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جــمعیتهـــــاللاحمـــــرایـران
حــوزهنمایندگـــیولیفقیـــه

ا ب� ـ تـ� ـ ـ ـ ـدا
انســان متعالــی در چرخــش ایــام  ،مرهــون نظــر و دقــت و کنــکاش اســت و هــم
اوســت کــه مــد نظــر خالــق بــرای جانشــینی بــوده اســت.
نــگاه کمالگرایانــه بــرای بشــر ،هــم قصــد حضــرت دوســت از خلقــت بــوده اســت
و هــم میــل مخلــوق در بــاور فطــری خویــش.
حرکتهــا ا گــر در خیــزش بــه ســوی تعالــی باشــد ،الجــرم نیــاز بــه شناســایی
هــدف ،بازشناســی تــوان و قــدرت و ســرانجام کوشــش بــرای نیــل بــه مقصــود.
حرکتهای معنوی نیز همین گونهاند.
تبلیــغ ابــزار شناســایی هــدف ،بازشناســی تــوان و کوشــش برای دســتیابی به آن
هــدف متعالی اســت.
تبلیــغ دینــی همیــن ابــزار اســت بــرای بهدســت آوردن و بهدســت ســپردن آن
معانــی واال و بــاال.
تحرکّ ،
این ّ
تحرکی مقدس میشود چه آنکه هدف مقدس است.
حضــرات مبلغیــن نورانــی یعنــی انبیــاء و اولیــاء ،متصــل بــه منبــع فیــض بودنــد و
قــدرت از ناحیــه الیتناهــی کســب میکردنــد.
ایــن شــأن آنگاه کــه بهدســت حواریــون و انصــار آن درجــات میرســد ،قــدری بــر
تــاش نیــز بایســتی افزود.
ّ
ســخن در بــاب تبلیــغ دیــن اســت و مبلغــان ،ایــن جــزوه کــه منظــر نظــر شــما
بزرگــواران قــرار گرفتــه اســت ،شــروعی اســت بــر پاســخ بــه کســب توانایــی و کمــک
بــه آن نیــاز ،از مــاه مبــارک رمضــان  ،1438بــه اهتمــام گروهــی از محققیــن و
پژوهشــگران ،انشــاءاهلل هــر ماهــه در اختیــار شــما قــرار میگیــرد.
بــه غیــر از مناســبتهایی همچــون مــاه مبــارک رمضــان ،مــاه محــرم و صفــر،
ـاب مــاه در کنــار ماهنامــه «مهــر و مــاه»
غدیریــه و  ...تــاش میشــود ایــن کتـ ِ
ابــزاری بــرای کمــک و همیــاری دوســتان همــکار در حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه
در جمعیــت هــال احمــر تهیــه و تقدیــم میشــود.
الزم بــه ذکــر اســت تــاش میکنیــم در جمــع آوری مطالــب بــه گون ـهای عمــل
ّ
نماییــم کــه موضوعــات مــورد نیــاز یــک مبلــغ در پاســخگوییهای دینــی و
اجتماعــی را بهطــور نســبی در اختیــار قــرار دهیــم.
در خاتمــه الزم میدانیــم تذکــر دهیــم نظــرات و برداشـتهای انتقــادی و غیــره
را حتمــا و بهصــورت منظــم مــاه بــه مــاه بــرای قــدرت بیشــتر شــمارههای پیــش
رو در اختیــار گــروه قــرار دهیــد.
با سپاس
گروه تدوین کتاب ماه تبلیغ
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«پیشنمازی» و «وعظ»
نویسنده آیتا ...مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملكی تبریزی «قدس ا ...نفسه الزكیه»
ترجمه :حجتاالسالم والمسلمین عبدالحسین معزی ،نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

از اعمــال مهــم بــرای عالمــان ،در مــاه مبــارك رمضــان «پیشــنمازی» و «وعــظ»
اســت 1.كوتــاه ســخن اینكــه ،ا گــر عالمــی از توانمنــدان میــدان مجاهــدت باشــد،
و مدتــی از عمــر خــود را در جهــاد بــا نفســس گذرانیــده ،و در دوران جهــاد ،راههــای
پنهانــی نفــوذ شــیطان و مكــر و فریــب هــوای نفــس را شــناخته باشــد ،هرگــز نبایــد
از «امامــت و جماعــت» دورزی گزینــد؛ چــه آنكــه شــار ع مقــدس بــه انجــام ایــن دو
كار ســفارش مؤكــد كــرده اســت؛ بهویــژه «وعــظ» كــه در آن فایــدهای اســت كــه در
هیچیــك از كارهــای خیــر ـ حتــی در تمامــی اعمــال ـ یافــت نمیشــود .چــون همــه
كارهــای خیــر از نتایــج و آثــار «وعــظ» بــه شــمار میآینــد.

پیشنمازی و اخالص در آن
در «پیشــنمازی» ،نخســت عالــم بایــد در دســت یازیــدن بــه «نیــت خالــص» و
«صــدق در اخــاص» بــا جدیــت هــر چــه تما متــر بكوشــد ،چــه آنكــه آفــت هــای
«پیشــنمازی» و «وعــظ» كــم از فضیلــت و فایــده آن دو نیســت .از ایــن رو پــس از
مراقبــت كامــل ،ا گــر انگیــزه خــود را در «امامــت جماعــت» انجــام یــك كار خالــص
الهــی دیــد ،بــدان بپــردازد و ا گــر ناخالصـیای در خــود یافــت ،یــا یقیــن پیــدا نكــرد
كــه اخــاص دارد یــا نــدارد ،بایــد از آن دوری گزینــد و در راه بــه دســت آوردن
اخــاص بكوشــد؛ و ا گــر صادقانــه بــرای بــه دســت آوردن اخــاص تــاش كنــد،
َ
ّ
َ
هد َی ّن ُهــم
بــه َیقیــن خداونــد او را موفــق خواهــد كــرد كــه« :الذیـ َـن جاهــدوا فینــا ل َن ِ
ُس ُــبلنا»2
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خودآزمایی
ا گــر كســی خواســت بدانــد كــه «پیشــنمازی» وی خالصانــه و تنهــا بــرای خداســت
یــا نــه ،میتوانــد خــود را از راههــای گونا گــون بیازمایــد:
 .1بــه نفــس خویــش مراجعــه و میــل خــود را بــه «امامــت و جماعــت» بررســی
كنــد :آیــا فرمــان خداونــد و جلــب رضایــت او ،وی را بــه «امامــت» واداشــته؟ یــا
مقامخواهــی و عزتطلبــی و جلــب احتــرام مــردم انگیــزه او بــوده اســت؟
ا گــر در جــوع بــه نفــس خویــش دریافــت كــه هــر گاه شــمار مؤمنــان انــدك اســت،
كشــش و میــل او بــه «امامــت» كمتــر اســت از زمانــی كــه مأمومــان از صاحبــان مقام
د ـ بدانــد كــه نیــت او در مقامپرســتی
و نخبــگان و برجســتگان اجتماعــی باش ـ 
خالــص اســت نــه خداپرســتی! و حداقــل آن كــه ،نیــت خدایــی او آمیختــه بــا غیــر
خداســت!
البتــه بایــد توجــه داشــت كــه امــكان دارد نفــس یــا شــیطان كشــش و میــل یادشــده
را اینگونــه توجیــه كننــد كــه :میــل و رغبــت بــه فراوانــی مأمومــان و حضــور
نخبــگان و برجســتگان در نمــاز جماعــت ،از ایــن جهــت اســت كــه ثــواب بیشــتری
بــه دســت آیــد ،شــعائر دیــن خــدا بزرگتــر جلــوه نمایــد ،و نمــاز جماعــت ترویــج
شــود! در چنیــن حالتــی ســخت بایــد مراقــب باشــد تــا اینگونــه وسوس ـهها او را
نفریبــد و ســعی كنــد تــا نیــت را خالــص گردانــد ،چــه آنكــه ثــواب فــراوان تنهــا در
نیــت خالــص اســت.
 .2راه دیگــر در اثبــات خلــوص نیــت ،آن اســت كــه چــون بنگــری كــه «امامــت» تــو
كتــر اســت و در نتیجــه ثــواب بیشــتری ،در
بــر یــك یــا دو نفــر ،بــه رضــای خــدا نزدی 
پــی دارد تــا امامــت بــر جمعیــت فــراوان ،میــل و رغبــت تــو بــر امامــت آن گــروه انــدك
بیشــتر باشــد؛ و یــا آنكــه ببینــی امامــت فــرد دیگــری در ترویــج و تعظیــم شــعائر
دیــن اثــر بیشــتری دارد تــا «امامــت» تــو ،و تــو آن دیگــری را بــر خــود مقــدم بــداری و
بــه او اقتــدا كنــی ،در ایــن صورتهــا بــه یقیــن در خلــوص نیــت صادقــی.
در چنیــن حالــی امــكان دارد نفــس اینگونــه وسوســه كنــد كــه رغبــت تــو بــه
امامــت از ایــن جهــت اســت كــه میخواهــی ثــواب ایــن عبــادات (نمــاز جماعــت)،
از ِآن تــو باشــد نــه دیگــری؛ مگــر نــه آن اســت كــه عابــدان در میــدان عبــادت از
یكدیگــر ســبقت میجوینــد!
از ایــن وسوســه هــم آنگاه میتــوان رهایــی یافــت كــه ا گــر اقتــدای تــو بــه امــام
یگــردد« ،اقتــدای» بــه او را بــر
دیگــر ،موجــب ترویــج و تعظیــم شــعائر دیــن م 
«امامــت» خــود ترجیــح داده بدیــن كار مایــل و راغــب باشــی.
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كوتاهســخن آنكــه صــدق در «اخــاص» از مــو باریكتــر و ظریفتــر اســت ،كــه گاه
از مجاهــدان پیشــتاز میــدان نیــز پنهــان میمانــد.
حكایــت كردهانــد كــه عالمــی بزرگــوار ،مــدت ســی ســال بــه امامــی اقتــدا میكــرد
و در صــف اول جماعــت نمــاز میگــزارد .روزی بــه جماعــت آمــد و در صــف اول
جایــی نیافــت ،نا گزیــر در صــف دوم بــه نمــاز ایســتاد ،و در درون خــود چنیــن
حــس كــرد كــه از اینكــه مــردم او را در صــف دوم میبیننــد خجالــت میكشــد.
در ایــن حــال از خــود پرســید :آیــا نمــاز سیســالة مــن در صــف اول ،بــا ریــا آمیختــه
نبــوده اســت؟ از ایــن رو تمــام نمازهــای سیســالة خــود را دوبــاره خوانــد و قضــای
آنهــا را بجــای آورد!
ای بــرادر! بــه حــال ایــن عالــم مجاهــد ،بــه دقــت نظــاره كــن و مقــام بلنــد او را در
مجاهــده بــا نفــس و ریــا در نظــر آور ،كســی كــه در ایــن مــدت طوالنــی نمــاز خــود را
اول وقــت ،بــه جماعــت و در صــف اول گــزارده اســت ،و خــود امــام جماعــت هــم
نبــوده اســت چگونــه بــا یــك ُشــبهه در خلــوص نیــت ،ســی ســال نمــاز خــود را قضــا
میكنــد ،آیــا ایــن داســتان ،در نمایانــدن عظمــت و اهمیــت مســئله «اخــاص» و
سختكوشــی بــزرگان در بــه دســت آوردن اخــاص ،مــا را بســنده نیســت؟!

وعظ و اخالص در آن
از آنچــه گفتــه شــد حكــم «وعــظ» روشــن میشــود« ،وعــظ» آفتهــای بیشــتر و
دقیقتــری دارد كــه بــه طــور كلــی همــان «آفــات اللســان» اســت؛ یعنــی آفتهــای
ســخن گفتــن و آفــات ســخن گفتــن و زبــان ،همــه آفتهایــی اســت كــه بــزرگان
از اهــل مجاهــدت ،چــون در دوری جســتن از آنهــا خــود را ناتــوان میدیدنــد،
ســكوت و خاموشــی میگزیدنــد ،و «ســكوت» را بــه طــور مطلــق ،بــر «كالم» ترجیــح
میدادنــد ،بــا آنكــه بیشــك «كالم» از «ســكوت» شــریفتر اســت؛ چــه آنكــه
تمــام خوبیهــا بــه وســیله «كالم» بــر بشــریت فــرود آمــده اســت و بــه وســیله «كالم»
خوبیهــا جریــان یافتــه اســت! خالصــه آنچــه دربــاره لــزوم اخــاص صادقانــه در
«پیشــنمازی» گفتیــم ،بایســته اســت كــه مجاهــد بــا نفــس در «وعــظ» نیــز آنهــا را
رعایــت كنــد ،و افــزون بــر آن مراقــب آفتهــای ســخن باشــد.
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آفتهای وعظ
بــر خــدا دروغ نبنــدد .بــدون علــم و آ گاهــی ســخن نگویــد .از پا كــی و فضیلــت خــود
دم برنیــاورد .مــردم را بــه نادانــی نفریبــد .فتنــه و آشــوب بــر پــا نكنــد .اشــخاص را
بــه كشــتن ،غــارت و گروگانگیــری (در مــوارد نابجــا) بــر نینگیــزد .از گفتــن آنچــه بــه
زیــان مســلمانان اســت بپرهیــزد .خلــق را در اعتقــادات بــه گمراهــی نكشــاند .از
بیــان اشــكاالت و شــبهات شــیطانی ـ كــه شــنوندگان پاســخ آن را در نمییابنــد ـ
دوری گزینــد .از زیــادهروی در ترســاندن مــردم از عــذاب خــدا ـ كــه باعــث ناامیــدی
از رحمــت خــدا شــود ـ و یــا در امیــدوار ســاختن مــردم بــه رحمــت ـ كــه باعــث
جــرأت بــر گنــاه شــود ـ بپرهیــزد .ســخنانی كــه عقیــدة شــنونده را دربــاره پیامبــران و
امامــان پــاك ،بــه غلـ ّـو میكشــاند؛ و یــا اعتقــاد آنــان را سســت میكنــد نگویــد .آبــروی
انســانها ،بهویــژه خاصــان را نریــزد.
غیبــت گذشــتگان نكنــد .بــر انبیــا ،اوصیــا و علمــا دروغ نبنــدد .بــا ســختگیریهای
بیاســاس ،مــردم را نســبت بــه دیــن ،عبــادت ،خوبیهــا ،علــم ،دانشــمندان و
پیامبــران خشــمگین نســازد .آنچــه مــردم آن را تحمــل نمیكننــد و تنفرشــان را بــر
میانگیــزد نگویــد .بــا حكایــت كــردن كــردار و رفتــار زشــت فاســقان و اشــرار ،زشــتی
و بــدی را رواج ندهــد .بــه مــردم حیلههــای شــرعی نیامــوزد .بــر فــراز منبــر ،بهویــژه
آنگاه كــه بانــوان تماشــا گر وی هســتند ،از كرشــمه و نــاز بپرهیــزد و از بیــان صریــح
كارهــا و گفتــار زشــت خــودداری كنــد ...اینهــا تمامــی آفتهــای «وعــظ» نیســت،
بلكــه جــز اینهــا آفتهــای دیگــری نیــز وجــود دارد.

واعظ خویشتن باش
آری! واعــظ پــس از مراقبــت و پرهیــز از آفتهــا بایــد بــا عمــل بــه ایــن آیــه مباركــه« :أ
ّ َ َ َ َ ُ ُ
ُ َ ّ َ
ـون أنف َســكم» مراتــب «اخــاص» خــود را كامــل ســازد،
البـ ِـر و تنسـ
تأمــرون النــاس ِب ِ
یعنــی نخســت خویشــتن را موعظــه كنــد و آنگاه بــا مهربانــی و مــدارا و حكمــت بــه
پنــد دادن و نصیحــت كــردن دیگــران بپــردازد.
ا گــر بــرای شــنوندگان زیانــی نداشــته باشــد ،بــر انــذار و بیــم دادن بیفزایــد ،و ا گــر
در میــان آنــان كســی حضــور داشــت كــه بیــم دادن بــه زیــان اوســت ،یــا عــذر او را از
حضــور در مجلــس ،بخواهــد ،یــا مراقــب حــال وی باشــد.
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گفتهانــد :هــرگاه حضــرت یحیــی(ع) بــه مجلــس وعــظ پــدر ،یعنــی حضــرت زكریــا(ع)
حاضــر میشــد ،حضــرت زكریــا(ع) از آتــش و عــذاب ســخن نمیگفــت .همچنیــن
واعــظ بایــد در صورتــی كــه شــنوندگان اهــل افــراط در معصیتنــد از خوانــدن اخبــار
امیدواركننــده خــودداری كنــد ،چــه آنكــه اینگونــه اخبــار آنــان را بــه هالكــت
میكشــاند!
كوتاهســخن آنكــه همــاره واعظــان بایــد نســبت بــه شــنوندگان چونــان پــدر
فرزان ـهای باشــند كــه بــه تربیــت درســت فرزنــدان خــود را بــه اصــاح و اســتواری
میكشــاند و از تباهــی و نابــودی بازشــان م ـیدارد.
امــا آنچــه از «وعــظ» ســودمندتر و پربارتــر اســت ،كــردار و رفتــار خــود واعــظ اســت،
كــه بیشــك رفتــار مخالــف بــا گفتــار باعــث جــرأت و جســارت شــنوندگان بــر گنــاه
و معصیــت میشــود و اعتقــاد آنــان را از عالمــان ،بلكــه از پیامبــران نیــز ســلب
میكنــد؛ تــا جایــی كــه آنــان را از قلمــرو دیــن بیــرون خواهــد بــرد!
نیــز آنچــه در برخــی از روایــات آمــده كــه بــاور آن مشــكل اســت (ماننــد ثــواب
فــراوان بــرای عمــل انــدك و  )...نبایــد گفتــه شــود ،مگــر آنكــه در كنــار آن از
قــدرت بیانتهــای خداونــد یــاد شــود و حكمــت و علــت بهرهمنــد شــدن انســان
را از آنهمــه ثــواب بــرای عملــی كوچــك بیــان كنــد ...تــا شــنونده ،روایــات ثــواب و
عقــاب را یكســره انــكار نكنــد ،بهویــژه در روزگار مــا 3كــه از دیــن برگشــتگان تــاش
فــراوان دارنــد تــا بــا ایجــاد شــك و شــبهه ،مســلمانان را بــه بیدینــی بكشــانند!
در یــك كالم ،واعــظ بایــد خــود را چــون طبیــب روح ،و شــنوندگان را بیمارانــی كــه
بــه بیماریهــای گونا گــون مبتــا هســتند ،و «وعــظ» را داروی شــفابخش بــه شــمار
آورد ،و دقــت كنــد كــه طبیبــان جســم تــا چــه حــد مراقــب بیمــاران خــود هســتند
و تــا چــه انــدازه احتیــاط میكننــد ،بهویــژه ا گــر بیمــار بــه بیماریهــای متعــدد و
صعبالعــاج مبتــا باشــد ،پــس واعــظ بایــد بیــش از طبیبــان جســم ،محتــاط و
مراقــب باشــد ،زیــرا كــه امــر روح ،بســی شــریفتر و پنهانتــر از جســم اســت و خطــر
آن بزرگتــر و ا گــر هــاك شــد هالكــش دائمــی اســت!
واعــظ بایــد نفــس و اعمــال خــود ار در هــر شــب و هــر روز بــه نگهبانــان خویــش از
ائمــه معصومیــن(ع) بســپارد 4و پیــش از آغــاز «وعــظ» خــدا را بســیار یــاد كنــد ،بــا
«بس ـماهلل الرحمــن الرحیــم» از خداونــد اســتعانت جویــد و ســخن را آغــاز كنــد ،و
پــس از حمــد و ثنــای الهــی و درود بــر پیامبــر(ص) و آل او(ع) مختصــری دعــا كنــد،
و از شــر شــیطان و نفــس ،بــه خــدا پنــاه بــرد ،و «اغــوذ بــاهلل مــن الشــیطان الرجیــم»
بگویــد.
ا گــر چنیــن كــرد و صادقانــه كار خــود را بــه خــدا و اولیــای او وا گذاشــت ،بــه یقیــن
خداونــد او را حفــظ خواهــد كــرد و ســخن و وعــظ او را ســودمند ،اثربخــش ،نورانــی
و حكمتآمــوز خواهــد ســاخت.
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واعــظ بایــد همــت كنــد تــا عقیــده شــنونده را در امــر دیــن اســتوار ســازد،
محبــت و دوســتی خداونــد و انبیــا و اولیــا را در دلهــا بنشــاند ،نعمتهــای
ن بگویــد و شــدت خشــم و عقــاب خداونــد را بیــان
خداونــد و عظمــت آنهــا را فــراوا 
كنــد.
واعــظ بایــد آداب مراقبــت بــا خــدای عزوجــل و انبیــا و اولیــا را بــه شــنوندگان
بیامــوزد ،و آنــان را بــه زهــد و پارســایی فراخوانــد و از جلوههــای فریبنــده دنیــا و
زیــور و زیبایــی آن پرهیــز دهــد.
از احــوال بــزرگان اهــل معرفــت و از مراقبــت ،عبــادت ،خــوف و اشــتیاق آنــان بــه
لقــاءا ...و از لطــف ،كرامــت ،عطایــای الهــی بــه آنــان فــراوان یــاد كنــد .در خــال
گفتــارش ،برخــی از معــارف و حقایــق اعتقــادی را بــا بیانی ســاده و رســا و با اصطالح
پیامبــران (كــه بــا زبــان فطــرت ســخن میگفتهانــد) بــاز گویــد ،و هنرمندانــه بــا
بهرهگیــری از اصطالحــات آشــنای دیــن ،حقایــق دینــی را بــه اندیشــه و فهــم مــردم
نزدیــك گردانــد.

پی نوشت
 .1ایــن مقالــه را مؤلــف جلیلالقــدر در كتــاب گرانقــدر «المراقبــات (اعمــال الســنه)» در مراقبات ماه
مبــارك رمضان ،صفحــه  139-145آورده اســت.
 .2عنكبوت69 ،
 .3بایــد توجــه داشــت كــه مؤلــف بزرگــوار ،ســالها پیــش از دنیــا رفتــه اســت و زمانــه خــود را در
ـخن روشــنگر در ایــن روزگاران تكلیــف
تهاجــم بــه دیــن اینگونــه توصیــف میكنــد ،ایــن سـ ِ
واعظــان را بســی ســختتر میســازد.
 .4ســالكان راه خــدا ،بــرای هــر شــب و روز ،از ایــام هفتــه ،یــك یــا چنــد تــن از ائمــه طاهریــن(ع) را
نگهبــان دانســتهاند ،یعنــی عابــدان و عامــان و متوجهــان بــه خــدا ،در آن شــب و روز از ســوی آن
یشــوند؛ و معتقدنــد كــه بایــد هر انســان متوجهی در
امــام یــا امامــان نگهبــان ،تأییــد و پشــتیبانی م 
هــر شــب و روز ،خــود را بــه نگهبــان یــا نگهبانــان آن شــب و روز بســپارد و مــدد بطلبــد .از ایــن معنــی
َُ
ُ
بــه عربــی «خفیــر» تعبیــر میكننــد( .جمــع آن خفــراء اســت ،مثــل :شــریف و شــرفاء).
ُ
در دعــای بســیار مهــم «ا ّم داود» (از اعمــال نیمــه رجــب) كــه در آن حدود  180اســم و صفت خدای
متعــال ذكــر شــده اســت ،ضمــن ذكــر اســماءا ...تعالــی و صفــات الهــی ،از جملــه «خفیــر» نیــز بــر
خــدای متعــال اطــاق شــده اســت.
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سیری در خطبه شعبانیه پیامبر اكرم (ص)
خطبــه شــعبانیه حضــرت پیامبــر ا كــرم(ص) دربــاره مــاه مبــارك رمضــان اســت و ایــن
خطبــه بــا مناجــات شــعبانیه فــرق میكنــد .مناجــات شــعبانیه مناجاتــی اســت از
حضــرت امیرالمؤمنیــن(ع) كــه یــك مناجــات زنــده و پرمغز و پرمعناســت كه بایســتی
در آن تأمــل كــرد .درخواســتهای بســیار واالیــی را حضــرت علــی (ع) از خداونــد
متعــال میخواهنــد .امــا خطبــه شــعبانیه ،خطبــه مهمــی اســت در خصــوص
فضیلــت و عظمــت مــاه مبــارك رمضــان كــه پیامبــر(ص) در اواخــر مــاه شــعبان
خواندنــد.
حضــرت امــام رضــا(ع) از پــدرش از جــدش ایــن روایــت را نقــل كردهانــد كــه امــام
علــی(ع) چنیــن فرمــود :در روزی از روزهــای آخــر شــعبان و در آســتانه مــاه مبــارك
رمضــان رســول خــدا(ص) خطبــه مهمــی خوانــد .ایــن خطبــه بــه خطبــه شــعبانیه
معــروف اســت كــه بــه  26فــراز تقســیم میشــود كــه در اینجــا بــه صــورت اختصــار
اشــاره میگــردد
 -1فضیلت ماه رمضان:
ایهاالناس قداقبل الیكم شهراهلل بالبركه و الرحمه و المغفره...
ای مــردم! بــه درســتی كــه مــاه خــدا بــه بركــت و رحمــت و آمــرزش بــه شــما روی آورده
ماهــی كــه نــزد خــدا بهتریــن ماههــا و روزهــای آن بهتریــن روزهــا وش ـبهای آن
بهتریــن شــب هــا و ســاعات آن بهتریــن ســاعتها اســت.
در ایــن خطبــه فضیلــت مــاه مبــارك رمضــان بــه دیگــر ماههــا برتــری داده شــده اســت
كــه بعضــی از بــركات ایــن مــاه عبارتنــد از:
مــاه بركــت ،رحمــت و آمــرزش ،بهتریــن ماههــا در نــزد خداونــد ،ســاعاتش بهتریــن
ســاعات ،خــواب مؤمنــان عبــادت ،ضیافــت الهــی ،مــاه میهــان خــدا ،یــك شــب برابــر
هــزار شــب ،دعاهــای مؤمنــان مســتجاب ،نــزول قــرآن ،تــاوت یــك آیــه از قــرآن ثــواب
یــك ختــم قــرآن ،آمــرزش گناهــان ،تســبیح نفسهــا ،مــاه ســربلندی و ســرافرازی
ت انسانهاســت.
مؤمنیــن در پیــكار بــا خواســتههای نفســانی و جبــران غفل ـ 
 -2ضیافت الهی:
هو شهر دعیتم فیه الی ضیافهاهلل و جعلتم فیه من اهل كرامهاهلل...
ی داشــته
و آن ماهــی اســت كــه بــه مهمانــی خــدا خوانــده شــده و از جملــه گرام ـ 
شــدگان خداونــد محســوب شــدهاید.
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 -3ثواب بر اعمال ولو غیر ارادی
انفاسكم فیه تسبیح و نومكم فیه عباده...
نفسهایتــان در آن تســبیح اســت ،خوابتــان در آن عبــادت ،عملتــان در آن
پذیرفتــه ،و دعایتــان در آن مــورد اجابــت اســت.
 -4شرط حضور در مهمانی خدا
فسئلواهلل ربكم بینات صادقه و قلوب طاهره...
پــس بــا نیتهــای درســت و دلهــای پــاك ،از پروردگارتــان بخواهیــد تــا بــرای
روزهداری آن و تــاوت كتــاب خویــش ،توفیقتــان دهــد .چــرا كــه بدبخــت ،كســی
اســت كــه در ایــن مــاه بــزرگ ،از آمــرزش الهــی محــروم بمانــد.
 -5یاد قیامت
و اذكروا بجوعكم و عطشكم فیه جوع...
با گرسنگی و تشنگی خود در این ماه ،گرسنگی و تشنگی روز قیامت را یاد كنید.
 -6یاد فقرا
و تصدقواعلی فقرائكم و...
به نیازمندان و بینوایانتان صدقه بدهید.
 -7رعایت اخالق اجتماعی
و وقروا كباركم و ارحموا صغاركم...
به بزرگان خود احترام ،و بر كوچكهایتان ترحم ،و به بستگانتان نیكی كنید.
 -8كنترل زبان
واحفظوا السنتكم
زبانتان را نگه دارید (زبان خود را از گفتار ناپسند و زشت نگهدارید)
 -9كنترل چشم
و غضوا عما الیحل النظر الیه ابصاركم...
چشمهایتان را از آنچه نگاه به آن حالل نیست ،بپوشانید.
 -10كنترل گوش
و غضوا عما الیحل االستماع الیه اسماعكم...
گوشهایتان را از آنچه شنیدنش حالل نیست ،فرو بندید.
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 -11ا كرام ایتام
و تحننوا علی ایتام الناس...
به یتیمان مردم ،محبت كنید تا بر یتیمان شما محبت ورزند.
 -12توبه
و توبوا الیاهلل من ذنوبكم...
از گناهانتان به پیشگاه خداوند توبه كنید.
 -13دعا
و ارفعو الیه ایدیكم بالدعاء فیاوقات...
در هنــگام نمازهــا ،دســتانتان را بــر آســتان او بــه دعــا بلنــد كنیــد .كــه آن هنــگام
خداونــد بــا نظــر رحمــت بــه بندگانــش مینگــرد و هــرگاه بــا او مناجــات كننــد،
پاسخشــان میدهــد و چــون او را صــدا بزننــد ،جوابشــان میگویــد و چــون او را
بخواننــد ،اجابتشــان میكنــد.
 -14عمل
ایها الناس ان انفسكم مرهونه باعمالكم...
ی
ای مــردم! جانهــای شــما در گــرو كارهــای شماســت ،پــس بــا آمــرزش خواهــ 
خــود ،آنهــا را آزاد ســازید؛ و پشـتهای شــما از بــار گناهانتــان ســنگین اســت ،پــس
بــا طــول دادن ســجدههای خــود ،آنهــا را ســبك كنیــد.
 -15نماز
و اعملوا اناهلل تعالی ذكره...
بدانیــد كــه خداونــد كــه یــادش واالســت بــه عــزت خــود ســوگند خــورده اســت كــه
نمازگــزاران و ســجدهكنندگان را عــذاب نمیكنــد و در روزی كــه مــردم در پیشــگاه
پــروردگار جهانیــان بــرای حســاب میایســتند ،آنــان را بــا آتــش هراســان نمیســازد.
 -16اطعام
ً
ً
ایهاالناس من فطر منكم صائما مؤمنا...
ای مــردم .هــر كــه از شــما در ایــن مــاه ،روزهداری را افطــار دهــد پــاداش او بــرای
آن،نــزد خــدا ،آزاد كــردن یــك بــرده و آمــرزش گناهــان گذشــته اوســت.
 -17حسن خلق
ایهاالناس من حسن منكم فیهذا الشهر خلقه...
ای مــردم! هركــس اخالقــش را در ایــن مــاه ،نیكــو ســازد ،بــرای او وســیله
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عبــور از صــراط خواهــد بــود ،در آن روز كــه گامهــا بــر صــراط میلغــزد.
 -18مدارا با زیردست
و من خفف فیهذا الشهر عما ملكت یمینه...
و هــر كــس درایــن مــاه بــر زیردســتان خــود آســان بگیــرد ،خداونــد حســاب او را ســبك
خواهــد گرفــت و هــر كــس در ایــن مــاه ،شــر خــود را از دیگــران بــازدارد ،خداونــد در روز
دیــدارش ،غضــب خویــش را از او بازخواهــد داشــت.
 -19صله ارحام
و من وصل فیه رحمه وصلهاهلل برحمته یوم یلقاه...
و هــر كــه در ایــن مــاه بــه خویشــاوند خــود نیكــی كنــد ،در روز دیــدار ،خداونــد بــا
رحمتــش بــه او نیكــی خواهــد كــرد .و هــر كــس از آن خویشــان خــود ببــرد .خداونــد
در روز دیــدار ،رحمتــش را از او قطــع خواهــد نمــود.
 -20انجام مستحبات رمضان
و من تطوع فیهالصاله...
و هر كس در آن ،نماز مستحبی بخواند ،برای او دوری از آتش ،نوشته میشود.
 -21پیوند والیت
ً
و من ادی فیه فرضا كان له ثواب...
و هــر كــس واجبــی را در آن ادا كنــد ،پــاداش كســی را دارد كــه هفتــاد واجــب را در
ماههــای دیگــر ادا كــرده اســت.
 -22اجر صلوات بر پیامبر و آل او
و من ا كثر فیه الصاله علی...
و هــر كســی در آن ،بــر مــن زیــاد صلــوات بفرســتد ،خداونــد كفـ ه میــزان عمــل نیــك او
را در قیامــت ســنگین میكنــد.
 -23قرآن
و من تالفیه آیه منالقرآن...
و هــر كــس در آن ،آیـهای از قــرآن تــاوت كنــد .پــاداش كســی را دارد كــه در ماههــای
دیگــر ختــم قــرآن كــرده اســت.
 -24بهشت و دوزخ
ایهاالناس ان ابواب الجنان...
ای مــردم! در ایــن مــاه ،درهــای بهشــت بازنــد .پــس از پروردگارتــان
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بخواهیــد كــه آنهــا را بــر شــما نبنــدد و درهــای دوزخ بســتهاند پــس از پروردگارتــان
بخواهیــد كــه آنهــا را بــر شــما نگشــاید.
 -25برترین اعمال
یا رسولاهلل! ما افضل االعمال فیهذا الشهر...
امــام علــی(ع) میفرمایــد مــن برخاســتم و گفتــم :ای پیامبــر خــدا! برتریــن كارهــا
در ایــن مــاه چیســت؟ فرمــود :ای ابوالحســن! برتریــن كارهــا در ایــن مــاه ،پرهیــز از
حرامهــای الهــی.
 -26شهادت
ثم بكی...
پــس گریســت گفتــم :ای پیامبــر خــدا :ســبب گری ـ ه شــما چیســت؟ فرمــود :علــی
جــان ،گریــه مــن بــرای ایــن اســت كــه در ایــن مــاه در حالــی كــه بــه نمــاز ایســتادهای
فــرق ســرت بــه دســت شــقیترین انســان شــكافته میشــود ،و محاســن شــریف تــو
خضــاب میگــردد.
در پایان خطبه پیامبر(ص) میفرمایند:
ای علــی! تــو وصــی مــن و پــدر فرزنــدان مــن و همســر دختــرم و جانشــین مــن بــر امتم
بــه هنــگام زندگیــم و بعــد از درگذشــتم هســتی ،فرمــان تــو فرمــان مــن و نهــی تــو نهــی
مــن اســت .ســوگند بــه آن كســی كــه مــرا بــه نبــوت مبعــوث گردانیــد و مــرا بهتریــن
انســانها قــرار داد تــو حجــت خــدا بــر خلقــش و خلیفــه او بــر بندگانــش هســتی.
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خطبه امیرالمومنین علی(ع)
درباره ماه مبارک رمضان
ای مــردم! ایــن مــاه ،ماهــی اســت کــه خداونــد ،آن را بــر ماههــای دیگــر برتــری
داده اســت ،ماننــد برتــری مــا اهلبیــت بــر دیگــر مــردم .و آن ،ماهــی اســت کــه
درهــای آســمان و درهــای رحمــت ،در آن گشــوده میشــوند و درهــای آتــش در
آن بســته میگردنــد.
امیــر المومنیــن حضــرت علــی(ع) در اولیــن روز مــاه رمضــان در مســجد کوفــه
ضمــن ایــراد خطبـهای زیبــا در وصــف مــاه مبــارک رمضــان ،بــه پیشبینــی پیامبــر
اعظــم(ص) دربــاره شــهادت خویــش در ایــن مــاه اشــاره کــرد.
خطبه امام به این شرح است:
ُّ ُ َ َ ْ َ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ـاس إ َّن َهـ َـذا َّ
ُ
ْ
ّ
َ
الشـ ْـه َر َشـ ْـه ٌر َفضلــه ُ
اهَّلل علــى َ
أ ُّی َهــا َّالنـ ُ
ور کفض ِلنــا أهــل ال َب ْیـ ِـت
ـه
ـ
الش
ر
ئ
ـا
ـ
س
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
اب َّ
السـ َـم ِاء َو أ ْبـ َـو ُ
َع َلــى َســا ِئر َّالنــاس َو ُهـ َـو َشـ ْـه ٌر ُی ْف َتـ ُـح ِفیـ ِـه أ ْبـ َـو ُ
اب َّالر ْح َمـ ِـة َو ُی ْغلـ ُـق
ِ
َ
ُ
ِ ُ َ
اب فیــه ّ
َ
ِفیـ ِـه أ ْبـ َـو ُ
الد َعـ ُـاء َو ُی ْر َحـ ُـم
اب ِّالنیـ َـر ِان َو هـ َـو شـ ْـه ٌر ُی ْسـ َـم ُع ِفیـ ِـه ِّالنــد ُاء َو ُی ْسـ َـت َج ُ ِ ِ
ْ َ
ِفیـ ِـه ال ُبــک ُاء .
ای مــردم! ایــن مــاه ،ماهــی اســت کــه خداونــد ،آن را بــر ماههــای دیگــر برتــری
داده اســت ،ماننــد برتــری مــا اهلبیــت بــر دیگــر مــردم .و آن ،ماهــی اســت کــه
درهــای آســمان و درهــای رحمــت ،در آن گشــوده میشــوند و درهــای آتــش در آن
بســته میگردنــد .و ماهــی اســت کــه در آن نــدا شــنیده میشــود و دعــا مســتجاب
میگــردد و گریــه مــورد ّ
ترحــم قــرار میگیــرد.
َ ّ َ
َّ
یهــا مـ َـن َّ
َو ُهـ َـو َشـ ْـه ٌر فیـ ِـه َل ْی َلـ ٌـة َن َز َلــت ْال َم َلئ َکـ ُـة ف َ
الصا ِئ ِمیـ َـن َو
السـ َـماء ف ُت َســل ُم َعلــى
ِ ْ َ ّ ْ َ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُ ِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َّ
ن ر ِب ِهــم ِإلــى مطلـ ِـع الفجـ َ ِـر و ِهـ َـی لیلــة القــد ِ َر قـ ِـدر ِفیهــا ولی ِتــی قبــل
الصائ َمــات بــإذ
َ ُ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ُ
َ ْ ُ ِ َ ِ َ ُِ ِ ِ َ ْ
َ
َ
َ
ـام ألـ ِـف شــه ٍر و العمــل ِفیهــا
أ
ـام ِص َیــام یو ِمهــا أفضــل ِمــن ِصیـ ِ
ن ُخ ِلــق آد ْم ع ِبألفـ ْـی ع َـ ْ ٍ
َْ
ْ
أف َضــل ِمـ َـن ال َع َمـ ِـل ِفــی ألـ ِـف شــه ٍر .
ماهــی اســت کــه در آن ،شــبی وجــود دارد کــه فرشــتگان از آســمان فــرود آمــده ،بــر
مــردان و زنــان روزهدار ،بــه اذن پروردگارشــان تــا طلــوع ســپیده ســام میدهنــد و
آن شــب« ،شــب قدر» اســت .دو هزار ســال پیش از آن که آدم علیهالســام آفریده
شــود ،والیــت مــن در آن شــب ،مقـ ّـدر شــد .روزه گرفتــن آن ،برتــر از روزهداری هــزار
مــاه اســت و عمــل در آن ،برتــر از عمــل در هــزار مــاه اســت.
َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َّ
َّ
ات
الصا ِئ ِمیــن و
ـان ل َت ْطل ُع َعلــى
أیهــا النــاس ِإن شــموس شــه ِر رمضـ
الصا ِئ َم ِ
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َو ای مــردم! ایــن مــاه ،ماهــی اســت کــه خداونــد ،آن را بــر ماههــای دیگــر برتــری
داده اســت ،ماننــد برتــری مــا اهلبیــت بــر دیگــر مــردم .و آن ،ماهــی اســت کــه
درهــای آســمان و درهــای رحمــت ،در آن گشــوده میشــوند و درهــای آتــش در
آن بســته میگردنــد.
امیــر المومنیــن حضــرت علــی(ع) در اولیــن روز مــاه رمضــان در مســجد کوفــه
ضمــن ایــراد خطبـهای زیبــا در وصــف مــاه مبــارک رمضــان ،بــه پیشبینــی پیامبــر
اعظــم(ص) دربــاره شــهادت خویــش در ایــن مــاه اشــاره کــرد.
خطبه امام به این شرح است:
ُّ ُ َ َ ْ َ َ
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
ُ
ور کفض ِلنــا أهــل ال َب ْیـ ِـت
اهَّلل علــى َســا ِئ ِر الشــه
الشـ ْـه َر َشـ ْـه ٌر فضلــه
أیهــا النــاس ِإن هــذا
ِ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ َ ٌُْْ
َ
اب َّالر ْح َمــة َو ُی ْغ َلــقُ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
ـاس و هــو شــهر یفتــح ِفیـ ِـه أبــواب الســم ِاء و أبــو
ـى َســا ِئ ِر ّالنـ
َعلـ
ُ ِ
ِ
َ
ُ َ
اب فیــه ّ
َ
ِفیـ ِـه أ ْبـ َـو ُ
الد َعـ ُـاء َو ُی ْر َحـ ُـم
اب ِّالنیـ َـر ِان َو هـ َـو شـ ْـه ٌر ُی ْسـ َـم ُع ِفیـ ِـه ِّالنــد ُاء َو ُی ْسـ َـت َج ُ ِ ِ
ْ َ
ِفیـ ِـه ال ُبــک ُاء .
ای مــردم! ایــن مــاه ،ماهــی اســت کــه خداونــد ،آن را بــر ماههــای دیگــر برتــری
داده اســت ،ماننــد برتــری مــا اهلبیــت بــر دیگــر مــردم .و آن ،ماهــی اســت کــه
درهــای آســمان و درهــای رحمــت ،در آن گشــوده میشــوند و درهــای آتــش در آن
بســته میگردنــد .و ماهــی اســت کــه در آن نــدا شــنیده میشــود و دعــا مســتجاب
میگــردد و گریــه مــورد ّ
ترحــم قــرار میگیــرد.
َ ّ َ
َّ
یهــا مـ َـن َّ
َو ُهـ َـو َشـ ْـه ٌر فیـ ِـه َل ْی َلـ ٌـة َن َز َلــت ْال َم َلئ َکـ ُـة ف َ
الصا ِئ ِمیـ َـن َو
السـ َـماء ف ُت َســل ُم َعلــى
ِ ْ َ ّ ْ َ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُ ِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َّ
ن ر ِب ِهــم ِإلــى مطلـ ِـع الفجـ َ ِـر و ِهـ َـی لیلــة القــد ِ َر قـ ِـدر ِفیهــا ولی ِتــی قبــل
الصائ َمــات بــإذ
َ ُ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ُ
َ ْ ُ ِ َ ِ َ ُِ ِ ِ َ ْ
َ
َ
َ
ـام ألـ ِـف شــه ٍر و العمــل ِفیهــا
أ
ـام ِص َیــام یو ِمهــا أفضــل ِمــن ِصیـ ِ
ن ُخ ِلــق آد ْم ع ِبألفـ ْـی ع َـ ْ ٍ
َْ
َ
ْ
َ
َ
َ
أفضــل ِمــن العمـ ِـل ِفــی ألـ ِـف شــه ٍر .
ماهــی اســت کــه در آن ،شــبی وجــود دارد کــه فرشــتگان از آســمان فــرود آمــده ،بــر
مــردان و زنــان روزهدار ،بــه اذن پروردگارشــان تــا طلــوع ســپیده ســام میدهنــد و
آن شــب« ،شــب قدر» اســت .دو هزار ســال پیش از آن که آدم علیهالســام آفریده
شــود ،والیــت مــن در آن شــب ،مقـ ّـدر شــد .روزه گرفتــن آن ،برتــر از روزهداری هــزار
مــاه اســت و عمــل در آن ،برتــر از عمــل در هــزار مــاه اســت.
َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ َّ
َ
َّ
الصا ِئ ِمیـ َـن َو ّ
ـات و ِإن
ـى
ـ
ل
َأیهــا النــاس ِإن شــموس شــه ِر رمضــان لتطلــع ع
الصا ْ ِئ َمـ ِ
َّ ْ َّ
َ َ
ُ
أ ْق َمـ َـار ُه َل َی ْط َلـ ُـع َع َل ْیهـ ْـم ب َّ
اهَّلل
الر ْ َح َمـ ِـة َو َمــا ِْم ُـ ْـن َیـ ْـو ٍم َو ل ْیلـ ٍـة ِمـ َـن الشــه ِر ِإل َو ال ِبـ ّـر ِمـ ْـن َ ِ
َِ ِ
َ َ
ً َ
َ
َت َع َالــى َی َت َن َاثـ ُـر ِمـ َـن ّ
اهَّلل َبـ ْـد َرة کـ ُـر َم َعلــى
السـ َـم ِاء َعلــى َهـ ِـذ ِه ال ّم َـ ِـة ف َمـ ْـن ظ ِفـ َـر ِمـ ْـن ِن َثـ
ـار ِ
ِ
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َْ َ
َ ٌ َ
اهَّلل .
اهَّلل ِإل َج َعــل ال َج ّنــة َمثـ َـو ُاه ِع َبــاد ِ
اهَّلل َیـ ْـو َم َیلقاهــا َو َمــا کـ ُـر َم ع ْبدعلــى ِ
ِ
ای مــردم! خورشــید مــاه رمضــان بــر مــردان و زنــان روزهدار ،بــا رحمــت میتابــد و
مــاه آن بــا رحمــت بــر آنــان نورافشــانی میکنــد و هیــچ روز و شــبی از ایــن مــاه
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نیســت ،مگــر آن کــه پــروردگار متعــال ،بــر ســر ایــن ّامــت ،نیکــی میافشــاند.
پــس هــر کــس از ریــزش نعمــت الهــی ّ
ذرهای بهرهمنــد گــردد ،در روز دیــدارش بــا
خــدا ،نــزد خداونــد ،گرامــی خواهــد بــود و هیــچ بنــدهای نــزد خــدا گرامــی نگــردد،
مگــر آن کــه خداونــد ،بهشــت را جایــگاه او قــرار میدهــد.
َ
َ ُّ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
ّ
ُ
ُ َ
َ
ال َّیــام َو َل َیالیــه أ ْف َضــل الل َیالــی َو َسـ َ
ـاع ُات ُه
ور أی ُامــه أفضــل
َِإ ّن َشـ ْـه َرک ْم ل ْیـ َـس کالشــه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ٌ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
ٌ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
وســه هـ َـو شــه ٌر َیزیــد ُ
ات هـ َـو شــه ٌر الشـ َـی ِ ُ
َ
َ ْ ُ َ
أ ْفضــل ّ
اهَّلل
الســاع ْ ِ
اطین ْ ِف ُیـ ِـه مغلولـ ُـة محَب ْ ُ َ ْ ُ ْ ِ
َ
ْ
ِف ِ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
َ ُ َ ُ
َ َْ َ َ ٌْ ُ َ
ـان
یــهْ الرزاق و ْالجــال و ی َکتــب ِف َیـ ِـه وفــد بی ِتـ َ ِـه و ْهــو شــهر َّیقَبــل أهــل ِالیمـ ِ
ب ْال َمغ ِف َــر ِة َو ّ َ َ ّ ْ َ ّ ْ َ
ـاة ال َم ِلـ ِ ّ
ـان .
ـان َو َم ْرضـ ِ
ِ
ـک الدیـ ِ
الرضــو ِان و الــرو ِح و الریحـ ِ
ِ
بنــدگان خــدا! ایــن مــاه شــما ،همچــون دیگــر ماههــا نیســت .روزهایــش برتریــن
روزهاســت و ش ـبهایش برتریــن ش ـبها و ســاعاتش برتریــن ســاعات اســت .آن،
ماهــی اســت کــه شــیطانها در آن در بنــد و زندانیانــد؛ ماهــی کــه خداونــد در
آن ،روزیهــا و اجلهــا را میافزایــد و میهمانــان خان ـهاش را مینویســد؛ ماهــی
کــه اهــل ایمــان بــا آمــرزش و رضــای الهــی ،بــا شــادی و نعمتهــای الهــی ،و بــا
خشــنودی فرمانــروای دادگــر و توانــا ،پذیرفتــه میشــوند.
ُ
َ
َ
َ ُّ َ َّ
ُ
ْ
َ
ـک فــی َشـ ْـهر َک َهـ َـذا َض ْیـ ُـف َر ّبـ َ
الصائــم َت َد َّبـ ْـر َأ ْمـ َـر َک َفإ َّنـ َ
ـک انظـ ْـر ک ْیــف تکـ ُ
ـون
أیهــا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـک َعـ ْـن َم َعاصــی َر ّبـ َ
ـک َو َن َهــار َک َو َک ْیـ َـف َت ْح َفـ ُـظ َج َوار َحـ َ
فــی َل ْیلـ َ
ـک ْان ُظـ ْـر َأ ْن َل َت ُکـ َ
ـون
ِ
ِ
ِ
َّ ْ َ ً َ ِ َّ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ ُ َ َ َ ُ
ـون ع ْنــدَ
َ
ـار غ ِافــا فینق ِضـْـی شــهرک و قــد ب ِقــی علیــک ِوزرک فتکـ ِ
ِباللیـ ِ َـل نا ِئم َــا و ِبالنهـ ُ ِ
َ َ
َ
الصا ِئ ِمیـ َـن أ ُج َور ُهـ ْـم ِمـ َـن ال َخ ِاســر َ
ْاسـ ِـتیف ِاء ّ
یک ِهـ ْـم ِمـ َـن
ین َو ِع ْنـ ْـد ف ْو ِز ِهـ ْـم ِبک َر َامـ ِـة َم ِل ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ودیــن .
ال َم ْح ُر ِومیـ َـن و ِعنــد َســعاد ِت ِه ْم ِبمجــاو َر ِة َر ِب ِهـ ْـم ِمــن المط ُر ِ
ای روزهدار! در کار خویــش نیــک بنگــر ،کــه در ایــن مــاه ،میهمــان پــروردگار خویش
هســتی  .بنگــر کــه در شــب و روزت چگونـهای و چگونــه اعضــای خــود را از نافرمانی
خــدا حفــظ میکنــی .بنگــر تــا مبــادا شــب در خــواب باشــی و روز در غفلــت؛ پــس
ایــن مــاه بــر تــو بگــذرد و بــار گناهــت همچنــان بــر دوشــت مانــده باشــد؛ پــس آنــگاه
کــه روزهداران پاداشهــای خــود را میگیرنــد ،تــو از زیانــکاران باشــی و آنــگاه کــه
بــه کرامــت فرمانــروای خویــش نایــل میشــوند ،از محرومــان گــردی و آنــگاه کــه
بــه همســایگی بــا پروردگارشــان ســعادتمند میشــوند ،تــو از طردشــدگان باشــی!
َ ُّ َ َّ
ـک َر ُّبـ َ
ک َفـ َـأ َّی َبــاب َت ْقصـ ُـد ؟ َو إ ْن َح َر َمـ َ
الصائـ ُـم إ ْن ُطــر ْد َت َعـ ْـن َبــاب َملیــک َ
ـک
أیهــا
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ـک ؟ َو إ ْن أ َذ ّلـ َ
ـک َف َمـ ْـن َذا ّالــذی ُی ْکر ُمـ َ
ـک ؟ َو إ ْن أ َه َانـ َ
َف َمـ ْـن َذا ّالــذی َی ْر ُز ُقـ َ
ـک َف َمــنْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـک َف َمـ ْـن َذا َّالــذی َی ْن ُصـ ُـر َک ؟ َو إ ْن َلـ ْـم َی ْق َب ْلـ َ
َذا َّالــذی ُیعـ ُّـز َک ؟ َو إ ْن َخ َذ َلـ َ
ـک ِفــی ُز ْمـ َـر ِة
ِ
ِ ِ
َ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ُ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ِ َ َ
ْ
ـک ف َمـ ْـن َت ْر ُجــو ِل ُغفـ َـر ِان
ودی ِتــک ؟ و ِإن لــم ی ِقلــک عثرتـ
ب
ع
ب
ـع
ـ
ج
ر
ت
ـن
ـ
م
ـى
ـ
َع ِبیـ ِـد ِه ف ِإل
ِ ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ـون ُح ّج ُتـ َ
ُذ ُن َ َ ْ َ َ َ
ـک ب َح ِقـ ِـه ف َمــا ذا َیکـ ُ
ـک ؟
وبــک ؟ و ِإن طالبـ ِ
ِ
ای روزهدار! ا گــر از درگاه صاحبــت رانــده شــوی ،بــه کــدام درگاه روی خواهــی
آورد؟ و ا گــر پــروردگارت محــروم ســازد ،کیســت کــه روزیات دهــد؟ و ا گــر تــو را
خــوار شــمرد ،کیســت کــه ا کرامــت کنــد؟ و ا گــر ذلیلــت ســاخت ،کیســت کــه
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کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

ّ
عزتــت بخشــد؟ و ا گــر تــو را وا گذاشــت ،کیســت کــه یــاریات کنــد؟ و ا گــر تــو را در
جمــع بندگانــش نپذیرفــت ،بندگـیات را بــه آســتان چــه کــس خواهــی بــرد؟ و ا گــر
از خطایــت در نگذشــت ،بــرای آمــرزش گناهانــت بــه کــه امیــد خواهــی بســت؟ و ا گر
حـ ّـق خویــش را از تــو طلبیــدّ ،
حجــت تــو چــه خواهــد بــود؟
َ ُّ َ َّ
الصائ ُــم َت َق َّــر ْب إ َلــى اهَّلل بتـ َـا َوة ک َتابـ ِـه فــی َل ْیلـ َ
ـک َو َن َهــار َک َفــإ َّن ِک َتـ َ
اهَّلل
أیهــا
ـاب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ََُْ
َ ٌ ُ َ َّ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ
ْ َ َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ـات الجنـ ِـة ِب ِقــراء ِة
ـافع مشــفع یشــفع یــوم ال ِقیامـ ِـة ِلهـ ِـل ِتلو ِتـ ِـه فیعلــون درجـ ِ
شـ ِ
َآیا ِتـ ِـه َب ِّشـ ْـر.
ای روزهدار! در شــب و روزت بــا تــاوت کتــاب خــدا ،بــه او تقـ ّـرب بجــوی ،کــه
همانــا کتــاب خــدا ،شــفیعی اســت کــه روز قیامــت ،شــفاعتش بــرای قرآنخوانــان
پذیرفتــه اســت و بــا خوانــدن آیــات آن ،از درجههــای بهشــت بــاال میرونــد.
َ ُّ َ َّ
َ ْ ُ ٌ َ ََ ُ َ
ــک فــی َشـ ْـهر ص َی ُامـ َ
الصائ ُــم َفإ َّن َ
ـک ِفیـ ِـه َت ْســب ٌ
یح وَ
أیهــا
ِ
ِ
ِ
ـک ٌ ِفیـ ِ ُـه ُمفــروض و ن ْف ُسـ ٌ َ ُ ِ
ٍ
ِ
َُْ َ
َ ٌَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ن ْو ُمــک ِفیـ ِـه ِعبــادة و طاعتــک ِفیـ ِـه مقبولــة و ذنوبــک ِفیـ ِـه مغفــورة و أصواتــک ِفیـ ِـه
َُ ُ
َُ َ
َ
ٌ
ٌ
َ ْ
َم ْسـ ُـم َ
ُ
اج ُاتـ َ
وعة َو ُم َن َ
ـک ِفیـ ِـه َم ْر ُح َ
اهَّلل ص یقــول :
ومــة َو لقــد َسـ ِـم ْعت َح ِب ِیبــی رســول ِ
ََ
مــژده ای روزهدار! تــو در ماهــی هســتی کــه روزهداریــت در آن ،واجــب ،نفــس
ُ
کشــیدنت در آن ،تســبیح ،خفتنــت در آن ،عبــادت ،طاعتــت در آن ،پذیرفتــه،
گناهانــت در آن ،آمرزیــده ،صداهایــت در آن ،شــنیدهشــده ،و مناجــات در آن،
مــورد ّ
ترحــم اســت .از حبیبــم پیامبــر خــدا شــنیدم کــه میفرمــود:
ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ
ُّ َ َ
َ
َّ َّ
ـار ل َی ْعلـ ُـم
ل َت َبـ َـار َک َو َت َعالــى ع ْنـ َـد ف ْطــر کل ل ْیلـ ٍـة مــن شــهر رمضــان عتقــاء مــن النـ
إن
ِ َ َ َ ِ ُ ْ َّ ُ ُ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ُِ َ َ َ ِ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ِ ُ ْ َ ِ َ ْ ُ
عدُدهــم ِإل اهَّلل هــو ِفــی ِعلـ ِـم الغیـ ِـب ِعنــده فـ ِـإذا کان ِآخــر لیلـ ٍـة ِمنــه أع ِتــق ِفیهــا ِمثل
ََ َ َ
ـام ِإل ْی ِه .
َمــا أ ْع ِتـ َـق ِفــی َج ِم ِیعـ ِـه فقـ
خداونــد متعــال را در هنــگام افطــار هــر شــب مــاه رمضــان ،آزادشــدگانی از آتــش
اســت کــه شــمار آنــان را کســی جــز خداونــد نمیدانــد .شــمار آنــان ،نــزد او در علــم
غیــب اســت .پــس چــون آخریــن شــب ایــن مــاه شــود ،خداونــد بــه شــمار همــه
کســانی کــه در تمــام ایــن مــاه آزاد کــرده ،آزاد خواهــد نمــود.
َ ُ ٌ
ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ُْ ْ
ـک بـ ِـه َحب ُیبـ َ
َ ْ َ َّ َ َّ َ َ
ـک ِفــی
ِ
َرجــل ِمــن همــدان فقــال یــا أ ِمیــر المؤ ِم ِنیــن ِزدنــا ِممــا حدثـ ِ
شـ ْـهر َر َم َضـ َ
ـان .
ِ
َ
مــردی از قبیلــه ه ْمــدان برخاســت و گفــت :ای امیــر مؤمنــان! از آنچــه حبیــب تــو
دربــاره مــاه رمضــان فرمــود ،بیشــتر بگــو.
َ
ُ
َ
ُ
ََ َ َ
َ
َ
َ
ْ
ـام شــه َر َر َمضـ َ
اهَّلل ص َیقــول َمـ ْـن َصـ َ
ـان
فقــال ن َعـ ْـم َسـ ِـم ْع ُت أ ِخـ
ـی َو ْابـ َـن ع ِ ّمــیَ َر ُ ْســول ِ
ْ
َ َّ َ
ْ
َ
َ َ َ
َ َ ُ َ َ َ
ـار ِم َدخــل الجنــة .
فح ِفــظ ِفیـ ِـه نفســه ِمــن المحـ ِ

فرمــود :باشــد! شــنیدم کــه بــرادر و پســر عمویــم ،پیامبــر خــدا ،میفرمــود« :هــر
کــس مــاه رمضــان را روزه بــدارد و خــود را در ایــن مــاه از حرامهــا نگــه دارد ،وارد
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بهشــت میشــود».
َ
َ
ْ
َ َ َْ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ
ـوک َو ْابـ ُـن َع ّمـ َ
ـک بـ ِـه أ ُخـ َ
َ ْ َ َّ َ ّ َ َ
ـک ِفــی
ِ
َقــال الهمدا ِنـ ّـی یــا أ ِمیــر المؤ ِم ِنیــن ِزدنــا ِممــا حدثـ ِ
شـ ْـهر َر َم َضـ َ
ـان .
ِ
آن مــرد همدانــی گفــت :ای امیــر مؤمنــان! از آنچــه بــرادر و پســر عمویــت دربــاره مــاه
رمضــان فرمــود ،بیشــتر بگو.
َُ َ
َُ ُ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ً َ ْ َ ً
ُ َ
َ َ َ
اهَّلل ص یقــول مــن صــام رمضانِإیمانــا و اح ِتســابا
قـ
ـال ن َعـ ْ ْـم َسـ ِـم ْعت خ ِل ِیلــی رســول ِ
َ َ َ َ َّ َ
دخــل الجنــة .
فرمــود :باشــد! شــنیدم کــه دوســتم پیامبــر خــدا میفرمــود« :هــر کــس از روی
ایمــان و بــه خاطــر اجــر الهــی[ ،مــاه] رمضــان را روزه بــدارد ،وارد بهشــت میشــود».
َ َّ
ک ب ِه َخل ُیل َ
َق َال ْال َه ْم َدان ُّی َیا َأم َیر ْال ُم ْؤمن َ ْ َ َ َّ َ َ
ک ِفی َهذا الش ْه ِر .
ین ِزدنا ِم ّما َحدث ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
مــرد همدانــی گفــت :ای امیــر مؤمنــان! از آنچــه دوســتت دربــاره ایــن مــاه فرمــود،
بیشــتر بگــو.
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ََ َ َ
َ
ُ
اهَّلل ص َیقــول َمـ ْـن َصـ َ
ـام
فقــال ن َع َْــم َس ِــم ْعت َسـ ِّـید ال ّو ِلیـ َـن َو ال ِخریـ َـن َر ُســول ِ
َ
ْ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
ْ
َر َم َض َ
ــان فل ْــم ُیف ِطـ ْـر ِفــی َشـ ْـی ٍء ِمــن لیا ِلیـ ِـه علــى حــر ٍام دخللجنــة .
فرمــود :باشــد! شــنیدم کــه َســرور ّاولیــن و آخریــن ،پیامبــر خــدا میفرمــود« :هــر

کــس [مــاه] رمضــان را روزه بــدارد و در ش ـبهای آن حــرام نخــورد ،وارد بهشــت
میشــود».
َ
ُ َْ
َ
ْ
ْ
ََ َ ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
فقــال ال َه ْم َدا ِنـ ُّـی یــا أ ِمیـ َـر ال ُمؤ ِم ِنیـ َـن ِزدنــا ِم ّمــا حدثــک ِبـ ِـه َسـ ِّـید ال ّو ِلیـ َـن َو ال ِخ ِریـ َـن
َ
َ
ّ
ِفــی َهــذا الشـ ْـه ِر .
مــرد همدانــی گفــت :ای امیــر مؤمنــان! از آنچــه ســرور ّاولیــن و آخریــن بــا تــو دربــاره
ایــن مــاه گفــت ،بیشــتر بگــو.
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
ـاء و المرسـ ِـلین و المل ِئکـ ِـة المقر ِبیــن یقــول ِإن
فقــال نعــم س ِــمعت أفضــل النبیـ
َ ّ ِ ُِّ
ْ ُ
ْ
الشـ ُ
ور .
ـه
َسـ ِّـی َد ال َو ِص ِّییـ َـن ُیق َتــل ِفــی سـ ِـی ِد
ِ
فرمــود :باشــد! شــنیدم کــه برتریـ ِـن پیامبــران و فرســتادگان و فرشــتگان مقـ ّـرب
میفرمــود« :همانــا َســرور اوصیــا ،در َســرور ماههــا کشــته میشــود».
ُ
َ َ َ ّ ُ ُّ
َ
َُْ ُ
الش ُه َ َ ْ َ ّ ُ ْ َ ّ َ َ َ َ َّ َ ّ ُ ّ ُ
ور؟
اهَّلل و ما س ِید
فقلت َیا َر ُسول ِ
ور و من س ِید الو ِص ِیین قال أما س ِید الشه ِ
ِ
گفتم :ای پیامبر خدا! سرور ماهها ،کدام است و سرور اوصیا کیست؟
َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ ّ ُ ْ َ ّ َ َ َ ْ
ت َیا َع ِل ُّی .
ین فأن َ 
فشهر رمضان و أما س ِید الو ِص ِی
فرمــودّ :
«امــا ســرور ماههــا ،مــاه رمضــان اســت و ّامــا ســرور اوصیــا ،تویــی ،ای
علــی!»
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َ
َ َّ َ َ َ َ
َُْ ُ
ک لکا ِئ ٌن ؟
اهَّلل ف ِإن ذ ِل
فقلت َیا َر ُسول ِ
گفتم :ای پیامیر خدا! آیا چنین خواهد شد؟
َّ
َ َ
َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ً
ُ َ َ َُ
قــال ِإی َو َر ّ ِبــی ِإنـ ُـه َی ْن َب ِعــث أ ْشــقى أ ّم ِتــی شـ ِـقیق ع ِاقـ ِـر ناقـ ِـة ثمــود ثــم یض ِربــک ضربــة
ـک ُت ْخ َضـ ُـب م ْن َهــا ل ْح َی ُتـ َ
َع َلــى َف ْرقـ َ
ـک .
ِ
ِ
ِ
ّ
ـرادر
فرمــود :آری ،بــه پــروردگارم ســوگند! همانــا نگونبختتریـ ِـن امــت مــن ،بـ ِ
پیکننــده ناقــه ثمــود ،برمیخیــزد و ضربتــی بــر فــرق ســرت میزنــد کــه محاســنت
از خــون آن ،رنگیــن میشــود.
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ََ
َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ
یب فقطع ع خطبته و نزل
فأخذ الناس ِبالبک ِاء و الن ِح ِ
پــس مــردم شــروع بــه گریــه و شــیون کردنــد .و حضــرت علــی علیهالســام
خطبــهاش را بــه پایــان بــرد و فــرود آمــد.
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روزه ،رمضان و قرآن
پدید آورنده  :آیة اهّلل جوادی آملی  /تهیه و تدوین :حجة االسالم و المسلمین محمد رضا مصطفی پور

روزه یکــی از مهــم تر یــن عبــادت هــای مســلمانان و مؤمنــان اســت کــه بــه
عنــوان یکــی از مؤثرتر یــن عوامــل بــرای پــرورش روح تقــوا در تمــام زمینــه هــا و
همــه ابعــاد بــه مؤمنــان معرفــی شــده اســت.
انجــام ایــن عبــادت در مــاه رمضــان در طــول یــک مــاه کامــل بــر آن هــا واجــب
اســت .ماهــی کــه مهمتریــن امتیــاز آن نــزول قــرآن بــه منظــور هدایــت انســان هــا
در آن اســت.
در ایــن مقالــه در رابطــه بــا مقولــه هــای ســه گانــه فــوق یعنــی روزه ،مــاه رمضان
و قــرآن در ســه فصــل ســخن بــه میــان مــی آیــد

فصل اول :روزه
روزه تکلیفــی اســت کــه مؤمنــان وظیفــه دارنــد در ماه مبــارک رمضــان آن را به منظور
تقـ ّـرب بــه خــدا بــا تــرک خــوردن و آشــامیدن و ماننــد آن از طلــوع فجــر تــا اذان مغــرب
در طــول یــک مــاه کامــل کــه گاه  29روز و گاه  30روز اســت ،آن را بــه انجــام رســانند.
ّ
قــرآن کریــم خطــاب بــه مؤمنــان فرمــود :یــا ّایهــا الذیــن آمنــوا کتــب علیکــم الصیــام
ّ
ّ
کمــا کتــب علــی الذیــن مــن قبلکــم لعلکــم تتقــون؛( )1ای افــرادی کــه ایمــان آورده
ایــد ،روزه بــر شــما نوشــته شــده ،همــان گونــه کــه بــر کســانی کــه قبــل از شــما بــوده
انــد نوشــته شــده تــا پرهیــزکار شــوید.

ّ
تجلی رحمت خدا در تکلیف روزه
ّ
بــا ایــن کــه روزه از ارکان اســام اســت امــا انجــام آن بــا مشــقت و محرومیــت از لذایــذ
مــادی و مشــکالتی چــون ّ
تحمــل رنــج گرســنگی و تشــنگی همــراه اســت امــا
ً
ّ
خداونــد اوال آن را بــا خطــاب عاطفــه برانگیــز و مســؤولیت بخــش یــا ایهــا
ّالذیــن آمنــو همــراه کــرده اســت تــا عــاوه بــر ّ
اهمیــت موضــوع روزه ،بــه
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ّ
مؤمنــان عظمــت و کرامــت ببخشــد .امــام صــادق(ع) فرمــود :لــذة مــا فــی النــداء ازال
ّ
ّ
تعــب العبــادة و العنــاء؛( )2لــذت خطــاب یــا ّایهــا الذیــن آمنــو آن چنــان اســت کــه
ســختی و مشــقت ایــن عبــادت را از بیــن بــرده اســت.
ً
ثانیــا بــا بیــان ایــن حقیقــت کــه روزه اختصــاص بــه مســلمانان نــدارد بلکــه در ّامــت

هــای پیشــین نیــز بــوده اســت ،ایــن مطلــب را گوشــزد مــی کنــد ایــن وظیفــه ،وظیفه
همــه انســان هــا در هــر دینــی بــوده اســت و ایــن خــود ترغیــب بــر فعــل و ّ
تطیــب نفــس
اســت لــذا مــی فرمایــد :ایــن عبــادت تنهــا بــر شــما واجــب نشــد ،بلکــه هیــچ امتــی از
ایــن طاعــت مســتثنا نبــوده انــد.
ً
ثالثــا بــا بیــان فایــده روزه و فلســفه انجــام آن یعنــی تحصیــل تقــوا آن را یــک موضــوع
دوســت داشــتنی و گــوارا مــی ســازد.
ً
رابعــا بــا بیــان ایــن حقیقــت کــه گرفتــن روزه بــرای شــما خیــر اســت و ان تصومــوا
ّ
خیرلکــم رحمــت خــود را متجلــی ســاخته اســت تــا مؤمنــان بــا عالقــه و عشــق و
محبــت بــه ایــن وظیفــه الهــی بپردازنــد.

روزه در دیگر ادیان
روزه بــر پیــروان دیگــر ادیــان نیــز واجــب بــوده اســت و برخــی گفتــه انــد ایــن تکلیــف
از عهــد آدم تــا کنــون وجــود داشــته)3(.
نا گفتــه نمانــد هماننــدی روزه مســلمانان بــا غیــر مســلمانان در اصــل تکلیــف
اســت نــه در خصوصیــات آن ،زیــرا آیــه دربــاره ایــن مطلــب کــه روزه بــر همــه ّامــت
هــا بــدون اســتنثنا واجــب بــوده در ّ
کمیــت و کیفیــت نیــز یکســان بــوده ســا کت
اســت ،در برخــی نوشــته هــا آمــده اســت:
ّ
ّ
روزه بــه طــور کلــی در تمــام اوقــات در میــان هــر طایفــه ،هــر ملــت و مذهــب در
موقــع ورود انــدوه و زحمــت غیــر مترقبــه معمــول بــوده اســت)4(.
و حیــات حواریــون و مؤمنیــن ایــام گذشــته ،عمــری مملــو از افــکار لــذات و زحمــات
بیشــمار و روزه داری بود)5(.

هدف روزه
 1انســان مســافر اســت و مســافر بــه زاد و توشــه نیــاز دارد .بهتریــن ره توشــه
ـزودوا فـ ّ
ســالکان مســیر معــاد تقواســت و تـ ّ
ـان خیــر الــزاد التقــوی؛( )6توشــه
برگیریــد زیــرا بهتریــن توشــه تقــوا اســت.
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بــرای رســیدن بــه تقــوا گاه بایــد اندیشــه را از راه تعلیــل و تحلیــل علمــی و
زمانــی بــا تأییــد انگیــزه از راه دســتورهای عملــی تقویــت کــرد در آیــه مــورد نظــر
دســتور عملــی بــه روزه را عاملــی بــرای پیدایــش ایــن ره توشــه معنــوی مــی کنــد کــه
انســان روزه دار بــا روزه داری بــه تقــوا مــی رســد.
 2روزه دارای ابعــاد گونا گــون و آثــار فراوانــی از نظــر مــادی و معنــوی اســت ،روزه
هــم در بعــد اخالقــی آثــاری دارد و هــم از نظــر اجتماعــی و هــم از نظــر بهداشــتی و
روانــی و تأمیــن صحــت و ســامتی انســان.
روزه از نظــر اخالقــی روح انســان را تلطیــف و اراده انســان را قــوی و امیــال و غرائــز
ً
اوال بــا ّ
تحمــل گرســنگی و تشــنگی و
او را تعدیــل مــی کنــد .زیــرا انســان روزه دار
ّ
چشــم پوشــی از لــذت جنســی ،روح خــودش را تلطیــف مــی کنــد و از ایــن طریــق
ّ
زمــام نفــس ســرکش را در اختیــار داشــته و بــر هــوس هــا و شــهوات خــود مســلط مــی
ّ
گــردد و بــا تســلط بــر آن قلــب انســان از نــور و صفــا برخــوردار مــی گــردد.
ً
و ثانیــا بــا تــرک موقــت خوردنــی هــا و نوشــیدنی هــا و لذایــذ بــا امــکان دسترســی بــه
آن هــا از طریــق حــال ،روحیــه مقاومــت را در خــود تمریــن مــی دهــد تــا در غیــر مــاه
رمضــان از حــرام اجتنــاب کنــد و بــه عبــارت دیگــر :اراده خــود را تقویــت مــی کنــد تــا
بــه راحتــی از هرچــه کــه حــرام اســت دوری گزینــد.
ً
و ثالثــا بــا اراده قــوی ،امیــال خــود را تعدیــل مــی کنــد نــه چــون حیوانــات کــه تنهــا
تحــت تأثیــر غرائــز عمــل کنــد بلکــه غرائــز خــود را در اختیــار دارد کــه د رجایــی کــه
بایــد آن را اعمــال کنــد ،اعمــال کنــد و در جایــی کــه بایــد کنتــرل کنــد و اعمــال
ّ
نکنــد ،اعمــال نمــی کنــد و باألخــره روزه انســان را از عالــم حیوانــات ترقــی داده و
بــه عالــم ملکــوت و فرشــتگان صعــود مــی دهــد.
در روایــات اســامی روزه را ســپری در برابــر آتــش دوزخ معرفــی مــی کنــد .پیامبــر
ا کــرم(ص) فرمــود :الصــوم جنــة مــن النــار؛( )7روزه ســپری اســت در برابــر آتــش
دوز خ.
امــام صــادق(ع) از پدرانــش نقــل مــی کنــد کــه پیامبــر ا کــرم(ص) بــه اصحابــش
فرمودنــد :اال اخبرکــم بشــی ء ان انتــم فعلتمــوه تباعدالشــیطان منکــم کمــا
تباعدالمشــرق مــن المغــرب بــه قالــوا بلــی یــا رســول اهّلل (ص) قــال :الصــوم یســود
وجهــه و الصدقــة ّ
تکســر ظهــره و الحــب فــی اهّلل و المــوازرة علــی العمــل الصالــح
یقطــع دابــره و االســتغفار یقطــع وتینــه و لــکل شــی ء زکاة و زکاة االبــدان الصیام؛()8
روزه روی شــیطان را ســیاه مــی کنــد و انفــاق و صدقــه دادن در راه خــدا پشــت او
را مــی شــکند و دوســت داشــتن بــه خاطــر خــدا و مواظبــت بــر عمــل صالــح دنبالــه
او را قطــع مــی کنــد و طلــب مغفــرت از خــدا رگ گــردن او را قطــع مــی کنــد و بــرای
هرچیــزی زکاتــی اســت و زکات بــدن روزه گرفتــن اســت.
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حضــرت امیــر(ع) فرمــود :والصیــام ابتـ ً
ـاء الخــاص العمــل؛( )9خــدای ســبحان از ایــن
جهــت روزه را واجــب فرمــود کــه روح اخــاص در مــردم پــرورش یابــد.
ّ
پیامبــر ا کــرم(ص) فرمــودّ :ان للجنــة بابـ ًـا یدعــی ّ
الریــان الیدخــل منــه ال
الصائمــون؛( )10بهشــت دری دارد بــه نــام ّریــان (ســیراب شــده) کــه تنهــا روزه داران

از آن وارد مــی شــوند».

مشاهده ملکوت
روزه دار بــه دلیــل صبــر و مقاومــت در برابــر گرســنگی و تشــنگی و امیــال و غرائــز مــی
توانــد ملکــوت را مشــاهده کنــد .توضیــح آن کــه :بزرگتریــن مانــع پیشــرفت معنــوی
بشــر اشــتغال بــه خــوردن و آشــامیدن و لذائــذ بدنــی اســت و بهتریــن عامــل رشــد
روحــی وی نزاهــت و پرهیــز از ایــن امــور اســت روزه انســان را از اشــتغال بــه امــور
مــادی بــاز مــی دارد و فراغــت بیشــتری بــرای او فراهــم مــی کنــد تــا در راز آفرینــش
خــود بیندیشــد و زادراهــش را فراهــم آورد ،روزه بهتریــن راه بــرای رســیدن بــه
باطــن عالــم و مشــاهده ملکــوت آن اســت.
کــم خــوری و رعایــت اعتــدال از بهتریــن راه هــای طـ ّـی مســیر کمــال اســت چنــان
چــه پرخــوری از بزرگتریــن موانــع کمــال بــه شــمار مــی آیــد .بــر همیــن اســاس
برخــی بــزرگان فرمودنــد :در فضیلــت روزه همیــن بــس کــه انســان روزه دار شــبیه
فرشــتگان مــی شــود و غــذای او چــون فرشــتگان تســبیح و تحمیــد حضــرت حــق
تعالــی اســت.
در روایتــی از امــام رضــا(ع) علــت دســتور بــه روزه داری ســؤال شــد ،آن حضــرت
ّ
فرمــود :لکــی یعرفــوا الــم الجــوع و العطــش فلیســتدلوا علــی فقــر اآلخــرة و لیکــون
ً
ً
ً
ً
ً
الصائــم خاشــعا ذلیــا مســتکینا مأجــورا محتســبا عارفــا صابــرا علــی مــا اصابــه مــن
الجــوع و العطــش فیســتوجب الثــواب مــع مــا فیــه مــن االمســا ک عــن الشــهوات
ّ
ً
ً
ً
و یکــون ذلــک واعظــا لهــم فــی العاجــل و رائضــا لهــم علــی اداء مــا کلفهــم و دلیــا
ّ
لهــم فــی اآلجــل و لیعرفــوا شــدة مبلــغ ذلــک علــی اهــل الفقــر و المســکنة فــی الدنیــا
فیـ ّ
ـؤدوا الیهــم مــا افتــرض اهّلل لهــم فــی اموالهــم؛( )11علــت تشــریع روزه آن اســت
ً
کــه اوال مســلمانان رنــج گرســنگی و تشــنگی را دریابنــد و بــه فقــر و نیــاز آخــرت راه
ً
یابنــد و ثانیــا انســان روزه دار در برابــر خــدا خاشــع و خاضــع بــوده و از اجــر و پــاداش
برخــوردار شــده و بــر آن چــه کــه از گرســنگی و تشــنگی بــه او مــی رســد صبــر کنــد
ً
تــا اســتحقاق ثــواب خــدا را بیابــد و ثالثــا روزه داری ســبب جلوگیــری از شــهوت
ً
هــا مــی شــود و رابعــا روزه داری ســبب مــی شــود تــا او واعظــی در حــال داشــته و
ً
ریاضتــی را ّ
تحمــل کــرده تــا در آخــرت از آثــار آن بهــره منــد شــود و خامســا
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بدانــد گرفتــاری هایــی کــه بــه فقیــران و نیازمنــدان در دنیــا مــی رســد پــس
حقوقــی را کــه در امــوال خــود دارد بــه آن هــا پرداخــت کنــد.
ّ
از ایــن روایــت اســتفاده مــی شــود انســان ســیر در برابــر خــدا خشــوع و ذلــت بایســته
را نــدارد ،از ایــن رو خــدا فرمــود :روزه بگیریــد تــا بــا تقــوا باشــید منشــأ فجــور شــهوت
و غضــب اســت و قـ ّـوه غضــب نیــز در خدمــت شــهوت اســت ،بیشــتر انســان هــای
ظاهــری حیــوان شــهوی انــد و قـ ّـوه غضــب در آنــان بــرای دفــع از مشــتهیات
نفســانی اســت و در ایــن روایــت امــام رضــا(ع) روزه گرفتــن را عامــل شکســته شــدن
شــهوت مــی دانــد.
انسان روزه با روزه دارای واعظ درونی است که او را نسبت به آخرتش پند دهد.
از نظــر اجتماعــی نیــز روزه درس مســاوات و برابــری در میــان افــراد اجتمــاع اســت
انســان هــای متمکــن و ثروتمنــد بــا انجــام ایــن دســتور دینــی ،موقعیــت گرســنگان
و محرومــان اجتمــاع را بــه طــور محســوس درمــی یابنــد .از ایــن روی مــی یابیــم کــه
هشــام ابــن حکــم از علــت تشــریع روزه ســؤال مــی کنــد ،امــام صادق(ع) جــواب می
ّ
فرمایــد :انمــا فــرض اهّلل عـ ّـز و جــل الصیــام لیســتوی بــه الغنــی و الفقیــر و ذلــک ان
ً
الغنــی لــم یکــن لیجــد مـ ّـس الجــوع فیرحــم الفقیــرّ ،
الن الغنــی کلمــا اراد شــیئا قــدر
ّ
ّ
علیــه فــاراداهّلل عـ ّـز و جــل ان یســتوی بیــن خلقــه و ان یذیــق الغنــی مــس الجــوع و
ّ
االلــم لیــرق علــی الضعیــف و یرحــم الجائــع؛( )12روزه بــه ایــن دلیــل واجــب شــده
اســت کــه میــان غنــی و فقیــر مســاوات و برابــری بــر قــرار گــردد و ایــن بــه خاطــر
آن اســت کــه غنــی طعــم گرســنگی را بچشــد و نســبت بــه فقیــر ادای حــق کنــد،
زیــرا اغنیــاء و ثروتمنــدان هرچــه را بخواهنــد بــرای آن هــا فراهــم اســت ،خــدا مــی
خواهــد میــان بنــدگان خــود مســاوات باشــد و طعــم گرســنگی و درد و رنــج را بــه
ثروتمنــدان بچشــاند تــا نســبت بــه ضعیفــان و گرســنگان ترحــم و دلســوزی کننــد.
انســان روزه دار عــاوه بــر ترحــم و دلســوزی نســبت بــه نیازمنــدان ،و شــریک شــدن
بــا آن هــا در ّ
تحمــل رنــج گرســنگی و تشــنگی ،مــازاد مصــرف خــود را ذخیــره و آن را
در اختیــار نیازمنــد قــرار مــی دهــد.

ویژگیهای روزه
روزه در آموزه های اسالمی ویژگی هایی دارد که به آن ها اشاره می شود:
 )1سالمتی و تندرستی
پیامبــر اســام(ص) فرمــود :ان اهّلل اوحــی الــی نبـ ّـی مــن بنــی اســرائیل :اخبــر
قومــک ان لیــس عبــد یصــوم یومـ ًـا ابتغــاء وجهــی اال ّ
صحــت جســمه
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واعظمــت اجــره؛( )13خــدای ســبحان بــه پیامبــری از بنــی اســرائیل وحــی کــرده
اســت بــه قومــت خبــر بــده کــه بنــده ای روزی را روزه نمــی گیــرد بــرای رضــای خــدا
جــز ایــن کــه جســمش ســالم مــی مانــد و پاداشــش بــزرگ داشــته مــی شــود.
و در روایــت دیگــری فرمــود :صومــوا تصحــوا؛( )14روزه بگیریــد ســالم مــی شــوید.
ّ
ّ
ّ
الحمیــة رأس کل
بــا توجــه بــه ایــن کــه پیامبــر فرمــود :المعــدة بیــت کل داء و
دواء؛( )15معــده خانــه تمــام دردهــا و امســا ک باالتریــن داروهاســت .روشــن مــی
شــود انســان روزه داری کــه در مــاه رمضــان از خــوردن و آشــامیدن خــودداری مــی
کنــد ،دســتگاه گوارشــی او بــه اســتراحت پرداختــه و مــواد زائــد بــدن را دفــع مــی
کنــد.
 )2عبادت بی مانند
روزه دارای خصلتــی اســت کــه در اعمــال عبــادی دیگــر یافــت نمــی شــود از ایــن
رو راوی مــی گویــد :بــه پیامبــر ا کــرم(ص) گفتــم :مــرا بــه کاری فرمــان ده کــه بــا
عمــل بــه آن خــدای ســبحان بــه مــن ســود و منفعــت اعطــاء کنــد .پیامبــر(ص)
فرمــود :علیــک بالصــوم فانــه المثــل لــه؛( )16بــر تــو بــاد بــه روزه گرفتــن زیــرا چیــزی
در عبــادت ماننــد او نیســت.
 )3دعای فرشتگان برای روزه داران
ّ
ّ
ّ
امــام صــادق(ع) از پیامبــر نقــل فرمــود :کــه آن حضــرت فرمودنــد :ان اهّلل عــز و جــل
ّ
وکل مالئکتــه بالدعــاء للصائمیــن و قــال اخبرنــی جبرئیــل عــن ّربــه انــه قــال :مــا
ّ
امــرت مالئکتــی بالدعــاء الحــد ال اســتجیب لهــم فیــه؛( )17خــدای متعــال بــه
فرشــتگان وکالــت داده تــا بــرای روزه داران دعــا کننــد و فرمــود :جبرئیــل از ســوی
خــدا بــه مــن خبــر داد کــه خــدا فرمــود :فرشــتگان را امــر بــه دعــا نکــردم جــز ایــن کــه
آن را اجابــت خواهــم کــرد.
و در ســخن دیگــری آن حضــرت فرمــودّ :ان الصائــم تســبح عظامــه و تســتغفر لــه
المالئکــة مــا ا کل عنــده؛( )18اســتخوان هــای روزه دار خــدا را تنزیــه مــی کنــد و
فرشــتگان بــرای او اســتغفار مــی کننــد.

 )4آمرزش گناهان
ً
ً
ّ
پیامبــر ا کــرم(ص) فرمــود :مــن صــام رمضــان ایمانــا و احتســابا غفرلــه مــا تقــدم مــن
ذنبــه؛( )19کســی کــه در مــاه رمضــان از روی ایمــان و اعتقــاد روزه بگیــرد خــدای
متعــال گناهــان گذشــته اش را مــی بخشــد».
بــر اســاس آمــوزه هــای قــرآن کــه ّان الحســنات یذهبــن الســیئات؛ نیکــوکاری هــا

بــدی هــا را از صفحــه اعمــال انســان پــا ک مــی کنــد روزه کار خوبــی اســت کــه
ســیئات و بدهــی هــای گنــاه را در انســان از بیــن مــی بــرد.
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 )5استجابت دعای روزه دار
یکــی از ویژگــی هــای روزه دار آن اســت کــه دعــای او مســتجاب مــی شــود پیامبــر
ا کــرم(ص) فرمــود :ثالثــة ال تـ ّ
ـرد دعوتهــم :الصائــم حتــی یفطــر( )20ســه گــروه دعــای
آن هــا رد نمــی شــود کــه از آن هــا روزه داری اســت تــا افطــار کنــد .و در بیــان دیگــر
فرمــود :الصائــم عنــد افطــاره دعــوة مســتجابة؛( )21دعــای روزه دار هنــگام افطــار
مســتجاب اســت.
و در گفتــار دیگــری فرمــود :نــوم الصائــم عبــادة و صمتــه تســبیح و عملــه مضاعــف
و دعائــه مســتجاب و ذنبــه مغفــور؛( )22خــواب روزه دار عبــادت و ســکوت او تنزیــه
خــدا و عمــل او چندیــن برابــر و دعــای او مســتجاب و گنــاه او مــورد مغفــرت اســت.
از ایــن احادیــث اســتفاده مــی شــود ،هــر ســالکی کــه حرمــت الهــی را پــاس دارد
دعــای او مســتجاب خواهــد بــود .روزه دار نیــز از ایــن برکــت برخــوردار و از وعــده
اســتجابت دعــا بهــره منــد اســت.
 )6دهان روزه دار خوشبوتر از مشک
در روایــات دهــن روزه دار را عطــر آ گیــن معرفــی مــی کنــد .امــام صــادق(ع) مــی
ّ
فرمایــد :اوحــی اهّلل عـ ّـز و جــل الــی موســی(ع) مــا یمنعــک مــن مناجاتــی :فقــال :یــا
ّ ّ
ّ
رب ّ
احبــک عــن المناجــاة لخلــوف فــم الصائــم فاوحــی اهّلل عــزو جــل الیــه :یا موســی
لخلــوف فــم الصائــم اطیــب عنــدی مــن ریــح المســک؛( )23خــدای ســبحان بــه
موســی کلیــم وحــی کــرد و فرمــود :چــه چیــزی تــو را از مناجــات بــا مــن بــاز مــی
دارد ،موســی کلیــم فرمــود :بــه دلیــل بــوی دهــان روزه دار مناجــات را بــه تأخیــر
انداختــم ،خــدای ســبحان بــه وی وحــی کــرد و فرمــود :بــوی دهــن روزه دار بــرای
مــن از بــوی عطــر مشــک عطرآ گیــن تــر اســت.
نا گفتــه نمانــد ،ایــن استشــمام ،استشــمام ملکوتــی اســت و استشــمام ملکوتــی
ـامه قلبــی اســت و بــاز شــدن شـ ّ
نیازمنــد بــه بــاز شــدن شـ ّ
ـامه قلبــی و درونــی آدمــی
اســت کــه عطرآ گیــن بــودن دهــن روزه دار احســاس مــی شــود.
 )7دو خوشحالی برای روزه دار
امــام صــادق(ع) فرمــود :للصائــم فرحتــان ،فرحــة عنــد افطــاره و فرحــة عنــد لقــاء
ّربــه؛( )24روزه دار دو خوشــحالی دارد ،خوشــحالی هنــگام افطــار و خوشــحالی
هنــگام مالقــات پــروردگار.
روزه دار هنــگام افطــار خوشــحال اســت زیــرا از عهــده تکلیــف الهــی برآمــده اســت و
هنــگام لقــای خــدای ســبحان نیــز شــاداب و شــادمان خواهــد بــود.
البتــه ممکــن اســت هنــگام افطــار ،غــروب و مغــرب باشــد و ممکــن اســت عیــد
فطــر باشــد کــه جایــزه روزه داران در آن روز اعطــا مــی شــود.

31

کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

 )8اعطاء پاداش به روزداران توسط خدای سبحان بدون واسطه
در روایــات فراوانــی آمــده اســت کــه خــدای ســبحان روزه را بــرای خــود مــی دانــد
ّ
و خــود بــدان پــاداش مــی دهــد .پیامبــر ا کــرم(ص) فرمــود :کل عمــل ابــن آدم
ّ ّ
یضاعــف الحســنة عشــرة امثالهــا الــی ســبعمأة ضعــف قــال اهّلل عـ ّـز و جــل ال الصــوم
فانــه لــی و اجــزی بــه یــدع طعامــه و شــرابه و شــهوته مــن اجلــی؛( )25همــه اعمــال
حســنه انســان از ده برابــر تــا هفتصــد برابــر پــاداش دریافــت مــی کنــد امــا خــدا
فرمــود روزه مــال مــن اســت و مــن بــه آن پــاداش مــی دهــم زیــرا روزه دار بــرای خــدا
خــوردن و آشــامیدن و شــهوتش را رهــا مــی کنــد».
و بــاز پیامبــر(ص) فرمــود :الصیــام الریــاء فیــه قــال اهّلل :هولــی و انــا اجــزی بــه؛()26
در روزه ریــا و تظاهــر راه پیــدا نمــی کنــد او مــال مــن اســت و مــن بــه آن پــاداش مــی
دهــم.
ایــن کــه در روایــت فرمــود :روزه مــال مــن اســت بــرای آن اســت کــه روزه صبغــه
صمــدی دارد و بیــان گــر اوصــاف تنزیهــی خــدای ســبحان اســت زیــرا خــدا همــه را
غــذا مــی دهــد امــا خــود غــذا خــور نیســت روزه دار نیــز در بخشــی از ســاعات شــبانه
روز از خــوردن و آشــامیدن و امــور ممنــوع دیگــر خــودداری مــی کنــد.
و ایــن کــه فرمــود :مــن بــدون واســطه بــه روزه دار پــاداش مــی دهــم از عظمــت ایــن
عمــل و خالــص بــودن حکایــت مــی کنــد.
 )9پذیرایی ویژه روزه داران در بهشت
ـاب یسـ ّـمی ّ
پیامبــر ا کــرم(ص) فرمــود :للجنــة ثمانیــة ابــواب :فیهــا بـ ٌ
الریــان یدخــل
منــه الصائمــون فــاذا دخــل آخرهــم اغلــق فلــم یدخــل منهــم احــد و مــن دخــل منــه
ً
شــرب و مــن شــرب لــم یظمــأ ابــدا؛( )27بهشــت هشــت در دارد کــه نــام یکــی از آن
درهــا ّ
(ریــان) اســت کــه روز قیامــت از آن در روزه داران وارد مــی شــوند و غیــر آن هــا
وارد نخواهنــد شــد ،گفتــه مــی شــود روزه داران کجاینــد تــا وارد شــوند ،وقتــی کــه
آخریــن آن هــا وارد شــد در بســته مــی شــود و کســی وارد نخواهــد شــد و کســیکه از
آن در وارد شــد از نوشــیدنی اســتفاده مــی کنــد و هــر کــس از آن نوشــیدنی بنوشــد
هرگــز تشــنه نخواهــد شــد.
روزه داران در قیامــت از ســفره ای اســتفاده مــی کننــد کــه نــه چشــمی آن را دیــده
و نــه گوشــی آن را شــنیده و نــه بــر قلــب کســی خطــور کــرده اســت.
 )10شفاعت روزه از روزه داران
عمــل صالــح همــواره زنــده اســت و از عامــل شــفاعت مــی کنــد زیــرا صــورت ملکوتــی
عمــل صالــح بــه طــرف خــدای ســبحان صعــود مــی کنــد و همیــن عمــل زمینــه
صعــود عامــل را نیــز فراهــم مــی کنــد از ایــن رو پیامبــر ا کــرم(ص) فرمــود :الصیــام و
القــرآن یشــفعان للعبــد یــوم القیامــة ،یقــول الصیــام ،ای ّ
رب منعتــه الطعــام
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و الشــهوة فشــفعنی فیــه و یقــول القــرآن منعتــه النــوم باللیــل فشــفعنی
فیــه قــال :فیشــفعان؛( )28روزه و قــرآن از انســان در روز قیامــت شــفاعت مــی
کننــد ،روزه مــی گویــد :پــروردگار مــن ایــن انســان را از خــوردن و اعمــال شــهوت بــاز
داشــتی .مــرا در آن شــفیع قــرار ده و قــرآن مــی گویــد :ایــن انســان را از خــواب شــب
منــع کــردی ،مــرا در آن شــفیع قــرار ده ،خــدای ســبحان بــه آن هــا اجــازه شــفاعت
مــی دهــد و آن هــا شــفاعت مــی کننــد.
دستورات روزه برای کاستن از سنگینی آن
ً
ً
ّ
ایامــا معــدودات فمــن کان منکــم مریضــا او علــی ســفر فعــدة مــن ایــام اخــرو علــی
ً
ّ
الذیــن یطیقونــه فدیــة طعــام مســکین فمــن تطـ ّـوع خیــرا فهــو خیــر لــه و ان تصومــوا
خیـ ٌـر لکــم ان کنتــم تعلمــون؛( )29چنــد روز معــدودی را بایــد روزه بگیرنــد و هــر
کــس از شــما بیمــار یــا مســافر باشــد تعــدادی از روزهــای دیگــر را روزه بــدارد و بــر
کســانی کــه روزه بــرای آن هــا طاقــت فراســت (همچــون بیمــاران مزمــن و پیــران)
ّ
الزم اســت کفــاره بدهنــد ،مســکینی را اطعــام کننــد و کســی کــه کار خیــری انجــام
دهــد بــرای او بهتــر اســت و روزه داشــتن بــرای شــما بهتــر اســت ا گــر بدانیــد.
در آیــه فــوق چنــد دســتور دیگــر را بــرای روزه داران بیــان مــی کنــد تــا از ســنگینی بــار
روزه کاشــته شــود و آن هــا عبارتنــد از:
ً
 1اوال بدانیــد انجــام عمــل روزه در روزهــای معــدودی اســت نــه آن کــه الزم باشــد
در همــه ســال و یــا بخــش مهــم از آن را روزه بداریــد .میبــدی در کشــف االســرار مــی
نویســد :خداونــد ســبحان چــون بنــدگان را بــر روزه تکلیــف کــرد و ایــن بــار حکــم بــر
ً
ً
ایشــان نهــاده ایامــا معــدودات بگفــت تــا بــر بنــدگان تکلیــف کــردن نیایــد پــس ایامــا
معــدودات تخفیفــی اســت فــردی ،نظیــر وجاهــدوا فــی اهّلل حــق جهــاده کــه پــس از
آن فرمــود :و مــا جعــل علیکــم فــی الدیــن مــن حــرج)30(.
 2بــرای بیمــار و مســافری کــه روزه گرفتــن بــرای او مشــقت دارد از ایــن حکــم در
ســفر معافنــد و بایــد روزهــای دیگــری را بــه جــای آن روزه بگیرنــد.
 3کســانی کــه بــا نهایــت زحمــت بایــد روزه بگیرنــد ماننــد پیرمــردان و پیرزنــان و
بیمــاران مزمنــی کــه بهبــودی بــرای آن هــا نیســت روزه گرفتــن بــرای آن هــا واجــب
نیســت .آن هــا بایــد بــه جــای روزه گرفتــن کفــاره بدهنــد و مســکینی را اطعــام
کننــد.
ّ
 4ا گــر کســی مایــل باشــد بیــش از آن چــه کــه بــه عنــوان کفــاره فــرض و واجب اســت
بــه صــورت تطـ ّـوع و اســتحبابی اطعــام کنــد بــرای او خیر اســت.
 5یکــی از حکمــت هــا و فلســفه هــای روزه آن اســت کــه خیــر ،مصلحــت مســلمانان
در انجــام آن اســت در صورتــی کــه آن هــا بــه خیــر بــودن آن توجــه کننــد .زیــرا
انبیــاء الهــی تعالیمــی آورده انــد کــه بشــر در پیشــرفت همــه علــوم از نیــل و
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ادرا ک آن هــا عاجــز و ناتــوان اســت چــه ایــن کــه فرمــود :و یعلمکــم مالــم تکونــوا
تعلمــون؛( )31خــدای ســبحان حقایــق و معــارف و چیزهایــی را بــه شــما تعلیــم
مــی دهــد کــه شــما هرگــز نمــی توانســتید بــه آن معــارف و حقایــق علــم پیــدا کنیــد.
یکــی از نــوآوری هــای انبیــاء کــه بــا محاســبات علمــی نمــی تــوان بــه آن رســید
مســئله امســا ک از خــوردن و آشــامیدن و کنتــرل غرائــز همــراه بــا خلــوص و قصــد
تقـ ّـرب اســت قــرآن کریــم علــم جامعــه بشــری بــه ایــن معــارف را در پرتــو ایمــان بــه
وحــی و اســتماع آیــات آن و تحلیــل عمیــق علمــی آن هــا ممکــن مــی دانــد.

فصل دوم :ماه رمضان
ّ
شــهر رمضــان الــذی انــزل فیــه القــرآن هــدی للنــاس و بینــات مــن الهــدی و الفرقــان
ً
فمــن شــهد منکــم الشــهر فلیصمــه و مــن کان مریضــا او علــی ســفر فعـ ّـدة مــن ایــام
اخــر ،یریــداهّلل بکــم الیســرو الیریــد بکــم العســر و لتکملــوا العــدة و ّ
لتکبــروا اهّلل علــی
ّ
مــا هدیکــم و لعلکــم تشــکرون؛( ()32آن چنــد روز معــدود را کــه بایــد روزه بگیریــد)
مــاه رمضــان اســت ،همــان ماهــی کــه قــرآن در آن نــازل شــده اســت ،قرآنــی کــه
موجــب هدایــت مــردم و دارای نشــانه هــای هدایــت و معیارهــای ســنجش حــق
و باطــل اســت.
کســانی کــه مــاه رمضــان در حضــر باشــند بایــد روزه بگیرنــد ،امــا آن هــا کــه بیمــار یــا
مســافرند روزهــای دیگــر را بــه جــای آن روزه مــی گیرنــد ،خــدای ســبحان راحتــی
شــما را مــی خواهــد و زحمــت شــما را نمــی خواهــد ،هــدف آن اســت کــه شــما
تعــداد ایــن روزهــا را کامــل کنیــد و خــدا را بــه خاطــر ایــن کــه شــما را هدایــت کــرده،
بــزرگ شــمارید و شــاید شــکر نعمــت هــای او را بگذاریــد.

وجه نامگذاری ماه رمضان
 1رمضــان از ریشــه رمــض بــه معنــای شـ ّـدت و حــرارت اســت( )33و در اصطــاح
مــاه پنجــم از مــاه هــای قمــری را گوینــد در علــت نامگــذاری ایــن مــاه بــه رمضــان
وجوهــی گفتــه انــد :رمــض بارانــی اســت کــه قبــل از پائیــز مــی بــارد و زمیــن را
شستشــو مــی دهــد همچنــان کــه مــاه رمضــان انســان هــا را از گنــاه شستشــو و
دلهایشــان را پــا ک مــی کنــد)34(.
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 2رمــض حــرارت ســنگ بــر اثــر حــرارت خورشــید اســت و چــون روزه دار در
مــاه رمضــان حــرارت تشــنگی و ماننــد آن را احســاس مــی کنــد بــه آن رمضــان
گفتــه شــده اســت)35(.
 3رمضــان از اســمای الهــی اســت و بــر اثــر رحمــت پــروردگار گناهــان برطــرف مــی
شــود)36(.
از ایــن رو امیرالمؤمنیــن علــی(ع) فرمود:التقولــوا رمضــان و قولــوا شــهر رمضــان
فانکــم ماتــدرون مــا رمضــان)37(.
و امــام باقــر(ع) فرمــود :التقولــوا هــذا رمضــان و ال ذهــب رمضــان و الجــاء رمضــان
فـ ّ
ـان رمضــان اســم مــن اســماء اهّلل و لکــن قولــوا شــهر رمضــان؛( )38نگوییــد ایــن
رمضــان اســت و نگوییــد رمضــان رفتــه اســت و یــا آمــده اســت ،رمضــان اســمی از
اســماء خداســت ولــی بگوییــد مــاه رمضــان.
و پیامبــر ا کــرم(ص) در وجــه تســمیه رمضــان فرمــود :انمــا سـ ّـمی رمضــان ّ
الن
رمضــان یرمــض الذنــوب؛( )39رمضــان را بــه رمضــان نــام گــذاری کردنــد چــون
رمضــان گناهــان را شستشــو مــی دهــد.

ماه رمضان ،ماه وجوب روزه و علت آن
بــا توجــه بــه ایــن کــه در آیــات قبــل از وجــوب روزه در روزهــای ّ
معیــن ســخن بــه
میــان آمــده ،در ایــن آیــه ظــرف آن روزهــای ّ
معیــن را مشــخص کــرده و آن مــاه
مبــارک رمضــان اســت.
از اختصــاص مــاه رمضــان بــه وجــوب روزه در بیانــی از امــام رضــا(ع) چنیــن اســت
ا گــر پرســش شــود کــه چــرا خــدای ســبحان روزه را در مــاه رمضــان واجــب گردانیــد
ً
نــه مــاه دیگــر ،علــت و حکمــت آن ایــن اســت کــه اوال مــاه رمضــان ماهــی اســت کــه
خــدای ســبحان قــرآن را در آن فــرو فرســتاده اســت کــه در آن مــرز حــق و باطــل از
هــم تمایــز پیــدا مــی کنــد چنــان کــه قــرآن فرمــود ،مــاه رمضــان ماهــی اســت کــه
ً
ً
قــرآن در آن نــازل شــده اســت و ثانیــا در آن نبــوت تحقــق پیــدا کــرده اســت و ثالثــا
در آن شــب قــدری قــرار گرفتــه اســت کــه ارزش آن بیــش از هــزار مــاه اســت و در آن
هــر امــر حکیمانــه و اســتواری بــر اســاس حکمــت الهــی تدبیــر و اجــرا مــی گــردد و
ً
رابعــا آغــاز ســال اســت کــه مقـ ّـدرات ســاالنه هرچیــز و هــر شــخصی بــه اعتبــار شــب
قــدر در آن رقــم مــی خــورد.
ا گــر پرســش شــود کــه چــرا بــه روزه در مــاه رمضــان امــر شــده اســت و نــه کمتــر
و نــه بیشــتر بــرای آن اســت کــه ارزیابــی صحیــح تــوان غالــب مــردم مقــدور
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خــدای ســبحان اســت کــه بــه هــر چیــز احاطــه علمــی دارد و شــاید از تجربــه نوعــی
بــه تــوان اســتمداد کــرد کــه نصــاب مقــرر بــرای اهــل روزه و افطــار و بــرای ادا و قضــا
حـ ّـدی اســت معقــول و مقبــول متشـ ّـرعان از ایــن رو خــدای ســبحان ایــن تــوان را
در نظــر گرفتــه و آن را در مــاه رمضــان قــرار داده اســت و ا گــر تــوان مــردم کمتــر از ایــن
بــود روزهــای کمتــری واجــب مــی شــد و ا گــر تــوان بیشــتر بــود روزهــای بیشــتری
واجــب مــی گردیــد)40(.

ویژگی های ماه مبارک رمضان

در روایــات و ادعیــه ویژگــی هــای فراوانــی بــرای مــاه رمضــان ذکــر شــده کــه بیــان گــر
عظمــت ایــن مــاه اســت.
در دعــای  44صحیفــه ســجادیه کــه هنــگام دخــول مــاه رمضــان امــام ســجاد(ع) آن
را مــی خواندنــد آمــده اســت کــه خــدا را ســپاس کــه مــا را بــه راه هــای احســان خویش
کشــاند کــه بــه مــدد ســتایش او بــه ســوی خشــنودی اش ره پوییــم ،ستایشــی کــه از
مــا بپذیــرد و خرســند گــردد .ســپاس و ســتایش خــدای را کــه مــاه خــود ،مــاه رمضــان
را راهــی از راه هــای احســان خویــش قــرار داد .مــاه روزه ،و مــاه اســام و مــاه پا کــی و
پــا ک کنندگــی و مــاه آزمایــش بــرای خلــوص و مــاه بــه پــا خاســتن بــرای شــب زنــده
داری و ماهــی کــه قــرآن چــون رهنمونــی بــرای مــردم و چــون نشــانه هایــی آشــکار از
راه راســت و جــدا کننــده درســت از نادرســت اســت ،بــرای همیــن برتــری آن را بــر مــاه
هــای دیگــر بــا حرمتــی بــی شــمار و فضیلــت هــای بســیار ،آشــکار ســاخت از ایــن رو
بــرای بزرگداشــت ایــن مــاه ،آن چــه را کــه در مــاه هــای دیگــر جایــز و حــال مــی شــمرد
حــرام کــرد و بــه گرامــی داشــت آن خوردنــی هــا و نوشــیدنی هــا را ممنــوع کــرد و بــرای
وقتــی معلــوم و مقـ ّـرر فرمــود کــه ا گــر پیــش تــر انجــام گیــرد خــدای متعــال انجــام آن را
اجــازت ندهــد و ا گــر بــاز پــس افــرازد نپذیــرد.
پیامبــر ا کــرم(ص) در خطبــه ای در پایــان مــاه شــعبان در اهمیــت ایــن مــاه فرمــود:
مــاه رمضــان ،مــاه خــدا ،مــاه برکــت ،آمــرزش و رحمــت اســت ماهــی کــه روزهــای آن
برتــر از روزهــای دیگــر و شــب هــای آن بهتریــن شــب هاســت ،لحظــات و ســاعات این
مــاه بهتریــن ســاعات اســت.
ماهــی کــه مــردم در آن بــه میهمانــی خــدا دعــوت شــده انــد و از کســانی کــه مــورد
ا کــرام خــدای ســبحان هســتند.
ماهــی کــه نفــس هــا تســبیح ،خوابشــان عبــادت ،اعمالشــان مقبــول و دعاهاشــان
مســتجاب اســت)41(.

36

مع
ــ
رف
ــا

فصل سوم :قرآن

 1ماه رمضان ماه نزول قرآن
مــاه رمضــان ماهــی کــه شــرافت آن بــه نــزول قــرآن اســت یعنــی عظمــت و شــرافت
مــاه بــه قــرآن اســت نــه بــه وجــود روزه...
قرآنــی کــه حــاوی معــارف و احــکام فراوانــی اســت کــه یکــی از آن هــا روزه اســت،
قرآنــی کــه هدایــت انســان هــا را بعهــده دارد و شــواهد هدایــت و فــرق بیــن حــق و
باطــل در آن تعبیــه شــده اســت.

 2اوصاف قرآن
در روایــات فراوانــی خــدای ســبحان اوصــاف قــرآن را ذکــر فرمــوده اســت :قــرآن نــور و
روشــنایی اســت کــه خــود روشــن اســت و دیگــران را روشــن مــی کنــد ،قــرآن کتابــی
خواندنــی اســت کــه گاه بــه انســان هشــدار مــی دهــد و گاه بــه او بشــارت و مــژده مــی
دهــد ،قــرآن کتابــی اســت کــه خــدای ســبحان بــه عنــوان بهتریــن نعمــت معنــوی
بــه انســان ارزانــی داشــته اســت ،قــرآن معجــزه جاویــد پیامبــر گرامــی اســام ،کتــاب
موعظــه و پنــد و انــدرز اســت ،کتابــی اســت کــه بیمــاری هــای روحــی و قلبــی انســان
را شــفا مــی بخشــد ،و اوصــاف فــراوان دیگــر :امــا در آیــه مــورد نظــر ســه وصــف بــرای
قــرآن ذکــر مــی کنــد:
الف :کتاب هدایت
قــرآن هدایــت گــر انســان هاســت ،ا گرچــه هدایــت از اوصــاف فعلــی خداســت و فقــط
او هدایــت گــر انســان هاســت امــا نســبت هدایــت بــه قــرآن بــه اعتبــار مظهــر بودنــش
بــرای هدایــت حــق تعالــی اســت.
ّ
قــرآن هدایــت گــر همــه انســان هاســت امــا در برخــی آیــات آن را هــادی متقیــن

معرفــی کــرده اســت .امــا بایــد توجــه داشــت کــه بــرای متقیــان هــادی بالفعــل اســت
و تنهــا آن هــا کــه از تقــوا بهــره ای دارنــد از ایــن کتــاب بهــره بهینــه مــی برنــد.
ب :شواهد دالیل هدایت
در آیــه فرمــود :و ّبینــات مــن الهــدی یعنــی قــرآن دالیــل و شــواهد هدایــت
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اســت .گروهــی از انســان هــا وجــود خــدا و معــاد و نیــاز بشــر بــه وحــی و پیامبــری
و ایــن کــه تنهــا راه اصــاح جوامــع بشــری وحــی اســت را بــا برهــان عقلــی مــی
فهمنــد ،معــارف قــرآن بــرای ایــن دســته روشــن اســت و آیــات قــرآن بــرای ایــن گــروه
شــاهد اســت و دلیــل نقلــی در واقــع بــرای آنــان تأییــد کننــده برهــان عقلــی اســت
امــا کســانی کــه خــود اهــل ابتــکار و اســتدالل نیســتند سراســر قــرآن بــرای آنــان
هدایــت اســت.
ج فارق بین حق و باطل
قــرآن بــه اعتبــار اشــتمال آن بــر معــارف الهــی و احــکام عملــی معیــار ســنجش حــق
و باطــل اســت.
ّ
سر برداشتن حکم روزه از مسافر و بیمار

قــرآن در ایــن آیــه حکــم روزه بــرای مســافر را بــا شــرایط خــود برداشــته اســت
و فرمــوده در حالــت ســفر و بیمــاری روزه بــر آن هــا واجــب نیســت و در غیــر مــاه
ً
رمضــان بایــد روزه بگیرنــد البتــه بایــد حتمــا یــک مــاه کامــل روزه بگیرنــد قــرآن
بدنبــال آن سـ ّـر آن را ذ کــر مــی کنــد و مــی فرمایــد :یریدبکــم الیســر و الیریــد بکــم
العســر خــدای ســبحان راحتــی شــما را مــی خواهــد و زحمــت شــما را نمــی خواهــد
یعنــی روزه بــا تمــام ّ
اهمیتــی کــه دارد چــون خــدای ســبحان زحمــت انســان هــا
را نمــی خواهــد در ســفر و در حالــت بیمــاری ایــن وجــوب برداشــته مــی شــود زیــرا
اســام دیــن آســان و روان اســت و پیامبــر فرمــود :کــه خــدا مــرا بــه شــریعتی و آیینــی
مبعــوث کــرده اســت کــه آســان و روان اســت)42(.
و در ایــن دیــن تکلیفــی فراتــر از تــوان انســان هــا نــدارد و چــون روزه گرفتــن مریــض و
ً
ّ
مســافر غالبــا دشــوار اســت قــرآن در آیــه مــورد نظــر بــه دلیــل مشــقت زا بــودن ،حکــم
آن را برداشــته ولــی وجــوب قضــا بــرای جبــران و تکمیــل شــماره روزهــای فــوت
شــده فرمــوده ،شــما بایــد قضــای روزه هــای فــوت شــده را انجــام دهیــد.
روزه و اعتراف به کبریایی خدا

در پایــان آیــه مــورد بحــث قــرآن فرمودّ :
ولتکبروا اهّلل علی ماهدیکم و لعلکم تشــکرون
تــا خــدا را بــه خاطــر آن کــه شــما را هدایــت کــرده بــزرگ بشــمارید و سپاســگزار نعمــت
هــای او باشــید .در واقــع یکــی از حکمــت هــای روزه اعتــراف بــه کبریایــی خــدا در
فرســتادن قــرآن و اقــرار بــه ربوبیــت او و عبودیــت بنــدگان اوســت و همچنیــن روزه
گرفتــن سپاســگزاری از اوســت بــه جهــت هدایتــی کــه در حــق بنــدگان روا داشــته
اســت امــا ایــن کــه روزه گرفتــن بــرای شــکر نعمــت اســت جهــت آن ایــن اســت کــه
عبــادت بــرای تشــکر از خداســت و روزه وقتــی شــکر نعمــت محســوب مــی شــود
کــه واقعــی باشــد یعنــی انســان در رســتن از آلودگــی هــای طبیعــت و خــودداری از
بســیاری خواســته هــای برخاســته از نفــس ،اخــاص داشــته باشــد.
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نتیجه گیری
از مجموعــه مطالــب مطــرح شــده اســتفاده مــی شــود کــه خــدای ســبحان روزه را بر
مســلمانان و مؤمنــان واجــب کــرده اســت چنــان کــه بــر پیشــینیان نیز واجــب کرده
ّ
بــود .و خــدا بــرای ایــن کــه مشــقت زا بــودن ایــن عبــادت را بــرای مؤمنــان قابــل
پذیــرش قــرار دهــد از تعابیــر ویــژه ای اســتفاده کــرده اســت و آن هــا عبارتنــد از:
 1بــا خطــاب بــه مؤمنــان لطــف و رحمــت خــود را بــه آن هــا نشــان داده و گرفتــن
روزه را در واقــع لطــف و رحمــت خــدا بــه بنــدگان مــی دانــد.
 2فرمــود :وجــود روزه اختصــاص بــه شــما نــدارد بلکــه پیشــینیان نیــز ایــن تکلیــف
را داشــته انــد.
 3روزه به منظور تکمیل نفسانی شما و رسیدن به تقوای الهی است.
 4وجــوب ایــن روزه در مــدت ّ
معیــن و در مــاه خــاص یعنــی مــاه رمضــان اســت و در
ایــن مــاه انســان هــا از حــال اجتنــاب مــی کننــد تــا در غیــر رمضــان از حــرام دوری
کننــد.
 5ماهــی کــه روزه در آن بــر مؤمنــان واجــب شــده اســت مــاه خیــر و برکــت و نــزول
قــرآن اســت کــه وســیله هدایــت انســان و برخــوردار از شــواهد هدایــت و فــارق بیــن
حــق و باطــل اســت ،ماهــی کــه در آن شــب قــدر واقــع شــده اســت.که ارزش آن
برابــر بــا هــزار مــاه اســت ،شــبی کــه در آن تقدیــر و سرنوشــت انســان رقــم مــی خــورد.
 6انســان مســافر و مریــض بــرای تســهیل و آســان گیــری ایــن تکلیــف را نــدارد گرچــه
در غیــر مــاه رمضــان بــه تعــداد روزهــای ســفر و بیمــاری بایــد آن را جبــران کنــد.
 7انســان هایــی کــه تــوان انجــام قضــای روزه را ندارنــد بجــای روزه گرفتــن بایــد بــه
مســا کین اطعــام کننــد.
 8روزه عبادتــی اســت کــه انســان مؤمــن آن را بــه منظــور اعتــراف بــه کبریایــی خــدا
انجــام مــی دهــد.
 9روزه مثل دیگر عبادات برای شکر نعمت های الهی است.
 10قرآنــی کــه در ایــن مــاه نــازل شــده اســت هــدف نــزول آن هدایــت بشــریت و
رهانیــدن آنــان از جهــل و ظلمــت و وارد کــردن آنــان در نــور و روشــنایی اســت از
ایــن رو شایســته اســت مســلمانان بــرای رســیدن بــه نــور قــرآن و اســتفاده از مواعظ
آن و درمــان بیمــاری هــای روحــی بــه قرآئــت آن پرداختــه و ضمــن خوانــدن ،در
معــارف آن تدبــر نمــوده و حقایــق آن را فهــم کننــد و بــه آن عمــل نماینــد.
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فلسفه و حکمت تشریع روزه
نویسندگان:رو حاهلل کیانیی؛محمدابراهیمماروسی
دانشجوی دکترای فقه و حقوق ،واحد علوم و تحقیقات اصفهان ،مذهب شیعه ،خراسان رضوی

دالیــل محکمــی وجــود دارد کــه بیــان مســائل مختلــف از نیازهــای زندگــی
یشــک در کالم الهــی گنجانــده شــده اســت؛[ ]1کــه بــا تــاوت
روزمــره انســان ،ب 
آن «بخــوان»[« ]2شــفا و رحمــت بــرای مؤمنــان ]3[»...پدیــد میآیــد و بشــر،
هدایــت و رســتگاری را خواهــد آموخــت[ ]4و از ســوی دیگــر در اندیشــه مســلمین،
هــر حکــم و دســتورى کــه در قــرآن نــازل شــده ،داراى مــا ک ،مصلحــت و حکمتــى
ویــژه اســت ،زیــرا آفریــدگار جهــان دارای نهایــت علــم و حکمــت اســت و از هرگونــه
بیهودگــى ،سســتى و پوچــى در آفرینــش یــا در هدایــت خلــق و تشــریع و تعییــن
احــکام ّ
مبراســت:
الس َ ْ َ َ
َ«و ما َخ َل ْق َنا َّ
ُ
الع َ
بین»[]5
ماء َو ال ْرض َو ما َب ْی َنهما ِ
َْ
َّ ْ
َ«و ما َخ َل ْق َنا َّ
ماوات َو ال ْر َض َو ما َب ْی َن ُهما ِإال ِبال َح ّ ِق»[]6
الس
ِ
ً
الس َ ْ َ َ
َ«و ما َخ َل ْق َنا َّ
ُ
باطال»[]7
ماء َو ال ْرض َو ما َب ْی َنهما ِ
َّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ناه ِبق َد ٍر»[]8
ِ«إنا کل شی ٍء خلق
َ
ّ
َّ
َ
َ
ُ
َ َ
و «الذی أ ْح َس َن کل َش ْی ٍء خلق ُه»[]9
در ایــن آیــات ،رابط ـهای وثیــق میــان حســن آفرینــش ،قانونمنــد بــودن ،حــق
بــودن و پــوچ و باطــل نبــودن آن ،مشــهود اســت و در آیــات دیگــر ،پیونــد و
پیوســتگى میــان خلقــت و هدایــت در نظــام احســن آفرینــش تبییــن شــده اســت:
َ
ّ َّ
ََْ ُ
ُ َّ َ
َ«ر ُب َنا الذی أ ْعطى کل ش ْی ٍء خلق ُه ث َّم َهدى»[]10
چنانکــه هدایــت الهــى در آی ـهای دیگــر مبتنــى بــر ســنجش و محاســبه و مــا ک و
معیــار معرفــى شــده اســت:
ّ َ ْ َ َ َّ
َ َ َ َ َّ َ َّ
َ َّ َ َ
َ
َ
ک ال ْعلى الذی خلق ف َسوى و الذی قدر فهدى»[]11
«س ِّب ِح ْاس َم َر ِب
نــزول قــرآن ،بىتردیــد در جهــت هدایــت و عرضــه برنامــه زندگــى بــه انســان صــورت
گرفته اســت:
ْ
ْ
ّ
ً
ً
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ«و َن َّزْلنا َع َل ْیک ال ِکتاب ِت ْبیانا ِلکل ش ْی ٍء و ه ً
ى ِللم ْس ِلمین»[]12
دى و َرحمة و بشر 
ِ
تگــر و متعالــى ،مربــوط بــه احــکام و
بخشــى از آیــات ایــن کتــاب هدای 
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بایدهــا و نبایدهایــى اســت کــه خداونــد بــراى خلــق تعییــن فرمــوده اســت و از
جملــه ایــن بایدهــا و نبایدهــا آیاتــی اســت کــه در مقــام تشــریع و تبییــن وجــوب
روزه اســت و بــر اســاس آنچــه یــاد شــد ،ایــن حکــم نیــز نمیتوانــد بــدون مــا ک و بــه
دور از مصلحــت و ســنجش باشــد .ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا زوایایــی از فلســفه و
چرایــی وجــوب روزه و مصلحــت ایــن حکــم الهــی پــرده بــردارد.
[ ]1قرآن کریم ،سوره انعام ،آیه38

[ ]2قرآن کریم ،سوره علق ،آیه1

[ ]3قرآن کریم ،سوره اسراء ،آیه82

[ ]4قرآن کریم ،سوره لقمان ،آیه5

[ ]5قرآن کریم ،سوره انبیاء ،آیه16

[ ]6قرآن کریم ،سوره حجر ،آیه85

[ ]7قرآن کریم ،سوره ص ،آیه27

[ ]8قرآن کریم ،سوره قمر ،آیه49

[ ]9قرآن کریم ،سوره سجده ،آیه7

[ ]10قرآن کریم ،سوره طه ،آیه50

[ ]11قرآن کریم ،سوره اعلی ،آیه3

[ ]12قرآن کریم ،سوره نحل ،آیه89

کلیدواژگان
فلسفه؛ علت؛ اثرات روزه؛ فلسفه روزه

مقدمـ ــه
انســان عــاوه بــر جنبــه مــادی و جســمی ،دارای جنبــه معنــوی و روحــی هــم
اســت و هــر یــک از آنهــا در رســیدن بــه کمــال مطلــوب خــود ،برنامههــای خاصــی
احتیــاج دارنــد .یکــی از برنامههایــی کــه هــم جنبــه معنــوی را بــا خــود بــه همــراه
دارد و هــم جنبــه مــادی ،روزه اســت .روزه فوایــد جســمی و روحــی فــراوان دارد،
شــفابخش جســم و توانبخــش جــان اســت ،پــا ک کننــده آدمــی از رذایــل حیوانــی
اســت ،در ســاختن فــرد صالــح و اجتمــاع ســالم بســیار مؤثــر بــوده و در تهذیــب
و تزکیــه نفــس و رهانــدن انســان از روزمرگــی و واماندگــی در نیازهــای تــن تأثیــر
بســزایی دارد .روزه یکــی از احــکام انسانســاز اســام اســت کــه آ گاهــی از همــه
فوایــد و پــی بــردن بــه فلســفه کامــل آن همچــون ســایر احــکام الهــی بــرای انســان
عــادی ممکــن نیســت ،دانــش محــدود بشــر نمیتوانــد راهگشــای همــه اســرار
نهفتــه باشــد و اندیشــه را بــه پاســخ همــه مجهــوالت رهنمــون شــود ،شــاید روزی
دانــش انســان بــه حــدی از کمــال برســد کــه دریچــه تــازهای بــر روی بشــر بگشــاید
و حکمتهــا و دســتورات اســام را بــاز شناســد.
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بنابرایــن ندانســتن فلســفه احــکام الهــی نبایــد مــا را از انجــام آن بــاز دارد
و موجــب نافرمانــی و عصیــان شــود ،چــرا کــه ایــن اطاعــت کورکورانــه نیســت،
بلکــه بــر علــم و یقیــن تکیــه دارد زیــرا مســلمانان میداننــد کــه خــدای جهــان
بــر همــه چیــز دانــا و از همــه چیــز آ گاه اســت و نقــص و نیــازی در ذات متعــال او
نیســت کــه از اعمــال بنــده ســودی بخواهــد یــا از زیانــی بهراســد ،خــدای مهربــان
بســیار مهربانســت و بــرای بنــدگان خــود جــز خیــر و ســعادت نمیخواهــد ،پــس
ا گــر بــه چیــزی فرمــان میدهــد خیــر و ســعادت مــا در آن اســت و کمــال و تعالــی مــا
بــدان بســتگی دارد و هــر چیــزی را نهــی میفرمایــد بــرای مــا زیانبخــش اســت و بــر
مصالــح مــادی و معنــوی مــا لطمــه میزنــد.
ایــن امــوری کــه بیــان شــد حکمتهایــی بــوده کــه بــه صــورت خالصــه بــدان اشــاره
شــد؛ و در ایــن مقالــه در مقــام بیــان حکمــت و فلســفه تشــریع روزه در قــرآن و
ســنت و آنچــه را کــه در علــوم روز مطــرح شــده ،هســتیم.

مفهومشناسی واژه فلسفه
واژه فلســفه کاربردهــاى گونا گــون و معانــى متفاوتــى دارد .ایــن واژه ،گاه بــه گونــه
مطلــق (بــدون قیــد) و گاه بــه گونــه پســوند مبانــى فلســفه ،تاریــخ فلســفه و...
زمانــى بــه شــکل پیشــوند (فلســفه اســامى ،فلســفه غــرب ،فلســفه هنــر ،فلســفه
دیــن و )...بــه کار رفتــه اســت .فلســفه بــه صــورت مطلــق ،بــه معنــاى فلســفه
خــاص اســت؛ یعنــى« :علمــى کــه در آن از عــوارض موجــود از آن جهــت کــه موجــود
اســت ،بحــث میشــود ]1[».واژه فلســفه هــرگاه بــه صــورت پســوند بــه کار رود ،بــه
معنــاى فلســفهای اســت کــه حکمــا آن را بــه نظــرى و عملــى تقســیم کردهانــد؛
عملــى را شــامل تهذیــب اخــاق ،تدبیــر منــزل و سیاســت مدنــى دانســتهاند و
نظــرى را بــه طبیعیــات ،الهیــات و ریاضیــات تقســیم کردهانــد .بنابرایــن تاریــخ
فلســفه یعنــى کاوش در زمــان پیدایــش ،رشــد و ســیر تکامــل مباحــث فلســفى و
شــخصیتهای نقشآفریــن و برجســته آن؛ ولــى هــرگاه فلســفه بــه گونــه پیشــوند
آورده شــود ،معانــى گونا گــون از آن اراده میشــود کــه بیشــتر آن معانــى نوپیداســت
و در لغتنامههــای کهــن دیــده نمیشــود .بــه عنــوان نمونــه «فلســفه اســامى»
بــه معنــاى آن بخــش از مباحــث فلســفى اســت کــه در میان اندیشــمندان اســامى
مطــرح شــده و رشــد یافتــه اســت« .فلســفه مردمــى» بــر مجمــوع پژوهشهــا و
مطالعاتــى اطــاق میشــود کــه در جهــت تأییــد و تأ کیــد تمایــات آزادیخواهانــه
اســت« .ولــف» آن را آغــاز کــرد و در آلمــان رواج یافــت ]2[.ولــى در برخــى از ایــن
واژههــا ،فلســفه بــه علمــى از علــوم اضافــه شــده اســت؛ مثــل :فلســفه حقــوق،
فلســفه هنــر ،فلســفه تاریــخ و ...در ایــن واژههــا ،فلســفه بــه معنــاى

43

کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

«علمشناســى» علــم اســت .موضــوع علــم تاریــخ ،وقایــع گذشــته و تجزیــه و
تحلیــل آنهاســت ،ولــى موضــوع فلســفه تاریــخ ،خــود علــم تاریــخ اســت .بــه هــر
تقدیــر ،در ایــن نوشــته ،منظــور مــا از فلســفه ،معنایــى دیگــر اســت .وقتــى فلســفه
احــکام را مطــرح میکنیــم ،نظــر بــه شــناخت حکمــت تشــریع احــکام از ســوى
خداونــد داریــم و درصــدد هســتیم تــا حکمــت ،مصلحــت و اهــداف لحــاظ شــده
در آن احــکام را مــورد شناســایى قــرار دهیــم

شناسه مفهومی صوم
در فرهنــگ قــرآن ،از روزه بــه «صــوم» تعبیــر شــده اســت .صــوم در لغــتبــه معنــاى
ت بىآنکــه بعــد از آن کارى شــود .نــزد بعضــى ،صــوم بــه معنــاى
برخاســتن اســ 
امســا ک (نــگاه داشــتن) اســت .هــر یــک از دو معنــا بــا معنــاى شــرعى مناســبت
دارد و آن نــگاه داشــتن خــود اســتبــر وجــه شــر ع در روز از آنچــه در شــر ع او را
مفطــر خواننــد بــا نیــت]3[.
در جــاى دیگــر آمــده :صــوم بــه معنــاى روزه .اصــل آن امســا ک از مطلــق فعــل
اســت ،خــوردن باشــد ،یــا گفتــن ،یــا رفتــن .صــوم اســامى امســا ک مخصوصــى
اســت از طعــام و چیزهــاى دیگــر کــه از طلــوع فجــر شــروع شــده و بــا رســیدن شــب
بــه پایــان مىرســد]4[.
در «التبیان» از صوم چنین تعریف شده است:
َ
َّ
َ
ْ
َّ
الشـ ْـر ع ُهـ َـو االمســا ک َعـ ْـن أ ْشـ َـی َاء مخصوصــه َعلــى َو ْجـ ِـه َمخ ُصـ ُ
ـوص
«الصـ ْـو ُم ِفــى
ِ
َّ ْ ُ َ َ َ
َ
َ ْ َ ْ ْ َ
ـاد النیــه
ـات مخصوصــه و ِمــن شــر ِط ان ِعقـ ِ
ِممــن هــو علــى ِصفـ ِ
روزه در شــر ع ،عبــارت اســت از .1 :خــوددارى کــردن از خــوردن اشــیاء خــاص و
ویــژه  .2بــر وجــه مخصــوص  .3از کســانى کــه داراى خصوصیــات ویــژه هســتند
.4بــه شــرط بســتن نیــت»[]5

پیشینه شناخت فلسفه احکام
بررســى فلســفه احــکام و تــاش بــراى شــناخت حکمــت افعــال و اوامــر و نواهــى
خداونــد ،کارى نوپیــدا نیســت و عمــرى بــه درازاى عمــر ادیــان الهــى و اندیشــه
انســان در شــناخت پیــام وحــى دارد.
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تحقیــق دربــاره فلســفه افعــال و اراده الهــى ،مخصــوص انســان و محــدود بــه
تاریــخ زندگــى بشــر در کــره خا کــى نبــوده اســت ،بلکــه بــر اســاس آیات قــرآن ،پیش
از آفرینــش آدم ،فرشــتگان بــه وســیله خداونــد از پیدایــش موجــودى بــه نــام آدم در
زمیــن ،باخبــر شــدند و درصــدد برآمدنــد تــا حکمــت ایــن آفرینــش را بداننــد]6[:
َ َ ً ُ َ
َ
ُ
ٌ
ْ َ ّ َ ْ
َ ّ
ْ ْ
ض خلیفــة قالــوا أ َت ْج َعــل فیهــا َمـ ْـن
َ«و ِإذ قــال َر ُبــک ِلل َمال ِئکـ ِـة ِإ ِنــی ِ
جاعــل ِفــی الر ِ
ُ ّ
ْ ُ
الدمـ َـاء
ُیف ِســد فیهــا َو َی ْسـ ِـفک ِ
هنگامــى را کــه پــروردگارت بــه فرشــتگان گفــت :مــن در روى زمیــن جانشــینى قــرار
خواهــم داد ،فرشــتگان گفتنــد :پــروردگارا آیــا کســى را در آن قــرار میدهــی کــه فســاد
و خونریــزى میکنــد»]7[.
قــرآن بــا طــرح ایــن آیــات ،بــراى مخاطبــان خود ،نوعــى پیــام دارد و آن این اســت که
فرشــتگان بــا همــه مقــام اطاعــت و تســلیمى کــه بــه درگاه پــروردگار دارنــد ،ایــن حــق
را یافتنــد کــه از فلســفه فعــل و اراده الهــى جویــا شــوند و خداونــد هــم بــا دالیــل قانــع
کننــده ،ایشــان را پاســخ داد و بــه ایشــان ثابــت کــرد کــه افعــال الهــى عالمانهتریــن
اســت و بــدون مــا ک و مصلحــت نیســت .در بســیارى از آیــات دیگــر قــرآن ،بــراى
احــکام و رهنمودهــاى وحــى ،فلســفه و حکمــت یاد شــده اســت کــه در ادامه همین
بحــث بــه فراخــور موضــوع بحثمــان بــه فلســفه وجــوب روزه اشــاره خواهیــم کــرد.
وجــود ایــن آیــات در قــرآن ،ایــن فهــم را در مخاطبــان آن بــه وجــود آورده اســت کــه
هیــچ فعــل ،حکــم ،اراده و ســخن الهــى بــدون حکمــت و فلســفه نیســت

چرایی کنکاش در مورد فلسفه احکام
برخــى نســبت بــه فهــم و تحقیــق فلســفه احــکام اظهــار نگرانــى کــرده و آن را کار
پســندیدهای نمیپندارنــد زیــرا معتقدنــد:
ً
اوال :توجه به آثار حاصله از عبادت ممکن است لطمه به قصد قربت بزند.
ثانیـ ًـا :چــون در همــه مــوارد ارائــه علــت احــکام و درک فلســفه آنهــا ّ
میســر نباشــد
و عقــل را یــارای درک مصالــح و مفاســد قوانیــن الهــی نبــوده و بــه تعبیــری بعضــی
ً
از احــکام در چــرا گاه عقــل نمیباشــد و اصــوال دانــش بشــر در حــال تکامــل و تغییــر
اســت ،شــاید بهتــر باشــد اجــراى احــکام ّ
تعبــدى انجــام گیــرد]8[.
ولــی در جــواب بایــد گفــت :طبــع کنجــکاو و وسوس ـهانگیز انســان ،بــه ویــژه افــراد
تحصیــل کــرده و جوانــان روشــنفکر بــا ایــن مطلــب قانــع نمیشــود کــه بگوییــم
احــکام ّ
تعبــدى اســت و دیگــر حـ ّـد و مــرز آن را توضیــح ندهیــم .افــزون بــر
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ایــن ،بیشــتر فقهــا ایــن مســلک را پذیرفتهانــد و ایــن قاعــده را قبــول کردهانــد
ّ
کــهّ :
«الشــر ع معلــل بالمصالــح» و بــر ایــن اســاس ،عقــل را در شــناخت بخشــى
ّ
از علتهــای احــکام و مصالــح و مفاســد آن ،موفــق دانســتهاند هرچنــد کــه در
بخــش دیگــر ،تعبــد را الزم شــمردهاند؛ زیــرا در شــر ع ،امــوری بــه عنــوان ســبب
حکــم و یــا شــرط و مانــع بــراى حکــم معرفــى شــده اســت کــه علــت مناســبت آنهــا
بــراى مــا روشــن نیســت.
همچنیــن ا گــر بــه ســیره پیامبــر ا کــرم (ص) کــه از قــرآن کریــم اســتفاده میشــود
توجــه کنیــم ،مىفهمیــم مــردم زمــان پیامبــر ا کــرم (ص) هــرگاه راجــع بــه فلســفه
احــکام از قبیــل حــرام بــودن قمــار و شــراب از آن حضــرت میپرســیدند ،پیامبــر
گرامــى اســام نمیفرمــود شــما نمیدانیــد و نمیفهمیــد بلکــه بســیار متیــن و
منطقــى جــواب مـیداد و گاه خداونــد متعــال ،آن حضــرت را راهنمایــى میفرمــود
ً
کــه فلســفه احــکام را بــه مــردم بگــو؛ مثــا در ســوره بقــره دربــاره قمــار و شــراب
خداونــد میفرمایــد:
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ّ
ْ َُ َ َ
ک َعــن ْال َخ ْمــر َو ال َم ْی ِســر قــل فیهمــا إثـ ٌـم کبیـ ٌـر َو َم ِ ُ َ
ـاس َو ِإث ُم ُهمــا
ِ
ِ
ِ ِ
َ«َْســئلون َ ْ ِ
نافــع ِللنـ ِ
أ ک َبـ ُـر ِمـ ْـن نف ِع ِهمــا»[]9
و یــا در آیــه دیگــر بــه پــارهای از زیانهــای آشــکار شــراب و قمــار پرداختــه و
میفرمایــد:
ُ َ
َّ
ّ
َ
ُ
ْ
ُ
ـداو َة َو ْال َب ْغضـ َـاء ِفــی ْال َخ ْمــر َو ْال َم ْی ِســر وَ
وقـ َـع َب ْی َن ُکـ ُـم ْال َعـ َ
ِ«إن ّمــا ُیریــد الشـ ْـیطان أن ی ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ّ
ّ
َ
َی ُصدکـ ْـم َعـ ْـن ِذ کــر ِ َ
الل َو َعــن َ
الصــاة»[]10
ِ
ِ
ا گــر مــا تمــام کوشـشهای الزم را بــراى آ گاهــى از فلســفه یــک حکــم بــه کار بردیــم
ولــى مطلــب قابــل توجهــى بــه دســت نیاوردیــم ،هرگــز نمىتوانیــم آن حکــم را
نادیــده بگیریــم و یــا بگوییــم ایــن حکــم هیــچ فایــده و مصلحتــى در بــر نــدارد ،زیــرا
عــدم درک مصلحــت غیــر از آن اســت کــه مصلحتــى نداشــته باشــد .حضــرت رضــا
(ع) مىفرمایــد:
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
«إ َّنــا َو َج ْد َنــا ُک َّل َمــا أ َحــل َُ
ـاد َ َو َبقاؤ ُهـ ْـم َو ل ُهـ ْـم
الل ت َبـ َـارک َو ت َعالــى ف ِفیـ ِ ْـه َصــا ُح ال ِع َبـ ِ
ِ
َ
ْ
َ َ َ
َ
اج ُــة َّال ِتــی َل َی ْسـ َـت ْغ ُن َ
إ َل ْی ِــه ْال َح َ
اجــة
ون َع ْن َهــا َو َو َج ْدنــا ال ُم َحـ َّـر َم ِمـ َـن ال ْشـ َـی ِاء ل ح
ً
َ
ِْ
ْ َ
ً َْ
ْ
َ
ِلل ِع َبــاد ِإل ْیـ ِـه َو َو َج ْدنـ ُـاه ُمف ِســدا َد ِاعیــا الف َنـ َـاء َو ال َهــا ک»[]11
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فلسفه و حکمت تشریع روزه
الف .فلسفه روزه در منظر قرآن
آیــات قــرآن مجیــد مهمتریــن و متقنتریــن منبع شــناخت فلســفه احکام میباشــند.
در قــرآن کریــم بــه دههــا آیــه برمىخوریــم کــه حکمــت افعــال و احــکام الهــى را بیــان
کــرده اســت .از جملــه ایــن آیــات ،آیــه  183ســوره بقــره اســت کــه در بــاب تشــریع حکــم
روز میفرمایــد:
َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ُّ
َ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ّ ُ َ ُ
ـام کمــا ک ِتـ َـب علــى الذیــن ِمــن ق ْب ِلکـ ْـم لعلکـ ْـم
الصیـ
« یــا أیهــا الذیــن آمنــوا ک ِتــب علیکــم ِ
َت َّت ُقـ َ
ـون»[]12
خداونــد در ایــن آیــه بعــد از بیــان وجــوب روزه ،فلســفه ایــن فریضــه الهــی را تقــوا و
پرهیــزگاری میدانــد .تقــوا بــه معنــای پرهیــزگاری ،ترســیدن از حــق تعالــی و دوری دل
از گنــاه اســت[ ]13و در پرتــو ایــن تقــوا اســت کــه انســان حقیقــت بیــن میشــود.
چون که تقوا بست دو دست هوا  //////حق گشاید هر دو دست عقل را
بــه بیــان دیگــر؛ فایــده و علــت غایــی روزه در ایــن آیــه ،تقــوا بیــان شــده اســت و آن
ســودی اســت کــه عایــد خــود شــخص میشــود ،و فایــده داشــتن تقــوا مطلبــی اســت
کــه احــدی در آن شــک نــدارد ،چــون هــر انســانی بــه فطــرت خــود ایــن معنــا را درک
میکنــد کــه ا گــر بخواهــد بــه عالــم طهــارت و رفعــت متصــل شــود و به مقام بلنــد کمال
و روحانیــت ارتقــا یابــد ،اولیــن چیــزی کــه الزم اســت بــدان ملتــزم شــود ایــن اســت
کــه از افســار گســیختگی خــود جلوگیــری کنــد و بــدون هیــچ قیــد و شــرطی ســرگرم
گتــر از آن بدانــد کــه زندگــی
لذتهــای جســمی و شــهوات بدنــی نباشــد و خــود را بزر 
مــادی را هــدف بپنــدارد .ســخن کوتــاه آنکــه از هــر چیــزی کــه او را از پــروردگار تبــارک و
تعالــی مشــغول ســازد بپرهیــزد .وقتــی پیامبــر (ص) در خطبــه شــعبانیه ،فضائــل مــاه
رمضــان و روزه را برشــمرد ،امیرالمؤمنیــن علــی (ع) پرســید :بهتریــن اعمــال در این ماه
چیســت؟ در پاســخ پیامبــر (ص) فرمــود:
َّ
ْ ُ َ
َ
الل
«ال َو َر ع ع ْن َمح ِار ِم ِ
پرهیز و اجتناب از معاصی و گناهان»[]14
بنابراین روزه عامل بازدارنده از گناه و عامل سرکوب کننده نفس عصیانگر است.
و ایــن تقــوا تنهــا از راه روزه و خــودداری از شــهوات بــه دســت میآیــد و نزدیکتریــن
ی کــه همــه مــردم
راه و مؤثرتریــن رژیــم معنــوی و عمومیتریــن آن اســت بــه طــور 
در همــه اعصــار بتواننــد از آن بهرهمنــد شــوند ،و آن عبــارت اســت از خــودداری از
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شــهوتی کــه همــه مــردم در همــه اعصــار مبتــای بــه آننــد و آن عبــارت اســت از شــهوت
شــکم از خــوردن و آشــامیدن ،و شــهوت جنســی کــه ا گــر مدتــی از ایــن ســه چیــز پرهیــز
کننــد و ایــن ورزش را تمریــن نماینــد ،بــه تدریــج نیــروی خویشــتنداری از گناهــان در
آنــان قــوت میگیــرد و نیــز بــه تدریــج بــر اراده خــود مســلط میشــوند ،آن وقــت در برابــر
هــر گناهــی عنــان اختیــار از کــف نمیدهنــد و نیــز در تقــرب بــه خــدای ســبحان دچــار
سســتی نمیگردنــد ،پــر واضــح اســت کســی کــه خــدا را در دعوتــش بــه اجتنــاب از
ً
خــوردن و نوشــیدن و عمــل جنســی کــه امــری مبــاح اســت اجابــت میکنــد ،قهــرا در
عتــر خواهــد بــود،
اجابــت دعــوت بــه اجتنــاب از گناهـ ّـان و نافرمانیهــا شــنواتر و مطی 
ایــن اســت معنــای آنکــه فرمــود«َ :ل َع َل ُکـ ْـم َت َّت ُقـ َ
ـون»[]15
مولوی گوید:
هست روزه ظاهر ،امسا ک طعام  ///////روزه معنی ،توجه دان تمام
این دهان بستی ،دهانی ،باز شد  //////که خورنده ،دانههای راز شد
جوع مر خاصان حق را دادهاند  //////تا شود از جوع شیر زورمند
بیــان ایــن آیــه و موضــوع تقــوا بــه عنــوان هــدف و فلســفه روزه بــه ایــن معنــا نیســت کــه
هیــچ هــدف و حکمــت دیگــری در روزه منظــور نشــده باشــد و تمــام فلســفه و حکمــت
آن ،همیــن باشــد ،بلکــه ممکــن اســت تقــوا و خودســازی ،مهمتریــن هــدف و حکمت
آن بــوده و اهــداف و حکمتهــای دیگــر نیــز در آن باشــد ،یــا تقــوا ،هــدف نهایــی
روزه باشــد و اهــداف و حکمتهــای دیگــر پیــش از آن و یــا در ضمــن آن نیــز در روزه
گرفتــن تحقــق داشــته باشــد ،بــه همیــن خاطــر در روایــات و احادیــث ،حکمتهــای
بیشــماری بــرای روزهداری بیــان شــده اســت؛ کــه در ادامــه به ارزیابــی آن میپردازیم.
ب .فلسفه روزه از نگاه پیامبر ا کرم (ص)
در مــورد روزه از رســول رحمــت (ص) چندیــن ســخن روایــت شــده کــه هــر کــدام پیــام
و اشــاره بــه سـ ّـر و اســرار ایــن وظیفــه عبــادی دارد کــه بــه اختصــار بــه بیــان چنــد کالم
بســنده میکنیــم.
پیامبر ا کرم (ص) میفرمایند:
ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ّ َ َ ْ ْ َ ُ َْ ُ ُ ّ
َ
َ
« الم ِعدة بیت ک ِل د ٍاء و ال ِحمیة رأس ک ِل دو ٍاء
معــده مرکــز و خانــه هــر دردی اســت ،و پرهیــز و اجتنــاب (از غذاهــای نامناســب و
زیادهخــوری) اســاس هــر داروی شــفابخش اســت»]16[.
همچنینمیفرمایند:
«ص ُ
ُ
وموا َت ِص ُحوا
روزه بگیرد تا سالم بمانید»]17[.
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شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد کــه قضــای روزه بــر همــه واجــب اســت .حتــی زن
حائــض کــه قضــای نمازهایــش بــر او واجــب نیســت ،ولــی قضــای روزههــای نگرفته
بــر او واجــب اســت؛ و یــا میفرماینــد:
ُ ّ َ ََ ٌ ََ ُ ْ َ َ
الص َیام
« ِلک ِل ش ْی ٍء زکاة َو زکاة ال ْبد ِان ِّ
برای هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است»]18[.
ایــن ســخنان اشــاره بــه اثــرات و بازتابهــای مــادی و فیزیکــی روزه و ســامتی دارد کــه
بــرای بــدن بــه همــراه مـیآورد.
همچنین رسول ا کرم (ص) در خطبه شعبانیه فرمودند:
« َو ْاذ ُک ُروا ب ُجوع ُک ْم َو َع َطش ُک ْم فیه ُج َ
وع َی ْوم ْالق َی َامة َو َع َط َشهُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
به وســیله گرســنگی و تشــنگی از روزهداریتان ،گرســنگیها و تشــنگیهای روز قیامت را
بــه یــاد آوریــد ،کــه ایــن یــادآوری انســان را بــه فکــر تــدارک بــرای قیامــت میانــدازد تــا جــد
و جهــد بیشــتری در کســب رضــای خدا کنــد»]19[.
ج .فلسفه فردی وجوب روزه
روزه ،کارکردهــای مختلــف در زمینــه فــردی و اجتماعــی دارد کــه در ادامــه بــه بیــان
فلســفه فــردی و فوایــدی کــه بــرای شــخص روزهدار بــه همــراه دارد ،میپردازیــم:
 .1حکمت و یقین
رسول گرامی (ص) فرمودند :در شب معراج گفتم:
ْ
َ َ
ْ َ
َْ ُ ُ ُ
َ ُ َّ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ ُ
َ«یــا َر ّ َ َ
ث ال َم ْع ِرفــة َو
الحک َمــة َو َ ِ
ـور َث ِ
الحکمــة تـ ِ
ب ُو مــا ِ ُمیـ ْـراث الصَــو َ ِم قــال َالصــوْم یـ ُ ِ
ـور َْ
ْ َ ْ َِ ُ
َ
َ
ـورث ال َی ِقیـ َـن فـ ِـإذا ْاسـ َـت ْیق َن ال َع ْبــد ل ُی َبا ِلــی ک ْیــف أ ْص َبـ َـح ِب ُع ْسـ ٍـر أم ِب ُی ْسـ ٍـر
المع ِرفــة تـ ِ
در معــراج عــرض کــردم :پــروردگارا! میــراث روزهداری چیســت؟ نــدا رســید :روزه باعــث
پیدایــش «حکمــت»[[ ]20در انســان] اســت و حکمــت نیــز مایــه پیدایــش «معرفــت»
اســت و معرفــت عامــل حصــول «یقیــن» [در جــان آدمــی] اســت و آنگاه کــه بنــدهای بــه
یقیــن برســد ،با کــی نــدارد کــه چگونــه زندگــی وی میگــذرد؛ در ســختی یــا راحتــی»؟[]21
 .2تقویت اخالص
حضرت زهرا (س) در این باره میفرمایند:
َ َ
الص َ
إلخالص
یام َت ِثبیتا ِل
«ف َرض اهّللُ ِّ
ِ
خداوندروزهراواجب گردانیدتااخالصرا[در زندگیانسانها]تثبیت نماید» []22
 .3تندرستی بدن
عامــل بســیاری از بیماریهــا ،زیــادهروی در خــوردن غذاهــای مختلــف
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اســت؛ چــون مــواد اضافــی جــذب نشــده بــه صــورت چربیهــای مزاحــم در نقــاط
مختلــف بــدن ،یــا بــه صــورت چربــی و قنــد اضافــی در خــون باقــی میمانــد .ایــن مــواد
لجنزارهــای متعفنــی بــرای پــرورش انــواع میکروبهای عفونــی اســت و در این حال،
بهتریــن راه بــرای مبــارزه بــا ایــن بیماریهــا ،نابــود کــردن ایــن لجنزارهــا از طریــق روزه
اســت]23[.
 .4تقویت صبر و بردباری
قرآن در بیانی ،مؤمنان را به صبر و پایداری دعوت کرده و میفرماید:
َ
الص ْبر َو َّ
عینوا ب َّ
ذین َآم ُنوا ْاس َت ُ
«یا أ ُّی َها َّال َ
الة
الص ِ
ِ
ِ
ای کسانی که ایمان آوردهاید از صبر و نماز کمک بگیرید»]24[.
مفســران معتقدنــد منظــور از «صبــر» در آیــه مــو رد نظــر «روزه» اســت ]25[.در حقیقــت
روزه روحیــه صبــر و شــکیبایی را در آدمــی تقویــت میکنــد و موجــب رهایــی انســان از
تمامــی مشــکالت میشــود.
 .5یادآوری قیامت برای فرد
روزه گرفتــن و تحمــل گرســنگی و تشــنگی ،گرســنگی و تشــنگی روز قیامــت را بــه یــاد
مـیآورد و همیــن توجــه ،در رفتــار و منــش و اعمــال او اثــر بســزایی میگذارد .ا گر انســان
اعمالــش را بــا توجــه ،انجــام دهــد و خــود را موعظــه کنــد کــه حسابرســی دقیقــی در
قتــر خواهــد شــد و از اجــر و ثــواب بیشــتری برخــوردار
عتــر و متخل 
پیــش دارد ،متواض 
خواهــد گردیــد .امــام رضــا (ع) در بیــان فلســفه وجــوب روزه فرمودنــد:
«مــردم بــه انجــام روزه امــر شــدند تا گرســنگی و تشــنگی را بفهمنــد و به واســطه آن فقر
و بیچارگــی آخــرت را درک کنند]26[».
یادآوری تشــنگی و گرســنگی و حسابرســی دقیق روز قیامت ،آدمی را از قدم برداشــتن
بــه ســوی انحرافــات و آلوده شــدن بــه گناهان باز مـیدارد.
روزه حالــت شکســتگی و ذلــت و دور شــدن شــرارت و طغیــان از وجــود اســت؛ هنگامی
کــه نفــس شکســته و خــوار گــردد ،در برابــر پــروردگارش آرامش یافته و خاشــع میشــود.
دیــوار شــهوات و قوایــی کــه موجــب معصیــت میشــود و انســان را در گناهــان کبیــره
میافکنــد ،بــا روزه شکســته میشــود.
 .6پاداش الهی
پیامبر گرامی (ص) فرمود :خداوند تبارک و تعالی فرمود:
ََ ُ
َّ
«الص ْو ُم ِلی َو أنا أ ْج َزى ِب ِه.
روزه از آن من است و من به آن پاداش میدهم»]27[.
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ایــن حدیــث در منابــع اهلســنت نیــز از رســول خــدا (ص) از طریــق «طبرانــی»
و «بیهقــی» ایــن گونــه نقــل شــده اســت:
«رســول خــدا (ص) فرمودنــد :ثــواب اعمــال نــزد خــدا هفــت نــوع اســت ...و یکــی ایــن
کــه ثــواب ،عامــل آن عمــل را جــز خــدا کســی دیگــر نمیدانــد ،و آن روزه اســت .روزه
فقــط مــال خداســت و ثــواب آن را جــز خــدا کســی دیگــر نمیدانــد»]28[.
 .7آمرزش گناهان
پیامبر اسالم (ص) فرمود:
َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ ْ َ ُ َ َّ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َْ
َ«مــا ِمـ ْـن َصا ِئـ ٍـم یحضــر قوما یطعمون ِإل ســبحت أعضاؤه و کانت صــاة المل ِئک ِة علی ِه
َ
َ
َ
َ َ
َو کان ْت َصل ُت ُه ْم ل ُه ْاسـ ِـت ْغفارا
هیــچ روزهداری نیســت کــه بــر عــدهای در حــال غــذا خــوردن وارد شــود ،مگــر اینکــه
اندامهایــش تســبیح گوینــد و فرشــتگان بــر او درود فرســتند و درود فرشــتگان آمــرزش
خواهــی اســت»]29[.
 .8استجابت دعا
امام صادق (ع) فرمود:
ٌ
ُ
ُ
َ
ُ
َ«ن ْو ُم َّ
َ
ُ
ُ
الصا ِئم ِع َب َاد ٌة َو َص ْم ُته ت ْسب ٌ
یح َو َع َمله ُم َتق َّبل َو د َعاؤ ُه ُم ْس َت َج ٌ
اب
ِ
ِ
خــواب روزهدار عبــادت و ســکوتش تســبیح و عملــش پذیرفتــه و دعایــش مســتجاب
اســت»]30[.
احمدبنحنبــل و ترمــذی از رســول خــدا روایــت کردهانــد کــه :ســه گــروه هســتند کــه
دعــای آنهــا ّرد نمیشــود ،بلکــه اجابــت میشــود .1 :روزهدار هنــگام افطــار ]31[... .2
 .9تضعیف شهوت
پیامبر ا کرم (ص) فرمود:
َ ٌََ
ٌ
َ ُ
َ
َّ
ُ
ُّ َ َ َ
ُ
وق ومذهبة لألش ِر
وم؛ فإن ه محسمة للعر ِ
«علیکم بالص ِ
یبــرد (شــهوت را کم میکند) و سرمســتی
بــر شــما بــاد بــه روزه گرفتــن کــه آن رگهــا را م 
را میبــرد»]32[.
د .فلسفه اجتماعی روزه
روزه ،گاه آثــاری را بــه همــراه دارد کــه جنبــه اجتماعــی و فراتر از امور شــخصی اســت ،در
ایــن قســمت بــه بررســی و بیــان ایــن آثــار و حکمتهــا بــر میآییم:
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 .1ایجاد حس همدردی و مساوات
روزه ،درس مســاوات و برابــری در میــان افــراد اجتمــاع اســت .بــا انجــام ایــن دســتور
مذهبــی ،افــراد متمکــن ،وضــع گرســنگان و محرومــان اجتمــاع را بــه طــور محســوس
درمییابنــد و ایــن باعــث میشــود کــه بــه کمــک محرومــان بشــتابند .هشــام بــن
حکــم ،متکلــم توانمنــد امامــی ،وقتــی از امــام صــادق (ع) دربــاره فلســفه روزه ســؤال
میکنــد ،امــام در جــواب میفرمایــد :روزه بــه ایــن دلیــل واجــب شــد کــه میــان فقیــر
و غنــی مســاوات برقــرار گــردد و ایــن بــدان جهــت اســت کــه غنــی ،طعــم گرســنگی را
ً
بچشــد و نســبت بــه فقیــر ادای حــق کنــد؛ چــرا کــه اغنیــا معمــوال هــر چــه را بخواهنــد،
بــرای آنهــا فراهــم اســت .خــدا میخواهــد میــان بنــدگان خود مســاوات باشــد و طعم
گرســنگی و درد و رنج را به اغنیا بچشــاند تا به ضعیفان و گرســنگان رحم کنند]33[.
همچنیــن امــام رضــا (ع) در فلســفه روزه ایــن چنین میفرمایند :علت روزه بــرای درک
درد گرســنگی و تشــنگی اســت تا بنده ،ذلیل ،متضرع و صابر باشــد.
 .2موجب آرامش قلب و روح
ّ َ ُ َ ْ َ ُّ َ ْ ُ ْ ُ ُ
«الصیام و الحج تس ِکین القلوب
قال الباقر (ع)ِ :
روزه و حج ،آرامش دهنده قلوب آدمیان است»]34[.
 .3مانعی در مقابل ناهنجاریهای جنسی
پیامبــر عظیمالشــأن اســام (ص) در راه تعدیــل غرائــز جنســی و کنتــرل شــهوات ،بــه
جوانــان یــک دســتورالعمل بســیار ارزشــمند میدهــد و نســل جــوان را از هرزگیهــا و
ً
افسارگســیختگیها جــدا بــر حــذر م ـیدارد و نظــام عادلــه طبیعــت را از هــرج و مــرج
و فســاد جوانــان حفــظ و حراســت مینمایــد و در ســخنان بســیار حکیمانــه خویــش
چنیــن میفرماینــد:
ّ
َ َ ْ َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ُ
ُ
الش َباب َع َلیکم بالبائة ف َم ْن ل ْم َی ْس َت ِط ْع ف َعل ْی ِه ب َ
الص ْو ِم ف ِإنه له ِو َج ٌاء
« ی ا م ع شر
ِ
ِ
ای جوانــان بــر شــما بــاد ازدواج و نــکاح( ،کــه بــرای اجرای این ســنت نبوی بشــتابید) و
هــر گاه بعضــی از شــما قــدرت بــر ازدواج نــدارد ،پس روزه بگیرد ،زیــرا روزه کنترل کننده
و مهــار کننــده اســت (کــه بایــد بــا روزه نفــس ســرکش را از طغیــان و تجــاوز و بــه گنــاه
افتــادن حفــظ نمــود)»]35[.
 .4اثر تربیتی روزه در فرد و اجتماع
در اســام ،هــم امــر تربیــت،یــک امــر بســیار مهــم اســت و هــم زمینههــا و بســترهاى
ً
تربیتــى کامــا همــوار گشــته اســت؛ امــا از آنجایــی کــه امــر تربیــت، یــک امــر بســیار
ظریــف اســت و همســان گل لطیــف ،انســانهای معمولــى در ایــن زمینــه چنــدان
ً
ً
موفــق نبودهانــد؛ زیــرا اوال :شــناخت و آ گاهــى کافــى در ایــن امــر وجــود نــدارد و ثانیــا:
شــیوه درســتى در امــر تربیــت وجــود نــدارد .هرکــس شــب خوابیــده و صبــح بلنــد
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شــد ،یــک الگــوى تربیتــى اختیــار مىکنــد و بــدون هیچگونــه انعطــاف ،بــر یــک
مســئله غلــط اصــرار و پافشــارى مىنمایــد؛ غافــل از اینکــه در قــرآن شــریف آمــده
اســت:
َ َ ْ َ ََ ُ ْ َْ ً
« و قد خلقکم أطوارا
در حالى که شما را در مراحل مختلف آفریده است»]36[.
یعنــى روحیــات و خصوصیــات هیــچ کــدام از دو انســان ،شــبیه و یکســان نیســت
بنابرایــن ،در امــور تربیتــى ،بــه تعــداد انســانها بــه شــیوه و «اســتانداردهاى تربیتــى
ویــژهاى» نیازمندیــم کــه غفلــت از آن باعــثخســران خواهــد شــد.
بــا ایــن مقدمــه ،آیــا روزه مىتوانــد در امــور تربیتــى اثراتــى داشــته باشــد یــا خیــر؟ «از
ف و اراده انســان را قــوى و غرائــز
فوایــد مهــم روزه ایــن اســت کــه روح انســان را تلطی ـ 
او را تعدیــل مىکنــد» ]37[.بــه تعبیــر امــام علــى (ع) :روزه ریاضتــى اســت ســازنده؛ کــه
اثــرات تربیتــى زیــادى را بــه بــار مــىآورد .ایشــان مىفرماینــد:
ْ
ْ
ُ
ْ
ّ
َ
ُ
َ
«صـ ْـو ُم َّالن ْفــس ِا ْمســا ُک ْال َحـ ّ ْ َ ْ
ـس َعـ ْـن ســا ِئ ِر ال َمآ ِثـ ِـم َو خلـ ُـو القلـ ِـب ِمـ ْـن َجمیـ ِـع
ـواس الخمـ ِ
ِ
َّ ِ
َْ
ـباب الش ِّر
اسـ ِ
روزه جــان ،خــوددارى کــردن حــواس پنجگانــه از باقیمانــده گناهــان اســت و خلــوت و
آســوده مانــدن دل از تمــام اســباب پلیــد»]38[.
ن انســان روزه باشــد ،حــواس پنجگانــه ،براى همیشــه حواســش جمــع خواهد
ا گــر جــا 
بــود و بــه ســوى پلیدیهــا و پلشــتیها ،پــا نخواهــد نهــاد.
گــواه ایــن اثــر تربیتــی در روزه را در مــاه مبــارک رمضــان شــاهدیم؛ زیــرا زمانــی کــه بــه آمــار
جــرم و جنایــات در اجتمــاع در مــاه مبــارک رمضــان مینگریــم ،شــاهدیم کــه افعــال
مجرمانــه و تخلفــات در جامعــه از کاهش بســیار محسوســی برخــوردار اســت و این جز
بــه برکــت ایــن عمــل عبــادی مقــدور نیســت
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ختم سخن
یتــوان نتیجــه گرفــت ،روزه یکــی از بهتریــن عبــادات و اعمــال
بــا توجــه بــه احــکام و فلســفه عبــادی روزه ،م 
ایجــاد تعــادل در جســم و روح انســان و عامــل مؤثــر جلوگیــری کننــده از بســیاری بیماریهــا و امــراض کشــنده
اســت .همچنیــن روزه در تعالــی روح انســان و تطهیــر وجــود آدمــی از تمامــی پلیدیهــای گناهــان ،وســیله
بســیار تأثیرگــذاری اســت .روزه عبادتــی مخفــی بیــن آدمــی و خالــق اســت و محصــول ایــن عبــادت تقــوی و
پرهیــزگاری در تمامــی احــوال اســت .در یــک کالم ،روزه حقیقــی میتوانــد اســباب عــروج معنــوی آدمــی را
بــه ملکــوت اعلــی بــه وجــود آورد و سرچشــمههای حکمــت و معرفــت را در قلــب انســان مؤمــن جــاری ســازد.
همچنیــن اجتمــاع مؤمنــان را سرشــار از مــودت و لطافــت و پا کــی ســازد و جامعـهای بــدون طبقــه و ســالم را بــه
وجــود آورد کــه در آن جرمــی رخ نمیدهــد
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ن ـ ــگاهی فقه ـ ـ ــی به مسئلـ ــه اثب ـ ـ ــات
آغـاز و پایـان مـاه قمــری
 ۱۰نکته درباره رؤیت هالل
رؤیــت هــال یــک فعــل خارجــی اســت و از قبیــل تشــخیص موضــوع احــکام اســت
ً
کــه هــر فــرد مکلفــی میتوانــد شــخصا بــه تشــخیص آن اقــدام کنــد و بــه علــم خــود
عمــل نمایــد و نیــازی بــه تقلیــد در ایــن مســئله نیســت .امــا چــون غالــب مــردم
خــود موفــق بــه رؤیــت هــال نمیشــوند ،از آنجــا کــه بــه مرجــع تقلیــد خــود
اطمینــان کامــل دارنــد در ایــن مســأله بنــا بــر نظــر ایشــان عمــل میکننــد و همیــن
ً
باعــث شــده اســت کــه تصــور شــود کــه در ایــن مســأله نیــز حتمــا بایــد از مرجــع
تقلیــد خــود اطاعــت کننــد.
بــا مطالعــه کتــب فقهــی در مییابیــم اختالفــات فقیهــان عصرهــای مختلــف در
بحــث رؤیــت هــال ،وجــود داشــته اســت ،امــا چنــد ســالی اســت بــا توجــه بــه
انقــاب اســامی ایــران و ورود دیــن در حکومــت و همچنیــن اطالعــات و ارتباطــات
گســتردهای کــه پیــش آمــده ،ایــن مســئله بیشــتر نمــود پیــدا کــرده اســت و هــر
ســاله ،بســیاری از مقلــدان مراجــع مختلــف در تشــخیص ابتــدا و انتهــای مــاه
مبــارک رمضــان ،دچــار شــک میشــوند و نمیداننــد بایــد ایــن روز را بــه عنــوان
مــاه مبــارک روزه بگیرنــد یــا خیــر؟
البتــه اختــاف فقهــا در همــه ماههــای قمــری جریــان داشــته و دارد امــا بــه خاطــر
اینکــه مــردم بیشــتر در مــورد مــاه مبــارک رمضــان ،حساســیت دارنــد ،ایــن اختــاف
نظرهــا بیشــتر نمــود پیــدا میکنــد و متأســفانه گاهــی اوقــات بهانههایــی ایجــاد
میکنــد و عــدهای بــه همیــن خاطــر مرجــع تقلیدشــان را تغییــر میدهنــد .گاه
همیــن اختالفــات و بالتکلیفیهایــی کــه عمدتــا از بــی اطالعــی مــردم نســبت بــه
فتــوای مرجــع تقلیدشــان اســت ،اهرمــی بــرای افــراد ســودجو میشــود کــه اصــل
دیــن و دیانــت و تقلیــد را زیــر ســؤال ببرنــد .گاه نیــز متأســفانه برخــی بــدون اطــاع
از ایــن اختــاف نظرهــا ،نســبتهای نــاروا بــه مراجــع تقلیــد میدهنــد کــه بــه نظــر
میرســد بیشــتر ایــن مــوارد از عــدم اطــاع ایشــان در مــورد اختــاف نظرهــا و مبانــی
مراجــع تقلیــد میباشــد.
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ـام تعییــن ابتــدای ماههــای قمــری در
در ذیــل پــس از اشــاره بــه اقسـ ِ
کشــورهای اســامی ،بــه مواضــع اختالفــی و فتــوای مراجــع مشــهور شــیعه
اشــاره میشــود ،تــا ضمــن تبییــن نظــرات ایــن متخصصــان دینــی ،جلــوی انحــراف
و اختــاف در میــان مــردم و مقلــدان مراجــع عظــام تقلیــد گرفتــه شــود و بــرای
همــگان روشــن شــود کــه ایــن مســئله ،از غوامــض امــور شــرعی اســت کــه بــا
تحلیلهــای روزمــره نمیتــوان آن را بررســی کــرد و نتیجــه گرفــت
ِ

روش تشخیص ابتدای ماه قمری
پنج ِ
اثبــات ابتــدای ماههــای قمــری در کشــورهای مختلــف دنیــا بــر اســاس پنــج روش
اســت ،همیــن اختــاف معیارهــا موجــب بــه وجــود آمــدن ناهماهنگــی در اعــام
آغــاز مــاه هــای قمــری میشــود .البتــه ایــن نکتــه را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه
یتــر (از لحــاظ
احتمــال رؤیــت و در نتیجــه اعــام آغــاز مــاه قمــری در کشــورهای غرب 
جغرافیایــی) بیشــتر از کشــورهای شــرقیتر اســت.
روش یکم :رویت هالل
الــف -دیــدن هــال بــا چشـ ِـم غیــر مســلح در غــروب روز قبــل (هنــد ،پا کســتان،
بنــگالدش ،موروکــو و نظــر ا کثــر فقهــای شــیعه)
ب -دیــدن هــال حتــی بــا چشــم مســلح در غــروب روز قبــل (ایــران در بعضــی مــاه
هــا و نظــر برخــی فقهــای شــیعه)
ج -ادعــای دیــدن هــال در غــروب روز اول ماههــای حســاس ماننــد رمضــان،
شــوال ،ذیقعــده و ذی الحجــه (عربســتان)
روش دوم :محاسبات نجومی
الــف -معیــار عربســتان :تــا 16آوریــل 1999م ،ا گــر ســن مــاه در لحظــه غــروب
خورشــید مکــه بیشــتر از  12ســاعت باشــد ،اول مــاه اســت .پــس از تاریــخ فــوق،
بعــد از مقارنــه ،غــروب مــاه بعــد از غــروب خورشــید در شــهر مکــه باشــد]1[.
ب -معیــار مصــر :در مناطــق غربــی ،زمــان غــروب خورشــید بعــد از مقارنــه بــوده و
مــدت مکــث مــاه حداقــل پنــج دقیقــه باشــد.
ج -معیــار مابینــز :ســن هــال حداقــل  8ســاعت ،ارتفــاع مــاه حداقــل  2درجــه و
جدایــی زاوی ـهای مــاه از خورشــید حداقــل  3درجــه باشــد( .کشــورهای مالــزی،
ســنگاپور ،اندونــزی و برونئــی)
د -معیــار کامــل نجومــی :بــر اســاس پارامترهــای مختلــف مــاه ،در لحظــه
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غــروب خورشــید هــال شــرایط رؤیــت را داشــته باشــد (کشــورهای ایــران ،الجزایــر
و تونــس)
معیــار لیبــی :در شــرقیترین مناطــق کشــور لیبــی ،زمــان مقارنــه قبــل از طلــوع
خورشــید باشــد.
روش سوم :رؤیت هالل ومحاسبات نجومی
ا گــر محاســبات نجومــی امــکان دیــدن هــال را معتبــر و قطعــی بشناســد ،رویــت
هــال مــا ک اســت .محاســبات تنهــا بــرای جلوگیــری از اشــتباه وخطــای دیــد
اســتفاده میشــود (ســازمان هــای نجومــی کشــورهای گویانــا ،ترینیــداد و توبا گــو)
روش چهارم :بدون مال ک و معیار
بعضــی کشــورها هیــچ مال کــی ندارنــد و هــر ســال روش تعییــن اول مــاه آن هــا عوض
میشــود ماننــد کشــور نیجریــه.
روش پنجم :متابعت از دیگر کشورها
الــف -متابعــت از عربســتان :کشــورهای قطــر ،کویــت ،امــارات ،عمــان ،یمــن،
بحریــن ،ســوریه ،لبنــان ،ترکیــه ،افغانســتان.
ب -متابعــت کشــورهای کوچــک از کشــورهای بــزرگ همســایه (نیوزیلنــد از
اســترالیا ،ســورینام از گویانــا)
ج-متابعــت از کشــورهای مســلمان تابعــه (ا کثــر کشــورهای اروپایــی و حــوزه
دریــای بالتیــک و ایســلند)

 10موضع اختالف
در چنیــن مســائلی نیــاز بــه تقلیــد نیســت و ا گــر از هــر یــک از راههــای ذیــل کــه بیــان
میشــود بــرای انســان یقیــن حاصــل شــود کــه مــاه رؤیــت شــده اســت ،کافــی اســت
ا گرچــه فقهــای شــیعه در رؤیــت هــال بــر ایــن نــکات اجمــاع دارنــد؛ اول مــاه
بــا رؤیــت هــال اثبــات میشــود و مــاه قمــری حداقــل  29روی و حدا کثــر 30
روزه اســت ،امــا در فــروع و جزئیــات مســائل رؤیــت هــال اختالفاتــی دارنــد کــه
مهمتریــن آن هــا بــه شــرح ذیــل اســت:
 -1آیــا رؤیــت بــا چشــم مســلح (دوربیــن وتلســکوپ) در حالــی کــه همــان هــال بــا
چشــم غیــر مســلح رؤیــت نمیشــود اول مــاه را ثابــت میکنــد؟
 -2ا گــر کســی هــال را بــه تنهایــی دیــد و دیگــران نتوانســتند آن را ببیننــد و یــا
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نــزد حا کــم اول مــاه ثابــت نشــد ،آیــا اول مــاه بــرای خــودش ثابــت اســت؟
 -3اول مــاه بــا شــهادت چنــد نفــر ثابــت میشــود؟ آیــا یــک شــاهد کافــی اســت؟ ایــن
شــاهد و یــا شــاهدان چــه شــرایطی باید داشــته باشــند؟
ً
 -4آیــا بایــد عمــا رؤیــت هــال صــورت بگیــرد یــا محاســبات نجومــی کــه رؤیــت پذیــری
یــا عــدم رؤیــت را درصــورت صــاف بــودن هــوا پیشبینــی میکننــد بــرای اثبــات اول ماه
کافی اســت؟
 -5ا گــر جمعیــت زیــادی ادعــای رؤیــت هــال مــاه را کنند در حالــی که همة منجمان،
بــر قابــل رؤیــت نبــودن مــاه در آن روز اتفــاق نظــر دارنــد؛ آیــا اول مــاه بــا شــهادت ایــن
تعــداد افــراد ثابــت میشــود یــا خیــر؟ در واقــع محاســبات نجومــی کارشناســان رؤیــت
هــال نشــان دهــد کــه هــال در ایــن شــب خــاص قابــل رؤیــت نیســت ،امــا شــاهدانی
گواهــی دادنــد کــه هــال را دیدهانــد!
 -6ا گــر هــال در هنــگام غــروب دیــده نشــد امــا فــردای آن در هنــگام روز دیــده شــد آیــا
اول مــاه بــودن روز رؤیــت ثابــت میشــود؟ در واقــع رؤیــت هــال پیــش از ظهــر و یــا بعــد
از ظهــر ،مثــا ســاعت  11صبــح یــا ســاعت  3بعــد از ظهــر کــه بــه ســبب ارتفــاع زیــاد ،مــاه
ـات اول مــاه کافــی اســت یــا خیــر؟
دیــده میشــود ،بــرای اثبـ ِ
 -7ا گــر در محــل ســکونت خــود نتوانســتیم هــال را ببینیــم و در جــای دیگــری از دنیــا
شــاهدانی بــر رؤیــت هــال داشــتیم آیــا بــا شــهادت آن هــا اول مــاه ثابــت میشــود؟
 -8در ماههــای قمــری ،هیــچ ماهــی کمتــر از 29روز و بیشــتر از 30روز نمیشــود؛ امــا آیــا
مــاه رمضــان نیــز همینگونــه اســت یعنــی احتمــال دارد 29روز یــا 30روز شــود یــا اینکــه
هیـچگاه کمتــر از  30روز نمیشــود؟
 -9آیــا رویــت هــال بــرای اثبــات اول مــاه جدیــد قمــری ،طریقــت دارد یــا موضوعیــت؟
و اینکــه آیــا «رویــت هــال» بــه عنــوان یــک فعــل انســانی ،باالصالــه موضــوع وجــوب
برخــی احــکام شــرعی ماننــد روزه قــرار گرفتــه و شــارع مقــدس بــر اســاس یــک تعبــد
شــرعی ،حکــم خــود را بــه عمــل رویــت منــوط کــرده اســت یــا اینکــه رویــت هــال مــاه،
خــود اصالــت و اســتقالل نــدارد و فقــط بــه عنــوان یــک راه بــرای کشــف پدیــده حلــول
مــاه جدیــد مطــرح اســت؟
 -10حکــم حا کــم در اثبــات اول مــاه ،حجیــت شــرعی دارد؟ ا گــر در مبــادی حکــم
حا کــم ،خطــا وجــود داشــته باشــد چــه حکمــی دارد؟
مــوارد فــوق ،اغلــب مــوارد اختــاف نظــر فقهــی در زمینــة رؤیــت هــال را در بــر میگیــرد،
فقهــا بــا برداشــت هــای خــود از روایــات گونا گــون رســیده در بحــث رؤیــت هــال و بــا
اســتدالل هایــی کــه بــر اســاس آن روایــات میآورنــد بــه نظــرات مختلفــی میرســند
کــه هــر مکلفــی بــا توجــه بــه نظــر مرجــع تقلیــدش ،تکلیــف شــرعی و الهــی خــود را
شــناخته و بــر طبــق آن عمــل مینمایــد.
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نظر مراجع در  5مورد اختالفی
بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از اختالفــات فوقالذکــر در زمــان مــا وجــود نــدارد یــا ا گــر
وجــود داشــته باشــد ،تأثیــر گــذار نیســت؛ لــذا بــه چنــد مــورد کــه اختــاف نظــر در
آن هــا تأثیرگــذار اســت ،اشــاره میشــود و ذیــل آن فتــوای فقهــای مشــهور مطــرح
میشــود:
 -1آیــا رؤیــت بــا چشــم مســلح (دوربیــن وتلســکوپ) در حالــی کــه همــان
هــال بــا چشــم غیــر مســلح رؤیــت نمیشــود اول مــاه را ثابــت میکنــد؟
حضرات آیات بهجت ،خامنهای ،فاضل و نوری :بله.
بقیة مراجع :خیر( .پرسشها و پاسخهای دانشجویی ،ج)17
 -2اول مــاه بــا شــهادت چنــد نفــر ثابــت میشــود؟ آیــا یــک شــاهد کافــی
اســت؟ ایــن شــاهد و یــا شــاهدان چــه شــرایطی بایــد داشــته باشــند؟
چنانکــه میدانیــم یکــی از راههــای اثبــات رؤیــت هــال« ،شــهادت دو مــرد عــادل»
ـرف شــهادت دو مــرد عــادل،
اســت؛ در اینجــا یــک بحــث مطــرح اســت کــه آیــا بــه ِصـ ِ
رؤیــت هــال ثابــت میشــود یــا خیــر؟
آیــات عظــام سیســتانی ،شــبیریزنجانی ،گلپایگانــی ،صافــی ،نــوری ،وحیــد
میگوینــد :چنانچــه دو مــرد عــادل در میــان عــده زیــادى کــه همــه مىتواننــد در
صــورت وجــود هــال آن را ببیننــد ادعــاى رؤیــت کننــد ،در حالــى کــه بقیــه مــردم
بــا قــدرت بینایــى مشــابه نتوانســته رؤیــت نماینــد ،اطمینــان از گفتــه آنــان ســلب
ـهادت آن دو نفــر پذیرفتــه نمیشــود .ایــن در حالــی اســت کــه بقیــة
مىشــود و شـ ِ
مراجــع تقلیــد متعــرض چنیــن مســئلهای نشــدهاند( .رســالة مراجــع م1730؛
رســالة وحیــد ،م)1738
 -3ا گــر در محــل ســکونت خــود نتوانســتیم هــال را ببینیــم و در جــای دیگــری
از دنیــا شــاهدانی بــر رؤیــت هــال داشــتیم آیــا بــا شــهادت آن هــا اول مــاه ثابــت
میشــود؟
فقهــا ایــن مســئله را بــا عنــوان «اتحــاد افــق» یــا «اختالف افــق»[ ]2مطــرح کردهاند،
کــه در ادامــه بــه فتــوای ایشــان اشــاره میشــود .کــه شــاید مهمتریــن نقطــة ابهــام و
اختــاف در میــان فتــاوای مراجــع عظــام تقلیــد همین بخش اســت.
آیــت اهلل بهجــت :ا گــر در شــهرى مــاه دیــده شــد در صورتــى بــراى ســا کنین شــهر
دیگــر مفیــد اســت کــه یقیــن یــا اطمینــان کننــد ا گــر در آســمان یــا زمیــن مانعــى
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نبــود در آنجــا هــم مــاه دیــده مىشــد چــه در شــرق باشــد یــا در غــرب ،ولــى
ا گــر بــه ایــن مطلــب یقیــن نداشــته باشــند ،نمىتواننــد بــه دیــدن مــاه در شــهر
دیگــر ا کتفــا کننــد.
آیــات عظــام خویــی ،تبریــزی ،وحیــد :در صورتــى کــه در شــب مشــترک باشــند و
لــو بــه ایــن کــه اول شــب یکــى آخــر شــب دیگــرى باشــد.
آیــت اهلل سیســتانی :ا گــر در شــهرى اول مــاه ثابــت شــود ،در شــهرهاى دیگــر کــه
در افــق بــا او متحــد مىباشــند ،اول مــاه نیــز ثابــت مىشــود و مقصــود از اتحــاد
افــق ،در اینجــا آن اســت کــه ا گــر در شــهر اول ،مــاه دیــده شــود ،در شــهر دوم ا گــر
مانعــى ماننــد ابــر نباشــد دیــده مىشــود و ایــن در مــوردى محقــق مىشــود کــه
شــهر دوم ا گــر غــرب شــهر اول باشــد در خــط عــرض نزدیــک بــه آن باشــد و ا گــر در
شــرق آن اســت در صورتــى ثابــت مىشــود کــه وحــدت افــق معلــوم باشــد هــر چنــد
از ایــن جهــت کــه زمــان مانــدن مــاه در افــق شــهر اول بیــش از مقــدار اختــاف بیــن
غــروب دو شــهر باشــد.
آیــت اهلل صافــی :کفایــت رؤیــت مــاه در هــر محلــى بــراى ســایر نقــاط ،مســأله بعیــد
نیست.
آیــت اهلل نــوری :همیــن قــدر کــه در شــب بــودن آن شــب ،مثــل مکــه و کراچــى
یــا لنــدن و کابــل ،نــه مثــل تهــران و واشــنگتن؛ اشــترا ک داشــته باشــند ثابــت
مىشــود.
بقیــة مراجــع :ا گــر شــهر یــا کشــوری کــه مــاه بــا شــرایط شــرعی ،رؤیــت شــده اســت،
از بــاد شــرقی باشــد ،بــرای بــادی کــه در غــرب آن نقطــه هســتند ،اول مــاه ثابــت
میشــود در غیــر ایــن صــورت اول مــاه ثابــت نمیشــود( .رســالة مراجــع م1735؛
منهــاج الصالحیــن (خویــی ،تبریــزی ،وحیــد) ،ج ،2م ،1044اجوبــة االســتفتائات،
س 837و )839
اثبــات ابتــدای ماههــای قمــری در کشــورهای مختلــف دنیــا بــر اســاس پنــج روش
اســت ،همیــن اختــاف معیارهــا موجــب بــه وجــود آمــدن ناهماهنگــی در اعــام
آغــاز مــاه هــای قمــری میشــود
ـودن دو منطقــه نســبت بــه یکدیگــر امــر ثابتــی نیســت،
نکتــه :همافــق بــودن یــا نبـ ِ
بلکــه در ماههــای مختلــف ،ممکــن اســت متفــاوت باشــد .در واقــع بایــد دانســت
کــه بــرای رؤیــت هــال در شــب اول مــاه ،امــوری مؤثــر اســت؛ از جملــه :زمــان غــروب
خورشــید و مــاه و اختــاف زمــان غــروب آن دو و نیــز مختصــات خورشــید و مــاه
و جدایــی زاویــهای مــاه و خورشــید کــه از اختــاف ارتفــاع مــاه و خورشــیدو نیــز
اختــاف ســمت آن دو نشــأت میگیــرد و همیــن طــور درصــد روشــنایی هــال
و… .گاه ممکــن اســت در یکــی از ماههــا وجــود ویژگیهایــی باعــث شــود ،مــاه
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در افــق شــهری دیــده شــود و ایــن رؤیــت بــه گونـهای باشــد کــه منجمــان بگوینــد:
در ایــن مــاه میــان شــهر الــف و ب ،مالزمــه اســت؛ یعنــی ا گــر در شــهر الــف رؤیــت
شــد ،قطعــا در شــهر ب هــم قابــل رؤیــت اســت .امــا فقــدان برخــی ایــن شــرایط در
برخــی ماههــا باعــث میشــود چنیــن مالزمـهای ثابــت نشــود ،ماننــد اینکــه مــدت
مکــث مــاه و جدایــی زاوی ـهای آن بــا خورشــید ،کــم باشــد( .اســتفتائات حضــرت
آیــت اهلل سیســتانی ،ج)76 :1
 -4حکــم حا کــم در اثبــات اول مــاه ،حجیــت شــرعی دارد؟ ا گــر در مبــادی حکــم
حا کــم ،خطــا وجــود داشــته باشــد چــه حکمــی دارد؟
آیــت اهلل خویــى :مســأله اول مــاه بــه حکــم حا کــم شــر ع ثابــت نمىشــود و رعایــت
احتیــاط ،اولــى اســت.
آیــات عظــام سیســتانى ،شــبیری زنجانــى :اول مــاه بــه حکــم حا کــم شــر ع ثابــت
نمىشــود ،مگــر ایــن کــه از حکــم او یــا ثابــت شــدن مــاه نــزد او ،اطمینــان بــه دیــده
شــدن مــاه حاصــل شــود.
آیت اهلل وحید :ثبوت اول ماه به حکم حا کم شر ع محل اشکال است.
بقیــة مراجــع :ا گــر حا کــم شــر ع (آیــت اهلل فاضــل :مجتهــد جامــع الشــرائط) حکــم
کنــد کــه اول مــاه اســت ،کســى هــم کــه تقلیــد او را نمىکنــد ،بایــد بــه حکــم او
عمــل نمایــد .ولــى کســى کــه مىدانــد وی اشــتباه کــرده ،نمىتوانــد بــه حکــم او
عمــل نمایــد( .آیــت اهلل تبریــزى :و چنانچــه حا کــم شــر ع بگویــد دو عــادل نــزد مــن
بــه رؤیــت هــال شــهادت دادهانــد کافــى اســت( ).رســالة مراجــع م1731؛ رســالة
وحیــد ،م1739؛ اجوبــة االســتفتائات ،س 842و843؛ وســیلة النجــاة ،م)1162
یتــر (از لحــاظ
احتمــال رؤیــت و در نتیجــه اعــام آغــاز مــاه قمــری در کشــورهای غرب 
جغرافیایــی) بیشــتر از کشــورهای شــرقیتر اســت
نکتــه“ :اعــان” حا کــم شــر ع بــا “حکــم” حا کــم شــر ع دوچیــز جــدا از هــم اســت.
آنچــه برخــی مراجــع معتبــر دانســتهاند“ ،حکــم” اســت و اعــان (جــز در فــرض
اطمینــان شــخصی مکلــف) اعتبــاری نــدارد.
منظــور از حا کــم شــر ع ،هــر “مجتهــد جامــع الشــرایط” اســت لــذا ا گــر مجتهــدی
مثــا عــادل نبــود ،از حــرف وی اول مــاه ثابــت نمیشــود.
بنــا بــه فتــوای همــه مراجــع ،ا گــر یــک مقلــد از طریقــی بدانــد حا کــم شــر ع دارد
غلــط حکــم میکنــد ،ایــن مقلــد نمیتوانــد بــه حکــم آن حا کــم شــر ع عمــل کنــد.
بــه عنــوان مثــال ،ا گــر حا کــم شــر ع بــه خاطــر رؤیــت بــا چشــم مســلح ،حکــم بــه آغــاز
مــاه کنــد ،مقلــدان مراجعــی کــه تنهــا رؤیــت بــا چشــم غیرمســلح را جایــز میداننــد،
نمیتواننــد بــه ایــن حکــم ملتــزم شــوند.
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ـاص حکــم حا کــم ،اختــاف شــده اســت؛ برخــی
در
ِ
اشــتراط نحــوة خـ ِ
اســتفاده از لفـ ِـظ خــاص «حکمــت»« ،انفــذت» یــا «امضیــت» را شــرط کردهانــد؛
برخــی انشــائی بــودن حکــم را شــرط کردهانــد؛ برخــی هــر دو را شــرط کردهانــد و
گروهــی نیــز هیــچ یــک از ایــن دو شــرط را قبــول ندارنــد( .جعفــر ســبحانی ،نظــام
القضــاء و الشــهادة فــی الشــریعة اإلســامیة الغــراء ،ج ،1ص)387 :
ً
 -5آیــا بایــد عمــا رؤیــت هــال صــورت بگیــرد یــا محاســبات نجومــی کــه رؤیــت
پذیــری یــا عــدم رؤیــت را درصــورت صــاف بــودن هــوا پیشبینــی میکننــد بــرای
اثبــات اول مــاه کافــی اســت؟
مراجــع مشــهور در ایــن مســئله تقریبــا اختالفــی ندارنــد و همگــی آن هــا بــر ایــن
باورنــد کــه ا گــر مســأله اول مــاه بــه وســیلۀ تقویــم هــا و محاســبات منجمــان ثابــت
نمىشــود ،هــر چنــد آن هــا اهــل اطــاع و دقــت باشــند ،مگــر ایــن کــه از گفتــۀ
آن هــا یقیــن (بهجــت ،تبریــزى ،خویــى ،سیســتانی ،شــبیری زنجانــی ،وحیــد :یــا
اطمینــان) حاصــل شــود( .رســالة مراجــع م1732؛ رســالة وحیــد ،م1740

نکاتپایان ـ ـ ــی
نکتــة یکــم :رؤیــت هــال یــک فعــل خارجــی اســت و از قبیــل تشــخیص موضــوع
احــکام اســت کــه هــر فــرد مکلفــی (حتــی ا گــر در مســائل فقهــی مجتهــد هــم
ً
نباشــد) میتوانــد شــخصا بــه تشــخیص آن اقــدام کنــد و بــه علــم خــود عمــل نمایــد
و نیــازی بــه تقلیــد در ایــن مســئله نیســت ،امــا چــون غالــب مــردم خــود موفــق
بــه رؤیــت هــال نمیشــوند ،از آنجــا کــه بــه مرجــع تقلیــد خــود اطمینــان کامــل
دارنــد در ایــن مســأله بنــا بــر نظــر ایشــان عمــل میکننــد و همیــن باعــث شــده
ً
اســت کــه تصــور شــود کــه در ایــن مســأله نیــز حتمــا بایــد از مرجــع تقلیــد خــود
اطاعــت کننــد ،در حالــی کــه در چنیــن مســائلی نیــاز بــه تقلیــد نیســت و ا گــر از هــر
یــک از راههــای ذیــل کــه بیــان میشــود بــرای انســان یقیــن حاصــل شــود کــه مــاه
رؤیــت شــده اســت ،کافــی اســت:
 -1ایــن کــه خــود مکلــف ،مــاه را بــا چشــم غیــر مســلح [یــا بــه فتــوای برخــی ،بــا
چشــم مســلح] ببینــد.
 -2بــه هــر واســطة صحیــح شــرعی [ماننــد ِاخبــار منجمــان] بــرای او یقیــن [یــا بــه
فتــوای برخــی ،اطمینــان] حاصــل شــود.
 -3دو مــرد عــادل بگوینــد کــه مــاه را دیدهانــد[ .در اینجــا بایــد توجــه داشــت کــه
بنابــر فتــوای مشــهور بایــد بــا چشــم غیــر مســلح ،دیــده باشــند؛ همچنیــن
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برخــی فقهــا شــرط کــرده بودنــد کــه دیگــران کــه بــرای رؤیــت رفتهانــد و شــرایط
رؤیتشــان بــا ایــن دو مــرد عــادل یکســان بــوده اســت ،دیــده باشــند نــه اینکــه بقیــه
ندیــده باشــند]
 -4سی روز از اول ماه قبلی بگذرد.
 -5طبــق فتــوای برخــی ،حا کــم شــر ع حکــم بــه اول مــاه بــودن ،کنــد[ .البتــه بــه
شــرط اینکــه مبــادی حکـ ِـم وی ،از نظــر مرجــع تقلیدمــان ،خطــا نباشــد .بــرای
مثــال ا گــر حا کــم شــر ع بــر اســاس رؤیــت بــا چشــم مســلح حکــم کنــد؛ مقلدیــن
آیــت اهلل مــکارم شــیرازی ،نمیتواننــد بــه آن عمــل کننــد؛ البتــه برخــی فقهــا
ـار حا کــم شــر ع،
ا گرچــه حکـ ِـم حا کــم شــر ع را قبــول ندارنــد امــا در جایــی کــه از ِاخبـ ِ
اطمینــان بــه رؤیــت هــال پیــدا کنــد ،بایــد مطابــق یقیــن و اطمینانــش عمــل
کنــد].
نکتــة دوم :در مــورد ادعاهــای رؤیــت هــال بــا چشــم عــادی بایــد بــه نــکات ذیــل
ـال دروغگویــی
ـخص مدعــی ،ا گرچــه بــه دنبـ ِ
نیــز توجــه داشــت ،ممکــن اســت شـ ِ
ـار توهــم در رؤیــت شــده باشــد .لــذا توجــه بــه چنــد مســئلة ذیــل،
نیســت ،امــا دچـ ِ
ضــروری اســت:
 -1ا گــر در هــواى صــاف تعــداد زیــادى اســتهالل کننــد و موفــق بــه رؤیــت هــال
نشــوند ،بلکــه تنهــا دو نفــر از میــان آنــان ادعــاى رؤیــت کننــد ،ایــن دو نفــر ا گــر
چــه عــادل هــم باشــند احتمــال صــدق آنــان بســیار کــم اســت و مىتــوان گفــت
خاســتگاه ادعــاى آنــان «توهــم رؤیــت» اســت.
 -2هرگاه شهود در شهادت دچار آشفته گویى شوند رؤیت ثابت نمىشود.
 -3ا گــر متخصصــان فــن بگوینــد :هــال وجــود خارجــى نــدارد ،ولــى شــاهد
شــهادت بــه رؤیــت دهــد پذیرفتــه نمىشــود.
 -4ا گــر منجمــان ماهــر بگوینــد :هــال مــاه قابــل رؤیــت نیســت و شــاهدان،
شــهادت بــه رؤیــت دهنــد پذیرفتــه نیســت.
 -5ا گــر اوصافــى کــه شــهود نقــل مىکننــد مخالــف باشــد بــا اوصافــى کــه
متخصصــان بــر آن تأ کیــد دارنــد مــاه ثابــت نمىشــود.
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پی نوشت
احمد عابدینی ،رؤیت هالل از نگاهی دیگر.
امــام خمینــی ،رســالة توضیــح المســائل محشــی بــه فتــاوای آیــات عظــام ارا کــى ،بهجــت،
تبریــزى ،خامنــهاى ،خویــى ،سیســتانى ،شــبیرى زنجانــى ،صافــى گلپایگانــى ،فاضــل
لنکرانــى ،گلپایگانــى ،مــکارم شــیرازى ،نــورى همدانــى.
امیر حسن زاده ،محمد احمدی ویوسف شعبانی ،ماه نو مبانی علمی رؤیت هالل.
حسین وحید خراسانی ،منهاج الصالحین.
رضا مختارى و محسن صادقى ،رؤیت هالل.
ّ
رضا مختارى ،باز هم رؤیت هالل با چشم مسلح.
سید حسین حسینیسیستانی ،منهاج الصالحین.
سیدابوالقاسم خویی ،منهاج الصالحین.
سیدعلی خامنهای ،اجوبة االستفتائات.
سیدمحمد حکیمزاده ،استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی.
سیدمحمدرضا سیستانی ،اسئلة حول رؤیة الهالل مع اجوبتها.
مجلة نورالصادق ،شمارة 13٫
محمدجواد فاضل لنکرانی ،اعتبار ابزار جدید در رویت هالل.
میرزا جواد تبریزی ،منهاج الصالحین.
ناصر مکارم شیرازی ،چند نکته مهم درباره رؤیت هالل.
[ . ]1مطابــق معیــار تقویــم امالقــری ،بایــد مقارنــه مــاه و خورشــید اتفــاق بیفتــد و در شــهر
مکــه ،مــاه پــس از خورشــید غــروب کنــد .در ایــن صــورت فــردای آن روز اول مــاه خواهــد
بــود .امــا بــا بررســی وضعیــت یــاد شــده در ماههــای مختلــف مشــخص میشــود کــه ایــن
معیــار نمیتوانــد در بســیاری از مــوارد دلیلــی بــر رویتپذیــر بــودن هــال باشــد (مراجعــه
نشــب ،ســال اول ،شــماره هفتــم ،صفحــه )55
شــود بــه ماهنامــه آسما 
[ . ]2شــهرهایى کــه از نظــر علــم هیئــت در یــک طــول جغرافیایــى (نصــف النهــار) قــرار
گرفتــه باشــند ،همافــق مىنامنــد .بنابرایــن ا گــر در یکــى از ایــن شــهرها مــاه دیــده شــود و
مانعــى ماننــد ابــر در کار نباشــد ،در شــهرهایى کــه در طــول آن قــرار دارد ،نیــز دیــده مىشــود.
در واقــع هــر جــا دو شــهر از نظــر طلــوع و غــروب خورشــید متحــد باشــند و طلــوع و غــروب
خورشــید در هــر دو شــهر همزمــان صــورت گیــرد ،آنهــا را «بــاد متقاربــه» مىگوینــد و هــر جــا
کــه اختــاف در طلــوع و غــروب داشــته باشــند ،بــه آنهــا «بــاد متباعــده» اطــاق مىکننــد.
یعنــی اگــر در یــک نقطــه هــال رؤیــت شــود در هــر نقطـهاى کــه غــروب مــاه در آنجــا (بــا قطــع
نظــر از کــوه و موانــع دیگــر) بــا نقط ـهاى کــه مــاه در آنجــا رؤیــت شــده همزمــان باشــد و نیــز
در نقطـهاى کــه مــاه در آنجــا دیرتــر غــروب کنــد و در حقیقــت نســبت بــه نقــاط مــورد رؤیــت
غربــى باشــد اول مــاه ثابــت مىشــود .ولــى نســبت بــه نقاطــى کــه مــاه در آنجــا زودتــر غــروب
کــرده اول مــاه ثابــت نمىشــود؛ زیــرا امــکان دارد کــه مــاه هنــگام غــروب در آن نقطــه هنــوز
از تحــت الشــعاع خــارج نشــده باشــد.
سیدمهدی نریمانی زمان آبادی
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930505001337
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شرایط و آثار تربیتی دعا در اسالم
م ـ ــقدمـ ـ ــه
انســان در مســیر زندگــی خــود همــواره بــا دعــا و نیایــش مأنــوس و رفیــق بــوده
اســت .نیــاز بشــر بــه دعــا آن چنــان گســترده اســت کــه اختصــاص بــه مؤمنــان
نداشــته و در طــول تار یــخ ،کافــران نیــز بــه دعــا و نیایــش رو آورده انــد؛ لکــن
آنــان در اثــر گمراهــی ،از ایــن یــار دیرینــه و مؤثــر در غیــر جایــگاه اصلــی و حقیقــی
آن اســتفاده کــرده انــد .آنهــا بــه جــای اعتقــاد بــه خــدای یگانــه و جســت
وجــوی رفــع حاجــت از او ،بــه غیــر او رو آوردنــد؛ قــرآن کریــم مــی فرمایــد
ّ
و ما دعاء الکافرین اال فی ضالل
« دعای کافران که غیر خدا را می خوانند ،در گمراهی است و به جایی نمیرسد».
یکــی از خدمــات بــزرگ اســام ،بــه بشــریت ایــن اســت کــه فرزنــدان آدم را از ایــن
انحــراف بازداشــته و آنــان را در مســیر صحیــح و شایســته هدایــت کــرده اســت.
موضــوع دعــا ،کــه مــورد توجه قرآن کریم و روایات اســامی واقع شــده ،پرسشــهای
زیــر در مــورد آن مطــرح اســت کــه دعــا چیســت؟ چــه نیــازی بــه آن هســت؟ چگونــه
بایــد دعــا کــرد؟ بــه درگاه چــه کســی بایــد دعــا کــرد؟ دعــا چــه چیــزی بــه انســان مــی
دهــد؟ جایــگاه دعــا در میــان ســایر کارهــا کجاســت؟ و پرسشــهایی از ایــن قبیــل
کــه در ایــن نوشــتار بــه طــور مختصــر بــه پاســخهای آن مــی پردازیــم.

تعریف دعا
«دعــا» بــه معنــای خواســتن و طلبیــدن اســت .اصطالحــاّ :
«الدعــاء الرغبــة الــی
اهّلل»...؛ یعنــی دعــا همــان میــل و توجــه بــه ســوی خداســت و بــه وســیله آن
موجــودی از خداونــد چیــزی را درخواســت مــی کنــد.
دلیــل اصلــی رو آوردن بــه دعــا و راز و نیــاز بــا معبــود توانــا همانــا نیازهــای مــادی و
معنــوی انســان اســت .از آن جایــی کــه آ گاهــی مــا و تواناییهــای مــا بســیار کــم تــر
از نیازهاســت ،لــذا نیــاز بــه دعــا و خواســتن از توانــای بــی منتهــا امــری ضــروری
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اســت .موالیمــان مــی فرمایــد:
«مــا المبتلــی الــذی قــد اشــتد بــه البــاء بأحــوج إلــی الدعــاء مــن المعافــی الــذی
ال یأمــن البــاء!»
«آن کــس کــه بــه شــدت گرفتــار دردی اســت نیــازش بــه دعــا بیــش تــر از تندرســتی
کــه از بــا در امــان اســت نمــی باشــد».
ا کنون به اصل موضوع پرداخته و در طی چند گفتار مسئله را پی می گیریم:

گفتار اول :اهمیت و فضیلت دعا در اسالم
اهمیــت و مطلوبیــت نیایــش ّ
در قــرآن کریــم ،بــه ّ
توجــه ویــژه شــده و در مــورد دعــا
کــردن ســفارش و توصیــه هــای مؤکــد انجــام گرفتــه اســت .در ایــن جــا بــه برخــی از
آیــات در ایــن زمینــه اشــاره مــی کنیــم:
ّ
ادعوا ّربکم ُّ
تضرعا و خفیة انه ال یحب المعتدین
«پــروردگار خــود را [آشــکارا] از روی تضـ ّـر ع ،و در پنهانــی بخوانیــد! و از [تجــاوز
دســت برداریــد] کــه او متجاوزیــن را دوســت نمــی دارد!»
ّ َ
َ
ُ ُ َ َْ ّ
َو اذا َس َأل َ
ک ِع ِ َ ّ
عان
ِ
بادی عنی ِفأ ِنی قریب اجیب دعو ِة الد ِاع ِاذا د ِ
«و هنگامــی کــه بنــدگان مــن ،از تــو دربــاره مــن ســؤال کننــد[ ،بگــو] مــن نزدیکــم!
دعــای دعــا کننــده را ،بــه هنگامــی کــه مــرا مــی خوانــد ،پاســخ مــی گویــم!»...
َ ْ ُ َّ ْ َ ّ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ
ُ
ماء ال ُح ْسنی
ق ِل ْاد ُعوا اهّلل ا ِو ادعوا الرحمن ایا ما تدعوا فله االس
«بگــو :خــدا را بخوانیــد یــا «رحمــان» را ،هــر کــدام را بخوانیــد[ ،ذات پا کــش یکــی
اســت] و بــرای او بهتریــن نامهاســت!»
ُ
ْ
َو قـ َـال َر ُّب ُکـ ْـم ْاد ُعونــی َا ْسـ َـتج ْب َل ُکـ ْـم ا َّن َّالذیـ َـن َی ْسـ َـتکب ُرو َن َعـ ْـن ع َ
بادتــی َسـ َـی ْد ُخل َ
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
داخ َ
رین
َجه ّنـ َـم ِ
«پــروردگار شــما گفتــه اســت« :مــرا بخوانیــد تــا [دعــای] شــما را بپذیــرم! کســانی کــه
از عبــادت مــن تکبــر مــی ورزنــد بــه زودی بــا ذلــت وارد دوزخ مــی شــوند!
این آیات که امر به دعا می کند ،همه نشان دهنده اهمیت دعاست.
در روایــات نیــز بــه اهمیــت و فضیلــت دعــا توجــه ویــژه شــده اســت کــه بــه برخــی از
آنهــا اشــاره مــی کنیــم:
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ّ
از رســول گرامــی اســام (صلــی اهلل علیــه و آلــه) نقــل شــده اســتّ :
«الدعــا ُمــخ
العبــاده»؛ «دعــا مغــز عبــادت اســت».
از امیر المؤمنین ،وی از رسول گرامی اسالم (صلی اهلل علیه و آله) نقل فرموده:
ُّ
الح ْال ُمؤمن َو َع ُم ُ
ود ّ
الدینَ ،و ُن ُور َّ
عاء َس ُ
«الد ُ
الس ِ َ ْ
ض»
ِ
ِ ِ
موات و األر ِ
«دعا اسلحه و ابزار مؤمن است و [نیز] پایه دین و نور آسمان و زمین است».
همچنین امام باقر (علیه السالم) فرموده است:
َّ
َ
َ
ً
َْ َ ُ
َ
َ
َ
اهّلل َع ّز َو َجل ِم ْن ا ْن ُیسأل َو ُی ْطل ًب ِم ّما ِع ْند ُه
ما ِم ْن شی ٍء افضل ِع ْند ِ
«در نــزد خداونــد هیــچ چیــز بهتــر از ایــن نیســت کــه از او ســؤال شــود و از آنچــه نــزد
او اســت درخواســت گــردد».
ّ
بدیــن ترتیــب ،ارزش و اهمیــت دعــا در فرهنــگ اســامی ،مســلم بــوده و جــای
تردیــدی در آن نیســت و تأ کیــد فــراوان آیــات و روایــات نشــان دهنــده جایــگاه ویــژه
دعــا در اســام اســت

گفتار دوم :دعا و شرایط آن
نیایــش ،برقــراری ارتبــاط معنــوی و ّ
توجــه روح به ذات اقدس یگانه اســت .دعا ،باعث
تقویــت ارتبــاط مســتمر و مأنــوس شــدن بــا مبــدأ هســتی بخش اســت که تمام شــئون
زندگــی وابســته بــه فیــض و عنایــت اوســت .خواســتن از او ،ســبب افزایش شــناخت به
عظمــت مقــام حســنای اوســت تــا هــر چه بیش تر حجــاب و گــرد و غبار از دل برداشــته
شــده و معبــود محبــوب را از نزدیــک مشــاهده کنــد ،صفات جمــال و جــال او را بهتر و
روشــن تــر در یافتــه و آثــار معرفــت را در خــود احســاس نماید.
دعــا ،نشــانه انــس و الفــت روح و جــان بــا ذات یکتاســت و موجــب حصــول آرامــش و
ســکون نفس اســت ،مانند مشــتاقی که دوســت خود را یافته ،از دیدارش خوشــحال
ّ
و از گفتــارش لــذت مــی بــرد؛ نیازهــا و مشــکالت خــود را بــا او در میــان گــذارده و پــرده از
رازهــا برداشــته و آرزوهایــش را بازگــو مــی کنــد.
آری! ایــن گونــه تمــاس مهربانانــه ،روح و روان آدمیــان را متأثــر ســاخته و تأثیر ژرف می
بخشــد در دعاهــا بــه کلماتی می رســیم کــه دعا کننده ،گویا عزیزتریــن و مهربان ترین
دوســت خــود را دیــده ،بــا او ســخن مــی گوید ،همانند:
«یا شفیق ،یا رفیق ،یا ُرکنی الوثیق ،یا جاری اللصیق»...
«ای مهــرورزم! ای دوســت و رفیقــم! ای پشــتیبان مــورد اعتمــادم! ای همســایه
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وابســته بــه روحــم!.»...
دعــا همچــون ســایر عبــادات آداب و شــرایط ویــژه دارد کــه در صــورت انجــام و رعایــت
آنهــا ،نتیجــه بهتــر و مطلــوب تــری بــه دســت مــی آیــد .در ایــن جــا بــه برخــی از آن آداب
و شــرایط اشــاره مــی کنیــم:
 -1ایمان به عظمت و قدرت خداوند:
دعــا کننــده بایــد بــا تمــام وجــود ّ
متوجــه قــدرت خداونــد باشــد و بــاور راســخ داشــته
باشــد کــه او قــادر و توانــا بــر همــه ممکنــات اســت و از غیــر او دل کنــده و امیــدی بــه
دیگــران نداشــته باشــد .در قــرآن کریــم مــی خوانیــم:
و من یتوکل علی اهّلل فهو حسبه
ّ
«و هر کس به خدا توکل کند ،امرش را کفایت می کند».
َْ
دعا آن گاه به اجابت می رسد که همراه با ایمان باشد :فل ُی ِؤم ُنوا ِبی.
ّ -2
توجه قلبی:
داعــی ،بایــد بــا توجــه کامــل و از دل و جــان خداوند را بخواند و خواســته خود را بــا او در
میــان بگــذارد .دعــا و درخواســت بایــد خالصانه باشــد :فادعواهّلل مخلصین له الدین
امام امیرالمؤمنین (علیه السالم) می فرماید:
َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ
اله
ال یقبل اهّلل عزوجل د
عاء قل ٍب ٍ
«خداوند بزرگ ،دعای دلی را که غافل و مشغول باشد نمی پذیرد».
ُ َ
َ ْ ُ َ َ
َ
خاش َ
عین
یا در قرآن کریم می خوانیم:
...و َیدعوننا َرغبا َو َرهبا َو کانوا لنا ِ
«و با حالت امید و ترس ،ما را می خواندند و برای ما خاشع بودند».
اجابــت دعــا بســتگی بــه حالــت دعــا کننــده دارد و چنــان چــه بــا قلــب نورانــی و ّ
توجــه
کامــل نباشــد ،احتمــال قبولــی دور مــی نمایــد.
 -3شناختن خیر و شر:
دعــا کننــده بایــد راه نجــات را از راه هال کــت بشناســد تــا از خداونــد امــری را کــه موجــب
هال کــت اوســت ،در حالــی کــه او مــی پنــدارد ،بــه نفــع و بــه صــاح او اســت طلــب نکنــد؛
َ َ ْ ُ ْ ُ َ ّ ُ َُ َْ ْ َ َ ْ
االنسـ ُ
ـان
چنــان کــه خداونــد مــی فرمایــد :و یــدع ِاالنســان ِبالشـ ِـر دعــاءه ِبالخیـ ِـر و کان
ً
َع ُجوال
انســان [بــر اثــر شــتاب زدگــی] ،بدیهــا را طلــب مــی کنــد آن گونــه کــه نیکیهــا را
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مــی طلبــد؛ و انســان ،همیشــه عجــول بــوده اســت [و نمــی دانــد آن چــه را از خداونــد
میخواهــد ،بــرای او شـ ّـر اســت نــه خیــر].
یکــی از شــرایط دعــا ،شــناختن امــر خیــر از غیــر آن اســت و چنــان چــه ،ایــن شــرط
مراعــات نشــود ،دعــا مســتجاب نخواهــد شــد و از آن جایــی کــه خداونــد ارحــم
الراحمیــن اســت ،امــر «شـ ّـر» را نیــز بــرای او اجابــت نخواهــد کــرد .از ایــن رو ا گــر خواســته
ای از خــدا داشــته باشــیم و خیــر و شــر آن را ندانیــم ،بایــد از خــدا بخواهیــم کــه هــر طــور
خیــر و مصلحــت مــا مــی دانــد عمــل کنــد.
 -4مشروع بودن خواسته:
بایــد تأمــل کنیــم کــه آنچــه را از خداونــد مــی خواهیــم ،مشــروع یا راجح باشــد ،نیز پس
از مشــروع بــودن خواســته ،بایــد بــرای جهت مشــروع خواســته شــود .صاحب مصباح
الشــریعه ،در ایــن باره می نویســد:
« ...چنانچــه شــرایط دعــا را رعایــت نکنیــم ،امیــد بــه اجابــت دعا نیســت؛ زیــرا خداوند
متعــال ،از نیــت و اراده درونــی مــا آ گاه اســت و مــی دانــد کــه مــا ،قابلیــت افاضــه را
نداریــم و بــا نبــود شــرط ،وجــود مشــروط معقــول نیســت».
چنانچــه ،کســی از خداونــد توســعه در رزق را بخواهــد تــا در کارهــای خــاف مصــرف
کنــد ،اجابــت نخواهــد شــد.
 -5رعایت زمان دعا
هــر چنــد درهــای رحمــت الهــی ،همــواره بــه طــرف بندگانــی کــه صادقانــه و خاشــعانه
او را مــی خواننــد ،بــاز اســت و خداونــد بــه آنهــا وعــده پاســخ داده اســتّ ،امــا امامــان
معصــوم (علیهــم الســام) بــه برخــی از زمانهــا ،عنایــت بیــش تــری دارنــد و احتمــال
اســتجابت را در ایــن مواقــع خــاص ،بیــش تــر دانســته انــد .ایــن زمانهــای خــاص از قــرار
ذیــل اســت:
الــف) در طــول ســال ،روز عرفــه مناســب تریــن روز بــرای دعاســت ،چنــان کــه در روایــت
آمــده اســت کــه حضــرت حــق ،در آن روز بــه مالئکــه دســتور مــی دهــد کــه بندگانــی
کــه از اطــراف جهــان بــرای بندگــی و اطاعــت مــن آمــده انــد ،خواســت و حاجــت آنــان
چیســت؟ مالئکــه جــواب مــی دهنــد :خواســته و حاجــت آنــان نیســت جــز آمــرزش
گناهــان .خداونــد مــی فرمایــد :شــما شــاهد باشــید کــه گناهــان بندگانــم را بخشــیدم؛
ب) در میــان ماههــا ،مــاه مبــارک رمضــان و مخصوصــا شــب قــدر کــه در کتــب ادعیــه
دعــا در آن بســیار تأ کیــد و ســفارش شــده اســت؛
ج) در میان روزهای هفته ،روز جمعه :امام باقر (علیه السالم) می فرماید:
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َّ
َ
ُ َّ َ َ
َ
«ا َّن َ َ
ـادی کل ل ْیلـ ِـة ُج ُم َعـ ٍـة ِمـ ْـن فـ ْـو ِق َع ْر ِشـ ِـه ِمـ ْـن ا ّو ِل الل ْیـ ِـل ِالــی
اهّلل تعالــی ُینـ ِ
ِ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
حیبـ ُـه ،ا ّال َع ْبــدَ
ْ
َ
آخــره ا ّال َع ْبــد ُمؤمــن َید ُ
دینـ ِـه َو دنیـ ُـاه ق ْبــل ُ
ـ
ل
ط
ل
ـی
ـ
ون
ع
ـوع َالف ْجـ ِـر فا ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َُ ِ
ـوب ِاَلـ َّـی ِمـ ْـن ُذ ُنوبـ ِـه َق ْبـ َـل ُطلــوع الفجــر فاتـ َ
ُم ْؤ ِمــن َی ُتـ ُ
ـوب ِال ْیـ ِـه»...
ِ
ِ
ٍ
ِ
«خداونــد بــزرگ در هــر شــب جمعــه از اول تــا آخــر شــب از بلنــدای عــرش نــدا مــی دهــد
کــه آیــا بنــده مؤمنــی نیســت کــه امشــب مــرا بــرای دیــن و دنیــای خــود بخوانــد ،تــا او را
اجابــت کنــم؟ آیــا بنــده مؤمنــی نیســت که تا پیــش از طلوع فجــر ،خواهان توبه شــود،
تــا توبــه او را بپذیــرم؟.»...
د) آخر شــب مناســب ترین زمان دعا اســت :در قرآن کریم آمده اســت :و باالســحارهم
یستغفرون
[در مورد صفت متقین] می فرماید :در سحرگاهان استغفار می کردند».
از پیامبر گرامی اسالم (صلی اهلل علیه و آله) نقل شده است:
ْ
َ
َ
ُُ
ُّ ْ ُ َّ َ
َ
اهّلل ُی ْنــز ُل َم َلــکا الـ َـی َّ
ِ«ا َّن َ
ُ
الدنیــا کل ل ْی ِلـ ُِـة ِفــی ّالثلـ ِـث االخیـ ِـر َو ل ْیلــة الج ْم َعـ ِـة ِفــی
ـماء
السـ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َا َّول ّالل ْیلـ ِـة ف َی ُأمـ ُـر ُه ف ُینــادی َهــل ِمـ ْـن ســائل فأ ْع ِطیـ ِـه ُســؤل ُهَ ،هــل ِمـ ْـن تا ِئــب ف ُأتـ َ
ـوب
ٍ
ٍ
َِ
ََْ َ َ
ْ
َعل ْیـ ِـهَ ،هــل ِمـ ْـن ُم ْسـ َـت ْغ ِفر فاغف ُرلـ ُـه»...
«خداونــد متعــال در هــر شــب یــک ســوم مانــده بــه پایــان شــب ،ملکــی را بــه آســمان
زمیــن مــی فرســتد ...تــا نــدا کنــد :آیــا ســائلی وجــود دارد تــا حاجتــش بــرآورده شــود؟ یــا
توبــه کننــده ای وجــود دارد تــا توبــه او قبــول و مــورد غفــران حــق واقــع شــود.؟»
 -6تأثیر مکان در اجابت دعا
جــای دعــا کــردن نیــز در چگونگــی اجابــت دعــا نقــش دارد ،هــر چنــد در هــر مــکان خدا
رابخوانیــم ،او حاضــر اســت ،لکــن اســام بــرای برخــی مکانهــا مقــام ویــژه قایــل شــده
اســت .مــکان هــر چــه مقــدس تــر باشــد ،دعــا بــه اجابــت نزدیــک تــر اســت؛ ماننــد مکــه
معظمــه ،مدینــه منــوره ،مشــاهد مشــرفه امامــان (علیهــم الســام) و مســاجد.
یکــی از ایــن مکانهــا ،مرقــد شــریف حضــرت امــام حســین (علیــه الســام) اســت کــه در
روایــت آمــده اســت ،خداونــد متعــال بــه پــاس شــهادت آن حضــرت ،چهــار ویژگــی بــه
او کرامــت فرمــوده اســت:
الف) استشفاء از تربت مبارک کربال؛
ب) اجابت دعا در زیر ّقبه و گنبد آن حضرت؛
ج) قرار دادن ائمه هدی (علیهم السالم) را از ذریه او؛
د) به حساب نیاوردن مدت زیارت آن حضرت را جزو عمر زائر.
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شــرایط دیگــری نیــز بــرای دعــا و اجابــت آن در کتابهــای معتبــر ذکــر کــرده انــد کــه از
یــادآوری آنهــا صــرف نظــر مــی شــود .خالصــه ،بــه همیــن انــدازه بدانیــم که اجابــت دعا
شــرایط ویــژه مــی طلبــد و چنانچــه دعــا کننــده شــرایط اســتجابت دعــا را رعایت نکند،
ممکــن اســت ،دعــا و نیایــش او پذیرفتــه نشــود و عــدم پذیــرش بــه دلیــل عــدم قابلیت
و عیــب و نقــص خــود دعــا کننــده خواهــد بــود .ا گــر دعــا همــراه بــا شــرایط باشــد ،دعــا
انســان را بــاال مــی بــرد تــا بــه جایــی کــه خداونــد بــه دعــا کننــده مــی فرمایــد« :مــن به تو
نزدیکــم و دعایــت را اجابــت مــی کنــم تــو فقــط بــه ســراغ خــودم بیــا ».ایــن حالــت بــرای
انســان مقــام واال و باالئــی اســت.

موانع اجابت
همــان طــور کــه عواملــی موجــب تســریع اجابــت دعــا مــی شــود ،عللــی نیــز وجــود
دارد کــه مانــع اجابــت دعــا مــی گــردد ،کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره مــی شــود:
الف) گناه
گنــاه دشــمن دیرینــه انســان و دور کننــده او از نعمتهــای الهــی و مانــع بــزرگ در
مســیر کمــال او بــه شــمار مــی رود .دعــای فــرد گنــه کار بــه اجابــت نمــی رســد و نالــه
هایــش شــنونده ای نــدارد .امــام باقــر (علیــه الســام) مــی فرمایــد:
«انســان گاهــی حاجتــی دارد و از خــدا طلــب مــی کنــد و خداونــد ضمــن قبــول آن
انجامــش را بــه وقــت مناســبی وا مــی گــذارد ،ولــی بنــده در ایــن مــدت مرتکــب
گنــاه مــی شــود؛ خداونــد بــه مأمــور اجابــت دعــا امــر مــی کنــد :خواســته اش را
اجابــت نکــن و او را از ایــن لطــف محــروم نمــا کــه خشــم مــا را بــر انگیخت و شایســته
بــی اعتنایــی اســت».
ب) تقاضای امر محال یا غیر جایز
اجابــت دعــا از جانــب خداونــد پــس از حصــول شــرایط در صورتــی اســت کــه آنچــه
از خــدا خواســته ایــم شــدنی و ممکــن باشــد و در عیــن حــال نامشــروع نباشــد .از
حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی (علیــه الســام) ســؤال شــد:
ُّ
َ
ُ
قالّ :
ّ
الداعی ِبما ال َیکون»
دعوة اضل؟
«فای ٍ
«کــدام دعــا گمراهــی اســت؟ فرمــود :دعــا کــردن و خواســتن کارهــای نشــدنی و
غیــر ممکــن».
ج) مخالفت با مصلحت فرد
توانایــی خداونــد در انجــام خواســته بنــدگان ،جــای شــک نیســت؛ ولــی گاهی
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بنــده ،چیــزی را مــی خواهــد کــه بــه مصلحــت او نیســت ،در حالــی کــه خــود
نمــی دانــد و خداونــد کــه بــه همــه جوانــب زندگــی اش آ گاه اســت ،بــه دلیــل
لطفــی کــه بــه بندگانــش دارد ،آن دعــا را مســتجاب نمــی کنــد:
َ
ُ
َ
َعســی َا ْن َت ْک َر ُهــوا َشـ ْـی َئا َو ُهــو َخ ْیـ ٌـر َل ُکـ ْـم َو َعســی َا ْن ُت ُح ّبــوا َشـ ْـی َئا َو ُهـ َـو شـ ٌّـر لکـ ْـم َو ُ
اهّلل
َ
َ َْ
َی ْعلـ ُـم َو ان ُتـ ْـم ال َت ْعلمـ ُـو َن
«چــه بســا چیــزی بــر شــما نا گــوار و ناخوشــایند باشــد ،در حالــی کــه خیــر و صــاح
شــما در آن اســت و همچنیــن شــاید چیــزی را دوســت بداریــد کــه ضــرر شــما در آن
باشــد و خــدا آ گاه اســت و شــما بــی خبریــد».
د) مهیا نبودن شرایط و زمان اجابت
مناســب نبــودن زمــان و شــرایط از جملــه موانــع اجابــت دعاســت .چــه بســا
شــخص دعــا کننــده گمــان کنــد کــه خواســته اش رد شــده و ناامیــد گــردد ،در
حالــی کــه نبایــد قطــع امیــد کنــد ،امــام صــادق (علیــه الســام) مــی فرمایــد:
ْ
َّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ّ
ؤخ ُر ِاجابته ِالی َی ْو ِم ال ُج ْم َع ِة
ؤمن ِلیدعوا فی ِ
ِان الم ِ
«مؤمن دعا می کند و خداوند اجابت آن را تا روز جمعه به تأخیر می اندازد».
بــر ایــن اســاس ،بــرای اجابــت دعــا الزم اســت موانــع اجابــت آن شناســایی و در
جهــت رفــع آنهــا اقــدام کنیــم

گفتار سوم :آثار تربیتی دعا
بــی شــک دعــا و نیایــش یــک نــوع عبــادت و خضــوع انســان در برابــر خداونــد تواناســت
و همچــون عبــادات دیگــر ،از اثــر تربیتــی فــراوان برخــوردار اســت .بــا دقــت در آیــات و
روایــات مربــوط بــه آن ،در مــی یابیــم کــه دعــا ،انســان را بــه معرفــت خداونــد رهنمــون
مــی کنــد .دعــا ،ســبب مــی گــردد تــا بشــر بــه نیازمندیهــای خویــش پــی بــرده و در برابــر
ذات پــا ک و بــی همتــای پــروردگار متعــال ،خضــوع کنــد .دعــا ،انســان را بــا نعمتهــای
الهــی آشــنا ســاخته و رابطــه ای عمیــق و اســتوار میــان بنــده و خالقــش ایجــاد مــی
نمایــد .دعــا بــه کمــک انســان شــتافته و در دســتیابی بــه خواســته هایــش ،وی را مدد
مــی کنــد .دعــا ،انســان را بــه مقامــی مــی رســاند کــه خویشــتن را جــز بنــده خــدا نمــی
بینــد و غیــر از فرمــان او ،اطاعــت نمــی کنــد .خالصــه دعــا ،خداشناســی ،اعتمــاد بــه
نفــس ،تقویــت اراده و آرامــش بــه انســان می بخشــد و یــأس و نومیــدی را از او دور کرده
و وی را فــردی بلنــد ّ
همــت ،تالشــگر ،هوشــمند و امیــدوار مــی ســازد .اینــک بــه
برخــی آثــار تربیتــی آن اشــاره مــی کنیــم:
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َ
ْ
ُ
اهّلل َت ْط َم ِئـ ّـن
ُْ .1دعــا ســبب آرامــش قلــب و تســکین دهنــده دلهاســت .اال ِب ِذکـ ِـر ِ
ُ
القلــوب
 .2دفــع بالهــای دنیــوی و معنــوی؛ امــام امیرالمؤمنیــن (علیه الســام) می فرمایــد«َ :و
ُّ
ْ َ ُ َْ َ ْ
الدعا»؛
ـاء ِب
ادفعــوا امـ
ـواج ال َبـ ِ
«امواج بال را با دعا از خود برانید».
 .3راه یابــی بــه گنجینــه هــا و نعمتهــای الهــی؛ امــام َ َامیرالمؤمنیــن (علیــه الســام) مــی
َ َ
ـک َمفاتیـ َـح َخزائنـ ِـه بمــا أ ّذ َن َلـ َ
فرمایــد«ُ :ثـ َّـم َج َعـ َـل فــی َی َد ْیـ َ
ـک فیـ ِـه ِم ْن َمســأل ِت ِه ،ف َمتی
ِِ ِ
ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
الدعـ ِـاء َا ْبـ َ
ـواب ِن ْع َم ِت ِه»
ِشــئت اســتفتحت ِب
«ســپس خداونــد کلیدهــای گنجینــه هــای خــود را در دســت تــو قــرار داده کــه بــه تــو
اجــازه دعــا کــردن داد ،پــس هــرگاه اراده کــردی مــی توانــی بــا دعــا ،درهــای نعمــت خــدا
را بگشــایی».
 .4دعــا از مصــادق روشــن اعتمــاد بــه نفــس ،بــی نیــازی از غیــر خــدا و تقویــت بینــش
یگانــه پرســتی اســت و دعاهــای شــریف جوشــن کبیــر ،عشــرات و افتتــاح دارای چنیــن
ویژگیهایــی اســت.
 .5برخــی از دعاهــا باعــث تحکیــم بــاور بــه نبـ ّـوت ،امامــت ،لــزوم رهبــری معصومیــن
(علیهــم الســام) و ایجــاد امیــد در جامعــه بشــری اســت و مــژده حکومت عــدل و صلح
و صفــا را بــه جهانیــان مــی دهــد .دعــای ندبــه از چنیــن ویژگــی و تأثیــری برخــوردار
اســت.

 .6دعــا ،حا کــی از پشــیمانی از نافرمانیهــا و وســیله ابــراز شــرمندگی دعــا کننــده اســت؛
زیــرا هــر چــه انســان بــا خــدای خویــش بیــش تــر انــس و الفــت گیــرد ،و بــه او نزدیــک
شــود ،بیــش تــر مــی کوشــد کــه بــه وظایــف بندگــی و پیــروی از فرمانهــای او گــردن نهــد
و رفتــاری بــر خــاف رضــای او انجــام ندهــد.
در نتیجــه ،دعــا و کوشــش و تــاش دو بــال اســت بــرای پــرواز انســان بــه ســمت کمــال
و کامیابــی دیــن و دنیــا و ایــن دو ،هماهنــگ و همــدوش وســیله رســیدن انســان
بــه تعالــی و ترقــی اســت و انســان بــا تــاش ،بــدون دعــا و ّ
توجــه بــه خــدا بــه ســرانجام
مطلــوب و ســعادت بخــش نخواهــد رســید؛ چنانکــه دعــای شــبانه روزی ،بــدون کار
و کوشــش ،هرگــز قــدم بــه پیــش نخواهــد بــرد و بایــد ایــن دو آیــه شــریفه همیشــه آویــزه
گــوش دلمــان باشــد کــه:
َ َ َ ُّ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ
و قال ربکم ادعونی است ِجب لکم
«پروردگار شما گفته است :مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم» و
ّ
ْ
ََ ْ َْ َ
سان ِاال ما َسعی».
«و ان لیس ِلالن ِ
«و این که برای انسان بهره ای جز تالش و کوشش او نیست».
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بدیــن ترتیــب ،آیــا صــدای رســا و بلنــد «ادعونــی اســتجب لکــم» را شــنیدیم و
فهمیدیــم؟
آیــا در هفتــه ،مــاه و ســال چنــد بــار در آســتانه طلــوع فجــر زنــگ در معبــود و محبــوب را
فشردیم؟
آیــا بــا دعــای کمیــل رابطــه دوســتی داریــم؟ و تا کنــون چنــد بــار او را بــه منــزل خــود
دعــوت کــرده ایــم؟
آیــا صبــح جمعــه بــا زمزمــه «دعــای ندبــه» از صاحبخانــه مــان خواســته ایــم کــه هــر چه
زودتر تشــریف بیــاورد؟
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عید فطر در قرآن كریم
نویسنده حسینی عالیی

عید چیست؟
عیــد در لغــت از مــاده عــود بــه معنــی بازگشــت اســت ،و لــذا بــه روزهائــی كــه مشــكالت
از قــوم و جمعیتــی برطــرف مــی شــود و بازگشــت بــه پیروزیهــا و راحتــی هــای
نخســتین مــی كنــد عیــد گفتــه مــی شــود ،و در اعیــاد اســامی بــه مناســبت اینكــه در
پرتــو اطاعــت یــك مــاه مبــارك رمضــان و یــا انجــام فریضــه حــج ،صفــا و پا كــی فطــری
نخســتین بــه روح و جــان بــاز مــی گــردد و آلودگیهــا كــه برخــاف فطــرت اســت ،از
میــان مــی رود ،عیــد گفتــه شــده اســت)1(.
بســیاری از آیــات قــرآن بــر اجتماعــی بــودن شــئون اســامی دال لــت مــی كنــد و صفــت
اجتماعــی بــودن در تمامــی احــكام و نوامیــس اســامی حا كــم اســت .شــار ع مقــدس
اســام در مســئله جهــاد اجتماعــی بــودن را بــه طــور مســتقیم تشــریع كــرده و دســتور
داده حضــور در جهــاد و دفــاع ،بــه آن مقــداری كــه دشــمن دفــع شــود واجــب اســت.
روزه و حــج بــر هــر كســی كــه مســتطیع و قــادر بــه انجــام آن دو باشــد و عذری نداشــته
باشــد واجــب اســت ،اجتماعیــت ،در ایــن دو واجــد بــه طــور مســتقیم نیســت.
ً
بلكــه الزمــه آن دو اســت ،چــون وقتــی روزه دار روزه گرفــت قهــرا در طــول رمضــان
در مســاجد رفــت و آمــد خواهــد كــرد و در آخــر در روز عیــد فطــر ،ایــن اجتمــاع بــه
ً
حــد كامــل مــی رســد ،و نیــز وقتــی مكلــف بــه زیــارت خانــه خــدا گردیــد قهــرا بــا ســایر
مســلمانان یــك جــا جمــع مــی شــود ،و در روز عیــد قربــان ایــن اجتمــاع بــه حــد كامــل
مــی رســد .و نیــز نمازهــای پنجگانــه یومیــه را بــر هــر مكلفــی واجــب كــرده ،و جماعــت
را در آن واجــب نســاخته ،ولــی ایــن رخصــت را در روز جمعــه تــدارك و تالفــی كــرده و
اجتمــاع بــرای نمــاز جمعــه را بــر همــه واجــب ســاخته اســت.

عید فطر در قرآن
بامراجعــه بــه قــرآن شــریف آیاتــی را مــی تــوان یافــت كــه بــه طــور مســتقیم و بــا كمــی
دقــت بــر عیــد فطــر و آداب آن توجــه دارنــد و نشــان مــی دهنــد كــه ایــن مســئله از
دیــد قــرآن پنهــان نمانــده اســت .آن آیــات عبارتنــد از:
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 -1آیه  185سوره مباركه بقره:
در ایــن آیــه خداونــد متعــال ضمــن معرفــی مــاه مبــارك رمضــان و نــزول قــرآن در
آن بــه برخــی از احــكام مربــوط بــه ایــن مــاه شــریف اشــاره كــرده ومــی فرمایــد :هــر
یــك از شــما كــه هــال مــاه رمضــان رامشــاهده كــرد بایــد روزه بگیــرد وكســی كــه
در حــال ســفر و یــا مریــض بــود و مــاه رمضــان را درك كــرد در روزهــای دیگــر بایــد،
روزه فــوت شــده را جبــران كنــد .در ادامــه مــی فرمایــد :خداونــد ایــن احــكام را بــه
خاطــر راحتــی شــما و نــه بــه خاطــر بــه ســختی افتادنتــان تشــریع نمــوده اســت و
اینكــه عــدد راتكمیــل كنیــد و خــدا را بــه خاطــر هدایــت بــزرگ بداریــد« .یریــداهلل
بكــم الیســر والیریــد بكــم العســر ولتكملواالعــده ولتكبــرواهلل علــی ماهدئكــم ولعلكــم
تشــكرون».
ولتكملــوا ...عطــف بــه یریــد و مبیــن علــت غائــی اســت .خداونــد در تشــریع
احــكام بــرای شــما آســانی خواســته نــه ســختگیری ،تــا روزه ایــام معــدود را بــه هــر
صورتــی كــه بتوانیــد چــه در مــاه رمضــان یــا غیــر آن بــه كمــال رســانید ممكــن اســت
ولتكملــوا ،عطــف بــه فعــل مقــدر یــا فلیصمــه ،باشــد :تــا از ایــن امــر «فلیصمــه» (و
هــر امــری) آنچــه آسانســت و بتوانیــد ،انجــام دهیــد و آن را تكمیــل نماییــد ،چــون
امــر ولتكملــوا بعــد از امــر بــه روزه مــاه رمضــان اســت كمــال ظاهــری آن معنــای
اتمــام مــی باشــد .و كمــال معنــوی آن انجــام بــا شــرایط وآداب آن اســت تــا بــا
گذشــت ایــام اراده ایمانــی ،حا كــم برانگیــزه هــا و شــهوات گــردد و انســان را برتــر آرد
و اراده خــدا ذهــن را فرا گیــر و یــاد عظمــت او زنــده و فعــال گــردد یــادی كــه بــر طریق
هدایــت اســتوار شــود :ولتكبــرواهلل علــی ماهــداك و در پرتــو آن ،نعمتهــا مشــخص
و شــكرگزاری شــود.
در روایــات منظــور از تكبیــر در جملــه :و لتكبــروااهلل علــی مــا هدیكــم تعظیــم ،و
منظــور از هدایــت ،والیــت اســت.
اینكــه هدایــت بــه معنــای والیــت باشــد از بــاب تطبیــق كلــی بــر مصــداق اســت و
ممكــن اســت از قبیــل همــان قســم بیاناتــی باشــد كــه نامــش را تاویــل گذاشــته
انــد ،چنانكــه در بعضــی از روایــات آمــده و در معنــای دو كلمــه یســر و عســر فرمــوده
انــد :یســر والیــت و عســر مخالفــت بــا خــدا و دوســتی بــا دشــمنان خداســت.
پــس معنــای آیــه ایــن اســت كــه تــا خداونــد را بــزرگ بــداری و اجاللــش كنــی بخاطــر
آن هدایــت و راهنمایــی كــه بــرای شــما دردینتــان بیــان كــرد و بخاطــر آنكــه بــه
شــما توفیــق داد تامــاه رمضــان را روزه بداریــد ایــن مــاه اختصاصــی شــما امــت
مســلمان مــی باشــد و امــم دیگــر از آن بــی بهــره انــد.
بیشــتر دانشــمندان گفتــه انــد كــه مقصــود از ولتكبــراهلل ،تكبیرهایــی اســت كــه در
شــب عیــد فطــر وارد شــده اســت كــه ایــن تكبیرهــا بعــد از چهارنمــاز مغــرب و
عشــاء و صبــح روز عیــد ونمــاز عیــد فطــر گفتــه مــی شــود .در عیــد فطــر ایــن
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گونــه مــی گوینــد «اهلل ا كبــر اهلل ا كبــر الالــه االاهلل و اهلل ا كبــر اهلل ا كبــر وهلل الحمــد
الحمــد علــی ماهدانــا ولــه الشــكر علــی مااوالنــا»()2
توضیــح  -برخــی بــرای روز عیــد ایــن تكبیرهــا را بعــد از نمــاز ظهــر و عصــر روز عیــد
نیــز ذكــر كــرده انــد .حضــرت امــام خمینــی و آیــت اهلل ارا كــی جــزء ایــن دســته از
فقهــا مــی باشــند مســتند ایــن حكــم ،روایتــی اســت از قــول امــام صــادق (علیــه
الســام) كــه فرمــود :در عیــد فطــر هــم تكبیــر هســت ،عرضــه داشــتم تكبیــر كــه غیــر
از روز قربــان نیســت ،فرمــود :چــرا در عیــد فطــر هــم هســت ،لیكــن مســتحب اســت
كــه در مغــرب و عشــاء و فجــر و ظهــر و عصــر و دو ركعــت نمازعیــد گفتــه شــود)3( .
همچنیــن ســعید نقــاش از امــام صــادق (علیــه الســام) روایــت كــرده اســت كــه
فرمــود :بــرای مــن در شــب عیــد فطــر تكبیــر هســت ،امــا واجــب نیســت بلكــه
مســتحب اســت ،مــی گویــد ،پرســیدم ایــن تكبیــر در چــه وقــت مســتحب اســت؟
فرمــود در شــب عیــد در مغــرب و عشــا و درنمــاز صبــح و نمــاز عیــد آنــگاه قطــع مــی
شــود ،عرضــه داشــتم :چگونــه تكبیــر بگویــم؟ فرمــود :مــی گوئــی اهلل ا كبــر ،اهلل ا كبر،
الالــه االاهلل ،و اهلل ا كبــر ،اهلل ا كبــر و هلل الحمــد ،اهلل ا كبــر علــی ماهدانــا و منظــور از
كالم خــدا كــه مــی فرمایــد :و لتكملــوا العــده همیــن اســت ،چــون معنایــش ایــن
اســت كــه نمــاز كامــل كنیــد .و خــدا را در برابــر اینكــه هدایتتــان كــرده تكبیــر كنیــد
( ،)4و تكبیــر همیــن اســت كــه بگوئیــد :اهلل ا كبــر ،الالــه االاهلل ،و اهلل ا كبــر ،و هلل
الحمــد راوی مــی گویــد در روایــت دیگــری آمــده كــه تكبیــر آخــر را چهــار بــار بایــد
گفــت.
مرحــوم عالمــه طباطبایــی ضمــن بیــان دو روایــت یــاد شــده در حــل تعــارض بیــن
آنــدو مــی نویســد :اختــاف ایــن دو روایــت كــه یكــی تكبیــر را در ظهــر و عصــر نیــز
مســتحب مــی دانــد و دیگــری نمــی دانــد ممكــن اســت حمــل شــود بــر مراتــب
اســتحباب ،یعنــی دومــی مســتحب باشــد ،و اولــی مســتحب تــر ،و اینكــه فرمــود:
منظــور از (ولتكملــوا العــده) ا كمــال نمــاز اســت شــاید منظــور ایــن باشــد بــا
خوانــدن نمــاز عیــد ،عــدد روزه را تكمیــل كنیــد و بــاز خــود تكبیــرات را بگوئید.كــه
خــدا شــما را هدایــت كــرد ،و ایــن بــا معنائــی كــه مــا از ظاهــر جملــه ،و لتكبــرواهلل
علــی ماهدیكــم ...فهمیدیــم منافــات نــدارد ،بــرای اینكــه كالم امــام اســتفاده
حكــم اســتحبابی از مــورد وجــوب اســت)5( .
شــافعی معتقــد اســت كــه بایــد اهلل ا كبــر را ســه بارگفــت و از زمانیكــه مــاه دیــده مــی
شــود و تــا زمانیكــه امــام بــه نمــاز مــی ایســتد ایــن تكبیرهــا تكــرار شــود .وقتــی امــام
بیــرون آمــد همــراه تكبیــر او بایــد تكبیــر گفــت در حالــی كــه در عیــد قربــان باید همین
تكبیرهــا را پشــت ســرده نمــاز خوانــد كــه اولیــن آنهــا نمــاز ظهــر روز عیــد قربــان تــا ده
نمــاز بعــد از آن مــی باشــد .كســانی كــه در شــهرها هســتند پشــت ســرده نمــاز ایــن
تكبیرهــا را مــی گوینــد و كســانی كــه در منــی مــی باشــند پشــت ســر  15نمــاز كــه اول
آنهــا نمــاز ظهــر عیــد قربــان اســت ایــن تكبیرهــا را تكــرار مــی كننــد)6( .
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 -2آیات  14و  15سوره مباركه اعلی:
در آیــات مــورد بحــث بــه نجــات اهــل ایمــان و عوامــل ایــن نجــات اشــاره مــی كنــد،
ً
نخســت مــی فرمایــد :مســلما رســتگار مــی شــود كســی كــه خــود را تزكیــه كنــد (قــد
افلــح مــن تزكــی) و نــام پــروردگارش را بــه یــاد آورد و بــه دنبــال آن نمــاز بخوانــد (و
ذكــر اســم ربــه فصلــی)
بــه ایــن ترتیــب عامــل فــاح و رســتگاری و پیــروزی و نجــات را ســه چیــز مــی شــمرد:
تزكیــه و ذكــر نــام خداونــد و ســپس بجــا آوردن نمــاز .در اینكــه منظــور از تزكیــه
چیســت تفســیرهای گونا گونــی ذ كــر كــرده انــد :نخســت اینكــه منظــور پا كســازی
روح ازشــرك اســت ،بــه قرینــه آیــات قبــل ،و نیــز بــه قرینــه اینكــه مهمترین پا كســازی
همــان پا كســازی ازشــرك اســت .دیگــر اینكــه منظور پا كســازی دل از رذائــل اخالقی
و انجــام اعمــال صالــح اســت ،بــه قرینــه آیــات فــاح در قــرآن مجیــد از جملــه آیــات
آغــاز ســوره مؤمنــون كــه فــاح را در گــرو اعمــال صالــح مــی شــمرد ،و بــه قرینــه آیــه
 9ســوره شــمس كــه بعــد از ذ كــر مســئله تقــوی و فجــور مــی فرمایــد :قدافلــح مــن
زكیهــا :رســتگار شــد كســی كــه نفــس خــود را از فجــور و اعمــال زشــت پــاك كــرد و بــه
زینــت تقــوی بیاراســت.
دیگــر اینكــه منظــور زكات فطــره در روز عیــد فطــر اســت كــه نخســت بایــد زكات را
پرداخــت و بعــد نمازعیــد را بجــا آورد.
قابــل توجــه اینكــه :در آیــات فــوق نخســت ســخن از تزكیــه و بعــد ذ كــر پــروردگار
وســپس نمــاز اســت.
بــه گفتــه بعضــی از مفســران مراحــل عملــی مكلــف ســه مرحلــه اســت :نخســت
ازالــه عقائــد فاســده از قلــب ســپس حضــور معرفــه اهلل و صفــات و اســماء او در دل
و ســوم اشــتغال بــه خدمــت .آیــات فــوق در ســه جملــه كوتــاه اشــاره بــه ایــن ســه
مرحلــه كــرده اســت.
ایــن نكتــه نیــز قابــل توجــه اســت كــه نمــاز را فــر ع بــر ذ كــر پــروردگار مــی شــمرد ،ایــن
بــه خاطــر آن اســت كــه تــا بــه یــاد او نیفتــد و نــور ایمــان در دل او پرتوافكــن نشــود
بــه نمــاز نمــی ایســتد بــه عــاوه نمــازی ارزشــمند اســت كــه تــوأم بــا ذ كــر او و ناشــی
از یــاد او باشــد ،و اینكــه بعضــی ذ كــر پــروردگار را تنهــا بــه معنــی اهلل ا كبــر یــا بســم اهلل
الرحمــن الرحیــم كــه در آغــاز نمــاز گفتــه مــی شــود تفســیر كــرده انــد در حقیقــت
بیــان مصداقهــای از آن اســت.
همــان طــور كــه مــی دانیــم وظیفــه پیغمبــر تزكیــه اســت .دلهــای مســتعد و حــق
طلــب و حقیقــت خــواه آیــات را مــی شــنوند ،متاثــر مــی شــوند ،مــی پذیرنــد و مــی
گرونــد ،و دل هاشــان از نجاســت شــرك بــا آب توحیــد پــاك و پا كیــزه میشــود.
و ذكراســم ربــه فصلــی  -اســامی پــروردگار همگــی اوصــاف ذات مقدســش
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هســتند .ذكــر ممكــن اســت بزبــان باشــد ،مثــل معنــی رحمــن و رحیــم و آثــار
رحمــت واســعه خداونــد در همــه كائنــات و در وجــود خودمــان بیندیشــیم .توجــه
بمعانــی رحمــت و علــو و عظمــت یــا خالــق و رازق بــودن قــادر متعــال قهــرا و قطعــا
خضــوع و خشــوع مــی آورد .برجســته تریــن نمونــه اظهــار خشــوع نمــاز اســت.
ببینیــد چگونــه در ســه كلمــه ،جمیــع مراحــل را جمــع فرمــوده اســت:
 -1پــاك شــدن از شــرك و اخــاق رذیلــه بتوحیــد و ایمــان و بــاور داشــتن اصــول
عقایــد (تزكــی)
 -2در آثــار قــدرت و حكمــت پــروردگار و نعمتهــای مــادی و معنــوی و جســمی و
روحــی اندیشــیدن كــه هــر ســاعتی از ایــن تفكــر بهتــر از هفتــاد ســال عبــادت اســت.
عــاوه بــر ایــن ذكــر قلبــی ،بازبــان نیــز كلمــه شــهادت گفتــن (وذكراســم ربــه).
 -3اظهــار شكســتگی و فروتنــی و كوچكــی در پیشــگاه پــروردگار نمــودن و بــه
عبــادت و پرســتش پرداختــن (فصلــی) هركــس ایــن ســه مرحلــه را پیمــود بســر
منــزل فــاح ورســتگاری میرســد و ایــن اســت معنــی (قــد افلــح مــن تزكــی).
عــده ای براســاس روایــات رســیده معتقدنــد كــه منظــور از «تزكــی» دادن زكات
فطــره و خوانــدن نمــاز عیــد اســت ( ،)7بعضــی نیــز تزكیــه را در اینجــا بــه معنــی
دادن صدقــه مالــی دانســته انــد .مهــم ایــن اســت كــه تزكیــه معنــی وســیعی دارد
كــه همــه ایــن مفاهیــم را در بــر مــی گیــرد ،هــم پا كســازی روح از آلودگــی شــرك و هــم
پا كســازی از اخــاق رذیلــه ،و هــم پا كســازی عمــل از محرمــات ،و هرگونــه ریــا ،و هــم
پا كســازی مــال و جــان بــه وســیله دادن زكات در راه خــدا ،زیــرا طبــق آیــه اخــذ مــن
اموالهــم صدقــه تطهرهــم و تزكیهــم بهــا( :از امــوال آنهــا صدقــه ای (زكات) بگیــر تــا
آنهــا را بــه وســیله آن پا كســازی و تزكیــه كنــی) دادن زكات ســبب پا كــی روح و جــان
اســت .بنابرایــن ،تمــام تفســیرها ممكــن اســت درمعنــی گســترده آیــه جمــع باشــد.
چنــد روایــت كــه در ذیــل ایــن روایــت آمــده اســت رامــرور مــی كنیــم :عبــداهلل
بــن مســعود گفتــه اســت كــه مقصــود از آیــه «ذكراســم ربــه فصلــی» آن اســت كــه
انســان زكات مــال خــود را بدهــد و نمــاز را اقامــه كنــد و برایــن اســاس مرتبــا مــی
گفت«:رحــم اهلل امــرءا تصــدق ثــم صلــی یعنــی خــدا بیامــرزد كســی را كــه صدقــه
بدهــد و نمــاز بخوانــد .ســپس آیــه یــاد شــده را تــاوت كــرد.
عــده ای دیگــر گفتــه انــد منظــور از صدقــه همــان زكات فطــره اســت كــه در اول مــاه
شــوال پرداخــت مــی شــود .و تكبیرهــای روز عیــد و نمــاز عیــد فطــر را نیــز شــامل
مــی شــود .و بــه عبــداهلل بــن عمــر نافــع مــی گفــت :آیــا صدقــه داده ای؟ ا گــر پاســخ
مــی داد بلــه صدقــه داده ام بــه وی مــی گفــت پــس بیــا بــه مصلــی برویــم و نمــاز
بخوانیــم و ا گــر پاســخ مــی داد :صدقــه نــداده ام بــه او مــی گفــت صدقــه بــده تــا بــه
مصلــی برویــم و نمــاز بخوانیــم .ســپس آیــه یادشــده را تــاوت مــی كــرد.
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ابوخالــد گفــت :نــزد ابوالعالیــه رفتــم ،بــه مــن گفــت روز عیــد قبــل از آنكــه
بــرای نمــاز بــروی بــه اینجــا مــی آیــی؟ پاســخ دادم :بلــه وقتــی روز عیــد فــرا رســید
بــه نــزد وی رفتــم ،از مــن پرســید آیــا افطاركــرده ای؟ پاســخ دادم :بلــه پرســید آیــا
غســل كــرده ای؟ گفتــم :بلــه گفــت :آیــا صدقــه داده ای گفتــم بلــه گفــت تــو را بــه
ایــن خاطــر بــه اینجــا فراخوانــده ام كــه در ابتــدا ایــن اعمــال را انجــام دهــی و پــس
از آن بــه مصلــی بــروی ،آنــگاه ایــن آیــه را خوانــد و گفــت مــردم مدینــه هیــچ صدقــه
ای رابرتــر از آن ندیدنــد كــه كســی بــه كــس دیگــر آب دهــد)8(.
شــخصی از امــام صــادق(ع) پرســید معنــای آیــه قــد افلــح مــن تزكــی چیســت؟
فرمــود :ایــن اســت كــه هركــس زكات فطــره بدهــد ،رســتگار مــی شــود .پرســید
معنــای آیــه و ذكــر اســم ربــه فصلــی چیســت؟ فرمــود ایــن اســت كــه (بــرای نمــاز
عیــد) بــه ســوی جبانــه بــرود و نمــاز بخوانــد و منظــور از جبانــه ،صحــرا اســت()9
رســول خــدا(ص) همــواره در روزهــای عیدفطــر قبــل از رفتــن بــه مصلــی فطــره را
تقســیم مــی كــرد و ایــن آیــه را مــی خوانــد« :قــد افلــح مــن تزكــی و ذ كــر اســم بــه
فصلــی» (10

آداب نماز عید
خداونــد متعــال در فــرازی از آیــه  31ســوره اعــراف مــی فرمایــد« :خــذوا زینتكــم
عنــد كل مســجد »...یعنــی هنــگام رفتــن بــه مســجد زینتهــای خــود را برداریــد.
ایــن خطــاب بــه همــه فرزنــدان آدم بــه عنــوان یــك قانــون همیشــگی كــه شــامل
اعصــار قــرون میشــود كــه زینــت خــود را بــه هنــگام رفتــن بــه مســجد بــا خــود داشــته
باشــید.
ایــن جملــه مــی توانــد هــم اشــاره به زینتهای جســمانی باشــد كه شــامل پوشــیدن
لباســهای مرتــب و پــاك و تمیــز و شــانه زدن موهــا ،و بــه كاربــردن عطــر و ماننــد آن
مــی شــود ،و هــم شــامل زینتهــای معنــوی ،یعنی صفات انســانی و ملــكات اخالقی
و پا كــی نیــت و اخــاص .و ا گــر مــی بینیــم دربعضــی از روایــات اســامی تنهــا اشــاره
بــه لبــاس خــوب یــا شــانه كــردن موهاشــده و ا گــر مــی بینیــم تنهــا ســخن از مراســم
نمــاز عیــد و نمــاز جمعــه بــه میــان آمــده اســت ،دلیــل بــر انحصــار نیســت بلكــه
هــدف بیــان مصداقهــای روشــن اســت و همچنیــن ا گــر مــی بینیــم كــه در بعضــی
دیگــر از روایــات ،زینــت بــه معنــی رهبــران و پیشــوایان شایســته تفسیرشــده دلیــل
بــر وســعت مفهــوم آیــه اســت كــه همــه زینتهــای ظاهــری و باطنــی را دربرمی گیــرد.
در كتــاب المقنــع گفتــه اســت« :ســنت در افطــار عیــد قربــان ایــن اســت كــه
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بعــداز نمــاز انجــام شــود و درعیــد فطــر قبــل از نمــاز)11(.
از امــام صــادق(ع) نقــل شــده كــه فرمــود :ا گــر در روز عیدفطــر بــرای رســول
خــدا(ص) عطــر مــی آوردنــد اول بــه زنــان خــود مــی داد ()12
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نیایشدر ادیانمختلف
نیایــش بعنــوان شــکلی از رفتــار دینــی کــه هــدف از آن ،جســتن ارتبــاط بــا
موجودیتــی اســت کــه فــرد نیایشــگر او را بــه عنــوان آفریــدگار خــود یــا موجــودی
روحانــی در نظــر میگیــرد در ادیــان مختلــف بــه شــکل هــای گونا گونــی صــورت
مــی پذیــرد .در همیــن زمینــه از گذشــته تــا بــه امــروز همــواره اعتقــادات و باورهــا،
آداب و رســوم ،نحــوه ی نیایــش و پرســتش هــر مردمــی در شــکل گیــری معابــد و
نیایشــگاه هــای ایشــان نیــز نقشــی اساســی ایفــا کــرده اســت.نیایش
انســان از بــدو خلقتــش بــه دنبــال جایگاهــی بــوده اســت کــه تجلــی «امــر قدســی»
را در آن بــه نمایــش بگــذارد و بــا تأمیــن «مــکان» هــای خــاص ،حضــور روح الهــی را
در آن مــکان هــا بــه صــورت دایمــی درآورد .در حالتــی کلی ،در نظــر تمامی جوامع،
معابــد صورتــی از عالــم اســت کــه حرکــت گــذرای جهــان را بــه ســکون تبدیــل مــی
کنــد و زمــان را بــه نقطــه ی صفــر بــاز مــی گردانــد ،بــه عبارتــی دیگــر «آنچــه را کــه
در عالــم بــه صــورت حرکــت بــی وقفــه وجــود دارد ،بــه شــکلی پایبنــده تبدیــل مــی
کنــد .در عالــم ،زمــان بــر مــکان غالــب اســت .در ســاختمان معبــد ،بــر عکــس ،زمان
بــه مــکان تغییــر یافتــه اســت .».از اینــرو از گذشــته تــا بــه امــروز همــواره اعتقــادات
و باورهــا ،آداب و رســوم ،نحــوه ی نیایــش و پرســتش هــر مردمــی در شــکل گیــری
معابــد و نیایشــگاه هــای ایشــان نقشــی اساســی ایفــا کــرده اســت .ا گــر نیایشــگاه
هــا را از نظــر مرتبــه و سلســله مراتــب تقــدس شــان در نظــر گرفــت ،برخــی از آن هــا
مقــر الهــی مــی باشــند ،ماننــد خانــه ی کعبــه در مکــه کــه مقــدس تریــن عبادتــگاه
و مــکان مذهبــی در اســام مــی باشــد .امــا ا کثــر پرستشــگاه هــا محــل رجــوع مــی
باشــند .محلــی بــرای فراغــت از دغدغــه هــای دنیــای فانــی و نزدیــک شــدن بــه
روح هســتی .در ایــن نوشــتار خواهیــم کوشــید بــه جایــگاه نیایــش (بعنــوان شــکلی
از رفتــار دینــی کــه هــدف از آن ،جســتن ارتبــاط بــا موجودیتــی اســت کــه فــرد
نیایشــگر او را بــه عنــوان آفریــدگار خــود یــا موجــودی روحانــی در نظــر میگیــرد).
همچنیــن خــود نیایشــگاه هــا در نــزد پیــروان ادیــان مختلــف بپردازیــم.
نیایــش در دیــن یهــود :یهودیــان بــرای برگــزاری نیایــش جمعــی در کنیســه
گــرد هــم مــی آینــد .کنیســه بــرای یهودیــان در ســاده تریــن شــکل یــک مــکان
نیایش(بیــت تفیــا بــه عبــری) اســت .البتــه یهودیــان مــی تواننــد نمــاز روزانــه
خــود را در هــر جایــی بــه صــورت انفــرادی برپــا کننــد ،امــا برخــی نمازهــا را تنهــا
بــه صــورت جماعــت مــی شــود ادا کــرد کــه در دیــن یهــود بــه آن «مینیــان» مــی
گوینــد ،یعنــی جمعــی مرکــب از حداقــل ده مــرد بالــغ .طبــق ســنت یهــود انجــام
نمــاز بــه صــورت جماعــت صــواب بیشــتری از نمــاز فــرادی دارد و کنیســه
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در میــان یهودیــان باالتریــن حرمــت را بعــد از معبــد اورشــلیم دارا اســت .کنیســه
عــاوه بــر نیایشــگاه مکانــی بــرای مطالعــه و تحقیــق نیــر مــی باشــد کــه بــه عبــری
«بیــت میــدرش» نامیــده مــی شــود .یهودیــان معتقــد قرائــت و فرا گیــری تــورات
و متــون مقــدس را تــا آخــر عمــر ادامــه مــی دهنــد ،از ایــن رو یــک کنیســه معمــوال
حــاوی کتابخانــه خوبــی اســت کــه کتــاب هــا و متــون مذهبــی در آن حفــظ مــی
گــردد .آمــوزش پایــه دینــی بــرای کــودکان نیــز در کنیســه صــورت مــی گیــرد .در
اغلــب کنیســه هــا تــاالری بــرای برگــزاری فعالیتهــای مذهبــی یــا گردهمایــی هــای
غیرمذهبــی وجــود دارد .در واقــع کنیســه اغلــب نقــش مکانــی بــرای تجمــع
یهودیــان یــک محلــه را ایفــا مــی کنــد .کنیســه هــا همچنیــن بــه مثابــه یــک نهــاد
یــاری اجتماعــی عمــل مــی کننــد و بــرای نیازمنــدان و تهیدســتان پــول و ســایر
الزامــات را جمــع آوری و توزیــع مــی کننــد .یهودیــان از شــرکت غیریهودیــان در
مراســم مذهبــی خــود در کنیســه اســتقبال مــی کننــد ،چــه آنهــا کــه صرفــا از ســر
کنجــکاوی بیاینــد یــا آنهــا کــه قصــد همراهــی دوســتان یهــودی خــود را در یــک
برنامــه مذهبــی داشــته باشــند .کســانی کــه قصــد رفتــن بــه کنیســه را دارنــد بایــد
ماننــد کســانی کــه بــه کلیســا یــا مســجد مــی رونــد لبــاس مناســب و ســنگین بــه
تــن کننــد .مــردان در کنیســه عــرق چیــن (کیپــا) بــه ســر مــی کننــد و در ورودی
کنیســه ایــن عــرق چیــن هــا بــرای اســتفاده آنهــا کــه بــا خــود «کیپــا» ندارنــد موجــود
اســت .در برخــی کنیســه هــا زنــان نیــز مــی بایســت روســری بــر ســر داشــته باشــند.
در کنیســه هــای ارتودکــس ماننــد اغلــب مســاجد مســلمانان ،زنــان و مــردان در دو
قســمت مختلــف کنیســه مــی نشــینند.
عبــادت در دیــن مســحیت :از دیــدگاه مســیح خداونــد را بایــد بــا تمــام قلــب و جــان
دوســت داشــت و ایــن اولیــن و مهمتریــن دســتور خــدا اســت .ایمــان و عبــادت در
مســیحیت بــه دو معنــای دوســت داشــتن خداونــد بــا تمــام قلــب و جــان و محبــت
و خدمــت بــه مــردم بــه کار رفتهاســتّ .امــا در مســیحیت از آنجائــی کــه بــاور عهــد
جدیــد بــر آن اســت کــه عیســی پســر خداونــد اســت ،عبــادت هــم شــامل خداونــد
آســمانی میشــود و هــم خداونــدی کــه جســم شــده؛ یعنــی مســیح! .از اینــرو در
مســیحیت پرســتش و عبــادت خداونــد ،بــدون اطاعــت و پرســتش مســیح غیــر
ممکــن اســت .مســیح چهــره دیدنــی خــدای نادیدهاســت .او فرزنــد خداســت و
بــر تمــام موجــودات برتــری دارد .در واقــع هســتی بــه وســیله عیســی مســیح بــه
وجــود آمدهاســت .مســیحیان روزهــای یکشــنبه (روز مقــدس در آییــن مســیحی
بــه دلیــل اینکــه روز یکشــنبه را شــروع آفرینــش مــی داننــد) در کلیســا دور هــم جمع
مــی شــوند و بــا آرامــش و وقــار خاصــی بــه صــورت دســته جمعــی دعــا مــی خواننــد.
«کلیســا» از واژه یونانــى« » Ecclesiaبــه معنــاى «انجمــن شــهروندان» گرفتــه شــده
ـان بــه مســیح» بــه
اســت کــه در عهــد جدیــد ،در اصــل بــه معنــاى «جمهــور مؤمنـ ِ
کار رفتــه اســت .از معمــول تریــن دعاهایــی کــه مســیحیان ضمــن زانــو زدن در برابــر
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خداونــد مــی خواننــد و از او درخواســت نیازهــای خــود و دوستانشــان را
مــی نماینــد عبــارت اســت از« :ای خــدای قــادر مطلــق ،ای پادشــاه منجــی،
مــن تشــکرات خــود را بــرای اســتراحت شــب و بــرای ایــن روزی کــه تــازه وارد آن
شــده ام بــه تــو تقدیــم مــی دارم .امیــدوارم کــه برکــت خــود را بــر آن نــازل فرمایــی.
ا کنــون افــکار و الفــاظ و اعمــال و امتحانــات و هرگونــه بالیــی را کــه ممکــن اســت
بیایــد بــه حضــور تــو تقدیــم مــی کنــم تــا تــو آن را بــر وفــق اراده ی مقــدس خــود بــه
کار بنــدی و تمنــای مــن ایــن اســت کــه تمــام ایــن روز بــه تــو تعلــق مــی گیــرد بــه
اســم عیســی مســیح .آمیــن مــن ایمــان دارم بــه خــدای پــدر ،قــادر مطلــق ،خالــق
آســمان و زمیــن و بــه پســریگانه ای او خداونــد مــا عیســی مســیح ،و مــن ایمــان
دارم بــه روح القــدس و بــه کلیســای مقــدس جامــع و بــه شــرکت مقدســین و بــه
آمــرزش گناهــان و بــه قیامــت ابــدان و بــه حیــات جاویــدان آمیــن».
آییــن شــین تــو و تائوئیســم :ابتدایــی تریــن آییــن پرســتش در ژاپــن ،آییــن «شــین
تــو» اســت کــه پرســتش «کامــی ها»(نوعــی الهــه) رکــن اساســی آن اســت .در ایــن
آییــن هــر فــرد معبــد خانوادگــی اش بــه نیایــش مــی پــردازد .از ایــن رو پیــروان ایــن
ً
آییــن پرستشــگاه ویــژه ای ندارنــد ،و در هــر خانــه معمــوال یــک محــراب شــین
تــو وجــود دارد کــه کامــی خانــواده را آنجــا مــی پرســتند و برنــج ،میــوه یــا عــود
پیشــکش آنــان مــی کننــد .در اعتقــادات آن هــا نیــز هیــچ اصــول اخالقــی و رفتــاری
ســفارش شــده ای وجــود نــدارد ،چــرا کــه آن هــا فرســتاده ای ندارنــد و آییــن شــان
سراســر اســطوره ای اســت .پرســتش واقعــی کــه در معابــد شــینتویی انجــام مــی
گیــرد تقریبــا بــه طــور کلــی جنبــه فــردی دارد و نــه گروهــی .ایــن پرســتش بــه طــور
معمــول شــامل تواضــع و خضــوع در مقابــل معبــد اســت کــه الزمــه آن ســرخم
کــردن و تعظیــم کــردن بــه گونــه ای اســت کــه گویــی شــخص در حضــور فــرد مافــوق
قــرار گرفتــه اســت .زانــو زدن چنــدان رایــج نیســت .همچنیــن دســت هــا را بــه هــم
زدن ،کــه گاهــی بــا صــدای کــم انجــام مــی شــود ،نشــانه تعظیــم و تکریــم بــوده و
در معابــد شــینتویی انجــام مــی گیــرد .امــا آییــن دیگــری کــه در ژاپــن رواج دارد،
آییــن بودا(البتــه بهتــر اســت بگوییــم تائوئیســم) اســت کــه تحــت تأثیــر ترجمــه و
ّ
اندیشــه چینــی و تائویــی بــه ژاپــن وارد شــد و توانســت خدایــان بومــی و محلــی
آییــن شــین تــو را نیــز بــه عنــوان «بوداهــا» و «بــودی ســتوه هــا» دربرگیــرد .از آن
جــا کــه در «تائوئیســم» اعتقــاد بــه خدایــی وجــود نــدارد ،اعمــال آیینــی نیــز در آن
ً
جایــی نــدارد .اعمــال مذهبــی یــک بودایــی عمومــا پیــروی از قوانیــن اخالقــی ایــن
دیــن اســت ،نــه انجــام عبــادت بــا شــیوه هــای خــاص پرســتش و مراســم هــای
گونا گــون عبــادی ،پــس معابــد انهــا کــه «پا گــودا» نامیــده مــی شــوند ،بــه دور از
هیاهوهــای شــهری و زندگــی مــادی ،بــه زعــم آنهــا ،تنهــا مــکان هایــی بــرای تفکــر و
رســیدن بــه روشــن شــدگی مــی باشــند .در واقــع پا گوداهــا (بــرج هایــی بــا بامهایــی
چنــد طبقه(بعلــت مقــدس بــودن عــدد فــرد در آییــن بــودا ،البتــه طبقــات فــرد)
و ردهوار نیایشــگاهی بــرای پیــروان تائوئیسم(بودیســم ژاپنــی) بودهاســت.
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واژه پا گــودا کــه امــروزه بــرای خوانــدن چنیــن ســازههایی در زبانهــای اروپایــی
کاربــرد دارد از واژه پارســی «بتکــده» وامگرفتهشــدهاند.
معابــد هندوهــا :در آییــن هنــدو معابــد در مقابــل انســان مقیــاس بســیار عظیمــی
دارنــد و خبــر از حقیقتــی عظیــم مــی دهنــد کــه بــا تزیینــات فــراوان زمینــی شــده
انــد .ایــن در حالــی اســت کــه درون ایــن معابــد مکانــی بــرای حضــور انســان و در
نتیجــه تفکــر وجــود نــدارد« .معابــد هنــدو تــاالری بــرای نیایــش دســته جمعــی
نیســت ،بلکــه اقامتــگاه خداســت ».نیایشــگاه هــای ســنگی آییــن هنــدو تنهــا
اتــاق هایــی هســتند بــرای تمثــال یــا نمــود مــورد پرســتش کــه تنهــا بایــد از بیــرون
مشــاهده شــوند .در دیــن هنــدو هیــچ نــوع قانــون ســخت و دشــواری در عبــادت
و پرســتش وجــود نــدارد .هــر کســی روشــی را کــه مناســب حــال اوســت انتخــاب
مــی کنــد .ایــن عبــادات و نیایشــها بیشــتر جنبــه فــردی دارد تــا جمعــی ،ا گرچــه
در برخــی مناســباتهای خــاص عبــادت بــه صــورت جمعــی نیــز وجــود دارد .عمدتــا
عبــادت هندوئــی پــس از اســتحمام و تقدیــم آب مقــدس و گل ،مــواد غذایــی،
بخــور خوشــبو و غیــره بــه مجســمه ای از یــک خــدا ،شــامل نشســتن یــا ایســتادن
در مقابــل او بــا عشــق و تســلیم فــراوان اســت .ایــن نــوع پرســتش در خانــه فــرد یــا
در معبــد انجــام مــی شــود .برخــی از معابــد مهــم در مکانهــای برگزیــده زیارتــگاه
بــه حســاب مــی آینــد و در آنهــا در منــا ســباتهای خــاص ،گــروه هــای هندوئــی
بــرای تقدیــم «پوجا»(نوعــی نیایــش) بــه الهــه موردنظــر گــرد هــم جمــع مــی شــوند.
بیشــتر معابــد ،راهبــان برهمنــی دارنــد کــه بــه پرســتندگان در اهــدای پیشــکش
هــای خــود بــه خدایــان کمــک مــی کننــد .عبــادت هندوهــا عمدتــا شــامل تــاوت
خامــوش «منتــره هایی»(متــون مقــدس) اســت کــه ســاعت هــا تکــرار مــی شــوند.
گاهــی اوقــات تکــرار ســاده نــام خداونــد (ماننــد رام! رام! یــا کریشــنا! کریشــنا!)
عبــادت او را تشــکیل مــی دهــد .گاهــی صــرف مطالعــه متــون و کتــاب هــای
مقــدس ماننــد رامایانــا ،گیتــا و غیــره یــا تــاوت قطعاتــی از آنهــا بــه عنــوان اعمــال
مقــدس یــا عبــادت و نیایــش بــه حســاب مــی آیــد.
صومعــه هــای بودایــی :پرســتش و عبــادت بودایــی ،در وهلــۀ نخســت بــر تصدیقــی
ســاده و مســتقیم کــه «ســه پنــاه» خوانــده مــی شــود ،متمرکــز اســت( .مــن بــه بــودا
پنــاه مــی بــرم؛ مــن بــه دهارمــه پنــاه مــی بــرم؛ مــن بــه ســانگهه پنــاه مــی بــرم ).ســه
ً
اســتعاذۀ یــاد شــده تقریبــا بخشــی از هــر فعالیــت بودایــی اســت .از نظــر بوداییــان،
پنــاه بــردن بــه بــودا بــه معنــای ایــن نیســت کــه بــودا هــر فــرد بودایــی کــه ایــن
کلمــات را زمزمــه کنــد ،نجــات خواهــد داد ،تعالیــم بودایــی چنیــن اســت کــه ایــن
تنهــا اعمــال خــود آدمــی اســت کــه بــه تنویــر و ســپس رســیدن بــه «نیروانا»(آرامــش
عظیــم و ابــدی) منجــر خواهــد شــد .هنگامــی کــه راهبــان بودایــی ،هــر صبــح و
شــام بــرای ادای «پوجــا» در دیرهــا جمــع مــی شــوند ،ایــن ســه اســتعاذه خوانــده
شــده و «ســوتراها»(متون مقــدس بودایــی) بــه آواز قرائــت مــی شــوند .عبادتهــای
روزانــه بوداییــان ،در همــه جــای ســرزمین بودایــی ،از معابــد بــزرگ و عمــده
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گرفتــه تــا آنهایــی کــه بســیار کوچــک هســتند(با نــام «ویهــارا») ،اجــرا مــی
شــود .در ایــن میــان معابــدی کــه دارای اثــری از بــودا هســتند ،از اهمیــت ویــژه
ای برخوردارنــد .ایــن آثــار بــر جــای مانــده بســیار بــا ارزش تلقــی شــده و مربــوط
بــه زمانــی اســت کــه آنچــه از بــودا بــر جــای مانــده بــود ،بــه هنــگام مرگــش بیــن
شــا گردان و حواریــون وی تقســیم شــد .معابــد و دیرهــای بســیار بزرگــی ســاخته
شــدند تــا یــک دنــدان ،اســتخوان ،خا کســترهای بــودا و یــا شــاید تکــه چوبــی از
درخــت انجیــری کــه مــی پنداشــتند بــودا در زیــر آن بــه روشــنایی رســیده ،در خــود
جــای دهنــد!
نیایــش در آییــن زرتشــت :زرتشــتیان نمــاز شــان بســیار شــبیه نمــاز مســلمانان
بــوده و همــان طــور در پنــج وقــت بایــد نمــاز و دعاهــای مخصــوص را بخواننــد و نیــز
مقدماتــی بــرای انجــام مراســم عبــادی دارنــد کــه بــی شــباهت بــه ّ
ّ
مقدمــات نماز در
اســام نمــی باشــد .در کتــاب «دیانــت زرتشــتی» آمــده اســت ،زرتشــتی هــا هــر ۲۴
ســاعت را بــه  ۵دوره یــا گاه تقســیم مــی نماینــد و آداب مذهبــی تابــع ایــن پنجگانــه
اســت .بــر هــر زرتشــتی مؤمــن فــرض اســت کــه در هــر یــک از پنــج دوره ،ادعیــه
و مناجــات هــای خـ ّ
ـاص بخوانــد .ایــن ادعیــه و نیایــش هــا بــا ســتایش و تمجیــد
اورمــزد همــراه اســت و از اصــول و واجبــات ضــروری زندگانــی روزانــه زرتشــتیان
ً
محســوب مــی گــرددّ .امــا ایــن روزه فرضیــات پنجگانــه را معمــوال موبــدان بــه جــا
مــی آورنــد و ا کثــر زرتشــتیان بــه خوانــدن ادعیــه در صبحــگاه و شــامگاه ا کتفــا مــی
کننــد .جهــت نیایــش زرتشــتیان ،بــه ســوی منبــع نــور (آفتــاب ،مــاه و چــراغ) مــی
ّ
عبودیــت و
باشــد و ا کثــر بــا خــم شــدن و ســجده بــر روی زمیــن و نشــان دادن
بندگــی خــود بــه «اورمــزد» ،دعــای خــود را پایــان مــی دهنــد .فرضیــات بــه زبــان
اوســتایی تــاوت مــی شــود .مؤمنیــن زرتشــتی اغلــب همــراه آن ،ادعیــه ای نیــز
بــه فارســی یــا «گجراتــی» مــی خواننــد .برخــی از بهدینان(مومنیــن زرتشــتی) نــه
تنهــا فرضیــات را حفــظ هســتند بلکــه بعضــی از «یشــت ها»(بخشــی از اوســتا؛
کتــاب مقــدس زرتشــتیان) و یــا قســمتی از آنهـاـ از جملــه بهــرام یشــت ـ را حفــظ مــی
ً
نماینــد .زرتشــتیان در هــر وقــت روز بخواهنــد مــی تواننــد منفــردا بــرای نیایــش بــه
درون«آتشــکده» برونــد .آنهــا قبــل از ورود بــه معبــد بایســتس دســت و روی خــود
را آب شســته ،قســمتی از اوســتا را تــاوت کــرده دعــا و مناجــات بخواننــد .ســپس
کفــش هــا را از پــا در آورده بــه «اطـ ِـا» معبد(محــراب ماننــد) داخــل مــی شــوند و
در برابــر آتشــدان مقـ ّـدس نمــاز بــرده ،هدیــه و نیــازی بــا مقــداری چــوب صنــدل
بــه موبــد تقدیــم مــی دارنــد و برابــر ،یــک چمچمــه از خا کســتر مقـ ّـدس از او مــی
ســتانند.
عبــادت در اســام :مفهــوم عبــادت در شــریعت اســام مفهومــی عــام اســت کــه
شــامل همــه امــور خیــر دینــی و دنیــوی مــی شــود ،عبــادت اســمی اســت کــه
شــامل همــه اعمــال و اقوالــی کــه مــورد رضایــت «اهلل» اســت مــی شــود،
و مســلمان مــی دانــد کــه بنــده اهلل متعــال اســت و تــاش مــی کنــد تــا
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بنــده حقیقــی پــروردگار باشــد تــا و شــرف و فضیلــت بندگــی عایــدش شــود .از
اینــرو در اســام عبــادت را بــه شــیوه هــای مختلــف مــی تــوان انجــام داد .بعضــی از
شــیوه هــای عبــادت عبــارت انــد از -۱ :نماز(بعنــوان مهمتریــن عبــادات اســت کــه
بصــورت فــرادی و جماعــت و در طــول روز (نمازهــای یومیــه) خوانــده مــی شــود).
 -۲روزه(در مــاه مبــارک رمضــان) -۳ .حــج و زیــارت و طــواف بیــت اهلل الحــرام.
 -۴دعــا و نیایــش و در خواســت نیازهــا از خداونــد متعــال -۵ .تبعیــت از پیامبــر
(ص) و ائمــه طاهریــن (ع) و اطاعــت خالصانــه از آنــان و همچنیــن نمــاز در وقــت
خــود ،جهــاد در راه خــدا ،خــوش رفتــاری بــا پــدر و مــادر ،پرداخــت زکات و صدقــه
و…  .بنابرایــن مشــاهده مــی شــود کــه دیــن اســام یــک دیــن اجتماعــی اســت
و دامنــه عبــادت در آن بــه گســتردگی تمــام هنجارهــای اجتماعــی مــی باشــد.
امــا بــا ایــن حــال «مســجد» نیایشــگاه و محــل گردهمایــی مســلمانان اســت و
مومنیــن در ایــن مــکان گــرد هــم آمــده و بــه پرســتش اهلل (در قالــب نمــاز جماعــت،
تــاوت «قران»(بعنــوان کتــاب آســمانی) ،احیاء(شــب زنــده داری) و…) مشــغول
می شــوند
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وصیتنامهحضرتعلیعلیهالسالم
پس از ضربت خوردن
همراه با ترجمه
َ
ْ
َ َ
ََ
ُْ
ْ َ
الف َج ْیـ ِـع ال ُعق ْی ِلـ ِّـی قــال: َح ّدث ِنــی ال َح َسـ ُـن ْبـ ُـن َع ِلـ ِّـی ْبـ ِـن أ ِبــی َطا ِلـ ٍـب علیهمــا الســام
َ َ
قــال:
فجیــع عقیلــى ،از قــول امــام حســن علیــه ّ
الســام نقــل میکنــد کــه آن حضــرت
ایشــان فرمودنــد:
َ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ
َ
ََ
وصی فقال:
ل ّما حض َرتأ ِب َی ال َوفاة أق َبل ُی ِ

پــس از آنکــه پــدرم در نمــاز صبــح روز نوزدهــم مــاه مبــارک رمضــان ســال چهــل
هجــری شمســی ّ
توســط إبــن ملجــم لعیــن بــا شمشــیر زهــر آلــود ،ضربــت خوردنــد
ّ
و هنگامــه شهادتشــان فــرا رســید آن حضــرت شــروع بــه وصیــت کــردن نمــوده و
فرمودنــد:
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ َ َّ َ ُ
اهَّلل
َهــذا َمــا أ ْو َصــى ِبـ ِـه َع ِلـ ُّـی ْبـ ُـن أ ِبــی َطا ِلـ ٍـب
ـول ِ
(علیهمــا الســام) أخــو محمـ ٍـد رسـ ِ
َ
اح ُبـ ُـه.
صلــی اهلل علیــه و آلــه َو ْابـ ُـن ع ِ ّمـ ِـه َو َص ِ

اینهــا مطالبــى اســت كــه علـ ّـى بــن ابــى طالــب بــرادر حضــرت ّ
محمــد ،رســول خــدا
و پســر عمــو و وصــى و همــدم و همــراه او بــدان ّ
وصیــت و ســفارش نمــوده اســت.
ً
ُ
ََُ
َ ّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
ْ
َ
اهَّلل َو أ ّن ُم َح ّمــدا َر ُســول ُه َو ِخ َی َر ُتـ ُـه اخ َتـ َـار ُه
أ ّول َو ِص َّی ِتــی أ ِنــی أشــه َد أن ل ِإلــه ِإل
ُّ
ََ
َ ْ
ْ
ْ
ّ
ْ ّ
الدیـ ِـن ك ِلـ ِـه َو
ِب ِعل ِمـ ِـه َو ْار َت َضـ ُـاه ِب ِخ َی َر ِتـ ِـه أ ْر َســل ُ ه ِبال ُهــد 
ى َو ِدیـ ِـن َّ ال َحـ ِـقِ ،ل ُیظ ِهـ َـر ُه علــى ِ
َ
ّ
ْ
ُ
َ
ون[ .صلــی ُ
َلـ ْـو كــر َه ال ُم ْشــرك َ
اهلل َعلیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه َو َســلم]
ِ
ِ
ّ
آغــاز وصیتــم ایــن اســت كــه گواهــى میدهــم معبــودى جــز اهَّلل نیســت ،و اینکــه،
ّ
حضــرت ّ
محمــد [صلــی اهلل علیــه و آلــه] فرســتاده خــدا و برگزیــده اوســت ،خداونــد
او را بــا علــم خــود ،اختیــار كــرد ،و او را بــراى اختیــار و انتخــاب خــود برگزیــد.
خداونــد او را بــرای هدایــت و دیــن حــق فرســتاده تــا بــر همــه ادیــان ،غالــب گردانــد
ا گــر چــه مشــركین را خــوش نیایــد.
َ
َ
ْ
َ
ل َر ّب العالمیـ َـن ،ال َشــر َ
ّ
َ َ ْ َ َ َ
ُثـ َ  َّ َ
َ ُ ُ
یك لـ ُـه َو ِبذ ِلـ َـك
ِ
ـم ِإن َص َال ِتــی و ْنسـ ِـكی و محیــای و مما ِتــی ِ ِ
ِ
ُ
أ ِمـ ْـر ُت َو أنــا ِم َن ال ُم ْسـ ِـل ِم َ
ین.
شــهادت میدهــم کــه نمــازم و عبادتــم؛ همچنیــن زندگــى و مرگــم از آن خــداى
رب العالمیــن اســت و اینکــه او ،شــریكى نــدارد و بــه ایــن مطلــب دســتور داده
شــدهام و مــن از تســلیم شــدگانم.
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َ
َ
ْ ُ ُ َ َ ُ َّ
ُّ
َ َّ َ َ ُ َ ْ
الص ُد ِور.
اس َع ْن أ ْع َما ِل ِه ْم َعا ِل ٌم ِب َما ِفی
و أن اهَّلل ب ِاعث من ِفی القب ِ
ور و سا ِئل الن ِ

مچنیــن گواهــى میدهــم بــه اینکــه خداونــد ،مــردگان را از قبرهــا بــر میانگیزانــد،
و اوســت کــه از مــردم در مــورد اعمالشــان بازخواســت میكنــد ،و بــدان چــه در
ســینهها نهانســت آ گاهســت.
ُ ّ ُ
َُ ُ
َ ََ
َ َ ً َ َ َّ
وصیـ َـك َیــا َح َسـ ُـن [علیــه الســام] و كفــى ِبــك و ِصیــا ِبمــا وصا ِنــی ِبـ ِـه رســول
ثـ َّـم ِإ ِنــی أ
ِ
َ ْ
َ َ َ َ َ
َ َ
ان ذ ِلـ َـك َیــا ُب َنـ َّـی فالـ َـز ْم َب ْی َتـ َـك َو ْابـ ِـك َعلــى خ ِط َیئ ِتـ َـك
علیــه و آلــه فـ ِـإذا ك
اهَّلل [صلــی اهلل
ِ
ُّ ْ َ ْ
َ ُ
الدن َیــا أ ك َبـ َـر َه ِ ّمـ َـك.
َو ل َتكـ ِـن
و ّامــا ّ
وصیــت میكنــم و تــو را اى حســن و كفایــت میكنــد تــو را وصیتــى كــه وصیــت
فرمــوده بــه آن رســول اهَّلل صلــى اهَّلل علیــه و آلــه ،پــس هــر گاه كــه چنیــن اســت اى
پســر نازنینــم! در خان ـهات بنشــین و بــر خطایــت گریــه کــن ،و بیشــتر ّ
همتــت را
ـرف دنیایــت مکــن.
صـ ِ
َ
ُ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ َ ُ َ َّ َّ
الص ْمـ ِـت
الصــا ِة ِع ْنـ َـد َوق ِت َهــا َو الـ ّـزك ِاة ِفــی أه ِلهــا ِعنــد مح ِلهــا و
ـك یــا بنــی ِب
وصیـ 
َو أ
ِ
ْ َ ُّ
الشـ ْـب َه ِة.
ِعنــد

و وصیــت میكنــم تــو را اى پســر بــه اداء نمــاز در ّاول وقتــش ،و بــه دادن زكاة
موقعــی کــه واجــب میشــود بــه اهلــش ،همچنیــن تــو را ّ
وصیــت میکنــم کــه در
هنــگام وقــوع شــهبه و اشــتباه ،ســکوت و خاموشــى گزینــی.
َ
َو ال ْقت َصــاد َو ْال َعـ ْـدل فــی ّالر َضــا َو ْال َغ َضــب َو ُح ْســن ْالجـ َـوار َو إ ْكـ َـرام ّ
الض ْیـ ِـف َو َر ْح َمـ ِـة
ِ ِ
ِ
ِ ِ ْ ِ ِ ِ
ِ
ْ ِ ْ ُِ ِ َ
َ
ــود َو أ ْص َحــاب ْال َبـ َـا ِء َو ِص َلـ ِـة َّالر ِحـ ِـم َو ُحـ ّـب ال َم َ
ین َو ُم َجال َسـ ِـت ِه ْم َو
ك
ــا
س
ِ
ال َمجه ِ
َّ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ِ ْ ْ َ ْ َ ِ ُّ
ُّ َْ
ْ
التواضـ ِـع ف ِإنــه ِمــن أفضـ ِـل ال ِعبــاد ِة و قصـ ِـر المـ ِـل و ِذ كـ ِـر المــو ِت و الزهـ ِـد ِف ـی الدنیــا
َ َّ
َ
ْ
ف ِإنـ َـك َر َهـ ُـن َمـ ْـو ٍت َو َعـ َـر ُض َبــا ٍء َو َط ِریـ ُـح ُســق ٍم.
و ّ
وصیــت میکنــم تــو را بــه میان ـهروى کــردن و رفتــار عادالنــه چــه در موقــع رضــا و
خشــنودی و چــه در مواقــع غضــب و ناراحتــی ،و نیكــو رفتــار نمــودن بــا همســایه و
نزدیــکان ،و گرامــی داشــتن مهمــان ،و رحــم کــردن بــر بینوایــان و اصحــاب بــاء،
و رعایــت صلــه رحــم و دوســت داشــتن مســا كین و مجالســت بــا ایشــان ،و اینکــه بــا
ایشــان ،تواضــع و فروتنــى كنــی كــه آن از بــا فضیلتتریــن عباداتســت ،و بــاز تــو را
ّ
وصیــت میکنــم در كوتــاه و خالصــه نمــودن أمــل و آرزو ،و یــادآوری مــرگ ،و زهــد
ُ
ُ
ُ
در دنیــا ،زیــرا کــه تــو در ِگــرو مــرگ و در معــرض بــاء و در شــرف بیمــارى هســتی.
ْ
َ
َْ
ُأوصیـ َـك ب َخ ْشـ َـیة اهَّلل فــی سـ ّـر َأ ْمــر َك َو َع َلن َیتـ َـك َو َأ ْن َهـ َ
ـاك َعـ ِـن ّالت َسـ ُّـر ِعَ ِبالقـ ْـو ِل َو ال ِف ْ َعـ ِـل
َ َِ َ َ َ ِ َ ِ ٌ ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ َ َ ٌ ْ ْ ُّ ْ َ َّ
الدن َیــا ف َتأنـ ُـه
و ِإذا عــرض شـ ْـیء ِمــن أمـ ِـر ال ِخــر ِة فابــدأ ِبـ ِـه و ِإذا عــرض شـ ْـیء ِمــن أمـ ِـر
َ
َح ّتــى ُت ِصیـ َـب ُر ْشـ َـد َك ِفیـ ِـه.
همچنیــن تــو را ّ
وصیــت میکنــم بــه خــوف از خــداى متعــال و اینکــه در هــر حالــی
کــه هســتی چــه در خلــوت و چــه در حضــور دیگــران ،خــدا را نظــر بگیــری .و تــو را از
شــتابزدگی در قــول و فعــل نهــى میكنــم ،و هــر گاه كــه عــارض شــود چیــزى
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مع
ــ
رف
ــا

از امــر آخــرت ،بالفاصلــه بــه آن اقــدام كــن ولــی هــر گاه چیــزى از امــر دنیــا
بــه تــو عرضــه شــد بــا تأنــى و آهســتگى در آن قــدم گــذار تــا بــه خوبــی در آن،
بینــا گــردى.
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ـوء فــإ ّن قریـ َـن َّ
ـون بــه ُّ
َ َ
السـ ُ
السـ ْـو ِء َیغـ ُّـر
َو ِإ ّیــاك َو َم َو ِاطـ َـن ّالت َه َمـ ِـة َو ال َم ْج ِلـ َـس ال َمظ ُنـ َ ِ ِ
ِ
ِ
ً
ً
ْ
ْ
ْ
ً
َ
َ َ ُ َ ُ ْ َّ
َ
َ
َ
َ
وف ِآمــرا َو َعـ ِـن ال ُم ْنكـ ِـر
جل
ل َیــا ُب َنـ َّـی ع ِامــا َو عـ ِـن الخ َنــا ،ز ُجــورا َو ِبال َم ْعـ ُـر ِ
یســه و كــن ِ
َ ِ ً
اهیــا.
ن ِ
و بایــد كــه از مواضــع تهمــت و از مجالســی کــه بــه گمــان م ـیرود مجلــس خوبــی
نباشــد حــذر کنــی و دوری نمایــی ،زیــرا كــه همنشــین بــد ،جلیــس و ُمصاح ـب
خــود را میفریبــد ،و بایــد کــه اى پســر عزیــزم فقــط بــراى خــدا عمــل کنــی ،و از
بدگویــی و بــد دهانــی ،بیــزار بــاش ،و امــر بــه معــروف نمــای و نهــى از منكــر كــن.
َ
َ
َْ
ْ ْ
َ َ َّ َّ
الصا ِلـ َـح ِل َصل ِحـ ِـه َو َد ِار الف ِاسـ َـق َعـ ْـن ِد ِینـ َـك َو أ ْب ِغ ْضـ ُـه
اهَّلل و أ ِحـ َـب
َو ِآخ ِالخـ َـو َان ِفـ َـی
ِ
ُ َ
َ َ ّ َ ُ
ـون م ْث َلـ ُـه َو إ َّیـ َ
َْ َ َ ْ ُ ْ
ـاك َو ْال ُج ُلـ َ
ـات َو َد ِع
ـوس ِفــی ّالط ُرقـ ِ
ِبْقل ِبــك َو ز ِایلــه ِبأع َما ِلــكَ ِلئــا ت َكـ َ َ ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ــار َاة َمـ ْـن ل َع ْقــل لـ ُـه َو ل علـ َـم َو اق َتصـ ْـد َیــا ُب َنـ َّـی فــی َمع َ
ــار َاة َو ُم َج َ
ال ُم َم َ
یشـ ِـت َك َو
ِ
ِ
َّ ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ِ َّ
ْ
ُ ُ
ُ
اق َت ِصـ ْـد ِفــی ِعباد ِتــك و علیــك ِفیهــا ِبالمـ ِـر الدا ِئـ ِـم الـ ِـذی ت ِطیقــه.
و بــا بــرادران دینــى در راه خــدا بــرادرى كــن ،و نیكــوكار را بــه خاطــر نیكوكاریــش
دوســت بــدار ،و بــا فاســق بــه جهــت حفــظ دینــت مــدارا کــن و دشــمنی او را در
دل مخفــی دار .و در اعمالــت از او فاصلــه گیــر تــا مثــل او نشــوى .از نشســتن در
ســر كــوى و بــرزن بپرهیــز ،و بحــث و جــدل را بــا كســى كــه عقــل و دانشــى نــدارد
رهــا ســاز .پســر جانــم در زندگانــى و نیــز در عبــادت خــود راه اعتــدال و میانـهروى را
پیــش گیــر ،و در عبــادت بــه كارى كــه مــداوم و مــورد تــوان توســت بپــرداز.
َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ً َّ َ َ
و الــز ِم الصمــت تســلم َو قـ ِـدم ِلنف ِســك تغنــم و تعلـ ِـم الخیــر تعلــم و كــن ذا ِكــرا ِل علــى
ّ
ْ َ
ُ ّ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َّ
الص ِغیـ َـر َو َو ِقـ ْـر ِم ْن ُهـ ُـم الك ِبیـ َـر.
ـال و ارحــم ِمــن أه ِلــك
ك ِل حـ ٍ
و پیوســته خامــوش بــاش تــا ســالم بمانــى ،و در ایــن دنیــا تــا میتوانــی از كــردار
نیــك بــراى آخرتــت پیــش فرســت تــا غنیمــت بــرى ،و نیكــى را یادگیــر تــا آ گاهــى
یابــى ،و در هــر حــال ،یــاد خــدا بــاش ،بــا خردســاالن از اهــل و خانــوادهات ،مهربــان
بــاش ،و بزرگساالنشــان را احتــرام گــذار.
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ً َ
َ ْ َُ َ
ُ
َ َ ْ َ َّ
َ َ
ّ
الصـ ْـو ِم ف ِإنـ ُـه َزكاة ال َبـ َـد ِن
َو ل َتأ كل َـ ّـن َط َعامــا َح ّتــى َت َت َصـ ّـدق ِم ْنـ ُـه ق ْبــل أ ك ِلـ ِـه و علیــك ِب
َ ٌ
َو ُج ّنــة ِل ْه ِلـ ِـه.
و پیــش از خــوردن هــر طعامــى مقــداری از آن را صدقــه ده .و بــر تــو بــاد روزه گرفتــن
كــه آن ،زكات بــدن و ســپری بــرای امــان از آتــش دوزخ اســت.
ّْ َ
ْ
َو َج ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
الذكـ ِـر و أ ك ِثـ ْـر
ِ
ـس ِ
اهــد ن ُّف َســك و احــذر ج ِلیســك و اجت ِنــب عــدوك و علیــك ِبمجا ِلـ ِ
ـاء.
ِمـ َـن الدعـ ِ
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پیوســته بــا نفســت جهــاد كــن ،و خــودت را از ضررهایــی کــه ممکــن اســت از طریــق
مجالســت بــا هــم نشــینان بــه تــو برســد حفــظ کــن و از کســانی کــه بــا تــو دشــمنند
دورى کــن ،و بــر تــو بــاد بــه مجالســى كــه در آنهــا یــاد خــدا مىشــود ،و فــراوان کــن
دعــا نمودنــت را.
ُ
َ
َ ّ َ ُ
ً
ُ
َ
ُ
وصیـ َـك ِبأ ِخیـ َـك ُم َح ّمـ ٍـد
ـك َ َو أ
ف ِإ ِنــی لـ ْـم آلـ َـك َیــا ُب َنـ َّـی ن ْص َحــا َو هــذا ِفــراق َب ْی ِنــی َو َب ْی ِنـ َ َ 
ِ
َ ً َ َّ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ّ َ ُ َ َّ ُ َ ْ
َ
ُ
ـوك َال ُح َ َسـ ْـی ُن ف ُهـ َـو ْابـ ُـن
ُخ ْیــرا ف ِإنـ ُ َـه َشـ ِـقیق َك َو ْابـ ُـن أ ِبیــك و قــد تعلــم ح ِبــی لــه و أمــا أخـ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ َ ُ َ
اهَّلل الخ ِلیفــة َعل ْیكـ ْـم َو ِإ ّیـ ُـاه أ َْســأل أ ْن ُی ْص ِل َ َحكـ ْـم َو
ـك و
َأ ِّمـ َـك َ َو ل أ ِزیـ ُـد َك ال ِو َص َایــة ِبذ ِلـ 
َ ُ ََ ّ
ْ َ ُ ّ ُّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ْ َ َّ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ
ـاهَّلل
أن یكــف الطغــاة البغــاة عنكــم و الصبــر الصبــر حتــى ینـ ِـزل
اهَّلل ال ْمـ َـر َو ل قـ ّـوة ِإل ِبـ ِ
ْ
ْ
ال َع ِلـ ِّـی ال َع ِظیـم.
پســر جانــم راســتى كــه چیــزى از خیرخواهــى و نصیحــت را از تــو فروگــذار ننمــودم ،و
اینــك زمــان جدائــى مــن و تــو فــرا رســیده اســت .تــو را بــه بــرادرت ّ
محمــد بــن ّ
حنفیه
ســفارش بــه خیــر میكنــم كــه او بــرادر و فرزنــد پــدر تــو اســت ،و از میــزان ّ
محبــت مــن
نســبت بــه او ،باخبــرى.و ّامــا بــرادرت حســین كــه او فرزنــد مــادر توســت و نیــازى
بــه ســفارش نــدارد ،و بیــش از ایــن در ایــن بــاره ســفارش نمیكنــم ،خداونــد كفیــل
مــن بــر شماســت ،و از اومیخواهــم كــه شــما را بــه صــاح آورد ،و شـ ّـر جفــا كاران
ســركش را از شــما بــاز دارد ،و صبــر را پیشــه ســازید تــا خداونــد خــودش زمــام امــر را
بــه دســت گیــرد و حكومــت را بــه دســت اهلــش بســپارد .و هیــچ حركــت و نیروئــى
نیســت جــز بــه خــداى بــزرگ.
ُ
َ َ ًَ ُ َ ْ ً َ ً
ُ
َُ َْ
َ ََ
َ
اهَّلل
ثـ َّـم َد َعــا َ َ َع ِلـ ٌـی حســنا و حســینا معــا
وصیكمــا ِبتقــوى ِ
علیهمــا ْالســام َ و فقــال :أ ِ
ُ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
تعالــی َو أل ت ْب ِغ َیــا الدن ََیــا َو ِإ ْن َبغ ْتك َمــا َو ل ت َأ َســفا علــى شـ ْـی ٍء ِم ْن َهــا ُزُ ِو َی ع ْنك َمــا َو
ُ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
ْ ْ
ُ َ
الضا ِئـ َـع َ َو ْاص َن َعْــا ِللخـ َـرى َو كونــا
ـم و أ ِعینــا
قــول ِبالحـ ِـق و اعمــا ِللجــر و ارحمــا الی ِتیـ 
َّ
ْ
َ ْ ً َ َْ ْ ُ
ً ْ َ
َ َ َ ُ ُْ
َ
َ
َ
اهَّلل
ـی
ـ
ف
ـا
ـ
م
ك
ذ
خ
أ
ت
ل
و
ـاب
ـ
ت
ك
ال
ـی
ـ
ف
ـا
ـ
م
ب
ِ
ِ
ـوم عونــا و اع َمــا ِ ِ
ِ ِ
َِللظا ِل َ ِــم خصمــا و ِللمظلـ ِ
ل ْو َمــة ُ ل ِئ ـم.
ســپس حضــرت علــی علیــه الســام ،امــام حســن و امــام حســین علیهمــا الســام را
بــا یکدیگــر فــرا خواندنــد و فرمودنــد:
شــما را بــه رعایــت تقــوى و تــرس از خــدا ســفارش میكنــم ،و اینكــه دنیــا را
نخواهیــد هــر چنــد دنیــا شــما را طلــب کنــد یعنــی بــه نعمتهــای دنیــا دل نبندیــد
هــر چنــد در دسترســتان قــرار گیــرد و بــر چیــزى از دنیــا كــه از شــما گرفتــه شــده و از
دسترســتان خــارج شــده تأســف نخوریــد و ســخن راســت و درســت بگوییــد ،و نــه
بــرای دنیــا بلکــه بــراى پــاداش در آخــرت كار كنیــد ،بــا یتیمــان ،مهربــان و دلســوز
باشــید .بــه انســانهای گــم شــده کمــک کنیــد همچنیــن ســتمگر را دشــمن و
ســتمدیده را یــار و مــدد كار باشــید.
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ََ
َثـ َّـم نظـ َـر علیــه الســام ِإلــى ُم َح ُ ّمـ ِـد ْابـ ِـن ال َح َن ِف َّیــةُ ٍ فقــال َهــل َح ِف َظـ َـت َمــا أ ْو َص ْیـ ُـت ِبـ ِـه
َ
َ
َ
ّ
َ َ َ َ
َ ْ
وصیـ َـك ِب َت ْو ِقیـ ِـر أخ َو ْیـ َـك ِل َع ِظیـ ِـم
وصیــك ِب ِمث ِلـ ِـه َو أ ِ
أخ َو ْیــك قــال ن َعـم .قــال ف ِإ ِنــی أ ِ
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مع
ــ
رف
ــا

َ
ََ
ّ
َ ً َ
َح ِق ِه َمــا َعل ْیـ َـك فــا ُتو ِثـ ْـق أ ْمــرا ُدون ُه َمــا.

ســپس حضــرت بــه پســر دیگرشــان محمــد بــن ّ
حنفیــه ،توجــه کردنــد و فرمودنــد:
ای ّ
محمــد ،آیــا آنچــه را بــه دو بــرادرت ّ
وصیــت نمــودم بــه خاطــر ســپردی؟ او گفت:
ّ
بلــه؛ ســپس حضــرت فرمودنــد :وصیــت میکنــم تــو را بــه مثــل آنچــه برادرانــت را
وصیــت نمــودم توصیــه میکنــم همچنیــن تــو را ّ
ّ
وصیــت میکنــم بــه بــزرگ داشــتن
ّ
دو بــرادرت حســن و حســین علیهمــا الســام ،بــه خاطــر بزرگــی حــق آن دو بــر تــو ،و
بــر چیــزی جــز آن دوّ ،
تکیــه و اعتمــاد نکــن.
َ
ُ
َ َّ
َ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ َ
وصیك َمــا ِبـ ِـه ف ِإنـ ُـه َشـ ِـقیقك َما َو ْابـ ُـن أ ِبیك َمــا َو قـ َ ْـد َع َِل ْم ُت َمــا
َثـ ّـم َ أقبــل علیهمــا و قــال :أ ِ
َ
ان ُیح ُّبـ ُـه فأح ّب ُائــهُ .ثـ َّـم أقبــل الحســن علیــه الســام و قــالَ :و أ َّمــا أ ُخـ َ
أ َّن أ َبا ُك َمــا َك َ
ـوك
ْ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ِ ُ ُ ّ َ ِ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ
ـك و اهَّلل الخ ِلیفــة علیكــم َ و ِإیــاه أس َــأل
ـك و ل أزیــد الوصــاة بذ ِلـ 
ـن أ ِمـ 
ن فهــو ابـ 
الحســی 
ُ ْ
ّ
َ
َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُّ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ َّ ْ َ َّ
اهَّلل ال ْمـ َـر
الص ْبـ َـر َح ّتــى َی َت َولــى
أن یص ِلح َكــم و أن یكــف الطغــاة البغــاة عنكــم و الصبــر
ُ ََ ّ
ْ
ْ
ـاهَّلل ال َع ِلـ ِّـی ال َع ِظیـم.
َو ال قـ ّـوة ِإل ِبـ ِ
ســپس دوبــاره رو بــه حســنین علیهمــا الســام نمــوده و فرمودنــد :همچنیــن شــما
را وصیــت میكنــم بــه وى كــه او بــرادر و پســر پــدر شماســت؛ و شــما میدانیــد كــه
پــدر شــما او را دوســت مـیدارد پــس شــما هــم دوســتش بداریــد.
و ایــن بــار رو بــه امــام حســن علیــه الســام کــرده و فرمودنــد :و امــا راجــع بــه بــرادرت
حســین علیــه الســام؛ او بــرادرت و پســر مــادر توســت پــس نیــازى بــه ســفارش
نــدارد لــذا بیــش از ایــن تــو را بــه او ّ
وصیــت نمیکنــم و خــدای متعــال ،کفیــل مــن
ّ
بــر شماســت و از او میخواهــم كــه شــما را بــه صــاح آورد ،و شــر جفــا كاران ســركش
را از شــما بــاز دارد ،صبــر را پیشــه خــود ســازید صبــر ،تــا خداونــد خــودش زمــام امــر
را بدســت گیــرد و حكومــت را بــه دســت اهلــش ســپارد و هیــچ حركــت و نیروئــى
نیســت جــز بــه خــداى بــزرگ.
َ
ُ ّ ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
وصیـ َـك َیــا َح َسـ ُـن َو َج ِمیـ َـع ُولـ ِـد َی َو أَهــل َب ْی ِتــی َو َمـ ْـن َبلغــه ِك َت ِابــی ِمـ َـن
ثـ َّـم ِإ ِنــی أ
ِ
ُْ ْ
اهَّلل َر ّب ُكـ ْـم َفــا َت ُم ُوتـ َّـن إ ّل َو أ ْن ُتـ ْـم ُم ْسـ ِـل ُم َ
َ َْ َ
ون
المؤ ِم ِنیــن ِبتقــوى ِ ِ
ِ
همانــا تــو را ای حســن جــان و همــه فرزندانــم را و اهــل بیتــم را و هــر کســی از
وصیتنامــه بــه او میرســدّ ،
مؤمنیــن کــه ایــن ّ
وصیــت میکنــم بــه رعایــت تقــوای
الهــی .و اینکــه نمیریــد مگــر آنکــه مســلمان باشــید.
َّ َ ْ َ َ ّ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ
َّ َ
َ
ْ َ
ـور و ل یقبــل
َو إقــام
الصــا ِة ِل َوق ِتهــا َو ِإ َیتـ ِ
ـاء الــزك ِاة ِعنــد م ِح ِلهــا ف ِإنــه ل صــاة ِإل ِبطهـ ٍ
ِ َّ َ ِ ُ َّ ْ َ َ َ َّ َ
الصــاة ِممــن منــع الــزكاة.
همچنیــن شــما را ّ
وصیــت میکنــم بــه اقامــه نمــاز در وقتــش و پرداخــت زکات در
مــوارد مشــخص شــده خــودش ،زیــرا کــه هیــچ نمــازی نیســت مگــر آنکــه مشــروط
بــه طهــارت باشــد و از کســی کــه ممانعــت در پرداخــت زکات میکنــد ،هیــچ
نمــازی پذیرفتــه نمیشــود.
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کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

ُ
َ َ ُّ
ْ ْ َ ْ
َ ْ َّ ْ
َْ َْ
َ َ
اهـ ِـل َو ّالتفقـ ِـه
وصیــك ِب َعفـ ِـو الذنـ ِـب َو كظـ ِـم الغ ْیـ ِـظ َو ِصلـ ِـة ّالر ِحـ ِـم َو ال ِحلـ ِـم عـ ِـن ال َج ِ
َو أ ِ
ّ
ین.
ِفــی ِ
الد ِ
ّ
وصیــت میکنــم بــه گذشــتن از خطــای دیگــران و فــرو خــوردن خشــم ،و صلــه و
سرکشــی از ارحــام و بردبــاری نمــودن در مقابــل رفتــار جاهلیــن ،و ســعی در پیــدا
کــردن فهــم عمیــق در دیــن.
ْ
ْ
َو ُم َو َاساة ْال ْخ َوانَ ،و َّ
الس ْع ِی ِفی َح َوا ِئ ِج ِه ْم ِفی ال ُع ْس ِر َو ال ُی ْسر.
ِ ِ ِ
همچنیــن شــما را ّ
وصیــت میکنــم بــه یــاری رســاندن بــه بــرادران و دوســتان ،و
اینکــه در هــر حالــی کــه هســتید چــه در حــال نــداری و ســختی و چــه در حــال
توانگــری و آســانی در رفــع حوائــج مؤمنیــن ،کوشــش کنیــد.
َْ
َْ
ْ
ْ
َ َّ
َ ُ ُْ
ََُ
ْ
ْ
وف و النهـ ِـی
َو ّالتث ْ ّبـ ِـت ِفــی ال ْمـ ِـر َو ّالت ْ َعاهـ ِـد ِللقـ ْـر ِآن َو ُح ْسـ ِـن ال ِجـ َـو ِار َو ال ْمـ ِـر ِبال َمعـ ُـر ِ
َ
ََ
ـاب الفو ِاح ـش.
َعـ ِـن ال ُم ْنكـ ِـر َو ْاج ِت َنـ ِ 
همچنیــن ســعی کنیــد در امــور زندگــی ،شــتابزده نباشــید .توصیــه میکنــم شــما
را بــه مواظبــت و هــم عهــدی بــا قــرآن کریــم .و خوش همســایه و خوش جــوار بودن
و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــردن و دوری نمــودن از زشــتیها و فواحــش.
َ َ
َ
َ
ْ َْ
ـاء َأ ْع َل ُم ُهـ ْـم ب َمــا َجـ ُـاءوا بـ ِـه قـ َـال ُ
اهلل
ـاس ِبالن ِب َیـ
علیــه الســامِ :إ َن أ ْولــى ّالنـ
َو قــال
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ ْ َ َّ
ـوه َو هـ َـذا َّالنبـ ُّـی َو ّال ِذیـ َـن َآم ُنــوا َو ُ
راهیـ َـم َل ّل ِذیـ َـن َّات َب ُعـ ُ
اهَّلل
تعالـ
ـاس ِب ِإ ْب ِ
ِ
ـی«ِ ْ :إن أولــى النـ ِ
َ ُ ْ
ُ
و ِلـ ّـی المؤ ِم ِنیــن»

آن حضــرت فرمودنــد :شایســتهترین مــردم بــه پیامبــران كســانى هســتند كــه بــه
گفتههــاى آنهــا داناتــر باشــند ،خــدای متعــال میفرمایــد :همانــا نزدیكتریــن
مــردم بــه حضــرت ابراهیــم علیــه الســام ،همــان كســانى هســتند كــه او را و ایــن
پیامبــر را و كســانى كــه بــه آییــن او ایمــان آوردهانــد پیــروى كردهانــد ؛ و خــدا ســرور
مؤمنــان اســت.
َ
َ
ُ
ّ
َ
ّ
اهلل َعلیــه َو آلــه َو َســلم َمـ ْـن أ َطـ َ
ـاع َ
إ َّن َو ِلـ َّـی ُم َح َّمـ ٍـد َصلــی ُ
اهَّلل َو ِإ ْن َب ُعـ َـد ْت ل ْح َم ُتـ ُـه َو
ِ
ِ
ِ
َ
َ
إ َّن َعـ ُـد َّو ُم َح َّمـ ٍـد صلــی اهلل علیــه و آلــه و سـ ّـلم َمـ ْـن َع َصــى َ
اهَّلل َو ِإ ْن ق ُر َبـ ْـت ق َر َاب ُت ـه.
ِ
همانــا کســی بــه حضــرت محمــد صلــی اهلل علیــه و آلــه ّ
محبــت دارد و بــا ایشــان
َ
دوســت اســت کــه خــدای متعــال را اطاعــت كنــد هــر چنــد ن َسـ َـبش بــه آن حضــرت
نرســد ،و دشــمن ایشــان كســى اســت كــه خــدا را نافرمانــى كنــد هــر چنــد بــا آن
حضــرت ،خویشــاوندی نزدیــك داشــته باشــد.
ً َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ ْ ُ َ ُ َ
اهَّلل
اهَّلل َج ِمیعــا و ال تفرقــوا» و ل َتخت ِلفــوا ف ِإ ِنــی سـ ِـمع
َ«و ْاع َتص ُمــوا ب َح ْبــل
ت رســول ِ
َ َّ ِ ُ َ َ ْ ِ َ ِ َ ِ ُ ُ
َ َ ُ َ
َّ َ َ َّ
ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َّ
ْ
صلــى اهَّلل علیـ ِـه و آ ِلـ ِـه یقــول« :صــاح ذ ِات البیـ ِـن أفضــل ِمــن عامـ ِـة الصــا ِة و الصــو ِم
ْ
َ َ َ ُ َ
َ ْ ْ َ َ
َ ُ ّ
ـاد ذ ِات ال َب ْیـ ِـن».
الدیـ ِـن و فسـ
َو ِإ ّن ال ِبغضــة َحا ِلقــة ِ
همگــى بــه ریســمان خــدا چنــگ زنیــد و متفـ ّـرق نشــوید و اختــاف نكنیــد.
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همانــا خــودم از زبــان مبــارک حضــرت رســول صلــی اهلل علیــه و آلــه شــنیدم
کــه میفرمودنــد :آشــتی و مصالحــه میــان دو تــن یــا دو قــوم ،افضــل اســت
از یــک ســال نمــاز و روزه بــه جــا آوردن و همانــا کینــه و دشــمنی ورزیــدن مایــه
نابــودی دیــن و فســاد قــوم اســت
ُ َ َ َّ
ْ
َ
ُ
ُ
اهَّلل ْان ُظ ُروا َذوی َأ ْر َحام ُك ْم َفصل ُ
وه ْم ُی َه ّون ُ
اهَّلل َعل ْیك ُم ال ِح َساب.
َو ال ق ّوة ِإل ِب ِ 
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
و ال قــوة اال بــاهَّلل ،مراقــب خویشــانتان باشــید ،بــا آنهــا پیونــد و ّ
محبــت كنیــد تــا
حســاب قیامــت بــر شــما آســان گــردد.
َ
ْ َْ َ َ َ
َ
َْ
ُ
ّ
َ َ َ
ـام فــا ُت َغ ِّیـ ُـروا أف َو َاه ُهـ ْـم َو ل ُت َض ِّی ُعــوا َمـ ْـن ِب َح ْض َر ِتكـم فإنــی َسـ ِـم ْع ُت
و اهَّللَ اهَّلل ِفــی الیتـ ِ
َ
ُ
ّ
ً
َ
ُ
ْ
َ
اهَّلل صلــی َاهلل علیــه و آلــه و ســلم َی َقــول َمـ ْـن عــال َی ِتیمــا َح ّتــى َی ْسـ َـتغ ِنی
َر ُســول ِ
ََأ ْو َجـ َـب ُ
اهَّلل َعـ َّـز َو َجـ ّـل َلـ ُـه ب َذ ِلـ َـك ْال َج َّنـ َـة َك َمــا أ ْو َجـ َـب ِآل ِكل َمــال ْال َی ِتیـ ِـم َّالنــارَ.
ِ
ِ ِ
خــدا را خــدا را راجــع بــه ایتــام در نظــر گیریــد ،مبــادا غــذاى آنــان در اثــر
بیسرپرســتى تغییــر نكنــد و غــذاى پس ـتتر نشــود .و مراقــب باشــید کــه آن عــده
از یتیمــان كــه نــزد شــما هســتند ضایــع نشــوند .از پیامبــر صلــى اهَّلل علیــه و آلــه
شــنیدم كــه میفرمــود« :هــر كــس مخــارج یتیمــى را بــر عهــده بگیــرد تــا او مســتغنى
شــود خداونــد در مقابــل آن بهشــت را بــر او واجــب میكنــد همــان طــور كــه بــه
خورنــده مــال یتیــم ،آتــش را واجــب نمــوده اســت».
َ ََ َُ ُ
اهَّلل َ
َو َ
وصیــة ّ
اهَّلل ِفــی ج َیرا ِن ُكـم ْ َفإ َّنــه ّ
علیــه و آلــه و مــا زال رســول
نبیکــم صلــی اهلل
ِ
ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ُ
وصــی ِب ِهـ ْـم َح ّتــى ظ َن ّنــا أنــه َسـ ُـی َو ِّرث ُه ْم.
اهَّلل صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم ُی ِ
ِ
خــدا را خــدا را دربــاره همســایگانتان در نظــر بگیریــد .كــه ایــن ســفارش پیامبرتان
اســت .آن حضــرت چنــان بــه رعایــت حــال همســایه ســفارش مینمــود کــه مــا
گمــان میبردیــم همســایه از همســایه ارث خواهــد بــرد.
َُ ُ ْ
َ
ٌ َ ُ
ُْ
اهَّلل َ
َو َ
أحد غ ْی ُركم.
اهَّلل ِفی الق ْر ِآن ،فل َی ْس ِبق ّنكم ِبال َع َم ِل ِب ِه
خــدا را! خــدا را! دربــاره قــرآن در نظــر آوریــد ،مبــادا دیگــران در فهــم و عمــل بــه
آن بــر شــما ســبقت گیرنــد.
َّ َ َ َ
ْ
ُْ
هی َع ُم ُ
اهَّلل َ
َو َ
الصل ِة ،ف ِإ ّن َها َخ ْی ُر ال َع َم ِل َو َ
ود ِد ِینكم.
اهَّلل ِفی
خــدا را! خــدا را! دربــاره نمــاز در نظــر آوریــد ،زیــرا کــه نمــاز بهتریــن عمــل و عمــود
دینتــان اســام اســت.
َّ
ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ
َ
َ
ََ
ّ
اهَّلل َ
َو َ
اهَّلل َصلــى اهَّلل علیـ ِـه و آ ِلـ ِـه و ســلم یقــول:
اهَّلل ِفــی الـ ّـزك ِاة ،ف ِإ ِنــی َ َسـ ِـم ْع ُت َر ُسـ
ـول ِ
ـن أ َّد َاهــا َجـ َـاز ْال َق ْن َطـ َـر َة َو َمـ ْـن َم َن َع َهــا ْاح َت َبـ َـس ُد َون َهــا ،وَ
الـ َّـز َك ُاة َق ْن َطـ َـر ُة ْال ْسـ َـا م َف َمـ ْ
َ ِ
ِ
ِهـ َـی ُت ْط ِفـ ُـئ غ َضـ َـب الـ َّـرب.
خــدا را! خــدا را! دربــاره زکات در نظــر آوریــد ،همانــا مــن شــنیدم از رســول
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خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه کــه میفرمــود :زکات ،پــل اســام اســت پــس هــر کــس
کــه آن را اداء کنــد از آن پــل عبــور نمــوده و وارد بــر اســام شــده اســت و هــر کــس کــه
در پرداخــت زکات خــودداری کنــد در پیــش از پــل ،محبــوس و زندانــی میشــود
و وارد بــر اســام نمیشــود .همانــا زکات ،غضــب پــروردگار را خامــوش میســازد.
ٌ
ٌَ
َ
َ ْ ََ َ َ َ َ
اهَّلل َ
َو َ
ان ،ف ِإ ّن ِص َی َام ُه ُج ّنة َح ِص َینة ِم َن ّالن ِار.
اهَّلل ِفی شه ِر رمض
خــدا را! خــدا را! دربــاره مــاه مبــارک رمضــان در نظــر آوریــد ،کــه روزه آن ســپری
نگهدارنــده اســت کــه جســم و جــان شــما از آتــش ّ
جهنــم ،محفــوظ م ـیدارد.
َ
ُ
ُ
َ َ َ
َ َْ َ
ََُ
عایشك ْم.
أشرکوه ْم ِفی َم ِ
ین ،ف ِ
و اهَّلل اهَّلل ِفی فقر ِاء المسلمین و المسا ِك ِ
خــدا را! خــدا را! دربــاره فقــراء و مســا کین مســلمین در نظــر آوریــد ،پــس آنهــا را
در معایشــتان شــریک کنیــد.
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ّ
اهَّلل َ
َو َ
ـم َمــا َب ِق ُیتـ ْـم؛ ف ِإنـ ُـه ِإ ْن ُتـ ِـر َك لـ ْ 
ـم
اهَّلل ِفـ َـی حــج َب ْیـ ِـت َر ّبكـ ْـم ،فــا َیخلـ َـو ّن ِم ْنكـ ْ 
َ
َ َ ْ ُِ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َ
ْ
ّ
ف ِمــن ذ ِنبــه.
ُت َناظـ ُـروا ،إن أدنــى مــا یر ِجــع ِبـ ِـه مــن أتــاه أن یغفــر لــه مــا ســل 
خــدا را! خــدا را! دربــاره حــج خانــه پروردگارتــان در نظــر آوریــد ،و مواظــب باشــید
کــه تــا زنــده هســتید از شــما خالــى نمانــد ،كــه ا گــر خانــه خــدا ،تــرك شــود و خالــی
بمانــد دشــمنانتان لحظـهای بــه شــما مهلــت نــداده شــما را نابــود خواهنــد کــرد.
همانــا کمتریــن چیــزى كــه قاصــد بیــت اهَّلل بــا آن بــر مىگــردد آن اســت كــه گناهــان
گذشــته او آمرزیــده میشــود.
َ
َ
َ ّ ََ
َ ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ َ
اهَّلل َ
َو َ
ـاد بأ ْم َوا ِلكـ ْـم َو أنف ِســك ْم َ
ـبیل اهلل ،ف ِإنمــا
ـ
س
ـی
ـ
ف
م
ک
ت
ـن
ـ
ألس
و
ِ
اهَّلل ِفــی ال ِجهـ ِ
ِ
ُ َِ
َ
َ
ٌ ُ ُْ
ً
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
اهَّلل رجــا ِنِ :إمــام هــدى ،و م ِطیــع لــه مقتـ ٍـد ِبهــداه.
ُی َج ِ
یل ِ
اهــد ِفــی س ِــب ِ
خــدا را! خــدا را در نظــر بگیریــد دربــاره جهــاد در راه او بــه امــوال و جانهــا و
زبانهایتــان .مراقــب باشــید کــه فقــط دو گــروه هســتند کــه در راه خــدا ،جهــاد
میكننــد :امــام هدایتگــر ،و مطیــع او كــه بــه هدایــت او اقتــداء میكنــد.
َ
ُ
ُ ّ َّ َ ّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
ْ
اهَّلل َ
َو َ
ُ
ـم َو أنتـ ْـم
ـن ظ ْه َرا ِن ِّیكـ ْ 
اهَّلل ِفــی ذ ِریـ ِـة ن ِب ِیكــم ،فــا یظلمــن ِبحضر ِتكــم و بیـ 
َ
َ
ْ
ّ
َت ْق ِــد ُر َ
ون َعلــى الدفـ ِـع َع ْن ُهـ ْـم.
خــدا را خــدا را در نظــر بگیریــد دربــاره فرزنــدان پیامبرتــان .مراقــب باشــید و از
خــدا بترســید از اینکــه در بیــن شــما مــورد ظلــم قــرار گیرنــد در حالــى شــما كــه
قــدرت بــر دفــاع از آنــان داشــته باشــید.
َ
ُ َ َ ًََ ْ ُ ُْ ُ ْ ً
َ ّ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ
اهَّلل َ
َو َ
ح ِدثــوا بعــده حدثــا و لــم یــؤووا مح ِدثــا،
ـاب ن ِب ِیكــم ال ِذیــن لــم ی
اهَّلل ِفــی أ ْص َ َحـ
ِ
َ
َ َّ َ ُ َ
اهَّلل َص ّلــى ُ
اهَّلل َع َل ْیـ ِـه َو آ ِلـ ِـه و سـ ّـلم أ ْو َصــى بهـ ْـم َو َل َعـ َـن ْال ُم ْحـ ِـد َث ِم ْن ُهـ ْـم وَ
فــإن رســول
ِِ
ِ ْ َ ْ ْ َ ِْ ُ ْ َ ْ
ْ
ُ
ِمــن غی ِر ِهــم و المــؤ ِوی ِللمحـ ِـدث.
خــدا را! خــدا را! دربــاره اصحــاب پیامبرتــان ،آنهــا كــه بدعتــى نگذاردنــد و
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بدعتگــذارى را پنــاه ندادنــد ،همانــا پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه دربــاره
اصحابــش ســفارش كــرد و بدعتگــذار را چــه از اصحابــش ،چــه از دیگــران
لعنــت نمــود و همچنیــن هــر کســی كــه بدعتگــذاران را پنــاه دهنــد.
َ َّ
ُ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
َ
اهَّلل َ
و َ
یمــا َملكـ ُ ْـت أ ْی َمانكـ ْـم؛ فـ ِـإ ّن ِآخـ َـر َمــا َتكلـ َـم ِبـ ِـه ن ِب ُّیكـ ْـم
اهَّلل فــی ّالن َســاءکم ،و ف
َّ
ُ ْ َّ
ُ َ َ ِ ْ َ ِ َ ِ َ َّ َ َ ِ ْ َ َ
الضع َیف ْیــنّ :الن َســاءَ ،و َمــا َم َل َكــتْ
َ َصلــى اهَّلل علیـ ِـه و آ ِلـ ِـه و ســلم أ 
ِ ِ ِ
وصیكــم ِب ِ
ن قــال« :أ ِ
ُ ُ
أ ْی َمانكـ ْـم».
خــدا را! خــدا را! دربــاره زنــان و هــر کســی کــه مثــل فرزنــد ،تحــت ســلطه و
ّ
مدیریــت شماســت كــه آخریــن ســخن پیغمبــر شــما ایــن بــود :شــما را دربــاره دو
گــروه ناتــوان ،توصیــه میكنــم :زنــان و آنانــی کــه تحــت ســلطه شــمایند.
َّ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ
َ ُ
اهَّلل َل ْو َمـ َـة َل ِئــم َی ْك ِف ُكـ ُـم ُ
اهَّلل َمـ ْـن آذا كـ ْـم َو َب َغــى
الصــاة الصــاة
الصــاة ل تخافــوا ِفــی ِ
ٍ
َ ُ
َعل ْیكـ ْـم.
نمــاز ،نمــاز ،نمــاز ،در راه خــدا از مالمــت هیــچ كــس نهراســید ،زیــرا خــدای متعــال
هــر كــس کــه شــما را بیــازارد یــا بــه تجــاوز و ســتم نمــودن بــا شــما برخیــزد ســرکوب
خواهــد کــرد.
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ّ
ً
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُق ُولــوا ِل َّلنــاس ُح ْســنا ك َمــا أ َم َركـ ُـم ُ
وف َو ّالن ْهـ َـی
اهَّلل عـ ّـز َو َجــل َو ل ت ْ َت ُركــوا ال ْمـ َـر ِب َال َم ْعـ ُـر َ ِ
َ
ُ
ُ
ُ
َعــن ْال ُم ْن َكــر ِ َف ُی َو ِّلـ َـی ُ
اهَّلل َأ ْم َر ُكـ ْـم ِشـ َـر َارك ْم ثـ َّـم َت ْد ُعـ َ
ـون فــا ُی ْسـ َـت َج ُ
اب لكـ ْـم َعل ْی ِهـ ْـم.
ِ
ِ
بــا مــردم طبــق دســتور خــدا بــا زبــان خــوش ،ســخن گوئیــد ،امــر بمعــروف و نهــى
ّ
از منكــر را تــرك نكنیــد كــه بدتریــن افرادتــان بــر شــما مســلط خواهنــد شــد ،در آن
وقــت هــر چــه دعــا كنیــد كــه از شرشــان نجــات یابیــد مســتجاب نشــود.
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ ّ َ َّ ُ ْ َ َّ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ َّ َّ
ُ
ـار و ِإیا كــم و التقاطــع و التدابــر و التفرق.
و علیكــم یــا ب ِنــی ِبالتواصـ ِـل و التبـ
ـاذ ِل و التبـ ِ
اهَّلل إ َّن اهَّللَ
عاو ُنــوا َع َلــى ْال ْثــم َو ْال ُعـ ْـدوان َو َّات ُقــوا َ
عاو ُنــوا َع َلــى ْالبـ ّـر َو َّالت ْقــوى َو ال َت َ
َ«و َت َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ ْ
قاب»
شـ ِـدید ال ِع ِ
بــر شــما بــاد ای پســر عزیــزم بــه پیونــد بــا یكدیگــر ،بــذل و بخشــش و پیشدســتى
در احســان و ّ
محبــت بــا یکدیگــر .و بــر حــذر باشــید از جدائــى ،پشــت بــه هــم كــردن
و اختــاف؛ در كارهــاى خیــر و تقــوا همــكارى كنیــد ،و هرگــز یکدیگــر را در گنــاه و
تجــاوز ،یــاری نكنیــد ،از خــدا بترســید كــه عقوبتــش دشــوار اســت.
َ
َ
ُ
ـم َو ْل َیـ ْـرأ ْف َكب ُیر ُكـ ْـم ب َ
ـم ب َكبیر ُكـ ْ
قـ َـال علـ ٌـی علیــه الســامِ :ل َی َتــأ َّس َص ِغ ُیر ُكـ ْ
یركـ ْـم َو
غ
ص


ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َل َت ُك ُونــوا َك ُج َفــاة ْال َجاهل َّیــة َل فـ ّ
َ َ َ َّ ُ َ
ـون َو َل َعــن ِ َ ْ ُ َ َ َ ْ
ـض
ِ ِ
ـی ِ
الد ْیـ ِـن یتفق َهـ ُ َ َ ً ِ
اهَّلل یع ِقلــون كقیـ ِ
َ َ َِ ُ ُ َِ ْ ُ َ ِ ْ ً
ُ
ُ
َ
ّ
َْ
ـض ِفــی أد ٍاح یكــون كســرها ِوزرا و یخـ ِـر ج ِحضانهــا شــرا.
بیـ ٍ
امیــر مؤمنــان علــی علیــه الســام فرمودنــد :كوچكتــران شــما بایــد بــه بزرگتــران
اقتــدا كننــد ،و بزرگترهــاى شــما بایــد بــه كوچكترهــا مهربــان باشــند .همچــون
ّ
جاهلیــت نباشــید كــه نــه دنبــال فهــم دیــن بودنــد ،و نــه
ســتمكاران دوره
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کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

ّ
بــراى شــناخت خداونــد ،تعقــل مىكردنــدَ ،م َثــل مــردم جاهلیــت چــون تخمــى
اســت كــه در محــل تخــم گــذارى شــتر مرغــان پیــدا شــود ،شكســتنش گنــاه اســت،
و وانهادنــش از آن جهــت کــه ممکــن اســت تخــم مــار ســیاه باشــد و باعــث بیــرون
آمــدن جوجــه زیانرســان ،شــر باشــد.
ُْ َ َُْ ُ
َ
ََ َ ْ َ ْ
آل ُم َح َّمــد مـ ْ  َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ
ـار] ِع ْت ِریـ ٍـف متــر ٍف یقتــل
اخ ِ 
اخ ِفـ َـر ِ 
ـح ِلل ِفـ َـر ِ 
أل ویـ 
ٍ ِ
ـن خ ِلیفـ ٍـة یســتخلف [جبـ ٍ
ََ َ َََ َْ َ
َ
ْ
خل ِفــی و خلــف الخلـ ِـف بعـ ِـدی.
ای وای بــر ضعفــاء و فرزنــدان آل ّ
محمــد صلــی اهلل علیــه و آلــه از شـ ّـر خلیف ـهاى
كــه بــه خالفــت میرســد .کــه او ّ
جبــار و پلیــد و بــدکار و خــوش گــذران اســت .او
جانشــین مــرا و جانشــین جانشــین بعــد از مــرا میكشــد.
َ
ْ
ُ
َ
ـاالت َو َت ْنجیـ َـز ْال ِعـ َـد ِات َو َت َمـ َ
اهَّلل َل َقـ ْـد ُع ِّل ْمـ ُـت َت ْب ِلیـ َـغ ّ
ـات َو ف ِّت َحـ ْـت
ـام الك ِل َمـ
الر َسـ
أ َمــا َو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ََ
ْ َ ُ
ـاب َو أ ْجــر َی لـ َـی َّ
اب َو َن َظـ ْـر ُ
السـ َـح ُ
اب َو ُع ِّل ْمـ ُـت ال ْن َسـ َ
لـ َـی ال ْسـ َـب ُ
ـوت فلـ ْـم
ت ِفــی ال َملك َـ ِ
ِ ِ
َ
َ
َِ ْ ُ ْ َ ّ َ ٌ َ َ َ َ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
یعــزب ع ِنــی شــی َء فــات و لــم یفت ِنــی مــا ســبق ِنی و لــم یشــرك ِنی أحــد ِفیمــا أشــهد ِنی
ـوم ْال ْشـ ُ
َر ّبـی َیـ ْـو َم َی ُقـ ُ
ـهاد.
ِ
بدانیــد و شــاهد باشــید بــه خــدا قسـم كــه رســاندن رســالتها و انجــام وعدههــا و
كامــل بــودن كلمــات را دانســته و اســباب برایــم گشــوده شــد و انســاب را دانســتم و
ابــر برایــم جــارى گشــت و در ملكــوت نظــر كــردم و چیــزى بــر مــن پوشــیده نمانــد كه
از نظــرم مخفــى بمانــد و آنچــه پیــش از مــن بــوده از نظــرم مخفــى نمانــد ،و هیــچ
كــس در آنچــه پــروردگارم در روزى كــه شــاهدان بپــا میخیزنــد دربــاره آن از مــن
گواهــى گرفتــه شــریك مــن نیســت.
َ َ ّ ُ َّ َ
ْ
َ
ْ ُ َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َو بــی ُی ِتـ ُّـم ُ
اهَّلل علــى خل ِقـ ِـه َو
اهَّلل َم ْو ِعـ َـد ُه َو ُیك ِمــل ك ِل َ ُما ِتـ ِـه َو أنــا ِالن ْع َمــة ال ِتــی أن َع َمهــا
ِ
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ٌ
َأ َنــا ْال ْسـ َـا ُم َّالـ ِـذی ْار َت َضـ ُـاه ِل َنف ِسـ ِـه كل ذ ِلـ َـك َمـ ّـن َمـ ّـن ُ
اهَّلل ِبـ ِـه َعلـ َّـی َو أذل ِبـ ِـه َم ْن ِك ِبــی.
ِ
خداونــد بــه وســیله مــن وعــده خــود را تمــام میكنــد و كلماتــش را بــه كمــال
میرســاند .مــن نعمتــى هســتم كــه خداونــد تعالــى بــر خلقــش ارزانــى داشــته ،و
مــن همــان اســامى هســتم كــه بــراى خــود پســندیده اســت .همــه اینهــا ّ
منتــى
اســت كــه خداونــد بــر مــن نهــاده و شــانهام را بــا آن خــم كــرده اســت.
ُ َ
ُ
ً
َ َ َ
ان ِفــی ِآخــر َو ِص َّی ِتـ ِـهَ :یــا َب ِنـ َّـیَ ،ع ِاشـ ُـروا َّالنـ َ
ـاس ِع ْشـ َـرة ِإ ْن ِغ ْب ُتـ ْـم َح ّنــوا ِإل ْیكـ ْـمَ ،و ِإ ْن
ُو ك ْ ُ َ َ ِ
َ
ُ
ف ِقدتـ ْـم َبكـ ْـوا عل ْیكـ ْـم.
حضــرت در آخــر ّ
وصیتشــان فرمودنــد :ای فرزنــد عزیــزم! جــوری بــا مــردم زندگــی
کــن کــه هــرگاه در میانشــان نبــودی و غائــب گشــتی مشــتاق دیــدارت گردنــد و
هــرگاه تــو را از دســت دادنــد در فقدانــت گریــه کننــد.
َ َ َ َ ُُْ َ ُُ ٌ َ ٌ َ ُ ْ َ
َ
اجــى ب َهــاَ ،و َك َذلــكَ
َ
َ
َ
َ
ـود ُم َج ّنـ َـدةَ ،ت َتل َحــظ ِبال َمـ َـو ّد ِة ،و تتن
یــا ب ِنـ ّـیِ ،إن القلــوب جنـ
ِ
ِ
ِهـ َـی ِفــی ْال ُب ْغــضَ ،فــإ َذا َأ ْح َب ْب ُتـ ُـم َّالر ُجـ َـل ِمـ ْـن َغ ْیــر َخ ْیــر َسـ َـب َق ِم ْنـ ُـه إ َل ْی ُكـ ْـم َف ْار ُجـ ُ
ـوه ،وَ
ِ
َِ َ ِ
َ َ َ ْ ُ َِ ْ ُ ْ ٍ َ ْ َ
َ
َ َ َ ْ
احــذ ُر ُوه]1[.
ـوء ســبق ِمنــه ِإلیكــم ف
ِإذا أ ْبغض ُتـ ُـم ّالر ُجــل ِمـ ْـن غ ْیـ ِـر ُسـ ٍ
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مع
ــ
رف
ــا

اى پســرانم راســتى كــه دلهــا چــون لشــكرهاى آمادهانــد کــه بــه دوســتى به
هــم چشــم دارنــد و بــدان بــا هــم راز گوینــد ،و در دشــمنى هــم ،چنیــن باشــند،
چــون مــردى را بــىاینكــه از او نیكــى ببینیــد دوســت داریــد بــدو امیــد بندیــد ،و
چــون مــردى بــى اینكــه از او بــدى ببینیــد دشــمن داریــد از او حــذر كنیــد.
ْ
ُ َّ َ َ
َ َْ ً
ــال َیــا َبنــی َع ْبــد ْال ُم َّطلــب َل ُأ ْلف َی َّن ُكـ ْـم َت ُخ ُ
وضـ َ
ین خوضــا
ـون ِد َمـ َـاء ال ُم ْسـ ِـل ِم
ثــم ق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ
َُ ُ َ ُ َ
ّ َ
ُ ُْ ْ
ُ ُْ ْ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ
ـن أل ل تقتلــن ِبــی ِإل قا ِت ِلــی
تقولــون ق ِ َتــل أ ِمیــر المؤ ِم ِنیــن ق ِتــل أ ِمیــر المؤ ِم ِنیـ 
ْان ُظـ ُـروا إ َذا أ َنــا مـ ُّـت مـ ْـن َض ْر َبتــه َهــذه َف ْ
ـوه َض ْر َبـ ًـة ب َض ْر َبــة َو َل ُت َم ّث ُلــوا ب َّ
اضر ُبـ ُ
الر ُجـ ِـل
ٍ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ َِ
ِ
ِ
ِ
َ ّ ِ
ْ َ َ َ ْ َْ
ُ ُ َ ُ
اهَّلل صلــی اهلل علیــه و آلــه َیقــولِ :إ ّیا كـ ْـم َو ال ُم ْثلــة َو لـ ْـو ِبالكلـ ِـب
ـول
ف ِإ ِنــی َسـ ِـم ْع ُت َر ُسـ
ِ
ْ ُ
ال َعقــور.
ّ
اى فرزنــدان عبــد المطلــب! مبــادا پــس از مــن ،دســت بــه خــون مســلمین فــرو برید
و دســت بــه كشــتار بزنیــد و شــعار دهیــد :امیــر مؤمنــان را کشــتند! امیــر مؤمنــان
را کشــتند ،بدانیــد بــه جــز ،كشــنده مــن ،كســى دیگــر نبایــد كشــته شــود .درســت
بنگریــد! ا گــر مــن از ضربــت او ُمــردم ،او را تنهــا یــك ضربــه بزنیــد ،و دســت و پــا و
ّ
ّ
دیگــر اعضــاء او را ُ
مبریــد ،مــن از رســول خــدا صلــى اهّلل علیــه و آلــه و ســلم شــنیدم
كــه فرمــود« :بپرهیزیــد از بریــدن اعضــاى ُمــرده ،هــر چنــد ســگ دیوانــه باشــد».
َ
ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ُ
َ ُ
َ
اهَّلل َو أقـ َـرأ َعل ْیكـ ُـم
ـم أســتو ِدعكم
اهَّلل ِمـ ْـن أ ْهـ ِـل َب ْیـ ٍـت َو َح ِفــظ ِفیكــم ن ِبیكـ 
َح ِفظكـ ُـم ُ 
َّ َ
الســا َم و رحمــة اهلل و برکاتــه.
ن را در میــان
خداونــد شــما اهــل بیــت را حفــظ كنــد ،و رســالت و سـ ّـنت پیامبرتــا 
شــما حفــظ نمایــد .شــما را بــه خــدا میســپارم و بــا شــما خداحافظــى مىكنــم.
ََ َ َ
َ
َّ َ
ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ ُ
الســا ُم ِفــی أ ّو ِل ل ْیلـ ٍـة ِمـ َـن
اهَّلل» َح ّتــى ق ِبـ َـض َعل ْیـ ِـه
ثــم لــم ی َــزل یقــول «ل إلــه إل
ْ ْ ْ
ْ َ ِ ْ َ َِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ
ین ،ل ْیلــة ال ُج ُم َعـ ِـةَ ،سـ َـنة
َال َعش ِــر ال َو ِاخ ِــر ِمــن شــه ِر رمضــان لیلــة ِإحــدى و ِعشـ ِـر
ْ
یــن ِم َ
أ ْر َب ِع َ
ــن ال ِه ْجـ َـرة.
الســام همچنــان «ال إلـ َـه إ َّل ُ
ســپس امیــر المؤمنیــن علیــه ّ
اهَّلل» مىفرمــود تــا از دنیــا
ِ ِ
رفــت .و ایــن در ّاولیــن شــب از دهــه آخــر مــاه رمضــان یعنــى شــب بیســت و یكــم،
شــب جمعــه از ســال چهلــم هجــرت بــود.

پی نوشت
]1األمالی( للطوسی) ،صفحه [595
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چگونگی نزول دفعی و تدریجی قرآن کریم
آیت اهلل جوادی آملی

ّ
یکــی از مســائل ّ
مهمــی کــه بایــد مــورد بحــث قــرار گیــردّ ،
کیفیــت نــزول و تجلــی قــرآن
کریــم اســت .خــدای ســبحان در ســوره مبارکــه «قــدر» میفرماید که مــا قرآن را در شــب
قــدر نــازل کردیــم (إنــا أنزلنــاه فــی لیلــة القــدر)[ ]۱و در جــای دیگــر نــزول قــرآن را در شــبی
ّ
مبــارک میدانــد( :حــم* والکتــاب المبیــن* إنــا أنزلنــاه فــی لیلة مبارکــة إنا ّکنــا منذرین)
[ ]۲جمــع ایــن دو آیــه و برخــی آیــات دیگــر ،نشــان میدهــد کــه قــرآن کریــم بــه صــورت
دفعــی در شــب مبــارک قــدر نــازل شــده اســت.
ّ
از ســوی دیگر ،تاریخ مســلم و شــأن نزول آیات ،نشــانگر آن اســت که قرآن ،به صورت
تدریجــی و طــی بیســت و ســه ســال نــازل شــده اســت و در خــود قــرآن نیــز آیاتــی بــر نزول
تدریجــی اجــزای آن تصریــح دارنــد .در آیــه کریم ـهای فرمــوده اســت( :وقرانــا فرقنــاه
ً
لتقـ ُ
ـرأه علــی النــاس علــی ُمکـ ٍـث ونزلنــاه تنزیــا)[ ]۳یعنی ،قــرآن را متفــرق نــازل کردیم تا
تــو آن را بــه تدریــج دریافــت و بــه تدریــج بــر مــردم تــاوت کنــی و در آیــه کریمــه دیگــری،
اعتــراض کافــران را بیــان میفرمایــد کــه میگفتنــد چــرا قــرآن بــر تــو ،ماننــد تــورات
ً
موســی ،یــک بــاره نــازل نشــده اســت؟ (وقــال الذین کفــروا لوال نــزل علیه القــرآن جملة
واحــدة)[ .]۴خــدای ســبحان در جــواب ایــن اعتــراض ،خطــاب بــه رســول ا کرمصلــی
ا ...علیــه و آلــه و ســلم میفرمایــد( :کذلــک لنثبــت بــه فــؤادک ورتلنــاه ترتیــا)[ ]۵یعنــی
نــزول تدریجــی قــرآن ،بــرای تثبیــت قلــب تــو اســت.
بنابرایــن ،ظاهــر آیــات قرآنــی در مســئله کیفیــت نــزول قــرآن ،متفــاوت اســت؛ برخــی از
آنهــا بــر نــزول دفعــی و یــک بــاره قــرآن و برخــی دیگــر بــر نــزول تدریجــی و در طــول زمــان
ّ
رســالت آن حضــرت دال لــت دارنــد .ایــن معنــا از نظــر قــرآن شناســی مســلم اســت کــه
هرگــز اختــاف و تعارضــی بیــن آیــات کریمــه قــرآن وجــود نــدارد ،چــه ایــن کــه خــود قرآن
در ایــن بــاره میفرمایــد( :ولــو کان من عند غیــر اهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیرا)[ ]۶یعنی
ا گــر ایــن قــرآن ،از نــزد غیــر خــدای ســبحان میبــود ،بــه طــور یقیــن ،اختــاف فراوانــی
بیــن آیاتــش راه مییافــت ولــی از آنجــا کــه از ناحیــه ذات اقــدس الــه اســت ،هیــچ گونــه
تعــارض و اختالفــی در آن راه نــدارد ،بلکــه هماهنگــی و انســجام فوقالعــادهای نیــز در
ً
ً
سراســر آن بــه چشــم میخــورد( .اهلل نــزل ْأحســن الحدیــث کتابــا متشــابها مثانــی)[.]۷
ّ
قرآن کریم که تجلی ذات اقدس اله اســت ،بهترین گفتاری اســت که آیاتش متشــابه
و مثانیانــد .بــا یکدیگــر تشــابه و هماهنگــی و همبســتگی دارنــد ،نــه تنهــا اختــاف
ندارنــد ،بلکــه ّ
مکمــل و تمامکننــده یکدیگرنــد .بــرای هــر یــک از دو دســته آیــات
یادشــده محملــی اســت کــه بــا محمــل دیگــر هماهنــگ اســت ،بــرای تبییــن
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انســجام بیــن آیــات مزبــور میتــوان چنیــن گفــت :قــرآن کریــم دو نــزول داشــته
کــه یکــی بــه صــورت دفعــی انجــام گرفتــه اســت و دیگــری بــه صــورت تدریجــی ،و هــر
دســته از آیــات مــورد اشــاره نیــز دال لــت بــر یکــی از ایــن دو گونــه نــزول دارنــد

نقد یک نظر
ِ
برخــی بــرای جمــع کــردن میــان ایــن دو دســته از آیــات ،گفتهانــد :قــرآن کریــم تنهــا
یــک نــزول تدریجــی داشــته و آیاتــی کــه دال لــت بــر نــزول قــرآن در شــب مبــارک قــدر
دارنــد ،مربــوط بــه آغــاز نــزول قــرآن اســت کــه در شــب قــدر صــورت گرفتــه اســت؛ زیــرا
شــروع کارهــای مهــم و متـ ّ
ـدر ج ،مبــدأ تحقــق آن بــه حســاب میآیــد ،پــس بــه لحــاظ
مبــدأ نــزول گفتــه شــده کــه قــرآن در شــب قــدر نــازل شــده اســت .ایــن ســخن بــا ظاهــر
قــرآن ســازگاری نــدارد؛ زیــرا ظاهــر آنجــا کــه فرمــود (إنــا أنزلنــاه فی لیلــة القــدر)[ ]۸و نیز در
ســوره مبارکــه «دخــان» ،کــه نخســت بــه قــرآن و کتــاب مبیــن قســم میخورد و ســپس
میفرمایــد :مــا آن را در شــب مبارکــی نــازل کردیــم ،مجمــوع قــرآن مقصــود اســت نــه
بخشــی از آن .عــاوه بــر ایــن کــه خــود قــرآن میفرمایــد :نــزول قــرآن در مــاه مبــارک
رمضــان صــورت گرفتــه اســت( :شــهر رمضــان الــذی أنــزل فیــه القــرآن)[ ]۹و چــون شــب
قــدر هــم در مــاه مبــارک رمضــان اســت پــس ا گــر منظــور ،اولیــن نــزول قــرآن باشــد نــه
همــه آن ،آغــاز رســالت بایــد در مــاه رمضــان باشــد؛ در حالــی کــه تاریــخ مسـ ّـلم ّ
امامیــه
بــر آن اســت کــه بعثــت آن حضــرت در مــاه رجــب واقــع شــده اســت .و ا گــر منظــور،
آغــاز نــزول وحــی نباشــد ،اختصاصــی بــرای شــب مبــارک و لیلــة القــدر نیســت؛ زیــرا
هــر بخشــی از قــرآن در زمانــی خــاص نــازل شــده اســت .بنابرایــن ،مــاه مبــارک و شــب
مبــارک ،ظــرف نــزول تمــام قــرآن اســت نــه خصــوص آیــات آغازیــن آن وگرنــه بایــد مبداء
َ
رســالت ،مــاه مبــارک رمضــان باشــد نــه مــاه ا َصـ ِّـب َر َجــب و نــه بخشــی از مجموع قــرآن؛
زیــرا در آن صــورت ،میــان مــاه رمضــان و غیــر آن فرقــی نمیبــود[.]۱۰
ّ
اســتاد عالمــه طباطبایی(قـ ّـدس سـ ّـره) در تفســیر وزیــن «المیــزان» فرمودهانــد :قــرآن
کریــم در دو مرتبــه نــازل شــده؛ مرتب ـهای از آن بســیط و یکپارچــه و مصــون از تغییــر
ّ
صالحیــت تغییــر و
اســت و مرتبــه دیگــرش بــه صــورت تفصیلــی و غیــر بســیط اســت و
تحـ ّـول بــه گونــه ناســخ و منســوخ و ماننــد آن را دارد .آنچــه در شــب مبــارک قــدر بــر
قلــب ّ
مطهــر رســول ا کرمصلــی ا ...علیــه و آلــه و ســلم نــازل شــده ،همــان مرتبه بســیط
قــرآن اســت و آنچــه طــی دوران رســالت بــر آن حضرتصلــی ا ...علیــه و آلــه و ســلم
نــازل شــده ،همــان مرتبــه تفصیلــی و غیــر بســیط اســت کــه بــا ناســخ و منســوخ همــراه
اســت[ .]۱۱ایــن تحقیــق ایشــان ا گرچــه بــا بعضــی از شــواهد قرآنــی و روایــی ،قابــل
تطبیقاســت،لیکن بایــد عنایــت کــرد کــه نــزول قــرآن کریــم در شــب قــدر نمیتواند
بــه صــورت بســیط محــض باشــد؛ زیــرا بــه فرمــوده خــود قــرآن ،شــب قدر شــبی
اســت کــه هــر امــر حکیــم و یکپارچـهای تفریــق و تفصیــل مییابــد (فیهــا
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یفــرق کل أمـ ٍـر حکیـ ٍـم)[ ]۱۲شــب قــدر ،شــب تقدیــر و اندازهگیــری و گســترش اســت و
چنیــن شــبی بــا آن مرتبــه از قــرآن کــه بســیط محــض اســت تناســبی نــدارد ،و قــرآن،
ماننــد امــور دیگــر ،هــم دارای مرحلــه «حکیــم» بســیط ،واحــد ،ثابــت و مانند آن اســت
و هــم دارای مرحلــه «تفریــق» ترکیــب ،تکثیــر تدریــج و نظیــر آن .آنچــه در شــب مبــارک
قــدر نــازل میشــود بایــد مناســب بــا تفریــق باشــد نــه جمــع ،چــون در آن شــب هــر چیز
حکیــم و جمــع ،بــه صــورت تفریــق ارائــه میشــود.

نزول اجمالی در عین کشف تفصیلی
پیــش از ایــن گفتــه شــد کــه قــرآن کریم دارای ســه مرتبه عالی ،متوســط و نازل اســت،
مرتبــه عالــی قــرآن همــان ام الکتــاب و کتــاب مکنونــی اســت کــه در مقــام لــدن و نــزد
ذات اقــدس الــه میباشــد؛ مرتبــه متوســط قرآن همان اســت که در دســت فرشــتگان
مقـ ّـرب اســت ،و مرتبــه نــازل آن هــم عیــن قرآنــی اســت کــه الزمـهاش الفــاظ و مفاهیــم
اســت و بــه صــورت عربــی مبیــن تنــزل یافتــه و جامعــه انســانی در خدمــت آن اســت.
مرتبــه نازلــه قــرآن بــه صــورت تفصیلــی و طــی ســالیانی نــازل شــده و ایــن نــزول هــم
نزولــی تدریجــی اســت کــه در ایــن قســمت بحثــی نیســت .رســول ا کرمصلــی ا ...علیــه
و آلــه و ســلم در مرتبــه عالیــه ،قــرآن را بــا مرتبــه عالیــه قلــب دریافت کردهانــد و در مرتبه
نازلــه ،قــرآن را بــا ســمع و بصــر قلــب گرفتهانــد و در شــب قــدر ،بــا مرتبه متوســطه قلب.
مرتبــه عالــی قــرآن کــه در مقــام لــدن جــای دارد ،حقیقتــی بســیط و محــض اســت کــه
هیــچ گونــه کثــرت و تفصیلــی در آن راه نــدارد و نــزول آن مرتبــه ،بر وجود مبارک رســول
گرامــی اســامصلی ا ...علیــه و آلــه و ســلم در شــب معــراج و بــدون واســطه فرشــتگان
و بــه صــورت مســتقیم رخ داده اســت و چنانکــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،حضــرت
رســول ا کرمصلــی ا ...علیــه و آلــه و ســلم در مقامــی حقیقــت مکنــون قــرآن را از ذات
ً
ّ
اقــدس الــه تلقــی کردنــد کــه فرشــته مقـ ّـرب و جبرئیــل امیــن گفــت« :لــو دنــوت أنملــة
ـیط
الحترقــت»[ .]۱۳مقــام «لــدن» مقــام قضــای الهــی اســت و همــان مرتبــه بسـ ِ
ـض قــرآن کــه حضــرت رســولصلی ا ...علیــه و آلــه و ســلم آن را در مقــام رفیــع و
محـ ِ
َ
َ
بلنــد و بــدون واســطه دریافــت کردنــد؛ قرآن در شــب قدر ،کــه هر قضایــی در آن «قدر»
میشــودّ ،
توســط جبرئیــل کــه روح امیــن اســت بــر قلب مطهــر پیامبرصلــی ا ...علیه و
َ
َ
آلــه و ســلم نــازل شــد( :نــزل بــه الــروح االمیــن* علی قلبک لتکــون من المنذریــن)[]۱۴
البتــه در ایــن مرحلــه ،مرتبــه بســیط محــض قــرآن ،از بســاطت محــض مقــام «لــدن»
خــارج شــده اســت و نوعــی تفصیــل یافتــه کــه متناســب بــا شــب قــدری اســت کــه هــر
ُ
أمر حکیـ ٍـم)[ .]۱۵بنابرایــن ،آنچه در
محکمــی در آن تفصیــل مییابــد( :فیهــا یفرق کل ٍ
شــب مبارک قدر نازل شــده ،مرتبه ّ
متوســطی اســت بین مرتبه عالی بســیط و مرتبه
ـازل تفصیلــی آن .و از ایــن جهــت ،چــون بســیط اســت با نــزول دفعی در شــب قدر
نـ ِ
متناســب اســت و چــون بســیط محــض نیســت و نوعــی تفصیــل در آن وجــود
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دارد ،بــا تقدیــری بــودن شــب قــدر و تفریــق تناســب دارد[.]۱۶

پاسخ به یک اشکال
بــا ایــن بیــان ،ابهــام و اشــکال دیگــری نیــز حــل میشــود کــه ا گــر شــب قــدر ،شــب
اندازهگیــری اســت و الزم ـهاش عــدم بســاطت قــرآن اســت پــس چــرا از کلمــه «انــزال»
اســتفاده شــده اســت؟ مـ ّ
ـاده «نــزل» ا گــر بــه بــاب افعــال بــرود ،میشــود «انــزال» و
اســتعمال آن بــدون قرینــه در امــور دفعــی اســت نــه تدریجــی و تفصیلــی .و ا گــر ایــن
ّ
مــاده بــه بــاب تفعیــل بــرود ،میشــود «تنزیــل» و اســتعمال آن در امــور تدریجــی و
تفصیلــی اســت نــه دفعــی و یکپارچــه و بســیط؛ مگــر بــا شــاهد و قرینــه .در آیاتــی کــه
نــزول قــرآن را در شــب قــدر بیــان مـیدارد از کلمــه «انــزال» اســتفاده شــده نــه «تنزیــل»
و ایــن خــود مانعــی بــرای اثبــات نــزول دفعــی قــرآن در شــب قــدر اســت؛ زیــرا ا گرچــه
کلمــه «انــزال» بــا نــزول دفعــی ســازگاری دارد و متناســب اســت ولــی با تقدیری بــودن و
تفصیلــی بــودن شــب قــدر ســازگاری نــدارد .رفــع ایــن مشــکل ،بــا بیــان گذشــته روشــن
ـرآن نــازل شــده در شــب قــدر ،امــری بســیط و یکپارچه اســت ولی
میشــود کــه گرچــه قـ ِ
در عیــن بســاطت و اجمالــی کــه دارد ،واجــد نوعــی تفصیــل نیــز هســت کــه هماهنــگ
بــا تقدیــری بــودن شــب قــدر اســت و کلمــه «انــزال» ا گــر در ایــن بــاره نــازل شــده اســت،
از جهــت بســاطت قــرآن در ایــن شــب اســت .شــاید آنچــه در ایــن بــاره رســیده اســت
کــه همــه قــرآن در مــاه مبــارک و شــب قــدر یــک جــا نــازل شــده ناظــر بــه همیــن معنــا
باشــد ،نــه ماننــد الــواح موســی(علیه الســام) ،کــه بــه صــورت کتــاب دفعــی و مـ ّ
ـدون
ِ
معنوی(نــه صــوری) بــر رســول ا کرمصلــی ا ...علیــه و آلــه و ســلم نــازل شــده باشــد.
چــون چنیــن نــزول دفعــی بــا حکمــت تدریجی بــودن آن کــه در برخــی آیات بازگو شــد،
هماهنــگ نیســت .البتــه نــزول دفعــی آن بــه ایــن معنــا امتنــاع عقلــی نــدارد .لیکــن
در ایــن حــال آن حکمــت یــاد شــده ناظــر بــه حــال ّامــت اســامی خواهــد بــود ،نــه بــه
لحــاظ شــخص رســول ا کرمصلــی ا ...علیــه و آلــه و ســلم

پی نوشت
[ ]۱ـ ســوره قــدر ،آیــه  ]۲[ ۱ـ ســوره دخــان ،آیــات  ۳ـ  ]۳[ ۱ـ ســوره إســراء ،آیــه  ]۴[ ۱۰۶ـ ســوره
فرقــان ،آیــه  ]۵[ ۳۲ـ ســوره فرقــان ،آیــه  ]۶[ ۳۲ـ ســوره نســاء ،آیــه  ]۷[ ۸۲ـ ســوره زمــر ،آیــه
 ]۸[ ۲۳ـ ســوره قــدر ،آیــه  ]۹[ ۱ـ ســوره بقــره ،آیــه  ]۱۰[ ۱۸۵ـ بــرای تحقیــق بیشــتر ،رک:
تفســیر تســنیم ،ذیــل آیــه  ۱۸۵ســوره بقــره ]۱۱[ .ـ المیــزان ،ج  ،۲ص  ۱۸ـ  ]۱۲[ ۱۵ـ ســوره
دخــان ،آیــه  ]۱۳[ ۴ـ بحــار ،ج  ،۱۸ص  ]۱۴[ ۳۸۲ـ ســوره شــعراء ،آیــات  ۱۹۳و  ]۱۵[ ۱۹۴ـ
ّ
ســوره دخــان ،آیــه  ]۱۶[ ۴ـ شــاید بتــوان ایــن مطلــب را از بحــث اســتاد علمــه (رض)
دربــاره آیــه اول ســوره هــود اســتفاده کــرد.
http://www.tabnak.ir/fa/news/263859/
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نگاهیبهتاریخچهقدسو فلسطینو دیدگاه
امام خمینی (ره) نسبت به آن
نویسنده :نصرت اله تاجیک

مــدل مبارزاتــی امــام خمینــی در قبــال رژ یــم غاصــب قــدس بــر چنــد محــور
مســتیزی» و یا «اســتکبار ســتیزی»
اســتوار بود .این مدل را میتوان روش «ظل 
نــام نهــاده و از «هویــت اســامی فلســطین»« ،اتحــاد امــت اســامی»« ،مبــارزه
درونــی یــا تزکیــه و انســجام درونــی نیروهــای مبــارز»« ،دشــمن شناســی و
افشــای مســتمر ماهیــت رژ یــم صهیونیســتی» و «بهرهمنــدی از قابلیتهــای
ههــای مهــم و کارکــردی ایــن مــدل مبارزاتــی
جهــان اســام» بــه عنــوان مؤلف 
نــام بــرد

اش ــاره
دربــاره اهمیــت قــدس شــریف و مســئلة فلســطین از دیــدگاه امــام خمینــی ،هــر چه
بگوییــم و بنویســیم بــاز هــم حــق مطلــب را ادا نخواهیــم کــرد .یکــی از محورهــای
اساســی و مــداوم پیامهــای امــام خمینــی مربــوط بــه قــدس و فلســطین و نیــز غــدة
ســرطانی اســرائیل اســت .امــام ،مســئل ه فلســطین را نــه تنهــا مســئله مســلمانان
بلکــه مســئله تمــام آزادیخواهــان و مســتضعفان جهــان میدانــد و روز قــدس را نــه
فقــط روز مســلمین بلکــه روز همــة مســتضعفان و موحــدان و مؤمنــان همــة اعصار
اعــام میکنــد .حضــرت امــام ،اســرائیل را مــادة فســادی میدانــد کــه در برابــر
اســام ایســتاده و بایســتی ریش ـهکن شــود و از طــرف دیگــر روز قــدس را روز احیــاء
اســام اعــام میکنــد .ایــن اســت کــه قــدس و فلســطین تــا نابــودی اســرائیل و
تمامــی ســتمگران عالــم مســئله اصلــی مســلمانان و مســتضعفان و آزادیخواهــان
دنیاســت .بــر ایــن اســاس مجلــة حضــور یکــی از مباحــث عمــدة خــود را همیــن
مقولــه قــرار داده اســت و از تمامــی محققــان و متفکــران و نویســندگان در جهــت
هــر چــه پربارتــر کــردن و توســعه بیشــتر ادبیــات قــدس و فلســطین یــاری میطلبــد
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مقدمه
سیاســت هیچــگاه از جغرافیــا جــدا نبــوده و نخواهــد بــود ،بــه عبــارت دیگــر ژئوپلتیــک
یــا سیاســت جغرافیایــی ،یــک علــم جدید نیســت و از زمانهای بســیار قدیــم متفکران
یونانــی و پــس از آن مســلمانان قــرون وســطی ســعی در توجیــه رفتــار دولتهــا بر اســاس
جغرافیــای منطقــه داشــتهاند .امــروزه هــر چنــد دیــدگاه جبــر جغرافیایــی جایــگاه
ســابق خــود را در میــان مکاتــب جغرافیایــی از دســت داده اســت ولــی بــه هیــچ وجــه
نمیتــوان نقــش جغرافیــا و جغرافیــدان را در سیاســت و سیاســتگزاری نادیده گرفت.
اصطــاح ژئوپلتیــک اولیــن بــار توســط رودلــف کیلــن ( )Rudolf kiellonجغرافیــدان
ســوئدی (1923ـ  )1864بــکار بــرده شــد .در ژئوپلتیــک (سیاســت جغرافیایــی) نقــش
عوامــل محیــط جغرافیایــی در سیاســت ملــل بررســی میشــود و در یــک تحلیــل
واقعبینانــه ژئوپلتیــک بــرای دادههــای طبیعــی ،بایــد اهمیــت محــدودی قائــل شــد
ولــی در میــان پدیدههــای محیطــی هیــچ پدیــدهای ماننــد انســان نمیتوانــد در
سرنوشــت سیاســی نقــش داشــته باشــد.
در یــک تحلیــل ژئوپلتیکــی ســعی بــر ایــن اســت کــه میــان مرا کــز قــدرت بینالمللــی
و منطقــهای و موقعیــت جغرافیایــی منطقــه مــورد بحــث ،رابطــه برقــرار نمــود .در
نظریــه ژئوپلتیکــی ســاختار جغرافیایــی منطقـهای کــه در آن قــدرت اعمــال میشــود،
از اهمیتــی ویــژه برخــوردار اســت .در ایــن زمینــه صاحبنظــران روابــط بینالملــل بــه
منظــور تبییــن موضــوع از قیــاس بــا شــطرنج بهــره گرفتــه و بــرای هــر بازیکــن «نــه تنهــا
تعــداد و نــوع مهرههایــی ـ کــه دارد مهــم اســت ،بلکــه نحــوه قــرار گرفتــن آنهــا نســبت
بــه مهرههــای رقیــب هــم اهمیــت دارد ».بنابرایــن بایــد گفــت :هــر منطقــه کــه بــه
دلیــل ســاختار جغرافیایــی خــود مــورد توجــه قدرتهــای رقیــب قــرار گرفتــه و بتوانــد در
برقــراری و یــا برهــم زدن آن مؤثــر باشــد ،از اهمیــت ژئوپلتیکــی برخــوردار میباشــد.
ً
اهمیــت ژئوپلتیکــی یــک منطقــه ذاتــا یــک عامــل مثبــت و یــا منفــی نیســت ،بلکــه
میــزان ایــن اهمیــت بنــا بــه خواســت مــردم منطقــه ،اتحــاد و همبســتگی آنهــا در
مقابلــه بــا ترفندهـــای رقیبــب و یــا برعک ــس رقـــابت و کشــمکش آنهــا بــا یکدیگــر تغییــر
میکنــد .در نتیجــه در بعضــی از مــوارد ،قــدرت آفریــن و در مــوارد دیگــر عامــل ضعــف و
عقبماندگــی اســت.
هــدف ایــن مقالــه نگــرش بــه قــدس از دیــدگاه مذکــور بــا تمامــی ویژگیهــای
جغرافیــای سیاســی ایــن منطقــه خــاص از خاورمیانــه و ابعــاد دیگــری کــه بــه آن
خاصیــت ژئوپلتیــک بخشــیده اســت ،میباشــد .در ایــن مقالــه در پایــان هــر بخــش
نیــز ســعی شــده بــا جمعبنــدی مختصــری زمینــه را بــرای بحــث و بررســیبخــش
بعــدی آمــاده ســازد.
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تاریخچه بیت المقدس
ســرزمین فلســطین کــه در قدیــم کنعــان نــام داشــت دارای  25000کیلومتــر مربــع
مســاحت و در ســاحل شــرقی دریــای مدیترانــه و در مجــاورت کشــورهای مصــر،
ســوریه ،اردن و لبنــان قــرار دارد .فلســطین ســرزمینی حاصلخیــز و دارای آب و
هــوای معتــدل اســت .ایــن منطقــه محــل ظهــور پیامبــران بزرگــی چــون عیســی
(ع) ،موســی(ع) و محــل عبــور و زندگانــی حضــرت ابراهیــم (ع) بــوده اســت و از نظــر
موقعیــت ژئوپلتیــک نیــز بســیار حســاس اســتراتژیک اســت.
شــهر اورشــلیم یــا بیتالمقــدس قدیــم بــر فــراز تپههایــی بنــا گردیــده اســت کــه
بــا معبــد یهــوه بــر بــاالی کــوه موریــا قــرار دارنــد .بیتالمقــدس از مکانهــای مهــم
فلســطین اســت کــه کــوه صهیــون و کــوه زیتــون از شــرق و غــرب آن را احاطــه
کردهانــد.
در هنــگام حکومــت فرعــون بــر مصــر و پیــش از ظهــور موســی (ع) ،اســرائیلیان
جمعیــت بنیاســرائیل را از ســرزمین مصــر بــرای بــردن بــه ارض موعــود ،بــه حرکــت
درآوردنــد کــه پیمــودن ایــن مســافت چهــل ســال بطــول انجامیــد.
پــس ازموســی (ع) ،یوشــع جانشــین وی بــرای عبــور دادن بنــی اســرائیل از اردن
مهیــا شــد و پــس از آنکــه ایــن قــوم بــه شــهرهای جدیــد رســیدند دســت بــه غــارت
و کشــتار اهالــی زدنــد کــه پادشــاه اورشــلیم بــا شــاهان پنــج شــهر دیگــر متحــد شــده
و بــا یوشــع و بنیاســرائیل جنگیدنــد کــه همگــی شکســت خــورده و توســط بنــی
اســرائیل بــه دار آویختــه شــدند .امــا قــوم فلســطین در مقابــل آنــان مقاومــت
کــرد و ســرانجام بنیاســرائیل را مغلــوب ســاخت .طــی چنــد جنــگ خونیــن قــوم
فلســطین همــواره بــر آنــان پیــروز میشــد امــا پــس از جنگهــای فــراوان ،ســرانجام
بنیاســرائیل قــدرت گرفتــه و بــر شــهرها مســلط شــدند و در حــدود هــزار ســال
پیــش از میــاد ،حضــرت داود(ع) توانســت اورشــلیم را از دســت فلســطینیان
خــارج کنــد و بیتالمقــدس یــا خانــه خــدا را در آنجــا بنــا کنــد ،کــه ایــن بنــا توســط
حضــرت ســلیمان تکمیــل شــد .بیتالمقــدس ،حــدود  1100ســال پــس از بنــای
کعبــه در مکــه بــه دســت ابراهیــم (ع) و  970ســال پیــش از میــاد مســیح ســاخته
شــد .حضــرت داود بــا چهــارده نســل شــجرهاش بــه حضــرت ابراهیــم بنیانگــذار
کعبــه میرســد و بــه روایــت انجیــل متــی ،حضــرت عیســی(ع) پــس از بیســت و
هشــت نســل ،شــجرهاش بــه داود ختــم میشــود و بدیــن ترتیــب پــس از نــزول
آیــه تغییــر قبلــه بــه پیامبــر اســام (ص) ،مکــه (کعبــه) حــرم اول و مســجداالقصی
(قــدس) حــرم دوم موحــدان گردیــد.
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در زمــان حضــرت داود(ع) تابــوت عهــد را بــه کــوه صهیــون آوردنــد و
بــرای نگهــداری آن قربانگاهــی بنــا نمودنــد .ایــن تابــوت مدتــی بــه دســت
فلســطینیان فاتــح افتــاده بــود کــه دوبــاره آن را بــه بنیاســرائیل بازگرداندنــد و تــا
زمــان حضــرت ســلیمان در کــوه صهیــون نگهــداری میشــد ،امــا پــس از تکمیــل
بنــای بیتالمقــدس تابــوت را بــه قــدس انتقــال دادنــد .حضــرت ســلیمان(ع)
چهــل ســال ســلطنت کــرد و آرامــش را بــه قــدس بازگردانیــد؛ امــا پــس از او ،دوبــاره
ظلــم و غــارت بنیاســرائیل آغــاز شــد .حــدود هفتصــد و ســی ســال پیــش از میــاد
شــلمنصر بــه اســرائیل تاخــت و عــدهای از آنــان را اســیر کــرد و بــه جــای آنهــا بابلیــان
را در ســرزمین اســرائیلیان اســکان داد و دوبــاره کشــور یهــود در زمــان بختالنصــر
در ســال  586پیــش از میــاد مــورد حملــه آشــوریان قــرار گرفــت کــه منجــر بــه
انحطــاط و اســارت بنیاســرائیل شــد ،پادشــاهی یهــود برانداختــه شــد و مــردم
اســرائیل پرا کنــده یــا اســیر بابــل گشــتند و مهاجمیــن معبــد ســلیمان را ویــران
ســاختند.
پیامبــران بعــدی یهــود :ماننــد ارمیــا ،اشــعیا ،دانیــال (کــه مــزار او در شــوش اســت)
و  ...کــه شــاهد ویرانــی اورشــلیم و رنــج و اســارت یهــود بودنــد و آنــان را دلــداری
میدادنــد ،پیوســته وعــده رهایــی و بشــارت ظهــور منجــی بــزرگ را میدادنــد
کــه اشــعار و ســخنان آنــان در عهــد عتیــق مضبــوط اســت .در ایــن زمــان کــورش
پادشــاه هخامنشــی از مشــرق ظهــور کــرد و ســرزمینها را یکــی پــس از دیگــری
مســخر خــود میســاخت کــه ایــن امــر ســبب خوشــحالی یهــود و رهبــران آنهــا شــد.
ســرانجام کــورش ،بابــل را نیــز تســخیر کــرد و یهــود و بنیاســرائیل را آزاد ســاخت
و بــه فلســطین و اورشــلیم بازگردانــد .کــورش بــا همــه اقــوام و مذاهــب مــدارا
میکــرد و بــه دســتو او خانــه خــدا دوبــاره بازســازی شــد .آســایش اورشــلیم تــا پایــان
ســلطنت داریــوش ســوم ادامــه داشــت تــا اینکــه اســکندر مقدونــی در حــدود 323
ســال پیــش از میــاد  ،حملــه بــه ایــران ،مصــر ،ســوریه و فنیقیــه و فلســطین را آغــاز
کــرد و ویرانیهــا و قتــل و غــارت فراوانــی بــه بــار آورد و گنجینههــای ایــران را بــه
غــارت بــرد.
پــس از اســکندر ،جانشــینان او بــر فلســطین مســلط شــدند .از ســال  63قبــل از
میــاد  ،دوره تســلط رومیــان آغــاز شــد کــه پــس از جنگهــای فــراوان ،بــر ارمنســتان
و قســمتی از آســیا و آفریقــا و ســپس ســوریه و فلســطین حملــه بردنــد و دوازده هــزار
یهــودی را کشــتند و دیوارهــای شــهر را ویــران ســاختند.
در چنــان شــرایطی بــرای یهودیــان ،ظهــور مســیح امیــد و آرزوی مردمــان آن دیــار
بــود تــا آنــان را نجــات بخشــد .حضــرت عیســی(ع) هنگامــی کــه از ناصــره واقــع
در اســتان جلیــل (موطــن اصلــی خــود و خانــوادهاش) همــراه بــا شــا گردانش
(حواریــون) بــه ســوی اورشــلیم بــه حرکــت در آمــد ،کرامــات فراوانــی از وی ظاهــر
شــد.
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در ســال هفتــاد میــادی ،تیتــوس فرزنــد امپراطــور روم بــا هشــتاد هــزار ســرباز،
اورشــلیم را محاصــره کــرد و پــس از چنــد مــاه مقاومــت یهودیــان  ،ســرانجام
رومیــان فاتــح شــدند و قــوم یهــود دوبــاره آواره شــدند .حــدود ســیصد ســال پــس
از مســیح کــه کنســتانتین (قســطنطین کبیــر  337ـ . 306م) امپراطــور روم دیــن
مســیح را پذیرفــت و ایــن مذهــب را رســمی اعــام کــرد ،دوبــاره بــه اورشــلیم توجــه
خاصــی شــد .چــون بیتاللحــم را زادگاه مســیح و محلــی میدانســتند کــه قبــر
او را در خــود دارد از ایــن پــس ،اورشــلیم مرکزیتــی بــرای مســیحیت نیــز گردیــد و
کلیســاهای زیــادی ســاخته شــد .از ســال  135میــادی تــا بیــش از پنــج قــرن فقــط
تشــماری یهــودی در بیتالمقــدس زندگــی میکردنــد.
عــده قلیــل و انگش 
در زمــان خســرو دوم پادشــاه ساســانی ،جنــگ میــان امپراطــوری ایــران و روم از
 604تــا  630میــادی بــه وقــوع پیوســت کــه ســپاهیان ایــران روم را شکســت داده
و بــا راهنمائــی یهودیانــی کــه بــا ایــران همــکاری میکردنــد اورشــلیم (فلســطین)
را فتــح کردنــد امــا پــس از مــرگ خســروپرویز ،ایــن ســرزمین دوبــاره بــه دســت
مســیحیان افتــاد.
پــس از بعثــت حضــرت محمــد(ص) ،در ســیزده ســال اول بعثــت کــه پیامبــر(ص)
در مکــه زندگــی میکردنــد ،مســجداالقصی در بیتالمقــدس قبلــه اول مســلمین
بــود و پــس از مهاجــرت بــه مدینــه در ســال دوم در مســجد بنیســلمه در شــهر
مدینــه ،بــه فرمــان خداونــد ،قبلــه مســلمین از مســجداالقصی بــه مســجدالحرام
(خانــه کعبــه در مکــه) تغییــر یافــت.
پــس از رحلــت پیامبــر(ص) ،در زمــان خلیفــه اول  ،او ســپاهی را روانــه ســوریه و
فلســطین کــرد کــه بــا درگذشــت او ،در زمــان خلیفــه دوم ،ســوریه و بیتالمقــدس
بــه دســت مســلمین افتــاد و رومیــان در آنجــا شکســت خوردنــد .اهالــی شــهر
مقاومــت زیــادی کردنــد امــا طوالنــی شــدن محاصــره و مشــکل غــذا و شــیوع
بیمــاری و ...آنــان را مجبــور بــه تسلیمشــدن کــرد .خلیفــه دوم بــا مرکــب و لباســی
بســیار ســاده وارد شــهر شــد کــه تعجــب اهالــی را برانگیخــت و قــرارداد صلــح
منعقــد شــد .خلیفــه نســبت بــه اهالــی رفتــار بســیار مالیمــی داشــت و از آن ســال
(یعنــی ســال  15هجــری) فلســطین در دســت مســلمانان بــود ،در معاهــده صلــح،
ً
مســیحیان در اعمــال مذهبــی خــود آزاد بودنــد .ســا کنان ایــن شــهر را عمدتــا
مســلمانان عــرب تشــکیل میدادنــد و بــرای مســلمانان نیــز قــدس بخاطــر اینکــه
قبلــه اول بــود بســیار معــزز و مقــدس شــمرده میشــد.
از ســال .1095م ( 488ه ـ .ق) بــا تهاجــم اروپائیــان علیــه مســلمانان جنگهــای
صلیبــی آغــاز شــد کــه تــا حــدود نزدیــک بــه دو قــرن ادامه یافــت .ا گر چــه این جنگ
علتهــای گونا گونــی داشــت ماننــد انتقامجویــی دنیــای مســیحیت از پیشــرفتهای
مســلمین در غــرب و نیــز طمــع ثــروت شــرق از ســوی اروپائیــان و اعتقــاد بــه رفتــن
بــه بهشــت از طریــق وصــال تربــت عیســی و ...امــا یکــی از علتهــای جنگهــای
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صلیبــی را مورخیــن مســئله فلســطین و شــهر بیــت المقــدس و خراجگــزار
بــودن مســیحیان ایــن شــهر بــرای مســلمانان میداننــد .در قــرون وســطی کــه
از ســال . 395م ،یعنــی زمــان تجزیــه امپراطــوری روم باســتان بــه روم غربــی و روم
شــرقی آغــاز میشــود و بــه ســال . 1453م ،بــا فتــح قســطنطنیه بــه دســت ســلطان
محمــد فاتــح خاتمــه مییابــد ،اروپــا مرکــز فرمانروائــی مســتبدانه کلیســا بــود.
پــاپ بــرای آغــاز جنــگ دســت بــه حیلــه زد و کشیشــان شــایع کردنــد کــه عالئــم
ظهــور عیســی در فلســطین آشــکار شــده اســت .بــه همیــن دلیــل عــده زیــادی از
مســیحیان بــرای تماشــای ظهــور عیســی روانــه بیتالمقــدس شــدند و کشیشــان
هــر ســال وعــده ظهــور را بــه ســال دیگــر موکــول میکردنــد و بدیــن ترتیــب بــر عــده
زائریــن افــزوده میشــد .در همــان اوایــل کار ،یکــی از پاپهــا کــه بــا هفتصــد زائــر
عــازم بیتالمقــدس شــده بــود از جزایــر قبــرس بــه اروپــا بازگشــت و شــایع کــرد کــه
مســلمین مانــع ورود بــه ایــن شــهر شــدهاند .بــا چنیــن تمهیداتــی آتــش جنگــی
افروختــه شــد کــه حــدود دو قــرن قربانــی گرفــت و بــه دنبــال آن هفتصــد هــزار نفــر از
فقــرا و تودههــای مــردم بــه همــراه عــدهای از شــوالیهها بــه ســوی قــدس بــه حرکــت
درآمدنــد و در بیــن راه بــر جمعیــت آنــان افــزوده میشــد کــه بــه روایتــی بــه میلیونهــا
نفــر رســیدند امــا پــس از ســه ســال جنــگ و غــارت و پیشــروی تدریجــی فقــط چهــل
هــزار نفــر بــه بیتالمقــدس رســیدند و بقیــه یــا در جنــگ بــا مســلمانان کشــته
شــدند و یــا از بیمــاری جــان باختنــد .پــس از محاصــره طوالنــی بیتالمقــدس و
نبــردی ســخت ،عاقبــت صلیبیــون وارد شــهر شــده و دســت بــه قتــل عــام زدنــد
و همــه چیــز را بــه عنــوان غنیمــت بردنــد .گودافــر ،فرمانــده آنــان کــه بعــد شــاه
فلســطین شــد در گــزارش بــه پــاپ مینویســد« :ا گــر مــی خواهیــد بدانیــد بــا
دشــمنانی کــه در بیتالمقــدس بــه دســت مــا افتادنــد چــه معامل ـهای شــد
همیــن قــدر بدانیــد کــه افــراد مــا در معبــد ســلیمان در لجـهای از خــون مســلمانان
میتاختنــد و خــون تــا زانــوی اســب میرســید ».مســیحیان بدیــن ســان تــا 90
ســال بــر فلســطین حکومــت کردنــد .در مراحــل پایانــی جنــگ دوم صلیبــی ( 1149ـ
. 1147م) مطابــق بــا ( 544ـ  542ه ـ .ق) صالحالدیــن ایوبــی ،صلیبیــون را تــار و مــار
کــرد و بیتالمقــدس را بازپــس گرفــت و آنهــا را از ســوریه و مصــر و ســایر بــاد اخــراج
کــرد .نیروهــای کمکــی همچــون ســیل از اروپــا بــه صلیبیــون میپیوســتند و جنــگ
را ادامــه میدادنــد تــا اینکــه جنــگ ســوم صلیبــی آغــاز شــد (1192ـ . 1189م 588 /
ـ  585هـــ .ق) .پــاپ کــه ســقوط بیتالمقــدس را ســبب تحقیــر شــدن مســیحیان
میدانســت فتــوای جهــاد صــادر کــرد .امپراطــوران و پاپهــا بخاطــر ایــن شکســت
ً
اختالفــات خویــش را کنــار گذاشــتند و پادشــاهان فرانســه و انگلیــس رأســا وارد
جنــگ شــدند و فتوحاتــی بــه دســت آورده و قتــل عــام دیگــری از مســلمانان بــه
راه انداختنــد.
پــس از مــرگ صالحالدیــن ایوبــی ،سلســله ایوبــی پابرجــا مانــد و در اروپــا
نیــز پــس از کشمکشــهای فــراوان پاپهــا بــا ســاطین ،ســرانجام پــاپ
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«انیوســان» ســوم ،ســاطین را تکفیــر و حکــم جهــاد بــا مســلمانان را صــادر کــرد و
پــس از بالــغ بــر ســه ســال کــه از صلــح میگذشــت ،آتــش جنــگ دوبــاره بــر افروختــه
شــد .صلیبیهــا قســطنطنیه را فتــح کــرده و پادشــاهی بــرای آن برگزیدنــد و جنــگ
چهــارم نیــز خاتمــه یافــت.
آتــش جنــگ پنجــم ( 1221ـ . 1217م 618 /ـ  614ه ـ .ق) بــه تحریــک پــاپ
ً
«انیوســان» و جانشــین او مجــددا برافروختــه شــد .پاپهــا از پادشــاهان اروپائــی
خواســتند کــه بیتالمقــدس را نجــات دهنــد امــا آنهــا نپذیرفتنــد و پــاپ حکــم
جهــاد علیــه مســلمین را صــادر کــرد .در جنــگ پنجــم ،صلیبیهــا شکســت خــورده
و بــه ســرزمین خویــش بــاز گشــتند.
جنــگ ششــم نیــز بــه تحریــک پــاپ «انوریــوس» ســوم ،بــه وقــوع پیوســت .فردریک
پادشــاه آلمــان ،ابتــدا دعــوت پــاپ را پذیرفــت امــا بعــد پشــیمان شــد و مــورد تکفیــر
پــاپ قــرار گرفــت .فردریــک پــاپ را توقیــف نمــود و خــودش عــازم بیتالمقــدس
شــد .بــه دلیــل اختالفــات شــدیدی کــه میــان ســاطین ایوبــی وجــود داشــت
مســلمانها قــرارداد صلحــی بــا صلیبیهــا بســتند کــه بیتالمقــدس را بــه آنــان
بســپارند ولــی مســجداالقصی دســت مســلمین باشــد.
هفتمین جنگ صلیبی ( 1254ـ . 1248م  646 /ـ  562هـ .ق) با تهاجم سن لوئی
در . 1248م بــه مصــر آغــاز گردیــد .چــون صلیبیــون در غــزه شکســت خــورده بودند،
لوئــی نهــم در صــدد جبــران آن بــود امــا شکســت خــورد و دســتگیر و زندانــی شــد
و پــس از پرداخــت غرامــت هنگفــت بــه مســلمانان آزاد گردیــد .پــس از هفتمیــن
جنــگ صلیبــی و مــرگ آخریــن پادشــاه ایوبــی ،ممالیــک (غالمــان) حــدود ســه
قــرن زمــام امــور را در دســت گرفتــه و بیتالمقــدس را نیــز در اختیــار گرفتنــد و بــا
ســپاه مغــول کــه یــورش بــه ســرزمینهای اســامی را آغــاز کــرده بــود و عــازم تســخیر
بیتالمقــدس بــود جنگیدنــد و آنهــا را شکســت دادنــد و بازمانــدگان صلیبیهــا در
عــکا را نیــز نابــود ســاختند .از ســوی دیگــر سلســله عثمانــی بــا جنگهــای طوالنــی
و فتوحــات زیــاد عثمــان غــازی در نبــرد بــا مغولهــا و یونانیــان ،پایهگــذاری شــد.
عثمــان در  727ه ـ .ق مطابــق بــا . 1326م در گذشــت و جانشــینان او به حکومت
رســیدند تــا نوبــت بــه ســلطان محمــد فاتــح رســید .ســلطان محمــد فاتــح در ســال
. 1453م مطابــق بــا  875ه ـ .ق شــهر قســطنطنیه را کــه مهمتریــن مرکــز اقتــدار
صلیبیــون و پایتخــت روم شــرقی بــود فتــح کــرد و صلیبیــون را تــا پشــت دروازههــای
اروپــا تعقیــب نمــود و فتوحــات خویــش را در اروپــا ،آســیا و آ فریقــا ادامــه داد .فتــح
قســطنطنیه نقطــه عطفــی در تاریــخ اروپــا بــود و همانطــور کــه بــا جنگهــای صلیبــی
دانــش و تمــدن مســلمین بــه اروپــا راه یافــت ،ایــن حادثــه نیــز نقطــه پایانــی بــر
قــرون وســطی بــود و منشــأ تحــوالت عظیــم رنســانس و پــس از آن گردیــد و
قســطنطنیه بــه مــدت پانصــد ســال تبدیــل بــه پایتخــت امپراطــوری عثمانــی تــرک
شــد .پــس از آن پیشــرفتهای مهمــی در صنعــت و ادب و معمــاری؛ کشــورداری
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و عمــران و آبادانــی در ســرزمین عثمانــی انجــام شــد و دول اروپائ ـــی نی ــز در
هــراس دائــم از آن بــه ســر میبردنــد.
پــس از انقــاب صنعتــی ،چهــره اروپــا روز بــه روز بــه ســرعت دگرگــون میشــد و
اروپائیــان در رشــتههای مختلــف علــوم و فنــون بــر مســلمین پیشــی گرفتنــد .در
ایــن زمــان بــه خــواب طوالنــی فــرو رفتــه بــود ولــی اروپــا بــا پیدایــش صنایــع و تولیــد
انبــوه و اشــباع بــازار داخلــی خــود نیــاز بــه بــازار خارجــی بــرای صــدور مــازاد تولیــد
و نیــز تهیــه مــواد خــام پیــدا کــرده بــود و دوران اســتعماری و دس ـتاندازی بــه
ســرزمینهای دیگــر را آغــاز نمــوده بــود.

خصوصیات ژئوپلتیکی قدس
در بررســی جغرافیــای سیاســی هــر منطقــه بــه توصیــف شــکلگیری آن منطقــه در
طــول تاریــخ و اشــکال مختلــف حا کمیــت و اهمیــت آن میپردازیــم کــه شــمهای
از آن در مبحــث قبلــی (تاریخچــه قــدس) بیــان گردیــد امــا در بررســی ژئوپلتیکــی هر
مــکان بــه علــل و چرائــی شــکلگیری ابعــاد گونا گــون ایــن امــر و ارائــه نظریههایــی
دربــاره آینــده ایــن منطقــه بــا توجــه بــه دادههــای کنونــی میپردازیــم بــه عبــارت
دیگــر ژئوپلتیــک هــر منطقــه حاصــل مجموعــه پیچیــده نیروهــای متعــدد و
متخاصــم موجــود در صحنــه میباشــند کــه در کشــمکش بــا یکدیگــر قــرار
گرفتهانــد .از مهمتریــن خصوصیــات ژئوپلتیکــی قــدس وجــود و تعاطــی ادیــان
ً
الهــی یهــود ،مســیحیت و اســام و طبعــا فرهنگهــای گونا گــون میباشــد کــه ایــن
امــر میتوانــد محوریــت ژئوپلتیکــی خــاص خویــش را پیــدا نمایــد.
ا گــر تحــوالت و مناقشــات خاورمیانــه را در طــول تاریــخ بررســی نمائیــم ،بــه ایــن
مســئله پــی خواهیــم بــرد کــه یکــی از علــل مهــم تحــوالت ایــن منطقــه ریشــه
در ســرزمین فلســطین و اهمیــت ژئوپلتیکــی بیتالمقــدس دارد .از ایــن رو
در دورههایــی از تاریــخ گذشــته ســرزمین فلســطین صحنــه نــزاع و جنگهایــی
بــه جهــت دســتیابی بــه حا کمیــت بــر بیتالمقــدس بــوده و در عصــر حاضــر نیــز
بــا آمــدن اســتعمارگران بــه منطقــه خاورمیانــه و اشــغال ســرزمینهای اســامی
از جملــه فلســطین و ســپس تأســیس رژیــم صهیونیســتی صحنــه جدیــدی از
مناقشــات خاورمیانــه آغــاز گردیــده اســت .مقالــه حاضــر بــا عنایــت بــه موضــوع آن
در صــدد بررســی ریش ـهها و علــل اهمیــت قــدس شــریف از یــک طــرف و دیــدگاه
امــام خمینــی نســبت بــه ایــن مــکان مقــدس از طــرف دیگــر میباشــد .امــا آنچــه که
موجــب اهمیــت ایــن نوشــتار نــزد نگارنــده شــده اســت  ،مــوارد ذیــل میباشــد:
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اول اینکــه ،موقعیــت ژئوپلتیکــی بیتالمقــدس همــواره ذهــن محققیــن و
صاحبنظــران را در جهــت تبییــن و تحلیــل آن بــه خــود جلــب نمــوده امــا کمبــود
مجموع ـهای کــه موضــوع مــورد نظــر را از ابعــاد مختلــف مــورد بررســی قــرار داده
باشــد بــه وضــوح مشــاهده شــده اســت.
دوم ،بیــت المقــدس بــه جهــت دارا بــودن قبــة الصخــره ،مســجد االقصــی و اما کــن
مقــدس دیگــر در نــزد ادیــان ســه گانــه دنیــا (اســام ،مســیحیت و یهــود) از اهمیــت
بســیار باالئــی برخــوردار میباشــد ،بدیــن جهــت بــرای دســتیابی و حا کمیــت بــر
آن در طــول تاریــخ ،آن را بــه عنــوان عامــل تنـشزا در خاورمیانــه مطــرح نمــوده و
بدیــن لحــاظ موجــب بــروز جنگهــای بســیاری شــده اســت.
ســوم ،خــارج شــدن بیتالمقــدس از تحــت حا کمیــت مســلمانان و ضربــه
حیثیتــی کــه بدیــن لحــاظ بــر مســلمانان وارد شــده اســت ،توانســته بــه عنــوان
عامــل اتحــاد ملــل اســامی و نقطــه اشــترا ک و همســوئی در سیاســت خارجــی
کشــورهای اســامی نســبت بــه اشــغالگران آن در طــول تاریــخ مطــرح باشــد.
چهــارم  ،بیتالمقــدس جــزو ســرزمینهای اســامی اســت کــه بــه اشــغال دشــمنان
در آمــده اســت و بیشــترین اما کــن مقــدس ایــن شــهر مربــوط و متعلــق بــه
مســلمانان اســت .همچنیــن ایــن منطقــه در بیشــترین دوره زمانــی در طــول
تاریــخ ،تحــت حا کمیــت مســلمانان بــوده اســت و ا کثریــت ســا کنان آن در طــول
تاریــخ ،عــرب و مســلمان بودهانــد.
مــوارد بــاال از مهمتریــن ابعــاد ژئوپلتیکــی قــدس میباشــند .امــا آنچــه بطــور
مختصــر میتــوان بیــان کــرد آن اســت کــه چــون در ژئوپلتیــک نقــش عوامــل
محیــط جغرافیایــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد و از آنجــا کــه در میــان پدیدههــای
محیطــی ،هیــچ پدیــدهای ماننــد انســان نمیتوانــد در سرنوشــت سیاســی آن
محیــط نقــش داشــته باشــد .لــذا بــه ایــن امــر توجــه بیشــتری خواهــد شــد.
حــدود دو هــزار و پانصــد ســال قبــل از میــاد مســیح (ع) چنــد قبیلــه عربــی ،بــه
منطقــه فعلــی فلســطین مهاجــرت کــرده ،و در ایــن منطقــه اقامــت نمودنــد و
ســپس بــه اســم «کنعانیــون» نامیــده شــدند .مدتــی بعــد عــدهای از ایــن مــردم،
بــه ســواحل جلــوی کوههــای لبنــان رفتــه و در آنجــا اقامــت گزیدنــد و رفتــه رفتــه
بــه اســم «فینیقیــون» شــناخته شــدند (بنابرایــن اصــل ایــن دو فرقــه یکــی اســت)
کنعانیــون در فلســطین شــهرهائی بــا حصارهــای محکــم بــرای مصونیــت از خطــر
غارتگــران بنــا نمودنــد و پایــه تمدنــی را در آنجــا گذاشــته ،بــرای خویــش مذهبــی
ً
اختیــار کردنــد .تقریبــا تمــام اســاس تمــدن و اغلــب مبانــی مذهــب «عبرانیــون» از
اینهــا اقتبــاس شــده اســت .کنعانیــون چندیــن قبیلــه بودنــد کــه قبیلــه مهــم آن
«یبوســیون» میباشــد کــه در شــهر قــدس و اطــراف آن ســکونت داشــتند و بــه
همیــن مناســبت فلســطین را «ارض کنعــان» مینامیدنــد ،زیــرا از دو هــزار
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و پانصــد ســال تــا هــزار ســال قبــل از میــاد( ،نزدیــک بــه یکهــزار و پانصــد
ســال) ایــن منطقــه را در دســت داشــتهاند.
ً
تقریبــا هــزار و هشــتصد و پنــج ســال قبــل از میــاد مســیح ،حضــرت ابراهیــم
خلیــل(ع) از شــهر «اور» عــراق مرکــز کلدانیهــا بــه ارض کنعــان (فلســطین) مهاجرت
نمــود ،در همیــن منطقــه حضــرت اســحاق متولد شــد و از اســحاق حضرت یعقوب
بــه دنیــا آمــد و بــه اســم «اســرائیل» نامیــده شــد و یهــود را بــه جهــت انتســاب بــه
حضــرت یعقــوب ،بنیاســرائیل مینامنــد .و در زمــان حضــرت یوســف ،حضــرت
یعقــوب و ســایر فرزندانــش بــه مصــر رفتنــد و بــه تدریــج تعــداد اســرائیلیها افزایــش
یافــت.
در حــدود یــک هــزار و دویســت و نــود ســال قبــل از میــاد ،حضــرت موســی (ع)
و بنیاســرائیل از مصــر بیــرون آمدنــد .عــدهای را بــه همراهــی حضــرت «یوشــع»
بــه فلســطین فرســتادند تــا از وضــع آنجــا اطــاع کاملــی بــه دســت آورنــد .هیئــت
اعزامــی پــس از مراجعــت گــزارش داد کــه جمعیــت ظالــم و ســرکش در آنجــا زندگــی
میکننــد .بنــی اســرائیل ترســیدند و حاضــر نشــدند کــه بــه فلســطین برونــد و
فرمــان پیغمبــر خــود ،حضــرت موســی(ع) را اطاعــت نکردنــد.
حضــرت داود(ع) تمــام اســباط اســرائیل را متحــد کــرد و مقاومــت مــردم یبــوس
(بیتالمقــدس) را در هــم شکســت و آن را تصــرف کــرد و پایتخــت مملکــت خــود
قــرار داد .دو ســبط «یهــودا» و «بنیامیــن» را در اطــراف بیتالمقــدس و بقیــه
اســباط را در اراضــی قســمت شــمال ســکونت داد و فلســطینیان را مغلــوب نمــود و
بــرای بنیاســرائیل حکومتــی تأســیس نمــود.
حضــرت داود(ع) از ســال  970تــا ســال  1010قبــل از میــاد حکومــت کــرد .وی بــه
فرمــان خداونــد بــه ســاختن بنــای قــدس یعنــی خانــه خــدا اقــدام نمــود .ســاخت
معبــد از زمــان وی آغــاز شــد ولــی در زمــان حضــرت ســلیمان بــه نــام معبــد یــا
هیــکل ســلیمان بــه پایــان رســید.
ا گــر بنــای بیتالمقــدس را کــه بــه دســت حضــرت داود شــروع و بــه دســت حضــرت
ســلیمان تکمیــل شــد ســال  967تــا  961قبــل از میــاد ،یعنــی مــدت هفــت ســال
بدانیــم ،آن چنانکــه تــورات بنــای آن را در مــدت هفــت ســال گــزارش کــرده اســت،
ً
هیــکل یــا معبــد بیتالمقــدس تقریبــا در هــزار تــا هــزار و یکصــد ســال بعــد از بنــای
کعبــه و نهصــد و هفتــاد ســال پیــش از میــاد مســیح(ع) بنیانگــذاری شــده اســت.
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دیدگاه ها و اقدامات رژیم صهیونیستی
ســاطین عثمانــی بیــش از چهــار قــرن بــر سراســر ســرزمین فلســطین ،از جملــه
قــدس شــریف حا کمیــت داشــتند .نفــوذ قــدرت ایــن حکومــت و گســترش ســلطه
آن بــر آســیا ،آفریقــا و قســمتهایی از اروپــا ،کشــورهای اروپائــی مثــل انگلیــس،
فرانســه ،روســیه تــزاری و ایتالیــا را نگــران ســاخته بــود و از ســیطره قــدرت
عثمانــی ســخت بــه وحشــت افتــاده بودنــد .آنهــا در صــدد بودنــد تــا بــه هــر وســیله
جلــوی گســترش قــدرت آن دولــت را بگیرنــد و آن را از پــا درآورنــد .در ایــن میــان
دولتــی کــه بیــش از همــه در پــی قــدرت یافتــن و ضرب ـهزدن بــه دولــت عثمانــی
عمــل میکــرد انگلســتان بــود .و از طرفــی پادشــاه و عامــان حکومــت عثمانــی
در مســتعمرههای امپراطــوری ،نســبت بــه رعایــا و مــردم ســختگیر و بیگذشــت
بودنــد و ایــن عاملــی بــود کــه میتوانســت مــردم ســرزمینهای تحــت ســلطه را بــه
شورشــهایی وادار نمایــد .در اواخــر قــرن نوزدهــم شورشــهای متعــدد در فلســطین
ً
مخصوصــا در قــدس برپــا شــده و حکومــت انگلســتان کــه تــا آن زمــان سیاســتش
بــر محــور حمایــت و حفــظ تمامیــت ارضــی امپراطــوری عثمانــی در آســیا دور
مــیزد ،بــه نا گهــان تغییــر سیاســت داد و خــود قدرتــی در برابــر دولــت عثمانــی
واقــع شــد .دولــت انگلســتان بــرای حفــظ تســلط بــر کانــال ســوئز و ادامــه قــدرت
و نفــوذ خــود در هندوســتان و نیــز از پــای درآوردن دولــت عثمانــی بــه عنــوان هــم
پیمــان دول محــور در جنــگ جهانــی اول ،بــه دسیسـههای زیــادی دســت زد و بــا
عقــد قراردادهایــی بــا اعــراب ،آنهــا را بــه حمایــت خویــش امیــدوار ســاخت .دولــت
بریتانیــا در ســال  1916بــا برانگیختــن خشــم اعــراب علیــه دولــت عثمانــی ،آنهــا را
بــه شــورش واداشــت ولــی بعدهــا بــه مفــاد قراردادهــای خــود عمــل نکــرد و اعــراب
را بــه اعتــراض واداشــت.
در ایــن دوران سیاســت دولتهــای اســتعمارگر ،پرا کندگــی قــوم یهــود در طــول هــزار
ســال ،تعصبــات نــژادی ،تحمیــل ســتم و شــکنجه بــر یهودیــان در کشــورهای
ً
مختلــف مخصوصــا در روســیه تــزاری و نیــز تحریــک ســرمایهداران یهــود بــه کمــک
و حمایــت دولتهــای اســتعماری ،جنبــش قــوم یهــود را از ســال  1880در اروپــای
مرکــزی بوجــود آورد.
طــی ســالهای  1882تــا  1897صهیونیســم جهانــی بــرای اســکان مهاجــران یهــود
در فلســطین بــه کوششــهایی دســت زد ،امــا پیشــرفت قابــل مالحظ ـهای کســب
ً
نکــرد و مجــددا شکســت خــورد ولــی بــا هــر شکســت کوشــش و تــاش طرفــداران
نهضــت بیشــتر میشــد .در ایــن راســتا (تئــودور هرتــزل 1860ـ  )1904خبرنــگار
روزنامــه «نیوفــری پــرس» در ســال  1896مســئله صهیونیســم را صــورت
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سیاســی داد و در ســال  1897روزنامــه «دی ولــت» ارگان رســمی و ناشــر
افــکار صهیونیســتها را تأســیس کــرد .در همیــن ســال بنــا بــه ابتــکار شــخص
او نخســتین کنگــره صهیونــی در شــهر بــال ســوئیس منعقــد شــد .در ایــن کنگــره
مــوادی بــه تصویــب رســید کــه در رأس همــه آنهــا چنیــن ذ کــر شــده بــود ،هــدف
نهایــی صهیونیســم ،تأســیس کانونــی بــرای قــوم یهــود در فلســطین و تأییــد و
تضمیــن آن بــه وســیله حقــوق عمومــی اســت .کنگــره در آن زمــان کلمــه «کشــور» را
بــه کار نبــرد ،بلکــه لفــظ «کانــون» را بــه کار بــرد؛ زیــرا چنانچــه از «کشــور» نــام میبــرد
بیشــک بــا اعتــراض و مقاومــت مــردم فلســطین و ســایرین روبــرو میگردیــد امــا
ً
مســلما هــدف کنگــره از کلمــه «کانــون» همــان ســرزمین فلســطین بــود.
در ســال  1915بیــن دولتهــای انگلیــس و فرانســه بــر ســر تقســیم متصرفــات آســیایی
عثمانــی قــراردادی بیــن «ســر مــارک ســایکس» از طــرف انگلیــس و «ژرژ پیکــو»
از طــرف دولــت فرانســه قــراردادی کــه بــه نــام «ســایکس پیکــو» معــروف گشــت
منعقــد گردیــد .در همیــن حــال دولــت انگلیــس بــا شــریف حســین کــه از طــرف
دولــت عثمانــی حا کــم حجــاز بــود مذا کراتــی بــه عمــل آورد .بدیــن مضمــون کــه
انگلیــس ،او (شــریف مکــه) را در برابــر شــورش بــا عثمانــی حمایــت کنــد و اعــراب
را تنهــا نگــذارد.
همچنیــن قــرارداد ســایکس ـ پیکــو بــه اطــاع دولــت روســیه تــزاری نیــز رســید و آن
دولــت نیــــز بـــــا گرفتــن امتیازاتــی بـــا بســتن قــرارداد موافقــت نمــود .در  16آوریــل
 ،1916موافقتنامـهای بیــن ســه دولــت انگلیــس ،فرانســه و روس بــه امضــاء رســید
و بــه پیمــان «ســازونوف» معــروف شــد و مکمــل پیمــان ســایکس ـ پیکــو گردیــد
و باالخــره اراضــی دولــت عثمانــی بیــن ســه دولــت تقســیم شــد کــه ســهم دولــت
انگلیــس در ایــن قــرارداد ،نواحــی جنــوب عــراق ،شــهر بغــداد ،بنــدر حیفــا و عــکا
در فلســطین بــود و طبــق قــرارداد دیگــری بنــام قــرارداد «کلمانســو ـ للویــد جــرج»
ســهم متصرفــی دولــت انگلیــس وســعت بیشــتری یافــت .مــاده ششــم ایــن قــرارداد
داللــت بــر بینالمللــی شــناختن مســئله فلســطین داشــت .ایــن پیمــان کــه از
دولــت انگلیــس بخاطــر متصرفــات جدیــدش بیــش از همــه حمایــت میکــرد،
از دولــت ایتالیــا کــه مدعــی دیگــر ایــن ماجــرا بــود و همچنیــن از شــریف حســین
مخفــی نگــه داشــته شــد.
همزمــان بــا شــروع جنــگ بینالملــل اول ،انگلیســیها ســعی کردنــد کــه اعــراب را
علیــه دولــت عثمانــی بشــورانند آنهــا بــا وعــدة حمایــت بــه آنــان ،قــول دادنــد کــه
اتحادی ـهای از کشــورهای عــرب علیــه دولــت عثمانــی بوجــود آورنــد .بنابرایــن بــا
ابــن ســعود  ،امیرنجــد و امیرحســین شــریف مکــه ،مذا کراتــی را آغــاز نمودنــد.
شــریف حســین کــه از ســوی دولــت عثمانــی بــه عنــوان حا کــم مکــه برگزیــده شــد
مــردی جاهطلــب بــود و بــه تحریــک انگلیســیها و بــا اســتفاده از نارضایتــی
اعــراب از اعمــال دولــت عثمانــی فریــب خــورد و در پنجــم ژوئــن  1916علیــه
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ً
عثمانــی قیــام کــرد و در دوم نوامبــر همــان ســال خــود را رســما ســلطان ممالــک
عــرب خوانــد.
دولــت انگلیــس کــه انتظــار ســلطنت حســین را نداشــت ،ســخت نگــران شــد و بــا
توجــه بــه منافــات «ســایکس ـ پیکــو» بــا قــرارداد حســین و انگلیــس مخالفــت خــود
را بــا ســلطنت حســین ابــراز نمــود .حســین در  1917خیانــت انگلیســیها را متوجــه
شــد ،زیــرا اســناد محرمانــه قــرارداد توســط دولــت جدیــد شــوروی کــه بــه تازگــی
قــدرت را بــه دســت گرفتــه بــود منتشــر گردیــد و ترکهــای عثمانــی آن را بــه اطــاع
شــریف حســین رســانیدند ،و او را از خدعــه انگلیســیها برحــذر داشــتند .ترکهــا از او
خواســتند تــا بــا انگلیــس قطــع رابطــه کنــد و بــه یــاری مســلمین بشــتابد .شــریف
حســین نگــران شــد و از دولــت انگلیــس توضیــح خواســت .امــا از آن دولــت قانــع
کننــدهای دریافــت نداشــت.
ً
از طرفــی صهیونیســتها از انگلیــس و آمریــکا میخواســتند تــا متفقیــن ،رســما
تضمیــن نماینــد کــه هــر گاه دولــت عثمانــی شکســت بخــورد فلســطین محــل
مهاجــرت و مملکــت یهــود گــردد .بــا کوشــش زیــاد دکتــر وایزمــن عــده ای از
رجــال انگلیــس از جملــه «لــرد بالفــور» وزیــر خارجــه وقــت انگلیــس طرفــدار نظریــه
وایزمــن شــدند.
در دوم نوامبــر  1917طــرح حــزب صهیونیســم تقدیــم کابینــه انگلیــس شــد و
مــورد تصویــب قــرار گرفــت و لــرد بالفــور بدیــن مناســبت اعالمی ـهای صــادر کــرد.
در ایــن اعالمیــه دولــت بریتانیــا بــا صراحــت اعــام م ـیدارد کــه بــا «تأســیس یــک
وطــن بــرای ملــت یهــود در فلســطین» موافــق اســت و بــرای نیــل بــه اهــداف،
بیشــترین ســعی خــود را خواهــد کــرد ولــی در عیــن حــال «بــه هیــچ وجــه نبایــد
بــه حقــوق مذهبــی و شــهروندی جوامــع غیریهــودی موجــود در فلســطین
لطمــه وارد شــود» صــدور اعالمیــه بالفــور از طــرف انگلیســیها از جهتــی ناشــی از
همــدردی عــده ای از مــردم بــرای آرمــان صهیونیســم بــود ،کــه مطالــب انجیــل
و کشــتارهای دســتهجمعی یهودیــان در اروپــای شــرقی بــه آن دامــن م ـیزد
ولــی نگرانیهــای بشردوســتانه فقــط بخشــی از علــت بــه شــمار میرفــت .برخــی
سیاســتمداران بریتانیایــی احســاس میکردنــد کــه حضــور یــک دولــت یهــودی
دوســت در منطقــه فلســطین نزدیــک کانــل ســوئز کــه شــاهرگ حیاتــی امپراطــوری
اســت ،فوایــد اســتراتژیک در بــر خواهــد داشــت .در آن زمــان ا کثــر اروپائیــان بــه
اســتعمار درآوردن و متمــدن کــردن مناطــق غیرغربــی را حــق و حتــی وظیفــه خــود
میپنداشــتند« .هرتــزل اصــرار داشــت کــه یهودیــان در فلســطین بایــد بخشــی از
اســتحکامات اروپــا علیــه آســیا ،و پایــگاه متمــدن در مقابــل بربریســم را تشــکیل
دهنــد» .وی فلســطین را «گوشــه ویرانــه و آفــت زدهای از شــرق» خطــاب کــرده و
میگفــت« :یهودیــان  ،یعنــی نماینــدگان متمــدن غــرب ،بــا خــود نظافــت ،نظــم و
فرهنــگ غربــی را بــه ایــن ویرانــه میآورنــد».
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در  25آوریــل  1920شــورای عالــی متفقیــن قیمومیــت فلســطین را
بــه دولــت انگلیــس وا گــذار کــرد و  22ژوئیــه  1922ایــن امــر از طــرف شــورای
مجمــع اتفــاق ملــل بــه دولــت انگلیــس ابــاغ شــد .موضــوع تأســیس کانــون ملــی
ً
یهــود در فلســطین جــزء دســتور قیمومیــت بــود و اعالمیــه بالفــور تقریبــا کلمــه بــه
کلمــه درآن درج شــده بــود و دولــت قیــم را موظــف ســاخته بــود کــه اســتقالل و
خودمختــاری ایــن کانــون را تأمیــن نمایــد و در مــاده ( )4کارگــزاری یهــود را کــه بــا
دولــت قیــم بــه منظــور تأســیس کانــون ملــی همــکاری خواهــد کــرد بــه رســمیت
شــناخته بــود و تصریــح کــرده بــود کــه کارگــزاری مزبــور بــه منزلــه ســازمان یهــود
میباشــد و در مــاده ( )6قیــد شــده بــود کــه دولــت قیــم بایــد وســایل و موجبــات
مهاجــرت و اســکان یهودیهــا را بــه صورتــی کــه بــه پیــروان ســایر مذاهــب تعــدی و
اجحــاف نشــود فراهــم ســازد.
بعــد از آنکــه در  1920دســتور قیمومیــت در «ســان رمــو» امضــا شــد دولــت انگلیــس
بــه اداره ایــن منطقــه اقــدام نمــود و «ســر هربــرت ســاموئل» کــه از خانــواده هــای
معــروف یهودیهــای انگلیــس بــود ولــی در نهضــت صهیونــی عضویــت نداشــت بــه
عنــوان نخســتین کمیســر عالــی فلســطین انتخــاب شــد .هنــگام متارکــه جنــگ
بینالملــل اول فقــط پنجــاه و پنــج هــزار یهــودی در اراضــی مقــدس وجــود داشــت.
حکومــت جدیــد درهــای کشــور را بــه روی مهاجریــن یهــودی بــاز کــرد و ایــن امــر
ً
فــورا مــورد اعتــراض اعــراب قــرار گرفــت.
اولیــن کنگــره افــراد و جمعیتهــای مبــارز فلســطینی در ســال  1919در شــهر
بیتالمقــدس تشــکیل شــد،در قطعنامــه ایــن کنگــره مــواردی از جملــه تقاضــای
جلوگیــری از مهاجــرت ،شکســتن وعــده بالفــور ،پایــان دادن بــه حکومــت
سرپرســتی و وحــدت بــا ســوریه بــا در نظــر گرفتــن اینکــه فلســطین هــم جــزء ســوریه
بــه نــام «ســوریه جنوبــی» باشــد ،گنجانده شــده بــود .کنگــره چهــارم در ژوئن 1921
در شــهر بیتالمقــدس بــه دنبــال کنگرههــای معمولــی دوم و ســوم تشــکیل شــد و
تمــام مــواد قطعنامههــای کنگرههــای قبلــی را تأ کیــد و تثبیــت نمــود .همچنیــن
در روزهــای چهــارم تــا هشــتم آوریــل  1920در شــهر بیتالمقــدس ،در محــل
«موســم النبــی» ،اولیــن شــورش و اعتراضــات فلســطین روی داد .مراســم مذهبــی
«موســم النبــی» تبدیــل بــه یــک صحنــه شــورش و تظاهــرات ملــی شــدیدی علیــه
صهیونیســم و اســتعمار بریتانیــا شــد .در جریــان ایــن شــورش مــردم بــه یهودیــان
حملــه کردنــد و در اثــر تصــادم شــدیدی کــه بیــن اعــراب و یهودیــان و افــراد پلیــس
کــه از یهودیــان دفــاع میکردنــد رخ داد ،عــدهای از یهودیــان و عربهــا کشــته و
مجــروح شــدند .در  1921نیــز شورشــهایی علیــه یهودیهــا بــه وقــوع پیوســت و
عربهــای ســایر کشــورها بــه روشــنی مخالفــت خــود را بــا طــرح صهیونیســتها مبتنــی
بــر تبدیــل کــردن فلســطین بــه منطقــه یهودینشــین اعــام کردنــد .در پارلمــان
انگلســتان  ،صهیونیســتها قــدرت فوقالعــادهای داشــتند .بــه همیــن دلیــل
حــکام انگلیســی کوشــیدند جاهطلبــی یهــود را تعدیــل کننــد و بدیــن
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وســیله آنهــا را بــرای عربهــا پذیرفتنــی گرداننــد ،زیــرا در غیراینصــورت ممکــن
بــود عربهــا بــرای همیشــه یهودیــان را از خــود جــدا نمــوده و بــه کلــی بــه صــورت
بیگانــه بنگرنــد .ایــن قبیــل مالحظــات موجــب شــد کــه انگلســتان  ،بــه وســیله
یادداشــت چرچیــل کــه در ســوم ژوئــن  1922منتشــر شــد ،سیاســت خــود را اعــام
کنــد .در ایــن یادداشــت« ،اعالمیــه بالفــور» کــه در اصــل پذیرفتــه شــده بــود ،بــه
ً
دقــت و بــدون کوچکتریــن اشــتباهی مجــددا تفســیر شــده بــود .در ایــن یادداشــت
ســؤال شــده بــود کــه ماهیــت موطنــی یهودیــان چیســت؟ و جــواب داده شــده
بــود کــه :برخــاف تصــور عــدهای قصــد آن نیســت کــه فلســطین ،همانقــدر کــه
انگلســتان  ،انگلیسینشــین اســت ،یهودینشــین شــود ،بلکــه قصــد ایــن اســت
کــه« :جامعــه فعلــی یهــود ،بــه کمــک یهودیــان سراســر دنیــا ،توســعه بیشــتری پیدا
کنــد تــا اینکــه جامعــه تبدیــل بــه مرکــزی بشــود کــه بطــور کلــی یهودیــان بــه دالیــل
مذهبــی و نــژادی ،بــدان عالقــه نشــان دهنــد و افتخــار کننــد» در مــورد مهاجــرت
یهودیــان بــه فلســطین گفتــه شــده بــود کــه محدودیتهایــی در مهاجــرت پدیــدار
خواهــد شــد ،بــه دلیــل اینکــه «ظرفیــت اقتصــادی ایــن کشــور در حــال حاضــر
قــدرت پذیرفتــن تــازه واردان را نــدارد ».همچنیــن تصریــح شــده بــود کــه قصــد
ایــن نیســت کــه «جمعیــت ،زبــان و فرهنــگ عــرب از فلســطین ریش ـهکن گــردد تــا
تحــت انقیــاد دیگــران آورده شــود».
دولــت انگلســتان بــه ســازمان صهیونیســتها فهمانــد کــه ا گــر ایــن ســازمان بخواهد
قیمومیــت بریتانیــا بــر فلســطین رســمیت پیــدا کنــد بایــد ایــن توجیــه و تفســیر از
ً
اعالمیــه «بالفــور» را رســما تصویــب کنــد .هیئــت مدیــره ســازمان صهیونیســم ایــن
ً
توجیــه و تفســیر را پذیرفــت و تصویــب کــرد و بدیــن ترتیــب رســما طــرح ایجــاد یــک
دولــت یهــودی را رد کــرد و بــه قــول «وایزمــن» اظهــار امیــدواری کــرد کــه «طرحــی
بــرای ایجــاد ا کثریــت در فلســطین تنظیــم شــود ».موقعــی کــه چنیــن ا کثریتــی در
فلســطین بوجــود آیــد ،دولــت یهــود ،بــه جبــر شــرایط زمــان خودبخــود بوجــود
خواهــد آمــد .بدیــن ترتیــب پیشنویــس قطعنامــه مربــوط بــه وا گــذاری قیمومیــت
فلســطین بــه بریتانیــا بــا تأییــد صهیونیســتها از توجیــه و تعبیــر مجــدد اعالمیــه
بالفــور و بــدون آن مــاده مربــوط بــه ایجــاد دولــت یهــود بــه جامعــه ملــل تقویــم
شــد و در بیســت و دوم ژوئیــه  1922بــه تصویــب رســید .از ایــن تاریــخ بــه بعــد
حکومــت سرپرســتی فلســطین هــر ســال ســهمیه مهاجریــن یهــودی را اعــام کــرد
و عــده آن پیوســته رو بــه افزایــش نهــاد .ایــن وضعیــت خشــم اعــراب را برانگیخــت
ً
و اعتراضــات ضدصهیونیســتی از ســال  1928مجــددا آغــاز گردیــد و در تابســتان
 1929در کنــار دیــوار بــراق بــا دیــوار ندبــه درگیــری خونینــی بیــن اعــراب فلســطین
و صهیونیســتها درگرفــت .طبــق مندرجــات مطبوعــات فلســطین ،جــدال بیــن
یهودیان صهیونیســت و اعراب فلســطین در ا گوســت ســال  1929بوقوع پیوســت.
طــی راهپیماییهایــی کــه طرفیــن انجــام دادنــد برخوردی بســیار خونیــن در روز 23
همــان مــاه بوجــود آمــد کــه بــر اثــر تیرانــدازی شــدید صهیونیســتها و ســربازان
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بریتانیایــی ،فلســطینیها خســارات زیــادی متحمــل شــدند ،از آن جملــه
 351نفــر شــهید 150 ،نفــر زخمــی و صدهــا نفــر زندانــی شــدند .بعــد از درگیــری
دیــوار بــراق بــه تدریــج مبــارزات و اعتراضــات مــردم فلســطین اوج تــازهای گرفــت
و در ســال  1963قیــام شــیخ عزالدیــن قســام بــه وقــوع پیوســت .و ایــن مبــارزات
همچنــان ادامــه داشــت.
در ســال  1939دولــت انگلیــس میزگــردی از نماینــدگان صهیونیســت و فلســطین
در لنــدن تشــکیل داد کــه بــر اثــر پافشــاری طرفیــن در اعــاده حقــوق خویــش
بینتیجــه مانــد .در  17مــاه مــه  1939دولــت انگلیــس کتــاب ســفیدی منتشــر
ســاخت و پیشــنهاد کــرد کــه ظــرف مــدت ده ســال دولــت مســتقلی در فلســطین
تشــکیل شــود کــه طبــق قــرارداد مخصــوص دیگــری بــه دولــت انگلیــس مربــوط
یکــرد،
باشــد .در ایــن کتــاب ســفید ســرزمین فلســطین را بــه ســه منطقــه تقســیم م 
منطقــهای کــه بطــور مجــاز بــه یهودیــان وا گــذار میشــود ،منطق ـهای کــه بطــور
محــدود بــه یهودیــان وا گــذار میگــردد و منطقــه ممنــوع بــرای وا گــذاری .هــر چنــد
کــه اعــراب پیشــنهاد را پذیرفتنــد ،امــا صهیونیســتها از ایــن عمــل انگلیــس به شــدت
خشــمگین شــدند و گفتنــد کــه دولــت انگلیــس جانــب اعــراب را گرفتــه اســت.
ً
در دوران جنــگ بینالمللــی دوم تقریبــا بــر فلســطین آرامــش حکمفرمــا بــود .از 28
آوریــل تــا  15مــه  1947ســازمان ملــل متحــد جلســات متعــددی بــرای رســیدگی بــه
مســئله فلســطین برگــزار کــرد و تصمیــم گرفــت کمیتـهای بــه نــام کمیتــه مخصــوص
ملــل متحــد فلســطین تشــکیل شــود .اعضــای کمیتــه مزبــور کــه از فلســطین دیــدن
کردنــد شــرح بازدیــد خــود را همــراه بــا پیشــنهادهایی تقدیــم ســازمان ملــل نمودند.
بنــا بــه تصمیــم و توصیــه گــروه نفــوذ و اعمــال فشــار امریــکا و نهضــت صهیونیســت
ا کثریــت اعضــای کمیتــه ســازمان ملــل متحــد در  29نوامبــر  ،1948رأی بــه تقســیم
سیاســی و وحــدت اقتصــادی فلســطین داد .طبــق نظریــه مزبــور کشــور فلســطین
بــه دو منطقــه عــرب و یهــود تقســیم میشــد کــه شــهر بیتالمقــدس بــه هیــچ یــک
از مناطــق تعلــق نداشــت و تحــت اداره سرپرســتی شــورای قیمومیــت ســازمان ملــل
متحــد قــرار گرفــت.
در چهاردهــم مــاه مــه  ،1948دولــت انگلیــس بــه قیمومیــت خــود خاتمــه داد و
قشــون خــود را از آن کشــور خــارج نمــود .در همــان روز شــورای ملــی یهــود در تلآویو
انعقــاد یافــت و بنگوریــون موجودیــت دولــت اســرائیل را اعــام و چنــد ســاعت بعــد
ً
«ترومــن» رئیــس جمهــور وقــت امریــکا دولــت جدیدالتأســیس را عمــا بــه رســمیت
شــناخت.
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بررسی حاکمیت و ملیت در قدس در ادوار تاریخ
از آنجــا کــه یکــی از مؤلفههــای مهــم ژئوپلتیــک قــدس ناهمگونــی مذاهــب و
یگــردد ولــی آمارنــگاری
فرهنگهــا بــوده و ایــن امــر باعــث پیچیدگــی ژئوپلتیکــی م 
عربــی ـ اســامی بیتالمقــدس نشــان میدهــد کــه ا کثــر ســا کنین شــهر در طــول
تاریــخ ،عــرب بودهانــد .در قــرون  13و  14میــادی تعــداد ســا کنان عــرب شــهر،
بالــغ بــر  40هــزار نفــر بــوده اســت و همچنیــن بعــد از آزادی بیتالمقــدس در نبــرد
حطیــن جمعیــت مســلمان شــهر قــدس بیــن  70تــا  80درصــد از کل جمعیــت
شــهر بــود .منابــع تاریخــی دربــاره مســیحیان بیتالمقــدس ذ کــر میکننــد کــه
ا کثــر آنهــا اصلیــت عربــی دارنــد و بعضــی اصلیــت اروپائــی دارنــد .مهمتریــن طوائــف
مســیحی کــه در قــرن  13در بیتالمقــدس وجــود داشــتند شــامل التینهــا،
ســوریون (ســریانی) ،الیعاقبــه ،ارمنــی ،ارتدوکــس ،النســاطره ،الهنــود ،االحبــاش
و الجورجیــون بودنــد.
امــا حضــور یهودیــان در قــدس در دوران اســامی بســیار کــم بــود و آنهــا بــه
دنبــال انعقــاد پیمــان صلــح و دریافــت اماننامــه در دوران خلیفــه دوم در ایــن
شــهر حضــور پیــدا کردنــد .بــر اســاس ایــن پیمــان یهودیــان اجــازه اقامــت در
بیتالمقــدس را نداشــتند ولــی آنهــا بــا پوشــش خدمــت در مســجداالقصی در
ایــن شــهر نفــوذ کردنــد ولــی خلیفــه عمربــن عبدالعزیــز بــه وجــود یهودیــان در ایــن
شــهر مقــدس پایــان داد .بــه اختصــار میتــوان گفــت کــه اعــراب در بیتالمقــدس
در تمــام اعصــار قدیــم و حتــی در دوران اشــغال ایــن شــهر توســط اروپائیــان
حضــور مســتمر داشــتهاند بطــوری کــه تمــام آثــار تاریخــی باقیمانــده در قــدس
عربــی بــوده و در تمــام محــات و مناطــق بیتالمقــدس ایــن آثــار بــه چشــم
میخــورد .در دوران اســامی شــعاع حضــور علمــی ،فرهنگــی و تمدنــی مســلمانان
در بیتالمقــدس بــه قــدری تابنــا ک بــود کــه طــاب علــم و معرفــت از تمــام عالــم
اســامی در آنجــا گــرد هــم میآمدنــد.
بــا بررســی ادعاهــای متفکــران یهــودی در اثبــات وجودشــان در بیتالمقــدس
متوجــه مــ ـیشویم کـ ــه آنهــا دوران و اعصــار تاریــخ
قــدس را فرامــوش میکننــد و بــر روی آن ســرپوش میگذارنــد بخصــوص دوره
طوالنــی حا کمیــت عربــی ـ اســامی از قــرن هفتــم میــادی تــا زمــان اشــغال کامــل
قــدس در ســال  1967را نادیــده میگیرنــد .حیــات بیتالمقــدس تحــت حا کمیــت
اســامی بیــش از دوازده و نیــم قــرن ادامــه داشــته اســت .همچنیــن ایــن مدت غیر
از مــدت زمانــی اســت کــه قــدس حیــات عربــی صــرف قبــل از ظهــور اســام داشــته
کــه ایــن دوران هــم قــرون متعــددی را شــامل میگــردد .بــه ایــن دالیــل بایــد
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گفــت کــه ادعاهــای رژیــم صهیونیســتی بــرای برگــزاری جشــنهای ســه
هزارمیــن ســال تأســیس بیتالمقــدس و ادعایــش مبنــی بــر اینکــه ســه هــزار
ســال بطــور متوالــی قــدس پایتخــت یهــود بــوده اســت ،معتبــر و قانونــی نبــوده
اســت و ایــن ادعــا بــر جعــل آشــکار تاریــخ بنــا گردیــده اســت.

موضع رژیم صهیونیستی در مورد قدس
پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران از جنبههــای مختلــف به تشــدید مبــارزات
ضدصهیونیســتی مســلمانان انجامید و روند مبارزه فلســطینیها را دگرگون ســاخت.
رژیــم شــاه یــک متحــد نیرومنــد غــرب و اســرائیل در منطقــه حســاس خاورمیانــه بــه
شــمار مــی آمــد .ایــران در زمــان شــاه بــازار واردات انبــوه کاالهــا و محصــوالت اســرائیلی
بــود کــه اقتصــاد رژیــم اشــغالگر را رونــق مــی بخشــید و از ســوی دیگــر شــاه بــا صــدور و
تأمیــن نفــت مــورد نیــاز اســرائیل بــه کمــک ایــن رژیــم مــی شــتافت و نفــت ایــران در
مجموعــه اقتصــاد و صنایــع اســرائیل تبدیــل بــه گلوله و ســاحی می شــد که بر ســینه
فلســطینیان می نشســت .ایران پایگاهی برای عملیات جاسوســی اســرائیل و کنترل
اعــراب منطقــه شــده بــود .افشــای روابــط پنهــان و آشــکار شــاه بــا اســرائیل و مخالفــت
بــا کمکهــای بیدریــغ رژیــم شــاه بــه دشــمن مشــترک مســلمانان یکــی از انگیــزه هــای
قیــام امــام خمینــی را تشــکیلمی داد کــه خــود در ایــن بــاره فرمــوده اســت:
«یکــی از جهاتــی کــه مــا را در مقابــل شــاه قــرار داده اســت کمــک او بــه اســرائیل اســت.
مــن همیشــه در مطالبــم گفتــه ام کــه شــاه از همــان اول کــه اســرائیل بوجــود آمــد بــا او
همــکاری کــرده و وقتــی کــه جنــگ بیــن اســرائیل و مســلمانان بــه اوج خــود رســیده
بــود ،شــاه همچنــان نفــت مســلمین را غصــب کــرده و بــه اســرائیل مــی داد و ایــن امــر
خــود از عوامــل مخالفــت مــن بــا شــاه بــوده اســت»
ســرنگونی شــاه و حا کمیــت نظــام اســامی در ایــران نخســتین ضربــه مهلکــی بــود کــه
اهــداف توســعه طلبانــه صهیونیســتها را بطــور جــدی بــه مخاطــره افکنــد .تأثیــر پیــام
انقــاب اســامی و رهبــری آن بــر افــکار عمومــی آنچنــان گســترده بــود کــه وقتــی انــور
ســادات معاهــده ســازش را در کمــپ دیویــد امضــا کــرد دولــت مصــر از جرگــه اعــراب و
حتــی از جمــع رژیمهــای مرتجــع عــرب نیــز اخــراج شــد و در انــزوای کامــل قــرار گرفــت.
بــا نگاهــی بــه زمینــه هــا و عناصــر دخیــل در پیــروزی انقــاب اســامی کــه نطفــه هــای
آن از قیــام پانــزده خــرداد  1342منعقــد و حتــی بــا اشــاره به جنبش های مذهبی نظیر
لغــو امتیــاز تنبا کــو و ...درمــی یابیــم کــه الگــوی بســیج سیاســی تودههــا کــه بــر اســاس
آ گاهی بخشــی و مبارزه درونی و خودســازی و ظلم ســتیزی بســتر آن بود ،به عنوان
اســتراتژی امام و انقالب اســامی در تمامی ابعاد آن انتخاب و دنبال می شــود.
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در راســتای پیونــد دادن میــان اندیشــه هــای متجددانــه امــام خمینــی بــا مســئله
فلســطین الزم اســت اصولــی را کــه امــام در زمینــه پایــه هــا و ســاختار روحــی ،معنــوی
و عملــی مبــارزان بــا ظلــم بــا همــه نمودهــای آن و مســئله فلســطین بــه طــور خــاص
ترســیم کــرده انــد ،بیــان کنیــم .امــام خمینــی مبــارزه با تمامــی انواع ظلــم ـ اســتکبار ـ را
در خــارج بــه درون انســان مجاهــد و مکتبــی ســوق مــی دهــد و آغــاز مبــارزه را از درون
انســان مکتبــی دانســته اســت ،تــا پــس از تحقــق پیــروزی بــر هــوای نفــس و دشــمن
درونــی ،بتوانــد مبــارزه را بــا دشــمن بیرونــی آغــاز کنــد و ایــن نشــان از انعــکاس واقعــی
مفاهیــم انقــاب انســانی در اســام اســت.
در ایــن زمینــه امــام خمینــی اســتقالل سیاســی کشــور را با مبــارزه درونی انســان پیوند
داده و مــی فرمایــد کــه ا گــر بخواهیــد کشــورتان مســتقل باشــد تــا دیگــران در امــور
داخلــی شــما دخالــت نکننــد بایــد درون خــود را اصــاح کنیــد.
از ســوی دیگــر امــام ارزش و تأثیــر داشــتن علــم و معرفــت را بــا مبــارزه درونــی انســان
مرتبــط کــرده و از داشــتن علــم بــدون مبــارزه بــا هوای نفس برحذر داشــته اســت و می
فرمایــد؛ ا گــر نفــس تزکیــه نشــود ،علــم حجــاب ســیاه خواهــد بــود.
امــام خمینــی قلمــرو مبــارزه درونــی و مبــارزه بــا دشــمن کــه بایــد بــا او رویارویــی کــرد
را ایــن چنیــن ترســیم مــی کنــد و مــی فرمایــد کــه شــیطان درون انســان خــود انســان
و هــوای نفســانی اوســت .امــام مبــارزه درونــی را از خــود انســان مــی دانــد تــا نقــش
اندیشــه را در ســازندگی انســانی نشــان دهــد و بتوانــد او را در مبــارزه خارجــی بــا ظلــم و
اســتکبار توانمنــد ســازد و مــی فرمایــد تعدد نفــرات در جنگ نقش نــدارد بلکه توانایی
فکــر انســان تعییــن کننــده اســت .و ایــن نشــان دهنــدة درک اصولــی از شــیوه هــای
مبــارزه خارجــی اســت .در ایــن جــا انســان آمــاده مــی شــود تــا بــا ســاح صبــر ،اراده و
اســتقامت و عــدم یــأس و ناامیــدی مبــارزه خارجــی را آغــاز کنــد ،مبــارزه ای کــه امــام
خمینــی بــرای آن زمــان و یــا مــکان خاصــی را تعییــن نمــی کنــد زیــرا دشــمن همــواره
شــرارت و خشــونت و خالصــه «ظلــم» را پیشــه خــود قــرار داده اســت.
امــام خمینــی از انســان مکتبــی انتظــار دارد تــا اصــول و ارزش مبــارزه را درک کنــد و از
صراط مســتقیم و اســام منحرف نشــود .صراط مســتقیم در اندیشــه امام چیســت؟
صــراط مســتقیم در رویارویــی بــا اســتکبار ظالــم جهانــی تجلــی مــی کنــد ســپس عنصر
انســان را کــه از پیــش خــود را بــرای مبــارزه آ گاهانــه گســترده آمــاده ســاخته اســت مهم
مــی دانــد ،تــا سرنوشــت انســان ـ ملــت را بــا یــک فــرد حتــی ا گــر خــود امــام باشــد پیونــد
ندهند.
امــام در ایــن خصــوص مــی فرمایــد کــه ا گــر خمینــی ســازش کنــد ،ملــت مســلمان
ســازش نخواهــد کــرد .و بدیــن ســان دورنمــای مبــارزه بــا ظلــم را بــه اراده یــک فــرد یــا
اراده موازنــه قــدرت پیونــد نمــی دهــد تــا مبــارزه به زیان مبــارزه جویان به پایان نرســد.
امــام خمینــی از دیربــاز و از آغــاز مبــارزه طوالنــی خــود ســعی کــرد تــا پــل ارتباطــی بــا
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فلســطین برقــرار ســازد زیــرا درک عمیــق از ایــن مســئله که مبارزه در فلســطین
بــر ســر تصــرف یــک محــدوده جغرافیایــی کوچــک نیســت ،بلکــه مبــارزه گذشــته،
حــال و اینــده اســام اســت زیــرا فلســطین نمــاد مقدس (مذهبــی ،تاریخی و سیاســی)
است؛ امام خمینی مسئله فلسطین را از محدوده تنگ ملی گرایی و میهنی بیرون
آورده و بــا ترســیم چارچــوب جدیــد ،بــه آن محتوایــی انســانی بخشــید .فلســطین در
اندیشــه هــای امــام خمینــی از قلمــرو فلســطین بیــرون آمــد و بــه مســئله ای کــه مــورد
اهتمــام یکتاپرســتان اســت ،تبدیــل شــد .ایشــان مــی فرماینــد کــه مســئله قــدس
یــک مســئله شــخصی و مربــوط بــه یــک کشــور نمــی باشــد و در حــال حاضــر مســئله
مربــوط بــه مســلمانان نیــز نمــی باشــد ،بلکــه مســئله فلســطین بایــد مــورد اهتمــام
موحدیــن جهــان باشــد .امــام پــس از ترســیم مفاهیــم انســانی آرمــان فلســطین بــه
مفاهیــم اســامی مســئله فلســطین مــی پــردازد و نقش برجســته امــت را در قبــال این
مســئله تعییــن کــرده و رســالت آزادی فلســطین را بــه عهــده امــت گــذارده اســت و مــی
فرمایــد قــدس از آن مســلمانان اســت و بایــد بــه آنــان بازگردانــده شــود .ایشــان مســئله
فلســطین را محــور اساســی طــرح اســامی جهانــی قــرار داد ،و روز قــدس را روز حیــات
اســام ،و همچنیــن روز قــدس را روز تعییــن سرنوشــت ملتهــای مســتضعف شــمرده
انــد و از ملــت مــی خواهــد تــا اقــدام هــای اصولــی و عملــی را اتخــاذ کننــد و مــی فرمایــد
کــه وظیفــه و تکلیــف همــه مــا نابــودی اســرائیل اســت .ایشــان مــی فرمایــد کــه رهبــران
بداننــد کــه مذا کــرات سیاســی بــا سیاســتمداران جنایتــکار تاریــخ ،قــدس و فلســطین
را نجــات نمــی دهــد.
ایــن پیامــی آشــکار بــه تمامــی کســانی اســت کــه ســعی کــرده و مــی کننــد تــا مســئله
قــدس را بــه سرنوشــت خویــش و نــه سرنوشــت اســام پیونــد دهنــد .امــام خمینــی
مســئله فلســطین را زنــده کــرد و آن را در چارچــوب اســام و جهــان قــرار داد و بدیــن
ســان آرمــان فلســطین را از مســئله ای کــه مربــوط بــه ملــت فلســطین اســت بیــرون
آورد و بــه آن بعــد جهانــی داد ،کــه بایــد جهان اســام و ملتهای اســامی بــه آن اهتمام
ورزنــد و بــا یکدیگــر متحــد شــوند تــا بتواننــد بــا رژیــم صهیونیســتی مبــارزه کننــد.
بــا توجــه بــه آنچــه کــه مذکــور افتــاد و از آنجا که اندیشــه هــا و دیدگاههای حضــرت امام
تأثیــر ســاختاری در دیدگاههــای انقــاب اســامی برجــای گذاشــت و انقــاب اســامی
نقطــه عطفــی در نهضــت بیدارگــری اســامی بــود زیــرا از یــک ســو بــدان تپــش نوینــی
بخشــید و از ســوی دیگــر بــه آن محتــوای سیاســی داد زیــرا تــا پیــش از آن ،نهضــت
بیدارگــری یــک جریــان فکــری ـ فرهنگــی و روشــنفکری مذهبــی بــود کــه دعــوت بــه
بازگشــت به خویشــتن ،بازگشــت به هویت اســامی و ارزشــهای فرا گیر مشــترک میان
امــت اســامی مــی نمــود.
طبیعــی بــود کــه پیــام انقــاب اســامی ایــران ،مســلمین را تــکان دهــد و احساســات
آنهــا را برانگیــزد و مواضــع رهبــری انقــاب ایــران ،حضــرت امــام خمینــی مــورد
توجــه مســلمانان مبــارز در جهــان از جملــه مجاهدیــن فلســطینی قــرار گیــرد
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و اســامگرایی را احیــا کنــد .مــردم فلســطین ،پیــش از انقــاب ایــران هــم مســلمان
بودنــد امــا ریســمانی کــه آنــان را بــه هــم پیونــد مــی داد و گــرد هــم مــی آورد یعنــی عامــل
وحــدت آنــان« ،عربیــت» بــود و اســام در درجــه دوم قــرار مــی گرفــت ،بــه همیــن دلیــل
بود که فلســطینیها با عقاید مختلف اســامی ،مســیحی و مارکسیســتی در یک گروه
یــا ســازمان متشــکل مــی شــدند .بــا پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ،اندیشــة توانایــی
اســام بــرای اتحــاد و پیــروزی قــوت یافــت و توجــه دوبــاره مبــارزان مســلمان را بــه خــود
جلــب کــرد.
پیونــد انقــاب اســامی ایــران و فلســطین ،ســالها پیــش از پیــروزی در جبهــه هــای
مشــترک نبــرد بــا اســرائیل بــه وجــود آمــده بــود کــه چریکهــای ایرانــی بــرای مبــارزه بــا
شــاه بــه اردوگاههــای فلســطینی مــی رفتنــد و آمــوزش مــی دیدنــد .این پیوند از ســالها
پیــش تکویــن یافتــه بــود کــه امــام خمینــی اجــازه داده بــود ثلــث ســهم مبــارک امــام و
خمــس و نیــز زکــوات شــرعی صــرف حمایــت از جنبــش فلســطین گــردد.
شــعار «امــروز ایــران فــردا فلســطین» در بحبوحــة انقــاب ســال  57بــه صهیونیســتها
بیــم و بــه فلســطینیها امیــد مــی داد و بهتریــن گــواه آن اظهــارات رهبــران فلســطین
و کادر مرکــزی ســازمان آزادیبخــش فلســطین دربــاره انقــاب اســامی و امــام خمینــی
در ســالهای اولیــه انقــاب اســت کــه ایــن اظهــارات در مطبوعــات داخلــی و خارجــی
منتشــر مــی شــد.
مبــارزه بــا اســرائیل منحصــر بــه انقــاب ایــران نبــود ،پیــش از انقــاب نیــز قدرتهــای
بلــوک شــرق بــه رهبــری اتحــاد جماهیــر شــوروی و نیــز کشــورهای مترقــی دیگــر بــه
ظاهــر حامــی فلســطینیها بودنــد .امــا ایــن حمایــت هــا ناشــی از تضــاد منافــع و رقابــت
قدرتهــای جهانــی و یــا در عالــی تریــن شــکل آن اعتقــاد بــه حــق حیــات بــرای ملــت
فلســطین بــود ولــی هیچیــک از آنهــا بــا اصــل موجودیــت اســرائیل تضــاد نداشــتند
بلکــه آن را بــه رســمیت شــناخته بودنــد و بــه عنــوان یــک کشــور تجاوزگــر بــا آن مبــارزه
مــی کردنــد ،در حالیکــه انقــاب اســامی ایــران و امــام خمینــی بــا اســاس موجودیــت
رژیــم صهیونیســتی بــه عنــوان یــک کشــور مخالــف بــوده و آن را غاصــب و بقــای دولــت
صهیونیســتی را بــه هــر شــکل ممکــن موجــب تــداوم فتنــه در بــاد اســامی مــی
دانســتند و ایــن تفکــر بــود کــه غــرور ملــی و دینــی و بیــداری اســامی را در فلســطینیان
اوج داد و اســرائیل و حامیانــش را بیمنــا ک ســاخت.
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انتفاضه تبلور استراتژی انقالب اسالمی در فلسطین
در آوریــل  1987کنفرانــس ســران عــرب در عمــان منعقــد شــد و بطــور بــی ســابقه
ای ،هیچگونــه موضعــی در زمینــه مبــارزه علیــه رژیــم صهیونیســتی دربرنداشــت.
تمــام توجــه کنفرانــس مصــروف جنــگ ایــران و عــراق شــده بــود و بطــور کلــی ایــن
کنفرانــس در خــط کمــپ دیویــد حرکــت مــی کــرد.
فلســطینیها کــه ســالها بــود انتظــار مــی کشــیدند امــت و دول عربــی آنهــا را از آوارگــی
نجــات بخشــند ،بــا توجــه بــه خــود مشــغولی هــای گروههــا و احــزاب فلســطینی
و اختالفــات و انشــعابات پــی در پــی آنــان و بــا مشــاهده ایــن بــی توجهــی آشــکار
رژیمهــای عربــی بــه اوضــاع فال کــت بــار فلســطینیان ،آخریــن امیدهــا از اقدامــات
و حمایتهــای دولتهــا و کارســاز بــودن اندیشــه ناسیونالیســم عربــی قطــع شــد
و اندیشــه اتــکاء بــه اســام و حرکــت از درون کــه بــا پیــروزی انقــاب اســامی در
ایــران بــه نحــو موفقیــت آمیــزی تجربــه شــده بــود ،قــوت گرفــت .در ایــن شــرایط
فاجعــه خونیــن کشــتار زائریــن بیــت اهلل الحــرام توســط عمــال حکومــت ســعودی
بــه وقــوع پیوســت و بیــش از  400زائــر خانــه خــدا بــه جــرم فریــاد برائــت از مشــرکین
و ســردادن شــعار مــرگ بــر آمریــکا و اســرائیل ،در خــون غلطیدنــد کــه قریــب 10
نفــر آنــان از فلســطینیان ســرزمینهای اشــغالی بودنــد و مراســم بزرگداشــت ایــن
شــهدا در شــهرهای رام اهلل و الخلیــل و دیگــر مناطــق اشــغالی برگــزار گردیــد.
ایــن رخدادهــا زمینــه ای شــد تــا در پائیــز  1987رونــد جدیــدی از قیــام و مبــارزه
بــا اســرائیل توســط ســا کنین ســرزمینهای اشــغالی آغــاز شــود کــه انتفاضــه نــام
گرفــت .انتفاضــه در لغــت یعنــی قیــام ،تــکان و جنبــش (تــکان گنجشــک خیــس
شــده در آب بــرای اینکــه قطــرات آب را کــه بــر انــدام او ســنگینی مــی کنــد از
پرهایــش بپرا کنــد و ســبکبال بــرای پــرواز شــود) قیامــی کــه ناخالصیهــا را کنــار مــی
زنــد تــا بتوانــد اوج گیــرد .تــا پیــش از ایــن هــر قیــام (انتفاضــه) منســوب بــه گــروه
خاصــی بــود ماننــد فتــح انتفاضــه (قیــام فتــح) کــه گروهــی بــود کــه در مــه ســال
 1983از ســازمان الفتــح جــدا شــد و بــرای اینکــه بیــن خــود و ســازمان فتــح بــه
رهبــری عرفــات تمایــزی ایجــاد کنــد یــک پیشــوند انتفاضــه بــه الفتــح افــزود .امــا
ایــن بــار در ســال  1366( 1987ه ـ  .ش) انتفاضــه دیگــر هیــچ پیشــوند و پســوندی
نداشــت .حرکــت انتفاضــه (قیــام) اعتراضــی مردمــی بــود نســبت بــه ادامــه اشــغال
ســرزمین فلســطین کــه دارای اهــداف و آثــار زیــر بــود:
 .1خارج کردن قضیه فلسطین از بوته فراموشی
 .2جلب توجه افکار عمومی جهان
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 .3همزمانــی انتفاضــه بــا مــوج اســامگرایی در منطقــه کــه خــود رنــگ و بــوی
خاصــی بــه انتفاضــه داده اســت.
 .4طرح ضرورت حل مسئله فلسطین
 .5سعی اروپای غربی برای نزدیکی بیشتر به قضیه فلسطین
 .6القــای شــبهه در صحــت سیاســت اســرائیل حتــی در میــان یهودیــان آمریــکا
بــه نحــوی کــه عــده ای اعتقــاد پیــدا کردنــد بــرای جلوگیــری از منفورتــر شــدن
چهــره اســرائیل (در اثــر قیــام مردمــی و مقابلــه نیــروی صهیونیســتی بــا مــردم) بایــد
امتیازاتــی بــه فلســطینیها داده شــود.
 .7تهدید امنیت داخلی موجودیت صهیونیستی
 .8تحــت الشــعاع قــرار دادن اختالفــات گروههــای فلســطینی و دنبالــه رو کــردن
ً
دولتهــا و ســازمانهایی کــه قبــا ابتــکار عمــل تعییــن سرنوشــت فلســطین را در
چهارچــوب منافــع خــود بــه دســت گرفتــه بودنــد.
بــرای نخســتین بــار بــود کــه پــس از گذشــتن بیــش از چهــل ســال از اشــغال
فلســطین و موجودیــت رژیــم صهیونیســتی ،فلســطینیها در موضــع هجــوم و
اســرائیلیها در موضــع دفــاع قــرار مــی گرفتنــد .حرکــت انتفاضــه از جهاتــی شــبیه
انقــاب اســامی ایــران اســت ،از جملــه اینکــه وابســته بــه هیــچ گــروه و ســازمان
خاصــی نیســت .یکــی از مشــخصه هــای انقــاب اســامی ایــران ایــن بــود کــه تــا
پیــش از وقــوع انقــاب ،ســازمان هــای اســامی و غیراســامی و ملــی گونا گــون و
افــرادی از طیــف هــای فکــری مختلــف بطــور انفــرادی ،علیــه رژیــم شــاه مبــارزه
مــی کردنــد و ا کنــون شــاهد الگــوی جدیــدی از مبــارزه مــردم فلســطین بــرای
کســب حقــوق حقــه خویــش هســتیم و ایــن وزنــه جدیــدی در معــادالت منطقــه
محســوب مــی گــردد و زاویــه دیگــری از اهمیــت ژئوپلتیــک قــدس را در برابــر
دیــدگان جهــان گشــوده اســت.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

نتیجه گیری
ـ قــدس دارای ابعــاد خــاص ژئوپولتیکــی بــوده و قوانیــن خــاص ایــن علــم بــر آن
حا کــم و ســاری و جــاری بــوده و خواهــد بــود.
ـ بــار ایدئولوژیــک ایــن شــهر مقــدس و تاریخچــه آن نیــز از مهمتریــن مؤلفــه هــای
ژئوپولتیکــی ایــن شــهر مــی باشــد.
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ـ قــدس بعنــوان خاســتگاه و تالقــی ادیــان توحیــدی همــواره مــورد توجــه
ً
پیــروان ایــن ادیــان و مخصوصــا مســلمین بــوده اســت.
ـ آرزوی صهیونیســم جهانــی از ابتــدای شــکل گیــری اشــغال قــدس و سیاســت
کنونــی آن یهــودی ســازی ایــن شــهر مــی باشــد.
ً
ـ قــدس از ســال  15تــا ســال ( 1337ه ـ  .ق) جــز مــدت تقریبــا یــک قــرن هنــگام
ً
وقــوع جنگهــای صلیبــی دائمــا تحــت تســلط مســلمانان بــوده و توســط آنــان اداره
و پیــروان مذاهــب گونا گــون در آزادی کامــل زندگــی مــی کردنــد.
ـ مســئله قــدس فراتــر از یــک مســئله جغرافیائــی و منطقــه ای و مربــوط بــه اعــراب و
یــا فلســطینیان بــوده و بــه تمــام جهــان اســام مربــوط مــی شــود.
ـ علمــای اصیــل و مبــارز جهــان اســام اعــم از شــیعه و ســنی همــواره بــرای
آزادســازی ایــن شــهر و برگشــت آن بــه آغــوش اســام تــاش نمــوده انــد.
ـ راه رهایــی قــدس از چنــگال صهیونیســم جهانــی توســل بــه شــیوه مبارزاتــی
ظلــم ســتیزی امــام خمینــی مــی باشــد ،مؤلفــه هــای ایــن مــدل ،هویــت اســامی
فلســطین ،اتحــاد امــت اســامی ،مبــارزه درونــی یــا تزکیــه و انســجام درونــی
نیروهــای مبــارز ،دشــمن شناســی و افشــای مســتمر ماهیــت رژیــم صهیونیســتی
و بهــره منــدی از قابلیتهــای جهــان اســام مــی باشــند.
ـ انتفاضه کنونی فلسطین تبلور استراتژی انقالب اسالمی در فلسطین میباشد.
ـ قــدس یــک شــهر اســامی بــوده و همــواره اســامی خواهــد بــود و پیــروان ســایر
ادیــان آزادانــه بــه زندگــی خــود ادامــه خواهنــد داد.
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زندگی نامه مختصر خدیجه(س)
ُ
پدر او :خو یلد بن عبد الغری بن ق َصی بن كالب است.
مادر او :فاطمه دختر زائده بن َأصم است.
تولد :سال  68پیش از هجرت
فرزندان :قاسم ،عبدا ،...زینب ،ام كلثوم ،فاطمه و رقیه می باشند.
لقب :طاهره
وفات :در ماه رمضان سال دهم بعثت و پس از سه روز بعد از وفات ابوطالب است.

پیغمبــر(ص) او را در حجــون دفــن كــرد و خــود او را در قبــر گذاشــت و ســال وفــات
او عــام االحــزان (ســال انــدوه هــا) نامیــده شــده اســت و خدیجــه بــه هنــگام وفــات
 65ســال داشــت.
حضــرت خدیجــه ســام اهلل علیهــا یکــی از چهــار زن کامــل دنیــا ،اولیــن و بهتریــن
ّ
ّ
همســر رســول خــدا صلــی اهلل علیــه وآلــه و ســلم و مــادر فاطمــه زهــرا و طاهــر* اســت.
کنیــه او «ام هنــد» اســت و قبــل از رســول خــدا دو شــوهر بــه نامهــای «عتیــق بــن
عائــذ» و «عمــرو الکنــدی» داشــت و از آنهــا فرزندانــی بــه دنیــا آورده بــود.
ّ
ّ
جریــان خواســتگاری و ازدواج رســول خــدا صلــی اهلل علیــه وآلــه و ســلم بــا خدیجــه
خواندنــی و ّ
مفصــل اســت .خدیجــه بــه رســول خــدا گفت«:مــن بــرای شــما زنــی را
در نظــر گرفتـهام».
رسول خدا فرمود«:او کیست؟»
خدیجه عرض کرد «:او کنیز شما خدیجه است».
خدیجــه کــه یکــی از ثروتمنــدان عــرب بــه شــمار مــی آمــد و نوشــته انــد هشــتاد
هــزار شــتر و پــول هــای فراوانــی در دســت افــراد مختلــف بــرای تجــارت داشــت،
وقتــی مــی خواســت بــا رســول خــدا ازدواج کنــد ،گفت«:بــه خــدا قســم ای محمـــد،
ا گــر مــال تــو کــم اســت ،مــال مــن زیــاد اســت .کســی کــه خــودش را در اختیــار تــو
میگــذارد ،چگونــه مالــش را در اختیــارت نگــذارد؟! مــن بــا تمــام امــوال و کنیزانــم
در اختیــار تــوام».
خدیجــه بعــد از ازدواج بــا رســول خــدا بــه عمویــش ،ورقــه ،فرمــود «:ایــن امــوال
مــرا بگیــر و نــزد محمـــد ببــر و بــه او بگــو مــن تمــام امــوال و بــردگان و آنچــه را در
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اختیــار مــن اســت بــه او هدیــه میکنــم».
ورقــه ایــن خبــر را در بیــن زمــزم و مقــام ابراهیــم بــا صــدای بلنــد بــه گــوش همــه
مــردم رســانید و آنهــا را شــاهد گرفــت.
در جریــان کنــاره گیــری رســول خــدا از خدیجــه قبــل از ایجــاد نطفــه فاطمــه
علیهاالســام ،پیامبرعمــار یاســر را نــزد خدیجــه فرســتاد و فرمــود بــه او بگــو«:ای
خدیجــه گمــان مبــر کــه کنــاره گیــری مــن از توســت .نــه ،خداونــد بــه مــن چنیــن
امــر فرمــوده اســت .گمانــی جــز خیــر مبــر و بــدان ،خداونــد هــر روز چندیــن بــار بــه
مالئکــه اش بــه تــو مباهــات و فخــر میکنــد».
خدیجــه علیــه اســام در هنــگام زایمــان فاطمــه علیهاســام تنهــا بــود و زن هــای
مکــه و قریــش از او کنــاره گرفتــه بودنــد .خدیجــه را غــم و انــدوه فــرا گرفتــه بــود
کــه نا گهــان چهــار زن بلندقامــت شــبیه زنهــای بنــی هاشــم وارد اتاقــش شــدند.
خدیجــه ترســید .آنهــا عرضــه داشــتند «:محــزون مبــاش ای خدیجــه .مــا
فرســتادگان پــروردگار توایــم .مــا خواهــران توایــم :ســاره و آســیه و مریــم و صفــرا.
آمــده ایــم تــا تــو را کمــک کنیــم ».
امــام صــادق علیــه الســام فرمــود :وقتــی خدیجــه علیهاســام وفــات کــرد ،فاطمــه
علیهاســام بــه رســول خــدا پنــاه بــرد .بــه دور پیامبــر میچرخیــد و میگفت«:پــدر
جــان ،مــادر مــن کجاســت؟»
جبرئیــل علیــه الســام نــازل شــد و عرضــه داشــت«:ای رســول خــدا ،پــروردگارت
امــر فرمــود بــه فاطمــه ســام برســان و بگــو مــادرش در خانــه ای اســت از یاقــوت و
زبرجــد کــه اطاقهایــش از طــا و ســتونهایش از یاقــوت قرمــز ســاخته شــده و بــا
آســیه و مریــم همنشــین اســت ».
آخریــن ســخن خدیجــه ،بــه هنگامــی كــه بــر بســتر مــرگ خفتــه بــود ،از درد و رنــج
هائــی كــه در راه پیامبــر(ص) دیــده بــود كــم ارج تــر نبــود .لحظــه ای كــه شــبح مــرگ
بــر چهــره او ســایه افكنــده بــود بــه پیامبــر چنیــن مــی گویــد:
« ای رســول خــدا  ......مــن در حــق تــو كوتاهــی كــردم و آنچــه شایســته تــو بــود،
انجــام نــدادم.از مــن در گــذر و ا گــر ا كنــون ،دل در طلــب چیــزی داشــته باشــم,
خشــنودی توســت».
كلمــات بــر لبــان پا كــش مــی لغــزد و آخریــن نفســهایش را بــا خشــوع و ایمــان بــر مــی
آورد  ......خــدا خدیجــه را رحمــت كنــد .آن نمونــه بــارز زن مســلمان كــه بــرای
عقیــده و رســالتش پیــكار كــرد.
طاهــر پســر رســول خــدا و خدیجــه بــود کــه پــس از بعثــت بــه دنیــا آمــد ولــی ماننــد
دیگــر پســران پیامبــر در مکــه فــوت کــرد .
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ابــن عبــاس گفتــه اســت :رســول خــدا (ص) بــر روی زمیــن چهــار خــط كشــید و
گفــت آیــا مــی دانیــد ایــن چیســت؟
گفتند :خدا و رسولش داناترند.
پــس رســول خــدا (ص) گفــت :بهتریــن زنــان اهــل بهشــت چهــار تــن هســتند:
خدیجــه دختــر خویلــد ،فاطمــه دختــر محمــد (ص) ،مریــم دختــر عمــران و آســیه
دختــر مزاحــم زن فرعــون.
مناقــب خدیجــه فــراوان اســت و او از میــان زنــان كســی اســت كــه بــه مرحلــه كمــال
رســیده اســت .او خردمنــد و بــا جــال و متدیــن و پا كدامــن و بزرگــوار و از اهــل
بهشــت بــود .پیغمبــر (ص) او را ســتایش مــی كــرد و بــر دیگــر زنــان مؤمــن برتــری
مــی داد و او را بســیار بــزرگ مــی داشــت تــا جائیكــه عایشــه مــی گفــت :بــه زنی رشــك
نبــردم آنچنــان كــه بــه خدیجــه حســد ورزیــدم زیــرا كــه پیامبــر (ص) بســیار زیــاد از
او یــاد می كــرد.
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تولد امام حسن مجتبی(ع)
قطعه ای از كتاب زندگانى امام حسن مجتبى علیه السالم ،ص 3 .تا  8و 474تا 484
سید هاشم رسولى محالتى

پیــش از ایــن در تاریــخ زندگانــى پیامبــر بزرگــوار اســام در حــوادث ســال ســوم
هجــرت ذكــر شــد كــه ســبط ا كبــر آن حضــرت ،امــام حســن(ع) ،در ســال ســوم بــه
دنیــا آمــد ،و مشــهور آن اســت كــه ایــن مولــود فرخنــده در شــب نیمــه مــاه رمضــان-
بهتریــن ماههــاى خدا-متولــد شــده ،و البتــه در ایــن بــاره در كتابهــاى شــیعه و
ســنت اقــوال دیگــرى هــم نقــل شــده كــه خــاف مشــهور اســت ()1

داستان والدت و مراسم نامگذارى
و امــا داســتان والدت بــه گونـهاى كــه در روایــات شــیخ صــدوق(ره)در امالــى و علــل و
عیــون اخبــار الرضــا(ع)و روایــات دیگــر محدثیــن شــیعه و اهــل ســنت آمــده و از امــام
ســجاد(ع) روایتشــده ایــن گونــه اســت كــه فرمــود:
چــون فاطمه(س)فرزنــدش حســن را بــه دنیــا آورد ،بــه پــدرش على(ع)عــرض كــرد:
نامــى بــراى او بگــذار ،على(ع)فرمــود :مــن چنــان نیســتم كــه در مــورد نامگــذارى او بــه
رســول خــدا پیشــى گرفتــه و ســبقت جویــم.در ایــن وقــت رســول خدا(ص)بیامــد ،و
آن كــودك را در پارچــه زردى پیچیــده ،بــه نــزد آن حضــرت بردند.حضــرت فرمــود :مگــر
مــن بــه شــما نگفتــه بــودم كــه او را در پارچــه زردنپیچید؟ســپس آن پارچــه را به كنارى
افكنــد و پارچــه ســفیدى گرفتــه و كــودك را در آن پیچیــد ،آنــگاه رو بــه على(ع)كــرده
فرمــود :آیــا او را نامگــذارى كــردهاى؟
عرض كرد :من در نامگذارى وى به شما پیشى نمىگرفتم!
رسول خدا(ص)فرمود :من هم در نامگذارى وى بر خدا سبقت نمىجویم!
در ایــن وقتخــداى تبــارك و تعالــى بــه جبرئیــل وحــى فرمــود كــه بــراى محمــد پســرى
متولــد شــده ،بــه نــزد وى بــرو و ســامش برســان و تبریــك و تهنیــت گــوى و بــه وى بگو:
براســتى كــه علــى نــزد تــو بــه منزلــه هارون اســت از موســى ،پــس او را بــه نام پســر هارون
نــام بنه!
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جبرئیــل از آســمان فــرود آمــد و از ســوى خــداى تعالــى بــه وى تهنیــت گفــت و ســپس
اظهــار داشــت :خــداى تبــارك و تعالــى تــو را مامــور كــرده كــه او را بــه نــام پســر هــارون
نــام بگــذارى .رســول خدا(ص)پرســید :نــام پســر هــارون چیســت؟عرض كرد« :شــبر».
فرمــود :زبــان مــن عربــى اســت؟ عــرض كــرد :نامــش را«حس ـن»بگذار ،و رســول
خــدا(ص)او را حســن نامیــد)2( ...
و در برابــر ایــن روایــت ،روایــات دیگــرى هــم در كتابهــاى علمــاى شــیعه و اهــل ســنت
آمــده كــه چــون حســن(ع)به دنیــا آمــد ،علــى(ع)او را«حرب»نامیــد ،و چــون رســول
تبــه على(ع)دســتور داد آن نــام را به«حس ـن»تغییر دهــد)3( ...
خدا(ص)اطــاع یاف 
و یــا اینكــه على(ع)نــام ایــن نــوزاد را«حمزه»گــذارد و چــون حســین بــه دنیــا آمــد نــام او
را«جعفر»گــذارد ،و پــس از آن رســول خدا(ص)على(ع)راطلبیــده و بــه او فرمــود :بــه من
دســتور داده شــده كــه نــام ایــن فرزنــد خــود را تغییــر دهــم ،ســپس بــه على(ع)دســتور
داد كــه نــام آن دو را«حسن»و«حســین»بگذارد ،و على(ع)نیــز بــه دســتور آن حضــرت
عمــل كــرد)4( ...
ولــى همــان گونــه كــه صاحــب كشــف الغمــه گفتــه اســت ،ایــن مطلــب بعیــد بــه نظــر
مىرســد ،و خــاف مشــهور و ضعیــف اســت ،و مشــهور همــان اســت كــه در روایتبــاال
ذكــر شــد ،و باقــر شــریف در كتــاب حیــاة الحســن ایــن گونــه روایــات را از موضوعــات و
جعلیــات دانســته و دلیلهایــى بــر ایــن مطلــب ذكــر كــرده كــه بهتــر اس ـتبراى اطــاع
بیشــتر بــه همــان كتــاب مراجعــه نماییــد)5( .
و در روایــات بســیارى از طریــق اهــل ســنت آمــده كــه ایــن دو نــام
شریف«حسن»و«حســین»در جاهلیتســابقه نداشــته و از نامهــاى بهشــتى اســت،
و متــن یكــى از آن روایــات كــه طبــرى در كتــاب ذخائــر العقبــى روایــت كــرده ،ایــن گونــه
اســت كــه عمــران بــن ســلیمان گفتــه:
«الحسنوالحسیناسمانمناسماءاهلالجنة،ماسمیتبهمافىالجاهلیة»()6
(حســن و حســین دو نــام از نامهــاى اهــل بهشــت اســت كــه در زمــان جاهلیتســابقه
نداشــته است).

انجام مراسم دینى و سنتهاى مذهبى
از جملــه ســنتهاى اســامى دربــاره نــوزاد ،گفتــن اذان و اقامــه در گــوش راســت و
چــپ اوســت كــه رســول خدا(ص)ایــن ســنت را دربــاره ایــن نــوزاد عزیــز انجــام داد،
و پــس از اینكــه او را بــه دســت آن حضــرت دادنــد ،در گــوش راســتشاذان و در
گــوش چــپ او اقامــه گفــت (. )7
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و نیــز بــراى نــوزاد جدیــد عقیقــه كرد(یعنــى گوســفندى بــراى او قربانــى كــرد
( )8و یــك ران آن را بــه قابلــه داد ،و در برخــى از روایــات اســت كــه ایــن كار را در
روز هفتــم انجــام داد (. )9
و در روایــت كلینــى(ره)در كافــى ایــن گونــه اســت كــه پــس از عقیقــه ایــن دعــا را
خوانــد:
«...بسم اهلل عقیقة عن الحسن»
(به نام خدا این عقیقهاى است از حسن)...
و به دنبال آن نیز این دعا را خواند:
«اللهــم عظمهــا بعظمــه ،و دمهــا بدمــه ،و شــعرها بشــعره ،اللهــم اجعلــه وقــاءا
لمحمــد و آلــه» ()10
(خدایــا اســتخوان آن در برابــر اســتخوان ایــن نــوزاد ،و گوشــتش در برابــر گوشــت
وى ،و خونــش در برابــر خــون او ،و مویــش در برابــر مــوى او ،خدایــا آن را وســیله
حفاظتــى بــراى محمــد و خاندانــش قــرار ده).
و همچنیــن رســول خدا(ص)دســتور داد مــوى ســر نــوزاد را در روز هفتــم بتراشــند
و هــم وزن آن نقــره صدقــه دهنــد ،و ســپس بــر ســر نوزاد«خلوق»-كــه نوعــى عطــر
مخلــوط بوده-مالیــد ،و بــه دنبــال آن بــه عنــوان مذمــت از رســم و شــیوه معمــول
آن زمــان كــه خــون بــر ســر نــوزاد مىمالیدنــد بــه اســماء كــه راوى حدیــث اســت
فرمــود« :یــا اســماء الــدم فعــل الجاهلیـة»
(اى اسماء مالیدن خون بر سر نوزاد از كارهاى زمان جاهلیت است!)
و در پــارهاى از روایــات اهــل ســنت آمــده كــه در روز هفتــم مراســم ختنــه نــوزاد نیــز
انجــام شــد ( ، )11ولــى ظاهــر روایــات شــیعه آن اســت كــه از جملــه مختصــات ائمــه
دیــن(ع)آن بــوده كه«مختون»(یعنــى ختنــه شــده)به دنیــا مىآمدنــد ،جــز آنكــه
بــه عنــوان اســتحباب و ســنت ،صورتــى ( )12از ایــن كار را انجــام مىدادنــد)13( ...
و از جملــه ســنتهاى نــوزاد در اســام تعویــذ او بــه دعاســت ،یعنــى بــراى ســامتى و
حفــظ او از چشــم زخــم و شــیاطین جنــى و انســى بــه وســیله خوانــدن یــا نوشــتن
دعــا او را در پنــاه خــدا قــرار داده و بــه خــدا مىســپارند.
و طبــق روایــات بســیارى كــه در كتابهــاى شــیعه و اهــل ســنت آمــده ،رســول
خــدا(ص)دو فرزنــد خــود حســن و حســین(ع)را بــه ایــن دعــا تعویــذ فرمــود:
«اعیذ كما بكلمات اهلل التامة من كل شیطان وهامة و من كل عین المة» ()14
(شــما را پنــاه مىدهــم بــه كلمــات تامــه و كاملــه پــروردگار از هــر شــیطان
بدخواهــى و از هــر چشــم زخمــى).
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و در روایت دیگرى است كه این گونه مىفرمود:
«اعیذ كما من عین العاین و نفس النافس» ()15
(شما را پناه مىدهم از چشم چشم زن ،و نفس نفس زن).

كنیه و القاب
و از جملــه آداب و ســنتهاى والدت نــوزاد پــس از نامگــذارى ،تعییــن كنیهبــراى
اوســت كــه طبــق حدیثــى ،امــام باقر(ع)فرمــود:
«انا لنكنى اوالدنا فى صغرهم مخافة النبز ان یلحق بهم» ()16
(مــا بــراى فرزندانمــان در كودكــى كنیــه قــرار مىدهیــم ،از تــرس آنكــه مبــادا در
بزرگــى دچــار لقبهــاى ناخوشــایند گردنــد).
و كنیــه آن حضــرت بــر طبــق روایــات بســیارى«ابو محمد»بــوده و كنیــه دیگــرى
نداشــته اســت.
و امــا القــاب آن حضــرت بدیــن شــرح اســت :ســبط ،زكــى ،مجتبــى ،ســید ،تقــى،
طیــب ،ولــى...
و مرحــوم اربلــى در كتــاب كشــف الغمــة پــس از نقــل كنیــه و القــاب آن حضــرت از
روى كتابهــاى اهــل ســنت گفتــه اســت :مشــهورترین ایــن القاب«تقى»اســت و
بهتریــن و شایســتهترین آنهــا همــان اســت كــه رســول خــدا(ص)او را بــدان ملقــب
فرمــود و آن«سید»اســت)17( .

پی نوشت
.1مســتدرك حاكــم ،ج  ،3ص  ،169اســد الغابــه ،ج  ،2ص  ،9اكمــال الرجــال خطیــب تبریــزى،
ص  ،627حیــاة االمــام الحســن ،ج  ،1ص .59
.2بحــار االنــوار ،ج  ،43ص  ،238و بــه همیــن مضمــون روایــات بســیارى در كتب اهل ســنت نقل
شــده كــه بیشــتر آنهــا در ملحقــات احقــاق الحــق ،ج  ،10ص  492به بعد ذكر شــده اســت.
.3بحــار االنــوار ،ج  ،43ص  ،251حیــاة الحســن باقــر شــریف ،ج  ،1ص  ،63ملحقــات احقــاق
الحــق ،ج  ،10صــص .492-501
.4بحار االنوار ،ج  ،43ص  ،255ملحقات احقاق الحق ،ج  ،10ص .498
.5حیاة االمام الحسن بن على ،ج  ،1ص .63
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.6ملحقــات احقــاق الحــق ،ج  ،10ص  488و حیــاة االمــام الحســن بــن علــى ،ج  ،1ص .63و در
مناقــب ابــن شهرآشــوب از عمــران بــن ســلیمان و عمــرو بــن ثابــت نقــل كــرده كــه گفتهانــد« :ان
الحســن و الحســین اســمان مــن اســامى اهــل الجنــة و لــم یكونــا فــى الدنیــا»
.7بحــار االنــوار ،ج  ،43ص  ،239مســند احمــد بــن حنبــل ،ج  ،6ص  ،391صحیح ترمــذى ،ج ،1
ص  ،286صحیــح ابــى داود ،ج  ،33ص  ،214احقــاق الحــق ،ج  ،11صــص .6-8
.8و در برخــى از روایــات شــیعه و اهــل ســنت آمــده كــه دو گوســفند بــراى حســن(ع)و دو گوســفند
تیــك گوســفند مشــهورتر و از نظــر ســند هــم قوىتــر از
بــراى حســین(ع)قربانى كــرد ،ولــى روای 
روایــات دیگــر اســت ،چنانچــه در حیــاة االمــام الحســن نیــز بــدان تصریــح كــرده اســت.
 9و .10بحــار االنــوار ،ج  ،43صــص  239و  250و .257حیــاة االمــام ،ج  ،1ص .64ملحقــات احقاق
الحــق ،ج  ،10صص .511-17
.11نــور االبصــار ،ص  ،108و ملحقــات احقــاق الحــق ،ج  ،10ص  519بــه نقــل از مفتــاح النجــا
بدخشــى.
.12و به تعبیر روایات«امرار موسى»مىكردهاند.
.13سفینة البحار ،ج  ،1ص .379
.14سفینه ،ج  ،2ص  287و ملحقات احقاق الحق ،ج  ،10صص  520و  524و .527
.15ملحقات احقاق الحق ،ج  ،10ص .527
.16حیاة االمام الحسن(ع) ،ج  ،1ص .65
.17بحار االنوار ،ج  ،43ص .255
خولــة دختــر منظــور فزاریــه ،از زنــان مشــهور بــه عقــل و كمــال بــود كــه قبــل از ازدواج بــا امــام
حســن(ع)به همســرى محمــد بــن طلحــه در آمــده بــود و از وى ســه پســر داشــت ،و چــون محمــد
بــن طلحــه در جنــگ جمــل بــه قتــل رســید و چنــدى گذشــت ،خواســتگاران زیــادى پیــدا كــرد،
ولــى خــود او اظهــار عالقــه بــه ازدواج بــا ســبط اكبــر رســول گرامــى اســام داشــت و از ایــن رو كار خــود
را بــه آن حضــرت واگــذار كــرد ،و امــام حســن(ع)نیز او را بــه ازدواج خــود درآورد ،و از وى حســن
بــن حسن(حســن مثنى)بــه دنیــا آمــد ،و تــا پایــان عمــر آن حضــرت نیــز افتخــار همســرى امــام(ع)
را داشــت ،و در رحلــت آن حضــرت نیــز بســیار بىتابــى مىكــرد كــه پــدرش در تســلیت و دلــدارى او
ایــن دو شــعر را ســروده:
نبئتخولة امس قد جزعت
من ان تنوب نوائب الدهر
ال تجزعى یا خول و الصطبرى
ان الكرام بنوا على الصبر
.2عایشهخثعمیه
عایشــه خثعمیــة از زنانــى بــود كــه امــام(ع)در زمــان حیــات پــدرش امیــر المؤمنین(ع)بــا او ازدواج
كــرد ،و چــون امیــر المؤمنین(ع)بــه شــهادت رســید ،وى بــه نــزد امــام حســن(ع) آمــده و بــه صــورت
شــماتتبه آن حضــرت عــرض كــرد:
«لتهنئكالخالفة»!
(خالفتبر تو مبارك باد!)
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و امام(ع)به خاطر همین عمل او ،آن زن را طالق داد.
.3جعده دختر اشعث
و جعــده نیــز همــان زنــى اســت كــه امــام(ع)را مســموم ســاخت-به شــرحى كــه در صفحــات قبــل
خواندیــد)1( .
.4ام كلثوم دختر فضل بن عباس.
.5ام اسحاق دختر طلحة بن عبید اهلل.
.6ام بشیر دختر ابو مسعود انصارى ،كه از وى زید بن الحسن به دنیا آمد.
.7هند دختر عبد الرحمن بن ابى بكر.
.8نفیلة-و یا«رملة»-مادر قاسم ،كه كنیزى بوده.
.9ام عبــد اهلل دختــر شــلیل بــن عبــد اهلل بجلــى ،كــه عبــد اهلل بن الحســن از آن زن متولد شــد..زنى
از بنــى شــیبان كــه هــوادار خــوارج بــود و چــون امــام(ع)از ایــن مطلب خبــر دار شــد او را طــاق داد.
.11زنى از ثقیف.
.12زنى از قبیله عمرو بن اهیم منقرى.
.13زنى از دختران زرارة.
و اینهــا بــود نــام مجمــوع زنانــى كــه بــه عنــوان همســران آن حضــرت از زنــان آزاده و كنیــز در تاریــخ
ثبتشــده ( )2و فرزنــدان آن حضــرت نیــز از همیــن زنهــا بودهانــد ،كــه بایــد توجــه داشــت ایــن
زنــان نیــز برخــى كنیزانــى بودهانــد كــه امــام حســن(ع)آنها را پــس از چنــدى آزاد كرده-چنانكــه در
بخــش فضایــل آن حضــرت خواندیــد كــه بــه بهانــه اهــداى یــك شــاخه گل و یــا یــك محبتســاده
آنهــا را آزاد مىكــرد ،و زنــان آزاده نیــز زنانــى بودنــد كــه معمــوال خــود یــا پــدر و عشــیره آنهــا بــه خاطــر
وصلتبــا رســول خدا(ص)بــا كمــال اشــتیاق و عالقــه و گاهــى با التماس آنها را به عقــد آن حضرت
در مىآوردند.چنانكــه در حــاالت چنــد تــن از آن زنهــا نوشــتهاند ،و امام(ع)نیــز بــا تقاضــاى آنهــا
موافقــت مىفرمــود ،و احیانــا پــس از مدتــى آنهــا را طــاق مــىداد وگرنــه این ســیزده زن نیز همیشــه
در خانــه آنحضــرت و در عقــد ازدواج او نبودنــد ،بلكــه ایــن نــام مجمــوع زنهایــى اســت كــه در طــول
حــدود ســى ســال افتخــار همســرى ســبط اكبر رســول خــدا(ص)و ریحانه آن بزرگــوار را پیــدا كردند،
و شــاید بســیارى از آنهــا بودهانــد كــه پــس از مدتــى از آن حضــرت بــه عنــوان آزادى یــا طــاق جــدا
مىشــدند!
فرزندان امام حسن(ع)
و در عــدد فرزنــدان امــام حســن(ع)نیز اختــاف زیــادى در روایــات شــیعه و اهــل ســنت دیــده
مىشــود ،كــه شــیخ مفید(ره)عــدد آنــان را پانــزده تن ذكر كــردهو فرموده اســت :فرزندان حســن(ع)
پانــزده پســر و دختــر بودند(بدیــن ترتیــب) :زیــد و دو خواهــرش :ام الحســن و ام الحســین ،و مــادر
ایــن ســه ،ام بشــیر دختــر ابــى مســعود عقبــة بــن عمــرو بــود ،حســن بــن حســن و مــادرش خولــة
دختــر منظــور فــزارى بــود ،عمــرو بــن حســن و دو بــرادرش قاســم و عبــد اهلل و مادرشــان ام ولــد بــود،
عبــد الرحمــن بــن حســن و او نیــز مــادرش ام ولــد بــود ،و حســین بــن حســن كــه بــه اثــرم ملقــب بود،
و بــرادرش طلحــه و خواهــر ایــن دو فاطمــه ،و مادرشــان ام اســحق دختــر طلحــة بــن عبیــد اهلل
تیمــى اســت ،و ام عبــد اهلل و فاطمــه و ام ســلمه و رقیــه دختــران آن حضرت(ع)كــه از مادرهــاى
مختلــف بودنــد)3( .
و در كتــاب اعــام الــورى طبرســى فرزنــدان آن حضــرت را شــانزده نفــر ذكــر كــرده ،كــه بــه نامهــاى
بــاال ،پســرى بــه نــام ابوبكــر را نیــز اضافــه كــرده اســت.
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و مرحــوم ابــن شهرآشــوب ،در كتــاب مناقــب گویــد :فرزنــدان آن حضــرت ســیزده پســر و یــك دختــر
بودنــد ،ولــى در شــرح نامهــا كــه مىرســد بیــش از چهــارده نفــر دختــر و پســر بــراى آن حضــرت نــام
مىبــرد)4( .
زید بن حسن
شیخ مفید(ره)در شرح حال فرزندان آن حضرت اینگونه فرموده:
و امــا زیــد بــن حســن(ع)پس او كســى اســت كــه متولــى صدقــات رســول خدا(ص)بــود ،و از دیگــر
فرزنــدان آن حضــرت ســالمندتر بــود ،و مــردى واال قــدر و بزرگــوار و خــوش نفــس و پــر خیــر بــود ،و
شــاعران او را ســتایش بســیار كــرده ،و مردمــان از جاهــاى دور و نزدیــك بــه خاطــر بهرهگیــرى از او
بــه ســویش رهســپار بودنــد ،و مورخیــن گفتهانــد :زیــد بــن حســن همچنــان متولى صدقات رســول
خدا(ص)بــود ،تــا آنــگاه كــه ســلیمان بــن عبد الملك به خالفت رســید نامـهاى به فرماندار خــود در
مدینــه نوشــت :كــه پــس از رســیدن ایــن نامــه ،زیــد بــن حســن را از منصــب تولیــت صدقــات رســول
خدا(ص)بــر كنــار و معــزول گــردان ،و آن را بــه دســت فــان پســر فالن-كــه مــردى از بســتگانش
بود-بســپار ،و هرگونــه كمكــى از تــو خواسـتبه او كمــك كــن .و الســام.و چــون عمر بــن عبد العزیز
بــر ســر كار آمــد ،نامـهاى از او بــه همــان فرمانــدار مدینــه آمــد بدیــن مضمــون كه :زید بن حســن مرد
شــریف قبیلــه بنــى هاشــم و ســالمند ایشــان اســت ،پــس همیــن كــه ایــن نامــه مــن بــه تــو رســید،
صدقــات رســول خــدا(ص)را بــه او بازگــردان و هرگونــه كمكــى از تــو خواســت دریــغ نكــن.و الســام.
و درباره زید بن حسن ،محمد بن بشیر خارجى این اشعار را گفته است:
اذا نزل ابن المصطفى بطن تلعة
نفى جد بها و اخضر بالنبت عودها
و زید ربیع الناس فی كل شتوة
اذا اخلفت انوائها و رعودها
حمول الشناق الدیات كانه
سراج الدجى اذ قارنته سعودها
(هــر گاه پســر مصطفى(ع)بــه دامــن كوهــى فــرود آیــد ،خشــكى(و بــىآب و علفى)آنجــا برطــرف
گــردد و چــوب خشــك آن بیابــان ســبز شــود.
و زیــد بــاران بهــارى مــردم اســت(در جــود و بخشــش)در هــر زمســتانى كــه ســتارگان بــاران و
رعدهاى(ابــر را)بــه همــراه خــود ببرنــد.
پــول دیههــا(ى مــردم)را بــه گــردن گیــرد گویــا او چــراغ تابنــاك شــبهاى تــار اســت كــه ســتارگان
درخشــنده بــا او قریــن گشــتهاند).
و زیــد در ســن نــود ســالگى از دنیــا رفــت ،و گروهــى از شــعرا در مــرگ او مرثیههــا گفتنــد ،و نیكىهاى
او را ســتوده و فضایــل او را بــه شــعر درآوردنــد ،از جملــه كســانى كــه بــراى او مرثیــه گفــت ،قدامة بن
موســى جمحى اســت كــه گوید:
فان یك زید غابت االرض شخصه
فقد بان معروف هناك وجود
و ان یك امسى رهن رمس فقد ثوى
به و هو محمود الفعال فقید
سمیع الى المعتر یعلم انه
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سیطلبه المعروف ثم یعود
و لیس بقوال و قد حط رحله
لملتمس المعروف این ترید
اذا قصر الوغد الدنى نمى به
الى المجد آباء له و جدود
مباذیلللمولىمحاشیدللقرى
و فی الروع عند النائبات اسود
اذا انتحل العز الطریف فانهم
لهم ارث مجد ما یرام تلید
اذا مات منهم سید قام سید
كریم یبنى بعده و یشید
(اگر زمین نابهنگام جسم زید را در خود گیرد ،در آن زمین كردار نیك و بخشش آشكار گردد.
تبــه آنجــا فــرود آمــده،
و اگــر شــب را بــه ســر بــرد در جایــى و اســیر گــور گــردد(و از دنیــا برود)بحقیق 
در حالــى كــه پســندیده كــردار و از دســت رفتــه اســت(یعنى رفتنــش موجــب تاســف و انــدوه اســت).
بــه درخواســت كننــده(و مــرد ســائل ،گوشش)شنواســت ،زیــرا مىدانــد بــزودى همانــا كــرم او آن
مــرد را مىكشــد و دوبــاره بازگــردد.
بــه آنكــس كه جویاى بخشــش اســت ،هنگامــى كه فرود آید نمىگوید :كجــا را مىخواهى؟(یعنى
نگفته و نپرســیده به او بخشــش مىكند ،زیرا جز او از كســى بخشــش نجویند).
هر گاه مرد پست رذل(از حسب و نسب او)كوتاه كند ،او را به بزرگى برفرازند پدران و اجدادش.
آن مردانــى كــه بــه بنــدگان(و غالمان)خــود بخشــش مىكردنــد ،و بــراى میهمانــان خدمتگــزار
بودنــد ،و هنــگام تــرس در پیشــامدها شــیرانى بودنــد.
هــرگاه مــرد تــازه دوران و نــو رســى بزرگــى بــه خــود بنــدد ،پــس بــراى ایشــان اســت میــراث مجــد و
عظمــت دســت نخــورده قدیم(یعنــى ا گــر كســى بــه بزرگــى تــازه خــود ببالــد ،اینــان از قدیــم بــزرگ
و بزرگــزاده بودهاند).هــرگاه بزرگــى از ایشــان بمیــرد ،مــرد بــزرگ و بزرگــوار دیگرى(بــه جــاى او)بپــا
خیــزد كــه پــس از او بنــاى تــازه(در بزرگى)بســازد و آن را محكــم كنــد).
و ماننــد ایــن ،اشــعار بســیارى اســت كــه نقــل آنهــا كتــاب را طوالنــى كنــد ،و زیــد بــن حســن بــدون
آنكــه ادعــاى امامتــى بكنــد از دنیــا برفــت ،و هیــچ یــك از گــروه شــیعه و نــه دیگــران چنیــن ادعایــى
دربــاره او نكردنــد ،زیــرا شــیعه دو دســتهاند ،یكــى طایفــه امامــى ،و دیگر طایفه زیــدى ،پس طایفه
امامــى دربــاره امامــت تكیــه بــر نصــوص(و ســخنانى كــه رســول خدا(ص)بصراحــت دربــاره امامــت
كســى فرموده)نماینــد ،و(روشــن اســت)كه نصوصــى دربــاره فرزنــدان امــام حســن(ع) نرســیده ،و
همگــى آنــان در ایــن بــاره اتفــاق دارنــد ،و هیــچ یــك از آنــان چنیــن ادعایــى بــراى خــود نكــرده تــا
شــك در آن پیــدا شــود.و امــا زیدیه(پیــروان زیــد بــن علــى بــن الحســین(ع)) پــس از علــى و حســن و
حســین(ع)در بــاب امامــت مراعــات دعــوت و جهــاد كنند(یعنــى آن كــس را امــام داننــد كه مــردم را
بــه امامتخــود بخوانــد و بــا دشــمنان جهــاد نمایــد)و زیــد بــن حســن رحمــه اهلل(كســى بــود كه)بــا
بنــى امیــه مــدارا مىكــرد ،و از جانــب ایشــان كارهایــى عهــدهدار مىشــد ،و راى او بــا دشــمنان خــود
بــه تقیــه بــود ،و بــا ایشــان آمیــزش مىكــرد ،و ایــن كار(یعنــى تقیــه و آمیــزش)در پیــش زیدیــه بــا
نشــانههاى امامتســازگار نیســت ،چنانكــه نقــل شــد.
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و امــا حشــویه كســانى هســتند كــه بنــى امیــه را امــام داننــد و بــراى فرزنــدان رســول خــدا(ص) در
هیــچ حــال و زمانــى امامــت را قائــل نیســتند.
و امــا معتزله(پیــروان واصــل بــن عطــاء كــه از مجلــس حســن بصــرى اعتــزال و كنارهگیــرى جســت
تبــراى كســى قائــل نیســتند جــز آن كس كــه در اعتزال
و از ایــن رو پیروانــش را معتزلــه گویند)امام 
هــم راى آنــان باشــد ،و یــا آن كــس كــه شــورا و اختیــار مردمــان عقــد خالفــت را بــراى او ببنــدد ،و
چنانكــه گفتیــم ،زیــد بــن حســن از ایــن احــوال بیــرون اســت.
و امــا خــوارج بــه امامــت آن كــس كــه امیــر المؤمنیــن(ع)را دوســت دارد واو را فرمانــرواى خــود دانــد
قائــل نیســتند ،و خالفــى نیســت در اینكــه زیــد از كســانى بــود كــه پــدر و جــد خــود را دوســتدار بــود و
آنــان را امــام و فرمانــرواى خــود مىدانســت.
حسن بن حسن
شیخمفید(ره)فرموده:
و امــا حســن بــن حســن(فرزند دیگــر آن حضرت(ع))مــردى بــزرگ و بزرگــوار و دانشــمند و پارســا بــود
و در زمــان خــود متولــى صدقــات امیــر المؤمنیــن علــى بــن ابیطالب(ع)بــود ،و آن جنــاب بــا حجــاج
بــن یوســف ثقفــى داســتانى دارد كــه زبیــر بــن بــكار روایــت كــرده ،گویــد :حســن بــن حســن در زمــان
خــود متولــى صدقــات امیــر المؤمنین(ع)بــود ،پــس روزى در میان ســوارانى كــه با حجاج مىرفتند
مىرفــت و حجــاج در آن روز فرمانــدار شــهر مدینــه بــود ،پــس حجــاج به او گفت :عمر بن علــى را در
صدقــات پــدرت بــا خــود شــریك ســاز ،زیــرا كــه او عمــوى توســت و یــادگار خانــدان شماست!حســن
گفــت :شــرطى را كــه علــى(ع)در ایــن بــاره كــرده(و آن روز بــه فرزنــدان حســن واگذارده)بــه هــم
نمىزنــم و كســى را كــه او در صدقــات داخــل نكــرده ،مــن داخــل نخواهــم كرد.حجــاج گفــت:
اكنــون مــن او را داخــل در آن مىكنم.پــس حســن بــن حســن خــود را بــه عقــب كشــید تــا گاهــى
كــه حجــاج از او غافــل شــد ،بــه ســوى عبــد الملك(بــن مــروان كــه آن هنــگام خلیفــه بــود و در شــام
اقامــت داشت)رهســپار شــد و بــه در ســراى او ایســتاده ،اجــازه مالقــات مىخواســت ،یحیــى بــن
ام الحكــم بــر او گذشــت و چــون او را بدیــد نــزد او آمــده ،بــر او ســام كــرد و از آمدنــش بــه شــام و
احوالــش پرســید ،ســپس بــه او گفــت :مــن هنــگام مالقاتــت در پیــش عبــد الملــك ســودى بــه تــو
خواهــم رســاند ،و هنگامــى كــه حســن بــن حســن بــر عبــد الملــك در آمــد عبــد الملــك بــه او خــوش
آمــد گفــت و بــا خوشــرویى آمــاده پاســخ دادن بــه درخواســت او شــد ،و حســن بــن حســن را زودتــر
از عــادت ســپیدى مــوى فــرا گرفتــه بــود ،پــس عبــد الملــك در حالــى كــه یحیــى بــن امالحكــم نیــز
در مجلــس خلیفــه حاضــر بــود بــه حســن گفــت :اى ابــا محمــد ســپیدى مــو و پیــرى زود بــه ســراغ
تــو آمده؟یحیــى بــن ام الحكــم گفــت :اى امیــر المؤمنیــن چــرا چنیــن نباشــد!آرزوهاى مــردم عراق
او را پیــر كــرده ،گروههــاى مــردم(از ایــن ســو و آن ســو)به نــزد او مىآینــد و او را بــه آرزوى خالفــت
مىاندازنــد(و انــدوه نرســیدن بــه آن او را پیــر كرده)!حســن بــن الحســن رو بــه او كــرده ،گفــت :بــه
خــدا پذیرایــى بــدى از مــن كــردى ،اینگونــه نیســت كــه تــو مىگویــى ،بلكــه مــا خاندانــى هســتیم
كــه مــوى مــا زود ســپید شــود ،و عبــد الملــك ایــن ســخنان را مىشــنید ،پس به حســن گفــت :آنچه
بــه خاطــر آن بــه اینجــا آمــدهاى بیــان كــن ،او جریــان گفتــار حجــاج را بــه او بازگــو كــرد ،عبــد الملــك
گفــت :حجــاج را چنیــن كارى نرســیده و مــن بــراى او نامـهاى مىنویســم كه ایــن كار را نكند ،پس
نامـهاى بــه حجــاج نوشــت و جایــزهاى نیكــو بــه حســن بــن حســن داد.
و چــون حســن از نــزد عبــد الملــك بیــرون آمــد ،یحیــى بــن ام الحكــم او را دیــدار كــرد ،پــس حســن
بــراى بــد رفتاریــش در حضــور عبــد الملــك بــا او درشــتى كــرد ،و بــه او گفــت :ایــن چــه چیــزى بــود
كــه بــه مــن وعــده كــردى(و بــر خــاف آن رفتــار نمودى؟)یحیــى بــه او گفــت :آرام بــاش كــه بــه خدا
ســوگند همیشــه خلیفــه از تــو اندیشــه دارد و مىترســد ،و ا گــر تــرس از تــو نبــود ،خواســتهات را انجام
نمــىداد و مــن دربــاره نیكــى بــه تــو كوتاهــى نكردم(یعنــى ایــن ســخن مــن موجــب گشــت كــه بیــم
تــو در دل او بیفتــد و حاجتــت را روا ســازد).
و حســن بــن حســن بــا عمویــش امــام حســین(ع)در كربــا حاضــر گشــت ،و چــون
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حسین(ع)كشــته شــد و خانــدان او اســیر گشتند(حســن بــن حســن نیــز در میــان اســیران بــود)و
اســماء بــن خارجة(كــه از طایفــه مــادر حســن بــن حســن بــود)او را از میــان اســیران بیــرون كشــیده،
گفــت :بــه خــدا هرگــز كســى را نیرویــى بــر پســر خوله(كــه نــام مــادر او بود)نباشــد و دسترســى بــه او
پیدا نكند!عمر بن ســعد گفت :پســر برادر ابى حســان را(كنیه اســماء بن خارجة اســت) واگذارید،
وبرخــى گوینــد :هنگامــى كــه اســیر شــد ،جراحاتــى بــه او رســیده بــود كــه از آن بهبــودى یافــت.
و روایتشــده كــه حســن بــن حســن یكــى از دو دختــر عمویــش امــام حســین(ع)را بــراى خویــش
خواســتگارى كــرد ،حســین(ع)به او فرمــود :اى فرزنــد هــر كدامیــك كــه بیشــتر دوســت دارى خــود
اختیــار كن(تــا او را بــه همســرى تــو درآورم)حســن حیا كرد و پاســخى نداد ،پس حســین(ع)فرمود:
مــن دختــرم فاطمــه را بــراى تــو اختیــار كــردم ،زیــرا او باهتبیشــترى بــه مــادرم فاطمــه ،دختــر
رســول خــدا(ص)دارد.
و هنگامــى كــه حســن بــن حســن از دنیــا رفــت ،ســى و پنجســال داشــت ،و بــرادرش زیــد بــن حســن
زنــده بــود ،ولــى بــه بــرادر مــادرى خــود ابراهیــم پســر محمــد بــن طلحه وصیت كــرد ،و چون حســن
بــن حســن از دنیــا رفــت ،همســرش فاطمــه ،دختــر حســین بــن علــى(ع) ،خیمــه خویــش بــر روى
قبــر او بــزد ،و روزهــا روزه بــود و شــبها بــه عبــادت مىگذرانیــد ،و بــه خاطــر جمالــى كــه داشــت ،او را
بــه حــور العیــن شــبیه مىســاختند ،پــس چــون یــك ســال بــر ایــن منــوال گذشــت ،بــه غالمــان خــود
گفــت :چــون تاریكــى شــب فــرا رســید ،ایــن خیمــه را از اینجــا بكنیــد ،پــس چــون تاریــك شــد شــنید
گوینــدهاى مىگویــد :آیــا گمشــده خــود را یافتند؟دیگــرى در پاســخش گفــت( :نه)بلكــه ناامیــد
شــده ،بازگشتند!
و حســن بــن حســن از دنیــا رفــت و ادعــاى امامــت نكــرد و كســى نیــز چنیــن ادعایــى دربــارهاش
ننمــود ،چنانكــه دربــاره بــرادرش زیــد بیــان داشــتیم.
فرزندان دیگر آن حضرت
مرحوم مفید(ره)درباره فرزندان دیگر آن حضرت نیز مىنویسد:
و امــا عمــر و قاســم و عبــد اهلل ،فرزنــدان دیگــر حســن بــن علــى(ع) ،پــس ایشــان در ركاب
عمــوى خویــش حســین بــن علــى(ع)در كربــا شــهید شــدند ،خداونــد از ایشــان خوشــنود باشــد و
خوشنودشــان ســازد ،و بــه خاطــر دفاعــى كه از اســام و مســلمین كردنــد پاداششــان را نیكو فرماید.
و امــا عبــد الرحمــن بــن حســن رضــى اهلل عنــه بــا عمویــش حســین(ع)براى زیــارت حجبیــرون
رفــت ،و در ابواء(كــه نــام جایــى اســت در راه مكــه و مدینــه و قبــر آمنــه مــادر رســول خدا(ص)نیــز در
آنجاســت)در حــال احــرام از دنیــا برفــت ،رحمــة اهلل علیــه.
و امــا حســین بــن حســن كــه بــه اثــرم معــروف بــود ،مــردى بــود دانشــمند و فاضــل ،ولــى ذكــرى از
او نشــده اســت.
و طلحة بن حسن مردى بخشنده و سخاوتمند بود.
بــر حســب تصــادف در غــروب روز ســه شــنبه بیســت و هشــتم مــاه صفــر ســال  1406هجــرى قمــرى
كار تالیــف ایــن كتــاب شــریف در قریــه جمــاران پایــان یافــت.
.1در كتــاب حیــاة االمــام الحســن(ع)در كیفیــت تزویــج آن حضــرت بــا جعــده داســتانى نقــل شــده
كــه مىتوانیــد بــه جلــد  ،2ص  465كتــاب مزبــور مراجعــه نماییــد.
.2حیاة االمام الحسن(ع) ،ج  ،2ص .468
.3ارشاد مفید(مترجم) ،ج  ،2ص .16
.4مناقب ابن شهرآشوب ،ج  ،4ص .29
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از والدت تا شهادت
امام علی علیه السالم
مـ ــقدمــه
ب برخوردارند و با مشــكالتمختلفى
ش از فراز و نشــی 
تما م انســانها در زندگى خوی 
ل دچــار ضعـف و ناتوانــى مىگردنــد و
مواجهنــد .افــراد معمــوال در برخــورد بــا مشــك 
ن خــود را از مهلكـه نجــات دهنــد
ك و راهنمایــى درد آشــنایا 
ســعى مىكننــد بــا كمـ 
ف خویشــتن
ت از آن  ،وظایـ 
س تبعیـ 
ن « الگوهــا « در هــر زمینـهاى  ،و ســپ 
و بــا یافتـ 
را بخوبــى انجــا م دهنــد و مشــكالت و دردهــاى خویـش را تســكین بخشــند  .یكــى
ن حضــرت را ( ) 1
م ایـ 
ص ) اسـت كـ ه قــرآن مجیــد هـ 
ن اســوهها پیامبرا كــرم ( 
از ایـ 
ن نــا م معرفــى مىفرمایــد .
بـ ه همیـ 
ى « دیگــر و جانشــین بــراى آن
ل « الگــو 
بجــز رســول خــدا ( ص ) ا گــر ب ـه دنبــا 
ن حضرتعلــى ( ع )
ى بزرگــى همچــون مــوالى متقیــا 
حضــرت باشــیم  ،بـه پیشــوا 
م رســید  ،و چـه زیباسـت كـه بــراى پذیــرش اخــاق و رفتــار حســنه ایشــان ،
خواهیـ 
ب و سراســر شــگفتى آن حضــرت را مــرور كنیــم
زندگــى پــر فــراز و نشــی 

كیفیتوالدت
ن فرزنــد خانــواد ه هاشــمى اس ـت ك ـ ه پــدر و مــادر
حضرتعلــى ( ع ) نخســتی 
ب فرزنــد هاش ـ 
م
ب فرزنــد عبدالمطل ـ 
او هــر دو فرزنــد هاش ـماند  .پــدرش ابوطال ـ 
ن عبدمنــاف
م بـ 
ف اس ـت و مــادر او فاطم ـ ه دختــر اســد فرزنــد هاش ـ 
ن عبدمنــا 
بـ 
مىباشــد  .خانــدان هاشــمى از لحــاخ فضائ ـل اخالقــى و صفــات عالی ـه انســانى
ص و عــا م بودهاس ـت
ف عــرب  ،زبانــزد خــا 
ن طایف ـ ه در طوای ـ 
ش و ای ـ 
در قبیل ـ ه قری ـ 
ص بـه بنىهاشـم
ل دیگــر اختصــا 
ى از فضایـ 
ت و بســیار 
ت  ،شــجاع 
ت  ،مــرو 
 .فتــو 
ك حضرتعلــى
ن فضیلتهــا در مرتبـه عالــى در وجــود مبــار 
ك از ایـ 
ت .ی ـ 
داشــت ه اسـ 
( ع ) موجــود بودهاس ـت .
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ن را ه مســجدالحرا م را در پی ـش گرف ـت و
فاطم ـه دختــر اســد ب ـه هنــگا م درد زایمــا 
ن گفـت :
ت و چنیـ 
ك ســاخ 
خــود را بـ ه دیــوار كعبـ ه نزدیـ 
" خداونــدا ! بـه تــو و پیامبــران و كتابهایــى كـه از طــرف تــو نــاز ل شــدهاند و نیــز بـ ه
خ دار م  .پــرودگارا ! ب ـ ه پــاس
ن راس ـ 
ن خان ـ ه ایمــا 
م ســازند ه ای ـ 
ن جــد م ابراهی ـ 
ســخ 
احتــرام كســى كـه ایـن خانـه را ســاخت  ،و بـه حــق( " ) 2كودكــى كـه در رحـم مـن
ى نگذش ـت ك ـ ه دیــوار
ن فرمــا ! لحظ ـها 
ن آســا 
ك را بــر م ـ 
ن كــود 
ت  ،تولــد ایــ 
اســ 
ن تع ـف
ن عبدالمطل ـب و یزیــد ب ـ 
س بـ 
ن عبــا 
ب شــرقى كعب ـه در برابــر دیــدگا 
جنــو 
شكافتهشــد .
فاطمـه وارد كعبـ ه شــد  ،و دیــوار بـه هـم پیوسـت  .فاطمه تا سـه روز در شــریفتری 
ن
م رج ـب
س از ســیزده 
ش س ـ ه روز پ ـ 
ن خــدا بــود  .و نــوزاد خوی ـ 
ن گیتــى مهمــا 
مــكا 
ســىام عــام الفیـل فاطمـه (  ) 3را بـ ه دنیــا آورد .
دختــر اســد از همــان شــكاف دیــوار ك ـه دوبــاره گشــوده شــدهبود بیــرون آمــد و
گفــت ") 4( :پیامــى از غی ـب شــنیدم ك ـه نام ـش را " علــى " بگــذار .

دوران كودكى
ش بســر بــرد و از آنجــا كـ ه خداونــد
حضرتعلــى ( ع ) تــا سـ ه ســالگى نــزد پــدر و مــادر 
ل آیــد  ،پیامبــر ا كــر م ( ص ) وى را از
مىخواسـت ایشــان بـ ه كمــاالت بیشــترى نائـ 
م خــود قــرار داد .
ت غیــر مســتقی 
ت تربیـ 
بــدو تولــد تحـ 
تا آنكه  ،خشكسالى عجیبى در مكه واقع شد .
ن زندگــى روبــرو شــد .
ب عمــوى پیامبــر  ،بــا چنــد فرزنــد بــا هزین ـ ه ســنگی 
ابوطال ـ 
س تواف ـق كردنــد ك ـ ه هــر ی ـك از
ى خــود عبــا 
ت عمــو 
ص ) بــا مشــور 
رســولا كرم ( 
ب را بـه نــزد خــود ببرنــد تــا گشایشــى در كار ابوطالب باشــد.
ى از ابوطالـ 
آنــان فرزنــد 
ص )  ) 5 ( ،على ( ع ) را به خانه خود بردند .
عباس  ،جعفر را و پیامبر ( 
ت  .علــى
ل در كنــار پیامبــر قــرار گرفـ 
ق حضرتعلــى ( ع ) بـ ه طــور كامـ 
ن طریـ 
بـ ه ایـ 
ص ) همــراه بــود  ،حتــى هــرگاه پیامبــر از شــهر ( ) 6خــار ج
ن بــا پیامبــر ( 
( ع ) آنچنــا 
ت او را نیــز همــرا ه خــود مىبــرد
مىشــد و ب ـه كــو ه و بیابــان مىرف ـ 
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ت پیامبر (ص) و حضرتعلى (ع)
بعث 
ت و خداوند
ت اسـ 
ت در كارهــاى خیــر نوعــى امتیــاز و فضیلـ 
شــكى نیسـت كـ ه ســبق 
ن بــر یكدیگــر ( ) 7
ش را ب ـ ه انجــا م آنهــا  ،و ســبقت گرفت ـ 
ى بندگان ـ 
ت بســیار 
در آیــا 
ت.
دعــوت فرمودهاس ـ 
ن آورنــد ه ب ه پیامبر(ص)
ن فــرد ایما 
ت كـ ه او نخســتی 
ل حضرتعلــى ( ع ) اسـ 
از فضایـ 
باشند.
ن ك ـه در میــان ا كابــر و بــزرگان و
ابنابىالحدیــد در ای ـن بــاره مىگویــد  :بــدا 
ب نخســتین
ن گــرو ه « معتزل ـ ه « اختالفــى نیس ـت ك ـ ه علىبنابیطال ـ 
متكلمیــ 
ن آورد ه و پیامبــر خــدا را تاییــد كردهاســت.
ى اســت كــ ه ب ـ ه اســا م ایمــا 
فــرد 

حضرتعلى ( ع ) نخستین یاور پیامبر ( ص )
ى و ســ ه
ص ) ب ـه پیامبــر 
س از وحــى خــدا و برگزیــده شــدن حضرتمحمــد ( 
پــ 
ســالدعوت مخفیانـه  ،ســرانجام پیـك وحــى فــرا رســید و فرمــان دعــوت همگانــى
دادهشــد .
ص ) در دعــو 
ت
ى پیامبــر ( 
ى طرحهــا 
ن تنهــا حضرتعلــى ( ع ) مجــر 
در ای ـن میــا 
ى بــراى
ت در ضیافتــى بــود ك ـ ه و 
ن حضــر 
ش و تنهــا همــرا ه و دلســوز آ 
الهیــ 
ن خــدا ترتی ـب داد  .در
ش بــا اســام و دعوتشــان ب ـه دی ـ 
آشــنا كردن خویشــاوندان 
ل كــرد  :چ ـه كســى از شــما مــرا
همی ـن ضیاف ـت پیامبــر ( ص ) از حاضــران ســؤوا 
ن در میــان شــما باشــد ؟
در ای ـن راه كم ـك مىكنــد تــا بــرادر و وصــى و نماینــد ه م ـ 
ن راه یارى مىكنم .
خ داد  :اى پیامبر خدا ! من تو را در ای 
فقط على ( ع ) پاس 
ص ) بعــد از س ـ ه بــار تكــرار ســؤوال و شــنیدن همــان جــواب فرمــود  :ا 
ى
یامبــر ( 
خویشــاوندان و بســتگان مـن  ،بدانیــد كـه علــى ( ع ) بــرادر و وصــى و خلیفـه پـس
ت.
ن شماس ـ 
ن در میــا 
از م ـ 
ل بــراى
ت كام ـ 
ن اس ـت ك ـه بــا شــجاع 
ز افتخــارات دیگــر حضــرت علــى ( ع ) ای ـ 
ن مبنــى بــر قتـل رســول خــدا ( ص ) در بســتر ایشــان
خنثــى كــردن توطئـه مشــركا 
خوابیــد و زمینــه هجــرت پیامبــر ( ص ) را آمــاده ســاخت
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حضرتعلى ( ع ) بعد از هجرت
ص ) ب ـ ه مدین ـ ه دو نمون ـ ه ازفضای ـل
ت حضرتعلــى ( ع ) و پیامبــر ( 
بعــد از هجــر 
ن مىنمائی ـم :
علــى ( ع ) را بیــا 
ى در  26غــزوه از  27غــزو ه
ن جهــاد  :حضــور و 
 - 1جانبــازى و فــدا كارى در میــدا 
ن حضــرت
ت و فضایـل آ 
ف از افتخــارا 
ى مختلـ 
ت در ســریهها 
ص ) و شــرك 
پیامبــر ( 
اس ـت .
م بســیارى از اســناد
ت وحــى و تنظی ـ 
ن ) كتاب ـ 
ت وحــى ( قــرآ 
 - 2ضبــط و كتاب ـ 
تاریخــى و سیاســى و نوشــتن نامههــاى تبلیغــى و دعوتــى از كارهــاى حســاس و
پــرار ج امــا م ( ع ) بــود .
ایشــان آیــات قــرآن چ ـ ه مكــى و چ ـه مدنــى  ،را ضبــط مىكــرد  .ب ـه همی ـن عل ـت
ى را از كاتبــان وحــى و حافظــان قــرآن ب ـ ه شــمار مىآورنــد .
اســت كــه و 
در ایـن دوران بــود كـه پیامبــر ( ص ) فرمــان اخــوت و بــرادرى مســلمانان را صــادر
ت و ب ـه حضرتعلــى
ت بس ـ 
ى و اخــو 
ن بــرادر 
فرمــود و بــا حضرتعلــى ( ع ) پیمــا 
( ع ) فرمــود :
ن و ســراى دیگــر هســتى  .بـه خدایــى كـه مــرا بـ ه حـق
" تــو بــرادر مـن در ایـن جهــا 
ى خــود انتخــاب مىكنـم  ،اخوتــى كـ ه دامنـه آن
ت  ...تــو را بـ ه بــرادر 
برانگیختهاسـ 
هــر دو جهــان ( ) 8را فــرا گیــرد .

حضرتعلى (ع) داماد رسولاكرم (ص)
عمــر و ابوبكــر بــا مشــورت بــا ســعد معــاذ رئی ـس قبیل ـه اوس دریافتنــد جزعلــى (
ع ) كســى شایســتگى زهــرا ( س ) را نــدارد  .لــذا هنگامــى ك ـه علــى ( ع ) در میــان
ى بــود موضــو ع را بــا ایشــان در میــان
نخلهــاى بــاغ یكــى از انصــار مشــغول آبیــار 
ل و عالق ـه م ـن اس ـت  .و
ص ) مــورد می ـ 
نهادنــد و ایشــان فرمــود  :دختــر پیامبــر ( 
ب ـه ســوى خان ـه رســول ب ـه راه افتــاد  .وقتــى ب ـ ه حضــور رســولا كر م ( ص ) رســید
ن شــد ك ـ ه ســخنى بگویــد  ،تــا اینكــه
ع از آ 
ص ) مان ـ 
ت محضــر پیامبــر ( 
 ،عظمــ 
ن را جویــا شــد و حضرتعلــى ( ع ) بــا تكی ـه
رســولا كرم ( ص ) عل ـت رجــو ع ایشــا 
ن خــود در اســام فرمــود :
ل و تقــوا و ســوابق درخشــا 
ب ـه فضای ـ 
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س از موافقـت
ن درآوریــد ؟ " پـ 
" آیــا صــاح مىدانیــد كـه فاطمـ ه را در عقــد مـ 
ل آمدند
ل ا كــر م (ص) نائـ 
ى رســو 
ت بـ ه دامــاد 
ن حضــر 
حضــرت زهــرا (س) آ 

غــدیر خ ـ ـم
ل عمــر پربركت ـش دررا ه
ج در آخری ـن ســا 
ص ) بعــد از اتمــام مراس ـم ح ـ 
پیامبــر ( 
ف داد  ،زیــرا
م در نزدیكــى جحف ـ ه دســتور توق ـ 
ت در محلــى ب ـه نــام غدیرخ ـ 
برگش ـ 
ش را ب ـه اتمــام ( ) 9
ص ) بایــد رســالت 
ك وحــى فرمــان دادهبــود ك ـ ه پیامبــر ( 
پیــ 
برســاند.
پ ـس از نمــاز ظهــر پیامبــر ( ص ) بــر بــاالى منبــرى از جهــاز شــتران رف ـت و فرمــود
ن شــما
م و از میــا 
ك گوی ـ 
ق را لبی ـ 
ت حـ 
ن دعــو 
ك اس ـت ك ـ ه م ـ 
ى مــرد م ! نزدی ـ 
":ا 
بــرو م دربــاره م ـن چ ـه فكــر مىكنیــد ؟ " مــردم گفتنــد  ":گواهــى مىدهی ـم ك ـه تــو
ى " پیامبــر فرمــود  " :آیــا شــما گواهــى نمىدهیــد ك ـه
غ مىكــرد 
ن خــدا را تبلی ـ 
آیی ـ 
ى یگانـه  ،خدایــى نیسـت و محمــد بنــده خــدا و پیامبــر اوسـت ؟ " مــردم
جــز خــدا 
ت حضرتعلــى
س پیامبــر ( ص ) دس ـ 
م  " .ســپ 
ى  ،گواهــى مىدهی ـ 
گفتنــد  " :آر 
ن ســزاوارتر از خودشــان
( ع ) را بــاال گرف ـت و فرمــود  " :اى مــرد م ! در نــزد مؤمنــا 
س پیامبــر
ت ؟ " مــرد م گفتنــد  " :خداونــد و پیامبــر او بهتــر مىداننــد  " .ســپ 
كیس ـ 
م مــوال و رهبــر
م  ،علــى هـ 
س مـن مــوال و رهبــر او هســت 
ى مــردم ! هــر كـ 
فرمونــد  " :ا 
اوس ـت  " .و ای ـن جمل ـه را س ـ ه بــار تكــرار فرمودنــد  .بعــد مــردم ای ـن انتخــاب را ب ـه
ك گفتنــد و بــا وى بیع ـت نمودنــد .
حضرتعلــى ( ع ) تبری ـ 

ت رسولاكر م ( ص)
حضرتعلى ( ع ) بعد از رحل 
ص ) ب ـ ه عل ـت شــرایط خاصــى ك ـ ه بوجــود آمدهبــود
ت رســولا كرم ( 
س از رحل ـ 
پـ 
ت و ســكوت اختیــار كــرد .نــ ه
،حضرتعلــى ( ع ) از صحن ـه اجتمــاع كنــاره گرف ـ 
ت مىكــرد و ن ـه در اجتمــاع ب ـ ه طــور رســمى ســخن مىگف ـت
در جهــادى شــرك 
ت.
ف فــردى و ســازندگى افــراد مىپرداخ ـ 
 .شمشــیر در نیــام كــرد و ب ـ ه وظای ـ 
ت:
ن ب ـ ه طــور خالص ـ ه اینگون ـ ه اس ـ 
ن دورا 
ى امــا م در ای ـ 
فعالیتهــا 
ن حضرت على ( ع )
 - 1عبادت خدا آنهم در شا 
م حوادثــى ك ـ ه در طــول
ل دینــى و فتــواى حك ـ 
ل مســائ 
ن و حـ 
 - 2تفســیر قــرآ 
ت.
ص ) مشــاب ه نداش ـ 
ل زندگــى پیامبــر ( 
 23ســا 
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ى دیگر .
ل و شهرها 
ى دانشمندان مل 
 - 3پاسخ به پرسشها 
ت.
ى نوظهور ك ه در اسالم سابقه نداش 
م بسیارى از رویدادها 
 - 4بیان حك 
ل مســائل هنگامــى ك ـه دســتگاه خالف ـت در مســائل سیاســى و پــارهاى از
 - 5حـ 
ت روبــرو مىشــد .
ت بــا بنبس ـ 
مشــكال 
ى ســیر و ســلوك
ح آمــاد ه  ،بــرا 
ش گروهــى ك ـ ه از ضمیــر پــاك و رو 
ت و پــرور 
 - 6تربی ـ 
برخــوردار هســتند .
 - 7كار و كوش ـش بــراى تامی ـن زندگــى بســیارى از بینوایــان و درمانــدگان تــا آنجــا
س
ت اســتخراج مىنمــود و ســپ 
ث مىكــرد و قنــا 
ش بــا غ احــدا 
ت خوی ـ 
ك ـه بــا دس ـ 
آنهــا رادر راه خــدا وق ـف مىنمــود .

ت حضرتعلى ( ع )
خالف 
خ داد از جمل ـ ه صفی ـن ،
ى فراوانــى ر 
در زمــان خالف ـت حضرتعلــى ( ع ) جنگهــا 
ت.
جمـل و نهــروان كـه هــر یـك پیامدهــاى خاصــى بـه دنبــال داشـ 

ت اما م على ( ع )
شهاد 
ج برخــى از خــوار ج از جمل ـ ه عبدالرحمــان
بعــد از جن ـگ نهــروان و ســركوب خــوار 
ن بكــر تمیمــى در یكــى از
ى  ،و بركبنعبداهللتمیمــى و عمروب ـ 
بــن ملجــم مــراد 
شــبها گــرد هـم آمدنــد و اوضــا ع آن روز و خونریزىهــا و جنگهــاى داخلــى را بررســى
ن خــود یــاد كردنــد و ســرانجام بـه ایـن نتیجـه رســیدند
كردنــد و از نهــروان و كشــتگا 
ص
كــه باعــث ایــن خونریــزى و برادركشــى حضرتعلــى ( ع ) و معاوی ـه و عمروعــا 
ف خــود
ن تكلی ـ 
ن برداشتهشــوند  ،مســلمانا 
ن س ـ ه نفــر از میــا 
اســت  .و ا گــر ایــ 
ك از آنــان متعهــد
س بــا ه ـم پیمــان بســتند ك ـ ه هــر ی ـ 
ت  .ســپ 
را خواهنددانســ 
ل امــام علــى ( ع ) شــد و
م متعهــد قت ـ 
ن یكــى از س ـ ه نفــر گــردد  .ابنملج ـ 
كشــت 
ن همــراه چنــد نفــر در مســجد كوف ـه نشســتند  .آن
م مــاه رمضــا 
ب نوزده ـ 
در ش ـ 
ح بــا خبــر
ن بودنــد و از واقعـه صبـ 
ش مهمــا 
ب حضرتعلــى ( ع ) در خانـه دختــر 
شـ 
ت  :فــردا جعــد ه
ن نهــاد  ،امكلثــو م گفـ 
بودنــد  ،وقتــى موضــو ع را بــا دختــرش در میــا 
را بــ ه مســجد بفرســتید  .حضرتعلــى ( ع ) فرمــود  :از قضــاى الهــى نمىتــوان
ت را
ن دو بی ـ 
م بس ـت و در حالــى ك ـ ه ای ـ 
ت  .آنــگاه كمربنــد خــود را محك ـ 
گریخــ 
م ببنــد،
ى مــرگ محك ـ 
زمزم ـه مىكــرد عــازم مســجد شــد  .كمــر خــود را بــرا 
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ى تــو
گ  ،آنــگاه ك ـ ه ب ـ ه ســرا 
گ تــو را مالقــات خواهدكــرد  .و از مــر 
زیــرا مــر 
م  ،در حالــى ك ـ ه حضرتعلــى ( ع
ن ابنملج ـ 
درآیــد (  . ) 10جــز ع و فریــاد مك ـ 
ش در محــراب
ن از ســر حضرت ـ 
) در ســجد ه بودنــد  ،ضربتــى بــر فــرق مبــارك خــو 
ن (  ) 11آن حضــرت وارد ســاخت  .شــریفش را رنگی ـن كــرد .
ى شــد و محاس ـ 
جــار 
ى كعبـه ســوگند
ب الكعبـه « بـه خــدا 
ت فرمــود  « :فــزت و ر 
در ایـن حــال آن حضــر 
ك ـ ه رســتگار شــدم ســپس آی ـه  55ســوره ط ـ ه را تــاوت فرمــود  « :شــما را از خــاك
م.
ن مىآوری ـ 
ن (  ) 12بیرونتــا 
م و بــار دیگــر از آ 
ن مىگردانی ـ 
ن بازتــا 
م و در آ 
آفریدیــ 
ح و ســعادت مــردم
حضرتعلــى ( ع ) در واپســین لحظــات زندگــى نیــز بـ ه فكــر صــا 
بــود و ب ـه فرزنــدان و بســتگان و تمــام مســلمانان چنی ـن وصی ـت فرمــود  « :شــما
م كنیــد و
ى خــود را منظ ـ 
م و ب ـه اینك ـه كارهــا 
را بــه پرهیــزكارى ســفارش مىكن ـ 
اینكـه همــواره در فكــر اصــاح بیـن مســلمانان باشــید  .یتیمــان را فرامــوش نكنیــد
ى عملــى خــود قــرار دهیــد .
ن را برنامـ ه 
ن را مراعــات كنیــد  .قــرآ 
 ،حقــوق همســایگا 
ت ».
نمــاز را بســیار گرامــى بداریــد ك ـه ســتون دی ـن شماس ـ 
ف اشــرف ب ـه
ت علــى ( ع ) در  21مــاه رمضــان ب ـ ه شــهادت رســید و در نج ـ 
حضــر 
ت شــد .
ق و حقیق ـ 
خــاك سپردهشــد  ،و مــزارش میعــادگاه عاشــقان ح ـ 

پی نوشت
ب  ،آی ه . 21
(  - ) 1سور ه احزا 
ص . ) 90
ج ، 1
ص  ( 35كشفالغم ه  ،
ت ،
(  - ) 2فرو غ والی 
ش.) 1
ص  ، 171
ج ، 1
ح ،
ج و الجرائ 
ص  ( 19الخرائ 
ت ،
ب والی 
(  - ) 3آفتا 
ص . ) 18
ج  ، 35
ص  ( 19بحاراالنوار  ،
ت ،
ب والی 
(  - ) 4آفتا 
ص . ) 236
ج ، 1
ن هشا م  ،
ص  ( 37سیر ه اب 
ت ،
(  - ) 5فرو غ والی 
ص 38
ت ،
(  - ) 6فرو غ والی 
ص  ( 131سور ه بقر ه  ،آی ه . ) 148
ت ،
ب والی 
(  - ) 7آفتا 
ص ) 35
ج ، 3
ب ،
ص  ، 14استیعا 
ج ، 3
م ،
ك حاك 
ص  ( 86مستدر 
ت ،
(  - ) 8فرو غ والی 
ص  ( 141سور ه مائد ه  ،آی ه ) 67
ت ،
(  - ) 9فرو غ والی 
ص 697
ت ،
(  - ) 10فرو غ والی 
ص ) 650
ج ، 9
ل از مالى  ،
ص  ( 697بحاراالنوار  ،نق 
ت ،
(  -) 11فرو غ والی 
ص ---------697
ت ،
(  - ) 12فرو غ والی 
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آخرین توصیهها
(وصیتهای امام علی علیه السالم)
امیــر المؤمنیــن(ع) کــه بــاب مدینه العلــم و سرچشــمه فضایــل و مناقــب و
نمونــه کامــل پیغمبــر گرامــی اســام اســت در آن لحظــات آخــر عمــر هــم در
تــاش بــرای تبییــن و نشــر حقایــق اســام بــود .آن حضــرت در آخریــن لحظــات
زندگــی ،وصیتــی کــرد کــه بــرای همیشــه تار یــخ بــرای بشــریت درس خــوب
زیســتن اســت .البتــه وصیت هــای حضــرت ،دو جنبــه خصوصــی و عمومــی
داشــت کــه در ذیــل بــه آنهــا اشــاره می کنیــم:

وصایای خصوصی
الــف :نخســت ایــن کــه در تجهیــز و کفــن و دفــن بدنــش امــام حســن(ع) را وصــی و
جانشــین خــود قــرار داد و بــه همــه فرزنــدان دیگــر از حضــرت حســین(ع) و محمــد
و عــون و جعفــر و عبــداهَّلل و عبــاس و ...دســتور داد کــه از او اطاعــت کننــد ،و پــس از
او بــرادرش را واجــب االطاعــة قــرار دهنــد کــه همــه بــه فرمــان او باشــند .البتــه ایــن
وصیــت جنبــه عمومــی هــم دارد کــه همــه مســلمانان موظــف بودنــد کــه از امــام
حســن و پــس از او از امــام حســین اطاعــت کننــد و آن دو را در زمــان هــر کدامشــان
امــام و حجــت خــدا بداننــد.
ب :و دیگــر ایــن کــه ســفارش کــرد ایمــان خــود را حفــظ کننــد و از احــکام اســام
مراقبــت نماینــد و تقــوا و فضیلــت را شــعار خــود قــرار دهنــد.
ج :در مــورد چگونگــی غســل و کفــن و نمــاز و تدفیــن بــه آن هــا ســفارش کــرد کــه
چگونــه عمــل کننــد و شــبانه ایــن کار انجــام شــود کــه در صفحــات بعــد دربــاره آن
بحــث خواهیــم کــرد.
ً
د :فرزنــدان خــود ،مخصوصــا امــام حســن و امــام حســین  -علیهمــا الســام  -را بــه
صبــر و تحمــل مصائبــی کــه در پیــش خواهنــد داشــت ســفارش کــرد]1[.
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وصایای عمومی
وصایــای عمومــی حضــرت ،متعــدد و مختلــف نقــل شــده اســت در ایــن جــا یکــی از آن
هــا را کــه در ا کثــر کتــاب های حدیثی علمای شــیعه و ســنی آمده اســت ]2[،میآوریم:
بســم اهَّلل الرحمــن الرحیــم؛ ایــن آن چیــزی اســت کــه علــی بــن ابــی طالــب وصیــت
مــی کنــد .علــی بــه وحدانیــت و یگانگــی خــدا شــهادت مــی دهــد ،و اقــرار مــی کنــد کــه
ّ
محمــد بنــده و پیغمبــر خداســت ،خــدا او را فرســتاد تــا مــردم را هدایــت کنــد و دیــن
خــود را بــر ادیــان دیگــر غالــب گردانــد و لــو کافــران کراهــت داشــته باشــند .همانــا نمــاز،
عبــادت ،حیــات و ممــات مــن از خــدا و بــرای خداســت ،شــریکی بــرای او نیســت مــن
بــه ایــن دســتور امــر شــده ام و تســلیم خداونــد هســتم.
ای پســرم حســن! تــو و همــه فرزنــدان و اهــل بیتــم و هــر کــس را کــه ایــن نامــه بــه او
برســد بــه امــور زیــر توصیــه و ســفارش مــی کنــم:
 - 1هرگزتقوای الهی رااز یادنبرید،کوشش کنید تا دم مرگ بر دین خدا باقی بمانید.
 - 2همــه بــا هــم بــه ریســمان خــدا چنــگ بزنیــد و بــر اســاس ایمــان بــه خــدا متحــد
ـاح
باشــید و از هــم جــدا نشــوید ،همانــا از پیغمبــر خــدا شــنیدم کــه مــی فرمــود :اصـ ِ
میــان مــردم از نمــاز و روزه دائــم افضــل اســت و چیــزی کــه دین را محــو و نابود می کند
ُ َ ّ
َ
ـاهَّلل العلــی العظیــم.
فســاد و اختــاف اســت و ال َحــول و ال قـ ّـوة إل ِبـ ِ
« - 3ارحــام و خویشــاوندان» را از یــاد نبریــد ،صلــه رحــم کنیــد کــه صلــه رحــم حســاب
انســان را نــزد خــدا آســان مــی کنــد.
 - 4خدا را ،خدا را! درباره «یتیمان» ،مبادا گرسنه و بی سرپرست بمانند]3[.
 - 5خدا را ،خدا را! درباره «همســایگان» خوشــرفتاری کنید ،پیغمبر آن قدر در مورد
همســایه ســفارش کــرد کــه مــا گمــان کردیم مــی خواهد آن هــا را در ارث شــریک کند.
 - 6از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره «قــرآن» ،نکنــد دیگــران در عمــل بــه قــرآن
بــر شــما پیشــی گیرند!
 - 7از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره «نمــاز» چــرا کــه نمــاز ســتون دیــن
شماســت.
 - 8از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره «کعبــه» خانــه پروردگارتــان ،مبــادا حــج
تعطیــل شــود کــه ا گــر کعبــه خالــی بمانــد و حــج متــروک شــود مهلــت داده نخواهیــد
شــد و مغلــوب دشــمنان خواهیــد شــد.
 - 9از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره مــاه «رمضــان» کــه روزه آن ماه ســپری
اســت بــرای آتــش جهنم.
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 - 10از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره «جهــاد در راه خــدا» از مــال و جــان خــود
در ایــن راه کوتاهــی نکنیــد.
آتش خشـ ِـم الهی
 - 11از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره «زکات مــال» که زکاتِ ،
را خامــوش مــی کند.
 - 12از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره ّ
«امــت پیامبرتــان» مبــادا مــورد ســتم
قــرار گیرنــد]4[.

 - 13از خدا بترســید ،از خدا بترســید! درباره «صحابه و یاران پیغمبرتان» زیرا رســول
خــدا دربــاره آنان ســفارش کرده اســت.
 - 14از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره «فقــرا و تهیدســتان» آن هــا را در زندگــی
خــود شــریک کنیــد.
 - 15از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره «بــردگان و کنیــزان» کــه آخرین ســفارش
پیامبــر(ص) دربــاره ایــن هــا بود.
ً
علــی(ع) مجــددا ســفارش نمــاز را کــرد و فرمــود :کاری کــه رضــای خــدا در آن اســت در
انجــام آن بکوشــید.
 - 16بــا مــردم بــه خوشــی و نیکــی رفتــار کنیــد همــان طــوری کــه قــرآن دســتور داده
اســت و بــه مالمــت مــردم ترتیــب اثــر ندهیــد.
 - 17امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را تــرک نکنیــد ،نتیجــه تــرک آن این اســت کــه بدان
و ناپــا کان بــر شــما مســلط خواهنــد شــد و بــه شــما ســتم خواهنــد کــرد ،آن گاه هــر چــه
نیــکان شــما دعــا کننــد دعــای آن ها مســتجاب نخواهد شــد.
 - 18بــر شــما بــاد کــه بــر روابــط دوســتانه میــان خــود بیافزاییــد ،بــه یکدیگر نیکی کنید
از کنــاره گیــری از یکدیگــر و قطــع ارتباط و تفرقه و تشــتت بپرهیزید.
ً
 - 19کارهــای خیــر را بــه مــدد یکدیگــر و اجتماعــا انجــام دهیــد و از همــکاری در مــورد
گناهــان و چیزهایــی کــه موجــب کدورت و دشــمنی می شــود بپرهیزیــد« :تعاونوا علی
البـ ّـر و التقــوی».....
اهَّلل َش ُ
اهَّلل ّإن َ
 - 20از خدا بترسید که کیفر خدا شدید است« :واتقوا َ
دید ِالعقاب».
خداونــد نگهــدار شــما خانــدان باشــد و حقــوق پیغمبــرش را در حــق شــما حفــظ
فرمایــد ،ا کنــون بــا شــما وداع مــی کنــم و شــما را بــه خــدای بــزرگ مــی ســپارم و ســام و
رحمتــش را بــر شــما مــی خوانــم]5[.
در آخــر ایــن وصیــت در کافــی آمــده اســت کــه پــس از پایــان وصیــت حضــرت پیوســته
ّ
مــی گفــت« :ال إلــه إال اهَّلل» تــا وقتــی کــه روح مقدســش بــه ملکــوت اعلــی پیوســت]6[.
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در نهــج البالغــه اســت کــه در پایــان وصیت ،امــام(ع) فرزندان خــود را مخاطب
ســاخت و بــه آن هــا فرمود:
ً
َ
ُ
َ ُ
«یــا بنــی َع ُ
َ
َ
ّ
َ
بــد ّ
یلفینکــم تخوضــون ِدمـ َـاء ُ
المســلمین خوضــا تقولــون:
المطلــب ال ِ
َ
ُ
ُ
ُ َ
ّ
ُ
ْ
َ
َ
ّ
ـذه
ق ِتــل أمیـ ُـر المؤمنیــن! َ أال ال یق ُتلـ ّـن بــی إال قاتلــی ،انظَــروا إذا انــا ُمــت ِمــن ض َرب ِتـ ِـه هـ ِ
ّ
ـوه َض َربـ ًـة ،ال ّ
یمثــل َّ
فإنی َســم ُ
َفاضربـ ُ
عت َرســول اهَّلل(ص) یقــول :إیا کم ُ
والمثلة
بالر ُجـ ِـل
ِ
ْ
و لــو ِبالکلـ ِـب َالعقــور؛
ای فرزنــدان عبدالمطلــب! نیابــم شــما را کــه در خــون مســلمانان فــرو رویــد و دســت
بــه کشــتار بزنیــد بــه بهانــه ایــن کــه بگوییــد امیرالمؤمنین کشــته شــده و بدانید کــه در
برابــر مــن جــز کشــنده مــن کســی نبایــد کشــته شــود ،نــگاه کنیــد چون مــن از ضربــت او
از دنیــا رفتــم بــه او یــک ضربــت بزنیــد و او را ُمثلــه نکنیــد کــه مــن از رســول خدا شــنیدم
کــه مــی فرمــود« :از ُمثلــه کــردن بپرهیزیــد ا گــر چــه بــه ســگ گزنــده و هــار باشــد»]7[».

وصیت امام(ع) درباره کیفیت غسل و کفن و دفن
محمــد بــن حنفیــه روایــت کــرده اســت :شــب بیســت و یکــم ماه رمضان رســید و شــب
تاریــک شــد علــی(ع) همــه فرزنــدان و اهــل بیــت خــود را جمــع کــرد و بــا آن هــا وداع
نمــود ،ســپس بــه فرزنــدش امــام حســن فرمــود« :خداونــد ایــن مصیبــت را بــر شــما
نیکــو گردانــد ،همانــا مــن از میــان شــما مــی روم ،و همیــن امشــب بــه مالقــات خــدا
خواهــم رفــت و بــه حبیبــم رســول خــدا(ص) همــان طــوری کــه وعــده ام داده ،ملحــق
خواهــم شــد ،ای پســرم! وقتــی مــن از دنیــا رفتــم مــرا غســل ده و کفــن کــن ،و بــه بقیــه
حنــوط جـ ّـدت رســول خــدا(ص) کــه از کافــور بهشــت اســت و جبرئیــل آن را آورده بــود
مــرا حنــوط کــن ،بعــد مــرا بــر روی ســریر گذاریــد ،جلــوی تابــوت را کســی حمــل نکنــد
بلکــه دنبــال او را بگیریــد ،و بهــر جانبــی کــه تابــوت رفــت شــما هــم برویــد ،و هــر جــا کــه
ایســتاد بدانیــد قبــر مــن آن جاســت ،جنــازه ام را آن جــا زمیــن بگذارید و تو ای پســرم بر
جنــازه ام نمــاز بگــذار ،هفــت تکبیــر بگــو ،و بــدان کــه هفــت تکبیــر بــه غیــر از مــن بر هیچ
کــس مشــروع نیســت جــز بــر فرزنــد برادرت حســین که او قائــم آل محمد و مهــدی این
امــت اســت و او کجــی هــای خلــق را راســت خواهــد کــرد ،وقتــی تــو از نمــاز بــر مــن فــار غ
شــدی ،جنــازه را از آن محــل بــردار و خــا ک آن جــا را حفــر کــن ،قبــر کنــده و لحــدی
ســاخته و تخــت چوبــی نوشــته شــده خواهــی یافــت کــه مــرا در آن جــا دفــن مــی کنــی،
وقتــی خواســتی از قبــر خــارج شــوی اندکــی صبــر کــن آن گاه نگاه کن مــی بینی که من
در قبــر نیســتم ،زیــرا بــه جــدت رســول خــدا ملحــق خواهم شــد ،چــون هر پیغمبــری را
در مشــرق بــه خــا ک ســپارند و وصــی او را در مغــرب دفــن کننــد حــق تعالــی بیــن روح
و جســد آن دو را جمــع نمایــد ،و پــس از زمانــی از هــم جــدا خواهنــد شــد و بــه
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قبرهــای خویــش برمــی گردنــد ،ســپس قبــر مــرا بــا خــا ک پــر کــن و آن محــل را از مــردم
پنهــان دار]8[.
آن گاه علــی بــا فرزنــدان خــود اندکــی صحبــت کــرد و آنــان را از آینــده ای کــه حســن
و حســین دارنــد آ گاه نمــود و آن هــا را بــه صبــر و تقــوی دعــوت کــرد ،ســپس لختــی
بیهــوش شــد چــون بــه هــوش آمــد فرمــود« :اینــک رســول خــدا ،و حمــزه عــم بزرگــوارم،
و جعفــر بــرادرم نــزد مــن آمدنــد و گفتنــد :زود بشــتاب کــه مــا مشــتاق و منتظــر تــو
هســتیم» ،پــس نگاهــی بــه اهــل بیــت خــود کــرد و فرمــود« :همــه شــما را بــه خــدا مــی
ســپارم ،خداونــد همــه را بــه راه راســت هدایــت و از شـ ّـر دشــمنان محافظــت نمایــد،
خــدا خلیفــه مــن اســت بــر شــما و شــما را کافــی اســت بــرای خالفــت و نصــرت» ســپس
بــه فرشــتگان خــدا ســام داد و گفــت:
َ
ّ
ّ
َْ
َ
قوا وال َ ُ
العام ُلون ّإن َ
اهَّلل َم َع ال َ
ذین َات ّ
حس ُنون؛
ذینهم ُم ِ
مثل هذا فل ْیع َم ِل ِ
«ِل ِ
از بــرای مثــل ایــن مقــام بایــد عمــل کننــد عمــل کننــدگان ،زیــرا کــه خداونــد بــا
پرهیــزکاران و نیکــوکاران اســت».
ســپس عــرق بــر پیشــانی مبارکــش جــاری شــد ،چشــم هــای مبــارک را بــر هم گذاشــت،
دســت و پــا بــه جانــب قبلــه کشــید و گفــت« :أشـ ُ
ـهد أن ال إلــه ّاال اهَّلل َوحـ ُ
ـده ال َشــریک
ّ ً
ُ
َ
ُ َ
ـدا َعبـ ُ
ـده َورســوله» ایــن را گفــت و مــرغ روحش به ملکــوت اعلی در
ـهد ّأن محمـ
لــه وأشـ
کنــار پیغمبــران و اولیــاء خــدا پــرواز کرد ،صلوات اهَّلل و ســامه و ســام مالئکته و انبیائه
و رســله علیــه ،و لعنــة اهَّلل علــی قاتله.

پی نوشت
[ . ]1همان ،ج  ،36ص .5
[ . ]2کافــی ،ج  ،7ص 51؛ نهــج البالغــه ،نامــه 47؛ شــرح ابــن ابــی الحدیــد ،ج  ،6ص 120؛
اســد الغابــه ،ج 4؛ مســعودی مــروج الذهــب ،ج  ،2ص 425؛ تحــف العقــول ،ص 197؛ شــیخ
صــدوق ،مــن ال یحضــره الفقیــه ،ج  ،4ص 142؛ تاریــخ طبــری ،ج  ،6ص  85و بحــار االنــوار،
ج  ،42ص .248
[ . ]3در نهــج البالغــه دارد« :مراقــب باشــید کــه مبــادا یتیمــان در اثــر رســیدگی نکــردن شــما از
بیــن برونــد» (وال یضیعــوا بحضرتکــم).
[ . ]4در بعضی از نسخ« :اهَّلل اهَّلل فی ذریة نبیکم» دارد.
[ . ]5ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص .24
[ . ]6همان.
[ . ]7نهج البالغه ،نامه .47
[ . ]8بحاراالنــوار ،ج  ،42ص  ،290و مفیــد ،االرشــاد ،ص  ،26فصــل  ،6بــاب  2حدیــث را بــا
کمــی تفــاوت نقــل کــرده اســت.
[ . ]9بحار االنوار ،ج  ،42ص .292
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پرسش
رمضان به چه معنا است و حقیقت آن چیست؟

پاسخ اجمالی
رمضــان در لغــت بــه معنــای شـ ّـدت حــرارت ،و حــرارت ســنگ ،بــر اثــر شـ ّـدت حرارت
خورشــید آمــده اســت .نیــز گفتــه شــده اســت کــه از «حـ ّـر» گرفتــه شــده کــه بــه
معنــای برگشــت از بادیــه بــه شــهر مــی باشــدّ .امــا در اصطــاح ،رمضــان نــام مــاه
نهــم از مــاه هــاى عربــى و مــاه روزه اســامى و مــاه نــزول قــرآن اســت .امــام ســجاد
(ع) در توصیــف مــاه مبــارک رمضــان مــی فرمایــد :ســپاس خــداى را کــه از جملــه
آن راه هــای هدایــت ،مــاه خــود ،مــاه رمضــان را قــرار داد ،مــاه روزه ،مــاه اســام،
مــاه طهــارت ،مــاه آزمایــش ،مــاه قیــام ،ماهــى کــه قــرآن را در آن نــازل کــرد ،بــراى
هدایــت مــردم  ...و مشــخص شــدن حــق از باطــل.
بنابرایــن ،مــی تــوان گفــت مــاه مبــارک رمضــان ،مــاه طهــارت و مــاه تخلــق بــه
اخــاق االهــی اســت ،و حقیقــت و باطــن آن عبــارت اســت از رســیدن بــه لقــای
خداونــد ،آزادی از خــود؛ آزادی از خــود حیوانــی ،و تولــد خــود االهــی

پاسخ تفصیلی
رمضان به معانی ذیل آمده است:
 .1رمضــان مشــتق از َ«ر َمــض» بــه معنــای شـ ّـدت حــرارت ،و حــرارت ســنگ ،بــر اثــر
شـ ّـدت حــرارت خورشــید آمــده اســت ]1[.همچنیــن گفتــه شــده کــه از «حـ ّـر» گرفتــه

شــده کــه بــه معنــای برگشــت از بادیــه بــه شــهر میباشــد ]2[.بنابــر ایــن وقتــی
ً
گفتــه میشــودْ ،ار ِت َماضــا [رمـض] مــن الحــزن؛ یعنــی باطــن آن مــرد از غــم و انــدوه
ْ َ ً
ُ
ســوخت ،یــا وقتــی گفتــه مــی شــود ،ار ِتماضــا [رم ـض] ِلفــان؛ یعنــی بــراى فالنــى
ً
اندوهگیــن شــد ،و همچنیــن وقتــی گفتــه مــی شــودْ ،ار ِت َماضــا [رمضـ ْـت کبـ ُـد ُه؛
یعنــی کبــد او تبــاه شــد؛ مثــل ایــن کــه گون ـهاى بیمــارى آن را مىســوزاند]3[.
ّ
« .2رمضــان» از «رمیــض» ،بــه معنــاى ابــر و بــاران در پایــان چل ـهی تابســتان و
ابتــداى فصــل پاییــز اســت کــه گرمــاى تابســتان را دور میکنــد .بــه ایــن دلیــل ایــن
مــاه را «رمضــان» گفتهانــد کــه بدنهــاى آدمیــان را از گناهــان میشــوید]4[.
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« .3رمضــان» بــر گرفتــه از «رمضــت النصــل ارمضــه رمضــا» اســت؛ بــه ایــن
معنــا کــه نیــزه را میــان دو ســنگ میگذاشــتند و بــر آن میکوفتنــد تــا نــازک
شــود ]5[.بــه ایــن تعبیــر ،رمضــان؛ یعنــى ،انســان خــود را میــان طاعــت الهــى قــرار
میدهــد تــا نفــس او نــرم و آمــادهی بندگــى شــود.
 .4معنــاى «رمضــان» در روایــات؛ در بســیارى از احادیــث اهــل بی ـت(ع) از گفتــن
کلم ـهی «رمضــان» بــه تنهایــى نهــى شــده و ســفارش شــده اســت کــه آنرا «مــاه
رمضــان» نــام گذارنــد؛ زیــرا «رمضــان» یکــى ازاســماى الهــى اســت ]6[.از امــام
علــی(ع) نقــل شــده اســت« :نگوییــد رمضــان ،بلکــه بگوییــد مــاه رمضــان و احتــرام
آن را رعایــت کنیــد»]7[.
ـاى عربــى و مــاه روزه اســامى اســت
ّامــا در اصطــاح ،رمضــان نــام مــاه نهــم از ما َههـ
ُْ َ
َ ُْ ََ َ ّ
ُْ
ُ
ْ
ـان الـ ِـذی أنـ ِـزل ِفیـ ِـه القــرآن ]9[ .]8[»...
و آن مــاه نــزول قــرآن اســت« :شــهر رمضـ
حقیقت و باطن ماه مبارک رمضان
ّ
هــر آنچــه کــه در عالــم هســتی وجــود دارد ،حقیقــت و باطنــی دارد؛ زیــرا دنیــا تنــزل
یافت ـهی عوالــم بــاال اســت ،هرچــه در عالــم دنیــا اســت نمون ـهای اســت از آنچــه
در عالــم معنــا اســت .احــکام و قوانیــن الهــی هــم کــه در دنیــا بــه صــورت دیــن و
دســتورات عبــادی ظهــور کردنــد ،اســرار و باطنــی دارنــد .اشــیا ،زمانهــا و مکانهــا
نیــز دارای حقیقــت و باطــن میباشــند .یکــی از آن زمــان هــا ،مــاه مبــارک رمضــان
اســت .در فرهنــگ اســامی مــاه رمضــان یکــی از مهــم تریــن و محتــرم تریــن مــاه
هــای ســال اســت؛ ماهــی کــه نــزد مســلمانان بــه مــاه عبــادت و طهــارت معــروف
بــوده و آن را -بــه تعبیــر پیامبــر(ص) -مــاه خــدا مــی نامنــد]10[.
امــام ســجاد(ع) در صحیفــه ســجادیه در اســتقبال از مــاه مبــارک رمضــان بــا بیانــی
شــیوا و رســا از مــاه رمضــان ســخن گفتــه و حقیقــت آن را روشــن ســاخته اســت .مــا
در ایــن مقــال تنهــا گوشــه ایــی از آن را بیــان مــی کنیــم .امــام در ایــن دعــا ،ابتــدا
خداونــد متعــال را جهــت هدایــت شــدن بــه دیــن االهــی و بهرهمنــدی از نعمــت
بندگــی و عبــادت ،شــکرگذاری مــی کنــد ،ســپس مــی فرمایــد« :ســپاس خــداى را
کــه از جملــه آن راه هــای هدایــت ،مــاه خــود ،مــاه رمضــان را قــرار داد :مــاه روزه،
مــاه اســام ،مــاه طهــارت ،مــاه آزمایــش ،مــاه قیــام ،ماهــى کــه قــرآن را در آن نــازل
کــرد ،بــراى هدایــت مــردم ،و بــودن نشــانههایى روشــن از هدایــت و مشــخص
شــدن حــق از باطــل ،و بدیــن جهــت برتــرى آن مــاه را بــر ســایر مــاه هــا بــر پایــه
احترامــات فــراوان ،و فضیلتهــاى آشــکار روشــن نمــود»]11[.
توصیــف مــاه رمضــان بــا عباراتــی؛ نظیــر مــاه اســام ،مــاه نــزول قــرآن ،حا کــی از
آن اســت کــه در نظــر امــام ســجاد (ع) و در مکتــب اهــل بیــت (ع) ،مــاه مبــارک
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رمضــان ،عرصــه بــرای تجلــی حقیقــت اســام؛ یعنــی تســلیم محــض در برابــر
خداونــد متعــال اســت .ایــن عرصــه ،مجالــی اســت تــا بنــدگان خــدا بــه امــر و رضــای
او ،حتــی از نیازهــای طبیعــی و حــال خــود چشمپوشــی کننــد و ســر تســلیم بــر
بندگــی شــکوه منــد خالــق بــی همتــای خویــش فــرود آورنــد .ایــن تمریــن یــک
ّ
ماهــه در کــف نفــس و خــودداری از درخواســت نفســانی ،تمرینــی مفیــد و نیکــو
اســت بــرای تقویــت اراده و خویشــتن داری در باقــی ســال؛ چــون انســانی کــه یــک
مــاه بــه دســتور االهــی در مقابــل خواســت حــال نفــس خویــش مقاومــت کــرده
و فقــط بــه خاطــر رضــای خداونــد از نیازهــای طبیعــی خــود ماننــد خــوردن و
آشــامیدن اجتنــاب نمــوده اســت ،ایــن قــدرت را خواهــد داشــت تــا در یــازده مــاه
دیگــر ســال در مقابــل وســاوس شــیطانی و درخواســت هــای نفســانی نفــس امــاره
خویــش مقاومــت نمــوده و اهــل تقــوا و رســتگاری شــود.
مــاه مبــارک رمضــان ،مــاه طهــارت اســت .ماهــی کــه بنــده وجــود خــود را از
تمایــات مــادی و حیوانــی زدوده و بــا روزه ضمــن تطهیــر جســم ،بــه تطهیــر جــان
نیــز مــی پــردازد تــا روحــش در عالــم پا کــی و رشــد و تعالــی ،از انــوار هدایــت بخــش
خــدای متعــال بهــره منــد شــود.
پــس مــی تــوان گفــت حقیقــت مــاه رمضــان عبــارت اســت از :آزادی از خــود؛ آزادی
از خــود حیوانــی ،و تولــد خــود االهــی .مــاه مبــارک رمضــان ،مــاه تخلــق بــه اخــاق
خداونــد.
االهــی اســت و حقیقــت و باطــن آن عبــارت اســت از :رسـ
ـای َ َ
ـیدن بــه لقـ َ
َّ
«الصـ ْـو ُم ِلــی َو أنــا أ ْجـ ِـزی
در حدیثــی آمــده اســت کــه خداونــد ســبحان فرمــود:
ِب ـه»؛[ ]12روزه مــال مــن اســت و مــن خــود بــه آن جــزا مــی دهــم .بعضــی کلمــه
ُ
«اجــزی» در ایــن روایــت را بــه صیغــه مجهــول «اجـ َـزی» خوانــده انــد؛ یعنــی روزه
بــرای مــن اســت و مــن پــاداش آن هســتم .حیــف اســت کــه انســان بــه خــودش
و بــه غیــر خــدا و بــه هــر آنچــه کــه متغیــر اســت ،دل ببنــدد؛ زیــرا هرچــه غیــر خــدا
اســت ،در معــرض زوال و تغییــر اســت و نمــی توانــد جــزای انســان باشــد؛ جــزای
روزه دار ،لقــای حــق اســت]13[.
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[ .]1ابــن منظــور ،محمــد بــن مکــرم ،لســان العــرب ،ج ،7ص  ،160چــاپ ســوم ،دار صــادر،
بیــروت 1414 ،ق.
[ .]2همان.
[ .]3مهیار ،رضا ،فرهنگ أبجدی عربی  -فارسی ،ص  ،41بی تا ،بی جا.
[ .]4لسان العرب ،ج ،7ص .161
[ ]5همان ،ص .162
[.]6طریحــی ،فخــر الدیــن ،مجمــع البحریــن ،تحقیــق :حســینی ،ســید احمــد ،ج  ،2ص
 ،223کتابفروشــی مرتضــوی ،تهــران ،چــاپ ســوم1375 ،ش.
[ .]7کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،الکافــی ،محقــق و مصحــح :غفــاری ،علــی ا کبــر،
آخونــدی ،محمــد ،ج  ،4ص  ،69دار الکتــب اإلســامیة ،تهــران ،چــاپ چهــارم1407 ،ق.
[ .]8بقره.185 ،
[ .]9قرشــى ،ســید علــى اکبــر ،قامــوس قــرآن ،ج ،3ص  ،123چــاپ ششــم ،دار الکتــب
اإلســامیة ،تهــران 1371 ،ش.
[ ]10شیخ صدوق ،أمالی ،ص  ،93انتشارات کتابخانه اسالمیه.1362 ،
[ . ]11صحیفــه ســجادیه کاملــه ،شعرانی،ابوالحســن ،دعــای  ،44ص  ،267چــاپ ششــم،
قائــم آل محمــد ،قــم1386 ،ش.
[ .]12شــیخ صــدوق ،مــنالیحضــرهالفقیــه ،ج  ،2ص  ،75انتشــارات جامعــه مدرســین،
قــم 1413 ،ق.
[ . ]13جــوادی آملــی ،عبــد اهلل ،حکمــت عبــادات ،ص 33و135 -131و ،147 -145
اســراء ،قــم ،چــاپ اول1378 ،ش.
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اولیــن بــار در تار یــخ صــدر اســام چگونــه حکــم وجــوب روزه صــادر شــد؟
آیــا تاریــخ ایــن حکــم در زمــان زندگــی پیامبــر اســام صــادر شــد؟

پاسخ اجمالی
آنچــه در بیشــتر منابــع اســامی دیــده میشــود ایــن اســت کــه وجــوب روزه در
ســال دوم هجــرت بــا نــزول آیــه  183ســوره بقــره[ ]1بــه مســلمانان ابــاغ شــد]2[.
برخی نیز وجوب روزه را در سال اول هجری میدانند]3[.
برخــی نیــز بــدون اینکــه اشــارهای بــه تاریــخ وجــوب روزه بکننــد ،گفتهانــد :بــا
نــزول آیــه  183ســوره بقــره ،روزه بــر مســلمانان واجــب شــد]4[.
ً
ظاهــرا اختــاف در ســال اول یــا دوم هجــری ،بنابــر اختــاف مبانــی در آغــاز ســال
هجــری میباشــد.
واقــدی دربــاره تاریــخ واجــب شــدن روزه مــاه رمضــان و زکات فطــره و نمــاز دو عیــد
و اســتحباب قربانــى کــردن میگویــد:
«یــک مــاه پــس از تغییــر قبلــه در مــاه شــعبان کــه هجدهمیــن مــاه هجرت(ســال
دوم هجــرت) بــود احــکام واجــب شــدن روزه مــاه رمضــان نــازل شــد و در همیــن
ســال پیامبــر(ص) دســتور داد کــه زکات فطــره پرداخــت شــود و ایــن پیــش از
واجــب شــدن زکات امــوال بــود .رســول خــدا فرمــان داد کــه افــراد متمکــن زکات
فطــره را از طــرف خــود و خانــواده خــود بــراى کوچــک و بــزرگ و آزاد و بــرده و زن و
مــرد پرداخــت کننــد و مقــدار آنرا یــک صــاع خرمــا یــا یــک صــاع کشــمش یــا جــو،
و یــا دو ُمـ ّـد گنــدم تعییــن فرمــود  ...پیامبــر(ص) روز عیــد فطــر در مصلــى پیــش از
یگــزارد ،همچنیــن روز عیــد قربــان نمــاز عیــد
آنکــه خطبــه ایــراد فرمایــد ،نمــاز م 
گــزارد و دســتور داد :هــر کــس اســتطاعت دارد قربانــى کنــد .پیامبــر در تمــام مــدت
ده ســال اقامــت در مدینــه روز عیــد قربــان ،قربانــى میکــرد»5[.
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َ َّ
َ ُ َ َّ ُ
َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ّ ُ َ ُ
ـام کمــا ک ِتـ َـب َعلــى الذیـ َـن ِمـ ْـن ق ْب ِلکـ ْـم ل َعلکـ ْـم
الصیـ
[« .]1یــا أیهــا الذیــن آمنــوا ک ِتــب علیکــم ِ
َت َّت ُقـ َ
ـون»؛ اى افــرادى کــه ایمــان آوردهایــد! روزه بــر شــما نوشــته شــده ،همانگونــه کــه بــر
کســانى کــه قبــل از شــما بودنــد نوشــته شــد؛ تــا پرهیــزکار شــوید.
[ .]2ابــن شــهر آشــوب مازندرانــی ،محمــد بــن علــى ،مناقــب آل أبیطالــب(ع) ،ج ،1ص
ّ
 ،43قــم ،انتشــارات عالمــه ،چــاپ اول1379 ،ق؛ ابــن ادریــس حلــی ،الســرائر الحــاوی
لتحریــر الفتــاوی ،ج  ،1ص  ،125قــم ،دفتــر انتشــارات اســامی ،چــاپ دوم1410 ،ق؛
بــاذری ،احمــد بــن یحیــی ،انســاب االشــراف ،ج ،1ص  ،272بیــروت ،دار الفکــر ،چــاپ
اول1417 ،ق؛ ابــن کثیــر دمشــقی ،اســماعیل بــن عمــر ،البدایــة و النهایــة ،ج ،3ص  254و
 ،347بیــروت ،دار الفکــر1407 ،ق؛ بغــدادی ،عــاء الدیــن علــی بــن محمــد ،لبــاب التاویــل
فــی معانــی التنزیــل ،ج ،1ص  ،110بیــروت ،دار الکتــب العلمیــة ،چــاپ اول1415 ،ق.
[ .]3ابــن عاشــور ،محمــد بــن طاهــر ،التحریــر و التنویــر ،ج ،1ص  ،199بیــروت ،مؤسســه
التاری ـخ ،چــاپ اول ،بیتــا؛
[ .]4قمــی ،علــی بــن ابراهیــم ،تفســیر القمــی ،ج ،1ص  ،65قــم ،دار الکتــاب ،چــاپ ســوم،
1404ق؛ محمــد بــن اســحاق بــن یســار ،ســیرة ابــن اســحاق(کتاب الســیر و المغــازی) ،ص
 ،298قــم ،دفتــر مطالعــات تاریــخ و معــارف اســامى ،چــاپ اول1410 ،ق.
[ .]5ابــن ســعد کاتــب واقــدی ،محمــد بــن ســعد ،الطبقــات الکبــری ،ج ،1ص  ،191بیــروت،
دار الکتــب العلمیــة ،چاپ دوم1418 ،ق.
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در کجــای قــرآن آمــده کــه بایــد ســی روز روزه گرفــت؟ و چــرا در ادیــان
دیگــر شــرایط روزه راحــت تــر اســت؟

پــاس ــخ
بــا توجــه بــه ایــن کــه پرســش از ســه بخــش تشــکیل شــده بــه همــان ترتیــب ،پاســخ
آن را ضمــن نکاتــی بیــان مــی کنیــم:
 .1بــا توجــه بــه حکیــم بــودن خداونــد کــه کارهــای عبــث و بیهــوده انجــام نمــی
ً
دهــد ،اجمــاال مــی دانیــم تمــام تکالیــف بنــدگان از جملــه روزه کــه از جانــب
خداونــد تشــریع شــده بــر اســاس مصالــح و مفاســد تدویــن شــده اســت.
 .2گرچــه تمــام فروعــات و جزئیــات احــکام در قــرآن نیامــده هــم چنــان کــه کیفیــت
نمــاز و تعــداد رکعــات آن در قــرآن بیــان نشــدهّ ،امــا در مــورد روزه بایــد گفــت کــه
مقــدار مــاه و روز آن در قــرآن بــه طــور روشــن بیــان شــده اســت:
َ َّ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ
ُْ َ
ُْ
الشـ ْـه َر َف ْل َی ُص ْمــهُ
ـان الــذی أنـ ِـزل فیـ ِـه القـ ْـر ُآن  ...فمــن شـ ِـهد ِمنکــم
الــفَ .شـ ْـه ُر َر َمضـ
 ، ...مــاه رمضــان چنــان ماهــی اســت کــه در آن قــرآن نــازل شــده  ...پــس آن کــه
از شــما ایــن مــاه را دریابــد بایــد آن را روزه بــدارد]1[ ...و مــی دانیــم کــه یــک مــاه،
 30یــا  29روز اســت.
َْ
ْ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َْ
ْ
ُُ
َ
ُ
بَ .و کلــواَ َو اشـ َـربوا حتــى یت َب ّی َـ َـن لکـ ُـم الخ ْیــط الب َیــض ِمـ َـن الخ ْیـ ِـط ال ْسـ َـو ِد ِمـ َـن
ّْ
ّ َ َ
َْ ُ َ ُ
الصیــام ِإلــى اللیـ ِـل ،بخوریــد و بیاشــامید تــا نمــودار و جــدا شــود
الف ْجـ ِـر ثـ ّـم أ ِت ّمــوا ِ
ب بــه پایــان
بــراى شــما رشــته ســفید از رشــته ســیاه از فجــر ســپس روزه را تــا ش ـ 
رســانید]2[.
 .3امــا در مــورد ایــن کــه چــرا در ادیــان دیگــر شــرایط روزه راحــت تــر اســت بایــد
گفــت:
 :3-1قانــون گــذار در تمــام ادیــان االهــی یکــی اســت همــان طــور کــه بیــان شــد
تشــریع و وجــوب احــکام در تمــام ادیــان االهــی از جانــب خداونــد اســت.
 :3-2بــا توجــه بــه ایــن کــه دیــن اســام نســبت بــه ادیــان گذشــته ،دیــن کامــل
و جامعــی اســت؛ از ایــن رو احکامــش نســبت بــه احــکام ســایر ادیــان تفــاوت مــی
کنــد کــه در ایــن تفاوتهــا گاهــی شــاید تکلیــف ســخت تــر و گاهــی نیــز آســان تــر باشــد
کــه در هــر حــال تصمیــم خداونــد اســت.
 :3-3گرچــه شــاید امــروزه بــا توجــه بــه تحریفاتــی کــه در ادیــان ســابق بــه وجــود
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آمــده پیــروان دیگــر ادیــان ،عبــادت روزه را بــا مقــدار و شــرایطی آســان تــر
برگــزار مــی کننــدّ ،امــا بــر اســاس برخــی منابــع روایــی ،روزه اهــل کتــاب تــا زمــان
پیامبــر اســام (ص) بیشــتر از مســلمانان بــوده اســت.
امــام مجتبــی (ع) نقــل مــی کنــد کــه روزی یــک نفــر یهــودی خدمــت پیامبــر اســام
(ص) رســید و مســایلی را پرســید کــه از جملــه آن ،ایــن بــود کــه چــرا خداونــد روزه را
بــر ّامــت تــو ســی روز قــرار داد ،امــا در امــت هــای دیگــر بیشــتر؟ ]3[...

پی نوشت:
[ .]1بقره.185 ،
[ .]2همان.186 ،
[ .]3حــر عاملــی ،وسائلالشــیعة ،ج  ،10ص  240و  ،241ح  ،13317مؤسســه آل البیــت
علیهمالســام ،قــم 1409 ،ه ـ ق
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پرسش
آیا اعالم اول ماه از شئون مرجع تقلید است یا از شئون ولی فقیه؟

پاسخ اجمالی
فقاهــت بــه معنــای توانایــی اســتنباط احــکام اولیــه شــرعی از منابــع و متــون
دینــی ،امــر مشــترکی اســت کــه هــم در مرجعیــت و هــم در قضــاوت و هــم در ولــی
فقیــه مــورد نیــاز اســت ،و فقاهــت در همــه ایــن شــئون متفــاوت ،بــه یــک معنــا
اســت.
مهــم تریــن شــئون یــک مرجــع تقلیــد ،بــه دســت آوردن احــکام فرعــی شــرعی
از طریــق اســتدالل از منابــع دینــی و قــرار دادن آن بــه عنــوان فتــوا در اختیــار
ّ
مقلدیــن خــود اســت ،و تقلیــد از او از بــاب رجــوع غیــر متخصــص بــه متخصــص
و جاهــل بــه عالــم فقــط در احــکام فرعــی شــرعی فقهــی بــوده و در موضوعاتــی کــه
نیــاز بــه اســتنباط نــدارد ،تقلیــد بــر مکلــف واجــب نیســت؛ و رؤیــت هــال چــون از
موضوعــات بــوده ،از شــئون مرجــع تقلیــد نیســت.
مهمتریــن شــئون ولــی فقیــه ،افــزون بــر شــئون یــک مرجــع ،ماننــد فقاهــت ،اداره
جامعــه براســاس معیارهــا و ارزش هــای اســامی اســت ،و مــی توانــد براســاس
موازیــن در جامعــه حکــم کــرده و اطاعــت از احــکام حکومتــی او بــر همــگان واجــب
اســت.
ً
بنابرایــن؛ ا گــر چــه رؤیــت هــال مــاه صرفــا از امــور حکومتــی نیســت و بــا شــهادت
عــدول و یــا اطمینــان خــود انســان و دیگــر مــوارد ذ کــر شــده در توضیــح المســائل،
نیــز اثبــات مــی شــود ولــی حکــم بــه اول مــاه  ،از شــئون ولــی فقیــه اســت.

پاسخ تفصیلی
رهبــران دینــی گاهــی از آن جهــت کــه کارشــناس فــن و متخصــص امــر هســتند
اظهــار نظــر مــی کننــد و گاهــی بــه عنــوان رهبــر و پیشــوای امــت ،فرمــان هایــی
صــادر مــی کننــد .پیامبــر مکـ ّـرم اســام(ص) دارای هــر دو وجــه بودنــد ،هــم احکام
شــرعی الهــی را بیــان مــی کردنــد هــم دســتورهای اجتماعــی سیاســی ،ماننــد
فرمــان جهــاد و اعــام صلــح صــادر مــی کردنــد]1[ .
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ایــن مســئله در مــورد پیشــوایان معصــوم(ع) نیــز وجــود دارد .امــا ایــن امــر
در زمــان غیبــت کبــری کــه فقهــای بزرگــوار هدایــت دینــی و بیــان احــکام الهــی
ً
را بــه عهــده دارنــد ،بعضــا بــا مشــکالتی همــراه بــوده اســت .در ایــن عصــر مــردم در
ابــواب فقهــی مختلــف مثــل نمــاز ،روزه ،حــج ،زکات ،خمــس و ...و عمــوم عبــادات
و معامــات بــا مراجعــه بــه فقهــا در جهــت رفــع تکلیــف و عمــل بــه احــکام شــرعی
اقــدام مــی کننــد و در ایــن زمینــه مشــکل چندانــی ندارنــد .مشــکل مــردم در پــاره
ای مســائل اجتماعــی  -سیاســی ماننــد اقامــه حــدود الهــی ،اقامــه نمــاز جمعــه
و عیــد ،اعــام جهــاد و صلــح ،اخــذ وجوهــات شــرعیه ،تشــکیل حکومــت و دههــا
مســئله اجتماعــی سیاســی دیگــر اســت .برخــی فکــر مــی کننــد ایــن امــور همچــون
احــکام شــرعی فقهــی ،بــا تقلیــد از یکــی از مراجــع تقلیــد حــل مــی شــود .امــا آیــا
مســائلی چــون اعــام روز اول مــاه مبــارک رمضــان و روز عیــد فطــر و روز عیــد قربــان
و ...همچــون وجــوب نمــاز و بیــان احــکام فقهــی اســت؟
پاسخ به پرسش مطرح شده ،در ضمن موارد ذیل روشن می شود:
الف) شأن مرجع تقلید:
مهم ترین شأن مرجع تقلید عبارت است از:
«مرجعیــت» کــه در فرهنــگ شــیعی ،آمیــزه ای از شــأن «افتــا» و «والیــت» مــی
باشــد و مراجــع عظــام تقلیــد ،وظیفــه ارشــاد مــردم بــه ســوی احــکام االهــی را
دارنــد؛ []2
ب) شأن ولی فقیه:
مهمتریــن شــأن ولــی فقیــه -،افــزون بــر شــأن یــک مرجــع ،ماننــد فقاهــت -اداره
جامعــه براســاس معیارهــا و ارزش هــاس اســامی اســت ]3[ ،و مــی توانــد براســاس
موازیــن در جامعــه حکــم کــرده و اطاعــت از احــکام حکومتــی او بــر همــگان واجــب
اســت؛ []4
گفتنــی اســت کــه صــدور حکــم حکومتــی ( یعنــی ،ایجــاد دســتوری از طــرف حا کــم
دربــاره یــک حکــم شــرعی یــا وضعــی یــا موضــوع حکــم شــرعی و وضعــی در موضــوع
خــاص [ ]5و چنیــن حکمــی کــه بــراى حفــظ کیــان اســام و نظــام سیاســى-
اجتماعــى مســلمانان مفیــد و تأثیرگــذار اســت مــى توانــد بــه عنــوان اولــى یــا ثانــوی
اش بــا تشــخیص ولــى فقیــه در قالــب احــکام حکومتــى جعــل و صــادر شــود [) ]6
نمــی توانــد دارای ّ
تکثــر و اختــاف باشــد ،از ایــن رو از شــئون حا کــم اســامی اســت.
ّ
بــر خــاف احــکام شــرعی فقهــی کــه قابــل تکثــر و محــل ابــراز آراء و نظــرات مختلــف
اســت.
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حکم به رویت هالل
صاحــب جواهــر بــه عنــوان یکــی از مدافعــان والیــت عامــه فقیــه ،بــا توجــه بــه
روایــات ،محــدوده صــدور حکــم و انشــای فقیــه عــادل را منحصــر بــه مقــام قضــا
و رفــع منازعــه ندانســته و احکامــی ماننــد حکــم بــه رؤیــت هــال اول مــاه را نیــز از
شــئون ولــی فقیــه مــی دانــد]7[ .
در علــم فقــه هــم  ،نظــر فقیــه و مرجــع تقلیــد ،از مــوارد و معیارهــای اثبــات رؤیــت
هــال ذکــر نگردیــده و آثــار شــرعی بــر قــول فقیــه و مرجــع تقلیــد (بمــا هــو فقیــه و
مفتــی) مترتــب نشــده اســت ،بلکــه یکــی از مــوارد اثبــات رؤیــت هــال مــاه حکــم
حا کــم اســامی ذ کــر شــده اســت]8[ .
ً
بنابرایــن ا گــر چــه رؤیــت هــال مــاه صرفــا از امــور حکومتــی نیســت و بــا شــهادت
عــدول و یــا اطمینــان خــود انســان و دیگــر مــوارد ذ کــر شــده در توضیــح المســائل،
نیــز اثبــات مــی شــود ولــی ا گــر از دیــدگاه حکمــی از احــکام حکومتــی کــه مخصــوص
حا کــم اســامی اســت ،بــه آن نــگاه شــود ،جــزء شــئون ولــی فقیــه اســت؛ یعنــی
حکــم دادن بــه ایــن کــه اول مــاه اســت از شــئون ولــی فقیــه اســت

پی نوشت:
[ ]1ر.ک :هــادوی تهرانــی ،مهــدی ،والیــت و دیانــت ،ص  ،138مؤسســه فرهنگــی خانــه
خــرد ،چــاپ پنجــم1389 ،ش.
[ ]2همان ،ص .141
[ ]3با استفاده از :والیت و دیانت ،ص .141
ج ،1
[ ]4والیــت و دیانــت ،ص  121ـ ـ 122؛ توضیــح المســائل (المحشــى لإلمــام الخمینــی) ،
ص  ،35س  55و ص  ،36س .62
[ ]5جواهرالکالم ،ج  ،40ص .100
[ ]6اقتباس از پاسخ ( 7179سایت. )7391 :
[ ]7جواهرالکالم ،ج  ،40ص .100
[ ]8صــراط النجــاة (المحشــى) ،ص 193؛ ســؤال و جــواب ،ص 120؛ توضیــح المســائل
(المحشــى لإلمــام الخمینــی) ،ج  ،1ص  ،961 -959ذیــل م  1730و
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پرسش

چــرا بایــد روز اول مــاه ّ
شــوال ،روزه حــرام باشــد و روزه آخــر مــاه رمضــان
واجــب ،کــه در ایــن صــورت محــل اختالفــات بســیاری شــود .آیــا بهتــر نبــود ،روزه
مــاه شـ ّـوال نیــز ماننــد ســایر ایــام ســال جایــز بــود ،تــا ایــن چنیــن اختــاف نشــود؟

پاسخ اجمالی
فلســفه عیــد فطــر :روز عیــد فطــر روزی اســت کــه مســلمانان همگــى بــرای نمــاز
ّ
عیــد در یــک مــکان گــرد هــم میآینــد ،و خــدای عـ ّـز و جــل را بــراى نعمــت و لطفــى
کــه بــه آنــان کــرده و بــا وجــوب روزه مــاه رمضــان ّ
مقربشــان ســاخته ،حمــد و
ســپاس میگوینــد.
فضــل بــن شــاذان میگویــد :از امــام رضــا(ع) پرســیده شــد ]1[:چــرا روز فطــر ،عیــد
قــرار داده شــده اســت؟ و آنحضــرت فرمــود« :بــراى اینکــه مســلمانان روزى
داشــته باشــند کــه همگــى در یــک مــکان گــرد آینــد ،و در صحرایــى بــاز جانــب
ّ
خــدای عـ ّـز و جــل آشــکار شــوند و او را بــراى انعــام و لطفــى کــه دربــاره آنــان کــرده و
بــا عبــادت یــک ماهــه کــه بــر ایشــان واجــب کــرده بــود ّ
مقربشــان ســاخته ،حمــد و
ســپاس گوینــد ،و آن روز عیــد محســوب میشــود و روز اجتمــاع همــه مســلمانان
اســت ،و روز افطــار و روز پرداخــت زکات و بخشــش بــه فقــرا ،و روز رغبــت و تشــویق
و روز نالــه و زارى بــه درگاه خــدای تعالــى اســت ،و بــراى اینکــه آن روز ّاول و آغــاز
روزهــاى ســال جدیــد اســت و در آن روز بــه خــاف روزهــاى یــک ماهــه پیــش ،روز
خــوردن و آشــامیدن اســت؛ زیــرا در نــزد اهــل حـ ّـق ،مــاه رمضــان ّاولیــن مــاه ســال
اســت ،و خداونــد چنــان میپســندید کــه آن روز (فطــر) را روز اجتمــاع مســلمانان
قــرار دهــد تــا در آن روز او را ســپاس گوینــد و تقدیــس و تکریــم کننــد»]2[.
 .۲امتنانــی بــودن افطــار روز عیــد فطــر :روزه نداشــتن روز عیــد فطــر یــک نــوع
پــاداش ،بخشــش و امتنانــی اســت از جانــب پــروردگار ّ
منــان بــر انســانهایی کــه
یــک مــاه بندگــی خــدا را در خــود تحقــق بخشــیدند ]3[،طبیعــی اســت کــه رد
احســان شــخص کریــم خــاف ادب و از جانــب او ناپســند شــمرده شــود و چیــزی
کــه از نظــر پــروردگار ناپســند اســت ،نمیتوانــد مــورد توصیــه او قــرار گیــرد و هــر آنچــه
کــه بــدان توصیــه نشــده آوردنــش بــه قصــد عبــادت ناممکــن و بــه قصــد ورود
بدعــت و حــرام اســت.
از امــام صــادق(ع) نقــل شــده اســت :مــردى محضــر رســول خــدا(ص) مشـ ّـرف شــد
و عــرض کــرد :اى رســول خــدا! آیــا در ســفر ،روزه مــاه رمضــان را بگیــرم؟ پیامبــر
فرمــود« :خیــر» ،آن مــرد گفــت :ای رســول خــدا! گرفتــن روزه در ســفر بــر مــن
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آســان و ســهل اســت؟ پیامبــر فرمــود« :خــدای عـ ّـز و جــل بــر مریضهــا و مســافران
در مــاه رمضــان صدقــه داده و آن ایــن اســت کــه بــه ایشــان اجــازه افطــار داده
اســت .آیــا یکــى از شــما دوســت دارد وقتــى بــه کســى صدق ـهاى میدهــد آن
شــخص صدقــه را ّرد کــرده و قبــول ننمایــد؟»]4[.
 .۳کســی میتوانــد نســبت بــه حکمــی ماننــد وجــوب و حرمــت روزه روز عیــد فطــر
داوری و اظهــار نظــر کنــد و داوری و اظهــار نظــرش بجــا و درســت باشــد کــه بــر
مصالــح و مفاســد آن آ گاهــی و احاطــه کامــل داشــته باشــد و هرچــه آ گاهــی در
آن مــورد کمتــر باشــد ،حکــم و ســخنش نیــز ناقصتــر خواهــد بــود؛ بــا توجــه بــه
اینکــه دانــش مــا نســبت بــه مســائل اطــراف و محیــط مــا ،چــه رســد بــه مصالــح و
مفاســد احــکام بســیار انــدک اســت ]5[،بــر ایــن اســاس مــا در جایگاهــی نیســتیم
کــه نســبت بــه وجــوب و حرمــت روزه روز عیــد فطــر داوری کنیــم؛ چــون زمانــی
داوری مــا بجــا و درســت محســوب خواهــد شــد کــه بــر مصالــح و مفاســد آن آ گاهــی
و احاطــه کامــل داشــته باشــیم.
 .۴در حــرام بــودن روزه فطــر تردیــدی نیســت ،امــا اینکــه بــه دلیــل اختــاف در
رؤیــت ،اختــاف در روز عیــد فطــر پیــش میآیــد آن نیــز بــا مخالفــت نکــردن صریــح
و علنــی بــا حکــم ولـ ّـی فقیــه(در صــورت وجــود حکومــت اســامی) و یــا یکــی از
مراجــع قابــل حــل اســت[.

پی نوشت:
[ .]1علتهایــی کــه فضــل بــن شــاذان بــه مــرور زمــان در مجالــس مختلــف از حضــرت امــام
رضــا(ع) شــنیده و ثبــت کــرده و پــس از آن همــه را در دفتــرى گــرد آورده و بــه علـ ّـى بــن
ّ
ّ
ـابورى اجــازه روایــت آنرا بهواســطه او از امــام رضــا(ع) داده اســت.
محمــد بــن قتیبــه نیشـ
شــیخ صــدوق ،عیــون اخبــار الرضــا(ع) ،محقــق و مصحــح :الجــوردی ،مهــدی ،ج ،2ص
 ،99نشــر جهــان ،تهــران ،چــاپ اول1378 ،ق.
[ .]2همان ،ص .115
[« .]3عید فطر روز جایزه» ،سؤال .42657
[ .]4شــیخ صــدوق ،علــل الشــرائع ،کتــاب فروشــی داوری ،ج ،2ص  ،382قــم ،چــاپ اول،
1385ش.
َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َّ َ ً
[ .]5در قــرآن کریــم میخوانیــم« :و مــا أوتیتــم ِمــن ال ِعلـ ِـم ِإال قلیــا»؛ و جــز اندکــى از دانــش،
بــه شــما داده نشــده اســت .اســراء.85 ،
[ .]6ر.ک« :رؤیــت هــال و مســائل مربــوط بــه آن» ،ســؤال 9927؛ «رؤیــت هــال در
ایــران» ،ســؤال 3195؛ «اعــام اول مــاه از شــئون ولــی فقیــه» ،ســؤال .9456
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پرسش
چــرا در بیــن کشــورهای اســامی فقــط در ایــران رؤیــت هــال مــاه بــا
مشــکل مواجــه اســت؟

پاسخ اجمالی
مســأله رؤیــت هــال و تشــخیص روز اول مــاه بــر اســاس مــوارد زیــر مــورد اتفــاق یــا
اختــاف نظــر فقهــا و دانشــمندان شــیعه و ســنی قــرار مــی گیــرد:
ً
 .1آیــا دیــدن مــاه بایــد حتمــا بــا چشــم غیــر مســلح باشــد یــا دیــدن بــا چشــم مســلح
بــا تلســکوپ و دوربیــن هــم کفایــت مــی کنــد؟
 .2آیــا ا گــر در شــهر یــا منطقــه ای مــاه دیــده شــد بــرای شــهر هــا و مناطــق دیگــر مــاه
ثابــت مــی شــود؟
 .3در چــه صــورت بــه گــزارش هــای رســیده دربــاره رؤیــت هــال مــی تــوان اعتمــاد
کــرد؟
دقــت و بحــث و دیــدگاه هــای متفــاوت مراجــع در همــه ایــن مــوارد ،باعــث بــه
وجــود آمــدن نظــرات مختلــف و متعــدد در اثبــات رؤیــت هــال یــا عــدم اثبــات آن
مــی شــود .ایــن تفــاوت هــا در بیــن فقهــای اهــل ســنت نیــز وجــود دارد

پاسخ تفصیلی
فقهــای شــیعه خــود را مطیــع قــرآن ،پیامبــر (ص) و اهــل بیــت (ع) مــی داننــد و در
زمــان غیبــت امــام زمــان (عــج) بــا دقــت در روایــات و آیــات ،آنچــه در تــوان دارنــد
بــه کار مــی گیرنــد تــا بتواننــد احــکام فقهــی را از منابــع موجــود اســتخراج کننــد.
طبیعــی اســت گاهــی بــه دلیــل عــدم صراحــت آیــات و روایاتــی ،نتایجــی کــه در ایــن
مســیر دشــوار ،حاصــل شــده بــا هــم متفــاوت باشــد .عــاوه بــر ایــن فقهــای شــیعه
در ایــران بــر خــاف بســیاری از کشــور هــای اســامی ،مســتقل از حکومــت بــه ابــراز
نظــر فقهــی خــود مــی پردازنــد و خــود را در مقابــل خــدا ملــزم بــه رعایــت آن مــی
داننــد و مقلدیــن آنهــا هــم بــه تبــع هــر فقیهــی ،خــود را ملــزم بــه رعایــت آنچــه او از
منابــع بــه دســت آورده اســت مــی داننــد .بنــا بــر ایــن در مــواردی ممکــن اســت بیــن
ً
فتــاوای فقهــا اختــاف پیــش آیــد کــه احادیــث و آیــات مــا صراحتــا در آن مســئله
اظهــار نظــر نکــرده انــد یــا شــرایط آن مســئله در روزگار مــا عــوض شــده اســت.
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از جملــه ایــن مــوارد حکــم رؤیــت هــال اول مــاه اســت کــه البتــه ایــن تفــاوت فتــوا
مختــص بــه علمــای شــیعه نیســت و در بیــن فقهــای اهــل ســنت نیــز اختالفاتــی
وجــود دارد]1[.
از نظر فقه شیعه ،اول ماه از چند راه ثابت می شود:
 .1این که انسان خود ماه را ببیند.
 .2به هر واسطه ای برای او یقین حاصل شود.
 .3دو مرد عادل بگویند که ماه را دیده اند.
 .4سی روز از اول ماه قبلی بگذرد.
 .5حا کم شر ع حکم به اول ماه بودن کند]2[.
امــا تفــاوت هایــی کــه گاهــی در فتــوای فقهــا در رؤیــت هــال دیــده مــی شــود ناشــی
از ایــن اســت کــه:
ً
 .1آیــا دیــدن مــاه بایــد حتمــا بــا چشــم غیــر مســلح باشــد یــا دیــدن بــا چشــم مســلح
ً
مثــا بــا تلســکوپ و دوربیــن هــم کفایــت مــی کنــد؟ بعضــی از فقهــا ء مقیــد هســتند
ً
کــه رؤیــت حتمــا بایــد بــا چشــم غیــر مســلح باشــد ،امــا بعضــی دیگــر رؤیــت بــا
دوربیــن و تلســکوپ و دیگــر وســائل را نیــز کافــی مــی داننــد.
 .2در چــه صــورت بــه گــزارش هــای رســیده دربــاره رؤیــت هــال مــی تــوان اعتمــاد
کــرد؟
 .3ا گــر در شــهر یــا منطقــه ای مــاه دیــده شــد بــرای چــه شــهر هــا و مناطقــی اول
مــاه ثابــت مــی شــود؟
بعضــی از مراجــع تقلیــد بــر ایــن عقیــده انــد کــه ا گــر مــاه در شــهری دیــده شــود تنهــا
در آن شــهر و شــهرهایی کــه هــم افــق بــا آن باشــند اول مــاه ثابــت مــی شــود]3[.
بعضــی دیگــر بــر آننــد کــه ا گــر در شــهری مــاه دیــده شــود در تمــام شــهرهایی کــه
در شــب بــا ایــن شــهر مشــترک هســتند (یعنــی اول شــب یکــی آخــر شــب دیگــری
اســت) اول مــاه ثابــت مــی شــود]4[.
امــا گاهــی اختــاف در رؤیــت یــا عــدم رؤیــت هــال ناشــی از اختــاف در فتــوی
و نظــرات فقهــی نیســت بلکــه بــه تشــخیص رؤیــت یــا عــدم آن در خــارج بــر مــی
ً
گــردد ،بــه ایــن معنــا در بســیاری از مــوارد کــه مراجــع تقلیــد شــخصا موفــق بــه
رؤیــت هــال نشــده انــد بــا اعتمــاد بــه شــهادت افــراد عــادل مــورد اطمینــان خــود
بــه اثبــات اول مــاه مــی رســند ولــی ایــن شــهود از نظــر ســایر مراجــع قابــل اعتمــاد
نیســتند و همیــن باعــث اختــاف نظــر در رؤیــت مــی شــود.
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همــه ایــن مــوارد باعــث مــی شــود کــه ا گــر مراجــع و مقلدیــن آنهــا بخواهنــد
بــه تکلیــف شــرعی خــود عمــل نماینــد مجبــور هســتند بــه آنچــه کــه بــرای آن
حجــت شــرعی دارنــد عمــل نماینــد کــه همیــن باعــث تفــاوت هایــی در عمــل آنهــا
مــی شــود .از طرفــی چــون رؤیــت هــال مســأله ای اســت کــه مــورد ابتــاء همــه
مســلمان (کــه ا کثریــت مــردم ایــران را تشــکیل مــی دهنــد) اســت اختــاف نظــر در
آن بســیار برجســته مــی شــود و در اذهــان عمومــی انعــکاس وســیع مــی یابــد.
تفــاوت فتواهــا مختــص بــه علمــای شــیعه نیســت و در بیــن فقهــای اهــل ســنت
نیــز اختالفاتــی وجــود دارد ]5[.امــا علمــای اهــل ســنت در مــورد تشــخیص اول
مــاه اهمیــت بســیار زیــادی بــه حکــم حا کــم مــی دهنــد .بــه طــوری کــه عــده ای
از آنهــا بــه حکــم حا کــم اصالــت داده و ّ
حجیــت را تنهــا از ِآن حکــم حا کــم دانســته
ّ
انــد و دیگــر راه هــای اثبــات هــال را در صورتــى حجــت دانســته انــد کــه حا کــم
آن را تأییــد نمایــد ]6[.حــکام آنهــا نیــز کــه اغلــب پادشــاهان کشــور هــای اســامی
ً
هســتند معمــوال روزی را بــه عنــوان اول مــاه مشــخص مــی کننــد .بــه همیــن
دلیــل بــا وجــود اختــاف نظــر هــای موجــود در بــاره رؤیــت هــال مــاه هــر روزی را
کــه حا کــم طبــق هــر معیــاری بــه عنــوان عیــد اعــام کنــد مــورد قبــول ا کثــر علمــا و
مــردم قــرار مــی گیــرد.
در بیــن علمــای شــیعه بعضــی حکــم حا کــم را بــرای اثبــات اول مــاه کافــی مــی
داننــد و بعضــی آن را کافــی نمــی داننــد ]7[.البتــه مقصــود علمــای شــیعه از حا کــم،
مجتهــد جامــع الشــرایط اســت نــه ســلطان کشــور اســامی .بــا ایــن وجــود در زمــان
کنونــی کــه حکومــت ایــران زیــر نظــر مجتهــد جامــع الشــرایط اداره مــی شــود کمتــر
اتفــاق مــی افتــد کــه ولــی فقیــه بــه اول مــاه بــودن روزی حکــم کنــد .و ایــن بــه
دلیــل تمــام نشــدن حجــت شــرعی بــر ایشــان اســت .بلــه در صورتــی کــه از راه دلیــل
ً
شــرعی بــر ایشــان مســلم شــود کــه بایــد حکــم کننــد حتمــا حکــم خواهنــد کــرد.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه رؤیــت هــال یــک فعــل خارجــی اســت و از قبیــل
تشــخیص موضــوع احــکام اســت کــه هــر فــرد مکلفــی (حتــی ا گــر در مســائل فقهــی
ً
مجتهــد هــم نباشــد) مــی توانــد شــخصا بــه تشــخیص آن اقــدام کنــد و بــه علــم
خــود عمــل نمایــد و نیــازی بــه تقلیــد در ایــن مســئله نیســت .امــا چــون غالــب
مــردم خــود موفــق بــه رؤیــت هــال نمــی شــوند ،از آنجــا کــه بــه مرجــع تقلیــد خــود
اطمینــان کامــل دارنــد در ایــن مســأله بنــا بــر نظــر ایشــان عمــل مــی کننــد و همیــن
ً
باعــث شــده اســت کــه تصــور شــود کــه در ایــن مســأله نیــز حتمــا بایــد از مرجــع
تقلیــد خــود اطاعــت کننــد ،در حالــی کــه در چنیــن مســائلی نیــاز بــه تقلیــد نیســت
و ا گــر از هــر یــک از راه هــای بیــان شــده بــرای انســان یقیــن حاصــل شــود کــه مــاه
رؤیــت شــده اســت ،کافــی اســت8[.
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حدود فقهی وعلمی
مسئله رویت پذیری هالل ماه

مهدی دانشیار/مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السالم

تقویــم قمــری هاللــی تقویمــی اســت کــه از نظــر شــرع مقــدس اســام بــه عنــوان
روزشــمار پذیرفتــه شــده و از بــدو طلــوع اســامدر منطقــه عربســتان تــا بــه حــال حاضــر
بــه رســمیت شــناخته شــده کــه مشــتمل بــر دوازده گــردش مــاه حــول زمیــن یــا رویــت
دوازده هــال پــی در پــی مــی باشــد
شــرع مبیــن اســام بــا التفــات بــه مســاله نجــوم وبســیاری از احــکام فقهــی خــود را
بــر اســاس اوقــات و حــاالت مبتنــی بــر علــم نجــوم تنظیــم کــرده و ابــزار را بــه دســت
حاســبین داده و مــا ک را خــود تعییــن نمــوده اســت بــه عنــوان مثــال حکم و مــا ک را
بر این اســاس قرار داده که مســلمین رو به ســوی مســجدالحرام نماز را اقامه نمایندو
خــود هدایــت کــرده کــه بــرای پیــدا کــردن جهــت قبلــه مــی تــوان از ســتارگان اســتعانت
جســت پــس طریــق عمــل بــر عهــده علمــای علــم نجــوم اســتکه در هــر منطقــه ای
چگونــه از مبانــی ریاضــی ونجــوم کــروی جهــت قبلــه را محاســبه کننــد .پــس هــر قــدر
کــه علماتجربــه ای بیشــتر و دقــت عملــی مضاعــف داشــته باشــند در تحصیــل ســمت
قبلــه خطــای کمتــری گریبانگیــر آنهــا خواهــد بــود
ویــا در شــرع عنــوان شــده کــه نمــاز فجــر را در صبــح صــادق و ظهــر را در زوال خورشــید
و مغــرب را در حرکــت حمــره مشــرقیه از بــاالی ســر ناظــر بخواننــد پــس ایــن مــا ک را
شــرع ارائــه نمــوده پــس محاســبه اوقــات شــرعی در هــر منطقــه بــر عهــده علمــای علوم
خاصــه چــون ریاضــی و نجــوم اســت و دقــت آنهــا هم مبتنــی بر دانش وتجربه آنهاســتو
اجتهــادی کــه در یافتــن طریقــه تحصیــل آن نمودهانــد.
در زمینــه رویــت پذیــری هــال مــاه نیــز مســاله بــه همیــن طریــق اســتوار اســت کــه
شــارع مقــدس مــا ک وبســتر را بصــورت کلــی ارائــه مــی دهــد و دانشــمندان علــوم در
محــور همــان مال کهــا بــه تکاپــو پرداخته و پیشــبینیهای خــود را با آزمــون وخطا پیش
مــی برنــد تــا بــه معیــاری تقریبــا در خــور بــا آن مــا ک دســت پیــدا کننــد.
یعنــی بــه عبارتــی فقــه جهت و مال ک وبســتر تکاپوهای علمــی را فراهم مــی آورد و علم
در آن چهــار چــوب به تجربه ومحاســبه می پــردازد.
نکتــه قابــل گفتــن در ایــن حــوزه ایــن اســت کــه هــر قــدر از لحــاظ زمانــی از
سرچشــمه اصلــی معــارف اســامی فاصلــه مــی گیریــم و از زمــان حضــور
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فیزیکــی پیامبــر ا کــرم و ائمــه اطهــار علیهم الســام می گــذرد ارائه مبانی فقهی شــار ع
در قــرون مختلــف بــا در نظــر گرفتــن تشــکیک احادیــث و روایــات و منقــوالت دچــار
تشــویش مــی شــود چنانچــه در مذهــب شــیعه جعفــری بــا ارائــه و مطــرح کــردن
مســاله اجتهــاد عالــم بــه و تقلیــد ســایر غیــر متخصصیــن در فــروع از آنهــا زمینــه بــروز
مال کهــای متفــاوت در عرصــه هــای مختلــف فقهــی بــه وجــود آمــده کــه ممکن اســت
دو عالــم حــوزه فقــه در ارائــه مــا ک اســام در مســاله رویــت هــال بــا هــم اختــاف
نظــر داشــته باشــند و همیــن زمینــه منجــر مــی شــود کــه عالمــان علــوم خاصــه نظیــر
نجــوم و ریاضــی مال کهــای متفاوتــی را در دســت داشــته باشــند پــس الجــرم مــی بایــد
در بســتر مال کهــای متفــاوت تحقیقاتــی علمــی صــورت بپذیــرد
آیا تعارضی بین علم فقه و علوم خاصه (ریاضی ونجوم)وجود دارد؟
ا گــر در متــون بــاال دقــت کــرده باشــیم متوجــه مــی شــوید کــه این علــوم در عــرض هم
نیســتند بلکــه در طــول هــم قــرار دارنــد یعنــی علــم فقه بســتر و مال ک را مشــخص می
کنــد و علــوم خاصــه تحقیــق و پــژو هــش و محاســبه و تجربــه در آن راســتا را بــر عهــده
مــی گیــرد تــا بــه معیــاری جامــع در آن چهــار چــوب دســت یابــد
حکم شر ع و علم در زمینه رویت هالل چیست؟
از نظــر علمــی وقتــی ســه جــرم مــاه وزمیــن و خورشــید در یــک راســتا قــرار مــی گیرنــد
هــال مــاه کهنــه انســاخ پیــدا کــرده و مــاه جدیــد شــروع مــی شــودکه ایــن حالــت کــه
مقارنــه نــام دارد در حــد ثانیــه قابــل محاســبه اســت
امــا مــا ک شــرعی در اول مــاه قمــری بــا اول مــاه نجومــی متفــاوت اســت شــرع حکــم
داده اول مــاه را وقتــی کــه هــال را دیــدی شــروع کــن و بشــمار تــا 29یــا  30روز کــه
هــال مــاه بعــدی راببینیــو موضــوع در ایــن نیســت کــه کــی مقارنــه اســت یــا کــی
نیســت بلکــه رویــت پذیــری را بــا چشــم مــا ک قــرار داده اســت .بــه همیــن لحــاظ
ممکــن اســت اول مــاه محاســبه ای بــا اول مــاه شــرعی تــا دو روز هــم اختــاف داشــته
باشــند یعنــی لحظــه رویــت هــال دو روز بعــد از مقارنــه باشــد .واینکــه چــرا حکــم
شــار ع مقــدس اینگونــه اســت در قلمــرو پاســخ مــا نیســت.
آیــا ممکــن اســت کــه بــرای افــراد مختلــف در یــک منطقــه عیــد فطرهــای متفــاوت
باشد؟
حتمــا چنیــن چیــزی ممکــن اســت چــرا کــه مال کهــای متفــاوت از مراجــع تقلیــد
مختلــف زمینــه بــه وجــود آمــدن اول مــاه هــای متفــاوت را هــم بــه وجــود مــی آورد
و هرکســی بایــد طبــق و ظیفــه شــرعی خــود عمــل نمایــد ا گــر چنانچــه زمینــه رویــت
هــال مــاه در چهــار چــوب مرجــع کــه از آن تقلیــد مــی کنــد بــه یقیــن و اطمینــان
رســید بایــد طبــق یقیــن خــود عمــل کنــد و اال حکــم را بــه مرجــع خــود وا گــذار نمایــد.

174

تـ
ــ
ـأم
ـ
ـل
ـ

اختــاف بیــن تقویــم و حا کــم شــر ع و مراجــع عظــام تقلیــد چگونــه
خواهــد بــود؟
بــه هــر حــال تقویــم مقولــه ای اســت کــه بــر مبنــای پیــش بینــی تنظیــم مــی شــود
وبــرای تحقــق پیــش بینــی در چهــار چــوب مال کهای مرجع خــاص احتیاج بــه تجارب
رصــدی فراوانــی مــی باشــد مدتهــا کــه مســاله رویــت بــر مبنــی رویــت در شــامگاه بــا
چشــم غیــر مســلح مطــرح بــود و تجــارب رصــدی هــزار ســاله در ایــن زمینــه منجــر بــه
ظهــور پیــش بینــی هــای خطــا ناپذیــری را بــه وجــود آورده بــود وبعــد از آن کــه رویــت
بــا چشــم مســلح در شــامگاه مطــرح شــد تجــارب رصــدی  20ســاله زمینــه را بــرای بــه
وجــود آمــدن معیارهــای جدیــدو خطــا ناپذیــر بــه وجــود آوردتــا اینکــه در چنــد ســال
اخیررویــت بــا مــا ک رویــت در روز مطــرح شــد بــه دلیــل کــم بــودن تجــارب علمــی در
ایــن زمینــه پیــش بینــی هــا بــا مشــکالت فراوانــی همراه اســت وتعــارض پیــش بینی ها
وعمــل کــه شــاهد آن هســتیم مــا حصــل ایــن بــی تجربگــی علمی اســت که هر قــدر که
ایــن تجــارب مضاعــف شــود بــه ســوی معیــاری دقیــق تــر رهنمــون خواهیــم شــد پــس
اختــاف بیــن تقویــم وتجربــه و محاســبات اخیــر غیــر قابــل اجتنــاب مــی باشــد
و امــا اختــاف بیــن حا کــم شــرع وســایر مراجــع تقلیــد هــم همانطــور کــه گفتیــم بــه
علــت اختــاف در مال کهــای متفــاوت اســت و ا گــر حا کم شــرع هم موازی ســایر مراجع
تقلیــد در نظــر بگیریــم ایــن اختــاف بدیهــی بــه نظــر مــی رســد و تــا زمانــی کــه حا کــم
شــرع حکمــی را در ایــن مــورد نکــرده بایــد مقلــدان ســایر مراجــع مطابــق مــا ک مرجــع
انتخابــی خــود وظیفــه شــرعی خــود را انجــام دهــد

نت ـ ـی ـ ـجـ ــه
پــس فقــه در حقیقــت چهــار چــوب کلــی ومــا ک را در مــورد رویــت هــال مشــخص
میکنــد و علــوم خاصــه چــون ریاضــی ونجــوم کــروی در پــی تالــش جهــت بدســت
آوردن معیــار هایــی دقیــق و غیــر قابــل خطــا در بســتر و چهــار چــوب مــا ک فقهــی
هســتند و حــدود دو حــوزه بــا یکدیگــر متفــاوت اســتو ایــن دو در طــول هــم قــرار دارنــد
نــه در عــرض هــم کــه دچــار تعــارض شــوند
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پرسش
آیا لیلة القدر متعدد است؟ و آیا روز هم جزو شب قدر است؟

پاسخ اجمالی

شــب قــدر ،شــب مبــارک و پــر اهمیتــی اســت کــه بنابــر نــص قــرآن کریــم در مــاه
رمضــان قــرار دارد.
در باره آنچه که در سؤال آمده است چند احتمال مطرح می شود:
 .1منظــور از تعــدد شــب قــدر ،یعنــی در یــک ســال همــان طــور کــه مــردم مــی گوینــد
شــب  19و  21و  23شــب قدر باشــد.
 .2منظــور از تعــدد شــب قــدر ،ایــن باشــد کــه شــب قــدر در زمــان رســول اهلل (ص)
وجــود داشــته اســت و بعــد از ایشــان ،هــم تکــرار مــی شــود.
 .3منظــور از تعــدد شــب قــدر ،ایــن باشــد کــه بــا توجــه بــه اختــاف افــق شــهرهای
مســلمان نشــین و اختــاف در روزهــای مــاه مبــارک رمضــان هــر منطقــه شــب قــدر
مخصوصــی بــه خــود داشــته باشــند.
در جــواب بخــش اول بایــد گفــت :آنچــه کــه مــردم مــی گوینــد یــک تســامح در گفتار
اســت و یــک شــب قــدر کـ َـه شــب نــزول قــرآن و تقدیــر امــور اســت بیشــتر نداریــم.
َّ ْ ْ
َ َ َْ
ی ل ْیلـ ِـة القـ ْـدر» ،مــا قــرآن را در شــب قــدر نــازل
خداونــد مــی فرمایــد«ِ :إنــا أن َزلنـ ُـاه ف ـ 
کردیــم نــه در شــب هــای قــدر.
نســبت بــه احتمــال دوم بایــد گفــت :بنــا بــر آیــات قــرآن و روایــات ،شــب قــدر
مخصــوص بــه زمــان پیغمبــر ا کــرم (ص) و نــزول قــرآن مجیــد نبــوده ،بلکــه امــرى
اســت مســتمر و شــبى اســت مــداوم کــه در همــه ســال تکــرار مىشــود ،هماننــد
عیــد قربــان کــه در هــر ســال تکــرار مــی شــود؛ چرا کــه خداونــد مــی فرمایــد:
َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ُ
ُ ْ ُ ُ ُّ َ ْ َ
کیم «
« .1تنزل المال ِئکة و ّالروح فیها « .2»...فیها یف َرق کل أم ٍر ح ٍ
در ایــن دو آیــه «تنــزل» و «یفــرق» هــر دو بــا صیغــه مضــار ع آمــده انــد و دال لــت بــر
اســتمرار مــی کننــد.
در روایــات هــم آمــده اســت :شــب قــدر در هــر ســال اســت و در ایــن شــب امــر یــک
ســال نــازل مــی شــود.
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نســبت بــه احتمــال ســوم بایــد گفــت :اختــاف افــق باعــث تعــدد شــب قــدر
نمــی شــود و مســلمانان ا گــر بــرای تشــخیص شــب اول مــاه رمضــان کوتاهــی
نکــرده و بــه وظیفــه شــرعی خــود در ایــن بــاره عمــل کــرده و شــب هایــی را بــه خاطــر
احتمــال شــب قــدر بــودن ،احیــا نمــوده باشــند ،یقینــا از الطــاف خداونــدی بهــره
منــد مــی شــوند و لــو ایــن کــه آن شــب ،واقعــا شــب قــدر نباشــد .البتــه بدیهــی
اســت کــه بعضــی از خصوصیــات شــب قــدر؛ مثــل نــزول مالئکــه بــر ولــی خــدا فقــط
در شــب قــدر واقعــی اتفــاق مــی افتــد.
از روایــات بــر مــی آیــد کــه روز قــدر در فضیلــت داشــتن هماننــد شــب قــدر اســت ،ا گــر
چــه امــوری؛ ماننــد تدبیــر کارهــا و نــزول مالئــک در شــب قــدر صــورت مــی گیــرد.
خداونــد مــی فرمایــد« :مالئکــه و روح در ایــن شــب تقدیــرات امــور را نــازل مــی کنند

پاسخ تفصیلی
قبــل از پرداختــن بــه جــواب بایــد تحلیلــی نســبت بــه ســؤال صــورت گیــرد و روشــن
گــردد کــه منظــور از تعــدد ،در ســؤال پرسشــگر محتــرم ،چیســت؟ آیــا مــراد ایــن
اســت کــه همــه شــب هایــی کــه در دهــه آخــر مــاه رمضــان تعییــن میشــوند؛ یعنــی
شــب هــای  ،23 ،21 ،19شــب قدرنــد چــون دارای اعمــال مخصوصــی هســتند ،یــا
شــب قــدر یکــی از ایــن شــب هــا اســت؟
یــا منظــور از تعــدد ایــن اســت کــه پرسشــگر محتــرم مــی خواهــد بدانــد ،آیــا شــب
قــدر فقــط یــک بــار بــوده و آن هــم در زمــان حیــات رســول گرامــی اســام (ص) و یــا
ایــن کــه بــه طــور متعــدد تکــرار شــده اســت؟ و ا گــر مســئله تعــدد صحیــح اســت ،آیــا
ایــن تعــدد شــب قــدر در زمــان خــود حضــرت اتفــاق مــی افتــاده ،یــا ایــن کــه پــس از
حیــات ایشــان هــم تحقــق پیــدا مــی کنــد؟
یــا منظــور از تعــدد ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اختــاف افــق شــهرهای مســلمان
نشــین در سراســر جهــان و اختــاف مــاه هــای قمــری در ایــن شــهرها بــه طــوری کــه
در کشــوری ،اول رمضــان بــه عنــوان مثــال روز ســه شــنبه اســت و در کشــوری اول
رمضــان ،روز بعــد یعنــی چهارشــنبه اســت و بــه تبــع آن ،در شــب هــای دهــه آخــر
نیــز اختــاف بوجــود مــی آیــد .شــب بیســت و ســوم مــاه بــرای کشــور اولــی یــک شــب
زودتــر از دومــی خواهــد شــد .بنابرایــن ،شــب قــدر نمىتوانــد یــک شــب معیــن در
ســال بــوده باشــد .بــه ایــن ترتیــب قاعدتــا هــر کــدام بایــد بــراى خــود شــب قــدرى
داشــته باشــند و شــب قــدر متعــدد مــی شــود.
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پاســخ احتمــال اول ایــن اســت کــه ،بنابــر نــص قــرآن کریــم شــب قــدر در مــاه
قــرار دارد[ ،]1و بیــش از یــک شــب هــم نیســت؛ چــرا کــه خداونــد مــی
رمضــان
َّ َ ْ ْ
َ َ َْ
فرمایــدِ" :نــا أن َزلنـ ُـاه ف ـی ل ْیلـ ِـة القـ ْـدر" ]2[.قــرآن را در شــب قــدر نــازل کردیــم نــه در
شــب هــای قــدر ،امــا بــه جهاتــی[ ]3ایــن یــک شــب بــرای مــا تبییــن نشــده اســت و
گفتــه انــد یکــی از ایــن شــب هــای  19و ،...شــب قــدر اســت و همــه ایــن شــب هــا را
بیــدار باشــید و ...تــا بتوانیــد فضیلــت شــب قــدر را درک کنیــد ]4[.ا گــر در روایــات
ســه شــب مشــخص شــده اســت؛ [ ]5بــرای آن اســت کــه کار را بــرای بنــدگان خــدا
آســان کننــد.
پاســخ احتمــال دوم ایــن اســت کــه نظــر قــرآن و اهــل بیــت (ع) بــر ایــن اســت کــه
شــب قــدر در زمــان حضــرت رســول ا کــرم (ص) بــوده و همچنــان باقــی اســت.
ُّ َ
ْ
از آیــه"َ :ت َن َّــز ُل ْال َمال ِئ َکـ ُـة َو الـ ُّـر ُ
وح فیهــا ِبـ ِـإذ ِن َر ّ ِب ِهـ ْـم ِمـ ْـن ک ِل أ ْمــر" ]6[،کــه صیغــه
مضــار ع (تنــزل در اصــل تتنــزل بــوده) ،را بــه کار بــرده اســت ،اســتمرار نــزول مالئکــه
و روح فهمیــده مــی شــود]7[.
ُ ْ ُ ُ ُّ
َهمچنیــن در ســوره دخــان آیــه  6در مــورد شــب قــدر آمــده اســت" :فیهــا یفـ َـرق کل
أ ْمـ ٍـر َحکیـم
َ
أ ْمـ ًـرا ِمـ ْـن ِع ْن ِدنــا إ َّنــا ُک َّنــا ُم ْر ِسـ َ
ـلین " کــه بــاز هــم صیغــه مضــار ع "یفــرق" آمــده کــه در
ِ
زبــان عربــی نشــانه اســتمرار فعــل اســت.
روایات اهل بیت (ع) نیز بر این موضوع تأ کید دارند.
امــام جــواد (ع) مــی فرمایــد :امــام علــی (ع) بــه حســن بــن عبــاس فرمــود" :شــب
قــدر در هــر ســالی هســت و در ایــن شــب ،امــر یــک ســال نــازل مــی شــود"]8[.
پیامبــر ا کــرم (ص) در جــواب ابــوذر کــه در مــورد شــب قــدر ســؤال کــرده بــود،
فرمودنــد" :ایــن شــب ،تــا روز قیامــت هســت"]9[.
مفســران اهــل ســنت هــم بــر ایــن نظــر هســتند کــه شــب قــدر همچنــان باقــی
اســت]10[.
امــا نســبت بــه احتمــال ســوم ،قبــل از طــرح پاســخ از بــاب مقدمــه میگوییــم :در
فرهنــگ اســام شــب قــدر بــه جهــت خصوصیــات منحصــر بــه فــردی کــه بــرای او
اســت ،از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و روایــات زیــادی در تأ کیــد بــر احیــای آن
و اهمیــت دادن بــه آن وارد شــده اســت .از آن جملــه ســید بــن طــاووس در کتــاب
شــریف اقبــال آورده اســت کــه ،پیامبــر (ص) از موســی(ع) نقــل فرمــوده کــه گفــت:
االهــی مــن قــرب تــو را مــی خواهــم ،فرمــود :قــرب مــن از بــرای کســی اســت کــه
بیــدار باشــد در شــب قــدر ،گفــت :االهــی رحمــت تــو را خواهــم ،فرمــود :رحمــت مــن
از بــرای کســی اســت کــه رحــم کنــد فقــرا را در شــب قــدر ،گفــت :خدایــا نجــات مــی
خواهــم ،نجــات از آتــش ،فرمــود :ایــن بــرای کســی اســت کــه اســتغفار کنــد در
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شــب قــدر ،گفــت :خدایــا رضــای تــو را مــی خواهــم ،فرمــود :خشــنودی مــن
از بــرای کســی اســت کــه دو رکعــت نمــاز بخوانــد در شــب قــدر]11[.
از خصوصیــات شــب قــدر اســت نــزول قــرآن ،نــزول فرشــتگان و روح بــر ولــی خــدا،
همچنیــن باالتــر بــودن عبــادت آن یــک شــب از هــزار مــاه ]12[.و تدبیــر و تقدیــر
وقایــع و خالیــق]13[.
امــا ســؤال ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اختــاف افــق در شــهرهای مختلــف ،آیــا تمــام
ایــن خصوصیــات بــرای همــه اهالــی شــهرها بــا افــق هــای متفــاوت تکــرار می شــود؟
آنچــه از نــص قــرآن کریــم و ظاهــر روایــات بــر میآیــد ایــن اســت کــه شــب قــدر یــک
شــب بیشــتر نیســت و خصوصیاتــی کــه بــه ولــی اهلل و امــام معصــوم (ع) بــر مــی
گــردد همــه در یــک شــب اتفــاق مــی افتــد؛ یعنــی نــزول مالئکــه بــر امــام (ع) و انــدازه
گیــری امــور و حــوادث و معیشــت هــا ،همــه در یــک شــب خــاص اســت.
خداونــد مــی فرمایــدَ َ " :نـ َّـز ُل ْال َمال ِئ َکـ ُـة َو الـ ُّـر ُ
وح فیهــا "[ ]14مالئکـ َـه و روح در ایــن
َ َ
َّ ْ ْ
شــب نــازل مــی شــوند و نــزول قــرآن در ایــن شــب بــوده اســتِ" :نــا أن َزلنـ ُـاه فـی ل ْیلـ ِـة
َْ
القـ ْـدر"]15[.
یا در روایات آمده است :در این شب امر یک سال نازل می شود]16[.
امــا از نظــر درک همــه فضیلــت هایــی کــه بــرای شــب قــدر گفتــه انــد ،عمــل بــه
وظیفــه مــی توانــد راه گشــا باشــد؛[ ]17یعنــی ا گــر بــا ادلــه ثابــت شــود کــه روز اول
ً
ً
مــاه رمضــان چــه روزی اســت ،طبعــا شــب قــدر هــم مشــخص مــی شــود و مســلما
اعمــال و شــب زنــده داری هــا و احیــای آن شــب بــدون اجــر باقــی نمــی مانــد و
امیــد اســت کــه همــان پــاداش شــب زنــده داران در شــب قــدر بــه انســان داده
شــود ،و لــو ایــن کــه واقعــا آن شــب ،شــب قــدر نباشــد[ ،]18البتــه بــه شــب زنــده
داری در دهــه آخــر مــاه رمضــان توصیــه شــده اســت و شــاید ایــن ســنت اســامی
بــدان جهــت باشــد کــه اطمینــان بــه درک شــب قــدر بــرای مــا حاصــل شــود.
حــال آیــا روز قــدر هــم در شــأن و منزلــت هماننــد شــب آن اســت؟ در جــواب بایــد
گفــت :ا گرچــه وقایعــی همچــون نــزول مالئکــه بــر ولــی اهلل (ع) در شــب قــدر اســت،
امــا روز قــدر هــم در ارزش و فضیلــت هماننــد شــب آن اســت]19[.مرحوم شــیخ
عبــاس قمــی در اعمــال شــب بیســت و ســوم مــاه مبــارک رمضــان مــی گویــد:
روزهــای ایــن شــب هــا را نیــز بایــد حرمــت داشــت و بــه عبــادت و تــاوت و دعــا بــه
ســر آورد؛ زیــرا کــه در احادیــث معتبــره وارد شــده اســت کــه روز قــدر در فضیلــت
مثــل شــب قــدر اســت]20[.
[ ]1از کنــار هــم قــرار دادن ایــن دو آیــه " :شــهر رمضــان الــذی انــزل فیــه القــرآن" و "انــا
انزلنــاه فــی لیلــة القــدر" ،چنیــن چیــزی اســتفاده می شــود
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پی نوشت
[ ]2قدر.1 ،
[ ]3گفته شده است :خداوند چند چیز را در چند چیز مخفی کرده است :شب قدر را در میان شب ها ،وقت
قیامت را در میان اوقات ،اسم اعظم را در میان اسماء  ،ساعات اجابت دعا را در ساعات مختلف ،رضای االهی
را در همه طاعات و اولیای خاص را میان همه بندگان ،تا مردم همه ی شب ها را محترم شمرده و در همه
اوقات از گناه پرهیز کنند ،همه انسان ها را احترام کنند و در همه طاعات رضای او را بجویند.
[ ]4شاید به خاطر همین مطلب باشد که پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) دهه آخر ماه مبارک رمضان
را به احیا و شب زنده داری مشغول بودند ،البته ممکن است گفته شود :پیامبر (ص) و امامان (ع) از شب
قدر آ گاهی داشتند و شب زنده داری آنان در دهه آخر دلیل و ٌ
سر دیگری داشته است و یا این که برای تعلیم
دیگران بوده است که آنان این روش احتیاطی را عمال از معصومین یاد بگیرند.
[ ]5کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ج  ،4ص  ،159دار الکتب اإلسالمیة ،تهران1365 ،ش.
[ ]6قدر.4 ،
[ ]7تفسیر نمونه ،ج  ،27ص .185
[ ]8کافی ج  ،1ص  ،532ح .11
[ ]9مجلسی ،محمد باقر ،بحار اإلنوار ،ج  ،25ص  ،97مؤسسة الوفاء ،بیروت1404 ،ق.
[ ]10فخر رازی ،تفسیر کبیر ،ج  ،32ص ،29داراالحیاء ،بیروت.
[ ]11سید بن طاوس ،اقبال األعمال ،ص  ،186دار الکتب اإلسالمیة ،تهران1367 ،ش.
[ ]12طباطبائی ،سید محمد حسین ،المیزان ،ج  ،20ص  ، 332جامعه مدرسین.
[ ]13برای آ گاهی بیشتر رجوع شود :احکام القرآن ،ابن عربی ،ج  ،4ص  ،1961دارالمعرفة.
[ ]14قدر. 4،
[ ]15قدر. 1،
[ ]16تفسیر کنزالدقائق ،ج  ،14ص .359
[ ]17البته به احتمال سوم پاسخ دیگری هم داده شده است؛ مثال در تفسیر نمونه ج  27ص 193آمده است:
شب همان سایه نیم کره زمین است که بر  ،نیم کره دیگر مىافتد  ،و مىدانیم این سایه همراه گردش زمین
در حرکت است  ،و یک دوره کامل آن در بیست و چهار ساعت انجام مىشود  ،بنابر این ممکن است شب قدر
یک دوره کامل شب به دور زمین باشد  ،یعنى مدت بیست و چهار ساعت تاریکى که تمام نقاط زمین را زیر
پوشش خود قرار مىدهد شب قدر است که آغاز آن از یک نقطه شروع مىشود و در نقطه دیگر پایان مىگیرد
(دقت کنید) ،روی این اساس دیگر تعدد شب قدر بخاطر تعدد افق ها از اساس منتفی می شود.
[ ]18روایاتی در باب تسامح در ادله سنن نقل شده که این معنا را می فهماند.
هشام بن سالم از ابی عبداهلل (ع) نقل می کند که حضرت فرمود :اگر کسی بشنود ـــ که فالن عمل و یا فالن
کار در زمانی خاص ــ دارای ثواب است و عمل کند و بعد بفهمد که چنین نبوده و آن روایتی که به او رسیده
صحیح نبوده خداوند آن ثواب را به او عطاء می کند اگرچه عمل بحسب واقع (واقع زمانی یا مکانی) دارای
چنین اجر و ثوابی نبوده باشد .القواعد ،سید محمد کاظم مصطفوی ،جامعه مدرسین ،ص .96
[“ ]19لیلة القدر فی کل سنة و یومها مثل لیلتها ،شب قدر در هر سالی هست و روزش در ارزش همانند شبش
است” ،شیخ طوسی ،تهذیب االحکام ،به نقل از تفسیر نسیم رحمت ،ص  .473آنچه در تهذیب آمده مسلما
از استنباطات شخصی شیخ طوسی نیست و آن را از امام معصوم (ع) نقل کرده است.
[ ]20شیخ طوسی ،التهذیب ج  ،4ص  ،331ح  ،101دار الکتب اإلسالمیة ،تهران1365 ،ش.
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حقیقت شب قدر
معنا و ماهیت حقیقی شب قدر چیست؟
قــدر» در لغــت بــه معنــای انــدازه و انــدازه گیــری اســت « )1( .تقدیــر» نیــز بــه معنــای
انــدازه گیــری و تعییــن اســت  )2( .امــا معنــای اصطالحــی «قــدر»  ،عبــارت اســت از
ویژگــی هســتی و وجــود هــر چیــز و چگونگــی آفرینــش آن ( )3بــه عبــارت دیگــر ،انــدازه و
محــدوده وجــودی هــر چیــز« ،قــدر» نــام دارد )4( .
بنابــر دیــدگاه حکمــت الهــی ،در نظــام آفرینــش ،هــر چیــزی انــدازه ای خــاص دارد و
هیــچ چیــزی بــی حســاب و کتــاب نیســت  .جهــان حســاب و کتــاب دارد و بــر اســاس
نظــم ریاضــی تنظیــم شــده ،گذشــته ،حــال و آینــده آن بــا هــم ارتبــاط دارنــد.
اســتاد مطهــری در تعریــف قــدر مــی فرمایــد ...« :قــدر بــه معنــای انــدازه و تعیین اســت
 ...حــوادث جهــان  ...از آن جهــت کــه حــدود و انــدازه و موقعیــت مکانــی و زمانــی آنهــا
تعییــن شــده اســت ،مقــدور بــه تقدیــر الهــی اســت » ( . )5پــس در یــک کالم« ،قــدر» بــه
معنای ویژگی های طبیعی و جســمانی چیزهاســت که شــامل شــکل حدود ،طول،
عــرض و موقعیــت هــای مکانــی و زمانــی آنهــا مــی گــردد و تمــام موجــودات مــادی و
طبیعــی را در بــر مــی گیــرد .
ایــن معنــا از روایــات اســتفاده مــی شــود; چنــان کــه در روایتــی از امــام رضــا (ع) پرســیده
شــد :معنــای قــدر چیســت؟ امــام (ع) فرمــود« :تقدیــر الشــی ء ،طولــه و عرضــه » ;
«انــدازه گیــری هــر چیــز اعــم از طــول و عــرض آن اســت » ( )6و در روایــت دیگــر ،ایــن
امــام بزرگــوار در معنــای قــدر فرمــود« :انــدازه هــر چیــز اعــم از طــول وعــرض و بقــای آن
اســت » )7( .
بنابرایــن ،معنــای تقدیــر الهــی ایــن اســت کــه در جهــان مــادی ،آفریــده هــا از حیــث
هســتی و آثــار و و یژگــی هایشــان محــدوده ای خــاص دارنــد  .ایــن محــدوده بــا امــوری
خــاص مرتبــط اســت; امــوری کــه علــت هــا و شــرایط آنهــا هســتند و بــه دلیــل اختــاف
علــل و شــرایط ،هســتی ،آثــار و ویژگــی هــای موجــودات مــادی نیــز متفــاوت اســت  .هــر
موجــود مــادی بــه وســیله قالــب هایــی از داخــل و خــارج ،انــدازه گیــری و قالــب گیــری
مــی شــود  .ایــن قالــب ،حــدود ،یعنــی طــول ،عــرض ،شــکل ،رنــگ ،موقعیــت مکانــی و
زمانــی و ســایر عــوارض و ویژگــی هــای مــادی آن بــه شــمار مــی آیــد  .پس معنــای تقدیر
الهــی در موجــودات مــادی ،یعنی هدایت آنها به ســوی مســیر هســتی شــان اســت که
بــرای آنهــا مقــدر گردیــده اســت و در آن قالــب گیــری شــده انــد )8( .
امــا تعبیــر فلســفی قــدر ،اصــل علیــت اســت « .اصــل علیــت همــان پیونــد ضــروری و
قطعــی حــوادث بــا یکدیگــر و ایــن کــه هــر حادثــه ای تحتــم و قطعیــت ضــروری
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و قطعــی خــود و نیــز تقــدر و خصوصیــات وجــودی خــود را از امــری یــا امــوری مقــدم
بــر خــود گرفتــه اســت  )9( .اصــل علیــت عمومــی و نظــام اســباب و مســببات بــر جهــان
و جمیــع وقایــع و حــوادث جهــان حکــم فرماســت و هــر حادثــی ،ضــرورت و قطعیــت
وجــود خــود و نیــز شــکل و خصوصیــت زمانــی و مکانــی و ســایر خصوصیــات وجــودی
اش را از علل متقدمه خود کســب کرده اســت و یک پیوند نا گسســتی میان گذشــته
و حــال و اســتقبال میــان هــر موجــودی و علــل متقدمــه او هســت » )10( .
امــا علــل موجــودات مــادی ترکیبــی ،فاعــل و مــاده و شــرایط و عــدم مانــع اســت کــه هــر
یــک تاثیــر خــاص بــر آن دارنــد و مجمــوع ایــن تاثیرهــا ،قالــب وجــودی خاصــی را شــکل
مــی دهنــد  .ا گــر تمــام ایــن علــل و شــرایط و عــدم مانــع ،کنــار هــم گــرد آیند ،علــت تامه
ســاخته مــی شــود و معلــول خــود را ضــرورت و وجــود می دهــد کــه از آن در متون دینی
بــه «قضــای الهــی » تعبیــر مــی شــود  .امــا هــر موجــودی بــا توجه بــه علل و شــرایط خود
قالبــی خــاص دارد کــه عــوارض و ویژگــی هــای وجــودی اش را مــی ســازد و در متــون
دینــی از آن بــه «قــدر الهــی » تعبیــر مــی شــود .
بــا روشــن شــدن معنــای قــدر ،امــکان فهــم حقیقــت شــب قــدر نیــز میســر مــی شــود
 .شــب قــدر شــبی اســت کــه همــه مقــدرات تقدیــر مــی گــردد و قالــب معیــن و انــدازه
خــاص هــر پدیــده ،روشــن و انــدازه گیــری مــی شــود .
بــه عبــارت روشــن تــر ،شــب قــدر یکــی از شــب هــای دهــه آخر مــاه رمضان اســت  .طبق
روایــات مــا ،یکــی از شــب هــای نوزدهــم یــا بیســت و یکــم و بــه احتمــال زیادتــر ،بیســت
و ســوم مــاه مبــارک رمضــان ،اســت  )11( .در ایــن شــب  -کــه شــب نــزول قــرآن بــه شــمار
مــی آیــد  -امــور خیــر و شــر مــردم و والدت ،مــرگ ،روزی ،حــج ،طاعــت ،گنــاه و خالصــه
هــر حادثــه ای کــه در طــول ســال واقــع مــی شــود ،تقدیــر مــی گــردد  )12( .شــب قــدر
همیشــه و هــر ســال تکــرار مــی شــود  .عبــادت در آن شــب ،فضیلــت فــراوان دارد و در
نیکویــی سرنوشــت یــک ســاله بســیار مؤثــر اســت  )13( .در ایــن شــب تمــام حــوادث
ســال آینــده بــه امــام هــر زمــان ارائــه مــی شــود و وی از سرنوشــت خــود و دیگــران بــا خبر
مــی گــردد  .امــام باقــر (ع) مــی فرمایــد« :انــه ینــزل فــی لیلــة القــدر الــی ولــی االمــر تفســیر
االمــور ســنة ســنة ،یؤمــر فــی امــر نفســه بکــذا و کذا و فــی امر الناس بکــذا و کذا; در شــب
قــدر بــه ولــی امــر (امــام هــر زمــان) تفســیر کارهــا و حــوادث نــازل مــی شــود و وی دربــاره
خویــش و دیگــر مردمــان مامــور بــه دســتورهایی مــی شــود» )14( .
پس شب قدر شبی است که:
 . 1قرآن در آن نازل شده است .
 . 2حوادث سال آینده در آن تقدیر می شود .
 . 3ایــن حــوادث بــر امــام زمــان  -روحــی فــداه  -عرضه و آن حضــرت مامور به کارهایی
می گــردد .
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بنابرایــن ،مــی تــوان گفــت شــب قــدر ،شــب تقدیــر و شــب انــدازه گیــری و شــب
تعییــن حــوادث جهــان مــاده اســت .
ایــن مطلــب مطابــق آیــات قرآنــی نیــز مــی باشــد; زیــرا در آیــه  185ســوره مبارکــه «بقــره »
مــی فرمایــد« :شــهر رمضــان الــذی انــزل فیــه القــرآن » ; ماه رمضان کــه در آن قــرآن نازل
شــده اســت »  .طبــق ایــن آیــه ،نــزول قــرآن (نــزول دفعــی) در مــاه رمضــان بــوده اســت
 .و در آیــات  5 - 3ســوره مبارکــه دخــان مــی فرمایــد« :انــا انزلنــاه فــی لیلــة مبارکــة انــا
کنــا منذریــن فیهــا یفــرق کل امــر حکیــم امــرا مــن عندنــا انــا کنــا مرســلین » ایــن آیــه نیــز
تصریــح دارد کــه نــزول [دفعــی] قــرآن در یــک شــب بوده اســت کــه از آن به شــب مبارک
تعبیــر شــده اســت  .همچنیــن در ســوره مبارکــه قــدر تصریــح شــده اســت کــه قــرآن در
شــب قــدر نــازل شــده اســت .
پس با جمع آیات سه گانه باال روشن می شود:
 . 1قرآن در ماه رمضان نازل شده است .
 . 2قرآن در شبی مبارک از شب های ماه مبارک رمضان نازل شده است .
 . 3این شب ،در قرآن شب قدر نام دارد .
 . 4ویژگی خاص این شب بر حسب آیات سوره مبارکه دخان دو امر است:
الف  .نزول قرآن .
ب  .هر امر حکیمی در آن شب مبارک جدا می گردد .
امــا ســوره مبارکــه قــدر کــه به منزله شــرح و تفســیر آیات ســوره مبارکــه «دخان » اســت،
شــش ویژگــی برای شــب قــدر می شــمارد:
الف  .شب نزول قرآن است (انا انزلناه فی لیلة القدر)
ب  .این شــب ،شــبی ناشــناخته اســت و این ناشــناختگی به دلیل عظمت آن شــب
اســت (و مــا ادرا ک مــا لیلــة القــدر) .
ج  .شب قدر از هزار ماه بهتر است ( .لیلة القدر خیر من الف شهر) .
د  .در ایــن شــب مبــارک ،مالئکــه و روح بــا اجــازه پــروردگار عالمیــان نــازل مــی شــوند
(تنــزل المالئکــة و الــروح فیهــا بــاذن ربهــم) و روایــات تصریــح دارنــد که آنها بر قلــب امام
هــر زمــان نــازل مــی شــوند .
ه  .ایــن نــزول بــرای تحقــق هــر امــری اســت کــه در ســوره «دخــان » بــدان اشــاره رفــت
(مــن کل امــر) و ایــن نــزول  -کــه مســاوی بــا رحمــت خاصــه الهــی بر مومنان شــب زنده
دار اســت  -تــا طلــوع فجــر ادامــه دارد (ســام هــی حتــی مطلــع الفجــر) .
و  .شــب قــدر ،شــب تقدیــر و انــدازه گیــری اســت; زیــرا در ایــن ســوره  -کــه تنهــا
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پنــج آیــه دارد  -ســه بــار «لیلــة القــدر» تکــرار شــده اســت و این نشــانه اهتمام ویــژه قرآن
بــه مســئله انــدازه گیــری در آن شــب خــاص اســت .
مرحــوم کلینــی در کافــی از امــام باقــر (ع) نقــل مــی کنــد کــه آن حضــرت در جــواب
معنــای آیــه «انــا انزلنــاه فــی لیلــة مبارکــة » فرمودنــد« :آری شــب قــدر ،شــبی اســت کــه
همــه ســاله در مــاه رمضــان و در دهــه آخــر آن ،تجدیــد مــی شــود  .شــبی کــه قــرآن جــز
در آن شــب نــازل نشــده و آن شــبی اســت کــه خــدای تعالــی دربــاره اش فرمــوده اســت:
«فیهــا یفــرق کل امــر حکیــم; در آن شــب هــر ،امــری بــا حکمــت ،متعیــن و ممتــاز مــی
گــردد»  .آن گاه فرمــود« :در شــب قــدر ،هــر حادثــه ای کــه بایــد در طــول آن ســال واقــع
گــردد ،تقدیــر مــی شــود; خیــر و شــر ،طاعــت و معصیــت و فرزنــدی کــه قــرار اســت متولد
شــود یــا اجلــی کــه قــرار اســت فرارســد یــا رزقــی کــه قــرار اســت برســد و )15( . »...

پی نوشت
 . 1قاموس قرآن ،سید علی اکبر قرشی ،ج  ،5ص  246و 247
 . 2همان ،ص . 248
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 . 4همان ،ج  ،19ص . 101
 . 5انسان و سرنوشت ،شهید مطهری ،ص . 52
 . 6المحاسن البرقی ،ج  ،1ص . 244
 . 7بحار االنوار ،ج  ،5ص . 122
 . 8المیزان ،ج  ،19ص 103 - 101
 . 9انسان و سرنوشت ،ص 53
 . 10همان ،ص  55و 56
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ص  312و  313و  374و 375
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نهج البالغه
َ
نهـ ُـج َالبالغــه ،برگزیــدهای از گفتههــا و نوشــتههای امــام علــی(ع) کــه ســید رضــی
در اواخــر قــرن چهــارم قمــری آنهــا را گــردآورده اســت .معیــار او در انتخــاب ،بالغــت
ادبــی بــوده اســت .ســید رضــی کــه شــاعری بــزرگ و ادیبــی سرشــناس بــوده و آثــار
برجســتهای دارد ،ایــن اثــر را مایــه مباهــات خــود خوانــده اســت .بالغــت ســخنان
امــام علــی(ع) در میــان ادیبــان طــراز اول عــرب نفــوذ بســیاری کــرده اســت.
نهــج البالغــه در ســه قســمت دســتهبندی شــده اســت :خطبههــا ،نامههــا،
کلمــات قصــار .امــام در بســیاری از خطبههــا ،مــردم را بــه انجــام اوامــر الهــی و تــرک
محرمــات فرامیخوانــد و در بخشــی از نامههــا کــه خطــاب بــه فرمانــداران اســت،
آنهــا را بــه رعایــت حــق مردمــان ســفارش میکنــد .کلمــات قصــار نهــج البالغــه،
مجموعـهای از ســخنان حیکمانــه و پندآمــوز اســت کــه در اوج بالغــت ادبــی بیــان
شــده اســت.
ایــن کتــاب ،بــه زبانهــای گونا گــون ترجمــه شــده و شــر حهای متعــددی توســط
دانشــمندان شــیعه و ســنی بــر آن نگاشــته شــده اســت

تاریخ تألیف
بــر اســاس گــزارش آقابــزرگ تهرانــی ،ســید رضــی در رجــب ســال ۴۰۰ق از تألیــف ایــن
کتــاب فراغــت یافت]۱[.

انگــیزه تألیــف
سید رضی در مقدمه نهج البالغه مینویسد:
در عنفــوان جوانــی و زمــان طــراوت و تازگــی نهــال زندگانــی ،بــه تألیــف کتــاب
خصائــص االئمــه پرداختــم؛ در خصوصیــات اخــاق و صفــات امامــان(ع)،
مشــتمل بــر محاســن اخبــار و جواهــر گفتــار ایشــان بــود ...در پایــان کتــاب ،فصلــی
بــود متضمــن ســخنان شــیوا و کوتــاه آن حضــرت(ع) در مواعــظ ،حکــم و
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امثــال ،آداب ،و ایــن غیــر از خطبههــای بلنــد و نامههــای مبســوط او بــود.
جمعــی از یــاران و بــرادران ،آنچــه را کــه در آن فصــل آمــده بــود ،پســندیدند و
نیکــو شــمردند .در حالــی کــه از آن همــه الفــاظ بدیــع و معانــی بلنــد و تابنــا ک در
شــگفت شــده بودنــد ،از مــن خواســتند کــه تألیــف کتابــی را بیاغــازم کــه گزیــدهای
از ســخنان او را دربرداشــته باشــد ،از همــه انــواع ســخن او ،اعـ ّـم از خطبههــا و
نامههــا و مواعــظ و آداب ...مــن خواهــش آنــان را اجابــت کــردم]۲[. ...

نامگذاری نهج البالغه
نهــج (بــه فتــح نــون و ســکون هــاء) بــه معنــای راه آشــکار اســت ]۳[.بنابرایــن نهــج
البالغــه بــه معنــای «راه و طریــق آشــکار بالغــت» اســت.
سید رضی در مقدمه کتاب میگوید:
آن را نهــج البالغــه نامیــدم؛ زیــرا درهــای بالغــت را بــه روی کســی کــه بخواهــد
در آن نظــر کنــد ،میگشــاید و طالبــان آن را بــدان فــرا میخوانــد ...در اثنــای آن
بســی ســخنان شــیوا و شــگفتانگیز در توحیــد و عــدل و منــزه ســاختن باریتعالــی
از شــباهت بــه آفریــدگان آمــده اســت؛ در ســلک عباراتــی کــه تشــنهکامان را ســیراب
کنــد و بیمــاران را شــفا بخشــد و هــر شــک و شــبههای را از دل بزدایــد]۴[.
شــیخ محمــد عبــده ،مفتــی پیشــین مصــر کــه از علمــای اهــل ســنت اســت ،در
مقدمــه شــرحی کــه بــر نهــج البالغــه نوشــته ،میگویــد:
اســمی را ســراغ نــدارم کــه در دال لــت بــر معنــا از ایــن اســم ســزاوارتر باشــد .در
تــوان مــن نیســت کــه ایــن کتــاب را بیــش از آنچــه ایــن اســم بــر آن دال لــت میکنــد
توصیــف کنــم]۵[...

محتوای نهج البالغه
خطبه

۲۴۱

نامهها

۷۹

کلمات قصار نهج البالغه

۴۸۰
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ســید رضــی ســخنان امیرالمؤمنیــن را در ســه دســته م ـیآورد و مینویســد« :بــه
توفیــق خداونــدی بــه گزینــش خطبههــای اعجابانگیــز و ســپس نامههــای
َ
دلپذیــر و ســپس ِحکــم و آداب نیکــوی او پرداختــم».
ســید رضــی در مقدمــه مینویســد کــه ا گــر در فصلهایــی مطالــب بــا هــم
هماهنــگ نیســتند ،بــه ایــن دلیــل اســت کــه پیوســتگی در آنهــا لحــاظ نشــده و
فقــط بــه دلیــل بالغــت و دلپذیــر بــودن آمدهانــد .وی همچنیــن دلیــل تردیــد در
برخــی کلمــات و عبــارات را نقلهــای مختلــف عنــوان کــرده اســت]۶[.
نهــج البالغــه در ســه قســمت دســتهبندی شــده اســت :خطبههــا ،نامههــا،
کلمــات قصــار نهــج البالغــه .ایــن مطالــب در نســخههای مختلــف بــا اندکــی
اختــاف در شــماره آمدهانــد .بــر اســاس شــمارهگزاری المعجــم المفهــرس اللفــاظ
نهــج البالغــه شــمار خطبههــا  ،۲۴۱نامههــا  ۷۹وکلمــات قصــار نهــج البالغــه ۴۸۰
اســت]۷[.

هه ــا
خ ــطبـ ـ 
نهــج البالغــه دائــرة المعارفگون ـهای از فرهنــگ اســامی و شــامل موضوعاتــی
چــون خداشناســی و جهــان فرشــتگان ،پیدایــش عالــم ،طبیعــت انســان ،امتهــا
و حکومتهــای نیکــوکار و ســتمکار اســت؛ امــا نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه در
سراســر ایــن ســخنان ،خواســت امــام تدریــس علــوم طبیعــی و جانورشناســی یــا
فهمانــدن نکتههــای فلســفی و یــا تاریخــی نیســت]۸[.
حکــردن اینگونــه بحثهــا ،همچــون قــرآن کریــم اســت
ســخنان علــی(ع) در مطر 
کــه بــه زبــان موعظــه از هــر پدیــده محســوس یــا معقولــی نمون ـهای روشــن و قابــل
درک در پیــش چشــم شــنونده قــرار میدهــد ،ســپس آرامآرام او را بــا خــود بــه ســر
منزلــی میبــرد کــه بایــد بــدان برســد ،بــه درگاه خــدا و آســتان پــروردگار یکتــا.
آنجــا کــه ســخن در خلقــت آســمان و زمیــن و آفتــاب و مــاه و ســتاره و کوههاســت،
بــه زبــان انــدرز یــاد میدهــد کــه آنچــه آفریــدگار بــه آفریــدگان بخشــیده خیــر محــض
اســت؛ امــا انســان ناســپاس حــق ایــن همــه نعمــت را نمیگــزارد و از راه خــدا بــه
راه شــیطان روی م ـیآورد و بخشــش الهــی را در راه انگیختــن شــر و برپا کــردن
فتنــه صــرف میکنــد ،و آنجــا کــه تــذکار داســتان پیشــینیان اســت ،بــه حاضــران
تعلیــم میدهــد کــه روزگار آیینــه عبــرت اســت و گذشــته را در آن تــوان دیــد؛ امــا
عبرتگیرنــده کــی و چــه کســی اســت؟ ببینیــد امتهــای از میــان رفتــه و در زیــر
خــا ک خفتــه چــه کردنــد و چــه دیدنــد کار نیــک آنــان را تقلیــد کنیــد و از ارتــکاب
کار زشــتی کــه بــه نابــودی آنــان منتهــی گشــت بپرهیزیــد]۹[.
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در خــال ایــن اندرزهــا گاهــی هــم بــه اصحــاب خــود مینگــرد و بــه حــال
و کــردار آنــان میاندیشــد ،نا گهــان کوهــی از انــدوه و دریــغ بــر دل او فــرود
میآیــد و آن هنگامــی اســت کــه دیــده حقیقــت بیــن را از مردمــی کــه پــای منبــرش
نشســتهاند میگردانــد ،و بــه افقــی دورتــر میگشــاید بــه روزگار محمــد(ص) و یــاران
پا کــدل او کــه بــا اعتقــاد بــه خــدا و روز رســتاخیز نصــرت دیــن را بــر ســود دنیــای
خــود مقــدم داشــتند .دیگــر بــار بــه جمــع حاضــران میپــردازد و میبینــد هنــوز از
آن زمــان بیــش از ســی ســال نگذشــته اســت ،چــه شــد کــه در ایــن فاصلــه کوتــاه
مســلمان نماهــا جــای مســلمانان راســتین نشســتهاند؟ مردمــی کــه چــون دنیــا
بــه روی آنــان خندیــد خــدا را فرامــوش و امــام خــود را نافرمانــی کردنــد .آن مــردم
کــه گردنهــا را میکشــیدند و بــر خــود میبالیدنــد کــه مــا در راه خــدا شــهید دادهایــم
و خــود نیــز در آرزوی شــهادتیم کجــا رفتنــد؟ چــرا اینــان کــه گــرد مــرا گرفتهانــد تــن
آســانی را بــر کشــته شــدن در راه دیــن ترجیــح میدهنــد و هــر یــک میکوشــد تــا
ایــن وظیفــه دینــی را بــه گــردن دیگــری انــدازد؟ بــه مســاوات و ایثــار مســلمانان
در صــدر اســام مینگــرد کــه چگونــه دیگــری را بــر خــود مقــدم میداشــتند و
میکوشــیدند خــود را از آلــوده شــدن بــه مــال دنیــا پــا ک نــگاه دارنــد .ا کنــون چــرا
اینــان مــال انــدوز و دنیاپرســت شــدهاند؟ ایــن نمونههــا و دههــا نمونــه دیگــر
محتــوای خطبههــای امــام اســت]۱۰[.

نامـ ـ ـ ـهها
نامههــا بیشــتر دســتور کار حکمرانــان اســت کــه :چگونــه بــا طبقــات مــردم رفتــار کننــد
و چهســان در نگهبانــی خزانــۀ ملــت بکوشــند .در هزینــه ،صرفــه و صــاح جامعــه را
در نظــر بگیرنــد .امــا مضمــون ایــن نامههــا ،دســتور حا کــم نیمــی از پهنــه مســکونی
جهــان آن روز کــه بــه عامــان زیردســت خــود فرمــان میدهــد ،نیســت ،نوشــته پــدری
مهربــان ،ســالخورده و ســرد و گــرم روزگار چشــیده اســت کــه به فرزنــدان نورس خویش
میآمــوزد تــا در نبــرد زندگــی چگونــه بــا مشــکالت روبــرو شــوند]۱۱[.

کلمات قصار
در ایــن قســمت ،گزیــده ســخنان حکمــت آمیــز امیرمؤمنــان(ع) و پندهایــش و نیــز
پاســخ پرسشــها و گفتارهــای کوتــاه وی آمــده اســت]۱۲[.
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ههـ ـ ــا
ترجم 
نهــج البالغــه بــه زبانهــای مختلــف از جملــه فارســی ،انگلیســی ،اردو ،اســپانیایی
و ایتالیایــی و روســی ترجمــه شــده اســت .از میــان ترجمههــای فارســی بــه ترجمــه
ســیدجعفر شــهیدی ،علینقــی فیــض االســام ،عبدالمحمــد آیتــی ،محمدتقــی
جعفــری و محمدمهــدی فوالدونــد و از میــان ترجمههــای انگلیســی بــه ترجمــه
طاهــره صفــار زاده میتــوان اشــاره کــرد.

حهـ ـ ـ ــا
شر 
شــرحهای بســیاری بــر نهــج البالغــه نگاشــته شــده اســت کــه بســیاری از آنهــا امروزه
نایــاب اســت .فهرســت نویســان بســیاری نــام شــرحها را برشــمردهاند از جملــه در
کتــاب «کتابنامــه نهــج البالغــه» بیــش از  ۳۰۰اثــر پیرامــون ایــن کتــاب بــه زبانهــای
مختلــف ذکــر شــده اســت کــه بــه اذعــان نویســنده ،فهرســت جامــع نیســت]۱۳[.
ً
آنچــه در ذیــل آمــده اســت صرفــا برخــی از شــرحهای مهــم بــه زبــان فارســی و عربــی
اســت کــه امــروزه موجــود اســت.
فارســــــی
ترجمــه شــرح نهــج البالغــه ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی (۶۵۶-۵۸۶هــ.ق) ،غالمرضــا
الیقی]۱۴[.
[ترجمــه] شــرح نهــج البالغــه ابــن میثــم ،کمــال الدیــن میثــم علــی بــن میثــم
بحرانــی (متوفــای نیمــه دوم قــرن )۷؛ مترجمــان قربانعلــی محمــدی مقــدم ،علــی
اصغــر نوایــی یحیــی زاده]۱۵[.
ترجمه و تفسیر نهج البالغه ،محمد تقی جعفری]۱۶[.
عربـــــــــی
شــرح نهــج البالغــه ،ابــن میثــم بحرانــی (کمــال الدیــن میثــم بــن علــی میثــم)]۱۷[.
منهــاج البراعــة فــی شــرح نهــج البالغــة ،حبیــب اهلل الهاشــمی الخوئــی (-۱۲۶۸
۱۳۲۴ق]۱۸[.).
شرح نهج البالغه ،البن ابی الحدید؛ به تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم]۱۹[.
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منهــاج البراعــة فــی شــرح نهــج البالغــة ،قطــب الدیــن الراونــدی (متوفــای
۵۷۳ق).؛المحقــق عزیــزاهلل العطــاردی]۲۰[.
حدائــق الحقائــق فــی شــرح نهــج البالغــة ،قطــب الدیــن الکیــدری البیهقــی؛
تحقیــق عزیــزاهلل العطــاردی ]۲۱[.نــگارش ایــن شــرح در ســال ۵۷۶ق .پایــان یافتــه
اســت]۲۲[.

تأثیر سخنان امام علی بر ادبیات فارسی
سیدجعفر شهیدی مترجم نهج البالغه در این باره مینویسد:
بــا اطمینــان خاطــر میتــوان گفــت پــس از قــرآن کریــم گوینــدگان و نویســندگان
ایرانــی از هیــچ گفت ـهای بــه انــدازه گفتــار علــی بهــره نبردهانــد و هیــچ زیــور
ارزنــدهای را چــون ســخنان او نیافتهانــد تــا آرایــش گفتههــا و نوشــتههای خــود
ســازند .بیهیــچ تعصــب بایــد اعتــراف کــرد کــه نامههــا و گفتارهــای امیرالمؤمنیــن
علــی علیهالســام پــس از قــرآن کریــم عالیتریــن نمونــه نثــر مصنــوع عربــی اســت.
ایــن حقیقتــی اســت کــه ادیبــان و مترســان در زبــان و ادبیــات عــرب از  ۱۰۰۰ســال
پیــش تــا امــروز بــدان اعتــراف کردهانــد و آنچــه ســبب شــد ادیبــان عــرب و جــز عــرب
از قــرن ســوم هجــری بــه گــردآوری فقرههــای کوتــاه ســخنان امــام توجــه کننــد،
همیــن زیباییهــای لفظــی و معنــوی ایــن گفتههاســت]۲۳[.
آنچــه مســلم اســت بســیاری از خطبههــا و یــا فقرههــای کوتــاه ســخنان علــی
علیهالســام در اســنادی کــه قرنهــا پیــش از گــردآوری نهــج البالغــه نوشــته شــده
موجــود اســت و ادیبــان و مترســان عــرب مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم در آرایــش
نوشــتهها و گفتههــای خــود از آن خطبههــا بهــره بردهانــد .صدهــا ســال ایــن بهــره
بــرداری از تضمیــن ،اقتبــاس و یــا نقــل به معنی خواه برای نویســندگان عرب و خواه
نویســندگان و منشــیان ایرانــی بــه زبــان عربــی بــود .چــه در قرنهای نخســتین ورود
اســام در ایــران ،ادیبــان ایرانــی بیشــتر آثــار خــود را بــه عربــی مینوشــتند؛ یکــی از آن
جهــت کــه زبــان عربــی زبــان قــرآن و دیــن بــود ،دیگــر آنکــه میخواســتند مســلمانان
غیــر ایرانــی نیــز از حاصــل فکــر آنــان بهرهمنــد گردنــد]۲۴[.
پــس از آنکــه زبــان دری گســترش یافــت و شــاعران و نویســندگان شــعر و نثــر خــود
را بدیــن زبــان آغــاز کردنــد ،کمتــر دیوانــی و یــا کتابــی را میبینیــم کــه شــاعر یــا
نویســنده آن ،گفتــار خــود را بــه فقــرهای یــا فقرههایــی از ســخنان امــام زینــت
نــداده و جملههــای کوتــاه علــی را چــون گوهــر در ســلک نظــم و یــا نثــر خــود
نکشــیده باشــد]۲۵[.
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فردوسی
در میــان شــاعران بــزرگ پارســی گــوی کــه از ســخنان امــام علــی(ع) ،اعــم از نهــج
البالغــه ،الهــام گرفتهانــد میتــوان از فردوســی نــام بــرد]۲۶[.
ناصر خسرو قبادیانی
ناصــر خســرو قبادیانــی (۴۸۱-۳۹۴ق ).متکلم ،شــاعر و نویســنده بــزرگ که مذهب
اســماعیلی داشــته و بــه خانــدان رســول و اهــل بیــت ارادتــی خــاص میورزیــده
اســت .در دیــوان ایــن شــاعر مضمونهــا و اندرزهــای فــراوان تــوان دیــد کــه ترجمــه
و یــا مأخــوذ از کالم مولــی امیرالمؤمنیــن اســت ]۲۷[.دکتــر ســیدجعفر شــهیدی
میگویــد :سراســر دیــوان ناصــر خســرو قبادیانــی تــا آن جایــی کــه مــن اســتقصاء
ً
کــردهام ،بیــش از شــصت مــورد ،عینــا گفتــار امیرالمؤمنیــن علــی علیهالســام
را در قالــب نظــم آورده اســت .گوینــدگان عرفانــی نظیــر ســنایی غزنــوی ،عطــار
نیشــابوری ،موالنــا جــال الدیــن بلخــی نیــز چنینانــد]۲۸[.
کلیله و دمنه
کلیلــه و دمنــه بهرامشــاهی تألیــف خواجــه نصــراهّلل ابــن محمــد بــن عبدالحمیــد
منشــی بهرامشــاه غزنــوی کــه ترجمـهای اســت از کلیلــه و دمنــه عربــی .ایــن کتــاب
بــه ســالهای ۵۴۰-۵۳۸هجــری نوشــته شــده .چنــان کــه مجتبــی مینــوی در
مقدمــه کلیلــه نوشــته اســت بیــش از بیســت تــن از نویســندگان پــس از نصــراهلل
منشــی کتــاب خــود را بــه تقلیــد او نوشــته و از نثــر وی متأثــر بودهانــد .و ایــن
تأثیــر و قــدرت نویســنده را بــر انشــاء معانــی بدیــع و چیــره دســتی او را در تحریــر
نثــر مصنــوع مســلم م ـیدارد .امــا ایــن منشــی توانــا آنجــا کــه میخواهــد اســتحکام
معنــی و لفــظ را در انشــاء خــود بــه نهایــت رســاند و وقــع آنــرا در ذهــن خواننــده هــر
چــه مؤثرتــر ســازد ،بــه آیهــای از قــرآن کریــم و یــا فقــرهای از ســخنان امیرالمؤمنیــن
علــی علیهالســام استشــهاد میکنــد]۲۹[.
بایــد توجــه داشــت کــه از آغــاز نشــأت زبــان دری چــون مذهــب ســنت ایــران
بــه خصــوص در شــرق ایــن کشــور کــه مهــد ایــن زبــان بــوده رواج داشــته اســت،
شــاعران و نویســندگان یــا بخاطــر آشــنائی انــدک و یــا بــه علــت رعایــت مصالــح وقــت
بــه گفتــار أئمــه معصومیــن(ع) چنانکــه بایــد توجــه نداشــتهاند ،بــا آن همــه بــه
مصــداق «مشــک را هــر چنــد در خربطــه بندنــد بــوی آن پرا کنــده شــود» ،کمتــر
منشــی و یــا شــاعری در آرایــش ســخن خویــش خــود را از ســخنان امــام بینیــاز
میدانســته اســت .پــس از آنکــه مذهــب تشــیع در ایــران رواج یافــت بــا اطمینــان
خاطــر میتــوان گفــت کــه شــعر شــاعر و نثــر از تأثیــر نهــج البالغــه و گفتــار علــی
علیهالســام خالــی نیســت۳۰[.
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تأثیر سخنان امام علی بر ادبیات عــرب
گوینــدگان و مترســان عــرب از قــرن نخســتین هجــرت بــه بعــد ،جهــت پختگــی
ســخن و آراســتگی گفتــه بــه جمــال و ســختگی لفــظ و پیراســتگی از واژه نابجــا
بارهــا ســخنان امــام علــی را میخواندهانــد و فقراتــش را بــکار میبردهانــد تــا ملکــه
بالغــت در گفتــه و یــا نوشتهشــان پدیــد گــردد و سخنشــان مــورد قبــول همــگان
افتــد ]۳۱[.پژوهنــده هــرگاه خطبههــا و رســالههای ادیبــان عــرب و بلکــه شــعرهای
شــاعران عربــی زبــان پــس از اســام را بررســی کنــد ،خواهــد دیــد کمتــر شــاعر و
ادیبــی اســت کــه معنـیای را از ســخنان علــی(ع) نگرفتــه و یــا گفتــه او را در نوشــته
و یــا ســروده خویــش تضمیــن نکــرده باشــد]۳۲[.
عبدالحمید
عبدالحمیــد بــن یحیــی عامــری مقتــول بــه ســال ۱۳۲ق .کاتــب مــروان بــن محمــد
آخریــن خلیفــه مروانــی اســت .دربــاره او گفتهانــد هنــر کتابــت بــه عبدالحمیــد آغــاز
گردیــد .عبدالحمیــد گفتــه اســت:
هفتــاد خطبــه از خطبههــای أصلــع (اصلــع ،کســی اســت کــه پیــش ســر او مــو
نــدارد و مقصــود امیرالمؤمنیــن(ع) اســت) را از بــر کــردم و ایــن خطبههــا در ذهــن
مــن پــی در پــی (چــون) چشــمهای جوشــید]۳۳[.
جاحظ
ابوعثمــان جاحــظ (م۲۵۵ .ق ).کــه او را امــام ادب عربــی شــمردهاند و مســعودی
وی را فصیحتریــن نویســندگان ســلف دانســته اســت پــس از نوشــتن ایــن فقــره از
ّ
ســخنان امــام «قیمــة کل امــریء مــا یحسـن»[ ]۳۴چنیــن میگویــد:
ً
ا گــر از ایــن کتــاب (ظاهــرا مقصــود کتــاب البیــان و التبییــن اســت) جــز همیــن
جملــه را نداشــتیم ،آن را شــافی ،کافــی ،بســنده و بینیــاز کننــده مییافتیــم.
بلکــه آنــرا فــزون از کفایــت و منتهــی بــه غایــت میدیدیــم و نیکوتریــن ســخن آنســت
کهانــدک آن تــو را از بســیار ،بینیــاز ســازد و معنــی آن در ظاهــر لفــظ آن بــود]۳۵[.
او در کتــاب «البیــان و التبییــن» چندیــن خطبــۀ امیرالمؤمنیــن(ع) نقــل کــرده
اســت]۳۶[.
جاحــظ ،قبــل از ســید رضــی ،صــد کلمــه از ســخنان امــام علــی(ع) را گلچیــن کــرده
اســت کــه ایــن کلمــات توســط رشــید وطــواط و ابــن میثــم بحرانــی و دیگــران شــرح
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شده است .وی در توصیف این کلمات میگوید:
هــر یــک از اینهــا برابــر هــزار کلمــه از کلمــات نیکــوی عــرب اســت ]۳۷[.در تألیفــات
ً
جاحــظ کتابــی بــا نــام «مائــة مــن امثــال علــی(ع)»[ ]۳۸آمــده اســت کــه ظاهــرا
همیــن کتــاب اســت.
ابن نباته
ابــن نباتــه عبدالرحیــم بــن محمــد بــن اســماعیل (م۳۷۴ .ق ).کــه از ادیبــان بنــام،
و خطیبــان مشــهور عــرب اســت و در حلــب در عهــد ســیف الدولــه منصــب خطابــت
داشــته اســت ،گوید:
از خطابههــا گنجــی از بــر کــردم کــه هــر چنــد از آن بــردارم نمیکاهــد ،و افــزون
میشــود و بیشــتر آنچــه از بــر کــردم یــک صــد فصــل از موعظتهــای علــی بــن ابــی
طالــب اســت]۳۹[.
ابواسحاق صابی
ّ
ّ
زکــی مبــارک در کتــاب «النثــر الفنــی» آنجــا کــه از ســبک ابواســحاق صابــی (م.
۳۸۰ق ).ســخن میگویــد فقــرهای از نوشــته صابــی را آورده و چنیــن نویســد:
ا گــر مــا ایــن عبــارت را بــا هماننــد آن کــه شــریف رضــی از گفتــار علــی آورده برابــر کنیــم،
میبینیــم صابــی و شــریف رضــی هــر دو از یــک آبشــخور ســیراب شــدهاند]۴۰[.
سخن ابن ابی الحدید
ابن ابی الحدید در توصیف فصاحت امام علی(ع) میگوید:
«او ،علیهالســام ،امــام فصیحــان و ســرور بلیغــان اســت و دربــاره ســخن وی
نتــر از ســخن آفریــدگار و برتــر از ســخن آفریــدگان .مــردم
گفتــه شــده اســت :پایی 
ســخنرانی و نوشــتن را از او آموختنــد]۴۱[».

اسناد نهج البالغه
برخــی از دانشــمندان اهــل ســنت در ســند نهــج البالغــه تردیــد کردهانــد و مطالــب
ایــن کتــاب را ســخنان گردآورنــده آن یعنــی ســید رضــی دانســتهاند .از جملــه اینهــا
ابــن خلــکان[( ]۴۲متوفــای  )۶۸۱و ذهبــی[( ]۴۳متوفــای ۷۴۸ق ).اســت
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پاسخ به تردیدها
ابــن ابــی الحدیــد (متوفــای ۶۵۶ق) نیــز پــس از شــرح خطبــه شقشــقیه ،حکایتــی
نقــل میکنــد کــه ناشــی از تردیــد برخــی از مــردم اســت؛ امــا ابــن ابــی الحدیــد بــه
ایــن تردیــد پاســخ میدهــد و میگویــد:
در ســال ۶۰۳ق .از شــیخم مصــدق بــن شــبیب واســطی شــنیدم کــه میگفــت:
ایــن خطبــه (یعنــی خطبــه شقشــقیه) را بــر عبــداهلل بــن احمــد معــروف بــه ابــن
خشــاب خوانــدم ...پــس بــدو گفتــم :آیــا نســبت ایــن خطبــه [بــه امــام علــی] را
ســاختگی میدانــی؟ گفــت :بــه خــدا ســوگند ،مــن میدانــم کــه ســخن اوســت،
همچنــان کــه میدانــم کــه تــو مصــدق هســتی .پــس بــدو گفتــم :بســیاری از
مــردم میگوینــد کــه ایــن خطبــه ،ســخن رضــی ،رحمــه اهلل تعالــی ،اســت .گفــت:
رضــی و جــز رضــی کجــا و ایــن اســلوب ســخن کجــا؟ مــا رســائل رضــی را دیدهایــم
و روش و ســبک او را در ســخن نثــر میشناســیم؛ او بدیــن خطبــه ،خــوب و بــدی
نیافــزوده اســت .ســپس ادامــه داد :بــه خــدا ســوگند ایــن خطبــه را در کتابهایــی
کــه  ۲۰۰ســال پیــش از تولــد رضــی نوشــته شــده ،دیــدهام ،و خــط نویســنده آنهــا
را میشناســم و میدانــم خــط کــدام یــک از علمــا و ادیبــان اســت قبــل از اینکــه
ابواحمــد ،پــدر رضــی ،زاده شــود]۴۴[.
ابن ابی الحدید در ادامه میگوید:
مــن بســیاری از ایــن خطبــه را در نوشــتههای شــیخمان ابوالقاســم بلخــی،
امــام معتزلــه بغــداد ،دیــدم .او قبــل از تولــد رضــی ،در دولــت مقتــدر میزیســت.
همچنیــن بســیاری از آن را در کتــاب مشــهور ابوجعفــر بــن قبــه ،یکــی از متکلمــان
امامیــه ،معــروف بــه کتــاب االنصــاف دیــدم .ایــن ابوجعفــر از شــا گردان شــیخ
ابوالقاســم بلخــی رحمــه اهلل تعالــی بــود و همــان روزگار مــرد قبــل از اینکــه رضــی،
رحمــه اهلل تعالــی ،زاده شــود]۴۵[.
عــاوه بــر پاس ـخهایی کــه در الب ـهالی شــر حهای نهــج البالغــه ،مثــل پاســخ ابــن
ابــی الحدیــد ،آمــده اســت ،محققــان بســیاری کوشــیدهاند کتابهــای مســتقلی
راجــع بــه اســناد تمــام ســخنان ایــن کتــاب تألیــف کننــد .ایــن اســناد ،ســخنان
امــام علــی(ع) را در کتابهــای قبــل از ســید رضــی و مرتضــی ،یــا همزمــان یــا پــس
از آنهــا امــا بــه طریقــی غیــر از آنهــا ،نشــان میدهنــد و بدیــن طریــق روشــن شــده
اســت کــه تشــکیکهای مذکــور ،بیمــورد اســت همچنــان کــه تشــکیک در مــورد
اینکــه گردآورنــده ســخنان ،شــخص ســید رضــی اســت و نــه بــردارش ،بیمــورد
اســت .در ذیــل بــه برخــی از منابعــی کــه اســناد نهــج البالغــه را گــردآوری کردهانــد
اشــاره میشــود:
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اســتناد نهــج البالغــه ،تألیــف امتیــاز علیخــان عرشــی؛ ترجمــه ،تعلیقــات و حواشــی
از مرتضــی آیــت اهلل زاده شــیرازی]۴۶[.
مصادر نهج البالغه و اسانیده ،سید عبدالزهراآ الحسینی الخطیب]۴۷[.

مستدرکات نهج البالغه
بــا توجــه بــه اینکــه کتــاب «نهــج البالغــه» ،برگزیــده ســخنان امــام علــی(ع) اســت و
نــه همــه آنهــا ،از ایــن رو ،بعضــی از محققــان در پــی جمــع آوری همــه ســخنان وی
برآمدهانــد .برخــی از ایــن آثــار در ذیــل ذ کــر شــدهاند:
تمــام نهــج البالغــه ممــا اورده الشــریف الرضــی اثــر موالنــا االمــام امیرالمؤمنیــن علــی
بــن ابــی طالــب علیهالســام ،تحقیــق و تتمیــم و تنســیق صــادق الموســوی؛ قــام
بتوثیــق الکتــاب محمــد عســاف؛ راجعــه و صحــح نصوصــه فریــد الســید]۴۸[.
نهــج الســعاده فــی مســتدرک نهــج البالغــه بــاب الکتــب و الرســائل ،تألیــف
محمدباقــر المحمــودی؛ تصحیــح عزیــز آل طالــب]۴۹[.
نهــج الســعاده فــی مســتدرک نهــج البالغــه بــاب الخطــب والکلم ،تألیــف محمدباقر
المحمــودی؛ تصحیح عزیــز آل طالب]۵۰[.
مستدرک نهج البالغه ،...الهادی کاشف الغطاء]۵۱[.

نرمافزارها
دانشــنامه جامــع نهــج البالغــه .تهــران :مرکــز تحقیقــات رایان ـهای حــوزه علمیــه
اصفهــان .مشــخصات ظاهــری ۱ :لــوح فشــرده بــه عــاوه راهنمــا ،صوتــی ،مصــور.
ایــن لــوح شــامل :صدهــا جلــد شــرح و ترجمــه بــه زبانهــای زنــده دنیــا بــه صــورت
تطبیقــی ٬دسترســی بــه هــزاران موضــوع متنــوع بــا روش ســاختار درختــی ،لغــت
نامــه فعــال در متــن ،قابلیــت نمایــش مصــادر و امثــال بــه صــورت فعــال ،نمایــش
نســخه خطــی و]۵۲[.
منهــج النــور :دانشــنامه علــوی ،قــم :مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی۱.
لــوح فشــرده مشــتمل بــر نمایــش متــن نهــج البالغــه بــر اســاس پنــج نســخه بــا
امــکان تطبیــق؛ توضیــح واژگان دشــوار؛ نامهــای صریــح و مضمــر؛ ضــرب المثلهــا
و مصــادر نهــج البالغــه بــه زبانهــای فارســی و عربــی؛ ارائــه فهرســت آیــات؛
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احادیــث؛ اشــعار؛ ادعیــه؛ امثــال؛ اعــام و مصــادر؛ کتابخانـهای شــامل صــد
و ده عنــوان در دویســت و هشــتاد و یــک جلــد در زمینــه نهــج البالغــه و...
کتابخانـهای تفصیلــی از کتابهــای برنامــه بــا قابلیــت بازیابیهــای گونا گــون]۵۳[.

مــطالعه بیشتر
نهج البالغه و اثره علی االدب العربی ،محمدهادی االمینی النجفی]۵۴[.
شــهیدی ،ســیدجعفر ،بهــره ادبیــات از ســخنان علــی علیهالســام ،در یادنامــه کنگــره هــزاره
نهــج البالغــه ،بیجــا :بنیــاد نهــج البالغــه۱۳۶۰ ،ش.
شــهیدی ،ســیدجعفر ،بهــره گیــری ادبیــات فارســی از نهــج البالغــه ،در یادنامــه دومیــن کنگــره
نهــج البالغــه ،تهــران :وزارت ارشــاد اســامی و بنیــاد نهــج البالغــه.۱۳۶۳ ،
جعفری ،محمدمهدی ،آشنایی با نهج البالغه ،تهران :امیرکبیر.۱۳۶۴ ،

پی نوشت
 .1تهرانی ،الذریعه ،ج ،۲۴ص.۴۱۳
 .2مقدمه سید رضی بر نهج البالغه ،ترجمه آیتی.
 .3شهیدی ،مقدمه ترجمه نهج البالغه ،ص :لو.
 .4مقدمه سید رضی بر نهج البالغه ،ترجمه آیتی.
 .5عبده ،شرح نهج البالغة ،ص .۱۰
 .6مقدمه سید رضی بر نهج البالغه ،ترجمه آیتی.
 .7رجــوع کنیــد بــه :محمــدی ،ســیدکاظم ،دشــتی ،محمــد ،المعجــم المفهــرس اللفــاظ نهــج
البالغــه ،قــم :نشــر امــام علــی(ع).۱۳۶۹ ،
 .8شهیدی ،مقدمه نهج البالغه ،ص :ید.
 .9شهیدی ،مقدمه نهج البالغه ،ص :ید.
 .10شهیدی ،مقدمه نهج البالغه ،صص :ید ،یه.
 .11شهیدی ،مقدمه نهج البالغه ،ص :یه.
 .12شهیدی ،نهج البالغه ،ص.۳۶۱
 .13استادی ،رضا ،کتابنامه نهج البالغه ،صص.۴-۳
14. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1512746
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15. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/976684
16. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1737942
17. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/928760
18. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2428468
19. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/506593
20. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2965984
21. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2975819
 .22الحسینی الخطیب ،مصادر نهج البالغة وأسانیده ،ج ،۱ص.۲۲۶
 .23شهیدی ،بهره ادبیات از سخنان علی علیهالسالم ،ص.۲۰۲
 .24شهیدی ،بهره ادبیات از سخنان علی علیهالسالم ،ص.۲۰۵
 .25شهیدی ،بهره ادبیات از سخنان علی علیهالسالم ،ص.۲۰۵
 .26رجوع کنید به :شهیدی ،بهره ادبیات از سخنان علی علیهالسالم ،صص.۲۰۹-۲۰۶
 .27شهیدی ،بهره ادبیات از سخنان علی علیهالسالم ،ص.۲۰۹
 .28شهیدی ،سیدجعفر ،بهره گیری ادبیات فارسی از نهج البالغه ،ص.۱۸۵
 .29شهیدی ،بهره ادبیات از سخنان علی علیهالسالم ،ص.۲۱۰
 .30شهیدی ،بهره ادبیات از سخنان علی علیهالسالم ،ص.۲۱۴
 .31شهیدی ،مقدمه نهج البالغه ،صص :ز ،ح.
 .32شــهیدی ،مقدمــه نهــج البالغــه ،ص :ح .بــرای مزیــد اطــاع رجــوع کنیــد بــه مقالــه نهــج البالغــه و اثــره
علــی االدب العربــی ص ،۱۱۹محمدهــادی امینــی ،انتشــارات نهــج البالغــه.
 .33ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج ،۱ص۲۴؛ شهیدی ،مقدمه نهج البالغه ،صح.
 .34ایــن عبــارت ،دو گونــه (و بلکــه ســه گونــه :قیمــة کل انســان مایحســن نیــز نوشــتهاند ،ولــی تغییــر لفــظ
مــرء بــه انســان تفــاوت چندانــی در فهــم آن نــدارد ).روایــت شــده اســت .یکــی همــان کــه در متــن آمــده اســت
و دیگــری بــا تعبیــر «مــا یحســنه» .دکتــر شــهیدی در مقدمــه نهــج البالغــه روایــت بــدون ضمیــر «ه» را مـیآورد
و در تعلیقــه بــر مقدمــه در صلــو آن را چنیــن ترجمــه میکنــد« :ارزش آدمــی بــه چیــزی اســت کــه آن را خــوش
م ـیدارد ».روایــت ذکــر شــده در کلمــات قصــار نهــج البالغــه ترجمــه شــهیدی ،بــا ضمیــر «ه» اســت و چنیــن
ترجمــه میکنــد :مــرد را آن بهاســت کــه بــدان نیــک داناســت -آن ارزی کــه میــورزی .-دیگــر مترجمــان نیــز
ایــن عبــارت را گوناگــون ترجمــه کردهانــد کــه برخــی از آنهــا از ایــن قرارنــد :آیتــی :ارزش هــر کــس چیــزی اســت
کــه نیکویــش میدانــد .ارفــع :ارزش هــر کــس بــه چیــزی اســت کــه بــرای آن ارزش قائــل اســت .انصاریــان:
قیمــت هــر مــرد کاری اســت کــه آن را نیکــو انجــام میدهــد .مبشــری :بهــای هــر کــس بــه میــزان ســودمندی
اوســت .فیــض االســام :امــام علیهالســام (دربــاره هنــر) فرمــوده اســت :ارزش هــر مــرد (مقــام او نــزد مــردم
بانــدازه) چیــزی (هنــری) اســت کــه آنــرا نیکــو میدانــد (و بــکار میبــرد) .ترجمــه قــرن چهــارم و پنجــم هجــری
قمــری :قیمــت هــر مــردی آن اســت کــه خــوب دانــد آن را ،و علــم و عمــل بــه جــای آورد .دیــن پــرور :شــخصیت
خــود را بشناســید :ارزش هــر کــس بــه کار نیکــوی اوســت .مــکارم :قیمــت و ارزش هــر کــس بانــدازه کاری اســت
کــه بخوبــی میتوانــد انجــام دهــد .ســپهر :بهــای هــر شــخص بانــدازه اعمــال نیــک اوســت .در توضیــح بایــد
گفــت کــه صیغــه مضــار ع بــاب افعــال ح(س) ن ،بــه معنــای علــم اســت ولــی منفــک از عمــل نیکــوی طبــق آن
ً
علــم نیــز نیســت .لــذا ظاهــرا بدیــن معناســت کــه ارزش انســان بــه چیــزی اســت کــه بــه نحــو دقیــق میدانــد
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و بــه نحــو نیــک انجــام میدهــد .امــا بــا توجــه بــه قرائــن مختلــف ،اعــم از لغــت و تفســیر شــارحان
بزرگــی چــون ابــن ابــی الحدیــد و نیــز روایاتــی کــه ایــن عبــارت را در متنــی از حضــرت امیــر(ع) بــا عبــارات
قبــل و بعــد آن نقــل کردهانــد (رجــوع کنیــد بــه :بهــج الصباغــة فــی شــرح نهــج البالغــة ،ج ،۷ص )۳۸۰ترجمــه
آن بــه علــم بــه تنهایــی نیــز نادرســت نیســت ولــی ترجمــه کــردن آن بــه عمــل صــرف ،نادرســت اســت.
 .35جاحــظ ،البیــان و التبییــن ،تصحیــح عبدالســام هــارون ،ج ،۱ص۸۳؛ بــه نقــل شــهیدی ،مقدمــه نهــج
البالغــه ،ص :ح.
 .36الجاحــظ ،البیــان والتبییــن( ،نســخه موجــود در لــوح فشــرده کتابخانــه اهــل بیــت(ع) ،نســخه دوم)،
صــص.۳۱۲ ،۲۳۷-۲۴۰
 .37شــرح ابــن میثــم علــی المائــة کلمــة المیرالمؤمنیــن علــی بــن ابــی طالــب علیهالســام ،المصحــح:
میرجــال الدیــن الحســینی االرمــوی المحـ ّـدث ،تهــران :ســازمان چــاپ دانشــگاه تهــران۱۳۴۹ ،ه ـ.ش،.
ص .۲نیــز در همیــن مجلــد :رجــوع کنیــد بــه :وطــواط ،رشــید ،مطلــوب کل طالــب مــن کالم امیرالمؤمنیــن
علــی بــن ابــی طالــب علیهالســام ،مصحــح :میرجــال الدیــن حســینی ارمــوی محـ ّـدث ،تهــران :چاپخانــه
دانشــگاه تهــران۱۳۴۲ ،ه ـ.ش ،.ص.۲
 .38رجوع کنید به :دانشنامه جهان اسالم ،مدخل «جاحظ ،ابوعثمان عمروبن بحر».
 .39ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج ،۱ص۲۴؛ شهیدی ،مقدمه نهج البالغه ،صح.
 .40النثر الفنی ،ج ،۲ص۲۹۶؛ به نقل شهیدی ،مقدمه نهج البالغه ،صح.
 .41ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج ،۱ص.۲۴
 .42ر.ک :ابن خلکان ،وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،۳ص.۳۱۳
 .43ر.ک :ذهبی ،سیر أعالم النبالء ،ج ،۱۷ص.۵۸۹
 .44ابن أبی الحدید ،شرح نهج البالغة ،ج ،۱ص.۲۰۵
 .45ابن أبی الحدید ،شرح نهج البالغة ،ج ،۱صص.۲۰۶-۲۰۵
46. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/526351
47. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/885620
48. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/619025
49. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/488844
50. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2964112
51. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/928193
52. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1890310
53. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1983833
54. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/885530
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معرفی کتاب شریف مفاتیح الجنان
ُ
َ
الجنــان (بــه معنــای کلیدهــای بهش ـتها) نــام رایجتریــن کتــاب دعــا در
مفاتیــح ِ
بیــن شــیعیان ،تألیــف شــیخ عبــاس قمــی (۱۳۵۹-۱۲۹۴ق) اســت .ایــن کتــاب
مجموعـهای از دعاهــا ،مناجاتهــا ،زیــارات ،اعمــال مخصــوص ایــام ســال و مــاه و
آداب و رســوم دینــی اســت کــه از پیامبــر اســام و ائمــه شــیعیان و علمــا نقــل شــده
اســت .مؤلــف مفاتیــح بخــش زیــادی از ایــن کتــاب را از کتابهــای پیشــین ماننــد
اقبــال ســید بــن طــاووس و مصبــاح کفعمــی و زاد المعــاد عالمــه مجلســی گرفتــه
اســت .متــن دعاهــا و زیارتهــا بــه عربــی نوشــته شــده و مؤلــف در آغــاز بعضــی
دعاهــا توضیحــات فارســی آورده اســت.
مفاتیــح در ســال ۱۳۴۴ق در مشــهد منتشــر و در مــدت کوتاهــی همهگیــر شــد.
ایــن کتــاب در خانههــا و اما کــن متبرکــه شــیعیان ایــران یافــت میشــود و غالبــا
تنهــا منبــع مــورد مراجعــه بســیاری از شــیعیان جهــان بــرای اعمــال مســتحبی و
در مناســبتهای مذهبــی اســت .مشــهورترین ترجمــه آن بــه فارســی از مهــدی
الهــی قمشــه ای اســت .محــدث قمــی ،کتــاب الباقیــات الصالحــات را نیــز بــا همــان
مضمــون ادعیــه ،زیــارات و نمازهــا بــه مفاتیــح افــزوده کــه در بیشــتر نســخهها در
حاشــیه مفاتیــح درج شــده اســت.
دو کتــاب مفاتیــح نویــن و منهــاج الحیــاة بــا هــدف مستندســازی و کتــاب مفاتیــح
الحیــات بــا انگیــزه تکمیــل مفاتیــح الجنــان منتشــر شــده اســت .خالصههــای
متعــددی از مفاتیــح بــا نامهــای گونا گــون منتشــر شــده اســت.

درباره مولف
نوشتار اصلی :شیخ عباس قمی
عبــاس بــن محمــد رضــا قمــی (۱۳۵۹-۱۲۹۴ق) مشــهور بــه شــیخ عبــاس قمــی و
محــدث قمــی از علمــای شــیعه در زمینــه حدیــث ،تاریــخ و خطابــه اســت .وی
صاحــب تألیفــات بســیاری در حوزههــای مختلــف اســت کــه معروفتریــن آنهــا
مفاتیــح الجنــان ،ســفینة البحــار و منتهــی اآلمــال اســت .محــدث قمــی در ســال
۱۳۵۹ق در نجــف درگذشــت و در حــرم امــام علــی (ع) دفــن گردید ]۱[.پســر محدث
قمــی نقــل کــرده اســت کــه پــدرش تمــام کتــاب را بــا وضــو نگاشــته اســت]۲[.
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انگیزه نگارش
شــیخ عبــاس قمــی خــود میگویــد مفاتیــح را بــه انگیــزه اصــاح کتــاب ِمفتــاح
الجنــان نوشــته اســت کــه در آن زمــان رایــج و دعاهــای بــدون ســندی در آن بــوده
اســت« :بــرادران دینــی از مــن خواســتهاند کــه دعاهــای ســنددار کتــاب مفتــاح
الجنــان را جــدا نمــوده بــه همــراه ســایر دعاهــای معتبــر بنویســم»]۳[.
بــا ایــن همــه شــیخ عبــاس قمــی دعاهــا را بــه همــراه ســند نیــاورده اســت ،بلکــه
فقــط بیــان کــرده دعــا را از کــدام منبــع نقــل میکنــد ]۴[.همچنیــن برخــی از
دعاهــای نقلشــده در کتــاب مفاتیــح از معصومــان نرســیده اســت و نوشــته برخــی
از علماســت ،ماننــد دعــای عدیلــه]۵[.

ساختار و محتوا
ً
معمــوال در ابتــدای مفاتیــح الجنــان ،چنــد ســوره بلنــد و کوچــک قــرآن چــاپ
میشود[.یادداشــت  ]۱مطالــب مفاتیــح الجنــان در چنــد بــاب دســتهبندی شــده
اســت:
باب اول :ادعیه
شــامل تعقیبــات نمازهــا ،اعمــال شــب و روز و ایــام هفتــه ،نمازهــای معــروف
مثــل نمــاز حضــرت رســول (ص) ،نمــاز امیرالمؤمنیــن(ع) ،نمــاز حضــرت
فاطمه(س)،نمــاز جعفــر طیــار ،زیــارت ائمــه در روزهــای هفتــه ،برخــی از دعاهــا
و مناجاتهــا چنینانــد( :مناجــات خمــس عشــر از امــام ســجاد) ،مناجــات امــام
علــی در مســجد کوفــه ،دعــای ســمات ،کمیــل ،جوشــن صغیــر و جوشــن کبیــر،
دعــای مــکارم االخــاق و غیــره.
باب دوم :اعمال سالیانه
ایــن بــاب بــرای بیــان اعمــال مســتحبی در طــول ســال قمــری تنظیــم شــده اســت.
مطالــب ایــن قســمت از مــاه رجــب شــروع شــده و بــا اعمــال مــاه جمــادی الثانــی
و ســپس اعمــال نــوروز و ماههــای رومــی تمــام میشــود .مناجــات شــعبانیه،
در اعمــال مــاه شــعبان ،دعــای ابوحمــزه ثمالــی ،دعــای افتتــاح و دعــای ســحر
معــروف ،اعمــال ش ـبهای قــدر در اعمــال مــاه رمضــان ،دعــای امــام حســین در
روز عرفــه در اعمــال مــاه ذی الحجــة جــزو معروفتریــن و مشــهورترین مطالــب
ایــن بخــش از مفاتیــح بــه شــمار میرونــد.
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باب سوم :بخش زیارات
در ایــن بــاب ابتــدا مطالبــی دربــاره آداب ســفر و زیــارت و نیــز اذن دخــول حرمهــا
ذکــر شــده اســت .نخســتین زیــارت ،زیــارت رســول خــدا(ص) اســت کــه بعــد از آن،
زیــارت حضــرت فاطمــه(س) و ســپس زیــارت ائمــه بقیــع آمــده اســت .عــاوه بــر
زیــارت دوازده امــام ،ایــن بخــش شــامل زیــارت امامــزادگان و بعضــی از بــزرگان و
علمــای شــیعه نیــز میشــود ،زیارتهایــی مثــل زیــارت حضــرت حمزه،مســلم
بــن عقیــل ،فاطمــه بنــت اســد ،شــهدای جنــگ احــد ،ســلمان فارســی و غیــره.
اعمــال برخــی از مســاجد معــروف مثــل مســجد کوفــه ،مســجد صعصعــه نیــز در
ایــن بخــش گنجانــده شــده اســت.
طوالنیتریــن بخــش ایــن بــاب بــه زیــارت امــام حســین(ع) اختصــاص دارد.
مشــهورترین زیارتنامههــای امــام حســین(ع) مثــل زیــارت عاشــورا ،زیــارت اربعین و
زیــارت وارث در ایــن قســمت نقــل شــده اســت .دعــای ندبــه ،دعــای عهــد و زیــارت
جامعــه کبیــره نیــز در قســمت مربــوط بــه زیــارت امــام زمان(عــج) آمــده اســت.
پــس از زیارتهــای مربــوط بــه امــام زمان(عــج) ،زیــارت انبیــا ،زیــارت حضــرت
معصومــه(س) و زیــارت حضــرت عبدالعظیــم حســنی نقــل شــده اســت .مطلــب
پایانــی ایــن بــاب کــه آخریــن مطلــب مفاتیــح در نســخه ابتدایــی آن محســوب
میشــود ،مطلبــی اســت بــا عنــوان زیــارت قبــور مؤمنیــن و دعــای مربــوط بــه آن

منابع کتاب
برخــی منابــع کــه شــیخ عبــاس قمــی در تألیــف مفاتیــح الجنــان از آنهــا اســتفاده
کــرده و در ایــن کتــاب نــام بــرده اســت ،بــه شــرح زیــر اســت:
اثبات الهداة نوشته شیخ حر عاملی
االحتجاج نوشته احمد بن علی طبرسی
االختیار نوشته ابن باقی
اربعة ایام نوشته میرداماد
األزریة مشهور به هائیه نوشته شیخ کاظم ازری
إعالم الوری نوشته شیخ طبرسی
اإلقبال نوشته سید بن طاووس
األمالی نوشته شیخ طوسی
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األمان نوشته سید بن طاووس
بحار االنوار نوشته عالمه مجلسی
بلد االمین نوشته کفعمی
منابــع دیگــری را نیــز شــیخ عبــاس قمــی در کتــاب مفاتیــح ذ کــر کــرده اســت؛
ازجملــه :تاریــخ عالــم آرای عباســی نوشــته میــرزا اســکندر بیــگ منشــی؛ تحفــة
الزائــر نوشــته عالمــه مجلســی ،تهذیــب االحــکام شــیخ طوســی؛ جامــع االخبــار
(نویســنده مجهــول)؛ جمــال االســبوع نوشــته ســید بــن طــاووس []۶

ملحقات مفاتیح
شــیخ عبــاس قمــی بــرای چــاپ دوم ،بخشــی را بــا نــام ملحقــات بــه کتــاب مفاتیــح
افــزوده اســت ]۷[.در ایــن بخــش هشــت مطلــب بــه مفاتیــح افــزوده شــده اســت
کــه بــه اعتقــاد نویســنده نیــاز مــردم بــه ایــن دعاهــا زیــاد بــوده اســت .ایــن هشــت
مطلــب عبارتنــد از:
دعای وداع ماه رمضان
خطبه روز عید فطر
زیارت جامعه ائمة المؤمنین
دعای بعد از زیارتها
زیارت وداع با ائمه
رقعهای برای حاجت
دعا برای زمان غیبت امام زمان (عج)
آداب زیارت نیابتی.
شــیخ عبــاس بــرای آنکــه کســی بــه کتــاب مفاتیــح چیــزی نیفزاید ،افــراد را بــه لعنت
خداونــد و نفریــن رســول خــدا(ص) و ائمــه اطهــار (ع) وا گــذار کــرده اســت ]۸[.امــا
علیرغــم مخالفــت او ،ناشــران مفاتیــح بعدهــا بخشــی را بــا عنــوان ملحقــات دوم
مفاتیــح بــه آن افزودهانــد .ایــن ناشــران دلیــل افــزودن را چنیــن بیــان کردهانــد:
«چــون مصنــف در مفاتیــح چنــد دعــا را بــه واســطه طــول آن ،اول آن را ذ کــر کــرده و
بقیـهاش را نقــل ننمــوده ،مــا در اینجــا آن بقیــه را ذ کــر مینماییــم تــا اشــخاصی کــه
ایــن کتــاب را دارنــد ،محتــاج بــه کتــاب دیگــر نشــوند و چــون در مفاتیــح بــرای
امامزادههــا زیارتــی نقــل نشــده در اینجــا یــک زیارتــی بــرای امامزادههــا
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نقــل میکنیــم .»...از جملــه ایــن ملحقــات دعــای پــس از نمــاز امــام حســین(ع) و
امــام جــواد(ع) و همچنیــن حدیــث کســاء اســت]۹[.

باقیات الصالحات
باقیــات الصالحــات کتابــی از مولــف اســت کــه خــود آن را در حاشــیه مفاتیــح نوشــته
و منتشــر کــرده اســت ]۱۰[.بــه گفتــه شــیخ عبــاس قمــی نــگارش ایــن بخــش در تاریــخ
جمعــه  ۱۹محــرم ســال ۱۳۴۵ق بــه پایــان رســیده اســت ]۱۱[.در چاپهــای مختلــف
مفاتیــح الجنــان ،ایــن کتــاب بــه همــراه مفاتیــح عرضــه شــده اســت .ایــن کتــاب
دارای شــش بــاب و بخشــی بــه عنــوان ملحقــات اســت کــه عبارتانــد از:
بــاب اول :مختصــری از اعمــال شــب و روز کــه برخــی از آداب زندگــی روزمــره و
دعاهــای ســاعات روز و چگونــه خوانــدن نمــاز شــب در آن بیــان شــده اســت.
بــاب دوم :ذکــر بعضــی از نمازهــای مســتحب ،کــه نمــاز هدیــه بــه معصومــان،
نمــاز لیلــة الدفــن ،نمازهــای حاجــت ،نمازهــای اســتغاثه و نمازهــای ایــام هفتــه از
جملــه آنهــا هســتند .شــیخ عبــاس قمــی انــواع اســتخاره و چگونــه اســتخاره گرفتــن
را نیــز در همیــن بخــش آورده اســت.
بــاب ســوم :دعاهــا و عــوذات بــرای دردهــا و بیماریهــا ،کــه دعاهایــی بــرای رفــع
دردهــا و بیماریهــای مختلــف در آن بیــان شــده اســت.
بــاب چهــارم :دعاهــای منتخــب از کتــاب کافــی .دعاهــای ایــن بخــش نیــز بیشــتر
بــرای رفــع مشــکالتی مثــل کمبــود رزق و احتیاجــات دنیــوی اســت.
بــاب پنجــم :ذکــر بعــض حرزهــا و دعاهــای کوتــاه کــه از کتــاب ُم َهـ ُـج ّ
الد َعــوات و
ِ

المجتنــی انتخــاب شــده .در ایــن بــاب دعاهایــی بــرای دور مانــدن از بالهــا (حــرز)
و نیــز چنــد مناجــات و دعاهایــی بــرای رزق نقــل شــده اســت.
بــاب ششــم :بیــان خــواص برخــی ســورهها و آیــات و ذ کــر بعضــی ادعیــه و مطالــب
متفرقــه .خــواص برخــی آیــات قــرآن و ســورههای آن کــه بــرای حــل مشــکالت
روزمــره کاربــرد دارنــد ،در ایــن بخــش ذ کــر شــده اســت .دعــا بــرای خــواب دیــدن
افــراد ،دعــای مطالعــه ،آداب عقیقــه و اســتخاره بــا قــرآن نیــز در ایــن بــاب قــرار
گرفتــه اســت.
خاتمه :مختصری از احکام اموات
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چاپ و نشر
دعای کمیل در مفاتیح به خط طاهر افشاری
شــیخ عبــاس قمــی مفاتیــح را در ســال ۱۳۴۴ق تألیــف و آن را بــرای نخســتین
بــار در مشــهد منتشــر کــرد ]۱۲[.ایــن کتــاب را خوشنویســان بزرگــی چــون طاهــر
خوشــنویس ،مصبــاح زاده ،میــرزا احمــد زنجانــی کاتــب ،محمدرضــا افشــاری و
دیگــران بــا خطــط نســخ و نســتعلیق نوشــتهاند].
هــم ا کنــون کتــاب مفاتیــح الجنــان بــه صــورت بیشــمار بــا قطعهــا و شــکلهای
گونا گــون منتشــر میشــود .بــه دلیــل حجــم بــاالی ایــن کتــاب ،برخــی ناشــران
دســت بــه گزینــش مطالــب آن زده و آن را بــه صــورت «منتخــب مفاتیــح» یــا «گزیده
مفاتیــح» منتشــر کردهانــد]۱۳[.
ترجمهها
توضیحاتــی کــه شــیخ عبــاس قمــی ابتــدای هــر دعــا یــا زیــارت یــا اعمــال آورده ،بــه
زبــان فارســی اســت .امــا متــن دعاهــا و زیارتهــا کــه بــه عربــی اســت توســط برخــی
از مترجمــان بــه فارســی ترجمــه شــدهاند .معروفتریــن و رایجتریــن ترجمــه
فارســی مفاتیــح ،ترجمــه مهــدی الهــی قمشـهای اســت .ترجمههــای دیگــری نیــز
توســط ســید هاشــم رســولی محالتــی و حســین اســتادولی منتشــر شــده اســت.
[نیازمنــد منبــع]
مفاتیــح بــه زبانهــای دیگــر از جملــه انگلیســی (دســت کــم چهــار ترجمــه)،
فرانســوی ،ترکــی ،اردو و اســپانیایی نیــز ترجمــه شــده اســت]۱۴[.

کتابهای مرتبط
کتاب منهاج الحیاة نوشته محمدهادی یوسفی غروی
مفاتیح نوین
کتــاب مفاتیــح نویــن اثــر آیــت اهلل ناصــر مــکارم شــیرازی کتابــی اســت کــه بــه جهــت
مستندســازی ،اتقــان و تکمیــل کتــاب مفاتیــح الجنــان جمـعآوری و منتشــر شــده
اســت ]۱۵[.بــه گفتــه خــود آیــت اهلل مــکارم شــیرازی انگیــزهاش از انتشــار ایــن
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کتــاب رعایــت تناســب بــا زمــان حاضــر و حــذف برخــی از مطالبــی اســت کــه موجــب
ایــراد و اشــکال شــده اســت]۱۶[.
ویژگیهایــی در مقدمــه کتــاب مفاتیــح نویــن بــرای ایــن کتــاب ذ کــر شــده کــه
چنیــن اســت.۱ :مقدمـهای دربــاره دعــا و جایــگاه آن و اســتجابت و عدم اســتجابت
دعــا .۲ ،افــزودن مقدمــه بــر هــر بخــش از دعاهــا و زیــارات .۳ ،ذ کــر منابــع و مــدارک
دعاهــا و زیارتهــا در پاورقــی .۴ ،حــذف برخــی اعمــال مشــابه و گزینــش بهتریــن،
 .۵نظــم جدیــد مطالــب .۶ ،حــذف برخــی مطالــب ضعیــف .۷ ،توجــه بــه محتــوای
ادعیــه و ِزیــارات و عــدم ا کتفــا بــه ســند در انتخــاب آنهــا]۱۷[.
منهاج الحیاة
ایــن کتــاب بــه تحقیــق محمدهــادی یوســفی غــروی نوشــته شــده و در انتشــارات
مجمــع جهانــی اهــل بیــت (ع) بــه چــاپ رســیده اســت .ایــن کتــاب به بررســی ســندی
یپــردازد]۱۸[.
کامــل دعاهــا و زیارتهــای موجــود در کتــاب مفاتیــح الجنــان م 
برخــی ویژگیهــای ایــن کتــاب عبارتانــد از .۱ :پاالیــش ســندی دعاهــا و
زیارتهــای مفاتیــح الجنــان و حــذف و جایگزینــی برخــی از آنهــا .۲ ،آوردن منابــع
دقیــق دعاهــا و زیارتهــا .۳ ،ارجــاع بــه منابــع تاریخــی در برخــی مــوارد]۱۹[.
مفاتیح الحیات
کتــاب مفاتیــح الحیــاة را جمعــی از محققــان و تحــت نظــارت آیــت اهلل عبــداهلل
جــوادی آملــی نوشــتهاند .آیـتاهلل جــوادی آملــی دربــاره انگیــزه تألیــف ایــن کتــاب
میگویــد« :مــا در کنــار ایــن کتــاب دعــا (مفاتیــح الجنــان) کــه در همــه خانههــا
اســت ،یــک کتابــی میخواهیــم کــه رســم و رســوم و آداب زندگــی را بــه مــردم یــاد
بدهــد و در اختیارشــان باشــد» .وی کتــاب مفاتیــح الحیــات را جلــد دوم مفاتیــح
الجنــان نامیــد.
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