که  است  این  وحدت  مفهوم صحیح  بنابراین  نبرند.«1  کار  به 
و  نزدیک شده  به هم  مشترکات  این  محور  بر  باید  مسلمانان 
براى پاسداشت و تعالی اسالم با همدیگر همکارى و همیارى 

داشته باشند. 
وحدت و مناظرات علمی

و  گفتگوها  نمودن  تعطیل  و  کردن  رها  معناى  به  وحدت 
که  است  روشن  نیست.  مذهب  دو  این  میان  علمی  مناظرات 
براى رسیدن به اتحاد، نخست باید عوامل تفرقه و موانع اتحاد

را از سر راه برداشت و به طرفین، شناختی درست از باورها و 
اندیشه هاى یکدیگر بخشید؛ و این، جز بام وانع اتحاد را از سر 
راه برداشت و به طرفین، شناختی درست از باورها و اندیشه هاى 
یکدیگر بخشید؛ و این، جز با گفت وشنود علمی میان دانشمندان 
و  اندیشه  آزادى  نفی  معناى  به  اتحاد  ازاین رو  نیست.  شدنی 
تحقیق، حقیقت جویی و عدالت خواهی نیست. اتحادى مطلوب 

است که در کنار این ارزش ها مطرح گردد.
و  علمی  روش هاى  با  علمی  مناظرات  و  گفتگوها  این  اگر   
و  دودستگی  سبب  نه تنها  گیرد،  صورت  مناظره  آداب  رعایت 
شناخت  به  منجر  بلکه  شد،  نخواهد  مذهب  دو  میان  جدایی 
درست یکدیگر و نزدیک تر شدن و درنتیجه وحدت نیز می شود.

در میان مسلمانان زمینه هاى وحدت بسیارى وجود دارد که 
نیرو  و  مسلمانان  میان  وحدت  می توان  آن ها  نهادن  محور  با 
یافتن آن ها را شاهد بود؛ خدا، قرآن، پیغمبر اکرمa، حضرت 
از  پشتیبانی   ،اهل بیت محّبت  مهدویت،  مسئله   ،علی
از  آمریکا،  و  اسرائیل  با دشمنی هاى  رویارویی  فلسطین،  مردم 

زمینه هاى وحدت امت اسالمی هستند.

وحدت در قرآن
آموزه هاى  مهم  قرآن  کریم  وحدت است. هرچند واژه  از  یکی  
»وحدت« در قرآن به کار نرفته، ولی با مضمون و محتواى دیگر 
آمده است. خداوند تبارک وتعالی مسلمانان را امت واحده خوانده 
ًةواِحَدًةَوَأناَربُُّكمَفاْعُبدوِن«2   ُتُكمُأمَّ هِذِهُأمَّ است: »ِإنَّ
و مؤمنان برادر یکدیگر معرفی شده اند: »ِإنََّماالُْمْؤِمُنوَنِإْخَوٌة
َفَأْصِلُحوابَْیَنَأَخَوْیُكْم«3.  و در جاى دیگر می فرماید: و در 

َِجِمیًعاَواَل جاى دیگر می فرماید: »َواْعَتِصُموابَِحْبِلاهّلَلّ

2.سورهانبیاء:آیه1.92.حدیثوالیت:ج4،ص262.
3.سورهحجرات:آیه10.

حدیث وحدت
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ِ اهّلَلّ ِنْعَمَت َواْذُکُروا ُقوا َتَفَرّ
َفَألََّف َأْعَداًء ُکْنُتْم ِإْذ َعَلْیُكْم
بِِنْعَمِتِه َفَأْصَبْحُتْم ُقُلوبُِكْم بَْیَن
)دین(  رشته  به  همگی  و  ِإْخَوانًا« 
متفّرق  راه هاى  به  و  زده  چنگ  خدا 
نروید و نعمت خدا بر خویشتن را به 
یکدیگر  دشمنان  آنگاه که  آرید،  یاد 
بودید، پس میان دل هاى شما الفت و 
مهربانی انداخت تا به لطف او برادران 
منش  و  روش  به راستی  شدید.1  هم 
الهی این است که از یک سو مردم را 
به بهروزى و علم و عمل فرامی خواند 
و از سوى دیگر، از نادانی، دودستگی و

نخواهد  اختالفات،  این  از  دشمن  بهره بردارى  و  سرمایه ها 
داشت. مقام معظم رهبرى فرمودند: »یک میلیارد مسلمان 
در دنیا هستند که درباره خدا و پیامبرa و نماز و حج و کعبه 
دارند،  عقیده  یک  باهم  دینی  احکام  از  بسیارى  و  قرآن  و 
چند  همان  بیایند  این ها  دارند؛  هم  اختالف  مورد  یک چند 
اختالف را بگیرند باهم بجنگند تا آن کسی که با اصل خدا و 
پیامبرa و دین و همه چیز مخالف است کار خودش را انجام 
در دست  مسلمین دست  اگر  است؟!  عاقالنه  این  آیا  بدهد 
مخالف  عقایدشان  ولو  باشند  صمیمی  باهم  و  بگذارند  هم 
با یکدیگر باشد، اما آلت دست دشمن نشوند، دنیاى اسالم 

سربلند خواهد شد.«4

1.سورهآلعمران:آیه103.
2.مفاهیمینظیر»أمةواحدة«،»اعتصموا«،»إخوة«،»تعاونوا«ومرادفاتشان

جستجوشود.
3.ریچاردنیكسون،فرصتراازدستندهید،ترجمهحسینفسینژاد:ص256.

4.حدیثوالیت:ج5،ص230.

را  بسیارى  آیات  وحی  کتاب  در  می دارد.  حذر  بر  دشمنی 
می توان یافت که در آن ها به مسئله وحدت اشاره شده است.2

فلسفه و بایستگی وحدت میان مسلمانان

براى  را  در شرایطی که دشمنان اسالم همه تالش خویش 
ستیز و رویارویی با اسالم به کار بسته و آشکارا ابراز می دارند که 
»جهان اسالم در قرن بیست ویک، یکی از مهم ترین میدان هاى 
مسائل  بر  تأکید  آمریکاست«3   خارجی  سیاست  زورآزمایی 
نیست.  خردمندانه  مسلمانان  صفوف  میان  تفرقه  و  اختالفی 
درزمانی که مسلمانان می توانند با توجه به جمعیت بیش از یک 
میلیارد نفر و منابع و امکاناتی که در اختیاردارند به عنوان یک 
قدرت تأثیرگذار در صحنه بین المللی مطرح باشند، پرداختن به 

اختالفات و مسائل تفرقه انگیز فرجامی جز بر باد رفتن
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گزارش تصویرى فعالیت هاى 
تابستان1399

1. تهیه و توزیع 600 بسته فرهنگی غدیر در مناطق مستبصرین. 
محتویات این بسته ها شامل: کتاب شاخ شیطان، کتاب فضائل شیعه، پرچم غدیر، فصلنامه شماره 3 رهیافتگان، 

تبرکی مسجد مقدس جمکران و دیگر اقالم فرهنگی و بهداشتی.

2. مشارکت در اطعام عید سعید غدیرخم در 12منطقه.

گزارش تصویری فعالیت های تابستان و پاییز1399
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رهیافتگان )فصلنامه مستبصرین ایرانی(

3. توزیع 460 پرس غذای تبرکی عید سعید غدیر میان مستبصرین ایرانی و خارجی مقیم قم.

4. مشارکت در برنامه های همدلی مؤمنانه و توزیع صدها بسته حمایتی.
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5. سفر سرکشی به مناطق استان گلستان-مرداد1399

6. سفر سرکشی به استان سیستان و بلوچستان-مرداد1399

گزارش تصویرى فعالیت هاى تابستان99
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رهیافتگان )فصلنامه مستبصرین ایرانی( گزارش تصویرى فعالیت هاى تابستان99

7. ارسال کتاب و بسته های فرهنگی به مناطق - آبان 1399

8. اهداء جوائز مسابقات نشریه رهیافتگان، دوره سوم -آبان 1399

9. مساعدت های غیر نقدی _ مهر و آبان 1399

فصلنامه رهیافتگان در هر دوره اقدام به برگزارى مسابقات با موضوعات دینی و مذهبی می نماید و در هر دوره به برندگان 
آن، جوائز نقدى اهداء می کند.

*ارزش هر جایزه براى یک نفر مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 
*به 3 نفر از برندگان جایزه نقدى، به ارزش مجموعًا 3/000/000 ریال  اهداء شد

مساعدت هاى غیر نقدى:
10 عدد بسته معیشتی و 4 سرى جهیزیه شامل: 3 عدد یخچال و تعدادى وسایل مایحتاج زندگی اعطا گردیده است.
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محصوالت پایگاه اطالع رسانی
استبصار

محصوالت پایگاه اطالع رسانی
استبصار

لوح »بیدارگران« گزارشی از نخستین همایش از سلسله همایش هاى بیدارگران است که باهدف تجلیل از مستبصر فرهیخته 
جناب آقاى دکتر سهیل اسعد از کشور آرژانتین توسط پایگاه اطالع رسانی استبصار برگزار گردید.

در این نشست جناب حجت االسالم والمسلمین سید امیرحسین حسینی از فعاالن در عرصه تبلیغ بین الملل و نادر طالب زاده 
مستندساز، تهیه کننده، مجرى تلویزیونی و کارگردان به بیان گوشه هایی از شخصیت این مستبصر ارجمند پرداختند.

سخنران پایانی این نشست نیز جناب آقاى دکتر سهیل اسعد بود. ایشان با اشاره به تبلیغات و فعالیت هاى گسترده و پیوسته علیه 
اسالم افزودند: در بسیارى از کشورها با کمبود جدى مبلغ در عرصه تبلیغ دین روبرو هستیم و امیدوارم این خأل را جبران نماییم.
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مسابقه

مسابقه شماره 2 رهیافتگان
خوانندگان گرامی؛ سالم

با مطالعه مطالب این فصلنامه و پاسخ به پرسش هاى زیر، در مسابقه شماره 2 رهیافتگان شرکت کرده و به قید قرعه 
از جوایز ارزنده آن بهره مند شوید.

پس از پاسخ به پرسش ها، تصویر همین صفحه را به همراه نام و نام خانوادگی و کدملی از طریق شبکه هاى اجتماعی به 
شماره 09902795607  ارسال فرمایید. نام برندگان در شماره بعدى درج خواهد شد.

1.چرا باید از سیره پیامبر a تبعیت نمود؟
الف: دستور خداوند در قرآن است.         ب: سرچشمه اى براى شناخت است.        ج: منبع الهام است.         د: همه موارد

2.ریشه شیعه امامیه به چه زمانی بازمی گردد؟
   jب: زمان خالفت امیرالمؤمنین    الف: صدر اسالم و زمان حیات پیامبراکرم
ج: بعد از واقعه کربال                                   د: زمان امام باقر و امام صادق

3.دو رکن بنیادى بعثت پیامبر کدام است؟
الف: تزکیه و تعلیم        ب: صبر و جهاد         ج: قرآن و دعا             د: نماز و روزه

4.چه هنگامی آیه شراء بر پیامبراکرم نازل شد؟
الف: یوم الدار             ب: لیله المبیت          ج: جنگ بدر            د: جنگ حنین

5.تنها کسی که به آیه نجوا عمل کرد، چه کسی بود؟
الف: پیامبراکرم         ب: امیرالمؤمنینj          ج: ابوذر         د: سلمان فارسی 

ِةُحبِِّهلَِولَِده« اهّلّللََیرَحُمالَعبُدلِِشدَّ 6.این سخن از کیست: »ِانَّ
jد: امام جواد      jج: امام صادق        jب: امیرالمؤمنین        الف: پیامبراکرم

7.امام صادقj را رئیس مذهب می نامند؛ زیرا:
 الف: بنیانگذار مذهب شیعه بودند.               ب: مناظرات علمی فراوان داشتند.  

 ج: شاگردان بسیارى داشتند.                     د: نشردهنده مذهب شیعه بودند.
*ضمنتشكروقدردانیازهمهعزیزانیکهدرمسابقهشماره1رهیافتگانشرکتکردندوپاسخهارابرایماارسال
نمودند،به3نفراولکهبهپرسشهایمسابقه،پاسخدرستدادهبودند،هدایاینقدی100هزارتومانیتقدیمگردید.

نفراّول:خانمیاریازاستانخراسانرضوی-شهرستانتربتجام
نفردّوم:مرتضیخالقیازشهرمقدسقم

نفرسوم:مریمعبداللهیازاستانسیستانوبلوچستان-شهرستاندلگان
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 پایگاه اطالع رسانی
استبصار

امام خامنه اى: »اگر من امروز رهبر انقالب نبودم، حتمًا رئیس فضاى مجازى کشور می شدم.«
از اینرو و با عنایت به اهمیت بحث معارف اهل بیت ، یکی از مباحث بسیار تاثیرگذار، نشر سرگذشت مستبصرین و رهیافتگانی 
است که از ادیان و مذاهب گوناگون، به مذهب اهل بیت مشرف می شوند. لذا در راستاى برآوردن نیاز عالقه مندان در کشورهاى 
مختلف و با زبان هاى گوناگون، پایگاه جامع اطالع رسانی استبصار در صدد بیان نکات ناب و جذاب که در جریان تشرف برخی از 
این افراد به چشم می خورد برآمده است و با بهره گیرى از ظرفیت هاى نخبگانی، پیج استبصار در اپلیکیشن اینستاگرام در سه زبان 

فارسی(estebsar_persion@)، انگلیسی(estebsar_english@) و کره ای(estebsar_korean@) راه اندازی گردید.

به صورت میانگین در هر پیج بیش از هزار دنبال کننده داشته که روز به روز در حال افزایش می باشد که حکایت از استقبال خوب 

مخاطبان این پیج ارزشمند دارد.
مستبصرین و رهیافتگان ارجمند می توانند جهت ثبت زندگینامه و نکات ناب و جذاب تشرف خوداخبار مستبصرین و  معرفی 
مستبصرین جدید به مذهب حقه تشیع از طریق estebsar3 13@gmail.com  ، سامانه پیامکی: 09917700014 و یا از 

طریق شبکه هاى اجتماعی با شماره 09902795607 با ما ارتباط برقرار کنند.






