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اَلَّىت   ْرواِح  اْْلَ لََعَ  َو   ِ اَلَلَّ َعْبِد  َابا  یا  َعَلْیَك  الُم  َالَسَّ
َو  َبقیُت  ما  َاَبدًا   ِ اَلَلَّ َسالُم  ِمّنَّ  َعَلْیَك  ِبِفنائَك  ْت    َحَلَّ

 ُ اَلَلَّ َجَعَلُه  ْل  َو  هاُر  َوالَنَّ ْیُل  الَلَّ ِمّنَّ   َبِقَى  اْلَعْهِد  آِخَر 
َالَسَّ  ْبِن  ِلِزیاَرِتُكْم   َِّ لََعِ لََع  َو  اْلُحَسْْیِ  لََعَ  الُم 

 . اْلُحَسْْیِ َو لََع َاوالِد اْلُحَسْْیِ َو لََع َاْصحاِب اْلُحَسْْیِ 



   3 های معظم لهندیشهمقدمه مرکز نشر و ا
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 جهان تشیع زبرگ مرجعشرح حال ای از شّمه 

 العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی الله آیتحضرت 

 

 محّمد امیری سوادکوهی :نویسنده
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  هایاندیشه  و  آثار* مقدمه مرکز نشر 

 العظمی شیرازیاهلل آیتحضرت 

 

 

 

 

 الیقین الهل التقوی و  ةن والعاقبی الحمدهلل رب العالم 
 

بعد  ... درخواست ،  اما  اساتید    مکرر  هایبنابر  و  بزرگان  و  علما  از  کثیری  جمع 

دانشگاه های  حوزه   ارزشمند و  فرهیها  علمیه  و و  شیعیان  از  کثیری  جمع  و  ختگان 

طهارت و  عصمت  بیت  اهل  مقدس  ساحت  به  و    ارادتمندان  علم  شیفتگان  و 

مبنی بر تالیف و گردآوری و شرح حال عالم  ،  کشورهای مختلففقاهت  از ایران و  

تشیع حضرت   جهان  مرجع  بزرگ  و  والیت  حریم  مدافع  العظمی  اهلل  آیت مجاهد، 

مرکز نشر  )  موسسه فرهنگی رسول اکرم،  حاج سید صادق حسینی شیرازی

در راستای ترویج  فرهنگ      (العظمی شیرازیاهلل  آیتحضرت  های  آثارو اندیشه 

شیعه و ارج نهادن به مقام ارزشمند علم و فقاهت و مرجعیت  قدم برداشته و   واالی

طیبه    ابعاد مختلف حیاتای از شرح حال و  شمه نشر  بررسی و  برای اوّلین بار اقدام به  

احیا بزرگ  و  صمدانی  فقیه  و  ربانی  و    عالم  عصمت  بیت  اهل  شعائر  کننده 

حضرت  ،  طهارت  عالیقدر  حسینی اهلل  آیت مرجع  صادق  سید  حاج  العظمی 

 .نموده است شیرازی



   5 های معظم لهندیشهمقدمه مرکز نشر و ا

نویسنده   و  محقق  توانای  قلم  به  که  نفیس  کتاب  مستطاب ،  برجستهاین  جناب 

االسالم   محمد  حجت  سوادکوهی  شیخ  شامیری  قم  در  مقدس  تحریر  هر  رشته  به 

است با  ،  درآمده  و  پرداخته  فقاهت  و  بزرگ مرد علم  زندگانی آن  ابعاد مختلف  به 

،  و بیانات اخالقی و تربیتی و اعتقادی مرجع عالیقدر هادیدگاه و  حکایاتآوری جمع

ارزنده   اثر  این  است  امید  که  است  بخشیده  مجموعه  این  به  خاص  حالوتی 

و  اردو   ،  عربی،  در آینده ای نزدیک به زبانهای انگلیسی،  ال«»خورشیدی از افق کرب

 .ترجمه و در اختیار رهپویان فقاهت و مرجعیت در سرتاسر جهان قرار بگیرد

را از    توفیق روز افزون همه شیعیان و ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت

 . خدای سبحان خواستاریم
 

 هجری قمری  1432رمضان المبارک 

 العظمی شیرازیاهلل آیتحضرت  های  ثار و اندیشهمرکز نشر آ 

موسسه فرهنگی رسول اکرم





 

 

 

 
 

 ه ـدمـمق

 

 
 

بوالی المتمسکین  من  جعلنا  الذی  و    ةالحمدهلل  مقتدانا  و    امامنا موالنا 
 المعصومین ةو االئم  امیرالمؤمنین

ء، األنبیاء و خلفاءاألوصیا الحمدهلل الّذی رفع درجات العلماء، و جعلهم ورثة
 و فضّل مدادهم علي دماءالشّهداء 

  ها  ُبرد و کویر دل می   روزگاری جهان در حسرت عطوفت و انسانیت و عقالنیت بسر 

 . کرد و در انتظار باران  رحمت و امید  بود می   هر دم نماز استسقاء را اقامه 

 .. . روزگاری بود بس تیره و تار 

 . روزگاری بود بس غمناک و ظلمانی 

 ... رشید دلیلی برای طلوع نداشت و ماه بهانه ای برای حضور روزگاری بود که خو 

آنجا بود که خدای متعال بر جهانیان منت گذارد و از سرزمین حجاز رسولی از  

باشد پرستی  یکتا  و  عطوفت  و  رحمت  منادی  که  برگزید  خویش  که    .جانب  همو 

االولیا افضل  االنبیاء و  با    همو که خدای متعال در مرحله نخست  .است  ء خاتم  را  او 

الذی خلقرِدای علم و معرفت و ندای   باسم ربک  به خلعت نبوت زینت    1  ... أقرأ 

 .بخشید و جهان را با خورشید درخشان وجودش روشن ساخت

 
 . 2. سوره علق، آیه  1
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که منادی کاملترین    ؛آن شخصیت با عظمتی که محیرالعقول است و خاتم الرُّسُل

 .و جامعترین ادیان الهی است

و کماالت را در خود جای داده است و   ها  و دانشدین و آئینی که همه معارف  

هستی و گوهر  نعمت  مقدم،  واالترین  امور  تمامی  بر  را  علم  ارزش    شمرده  یعنی  و 

افضل االنبیاء   ،  آدمی را در کسب علم و دانش و معارف دانسته است و سنبل خلقت

ب  ه جهان را روشن ساخت  و دانش، در آغاز بعثت به نور علم    محمّد مصطفی ر  و 

شرعی،  های  علوم و دانش   تماممنبع    داشتند که خود و اهل بیت خوداین امر اذعان  

 .بشری، آسمانی و زمینی هستند 

جای دارد و هر کس    علوم و معارف و  حقایق در وجود نازنین  رسول خدا

تواند ریزه خور سفره با برکت نبوی شود و  می از هر طیف و طایفه و مذهب که باشد

را با  جرعه ای از اقیانوس بی کران نبوتش سیراب سازد و جهل و    تشنگی وجودش  

 .ظلمت و تیرگی را از خود برهاند

باید کرد و چگونه را درک    توان حقیقت وجودی رسول خدامی  حال چه 

 نماییم و کالم وحی را از سینه پاک سید بطحاء بشنویم ؟؟! 

بار  باشیم بر فرمایش گهر  روری داشتهبرای پاسخ به این سوال مهم و اساسی باید م

که شرط ورود به معارف الهی و مدینه العلم نبوی را بارها به جهانیان   رسول خدا

 : آموخت و با صدای رسا فرمود

 «ها، فمن اراد العلم، فلیأت البابانا مدینة العلم و عليٌّ باب»
 1« .ز درب آن وارد شوداس علم بخواهد آن شهر، علی بن ابیطالب است، هر ک دربمن شهر علم هستم و »

مستلزم این است که از باب مدینه العلم نبوی یعنی صدیق اکبر  ،  ورود به این شهر

 . عبور کند علی بن ابیطالب  امیرالمؤمنینو فاروق اعظم 
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باران    !آری  قطرات  جانش  کویر  و  است   الهی  معارف  باران  تشنه  که  انسانی 

را  نبوی  آستان،  طلبدمی   رحمت  به  سر  باید  و    نخست  وصی  اوّل  و  والیت  قدس 

منتهای رسول خدا  جانشین رسول خدا بی  منبع فیض  از  ای  بهره  تا     بساید 

را دریابد و  به    آسمانیمعارف حقه    ،  علی  امیرالمؤمنینببرد و از شاهراه والیت  

 .حقیقت عبودیت و بندگی برسد

ند مانع از  خواستمی  تاریخ وهیوالهای اهریمنی و جاهلی  قیرگون  های  اگر چه ابر 

متالطم و  درخشش خورشید جهان تاب علوی به جهانیان شوند و مردم را در دنیای  

و سرگردانیتاریک   در حیرت  بنشانند،  وانفسا   فرو  شهوات  در  ور  لکن   ،  غوطه  و 

 .سنت الهی بر آن است که نور خدا هیچگاه خاموش نخواهد شد

اَللَّ  ونر  لیطفئوا  اَللَّ یریدون  و  بافواههم  ون  ممت  ركه    لو  و  ره 
 الكافرون

خويش خاموش کنند و خدا کامل کننده نور خويش هاي  می خواهند نور خدارا با دهان»

  1« اگرچه کافران را ناخوش آيد،  است

منافقان و  کافران  از  بسیاری  که  مطلب  این  بر  است  بزرگی  شاهد  خود   تاریخ 

باطلشان حقیمی به خیال  تا  را محو کنند  نبوی  ماهیت  قت علم و  خواستند شهر علم 

و یکتا پرستی به  و بندگی برای خدا  عبودیت    واقعیت کمال مکتوم و مختوم بماند و  

 .جهانیان نرسد

دشمنان قسم خورده اسالم و منافقان برای آنکه اسالم را از محتوا و والیت را از  

به رسول خدا ،  اذهان پاک کنند ناروای آنان  از تهمت  ،  و غصب خالفت  پس 

که   کاری  آتش  ،  کردنداوّل  را   خانه  آن  درب  و  نشین  خانه  را  نبوی  العلم  مدینه 

گنجینه اسرار  و وجود او لیله  اش  که  سینه  زهرای بتول  ،  سپس کوثر رسول،زدند
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را در سن   را سِقط و شمع وجودش  او  را مجروح و محسن  بود  القدر جهان هستی 

م از  را  ما  و  نرسد  ما  به  اهلل  علوم  تا  نمودند  مهدوی دور  جوانی خاموش  فاضله  دینه 

 سازند! 

همان خیر کثیر است و خیر کثیررر همررانی اسررت کرره ،  ولی آنها نفهمیدند که کوثر

فرزنرردان ، را به پیامبر خدا هدیه داده اسررت و آن خررزائن علررم الهرری  خدای متعال آن

 .هستند حضرت زهرا 

 شررمار فخر رازی که از بزرگترین و  معتبرترین علما و مفسرین نزد اهل تسررنن برره

در تفسرریر کلمرره )کرروثر( در آیرره انررا ،  رود و به امام المشککین نیز معررروف اسررتمی

 :نویسدمی اعطیناک الکوثر

این ، است و این بدان جهت است که  رسول خدافرزندان  ،  1منظور از »کوثر«

 سوره در رد کسانی نازل شده است که از آن حضرت به خاطر نداشتن فرزندان عیب

خداوند به تو فرزندان و   :که در این صورت معنای آن این است کهکردند  می  جویی

 فخررر رازی در ادامرره  ؛کنررد کرره در طررول ترراریخ برقرررار خواهنررد مانرردمی  نسلی عطررا

برره شررهادت   از اهررل بیررت پیررامبر  با کرامررتهای  که چقدر انسان  یدببین  :گویدمی

نگاه بنگر که چه تعداد آ، اما جهان همچنان شاهد رونق فزاینده آنان است،  رسیده اند

در میرران آنهررا   ...و  امررام رضررا،  امام کرراظم،  امام صادق،  مانند امام باقر،  از بزرگان

 .جلوه گر شده است

آری! مخالفان نیز کامالً به این امر واقفند که چشمه جوشان کرروثر نبرروی و علرروم 

عت از بی کران علوی تا روز قیامت همچنان جوشش دارد و هیچ کس را یارای  ممان

 .آن خیر کثیر نیست

  ،  خدای متعال برای جلوه دادن این اعجرراز حیرررت انگیررز ،  حال در هر زمان و مکانی 

خورشرریدی را در معررر   ، برای ارائه و نشر علوم آل اهلل و معارف و کمرراالت حقیقرری 
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گذارد تا مبّین علوم مدینه العلم نبوی و مبّشر مدینه فاضله مهدوی شود و امت  می  ظهور 

   : رسول حکمت و رحمت فرمودند همانطوری که    . تاریکی و ظلمت نجات دهد   را از 

 « دینها س كل ماة سنه من یجدد لها  أ ان اهلل یبعث لهذه االمه في ر » 
ه میكند تا دين برانگیخت  راس هر صد سال )قرن( براي اين امت فردي  أخداوند در ر»

 1« .آنها را زنده کند

 کرروثر جوشرران پیررامبر اسررالم آری! جهان خود شاهدی است بس عظیم کرره 

درخشررد از میان آن می  کوکبی منیرجوشد و هر از چندگاهی  ها هنوز میپس از قرن

 .های در راه مانده را روشن کند و مسیر حق را نمایان سازدتا راه تاریک انسان

خانرردانی خرروریم کرره می بر در این بین به فرزندانی از کوثر وجود رسول اهلل 

 سررالو انرردی در طررول یکصررد و پنجرراه  نررد و  در فقاهت و مرجعیتمعروف و شاخص  

و بررا   ، مرجعیررتمفتخر به زعامت و مرجعیررت شرریعیان جهاننررد و آن خانرردان فقاهررت

 .عظمت شیرازی است

العظمرری میرررزا محمّررد اهلل  آیررتمرحرروم    هماننررددر طول تاریخ اسالم به بزرگانی  

 ه ایشرران را مُجِّرردود اوّلشررویم کرر می  )رهبررر نهضررت تنبرراکو( مواجرره  حسن شیرازی

سلطان المؤلفین مرحوم ،  گفتند و پس از سالیان سال لقب مجدد ثانی به فخر شیعهمی

چرا که هر کدام از این ،  اختصاص یافت  العظمی حاج سید محمّد شیرازیاهلل  آیت

 .بودنداش بزرگان به نوبه خود احیاگر اسالم به معنای واقعی

العظمرری سررید محمّررد اهلل  آیتمرحوم  ،  مجدد ثانیپس از آنکه خورشید درخشان  

خدای متعال طبق سنت دیرینه اش، خورشید دیگری ،  به ظاهر غروب کرد  شیرازی

عنایت فرمررود کرره او نیررز  ادامرره   علی  امیرالمؤمنینبه شیعیان    ی معلیاز افق کربال

نررده دهنده مسیر چشمه جوشان کوثر الهرری و احیرراگر مدینرره العلررم نبرروی و ادامرره ده
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 .زعامت و مرجعیت بیش از یکصد و پنجاه سال خاندان با عظمت شیرازی است

او خلف صالِح زعامت و مرجعیت و ثمره و عصاره علمی و وارث فقهرری اجررداد 

مرحوم میرزای بررزرگ شرریرازی رضرروان ،  ر مرد فقاهت و مرجعیتبِّطاهرینش چون اِّ

 .اهلل تعالی علیه است

 .است و ایتام آل محمّد  میرالمؤمنینااو  بزرگ مرجع و ملجأ  شیعیان 

والیررت و  ،او بزرگ احیاگر شعائر الهی و بررزرگ مرردافع حررریم  قرررآن و عترررت

 .انسانیت است

علرری بررن   امیرالمررؤمنیناو  مصداق بارز شیعه واقعی صدیق اکبررر و فرراروق اعظررم  

 .است ابیطالب 

زرگ مرجررع جهرران به راستی این قلم ناتوان را یارای تبیین شخصیت واالی این ب

 .اسالم نیست

در اثر پیروی با اخررالص او آورم که  می  چه کنم که از بزرگ مردی سخن بمیان

قلم از وصف عظمتش عرراجز و از اجداد طاهرینش عظمت و کرامت کسب نموده و  

توانند حق واقعی ایررن نمی  شخصیتش ناتوانند و واژگانمنش و  سطرها از تحمل بیان  

 .را ادا کنند و بزرگ محدث شیعه  روحانیت اسطوانه علم و فقاهت و

 : چه زیبا فرمود آن بزرگ دانشمند و متفکر لبنانی در وصف آن اقیانوس علم و فقاهت 

 پاکیزگی، پیراستگی، پاکدامنی و صفاست؛  او 

 است؛  او خود جهاد اکبر و ستیزنده با نفس

او   ؛نررشپناهگرراه دا،  گزیررده امررت،  او دلدادگی و ایمان مطلررق برره اهررل بیررت

 تندیس زهد و پارسایی و پرهیزگاری و راهنمای به سوی شاهراه هدایت است؛ 

  .او نماد چنگ انداختن در دستاویز محکم الهی است

العظمرری اهلل  آیتمرجع دینی،  بزرگ  او عالم ارجمند و بزرگوار، مجتهد شجاع و  

یررد حقش را چنان که با،  است؛ هموکه واژگان  حاج سید صادق حسینی شیرازی

گذارنررد؛ شخصرریتی کرره برره می کنند، اما زوایایی از شخصیت او را به نمررایشنمی  ادا
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در راه واالیی ها، یاری اسالم و ترویج مررذهب اهررل بیررتِ پرراک و اش  پاس فداکاری

کشتی نجات این امت ر که هرکس در آن قرار گیرد، نجررات یافترره و هرررکس از آن 

  .داریممیاش نهیم و گرامیمی دوری کند غرق و تباه خواهد شد ر ارجش

به یقین روح جهادی، پاکدامنی، پارسایی و پرهیزگرراری از یررک سررو و جرروش و 

خروش و اراده محکم آن بزرگوار از تعصب وی نسبت به اسالم و شیوه اسررتوار آن، 

و نیز مررنش و روش خانرردان پرراک آن حضرررت، وجرره تمررایز   روش رسول خدا

 .درومی به شمارارجمند ما  مرجع جامع الشرایط و

بخشیدن و عملرری کررردن مررنش و روش اسررالم و سرریره پرراک   او به منظور استوار

فرهنگی، دینی، علمی،    هایو خاندان پاکش، با تألیف، ایجاد مؤسسه  رسول خدا

پرورشی، بهداشتی و اجتماعی پرداخت و میان علم و عمل پیوند زد و گام برره میرردان 

 ....و هستیمو ما نیز دنباله رو ا  عمل نهاد

کند  که به فرموده امام و مقترردای خررویش می  بالد و افتخارمی  آری شیعه به خود

حضرت مهدی موعود ارواحنافداه گوش فرا داده و در عصر غیبت دنباله رو علمررا و 

 .باشدمی مقامفقهای عالی

روا» الي  فارجعوا  الواقعه  الحوادث  اما  حجتي   ةو  فانهم  حدیثنا 
 1« ... اهلل ةعلیکم و انا حج 

 

که جهان ظرفیت آنرران   ،اقیانوس بی کران را مانند،  علما و فقها و دانشمندان شیعه

هررر   .رسرراندمی  و برره هرردف  هکماالتشان کنج نشینان را به حرکت در آورد،  را ندارد

امررا بررال ضررعیفان و یررار در ، چند دنیا قابلیت و ظرفیت شخصیت وجودیشان را نرردارد

 :علی امیرالمؤمنینبه تعبیر و  .ماندگان بوده و هستند

 

 . 73، ص. پیام امام زمان 1
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بالمحل االعلي اولئک خلفاء    ة الدنیا بابدان ارواحها معلق ا  و صحبو » 
 « شوقًا الي رؤیتهم   .. . آه   .. . آه ،  الي دینه   ة اهلل في ارضه و الدعا 

بدن » با  دنیا  استمی  زندگیهايی  در  خورده  پیوند  باال   به جهان  ارواحشان  که  ،  کنند 

چه سخت    ... آه آه،  و دعوت کنندگان مردم به دين خدايند  آنان جانشینان خدا در زمین

 1« .اشتیاق ديدارشان را دارم

نهیم و مرری  ما نیز به نوبه خود مقام این بزرگ مرجع و ملجررأ جهرران اسررالم را ارج

و امتررداد  عالم ربانی و فقیرره صررمدانیخدای متعال شاکریم که ما را از آشنایی با این 

 .وم نفرمودمحرو نور وِّلِّوی کوثر نبوی 

به عنوان یکی از کوچکترین شاگردان  و ارادتمندان حضرت  ،  حال حقیر به نوبه خود 

جهت بزرگداشت مقام فقاهت و مرجعیت  و معرفی یکرری  ، العظمی شیرازی اهلل  آیت 

در    امیرالمررؤمنین فقهی جهان اسررالم  و آشررنایی هررر چرره بیشررتر شرریعیان  های وانه ت از اس 

حیررات طیبرره  ای از  ای از شرررح حررال و شررّمه گوشه برداشته و    سرتاسر این کره خاکی قدم 

 . این بزرگمرد شیعه را به رشته تحریر درآوردم   افکار و  ها  ایشان و  دیدگاه 

برره ابعرراد  حسررب االمکرران و برره قرردر ترروان  است که در آن  از خصوصیات این اثر آن 

ت معظررم  اشاره نمودیم و جامعیرر   العظمی شیرازی اهلل  آیت مختلف زندگانی حضرت  

و خرردمات  ها  بیانررات ارزشررمند و دیرردگاه برخرری از  له در فقه و اصول و علوم مختلررف و  

نکات مهم اخالقرری و جمررع پراکنررده ای از    . معظم له در دنیای اسالم را در آن گنجاندیم 

گوناگون نیز از جملرره  های کلمات قصار و حکایات و خاطرات شیرین ایشان در مناسبت 

 . ز است خصوصیات این اثر نا چی 

ای از شرررح و شررمهذره ای از عظمت علمرری و اخالقرری    امید است توانسته باشیم  

را  العظمی شیرازیاهلل آیتبزرگ مرجع جهان تشیع حضرت   و حیات طیبه  حال  

 .در کلمات گنجانده و به شیفتگان علم و فقاهت و مرجعیت ارائه داده باشیم
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قدر کرره از برکاتشرران در ایررن اثررر مرجع عالی  بزرگوارو در خاتمه از بیت مکرم و  

اهلل آیررتهای بهره مند بودیم و نیز از مجموعه دلسرروز و خرردوم مرکررز نشررر و اندیشرره

، که نهایت همکاری را با این حقیر داشتند و از تمررامی بزرگرران  العظمی شیرازی

حقیررر را از الطافشرران بهررره منررد   ،که در این امر  فضالی بزرگوار،  علمای عالی مقدار

ودنررد کمررال تشررکر را داشررته و از تمررامی اسرراتیدم و اصررحاب قلررم و شرراگردان فرم

 .طلبممی پوزش العظمی شیرازیاهلل آیتارزشمند حضرت 

امید است مورد توجهات و عنایات و تأییدات موالیمان حضرت بقیت اهلل االعظم 

 .مهدی موعود ارواحنافداه قرار بگیرد
 والسالم علیکم و رحمه اهلل وبرکاته 
 محمّد امیری سوادکوهی 

 ق.ه 1432رمضان  21قم المقدسه/





 

 

 

 

 

 

 

 

   :بخش اول

 

 

 زندگی نامه 

   حضرت آیت اهلل العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی

 

 





 

 

 

 

 

 وع ـلـط

 

، بررزرگ مرجررع جهرران تشرریع، عالم ربانی و  فقیه اهل بیت عصمت و طهارت

ذیحجه الحرررام  20در   رازیالعظمی حاج سید صادق حسینی شیاهلل  آیتحضرت  

در کربالی معلی و هجری شمسی  1320دی ماه   18برابر با    هجری قمری  1360سال 

را صررادق   ایشانپدر نام    .گشودنددر خاندان علم و فقاهت و مرجعیت دیده به جهان  

 نیررز در راه شررریعت پیررامبر اسررالم  اناین فرزندش  ندداشتمی  چرا که آرزو  ندنهاد

 ،د و مدافع حریم والیتندر اقیانوس فقه و فقاهت جعفری غواصی کن  و  بردارندقدم  

البته بعدها نیز بر همه عیان گشت که این نام بی ارتباط  .دنو انسانیت شواخالق، عدل 

که بررا تمررام وجررود در راه اسررالم و قرررآن و   هبودنبا حیات طیبه این بزرگ مرد الهی  

 .ندعترت قدم برداشت

 درـپ

از   میرررزا مهرردی شرریرازیسررید  حرراج  العظمی  اهلل  آیتمرحوم    والد مکرم ایشان

 .رفتمی زعما و مراجع بزرگ جهان تشیع عصر خویش بشمار
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در   .ی  چشم برره جهرران گشررودندق، در شهر کربالی معل  .هر  1304در سال  ایشان  

میرررزا حبیررب اللّرره شرریرازی دار فررانی را وداع سرریّد کودکی پدر بزرگوارشان مرحوم  

 .گرفتنرردن رو تحت سرپرستی مادر و برادر بزرگشان سید عبداللّرره قرررار از ای  و  گفت

سپس و  ندادبیات و مراحل اوّلیه علوم دینی را در حوزه علمیه کربالی معلی  گذراند

و پررس از انرردکی توقررف در   هعزیمررت نمررودکاظمین    وسامرا    رای مدتی طوالنی بهب

 ندال در آنجا اقامت گزیدبیست س  به  و نزدیک  ندکردبه نجف اشرف هجرت  کربال  

 .پس از آن به کربال بازگشتند و تا آخر عمر در آنجا ماندند و

شیخ محمد تقی شیرازی، میرررزا علرری   :همانندایشان نزد علما و مراجع بزرگواری  

آقررا رضررا همرردانی صرراحب »مصررباح الفقیرره«، سرریدمحمد کرراظم حرراج  آقا شرریرازی،  

 ...و االصول« کفایةد خراسانی صاحب »آخونالوثقی«،    عروةطباطبایی یزدی صاحب »

سررید تلمذ نمودند و همچنین به همراه عده ای از علمررای بررزرگ آن زمرران از جملرره  

درضا اصفهانی، سررید زیررن العابرردین کاشررانی، ّّمحمد هادی میالنی، حاج شیخ محم

حرراج آقررا العظمرری  اهلل  آیتدر بحثهای علمی مرجع بزرگوار    ...و  کاظم شیرازیشیخ  

 .نمودندمی نیز شرکت حسین قمی

 مرجعیت 

آیت اهلل العظمی سررید ابوالحسررن ارتحال  ق، پس از    .هر  1366و1365های  در سال

و  ظهررور پیرردا کررردالعظمی حاج آقا حسین قمی، مرجعیت ایشان اهلل  آیتاصفهانی و  

سررید حرراج العظمرری اهلل آیتپس از اندک زمانی مرجعیتشان رو به گسترش نهاد و از 

العظمرری سیدحسررین اهلل آیررتحسینی شیرازی به عنوان مرجع عام پس از میرزا مهدی 

 .شدمی یاد  بروجردی

و حرردود  هر ق،   1380شعبان سال    28در  ایشان  امّا تقدیر این گونه رقم خورد که  

  .نددار فانی را وداع گفت  العظمی بروجردیاهلل آیتیک ماه و نیم قبل از وفات 
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 بشارت چهار نور

هررا در  و از نوحرره خوانرران عزاداری از اخیررار و صررلحا   حسررینی  ا فدایى  مرحوم حاج رض 

العظمرری سررید میرررزا مهرردی حسررینی  اهلل  آیررت   ارتحررال   در روز   : کرررد می   نقل کربالی معّلی  

، آفترراب عررالم ترراب  حزنى فراگیر و اندوهى گسترده تمام شهر کربال را فرا گرفررت   شیرازی 

وهمگى لباس عزا برره تررن    و کسوف گردید   جهان هنگام تشییع پیکر پاک او سیاه پوش شد 

بررزرگ  اش  العظمى حاج آقا سید میرزا مهرردش شرریرازش را حادثرره   اهلل آیت کردند، و رحلت  

دانسررتند، او را فقیهررى  مى   او را به درستى و از سر راستکارش اهل علررم و عمررل   زیرا دانستند،  

ت تررأثر و انرردوه در  آن شررب از شررد   . پرهیزگار و پاک؛ پدرش مهربان و دلسوز باور داشررتند 

خرروب کرره در    . عالم رؤیا دیدم که نورش درخشان جهیدن گرفت و به سوش آسررمان رفررت 

العظمى حاج آقا سررید میرررزا    اهلل آیت آن نگریستم دیدم که در میان آن نور درخشان مرحوم  

وا اسفا، واحزنا، ما چنین نررور درخشررانى را از دسررت    : فریاد زدم   . مهدش شیرازش قرار داشت 

درسررت اسررت؛ شررما چنررین نررور    : در این هنگام هاتف وسروش غیبررى پاسررخم را داد   . دادیم 

درخشانى را از دسررت داده ایررد، امررا همررین نررور، چهررار نررور دیگررر را از خررودش برره جرراش  

منظور از آن چهار نورش که از آن نور درخشرران برره جرراش    . پس قدرشان را بدانید   . گذاشت 

العظمررى حرراج آقررا سررید    اهلل آیررت قدر حضرررت  ی عال که مرجع  ،  بود چهار فرزند ایشان    : مانده 

 . باشند و آن سه نور دیگر، سه برادر وش هستند مى  صادق حسینى شیرازش یکى از آنان 

 چهار مهدی! 

 اهلل آیررت ارتحررالوقترری  در روز ،  العظمرری سررید محسررن حکرریماهلل  آیتمرحوم  

آنان را برره ،  یدنددمی  مردم راهای  بی تابی و گریه،  العظمى سید میرزا مهدش شیرازش

اگررر امررروز یررک )مهرردی( را از  :آرامش دعوت نمودند و خطاب برره آنرران فرمودنررد

 . ...اما او چهار مهدی برای ما بجا گذاشت ، دست دادیم
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  سیاسیهای فعالیت 

 :اجتماعی و سیاسی زیر فعاالنه شرکت داشتندهای آن مرجع بزرگ در نهضت

 ؛در عراق 1920انقالب معروف  *

قمی رحمه اهلل که برای بازگرداندن امور دینی به جررای   العظمیاهلل  آیت  نهضت  *

 ند؛مسافرت کرد  به ایران قانونی اش، 

خواستند شعله جنررگ را می هاصدور فتوا بر ضد کمونیست ها، که در آن سال  * 

 در عراق بیفروزند؛ 

جشررن بررا برگررزاری علیه کفررر و ضرراللت   مبارزههای  روشن نمودن اولین شعله  *

امیرالمررؤمنین و فرراروق اعظررم  حضرررت صرردیق اکبرررجهانی ساالنه به مناسبت مرریالد  

، که پس از آن شهرهای نجف، حله، بغداد، سررامرا و سررایر ی معلیدر کربال  علی

  .شهرها در این کار از ایشان پیروی کردند

 تألیفات 

 شرحی ناتمام بر عروة الوثقیـ 
 اصول علمدر هایی رسالهـ 
 در تجوید ایرسالهـ 
 رساله ای در فقه االمام الرضاـ 
 کشکول، در علوم مختلفـ 
 الدعوات المجرباتـ 
 هدایة المستعین، در اقسام نمازهای مستحبـ 
 رساله ای در جفر ـ 
 اجوبة المسائل االستداللیهـ 
 ذخیرة العبادـ 
 ذخیرة الصلحاءـ 
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 الوجیزةـ 
 تعلیقه ای بر عروة الوثقیـ 

 سید ابوالحسن اصفهانیاهلل آیتیلة النجاة، تالیف ای بر وستعلیقهـ 

 بدایة االحکامـ 

   ای از پدرخاطره 

 1العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیت به قلم مبارک حضرت 

به یاد نرردارم   .از جمله عادات پسندیده مرحوم والد، تقید ایشان به سحرخیزش بود

زیرررا از نخسررتین   .ترررک شررده باشررد  ایشررانکه حتى براش یک شب ایررن خصررلت از  

 اندربرراره مادرشرر ایشرران  .نررددرس تقوا آموخترره بود  ایشانبه    شانعمر، مادرهاش  سال

در   ندوقتى که بررراش نمرراز شررب برمررى خاسررت  .ندبه سحرخیزش عادت داشت  :ندگفتمى

د، مرا که کودکى خردسررال و نرا شروع کن  اننمازش  ندخواستمى  آخرین لحظات که

 و  نددادمى  ، و مقدارش نخودچى به منندکردمى  م بیداربیش از سه تا پنج سال نداشت

هررر   .را دانه دانه بخور و به من نگرراه کررن  هاو کشمش  بنشین این نخودچى  :ندگفتمى

 .بخوریدمبادا همه را به یک باره  .ید، دومى را بخوریدرا خوردها گاه یکى از آن

سرراعت بیرردار  در آن نرردرا تمرررین دهایشرران این براش آن بود که از یررک طرررف 

از ایررن رو مقرردارش   .ندنکرررده باشرر   ان، و از طرف دیگر برره ایررن کررار مجبورشرر ندبمان

با رغبت و کودکی  از همان سنین    ایشانتا بیدارش    ندکردمى  فراهم  اننخودچى برایش

 .یابندو با این خصلت پرورش  .شوق باشد

آخررر  هاش  در سررال حتررى برره یرراد نرردارم    . ند همیشه پیش از اذان صبح از بستر برمى خاسررت 
  ان ، و درد و رنج تا نزدیکررى صرربح مررانع خوابشرر ند شد مى   که گاهى به سختى بیمار   ان عمرش 
آمد، کم و بیش یررک سرراعت  نمى   ان و خواب به چشمانش   ند کشید مى   شد، و از درد رنج مى 

 
 . کتاب از چشم فرزند. 1
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، ولى با ایررن حررال  ند زد مى   مانده به اذان صبح از شدت فشاِر خستگى و ضعف، کمى ُچرت 
برره    ایشرران چرررا کرره    . نررد ا خوابیده ها  گررویى سرراعت   . ند شد مى   اذان صبح بیدار   اندکى پیش از 

  . نررد خوابید نمى   و هنگام بیمارش هم در آن سرراعت   ند بیدارش در آن ساعت عادت کرده بود 
 . نمایان بود   زندگیشان به راستى که برکات شب زنده دارش در گفتار و کردار و  

 شیرازی  العظمی سید میرزا مهدیاهلل آیت تشرف مرحوم 

 1به محضر مبارک امام زمان ارواحنافداه

 ،ندداشررت ییانین جرروانی آشرر ناز سیکى از عالمان سالخورده قم که با مرحوم والد  

عصر هر جمعرره بررى اعتنررا برره سرررما و گرمررا در تابسررتان و والدمان،  مرحوم    :ندگفتمى

 .ندشدىم متوسل و با گریه و زارش به امام عصر  رفتندمى زمستان به پشت بام

امررام   به مالقات  -طبق آنچه عیان شده و خبر آن به ما رسیده  -مرحوم والد سه بار

یک بار در سرداب مقدس، بار دوم در نجف اشرف در  .ندمشرف شده بود  عصر

بار سوم در پلکان سرررداب مقرردس، وقتررى کرره  .مقبره حضرت هود و حضرت صالح 

تفصیل  .آمدندمى باالها از پله زمانمام  اآقا  و    ندرفتمى  پایینها  از پله  مرحوم والد

، مقدّس در سرداب والدکه مرحوم باخبر شدیم  ، همین اندازهبه ما نرسیده ولیماجرا  

هررم چیررزش از ایررن   انخودشرر   .نرردشررده بود  ارواحنافررداهامام زمرران  آقا  موفق به دیدار  

 .برای ما تعریف نکردندمالقات 

شرف مرحوم والد در سرداب مقرردس را، ، داستان تسالخورده و بزرگوار آن عالم

آن مرحرروم يمیرررزا مهرردش شرریرازشا در دوران اقامررت در   کردنررد:میاین گونه نقررل  

در آن جا تا صرربح   .شدندمشرّف می  جمعه به زیارت سرداب مقدسهاش  سامرا، شب

صبح جمعه هم پس   .ندپرداختمى  ، و به عبادت و دعا و تالوت قرآنندکردمى  بیتوته

در آن سرراعات شررب غالبرراً از آن جررا کرره    .ندگشتن دعاش ندبه به خانه برمىاز خواند
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وقتررى کرره برره زیررارت   :نرردگفتمى  ، آن مرحرروم برره مررنسرداب مقدس زائری نداشت

براش زیررارت برره آن   احدیمطمئن بودم    شدم جهت اینکهمقدس مشرف می  سرداب

حت و توجه کامل دعا بستم تا با خیال رامى  آید، در را از داخل به روش خودنمى  جا

  .ممتوسل شو بخوانم و به امام عصر 

  در یک صبح جمعرره در حررالى کرره در را برره روش خررود بسررته بررودم و دعرراش ندبرره 

و او را عررروج دادش برره    خواندم؛ به این فقره رسیدم »و عرجت بروحه الى سمائک«  مى 

کند و به جاش  مى   ه ناگهان سید جلیلى را دیدم که کنار من نشسته، به من اشار ، آسمانت 

آن فقررره را همرران    . »وعرجت به الى سمائک«  : گوید مى   »و عرجت بروحه الى سمائک«

به من فرمود، دوباره قرائت کردم و به خواندن دعررا ادامرره  جلیل القدر گونه که آن سید 

جلیررل  سررید  آن  دادم، در حالى که از حقیقتى که بررا آن رو برره رو شررده بررودم، و اشرراره  

اندکى گذشت و من به    . یل این فقره از دعا و شخصیت او کاماًل غافل بودم به تبد القدر 

جلیررل  خدایا! این سررید  : خواندن دعا ادامه دادم؛ ناگهان به خود آمدم و از خود پرسیدم 

  احرردی که بود؟ از کجا وارد سرداب شد؟ آیا من در را طررورش نبسررته بررودم کرره  القدر 

 در سرداب نیست؟   احدی دم که  توانست وارد شود؟ مگر من مطمئن نبو نمى 

  انداخت و حقیقت امر را به مررن مى   پیچید و در جانم شرر مى   این افکار بر هم 

  شرردّت لرزیررد؛ قلرربم بررا اضررطراب و  مى   تمام اعضا و جوارحم به شرردت   . نمود مى 

سررید  آن  وقتى که به خود آمدم و توانستم صورتم را به طرف جایى کرره   . تپید مى 

هررر چرره برره دنبررالش گشررتم    . را ندیرردم   احدی برگردانم،    ند نشسته بود جلیل القدر  

جز موالیم حضرت   شخصی یقین کردم که او  . ندیدم  مقدس   را در سرداب   احدی 

 1  . ت نبوده اس   ن صاحب الزما 

 
.« و »عرجت   .  ایت شده است: »و عرجت به .مخفى نماند که این فقره از دعاى ندبه به دو صورت رو  -1

.  بروحه  .  .« این،  .  بر  دارند. عالوه  اتفاق  بر آن  امامیه  است و علماء  نخست: وجه آن واضح  اما صورت 
احادیث، و تحقق آن حادثه در خارج، بدان گویاست. چرا که خداوند روح و جسم پیامبرش را به آسمان 
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 ادرـم

العظمرری حرراج سررید صررادق اهلل آیررتوالررده مکرمرره مرجررع عالیقرردر حضرررت 

فرزند ، (نی شیرازیسید میرزا مهدی حسیحاج العظمی اهلل آیتهمسر و     شیرازی

اوّل   کرره در    نرردسید عبدالصاحب، و نواده مجدد کبیررر میرررزای شرریرازی بررزرگ بود

  .ندبست چشم از جهان فروسالگی  73در سن ، ق .هر 1396سال رجب 

برره ذکررر و   انکه پیوسته زبانش  ندعابده و زاهده بود  بانویی،  آن بانوی عالمه علویه

خاصررش های دعاهررای وارده را در مناسرربت کرره نددعا و صلوات گویا و مواظب بود

شررد و سررعی در انجررام مسررتحبات و ترررک نمی  ترررک  انشای  هرگز نماز شب.دنبخوان

 .قطع  نشد به سیدالشهدا انو هیچگاه توسلش ندمکروهات داشت

هر روز ازکتاب معتبری چون  شیرازی میرزا مهدیسید العظمی اهلل  آیتمرحوم  

و آن سرریده جلیلرره بررر  خواندنرردمی را برایشرران  نمصیبت امررام حسرری  1جالء العیون

 .ندریختمی اشک الحسیناباعبداهلل  آقا مظلومیت

 

 
و تنها معراجى روحانى نبود؛ چنان که براى یك فرد در خواب رخ    برد. زیرا معراج، معراجى جسمانى بود 

 بیند.دهد و چیزهایى را در خواب مى مى

اما صورت دوم: ـ اگر این نقل درست باشد ـ به این معنى نیست که معراج تنها روحانى بوده و نه جسمانى،  
امّا   بود.  هم جسمانى  و  روحانى  هم  معراج،  که  است  این  آن  معناى  را  بلکه  آن  که خداوند  روح خاصى 

تواند با جسمش به آسمان عروج خاصِ پیامبر و اهل بیت او کرده و با همین روح قدسى است که پیامبر مى 
کند و ملکوت آسمان و زمین را ببیند. عالوه بر این نزد اهل لغت و عرب زبانان متعارف است که گاهى از  

مى اراده  هم  با  را  روح  و  روح، جسم  اراده    کنند.لفظ  هم  با  را  روح  و  هم، جسم  لفظ جسم  از  که  چنان 
گوید: »روحت را روى کنند. مثاًل اگر شخصى به شخص دیگرى تکیه کند، این شخص به تکیه کننده مىمى

با روحم رفتم«  «شود: »من با روحم آمدم« ] = من آمدم[ یا  به من تکیه نکن[ و نیز گفته مى  = ا »من نینداز
 . ]= من رفتم[

 ز تالیفات عالمه مجلسیا -1
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 تربیت فرزندان

تا    گرفتند خود را در تربیت فرزندان خویش بکار   آن بانوی نمونه و فداکار تمام هّم

تربیت کنررد و   اهل بیت عصمت و طهارت  واالی آنها را بر پایه فرهنگ و معارف  

اهلل تاریخ شاهد این مطلب است که از دامررن ایررن بررانوی مکرمرره فرزنرردانی پررا برره  بحمد 

فقاهت و معنویت شرردند و  پشتوانه  عرصه گیتی نهادند که هر کدام خود اسطوانه علم و  

 . بهشت زیر پای اوست زد که    ی مادر چنین  اینجاست که باید بوسه بر پای  

روش تربیترری والررده   ازیشرریرحسررینی  العظمی حاج سید محمّد  اهلل  آیتمرحوم  

 :کنندمی تعریفمکرمه شان را چنین 

آموخررت مى مادرم ر که رحمت خدا بر او باد ر با این شیوه سحرخیزش را به مررن»  

 و مرا به بیدار شدن پیش از طلوع فجر و خواندن نمرراز شررب و عبررادت شرربانه عررادت

و بسا که وقتى مرا   .شدمى  داد، به رغم آن که خردسال بودم و خواب بر من چیرهمى

امررا او بررا   .توانسررتم راه برررومنمى  کرد، چنان خواب آلود بررودم کررهمى  در سحر بیدار

نمود تا آن مى  شکفته و زبانى خوش و دلى پاک، بردبارشاش  گشاده و چهرهاش  سینه

که به سحرخیزش عادت کردم و از آن پس بدون مشقت و رنج پیش از طلوع فجر از 

 .«خواب برمى خاستم

محمد، علی، حسن، حسین، صادق، مجتبرری و های  فرزندان ایشان شش پسر به نام

هفت دختر بودند که از پسران علی و حسررین و یکرری از دختررران در سررنین کررودکی 

 .فوت کردند

  1رازیخاندان بزرگ شی شجره طیبه 

 :فرمودند امیرالمؤمنینیق اکبر و فاروق اعظم صدّ

 
  .مراجعه نمایید همین کتاب 547فحه صبرای آگاهی کامل از خاندان بزرگ فقه و فقاهت شیرازی به   -1
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نظرُوا إلي باطن الدُّنیا إذَا نظر الناس إلي    إنَّ أولیاء اهلل هُُم الّذین»
بعاجلِِِهِا الناس  اشتغل  إذا  بآِجلها  واشتغلُوا  عُلم    . .. ظاهرها  بهم 

مَرُجوّاً  یَرَوْنَ  ال  قامُوا  وبه  الکتابُ  قام  وبهم  عَلمُوا  وبه  الکتابُ 
   ؛فوق ما یرُجون وال مخُوفاً فوق ما یخافُون

کنند، آن هنگام که  می   هستند که به باطن دنیا نظر و اولیاء خدا افراديبه يقین دوستان  

پرداخته اند، آن گاه که مردم به   (آخرت)نگرند، و به واپسین دنیا  می  مردم به ظاهر آن

به    .. .امروز آن سرگرم هستند دانا  شد و خود    شناختهآنان  وسیله  قرآن  به وسیله قرآن 

به    بواسطه ، کتاب خدا  هستند آنان  برپايندطه  واسايشان برپاست و  از    .کتاب خدا  بیش 

موردي    بینند، و از چیزي جز آنچه بايد از آن بترسندنمی  که بدان امید بسته اندچه  آن  

 1.شناسندبراي ترس نمی 

این اوصاف، منش و روش خاندان مکرررّم و معررزّر شرریرازی اسررت؛ خانرردانی کرره 

پیوسررته،  چراغ دانش، پرهیزگاری، اخررالق و نمرراد دانررش انرردوزی و دانررش آمرروزیِ

جهادی مستمر، اراده آهنین، پرچم برافراشته و فروغ هماره به حق درخشان است که 

  .قرآن استاش دینش اسالم و شیوه

 ...خاندانی ریشه دار و دودمانی ارجمند است

َماء ْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِِف السَّ
َ
َبٍة أ رٍة َطیِّ   ...َکَشجَ

 2  .در آسمان است اش استوار و شاخه  اشمانند درختی پاک است که ريشه

علرری   حضرررت  از نوادگرران  العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیاهلل  آیت

و پرورش یافته خاندانی معررروف و  طالببن الحسین بن امیرالمؤمنین علی بن ابی

شاخص در فقاهت و مرجعیت در طول یکصد و پنجرراه سررال اخیررر برروده کرره برره نررام 

 .نماییمتابناک اشاره میبرخی از این اختران 

 
 . 432، حکمت 524و ترجمه محمد دشتی ص    424، حکمت 1287شرح و ترجمه نهج البالغه، فیض االسالم، ص   -1
 . 24سوره ابراهیم، آیه -2
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محمدحسررن شرریرازی اعلرری اهلل مقامرره معررروف برره میرررزا  العظمی سید  اهلل  آیت •
  هر 1312وفات  کو در ایران نهضت مشهور تنبا رهبرمجدد شیرازی 

 1920العظمی میرزا محمدتقی شیرازی اعلرری اهلل مقامرره رهبررر انقررالب  اهلل  آیت •
  هر 1338وفات  ، دایی پدری مرجع عالیقدر،عراقمیالدی در 

 شیعهالعظمی حاج سید علی شیرازی اعلی اهلل مقامه، از بزرگان مراجع اهلل  آیت •

  هر 1355وفات  اشرف  نجفدر 
  هر 1305قامه وفات اهلل مالعظمی سید اسماعیل شیرازی اعلی اهلل آیت •
اعمررام  از بنرری ،عبدالهادی شرریرازی اعلرری اهلل مقامررهمیرزا  العظمی سید  اهلل  آیت •

  هر 1382 صفر 11وفات مرجع عالیقدر، 
 آیت اهلل العظمی سیدمیرزاعبداهلل شیرازی اعلی اهلل مقامه، عموی مرجع عالیقدر •

 لیقدرآیت اهلل سیدمیرزاجعفرشیرازی اعلی اهلل مقامه، عموی مرجع عا •

  لهپدر بزرگوار معظم العظمی سید میرزا مهدی شیرازی اعلی اهلل مقامه  اهلل  آیت •
  هر 1380 شعبان 28وفات   یی معلکربالاز بزرگان مراجع شیعه در 

د حسررینی شرریرازی اعلرری اهلل مقامرره برررادر بزرگرروار العظمی سید محمّاهلل  آیت •
  هر  1422 شوال 2 وفات  جلد 160 قدر و صاحب موسوعه الفقه یمرجع عال

مؤسررس و     لررهبرررادر معظم  شهید سید حسن شرریرازی اعلرری اهلل مقامرره  اهلل  آیت •
 16در   .کبررری  حضرت زینرربگذار اولین حوزه علمیه در جوار حرم مطهر بنیان

هجری در بیررروت بررا ترررور ناجوانمردانرره دژخیمرران بعرر    1400، سال  جمادی الثانی
  .ندرسید عراق به شهادت

اهلل  آیررت سید محمدرضا حسینی شیرازی اعلی اهلل مقامه، فرزند ارشد مرحوم  اهلل  آیت  •
هررر در   1429 جمررادی االول   26العظمی سید محمد حسینی شیرازی اعلی اهلل مقامرره کرره در  

  شرراخص ترررین ایشرران از    . سررالگی برره رحمررت ایررزدی پیوسررت   50در سررن   قم شهر مقدس  
 . د دن آم به حساب می    سید صادق حسینی شیرازی حاج  العظمی  اهلل  آیت شاگردان  

  * * * 
ى علمرر  خانرردانچنررین از  العظمی سید صادق شرریرازیاهلل آیتحضرت  آرش،  
  .است که تاریخ از مفاخرشان به فراوانى سخن گفته است یواال گهر
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   طلوعِ علمیِ خورشیدی دیگر از بیت مرجعیت

 

    آغاز دوران طلبگی

ز نیرر   العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیاهلل  آیتمرجع عالیقدر حضرت  

معارف و مناقب اهل ، از همان دوران طفولیت، به رسم خاندان علم و فقاهت شیرازی

مشان آغاز نمودنررد و از همرران را تحت اشراف والد مکرّ  بیت عصمت و طهارت

 اهررل بیررت عصررمت و طهررارتواالی  ایام برره تهررذیب نفررس و تحصرریل معررارف  

ی منرران و بررا توسررل برره را با توکررل برره خرردا  علمیههای  حوزهدروس پایه  پرداختند و  

 .آغاز نمودندساحت مقدس حسینی در کربالی معلی 

و بررا  ندایشان از همان دوران کودکی بررر عبررادت و تهجررد اهتمررام ویرر ه ای داشررت

اهررل بیررت عصررمت و  واالی معررارفعلرروم و ن و تحصرریل حفظ قرررآبرررمبررادرت 

بررا  دادنررد و قررراررا سرلوحه کارشان   رسول خدا  ات نورانیفرمایش،  طهارت

 .و عترت پا به دنیایی سراسر نور و معرفت گذاردند آنتمسک به قر
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 س شدن به لباس سربازی صاحب االمرملب  

 10در سررن    هجررری قمررری    1370در سررال    العظمی شیرازیاهلل  آیتحضرت  

ملبّس و برره رسررم فداه  سربازی حضرت صاحب االمر ارواحنا  مقدّس  سالگی به لباس  

معمم شدند و زندگی طلبگی خود را رسررماً آغرراز رازی  شیسنت خانوادگی  دیرین و  

 .نمودند

حضرررت ، شروع زندگی علمی در جوار ملکوتی گوهر گرانبهررای جهرران خلقررت

جرروان و  طالررب علررم، حضرت ابالفضررل العبرراسبرادر باوفایشان  و    امام حسین

ی د نرردانرر بتوانهررا  که بعررد از قرن  بردارندمهذب را به آن واداشت که در مسیری قدم  

خررود های د و گامنمظلومیت هل من ناصر عاشوراییان را به بضاعت خویش پاسخ ده

استوارتر و در مسیر ترویج معررارف  بیت غربت و مظلومیت اهل  راه زدودنرا در  

 .دنمحکم تر بردارآنان  یواال

 شرراهدخررود گررواه ایررن مطلررب اسررت کرره   سحرهای حرم باصفای سیدالشررهدا

آری .مقام امروز است جوان دیروز و مرجع عالی علماین طالب توسالت  جدات وهت

 بر غربت و مظلومیت سیدالشررهدا گریهدم دم ندبه ونم نم اشک چشم نیمه شب و 

 .را به هدف نزدیک تر کرد برایشان گشود و ایشانراه را 

   خاطره ای در روزهای او ل طلبگی

 سید صادق شیرازیحاج العظمی اهلل آیت به قلم مبارک 

برره گمررانم جررامع  .تازه دوره مقدماتى علوم دینررى را آغرراز کرررده بررودم  هزمانی ک

سالخورده و محترم نزد پدرم آمد و  عالمیروزش از آن روزها   .خواندممى  المقدمات

یررک   بررا او نررزدِها  سال  .در جوانى از دوستان پدرم بود  .مدتى طوالنى پیش او نشست

هنگام خداحافظى   .کردندمى  مباحثهاستاد درس خوانده بود و درس هایشان را با هم  

اکنون خرروب درس بخرروان تررا در آینررده عررالمى   :کرد و گفتبه من  رو  و    آمدپیش  

 بررا پرردرت بررودم، بررا هررم درسها مررن سررال .ماننررد پرردرت شرروش، و مثررل مررن نشرروش
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؛ همیشرره در ندکردمى  همیشه مطالعه  انکردیم، امّا پدرتمى  خواندیم، با هم مباحثهمى

رد اش  کلمررهاز  در درس    ندکوشرریدمى  ؛نرردکردمى  ؛ همیشه مباحثررهنددحال تحقیق بو

 ، یا در مباحثه مطرحشندپرسیدمى درباره آن .ندمگر آن که آن را فهمیده باش  نشوند

امّررا مررن در   .نرردکردمى  ، تکرارشسپردند وو معنی آن را به خاطرشان می،  ندکردمى

 میررت درس، از خررود نشررانشدم ولى کوششررى در خررور اهمى  درس و مباحثه حاضر

مانرردم تررا بررا برخررى دوسررتان مى  بى صبرانه چشم به راه تعطیالت آخر هفته  .دادمنمى

خواستیم مى  هر هفته و هر بار هم که  .براش تفریح و استراحت به اطراف سامرا برویم

همیشرره   ایشان؟یدآینمى  رویم، همراه مامى  فردا به فالن جا  :گفتممى  پدرتانبرویم به  

 نرردگفتمى  هفته پیش را مطالعه کررنم، یرراهاش  باید درس  :ندگفتمى  یا  .ندآوردمى  عذر

در  .نرردبررا مررا نیامدهررم حتى براش یررک بررار   .ندآوردمى  نوشتنى دارم، یا عذرش دیگر

یک بررار جررداً ناراحررت شرردم و بررا  .ندپرداختمى و به مطالعه و نوشتن  ندماندمى  سامرا

 ، ببیررنم فررردا چررهیدرا بخوان انو درس هایت ییدا ما نیاب شماامروز  :گفتمبه ایشان تندش  

 ؟یدشومى

نمایرران بررود ادامرره اش  پیرمرد سپس با دلى شکسته که از چهررره  و  عالم سالخورده
د و مررن نرر دهمى مرجع تقلیدش شده که به طررالب شررهریه  ایشاننتیجه آن شد که    :داد

  .بودم ایشاندرس در حالى که من هم  !ناچار و محتاج که از او شهریه بگیرم

 نصیحت پدر درباره کسب علم

 سررفارش مررابارهررا و بارهررا برره  آورم کرره مرحرروم والرردمررى  در این زمینه برره یرراد

هیچ چیزش را بهانرره   :ندگفتتکرار نموده و می  ، و چه بسیار که این سخن راندکردمى

ان هرگرراه میرر   .، بلکه به خاطر درس هر کار دیگرش را ترک کنیدننماییدترک درس  

یا میرران درس و بعضررى عبررادات مسررتحب، تررزاحم پرریش آمررد  ،وقت درس و مهمانى

 .به خاطر درس یا مطالعه از حضور در مهمانى عذر بخواهید .درس را مقدم بدارید

اگررر هنگررام درس از   .هر کارش را که مزاحم درس یا مطالعه شماست رهررا کنیررد
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وقررت مطالعرره مررن   : بگوییرردمررثالً  .شما درخواست کردند، از انجام آن عذر بخواهیررد

مبادا کار را معکوس کنید و براش مهمانى یا عمررل مسررتحب دیگرررش در درس   .است

حاضر نشوید، و پیش استاد یا هم درسان عذر بیاورید که به درس یررا مباحثرره نیامرردم 

 .از این قبیلهایى چون مهمان بودم یا مهمان داشتم، یا بهانه

 تالش و کوشش در طلب علم

دروس پایرره حرروزه را    العظمی حرراج سررید صررادق شرریرازیاهلل  تآیحضرت  

و در مبادرت و کوشش در   هتحت اشراف و نظارت دقیق والد مکرم خود آغاز نمود

 .شناختندنمی طلب علم و معارف حقه تشیع سر از پا

العظمرری سررید اهلل  آیررتمرحرروم  سلطان المررؤلفین  ،  مرجع راحلبرادر بزرگوارشان  

و   مدرسرره امررام صررادقدر کررربالی معلّرری  که آن زمرران    زیشیرا  حسینی  محمّد

نیررز بررر دروس   کرده بودند  را تأسیسسپس مدارس حفاظ و حافظات القرآن الکریم  

هررای از محضررر آن نابغرره علررم و فقاهررت بهرهها  سالایشان نظارت داشتند و معظم له  

 ....فراوانی بردند

و   هرا پشررت سررر نهرراد  های ترقرری و تحصرریل علرروم دینرریچندی نگذشت که پلرره
ز علمای بزرگ زمان خود های علمیه، مراحل سطح و خارج را ادروس معمول حوزه

 .گرفتندفرا 
پیشرفت علمی ایشان به انرردازه ای بررود کرره علمررا و اسرراتید آن زمرران از هرروش و 

 .نمودندنبوغ و ذکاوت آشکار ایشان به تعجب درآمده و تحسین می  ،استعداد سرشار
طبیعی بود چرا کرره  هررر کرردام پررس از امری ، در این خاندانو استعداد  وغ  البته این نب

دیگر از افق   خورشیدینیز    ایشاندیگری چراغی را برای اسالم روشن نگه داشتند و  
 .نددر خاندان بزرگ شیرازی بود، کربال

 ادب و زانرروی حاضر و  معظم له در درس علمای اعالم و مراجع عظام زمان خود
و اشتغال مختلف  ین زدند و با جدیت و جهد فراوان به یادگیری علوم  شاگردی به زم
تا اینکه امور دقیق احکام شرعی و ظرایف مسائل فقهی و اصولی را   اهتمام ورزیدند  
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دهند می به آن اذعان دارند و گواهیها کارشناسان این رشتهبزرگان فن و  ر چنان که  
  .اجتهاد نایل گردیدند  :الی حوزه یعنیعو مراتب علمی  ر به دست آوردند و به درجه  

ایشرران را فقیهرری جررامع و اصررولی مبرررز و    و زمرران حاضررر و بزرگان آن عصررر    عالمان 
  ختند و مجالست بررا ایشرران را غنیمررت شنا می   مسلط بر علم رجال و درایه، حدی  و تفسیر 

 . شمارند شمرده و می 

 تعلیم در ضمن تعلم 

روز بروز گسترده    جوار مطهر سیدالشهدا   از همان نوجوانی و در دامنه علمی شان 

کرره کرسرری    تقاضررا نمودنررد از ایشرران    دیررار بزرگرران آن   که  ند پیش رفت  تا آنجا ، شد می  تر 

و در عنفرروان  ایشرران اسررتجابت نمرروده    و   د نرر ر کن ئرر ه علمیه کررربال دا درس خود را در حوز 

 . دند را آغاز نمو   علمیه کربال های  تدریس سطوح عالی حوزه جوانی  

و از هررر  هبررود همواره مشغول تحصیل و تدریس علوم و معررارف آل اهلل معظم له  

فرعی فقهی یا مسررأله ای اصررولی و مباحرر  علمرری  نمودن مسائلمطرح  فرصتی برای  

 .کردندمی استفاده

به همگان مخصوصرراً  و ممارست در این راه    در باب فراگیری علوم اهل بیت

 :ندفرمودمیجوانان طلبه توصیه نموده و 

 بهترین و برترین راهی است کرره انسرران در ایررن دنیررا  اگیری علوم اهل بیتفر

لذا پیمودن این راه  .پیماید و من در تمام عمرم بهتر و برتر از این راه راهی نیافته اممی

کنم و شررما تمررام همررت و مرری  توصرریه  اهل علمهمه و مخصوصاً جوانان طلبه و  را به  

کار گیرید و دوستان و هم سن و ساالن خود و   کوشش و توان خود را در این راه به

 .تشویق کنیدو پیمودن آن دیگران را به قرار گرفتن در این مسیر 

 اساتید

برره حسرراب علمی حوزه علمیه کربالی معلی  های  که دیگر خود از اسطوانه  ایشان

و در  هنمررودمی همچنرران در جلسررات و دروس بزرگرران آن عصررر شرررکت  آمدندمی
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و   نرردو فقاهررت بود  علمتشنه    ایشان  .ندکردمی  ان فقه جعفری غواصیاقیانوس بی کر

فقهررا و غواصرران را سیراب کند جز زانو زدن در محضررر   ایشانتوانست  نمی  هیچ چیز

علمرری و  شرررکت در دروس  امررام صررادق دریاهای متالطم علوم و معارف واالی

 .دیارعلمای بزرگ آن 

ها و سالبهره مند شدند    علمی آنانرمن  بزرگانی که ایشان از خاز جمله اساتید و  

می ترروان برره ،و اخالقرری شرران حضررور یافتنرردعقیرردتی  ،در جلسررات فقهرری و اصررولی

 :حضرات آیات عظام زیر اشاره کرد

  یرازیمیرزا مهدی حسینی شسید العظمی اهلل آیتمرحوم 

 د حسینی شیرازی مّالعظمی حاج سید مح اهلل آیتمرحوم 

  سن حسینی شیرازیح حاج سیداهلل آیتشهید 

 العظمی شیخ محمد رضا اصفهانیاهلل آیتمرحوم 

 سید هادی میالنیالعظمی اهلل آیتمرحوم 

 د شاهرودیشیخ محمّهلل اآیتمرحوم 

 د صدقی مازندرانیشیخ محمّاهلل آیتمرحوم 

  شیخ جعفر رشتیاهلل آیتمرحوم 

ی کربالی معلرری کرره هرکرردام در زمرران خررود و دیگر اساتید محترم حوزه علمیه

 .دانش بودندپهلوانان علم و  هایوانهطاس

تید در تبیررین شخصرریتی اسررا    شرریرازیسررید صررادق  العظمرری  اهلل  آیتحضرت  
  :فرمودندمی بزرگ خود

برردان پایبنررد بودنررد و از   مان علمررای صررالح گذشررته  اسرراتید مررا و  مهم ترین امری کرره 
و    ، اخررالص ل شرردند، خرروف از خرردای متعررال ئرر رهگذر آن برره مراتررب عررالی و توفیررق نا 

پرهیزگاری حقیقرری آن اسررت    افزودند: ، ایشان در تعریف پرهیزگاری می بود  ری پرهیزگا 
ریاسررت، ثررروت، سررالمت،  حکومررت، ریررا،  متعررال را بررر هرروای نفررس،    که انسان خرردای 

 . آسایش و جز آن مقدم بدارد و بداند که این امر شدنی است و محال و ناممکن نیست 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 قدم در راه رضایت امام عصر ارواحنافداه

از عنفرروان جرروانی تمررام ،  شرریرازیسید صادق  حاج  العظمی  اهلل  آیتحضرت  

و  نپیماینررد هی را جز راه اهل بیت عصررمت و طهررارتبر این بود که راشان  سعی
قلب مبررارک حضرررت ولیعصررر مهرردی موعررود و خشنودی  قدمی نیز غیر از رضایت  
م مررا ایررن بررود کرره در مسرریر اهررل تمام هررم و غرر   :ندفرمودمی  د ونارواحنافداه بر ندار

  .نشویم جدا منینؤامیرالم یم و خدای ناکرده از صراط مستقیمحرکت کن بیت

 :دفرمودنمی در این بارهبارها  عظم لهم

و طالب علوم دینی ضروری و بایسته است که   جوانانبر همه مؤمنان به خصوص  

 .دبا جدیت بکوشن در جهت کسب رضایت و خرسندی امام زمان

 از رضایت خدای متعال ر جررل و علرری ر ریشرره  زمانرضایت و خرسندی امام  

یعنرری در ایررن میانرره  .باشرردمی رضررایت امررام گیرد، و رضایت خدای سبحان نیز ازمی

همبستگی و تالزم آشکاری میان رضایت امررام زمرران ارواحنررا فررداه و رضررایت خرردا 

  .وجود دارد

اگر از حی  منطقی این همبستگی و تالزم را از باب علیّت و معلولیت برردانیم، در 

 .معلولِ رضایت خدای سبحان است آن صورت رضایت و خرسندی امام زمان 



 

 

 

 

 

  برگی از خاطرات

  العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیتحضرت 

 در کربالی معلی 

 

در طول حیات طیبرره شرران در   العظمی حاج سید صادق شیرازی اهلل  آیت حضرت  

برررادر باوفایشرران  و    امررام حسررین    سیدالشررهدا   حرررم مطّهررر جرروار  در  کررربالی معلرری و  

شیبی را سپری نمودند که توام با حوادث و  دوران پر فراز و ن  حضرت ابالفضل العباس 

رویدادهای متعددی بود که ایشان در مجموعه خاطراتشان بدان اشاره داشتند که جا دارد  

 . بر گلستان خاطرات این فقیه ربانی و بزرگ مرجع شیعی  داشته باشیم مروری  

 خاطرات 

آرمان بلند 

آورم در صررحن مررى  نیک برره خرراطر   رفتممى  روزش همراه پدرم به نماز جماعت

مررردش کرره آثررار فقررر و پیرو انرردکى پرریش از مغرررب بررود    امام حسین  مطهر  حرم  

خررم سررپس  .سالم کرد  ایشاننمایان بود به پدرم نزدیک شد و به  اش  نادارش از چهره

پس از رفتن آن مرد، من که نزدیک پدرم بررودم،   .را بوسید و رفت  دست ایشانشد،  
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 »برره خرردا پنرراه :گوینرردو می  را مخاطب ساخته  ویشزمزمه کنان خشنیدم که زیر لب  

تواضع کنم، که در دنیا بررراش مررن   افرادیبرم که در روز قیامت مجبور شوم براش  مى

 .کردند«مى تواضع

و   این تعبیر آن چنان بر دل من نقش بست که پس از گذشت بیش از چهل سررال

زئیات مکانى و زمانى تمام خصوصیات این ماجرا و ج  شاید بیش از چهل و پنج سال
گویى مراد او ر چنان که در همان زمرران   .آورممى  و سایر خصوصیات آن را به خاطر

 که دسررت مرررا  شخصیمبادا نیت    :فهمیدم و همیشه بدان اعتقاد داشته ام ر این بود که
از عمل و نیت من برتررر باشررد،   خدای متعالکند، نزد  مى  بوسد و براش من فروتنىمى

دارد، در حالى که قدر و منزلتى بیش از مررن، مى  آن چه هستم مرا بزرگاو به خاطر  
 .دارد خدای متعالنزد 

اجتناب از تكلیف به دیگران 

ر به گمررانم  ندآمدمى از پلکان اتاق پائین انآخر عمرشهاش یک بار پدرم در سال

آسرریب  ان، و پایشرر هبه زمین سررقوط کرررد  اندر تاریکى سحر بود ر که روش دو ساقش

 .ندکشیدمى  چندین روز دردرخ داد  در عصب پا  که  مشکلى    ودر اثر کوفتگى    .دید

 ، ناگزیر نشسته نمازندرا ایستاده به جاش آور اننمازش توانستندنمی  به سبب این حادثه

 .نددارزگمى

انرردکى پرریش از ظهررر برره    . روزش از آن روزها، من به خاطر درس، بیرون از خانه بودم 

در آن هنگام اذان ظهررر را گفترره    ند م رو به قبله روش سجاده نشسته بود پدر  . خانه بازگشتم 

و بررراش نمرراز برنمررى    نررد ، اّمررا در فکررر بود نررد بودند ر گویى وضو گرفته و آماده نمرراز بود 

در کارهرراش مربرروط برره    نررد عررادت دار   ایشرران دانسررتیم  مى   مررن و سررایر برررادرانم   . ند خاسررت 

   . د ن کن نمى   د، بلکه از آنان خواهش هم ن کن نمى   را امر  ان ، هیچ یک از فرزندانش خودشان 

نیز کرره در سررنین پیرررش، و برره چنرردین بیمررارش و   انآخر عمرشهاش  حتى در سال

 ایشان، به یاد ندارم حتى براش یک بار، در کارش که مربوط به ندضعف بُنیه مبتال بود

ب، یررا هر چند در کار کوچکى مانند به دست دادن لیرروان آ .دنبود، مرا امر کرده باش
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 .بود ایشانانجام هر کار کوچک دیگرش که خاص 

، و متفکّرانرره رو برره قبلرره نرردچنین خرروش بلنرردش دار  ایشاندانستم  مى  از آن جا که

 اگر کارش دارید، انجام دهم؟ :، عر  کردمندخیزنمى نشسته و براش نماز بر

 .، نهشمابا  :فرمودند

چرا که آن  .بودفضائل اخالقى به یکى دیگر از  ایشاناین خود نشان دهنده توجه 

د بلکه حتى چیزش کرره احتمررال دارد خررارج از ننه تنها دروغ نگوی  ندمرحوم مقید بود

، نه« شما»با  :فرمودنداز این رو وقتى که به من  .دنحدود دقت عقلى باشد، بر زبان نران

ر کردم و بنابراین گفته خود را تکرا .دارندبه چیزش احتیاج  ایشاناز این کالم دانستم 

کنیررد؟ چرررا مى من االن کارش ندارم، نه درسى و نه بحثى؛ امّا شما به چه فکررر  :گفتم

 خیزید؟نمى براش نماز بر

کنم مررى  اینررک فکررر  .پایم بهبود، و دردش کاهش یافترره اسررت الحمدللّه    :گفتند

دانم که جررایز مى با این حال مشکل زیراتکلیف من ایستاده نماز خواندن است یا نه؟  

 .باشد نشسته نماز بخوانم

من اکنون کارش ندارم، اگررر دوسررت داریررد کنررار    : دادم و گفتم   ایشان این پیشنهاد را به  

 . شما باشم تا هنگام برخاستن، دست شما رابگیرم، در هر حال در خدمت شما هستم 

طرح این پیشنهاد از سوش من به این سبب بود که میان فقهاء معروف است »قیررام« 

درش يبرخاسررتنا از اجررزاش نمرراز نیسررت، بلکرره برره معنررى اسررم مصرردرش به معنى مص

به این معنى که در خالل نماز بر نمازگزار جررایز   .يایستاده بودنا از اجزاش نماز است

طبیعى است که در این حال،  .است حتى در حال اختیار به چیزش تکیه کند و برخیزد

بنابر قول   خواندند ولیمی  ادهقرائت و تسبیحات واجب و حتى مستحب را ایست  ایشان

به چیزش تکیه کند، بلکه واجب است تمام افعال نمازگزار  برخى فقیهان، جایز نیست  

 .نماز يحتى برخاستنا را مستقالً يبدون تکیه بر چیزشا به جاش آورد

اگررر دوسررت داریررد در کنررار شررما باشررم تررا پررس از   :ایشان عررر  کررردم، به  لذا

د بررراش رکعررت بعرردش برخیزیررد، دسررت شررما را خواهیرر مى وقتررى کررهها سررجده
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 .انرردخواندم که این پیشررنهاد را نپذیرفته  شان؛ امّا از حالت چهرهندپاسخى نداد.بگیرم

 .سخنم را تکرار کردم

 شررمادوست ندارم  ر : برمنمى را از یاد انر هیچ گاه حروف و کلماتش  ندپاسخ داد

این پیشررنهاد   جهت اینکه! ر امّا  ندامیدنمى  را به این کار تکلیف کنم!؛ ر آن را تکلیف

 قبول آن بر من واجب است یا نه؟ :پرسممى ، از خودیدرا به من داد

آورم و میان خودم و آن شخصرریت ارجمنررد و مى  وقتى که این خاطرات را به یاد

هاش بینم هر یررک از ایررن نکتررهمى  کنم، به راستىمى  مقایسه  ندتربیت واالیى که داشت

 .میشه بهترین درس براش من خواهد بودعبرت آمیز ه

د نرر توانمى پرریش آمررد کرره اکنررون  برایشررانایررن شرربهه    به جهت اینکررهدر هر حال  

، و از سرروش دیگررر مررن خررود برردون نرردرا بى عررذر، ایسررتاده برره جرراش آورد  اننمازش

نماز ظهررر و عصررر را در حررالى   .خواستم این کار را انجام دهممى  ،ایشاندرخواست  

 .ندگرفته بودم، ایستاده به جاش آوردرا  انکه دستش

 .کنم انشدر کارش یارش نداین اولین و آخرین بارش بود که اجازه داد

کنم در همین بیمارش که به درد پررا مبررتال و ایسررتادن و راه رفررتن بررر نمى  فراموش

 رفتیم، مرردتىمررى تابستان که براش خواب به پشت بررامهاش  سخت بود، در شب  ایشان

انرردکى بهبررود یافررت؛   انپررس از آن کرره حالشرر   .دنرر با ما به پشت بررام بیای  ندتوانستنمى

، امّا طبیعى بود که ما اصرار داشته باشیم نداز پلکان باال برود  انخودش  ندتصمیم گرفت

 .دند از پلکان باال بیاینکنیم تا آرام آرام بى آن که دردش بکش انکمکش

 اندو دستش  .کنم  انکان کمکشرفتم تا در باال آمدن از پلمى  یک شب من از جلو

تررا برره پرراش آسرریب   نرردکردمى  تکیررههررا  و برره آن  نرردپلکان گرفترره بودهاش  را به کناره

 .فشار نیاید شاندیده

 را اندسررتتان را برره مررن بدهیررد، چرررا کرره طبیعررى بررود اگررر دستشرر   :گفتم  ایشانبه  

 .هشد تا تکیه دادن به دو طرف پلمى آسان تر انگرفتم باال آمدن برایشمى

را  شررماتا وقتى که بتوانم با اعتماد بر خررویش ایررن گونرره برراال بیررایم،   :ندپاسخ داد
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 .یددستم را بگیر شمادهم و هر گاه نتوانستم، نمى زحمت

بررا تکیرره بررر دو  ندتوانسررتنمى و ندشرردمى ، و وقتى که خسررتهندآمدمى  اندکى باال

 .دنددامى را به من اند، دستشنشو اندست مانع درد پایش

به رغررم   .ندنتکلیف نک  ان، حتى پسرشاحدیبه    ندبا این دقت و شدت مراقب بود

 ندلرریکن دوسررت نداشررت  .دانسررتندایشان میآن که اشتیاق ما را براش خدمت کردن به  

 1.دنحتى به این مقدار اندک، به ما تکلیف کن

 بردبارى 

ال غرق در شهر کرب  شاید شب تاسوعا بود  آورم یک بار در دهه محرممى به یاد

و اهل بیت آن حضرت، از در و  امام حسین  خون بار  ماتم بود و به خاطر مصیبت  
 .باریدمى دیوار و فضاش این شهر حزن و اندوه

که یکى از آنان من بودم، در راه رفتن به نماز، هنگامى که از اش  پدرم همراه عده

پر بود از زائررران و ر صحن تقریباً    ندشدمى  وارد صحن  امام حسین  مطهر  در حرم  
 :رو کرررد و پرسرریدایشرران  برره    .عزاداران و نمازگزاران ر فررردش برره طرررف پرردرم آمررد

 جایز است؟ سیاه پوشى براش امام حسین  حضرت آقا آیا
د ر مقصررودش را از ایررن نرر دید مرحوم پدرم قباش سرریاه بررر تررن دارمى  حال آن که

کرره از اش و با نرمى و مهربررانى ندپرسش در نیافتیم، خدا داناست ر پدرم به او رو کرد
 .آرش، جایز است :ندنمایان بود، پاسخ داد شانگفتار و چشمان و چهره

جررایز را    کررربال سرریاه پوشررى بررراش امررام حسررین  یکرری از علمررای  درآن زمان  
امررام  نرره مخصرروصمقصود او حرمت سرریاه پوشررى برره طررور مطلررق بررود،   .دانستنمی

در طول محرررم و صررفر بررراش امررام   ندمقید بود  والدمانبه هر حال مرحوم    .حسین
 

. نیز در آن آمده است: »چه چیز شما را از نیکى کردن به  2602، ح444، ص2ر.ك: وسائل الشیعه، ج    -1
ها ها نماز بگزارد و از جانب آندارد، ]این گونه که: [از جانب آنها باز مىپدر و مادر در حیات و ممات آن

پاداش  اندازه  همان  به  هم  براى خودش  و  باشد،  آنان  براى  آورده  به جاى  چه  آن  پاداش  و  بگیرد  روزه 
 افزاید«. اهد بود، و به سبب این نیکى خداوند خیر کثیر بر پاداش او مى خو
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شرراید آن  .نررددر آن هنگام هم قبررایى سرریاه پوشرریده بود  .دنلباس سیاه بپوش  حسین
آن مرد بار دیگر رو به والد کرده و به هر حال    .داشت  فتنه و آشوبقصد  نیت و  مرد  

و گفررت: ست  دانمى  عالمى را برد که سیاه پوشى را مطلقاً حرامنام آن  با صدایى بلند  

  .جایز نیست حتى براش امام حسینمطلقاً پوشیدن لباس سیاه  :گویدمى او
و بار دیگر با نرمررى و مهربررانى و گشرراده رویررى  ندمرحوم والد، اندکى تأمل نمود

»من عالمى را دیده ام که در علم و تقوا از ایررن عررالمى   :ندو گفت  هسخنش را رد کرد

 «.پوشیدمى سیاه براش امام حسین اوکه نام بردش کم تر نیست، اما 

بررود، کرره هررم  1  ی ، مرحرروم میرزامحمرردتقى شرریراز ان استادشرر   ایشرران گویا مقصود  

حتى نظر خود را در ایررن مسررأله بررا ادلرره شرررعى   ایشان  . شان هم دایى و  ند بود  ان استادش 

به عالمى که از وش نقل شررده بررود، سرریاه پوشررى را    با احترام و در عین حال   نمودند بیان 

 . نام بردند داند، ى ایز نم ج 

گذشت در هنگام قدرت  

 
العظمى شیخ محمدتقى شیرازى، فرزند محب على، از مراجع بزرگ تقلید در عراق بود، پس از   اهلل  آیت  -1

درگذشت استادش مجدد شیرازى ـ صاحب فتواى تنباکو ـ برمسند مرجعیت نشست. در نشر علوم اهل بیت 
وشا بود، و در عرصه سیاست از جایگاهى بلند برخوردار بود، بر ضد اشغال عراق توسط انگلیس  بسیار ک
به جبهه 1914 به مجاهدان  پیوستن  براى  فرزندش شیخ محمدرضا شیرازى را  داد.  فتوا  نبرد گسیل  م  هاى 

صورى به  خواست با انتخاباتى  ه .ق که افسر ارشد انگلیسى سِر »پرسى کاکس« مى   1337داشت. در سال  
ریاست حکومت عراق چنگ اندازد، به مقابله با این توطئه استعمارى برخاست و این فتوا را داد: »جایز  

م انقالب  1920ه .ق برابر با  1338نیست مسلمان، غیرمسلمان را به عنوان حاکم خود برگزیند«. در سال  
انقالب   به  را که  انگلیس  استعمار  است، طرا1920پرخروش و ضد  که در سال م مشهور  نمود؛ چنان  حى 

ه .ق به مقابله با معاهده انگلیس ـ ایران برخاست و اقدام او منجر به الغاى این معاهده شد. از هوشى   1336
سرشار برخوردار، و به طرز شگفتى فروتن و نرم خو بود. وقتى که از شاگردش شیخ محمدکاظم شیرازى،  

ه .ق بر  1338ذى حجه    13ش بپرسید« در شب چهارشنبه  از عدالت میرزا پرسیدند، پاسخ داد: »از عصمت

به خاك سپرده    اثر زهرى که مزدوران انگلیس به او خوراندند به شهادت رسید و در حرم امام حسین
 اى در نماز جمعه و رساله ا ى در خلل »نماز«. شد. از تألیفات اوست: حاشیه بر مکاسب، رساله 
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رفتم و شاید کمتر از ده سال داشتم، یک مى  در دوران کودکى که به مکتب خانه

و بررا آن   نرردبرره طرررف در رفت .ددنرر پدرم در خانرره بو  .بار شخصى درِ خانه ما را کوبید

 .شررنیدمنمى  راهررا  مررن نزدیکشرران نبررودم و گفتگرروش آن  .ندشخص به گفتگو پرداخت

مطلبی را درخواست نموده کرره لیکن از ظاهر امر پیدا بود که آن مرد از مرحوم والد  

 .بودنداز اجابت آن عذر خواسته  در توان پدرم نبوده و لذا

کرره اش  ، مرد با صداش بلند برره گونررهندو در را بست  ندوقتى که پدرم وارد خانه شد

خانرره کرره برره   ینجررره اترراق برراالمررن از پ  .کرد به ناسزاگویى پرداختمى  جلب توجه

با آن سن و سالى که داشتم،   .کردم و آن مرد را دیدممى  کوچه اشراف داشت، نگاه

در آن وقررت   .ترسیدم اتفاقى بیفتد، در حالى که پدرم درون خانه و در هم بسررته بررود

 او را  .به نام حاج جواد داشتیم که مردش قرروش بنیرره و درشررت هیکررل برروداش  همسایه

سپس به مردش که جلوش خانه ایستاده بود  .کندمى نگاهاش که از ایوان خانه  دیدممى

 و بررا کررى صررحبت  گرروییناسررزا میبرره کررى    :رو کرد و گفت  کردناسزا گویی میو  

 کنى؟مى

 !هستممیزرا  اب :مرد گفت

به میرررزا جسررارت   :گفت  حواله کرد وبه او    تُندحاج جواد تاب نیاورد، و کالمى  

و دنبال آن مرد کرد و از   .بیرون آمداش  آن گاه از خانه  .دهممى  انتاآلن نشکنی  می

 نظرم غایب شدند.

مرحوم پدرم برره طرررف در   .پس از چند دقیقه حاج جواد آمد و در خانه را کوبید

را گرررفتم و برره پاسررگاه گسررتاخ آن مرد  :او به پدرم گفت .، من هم آن جا بودمندرفت

دهید؟ مرحوم والررد مى  درباره او چه دستورش  .پلیس تحویل دادم، اکنون آن جاست

 او با من طرف بوده و من از او گذشتم، او را رها کنید.  :گفتند

و در حررق شررما برردش  هآقاش من! این مرد به شما گستاخى نمود  :حاج جواد گفت

 با این حال من بر خالف رضایت شما کارش  سپس افزود:  کرد، چگونه رهایش کنیم

 .کنمنمى
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  .خواهى، برو و آزادش کنمى اگر رضایت مرا :دنپدرم گفت

در همان حال که حاج جواد اصرار داشت امثال این مرد باید ادب شوند تا عبرت 

خررواهى، برررو و آزادش مى  اگر رضایت مرررا  :ندگفتمى  دیگران گردند، پدرم مصرانه

حاج جواد در حالى که رغبتى به این کار نداشررت، رفررت و پررس از گذشررتن از   .کن

 .من از این مرد در گذشررتم، و او را آزاد کرررد  :حق خود در این دعوا به پلیس گفت

 ربى و اتوب الیرره استغفراللّه    و برلب زمزمه  آن مرد هم در حالى که پشیمان شده بود

 .و عذر خواهی نمودآمده داشت به دست بوسی والد می

ژرفاى مسئولیت پذیرى 

و کترراب »جررواهر« و برخررى  نررده بودیک روز مرحوم والد در اوائررل صرربح نشسررت

، تررا خررود را بررراش دروس فقهررى کرره برره نرردکردمى  علمى دیگر را مطالعههاش  کتاب

در همرران وقررت یکررى از   .دنرر ، آمرراده کننررددادمى  ، فضررال و علمرراو شرراگردان  طالب

ل ؤالى دارم، اگر چه این سؤاآقاش من! س  :آمد، سالم کرد و گفت  ایشانبزرگان نزد  

رزش چندانى ندارد، امّا براش من از جهت علمى و عملى مهررم اسررت، و در نظر شما ا

 .خواهممى گیرم، عذرمى لى وقت شما راؤااز این که در این موقع براش چنین س

 .بفرمایید :ندو گفت ندپدرم با مهربانى او را پذیرفت

آقاش من! اگر بدانید یک یا چند ساعت دیگر از دنیررا خواهیررد   :آن شخص گفت

 کنید؟مى ر این مدت کوتاه چه کاررفت، د

، این بررار برردون تأمررل و نددادمى  که پس از تأمل پاسخ   انپدرم، بر خالف عادتش

 انررد، گفتنرردتردید، گویى از پیش آمادگى چنین پرسشررى را داشررته و پاسررخ را آماده

کنم که اکنون بدان مشغولم، زیرا این کار بر من واجب و از جمله مى همین کارش را

 .ف من استوظای

پرهیز از شنیدن غیبت 

حرراج آقررا    اهلل آیررت یررک بررار در محضررر مرحرروم    : نررد کرد مى   مرحوم والد براش من نقل 
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آن شخص شروع به تعریررف    . قمى آمد   اهلل آیت که شخصى نزد    ند نشسته بود   حسین قمى 

ایررن قضرریه متضررمن ذکررر دادخررواهى او از    . خواست حکم آن را بداند مى   کرد که اش  قضیه 

او مرراجرایش    . کننده ستم رفترره بررود   سؤال گویا در این قضیه بر شخص    . گرش بود شخص دی 

 . کرد تا حکم شرعى و تکلیف خود را بداند مى   قمى تعریف  اهلل آیت را براش  

و خررود را برره کررارش  نررد، از اتاق بیرررون رفتندبرخاست ماندر این میان مرحوم والد

 انجام کررار خاصررى از اترراق بیرررونگویى مثالً براش برآوردن نیازش یا    .ندمشغول کرد

 اهلل آیت .وقتى که مرد حکایت ماجرا را تمام کرد، پدرم به جایش بازگشت  .دنرومى

 چرا بیرون رفتید؟ :ندقمى از ایشان پرسید 

را تعریررف کرررد تررا از خررالل حکایررت اش  این مرد قضیه  :ندمرحوم والد پاسخ داد

ذکر دیگری بررود حکایت متضمن    ماجرا حکم و تکلیف شرعى خود را بداند، و این

اما نسبت به شررما، از آن جررا کرره میرران دو حکررم  که برای من شنیدن آن صحیح نبود.

تزاحم پیش آمده و ثبوت اهمیت استماع، به جهت بیان حکم شرعى، تا برره موضرروع 

قضیه واقف شوید و حکم آن را بیان نمایید، از مسررتثنیات غیبررت و مسررتثنیات حکررم 

که نسبت برره گوینررده نیررز برره جهررت آن کرره مرراجرا متضررمن ذکررر غیبت است؛ چنان  

اما نسبت به من استثنایى وجود ندارد تا مجوز اسررتماع   .دادخواهى اوست، جایز است

 .از این رو برخاستم و بیرون رفتم .من گردد

د شیرازىسید محم حاج العظمى اهلل آیتحضرت  تشرفاتخاطراتی از 

 اهلل    بقیــةاجمرراالً سرره بررار خرردمت حضرررت    اعلرری اهلل درجاتررهمرحوم اخوی  

خواهند مطلب گفته شود، البته شاید بیش از این سه مررورد نمى  اند که فرمودندرسیده

 .دانممىهم بوده باشد، اما سه بارش را 

  مرتبه اول، سالى بررود کرره قبررل از ازدواجشرران، چهررل شررب چهارشررنبه، مسررجد سررهله 

دادنررد، یررک بررار چشررم درد عجیبررى  مى   ا انجررام رفتند و خیلى هم به سختى این کررار ر مى 

  گرفته بودند که در عمرشان سابقه نداشررت، زمسررتان سررردش هررم بررود و ماشررین هررم گیررر 
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از ایشان پرسید قضیه چه بود، چیزش نگفتند و فقط وقتى بعضررى    که آمد و بعد هم هر  نمى 

حرراج سررید  عظمررى  اهلل ال   آیــة پدر مرحومشرران  ر  به آقا   : خیلى فشار آوردند، ایشان فرمودند 

 . گفته ام و به دیگرش هم بنا ندارم بگویم    -میرزا مهدش شیرازش 

فشار آوردند و ایشان هم به  والد  به مرحوم و آمدند   آنان که دنبال این قصه بودند

خواسررته برره مى  محمرردحرراج سررید  آن چیزش کرره آقررا    :و فرمودند  خبردادهچند نفرش  

 .یزش نگفتند؛ بیش از این هم چانددست آورده و دیده

من هم از این قضیه اطالع نداشتم، بعد از فوت مرحوم پرردرم، مرحرروم اخرروش برره 

  :یک مناسبتى نقل فرمودند

 .بنویس، تألیف کن«  :فرمودندبه من امر   »حضرت ولى عصر 
درس و  در اکثر ساعات روز به صورت نزدیک به شبانه روزیدر آن وقت ایشان  
 .عه همه را قطع کردند و مشغول نوشتن شدندیک دف .تدریس و مباحثه داشتند

  هستیم« شما»ما پشتیبان 

و ه یک مدتى حرم مطهر سامرا غریب شررد .مرتبه دوم در سرداب مطهر سامرا بود
 رفتند چون مشکل بود؛مى شیعیان کمتر به زیارت

راه انداختنررد و برره ماه رمضان یک برنامرره  –خدا رحمتشان کند   –مرحوم برادرم  
های آمرراده برره از کررربال بررا ماشررینبعد از نمرراز ظهررر و عصررر  مردم  دند که  تشویق کر

ها باطل نشود، یک روز که با این ماشینآنان نیز  یهاروزهزیارت ائمه سامرا بروند تا 
بودم و باهم به نزدیک غروب بود   به سامرا رفته بودیم، من در خدمت مرحوم برادرم

بستند مىشبها  چرا که درب سرداب را، ولیعصر رفتیم سرداب مطهر حضرت که  
  .اما حرم تا صبح باز بود

 اقامرره  آن موقررع نمرراز مغرررب را مرحرروم برررادرم، در صررحن حضرررت هررادش 
گشتند، موقع غروب که به سرداب رفته بررودیم، شرراید مى  کردند و بعد از افطار برمى

بودند و مرحوم برادرم دو سه نفرش بیشتر در آن جا نبودند و همه براش اقامه نماز رفته 
 .آیممى هم فرمودند شما بروید، من



   47  ی معلیکربل  درمعظم له  خاطرات از برگی بخش اول: زندگی نامه 

در کار باشد، لذا باال آمدم و منتظر شدم چند دقیقه بعررد اش من احتمال دادم مسأله
ایشان از سرداب باال آمدند، حالشان خیلى متغیر و غیر طبیعى بررود و موقررع نمرراز هررم 

بقیه اوقررات حتررى تررا آخررر صداش ایشان، صداش معمولى و صاف نبود، با این که در  
  .عمر صداش ایشان صاف بود اما آن شب صدایشان طور دیگرش بود

نرره، مررن   :به ایشان گفتند چیزش شده؟ کسالتى دارید؟ فرمودنرردبعضی از مأمومین  
قصد جان مررا را ها آن موقع، زمانى بود که بعثى نه  :هم پرسیدم چیزش شده؟ فرمودند
را گرفته و در حبس بودنررد اش  تهدید شده بودیم، عدهکرده بودند و همه ما به اعدام  

 .و خالصه هر لحظه، ممکن بود علیه ما کارش کنند

بعدها ایشرران برره مناسرربتى قضرریه آن شررب را   .بردیممى  ما در چنین وضعیتى به سر

شما کار خودتان را بکنیررد،   :فرمودند    أرواحنا فداه  ذکر فرمودند که حضرت مهدش  

 .آیدنمى هستیم و بالیى سرتانما هم پشتیبان شما 

  .مرتبه سوم، کنار دریاش کویت بود

 کنررار مررن بررود یکی از دوسررتانزدیم و مى کنار دریا قدمشبی در  :ایشان فرمودند

و   داشررتهایررن طرررفم تشررریف      أرواحنررا فررداه  یک دفعه دیدم حضرت ولى عصر    که

و همررین طررور هررم متوجرره نیسررت    شررخصفرماینررد و دیرردم آن  مى  سررخنانی رادارند  

 .کندمى صحبت

کنیررد ادامرره بدهیررد، هرریچ مى  کارهایتان را، همین کارهایى که  :حضرت فرمودند

 1.شودنمى طورش

»همیشه به فكر شما بوده و خواهیم بود« 

 اش در قضرریه  :دانند، این بود که فرمودندمى  غالب دوستان ایشانقضیه دیگرش که  

ى بر من سخت گذشررت، برره حضرررت یک شب خیل    شده بود  منمشکلى که متوجه  

یک دفعه دیدم حضرررت   :آقا بنا نبود که این طور شود، ایشان فرمودند  :عر  کردم

 
 کردند.و توطئه می  زدندخیلى حرف مى  در آن موقع مخالفین پشت سر ایشان -1
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 «.»ما به فکر شما بوده وهستیم وخواهیم بود :از کنارم رد شدند و فرمودند



 

 

 

 

 

 فرهنگی  های  فعالیت

   العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیت

 در عراق همگام با مرجع راحل

 

 همراه و همگام با برادر  العظمی شیرازیاهلل یت آ

همگام و همررراه  ، همواره، العظمی حاج سید صادق شیرازیاهلل  آیتحضرت  

بودند و در تمامی  العظمی حاج سید محمّد شیرازیاهلل آیتبا مرجع راحل، مرحوم  

 یآن نررادره روزگررار را همراهرر ،  سیاسی و تأسیسات مراکز فرهنگرری   _امور اجتماعی

کردنررد و بعررد از ارتحررال ایشرران نیررز زمررام تمررامی امررورات و مراکررز فرهنگرری  و می

 .دهندمی راه نا تمام آن پیشوای دینی را ادامه حال تأسیسات را برعهده گرفتند و

العظمرری حرراج اهلل آیتنمونه ای از خدمات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مرحوم 

العظمرری سررید صررادق اهلل  آیررتا(که  سید محمّد شرریرازی )در عررراق و سررایر کشرروره

کردند و حال ادامه دهنده آن راه مقدس هستند برره می  ایشان را همراهی  شیرازی

 .باشدمی شرح ذیل
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 فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در عراقهای تأسیس مؤسسه

 :ـ مدارس حفاظ قرآن کریم1

سه هزار دانش آموزان دختر و پسری که در این مدارس تحصیل نموده اند بالغ بر 

باشند، در سه مدرسه پسرانه و سه مدرسه دخترانه، که این مرردارس خررود بررالغ نفر می

 .ندتبرسی و سه نوع فعالیت فرهنگی داش

ای از اسرراتید و مدرسررین حرروزه کرره مدیریت این مدارس دینی و فرهنگی را عده

 .نفر بودند، بعهده داشتند 200بیش از 

 :ـ دارالقرآن الحكیم2

پرداخت و بیش از هفتاد شعبه در می  نشر و فروش کتابهای اسالمی  این مؤسسه به

شهرهای مختلف عراق دائر نموده بود از جملرره در شررهرهای نجررف اشرررف، بغررداد، 

العظمی شیرازی برای این بررود کرره تعررداد   اهلل آیتموصل، عماره، رمیثه، البته تصمیم  

نه موانع سیاسی عراق مانع از این موسسه هزار شعبه افزایش یابد ولی متأسفاهای  شعبه

 .تحقیق این هدف گردید

 عمومیهای ـ کتابخانه3

بیش از چهل کتابخانه عمومی از طرف معظم له در مسرراجد، شررهرها و بعضرری از 

 :جمله روستاها دائر گردید که از آن

 .ه اهلل علیه بودممکتبه القرآن الکریم پشت مدرسه ابن فهد حلّی رح

 سالمیت اـ نشر وتوزیع مجال4

بدیهی است که در جهان معاصر مجله و روزنامه و بطررور کلرری مطبوعررات نقررش 

و اصوال یکرری از راههررای نهضررتهای اجتمرراعی،   .کنندمهمّی در آگاهی ملتها ایفا می

 .اعتقادی و فکری استهای روشنگر در زمینههای نشر و پخش مجله

ز علمررای اسررالم و ای االعظمرری شرریرازی بررا همیرراری عررده  اهلل آیررتاز این جهررت  

 :اندیشمندان و طالب حوزه علمیه به نشر مجالتی مبادرت فرمودند از جمله



   51همگام با مرجع راحل های فرهنگی در عراقفعالیت زندگی نامه  بخش اول:

 ر االخالق و االداب1

 .ر القرآن یهدی2

 ر نداء االسالم3

 ر صوت المبلغین4

 ر اعالم الشیعه5

 ر مبادی االسالم ) بزبان انگلیسی(6

 ر صوت العتره7

 ر ذکریات المعصومین8

 ر صوت االسالم9

 وبه المسائل الدینیهر اج10

 .االسالمیه، همراه با مجالت و نشریات دیگر فةالثقار منابع 11

 ـ بناء و بازسازی مساجد5

ترررمیم و بازسررازی   ،، بناءالعظمی شیرازی  اهلل آیتاز فعالیتهای اجتماعی مرحوم  

مساجد مخروبه بود که تعداد پنجاه مسجد را بازسررازی و نوسررازی نمودنررد، از جملرره 

 حرریّ  دمسررج ،  الّحر )محلرره حررر(  ، مسجد حیّالحسین  مسجدی در محلة حیّ  آنها،

و برای این مساجد هیئتی را به نام هیئت مساجد تشکیل دادند ،  السعدیه )محله سعدیه(

 .فرش و چراغ مساجد رسیدگی نمایند ،تا نسبت به نظافت

 ـ بناء و ترمیم مدارسی دینی6

ه، مدرسرره  مدرسرره حسررینّی  : بودنررد ماننررد   تعداد این مدارس بالغ بررر سرری مدرسرره دینرری 

همچنررین چنررد مدرسرره    . رضویه، مدرسه ابن فهررد حلرری، مدرسرره شررریف العلمرراء و غیررره 

مدارس الحفاظ برررای حفررظ قرررآن کررریم و تعلرریم دروس    : تأسیس نمودند که عبارتند از 

  «ت دینی و اخالق برای پسران و دختران و آموختن صنایع دستی، و مدرسه »کتاب و عتررر 

، این مرردارس همرره در  االمام الصادق  ابتدائی مدرسه  .. . ت تربیت خطباء و مبّلغین و جه 
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شهر مقدس کربالء قرار داشتند مدارس دیگری هم در شهرهای مختلررف عررراق تأسرریس  

 . ای در مدینه الثوره بغداد ای در بغداد الجدیده، و مدرسه مدرسه   : نمودند از جمله 

 ـ درمانگاه قرآن حكیم7

ه در جهررت مسرراعدت بیمرراران تأسرریس گردیررد کرره ضررمن معاینرره ایررن درمانگررا

و با بهره گری از اطباء کاردان و  .دادداروهای الزم را در اختیار آنها قرار میبیماران،

بهترین تجهیزات پزشکی و بخش پانسمان توسط پرسررتاران زن و مرررد، تنهررا مبلررغ تررا 

ین درمانگاه در خیابرران امررام محل ا .کردچیزی را در مقابل ارائه خدمات دریافت می

 .مقابل کتابخانه مرکزی قرار داشت علی

 ـ بنیاد ازدواج8

این مؤسسه در رابطه با محرومان و کسانی که به جهت فقر نمی توانسررتند ازدواج 

تمام ایررن  .دادمی نمایند، تسهیالتی فراهم نموده و کمکهای مادی در اختیار آنها قرار

رفت که برررای می  ارمکار خود یک اقدام اجتماعی به شکمکها بال عو  بود و این  

در امر که قادر به ازدواج نبودند، را جوانانی  جامعه،  مبارزه با فساد و انحطاط اخالقی  

 نمود.ازدواج مساعدت می

 ـ تعظیم شعائر 9

مدارس حفظ قرآن به یک عمل ابتکاری دست زده و اقدام  ،  در یک حرکت صحیح 

مودند که در جشنها و مناسبتهای دینی و اسالمی بررا چهررره ای نررو و  به تربیت پیشاهنگانی ن 

و تمررام شررهر کررربال را در    نمودنررد ابتکاری که نمایانگر فرهنگ اسالمی بررود شرررکت می 

می سرررار جشررن و سرررور نمرروده و در  ال و اعیرراد اسرر   های والدت اهررل بیررت مناسرربت 

 کردند. ی می ماالمال از سوگواری و عزادار   بیت های شهادت اهل مناسبت 

 ـ باشگاه اسالمی10

این باشگاه برای رفرراه حررال جوانرران و گذرانرردن اوقررات فراغررت آنرران خصوصرراً 



   53همگام با مرجع راحل های فرهنگی در عراقفعالیت زندگی نامه  بخش اول:

در این باشگاه همه گونه لوازم تفریحی سررالم   .عصرها و اوائل شب، تأسیس یافته بود
همراه بررا مجالت اسالمی و علمی و ادبی، فراهم بود   از جمله وسائل ورزشی، کتاب،

کرره توسررط بعضرری از بررود.    ترروأمبح  و گفتمان فکری، عقیدتی و دینرری  سخنرانی،  
 .گردیدجوان تحصیلکرده اداره می

 ـ هیأت اعزام مبلغ به خارج11

اساسًا برای این مسئله مهم تبلیغی، یک هیأت وی ه، تشکیل یافته بود که اقرردام برره جمررع  

ن را برره خررارج از کشررور  نمود تا در مناسبتهای مختلف دینرری مبّلغرری می   آوری هدایای مردم 

گردیررد و از جملرره فعالیتهررای  ارسال نماید البته تمام مخارج آنها از سوی آن هیأت تأمین می 

 . این هیأت اعزام چندین مبلغ برای اقامت دائم به کشورهای اروپائی و آفریقایی بود 

 ـ هیأت تبلیغی جوانان12

ای از جوانرران عررده، العظمرری شرریرازی اهلل آیررتبررا راهنمررائی و ارشرراد مرحرروم 

تحصیلکرده و دانشگاهی یررک هیررأت تبلیغرری مررذهبی برره نررام هیررأت تبلیغرری جوانرران 

 .و به این منظور صندوقی خاص برای تأمین مخارج هیأت دایر نمودند  .تشکیل دادند

 :از جمله فعالیتهای این هیأت تبلیغی موارد زیر بود

 .انتأسیس مجالس مذهبی در جهت ارشاد و هدایت جوان :الف

 .چاپ و پخش کتابهای مذهبی در میان اقشار جامعه :ب

 .وتعلیم معارف اسالمی به جوانان مسلمان نشر فرهنگ اهل بیت :ج

 1ـ هیأت تبلیغاتی سیار شماره 13

پرداخت و از جمله بطور مرتب مبلغان می این هیأت به فعالیتهای مختلف فرهنگی

از دیگر فعالیتهای تبلیغرری  .نمودتقل میاسالمی را جهت تبلیغ به روستاها و قصبات من

این هیأت توزیع و پخش کتابهای مذهبی در ایام زیارت حضرررت سررید الشررهداء ابررا 

مانند اربعین و عاشورا، بود کرره گرراه برریش از پنجرراه هررزار کترراب    عبداهلل الحسین  

 .شداز این مناسبتها توزیع می یک مناسبتمذهبی در 
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 2اره ـ هیأت تبلیغاتی سیار شم14

این هیئت شباهت فراوانی با هیأت اول در انجام کارهای تبلیغاتی داشت جز اینکه 

و تمررام   .قملرو تبلیغاتی ایررن هیررأت بسرریار و سرریعتر و گسررترده تررر از هیئررت اول بررود

این هیأت از ماشررین هررائی   .دادمیقرار  شهرهای عراق را تحت پوشش تبلیغاتی خود  

 .« بر روی آن نوشته شده بود2لتبلیغ السیّار رقمکرد که اسم »هیئت ااستفاده می

 ـ دفتر ارشاد مذهبی15

در بعضی از کشورهای جهان، رادیوهررای خصوصرری وجررود دارد کرره در اختیررار 

باشد، آیا در کشور ما مررانعی بزرگ میهای  شرکتهای بزرگ، دانشگاهها یا کارخانه

کرره زیررر نظررر مراجررع   دارد که مسلمانان هم دارای ایستگاه رادیوی خصوصی باشررند

 .تقلید، موجب رشد آگاهیهای مذهبی مردم شود؟ یقیناً پاسخ منفی خواهد بود

همواره این بوده است که  العظمی شیرازی اهلل آیتیکی از اهداف عالیه مرحوم 

و  ی طرراغوتییک ایستگاه رادیوئی برای تبلیغات دینی، فراهم نماینررد، امررا حکومتهررا

 .نمودندقق چنین هدف عالی، ممانعت میاز تح  دیکتاتوریدولتهای 

العظمی شیرازی، بجای این برنامه تبلیغی )رادیوی محلی( یررک   اهلل آیتدر نتیجه،  

مرکز تبلیغی دینی را تأسیس فرمودند که همه روزه بطور مرتب با بلندگوهای قرروی، 

ن ایرر   .نمررودکه در مراکز حسّاس شهر کربال نصب شده بود، برنامه تبلیغرری اجررراء می

مرکز تبلیغی با استفاده این بلندگوها سخنرانیهای متنوع مررذهبی، علمرری و اسررالمی را 

گردیررد، در سرراعات می کررربال ایررراد و ادارهتوسررط شخصرریتهای علمرری و دینرری  ه  ک

 .نمودمشخصی در سرتاسر کربال پخش می

 ـ دفتر تبلیغات اسالمی16

ی، عاشورا، روز عرفرره، و نیاربعین حس  ماننداین مرکز در مناسبتهای مختلف دینی  

کارهای مختلفی از جمله پخررش   در جهت بزرگداشت این ایام بوسیله  غیره، مردم را

نمود و مجالس مذهبی بررا شررکوهی می جزوات دینی، نصب پالکارد و اعالمیه توجیه



   55همگام با مرجع راحل های فرهنگی در عراقفعالیت زندگی نامه  بخش اول:

 .رسیدبه اطالع مردم میها داشت که در سطح وسیعی بوسیله اعالمیهبر پا می

ی تمام توان خود در جهت تشویق و ترغیبت مردم نسبت برره این مرکز با بکارگیر

در سرتاسررر  موالید ائمرره اطهرراراسالمی و اعیاد  مانندینی بزرگداشت مناسبتهای د

پوسترهای مررذهبی و   نصباز دیگر اقدامات این دفتر پخش و    .شهر کامال  موفق بود

مناسب در جهررت پالکاردهائی در نقاط حساس شهر بود که بر آنها آیات و احادی   

 .اصالح جامعه، نوشته شده بودارشاد و 

 هیئت زیارت عتبات مقدسه ـ 17

جات جهررت  هررا و دسررته مقرردمات و تنظرریم هیئررت   یک هیئت به تهیه در یکی از مساجد  

چنانکرره ایررن هیئررت    . کرد می   اقدام و سامرا  مقدسه مثل نجف اشرف کاظمین    عتبات زیارت  

برررد و افطررار روزه  می   هر روز مردم را به شهر سررامراء ی ه  ای و با برنامه در ماه مبارک رمضان  

 . گرفت داران هم به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می 

 ـ دستگاه اعالن و آگهی18

این دستگاه در مرکز کتابخانه عمومی وجود داشررت کرره در رابطرره بررا مناسرربتهای 

ام رساند و در ایّرر میالزم را توسط بلندگوهای قوی به اطالع مردم های  دینی، آگاهی

اعیاد مطالب الزم دربارة مراسم زیارت برای زائرین و هیئتهای مناسبات  سوگواری و  

 .گرددعزادار پخش می

 ـ دار الخدمات االسالمیه19

  :کرداین مرکز اهداف زیر را دنبال می

ی و کوشررش عو ناشرانی که س  نمؤلفاو مجالت،  ها  ر مراسله و ارتباط با روزنامه1

نمودند و از آنان تشکر و قرردردانی کررردن و می  شر فرهنگ قرآن و اهل بیتبه ن

مراکزی که   انتقاد و اعترا  بر نشریات و    -2و مصادر در اختیارشان گذاشتن.    عمناب

به نحوی نسبت به اصول اسالم تاخته و یا تاریخ و ارزشررهای اسررالمی را مررورد انتقرراد 

اشررتباهات آنهررا را متررذکر هررا از طریررق مکاتبه،قرار داده بودند، که ضمن ارتباط با آن

 .نمودشده و از مبادی اسالم دفاع می
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ر ارتباط با مراکز جمعیتهای اسالمی در سرتاسر دنیا کرره ضررمن آشررنائی بررا آنهررا 3

 .دادمی همکاریهای الزم را در جهت پیشبرد اهداف صحیح اسالمی انجام

 تاسر عراقـ تأسیس هیأت ارشاد اسالمی جهت تبلیغ در سر20

 ـ تأسیس حدود دویست هیأت در مساجد 21

کرره اعضرراء آن هررر هفترره   العظمرری شرریرازی   اهلل آیت تحت نظارت مرحوم حضرت  

یکبار نوجوانان منرراطق خررود را برررای آمرروزش قرررآن کررریم، مسررائل شرررعی و اخالقرری  

نمود، و گاهی این هیئتها خررود نسرربت برره چرراپ کترراب، برپررائی جشررنها  می  گردهم جمع 

ترروان برره هیئررت  می   نمود، از جمله این هیئتهررا بی و فعالیتهای فرهنگی و دینی اقدام می مذه 

هیئررت »الیقضرره االسررالمیه« و هیئررت »الرروعی  ، «، هیئت »القرآن الحکرریم«»رسول اعظم 

 . اشاره نمود «  و هیئت »االمام الصادق االسالمی«  

 ـ مرکز کاریابی22

طالررب کررار بررود تررا بتواننررد از راه هدف این مرکز کاریررابی برررای افررراد بیکررار و  

 .را تأمین کنندو خانواده خود شرافتمندانه زندگی خود 

هر ساله مجالس جشن با   العظمی شیرازی  اهلل آیتر با نظارت مستقیم مرحوم  23

در شهر سامراء همررراه بررا آذیررن  تولد حضرت قائم آل محمّد تمناسبه  شکوهی ب

 .شدبندی برپا می

، هیئت با شکوهی الروز میالد حضرت امام حسن عسکریر همه ساله در س24

این هیئت در سطح عموم   .شدمیالد آن حضرت به سامرا روانه می  شتهجهت گرامیدا

 .نمودنیز اطعام می

ای از علمرراء بخصرروص بررا عررده  العظمرری شرریرازی  اهلل آیتمرحوم  ر فعالیت  25

در   صررادق شرریرازی  العظمرری سرریداهلل  آیررتشهید سید حسن شرریرازی  و    اهلل آیت

ی، تا آنجا که رادیررو بغررداد را وادار سرراختند مقتررل عجهت تنظیم شعائر اسالمی و شی



   57همگام با مرجع راحل های فرهنگی در عراقفعالیت زندگی نامه  بخش اول:

شررده   ترا که توسط شیخ عبدالزهراء کعبرری)ره( قرائرر   حضرت ابا عبداهلل الحسین

 .پخش کند، ز عاشوراوبود در ر

 .تر تأسیس مجلس مبلغان جهت مبارزه با منکرا26

پیرامون مسائل و مشکالت جهان اسررالم ،  میان علماءر تشکیل مجلس مشورتی  27

 .و مسلمین

 .ر تأسیس چاپخانه قرآن حکیم28

 .در سرنوشت اجتماعی مسلمانان مشارکتر تأسیس »تشکیالت سیاسی« و  29

 و غیر هم.ها لبنانیعتبات مقدسه از  نزائرار تأسیس هیئت و حسینیه برای 30

 .ر تشکیل گروه نمایش و تئاتراسالمی31

 .ر هیئت خادمان مساجد32

 .ر هیئت مسئول ختنه کودکان محروم33

 .ر تأسیس آموزشگاههای فنی34

 .ر همکاری درتأسیس چاپخانة اهل البیت علهیم السالم35

 .مذهبی و اخالقیکتابهای ر شو نر هیئت تألیف 36

 .ر برگزاری مجالس وعظ به صورت سیّار در منازل37

 .دینیهای جشنوارهر هیئت برگزار کننده مجالس و 38

 .ر ایجاد کانونهای فرهنگی39

 .مدارستابستانی ر برگزاری جلسات دینی برای دانش آموزان در تعطیالت 40
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ر چاپ و نشر کتب، که معظم له با همکاری بعضی از شاگران خررود در هیئررت 41

 .ایندصد هزار کتاب چاپ و منتشر نمتوانستند بیش از   امام حسن

دار الصررعالیک )محلرری کرره  برررزمینای بررزرگ در سررامرا، ر تأسرریس حسررینیه42

 و تحقیررق آن را برره  فحررصکرره بعررد از  در آن زندانی بودند(    حضرت امام هادی  

 .حسینیة با شکوه تبدیل نمودند

ر تشویق و ترغیب اشخاص مختلف نسبت به تأسیس حسینیه، که در اثر همرران 43

 .فعالیتها بیش از بیست حسینیه تأسیس گردید

 تشویق و ترغیب افراد به تأسیس هیئات حسینی و محافل قراءت قرآن که بررر  -44

 ر آن صدها هیئت و محفل قرآنی در مختلف شهرها دائر شد.اث

گرران برره تحصرریالت حرروزوی کرره در اثررر آن صرردها وباترغیررب و تشررویق نو -45

 شدند. ههای علمینوجوان وارد حوزه

، به متوّج شدن به تاج مالئکه و ترغیب و تشویق جوانانِ تحصیل کرده حوزه  -46

کرره بررر اثررر آن  لباس رسول خدا و اهررل بیررت عصررمت و طهررارت  بهملبّس شدن  

 ها را پر کردند.ألصدها اهل علمِ مفید جامعه خ

ترغیب و تشویق بسیاری از اهل علم را به تألیف، منبر و محراب کرره در اثررر   -47

 عه اسالمی نمودند.آن مؤلفان، منبریان و محرابیان زیادی تحویل جام

 .صندوق قر  الحسنه برای انجام کارهای خیرمؤسّسات تأسیس تشویق به  ر 48

نی یخاص جهت پذیرائی و اطعررام زائرررین حسرر   هاییهیئتتأسیس  تشویق به    ر  49

 .در روز عاشورا

در هر هفته از طرف معظررم لرره کرره خررود سه جلسه سخنرانی توجیهی   تشکیلر  50

 .فرمودنداضه میفایشان ا



 

 

 

 

 

 مبارزه خاندان شیرازی 

 با حكومتهای دیكتاتور عراق 

 

تردیدی نیست که تمام حکومتهائی که طی چند دهررة اخیررر در عررراق برره قرردرت 

مررردم بودنررد و در راسررتای نررابودی و هتررک   لنشستند، دیکتاتوران و غارتگران امرروا

 .داشتندنمودن حقوق مردم گام بر می لات دینی و پایماسمقد

همررواره در برابررر آن    العظمرری حرراج سررید محّمررد حسررینی شرریرازی   اهلل یت آ مرحوم  
نمودند و به صورتهای مختلف نسرربت  دست نشانده و زورگو ایستادگی می های حکومت 

العظمرری حرراج  اهلل  آیررت )در ایررن میرران    دادند می   به حرکتهای ضد دینی آنها واکنش نشان 
نمودنررد و در هررر  می   همراهرری نیررز همررواره آن عررالم مجاهررد را    سید صادق شرریرازی 

هررایی راه  از جمله.  موقعیتی یار و یاور و همراه و همگام همیشگی آن فقیه مجاهد بودند( 
 :اتخاذ نمودند عبارت بودند ازها که در مقابله با ظلم و فساد آن حکومت

 دوران حكومت سلطنتی 

ی که در مجررالت متعررددی کرره توسررط دسررتگاه تبلیغررات،  دینیر موضع گیریهای  1

الطیبرره و  ةالشــجر  :رسید کرره در کتررابشد و به چاپ میتحت نظر معظم له اداره می
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 ،فی رجل ةحضار :و جهاد و کتاب ةفکر السید حسن الشیرازی   اهلل آیتالشهید    :کتاب

به آن اشاره شده است اما سرانجام حکومت نوری سعید مانع از انتشررار بعضرری از آن 

کرره اخبررار و گزارشررات سرراعت برره   ،اآلداب  مجالت گردید ماننررد مجلرره االخررالق و

رژیررم، اعررالم   ضررد مردمررینمود، و در برابر مواقررف و نظرررات  ساعت را پیگیری می

نمود، یکی از آنها برخورد قاطع و موضع گیری آن مجله نسرربت برره پیمرران موضع می

 .بغداد بود که قراردادی استعماری و خطرناک بود

 . برای تمام حجت و امر به معروف و نهی از منکر تماس و مالقات با مسئوالن امور    -2

در اواخر رژیم سلطنتی »عبدالوهاب مرجان« به جای نوری السعید، نخسررت وزیررر 

 .کرد شیعه استمی شد، که ادعا

آیه اهلل العظمی شیرازی هیئتی را جهت مالقات با او روانه کردنررد، هرردف از ایررن 

ات مقدسه« بود که در زمان ریاسررت سررید دیدار مذاکره در رابطه با »الیحه قانون عتب

محمد صدر در پست ریاست مجلسین بتصویب رسیده بررود امررا بررا کنرراره گیررری آن 

 .مرحوم هرگز اجراء نشد

این هیأت بررا نخسررت وزیررر مالقررات کرررد و در مررورد الئحرره »عتبررات مقدسرره« و 

 .همچنین تطبیق قوانین کشور با قوانین اسالمی با وی به مذاکره پرداخت

، حکومررت العظمرری شرریرازی  اهلل آیررتدلیل همین جرررأت و شررجاعت مرحرروم  ب

آیت فرمان دستگیری معظم له و برادر ایشان  ،  سلطنتی، از طریق رئیس سازمان امنیت

تمرروز   14ظالم ناکررام شررد و کودتررایشهید سید حسن شیرازی را صادر نمود، اما  اهلل  

ه شخصرریتهای کلیرردی بوقوع پیوست که طی آن نوری سررعید و بهجررت عطیرره و کلیرر 

 .اعدام شدندبرکنار شده و سپس رژیم سلطنتی 

 حكومت عبدالكریم قاسم 

کودتای عبدالکریم قاسم بر ضد رژیم سلطنتی، توطئه ای بود کرره از قبررل توسررط 

انگلیس که سالیان دراز در عراق ریشرره دوانررده طرررح شررده پیر  حکومت استعمارگر  
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از همررین هنگررام بررود  ،ا به حکومت رسررانیدرها بود، و قاسم بعد از کودتا، کمونیست

علیرره العظمی شیرازی بطور علنی، به مبارزه علیه حکومت قاسم و   اهلل آیتکه مرحوم  

کردنررد و روش وحشرریانه می  از مواضع و عقاید آنها انتقررادکمونیستها شروع نموده و  

عررراق« حرراکم بررود، بشرردت را کرره در سرتاسررر کشررور »  خشن و مستبدآن حکومت  

 .نمودندمی ممحکو

 کتاب »حوار حررول تطبیررق االسررالم  العظمی شیرازی  اهلل آیتدر آن ایام مرحوم  

« (گفتگوهائی با کمونیستها)، »مباحثات مع الشیوعیین («گفتگوی درباره تطبیق اسالم)

و عالوه بر آن ها، مجموعه ای از کتابهررای عقایررد شرریعی و   .را نوشته و منتشر نمودند

اسالم را برای روشن شدن اذهان جوانرران منتشررر نمودنررد از جملرره دین مبین  های  پایه

میزگردهایی را اضافه بر این تألیفات، ایشان    .»العقائد االجتماعیه« و »فی ظل االسالم«

مباحثرراتی نیررز بررا افررراد گرفتررار شررده در چنگررال آن جریانررات و تشررکیل و مشررغول 

 .دادندمی ر آنها ترتیبحرکتهای ضد دین، در دفاع از اسالم و پوچ بودن افکا

رژیررم   نسبت به ضدّ دین بررودنمعظم له در کنار تمام فعالیتهای فرهنگی، مردم را  

کردند و نسبت به سلطه کمونیسررتها بررر کشررور می  بسیج آگاهی داده و علیه آن  قاسم  

 .شدیداً، اعترا  نموده، خواستار اجرا شدن قوانین اسالم در کشور بودند

 عارف و بردارش عبدالرحمن« ی عبدالسالمی»ملی گرا

در این مرحله از تاریخ سیاسی عراق، حزب بعرر  قرردرت را برره دسررت گرفررت و 

ژنرال احمد حسن البکر نخسررت وزیررر گردیررد و میلیشرریا »الحرررس القررومی« را برررای 

دسررت زدنررد، کرره و بیشررتر از آن ارعرراب ملررت تشررکیل داد و برره همرران جنایررات 

 .دندشمی کمونیستهای دوره قاسم، مرتکب

همراه جمعرری از علمررای اعررالم بررا   در این دوره مرحوم آیه اهلل العظمی شیرازی

 .به مبارزه برخاستندها جنایات بعثی

نخست برای اتمام حجت از راه موعظه و ارشاد   مرحوم آیه اهلل العظمی شیرازی
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وارد شررده هیررأتی را برره سرپرسررتی بعضرری از علمررای اعررالم، نررزد عبدالسررالم عررارف 

 :دند، و خواستار انجام موارد زیر شدندفرستا

و ادارات دولترری، اعررم از ها لغو کلیرره قرروانین ضررد اسررالم در همرره وزارتخانرره  -1

 .قوانینی که در دوره سلطنت یا در دوره جمهوری، تصویب شده بود

 .برنامه ریزی در جهت اجرای قوانین اسالمی در کشور -2

العرره و بررسرری قرررار داده و قرروانین وعررده داد تررا موضرروع را مررورد مط  المعبدالس

دروغررین او بررر ملررت های  اما بعد از گذشت زمانی پوچی وعده  .اسالمی را اجرا کند

با تمام قدرت و امکانرراتی کرره  از این رو، مرحوم آیه اهلل العظمی شیرازی  .ثابت شد

همرره پرداختنررد و برره یکبرراره    سررالمدر اختیار داشتند، به مبارزه علیه نظام قررومی عبدال

نویسندگان، گویندگان، جرائد، مجررالت و تمررام حرکتهررای جهررادگر بررر ضررد نظررام 

عبدالسررالم بسرریج شررده و برره مبررارزه برخاسررتند و برره همررین روش مبررارزه در دوران 

 .عبدالرحمان عارف نیز ادامه داشت

 دوره جدید حزب بعث 

ن در ایرر   .تموز رخ داد و سلطه جدید حزب بعرر  آغرراز شررد  17  کودتایتا اینکه  

موقعیت حسّاس، مرحوم آیه اهلل العظمی شیرازی همراه با علمای بزرگ نجف، کربال 

امررا در ایررن دوره   .و کاظمین، برای مبارزه با نظام کررافر بعرر  جدیررد مهیررا گردیدنررد

با برنامه ریزیهای دقیق انگلیس و با برچسبها و تهمتهررای گونرراگون   کودتاگربعثیهای  

علیه نظام و نظائر آن، اقدام به دستگیریهای گسترده دست نشانده اجانب، توطئه    :مثل

همررراه بررا  نموده، ملت مظلوم عراق را سرکوب کردند، آیه اهلل سید حسن شرریرازی

جمعی از علمای مبارز و فعّال زندانی شد، آیه اهلل العظمی سید محسن حکیم، سخت 

ایشان و حرروزه روحی و روانی را که از سوی رژیم حاکم بر های  ترین رنجها و فشار

سید مهدی حکیم، به اتهررام جاسوسرری،   و فرزند ایشان  .نمودندمی  شد تحملمی  وارد

مرحوم آیرره اهلل العظمرری شرریرازی بشرردت در برابررر .محکرروم برره اعرردام گردیرردغیابرراً 
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 جنایتهای حزب بع  مقاومت نموده و مبارزه علنی خود را علیه بعثیها همچنان ادامرره

سسررات خیریرره تعطیررل ؤمو  ن مقاومتها، مجالت توقیف شده  دادند که در نتیجه ایمی

هررزاران نفررر از اعضررای فعررال سررازمانهای   .گردید، فعالیتهای دینی ممنوع اعررالم شررد

بودند، از  متولد در عراقنیاکانشان  خود و در حالی که  ،بودن  بیگانهاسالمی به عنوان  

کویررت مهرراجرت   و معظم له ناچار به ترررک عررراق شررده برره  .کشور اخراج گردیدند

در این هنگام حکم اعدام آیه اهلل العظمی شیرازی غیاباً از سوی حزب بعرر    .نمودند

 .وقت درج نمود صادر شد، که روزنامه »الثوره« خبر حکم اعدام را در آن

داستان مفصلی دارد کرره نیازمنررد   آیت اهلل العظمی شیرازیاین مرحله از مبارزات  

بخشرری از آن مقاومتهررا و حرکتهررای معظررم لرره در   تدوین کتاب مستقلی اسررت، البترره

 .کتاب »الشجره الطیبه« آمده است

سید محمد مرحوم آیه اهلل العظمی خاندان شیرازی به خصوص  فشارهای وارده بر  

موجی شدید در جهرران اسررالم   العظمی سید صادق شیرازیاهلل  آیتو      شیرازی

و دیگررر کشررورهای ان، لبنرران  بخصوص در کشورهای هند، پاکستان، ایررران، افغانسررت

خبر مهرراجرت ایررن دو بزرگرروار برره کویررت و فشررارهای  .ایجاد نموداسالمی و عربی 

در سطح جهان، و در جرائررد و روزنامرره ای را کرره   این خاندان کبیردولت بعثی علیه  

 :کنیممی خبر تبعید و مهاجرت آیه اهلل العظمی شیرازی را درج نمود نقل

 :خود نوشت 8033شماره الحیات« در  :روزنامه

 :»تبعید و مهاجرت علمای مذهبی از عراق ادامه دارد«

اخبار رسیده از بغداد حاکی است که عمررال   :نویسدمی  خبرنگار سیاسی »الحیات«

حمالت خررود علیرره مقدسررات اسررالمی، و رژیم بعرر  عررراق بررا تبعیررد علمررای دینرری،

ایررن حمررالت   .دهنرردمی  مررهاشرف، کربال، و کرراظمین را ادا  -علمیه نجفهای  حوزه

امررام  .عمال رژیم، با تبعید مرجع دینرری امررام سررید محمررد شرریرازی آغرراز شررده اسررت

  .شیرازی، و عده ای از علمای اعالم، اقامت در کویت را انتخاب کرده اند



 

 

 

 

 

 به کویت  مهاجرت از عراق

 

 العظمرری سررید صررادقاهلل  آیررتو    شرریرازی  سررید محمررد  مرحوم آیه اهلل العظمرری

در شرایطی سخت تصمیم به مهاجرت گرفته و بطررور مخفیانرره از عررراق   شیرازی

ی معظم له را محاصره کرده و در صدد بع  عراق، خانه دبمستنظام    .خارج گردیدند

 .دستگیری و اعدام ایشان بود

اهلل العظمرری صررورت گرفررت، آیرره 1391ایررن مهرراجرت در روز هجرردهم شررعبان 

 سوریه و زیارت حضرررت زینررب کبرررینخست به    ،گرامی شانشیرازی و برادر  

ای از عالقمنرردان و بیروت منتقل و از آنجا بنا به دعرروت عرردهشده و سپس به   فمشر

مردم مسلمان کویت، عازم آن کشور شدند که در فرودگاه کویت بررا اسررتقبال گرررم 

 .مردم کویت روبرو گردیدند

ر کویت، مردم دسته دسته برره  اهلل العظمی شیرازی د   ت با پخش خبر تشریف فرمائی آی 

حجررت  به همررین جهررت   . کردند زیارت این دو برادر رفته و آن بزرگواران را مالقات می 

االسالم و المسلمین عالمه حاج شیخ عباسررعلی اسررالمی مرردیر موسسرره »جامعرره تعلیمررات  

 : د ن کن اهلل العظمی شیرازی را به  کویت چنین توصیف می   ت اسالمی« ورود آی 
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منررد امت و بزرگواری ایشان که امروزه مردم کویت از آن بهرهکر  ،»صفای نفس

مردم  کویت بایررد شررکر آن را برره درگرراه باریتعررالی ،  باشند از نعمتهای الهی استمی

 «.این نعمت مبارک را به آنان ارزانی داشته است متعال یبجای آورند که خدا

 های زیربنایی در کویت فعالیت 

سرررکردگی   بررای  یهررای زیربنررافعالیتدر کویررت  شدن خانرردان شرریرازی    قربا مست

 در آن دیار از سرگرفته شد: سید محمّد شیرازیحاج العظمی اهلل آیتمرحوم 

 سیس حوزه علمیهأـ ت1

هنوز یک سال از اقامت خاندان مجاهد شیرازی در کویت نگذشته بود که حوزه 

آنجا به تحصیل ای را تاسیس نمودند و از کشورهای اسالمی، طالب زیادی در علمیه

 .مشغول گردیدند

طلبه از   150حجره بود که    60« دارای  الرسول االعظم  ةمدرسآن حوزه بنام »

این حوزه سهم برره سررزائی   .مناطق مختلف کشورهای اسالمی در آن سکونت داشتند

در رشد اسالم گرائی در آن کشور و سررایر کشررورهای همجرروار بررر عهررده داشررت و 

های ظلم و  فساد و انحررراف را نررابود و مفرراهیم را که پایهخود چراغ پرفروغ هدایت  

 .کرد برافروختدین و اخالق و ارزشهای واالی انسانی را تثبیت می

 ـ تاسیس حسینیه الرسول االعظم2

ی شعائر اسالمی و گسترش انقررالب حسررینی در معظم له این حسینیه را برای اقامه

 .جامعه تاسیس فرمودند

 مـ تفسیر قرآن کری 3

العظمی شیرازی و برادر بزرگوارشان در مدت اقامت هشت سرراله اهلل  آیتمرحوم  

سیر به سبک خاصرری ااین تف  ،دنگفتخود در کویت بطور مرتب برای مردم تفسیر می

در خررالل ان برره راههررای نجررات   .شررد تررا در حررد فهررم و درک عمرروم باشرردمی  بیان

 .ودندنممسلمانان از چنگال استعمار و ظالمین اشاره می
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 کویت اهل بیتـ ترویج فرهنگ  4

 سید صادق شرریرازیحاج العظمی  اهلل  آیتوجود آن مرجع بیداردل و آگاه و  

در کویت یک نعمت خدادای بود که آثار اقامت آن بزرگواران بزودی ظاهر گردید 

یج فساد و بیماریهای اخالقی و اجتماعی در وو دشمنان اسالم با تر  استعمارگرانزیرا  

صدد نابود ساختن تمام ارزشهای دینی در ای اسالمی و عربی مانند کویت به  کشوره

بند و باری به عنوان نرروعی شخصرریت در میرران برخرری ن کشور بودند تا آنجا که بیآ

 .مردم جلوه کرده بود

و آیررت اهلل العظمرری حرراج سررید شرریرازی سررید محمررد  العظمی  اهلل  آیتمرحوم  اما  

د خود توانستند فضای فرهنگی کویت را تغییررر با تجارب ارزشمن  صادق شیرازی

 .حیاء نمایندافرهنگ دینی و شخصیت اسالمی را در آنها و داده 

یررت اهلل العظمرری سررید آو  اهلل العظمی شرریرازی    مرحوم آیتکویت به سوی    مردم

 دو، شرراگردان ایررن آنررانروی آوردند و از برکات انفاس قدسرریه   صادق شیرازی

ت پخررش گردیررده و بسرران چررراغ هرردایت و مشررعلداران بزرگرروار در سرتاسررر کویرر 

جوانرران را هرردایت   فضیلت، از طریق اقامه مجالس مررذهبی و محافررل وعررظ و ارشرراد

از این رو کویت به صورت پایگاهی برای علماء و طالب علوم دینرری در   .نمودندمی

آمد و به شکل محور و مرکزی جهت نشر تعالیم اسالمی در کشورهای مجاور جلوه 

 .کرد؛ خصوصاً در مناسبتهای دینی و ایام ماه مبارک رمضان

و در معیّت ایشان آیت شیرازی    سید محمد  العظمیاهلل  آیتعالوه بر اینها مرحوم  

سسررات اسررالمی ؤاقدام به تأسیس تعدادی م اهلل العظمی حاج سید صادق شیرازی

 :نمودند که اهم آنها عبارتند از

 .باشدمی که دارای سی هزار جلد کتاب عظمتأسیس کتابخانه الرسول اال ـ1

کردنررد برررای ی جماعررت میتأسیس سالنی در مجرراروت مسررجدی کرره اقامرره  ـ2

 ...مجالس زنانه، مجالس ترحیم و دعا و نیایش و غیره
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مؤسسه تجدید بنای مساجد و حسینیان و در اثر آن سه مسجد مخروبه تجدیررد ـ  3

 نباشد.

 ت اسالمی نشر مجالـ 5

 :بود از که عبارت

 .برای عموم مردم :ر »االیمان«1

 .« برای جوانانةالحیار »االسالم و 2

 .برای دختران جوان :التقدمیه« ةالفتار »3

 .ر »الهدایه«4

 .ر »الجهاد«5

 .شدبه اضافه سه نشریه ی دیگر که در مساجد منتشر می

برره ها تأسیس حدود دویست کتابخانه در منازل از طریق تشویق صرراحب خانرره  ـ6

 .و بهره گیری از آن تأسیس کتابخانه

در کویررت زیرررا تررا آن ای و یررا هفتگرری( )دهررهتشویق به اقامه مجالس حسینی ـ  7

هنگام اقامرره مجلررس جررز در ایررام محرررم و مرراه مبررارک رمضرران مرسرروم نبررود امررا بررا 

 .گردیدمجلس در منازل و حسینیات برپا می هادهله هر ماه های معظمتشویق

 .کتابخانه بزرگ دیگر به تشویق ایشان تأسیس دو ـ8

 .تأسیس »بنیاد ازدواج« برای ازدواج جوانان مجرد ـ9

الدین کرره در »المراجعات« مرحوم سید شرف:کتاب از جمله  60چاپ حدود  ـ  10

بیش از صد هزار نسخه طی چند نوبررت برره چرراپ رسررید و در داخررل کویررت و چنررد 

 .یع و منتشر گردیدکشور دیگر از قبیل مصر و در مراسم حج توز

 .در دانشگاه مهم سوگواری ابا عبداهلل الحسین  مجالستشکیل  ـ11

پخش مراسم عزای حسینی درروز عاشورا توسط رادیو و تلویزیون کویت به  ـ12

 .لهتشویق معظم
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 تأسیس مسجد و حسینیه الجهراء ـ13

رهای در سایر کشررو  ی الرسول االعظمکتابخانه  :تأسیس موسساتی مانندـ  14

 .مجاور

های هفتگی در روزهای جمعه بعررد از نمرراز و ایررراد سررخنرانی ایراد سخنرانی  ـ15

 .در هر پنجشنبه ی طالب و فضالء در مدرسه الرسول ااالعظموی ه

 .تأسیس یک حمام عمومی و یک غسالخانه در کویت ـ16

 .تعیین ائمه جماعات در مساجد و حسینیات ـ17

 .ای اسالمیایجاد مرکز نشر کتابه ـ18

که به تربیت نویسندگانی از میرران جوانرران تحصرریلکرده تأسیس انجمن تالیف  ـ19

 .پرداختمی جهت نشر فرهنگ اسالمی به قلم روز

موسسه »قر  الحسنه«، خیریه، عالوه بر صررندوقهای قررر  الحسررنه، کرره بررا ـ  20

و اداره جمع آوری هدایای افرد نیکوکار برررای برپررایی جشررنها و فعالیتهررای مررذهبی  

 .کردموسسات دینی در کویت فعالیت می

هائی جهت فراگیری تعلیمات دینی در ایام تعطیلرری مرردارس کرره ایجاد دوره  ـ21

آمرروزان دوره دانررش امرروزان ابترردائی، دوره دانش :شررددر چهررار دوره تشررکیل می

ای جهررت دانشررجویان و آمرروزان دبیرسررتان و دورهای برررای دانشراهنمررائی، دوره

تعلیم و آموزش معارف اسالمی به سبک جدیدی و مطابق با ها  در این دوره  .نمعلمی

که با تربیت جمعی از آنان توانستند   .گرفتی تحصیلی افراد صورت میهوش و پایه

ای در مسائل مذهبی بنویسند که مجموع آنها به صررورت چنررد مقاالت زیبا و سازنده

 .کتاب انتشار یافت

کتاب  50ب، جهت انتشار کتابهای اسالمی که بیش از امرکز چاپ و نشر کتـ  22

 .در طول یک سال توسط این مرکز منتشر گردید

و در معیّررت   العظمرری شرریرازی  اهلل آیررتاز جمله فعالیتهای فرهنگی مرحوم    ـ23

در کویررت ایجرراد انجمنهررای   ایشان آیت اهلل العظمی حاج سررید صررادق شرریرازی
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 .ساعت دائر بود 6الی  3فرهنگی بود که شبانه بمدت 

تماس و ارتباط با مراکز غیر اسررالمی و غیررر شرریعی در کشررورهای مختلررف،   ـ24

 .اهل بیتجهت ارشاد و هدایت آنان به اسالم و مذهب حقه 

 مجاور های دینی در کشورهای فعالیت 

مرکز تربیتی بزرگی بود کرره   ،در کویت  حوزه علمیه مدرسه الرسول االعظم

خطابه، نویسررندگی های  داد و در زمینهو اخالق، پرورش می  نسلها را در جهت ایمان

 .نمود، آماده خدمت میمجاورو سایر فعالیتهای تبلیغی در کشورهای 

اهلل العظمی شرریرازی در مرردت اقامررت خررود در کویررت از طریررق سررخنرانان   تآی

برریش از پرریش گسررترش   مجاورمعارف اسالم را در کشورهای    ورزیده و دانشمندان،

بود و شدیداً مورد هجوم  خیز ای نفتمنطقه ،مجاورو علیرغم آنکه کشورهای دادند  

قرررار شرررق سیاسرری و کمونیسررتی  گمررراه کننرردهغرب و احزاب  چند انسانیفرهنگ  

داشت و اسررتعمار در صرردد نررابودی تمررام آرمانهررای دینرری و مررذهبی در ایررن منرراطق 

که توانستند معارف و اهداف   اهلل العظمی شیرازی از بارزترین رهبرانی بودندتبودآی

اسالمی را ترویج دهند و امروزه بخش مهمی از بیداری اسالمی در این منطقه مرهون 

 سید صررادق شرریرازیحاج  العظمی  اهلل  آیتله و  فعالیتهای اجتماعی اسالمی معظم

سرانجام پس از استمرار مقاومت جهادی و هشت سال مبارزه و تالش پیگیر   .باشدمی

آیه اهلل العظمی شیرازی به ایررران مهرراجرت کردنررد تررا پایگرراهی دیگررر و   در کویت،

تر برای فعالیتهای جدید و کامالً متمایز از فعالیتهای گذشته برگزیده و همچنان وسیع

 .ی حق و نابودی سردمداران ظلم و فساد جهانی قدم بردارنددرجهت اعالء کلمه



 

 

 

 

 

 مهاجرت به ایران   

 

سررید حرراج  العظمی  اهلل  آیتو    العظمی حاج سید محمّد شیرازیاهلل  آیتمرحوم  

برای پی گیری هر چه بیشررتر جهرراد و مبررارزات قلمرری و سیاسرری    صادق شیرازی

 .عال رهسپار ایران گردیدندخود در راه پروردگار مت

طالب و مردم برای آشنا شدن با افکار و خدمات و مبررارزات معظررم ،  فضال،  علما

این استقبال و توجه به ایررن بیررت بررا عظمررت و شخصرریت   .شان شتافتندله به استقبال ای

و برادر بزرگوارشان چنان چشررم گیررر   العظمی شیرازیاهلل  آیتجلیل القدر مرحوم  

العظمی شرریرازی برره ایررران و اهلل آیتبیروت خبر تشریف فرمائی های بود که روزنامه

 .داستقبال مردم از معظم له را بطور مفصل منتشر نمودن

حضور این دو عالم جلیل القدر در ایران مایه برکت و آرامش  برای اهلش بود و 

، قرردم برره قرردم بررا نابغرره دهررر،  همچنرران  العظمی حاج سید صادق شیرازیاهلل  آیت

 .دادندمی خود را ادامههای فعالیت العظمی شیرازیاهلل آیتمرحوم 

 پیگیری نهضت فكری 

قررم نیررز حرکررت فکررری و  شهر مقرردس در ازیشیر العظمی سید محمّداهلل  آیت
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و ،  اردو،  فارسرری،  قلمی خود را که از عراق با تالیف و ترجمرره برره زبانهررای انگلیسرری

  .مختلف آغاز نموده بودند ادامه دادندهای غیره برای انتشار در کشور

معظم له با نشاط وصف ناپررذیری فعالیررت نویسررندگی خررود را ادامرره دادنررد و در 

بررالغ بررر شصررت جلررد از موسرروعه   1399،  1412ود در قم بین سالهای  مدت اقامت خ

  .باشد تالیف نمودندمی جلد 160الفقه را که دوره آن 

 عالوه بر آن دههررا کترراب دیگررر در ایررن مرردت تررالیف نمودنررد کرره از آن جملرره

توان به الوصائل الی الرسائل در بیسررت مجلررد و السرربیل الرری انهررا  المسررلمین و می

 14التغییر النقاذ المسلمین و  ةممارسو الرفاه و السالم و    ةالحریلعالم    ةلجدیدالصیاغه ا

معظم لرره در خررالل ایررن مرردت  .اشاره نمود  جلد کتاب پیرامون تاریخ ائمه اطهار

از جملرره آنهررا  .برریش از هررزار سررخنرانی ارشررادی اخالقرری و علمرری ایررراد نمودنررد

بررود  در مسجد امام زین العابدین هفتگی ایشان در روزهای پنجشنبههای  سخنرانی

کردند درس خارج معظم له نیز بطور مستمر می  از طالب و فضال شرکت  بسیاریکه  

و خررارج اصررول ها هجری قمری ادامه داشت که خارج فقه قبل از ظهر  1399از سال  

شود و علمررا و فضررال حرروزه علمیرره از محضررر درس ایشرران می  بعد از ظهرها تدریس

  .کنندمی فادهبطور وافر است

برادر بزرگوارشرران برره   مانندنیز    العظمی سید صادق شیرازیاهلل  آیتحضرت  

و نیررز جلسررات دروس اخالقرری ادامه تألیفات و تدریس دروس خررارج فقرره و اصررول 

العظمی شرریرازی بودنررد و اهلل آیتپرداخته و پناهگاه امنی برای مردم در کنار مرحوم 

 د بسیاری از محضر علمی و اخالقرری ایشرران بهررره منررددر آن زمان نیز  طالب و اساتی

در حال تبلیغ آیین مقدس اسالم و   کشورهای مختلفگشتند و در حال حاضر در  می

 .باشندمی مذهب حقه تشیع

در آن زمرران زبررانزد    العظمی سید صررادق شرریرازی اهلل  آیت درسی محضر  های  حلقه 

معه همنشینی و مصاحبت با این عررالم  خصوصا قشر جوان جا ،  خاص و عام بود  و اکثر مردم 

 . شدند می   شمردند  و گرد شمع وجودش جمع می  و فقیه ربانی را غنیمت 
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علمرری و هررای هرگررز لحظرره ای از فعالیت بزرگوارشررانبرررادر  هماننرردایشرران نیررز 

نشینند به گونه ای که در ایامی که شررهر مقرردس قررم مررورد هجرروم نمی  تدریس آرام

رار داشت برای تداوم اشررتغاالت علمرری و ترردریس فقرره و وحشیانه رژیم بع  عراق ق

مدت چند ماه را در جوارحرم مطهر ثررامن الحجررج علرری هر دو برادر بزرگوار  اصول  

بسر بردنررد و بررا وجررود مشررکالت   در مدرسه علمیه امام رضا  بن موسی الرضا

گوناگون و کوتاهی وقت به تدریس خارج فقه و اصول پرداختند که محل ترردریس 

 .گردیدمی ظم له مملو از علما و فضال حوزه مقدس مشهدمع

 تاسیس مراکز اجتماعی  

  العظمرری حرراج سررید محمّررد شرریرازیاهلل آیررتمرحرروم های یکرری از دغدغرره

بود که در ایران نیز  کشورهای مختلففرهنگی و تأسیس مراکز دینی در های  فعالیت

برررادر ، راه مقرردس نیررز باشررد کرره در ایررنمی خدمات آن مرجع راحل بسیار ملمرروس

ایشرران را  العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیاهلل  آیتبزرگوارشان حضرت  

کردند و پس از ارتحال ایشان نیز زمام امور را در دسررت گرفترره و ادامرره می  همراهی

 .باشندمی دهنده و پیگیر مستمر آن خدمات ارزنده

  :باشدمی سسات به شرح ذیلؤاز جمله آنها م

  :مدارس

 قم  مدرسه الرسول االعظم .1

 قم  المنتظر مدرسه االمام المهدی .2

 قم  مدرسه االمام الهادی .3

 قم  مدرسه االمام الباقر .4

 قم  مدرسه االمام الحسین .5

 قم  مدرسه الشهید السید حسن الشیرازی .6
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 بانوان قم  مدرسه الزهرا .7

 مشهد  مدرسه االمام الرضا .8

 ها  کتابخانه

 قم  بن ابیطالب کتابخانه االمام علی .9

 اصفهان  کتابخانه آل الرسول .10

 انتشارات ایمان قم  .11

 قم  انتشارات دار المهدی .12

 موسسه الفکر االسالمی قم  .13

 یزد کتابخانه دار الحسین  .14

 بانوان قم  کتابخانه الزهرا .15

 مساجد 

 قم  مسجد االمام الحسین .16

 قم  مسجد االمام زین العابدین .17

 قم  مسجد االمام الرضا .18

 قم  مسجد االمام الحسن .19

 قم  مسجد السیده المعصومه .20

 مشهد  مسجد الزهرا .21

 صندوقهای قرض الحسنه  

 تهران  صندوق قر  الحسنه سید الشهدا .22

 اصفهان  صندوق قر  الحسنه سید الشهدا  .23

 تبریز  الحسنه سید الشهداصندوق قر   .24

 رهنان اصفهان  صندوق قر  الحسنه سید الشهدا .25
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 مشهد  صندوق قر  الحسنه سید الشهدا .26

 یزد  صندوق قر  الحسنه سید الشهدا .27

 قرچک ورامین  صندوق قر  الحسنه سید الشهدا .28

 آدریان اصفهان  صندوق قر  الحسنه سید الشهدا .29

 قم  اد االئمهصندوق جو .30

 صندوق قر  الحسنه کهک قم  .31

 مشهد  صندوق حسین بن علی .32

 ها حسینیه

 حسینیه اصفهان  .33

 حسینیه فاطمیون در دهنو اصفهان  .34

 در رهنان اصفهان  حسینیه سید الشهدا .35

 در درچه پیاز اصفهان  حسینیه سید الشهدا .36

 اصفهان  در آدریان حسینیه قمر بنی هاشم .37

 حسینیه یزد  .38

 حسینیه شهر ری  .39

 حسینیه اهواز  .40

 حسینیه شیراز  .41

 حسینیه مشهد  .42

 . حسینیه میبد یزد 43

 حسینیه قزوین  .44

 حسینیه تهران  .45

 حسینیه محالت  .46

 کاشان  حسینیه سید الشهدا .47
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 قم  حسینیه دار الحسین .48

 قم  حسینیه سید الشهدا .49

 حسینیه زینبیه قم  .50

 حسینیه قرچک ورامین  .51

 حسینیه دولت آباد اصفهان  .52

 حسینیه ملک شهر اصفهان  .53

 تهران  درمانگاه سید الشهدا .54

 تهران  بنیاد ازدواج سید الشهدا .55

 

 بزرگوار  نهضت علمی دو برادر و روزهای امید 

 در جوار کریمه اهل بیت

هررر ،  خررود  بزرگواردر کنار برادر  ،  سید صادق شیرازیالعظمی حاج  اهلل  آیت

سیسررات و ألیفررات و تأداشررتند و  بررا تمی  روز قدم موثری را در راه قرآن و عترت بررر

نمودنررد و برره چیررزی جررز می  روز به روز قدرت شیعه را در جهان مضرراعف،  تبلیغات

اهررل و مررذهب   رسیدن برره مدینرره فاضررله آل اهلل و جهررانی شرردن معررارف حقرره تشرریع

اهلل آیتبیت    .نشستندمی  اندیشیدند و دورا دور خورشید امید را به نظارهنمی  بیت

 .العظمی شیرازی پناهگاهی بود برای مسلمانان  و حتی ادیان مختلف

ارزش واالی ایررن خانرردان ،  حضور رهبران ادیان مختلف در بیت بزرگ شیرازی

درخشرران فقاهررت و  کشررید و درخشررش دو خورشرریدمی را برره رخ جهانیرران بررزرگ

 .بخشیده بود ستارگانی که در کنارشان بودند زینت دیگری به عش آل محمّد

د داشررت و نامالیمات دنیا کرره جررای خرروها  یگذشت، سختمی  همه چیز به خوبی

گذشررت می زندگی به آرامی و سررکوت،  ولکن از آنجایی که دنیا زندان مومن است

یا خورشررید درخشررانی از ایررن بیررت النررور که ناگاه زمین و زمان ملتهب شدند که گو
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برگررردد و قررم را بررا خورشرریدی   عزم سفر کرده تا نزد موالیش اباعبداهلل الحسررین

 .دیگر از افق کربال تنها بگذارد

 غروب خورشید فقاهت

 1380آبرران  ق  هررر.   1422شرروال المکرررم  سررال    دوم در  انا هلل و انا الیه راجعون؛  
و  خورشید علم و    ، نابغه عصر شد و غمناک  ک  بار دیگر آسمان شیعه تاری   شهر.

العظمی حاج سررید محمّررد حسررینی شرریرازی  در آسررمان  اهلل  آیت فقاهت حضرت  

و برره    ند شهر مقدس قم  غروب کرد ،  و پناهگاه اهل بیت   عش آل محمّد 
 . ند ملکوت اعلی پیوست 

او نشست کرره سوگ  با درگذشت ایشان جهان اسالم فقیهی را از دست داده و به  
سن جوانی پس از چهل شب چهارشنبه تشرّف به زیررارت مسررجد سررهله و سررپس   در

کرره فرمودنررد:   بیتوته در مسجد کوفه و فرمان امام حیّ غائب حضرت ولیّ عصررر
بنویس، تألیف و نوشتن را آغاز کرده و بیش از هزار و دویست جلد کتاب ارزشمند 

 نموده نوشتند. آن جمع آوری را درو مفید که خالصه فرهنگ قرآن و عترت 

کرره فرمودنررد: بنررویس، آنقرردر در راه   ایشان در اثر فرمان حضرت ولی عصررر
اسالم، قرآن و عترت قلم زده و نوشتند که انگشت دست راستشان در اثر آن از کررار 

تنررد، لررذا در اواخررر عمررر رفگافتاد و به ناچاری قلم را با دو انگشت: ابهام و بنصر، می
 شد.، مطالب ایشان ضبط و سپس روی ورق پیاده میشریفشان بوسیله ضبط صوت

ایشان براثر عنایتی که حضرت ولرری عصررر نمرروده و فرمودنررد: بنررویس، توانسررتند 

المعارف فقه استداللی را در صدوشصت جلد کتاب و بررالغ بررر   ةبزرگترین دوره دائر

 بیش از پنجاه هزار مسأله فقهی به رشته تحریر درآورند.
 د، مفید و ارزشمند ایشان اتحادیه بین المللی نویسندگان عررربدر اثر تألیفات زیا

 در سال دوهزار لقب سلطان مؤلفین« را به ایشان اهدا کرد.
ایشان انسانی بودند که نه فقط در تالیف سرآمد بودند بلکه در همه ابعاد انسانی و 
 اخالقی به کمال رسیده و زبرران زد مررردم شررده برره حرردی کرره بعضرری از مخالفرران در
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گفتند: نباید به دیدار ایشان رفت، زیرررا وصف ایشان به یکدیگر سفارش نموده و می
چهره و سیمای نورانی او، و نیز سررخن و کررالم دلنشررین او، انسرران را مجررذوب خررود 

 کند.می

به جامعیت در فقه نائل شده   ی حضرت ولی عصرایشان در اثر عنایات خاصّه

 آیت اهلل العظمرری مرعشرریمرحوم  جایی که  تابودند  و برزمان خویش سبقت گرفته  
پس از یکی از دیدارهایشان با ایشان و در حالی که اشک از دیدگانشان جاری شررده 

این جهررت اسررتکه عصررر مررا به  بود به جمعی که آنجا بودند فرمودند: اشک و تأسّفم  
قدر ایشان را نشناخته است، دنیا دویست سال دیگررر نکرده و  آقای شیرازی را درک  

یشان را خواهد شناخت، این سخن کرره حرراکی از واقعیترری اسررتکه ایشرران دارای آن ا
بودند را افراد متعررددی از بزرگرران جهرران تشرریع و حترری جهرران تسررنن بیرران و اظهررار 

 نمودند.
حال ایشان از دنیا رفتند، زعامت و مرجعیت جهان تشیّع بعد از آن فقیه اهررل بیررت 

شررود؟ واقعرراً مع الشرررائط واگررذار میبر عهده کرردام فقیرره جررا  عصمت و طهارت
های مرجعی أعلررم، کامررل و جررامع تواند قدم در جای قدمای میکدامین فقیه وارسته

ها مقلررد در سرتاسررر ونیتواند مرجع و مقتدای میلبگذارد؟ کدام مرجع با بصیرتی می
کره زمین شود، تاجبران کننده خأل بزرگ عروج ملکوتی آن فقیرره و فرزانرره و فخررر 

گاه تواند دوباره ملجأ و پناهیعه و جهان اسالم شود؟ کدامین عالم ربانی و پارسا میش
تواند ادامه دهنده شود؟ به راستی کدامین فقیه اگاه و دلسوزی می أیتام آل محمد

راه پر افتخار زعامت و مرجعیررت صررد و پنجرراه سرراله ایررن خانرردان بررزرگ فقاهررت و 
یت اهلل العظمی حرراج شرریخ آکه بافوت مرحوم رگی زمرجعیت شیعه گردد؟ خاندان ب

ی قمری، توسط آیت اهلل العظمی آقررا حرراج سررید رهج   1281سال    مرتضی انصاری

هجررری قمررری بررا  1312شروع شد. و بعد از ایشان سال   میرزا محمد حسن شیرازی

و سپس در سال   مرجعیت آیت اهلل العظمی آقا حاج شیخ میرزا محمد تقی شیرازی
فرزنررد برومنررد میرررزای بررزرگ حضرررت آیررت اهلل   جعیررترقمری بررا مهجری    1338

بررا  هجررری قمررری 1355و سپس در سررال  حاج سید میرزا علی آقا شیرازیالعظمی  
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یررت اهلل آو مرجعیررت    یت اهلل العظمی حاج سررید میرررزا مهرردی شرریرازیمرجعیت آ

حرراج یت اهلل العظمرری  آ، و سپس با مرجعیت  العظمی حاج سید عبدالهادی شیرازی

 ساللةاستمرار پیدا کرد، بله احدی شایستگی آن را نداشته جز    سید محمد شیرازی

السادات و خلف صالح و دانشررمند خانرردان شرریرازی، فقیرره صررمدانی و عررالم ربررانی، 
 .یت اهلل العظمی آقا حاج سید صادق حسینی شیرازیآحضرت 

را بهررت زده کرررد و جهان ،  خبر ارتحال غمبار آن نابغه دوران و آن پیشوای دینی
 .همگی در تحیر غروب آرام و نابهنگام خورشید علم و فقاهت در آسمان قم شدند

العظمرری حرراج سررید محمّررد اهلل آیررتحضرررت خبر ارتحال غمبار سلطان المولفین 

بازتاب  جهانی داشت و سیل عظیمی از عاشقان علررم و فقاهررت و   حسینی شیرازی  
ی برای تشیع پیکررر مطهررر و خسررته آن عررالم ربررانی عالقمندان و مقلدان آن عالم ربان

 .راهی قم شدند
  کررم و پس از تشییعی باشکوه   جهان اسالم    پیکر مطهر این مرجع عالیقدر   آخراالمر 

اهلل العظمرری    آیــة حضرررت  برادر بزرگوارشان  توسط بر آن پیکر پاک نظیر  و اقامه نماز 

برره خرراک   ومه فاطمه معصرر در حرم مطهر حضرت    سید صادق حسینی شیرازی 
منان و ارادتمندان به سرراحت مقرردس  ؤ محل زیارت م  مزار مطهرش  و امروزه  سپرده شد 
 . باشد می   علم و عالم 
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 آغاز زعامت و مرجعیت  

 العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی اهلل  آیت حضرت  

بررا آن    نی شرریرازی  العظمرری حرراج سررید محّمررد حسرری اهلل  آیت حضرت  مرجع راحل  
بایسررت  می   درایت و آگاهی خاصی که نسبت به عصر خررویش داشررتند و از آنجررایی کرره 

  شرریعیان برره جهرران معرفرری و مرجعیررت  خلررف صررالح و جانشررینی مناسررب  برررای زعامررت  
،  در متنرری مهررم و ترراریخی ،  باشد   نمودند که از لحاظ علم و فقاهت نیز سرآمد روزگار می 

را   شرریرازی حاج سررید صررادق حسررینی العظمی اهلل آیت حضرت  ، عالم کامل و جامع 
بعنوان جانشین و ادامه دهنده مرجعیت جهان اسالم برگزیدند و تمررامی شرریعیان و پیررروان  

شررمع وجررود    ِگرررِد، پروانرره  همانند را دعوت نمودند که  اهل بیت عصمت و طهارت 
و  تقلیررد  مرجررع  رگ  این نادره روزگار بگردند و از انفاس قدسی این احیرراگر شررعائر و بررز 

درگاه او را پناهگاه و جنت المررأوای  ،  د ملجأ دینی کمال بهره را ببرند و ایتام آل محّم
 . خود بدانند 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علي محمد و 
 آله الطاهرین

 

زی  حاج سید صادق شیرااهلل  آیتاما بعد، به تحقیق حضرت  

به مرتبه باالیی از مقام اجتهاد رسیده است همان    دامت تأییداته

 .گونه که لمس کردم، و همچنین مقام واالیی از تقوا و عرردالت

و ایشان را شایسته مقام فتوی و تقلید و هر آنچه کرره یررک فقیرره 

 .دانممی شود،می عادل عهده دار

ه مسررائل بنابراین تقلید از ایشان و رجرروع برره ایشرران در کلیرر  

باشررد، و او را برره تقرروی می  مشروط به اجازه مرجع عادل جررایز

 بیشررتر و احتیرراط کرره راه نجررات اسررت در کلیرره احرروال توصرریه

کنم تا به گرد ایشان می برادران ایمانی را سفارش  و نیزکنم،  می

 .اسررتفاده کننرردها  جمع شررده و از وجررود ایشرران در کلیرره زمینرره

سدید کننده برروده و تنهررا او یرراری توفیق دهنده و ت  ی متعالخدا

 .دهنده است
 سید محم د حسینی شیرازی                   
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 میراث بزرگ 

م   و ح ر ت م ی هلل  آ ی ا ز ا ر ی ش ا ض ر د  ی س ج  ا د   ح ر ر ش ر ا د  ن ز ر د    ف ی ر ر س ی  ر ر م ظ ع ل ا هلل  ا ت  ر ر ی آ ت  ر ر ر ض ح

ی  ز ا ر ی ش د  م ح ا   : م د خ ز  ل   ی ا ا ع ت ى   م ا م م ه  م ه ه  ک م  ه ا و ا ،  خ م ش  ا م ل ن ،  ع خ ا ر س ر ر م ن  ا ن و  ،  ا ا  ر ر م ن  ا ر ر ن ز

ا   م ن  ا د ر ر م ا گ د ن ا م ث  ا ر ی م ز  ا ا  ت د  ن ا د ر گ ق  ف و م ا  ل   ر ح ا ر ع  ج ر ن    م ر ر ی ا ز  ا ه  ر  ر ی و ه  ر ر ب  ، ه د ر ک ت  ظ ف ا ح م

گ  ر ز ب ث  ا ر ی ت  ،  م ر ض ح ى  ن ع ة ی ی هلل آ ش  ا ر ا د ر ب ن ا ر ر م ر ف ش  ز ا ر ی ر ر ش ى  ن ی س ح ق  د ا ص د  ی س ج  ا ح ى  م ظ ع ل ا  

م  ی ن  . ک

 یادگار آفتاب 

در ارتحررال پرردر   نیررز  فرزنررد مرجررع راحررل(مین  دوّسید مرتضی شرریرازی)اهلل  آیت

 :بزرگوارشان فرمودند

زنده است، چرا که میراثى بزرگ بر جرراش   العظمی سید محمّد شیرازیاهلل  آیت

، چه این کرره ندهنوز زنده ا ایشانکه هیچ گران بهایى همسنگ آن نیست و   ندگذارد

، نددانشمندش بزرگ و شخصیتى وارسته و عبدش صالح را براش مررا برره جرراش گذاشررت

 .یابدمى با وجود او قرار و آرامشها بزرگ مردش که قلب

و فقیهررى کررم نظیررر، یعنررى حضرررت  عالیقدرمرجعى   زیرا  ند،اهمچنان زنده  ایشان

 .ندرا به یادگار نهاد  العظمى حاج سید صادق حسینى شیرازشاهلل تآی

عالمى وارسررته و مررردش بررزرگ کرره حرردود نرریم قرررن بهترررین یرراور بررراش برررادر 

رضوان اهلل تعالی  ن شیرازشسید حس هلل ا تایشان پس از شهید آی .ندبود انبزرگوارش

و به منزله بازوش راست و پشتوانه   نددر تمام لحظات، در کنار برادر حضور داشت  علیه

 .ایشان بودندمحکم و مورد اعتماد 

، چرا که مردش از خانرردان  اند درجاته زنده   هلل العظمى شیرازش اعلى ا   هلل ا   ت آرش، آی 

دهنررد؛ چشررمه  مى   گواهى اش  وارستگى علمیه، به علم و  هاش باقى است که حوزه  ایشان 

  . از آن برگرفت نمى   از آن نوشید و بایستى اش  جوشان دانش که باید جرعه 



   83طلوع خورشیدی از افق کربل  بخش اول: زندگی نامه 

علمررى ایشرران، خررود هرراش شناسند و کتابمى  علمیه جایگاه واالیش راهاش  حوزه

و برره تحقیررق نررام آن مرجررع   ایشان استگواه بر مقام بلند علمى و مراتب رفیع دانش  

اال مقام جاودان خواهد ماند، چرا که چنین میراث علمى سررترگى را و سید و  عالیقدر

 .اندبه یادگار نهاده

   العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیت ابعاد شخصیتی حضرت 

 فدایی حسینیاهلل آیت از نگاه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 العظمى شیرازش؛ مرجعى با کفایت، دلسوز و چاره ساز  اهلل آیت

من أصبببو ولببم یهببتم بببامور المسببلمین فلببی  »   : مده است در حدی  شریف آ 

؛ مسلمان نیست هرکه صبح کند و نگران حال نابسامان مسلمانان و به فکر چاره جویى  بمسلم 

   1. آن نباشد«

این حدی  شررریف محکّررى اسررت بررراش تمییررز دادن مسررلمان واقعررى از مسررلمان 

مانى نسبت به اسالم و ظاهرش، و نیز مالک و میزان شناخت درجات اعتقادش هر مسل

باور قلبى او، بلکه توجّرره و هوشرریارش او نسرربت برره وظررایفى کرره اسررالم بررر عهررده او 

 .گذاشته است

محکّ بودن این حدی  شریف نسبت به افراد متنفّذ جامعه، زُعمررا، رؤسررا، اُمرررا و 
 .وُزرا، على الخصوص علما و مراجع دین کاربرد بیشتر و روشنترش دارد

چه در مکه معظمه و چه در مدینه منرروره   بینیم رسول خداىم  به همین جهت
ه از شدّت نگرانى او به حال نابسامان مسلمانان و از کثرت تفکر و اندیشرریدن در چررار

در مکرره معظمرره بررا مشرراهده   جویى آن خواب و آسایش نداشتند، خدیجه کبرش  
یررا رسررول   :ارنددمى  چنین حالى از رسول خدا بعد از بعثت، دلسوزش نموده و عرضه

 
 . 5، ح 164، ص 2کافى، ج  -1
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ترسررم شررما را از پررا درآورد، قرردرش مى شبانه روزش شما هستمهاش  اهلل! نگران تالش
»لقررد ذهررب   :فرماینرردمى  هم به خواب و آسایش تن دهید، حضرت در جواب ایشان

به تحقیررق کرره وقررت خررواب سررپرش شررده و   کبری  خدیجهای  وقت النوم یا خدیجه؛  
 .ت«دیگر فرصتى براش آسایش و آرامش نیس

بیشررتر از آن را حضرررت در مدینرره ، بررود  در مکه معظمه  این حال رسول خدا
منوره داشتند و تاریخ آن را ثبت و ضبط نموده است که همیشه حضرررتش در مقرردّم 

 .جبهه و سپر بالش مسلمانان بوده اند

چرره در مکرره معظمرره و   بینیم موالش متقیان و امیرمؤمنان مى  و به همین جهت نیز 
ینه منوره و چه در کوفه مشرفه براش حراسررت از مصررالح مسررلمانان و سررامان  چه در مد 

شناختند، خواب و آسایش نزد ایشان معنررایى  نمى  بخشیدن به نابسامانى آنان شب و روز 
نداشت و حتى در وقت شب و سحر هررم ر کرره هرگررز نشررد فجررر طلرروع کنررد و چشررم  

یررا آفترراب طلرروع نمایررد و    حضرت را خواب ببیند ر حاضر نبودند صبح گردد و فجررر و 
اموال بیت المالى که شب هنگررام رسرریده بررود بررین مسررلمانان توزیررع نگررردد، اصررحاب  

  : گویند مى   باوفاش حضرت نگرانى خود را از تالش شبانه روزش حضرت اظهار داشته و 
ریزش بفرمایید کرره  باالخره براش سالمتى خود برنامه   قدرش هم براش خواب و آسایش و 

»اذا نمت باللیل ضّیعت نفسی واذا نمررت بالنهررار ضررّیعت    : فرمایند مى   حضرت در جواب 
رعیتی؛ چنانچه شب بخوابم خود را از مناجات خرردا محررروم و ضررایع کرررده و چنانچرره  

 1. روز بخوابم رعّیت، ملت مسلمان و امت اسالمى را نابسامان و ضایع نموده ام«

ابع و پیرو رسول خدا و اهررل بینیم علما و مراجع دین که تمى  و به همین جهت نیز

العظمى حرراج سررید صررادق   اهلل آیتهستند مانند حضرت    بیت عصمت و طهارت

چه در کررربالش معلررى و چرره در کویررت و چرره در قررم مقرردس ر   حسینى شیرازش

العظمررى حرراج سررید محمررد   اهلل آیررتحضرررت    شررانبزرگوارمرحرروم و  همانند اخوش  

 
 . . موسسه البالغ ـ بیروت 1986اپ دوم، سال  چ ،  148السبیل إلى إنهاض المسلمین، ص -1
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هنگى عظرریم بررا نوشررتن برریش از هررزار که توانستند یک انقالب فر  حسینى شیرازش

حضرررت   مرحرروم و ارجمندشررانعنوان کتاب مفید به وجررود بیاورنررد و هماننررد پرردر  

العظمى حاج سید میرزا مهدش حسینى شیرازش و دیگر خاندان شرریرازش ر در   اهلل آیت

تالش شبانه روزش و خستگى ناپذیر براش سامان دادن به حال نابسررامان مسررلمین بسررر 

ت و عمر خود را براش خدمت به اسررالم و مسررلمین، بلکرره کررل بشررر وقررف برده و وق

نمودند، و در بیست و چهار ساعت بیش از چهررار سرراعت بررراش خررواب و اسررتراحت 

اختصاص ندادند معظم له که مدارک علمى را طبق روایات شریفه »العلم مع التقرروش 

 ش در جامعرره بشرررشقوّه« تا مرز استنباط و اعلمیت ترروأم بررا تقرروش، شرررط اثررر گررذار

دانند، لذا خود را تا حدّ امکان به اوج قله علم و تقوش ارتقا داده و از لحاظ علمى مى

أعلم و از جهت تقوش اتقى گشتند، تا بتوانند تأثیر گذارش بیشترش در جامعرره انسررانى 

  .داشته باشند و نابسامانى مسلمانان و مظلومان جهان را سامان بخشند

-خارج فقه و اصول، کتابهاش بح  :ز لحاظ اعلمیت معظم لهشاهد این مدّعى ا
هاش علمى و استداللىِ »بیان األصول« و»بیان الفقه« معظم له بوده و گواه این معنررى از 
جهت اتقى بودن ایشان سیره و رفتار اخالقى و تقوایى، فررردش و اجتمرراعى معظررم لرره 

 .است
ن مسلمانان، بلکه مردم کل جهرران، و نیز دلیل نگران بودن معظم له از حال نابساما

 .اندیشه چاره جویى ایشان براش آنان است
بسیارش از فقهاش معاصر و علماش اعالم عصر حاضر وقتى درباره خانرردان شرریرازش از  

شود ر که حتى براش خود نیز اتفاق افتاده ر در جواب، به این امتیاز بارز ایررن  مى   آنان سؤال 
جویى آنان را تا حّد جان نسرربت برره سررامان بخشرریدن برره    دل سوزش و چاره   : خاندان یعنى 

   . آرش   : فرمایند مى  حال نابسامان مسلمانان و مظلومان جهان اشاره و تصریح 
هاش ایشان براش تحقق بخشیدن به این هدف تا حدّ جان پیش رفته اند، لذا فعالیت
ة الرروثقى« مستمر علمى، فقهى و اصولى از قبیل تعلیقه کامل بر کتاب شررریف »العرررو

که کارگشاش خیلى از فروعات فقهى محل ابررتالش مررردم اسررت و مقدمرره نوشررتن بررر 



86      خورشیدی از افق کربل 

توضیح المسائل که گره گشاش بسیارش از اوّلیررات مسررائل اعتقررادش مسررلمانان اسررت 
خستگى ناپذیر اجتماعى و جهانى خود را دنبال هاش  انجام داده و اضافه بر آن فعالیت
دن به حال نابسامان مسلمانان بلکه مردم مظلرروم کررل نمودند، ایشان براش سامان بخشی

 .جهان نقشه جامع و کاملى را تهیه و تطبیق نمودند

کرره مررنعکس کننررده   ینه سازش براش نشررر فرهنررگ اهررل بیررتدر این نقشه زم

فرهنگ واالش قرآن مجید است را با کل وسائل نشر قدیم و جدید پى ریررزش نمرروده 

 بیررتتى و هدایت گر به فرهنگ اصیل اهررلقیدعهاش از قلم زدن و نوشتن کتاب

که تنها فرهنگ انسانى قادر بر رهایى بخشیدن جهان و جهانیان از شقاوت و برردبختى 

اش، هاش ماهوارهو شبکهها  به سوش سعادت، خوشبختى و نجات است تا ایجاد سایت

نان دینى و مدافع حقوق مسررلماهاش اجتماعى، انجمنهاش مؤسسات فرهنگى و کانون

 :و شیعیان جهان که اخیراً راه اندازش نمودنررد و برره نررام »شرریعه رایررتس واتررش« یعنررى

کانون مدافعان حقوق شیعیان در سرتاسر جهان شروع به فعالیت کرده و غیره که همه 

باشررد، مى  نشانگر مرجعیت با کفایت، درایت، بیدارش، هوشیارش، دلسوز و چاره ساز

و چاره ساز را در کنررف خررود و در ظررل توجهررات   خداش متعال این مرجع با کفایت

 .آمین رب العالمین ،محفوظ و مؤید بفرماید ولى عصر

 العظمى شیرازى  اهللآیت روزانه هاى برنامه

بررر پایرره   العظمى حاج آقا سررید صررادق شرریرازش  اهلل آیتوقت و برنامه روزانه  

پروردگررار و   خشررنودیوقف کردنِ خررود در راه خرردا، و ویرر ه سرراختن خررود بررراش  

بنررابراین، بخشررى از وقررت خررود را برره درس و   .خدمت برره بنرردگان او، اسررتوار اسررت

قسمتى از   .ند و بخشى را به قرآن و حدی  و کاوش کردن در آنهانگذرامى  تدریس

 صرررفهررا وقررت روزانرره را در عبررادت وبنرردگى و قسررمتى را در دیرردارها و مالقات

اطررالع یررافتن از حرروادث جهرران امررروز و نیررز براش پى بردن به رویرردادها و    .دنکنمى

گررذرد، و موضررعگیرش مسررئوالنه در مى  اهتمام ورزیدن به آنچه در بستر جهان اسالم
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را صرررف خررود  مقرردارش از وقررت  نیررز  د، و  نرر گذرانمى  برابر این حوادث، سرراعاتى را

رها به کنند، که در این دیدامى  آیندمى  که به دیدارشانهایى  استقبال از افراد و گروه

 دهند و گاه مطالبى را از سررر ضرررورت و نیرراز بیررانمى  و نیازها پاسخ ها  برخى پرسش

خوابنررد و بعررد از آن بررراش نمى  ایشان در شب بیش از سه الى چهار سرراعت  .کنندمى

دهند مى  جوابکتباً  مردم  کتی  خیزند و پس از آن به استفتائات  مى  تهجد و نیایش بر

 هماننرردکنند، که غالباً در این برنامه کارهایى  مى  د را شروعو آنگاه برنامه روزانه خو

دهنررد، تررا مى تررألیف و نگررارش، بحرر  و ترردریس و تحقیررق، و ماننررد اینهررا را انجررام

 .کنندمى این برنامه را هر روز دنبال .روزشان را به شب برسانند



 

 

 

 

 

 سیره اخالقی  

 شیرازی  سید صادق العظمی اهلل آیتحضرت 

 

 اخالق  اسن محجامع 

عررالمی کامررل و مرجعرری جررامع و معلررم  العظمرری شرریرازیاهلل آیررتحضرررت 

که ابعاد شخصیتی این بزرگمرد اخالقی و اسطوانه علمی جهرران   ،اخالقی نمونه است

از یررم دریررای علررم و معرفررت آن  نمی باید مورد بح  و بررسی قرار بگیرد تا،  اسالم

 .اعجوبه قرن را درک کنیم

اخالق و آداب آنقدر اوج گرفتند که مجاورت و مجالسررت بررا ایشرران   ایشان در زمینة 

لذت بِّخش، آرامش زا و معنویت آفرین بوده و محفررل ایشرران دور از هرگونرره مالمررت و  

آن، که توفیررق الهرری نسرران را    از   خستگی است، زیرا هر مقدار از زمان و حّتی یک لحظه 

مِت ایشان حضور داشته باشد، الجرررم  و در خد   عالیقدر انسان در کنار مرجع    یاری کند و  

انبرروه خرراطرات، قصرره هررا، لطررایف و  سیل پند و اندرز و خرمن معنویت و روحانیررت و  از  

شود که البته همگى آنها اخالص او را بررراش  مى  دقایق ِحکمى و نوادر اخالقى برخوردار 

  معصررومین و ائمرره    م اسررالم خداش سبحان و ارادِت واالش ایشان به رسررول مکررّر
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فهمانند که ایشان واقعررًا خررود را و وقررت خررود را، وقررف خررداش  مى   دهند و به ما مى   نشان 

متعال و خدمت به دین مبین اسالم و نفررع رسرراندن برره مررردم و خرردمت رسرراندن برره آنهررا  

شررود  نمى   که از چهره شان جدا اش  از خوش برخوردش و گشاده رویى و لبخنده  . ند ا کرده 

ه صدر و مهربانى اش؟ از روح بزرگ و سترگ و معنویررت  بگوییم یا از گشاده دلى و سع 

بگوییم یا از اخالص و ارادت واالش او؟ او ادامه دهنررده راه اجررداد  اش  پردامنه و گسترده 

هرریچ    . مطهر و پاک خود، و نمادش از سیرت و منش پرراکیزه و اخررالق حسررنه آنرران اسررت 

زوده شررود، و هرریچ کررس  اف اش  شود مگر آنکه بر ایمان و پاکدلى نمى  کسى همنشین وش 

خوشرره برچینررد و از    ایشرران مگر آنکه از خرمن ادب و نزاکررِت   گردد ایشان نمی همسخن 

  . درسررى و عبرتررى بیرراموزد   تواضعشرران   و   دسته معطر برگیرد و از فروتنررى   ان اخالق واالیش 

همواره همگان را به التزام و پایبندِش به تقرروا و پارسررایى و فراگیرررِش دانررش و ادب   ایشان 

همگان رابه جدیت و کوشش و به ضرررورِت    . د، به خصوص نسل جوان را ن کن مى   وت دع 

د، تررا از آنهررا در راه خرردا و بررراش برترررش  ن خوان مى   داشتن نشاط و فعالیت و همِت واال فرا 

  همیشرره   . اهلل و براش خدمت کردن به بندگان خدا استفاده کننررد   کلمة بخشیدن به نام خدا و  

ن را به قدر مستطاع برآورد، و همیشه به دوستان و همنشررینان  د که نیازهاش دیگرا ن کوش مى 

کنند که در برآوردن نیازهاش دیگران به انرردازه ترروان خررود  مى   خود نیز توصیه و سفارش 

 1. کوشا باشند 

 ملجأ و پناهگاه مردم  العظمی شیرازیاهلل آیت 

مردمرری بررودن و مررردم  العظمی شرریرازیاهلل  آیتاز خصوصیات بارز حضرت  

ر بودن ایشان است که مررردم از هررر گررروه و نرر ادی کرره  هسررتند ایشرران را ملجررأ و دا

 هماننرردرا    ایشررانداننررد و  می  خودروزگارهای  و طبیب آالم و سختیحکیم    ،پناهگاه

 .پندارندمی پدری مهربان و دلسوز و خیرخواه
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 میهمانرران از لررذا  ،مطرح نیسررتو لُغت  زبان  ،  ن اد،  در محضر مبارک ایشان  رنگ

از هر طبقه و سلیقه بررا خصوصرریات ،  دور و نزدیک  یاقصی نقاط ایران و از کشورها

 .برندمی اخالقی و معنوی ایشان آشنا بوده و از محضر مبارکشان بهره، علمی

در خانه و بیت ایشان همیشه بر روی مردم باز است و با رویی گشاده از میهمانرران 

، به اهل خانرره .کشندمی  ان را بر سر همهاستقبال نموده و دست پر از رأفت و عطوفتش

علمررای شرریعه در طررول  فرزندان و نیز دفتر دارانشرران سررفارش نمرروده و مرری فرماینررد:

نکند خدای ناکرده کسی مشررکلی داشررته ،  همواره ملجأ و پناهگاه مردم بودند،  تاریخ 

 .و ناامید بر گرددبرای او در حدّ توان کاری نشود باشد و به ما پناهنده شود 

در و دیوار و قدم به قدم بیت مکرم ایشان خررود شرراهد اسررت کرره هررر روز شرراهد 

میهمانانی از اقصی نقاط  .باشدمی کشورهای مختلفپذیرفتن دهها تن از مسلمانان از 

، کویررت،لبنان،  فلسررطین،  عربسررتان،  ترکیرره،  هنررد،  پاکسررتان،  افغانسررتان،  عررراق،  ایران

یی و امریکایی و آفریقررایی روزانرره ریررزه تاجیکستان و کشورهای اروپا،  قطر،  بحرین

 .خور سفره علم و فقاهت و مرجعیت این عالم ربانی هستند

ایررن خانرره را محررل تسررکین آالم روحرری و مشررکالت ،  اقشار مختلف مردم،  آری

پیمررود می  را  انپندارند و هر غریب و فقیری که به آن دیار آمد راه منزلشمی  خویش

العظمی سررید اهلل  آیتحضرت    شد و در واقع بیت النورِمی  نائل  انو به محضر مبارکش

 .رودمی پناهگاه و جنت المأوای غریبان و محرومان به شمار صادق شیرازی

پیررر و جرروان نررزد ایررن عررالم ربررانی محترمنررد و ،  تمام اقشار جامعه از فقیر و غنرری

 یهمررانتمررام قررد برره احترررام م    اگر نشسته باشند  هرکس به محضر مبارکشان نائل شود

 ایستند و به عموم مردم به میزان شخصیت فکری و اجتماعی و سررنی آنرران احتررراممی

 .گذارندمی

و فقیرره دو خصلت تواضع و تکریم در وجود نازنین این مرجع عظیم الشررأن شرریعه 

شود برره روشررنی می  ل با ایشان رو به روبرای کسی که برای بار اوّ  آگاه اهل بیت

نى از اوصاف واالیى است که تنها بندگان صالح خرردا فروت  .محسوس و مشهود است
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بینند و هم از ایررن جهررت اسررت کرره مى اند، چه این که خود را کوچک  بدان آراسته

  .فروتنى وی گى برجسته ایشان بود .بخشدمى خداش بزرگ آنان را بزرگى

همررین بررس کرره هرریچ   العظمرری شرریرازیاهلل  آیررتو عظمت روحی  در تواضع  

و   رنررد  و با جمع دیدار کنندگان رفتررارش همسرران دا  نندکنمى  را رد  تقاضاش دیدارش

 .رددامررى  ، آنسان که همگان را به تحسین واهنددمى  یکایک آنان را مورد تفقد قرار

  .ندابه ارث برده طاهرینشان فروتنى را از اجداد ایشان

 سلیم و دلی رئوف یقلب

خوش اخالق اند و لبخند زیبا و فوق العاده مهربان و   العظمی شیرازیاهلل  آیت

ملیحی همیشه بر لبان مبارک دارند که شرراید نترروان کسرری را یافررت کرره در نخسررتین 

مجذوب سیره محمّدی ایشان نشده باشد و لبخنررد زیبررا و ملیحشرران او را در ،  برخورد

دیدنررد پرریش از می کسانی که ایشان را در نظر اوّل.دیدار اول شیفته خود نکرده باشد

 ،معنویررت و حقیقررت،  جامعیت علمی و فقهی ایشان  توجهشان را جلررب کنررد  آن که

 .کردمی آنها را متوجه خود، اخالق و کماالت انسانی ایشان

پُر کرده و حرکات  و ائمه اطهار امیرالمؤمنینتمام وجود مبارکشان را والیت 

 .است و سکناتشان یاد آور سیره پاک آل اهلل 

   ی شیرازی العظماهلل آیت عظمت روحی 

 و متفكر بزرگ تونسی مستبصرو شگفتی 

کشررور  یکی از مستبصرین و متفکرررین بررزرگاز  ایخاطرهجا دارد در این جا به  

حرراج سررید   العظمرری  اهلل  آیررتاشاره کرد که در اوّلین دیداری که با حضرررت  تونس  

بررا داشتند از عظمت روحی و اخالقی ایشان به شگفت آمدنررد  و    شیرازیصادق  

 :خدمت معظم له عرضه داشتندانی اشکبار چشم

نیررز   و  کنم، رسررول خرردا  مرری  هنگامی که در چهره گشاده ومتبسم شما نگرراه
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آورم؛ همو کرره دشررمنانش برره منظررور کاسررتن از منزلررت می  را به یاد  امیرالمؤمنین

 .او شرروخ طبررع اسررت(  بــة)فیه دعا  :حضرتش، چون چیزی ناپسند از او نیافتند، گفتند

 .خواستند او را مذمت کنند، اما ناخواسته به ستایش او پرداختندمی ببدین ترتی

از سیره آشکار و محسوس اخالقی ایشان این است که تمررام وجررود نازنینشرران را 

ادب و گذشت و مهرورزی فرا گرفته است و این حرراکی از قلررب سررلیم و رئرروف و 

جرروانی و   نان دورامهربان این اسوه جهان اسالم است کرره  البترره ایررن صررفات از همرر 

 .ی در ایشان ریشه دوانیده استطلبگ

بوده و دیدار ایشان انسرران  سر آمد روزگارمعنویت و روحانیت  ،در متانت و ادب

همانطوری که دوسررت و دشررمن بررر  دارد،وا می را به یاد خدا، رسول و اهل بیت

ای این امر اذعرران دارنررد کرره حترری مشرری و راه رفررتن و سررلوک و جلرروس ایشرران بررر

 .اطرافیان درس است

 العظمی شیرازیاهلل آیت محفل 

است و جز حالوت و شیرینی   محضر ایشان  محفل انس با خدا و ائمه اطهار 

شررود و آن عررالم نمی چیزی عائررد میهمانرران  کالم خدا معارف و مناقب اهل بیت

 دسرریّالعظمی حاج  اهلل  آیتمحضر حضرت    :که  ندجلیل القدر اصفهان چه زیبا فرمود

جلوس در محضر مبارک علم و عمل و یرراد آور محفررل صررادق ،  صادق شیرازی

 .است آل محمّد

گیرررد هررر کررس را برره می  معظم له با فراستی که از نور ایمان و تقوایش سرچشمه

فراخور حالش موعظه کرده و از معارف اسررالمی برررای او بیرران و وظررایف شرررعی و 

 .نمایدمی را گوشزداش دینی

دهند که گویی از ضررمیر و دل می  چنان پند و اندرز،  موعظه و نصیحتدر هنگام  

 آنان آگاه و از امرا  روحی شان مطلع اند، چرا که بارها عالقرره منرردان ایشرران نقررل

آنها آگرراه و هرررکس کرره از های  گویا این مرجع جامع از درون و اندیشه  :نمودندمی
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درمان مر  روحرری   یتبه برکت انوار اهل ب،  ودشمی  محضر مبارکشان مرخص

 .بدیامی خود را

ن نیز سرمنشأش ذکررر و یرراد  آزند که می آرامش عجیبی در چهره مبارکشان موج

این آرامشی که بر ایشان حاکم است .قلبی است که تمام وجودشان را پر نموده است

 بر  حاالت همنشینان و میهمانان ایشان نیز بی تأثیر نبوده و برای همین امر همگرری  بررر

محفل آرامش و نورانیت    العظمی شیرازیاهلل  آیتاین امر اذعان دارند که محفل  

 .است

 با مردمو همراه همدرد 

رسد ایشان افزون بر آگاه شرردن می  هر میهمانی که محضر این بزرگ مرد دوران

از اوضاع و احوال اقتصررادی و فرهنگرری آن منطقرره ،  از امور دینی زادگاه آن شخص

شوند و در حدّ امکان می  کنند و از مشکالت و گرفتاری آنجا آگاهمی  اطالع حاصل

چنین نیست که معظم له درباره مررردم و مشررکالت آنرران برری .شوندمی  پیگیر آن امور

داننررد و می  خود را شریک غم و اندوه و نامالیمات مردمهمواره  بلکه    ،تفاوت باشند

بندگان خدا اسررت و از ایررن  کانون مهر و محبت، به راستی قلب این بزرگ مرد الهی

دارند و می  رو مردم نیز دوستی عمیق و احساسات درونی خود را درباره ایشان مبذول

برره محضررر  مناسرربتیشناسند و در هررر نمی  سر از پا  ایشاندر اظهار ارادت و محبت به  

دانند  و خدای متعال چه می رسند و  ایشان را پناهگاه دین و دنیای خودمی مبارکشان

 :فرمودنددر کتاب مجیدشان کیمانه ح

ا  ْْحُن ُودَّ ُم الرَّ َعُل ََلُ اِلحاِت َسَيجْ  1 ِإنَّ الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
دادند انجام  شايسته  کارهاي  و  آورده  ايمان  که  در ،  آنان  را  محبتشان  رحمان  خداوند 

 . دهدمی منین جايؤقلوب م
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 پرهیزگاری  اسوه 

از یررک طرررف و عظمررت روحرری و   شرریرازی  عظمت علمی آیت اهلل العظمی
سررازد و در یررک ما را در به کارگیری الفاظ متحیررر میدیگر    یاخالقی ایشان از طرف
ترروان گفررت: ایشرران فقیهرری اسررت کرره علررم و فقاهررت و مرجعیررت و جمله کوتاه می

را بررا هررم در خررود جررای  و امیرالمؤمنین اعلمیت و اخالق و سیره رسول خدا
 ارز یک شیعه مخلص و نمونه را به جهانیان نشان دهند.داده تا الگوی ب

سرررزمین ناخود آگاه ما را برره    العظمی شیرازیاهلل  آیتسیره اخالقی حضرت  
و برره محاسررن تقرروی و دهررد  می  متقررین و پرهیزگرراران سرروق  یاخالق و مدینه فاضله

 مررؤمنینامیرالترروان فرمررایش  می  و واقعرراًنمایررد  های پرهیزگاری یررادآوری میزیبایی

را در توصیف صفات متقین در حرکات و سکنات این بزرگ مرجع دیررن و   علی
 .بزرگ معلم اخالق بوضوح مشاهده کرد

العلم نبوی حضرررت صرردیق اکبررر و فرراروق   ةمدینجا دارد که سری بزنیم به باب  

 :که در توصیف متقین و پرهیزگاران فرمودند منین علیؤاعظم امیرالم
پوشاکشان اقتصادی و   ،نیا اهل فضائل اند، گفتارشان صوابپرهیزکاران در این د
از آنچه خدا بر آنان حرام کرده چشم پوشرریده، و گوشررهای  .رفتارشان افتادگی است

آنان را در بال و سختی و آسررایش و راحررت   .خود را وقف دانش با منفعت نموده اند
مرران معینرری را مقرررر برای اقامتشان در دنیررا ز  ی متعالحالتی یکسان است، و اگر خدا

نکرده بود از شوق به ثواب و بیم از عذاب به اندازه چشم به هررم زدنرری روحشرران در 
  .گرفتنمی بدنشان قرار
آنرران بررا  .در باطنشان بزرگ، و غیر او در دیدگانشان کوچک اسررتمتعال    یخدا

بهشت چنانند که گویی او را دیده و در فضایش غرق در نعمتند، و بررا عررذاب جهررنم 
دلهایشان محزون، همگرران از   .نانند که گویی آن را مشاهده نموده و در آن معذبندچ

 .آزارشان در امان، بدن هاشان الغر، نیازهایشرران سرربک، و نفوسشرران بررا عفررت اسررت
روزی چند را در راه حق صبر کردند که برای آنان راحتی جاوید به دنبال آورد، این 

  .آنان مهیا نمود برایمنان  یاست تجارتی سودآور که خدا
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 دنیا آنان را خواست و آنان آن را نخواستند، به اسارتشان کشید و آنان با پرداخت

  .جان خود را آزاد کردند فدیه)زهد در دنیا(

به هنگام شب برای عبادت برپایند، در حالی که اجزای قرررآن شررمرده و سررنجیده 

اروی دردشرران را از آن تالوت کنند، خود را به آیات قرررآن انرردوهگین سرراخته، و د

چون برره آیرره ای بشررارت دهنررده بگذرنررد برره مررورد بشررارت طمررع کننررد، و   .برگیرند

روحشان از روی شوق به آن خیره گردد، و گمان برنررد کرره مررورد بشررارت در برابررر 

و چون به آیه ای بگذرند که در آن بیم داده شده گوش دل به آن دهند، و   .آنهاست

  .عذاب بیخ گوش آنان استگمان برند شیون و فریاد 

قامت به رکوع خم کرده اند، به وقت سجده پیشانی و دست و زانو و انگشررتان پررا 

امررا برره هنگررام  .طلبنرردمی گذارند، و از خداوند آزادی خررود را از عررذابمی  بر زمین

بیم از حق جسمشان را چون  .روز، بردباران و دانشمندان و نیکوکاران و پرهیزکارانند

بینند برره تصررور اینکرره بیمارنررد، ولرری بیمررار می  یده الغر کرده، مردم آنان ر اتیر تراش

  .گویند دیوانه اند، در حالی که امری عظیم آنان را بدین حال درآوردهمی نیستند، و

شوند، و طاعت زیاد را زیاد ندانند، بنررابراین خررود را نمی  به طاعت اندک خشنود

هرگاه یکرری از آنرران  .ز عبادت خود در وحشتندبه کوتاهی در بندگی متهم کنند، و ا

من از دیگران به خررود آگرراه ترررم، و   :آن تمجید بیم نموده و گوید  زرا تمجید کنند ا

، مرا به آنچه درباره ام گویند مگیر، بار خدایاپروردگارم از خودم به من داناتر است؛  

  .بر ندارد بر من ببخشرا که از من خهایی پندارند بهتر گردان، و زشتیمی و از آنچه

دارای نیرومندی در دین، بینی  میدیگرشان آن است که هر کدام را  های  از نشانه

دوراندیشی با نرمی، ایمان همراه با یقین، حرررص در دانررش، علررم بررا بردبرراری، میانرره 

روی در توانگری، فروتنی در عبادت، آراستگی در تهیدسررتی، بردبرراری در سررختی، 

در عررین برره جررا آوردن  .نشاط در هرردایت، و دروی از طمررع بینرریجویایی در حالل، 

کنررد در اندیشرره می  کند در اندیشه شررکر، و روزمی  شب  .اعمال شایسته ترسان است

 خوف از غفلتی کرره او را  :نماید دلشادمی  برد با خوف، و روزمی  شب را به سر  .ذکر
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دست یافته است، اگر  از آن برحذر داشتند و شادمانی برآنچه از فضل و رحمت الهی

او نیز آنچه را که نفس و فرمان نبرد  پیروی نکند   سنگین است  آندر آنچه بر   س اونِّفْ

  .دهدنمی رغبت دارد به اومایل بوده و به آن 

روشنی چشمش در آن چیزی است که جاوید است، و بی رغبترریش در آن اسررت 

 .کنرردمی  عمررل آمیخترره  بردبرراری را بررا دانررش، و گفتررار را بررا  .که فانی شرردنی اسررت

آرزویش کم و کوتاه، لغزشش اندک، دلش فروتن، نفسش قانع، خوراکش انرردک، 

خیرررش   .زندگیش آسان، دینش محفوظ، شهوتش مرده و خشمش فروخورده اسررت

  .را متوقع، و از شرش در امانند

  اگر در میان غافالن باشد از ذاکرانش به حساب آرند، و اگر در میان ذاکران باشررد در 

از آن که بر او ستم کرده بگررذرد، برره آن کرره او را محررروم نمرروده   . شمار غافالنش نیارند 

زبرران دشررنام نرردارد،    . عطا کند، و با کسی کرره بررا او قطررع رحررم نمرروده صررله رحررم نمایررد 

روی آورده، و  اش  گفتارش نرم است، زشررتیش پنهرران، و خرروبیش آشررکار اسررت، نیکرری 

  . شرراکر اسررت ها  ر ناخوشیها شکیبا، و در خوشی شرش روی گردانده، در حوادث آرام، د 

پیش از حاضر کردن    . شود نمی  کند، و به خاطر محبوبش مرتکب گناه نمی  بر دشمن ستم 

کنررد، و آنچرره را برره یررادش آرنررد برره  نمی   امانت را تبرراه   . نماید می   شاهد، خود اقرار به حق 

ضرررر و زیرران   ه کنررد، برره همسررای نمی  سپارد، احدی را با لقررب زشررت صرردا نمی  فراموشی 

شررود، و از  نمی   نماید، در باطل وارد نمی   آید شادی می   زند، به بالهایی که به سر مردم نمی 

اگر سکوت کند سکوتش غمگیررنش نکنررد، و اگررر بخنرردد قهقهرره    . گردد نمی   حق خارج 

   . نزند، چون به او ستم روا دارند صبر پیشه سازد تا خدا انتقامش را بگیرد 

در امر آخرت خود را به زحمت انرردازد،    . مردم از او در راحتند از خود در رنج است، و  

کند محررض زهررد  می   دوریش از آن که دوری   . و مردم را از جانب خود قرین آسایش کند 

شررود برره خرراطر نرمرری و رحمررت اسررت،  می   به آن که نزدیک اش  و پاک ماندن، و نزدیکی 

 . فریب نیست   از باب مکر و اش دوریش از راه تکبر و خودخواهی، و نزدیکی 
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 توجه به جوانان

رغبررت  بررابه جوانان دارنررد و اش  عنایت و توجه وی ه  العظمى شیرازش  اهلل آیت
پردازند و بررا مى  جوانان را به حضور پذیرفته و بى هیچ تکلفى با آنان به گفتگو،  تمام

 .کنندمى مهرورزش تمام آنان را از رهنمودهاش خود برخوردار
و در کنررار   نرردپذیرمی  رسررد او را برره گرمرریمی  رکشانوقتی جوانی به محضر مبا

درد دل او گرروش محرم اسرار به حرفهررا و  سنگ صبور وو چون    هنددمی  خود جای
 .دهندمی دلداری اوو به  فرا داده

در روزگررار کنررونی، کرره عصررر اطالعررات و   :اینرردفرممی  در باب جوانانمعظم له  
ز در ایررن دوران افررزایش یافترره اسررت، فناوری پیشرفته نامیده شد و درصررد جرررایم نیرر 

بررا تعررالیم  را آنرران، بایستی جوانان را دریابیم و ضمن تعالی دادن به فرهنررگ عمررومی
بایررد مررانعی بوجررود  .و سیره و منش آنان آشررنا سررازیم  گرانسنگ ائمه معصومین
 و جریانررات ماالمررال تبرراهی، مکاتررب منحرررف، احررزابها  بیاوریم میان جوانان و دام

 .گمراه و ضاللت بار این دورانهای ، گروهیشیطان
همیشه نمایندگان خود را به توجه به جوانان، جذب آنرران و معظم له فراتر این که  

کنند، چراکه اهمیت و نقررش نسررل جرروان را در سرراختن مى  حل مشکالتشان سفارش
 .آینده نیک شناخته اند

  :بودندموده خود به مبلّغان درباره ش جوانان فرهای توصیهایشان در 
»جوانان و نوجوانان را مورد توجه قرار دهید، جلسات متناسررب بررا سررن آنرران برگررزار  

آنان را با سیره ش    . کنید و اصول، عقاید، احکام، آداب و اخالق اسالم را به آنها بیاموزید 
گوناگون که در ذهن آنرران جِّرروِّالن دارد برره  هاش آشنا کنید و پرسش  پاک اهل بیت 

  دینررى، فرهنگررى و هرراش  وزش و آسان پاسخ دهید و آنرران را برره داشررتن فعالیت امر اش  شیوه 
تشویق کنید و از گزند تهاجم فرهنگررى، اعتقررادش    اجتماعى براش احیاش امر اهل بیت 

 . فاسد دور بدارید هاش  گمراه و اخالق هاش  منحرف، گروه هاش و جریان 
لى کل خیر؛ جوانرران »علیک باألحداث، فإنهم أسرع إ  :فرمایندمى  امام صادق  
 1.که آنان به سوش هر خیر شتابنده ترند«  آنان را تحت تعلیم قرار دهید را دریابید 

 
 2, ح   236, ص  23بحاراالنوار , ج  -1
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دیگر عالمان و مبلغان را به توجه بیشتر به نسل جوان و پرورش اش  ایشان در جلسه

 :آنان بر پایه ش ایمان و اعتقادات دینى فرمودند

بررا ایمرران و معتقررد برره خرردا و پیررامبر   »از جوانان خود صیانت کنید و بکوشررید تررا 

و خاندان پاک آن حضرت پرورش یابند و هرچند اندوخته ش اعتقررادش و   اکرم

مذهبى داشته باشند، بکوشید تا برداشته شان افزوده شود و زمینرره ش چنررین فزونررى را 

 ما موظفیم پیامبر اسالم و خاندان پاکش را آن گونه به جوانان  .براش آنان فراهم کنید

ده انررد و قرررآن کررریم آن پاکرران خررود را معرفررى کررر کررهو نوجوانرران معرفررى کنرریم 

معرفى کرده اسررت و از برره کررارگیرش  و حقیقت ائمه اطهار  شخصیت پیامبر

و تعبیرهایى کرره ها  و تعبیرهاش آمیخته به افراط و تفریط خوددارش شود؛ واژهها  واژه

د تررا از ایررن رهگررذر مقررام ائمرره را شررومى جریان گمراه کننده مطرحاش از سوش پاره

 .فراتر از آنچه هست باال ببرند یا از آنچه هستند فروتر بنمایانند

ت ثبوتیرره ش ا نسبت دادنِ حتررى یکررى از صررفا:يآن گاه خطاب به مبلغان فرمودند

دیگر این که باید جوانان را با حقیقررت مسررأله   .جایز نیست  خداوند به ائمه اطهار

قطعررى متعلررق برره مقررام امامرران مسررائلى کرره از امررور مسررلّم و ش عصمت، علم غیب و 

 .رود، آشنا کرد«مى به شمار معصوم

 جوانان تشنه معارف اهل بیت 

خواهند که می را افرادیهستند و  جوانان ما  تشنه معارف و فرهنگ اهل بیت

 .آنان را در این راه کمک کنند و حالوت و شیرینی آن را به آنها بچشانند

مررریض متوجرره و   .ه از مسیر هدایت خررارج اسررت بیمررار و مررریض اسررتکسی ک

ولی ایررن طبیررب اسررت کرره بایررد  !تواند سخن طبیب را درک کندنمی  هشیار نیست و

 .موقعیت مریض را درک کند و  به فکر جای جای درد و مر  بیمار باشد

بررا او   .چندی پیش جوانی نزد ما آمد  که کمی از مسیر هدایت خررارج شررده بررود

هنوز  .برای او گفتم کمی صحبت نمودم و سخنانی از آیات و روایات معصومین
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دقایقی از سخنانم نگذشته بود دیدم اشک از چشمانش جرراری شررد و برره طررور کلرری 

به او  ...خواندمنمی کرد که مثالً چرا نمازمیاش تغییر کرد و ابراز پشیمانی از  گذشته

و از گذشته ات از خرردای متعررال عررذرخواهی   گفتم عیبی ندارد حاال برو نماز بخوان

کشم!این سخن جوانی است که تا دقایق قبل اصالً می  از خدا خجالت  :می گفت.کن

اعتقادات سالمی نداشت و حال چنین معرفتی پیدا کرده و خود را برره سرراحل نجررات 

 .رسانیده است

 جوانان و علوم دینی

این است که هر جوانی  یالعظمی شیرازاهلل آیتحضرت  حسنهاز دیگر سیره 

شود را بسوی سربازخانه حضرت مهدی ارواحنافررداه می  که به محضر مبارکشان نائل

خیر دنیا و آخرت در زانو زدن در   :فرمایندمی  خوانند ومی  علمیه فراهای  یعنی حوزه

توانیررد در هررر لباسرری و هررر می  شما نیررز   ؛است  پیشگاه دانشگاه صادق آل محمّد

د طلبه امام زمان ارواحنافداه باشید و این را بدانید برای مفتخر شدن برره یشغلی که باش

 .این امر مقدس هیچگاه دیر نیست

 قشر فقیر جامعه  همراه و همسطح

بررا قشررر کررم درآمررد و   العظمى حاج آقا سید صادق شیرازش  اهلل آیتحضرت  

بسرریار پرردرش کرره  ؛دنرر کنمی و دلسرروز رفترراررئرروف و مهربرران  پدرش  چون  تهیدستان  

همیشه مواظب هستند که   .دنکنمى  دلسوز است و با اعضاش خانواده رفاقت و دوستى

کرره ایررن امررر موجررب شررده اش به گونرره .دنبا آنان همدلى کند و با مساوات رفتار نمای

د و سررطح نتررنعم داشررته باشرر آالیررش و است زندگى بسیار ساده و پررایین و برره دور از 

فقیررر سرراخته اسررت، و در مصرررف، هاش  خانواده  را مانند سطح زندگى  ایشان  زندگى

بسیار ساده اش خانه .مسکن و پوشاک و اثاثیه منزل بسیار ساده و در سطح پایین است

و متواضع است و کمابیش به سطح زندگى برادر مرحوم خود مرجع راحل، حضرت 



100      خورشیدی از افق کربل 

که براش همگرران ظرراهر بررود بسرریار شرربیه   د شیرازشالعظمى حاج سید محمّ  اهلل آیت

 آیند برره ایررن سررادگى و تواضررع معیشررتى پررىمى  شده است، و کسانى که به دیدار او

اش این همان زندگى ساده .را درمى یابنداش برند و به آسانى سطح زهد و سادگىمى

 است که براش مواسات و همدردش با نیازمندان و تهیدستان نوعى همدردش برره شررمار

ت دهنررده داشررته و بررراش فقرررا دلسرروزش او در گذشته و اکنون همررواره دسرر   .آیدمى

هرراش امروزه ایشرران در خفررا کفیررل و سرپرسررت بسرریارش از خانواده  .کنندمى  فراوانى

که به سرربب عفررت و آبرررودارش، خررود را ماننررد مررردمِ ها مؤمنِ تهیدست است؛ همان

کننررد و عفتمنرردش از نمى  دهند و هرگز دستِ تکرردش درازمى  برخوردار و دارا نشان

 1.کندمى آرش، ایشان بسیارش از چنین مؤمنان را یارش .ان هویداستچهره ش

  العظمی حاج سید صادق شیرازیاهلل آیت اخالقی  ،جامعیت علمی

 بزرگ دانشمند و متفكر لبنانی در بیان

پاکیزگی، پیراستگی، پاکدامنی  سنبل  العظمی حاج سید صادق شیرازی اهلل  آیت 

 و صفاست؛ 

 است؛  بر و ستیز با نفسجهاد اکنمونه خود  او

گزیررده امررت، پناهگرراه دانررش و   ،دلدادگی و ایمان مطلق به اهل بیتمثال  او  

و عالمررت  ،و پرهیزگرراری ، تقررویالهررام بخررش اسررت؛ او تنرردیس زهررد و پارسررایی

 راهنمای به سوی شاهراه هدایت است؛ 

  .او نماد چنگ انداختن در دستاویز محکم الهی است

العظمرری اهلل  آیررت،  دانررا  رگوار، مجتهد شجاع و مرجررع دینرریاو عالم ارجمند و بز

حقش را چنان که بایررد ،  است؛ هموکه واژگان  حاج سید صادق حسینی شیرازی

گذارند؛ شخصیتی که به می  را به نمایش  ایشانکنند، اما زوایایی از شخصیت  نمی  ادا
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بیررتِ پرراک و   در راه واالیی ها، یاری اسالم و ترویج مذهب اهلشان    پاس فداکاری

کشتی نجات این امت ر که هرکس در آن قرار گیرد، نجررات یافترره و هرررکس از آن 

  .داریممیاش نهیم و گرامیمی دوری کند غرق و تباه خواهد شد ر ارجش

جرروش و   ،به یقین روح جهادی، پاکدامنی، پارسررایی و پرهیزگرراری از یررک سررو

سررالم و شرریوه اسررتوار آن، روش اتبلیررغ خروش و اراده محکم آن بزرگوار نسبت برره 

به   معظم لهو نیز منش و روش خاندان پاک آن حضرت، وجه تمایز    رسول خدا

  .رودمی شمار

او به منظور استواری بخشیدن و عملی کردن مررنش و روش اسررالم و سرریره پرراک 

فرهنگرری، پرورشرری، های  تألیف، ایجاد مؤسسرره  هو خاندان پاکش، ب  رسول خدا

اجتماعی پرداخت و میان علم و عمل پیوند زد و گام به میدان عمل  دینی، بهداشتی و

  :فرمایدمی نهاد، چه این که این سخن خدا را باور داشت که

وَن ِإَ   د  َ ُِ وَن َوسَََ ُْوِمنََُ ِْ وُلُه َوا ْم َوَرسََُ ُ َعَمَلكََُ ی اَللَّ َ ََ َوُقِل اْعَمُلوْا َفسَََ
َهاَدِة َفُیَنبِّ  ا ُکنمُتْ َتْعَمُلوَن ُئ َعاِِلِ اْلَغْیِب َوالشَّ  1ُكم ِِبَ

خواهید[ بكنید که به زودي خدا و پیامبران و مؤمنان در کردار می  ]هر کاري که  : وبگو

بازگردانده آشكار  و  نهان  داناي  به سوي  زودي  به  و  نگريست،  خواهند  شويد،  می  شما 

 . داديد آگاه خواهد کردمی  پس شما را به انجام آنچه انجام

و موانع، بردبار و ثابت قدم، برای خدمت ها راه، بی پروای از سختیدر این    ایشان

و ایجاد جامعه ای مؤمن به مفاهیم صحیح و اصیل اسالم و پروراندن آن بر ها  به انسان

، از تمام ابزارها و راهکارهای مطلوب و مورد رضررای مبنای سیره پاک اهل بیت

  .دنجویمی بهره شانحضرت احدیت و پیامبر گرامی

فقیهی کوشا  العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیاهلل آیتآری، حضرت  
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از اندیشرره جوشرران و درخشرران، سررعه صرردر، امانتررداری در  انو پارساسررت و آثارشرر 

در تأکید بر این که مؤمن حقیقی کسی است   ایشاندعوت به اسالم و راست گفتاری  

د، نرره برره نسررب، حکایررت نزدیک باشرر   به اهل بیتاش  که با تمام وجود و اندیشه

، اسررتواری بررر والیررت، پایداری برره مررنش و روش اهررل بیررت  ایشاناز نگاه    .دارد

کوشش در راه ایجرراد وحرردت، پرهیررز از تفرقرره، گسررترش فرهنررگ همزیسررتی میرران 

به عنوان الگوهای نیررک در عرصرره همکرراری   مؤمنان بر اساس فرهنگ اهل بیت

  .قی و مؤمن واقعی استمیان تمام مردم، دیگر نشانه ایمان حقی

یا تمنا کرررده، از خرردای متعررال مسررئلت وعمری دراز و سروری پ  انبرای حضرتش

را آبشررخور دانررش، چررراغ راه هرردایت  انرا اسررتوار و وجودشرر  یشررانهاداریررم گررام 

 .را هدایتگر به سوی آنچه پایدارتر است )اسالم( قرار دهد ایشانرهنمودهای 



 

 

 

 

 

 بُعد علمی  

 العظمی سید صادق شیرازی اهللآیتحضرت 

 

العظمرری حرراج سررید صررادق اهلل  آیررتدر بعد علمی و جامعیت و اعلمیت حضرت  

فقهی جهان اسالم را های سخنان و بیانات مراجع و اسطوانه، باید نظرات  شیرازی

راجع به ایشان باز خوانی کرد و این قناتی که چنین لبریز است را بیشتر بشناسرریم و از 

 .دش بهره کافی و وافی را ببریماعماق وجو

 . به این امید که خوشه چین خرمن علم و فقاهت و مرجعیت این عالم ربانی گردیم   

العظمرری حرراج سررید صررادق اهلل  آیررت  و سیره عملی حضرت  هر چند زهد و تقوی

آنطور کرره   ایشان  یمردم از وسعت دامنه علم  اکثرو  است  زبانزد همگان    شیرازی

 شاگردان  اساتید ایشان و خواصّ بسیاری از علما و اکابر شیعه واما    ،  مطلع نیستندباید  

، باشررندمی  این بزرگ مرجررع دینرریبه موقعیت باالی علمی    معترفهمواره  ،  معظم له

در فقرره و اصررول صرراحب نظررر، در ادبیررات عرررب ،  این بزرگ مرجررع دینرریچرا که  

 بررا بصرریرت  شررمندیعلررم عقائررد داندر دین شناسی عررالمی ژرف نگررر و در  ،  توانمند

 .باشندمی
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 فاالعلم  األعلم

العظمرری  اهلل  آیررت   اسررتادالفقهاء والمجتهرردین مرحرروم ،  اعجوبه قرن و سلطان المررؤلفین 

علما و فضال قائررل برره اعلمیررت آن فقیرره  ای از  عده که    حاج سید محّمد حسینی شیرازی 

ایشرران در مررورد    هنگامی که از   خود   «احتیاطات » در  ،  در زمان حیاتشان ،  جلیل القدر بودند 

العظمرری سررید صررادق  اهلل آیت به برادر بزرگوارشان ، پرسیدند بعد از ایشان  «اعلم فاالعلم » 

 . نمودند و ارجاع می   ه اشاره فرمود   شیرازی 

یررار اّول و یرراری    سید صادق شرریرازی حاج  العظمی  اهلل  آیت این بدان جهت بود که  

مراجعات و استفتائات     ، لمی و حوزوی مختلف ع های  کننده نخست برادر گرامیشان در زمینه 

 و ایشان از مقام علمی و تقوایی برادر گرامی خود آگاهی داشتند.   بودند ایشان  شرعی  

مقلرردین خررود   العظمی حاج سید محمّد حسینی شرریرازیاهلل  آیتمرحوم  آری،  

اشرراره فرمرروده و  العظمرری سررید صررادق شرریرازیاهلل آیتدر سر تا سر جهان را به 

دانسررتند را برره جهرران اسررالم می  دادند و ایشان را که آیینه تمام نمای خررودمیارجاع  

 .معرفی نمودند

، است که آن عزیز سفر کرده با آن وجاهت کم نظیررر علمرری  قابل توجّهاین خود  

 مرجع اعلم بعد خود معرفیرا  العظمی حاج سید صادق شیرازیاهلل آیتحضرت  

دینی مقلدین خود معرفرری  ملجراءد  و مرجع و  بعنوان جانشین خوکنند و ایشان را  می

 :و فرمودند هنمود

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علي محمد و آله الطاهرین 

برره   حاج سید صررادق شرریرازی دامررت تأییداتررهاهلل آیتاما بعد، به تحقیق حضرت 

گونه که لمس کردم، و همچنین مقررام   مرتبه باالیی از مقام اجتهاد رسیده است همان

و ایشان را شایسته مقام فتوی و تقلید و هررر آنچرره کرره یررک   .واالیی از تقوا و عدالت

 .دانممی شود،می فقیه عادل عهده دار
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بنابراین تقلید از ایشان و رجوع به ایشان در کلیه مسائل مشروط به اجررازه مرجررع  

یشررتر و احتیرراط کرره راه نجررات اسررت در کلیرره باشد، و او را به تقوی بمی  عادل جایز

کنم تررا برره گرررد مرری  کنم، همان گونه که برادران ایمانی را سفارشمی  احوال توصیه

خداونررد توفیررق   .اسررتفاده کننرردها  ایشان جمع شده و از وجود ایشرران در کلیرره زمینرره

 .دهنده و تسدید کننده بوده و تنها او یاری دهنده است

 ازی سید محمّد حسینی شیر

 تاریخی بیانی خوانی باز

اهلل آیررتتاریخی مرجع راحل درباره مرجعیت  و اعلمیت حضرت   بیان  خوانی  باز

 العظمی حاج سید صادق شیرازی

 : مرتبه باالیی از اجتهاد

 .بنیادش و بارز مذهب شیعه استهاش جهاد واجتهاد یکى از خصیصه

راش حاکمیررت و بسررط جهرراد برر ، از قرررآن و سررنت  استنباط احکام خرردااجتهاد در  

 .معارف و قوانین اسالمى بر جهان

اجتهاد دریافتن پاسخ براش پرسشهاش نو و هدایت ابناش بشررر بررر سرچشررمه معررارف  

و جهاد در راسررتاش حرراکم کررردن   نگاه آل رسول  از  اسالمى و تکامل بخش قرآن 

 . اسالم ی  واال براساس قسط وارزشهاش  اش  موازین الهى بر جوامع انسانى و برپایى جامعه 

خط سرخى است که از خونرنگ شدن ،  این تالش علمى و عملى بر تارک تاریخ 

محراب کوفه آغاز شد و خون منادش حق و عدالت و برراب مدینرره علررم رسررول را بررا 

وابعرراد خررود برره نمررایش ها دین آمیخت و در صحراش طف با تمام جلوهاصل معنوی 

 .هاداجتهاد را فرا راه بشر ن گذاشت و مکتب جهاد و

که مسلمانان و جامعه اسالمى از ادراک برکات    در عصر غیبت ولى زمان 

احیاء  ن  أ خاص ظهور ایشان محرومند، جاودانگى اسالم اقتضا دارد که همان دو ش 
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احکام اسالم، تداوم یابد که این دو وظیفه، بر عهده    ابقاء و تطبیق تعلیم دین و  و  

از سویى با سعى بلیغ    جامع الشرایط   باشد و فقیهان عادل و مى   عصر نائبان ولى 

برره همرره موضرروعات و از جملرره    و اجتهاد مستمر، احکام کلى شررریعت را نسرربت 

نمایند و از سویى دیگر، با اجراش همان احکررام  سابقه تبیین مى مسائل جدید و بى 

تررداوم  برره نحررو أحسررن  اجتماعى و اداره جامعه مسررلمین را    ت ل عدا استنباط شده،  

 . بخشند مى 

خصرروص اجتهرراد و در ، العظمرری حرراج سررید محمّررد شرریرازیاهلل آیررتوم مرحرر 

العظمرری حرراج سررید اهلل آیررتحضرررت ) ایشرران   :این مجتهد برجسته فرمودند  اعلمیت

همرران گونرره کرره لمررس  اندبه مرتبه باالیی از مقام اجتهاد رسیده    (صادق شیرازی

سید صررادق حاج   عظمیالاهلل  آیت! یعنی با تمام وجود درک و لمس نمودم که  کردم

و برره برراالترین درجرره فقاهررت   یافتررهبه آنجایی که بایررد و شرراید دسررت     شیرازی

کتبرری و شررفاهی، قلبرری و و تاییررد و اسررتحکام تاکیررد ایررن یقررین ایشرران بررا  اندرسرریده

 .بوده است که خلف صالح خود را بر اساس آن برگزیده اندجوارحی 

 :مرجع راحل در ادامه فرمودند

کنم تا به گرد ایشان جمع شده و از وجود ایشان در می  یمانی را سفارشبرادران ا

  .استفاده کنندها کلیه زمینه

 سررید صررادق شرریرازیحرراج  العظمی  اهلل  آیتحاکی از جامعیت  نیز  این جمله  

است که آخرین وصیت مرجع راحل خطاب به مسلمانان جهرران ایررن بررود کرره مررردم 

از ها یرره عررادل جمررع گردنررد و در کلیرره زمینررهگرد شمع وجود این مرجع جررامع و فق

 .وجود نازنینش بهره مند شوند و لحظات با او نشستن را غنیمت بشمارند

العظمرری اهلل  آیررت،  یدر بیان دیگررر  العظمی سید محمّد شیرازیاهلل  آیتمرحوم  

 :را آیینه تمام نمای خود معرفی نمودند و فرمودند حاج سید صادق شیرازی

اجتهرراد و اسررتنباط احکررام شرررعی ،  به بلندی از فضیلت علمی و تقررواایشان به مرت

ایشان از اینجانب وکالت عام و مطلق در تمررام امررور دینرری و شخصرری و .رسیده است
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کررار او کررار مررن و تصرررفاتش ،  گفترره او گفترره مررن،  دست او دست من  .والیتی دارد

  .باشدمی تصرفات من 

در اذهرران اندیشررمند بررزرگ مسرریحی اینجا است که ناخود آگاه سررخن متفکررر و 

 :که در ارتحال آن اعجوبه دوران گفته بود شود می زنده

اهلل العظمررى سررید صررادق شرریرازش   تپس از رحلت آن عالم فقیه، مرجع دینى آی
بهترین جانشین براش بهترین در گذشررته و ادامرره دهنررده مرجعیررت آن مرجررع بررزرگ 

تررا رونررد و حرکررت   خواهررد شررد    پرررجاش خالى او با وجود برادر و خلفررش  و    است
 .درخشانِ آکنده از افتخار، عزت، دهشِ آن بزرگوار را دنبال کند

  العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیت عظمت علمی 

  العظمی حاج شیخ مرتضی حائری یزدیاهلل آیت مرحوم  از دیدگاه 

  فرزند مؤسس حوزه علمیه قم

در علررم و عمررل که    ی یزدی  العظمی حاج شیخ مرتضی حائراهلل  آیتحضرت  
حاج شرریخ عبررد   عظمىالاهلل  آیتمرحوم  مؤسس حوزه علمیه قم  بحق خلف بزرگوار  

علمرری جهرران  اکررابراز بزرگان و ، بودند  تعالى علیه هلل رضوان احائری یزدی    الکریم
العظمرری شرریرازی از جملرره همراهرران و اهلل آیررتکرره حضرررت    رفتنرردمی  بشررمارتشیع  

ن بزرگ مرجع دینی در شهر مقدس قم بودنررد کرره کرامررات و مصاحبت کنندگان آ
تشرفات ایشان خود بیانگر مراتررب برراالیی از صررداقت و طهررارت روحرری آن ابرمرررد 

 .باشدمی فقاهت
 :العظمی حائری یزدی نوشته انداهلل آیتدر احواالت مرحوم 

در مباحرر  مهررم و    مرتضرری حررائری یررزدیشرریخ  العظمی حاج  اهلل  آیتهرگاه  
العظمرری سررید صررادق اهلل آیررتبرره منررزل ، خوردنرردمی بررر مشررکلبرره ع شرررعی فرررو
وارد منرراظره با ایشان  سپس  و    اطالع پیدا کنندرفتند تا از  رأی ایشان  می  شیرازی
 .شدندمیدر آن مسأله  علمی
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   ری یزدیئالعظمی حااهلل آیت خاطره ای از  

یررزدی اعلرری  حررائری العظمی حاج شیخ مرتضیاهلل  آیتمرحوم  ،  روزی از روزها
برره  العظمی حاج سررید صررادق شرریرازیاهلل آیتاهلل مقامه برای مالقات با حضرت 

اهلل آیررتشرروند کرره  می  کوبند مطلعمی  وقتی درب خانه ایشان را،  روندمی  بیت ایشان
 .العظمی شیرازی در خانه حضور ندارند

م   و ح ر م ه  ظ ح ل ن  آ ر  ت د ی هلل  آ ه ا ر ر ن ا خ ب  ر د ر  ب ی  ت س د ی   ر ئ ا ح ی  م ظ ع ل ن   ا ا ر ر ش ی ی   ا و   م د  ن ر ر ش ک

ه   ن ا خ ب  ر ت د ی هلل  آ ا  ا ر ی  ز ا ر ی ش ی  م ظ ع ل ی   ا ن  م ا ش ن ا ه ا ر م ه ه  ب ب  ا ط خ و  د  ن س و ی ب م م ر ی ف د ا  : ن

، از اینکه تا اینجا برای دیدارشان آمدم و ایشان را مالقات نکردم ناراحررت نیسررتم

چرا که برای من همین امر ارزش دارد که تا اینجا آمرردم و درب خانرره ایشرران را کرره 

 .بوسیدمرا ست و یکی از اولیای خدا ه قاهتو ف خانه علم

آن هررم از بزرگرری کرره تمررام عمررر خررود را بررا بزرگرران و ،  حال این فعل و سررخن

است و بیررانگر عظمررت   درخور توجّهخود  ،  استفقاهت سپری نموده  علم وقهرمانان  

 .باشدمی العظمی حاج سید صادق شیرازیاهلل آیتعلمی و شخصیتی حضرت 

  العظمی سید صادق شیرازی اهللآیت عظمت علمی 

   1سید احمد فقیه امامیاهلل آیت در نگاه مرحوم 

از اکررابر و بزرگرران علمرری حرروزه علمیرره  سید احمد فقیه امررامیاهلل  آیتمرحوم  

 .رفتندمی بشمار برجسته شیعههای اصفهان و از شخصیت

 ازیالعظمی سید صررادق شرریراهلل  آیتاز عظمت علمی  آن عالم ربانی    هرگاه 

ماند که واقعاً این بزرگ عررالم دینرری می مات و مبهوت  انسان،  آوردمی  سخن به میان

العظمرری سررید صررادق اهلل آیتچه چیزی در وجود بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت 

  :گویدمی دیده است که چنین در وصف او سخن شیرازی

 
 . . عالم بزرگ و سرشناس شیعه و زعیم فقید حوزه علمیه اصفهان 1
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  :فرمودنرردمی  در اواخررر عمررر شریفشرران  سید احمد فقیرره امررامیاهلل  آیتمرحوم  
دو سال دیگر به من وقت بدهد تا از کارهای خویشررتن فررارغ ،  متعال  یامیدوارم خدا

 رفته و از علومش استفاده شیرازی العظمی سید صادقاهلل آیتشده  و در خدمت 
 .و از اخالق و تقوایش بهره مند گردم

 :خطاب به شاگردانشان فرمودند سید احمد فقیه امامیاهلل آیتمرحوم سپس 

بایررد ،  بنگررریم  ه بخواهیم به نمونه کوچکی از حضرت امررام صررادقاگر امروز
 .باشیم العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیتنظاره گر 



 

 

 

 

 

 اعلمیت و جامعیت فقهی 

 اهلل العظمی سید صادق شیرازیحضرت آیت

 

برخرری از  برره سررخنان  ،  العظمرری شرریرازی اهلل  آیررت در بیرران موقعیررت واالی علمرری  

برره محضررر مبررارِک  ،  و برای آشنایی هر چرره بیشررتر  ایشرران   نمودیم اشاره  ء فقها ان و بزرگ 

  حسین فرردایی شیخ  حاج  اهلل  آیت حضرت  ،  یکی از مبرزترین شاگردان حلقه درسی ایشان 

 . تا ما را در معرفی ُبعد علمی آن ابر مرد فقه و فقاهت یاری رسانند رسیدیم   حسینی 

موقعیت علمررِى ایشرران را    در جایگاهى نیستم که قیر ح  : فرمودند  فدایی حسینی اهلل آیت 

با این همرره، برداشررت و نظررر خررودم را دربرراره سررطح علمررى و    . تقییم و ارزشگذارش کنم 

 . کنم، آن هم از دید یک همراه و شاگرد، و ال غیر مى  وسعِت درک علمى ایشان بیان 

فرزنررد علررم اسررت،   العظمى حاج آقررا سررید صررادق حسررینى شرریرازش  اهلل آیت

 .س کشیده اند و رشد کرده انرردفِّنِّ  ،در سایه علم و فقه و حدی و    پروریده فقه است

همرردمِ علررم و علمررا   و از خردسالی  چشمان خود را به علم و در خانه علم گشوده اند

بررا  .همراه و همنشین فقه و فقها و رفیق صررمیمى کترراب و حرردی  برروده انررد  .بوده اند

، و در تمام طول حیاتشان از آن جدا نشررده بح  و درس و تدریس زندگى کرده اند
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اند و همیشه و به قدر استطاعت و توانشان همراه و همگام بررا علررم و درس و حرردی  

 .بوده و هستند

شنیده ام که وقتى مشغول تألیف کتابى درباره دانررش نحررو و قواعررد زبرران عربررى 

و از تمررامى   شدند، و البته ان کترراب نیررز در نرروع خررودش نوآورانرره و ابتکررارش برروده

معاصررران و چرره متقرردمان، سرررآمد و هاش  موجود در این رشته، چه کتابهاش  کتاب

بررا مرحرروم     بررود، ایشررانمى  ودر نوع خود واقعاً بى نظیرررها  برتر، متمّم و مکمّل نقص

 حرراج سررید میرررزا مهرردش شرریرازشآقررا  العظمررى    اهلل آیت  بزرگوارشان مرحومابوش  

 .گذاشته و از وش درباره ادامه تألیف آن پرسرریدند  موضوع تألیف خود را به مشورت

 خواستند که آن را واگذارند و تمام عمر خویش و کاملِ  ایشاناز    والدشانمرحوم  

و اصررول فقرره برره کررار ببرنررد و از   اهررل بیررت  فقررههاش  دانش  در راهوقت خود را  

ان نیررز امررر ایشرر  .پراکنده کارش و انجام دادن کارش که در این مسیر نباشررد، بپرهیزنررد

والد مقدس را اطاعت کردند و تألیف آن کتاب نحو و قواعررد زبرران عربررى را ترررک 

و اصررول فقرره کردنررد و در ایررن  مام وقتِ خود را صرف فقه اهل بیتنمودند و ت

کرره در ایررن دو اش  دست یافتند، برره گونررهخاصی  برگى  رشته مقدس به تخصص و خُ

کرره کتررابِ اصررولى اش اصول فقه، به گونرره رشته بى رقیب و پیشتاز شدند، به وی ه در

آن است که در تمامى اش  ایشان با نام »بیان االصول« ممتاز و برجسته شده، و وی گى

و نظر اصولی تنها که در فقه قابل تطبیررق ابعاد فقهى و بسترهاش آن قابل تطبیق است،  

 نبوده نیست.

گوینررد مى .اشررتنددر این قضیه، ایشان شباهت به محقق صاحب کترراب »شرررایع« د

و سفر به  همرحوم صاحب شرایع براش پرداختن به علم و درس، از والد خود جدا شد

براش پسر نوشررت ودر آن اش  نامه  ایشانپس از چندش والدِ    .ندحوزه علمیه را برگزید

سرود اش  نیز در جواب پدر خود چکامه  ایشان .را پرسیدندان از او تفقد کردند وحالش

متى حال و استمرار در تحصرریل را نوشررت و آن شررعر قرروش و بلنررد را و در آن از سال

پدرش با خواندن آن چکامه ادبى و مستحکم پى برررد کرره پسرررش بررراش   .ارسال کرد
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سرودن چنین شعرش وقتى طوالنى صرف کرده است، که این وقت طرروالنى طبعرراً او 

ه جرراش درس یعنررى فهمیررد کرره برر   .بازداشررته اسررتفقرره  را از پرداختن به علمِ مقرردس  

خواندن و استفاده کردن از لحظرره لحظرره عمررر، سرراعاتى را صرررف سرررودن آن شررعر 

لذا بار دیگر براش پسرش، یعنى صاحب شرایع، نوشت که از انجام دادن   .کرده است

 خود را صرف فراگیرش علوم اهررل بیررتبپرهیزد و تمام وقت  اش  این امور حاشیه

تا فقه را و علم حالل و حرام را به خرروبى کند و نگذارد ساعتى از عمرش هدر رود،  

قت خررود را در پسر، این نصیحت را به جان خرید و اطاعت کرد و تمام و  .یاد بگیرد

به کار برد و طبعاً توانست این کتاب ارزشررمند و پربهرراش   تحصیل علوم اهل بیت

را »شرایع االحکام« را بنویسد؛ کتابى که تررا آن زمرران هرریچ کسررى نتوانسررت مثررلِ آن 

 .بنویسد، وتاریخ نیز پس از آن کتابى را سراغ ندارد که مثل و مانند آن باشد

دلیلى است آشررکار و روشررن دربرراره   «بیان الفقه»و همچنین    «بیان األصول»آرش،  

و  العظمى حرراج آقررا سررید صررادق شرریرازش  اهلل آیتعمق و گستره گسترده علمى  

آن برخوردارند، و ایشان را در   از  شیرازش  عالیقدرنشانگر دانشى است که مرجع  

کند، و البته چرراپ شررده و در دسررترس مى  بین معاصران و همروزگاران خود برجسته

 .طالبان و خواستاران آن است

العظمرری اهلل  آیررتاز جمله آثار ارزشمند علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت  

زمینرره  تألیف کتاب گرانسنگ بیان االصول در،  حاج سید صادق حسینی شیرازی

باشررد کرره نشررانگر می  اصول فقه و  تألیف کتاب نفیس بیرران الفقرره در برراب علررم فقرره

  قدرت علمی و توانایی اصولی و فقهی  و قوّت استنباط و اعلمیت این مرجع ارزشمند

 .نمایدمی باشد که راه تحقیق و جستجو درباره مرجع اعلم را برای مکلّفان کوتاهمی

علمی خاصرری بکررار های  فنی و دقتهای  ظرافت  ،جامعدر این دو اثر ارزشمند و  

چرا که هر یک از مسائل اصولی و فقهی که از سوی علمای اعالم این دو ، رفته است

فن از شیخ الطائفه تا صرراحب جررواهر و صرراحب بزرگترررین موسرروعه فقهرری »الفقرره« 

 .مطرح شده در این دو کتاب بدان پرداخته شده است
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   «ان الفقهبی »و  «بیان االصول»کتب 

 العظمی شیرازیاهلل آیت بیانگر جامعیت و اعلمیت 

العظمی حاج سررید اهلل  آیتکتاب بیان االصول بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت   

در حدود ده جلد است و آن هم بررا قلررم شرریوا و عبررارات   صادق حسینی شیرازی

لعرراده عربی بلیغ و فصیح، جامع و فشرده که حاکی و گویای دقررت و مهررارت فرروق ا

معظم له در این علم پایه و اساسی فقه است، ایشان روش نوینی را ابتکررار کرررده کرره 

مبانی اصولی وی کاربرد عملی و تطبیقی در »فقه« داشته و هیچ مبنای اصررولی ایشرران 

بال تکلیف و سر در گم و بال تطبیق نمانده است و این یک امتیاز اصولی مخررتص برره 

 .ایشان است

نوشررته مرحرروم سررید    «الرروثقی   العــروة » ه ایشان که شرح بر کتاب شریف  و نیز بیان الفق 

محّمد کاظم طباطبائی یزدی است نشانه دیگری بر اعلمیت و توانائی فقهی این فقیه جامع  

« مسررأله اسررت را  72که متضررّمن »   عروة باشد، ایشان کتاب »االجتهاد و التقلید«  می   و کامل 

نه علمی و استداللی حوزه را پربارتر نموده انررد،  در چهار جلد قطور شرح نموده و کتابخا 

وجوب تقلید از لحاظ عقل و نقل، آراء و نظریررات پیشررینیان و معاصررران، و    : در این شرح 

اعلمیت، اجتهاد کامل و یررا متجررّزی، تبعرریض در تقلیررد  های  همچنین شرائط مجتهد، نشانه 

گر، مسررائلی کرره ملررزم و یررا غیررر  ابتدائی و یا استمراری، تغییر تقلید از مرجع به مرجعی دی 

ملزم به تقلید است، احکامی که با تبّدل رأی و اجتهاد یررا تغییررر مرجررع تبررّدل پیرردا کرررده،  

افرادی که تقلید نکرده یا تقلید از غیر اعلم نمودند و بقیه مسائل این کتاب را برره صررورت  

لب علمرری و فنرری  مبسوط، متقن و با عبارات عربی فصیح و فشرده، ابعاد وجوانب همه مطا 

به عبارت دیگررر ایررن چهررار جلررد    . که به یک مسأله مرتبط است را بیان و روشن فرمودند 

قطور جوالنگاه علمی و استداللی معظم له در مسائل اجتهاد و تقلید است که تررا برره حررال  

احدی از علمای اعالم گذشته و معاصر مانند آن را به ارمغان نیاورده و کتابخانرره علمرری و  

لی حوزه را به مانند آن مزّین نفرمرروده اسررت، معلرروم باشررد کرره ایشرران نرره فقررط در  استدال 
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اجتهاد و تقلید این نمونه کاری را انجام دادند، بلکه در کتاب »الخمس« عررروه نیررز همررین  

الخمررس«    : »بیان الفقه   : ابتکار را به ارمغان آورده و مسائل خمس را در دو جلد قطور به نام 

مودند، معظم له نه فقط در این دو جلد، وجرروب خمررس را برره اثبررات  شرح داده و بیان فر 

و    خمس و نیز احادیرر  و روایررات شررریفه آن ی  کریمه ی  رساندند، بلکه با استفاده از آیه 

هررر درآمررد و منفعترری کررم و یررا    : گوینررد می   ، اصلی تأسیس نموده که اقوال بعضی از فقها 

ی  ِن او نیسررت، بلکرره برره صررریح آیرره شود، یک پررنجم آن از آ می   زیادی که نصیب انسان 

خمس، از آِن خدا، رسول، اهل بیت و سادات یتیم، فقیر و درمانررده راه اسررت و  ی  کریمه 

او حق تصرف در آن را ندارد مگر اینکه یک پنجم آن را جدا نمرروده و برره صرراحبان آن  

و آن  عنایررت فرمودنررد    نمایند استثنائی را که اهل بیررت  می  برساند، سپس ایشان ثابت 

سال تعیین نمودن است و چنانچه اّول سال خمسی تعیین شود و یک پنجم دارائی خود را  

  آورد و یررا برره مصرررف مرری   به صاحبانش بپردازد، ما بین سال آنچه که از منررافع برره دسررت 

ایررن ابتکررار مسررتفاد از    . رساند، معاف از خمس بوده تا سر سال خمسی بعررد فرررا رسررد می 

یکرری از مختصررات معظررم لرره برروده و نشررانه بلنررد و بررا آوازه    صریح آیه کریمه خمس نیز 

 1. رساند می   اعلمیت ایشان را 

   فی القرآن موسوعه اهل بیتتألیف 

 العظمى شیرازى اهللآیت حضرت یكی از شاهكارهای علمی  

العظمررى حرراج   اهلل آیررتدر قرآن کریم« تألیف    موسوعه و دانشنامه »اهل بیت

ود نخستین اثر تألیفى است که تاکنون چنین اثر بررا در نوع خ  سید صادق شیرازش

این دانشنامه تخصصى مایرره زینررت و آراسررتگى و  .چنین موضوعى تألیف نشده است

 غناش کتابخانه اسالمى است و خأل موجود را در بستر معارف والیى و اهررل بیتررى پررر

 مه پرررکند و این فضاش خالى از حی  فکرش، اعتقررادش و فرهنگررى بررا ایررن دانشررنامى
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و در مدح آنان نازل فرموده   بحان ربع قرآن را درباره اهل بیتخداش س  .شودمى

نکرروهش  .رفترره اسررت است، چنان که در روایات شریفه و مأثور ما نیز برردان اشررارت

و غاصبان منبر جدشان و حقوقشرران، رباینرردگان خالفررت بحررق   دشمنان اهل بیت

قدس جنگیدند، نیز ربررع دیگررر قرررآن را آنان و دشمنان سرسختى که با این خاندان م

پرراک مطهررر و بلرره خانرردان  .در برگرفته است، که این نیز در روایات وارد شده است

، همچنرران حقشرران مجهررول و پنهرران، و قرردر و اهررل بیررت عصررمت و طهررارت

جایگاهشان نیز نا آشکار و مخفى مانده است و فضل و مقام واالیشرران آن گونرره کرره 

در  بنررابراین، دانشررنامه اهررل بیررت  .استست بدان پرداخته نشده  شایسته و بایسته ا

یشان، منزلت و شأن واالش اهررل و کتاب ها  تسنن  قرآن با بهره گرفتن از روایات اهل

 آنچه خداش سبحان براش رسول مکرم  را اثبات کرده است؛ یعنى اثبات بیت

ها در قرآن حکرریم و خاندان مطهر او مقرر ساخته، وشأن، خالفت، امامت و رفعت آن

تمامى اینهررا برره صررورت یکجررا و مسررتند و   .و فرقانِ عظیم ثابت و مسلم فرموده است

پ وهیده در این موسوعه جمع شده است و از زوایاش پنهان منابع مختلف و پراکنده و 

نرراب و نایرراب را گرررد آورده و هاش  و گزارشها  لطایف پنهان مانده در تاریخ گزاره

ایررن دانشررنامه، الحررق کرره ابتکررار و   .نهدمى  ان و تشنگان حقیقتدر دسترس خواستار

  1.نوآورش زیبا، و کارش است بایسته و شایان و اثرش است ماندگار
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 آثار مكتوب و تألیفات  

 العظمی حاج سید صادق شیرازیاهلل آیتحضرت 

 

آمده اسررت ر ترجمرران فکررر و عقررل انسرران اسررت؛ نیزکتاب ر چنان که در روایت  

 .دانایى و میزان درک و تفکر اوسررت؛ معیررار دانررش و فهررم اوسررت  شمقیاس و سنج 

کرره ، العظمی حاج سید صررادق شرریرازیاهلل آیتحضرت مؤلفات و آثار مکتوب 

به منزلررت و جایگرراه علمررى و مکانررت فرهنگررى و ،  بیش از یکصد عنوان کتاب است

 .فکرش ایشان است

آن آثار  عمق و پربهایى ،ى تردید به ژرفامتخصصانِ فن اگر این آثار را بخوانند ب 

 .برندمى پىو نویسندة آن 

 العظمی شیرازیاهلل آیت عناوین مجموعه تألیفات حضرت 

 بیان االصول  •

 بیان الفقه في شرح العروة الوثقي •

 في القرآن   اهل البیت  •

 السیاسة من واقع االسالم  •
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 حاشیة العروة الوثقي  •

 شرح الصمدیة •

 شرح تبصرة المتعلمین •

 رح شرائع االسالمش •

 شرح اللمعة  •

 الموجز في المنطق  •

 رساله توضیو المسائل  •

 رساله منتخب توضیو المسائل  •

 آموزش احکام  •

 چکیده احکام اسالمي •

 استفتاءات حول الغناء والموسیقي •

 صالة الجماعة و منزلتها في االسالم  •

 الصوم في مسائل  •

 استفتاءات في الحج و العمرة •

 مناسک حج •

 حج والعمرةاحکام المراة في ال •

 احکام بانوان  •

 احکام الشباب  •

 اجوبة المسائل العقائدیة  •

 احکام العتبات المقدسة   •

 مسألة في بالد الغرب  1000 •

 ة ینیاجوبة المسائل الحس •

 المسائل االسالمیة مع المسائل المتجددة  •

 المسائل الطبیة  •
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 منتخب المسائل االسالمیة  •

 احکام معامالت اسالمي  •
 في القرآن    فاطمة الزهراء •
 في القرآن  المهدی  •
 في القرآن و السنة  المهدی  •
 الشیعة في القرآن  •
 في السنة المهدی  •

 موعود قرآن  •

 ربا  و مسئله طرح هایي از اقتصاد اسالمي    •
 راهي به سوی بانک اسالمي  •

 شیعه و اتهامات ناروا  •

 مفاسد بي حجابي  •

 اصالحات ارضي در اسالم  •

 القیاس في الشریعة االسالمیة  •

 السالمي الطریق الي بنک ا •

 االصالح الزراعي في االسالم  •

 حقائق عن الشیعة  •

 المجتمع  االخمر كلیر •

 المقدمة العقائدیة  •

 الشهیدان االول والثاني  •

 ات الهدایةحنف •
 حلیة الصالحین  •
 نسیم هدایت  •
 درسنامه امام صادق  •
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 عبیر الرحمة  •

 محاضرات فکریة روحیة و تربویة •

 یا اباذر  •

 العلم النافع سبیل النجاة  •

 ئر الفاطمیة تعظیم الشعا •
 احیاء عاشوراء  •
 مواهب الغدیر •

 مستقبل العراق و اعادة بنائه  •
 غدیر سرچشمه زالل والیت  •
 شمیم رحمت  •
 ای اباذر این گونه باش  •
 رمضان و شیوه بندگي  •
 بحوث اخالقیة  •

 راز زیارت كربال  •

 كیست فاطمه؟  •

 كشتي بان هدایت  •
 غدیر موهبتي برای جهانیان  •
 ینیة جائزة شرعاً ئ والشعائر الحس احکام اهلل فوق كل ش •
 أسرار زیارة كربالء  •
 بزرگداشت شعائر فاطمي  •

 نحو بناء النف  والمجتمع •
 وما أدریک من فاطمه؟!  •

 العراقیون و مواصلة الیقظة   •
 قبسي از غدیر  •
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 آینده عراق  •

 من معطیات التضحیة الحسینیة  •
 المقام الرفیع والماثر الخالدة   •
 درسهایي از عاشورا  •

 ة في االسالم أ حقوق المر •
 طاء الغدیر من ع •
 قطره ای از اقیانوس بال  •

 عبرات االمام المهدی  •

 همبستگي با خدا رابطه  •

 زیلت الحرمة  إو •

 نگاهي به سیره نبوی  •

 نحقق اهداف سیدالشهداء ل •

 عراق المستقبل آفاق و تطلعات  •

 شهر رمضان شهر بناء النف  والمجتمع •

 كیف نکون في نوراهلل تعالي  •

 ماذا خسر العالم باقصاء الغدیر   •

 تضحیة الحسینیة وعطائها ال •

 كیفیة العمل هلل تعالي  •

 آثار االعمال  •

 خیر هاد للبشریة   نبي االسالم •

 اقام الدین   االمام الحسین •
 سیرة االمام زین العابدین •

 عاشورا دروس و عبر  •

 قب  من الغدیر •
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 الحریة في االسالم •

   ماذا بعد ظهور االمام •

 انوار حسیني   •
 و تحمل مصائب امام حسین •

 واج و تیسیر االمور  سنة الز •

 وصایا الي رجال الدین  •

 و مسئولیت ما  خون سیدالشهدا  •
 القرآن والعترة   هواجبنا تجا •

 دولتمردان آینده در عراق  •
 انتخاب آگاهانه •
 در قرآن   امام مهدی •
 كیفر گناهان در اسالم  •
 ؟ روزه چرا و چگونه •
 العنف و االعنف  •

 من مدرسة عاشوراء   •
 ض كلها قضیة االر  قضیة االمام الحسین  •

 مامنا وواجبنا بصورة افضل إلنعرف  •
 اهلل  الورع عن محارم •

 منة اهلل علي مستضعفي االرض   الحجة المنتظر •

 استثنای عالم وجود   امام حسین  •
 االفتتان بعاشوراء  •
 ال یوم كیوم االمام الحسین  •
 جوهرة التاریخ الفریدة  االمام الحسین  •
 لنتناف  في احیاء الشعائر الحسینیة  •
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 ن بود او امید م •
 منت الهي بر مستضعفان  امام زمان  •

 وكان االمل   •
 عاشورا و شبهه افکنان   •
 استثنا في عالم الوجود  االمام الحسین  •

 از بین رفتن حرمتها  •
 الغدیر و عاشوراء ركنا التشیع  •

 غدیر و عاشورا  •

 قدم صدق مع الحسین •
   قدم صدق در دستگاه سیدالشهدا  •
 سامرا بهشت ویران  •
 جهاني شناخت اسالم و تبلیغ •
 نیل رضا المعصوم  •
   ...و
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 معرفی اجمالی برخی از تألیفات 

 العظمی شیرازیاهلل آیت بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت 

«الوثقى  ةشرح کتاب عرو جلد(  6) «بیان الفقه 

و  جلررد(2)درو خمررس جلررد(4)در این مجموعه کرره در موضرروع اجتهرراد و تقلیررد

 6است در   سید محمد کاظم یزدی الوثقی  تألیف محقق کبیر  عروةبراساس کتاب 

ها و بیرران ی فقه استداللی به تشریح دیدگاهمؤلف به شیوه  .جلد به چاپ رسیده است

 .دالیل و مبانی مصنف، و تبیین نظریات خود پرداخته است

و با اضافات و بازنگری جدیررد در  یاین کتاب از تألیفات معظم له درکربالی معل

  .باشدمی بقی مجلدات آن در دست اقدامقم به چاپ رسیده است و ما 

  (جلد 10)بیان االصول 

ی ی »الضرررر وال ضرررار« و سرره جلررد آن دربررارهیک جلد آن مربرروط برره قاعررده

»استصحاب« و یک جلد آن پیرامون »قطع وظن« و یک جلررد آن »تعررادل و ترررجیح« 

ز در دسررت و مررابقی مجلرردات آن نیرر  .باشد، و در قم و لبنان به چاپ رسیده اسررتمی

 .اقدام است

این کتاب بحثی علمی و دقیق و استداللی و مفصل در علم اصول برروده کرره طرری 

های ی نظریررهآن آیررات و روایرراتی متناسررب بررا بحرر  طرررح شررده و در آن دربرراره

ها ای از اقوال، اشکالاین کتاب شامل مجموعه  .گوناگون بررسی به عمل آمده است

ه نویسنده با بررسرری آنهررا نظریرره خررود را در هررر و نقدهای اصولیون مختلف است ک

بیان االصول از تألیفررات ایشرران در شررهر  .مورد از مباح  اصولی مستدل ساخته است

آخرین چرراپ آن در   .باشد و تاکنون چندین مرتبه چاپ گردیده استمقدس قم می

 .باشدهجری در قم می 1426سال 
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    ش هـ.1347، تألیف سال (جلد 4)توضیح شرائع االسالم  

شررامل    شرح تعلیقی و توضیحی بر کتاب شرایع االسررالم  تررألیف محقررق حلرری

هزاران تعلیق و توضیح در مختلف ابواب فقهی از عبررادات و معررامالت و ایقاعررات و 

هر ق بوده  1387به تاریخ  یاز تألیفات ایشان در کربالی معل این کتاب .باشدغیره می

دانشررگاهیان قرررار گرفترره و حترری برره عنرروان کترراب های علمیرره و و مورد توجه حوزه

 .درسی و پایه نیز برای آنان تعیین گردیده و تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است

 ش هـ.1342، تألیف سال (جلد 2)المتعلمین  ةشرح تبصر 

 المتعلمین فی احکام الدین« مرحوم عالمه حلرری  تبصرةشرحی مزجی بر کتاب »

باشررد و هررر ق می 1382به تاریخ ی بالی معللیفات ایشان در کراین کتاب از تأ .است

 .تاکنون چندین بار تجدید چاپ گردیده است

   شهـ.1346، تألیف سال ( جلد 2)شرح السیوطی 

این کتاب از کتررب  .«االلفیةفی شرح    المرضیة  البهجةشرح تعلیقی است بر کتاب »

برره ی  یفات ایشان در کربالی معلهای علمیه در علم نحو و از تألعلمی و درسی حوزه

های علمیه چندین بار به دلیل استقبال طالب حوزه  .هر ق است 1386شعبان   15تاریخ  

 .تجدید چاپ شده است

  ( جلد 10) اللمعة الدمشقیة شرح 

کرره از  « تألیف شهید ثررانیالدمشقیة  اللمعةشرحی جامع و کامل بر کتاب »شرح  

 .باشد و تاکنون به چاپ نرسیده استمیمهمترین کتب درسی در حوزه علمیه 

  ش هـ.1344تألیف سال   ،الموجز فی المنطق 

باشد که برای طالب مبتدی در شامل بر اصول منطق به روشی واضح و روشن می
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ها جررزء برنامرره درسرری قرررار گرفترره های علمیه نوشته شده و در برخی از حوزهحوزه

 .باشدهر ق می 1384به تاریخ  لیی معاین کتاب از تألیفات ایشان در کربال .است

  (جلد  2)فی القرآن   علی  

در قرآن کریم نررازل شررده   آیاتِ فراوانی در بیان عظمت و فضیلت امیرمؤمنان

آیرره را از مصررادر و کتررب معتبررره در نررزد   711  عالیقدراست که در این کتاب مرجع  

 نگینی  همانندر این باب،  نوشته شده دهای  عامه استخراج کرده اند که در میان کتاب

نوبت به چاپ   8تدوین یافته و تا به حال در  ی  در کربالی معلدرخشد، این کتاب  می

 .رسیده است

 فی القرآن  الزهرا هفاطم 

نازل  فاطمه زهرا  این اثر شامل آیاتی است که پیرامون حضرت صدیقه کبری

قررم تررألیف شررده و و در شررهر مقرردس تحقیررق  شده و براساس مصررادر و کتررب عامرره  

 .بار تجدید چاپ شده است 7تاکنون 

   فی القرآن اهل البیت 

هررا آیرره این کتاب نیز شامل آیاتی اسررت از سرروره فاتحرره تررا کرروثر کرره در آن ده

وارد شده، مررورد بحرر  و بررسرری قرررار   مبارکه که در شأن با عظمت اهل البیت

برداری شده در نزد عامه بهرهدر نگارش این کتاب از مصادر و کتب معتبره  .گیردمی

 .باشداین کتاب از تألیفات معظم له در کویت می .است

  فی القرآن  المهدی 

آیه از قرآن کریم اسررت کرره پیرامررون حضرررت ولرری عصررر   110این کتاب شامل
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف نازل شده و بر اساس مصادر و کتب عامه تررألیف شررده 

 .باشدمی چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن به نام موعود قرآناست و تاکنون بارها به 
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  السنة فی   المهدی 

برره    این کتاب شامل مجموعه زیادی از روایات پیرامون حضرت حجّررت 

هررای عامرره و از  برروده و تمررامی مصررادر آن از کتاب   نقررل از رسررول خرردا 
پ  باشررد و ترراکنون چنررد بررار چررا می   ی در کررربالی معلرر   عالیقرردر تألیفات مرجع  
 . گردیده است 

فی القرآن  هالشیع 

ای از قرآن کریم است که در شأن و مقام شیعیان امیرالمؤمنین شامل آیات شریفه

شررأن نررزول، تأویررل و تفسرریر ایررن آیررات از کتررب و   .باشرردمی  طالبعلی بن ابی
و محقررق واال مقررام جمررع آوری و عالیقرردر    باشد که توسط این فقیررهمصادر عامه می
 .ستتدوین شده ا

 هالشیعحقایق عن 

های مخالفین به این کتاب که طرح و پاسخ بعضی از اشکاالت و شبهات و تهمت

مکتب تشیع است، به شکل گفتگو بین یک شیعه و یک سنی با بیانی روشن و زیبا و 

 .آسان تنظیم شده است

ها بار به چاپ و تاکنون ده  یکتاب فوق از تألیفات مرجع بزرگوار در کربالی معل

 .باشدی فارسی آن به نام شیعه و اتهامات ناروا میترجمه .رسیده است

هاإلسالمی  هالقیاس فی الشریع  

این کتاب مسأله مهم قیاس و احکام آن در شریعت و دین اسالم را مورد بح  و 

و با آیات کریمه و روایات شریفه بطالن قیاس و حرمررت تطبیررق دهد  گفتگو قرار می

از تألیفررات معظررم لرره در  رساند، ایررن اثررر ارزشررمندبه اثبات می  را  آن در احکام دین

 .باشدمیمعلی  کربالی
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هالجماع ةصال 

ای از احادی  در فضیلت نماز جماعت و بیرران فلسررفه و این کتاب شامل مجموعه

بوده و به صورتی زیبا که مطالعه کننده را شیفته نماز جماعت و طالب آن احکام آن  

 .باشداز تألیفات ایشان در کویت می ثر زیبادهد، این اقرار می

وم ـالص 

ی روزه و احکام مربوط به آن به صورتی ساده و روان بیان شررده در این اثر فلسفه

 .و در شهر نجف اشرف چاپ شده است یتهیه و تنظیم آن در کربالی معل .تاس

الحج 

و برره نررام   ی حج برره صررورت روان و سرراده تهیرره،فلسفه و احکام مربوط به فریضه

 .»الحج« در شهر مقدس کربال چاپ شده است

تمهیدات فی االقتصاد اإلسالمی 

در زمینه اقتصاد و اهمیت آن در اسالم و راهکارهایی که اسالم نشرران داده  این کتاب 

 . در کویت چاپ شده است ، این اثر اقتصادی ، پرداخته است و به آن راهنمایی نموده 

هاالقتصادی هالربا المشكل 

باشررد کرره در های آن میحلین کتاب بیانگر مضرات ربا در اقتصاد جهانی و راها

 .تألیف و در کویت به چاپ رسیده استی کربالی معل

من واقع االسالم هالسیاس 

این کتاب به بیان دیدگاه اسالم نسبت به سیاست پرداخترره اسررت و سرریره و روش 

در مقابل مسائل  نو ائمه طاهری ، حضرت امیرمؤمنانحضرت رسول خدا

است، این اثر گرانقدر غبررار روبرری از چهرررة سیاسررت سیاسی را شرح و توضیح داده  
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هررای قسررط و اسالمی نموده و آن را به صورت شفاف و زیبا نشانه رفترره و بررا واقعیت

عدل، رحمت و انسانیت آن را از دیگر سیاستهای جائرانه و ظالمانه دنیا جدا و تمییررز 

باشررد و میمعلرری    در کررربالی  عالیقرردراز تألیفات مرجع    ثر با ارزشداده است، این ا

ی فارسی آن نیز به نام اسالم و سیاست برره چرراپ ترجمه  .چندین بار چاپ شده است

 .رسیده است

  الخمر کولیرا المجتمع 

ی پررردازد، در کررربالی معلرر این کتاب که به مضرات و مفاسد شراب درجامعه می

 .راق و ایران تجدید چاپ شده استتألیف و چندین بار در ع

 مساوئ السفور 

کامل و مستوفی در عین حررال کرره کوترراه برروده و مختصررر این کتاب شامل بحثی  

و از تألیفررات  باشرردمیحجابی ضرورت حجاب، مشاکل و مفاسد بیدربارة اهمیت و  

 .باشدمی یایشان در کربالی معل

 هتوجیهیقصص 

باشد و آموزنده می ، پندآمیزهای هدف دارانای از داستاین کتاب شامل مجموعه

 .تألیف و چاپ شده است یکه در کربالی معل

العقوبات فی االسالم 

در اسالم و بیرران شرررایط و احکررام و احکام جزائی این کتاب به بیان فلسفه حدود 

برروده، و در بیررروت برره چرراپ   یپردازد و از تألیفات معظم له در کررربالی معلرر آن می

 .رسیده است
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 سالمی  االبنك الالطریق الى 

کتابی است که سعی بر ایجاد دیدگاهی نوین در بانکداری اسالمی دارد و مسائل 

نماید و مسائل و و اشکاالت برطرف شدن قانون ربا را در نظام بانکی حل و فصل می

وظایف مهم یک بانک اسالمی را با آخرین نظریات موجود در قانون اقتصاد جهانی 

 ش هررر 1351مصررادف بررا سررال هررر ق  1392این کتاب در سال  .کندبیان میروشن و 

 .تألیف و در لبنان به چاپ رسیده است

   مالك االشتر النخعی 

شرح حال شخصیت بزرگ سردار اسالم، مالررک اشررتر نخعرری رضرروان اهلل تعررالی 

قمررری هجررری  1387برروده و در سررال  لرریعلیه و از تألیفات معظم لرره در کررربالی مع

 .در نجف اشرف به چاپ رسیده است ش هر 1347دف با سال مصا

 الشهید االول 

شرح حال و بیان زندگی مختصری از شهید اول »شیخ شمس الدین ابو عبداهلل بن 

جمال الدین مکی« فرزند شمس الدین محمد مطلبی دمشقی عاملی جزینی همدانی و 

زرگان شعیه« بوده و در است که ضمن مجموعه »ب  یاز تألیفات ایشان در کربالی معل

 .نجف اشرف چاپ شده است

الشهید الثانی 

شرح حال مختصر شهید ثانی »شیخ زین الدین علی بن احمد الجبررل عرراملی« و از 
است و در ضررمن مجموعرره »بزرگرران شرریعه« در   یهای معظم له در کربالی معلنوشته

 .نجف اشرف به چاپ رسیده است

 الوالد 

العظمی اهلل  آیتحساس و آموزنده از زندگانی مرحوم  این کتاب شامل فرازهایی  
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حاج سید میرزا مهدی شیرازی اعلی اهلل درجاته  پدر بزرگرروار معظررم لرره  برروده و برره 
 .مناسبت چهلمین سالگرد رحلت آن مرجع باتقوا و پرهیزکار، نوشته شده است

 احكام و استفتاءات 

اثر از ایشان به چاپ رسیده   در موضوع مسائل و احکام اسالمی و استفتاءات چند
 :است؛ از جمله

بیان احکام روزه،  »رساله عملیه، مناسک حج، جامع احکام الحج، احکام بانوان،  
الشباب، احکام معامالت،   المقدسة، احکام شعائر  احکام  احکام طبیة، احکام عتبات 

العقائدیة،   المسائل  اجوبة  المشّایة،  أحکام  الحج،    700الحسینی،  فی   1000مسئلة 
 .« ...مسئلة و 666مسئلة فی الغرب، احکام السفر و السیاحة و

  العظمى شیرازى  اهللآیت خارج حضرت کرسی درس 

 تقاضررای حسب ،اوّل طلبگیهای که از سالالعظمی شیرازی  اهلل  آیتحضرت  
پررس از ، تدریس دروس حرروزه را آغرراز نمودنررد  حوزه کربالی معلیعلما و بزرگان  
 بشررمار  آن دیررارعمررده حرروزه علمیرره  های  یکی از ارکان و پایهوان  به عنمدتی کوتاه  

 .و به تدریس سطوح عالیه حوزه پرداختندند رفتمی
را بنا نهادنررد   فقه و اصول  حال نزدیک به نیم قرن است که کرسی تدریس خارج

کننررده تشررنگان له همچررون چشررمه زاللرری سرریراب معظم اصولو  فقه و درس خارج
 .ه استدانش شد

 :فرمودندمی زمینهفدایی حسینی  در این اهلل آیت

جرروانى دوران از ، العظمررى حرراج آقررا سررید صررادق شرریرازش اهلل آیررتحضرررت  

خارج فقه و خارج اصول را آغاز کردند و از همان دوران ایررن مباحرر  را هاش  درس

 .کننرردمى  سال است که خارج فقرره و خررارج اصررول را ترردریس  ، دههاانجام داده اند

اینجانب هم این توفیق را به دست آوردم و حرردوداً بیسررت سررال اسررت کرره در درس 

  .بسیار فراوانى بردمهاش یابم و بهرهمى ایشان حضور

http://wiki.ahlolbait.ir/home?p_p_id=36&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_36_struts_action=%2Fwiki%2Fedit_page&_36_redirect=http%3A%2F%2Fwiki.ahlolbait.ir%2Fhome%2F-%2Fwiki%2FIslamic_Wiki%2F%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%2B%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2582%2B%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C&p_r_p_185834411_nodeId=41781&p_r_p_185834411_title=%D9%81%D9%82%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/home?p_p_id=36&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_36_struts_action=%2Fwiki%2Fedit_page&_36_redirect=http%3A%2F%2Fwiki.ahlolbait.ir%2Fhome%2F-%2Fwiki%2FIslamic_Wiki%2F%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%2B%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2582%2B%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C&p_r_p_185834411_nodeId=41781&p_r_p_185834411_title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
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 شیوه تدریس مرجع عالیقدر

را بسرریار   ایشان عالوه بر شیوه بیانى کم نظیرش که دارند، مباح  دشوار و سخت

عالوه بر بیان کم نظیر و ساده کردن بح  هررا، عمررق علمررى و   .کنندمى  آسان و ساده

نوارهاش صرروتى  .بُعد فکرش و پ وهشِ موشکافانه ایشان نیز چشمگیر و بى مثال است

ایشان ضبط شررده اسررت دلیررل محکمررى اسررت بررر ایررن هاش  موجود که در آنها درس

شرح و تبسیط برخوردار اسررت، قرردرت و عمررق بح  ایشان در عین اینکه از    .مدّعى

 .هم کم نظیر استها علمى و ریشه یابى و گستردگى پ وه

 العظمی شیرازیاهلل آیت دقت و ظرافت کم نظیر 

درباره تسلط  منین یزدمؤعلمای بزرگ و سرشناس دارالیکی از حضرات آیات و 
حاج سید صررادق العظمى  اهلل آیتحضرت کامل و موقعیت واالی اجتهاد و مرجعیت  

العظمى حرراج سررید محمّررد   اهلل آیتشیرازش و اعلمیت ایشان و رجوع مقلّدان مرحوم  

 همرران  العظمی حاج سید صادق شیرازیاهلل  آیت  :فرمودندمیبه ایشان    شیرازش
دقررت و   ،در خیلرری از مرروارد علمرری، جهررادی، تقرروایی  اخوش بزرگوار و مرحومشان

 .باشندظرافت نظر می
العظمی اهلل آیتبدون شک  :فرمودندمی العظمی فاطمی ابهری نیزهلل  اآیتمرحوم  

شایسررته مرجعیررت شرریعیان  ،بررا ایررن موقعیررت واالی علمرری  سید صررادق شرریرازی

 .باشندمی منینؤامیرالم

 العظمی شیرازی غواص اخبار و احادیث اهل بیت اهلل آیت 

سررابقه طرروالنى در کرره خطبررای توانررای دیررار یررزد ارزشررمند و   اندانشمندیکی از  

آشنایى با معظم له و اخوش بزرگوارشان در کویت و ایران را داشتند، درباره اعلمیت 

ایشان نه فقط در علم فقه و اصول بلکه در زمینه اخبار و احادی  شریفه رسول خدا و 

هیچ وقررت نشررد کرره مررن خرردمت ایشرران برسررم و حرردی    :فرمودندمى  اهل بیت

اشته باشد برایم نخوانند!  این در صورتى است کرره مررن شریفى که براش من تازگى د
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 خبررار شررریفه اهررل بیررت عصررمت و طهررارتخطیب منبررر و غرروّاص احادیرر  و ا

تازگى داشتن یک حدی  شریف نزد اهل فنو حدی  به خودش خود   :باشم، یعنىمى

حکایت از اعلمیت معظّم له در اخبار و روایات شررریفه رسررول خرردا و اهررل بیررت آن 

 .دارد، که پایه و اساس علم فقه و اصول استحضرت 



 

 

 

 

 

 مباحث خارج خمس 

 اهلل العظمی سید صادق شیرازیحضرت آیت

 

علببخ الصببالة،  :»بُني االسالم علببخ خمبب   :در حدی  شریف آمده است کرره

، والحج، ووالیتنا اهل البیببت ولببم ینبباد بشببخء كمببا نببودی توالصیام، والزكا

 « بالوالیة

 بیت کات، حج، و والیت و مودت اهل نماز، روزه، ز   : یه استوار است اسالم بر پنج پا 

و به هیچ کدام از این امور پنج گانه همانند والیت و مودت اهل بیت تأکید خطاب و 

 1.شود«نمى تشدید فرمان نشده و

بنابراین »زکات« یکى از پنج پایه استوارش اسالم اسررت و ایررن حرراکى از اهمیررت 

برروده و حرراکى از   نزد خداش متعال، رسول و اهررل بیررت  هىجایگاه این فریضه ال

 .باشدمى اهمیت نقش این واجب دینى در زندگى اجتماعى مسلمانان

این از یک سو و از سوش دیگر در روایات شریفه بیان شده است که خداش متعال 
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رسول خود، اهل بیت رسول و سادات یتیم، فقیر و درمانده راه را کرامت بخشرریده و 

جاش زکات، خمس را براش آنان مقرّر فرموده است و این نشان گر این اسررت کرره به  

خداش متعال خمس را در ردیف زکات از لحاظ اهمیت جایگاه الهى آن و از لحرراظ 

اهمیت نقش دینى آن در زندگى اجتماعى مردم قرار داده است، بلکه بعضى روایات 

خمررس را متعلررق برره همرره شریفه اهمیررت بیشررترش را بررراش خمررس گوشررزد نمرروده و 

 .باشدمى درآمدها معرفى کرده در صورتى که زکات واجب متعلق به فقط نُه چیز

 اهلل آیررتآرش این اهمیت آسررمانى، دینررى و اجتمرراعى فریضرره خمررس، حضرررت  

لین بح  خارج فقه خود العظمى حاج سید صادق حسینى شیرازش را برانگیخت تا اوّ

العظمى حاج سررید محمررد   اهلل آیتمرحوم حضرت  را ر بعد از رحلت برادر گرامشان  

 .و رجوع مقلدان ایشان به معظم له ر بح  خمس قرار دهند حسینى شیرازش

 العظمی شیرازیاهلل آیت امتیازات  بحث خارج فقه 

امتیازات بح  خارج فقه معظم له که متضررمّن بیرران فررروع و مسررائل جدیرردش در 

رجررالى و درایررى، و نیررز ریررزه  زمینرره خمررس، نکررات دقیررق اصررولى، جهررات ظریررف

اخالقى و پندآموزش به اضافه اهمیت بح  خمس، ما را بر آن داشت کرره هاش  کارش

بح  خمس معظم له را با رعایت بیان آن نکات، ظرافتها و پندآموزش را تقریررر و برره 

درآوریم، از خداش جداگانه و مستقل به رشته تحریر  رشته تحریر به صورت مقاالتى  

خواهیم که ما را در این راه موفّق بنماید تا بترروانیم همرره مباحرر  خررارج فقرره مى  منّان

  1.معظم له را در بح  خمس به پایان برسانیم انشاء اهلل تعالى

 
 اهلل فدایی حسینی آیت -1
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   العظمی شیرازیاهلل آیت تبیین عظمت علمی 

 یكی از علمای برجسته عربستان در کالم 

 و فقاهررت  دانررشعلررم و  :فرمررودمی عربسررتان اندیشررمند یکی از علمای برجسته و

ل هرر بر ا العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیاهلل  آیتمرجع عالیقدر حضرت  

معرفت و علم پوشیده نیست و بهترین گواه بر مقام علمی و دانررش سرشررار وی آثررار 

گونرراگون علرروم اسررالمی، برره های کتاب در رشتهیکصد ست، چراکه بیش از ایشان ا

؛ در فقه موسوعه ای چند جلرردی اسررتداللی ندنگاشته ا  وی ه در علم فقه و علم اصول

که بخش اجتهاد و تقلید آن در چهار مجلد قطور چرراپ   ندالوثقی دار  ةدر شرح عرو

، از جملرره شرررح نرردعالمانه بر متون فقهی معررروف دار  نظراتنیز    .و منتشر شده است

د تحت ناردر اصول فقه موسوعه ای ده جلدی استداللی د.شرایع االسالم محقق حلی

عنرروان بیرران االصررول کرره ترراکنون بحرر  الضرررر وال ضرررار فرری االسررالم، بحرر  

منتشررر  االستصحاب در سه جلد قطور، بح  التعادل والتراجیح و بح  القطررع والظررن

 .گشته است

کارشناسان و اهل فن پس از خواندن این آثار بر قدرت و تسلط علمی معظررم لرره 

 .گواهی داده اند

ق در شررهر 1423ر  1422های کرره در بخشرری از سررال امداشررته  راایررن  توفیق    حقیر

مقدس قم در کالس درس خارج فقرره )اجتهرراد و تقلیررد( و نیررز بحرر  اصررول ایشرران 

ی ایشان را از عبارتی روان، استداللی عمیق، ارائههای  توان بح می  لذا  .مشرکت کن

ی جویای علم را به احاطهفراوان ر که تماماً  های  بیشترین دلیل و استفاده از شاهد مثال

 .کند ر برخوردار و از این نظر متمایز دانستمی بر مطالب علمی یاری

 جلسات فقهی

مرراه نررزول قرررآن ر فرصررت   ومغفرت    هاش ماه مبارک رمضان ر ماه رحمت وشب
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مناسبى براش مذاکرات علمى وخوشه چینى از محضر عالمان بزرگوار اسررت. از ایررن 

اهلل العظمى حرراج سررید صررادق حسررینى شرریرازش ضرت آیترو بیت مرجع عالیقدر ح

هاش شخصرریت، طررالب علرروم دینررى،  میزبرران علمررا، فضررال  سنت دیرینه هر سررالهطبق  

کنند. در این دیدارها مباح  گوناگون و عامّه مؤمنانى است که با معظم له دیدار مى

ن قبیررل شود و افزون بررر طرررح ایرر علمى و مسائل فقهى، تاریخى و فرهنگى مطرح مى

با ظرافت و تسلط  و و    دهندها و رهنمودهایى ارائه مىمسائل، مرجع عالیقدر سفارش

پردازنررد و  تبحرخاص، موشکافانه برره بررسرری و تشررریح موضرروعات مطرررح شررده می

شبهات و مباح  سنگین علمی را به صورت روان و آسان به شرراگردان و اهررل علررم 

 نمایند.منتقل می

توانند گلچینی از جلسات و محافل فقهی حضرت فقاهت میعالقمندان به علم و  

  298را در صررفحه هررر.ق    1431در ماه مبررارک رمضرران سررال  العظمی شیرازی    هلل ا  آیة

 مطالعه فرمایند.همین کتاب 

 



 

 

 

 

 

 اهلل العظمی سید صادق شیرازیحضرت آیت

 و طالب علوم دینی 

 

شرریرازی مصرراحبت و  العظمرریاهلل آیررتمنحصررر بفرررد حضرررت های از خصیصرره

زندگی کردن با طالب علوم دینی و علما و نخبگان جهان اسررالم اسررت کرره حشررر و 

 .نشر اهل علم با معظم له در نوع خود کم نظیر و مثال زدنی است

العظمی شیرازی به طررالب و محققررین اهلل  آیتدقت و اهمیت قابل توجه حضرت  

لرریم و تعلررم اسررت کرره سلسررله قلبرری معظررم لرره در امررر مقرردس تعهای  نشانگر دغدغه

سراسری طالب علوم دینی شیعه در محضر معظم لرره  نیررز های  و گردهماییها  نشست

حاکی از اهمیت واالی ایشان به مسئله مهم تربیت مبلغین در عرصه ترویج معررارف و 

است که جا دارد در این مقام به گوشه ای از   مناقب اهل بیت عصمت و طهارت

العظمرری اهلل آیررتبررار بررزرگ مرجررع جهرران تشرریع حضرررت گهرهای بیانررات و نکترره

و اخررالق  فقررهباشد که بهره ای از دریررای علررم و ، اشاره ای داشته باشیم  شیرازی

 .دینی  برده باشیم یتاین ابرمرد فقاهت و مرجع
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   العظمی شیرازی به طالب علوم دینی اهللآیت نصایح 

آنان به مؤمنرران؛ نى و عقاید  از طریق شناساندن مبا  احیاش مکتب اهل بیت  -1

  :روایت شده است که فرمودند چه، از امام رضا

 «اش که امر ما را احیا کندرحمت خدا بر آن بنده  1؛عبداً أحیا أمرنا  رحم اللّه»

رساندن نور این بزرگواران ر که چراغ هدایتند ر برره جهانیرران بررراش بیرررون آوردن 

دربرراره ایررن  از امررام برراقر :گویرردلد کابلى مىابوخا  .ها به روشنایىآنان از تاریکى

  :فرموده خداش عزوجل پرسیدم

نَزْلَنا َللاِمُنوا ِبأ  َفَ
َ
وِر الَِّذی أ  2 ؛َو َرُسوِلِه َو الن 

 به خدا و فرستاده او و نورى که فرو فرستاديم ايمان بیاوريد

یببوم القیامببة  نور األئمة من آل محمببد إلببخ یا أبا خالد! النور واللّه»  :فرمود

اش   3؛فببي السببموات واألرض  نور اللّه  الذی أنزل وهم واللّه  نور اللّه  وهم واللّه

به  .اباخالد! به خدا قسم، مقصود از این نور، نور امامان از اهل بیت تا روز قیامت است

خدا قسم، اینانند آن نورش که خدا فرو فرسررتاده برره خرردا قسررم، ایناننررد نررور خرردا در 

 «.ها و زمینآسمان

 دس حسینى به دنیا؛ چه، از پیامبرهاش نهضت مقشناساندن مبانى و ارزش  -2

  :روایت شده است که فرمودند

همانا حسین چراغ هدایت و کشتى  4؛إن الحسین مصباح الهدى وسفینة النجاة»

 نجات است.

 

 . 33297، ح  ، باب وجوب العمل بأحادیث النبى 92، ص  27وسائل الشیعه، ج  -1
 .8ه سوره تغابن، آی -2
 . 1عزوجل، ح  ، باب ان االئمه نور اللّه 194، ص  1اصول کافى، ج  .-3
 . 116، ح 327، ص 2مدینة المعاجز، سید هاشم بحرانى، ج   -4
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عائر، تشویق مردم به بر پا داشتن شعائر حسینى با بهترین شکل؛ زیرا، احیاش این ش

  .است سبحان و زنده داشتن مکتب اهل بیتدر واقع، بزرگداشت شعائر خداش 

برخورد اخالقى خوب با همگان، و آراسته بودن به اخررالق فاضررله در هنگررام   -3

تررر انجام دادن کار؛ زیرا، سخن اگر با اخالق خوش گفته شود تأثیرش بیشتر و عمیررق

  :دفرماینمى امیرالمؤمنین على .خواهد بود

کسى که اخالقررش را نیکررو   1؛من َحسَّن خلقه كثر محبّوه و اَنست النفوس به»

 «.گرداند دوستدارانش زیاد شوند و جانها با او انس گیرند

محاسرربه نفررس در هررر روز؛ زیرررا مبلّررغ چنانچرره تهررذیب و تزکیرره نفررس کنررد  -4

  :رمایندفمى امام على بن ابى طالب .تواند تأثیر بیشترش بر مردم بگذاردمى

 «.ثمره محاسبه ينفسا خودسازش است  2؛ثمرة المحاسبة صالح النف »

  :فرمایندمى کوشش و تالش براش هدایت همه مردم؛ رسول خدا -5

علخ یدیک رجالً خیرلک ممّببا طلعببت   لئن یهدی اللّه  وأیم اللّه  ...یا علي!»

ر را به دسررت تررو به خدا سوگند اگر خدا یک نف  ...على!اش  3؛علیه الشم  و غربت

 «.کندهدایت کند برایت بهتر است از آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب مى

اهتمام زیاد ورزیدن به جوانان و نوجوانان، و برگزارش جلسررات ویرر ه آنرران و   -6

 آموزش دادن اصول، عقاید، احکام، آداب و اخالق اسالم به آنها و آشنا کردنشان با

هایى که در ذهن و ، و پاسخ دادن به پرسشینو معصوم  زندگى پیامبر اکرم

اش نو و آسرران و زیبررا و جررذّاب، و تشررویق جوانرران برره گذرد، با شیوهاندیشه آنان مى

، و اعى در جهررت احیرراش مکتررب اهررل بیررتهاش دینى و فرهنگى و اجتمرر فعالیت

 
 . 5375، ح 255غرر الحکم و درر الکلم، آمدى، ص   -1
 .95، باب وجوب محاسبة النفس، ح  154، ص 12مستدرك وسائل الشیعه، ج   -2

 .، باب ذکر جمل من مناهى رسول اللّه 277، ص 2مجموعه ورام، ج  -3
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ش ضررالّه و اخررالق هاهاش منحرف و گروهحفظ آنها از خطر تهاجم عقیدتى و جریان

 :فرمایندمىامام صادق .اسدف

بر تو باد نوجوانان؛ زیرا که آنان   1؛علیک باألحداث فإنّهم أسرع إلخ كلّ خیر»

 «.شتابندبه هر کار خیرش زودتر مى

تأکید بر ضرورت توجه پدران و مادران برره فرزندانشرران ر از دختررر و پسررر ر و   -7

ار آورند، و آنهررا را از خطررر ب  ود را دوستدار و پیرو ائمه اطهارکه فرزندان خاین

  .تهاجم عقیدتى و فرهنگى حفظ کنند

هاش گوناگون و پاسخگویى به سؤاالت مردم با آماده کردن خود براش پرسش -8

بردبارش و گشاده رویى، و خسته و ناراحت نشدن حتى از سؤاالت سرراده و یررا احیانرراً 

عى کرره باشررد، بررا اقترردا ها از هررر نرروبچگانه، و تحمل کردن مشکالت و آزار و اذیت

 .در این زمینه داکردن به رسول خ

ازهرراش آنرران در خدمت رسانى به مردم و تالش براش حل مشررکالت و رفررع نی  -9

  :فرمایندمى رسول خدا .حد توان

بهترین مردم کسى است که سود رسرراند 2؛  خیر الناس من نفع و وصل و أعان»

 «.و پیوندبرقرار سازد و کمک کند

در جهت افشاندن بذر توحید در هر جررا و بررا هررر کررس، و الگررو قرررار   تالش  -10

آن حضرررت از هررر فرصررتى بررراش تبلیررغ بهررره   :در ایررن زمینرره  دادن رسول خرردا

هرراش مسررتحبى را برره اوقرراتى کرره امکرران تبلیررغ در آن گرفت و انجام دادن عبادتمى

 .گذاشتهاش شب، وامىاوقات وجود ندارد، یعنى نیمه

یعنررى اعمررال و رفتارترران بررا آنچرره برردان   .با غیر زبانتان دعوت کنیرردمردم را    -11

 
 ، حدیث الریاح.91، ص 8فروع کافى، ج  -1
 . 14376، باب استحباب نفع المؤمنین، ح  390، ص 12مستدرك وسائل الشیعه، ج   -2
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كونببوا دعبباة » :فرمایندمىامام جعفر صادق .ابقت داشته باشدکنید مطدعوت مى

مردمرررا بررا 1؛  الناس بالخیر بغیر ألسنتکم لیروا منکم اإلجتهاد و الصدق و الببورع

 .و راستى و پارسایى ببینند غیر زبانتان به کارهاش خیر دعوت کنید تا از شما تالش

دعا کردن براش تعجیل در فرج آقا امام زمان مهدش موعود روحى لرره الفرردا،   -12

  .و دعا کردن براش عموم مؤمنان، از مرد و زن

اخالص در عمل داشتن؛ زیرا کسى که اخالص عمل بیشترش داشته باشد برره   -13

 .آیددرجات باالترش در نزد خداش عزوجل نایل مى

توانید متواضع و فروتن باشید؛ زیرا کلید موفقیت، پذیرش سخن حق و تا مى  -14

  .دور افکندن تکبر و خودخواهى است

زندگى علما و فقهاش شیعه در طول تاریخ را بخوانید، و جستجو کنید ببینیررد   -15

هایى باع  گردیده تا برخى علماش شیعه مانند شیخ صدوق و مفید چه عوامل و شیوه

 .علیهم نامشان جاویدان شود رضوان اللّه ...و انصارش وو طوسى 

، تررا از ایررن طریررق مصررداق خرروبى تدا کردن به سیره اخالقى اهل بیتاق  -16

 .ایدبراش علمى باشید که آموخته

 .زنده کردن دل از طریق طاعت خداش عزوجل -17

ا پایانى استفاده کردن از تمام وقت براش تحصیل علم و دانش؛ چرا که علم ر -18

  :فرمایدمى خداش متعال خطاب به پیامبرش .یستن

 2ی«خدایا بر علم من بیفزا :و بگو ؛وَ قُل رَّبِّ زِدْنِخ عِلًْم»

هاش جدیررد بررراش اشرراعه و ترررویج ها و فناورشکمک گرفتن از انواع رسانه  -19

 .اسالم و شناساندن واقعیت اصیل و حقیقت راستین آن به جهان

 
 . 14، باب الورع، ح 78، ص 2اصول کافى، ج    -1
 . 114. سوره طه   2
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یعنى اهتمام ورزیدن برره کیفیررت درس و  .ن به کیفیت و نه کمیّتاهمیت داد  -20

  .مطالعه و خوب آموختن آن

اهمیت دادن به سخنرانى و نگارش؛ زیرا اینها از لوازم شخصیت علمى و رهبرررش    -21

  : آمیز است، و براش رشد یافتن در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد موفقّیت 

 .پذیرفتن نقد سازنده -1

 .هاش سخنورش و نویسندگىپیدا کردن معلم و مدرّس یا گذراندن دوره -2

 .اختصاص دادن بخشى از اوقات خود به حفظ کردن متون -3

 و احیاگر شعائر دل باخته اهل بیت 

و بررزرگ احیرراگر شررعائر حسررینیه و فاطمیرره    فقیه اهل بیت عصررمت و طهررارت 

دل باخته و شرریفته اهررل  ،  ی العظمی حاج سید صادق حسینی شیراز اهلل آیت حضرت 

باشند و همواره در  عمل و زبان جهانیرران  می   خصوصًا حضرت سیدالشهدا   بیت 

 . نمایند می   و تبّری دشمنان و غاصبان حقشان امر   را به تولی و تبعیت از ائمه اطهار 

و تعظیم شررعائر آل  علی امیرالمؤمنینالعظمی شیرازی والیت اهلل آیتحضرت  

دانند و معتقدند  که راه نجات تنها در پرتررو تبعیررت از می  نجات بشریتاهلل  را اساس  

 :است که فرمودند فرمایش رسول خدا

 هُمَببا وَ أَلَببا بَْیتِببي أَهْلَ  عِتْرَِتي  وَ  َجلَّ  وَ  عَزَّ  هللا  كِتَابَ  الثَّقَلَْینِ  فِیکُُم  َتارِكٌ  إِنِّي»

همانا من دو چیز بررزرگ ؛  الْحَوْض  عَلَيَّ  یَرِدَا  حَتَّخ  یَفْتَرِقَا  لَنْ  وَ  بَعْدِی  مِنْ  الْخَلِیفَتَانِ

گذارم که اگر شما بر آن دو چیز چنگ بزنید هرگررز بضرراللت می  میان شما مسلمانان

و گمراهى واقع نمی شوید بعد از من، یکى کتاب خدا قرآن مجیررد اسررت و دیگرررش 

بررر مررن   کرروثر   عترت من، و این دو چیز از هم جدا نمیشوند تا اینکه در کنار حو

 1«.وارد شوند
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و فراگیررری علرروم آن بزرگررواران را بهترررین راه    ایشان تبعیت از ائمه اطهررار

 :فرمودندمی پندارند و در این زمینهمی سعادت بشریت

 بهترین و برترین راهی است کرره انسرران در ایررن دنیررا  فراگیری علوم اهل بیت

لذا پیمودن این راه  .از این راه راهی نیافته امپیماید و من در تمام عمرم بهتر و برتر می

کنم و شما تمام همت و کوشش و ترروان خررود را در ایررن راه برره می  را به شما توصیه

کار گیرید و دوستان و هم سن و ساالن خود و دیگران را به قرار گرفتن در این مسیر 

 .تشویق کنید

داننررد و در می آنحضرررتو شرریعیان   علرری  امیرالمررؤمنینآینررده را از آن  ایشان  

 :فرمودند بیاناتی مهم

باشررد و انشررااهلل در آینررده می  و شیعیان آن حضرت  این قرن، قرن امیرالمؤمنین

 .ای نزدیک مذهب تشیع در کل جهان گسترش خواهد یافت

العظمرری شرریرازی بررر ترررویج معررارف اهررل اهلل  آیررتعنایات و تاکیدات حضرررت  

ه ایشان را چون خورشیدی فروزان از افق کررربال  و احیای شعائر آل اهلل چهر  بیت

 آنچنان نمایان ساخته است  که  همگان ایشان و بیت مکرمشان را بیت اهل بیررت

در ،  پندارنرردمی  دانند و ایشان را بزرگ مرجع دینی و حسینیمی  و بیت شعائر آل اهلل 

اهلل آیررتند کرره  همگان بر این مطلب اذعان دار،  اعم از شیعه و سنی،  نگاه  عامه مردم

توان به مصررادیق می  العظمی شیرازی بزرگ احیاگر شعائر الهی است  که در این بین

 .بارز آن و سخنان ارزشمند معظم له در این باب اشاره داشت

 :العظمی شیرازیاهلل آیتحضرت 

اسررت کرره در راه احیرراش پاداش اخروش هر یک از ما به مقدار خدمات و اعمالى  

بسیارش از مردم در روز قیامت از این کرره بیشررتر در   .دهیممى  جامان  امر اهل بیت

مقام عظرریم   این راه تالش نکرده اند دچار حسرت خواهند شد زیرا پاداش شگرف و

 .کنندمى را مشاهده احیاگران امر اهل بیت
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 احیای ایام شهادت حضرت صدیقه شهیده و ایام فاطمیه 

 العظمی شیرازی اهلل آیت در کالم حضرت  

در تمررام نقرراط   سزاوار است مؤمنین و موالیان اهررل بیررت عصررمت وطهررارت 

جهان در ایام فاطمیه در اقامه و تعظیم و تجلیل هر چه بهتررر و بیشررتر شررعائر حضرررت 

بکوشند و با برگزاری مجالس سوگواری و وعظ در مسرراجد، حسررینیه هررا،   زهرا  

تولید محصوالت فرهنگی   منازل شخصی و راه اندازی دسته جات عزاداری و تهیه و

مرراهواره ای، رادیررویی و های  اعم از کتاب، مجله، و ضرربط و پخررش و تکثیررر برنامرره

اهلل األعظم مهدی موعود ارواحنا فداه را خشررنود   بقیةقلب مقدس حضرت    ...اینترنتی

  سازند

خود در راه احیای شعائر فاطمی در سراسر گیتی بیفزایید و روز های  دامنه فعالیت

برره دیگررر   .وز آن را گسترده تر سازید و به محل، شهر و کشور خود بسنده نکنیدبه ر

را جهانی نمایید تا ر ان شاء اهلل تعالی  سخن همت کنید قضیه حضرت فاطمه زهرا 

 ر در قیامت از مراتب باال و واالی رستگاران و سودبردگان برخوردار شوید

ودر تنگنررا گرفتررار سررختی ببینیررد  هررر کررس در راه حضرررت فاطمرره زهرررا

آید،پاداش وبهره شایسته ای نزد خدا خواهد داشت وعکررس ایررن قضرریه نیررز صررادق 

دریررغ کرررده  اسررت،پس هررر کررس در عررین توانمنرردی از خرردمت برره اهررل بیررت

                                                                                                                                       .وکوتاهی کند،از توفیق الهی بی بهره واز لطف حضرتش محروم خواهد بود

اسررت  بزرگداشت آن چه مربوط به صدیقه کبررری فاطمرره زهرررا  یکایک مادر

 بکوشیم وازهیچ خدمتی فروگذار نکنیم،چراکه بزرگداشت شعائر حضرت زهرررا

 .به پاداشتن وتعظیم شعائر الهی است

این است کرره فرزنرردانتان را برره   احیاء نام و یاد زهرای اطهرهای  نمونهیکی از  

حفظ خطبه گرانمایه آن حضرت تشویق کنید،زیرا این خطبه چکیررده ای از معررارف 

  .اسالم است
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جسررمی و مررادی کرره خرردای متعررال در های  ما وظیفه داریم بررر اسرراس توانمنرردی

اسررت   ط به حضرت زهرای اطهراختیارمان گذاشته، در راه عزاداری و آنچه مرتب

عررزاداری در کوچرره و بازاروخیابرران واطعررام های  بکوشیم برای به راه انداختن دسررته

  .دادن که ازشعائراهلل است باشیم

   امام حسین دلسوخته العظمی شیرازیاهلل آیت 

دلباخته   ،مرجعی دلسوخته  العظمی حاج سید صادق شیرازیاهلل  آیتحضرت  

باشررند کرره می  نررازنین سیدالشررهدا حضرررت اباعبررداهلل الحسررینو دلشکسته وجررود  

دینرری  مرجعحرکات و سکنات ایشان بیانگر این مطلب است که این بزرگ   ،حاالت

برروده   یعنی امام حسررین،  دردانه خدا و جگر گوشه رسول خدا  دلباخته  ،عصر

و هررم در   برررزخکه خدای متعال حساب خاص برای حضرتش هررم در دنیررا، هررم در  

لم آخرت باز کرده که برای احدی از انبیاء و اوصرریاء و اولیرراء خررود برراز نفرمرروده عا

 .است

اشک ریز غربت و مظلومیت آن امررام همررام اسررت و هرریچ محفلرری ایشان  همواره  

نیست که  ایشان از عظمت و مظلومیت مقام شامخ حسینی سخن به میان نیاورند و هر 

 .دم از آن امام همام سخن نگویند

وار بیت مکرم ایشان خود شاهد است که ایررن پیررر غررالم حسررینی بررا بیرران در و دی

کرررد و تحررول عجیبرری در آن محفررل برره می  همرره را منقلررب  مظلومیت سیدالشهدا

 .آوردمی وجود

چشم گریان این عالم جلیل القدر و این بزرگ احیرراگر شررعائر حسررینی و در هررر 

متوجرره حضرررت زیررن دلهررا را ، زدن انمظلومشرر غریررب و محفلرری دم ز مرروالی 

 .دنسازمی و حاالت جانسوز عاشورائیان را در اذهان پدیدار نموده العابدین

گوینررد و  وقترری برره بیرران می سررخن در هررر موقعیررت و محفلرری از سیدالشررهدا

پرررد و بررا چشررمانی می  پردازند رنگ از چهررره مبارکشررانمی  مظلومیت آن امام همام
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گویا واقعا کربال و عاشورا .کشندمی  ان به تصویراشک بار غربت آل اهلل را در بیاناتش

 .ندرا درک و لمس نمود

در ایام عزای آل اهلل مخصوصاً ایام محرم که عزاداران و دسته جررات عررزاداری از 

 معظررم لرره برره اسررتقبال آنرران،  شرروندمی  به محضر مبارکشرران نائررل  کشورهای مختلف

 .پردازندمی و عزاداری شتابند و همراه با سوگواران حسینی به سینه زنیمی

 

 بزرگ احیاگر شعائر الهی 

 1از علمای برجسته اصفهان و از احیاگران نهضت فاطمیه یكی از نگاه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

های والئی از این بندة کمترین درخواست  عالقمندان به ارزش  برخی از دوستان و

دریافت که  ونمودند  حاالت  از  را  خودم  معنوی های  منش  ،روحیات  و  روش    ،و 

وکوششوتالش سید  ها  حاج  آقای  العظمی  اهلل  آیت  عالیقدر، حضرت  مرجع  های 

مقدس   مکتب  از  حمایت  زمینة  در  العالی«  شیرازی»مدظله  حسینی  صادق 

و    البیتاهل  و عاشورا  غدیر  باالخص شعائر  و  و گسترش شعائر والئی  و حفظ 

شمّه و  بنویسم  د ای  فاطمیه  حاالت  و  روحیات  آن  وتالش از  اقدامات  و  های  رونی 

 . مورد اشاره قرار دهم ، دریغ و جهانی را که در میدان عمل تجلی یافتهبزرگ و بی 

»اظهار   در   ،اینجانب به وظیفة  و    راستای عمل   » اهلل  به دوستان آل  نسبت  دوستی 

 :که فرمودندرعایت فرمایش رسول خدا 

 . 2ولیوال ولیّه   دی من سّره ان یجمع اهلل له الخیر كّله فلیوال علیًا بع 
 :که اعالم داشتند و به امید تحقق بشارت نبی اکرم

 
 حجت موحد ابطحی . آیت اهلل میر سید  1
 . امالی صدوق وبشارة المصطفی  2
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بن عليا  هذ الجنّ  ...الحسین  لفي  الجن   ةانه  في  محبّیه  ومحبّي  ة  و 
  1ة. محبّیه في الجن

های محدودی که دارم  با فرصت کم و آگاهی   ،با استمداد از ارواح طیّبة اولیاءاهلل 

 .نمایممی  ی اشاره یهابه نکته 

وخاندا بزرگ  و  ن  از  »شیرازی«  اجتهادی    علمی  دفاع  پرچمدار  زمان  دیر  از 

البیت اهل  مکتب  و  اسالم  افت  حریم  منصب  احراز  با  و  و    اءبوده  مرجعیت  و 

دینی سامر حوزه   در  ،زعامت  علمیة  و  اء های  نجف  و  و  و  کربال  ت.قم  با  و  سیس  أ.. 

ها  ها و راه اندازی سایت نه کتابخا   ، ها حسینیه   ،مساجد  ،های دینی از قبیل )مدارسپایگاه 

  ، درکشورهای گوناگون و شهرهای دور و نزدیک  مذهبی و...( ای  های ماهواره و شبکه 

 . اندپرچم مکتب والیت و امامت را به اهتزاز درآورده 

مرحوم آیت اهلل العظمی آقای حاج سید محمد    ،در زمان مرجعیت مرجع عالیقدر

با   بزرگمرد  آن  سره«  شیرازی»قدس  حسینیهحسینی  اعزام  ها  تأسیس  و  مسجدها  و 

در کشورهای گوناگون   فعال  و  دلسوخته  و  ی ی وآفریقا ی ی و آسیا ی اروپا نمایندگان  ی 

با بهره گیری از شعائر    پرچم اهل بیت   ، آمریکا و کانادا و استرالیا  را برافراشتند و 

سیدالشهدا  مقدّس  نهضت  و  وکربال  عاشورا  کردن  مطرح  و  های  دل   ءحسینی 

ارزش زیادی   امیرالمؤمنین  را جذب  و مکتب والیت  دینی  مقدسات  و  اسالمی  های 

  .2نمودند  علی

و جهانی  حرکت  آن  ادامة  حاج    ،نورانی  در  آقای  العظمی  اهلل  آیت  حضرت 

با   و  موثر  و  جذاب  منش  و  روش  با  العالی«  شیرازی»مدظله  حسینی  سیدصادق 

 
 نقل از امالی صدوق ه . عوالم العلوم ب 1

برای آشنائی با حسینیه ها و مساجد وکتابخانه ها و مدارس علمیه و سایر مراکز دینی وعلمی که این مرجع    - 2
 ی ایشان تالیف شده مراجعه شود. عالیقدر تاسیس کرده و یا حمایت نموده اند ، به کتابهائی که در مورد شرح زندگ 
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های الیق و  جلیل و تکریم انسان و با استفاده از ت  ،گیری از اخالق و تواضع وی هبهره 

بهره  و  دلسوز  و  توانمندی فعال  از  و    ،های آنانگیری  ایمان  و  بر عشق  با تکیه  نیز  و 

پاکیزگی و  پاک  درونیِطینت  دلباخته  های  و  اخالص  با  باالخص    ،شیعیان  و 

فداکارجوان  و  پرشور  تمامی کشورها  ،های  و در  دنیا  با   ،در جای جای  و همچنین 

تشر و  البیتبیان  اهل  مقدّس  و  نورانی  مکتب  محاسن  و    یح  آثار  دادن  نشان  و 

و نیز تأکید بر شعائر قولی و عملی    ،های آنانها و نورافشانی برکات پیروی از هدایت 

و باالخص    های متعلق به ائمة معصومینو تکیه بر احیاء روزها و جایگاه  ،حسینی

ری از نقاط جهان به اهتزاز  بسیا  پرچم مکتب تشیع را در  ،حضرت سید الشهداء

 . درآوردند

نگاهی به مراکز دینی و علمی تحت اشراف این بزرگ مرجع عالیقدر در    !آری 

قارة جهان پاسخ   ،پنج  در  دقت  شعائرو  زمینة  در  که  استفتائاتی  به  ایشان  دینی    های 

ها و مجالتی که و بررسی کتاب  ،)وباالخص حسینی( در مقاطع گوناگون انجام شده

گردیدهزیرنظ منتشر  ایشان  انسان   ، ر  با  ایشان  برخوردهای  مالحظة  وگروه و  های  ها 

و تجلیل    ،آیندمی   گوناگونی که از شهرها و کشورهای دور و نزدیک به دیدار ایشان 

تکریم  بیتو  واهل  دین  راه  در  فداکاران  و  دلسوختگان  از  ایشان  وی ة    های 

نشانبه »احیاءمی   خوبی  که  البیت  دهد  اهل  افتخار  امر  پر  پرچم  برافراشتن  و   »

والیت و  امامت  ظهور  ،مکتب  و  تجلی  اصلی    و  مقصود  و  مقصد  حسینی«  »شعائر 

 . زندگی و حیات طیّبه و مرجعیت دینی ایشان است

بزرگمرد آن  و    ،روش  مدرّسین  عموم  و  دین  بزرگان  و  علماء  با  معاشرت  در 

فضال و  ا  ءمؤلّفین  مکتب  پیرو  و  ایمان  با  مردم  و  طالب   میرالمؤمنین و 

و  علی اخالق  با  همراه  تجلیل  ،اخالص  که  و  تکریم  بردباری  ،و  و  صبر  و    ،و 

در راستای ترویج    ،همه و همه  ،باشدمی   موقع شناسی و هدفداری  و  ،متانت و درایت

دل جذب  منظور  به  حسینی(  )وباالخص  والئی  و  الهی  مکتب  شعائر  سوی  به  ها 

 : مقدسی است که
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   ه زهرا  فاطم    اول شهیدة آن  
   امیرالمؤمنین علی     و مظلوم ترین مدافع آن 
   ابی عبداهلل الحسین     و سیّد الشّهدای آن 

 زینب کبری    و پرچمدار نهضت پیام رسانیِ آن

 اهلل االعظم  بقیة    و مصلح جهانی آن  

 .می باشد
با این   ، خصوصی  های عمومی و ومالقات   ،های گوناگوندر صحنه   ،اینجانب   که 

های  در ارتباط با اقدامات و برنامه   ،و در محضر ایشان  ، امبزرگ مرجع عالیقدر داشته
نیمة شعبان و  ،گوناگون نیز    ،بح  مهدویّت  در زمینة غدیر و عاشورا و فاطمیه و  و 

خدیجه  و    بزرگداشت حضرت  رسالت  خاندان  مفاخر  و  بزرگان  از  یک  هر  و 
ت  ،اخالصی راسخ   ،اممذاکره کرده   امامت انگیزو  الهام    ،واضعی شگفت  ادبی  و 
 ،امیافته   ،ی تاثیرگذاریرهنمودها  ،و در نتیجه  ،دریغو حمایتی بی   ، و همّتی واال  ،بخش

 :ام که اگر و به این نتیجه رسیده 
ایشان را    ، ی ی با  عنایتی وی ه و استثنا   امام حسین   ، .. حضرت سید الشهداء . درقضیة 

  ، شان با قلم و بیان  ، باًل ایشان با علم و اجتهادشان متقا   ، اند مورد لطف خاص خود قرار داده 
با صبر    ، شان با تدبیر و مدیریت نورانی  ، شان با اخالق و رفتار جّذاب  ، عزت و اعتبارشان  با 

»الاله اال    و ندای با عظمت   ، اند پرچم شعائر حسینی را به اهتزاز درآورده   ، شان و استقامت 

 : را ترویج نموده اند که   « علي ولّي اهلل ،  محّمٌد رسول اهلل ،  اهلل 

 »و من یعظم شعائر اهلل فانها من تقوی القلوب« 

 احیاگر شعائر حسینی    العظمی شیرازی اهلل آیت 

 :بیانات معظم له در باب عاشورا و عاشورائیان

شررعائر های  تمررام گونرره  :العظمی حاج سررید صررادق حسررینی شرریرازیاهلل  آیت

 نهضت سیدالشهداحسینی، مقدمه ای است برای تحقق اهداف 
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 دستگاه بی مانند سیدالشهدا 

رسول خرردا، حضرررت أمیرالمررؤمنین،   :برترند  چهار نفر از حضرت سیدالشهدا  

همچنرران کرره در روایررت اسررت خررود  ؛حضرت فاطمه زهرا، وامام حسن مجتبررى 

  :در کربال صریحاً فرمودند سیدالشهدا 

ولکلِّ مسببلم برسببولِ اهلل   منّي وليأبخ خیرٌ مني وأمي خیرٌ مني، وأخي خیرٌ  

بررراش مررن     پدرم، مادرم وبرادرم همگى از من برترند ودر رسررول خرردا    1أسوةٌ؛

 «.وهر مسلمانى اسوه هست

کرره طررى هررایى  وسرروگوارش ر رهررا  وخرردمات واطعامهررا  اما در عین حال عزادارش

ال انجام شده است در دوره س  براش امام حسین     تاسوعا وعاشورا    دیشب وامروز  

هررا اگررر تمررام مجررالس روضرره، وهیئت  .گیررردنمى  براش حضرات معصوم دیگر انجام

ودستجات عزادارش وسینه زنى که طى دوازده ماه براش سیزده معصرروم دیگررر انجررام 

که فقط در شبانه روز گذشته براش امررام هایى  وعزادارشها  شده است با حجم فعالیت

ب کم تررر اسررت، چرره رسررد برره انبرروه انجام شده است مقایسه شود، به مرات  حسین

گررردد؛ زیرررا مى که در دوره سال براش آن حضرررت برگررزارهایى  مجالس وعزادارش

  .را استثنا قرار داده است خود خداش متعال، امام حسین 

از این رو رسررول خرردا، حضرررت أمیرمؤمنرران، فاطمرره زهرررا، امررام حسررن ودیگررر 

  .ه استثنایى وبى مانند رفتار نموده اندبه عنوان یک مسئل با امام حسین    امامان

نیز با این مسئله برره نحرروش اسررتثنایى برخررورد کرررده انررد؛   حضرت ولى عصر  

  :حضرت خطاب به جد بزرگوارشان عرضه داشته اند

 «. به جاش اشک بر تو خون خواهم گریست  2وألبکیّن علیک بدل الدموع دمًا؛ » 

 
 . 2، ص45بحاراالنوار، ج  -1
 رازی از زیارت ناحیه مقدسه  ف -2
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ز معصررومین حتررى مادرشرران چنین تعبیرش را آن حضرت خطرراب برره هرریچ یررک ا

  .به کار نبرده اند فاطمه زهرا 

 .یک استثنا است، عزادارش ایشان نیررز اسررتثنایى اسررت  همچنان که امام حسین  

 انررد، عزادارش شرکت کرده هاش  بسیارش از افراد در روزهاش گذشته در مجالس وهیئت 

  کرده اند یررا خستگى وبى خوابى کشیده اند، چه بسا براش برگزارش مراسم عزا قر

همگى استثناست وکسانى ها وعزادارشها بدانیم که این فعالیت ...ضامن گرفته اند، و

  .زنند پاداشى استثنایى خواهند داشتمى هاکه دست به این فعالیت

را با ها توان آننمى واین مجالس عزادارش به قدرش ارزش دارند کهها این فعالیت

اگررر بگرروییم ایررن مجررالس عررزادارش گرروهر گررران   .کرددنیا مقایسه  هاش  تمام ثروت

یک دنیا گرروهر در برابررر یررک قطررره اشررک   .بهایى است حق مطلب را ادا نکرده ایم

شود کرد کرره بشررر فقررط طررال مى  اما چه  .بى ارزش است  حقیقى براش امام حسین

 شناسد وهمه امور ارزشمند را بررا طررالمى  ونقره وگوهر را به عنوان چیزهاش ارزشمند

را بررا امررور  وگرنرره شررعائر حضرررت سیدالشررهدا  .کنرردمى ونقره وامثال آن مقایسه

 .توان مقایسه کردنمى دنیوش

 نبردهای استثنایی عاشورا

که تاکنون کم تر کسى بدان پرداخته است، برره   یکى از استثنائات سیدالشهدا  

هررا جنگدر طررول ترراریخ،  .باشررد کرره در روز عاشررورا رخ دادمى نبردهررایى مربرروط

بسیارش، پیش از مرراجراش کررربال وپررس از هاش  فراوانى رخ داده وستمهاش  ودرگیرش

  .آن، در نقاط گوناگونى از جهان صورت گرفته است

ترراریخ دیررده نشررده اسررت کرره فرمانررده سررپاه بررر بررالین هاش  در هیچ یک از جنگ

مررا در کررربال ا .یکایک سربازان بیاید ومانعِ اهانت دشمن به سرباز به خون خفته شررود

افتاد فوراً خودشان را به بالین مى  هنگامى که یکى از اصحاب بر زمین امام حسین 

  .است رساندند واین از استثنائات سیدالشهدا مى وش
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 چنررین رفتررارهررا  برترنررد در جنگ  با این که از امررام حسررین      رسول خدا  

بر ایشان تحمیل شررد  نیز در سه جنگى که کردند وحضرت امیرالمؤمنان على نمى

امررا یکررى  .کندنمى چنین روشى اتخاذ نکردند وقانون جنگ نیز چنین چیزش را اقتضا

آمدنررد ومررانع مى این است که بر بالین تررک تررک شررهدا  از استثنائات سیدالشهدا  

آن حضرررت بررر بررالین  .شرردندمى هرگونه اهانت احتمالى دشمنان به پیکر مطهر شهدا

مظاهر، قاسم بن حسن، حضرت قمر بنى هاشم وکلیه شررهیدان زهیربن قین، حبیب بن 

غالم سیاه  «جون»آمدند وهمه شهیدان از حربن یزید ریاحى ر که شیخ عشیره بود ر تا 

چراکه آن حضرت آخرین کسى بودند که به شهادت   .از این مزیت بى بهره نماندند

بر زمررین افترراد   نیز ر که پیش از امام حسین    رسیدند وحتى عبداهلل بن الحسن  

ولى پس از آن حضرت به شهادت رسید ر نیز از این قاعده مستثنا نیست وحضرت بر 

  .بالین وش نیز آمدند

وهررم در گفتررار مورخرران ونرراقالن واقعرره کررربال     اطهررارهم در روایات ائمرره  

وکسانى چون حمیدبن مسلم ر که روش بلندش ایستاده بود ر این نکته آمده اسررت کرره 

در واقعه عاشورا سوار بر اسب مراقب اوضاع بودند وبه محض آن که  ن امام حسی

فررورا بررر سررر بررالین وش  1«كالصّقرِ المنقضّ»افتاد مانند باز شکارشمى  شهیدش بر زمین

 .شدندمى حاضر

افتادند که از آنها رمقررى بیشررتر برراقى مى  بر زمیناش  شهداش واقعه کربال در لحظه

زیرررا انبرروه   ؛سررپردندمى  کشتند، بعد از کمررى جرراننمى  رانمانده بود وحتى اگر آنان  

ضربات تیر ونیزه وشمشیرش که از همه سو به بدن آنان اصابت کرده بررود وخسررتگى 

وتشنگى شدید ومبارزه با لشکریان زیاد با جنگ افزارهاش کثیررر آن زمرران کرره از آن 

 .از پرراش درآوردکافى بررود تررا آنرران را   2.اندت آنها را به کوه آهن توصیف کردهجه
 

 .35، ص45بحاراالنوار، ج -1
 .   93، ص45ولقوا جبال الحدید و...   بحاراالنوار، ج  -2
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رساندند که هنوز نیمرره جررانى در مى  ولى حضرت در حالى خود را به بالین آن شهید

 هاجنگیدند وپیکر شررهید را شخصررا برره خیمررهمى  حضرت با دشمنان  .بدن او باقى بود

 .دادند که آن را به خیمه برسانندمى آوردند یا دستورمى

بود که حضرت به دالیلى ایشرران را  تنها استثنا در این مورد بدن حضرت اباالفضل

را بررر   حضرت ابالفضل که ساالرش یاران ابا عبداهلل الحسررین    .نرساندندها  به خیمه

 .دانسررتندمى بودند، خررود را خررادم ایشرران  عهده داشتند، هرچند برادر امام حسین  

شاید بنا بوده است که بدن این برادر همچون بدن مطهر حضرت در وسط جبهه نبرررد 

اقى بماند وایشان کرره در هرریچ حررالتى از همراهررى وپشررتیبانى آن حضرررت کوترراهى ب

شاید هم مشیّت الهى این بوده اسررت  .نکردند، در این مسئله نیز همانند حضرت باشند

قبّه وبارگرراه مسررتقلى داشررته باشررند  که آن حضرت مثل خود حضرت سیدالشهدا 

  .که ملجأ ومزار عام وخاص باشد

آمدند، سر او را به دامررن مى  فتادن هر کدام از شهدا به بالین اوحضرت در لحظه ا

کردنررد، احیانرراً بررا او مى  پرراکاش  را از چهرررههررا  وخونها  گرفتند، خاکمى  مبارک

داد کرره مى نمودند، وسرانجام آن شهید در حالى جانمى  گفتند، برایش دعامى  سخن

 ....بود سرش در دامان موالیش سیدالشهدا 

تواند تصور کند که براش آن شهید چرره قرردر ارزشررمند بررود کرره در مى  چه کسى

لحظه جان دادن سرش در دامان موالیش باشد؟ زهى شرف که روح انسان در حررالى 

از بدن مفارقت کند که انسان همنشین وهمسخن همچون موالیى باشد! چرره سررعادتى 

ظرره آخررر کسررى کشررته شررود ودر لح   از این باالتر که انسان در رکاب سیدالشهدا  

از او خشنود باشند؟ چه دنیررایى از دنیرراش ایررن افررراد بهتررر وچرره   چون امام حسین  

آخرتى از آخرت اینان باالتر؟ خوشا به حالشان وچه جایگاه واالیى نزد خداش متعال 

 کاش ما نیز بودیم وبه این فوز عظیم دست  .دارند وگوارایشان باد    ورسول خدا  

 ....یافتیممى
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 بینیم اصحاب حضرررت بررراش شررهادت لحظرره شررمارشمى  نیست کهجاش شگفت  

گرفتند وچرره بسررا سرررخوش وشررادمان بررا یکرردیگر مى  کردند واز یکدیگر سبقتمى

بلنررد هاش چنررین روحیرره در حقیقررت حضرررت سیدالشررهدا  1.کردنرردمى شرروخى

واستوارش در آنان ایجاد کرده بودند واز سوش دیگر شرروق جرران دادن در دامرران آن 

بیهرروده نیسررت کرره   .شررناختندنمى  آنان را چنان مشتاق کرده بود که سراز پرراحضرت  

  :حضرت خود درباره اصحابشان فرموده اند

مررن هرریچ یررارانى بهتررر   2؛إنّي ال أعلَُم اصحاباً أوفخ وال خیببراً مببن أصببحابي»

 «.شناسمنمى وباوفاتر از اصحاب خود

ت دسرررتگاه در حقیقرررت اصرررحاب آن حضررررت نیرررز یکرررى دیگرررر از اسرررتثنائا

  .باشندمى سیدالشهدا

مورخین ذکر کرده اند در شب عاشورا وقتى بُرِیر شروع کرد برره مررزاح وشرروخى 

خندش؟ اکنون زمان خنده مى بُرِیر،اش  :کردن با عبدالرحمان، عبدالرحمان به او گفت

 .ومزاح نیست

پیر شررده  دانند که من نه در جوانى ونه اکنون کهمى  خاندانم به خوبى  :بُرِیر گفت

اما اکنررون از سررر شررادمانى وبشررارت   .ام هیچ گاه شوخى وخنده را دوست نداشته ام

به خدا قسم که مدتى بیشتر نمانده است که بررا شمشرریرهاش   .کنممى  است که شوخى

جاویدان بهشت متنعم خواهیم هاش مان با این قوم مالقات کنیم وپس از آن در نعمت

  3.بود

 

عشق  نسبت به شهادت، تعبیر »  برخى درباره شوق واشتیاق فوق العاده اصحاب ابا عبداهلل الحسین   -1

نیز به     برند. ولى باید دانست که این تعبیر مناسب نیست ودر روایات معتبر اهل بیت  « را به کار مى
  کار نرفته است.
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اش دش بررود کرره حتررى در ایررام جرروانى نیررز بررا شرروخى میانررهبُرِیر فقیه وعالم مجته

نداشت، اما اکنون در کهنسالى چه شده است که با عبدالرحمن از در مزاح در آمررده 

مربوط به جوانان بود هاش  دهد که شوخى بریر از شوخىمى است؟ ظاهر روایت نشان

ا  عبرردالرحمن از همین رو بود که اعتررر .که با شأن وسن وسال بریر تناسبى نداشت

به هر حال این مطلب از وجد فرروق العرراده بُرِیررر و روحیرره برراالش شررهدا   .را باع  شد

 .کسررب کردنررد  کند والبته آنرران ایررن روحیرره را از سیدالشررهدا  مى  کربال حکایت

کردنررد کرره هررر چنررد اصررحاب دیگررر حضررور دارنررد، مى  کسانى چون بریر مشرراهده

رونررد واو را مررورد لطررف وعنایررت مى  شهید  خود شخصاً به بالین هر    سیدالشهدا  

  .کردندمى آنها نیز براش درک چنین فیض ومنزلتى لحظه شمارش .دهندمى قرار

 جلوگیری از اهانت به اصحاب 

را ها  اجازه ندادند به اجساد شهدا جسارت واهانت شود، ولى تمام اهانت  امام  

 ان مررورد اهانررت قرررارمعمرروالً سررربازهررا در همرره جنگ .خودشرران برره جرران خریدنررد

 گیرنررد، یررا کررم تررر قرررارنمى  گیرند وسرداران وفرماندهان در معر  اهانت قرررارمى

ایشان مررانع هرگونرره اهانررت  .استثنا هستند اما در این جا هم امام حسین   .گیرندمى

ها وجسررارتهررا احتمالى دشمنان به پیکر شهیدان شدند، ولى خود آماج انررواع اهانت

ایشان آخرین کسى بودند که برره شررهادت رسرریدند وهنگررامى کرره برردن   .قرار گرفتند

مطهر حضرت بر خاک گرم کربال افتاد هیچ یررک از یرراران باوفایشرران نبررود تررا مررانع 

بیاورد، یا سر مبارکشان را به دامن ها جسارت دشمنان شود، بدن مطهرشان را به خیمه

 ....ندآن حضرت خودشان را سپر بالش تمام شهیدان نمود .بگیرد

 : ن دشمهاى واهانت  امام حسین 

کرره متوجرره آن حضرررت هررایى  شود واهانتنمى  به همین جا ختمها  اما این اهانت

مربوط به قبل از جنگ، برخى مربوط به زمرران ها  برخى از این اهانت  .شد فراوان بود

  .دیگرش مربوط به بعد از جنگ بوداش جنگ، ودسته
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أیررن  :فریاد زد آمد وها لشکر مقابل نزد خیمه براش نمونه قبل از جنگ شخصى از

الحسینِّ؛ حسین کجاست؟ با این که تمام اصحاب وبنى هاشررم حضررور داشررتند خررود 

بشارت باد تو را به آتررش  :آن مرد به حضرت گفت .من حسینم  :حضرت پاسخ دادند

ينررها بلکرره بشررارت برراد مرررا برره  :امررام فرمودنررد .که هم اکنررون وارد آن خررواهى شررد

 :تو کسرریتى؟ گفررت .کندمى ردگارش مهربان وشفاعتگر که خواسته ام را اجابتپرو

  .من محمدبن اشع  هستم

بود کرره خررداش متعررال در همرران لحظرره  او برادر جعده قاتل امام حسن مجتبى 

خواست بپیچد پایش در رکرراب اسررب گیررر کرررد وبررر مى  هنگامى که  :عقوبتش کرد

  .زمین کشیده شد وبه درک واصل گردید

خواستند به نماز بایستند، یکى از لشکریان دشمن به نام حصررین مى  وقتى حضرت

خوانى؟!احبیررب بررن مى نماز تو يکها قبررول نیسررت يبررراش چرره نمرراز  :بن نمیر فریاد زد

کنى نماز فرزند رسول اهلل قبررول نیسررت ونمرراز مى نابکار، گماناش  :مظاهر به او گفت

  شود؟مى تو پذیرفته

انجام نشد وفقررط  ....در حق قمر بنى هاشم، حبیب، بریر، وهایى  انتمانند چنین اه

 .را ر که از زخم تیغ بدتر بود ر تحمل کردندها حضرت بودند که این زخم زبان

در هنگررام جنررگ نیررز اتفاقرراتى کرره بررراش آن   .اینها مربوط به پیش از جنررگ بررود

در این جا از حوادث البته    .حضرت افتاد، براش هیچ یک از یارانشان صورت نگرفت

گویم که ارباب مقاتل دربرراره ایررن لحظرره مى گذرم، فقط همین قدرمى هنگام جنگ

 :گفته اند

   1فرقةٌ بالسیوفِ وفرقةٌ بالرماحِ وفرقةٌ بالحجارةِ وفرقةٌ بالخَشَبِ والعصببا؛»

بررا چرروب وعصررا آن اش بررا سررنگ، وعرردهاش گروهى با شمشیر، گروهى با نیزه، عررده

 «.ا گرفتندحضرت را فر
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 .در حالى که حضرت هرگز اجازه ندادند چنین رفتارش با اصحابشان انجررام شررود

هنگررامى کرره  .این مطلب مربوط به زمانى است که حضرت هنوز سوار بر اسب بودند

حضرت بر زمین افتادند نیز این ماجرا تکرار شد وپیش از آن کرره حضرررت بررر زمررین 

 .در حلق مبارک ایشان فرو رفت بیفتند، در روایت آمده است که یک تیر

اگررر چنررد    : مرحوم شیخ جعفر شوشترش ر از علما ومجتهرردان بررزرگ ر فرمرروده اسررت 

کردند واصاًل به ایررن کارهررا  مى   دادند ایشان جان تسلیم مى  مهلت  دقیقه به امام حسین 

 . اما در آن لحظات آخر نگذاشتند ایشان به آسودگى جان بسپارند   . حاجت نبود 

گررویم؛ چرررا کرره برره راسررتى نمى  ماجراش شمر وبر زمین افتادن امررام رادر این جا  

ایررن مسررائل در  .تواند حتى اندکى از حررق ایررن مصرریبت عظرریم را ادا کنرردنمى انسان

یا حتى در شررهداش کررربال   شهادت رسول خدا، حضرت امیر، امام حسن مجتبى  

  .رخ نداده وفقط از اختصاصات آن حضرت است

خیلى از مسائل هم به  .بت کربال وعمق این فاجعه را تصور کنیمتوانیم مصینمى ما

دست ما نرسیده وبسیارش از کتب مقاتل وتواریخ در گذر زمرران از بررین رفترره، یررا برره 

فقط یک عنوان کتاب که در قم تألیف شده وبنابه   .آتش سپرده شده استهاش  شعله

ته اسررت، برره طررور مطلررب داشرر     بیست هزار صررفحه      نقل شیخ طوسى ده هزار برگ  

غررر  ایررن کرره از  .کامل سوزانده شده وحتى یک خط از آن هم بر جا نمانده است

  .قضایاش عاشورا، آنچه به دست ما رسیده فقط قسمتى از وقایع کربالست

 هیچ روزى عاشورا وهیچ زمینى کربال نیست

 امانجرر   که ما براش امام حسین  هایى  سوگوارش  .عاشورا استثنائات بسیارش دارد

خود معصومین هم چنین چیزش  .دهیمنمى دهیم براش هیچ یک از معصومین انجاممى

وعاشورا به شکلى استثنایى برخورد کرررده   را نخواسته اند وبا ماجراش امام حسین  

خداش متعال اراده فرموده است که ماجراش عاشورا از همه جهت اسررتثنایى وبررى   .اند

 .مانند باشد
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  :خطاب به برادر بزرگوارشان فرموده اند خود امام حسن مجتبى 

یا اباعبداهلل هیچ روزش همانند روز يمصیبت بارِا تو   1؛ال یومَ كیومک یاأباعبداهلل

 .نیست

از این رو » تعبیر کل یوم عاشورا وکل ار  کربال « که بر سر بعضى زبان هاست 

ما نیامده صحیح   شود ر چون در گفتار پیشوایانمى  ر هرچند براش آن توجیهاتى گفته

شود که هیچ زمینررى حتررى مى  به روشنى دریافت    از روایات ائمه معصوم    .نیست

در   .رسررد وهرریچ روزش هماننررد عاشررورا نیسررتنمى  شرافت کررربال  کعبه به قداست و

 :فرمودند روایت آمده است که امام صادق 

هررا وآب  هررارا بررر برخررى از زمینهررا  وآبها  خداش تبارک وتعالى برخى از زمین

فخر فروشى کردنررد وبرره ایررن جهررت وبرره ها  پس از آن برخى از زمین  .برترش بخشید

جهت خوددارش از فروتنى در برابر خدا کیفر شدند وخدا مشرکان را بر کعبه مسلط 

امررا زمررین کررربال   .نمود وآب شورش را روانه زمزم کرد که مزه آن را ناگوار ساخت

از  .ه خداش تبارک وتعررالى را تقرردیس کردنرردوآب فرات اولین زمین وآبى بودند ک

سخن بگو که خدا تررو را   :این رو خدا نیز به آنها برکت داد وبه سرزمین کربال فرمود

 .کننرردمى به همرردیگر فخررر فروشررىها برترش بخشیده است، در حالى که آب وزمین

من زمین مقدس ومبارک خدایم کرره خرراک وآب مررن مایرره شررفا   :زمین کربال گفت

فروشم ودر برابر کسى که مرا چنین آفریده است فروتن نمى البته فخر .ودا استيوبهب

 فروشم بلکه خدا را سپاسنمى  که مرتبه پایین ترش دارند فخرهایى  وخوارم وبر زمین

سپس خرردا برره سرربب فروتنررى وسپاسررگزارش زمررین کررربال، آن را بررا امررام   .گزارممى

 2 .ویارانش کرامت وبزرگى بخشید حسین

و مقایسرره بررین افتخررار کرررد  فقط و فقط  این روایت آمده است که زمین کعبه    در
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بر کررربال افتخررار نکرررد، ها به عمل نیاورد و نام سرزمینی را نبرد و  خود و دیگر زمین

سرزنش کرد وآب شیرین زمزم را ر کرره از   زمین کعبه را شدیداًبا این حال خدا  ولی  

خواهد نشان دهد که افتخررار مى اش متعالگویا خد  .حواشى کعبه است ر شور ساخت

 .فقط از آن کربالست

  :نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند

را روش مررن قرررار داده اش  خرردا خانرره  :روزش سرزمین مکه به خود بالیررد وگفررت

خررداش   .منم که حرم امررن الهررى هسررتم  .آیندمى  ومردم از دور ونزدیک به سمت من

برره عررزت وجاللررم سرروگند، فضرریلت تررو نسرربت برره   :وگفررت  متعال او را مالمت کرد

فضیلت وشرافت سرزمین کربال همانند آب موجود بر سر یک سوزن خیس نسبت به 

دادم واگررر آنچرره در کربالسررت نمررى  اگر سرزمین کربال نبود تو را برترررش  .دریاست

آرام  .کررردمنمى کنررى خلررقمى را که بدان فخراش  آفریدم وخانهنمى  نبود اصالً تو را

فروتن، خوار، سرررافکنده بررراش اش  بگیر وبدون سرپیچى وخودخواهى دنباله و وابسته

  1.افکنممى کنم ودر آتش دوزخمى سرزمین کربال باش وگرنه تو را مسخ 

ال ارض كکببربال وال » :شررود کررهمى آشکارا دریافت    از روایات معصومین  

  الف فرمررایش معصررومین چه لزومى دارد که انسان سخنى بر خ« یوم كعاشورا

بگوید وآن گاه درصدد توجیه آن برآید ؟ به هر حال زمین کررربال زمینررى بررى ماننررد 

  .واستثنایى است وروز عاشورا هم از استثنائات است

  در حق دوستداران امام حسین دعاى امام صادق

 .نیررز هماننررد آن حضرررت اسررتثنا هسررتند عررزاداران ودوسررتان امررام حسررین 

 ن، زائران، وخادمان آن حضرت، کسانى که نررام ویرراد ایشرران را زنررده نگرراهسوگوارا

 
باب267همان، ص    -1 الزیارات،  کامل  به:  زمینه رجوع شود  این  در  بیشتر  اطالعات  براى  فضل     88. 
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ریزند پاداش بى ماننرردش در مى  دارند وکسانى که بر مصائب جانسوز ایشان اشکمى

معاویررة   .به نحوش استثنایى با آنان برخورد کرررده انررد    انتظار آنهاست واهل بیت  

 :گویدمى بن وهب

وقتررى وارد شرردم دیرردم آن  .اجررازه گرررفتم    براش تشرف به محضر امام صادق

پررس از پایرران نمرراز   .منتظر نشستم تا نماز ایشان تمام شد  .حضرت مشغول نماز هستند

کسى کرره مررا را برره اش  »  :آن حضرت شروع به مناجات با خدا نمودند وعرضه داشتند

ا کرامت و وصایت ممتاز کرد وبه ما وعده شفاعت داد وعلم گذشته وآینده را برره مرر 

برخى از مردم را به ما متمایل ساخت من وبرادرانم وزوّار قبررر ابررا هاش  عطا نمود ودل

را بیامرز؛ زوّارش که براش نیکى به ما وبرره امیررد برره دسررت آوردن   عبداهلل الحسین  

ونیز شاد کردن دل پیامبرت ر که درود تو بررر اش  پاداشى که در ایجاد پیوند با ما نهاده

فرمرران بررردارش از مررا وخشررمگین کررردن دشررمنانمان وبرره دسررت او وخاندنش باد ر و

يبارپروردگاراا پس از جانب مررا   ....آوردن خشنودش ات اموال خود را صرف کردند

و با آنان همراه  ...خشنودش ات را پاداش آنان قرار ده و در شبان و روزان پاسشان دار

نیز شر شرریاطین جررن و  باش و شر هر ستمگر سرکش و هر آفریده ناتوان یا نیرومند و

انس را از آنان به دور دار وبه آنان که ما را بر فرزندان واهل وخویشان خود ترررجیح 

کرره آفترراب هررایى بررر آن چهره ...خرردایا .دادند بهتر از آنچه انتظررار دارنررد، عطررا کررن

 را که بررر قبررر اباعبررداهلل نهررادههایى رنگشان را دگرگون کرده رحمت کن وآن گونه

شوند مشررمول مى  رد رحمت قرار ده وآن دیدگانى را که به مهر ما گریانشود مومى

را که براش ما بى تاب شد وسوخت مشمول مهر خود هایى  مهر خود قرار ده وآن دل

پروردگارا، من ایررن   .گردان وفریادهایى را که براش ماست مشمول رحمت خود ساز

کرروثرا مالقاتشرران يکنار حررو   را تا زمانى که در روز تشنگى در  ها  واین تنها  جان

حضرت همان طور که در حال سجده بودند پیوسته ایررن دعررا  .سپارم «مى کنیم، به تو

فدایت شوم، اگر این  :وقتى مناجات ایشان به پایان رسید عرضه داشتم  .خواندندمى  را

شررناخت برره نمى  بود که اصررالً خرردا را هررممى  دعایى که از شما شنیدم در حق کسى
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  1...در او نبوداش ه آتش دوزخ را بهرهگمانم ک

 حسینی سفارش به عزاداران

هماننررد خررود آن حضرررت اسررتثنایى انررد، قرردر برردانیم  عررزاداران سیدالشررهدا 

دسررت برره   همرران طررور کرره امررام حسررین    .وبکوشیم حررق ایررن نعمررت را ادا کنرریم

حمررل را برره جرراش اصحابشرران تهررا گونرراگون زدنررد وبسرریارش از اهانتهاش  فداکارش

روحى را در راه هاش  وسختىها  فرمودند بکوشیم ما نیز با اقتدا به آن حضرت، اهانت

بسیارش از ما براش اقامه شعائر حسینى خسررتگى وبررى خرروابى را   .ایشان به جان بخریم

هررا روحى واهانتهاش  گذاریم ولى رنج مى  کنیم واز جسم وپول خود مایهمى  تحمل

اگر کسى بر ما خرده گرفررت کرره عررزادارش خرافررات   .کنیمنمى  را تحملها  وشماتت

کند، نباید دلسرد شویم وبگوییم زخررم مى  است، وموجبات تمسخر دشمنان را فراهم

  .زبان از زخم تیغ بدتر است

را هم مانند موالیمرران بررر خررود همرروار ها  آرش بدتر است ولى باید این زخم زبان

  .کنیم وخم به ابرو نیاوریم

عررزت دو جهرران اسررت واگررر  در راه امررام حسررین هررا نتحمررل ایررن زخررم زبا

را در این راه تحمل کردیم مشمول دعاش خیر ائمه ر از جمله همین دعرراش ها  شماتت

از سوش دشمنان باشد یررا ها  گردیم، وتفاوتى ندارد که این خرده گرفتنمى  یاد شده ر

  .غیر آنها

گیرند  مى  بر عزاداران خرده دانند و مى  چه بسا بعضى، عزادارش را نوعى بى فرهنگى 

  . باشررند مى   چنین کسانى بى شک نگون بخت ترین افراد عالم  . کنند مى  وآنان را مسخره 

دانیم تحمررل کنرریم وبرره آنرران  مى   سعى کنیم هرچند جواب این افراد نادان وعیب جو را 

کنررد، از  مى   البته فراموش نکنرریم کرره خرردا هرچنررد از حررق خررود گذشررت  . پاسخ ندهیم 
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دسررت خرردا پشررت ایررن    . گررذرد نمى   ومبارزه بررا آن در   دستگاه سیدالشهدا  توهین به 

عزادارش هاست ومشیت الهى بر این تعلق گرفته است کرره ایررن دسررتگاه هرسرراله جلرروه  

ـ علیــه وعلــیهم  تمام زیارات رسول خدا وائمه اطهررار   . ورونق وآوازه بیشترش پیدا کند 

وبى شک گفتار اهل بیت      شده است  وارد      ر که از ناحیه اهل بیت   الصالة والسالم 

مسررتقیمًا برره    ولى در عین حال زیررارت عاشرروراش امررام حسررین    باشد مى   گفتار خدا 

تعالى نازل شررده اسررت وایررن نکترره از   خدای تبارک و صورت حدی  قدسى از جانب 

 . اختصاص دارد     فقط به امام حسین      میان زیارات چهارده معصوم  

دیر پا وحسررنه اسررت ودر بسرریارش از نقرراط جهرران ش هاعزاش طویریج که از سنت

گوینررد مرحرروم مى .طول کشیده اسررتها شود، در عاشوراش امسال ساعتمى  برگزار

جات دسررتهسید بحرالعلوم در زمان مرجعیت خود یررک روز عاشررورا در محررل گررذر 

 ندایستاده بود  به عنوان شرکت در ثواب سوگواری بر امام حسینطویریج    عزای

ناگهان حاضران مشاهده کردند که ایشرران   .ندزدمى  وسینه  تشویق کردهران را  وعزادا

یکباره منقلب شدند وعمامه را بر زمین زدند ودر میان عزاداران رفته، شررروع کردنررد 

پس از پایان عزادارش اطرافیان اعترا  کردنررد   .به »حسین، حسین« گفتن وسینه زدن

 چرره کررنم، همرران طررور کرره نگرراه :نرردرمودف .آقا این کار مناسب شررأن شررما نبررود :که

  .را وسط جمعیت مشاهده کردم کردم یکباره موالیم آقا امام زمان مى

پررس از گذشررت برریش از هررزار سررال در مراسررم  وقتررى حضرررت ولررى عصررر 

کننررد مى را مسررخرههررا کنند تکلیررف کسررانى کرره ایررن عزادارشمى  عزادارش شرکت

 .شودمى معلوم

روحى وجسررمى اسررتثنایى هاش موالیمان در تحمل دشوارش  همانندبکوشیم ما نیز  

ان شاءاهلل خداش متعال همه دوستداران، زائررران، عررزاداران آن حضرررت را برره   .باشیم

 .مشمول رحمت واسعه خود قرار دهد  برکت خود سیدالشهدا 



   163دینی   علوم طلب  و  معظم له بخش اول: زندگی نامه 

    مسئولیت ما در قبال سیدالشهدا 

به محض آن که هالل مرراه  .ردداها ماه محرم وی گى بى نظیرش نسبت به دیگر ماه

را کرره در روز دهررم ایررن مرراه مظلومانرره برره   شود، نام امام حسین  مى  محرم پدیدار

کند ومسررئولیت مررا را در قبررال آن مى  شهادت رسید، بى درنگ در خاطر انسان زنده

 هااز میرران ایررن مسررئولیت  .آوردمررى  حضرت وزنده نگاه داشتن شررعله نررامش برره یرراد

 :امر زیر اشاره نمودتوان به دو مى

آن هرراش آرمانومرراجراش کررربال وبیرران اهررداف و معرفررى امررام حسررین  :اول

شرق وغرب زمین از مصائبى که هاش  حضرت وکوشش براش آگاه کردن تمام انسان

 .وارد شداش بر او وخاندان ویاران گرامى

روز یازدهم محرم هنگامى که عقیله بنررى هاشررم، حضرررت زینررب کبرررش، فرزنررد 

را مشاهده کرد که از شرردت انرردوه طاقررت فرسررا  رادر خود، حضرت امام سجاد ب

 :نزدیک بود جان مبارکشان از کالبد تن خارج شود به ایشان عرضه داشتند

إلببخ جببدِّكَ   ال یَجزِعنَّکَ ما َترى فَواهللِ إنّ ذلکَ لَعَهدٌ مِببن رسببول اهلل  

هذِهِ األُمّةِ ال تعرِفُهُم فَراعِنَببةُ هببذِهِ وأبیکَ وعمّک، ولقد أَخذَاهللُ میثاقَ اُناس مِن 

األُمّة، وهم مَعروفونَ في أهلِ السّماواتِ أَنَّهم یَجمعونَ هببذِهِ األعضبباءَ المُتَفرّقَببةَ 

فَُیوارونَها وهذِهِ الجُسومَ المُضببرّجةَ، وینصبببونَ لِهببذا الطَببفِّ عَلَمبباً لِقَبببر أبیببکَ 

رسببمُهُ علببخ كُببرورِ اللیببالي واألیّببامِ، سّیدالشببهداء ال یببدرسُ اثببرُهُ وال یَعفببو 

ولَیجتَهدَنَّ أئِمّةُ الکُفرِ وأشیاعُ الضّاللةِ في مَحوِهِ وتطمیسِهِ، فَببال یَببزدادُ أثببرُهُ إالّ 

برره خرردا قسررم ایررن  .مبادا این چیزهررا تررو را بررى ترراب کنررد 1ظُهوراً، وأمرُهُ إالّ علوّاً؛

خرردا بررا  .وعمویت داده استبه پدر بزرگ، پدر      است که رسول خدا  اش  وعده
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شناسررند ولررى در میرران اهررل نمى  امررت آنرران راهرراش  گروهى از این امت ر که فرعون

شناخته شده اند ر پیمان بسته است که این اعضاش پراکنررده را گرررد آورنررد ها  آسمان

ایررن گررروه بررراش طررف ومرقررد پرردر   .غرقه به خون را به خاک سپارندهاش  واین بدن

برپا خواهند کرد که هیچ گاه از میان نخواهد رفت وگررذر شرربان ش  ابزرگوارت نشانه

هررر قرردر پیشرروایان کفررر وپیررروان گمراهررى در  .وروزان، نشرران آن را نخواهررد زدود

 زدودن واز بین بردن آن بکوشند، روزبه روز اثر آن پدیدارتر ونررام آن بلنرردآوازه تررر

 .شودمى

بکوشیم ومررردم را نسرربت     هدا  بنابراین شایسته است در اقامه عزادارش سیدالش

درسررت ومشررروع فرررا هاش  گونرراگون وشرریوههاش  به احیاش شررعائر حسررینى برره شررکل

 1 .خوانیم

ودنبال کردن اهداف بلند آن حضرررت   مسئله دیگر پیروش از امام حسین  :دوم

رود وبایررد گفررت مررى  انتظار  است که در حقیقت چنین چیزش از امت رسول اهلل 

 .براش رسیدن به این هدفِ مهم تر استش امسأله اول مقدمه

 :آمده است سیدالشهداهاش در یکى از زیارت

خرردایا، امررام   2وبَذَلَ مُهجَتَهُ فیک لیستنقذَ عبادَكَ من الجهالةِ وحیرةِ الضاللةِ؛

خررون قلررب پرراکش را در راه تررو داد تررا بنرردگانت را از نررادانى وحیرررت  حسررین 

 .گمراهى برهاند

 ذ « الم تعلیل است؛ یعنى هدف وانگیزه فداکارش امررام حسررین الم در » لیستنق

 
هاى عزادارى الزم است واین کار با مراجعه  البته مراعات شرع انور براى فهمیدن حلیت یا حرمت شیوه  -1

شیوه  آنان  زیرا  است؛  شدنى  تقلید  عظام  ومراجع  بزرگوار  فقهاى  یعنى  امر  این  کارشناسان  جایز  به  هاى 
مى ما  به  را  گفتارهعزادارى  یا  دیگران  به  مراجعه  از  را  وما  آسوده شناسانند  علمى  پشتوانه  بدون  اى 

 نمایند.مى
 ..113، ص6تهذیب االحکام، ج  -2
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منظررور از » عبررادک « تمررام بنرردگان   .گمراهررى بررود  نجات دادن بندگان از جهالت و

از درجات باالترش از   خداش متعال هستند، چه مؤمن باشند وبه واسطه امام حسین

راه هرردایت  نهدایت برخوردار شوند وچه غیر مؤمن باشند وبه برکت امررام حسرری

 .بپویند

را دنبال کنیم وبینش ومررنش آن امررام همررام را   براش این که هدف امام حسین

 .آن حضرت بیشتر تأمررل نمرراییمهاش چراغ راهمان سازیم خوب است در زیارت نامه

 .شررود وتهیرره آن آسرران اسررتمى براش مثال کتابى مانند بحاراالنوار در همه جا یافررت

را کرره در ایررن کترراب هسررت بررا دقررت بخرروانیم ودر  حسین توانیم زیارات اماممى

مفاهیم آن تأمل کنیم؛ زیرا مطالب بسیارش هست کرره از اندیشرریدن در مضررامین ایررن 

از طریررق   کوتاه سخن ایررن کرره معرفررى سیدالشررهدا  .شودمى  عاید انسانها  زیارت

اش هرر اقامه مجالس عزادارش ر از یک سو ر وکوشش براش تحقررق بخشرریدن برره آرمان

از نادانى وحیرت گمراهى به سوش نور اسالم وایمان خدا  ایشان نظیر هدایت بندگان  

اسررت کرره در زمینرره خونخررواهى آن امررام هایى  ر از سوش دیگر ر از جملرره مسررئولیت

 .بزرگوار بر دوش ما قرار دارد

محرررم وصررفر در ایررن راه هرراش پس آستین همت باال بررزنیم وبرره خصرروص در ماه

الزم را کسررب، وتمررام هرراش یش از فرررا رسرریدن ایررن دو مرراه آمادگىبلکه پ .بکوشیم

واال ومررورد نظررر هرراش  وارزشهررا  نیروهاش مرران را در ایررن راه بسرریج کنرریم تررا آرمان

عزادارش، مجالس روضه خرروانى واقامرره شررعائر، هاش  را از طریق دسته  سیدالشهدا

اره ها، برگزارش همایش، اطالع رسانى، ماهوهاش  نمادین، پایگاههاش  وفیلمها  نمایش

ماست کرره هاش  اینها همگى جزء مسئولیت  .سخنرانى وهر وسیله ممکن تحقق بخشیم

وخداش متعال زمررین وسرراکنانش را »  :شودمى  دریافت  از این فرمایش امام صادق  

چرره بسرریارند کسررانى کرره بررا امررام « ضامن خون تو وگرفتن تاوان آن قرررار داده اسررت

ن آشنا نیستند ومسررئولیت مررا در قبررال ایررن افررراد چقرردر وبینش ومنش ایشا  حسین
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خواهیم ما را در خرردمت کررردن برره اسررالم وتررالش مى  از خداش متعال  .سنگین است

یعنى معرفررى امررام   از این طریق    جدش در ستاندن تاوان خون حضرت سیدالشهدا

 .موفق بدارد  مقدس ایشان به تمام جهانیانهاش حسین وآرمان

    دشمنان امام حسین  کیفر استثنایى

کند ودیگران را به شرررکت در   کسى که خود را وقف خدمت به امام حسین  

مراسم عزادارش ایشان تشویق نماید، خداش متعال بررا او برره شررکلى اسررتثنایى برخررورد 

همچنین کسانى که در آن زمان از یارش آن حضرت سررر برراز زدنررد، یررا   .خواهد کرد

دارند با کیفرش بى ماننررد نمى  ایشان را نگاههاش  سبتامروزه حرمت مجالس عزا ومنا

به عبارت دیگر همان طور که پاداش  .واستثنایى در دنیا وآخرت روبه رو خواهند شد

 حضرررتیاوران وخدمتگزاران آن حضرت استثنایى اسررت، عقوبررت کسررانى کرره برره  

 .باشدمى اهانت کنند نیز استثنایى ومنحصر به فردحضرت ومجالس عزادارش 

مرحوم اخوش »اعلى اهلل درجاته« در یکررى از کترراب هایشرران نقررل کرررده انررد کرره 

اما   .سخن به میان آمد  روزش نزد شخصى از خاصیت شفابخشىِ تربت امام حسین

 گرفت، نسبت به تربت امررام حسررین  مى  آن شخص که این قبیل امور را به استهزا

قرار داشت، تا فرررداش   این شخص با این که در کمال سالمت جسمى  .جسارت نمود

قصه تکرار شده بررا همررین نرروع کیفررر برخى گفته اند این    ر  آن روز دوام نیاورد ومُرد

در این مورد هرچنررد ایررن شررخص ر شخص از دولتمردان حکومت عباسى برای یک  

در کربال نبود ودر آن جنایت شرررکت نداشررت ولررى عررالم تکرروین او را کیفررر نمررود 

 .پاسخ داد حسین  وجسارت او را به تربت امام

اش همچنین آورده اند که روزش از عبداهلل بن رباح قاضررى دربرراره علررت نابینررانى

یررک شررب   .من در کربال حاضررر بررودم ولررى نبرررد نکررردم  :در پاسخ گفت  .سؤال شد

 .خواندمى تو را فرا  رسول خدا :درخواب مرد ترسناکى را دیدم که به من گفت

 .اما آن مرد مرا کشید ونزد رسول اهلل آورد  .بر را ندارممن تاب دیدن پیغم :به او گفتم
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چرمررى اش  سررفره  انسالح ودر برابرشرر   انشودر دست  انددیدم آن حضرت اندوهگین

برره امررر رسررول خرردا گویررا قرار داشت وملکى با شمشرریرش آتشررین ایسررتاده بررود کرره  

 را بررا آن  کنندگان در نبرد کررربالنمود و گردن شرکتلشکریان ابن سعد را کیفر می

 شدند ودوباره آنان رامى  گرفتند ومى سوختند، سپس زندهمى  زد وبر اثر آن آتشمى

رسول اهلل، به خدا قسم که من نه شمشیر زدم، اش درود خدا بر تو  :گفتم  .سوزاندندمى

آیررا   فرمودنررد:    رسررول خرردا  .به دست گرفتم، ونه تیرش پرترراب کررردماش  نه نیزه

ر دشمن نشرردش ؟ پررس از آن از طشررت پُرخررونى کرره در موجب افزایش سیاهى لشک

در آن هنگررام چشررمانم   .ندوبر چشمانم مالید  هبود مقدارش خون برداشتحضرت  برابر  

   1.اموقتى از خواب بیدار شدم دیدم نابینا شده .آتش گرفت واز خواب پریدم

راضى نبود ولى از  در حقیقت این شخص به شرکت کردن در قتل امام حسین

لذا این فکر به ذهنش رسید کرره صرررفاً از کوفرره خررارج   .ترسیدمى  ابن زیاد هم  خشم

با این که چنین شخصى دست به شمشیر ونیررزه  .ودر کربال حاضر شود ولى نبرد نکند

وقتررى وضررع  .نبرد ودستش به جنایت آلوده نشد، اما چنررین عررذاب دردنرراکى چشررید

شرکت کند یا   ام حسین  چنین شخصى این باشد، پس عاقبت کسى که در قتل ام

 ونبرد نماید چه خواهد بود؟ کرده پس از ایشان با عزاش آن حضرت مخالفت

شرکت جسررتند، بنررا بررر     شمار کسانى که در کربال ونبرد با ابا عبداهلل الحسین  

چنین کسى که جز حضور در کربال مرتکب  .باشدمى کم ترین روایات سى هزار نفر

تواند داشررته باشررد کرره چنررین مى  ین خیل عظیم چه نقشىهیچ کارش نشده، در میان ا

عذاب دردناکى را متحمل شد ؟ این عذاب فقررط بررراش صرررف حضررور او در صررف 

شرکت ما در صررف عررزاداران آن حضرررت نیررز از همررین قبیررل متقابالً    ودشمنان بود  

هرچند حجم مشارکت ما در قیاس بررا حجررم عظرریم مردمررى کرره در عررزادارش  .است

ند، ناچیز است با این حال هرگز نباید کسى نقش مشارکت خود را در کنمى  شرکت
 

 . 303، ص 45بحاراالنوار، ج -1
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عزادارش ومیزان تأثیرگذارش آن ناچیز بپندارد یا هنگام زیارت آن حضرت، خررود را 

بلکرره   .ناچیز در میان دریاش مواج عزاداران ببیند وخود را دسررت کررم بگیرررداش  قطره

وگواران آن حضرررت شرررکت همیشه باید در مجالس عزادارش ودر میان زائررران وسرر 

پاداش استثنایى خواهند داشررت   کند؛ زیرا هم یاوران وتأییدکنندگان امام حسین  

پردازنررد کیفرررش مى  به معارضه ومخالفررت  وهم کسانى که با عاشورا وامام حسین

بنابراین بایررد بکوشرریم کرره بررا دسررت یررا  .بى مانند واستثنایى در انتظارشان خواهد بود

عررزاداری و ک از شعائر حسینى اقدامى انجام ندهیم وسخنى به زیان زبان، ضد هیچ ی

عیرروب آنرران را فرراش جویی ننمرروده و  عیررب  عزاداران آن حضرت بر زبان نیرراوریم و

عزادارش دیدگاه مثبتى نداریم زبرران برره انتقرراد هاش  نکنیم واگر نسبت به یکى از شیوه

 .نگشاییم واین کار را به دیگران واگذاریم

دو نفررر   است که در زمان مرجع بزرگوار آیررة اهلل العظمررى بروجررردشنقل شده  

برخورد نامناسبى از خود نشان دادنررد کرره   بودند که نسبت به عزادارش امام حسین

هرچند در نظر برخى از ما کوچک وآسان بیاید در نظررر خررداش متعررال بررس بررزرگ 

نفر دوم دامررادش   .کردىم  یکى از این دو نفر برخى از انواع عزادارش را استهزا  .است

مؤمن داشت که نسبت به حضور در مجالس عزادارش بسرریار پایبنررد بررود، ولررى او برره 

 او را دلسررردایراد گرفترره و جاش تشویق دامادش بر این حضور عاشقانه وپیگیر، دائماً  

مشررارکت الزم   ایررن همرره اهتمررام و  :کاست ومررى گفررتمى  از عزم جدش او  و  هکرد

شب دهم محرررم ها در یکى از سال .اه شرکت کنى کافى استهمین که گهگ  .نیست

یکى از آن دو نفر خواب هولناکى دید که بعدها آن را براش مرحوم بروجررردش نقررل 

او در خواب دید که گویا قیامت فرا رسرریده اسررت واو برره همررراه آن دوسررتش   .کرد

ر برررای کرره ایررن کیفرر اصرررار کردنررد  امتنرراع نمرروده و  وقتى  محکوم به دوزخ شدند و  

یکى از شما به جاش تشویق دامررادش برره  :گفتو یکى از فرشتگان وارد شد چیست؟  

در  .شررمردمى کرد ودیگرش عزادارش را سرربکمى  شرکت در عزادارش، او را دلسرد

صبح با هر  .این هنگام آن شخص با وحشت از خواب پرید وتا صبح نتوانست بخوابد
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ند واز او خواسررت بررا هررم برره حرررم امررام زحمتى که بود خود را به خانه دوستش رسا

وقتى به آن جا رسیدند ماجراش خوابش را براش دوستش بازگفررت   .بروند  حسین  

خواسررتند از گناهانشرران بگررذرد وپیمرران   وهر دو شروع به گریه کردنررد واز امررام  

 .بستند که هرگز چنان گناهانى را تکرار نکنند

ب غفلت بیدار شدند وبه توبه وجبررران این دو نفر به واسطه رویایى صادقه از خوا

دیرردگاهى تنررگ   پرداختند، حال کسى که نسبت به عررزاش سیدالشررهدا  ها  گذشته

 !نظرانه یا توأم با تمسخر داشته باشد ودر همین حال بمیرد چه حالى خواهد داشت؟

 تن از مراجعها شعائر حسینی و تایید ده 

  :دندفرمو شیرازیسید صادق العظمی اهلل آیتحضرت 

قبل در زمرران مرحرروم  در جلد دهم اعیان الشیعه نقل کرده که حدوداً هشتاد سال

در ایررن میانرره نسرربت برره  .تن از مراجع در تأیید شعائر حسینی فتوا داده اندها  نائینی ده

یک شخصی بر این مطلررب حاشرریه زده و گفترره کرره   .برخی شعائر حرف و سخن شد

 شعائر برروده علویررون و مخالفررانِ آنهررا را امویررونپس از آن کسانی را که موافق تمام  

طبعرراً گفررت:  این شخص خود را در صف مخالفان شعائر قرار داده و مینامیدند و  می

این شخص مگر سواد و علم نداشت؟ مگر با متون   .آمدممی  من از امویون به حساب

خدای   .نعوذ باهلل   حدیثی ناآشنا بود؟ چه کسی این حرف را در ذهنش آورده است؟  

و فرمایشات آنها   م در راه اهل بیتیم که از وقتی چشم باز کردییگومی  را شکر

  .میابوده

 محدود نمودن شعائر حسینی!

  :فرمودند شیرازیسید صادق العظمی اهلل آیتحضرت 

سی سال با شعائر جنگیدند، عزاداران ها  توان شعائر را محدود کرد؟ بعثیمی  مگر

شررود، بررا می  دسته جمعی پیررداهای  ر بعد از هفت سال هنوز ر گور  را کشتند و تا اآلن
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این حال ر حسب نقل ر در سال اول پس از سررقوط در عررراق، زوّار و عررزاداران امررام 

نفررر برره کررربال هررا بیش از سی برابرِ سالِ پیش از منررع شررده بودنررد و میلیون  حسین

در اسررترالیا و بسرریاری از سی سال قبل در کنار کرراخ سررفید و کرراخ کرررملین و   .رفتند

مناطق جهان حسینیه نبود، امررا اآلن هسررت ایررن همرران فرمررایش رسررول خداسررت کرره 

در تمررام نقرراط     طررف  بلکه برای    .نه فی هذا الطف«  وینصبون لهذا الطف»  :فرمودند

 .همیشه رو به فزونی و گسترش است باید بپذیریم که شعائر امام حسین  .دنیا

 دنیا و آخرت  خیر 

  :فرمودند شیرازیسید صادق العظمی اهلل یتآحضرت 

های در تعظیم شعائر حسینی، بنای حسینیه، برگررزاری مراسررم سرروگواری و دسررته

عزاداری، اشاعه نمرراد انرردوه و عررزا و اشررک بکوشررید تررا از سررعادت دنیررا و آخرررت 

 برخوردار شوید

 در شعائر حسینی    ای از فتاوای آیت اهلل العظمی شیرازی  گوشه

 مین و آیین عزاداریمعصو

آیا آیین گوناگون عزاداری که امروزه در میان شیعیان و محبان اهل بیت   :سؤال

 نیز وجود داشته است؟  متداول است، در روزگار حضرات معصومین 

  :جواب

متداول نزد شیعیان و محبان    های عزاداریی تمام گونه بله، اصول اساسی و ریشه 

 .وجود داشته است گار معصومین در روز  اهل بیت عصمت و طهارت 
 سینه زدن و جاری شدن خون 

سیدالشهدا  :سؤال عزای  در  زدن  چه    سینه  شود،  جاری  خون  که  حدّی  تا 

 حکمی دارد؟ 

 .جایز و بلکه مستحب است برای امام حسین و اهل بیت :جواب
 سند زیارت عاشورا 
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 نظر حضرتعالی راجع به زیارت عاشورا چیست؟  :سؤال

  :جواب

که  زی است  قدسی  حدی   عاشورا،  برای  ارت  امین  خداجبرئیل  از    رسول 

 . است و در محکم بودن سند آن شکی نیستبه ارمغان آورده  جانب خدای متعال 
 خراشیدن صورت در عزا 

 چه حکمی دارد؟  خراشیدن صورت در عزای سیدالشهدا :سؤال

 . جایز و بلکه مستحب است  برای امام حسین :جواب
 

 در نماز   امام حسین گریستن بر

 در نماز چه حکمی دارد؟  گریستن بر حضرت سیدالشهدا :سؤال

از بهترین وسررایل تقرررب برره خرردای حتی در نماز    گریه بر امام حسین  :جواب

 .مادامی که انسان را از صورت نماز خارج نگرداند رودمتعال به شمار می
 

 پیاده روی برای زیارت 

وایات به پیاده روی برای زیارت امام حسین و حضرات  آیا در احادی  و ر :سؤال

 سفارش شده است؟  ائمه طاهرین

  :جواب
امام صادق زمینه    بله،  این  امام حسین  :فرمودنددر  به زیارت  پیاده    »هرکه 

نامه  در  هزار حسنه  متعال  گامی خدای  هر  به  میبرود  او  عمل  سیئه  ی  هزار  نویسد، 

باالمحو می  باب   می نماید و هزار درجه  الزیارات،  پیاده     49برد«  کامل  و همچنین 

 . باشدبه عنوان تعظیم شعائر مستحب مؤکد می  روی برای سایر معصومین
 

 اهدای خون 

می بعضی   :سوال را  ها  خود  خون  بیایید  عاشورا  روز  در  زدن  قمه  بجای  گویند 

 نظرتان راجع به این موضوع چیست؟ .اهدای بیماران کنید



172      خورشیدی از افق کربل 

 :جواب

هیچ چیز جررای قمرره زدن روز عاشررورا را ون بسیار مطلوب است، ولکن  اهدای خ

کرره روز سعی بر آن داشررته باشررند  تواند بگیرد، لذا مؤمنان و محبان اهل بیتنمی

 .عاشورا قمه بزنند و  روز میالد حضرت خون خود را اهدا نمایند

 مهمترین دغدغه   امام حسین های  جهانی نمودن اندیشه 

 ی شیرازیالعظماهلل آیت 

ر راه نشررر محبررت و د :فرمودنرردمی العظمرری شرریرازی همرروارهاهلل آیررتحضرررت 

و  بکوشید و بر اساس اندیشه و اهداف حضرتش کار کنید امام حسین هایاندیشه

 .حسینی را به جهانیان نشان دهیدواال و زیبای فرهنگ 

بایسررت برره  می  معظم له سالها بر این باور بودنررد کرره فرهنررگ و شررعائر حسررینی را

کوبیم ازآن نام مقدس می تمامی نقاط جهان منعکس نمود تا درب هر خانه ای را که

 معظم له در دیدارهای خررود بارهررا بررر ایررن امررر تاکیررد .به گوش برسد  سیدالشهدا

نمودنررد تررا اینکرره روزی  خطرراب برره شرریعیان و ارادتمنرردان اهررل بیررت عصررمت و می

 :فرمودند طهارت

تأسیس   ت کنید و شبکه ماهواره ای به نام مبارک امام حسینجوانها بیایید هم

بررا روشررن ، نمایید  تا هر که در این کره خاکی هست و تشنه معررارف حسررینی هسررت

آنهایی که از حقیقت و معارف حسررینی دورنررد سرریراب  و ،  نمودن این شبکه مقدس

 .هدایت شوند

 شبكه جهانی امام حسین 

اهلل آیررتر بزرگ مرجع جهرران تشرریع حضرررت مکرهای در پی تأکیدات و توصیه

در جهررانی نمررودن فرهنررگ حسررینی و   العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی

ارادتمنرردان و مقلرردان   ،جمعی از شرراگردان،  معارف اهل بیت عصمت و طهارت
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ای به نام نامی امررام که با تأسیس شبکه  دالعظمی شیرازی بر آن شدناهلل  آیتحضرت  

العظمی شیرازی در جهررانی اهلل آیتحضرت   منویّاتر در تحقق  گامی فرات  حسین

هجررری قمررری   1430شررعبان    3بردارنررد و  در ترراریخ    نمودن فرهنگ امام حسررین

را رسررماً  شبکه ماهواره ای امام حسین،  همزمان با میالد سراسر نور امام حسین

 .افتتاح نمایند

 شان حسینیه ای فراتر از کهك  جهانی امام حسینی شبكه

که حسب االمر بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت   جهانی امام حسینی  شبکه 

هجررری  1430در سرروم شررعبان    العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیاهلل  آیت

هررای توانسررته اسررت گامگذرد می ند سال از تأسیسشچحال که قمری تأسیس شده، 

ائر حسررینی و و شع ثری را در ترویج فرهنگ غنی اهل بیت عصمت و طهارتؤم

  .تشیع بردارد پربارآشنایی ادیان و فرق با دین مبین اسالم و فرهنگ 

، ایثار و اخررالص علمرردار کررربال حضرررت وفاداریمقدس با الهام از  ی  این شبکه

هواره ای است که مای در دفاع از دیانت و امامت، نخستین شبکه  ابالفضل العباس

در احیرراء امررر اهررل »مأموریت الهرری خررویش را  ای جهانی بنا نهاده وبه عنوان حسینیه

ی ومدیریت افکار عمومی جوامع به سوی فرهنررگ اصرریل، صررحیح و حقرره  بیت

  .رساندمی اثنی عشری« به انجامی شیعه

که دفتر مرکزی پخش آن در کربالی معلرری و در   جهانی امام حسینی  شبکه

در بین مردم پیدا کرده   باشد محبوبیت خاصیمی  کنار بارگاه ملکوتی سیدالشهدا

شرریعیان هررای  پخش زنده از کربالی معلرری دارد کرره دلی  برنامه  نیزهر شب  و    است  

پیونررد داده و پنجررره ای در تمررامی   زمین با امام حسررینی  جهان را در سراسر کره

های گشوده است و یکی از پر بیننده ترین برنامرره  به سوی حرم امام حسینها  خانه

  .باشدمی ال حاضراین شبکه در ح

علمای بزرگ جهان اسالم از جمله بیانات ارزشمند بررزرگ مرجررع های  سخنرانی
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و مباحرر    العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیاهلل  آیتجهان تشیع حضرت  

حسررینی بسرریاری از مسررلمانان و مسرریحیان و ی  این شبکهی  کارشناسی و نقد منصفانه

 اهل بیت عصمت و طهررارت  واالیفرهنگ    مختلف جهان را متمایل بههای  فرقه

جهررانی امررام ی نموده است، تا آنجا که بنابر خبرگزاری و پایگاه اطالع رسانی شرربکه

 ...جمع کثیری از جماعت اهل تسنن از کشورهای ایران، ترکیه، روسرریه و  حسین

 مکرر بررا روابررطهای فراوان و تماسهای مختلف با ارسال ایمیل و پیامکهای  و فرقه

ی شرربکهی نررهطرفابیو مباحرر  ها ، از برنامررهجهانی امررام حسررینی  عمومی شبکه

، تشکر و قدردانی نموده و به فضل خدا و عنایات اهل بیت جهانی امام حسین

  .تشیّع مشرّف شدندی با منطق و اطمینان قلبی به مذهب حقه

مرراهواره ای   یافتخار آن را دارد که اولین مدرسرره  جهانی امام حسینی  شبکه

ها علمیرره و حسررینیههای جهان اسالم را تأسیس نموده و معتقد است که توانسته حوزه

را به منازل ببرد تا هر کس در هر کجای از دنیا، در هر قاره ای که باشررد از مجررالس 

  .فیض ببرد و معارف و فرهنگ غنی اهل بیت عصمت و طهارت امام حسین

  نی امام حسین جهای و اهداف شبكهها سیاست 

جرروان شرریعه در کشررورهای کفررر، الحرراد و بررت هررا حفاظررت از اعتقرراد میلیون -1

  .پرستی

یاری پدران و مادران مسلمان در تربیت صحیح کودکان و نوجوانان شرریعه در   -2

  .دنیای بی دینی و بی هویتی شرق و غرب

ی شرربکه مصونیت بخشیدن به اذهان عمومی جوانان شیعه در قبال موج صرردها  -3

  .ماهواره ای مبتذل و ویرانگر

غنرری قرررآن و های  غیررر مسررلمانی کرره برره گنجینررهها  ابالغ پیام اسالم به میلیون  -4

  .عترت دسترسی ندارند

دفاع از کیان تشرریع در میرران کسررانی کرره شرریعه را مشرررک و ریخررتن خررون و   -5
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  .دانندمی جنایت به ناموسش را بزرگترین عبادت

دار نمودن شناخت و برراور عمررومی برره کررالم اهلل مجیررد، سررنت   معرفی و ریشه  -6

  .نبوی و عترت محمدی با محوریت حضرت اباعبداهلل الحسین

زمین و تشویق ایشرران برره ی  سراسر کرهدر  و جوانان حسینی  ها  ارتباط با هیئت  -7

  تأسیس صدها تلویزیون جهانی در احیاء امر اهل بیت



 

 

 

 

 

 سید صادق شیرازی اهلل العظمی حضرت آیت

 عالم به زمان 

 

 العالم بزمانه ال تهجم علیه اللواب  :قال الصادق

عررالمی کرره برره اوضرراع زمرران و شرررایط   :فرمودنررد  حضرت صادق آل محمّد

 1.دنآورنمی و امواج بالها بر وی هجومها فتنه، جامعه خود آگاهی داشته باشد

العظمی سید صررادق اهلل آیتی شخصیت واالی وی ههای از امتیازات و برجستگی

آگاهی و رصد  زیرکانه و هوشیارانه ایشان نسبت به جهان اسالم و سایر   شیرازی

 .ادیان و ملل است

هوشیاری و درایت این فقیه اندیشمند و حکیم تا آنجا پرریش رفترره اسررت ،  بیداری

ده و شوم دشمنان اسالم و قرآن و عترت را نقش بر آب نمرروهای  که بسیاری از نقشه

فرراروق اعظررم  بسرریاری از منحرفرران الحررادی و تکفیررری را برره راه صرردیق اکبررر و

 .رهنمون ساخته است علی امیرالمؤمنین
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مسررائل را بررا نررور الهرری درک نمرروده و نرراخود آگرراه آدمرری را برره یرراد فرمررایش 

و ...اتقرروا فراسرره المررومن فانرره ینظررر بنرروراهلل  :انرردازد کرره فرمودنرردمی معصرروم

نیز در سایه همین درک صحیح و عالمانرره و آگاهانرره اسررت کرره ایررن   موضعگیریشان

 .خود چراغ هدایت برای مسلمانان جهان است

 فقیهى سیاست مدار 

در میان عالمان کمتر دیده شده است که فقیهى اصولى به مسررائل سیاسررى احاطرره 

سررتند هالعظمى شیرازش نه فقط به مسائل سیاسى آشنا  هلل آیة احضرت داشته باشد، اما  

 .اندبلکه در این راستا مباح  متعددی  را  به رشته تحریر در آورده 

آفریقررا، اروپررا، آمریکررا، اوضرراع مسررلمین در آن  از اوضرراع سیاسررى و اجتمرراعىِ 

وقتررى    .هستندکشورها و به یک سخن از اوضاع سیاسى و اجتماعى جهان دقیقاً آگاه  

و اجتمرراعی  مسررائل سیاسررى آن چنرران ودشمى ایشان مشرفمبارک    محضر  کسی به  

 که شنونده در این فکر فرو  نندکمى  را تحلیل و بیان  کشورهای اسالمی و غیراسالمی

 .که ایشان تازه از آن کشورها بازگشته است رودمى

 جهانی های دغدغه

در ایشان آنقرردر  دغدغه و ضرورت نشر و ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت

نماینده و پایگاهایی متعدد برای توسعه ها  مامی قارهباال و مهم است که معظم له در ت

بنیرراد ترروان برره می تشرریع و حقرروق شرریعیان تاسرریس نمرروده انررد کرره از مهمترررین آنرران

اشرراره کرررد کرره بررا  برای پیگیری حقوق شیعیان جهان  Shia Rights Watchجهانی

ی به ثمررر در حال فعالیت در راستا شروع نموده و  حضور نمایندگان خبره و  فرهیخته

العظمرری اهلل آیررتجهان اسررالم حضرررت  عالیقدرمرجع های رساندن اهداف و اندیشه

هستند و تمامی جریانات روز دنیا را زیر ذره بین رصررد   حاج سید صادق شیرازی

 پوشانند.و اجرائات الزم را پیگیری نموده و جامه عمل می کنندمی و بررسی
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 ازی در پیرامون سیاستالعظمی شیراهلل آیت حضرت های دیدگاه 

سیاسررت نیررز در نرروع خررود منحصررر   زمینهدیدگاههای این بزرگ مرجع دینی در  

 .بفرد است و  جا دارد کمی در این باب واکاوی کنیم

العظمرری حرراج سررید صررادق  اهلل  آیت حضرت  های  مجموعه ذیل  مختصری از دیدگاه 

استمداران و مسررئولین  راجع به سیاست است که معظم له این سخنان را به سی  شیرازی 

ن  ا منرر ؤ نمودند  کرره سیاسررت اسررالمی را کرره همرران سرریره رسررول خرردا و امیرم می  گوشزد 

   . ا پیش بگیرند تا جامعه را به کمال، سعادت و خوشبختی برسانند است ر   علی 

 سیاست آزادی در اسالم

 العظمی حاج سید صادق شیرازیاهلل آیت از دیدگاه حضرت 

امیرالمؤمنی  اإلمام  علیهقال  اهلل  سالم  اهلل  »  :ن  جعلک  وقد  غیرك  عبد  التکن 
 1  «.تتو را آزاد قرار داده اس متعال ی خدا بنده دیگران مباش که ؛ حراً

اش که اسالم براش مسلمانان وعموم مردم قایررل شررده اسررت برره گونررههایى  آزادش

است که تاریخ جهان، نظیر ومانندش براش آن ندیده اسررت وحتررى در عصررر مررا، کرره 

 .ها دوست دارند آن را  عصر آزادش  بنامند، مانند نداردغربی

مشررروع هاش اسالم به هر فردش از مسلمانان وبلکرره غیررر مسررلمانان در کلیرره زمینرره

 2 .دهد تازمانى که به آزادش دیگران صدمه نزندمى وقانونى آزادش کامل

 آزادی اندیشه وعقیده

اندیشرره، وانتخرراب   :داده اسررتنخستین چیزش که اسالم مردم را در آن آزاد قرار  

کنررد، هرچنررد در نمى  اسالم هرگز مردم را به داشررتن دیررن معیّنررى مجبررور  .دین است

 
 ومن وصیة له سالم اهلل علیه للحسن بن علی سالم اهلل علیه کتبها الیه بحاضرین .  31نهج البالغة، نامه  .-1
 ترجوع شود به کتاب اسالم و سیاس  -2
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قرآن کریم ایررن آزادش اندیشرره وعقیررده را   .کشور اسالمى وتحت حمایت آن باشند

 :چنین اعالن کرده است

یِن  اَه ِِف الِدَّ  1   َْل ِإرْكَ
 .در دين اجبارى نیست

ای که هشتاد و چهارگانههاش  نگنبردها و جن اصل را در تمام  ای  پیامبر خدا

پیرراده   بر حضرت تحمیل شد و حضرت با یارانشان در مقام دفاع برآمده پیاده کردند.

کرد هرگز او مىاش  که خداش متعال نصیب پیامبر گرامىاش  پیاپىهاش  پیروزش  .کرد

نررد بلکرره اسررالم را برره آنهررا نداشت که مردم را به پررذیرش اسررالم مجبررور کنمى  را وا

پذیرفت مجبررور نمى  پذیرفت وهرکسمى  پذیرفت کهمى  هرکس  .ندکردمى  پیشنهاد

 .شدنمى به پذیرش

 در فتح مك ه 

ها مکّه مدّت سیزده سال انررواع سررتم  .روشن ترین گواه این سخن، فتح مکّه است

شکنجه ودشررنام  از کشتن مسلمانان گرفته تا :روا داشت ا را بر پیامبر خداوفشاره

زنرردانى   تبعیررد و  واهانت وبایکوت وترک وصلت وداد وسررتد، وصررحبت نکررردن، و

 ....وها کردن آن

را چید تا آن که خداش متعال به آن  مکّه بود که توطئه قتل رسول خدا  همین

در حالی کرره حضرررت   نه از مکّه خارج شود وپیامبر خداحضرت دستور داد شبا

 .دنشهر را ترک کرد باندندرا به جای خود خوا علی

 .همین مکّه بود که حرکتِ ضد پیامبر را به مدت تقریباً بیست سال رهبرش کرد

همین مکّه بود که براش نابودش اسالم ومسلمانان دهها جنگ خررونین ویرانگررر برره 

 
 . 256بقرة:  -1
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  ....راه انداخت و

بر مکّه شد وزمان وعده خررداش متعررال برره پیررامبر   اما بعد نوبت پیروزش پیامبر

 :بزرگوار فرا رسید که فرموده بود

َك ِإَ  َمَعاد  1  ِإنَّ الَِّذی َفَرَض َعَلْیَك اْلُقْرَءاَن َلَرآد 
تحقیق همان» فرض    به  تو  بر  را  قرآن  نمود،که  واجب  گاه    و  وعده  به  را  تو  )و  يقیناً 

 « .گرداندمى باززادگاهت( 

 :که وعده شان داده بود وبه مسلمانان تبعیدشده ومهاجر وشکنجه شده در راه خدا

َد اْلحََراَم ِإن َشآَء ا جِ
َْس ِْ

 2 َءاِمِنَْی  َللَلَتْدُخُلنَّ ا
با  » خدا  به خواست  بدون شكّ،  و  شما  کامل  وارد مسجدالحرام خاطرى  امنیت  آسوده 

 « .خواهید شد

 کنیررد پیررامبرمى  فکررر  .با ارتش اسالم به چنین شهرش درآمد  رسول خدا

 ؟ ندبه پذیرش اسالم مجبور ساختاحدش از مشرکان را 

 .هرگز! چرا که آزادش عقیده از اصول قانون اساسى اسالم است

، در برابررر مررردم مکّرره، در ترراریخ کشورگشرراییها این موضعگیرش پیامبر خدا

 .منحصر به فرد است، البته بجز در تاریخ پیامبران و اوصیاء و اولیاش الهىها وپیروزش

ق وگسترش خوبیها ومحّبت همگررانى، اقرردامات بیشررترش  براش تعمی  پیامبر اکرم 

  مثال یکى از مسلمانان بیرررق اسررالم را برداشررت ودر کوچرره وبازارهرراش مّکرره  . انجام داد 

امررروز روز کشررتار وانتقررام اسررت، امررروز روز اسرریرش زنرران     : زد مررى   گشت وفریرراد مى 

 
 .85قصص:  -1
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بررردارد   دستور داد پرررچم را رسید، به على  خبر به رسول خدا   1. دختران است و 

بیرق اسالم را به دست گرفت ودر  حضرت على   . وشعارش بر ضد آن شعار سر دهد 

؛ امررروز  الیوم یوم المرحمة، الیوم تصان الحرمة »    : مّکه فریاد زد هاش  وخیابان ها  کوچه 

 «. امروز زنان ودختران درامانند   . ست روز رحمت ومحبت ا 

ه بررا هرش چررون مکّرر ر اسررت کرره بررا شرر   ستى کدام فاتح ر غیر از رسول خدابرا

 داشت، این گونه رفتار کند؟ موضعى آن چنان که با پیامبر

آمررده اسررت؛ حتررى آن ها  این است اسالم؛ اسالمى که براش سررعادت همرره انسرران

خواهررد ودوسررتدار مى  آورد، اسالم، خیررر وخرروبى او رانمى  کسى که به اسالم ایمان

 .نجات اوست

 .ماین است ابعاد آزادش مقدس از نظر اسال

 فتح سرزمین ها 

بررراش آن،  نرردکردمى این بررود کرره وقتررى سرررزمینى را فررتح   روش پیامبر خدا

وایررن افررراد برره نشررر فرهنررگ   .ندفرسررتادمى  حاکمى یا قاضیى یا معلم قرآن واحکررام

 پررذیرفت وایمررانمى اگررر کسررى .پرداختنرردمى اسررالمى در میرران مررردم آن سرررزمین

 !شدنمى آورد کسى مزاحم اومىن آورد که بسیار خوب، واگر ایمانمى

 کف ار در مك ه ومدینه 

گواهِ آشکار بر این سخن، وجود شمار فراوانى از یهود ونصارا ومشرکان در مکّه 

ر اسررت کرره تررا زمرران پیرامون این دو شررههاش  مکرمه ومدینه منوره وروستاها وآبادش

 برکردنررد برردون آن کرره پیرراممى در این اماکن زندگى رسول اکرم  شهادت

 .ند، بلکه به حال خود رهایشان کردندآنان را به پذیرفتن اسالم مجبور گردان
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 آیات قرآن

قرررآن ایررن   .از قرآن کررریم اسررتفراوانی  وسیع، آیات    اساس این آزادش عمیق و

بررا   .اساس را با روشى انسانى وعاطفى ودر نهایت ظرافت وزیبایى مطرح کرده اسررت

 :مخوانیمى این آیات رابعضی از هم 

حِ    ْحِن الََرَّ ِ الََرَّ ن ِبسََِم اَللَّ ِىَّ َفمَََ َن اْلغَََ ُد مََِ
شََْ َ الر  ْیَّ َ د نَََّ یِن قَََ اَه ِِف الََِدَّ َْل ِإرْكَ

اُغوِت َوُیْوِمن ِبا ا   َللَیْكُفْر ِبالطَّ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َْل انِفَصاَم ََلَ
یٌع َعِلٌ   َللَوا  1   ََسِ

ن اجبار  بیراهه روشن گشته است  . یستدر دين  از  به طاغوت کفر ورزد    . راه  پس هرکه 

وخدا   است،  زده  چنگ  ناپذير  استوار گسست  دستگیره  به  آينه  هر  آورد  ايمان  خدا  وبه 

 . شنوا وداناست

وِر   ََ ََاِت ِاَ  الن ُلم َن ال   ََِرُجُهم مََِ ُ
ُِ وا  ََُ ذیَن آَمن َََّ ُ َو   ال ُروا اَللَّ ِذیَن َکفَََ َََّ َو ال

ْوِلَیآُؤ 
َ
َُلَماِت أ وِر ِإَ  ال   َن الن  ِرُجوهََنُ ِمَّ ُْ ُِ اُغوُت   2  ُُهُ الطَّ

 وبرد ها به سوي نور بیرون می خدا، ولی کسانی است که ايمان آوردند، آنان را از تاريكی 

شدند   کافر  که  که    شانءاولیاکسانى  است  تاريكى   آنهاطاغوت  به  روشنايى  از   ها را 

 . برندمى

ِب  ِذیَن َیتَّ ِاَّ اُْل عََُ الَََّ وَ  النَََّ سََُ و بََا ِع وَن الرَّ ُه َمْوتََُ ُدونَََ جِ
َِ ِذی  َّ الَََّ نَََدُُهْ ِِف ِِمَّ

ْوَراِة َواِ   َََّ ُم ْن التَ ُ َََ ل  َلَ حَََِ
ُِ ِر َو َََ ُنكَ ِْ ِن ا َََ َْعُروِه َوَیْنهَََاُُهْ عَ ِْ ا ََِ ُمُرُُه بَ

ْ
ُه َََ یَََِل یَ جِ

َر  ْ ِإصََْ ْمُ ُع عَََ باِئَث َوََيَ ُ اْلَُ ُم َعَلهْْيِ حَِرَّ ُِ َباِت َو ِیَّ ْت الطَّ ىِت َتنَََ الَ  الَََّ غََْ
َ
ُُهْ َواأل
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 ْ  1 َعَلهْْيِ
آنان که از اين فرستاده، پیامبرِ درس نخوانده ـ که نام او را نزد خود در تورات وانجیل  

پیروىمى   نوشته ـ  فرمان مى  يابند  به کار پسنديده  را  آنان  پیامبرى که     کنند؛  همان 

چیزهاى پاکیزه را حالل وچیزهاى ناپاک    دارد، وبراى آنانمى  دهد واز کار ناپسند بازمى

دوش آنان بارهاي سنگین و از گردن، دست و پاهاي گرداند، واز  مى   را بر ايشان حرام

 دارد.آنان غل و زنجیر، قید و بندها را بر می

َدْیِن  جْ  2 َو َهَدْیَناُه النَّ
 .وهر دو راه  خیر وشرّ  را به او نموديم

ٌة  ِه َسِبیاًل ِإنَّ َهَِذِه َتْذرِكَ َذ ِإَ  َرِبَّ َُ
 3 َفَمن َشآَء اتَّ

قطعاً، اين  آيات  اندرزى است، تا هر که بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پیش  

 .گیرد

ِه َسِبیاًل  َذ ِإَ  َرِبَّ ُِ
ن َیتَّ

َ
ْجر ِإْلَّ َمن َشآَء أ

َ
ْسُهُلُكْم َعَلْیِه ِمْن أ

َ
 4  ُقْل َمآ أ

به    کنم، جز اينكه هرکس بخواهد راهىنمى   ى از شما طلببر اين  رسالت  اجر  :بگو »

 « .سوى پروردگارش  در پیش  گیرد

ا َکُفوًرا  ا َشاِكًرا وِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدْیَناُه السَّ  5  ِإنَّ
 . ما راه را به او نشان داديم؛ يا سپاسگزار است ويا ناسپاس
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 دیگر آزادی ها 

برره هررر شررکلى وصررورتى، ودر هررر زمرران   از نظر اسالم، انسان در انجام هرکارش،

 :فرمایدمى دلیلش آیات پیشگفته ونیز این آیه شریفه است که .ومکانى آزاد است

نُفِسِهْم  
َ
ُْوِمِنَْی ِمْن أ ِْ ْوَ  ِبا

َ
ِا  أ  1  النَّ

 ....پیامبر به مؤمنان بیشتر از خودشان واليت دارد

خررویش اسررت ونسرربت برره خررود شود کرره هررر انسررانى ولررىّ مى از این آیه استفاده

 2.ومایملکش آزادش عمل دارد

  :که فقهاش اسالم از این آیه، این قاعده ثابت واساسى را استنباط کرده اند

  .مردم اختیاردار اموالشان وخودشان هستند 

   :آمده است که ز پیامبردر حدی  شریف ا

  3«إنّ النّاس مسلّطون علخ أموالهم »
 «.خود هستند دم اختیار دار اموالمر»

   :نیز وارد شده است کهاز امیرمؤمنان على بن ابى طالب

 4« التکن عبد غیرك وقد جعلک اهلل حراً»
 « خدا تو را آزاد قرار داده استبنده غیر خودت مباش که »

، مؤیّررد ومؤکّررد آننررد کرره انسرران در رفتارهرراش هواحادی  شریف  کریمه  این آیات

آزاد است ومى تواند نسبت برره ارچوب اسالم  در چدر همه ابعاد زندگى  اش  شخصى

 
 .6احزاب:   -1
زاب شمار فراوانى از احادیث شریف در این  ، در ذیل تفسیر سوره اح237، ص4در تفسیر نورالثقلین، ج  -2

 خصوص نقل شده است. 
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خودش واموالش هرگونه وهرگاه وهرجا که بخواهد دخررل وتصرررف کنررد مگررر در 

جایى که این آزادش عمل او، زیانهاش شخصررى، ماننررد خودکشررى واسررراف وحیررف 

یررا غصررب هررا  ومیل اموال، یا زیانهاش اجتماعى مثل قتل دیگران وظلررم کررردن برره آن

 .به همراه داشته باشداموالشان وغیره، 

یا اعضرراء و هرگونه عمل ورفتار شخص درباره خودش یا اموالش    :در یک جمله

نیروهایش یررا در نیروهرراش طبیعررت ر برره شرررط آن کرره موجررب قوی و  یا  جوارحش،  

تضییع حق شررخص دیگرررش نشررود ر مجرراز ورواسررت، ودر انجررام آن  در چررارچوب 

م به هر مسلمانى آزادش کسب وتجارت، گستره اسالمى آزادش کامل دارد؛ زیرا اسال

آزادش کار وشغل، آزادش سفر واقامت، آزادش سخنرانى ونوشررتن، وخالصرره آزادش 

 .دهدمى در همه امور را

آزاد است  در چارچوب گستره اسالمی  برای تجارت خود از دیدگاه اسالم، تاجر

ه گرفتن اجازه یا به هر نقطه دیگر تجارت کند بدون آن که نیازش باش  که از هر نقطه

کشورهاش اسالمى هم کرره در آنهررا   .پروانه یا پرداخت گمرک وعوار  داشته باشد

 !!کند برایش مرز نداردمى تجارت

از دیدگاه اسالم، مسافر آزاد است که از هرجا که خواست به هرکجررا کرره مایررل 

بود سفر کند ودر هر شهر وکشورش که خواسررت اقامررت گزینررد برردون آن کرره از او 

 نام ایررل و  نام پدر ومادرش و  ذرنامه وویزا واجازه اقامت خواسته شود یا از نام او وگ

جررو   ش یررا آخرررین مقصرردش پرررس ونزدیکان ودوستانش یا از هدف سفر  تبارش و

 .دشو

 وران، در شغل وصنعتى که انتخابپیشه  صنعتگران و،  از دیدگاه اسالم، کارگران

ند وکسى حق نرردارد مخالفررت وممانعررت آزاددر چارچوب گستره اسالمی  کنند،  مى

 .ندارند نیز امثال آن نیازش به پروانه کسب و و کند 

خواهررد بنویسررد ویررا برردون هرریچ مى  از دیدگاه اسالم، نویسنده آزاد اسررت آنچرره

از چررارچوب گسررتره اسررالمی سانسور یا اجازه اش، آن را منتشر کند مگر مطالبى که 
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بهداشتى جامعه وامثال اینهررا لطمرره اخالقی و    ،به سالمت روانى وفکرشبیرون بوده و  

 .بزنند

  سیاست اسالم در مبارزه با جرایم

 العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیت از دیدگاه حضرت 

سالم به روشى با جرم وجنایت مبارزه کرد که هیچ یک از کشورها، حتى بعد از ا

وانین مترقّررى خررود، از دیدند! این شریعت الهى، بررا قرر نمى  اسالم، آن را در خواب هم

 !!دنشونمى سازد که هرگز مرتکب جرم وجنایتىمى مردم، امّتى پاک

اگر به دولت بزرگ اسالمى، از زمان بعثت شکوهمند پیررامبر تررا دو قرررن پررس از 

انرردکى هاش  کنیم که ر مثال در زمینه سرقت ر ترراریخ، سرررقتمى  آن، بنگریم مشاهده

در حررالى کرره امررروزه شرراهد آنرریم کرره  .ده اسررتدر این دولت بسیار پهناور ثبت کررر

داند  براش نحوه مبارزه با این خطر مى  امریکا  که خود را ابرقدرت وابر متمدّن جهان

 جرردّش ورهررایى از شررش میلیررون دزد در ظرررف بیسررت وپررنج سررال، از دنیررا اسررتمداد

 :در نسبت میان این دو دقت کنید .کندمى

 .بسیار اندکهایى تدویست سال در یک دولت پهناور، سرق

 1 .یک ربع قرن در کشورش چون امریکا، شش میلیون دزد

اخیراً در یکى از جراید گزارش وحشتناکى پیرامون درصد جرررایم در آمریکرراش 

 :متمدن امروز منتشر شده است

 :در آمریکا هر سال

 .افتدمى هفده هزار ودویست وهشتاد قتل اتفاق .1

ت مورد تجاوز جنسى برره دختررر یررا پسررر ویررا هفتاد وهفت هزار وهفتصدو شص  .2

 
اهلل العظمی  آیتها در اسالم  اثر  براى کسب اطالعات بیشتر در این باره مراجعه کنید به کتاب  مجازات   -1

 .شیرازی



   187  عالم به زمان بخش اول: زندگی نامه 

 .دهدمى زنان رخ

هررا پنجاه ویک هزار وهشتصررد وچهررل مررورد سرررقت، اعررم از سرررقت از بانک  .3

 .افتدمى ومنازل وافراد وغیره، اتفاقها ومغازه

گذرد بیش از هفده مررورد جنایررت مى  مریکاآواین یعنى آن که هر ساعتى که بر  

 .ش از دو قتل، نُه تجاوز به عنف، وشش سرقتیعنى بی .دهدمى در آن رخ

سررایر جرمهررا ر برره شررهادت   .آنچه گفتیم در مورد این سه نوع جرم وجنایررت بررود

 مرروردهررا  امنیتى ودیگران ر هر سررال برره میلیونهاش  وادارات پلیس ودستگاهها  دادگاه

 1 .رسدمى

 ! علما مجازات سارق را نمی دانند

 :اسالم در جرم زدایى دارد ماجراش زیرآشکارا نشان از قدرت

معتصم عباسى در مجلسى بزرگ که بزرگان علما وفقها در آن گرد آمده بودند  

 محمد بن على الجوادنهم حضرت  در این جمع امام  .بر تخت حکومت نشسته بود

در ایررن هنگررام،   .ند، حضررور داشررتنرردبود  اننیز که در آستانه دهه دوم از عمر شریفش

پس از آن که از نظررر شرررعى بررراش   .محکوم به سرقت شده بوددزدش را آوردند که  

معتصم ثابت شد که وش سارق ومجرررم اسررت، رو برره فقهرراش حاضررر در جلسرره کرررد 

د دستش قطع شود همه فقها به اجماع گفتند که بای  .وحکم سارق را از آنان جویا شد

  :فرمایدمىمتعال  یچون خدا

اِرَقُة َفاْقَطُع  اِرُق والسَّ ا َکَسَباَوالسَّ َما َجَزآَء ِِبَ ْیِدََيُ
َ
 2  وا أ

   «دست مرد وزن سارق را قطع کنید به سزاى کارى که کرده اند»
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بعضررى از فقهرراء از جملرره   .اما در این که از کجا قطع شود اختالف نظر پیش آمد

  :دفرمایمى در آیه تیمّم ی متعالشود؛ چون خدامى قطعمُچ از  :ابو داود گفت

ْیِدیُُكْ َفاْمَسحُوا
َ
ُجوِهُوْم َوأ  1  ِِبُ

  «.صورتها ودست هايتان را مسح کنیدپس، »

 .است تا مُچ در این جا قرآن کلمه  دستها  را مطلق آورده ولى مرادش 

 در آیه وضو ی متعالشود؛ چون خدامى از آرنج قطع  :جمعى دیگر از فقها گفتند

   :فرمایدمى

ْیِدَیُُكْ
َ
ََراِفِق َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُوْم وأ ِْ  2   ِإَ  ا

مرادش   کلمه  دستها  را مطلق آورده و،  صورت هايتان ودستهايتان را تا آرنج بشويید»

 « .آرنج است تا 

هرریچ یررک از ایررن  و ندگفتنمى چیزش و ندسکوت اختیار کرده بودامام جواد
، نرردمودمعتصم که دید امام هیچ یک از این اقوال را تأیید نن  .ندنظرات را تأیید نکرد

 :انتظار نظر سومى را از آن حضرت داشت، لذا رو به امام کرد وگفت
 ؟ فرماییدمی چه شما

 .شنیدش گفتند و :ندامام فرمود
 چیست؟ شما نظر .خود را در این باره بفرمایید باید نظر :معتصم گفت

بگویم که حکم خدا و سنت رسول بر نیست، باید  اش  حال که چاره  :ندامام فرمود
قطع شود، وکف دست باقى   چهارانگشتباید از بند آخر  ست که دست سارق   این ا
 .بماند

 به چه دلیل؟ :معتصم گفت

 
 .43نساء:  -1
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سجده بر هفت عضو برردن    :که  رسول خدا  به دلیل این فرموده  :ندامام فرمود
بنابراین، چنانچرره دسررت  .صورت، ودو دست، ودو زانو، ودو انگشت شصت پا  :است
 یخرردا .مانرردنمى  یگر دستى بررراش سررجده کررردنش برراقىیا آرنج قطع شود، دمُچ  از  

   :فرمایدمى تبارک وتعالى

ََساِجَد  ِْ نَّ ا
َ
 َللَو أ

 « همانا سجده گاهها از آنِ خداست »

   .ومنظور، این اعضاش هفتگانه است

َحًدا َللَفاَل َتْدُعوا َمَع ا
َ
 1 أ

 « .شودى نم وآن چه از آنِ خداست، قطع،  پس، کسى را با خدا نخوانید»

دسررتور داد دسررت آن سررارق را از بنررد  معتصررم از ایررن پاسررخ خوشررش آمررد و

 2 .قطع کنند وکف دست بماند چهارانگشت

 سیاست اسالم در زمینه تأمین اجتماعی 

 العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیتاز دیدگاه حضرت  

اهلل رسول  ترك    ...»  :قال  دیناً  فمن  ترك  ومن  فلورثته  ماال 
 3«فعلي

بمیرد پرداخت آن به    هرکه مالى برجاى نهد از آن وارثان اوست، وهرکه مقروض  ...»

 « .عهده من است

ولررذا، چررون   .در تأمین اجتماعى اسالم، عشق برره انسررانیّت در رأس آن قرررار دارد
 

 . 18جنّ:  -1
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نگرد، این تأمین سازگار با انسانیّت وعمیقرراً فضرریلت آمیررز مى  اسالم از زاویه انسانیّت

پس از اسالم تا کنون تأمین اجتماعى به هاش  ش از اسالم وتمدناست وقطعاً تاریخ پی

 .عمق تأمین اجتماعى اسالم را ندیده است

هر شخصى فوت کند وبدهکار باشد پیشررواش مسررلمانان موظررف   :گویدمى  اسالم

است بدهیهاش او را پرداخت کند، وهرکس فوت کند ومررال وثروتررى از خررود برراقى 

ه وارثان اوست، وچیزش از آن، بررراش حرراکم مسررلمین گذارد همه آن دارایى متعلق ب

  .نیست

 چنین تأمین اجتماعى سراغ دارید؟ها آیا حتى در بزرگترین تمدن

 .قطعاً، نه

 انبوه نصوص دینی 

در میان نصوص شریعت اسالم شمار انبوهى روایت در این باب آمده است، واین 

باشد؛ چرا کرره ایررن گونرره مى اعىخود نشانگر میزان توجه اسالم به این بُعد مهم اجتم

  .وائمّه معصومین سالم اهلل علیهم روایت شده است الماحادی  بارها از پیامبر اس

 :خوانیممى متون زیر را با هم

 احادیث نبوی 

رسررول   انم اهلل علیهم، از جدّشششمین امام از اهل بیت سال  ،امام جعفر صادق

أولببخ بکببل مببؤمن مببن نفسببه، أنا »  :نرردفرمودحضرت  روایت کرده که    خدا

من بر هررر مررؤمنى از خررود او والیررت بیشررترش دارم،   1؛أولخ به من بعدیوعليّ

 .اولى به اوستوبعد از من على

 معناش این فرمایش چیست؟ :عر  شد

 
 . 23، سوره احزاب، ح240، ص4تفسیر نورالثقلین، ج -1
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مَببن َتببرك دَیْنبباً، أو »  :فرمودنررد  است که  معنایش این سخن پیامبر  :ندفرمود

 اش هرکس  بمیرد و  از خود بدهى یا عائلرره  1؛هضیاعاً فعليّ، ومَن َترك ماال فلورثت

بى سرپرست  بر جاش نهد بر عهده من است، وهرکس مالى بررر جرراش نهررد متعلّررق برره 

 «.وارثان اوست

تنها چیزش که   :ندفرمود بعد از نقل این حدی  از رسول خداامام صادق

خیالشان  بود؛ چون سبب گردید عامه یهود اسالم آورند، همین سخن پیامبر خدا

 .از جانب خود وعائله شان  حتى پس از مرگشان  آسوده شد

بررر مررردش کرره   پیامبر  :رش روایت شده است که گفتاز جابر بن عبداهلل انصا

آیررا  :نرردفرمودحضرررت آوردنررد، اش روزش جنررازه  .خواندنمى  مدیون بود نماز  میّت  

خودتان بر مرده تان نماز   :ندفرمود  .بله، دو دینار  :میّت شما دیْنى دارد؟ عر  کردند

 .بخوانید

رسررول اش گیرررممى پرداخررت آن را برره عهررده :گفت هقتادیکی از حاضران به نام 

 .خدا

پررس از آن کرره خرردا برره  .نررددر این هنگررام، پیررامبر بررر او نمرراز خواند  :جابر گوید

 أنا أوْلخ بالمؤمنین مِن أنفسهم، فَمن َتببرك»  :ندفرمودپیامبر  پیامبرش گشایش داد،  

 .من به مؤمنرران سررزاوارتر از خررود آنهررا هسررتم2؛  ماال فلورثته، ومَن َتركَ دَیناً فَعلَي

وهرررکس برردهى بررر   .بنابراین، هرکس بمیرد ومالى بر جاش نهد، از آنِ وارثان اوست

 «.اش نهد  اداش آن  بر عهده من استج

 ، آورده است که آنتفسیر خود، به سندش از رسول خدا  على بن ابراهیم در

هر طلبکارش بدهکار خود را نزد حاکمى از حاکمان مسررلمانان   :ندفرمودمى  حضرت

 
 .6االمام على الرعیة وحقّ الرعیة على االمام، ح باب ما یجب من حقّ   406، ص1کافى، ج -1
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 ببرد وبراش حاکم روشن شود که بدهکار در عُسرت است، دِّین از گردن او برداشررته

گیرد وبایررد آن را از بیررت المررال مسررلمین مى  شود وبه عهده حاکم مسلمانان قرارمى

 1 .بپردازد

   احادیث ائمه طاهرین 

مَن مات وَترك دَیْناً، فعلینببا »  :دنرر روایت شده است که فرمود  مام صادقاز ا

هرررکس بمیرررد وبرردهى داشررته  2؛دَینه، وإلینا عیاله، ومَن مات وَترك ماال فلورثته

وهرررکس بمیرررد   .بررا ماسررتاش  باشد پرداخت بدهى او به عهده ماست، وتأمین عائله

 .ومالى بر جاش نهد از آنِ وارثان اوست

رسررول  :نرردروایررت شررده اسررت کرره فرمود مؤمنان على بن ابررى طالررباز امیر

مَببن َتببرك » :نرردفرمودمى مگررر آن کرره ندآمدنمى فرو انهیچ گاه از منبرش  خدا

هرکس بمیرد ومالى بر جرراش نهررد   3؛ماال فلورثته، ومَن َتركَ دَیْناً أو ضیاعاً، فَعلَيّ

بر جاش نهد  ادا وتأمین آنها    اشآن مال از آنِ وارثان اوست، وهرکس قرضى یا عائله

 .بر عهده من است

هرررکس ایررن    :ندروایت کرده اند که فرمودما از امام کاظمکلینى وطوسى

را تأمین نماید اش روزش را از راه حاللش طلب کند تا به وسیله آن خودش وخانواده

همچون مجاهد در راه خداش عزوجل اسررت، واگررر درمانررده شررد، بررا ضررمانت خرردا 

اگررر مُرررد وقرضررش را ادا نکرررد،   .قر  کنداش  ل او به اندازه خرجى خانوادهورسو

 4 .اوستخود ر نپردازد گناهش به گردن امام باید آن را بپردازد، واگ
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 :نرردآورده انررد کرره فرمود نیز آن دو بزرگرروار برره سررند خررود، از امررام صررادق

 .کندمیرداخت امام بدهیهاش مؤمنان را پ 1؛اإلمام یقضي عن المؤمنین الدیون»

عطاء برره   :آورده است کهشیخ طوسى ر رحمة اهلل علیه ر به سندش از امام باقر

 قربانت گردم، من مقدارش قررر  دارم وهرگرراه برره یرراد آن  :آن حضرت عر  کرد

کرره رسررول اش  عجبا! مگررر نشررنیده  :ندفرمودحضرت    .شودمى  افتم حالم دگرگونمى

برجاش نهد تأمین آنها بر اش  یرد و عائلههرکس  بم  :نددر خطبه هایش فرمود  خدا

عهده من است، هرکس بدهى بر جاش نهد پرداخت آن بر عهده من است، وهرررکس 

در   پررس، ضررمانت رسررول خرردا  .انواده اوسررتمال وثروتى بر جاش نهد از آنِ خ

وضررمانت او در زمرران   .باشرردمى  زمان مماتش همچون ضررمانت او در زمرران حیرراتش

 .باشدمى او در زمان مماتش حیاتش همانند ضمانت

 2 .م نمودش، خدا مرا فدایت گرداندراحت :مرد عر  کرد

عیاشررى در تفسرریرش آورده اسررت کرره مررردش از اهررالى جزیررره برره ابوالحسررن 

 :فرمایدمى تبارک وتعالى یقربانت گردم، خدا :عر  کردالرضا

 «...حاصل گردد تا گشایشىداده شود پس، مهلتى  3؛...فَنَظِرَةٌ إِلَخ مَْیسَرَة»

دارد که به اش فرموده است، خبر دهید که آیا اندازه  یبه من از این مهلتى که خدا

این معسر داده شود وتا آن زمان صرربر شررود، در حررالى کرره مررال فررالن آدم را گرفترره 

کرده ونه زراعتى دارد که منتظر درو آنها ماند، نه طلبى که منتظر اش  وخرج خانواده

 .در سفر که چشم به راه آمدنش مانداش ه مال التجارهسررسیدش بود، ون

دهد که خبر  اعسارش  به امررام برسررد، مى  آرش، آن قدر مهلت  :ندحضرت فرمود
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 1 .پردازدمى وامام بدهى او را از سهم بدهکاران

نقررل کرررده   به سندش از امام رضررا،  شیخ صدوق رحمه اهلل در  معانى االخبار

هرررکس  بمیرررد و  برردهى یررا  :نرردفرمود و نرردر منبررر رفتبرر  پیامبر  :است که فرمود

بى سرپرست بر جاش نهد، به عهده من است ونزد من آیند، وهرکس مالى بر اش  عائله

، از پرردران ومررادران بدین ترتیررب پیررامبر .جاش نهد، آن مال از آنِ وارثان اوست

یررت بیشررترش ، و حتررى  از خودشرران هررم بررر آنرران والنرردبه ایشان سررزاوارتر بودها  آن

ختیررارش ، واز همان وظیفه وانداین حکم را داشتبعد از ایشان، امیرمؤمنان  .ندداشت

 2.برخوردار بودند که رسول خدا ندبرخوردار بود

آورده شیخ مفیدرضوان اهلل علیه در  أمالى  خررود، برره سررندش از امررام صررادق

 انمبارکشرر   ؛ رخسررارندبر منبر رفت  رسول خدا   :ندفرمودمى  است که آن حضرت

گروه مسلمانان! اش  :ندوفرمود هروشن شد، بعد رو به مردم کرد  انورنگش  هتغییر کرد

مردم! هرکس بمیرد ومررالى اش  ...همانند این دو  انگشت من  است  ،بعثت من وقیامت

وارثان اوست، وهرکس یتیمى یا عائله بى سرپرستى بررر   بر جاش نهد از آنِ خانواده و

 3 .بر عهده من است ونزد من آیند  جاش نهد  تأمین آنها

اگررر    :ندفرمودحضرت  روایت شده است که  از امام جعفر بن محمد الصادق

کسى از شخصى طلبکررار باشررد وآن شررخص نتوانررد برردهى خررود را پرداخررت کنررد، 

ید به چنانچه پولى را که گرفته با اسراف ویا در معصیت خرج نکرده باشد، طلبکار با

وش را روزش کند وقرضش را بدهد، واگر امررام دادگررر  که خدااو مهلت بدهد تا آن 

را پرداخررت کنررد، چرررا کرره رسررول   وجود داشت او موظف است بدهىِ آن شررخص

هرکس  بمیرد و  مالى از خود بر جرراش نهررد از آنِ وِّرِّثرره اوسررت،   :ندفرمود  خدا
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 .سررت ونررزد مررن آینرردوهرکس بدهى یا عائله بى سرپرستى برجاش نهد بر عهده من ا

 1.، امام موظف به انجام آن استندضمانت کرد آنچه را پیامبر

این یکى از بندهاش  تأمین اجتماعى  در اسالم است که نشانگر عمق انسررانگرایى 

 .وانسان دوستى در اسالم وبوی ه در این نظام خاص  تأمین اجتماعى  است

 مررروزنظامهاش دنیاش متمرردن وپیشرررفته اها و  حکومتدرست برعکس کارش که  

امررا در مقابررل، اگررر شخصررى بمیرررد وبرردهکارش   بندند ومى  کنند وبر ارث مالیاتمى

نظام، هیچ گونه تعهّدش نسبت به پرداخت چیزش از برردهى او حکومت و داشته باشد، 

چقدر در از هم پراکندن جامعه هایى  نظامها و  حکومتروشن است که چنین    .ندارد

تأثیر دارد؛ زیرا دیگر کسى تضمینى نرردارد ها روهواز بین بردن همیارش میان افراد وگ

پررولی پیرردا که به شخص تنگدست ونیازمند چیزش قر  بدهد؛ چون اگررر برردهکار،  

بمیرد چه کسى پرداخت دیررون او الخصوص اگر نکند که بدهی خود را بدهد و علی

 گیرد؟ مى را به عهده

 دهد؟ مى   یدستان قر  چه کسى به نیازمندان وته هایى  نظام ها و  حکومت در چنین 

تأمین اجتماعى مثل اسررالم وجررود ی عصر حاضر  هانظامها و  حکومتآیا در این  

 هرگز دارد؟

 سیاست اسالم در روابط بین المللی

 العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیت از دیدگاه حضرت 

یِن  َللْلَّ َیْنَهاُكُم ا ِذیَن َِلْ ُيَقاِتُلوُُكْ ِِف الِدَّ    2  َعِن الَّ
کسانى که در کار دين با شما نجنگیدند  )نیكی کردن و عدل نمودن به(  دا شما را از  خ

 «...ددارنمى  باز
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اسالم براش تحکیم روابط دیپلماتیک، ودوستى با همه کشورها، حتّى کشررورهاش 

اسالم داشتن روابط دیپلماتیک ودوسررتانه بررا کفّررارش   .کافر، قانونى وضع کرده است

 نرسررانده انررد تجررویز نمرروده و بررا کفّررارش کرره مسررلمانان را آزارکه مسلمانان را آزار  

 :فرمایدمى خداش متعال .رسانند نهى کرده استمى

اِرُُكْ   َلل ْلَّ َیْنَهاُكُم ا  ن ِدیَََ ِرُجوُُك ِمَّ ُْ ُِ یِن وَِلْ  ِذیَن َِلْ ُيَقاِتُلوُُكْ ِِف الِدَّ َعِن الَّ
ْ ِإنَّ ا  هْْيِ

ُطوا ِإلَََ وُُهْ وُقْقسََِ  َُّ ن تَََ
َ
ِطَْی    َلل أ ُْقسََِ

ِْ ب  ا حََِ
ُِ

اُكُم ا  * ا َیْنهَََ َ ِن    َلل ِإَّنَََّ عَََ
ن  
َ
َراِجُُكْ أ اَهُروا لََعَ ِإخََْ اِرُُكْ وَََُ ن ِدیَََ وُُك مَََِّ ْخَرجََُ

َ
یِن وأ ِذیَن َقاَتُلوُُكْ ِِف الِدَّ الَّ

ُوَن  ِِ ا
وَلَِئَك ُُهُ ال َّ

ُ
ْم َفُه ُ َوَلَّ ْوُُهْ وَمن ََيَ لَّ  1  ََتَ
کار دین با شما نجنگیده وشررما را از دیارترران بیرررون خدا شما را از کسانى که در 

دارد که به آنان نیکى کنید و با ایشرران عرردالت ورزیررد؛ زیرررا خرردا نمى  نکرده اند باز

دارد کرره در مى  بلکه خدا شما را از دوستى با کسانى باز  .داردمى  دادگران را دوست

انده ودر بیرون راندنتان با کار دین با شما جنگ کرده وشما را از خانه هایتان بیرون ر

 .وستى گیرد، آنان همان ستمکارانندیکدیگر همپشتى کرده اند، وهرکس آنان را به د

کافرش کرره مررردم مسررلمان را از خانرره هاش  بنابراین، مسلمانان حق ندارند با دولت

کررافر بررى طرررف هاش اما با دولت  .هایشان بیرون و آواره کرده اند روابط برقرار کنند

رابطه برقرار کنند، روابط دوسررتانه داشررته باشررند، ها  لى ندارد که مسلمانان با آناشکا

 .وبه آنان کمک ونیکى کنند

آنرران بررا رسررول گرامررى  .زل شرردآیرره مررذکور دربرراره  خزاعررة  و بنررى مرردلج  نررا

هررم کمررک هررا  مصالحه کردند که با مسررلمانان نجنگنررد وبرره دشررمنان آن  اسالم

رفتنررد مى  هان با این دو قبیله روابط برقرار کردند وبه میان آنبنابراین، مسلمانا  2نکنند
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   197  عالم به زمان بخش اول: زندگی نامه 

وایررن برخاسررته از پیونررد جهررانیى   .کردنرردمى  وصررحبت  ، همنشینیکمک ومساعدت

قررررار داده اسرررت؛ چررررا کررره، بررره فرمررروده ها اسرررت کررره اسرررالم میررران انسررران

  :دنفرمایمى آن حضرت .همنوع یکدیگرندها انسانامیرمؤمنان

مررردم دو   1؛إما أخ لک في الدین، وإما نظیر لک فببي الخلببق  :فانهم صنفان 

 .همنوع تودر آفرینش یا برادر دینى تو هستند، ویا  :دسته اند

را از خانه وکاشررانه شرران ها  مسلمانان با کسانى که به جنگ ایشان برنخاستند وآن

ند آن گرراه اما چنانچه به ضدیّت با مسلمانان برخیز  .بیرون نکردند، قطع رابطه ننمودند

 کننررد وبرردین وسرریله از خررود دفرراعمى  قطررع رابطررهها  مسلمانان، به عنوان دفاع، با آن

 .نمایند، تا به کفّار سزاش اعمالشان را بچشانندمى

نصارا، بهترین الگررو بررراش ، یهود و  با کفّار، اعم از مشرکان  رفتار رسول خدا

 .هر نظام اسالمى است که در جهان روش کار آید

 :فرمایدمى تعال در این بارهخداش م

َقْد َتَن َلُكْم ِِف َرُسوِ  ا   َن َتَن َیْرُجوا ا  َلللَّ َّ ِِ ْسَوٌة َحَسَنٌة 
ُ
َر َیْوَم اْْل والْ  َللأ خََِ

ا َللوَذرَكَ ا ًَ  2  َکِث
هر آینه براش شما در رسول خدا الگوش نیکویى است، بررراش کسررى کرره برره خرردا 

 .اد کندوآخرت امید دارد وخدا را بسیار ی

قرآن کریم آیاتى راجع برره ایررن هاش  عالوه بر این، در سوره ممتحنة ودیگر سوره

موضوع آمررده اسررت کرره در ایررن جررا چنررد نمونرره از ایررن آیررات را برره همررراه تفسرریر 

اش آوریم؛ چرا که بیانگر گوشهمى  ،مختصرش از آن ها، بر اساس تفسیر  مجمع البیان

 .آن کریم استاز چگونگى روابط بین الملل در قر
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198      خورشیدی از افق کربل 

 اسالم مقدم بر خویشاوندی 

َنُكْم وا  ْ َََ ُل  َ ََِ ِة َيْفصَ َََ َم اْلِقَیامَ ْوالُدُُكْ َقْ
َ
اُمُُكْ وَْل أ َََ ْرحَ

َ
نَفَعُُكْ أ َََ ن تَ َََ ا  َلللَ َ ََِ ِبَ
 ٌَ ِذیَن َمَعُه ِإْذ َقاُلوا  *َتْعَمُلوَن َبِص ْسَوٌة َحَسَنٌة ِِف ِإْبَر ِهَ  َوالَّ

ُ
َقْد َتَنْت َلُكْم أ

ْوِم  ن ُدوِن اِلقَََ ُدوَن مََِ ا َتْعبََُ َّ نُكْم وَََِ َرَء ُؤا مََِ ا بََُ َََّ ا  َللِهْم ِإن َدا َ َْننَََ ُُكْ وبَََ ا بََِ
َََ َکَفْرن

ا وا بََِ
ىتَّ ُتْوِمنََُ ًدا حَََ بَََ

َ
آُء أ َ ُ  َللوَ َْنُكُم اْلَعَد َوُة واْلَبْغضَََ َ  َوحََْ َر هََِ ْوَ  ِإبََْ

 ِإْلَّ قَََ
 1  ...ْسَتْغِفَرنَّ َلَك ِبیِه ِْلَ ِْلَ 

خدا  میانتان     .رسانندنمى   ت نه خويشان شما ونه فرزندانتان هرگز به شما سودروز قیام

انجاممى  جدايى آنچه  به  وخدا  بیناستمى  اندازد،  از   .دهید  پیروى  در  شما  براى  قطعاً 

ما از شما    :آن گاه که به قوم خود گفتند  :ابراهیم وکسانى که با اويند سرمشقى نیكوست 

ورزيم ومیان ما وشما دشمنى  مى   به شما کفر  .رستید بیزاريمپمى   واز آنچه به جاى خدا

ايمان آوريد به خدا  تا وقتى که فقط  جز در سخن گفتن    .وکینه همیشگى پديدار شده 

 . .. خواهممى  حتماً براى تو آمرزش  :ابراهیم که به  نا پدر ى  خود  گفت

یعنررى   صرراحبان ارحررام شررما، وبرره عبررارت دیگررر  :یعنررى«  لن تنفعکم ارحامکم »

مبادا خویشاوندان شما ویا فرزندانتان که در  :یعنى  «وال اوالدكم »  .خویشاوندان شما

هررایى ومؤمنان خیانت ورزید؛ زیرررا این  ستند باع  شوند که شما به پیامبرمکّه ه

 یوم القیامة یفصل»  .آیندنمى  که به خاطر آنان معصیت خدا کنید هرگز به سود شما

معصرریت را برره   اهل کفر و  برد ومى  طاعت را به بهشت  یمان ویعنى اهل ا  «اهلل بینکم 

سررازد، ومررؤمن در بهشررت خویشرراوند مى  آتش، ودر آن روز شما را از یکدیگر جدا

 .کندمى کافر خود را در آتش مشاهده

زنررد مى  را در ترک دوسررتى بررا کررافران مثررالآن گاه، خداش سبحان، ابراهیم
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خلیببل  «في ابراهیم »یعنى الگوش نیکو  «نةقد كانت لکم أسوة حس»  :ومى فرماید

اذ »  یعنى کسانى کرره برره او ایمرران آوردنررد واز او پیررروش کردنررد  «والذین معه»اهلل  

وممببا » ورزیمنمررى و بررا شررما دوسررتى  «انّا برآؤا منکم »  یعنى کفّررار  «قالوا لقومهم 

نببا كفر»پرسررتید بیررزاریم،  مى  وهمچنررین از بتهررایى کرره  :یعنى  «تعبدون من دون اهلل

وبدا بیننببا وبیببنکم »ما به دین شما بى اعتقادیم ومعبود شما را منکریم،   :یعنى  «بکم 

 بنابراین میرران مررا وشررما دوسررتى وپیونررد دینررى وجررود نرردارد  «العداوة والبغضاء ابداً

برراور آوریررد وتنهررا او را   برره یگررانگى خررداتا آنکه    :یعنى  «حتّخ تؤمنوا باهلل وحده»

در همه کارهاش ابررراهیم برره   :یعنى  «هیم ألبیه الستغفرنّ لکاالّ قول ابرا»بپرستید،   

او اقتدا کنید مگر در این سخن او که در آن به او اقتدا نکنیررد و چنررین سررخنى بررراش 

به پدرش قررول داده بررود کرره اگررر پدرانتان به زبان نیاورید  چون حضرت ابراهیم

د کرره او هررم دشررمن ایمان بیاورد برایش از خدا آمرررزش بطلبررد امررا وقتررى معلرروم شرر 

 1 .از وش بیزارش جستخداست حضرت 

   الگو گرفتن از پایمردی ابراهیم  

وا ا ن َتَن َیْرجََُ َ َّ َنٌة ََِِ َوٌة َحسَََ سََْ
ُ
ن   َللَلَقْد َتَن َلُكْم ِفهِْيْ أ َر ومَََ ْوَم اْْلَخخََِ واْلیَََ

َو َّ َفِإنَّ ا َل  َللَعَسَََ ا *ُهَو اْلَغِّن  اْلحَِمیُد  َللََيَ عَََ جْ َِ ن 
َ
ِذیَن  أ ْْیَ الَََّ َنُكْم وبَََ ْ َََ 

ًة وا َودَّ ْمُ مَََّ م مَََِّ اَدَْيُ ِدیٌر وا َللعَََ ٌ   َللقَََ حََِ وٌر رَّ اُكُم ا *َغفََُ ِن  َللْلَّ َیْنهَََ عَََ
وُُهْ وُقْقِسُطوا  ن َتَُّ 

َ
ن ِدَیاِرُُكْ أ ِرُجوُُك ِمَّ ُْ ُِ یِن وَِلْ  ِذیَن َِلْ ُيَقاِتُلوُُكْ ِِف الِدَّ الَّ

ْ ِإنَّ ا هْْيِ
ِطَْی  َللِإلَََ ُْقسََِ

ِْ ب  ا ََِ ح
ُِ

اُكُم ا * ا َیْنهَََ َ اَتُلوُُكْ ِِف  َللِإَّنَََّ ِذیَن قَََ َََّ ِن ال عَََ
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ن  َََ ْوُُهْ وم َََّ ل ن ََتَ
َ
َراِجُُكْ أ اَهُروا لََعَ ِإخََْ اِرُُكْ وَََُ َََ ن ِدی َََِّ وُُك م ْخَرجََُ

َ
یِن وأ ََِدَّ ال

ُوَن  ِِ ا
وَلَِئَك ُُهُ ال َّ

ُ
ْم َفُه ُ َوَلَّ  1  ََيَ

يعنى  براى کسى که به خدا     ،آنان سرمشقى نیكوست  قطعاً براى شما در  پیروى از  

امید واپسین  نیاز ستوده   مى   وروز  بى  خدا همان  که   بداند  برتابد   وهرکس روى  بندد، 

صفات  است، امید است که خدا میان شما ومیان کسانى از آنان که  ايشان را  دشمن  

امّا  خدا شما را از     . ن استداشتید دوستى برقرار کند وخدا تواناست، وخدا آمرزنده مهربا

دارد نمى  کسانى که در کار دين با شما نجنگیده وشما را از ديارتان بیرون نكرده اند باز

بلكه    .داردمى  که با آنان نیكى کنید و با ايشان عدالت ورزيد زيرا خدا دادگران را دوست

جنگ کرده وشما را از دارد که در کار دين با شما  مى  خدا شما را از دوستى با کسانى باز

خانه هايتان بیرون رانده ودر بیرون راندنتان با يكديگر همپشتى کرده اند، وهرکس آنان  

 . را به دوستى گیرد آنان همان ستمكارانند

لقد كان » :پردازد ومى فرمایرردمى خداش سبحان در این آیات مجدداً به ذکر الگو

یعنررى « اسببوة حسببنة» ایمرران آوردنررددر ابراهیم وکسانى که برره او   :یعنى«  لکم فیهم 

علت آن که دوبار از  الگو  یاد کرده آن است که موضوع هر یک   .الگوش نیکوست

دهد که ابراهیم وپیروانش از لحرراظ مى در مورد دوم توضیح  .مستقل از دیگرش است

آنها را در دشررمنى   اولامیدوارش به ثواب خدا وحسن عاقبت الگو هستند، ودر مورد  

« لکببم »برردل از«  لمن كان یرجو اهلل والیوم اآلخر»  جمله  .کندمى  الگو معرفى  با کفّار

  مثل آیه شریفه .باشدمى است واین، اصطالحاً، بدل جزء از کلّ

اِس ِحج  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیاًل  َللَو   2 لََعَ النَّ
   .باشدمى بدل جزء از کل  که  من  بدل از  الناس  است و
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دهد که ایررن الگررو بررودن بررراش کسررى اسررت کرره از خرردا واز کیفررر  مى  آیه توضیح 

ی  یعنى به پرراداش خرردا وآنچرره خرردا  : بعضى گفته اند  . بیم دارند « والیوم اآلخر »  آخرت 

هرکس از این اقتدا کردن به    : یعنى «  ومن یتولّ»   . اند دهد امید بسته مى   در آخرت   متعال 

ومؤمنرران وهمرِّهرران آنرران روش گردانررد برره بخررت    وپیامبران سالم اهلل علیهم ابراهیم 

البترره ایررن    . رسررد روش گردانیررده اسررت مى   خویش پشت پا زده واز آنچه سررودش برره او 

اهلل هببو الغنببي  فببانّ»  : توضیح حذف شده اسررت چررون کررالم بعرردش آن داللررت دارد 

بنررابراین،   . خدا به کسى نیررازش نرردارد وهمرره کارهررایش پسررندیده اسررت  : یعنى «  الحمید

الینهاكم اهلل  »    . رساند مى   زند بلکه به خود شخص ضرر نمى     شخص به او زیانى اعرا 

خداونررد شررما را   : یعنى « عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم 

نیکى کردن ورفتار عادالنه با کسانى که بر ترک قتررال بررا شررما پیمرران بسررته انررد وبرره    از 

در وفاش به عهرردش   : یعنى « تبروهم وتقسطوا الیهم  ان »  : کند نمى  پیمانشان متعهدند نهى 

به تحقیررق    : یعنى   «ان اهلل یحبّ المقسطین »   که میان شما وآنهاست عادالنه برخورد کنید 

إّنما ینهاكم اهلل عن الببذین  »  : فرماید مى  سپس  . عادالن را دوست دارد که خدای متعال 

در برانرردازی  دارد که از می خدا شما را از دوستی با کسانی ب  : یعنى « قاتلوكم في الدین 

و شررما   : یعنررى « واخرجوكم من دیاركم » دیگران،   از اهالى مّکه و دین با شما جنگیدند 

هررا  کسانى که آن   : عنى « ی وظاهروا علخ اخراجکم »   ، بیرون رانده   وامالکتان ها  خانه را از  

ه  عبارت بودند از توده مردم وپیررروان کرر ها حمایت کردند وآن  را در این کار کمک و 

  خدا شررما را از دوسررتى و  : یعنى « َان توّلوهم »   : رؤساش خود را در باطل کمک رساندند 

مکاتبات شما با آنها وفاش کردن   : به عبارت دیگر   . کند مى   محبت با آنان نهى   رفاقت و 

هرکس از شررما کرره بررا    : یعنى «  ومن یتوّلهم »   راز مؤمنان، در واقع، دوستى با ایشان است 

  و آنرران همرران سررتمکارانند «  فأولئک هم الظببالمون »   ان دهد آنان دوستى ورزد ویاریش 
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 1  . سزاوار آن عذاب دردآور هستند 

 زنان مؤمن مهاجر

ُنوُهنَّ ا  اْمَتحِ
اِجَرات فَََ اُت ُمهَََ ُْوِمنَََ ِْ آَءُُكُ ا وا ِإَذا جَََ ِذیَن َءاَمنََُ َََّ ا ال َ َي 

َ
َُه ُ  َللیَََ َُ عََْ

َ
أ

نَّ َفِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْوِمَنا ل  ِبِإميَاِِنِ نَّ حََِ اِر َْل هََُ ت َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ ِإَ  اْلُكفَََّ
وُهنَّ  ن َتنَِّحََُ

َ
ْیُكْم أ اَح َعلَََ وا وَْل ُجنَََ نَفقََُ

َ
آ أ وَن ََلُنَّ وَءاَُتُُه مَََّ ل  حِ

َِ ْم وَْل ُُهْ  ُ َلَّ
نَف 
َ
آ أ ُهُلوا مَََ َواِفِر َوسََْ ِم اْلكَََ ُووا ِبِعصَََ سََِ

ْ ُِ وَرُهنَّ وَْل  جََُ
ُ
وُهنَّ أ مُتْ ِإَذآ َءاََتُْتمََُ ََْ ق

نَفُقوا َذ ِلُكْم ُحُْكُ ا
َ
حُْكُم َ َْنُكْم وا َللَوْلَیْسُهُلوا َمآ أ ٌ   َللَِ  *َعِلٌ  َحكََِ

ْزَو 
َ
ِذیَن َذَهَبْت أ اِر َفَعاَقْبمُتْ َفََاَُتا الَّ ْزَو ِجُُكْ ِإَ  اْلُكفَّ

َ
ْن أ ٌء ِمَّ وِإن َفاَتُكْم ََشْ

ُقوا ا نَفُقوا واقَّ
َ
ْثَل َمآ أ نمُت ِبِه ُمْوِمُنوَن الَّ  َللُجُهم ِمَّ

َ
 2   ِذی أ

 . کسانى که ايمان آورده ايد، چون زنان با ايمان مهاجر نزد شما آيند آنان را بیازمايید اى  

پس اگر آنان را با ايمان تشخیص داديد، ديگر ايشان را    .خدا به ايمان آنان داناتر است

ونه آن  مردان  بر اين زنان    نه آن زنان بر ايشان حاللند  : به سوى کافران باز نگردانید

وهرچه خرج  اين زنان  کرده اند به  شوهران  آنها بدهید، وبر شما گناهى نیست    .حالل

هرگز زنان کافر که ـ در صورتى که مهرشان را به آنان بدهید ـ با ايشان ازدواج کنید،  

که به کفّار  آن چه را شما  براى زنان مرتد وفرارىِ خود ورا در همسري خود نگه نداريد 

هم بايد آنچه را خرج  ها  پناهنده شده اند  خرج کرده ايد،  از کافران  مطالبه کنید، وآن 

کند، وخدا مى  اين حكم خداست  که  میان شما داورى  .مطالبه کنند کرده اند  از شما  

ودر صورتى که زنى از همسران شما به سوى کفّار رفت  و کفّار مهر   .داناى حكیم است

ندامورد   را  رفته  دمطالبه شما  به کسانى که همسرانشان  يافتید، پس  ند  وشما غنیمت 

 . اند، معادل آنچه خرج کرده اند بدهید، واز آن خدايى که به او ايمان آورده ايد بترسید

پس از آن که خداش سبحان ارتباط وپیوند دوستى میان مسلمانان وکافران را قطع 
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یَبأَیُّهَا » :پردازد ومى فرمایدمى  هاه وشوهران آنکرد، به بیان حکم زنان هجرت کنند

یعنررى ایمرران آنرران را «  الَّذِینَ ءَامَنُوا إِذَا َجآءَكُُم الْمُؤْمِنَبباتُ مُهَبباِجرَات فَببامْتَحِنُوهُنَّ

این زنان را، پیش  ی متعالخدا .بیازمایید ومشخصات ایمان آوردن را در آنان بجویید

أَعْلَُم  هللا» نامیده است؛ زیرا که به ایمان اعتقاد داشررتند،از آن که ایمان آورند، مؤمن  

بریررد ولررى خرردا مى  پررىهررا  شما با آزمودن به ظاهر ایمان آوردن آن  :یعنى«  بِإِیمَانِهِنَّ

فَببإِنْ عَلِمْتُمُببوهُنَّ » .داند واز ایمان قلبى ایشرران اطررالع داردمى  راها  حقیقت ایمان آن

فَببالَ َترِْجعُببوهُنَّ إِلَببخ »  با ایمان تشخیص دادید  در ظاهرا  اگر آنان ر  :یعنى«  مُؤْمِنَات

نرره « الَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُْم والَ هُْم یَحِلُّونَ لَهُنَّ»آنان را به کافران برنگردانید،    :یعنى«  الْکُفَّارِ

این قسمت از آیه داللت آن زنان بر ایشان حاللند و نه آن مردان بر این زنان حالل و 

 که بررا مسررلمان شرردن آن زنرران، میرران آنهررا وشوهرانشرران جرردایى حاصررل  بر آن دارد

 :یعنررى«  وَ ءَاُتببوهُم مَّببآ أَنفَقُببوا»شود هرچند شوهر مشرک طالقش نررداده باشررد،  مى

وَ الَ ُجنَاحَ »که شوهران کافرشان به آن زنان داده اند به شوهرانشان بدهید،   اش  مهریه

توانید با مى شما مردان مسلمان :یعنى« اَتْیتُمُوهُنَّ أُُجورَهُنَّعَلَْیکُْم أَن َتنکِحُوهُنَّ إِذَآ ءَ

پرداخت مهریه این زنان مهاجر، با ایشان ازدواج کنید؛ چرا که با اسررالم آوردن ایررن 

ِم الْکَببوَافِرِ»زنان خود به خود از شوهرانشان طالق یافترره انررد،   کُوا بِعِصببَ « وَ الَ ُتمْسببِ

عصمت  در اصررل برره معنرراش    .در همسرش خود نگه ندارید  هرگز  زنان کافر را  :یعنى

از آن جهت در این آیه شریفه از نکرراح برره  عصررمت  تعبیررر   .نگهدارش است  و  حفظ

اگررر  :یعنررى« وَاسْألُوا مَآ أَنفَقْببتُْم»نگهدارش شوهر اسررت،     شده که منکوحه در پناه و

ه آن زن را نگرره داشررتند زنى از شما مرتدّ شد وبه کفّار هم پیمان شما پیوست، چنانچ 

را کرره خرررج او کرررده ایررد از ایشرران مطالبرره کنیررد، اش وبه شما بر نگرداندنررد، مهریرره

کننررد مهریرره ایشرران را از مى  همچنان که آن کفّار وقتى زنانشان به سوش شما هجرت

ذکررر   آنچه خرردا در ایررن آیرره  :یعنى«  وَلْیَسْألُوا مَآ أَنفَقُوا ذَ لِکُْم»  :کنندمى  شما مطالبه
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آن حکررم خداسررت وخرردا برره  :یعنررى« عَلِیٌم هللیَحْکُُم بَْینَکُْم وا هللُحکُْم ا» کرده است

 دهد حکیمانه عملمى کند ودستورش کهمى همه چیز داناست  حِّکِیمٌ  ودر کارش که

 .کندمى

چون این آیه نازل شررد، مؤمنرران برره حکررم خرردا گررردن نهادنررد وطبررق فرمرران او، 

پرداختند، اما مشرررکان حاضررر ها  ان به زنانشان داده بودند به آنرا که مشرکاش  مهریه

، یعنى پرداخت مهریه زنرران کررافر مسررلمانان، گررردن ی متعالنشدند به این فرمان خدا

در صورتی کرره  :یعنى« وَ إِن فَاَتکُْم شَخْءٌ مِّنْ أَزْوَ ِجکُْم»  :لذا این آیه نازل شد .نهند

برره کفررار  مرتّررد شررد و :یعنررى «إِلَخ الْکُفَّببارِ»،  فررتبه سوی کفار ر یکى از همسرانتان

فَبببَاُتوا الَّببذِینَ » جنگیدید واز کفار به غنیمتى دست یافتیررد  :یعنى«  فَعَاقَبْتُْم»پیوست،   

مِّثْلَ مَآ »  به مؤمنانى که همسرانشان به کفّار پیوسته اند، بدهید  :یعنى«  ذَهَبَتْ أَزْوَاُجهُم 

کرره برره زنانشرران پرداخررت کرررده انررد، اش  غنایم به عنوان مهریه  از همان  :یعنى«  أَنفَقُوا

با شما هم پیمرران هسررتند، همچنین به کسى که همسرش به کسانى که    .پرداخت کنید

کننررد، از آن غنیمررت مى اند وآنان در پرداخت مهریه او به شما عهدشکنىملحق شده

« الَّذِى أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُببون هللوَ اتَّقُوا ا»  .پرداخت کنید وحق او را به طور کامل بدهیررد

که به او ایمان آورده اید بپرهیزید، واز فرمان او تجاوز  متعال  از نافرمانى خداش  :یعنى

  .نکنید

کلّ زنان مؤمن مهاجرش که از اسررالم برگشررتند وبرره مشرررکان پیوسررتند،   :گفته اند

 :شش نفر بودند

 .هرشام حکم دختر ابوسفیان وهمسر عیا  بن شداد ف .1

زمررانى  .فطمه دختر ابى امیة بن مغیرة وخواهر ام سلمة وهمسر عمر بررن خطرراب  .2

 .که عمر خواست هجرت کند، او حاضر به هجرت نشد واز اسالم برگشت

 .بروع، دختر عقبة وهمسر شماس بن عثمان .3

 .عمدة، دختر عبد العزش بن فضلة وهمسر عمر بن عبدود .4

 .وهمسر هشام بن عاص بن وائلهند، دختر ابوجهل بن هشام  .5
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 .کلثوم، دختر جرول وهمسر عمر .6

 1 .را از غنایم به شوهرانشان دادها مهریه همه این رسول خدا

 نفی هرگونه استعمار 

ْوا َقْوًما َغِضَب ا ِذیَن َءاَمُنوا َْل َتَتَولَّ ا الَّ َ َي 
َ
ِ   َللَیَُه ْ َقْد يَ ِخَرِة َکَما ُسوا ِمَن اْْل َعَلهْْيِ
ْصحَاِب اْلُقُبوِر َیَ

َ
اُر ِمْن أ  2  ِئَس اْلُكفَّ

کسانى که ايمان آورده ايد، مردمى را که خدا بر آنان خشم گرفته است به دوستى  اى  

گونه    .مگیريد اند، همان  کرده  امید  قطع  آخرت  از  واقعاً  کافرانآنها  گورها    از  که  اهل 

 . قطع امید نموده اند

دهررد ومررى مى  مؤمنرران را مخاطررب قرررارمتعررال    ایترره، خرردپس از آیات پیش گف

 :فرماید

ْوا َقْوًما َغِضَب ا ِذیَن َءاَمُنوا َْل َتَتَولَّ ا الَّ َ َي 
َ
ْ  َللَیَُه  َعَلهْْيِ

   .يهود وکافران را به دوستى مگیريد

اخبار مسلمانان را به   که  نظر دارد  گروهى از مسلمانان تهیدست  این آیه کریمه به

کردنررد واز مى از ایررن طریررق بررا آنرران پیونررد برقرررار کردنررد ومى یهودیرران گررزارش

جنگجویرران مسررلمان را از   ی متعالخدا  .رسیدندمى  محصوالت زراعى آنان به نوایى

از پاداش آخرررت نومیررد  :یعنى« قَدْ یَبئِسُوا مِنَ االَِْخِرَةِ»  :این کار نهى کرد وفرمود

همچنرران کرره کررافران از اهررل  :یعنررى« بُورِكَمَا یَبئِ َ الْکُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُ»  شرردند

 راسررت  محمرردحضرررت  دانسررتند  مى  یهودیان با آن کهگورها قطع امید نمودند،  

گوید وواقعاً پیامبر است، او را تکذیب کردند، وبدین سبب، از این که در آخرت مى
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 داشته باشند قطع امید کردند؛ چون یقین داشتند که به واسطه ایررن تکذیبشرراناش  بهره

 1 .به عذاب الهى گرفتار خواهند آمد

  سیاست اسالم در باب افزایش  جمعیت 

 العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیت از دیدگاه حضرت 

تناكحوا تناسلوا تکثروا، فإني أببباهي بکببم األمببم »:قال الرسول االكرم

د؛ ازدواج کنید وزاد وولد نمایید تا جمعیت شما زیاد گرررد یوم القیامة ولو بالسقط؛

سقط شده تان، بررر دیگررر هاش  زیرا که من در روز قیامت به تعداد شما، حتى به جنین

 2«.مبالمىمباهات نموده و  امتها

امروزه یکى از افتخارات کشورهاش جهان، زیادش جمعیت آنهاست، کشورهایى 

نازند، واین طبیعى است؛ زیرررا، بررا جمعیّررت زیرراد مى که پرجمعیت ترند بیشتر به خود

شررود مى صررنایع واختراعررات بیشررتر .شررودمى  انى بیشتر وکشاورزش پررر رونررق ترررآباد

کشررور از خطررر اسررتعمار وبهررره کشررى   .گرررددمى  وقدرت در برابر دشمنان افزون تر

کشررورهای   شود؛ چرا که کشورهاش کوچک در مدت کوترراهى مسررتعمرهمى  دورتر

های اسررتعماری مسررتعمره کشررورشوند اما کشورهاش بزرگ به راحتررى  مى  استعماری

بى وقفه از هاش  مستمرّ وکوششهاش  فراوان ودسیسههاش  شوند بلکه نیاز به تالشنمى

ثمره وفور جمعیت ها که بسیار است و غیر از اینها  همه این  .سوش استعمارگران دارد

 .است

 :حال ببینیم که نظر اسالم در این باره چیست

دنیررا خررواب آن را هررم ببینررد،  اسالم نتررایج افررزایش جمعیررت را، پرریش از آن کرره

شناخت وآن را تأیید کرد وراهکارها واصول استوارش براش آن وضع نمود تا از ایررن 
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در این جا  .تبدیل کند و نیرومند طریق امّت اسالمى را به یک امّت بزرگ پرجمعیت

 :کنیممى از این راهکارها واصول اشارهاش به پاره

مررثال پیررامبر   .سنّ بلوغ شرعى  ان با رسیدن بهتشویق به ازدواج دختران وپسر  :الف

 1«؛ بدترین مردگان شما عزبهایندشرار موتاكم العزاب» :فرمایدمى خدا

؛ ركعتان یصلیهما متزوج أفضل من سبعین ركعة یصلیها أعزب»  :مى فرماید  و

 خوانررد بررر هفترراد رکعتررى کرره فرررد مجرررّدمى  دو رکعت نمررازش کرره شررخص متأهررل

 2«.داردبرتری و خواند فضیلت مى

؛ از خوشرربختى مرررد من سعادة المرء أن التطمث إبنته في بیتببه»  :فرمایدمى  نیز

یعنررى انسرران بایررد دخترررش را   3«.آن است که دخترش در خانه او عادت ماهانه نشود

عادت ماهانه هم، غالباً، در اوایررل بلرروغ  .پیش از آن که عادت ماهانه شود شوهر دهد

 .شودمى شروع

ن قید وبندها وموانع ازدواج، وتشررویق برره سرراده برگررزار کررردن آن برره برداشت  :ب

 .مثال به کم بودن مهریه توصیه کرده اسررت  .طورش که هر فردش قادر به ازدواج باشد

بهترین زنان   ؛خیر نسائکم أصبحهن وجها، وأقلهن مهراً»  :فرمایدمى  حدی  شریف

 4«.شدبا شان کمترمهریهو زیباتر صورتشان ند که شما آنان

همچنین توصیه کرده است که اگر شخص با ایمانى به خواسررتگارش رفررت حتّررى 

 :فرمایدمى چون خداش متعال .اگر فقیر ونادار باشد، جواب ردّ به او ندهند

ُ ا   ِمن َفْضِلِه  َللِإن َیُكووُنا ُفَقَرآَء ُیْغِمِ
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 1« .گرداندمى  اگر فقیر باشند خدا از فضل خود آنها را بى نیاز

بعضى از علما جواب ردّ دادن به مؤمنى را کرره قررادر برره تررأمین نفقرره باشررد حرررام 

برره   جواب مثبت دادن به مؤمنى که قررادر   :فرموده است  مثال عالمه حلّى  .دانسته اند

 2 .تأمین نفقه باشد واجب است

اسالم به مرد اجازه داده است که تا چهار همسر اتّخاذ کند، البترره در صررورتى   :ج

 :در قرآن مجید آمده است .اند بین آنها عدالت را رعایت کندکه بتو

ْلَّ 
َ
مُتْ أ ِإْن ِخفََْ اَع فَََ َََ َِ َوُرب ال َّن َوثََُ ََْ آِء َمث سَََ َن الِنَّ م مَََِّ اَب َلكََُ ا طَََ انَِّحُوا مَََ فَََ

 3   َتْعِدُلوا َفَواِحَدً 
افتد، دو   را پسند  زنان که شما  از  زنى گیريد  ياسه    ياپس، هرچه  به  بی  .چهار،  م واگر 

   ...دلت رفتار نكنید به يكى اکتفا کنیداريد که به عدا

شاید مردهایى باشند که یک زن جوابگوش آنها نباشد؛ پررس چرررا بایررد نیروهرراش 

 آنها هدر رود؟! بعضى مردها همسرانشان برره بیماریهررایى دچررار شررده انررد کرره دیگررر

ن شرررایطى چرررا توانند حامله شوند وبچه دار شوند، یا اصال نررازا هسررتند، در چنررینمى

باید مرد بدون دنباله وفرزند باقى بماند؟ مردهایى هستند که همسرانشان مسنّ هسررتند 

چرا باید نیروهرراش  4؛اندبه آن سن و سال نرسیدهآورند، ولى خودشان هنوز نمى  وبچه

 از بین برود؟هدر شده و ها آن

تکثیر جمعیررت اجازه اختیار بیش از یک همسر از بهترین راههاش  معلوم باشد که  
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مسلمانان از سه امتیاز برخوردار هستند که آنهررا را    :گویدمى  یکى از اروپائیان  .است

ایررن سرره امتیرراز   .نیرومند ساخته واستعمار کردن آنان توسط ما را دشوار کرررده اسررت

آنرران   مترقى بودن عقیده ومکتب، فراوانررى مررواد خررام، وکثرررت جمعیررت  :عبارتند از

 .است

 .جویز چند همسرش سهم زیادش در کثرت جمعیت داردبدیهى است که ت

یکررى از کشررورهاش اروپررا زمررانى کرره خواسررت، بررراش منررافع خررود، بررا یکررى از 

کشورهاش جهان وارد جنگ شود ر دهها سال پیش از شروع جنگ ر ازدواج با زنرران 

شررود، و مى  دانست که این کار موجب افزایش جمعیتمى  متعدد را اجازه داد، چون

اما بعد از پایان جنگ، دوبرراره   .شودمى  ایش جمعیت قدرتها وتواناییهایش بیشتربا افز

به عقب برگشت وازدواج با بیش از یک همسر را ممنرروع کرررد وبرره سررنت نادرسررت 

 .قبلى خود بازگشت

 غرررب تقلیرردقرروانین کننررد در واقررع از  مى  کشورهایى که چند همسرش را ممنرروع

 !کنندمى

 :به حفظ سالمت مردمترغیب وتشویق فراوان  :د

اسالم مردم را به هر چیررزش کرره آنهررا را برره سررالمت وبهداشررت نزدیررک گردانررد 

 .فرمایدمى  کند، واز هر چیزش که از سالمت وبهداشت دورشان کند، نهىمى  توصیه

ه کنررد کرر مى  یا توصیه  1.کندمى  در خانه نهىها  را از شب نگه داشتن زبالهها  حتى آن

 .فراوان دیگرش از این قبیلهاش وتوصیه 2،حمام کند روز در میان یکانسان 

شررود، مى  زیرا، وقتى سالم وتندرست بودند بیمارش ومرگ ومیر در میانشان کمتر

 .توانند فرزندان بیشترش به دنیا آورندمى ومرد وزن سالم

هرگاه این چهار مورد در کشورهاش اسالمى پیاده شود، طبیعى است که جمعیت 
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بندهاش  قید واز طرفی  گر دختران وپسران در اوان بلوغ ازدواج کنند وافزایش یابد؛ ا

نسبت به تعرردد ازدواج یک مرد  و نیز  سنگین ودست وپاگیر از ازدواج برداشته شود،  

بگیرد، وسالمت مردم هررم برقرررار برای خود همسر  بتواند تا چهار همسر  آزاد بوده و  

توانررد چنررد دهرره میگذشررت  ، پس از  کم جمعیت  باشد، شکى نیست که یک کشور

 .پرجمعیت شود

کنند، ودر زندگى خود آن را نمى  اما گناه اسالم چیست اگر مسلمانان به آن عمل

 کنند؟نمى پیاده

 سیاست اسالم در زمینه صلح و جنگ 

 العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیتاز دیدگاه حضرت  

ِذیَن َءاَمُنوا اْدُخُلوا ِِف الِسَّ   ا الَّ َ َي 
َ
ًة َیَُه ِ َکآفَّ

ُْ...  1 
 . ... کسانى که ايمان آورده ايد، همگى به صلح وآشتى در آيیداى 

 خوانررد؛ چرررا کررهمى حقیقتاً به آشررتى وصررلح فررراهمگان را  اسالم دینى است که  

 :فرمایدمى

َو ِت  وا ُخطََُ ًة َوَْل ََتَِّبعََُ ِ َکآفَّ
ُْ ِذیَن َءاَمُنوا اْدُخُلوا ِِف الِسَّ ا الَّ َ َي 

َ
ُه َیَُه ْیَطاِن ِإنَََّ الشَََّ

ِبٌْی   2 َلُكْم َعُدو  م 

کسانى که ایمان آورده ایررد، همگررى برره صررلح در آییررد واز گامهرراش شرریطان اش  

 .پیروش مکنید که او دشمن آشکار شماست

  :ومى فرماید
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ا  ِ َفاْجَنْح ََلَ
ُْ  1  َوِإن َجَنحُوا ِِلسَّ

 .واگر به صلح گـرايیدند تو نیز بدان گـراى

 دم از صررلح   تنها به ادعا و گفتارنبوده است که  مدعیانی  م هیچ گاه مانند این  اسال

افتررد بمررب هایشرران مى  وقتى جنررگ برره راه  و  .دهندمى  زنند وفقط شعار آن را سرمى

توانند دنیا را در چند دقیقه مى کنند کهمى  کند، وافتخارمى  انسان را نابود  صدها هزار

  .از بین ببرند

 !رانگرش وخونریزش افتخار دارد؟عجبا! آیا وی

 کند، براستى در مسرریر صررلح حرکررتمى  اما اسالم، وقتى قرآنش دعوت به صلح 

 واین تاریخ است که به ما  .داردمى  کند وریز ودرشت قدم هایش را در این راه برمى

با رهبری رسول خدا و در طول مدت بیست و سه سال سرکار   گوید دولت اسالممى

روبرررو از هزار وچهارصد قربانى، از هررر دو سرروش مسررلمانان وکررافران، با کمتر    بودن

 مسررلمانانو برره ، وتازه همین هم نتیجه جنگهررایى بررود کرره کفّررار برره راه انداختنررد شد

 .، در واقع، از خود دفاع کردندتحمیل نمودند و مسلمانان

آیررد مى  پدیرردقربررانى  ها  یا نظامى با کمتر از میلیوناش  آیا امروز، مکتبى یا اندیشه

 شود؟مى وپیاده

 .قطعاً، نه

این است کرره اسررالم هرگررز ها انسان دوستانه اسالم در جنگهاش  یکى از سیاست

رخ داد  وغزواتررى کرره در زمرران رسررول اکرررمها  جنگ  .شودنمى  آغازگر جنگ

هیچ وقت نشد که اسالم، ابتداءً وبى جهت، به کفّار حمله کنررد   .همگى دفاعى بودند

  .جنگ به راه اندازد وعلیه آنان

کرره   ذات السالسل  حتى در غزوه .کردمى کرد بلکه تا صبح صبرنمى شب جنگ
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اجازه این حمله نکردند وامیرمؤمنانها  مسلمانان شب بر کفّار مسلّط شدند، به آن

  :ندکار را نداد

ََ ِت ُصْبحًا ُِغ ِْ ُوِرَیاِت َقْدًحا * َفا ِْ  1 َفا
  .وصبحگاهان هجوم آورند .د برق  از سنگ  همى جهانندخو هاى اسب  و با سمّ 

علت این که خداش متعال از حمله در صبحگاهان یاد کرده، این اسررت کرره مسررلمانان  

 2 . رسیدند مى   شدند وصبحگاهان به آنها مى   شب هنگام به سوش دشمن رهسپار 

وامامرران   از احادیرر  شررریفى کرره از رسررول خرردا  در این جا به ذکررر بخشررى

 سررالم اهلل علرریهم دربرراره احکررام مختلررف صررلح وجنررگ وارد شررده اسررت، معصرروم

شررود کرره انسررانیت وعرردالت مى کرره از ایررن احادیرر  آشررکارا روشررن .پررردازیممى

اسررتوار وثابررت همرره هاش وخریرخرررواهى برررراش همگرران ومنررافع عمررومى از شررالوده

خ معاصررر، باشد؛ به طورش که نه در تاریمى عملکردهاش اسالم، حتى در حال جنگ،

عصر جنگها وویرانگرش، ونه در ترراریخ گذشررته عررالم، ونرره در ترراریخ هرریچ مررذهب 

 .یابیمنمى ش براش آنو مانند وآیین دیگرش نظیر

 در کنررار احادیرر ، برره تناسررب گنجررایش کترراب، توضرریحات وتعلیقررات الزم را

بى امیدواریم که، به خواست خدا، تفصیل آن را در مجالى وسیع تر وکتررا .آوریممى

 :مفصّل تر بیاوریم

 نفی پیمان شكنی

پیررامبر   :نرردفرمود حضرررت آمررده اسررت کرره در کافى، به نقررل از امررام صررادق
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 نررد آنهررا را فررراناعررزام ک 1یاردانررى را بررراش سررریّهگُ ندخواسررتمى هرگرراه خرردا

  :ندفرمودمى وسپس ندنشاندمى ودر برابر خود ندخواندمى

در غنررایم    ... خدا وبر آیین رسول خدا حرکت کنیررد   به نام خدا وبه یارش خدا ودر راه 

،  خیانررت نکنیررد، کسررى را ُمثلرره نکنیررد، عهررد شررکنى نکنیررد، از کشررتن پیررران سررالخورده 

کودکان وزنان خوددارش کنید، درخترران را قطررع نکنیررد مگرررآن کرره ناچررار از ایررن کررار  

مرررد در امرران    شوید، هر مرد مسلمانى، کهتریا مهتر، به مررردش از مشرررکان امرران دهررد، آن 

است تا سخن خدا را بشنود، اگر پیروش شما کرررد، برررادر دینررى شررما خواهررد بررود واگررر  

 2 . د ر برابر او از خدا کمک بگیری نپذیرفت، او را به جاش امنى برسانید، ود 

آرش، اسالم هرگونه رذیلت یا رفتار غیررر اخالقررى وضررد انسررانى در جنررگ را، از 

  .کندمى است، نفىقبیل آنچه در این حدی  ذکر شده 

درست است که کشتن وکشته شدن در راه خدا، هر دو، براش مؤمن یک فضیلت 

 .شوندنمى است اما هیچ گاه رذایل تبدیل به فضیلت

چرررا کرره هرردف،   ...این است منطق اسالم وسیاسررت انسررانى آن، حتررى در جنررگ

 .کندنمى هرچه باشد، وسیله را توجیه

 آرایش شگفت انگیز نظامی 

نقل شده که آن را برره زیرراد بررن نضررر، از امیرمؤمناناش حف العقول  نامهدر  ت

نامرره  .وقتى او را به فرماندهى جبهه مقدم سررپاهش در صررفین گماشررت، نوشررته اسررت

 :چنین است

 آنهاش بدان که جبهه مقدّم سپاه، چشمان آن است، وچشمان جبهه مقدم، گشتى 

 ه دشررمنت نزدیررک گشررتى، ترراپررس هرگرراه از مرررز خررود خررارج شرردش وبرر   .باشدمى

 

 گویند.، شخصاً در آن شرکت نداشتند  سریّه  مى به جنگهایى که پیامبر اکرم -1

 . 1میرالمؤمنین سالم اهلل علیه فی السرایا  ح وا باب وصیّة رسول اهلل  27، ص5کافى، ج -2
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وبه ها ودرخت زارها وکمین گاهها  را به هر سو وبه تعدادش از درهها  توانى گشتىمى

 .هر جایى بفرست تا دشمنان شما را غافلگیر نکنند وبراش شما کمین نگذاشته باشررند

گُردانها وسواره نظام وقبایل را از صبح تررا شررب راه مبررر، مگررر بررراش آمرراده سرراختن 

به شما شد یا مشکلى برایتان پیش آمد آمادگى قبلررى اش  کردن، که اگر حمله  وبسیج 

  .داشته باشید

هرگاه به دشمن رسیدید یا دشمن به شما رسید، روبه روش ارتفاعات یررا در دامنرره 

باید نبرد شما از  .اردو زنید تا سنگر وحفاظ شما باشندها کوهها، یا پیچ وخم رودخانه

ودهانرره وپرریچ ها  یررده بانرران خررود را در قلرره کوههررا وسررر تپررهود  .یک یا دو سو باشد

اش بگمارید تا شما را دیده بررانى کننررد ودشررمن از جررایى کرره برریم حملررهها  رودخانه

 .رود ونمى رود بر شما نتازدمى

هرگاه اتراق کردید همه با هم اتراق کنید وهرگاه کوچیدید همه با هم بکوچیررد، 

وسررپرها حصررار کنیررد هررا  گرررد لشررکرتان بررا نیزه  وچون شب فرا رسید وفرود آمدیررد

وبگذارید تیراندازان شما در پناه سپرها مأوش کنند تا به شما شرربیخون زده نشررود ویررا 

تو خودت لشکرت را پاسبانى کن، ومبادا بخوابى یا بیارامى مگررر برره   .غافلگیر نشوید

  .باید بر این شیوه باشى تا به دشمن برسى .اندازه چُرتى یا اندکى

بر تو باد درنگ وتررأنّى در جنررگ، واز شررتابکارش بپرهیررز مگررر ایررن کرره فرصررتى 

مناسب به دست آورش، ومبادا دست به جنگ بیاغازش مگر آن که دشمن به تو حمله 

 1 .اهلل  ورحمةک والسالم علی .کند یا فرمان من به تو برسد

 !شگفتا از عظمت اسالم

 !براستى وبراستى که دین بزرگى است، اسالم

حقیقترراً همرران دینررى اسررت کرره آفریرردگار انسرران آن را بررراش   .دین انسانیت است

 
العقول، ص  -1 الى  192ـ    191تحف  انفذه على مقدمته  النضر حین  لزیاد بن  له سالم اهلل علیه  ، من کتاب 

 صفین. 
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 .سعادت انسان قرار داده است؛ چرا که پیوند بسیار نزدیک میان آن دو است

ایررن آرایررش فرروق العرراده نظررامى را بررراش در عین حال کرره امیرمؤمنرران علررى

از دسررت زدن   :د کهکنمى کند، در پایان تأکیدمى فرمانده جبهه مقدم سپاهش وضع

 .به جنگ بپرهیز مگر آن که دشمن آغاز به جنگ کند

 پس، دو سپاه براش چه صف آرایى کرده اند؟ 

 مگر نه براش جنگ؟ 

، یعنررى ه بررر جانشررین شرررعى وقررانونى پیررامبرمگر نه این است که معاویرره کرر 

خروج  علیه، خروج کرده، بر خدا وپیامبرامیرمؤمنان على بن ابى طالب سالم اهلل  

 کرده است؟

 قرآن،  باغى  نبودند؟  تعبیر و فرمایشآیا ارتش معاویه، به 

 :فرمایدمى قرآن

ِإن ا فَََ ْصِلحُوا َ َْنُهمَََ
َ
ُْوِمِنَْی اْقَتَتُلوا َفُه ِْ ا لََعَ   َو ِإن َطَآِئَفَتاِن ِمَن ا َداُ َ ْت ِإحََْ َبغَََ

ىِت َتْبِغى َحىتَّ َقِفىَء ِإَ  اْْل  ْمِر اْخَری َفَقاِتُلوا الَّ
َ
 1  َلل أ

از آن دو   واگر يكى  افكنید،  میانشان صلح  با يكديگر جنگیدند  از مؤمنان  اگر دو گروه 

طغیان  ديگرى  بر  ظلم  گروه  طغیان  و  که  آن  با  به    و ظلم  کرد  تا  بجنگید  است  کرده 

 . فرمان خدا باز گردد

ها، تریکترین شرایط ودشوارترین موقعیامّا این اسالم بزرگ است که حتى در تا

 .کندنمى انسانیت را رها

 !جنگ افروزش، هرگز

 !انسان دوستى وپیش دستى در انسانیت، آرش

 .این بود مختصرش از منطق نظامى اسالم، ودر هر زمینه دیگرش

 
 . 9حجرات:  -1
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 ناپالم ممنوع 

 ؛أن یلقخ السم في بالد المشركین نهخ رسول اهلل»  :فرمودامیرمؤمنان

 1«ندمشرکان نهى فرمودهاش ازریختن سمّ در سرزمین پیامبر خدا

 !ناپالم، ممنوع

  .اندبر آن تأکید ورزیده که چهارده قرن پیش پیامبر اسالم این چیزش است

 .د بودنپایبند خواه اننه؛ به این سخنش :دنفرمایمى و آن حضرت وقتى

 .ناپالم ممنوع، اما به این سخن پایبند نیست :گویدمى اما امروز، دنیا

 .شودمى عظمت اسالم در جنگ، وتعهّد به گفته هایش معلوماز این جاست که 

 کشتن زنان ممنوع 

شده چرا جزیه از زنان برداشته    :سؤال شدروایت شده است که از امام صادق

از کشتن زنرران وکودکرران در دارالحرررب نهررى   چون پیامبر خدا  :نداست؟ فرمود

گنررد، تررا جررایى کرره ، مگر آن که جنگ کنند، وحتى در صورتى هم که بجنندفرمود

حررال، وقتررى  .ددارش ورزیرردرود باید از کشتن آنان خررونمى امکان دارد وبیم خطرش

برره طریررق اولررى در  فرماینرردمى از کشررتن زنرران در دارالحرررب نهررى  رسول خرردا

هررا توان آننمى  داراالسالم نباید کشته شوند، واگر از پرداخت جزیه خوددارش کنند

برداشررته شررده اسررت، در هررا  از نیسررت جزیرره از آنمجرر هررا  را کُشت وچون کشتن آن

صورتى که مردها اگر از پرداخت جزیه امتناع کنند پیمان شررکنى کرررده انررد وخررون 

وکشتنشان رواست؛ چرا که کشتن مردها در سرزمین شرررک ودر خود را هدر نموده  

زمررین گیررر، کررور وپیررر   اهررل کترراب  مشرررکان و  .هستند جایز اسررتحربی  زمانى که  

زن وکودکان دارالحرب نیز همین حکم  عدم جواز کشتنشان  را دارنررد؛ ،  هسالخورد

 

 . 2وامیرالمؤمنین سالم اهلل علیه فی السرایا، ح ، بابوصیة رسول اهلل28، ص5کافى، ج -1
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 1 .یه از ایشان برداشته شده استوبه همین دلیل جز

  .اسالم  است ها آرش، مدافع حقیقى حقوق زن در همه زمینه

و نیررز وسرریله هوسرررانی تبرردیل برره کرراالش ارزانررى،  ر عمررالً ر  زن  در غیراسررالم  اما  

 .ته استهوسبازان قرار گرف

جهانیان! آیا ر با توجه به این روایت کرره هررزاران مررورد مثررل آن در اش  انصاف را،

برررعکس از زن حمایررت کرررده یررا زن را شخصرریت داده و  اسالم وجود دارد ر اسالم  

 با او جنگیده است؟عمل کرده و 

از زن حمایررت کرررده یررا او را برره غیراسالم با شعار دروغین آزادی و مساوات آیا  

 کشانده است؟ندوباری و انحطاط ببی

 امان دادن کمترین فرد مسلمان برای دیگر مسلمانان معتبر است

 کرره  معناش ایررن سررخن پیررامبر  :عر  کردمبه امام صادق  :سکونى گوید

 «دهد چیست؟مى پناه و امان ؛ پائین ترین فرد آنها یسعخ بذمتهم أدناهم »

مشرررک را برره محاصررره در ش ااگر لشررکرش از مسررلمانان عررده   :ندفرمودحضرت  

به من امان دهید تا فرمانده تان را ببیررنم و   :آورند، ویک نفر از مشرکان بیاید وبگوید

به ایشان امان دهد، ارشدترین   مسلمانان با او گفتگو کنم، وپایین ترین فرد آن لشکر 

 2.فرد آنان باید به آن پایبند باشد

ن، در نظررام اسررالمى، چنرردان ارزش پایه ترین فرد مسلماضعیف    آرش، کمترین و

قرروی تواند در جنگ، به یک مشرک پناه دهد، وعموم مسررلمانان، حتررى  مى  دارد که

فرمانده کل نیروهاش مسلّح، موظفند ایررن پنرراه دهررى او را محترررم ترین آنان چون  پایه

 .در کار است یا بیم خطرش روداش شمارند، مگر آن که ثابت شود توطئه

 
 . 1675، بابالخراج والجزیة، ح 52، ص2ه، جمن الیحضره الفقی -1
 . 2، باباعطاء االمان، ح30، ص5کافى، ج -2
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 یافررتاش  ئل شدن براش انسان در هیچ حکومتى یا سیستم نظامىاین همه ارزش قا

 .شود، بجز در اسالم، این دین انسانیّتنمى

ر تصریح کرده اند که اگر یررک برررده   هفقهاش اسالم ر با استنباط از احادی  شریف

مسلمان، یا یک زن مسلمان به کافرش امرران دهررد، برره احترررام اسررالم وبررراش اعررتالش 

برتررر اسررالم    ؛االسالم یعلو وال یعلخ علیببه»  :ان معتبر است؛ چرا کهمسلمانان، آن ام

 1«.است وچیزش باال دست آن نیست

وص، آزاد ودر ایررن خصرر    :گویرردمى  محقق حلّى رحمرره اهلل در  شرررائع االسررالم  

 2 .وبنده ومرد وزن یکسانند

محقق شهیر شیخ محمدحسن نجفى رحمرره اهلل، در شرررح ،  صاحب  جواهر الکالم

المنتهى اعتررراف نمرروده اسررت، کتاب در عالمه حلی  چنان که     :گویدمى  بارتاین ع

درباره مورد اخیر ر یعنى زن ر هیچ اختالفى نیست، وآن را به اجماع علماش ما نسرربت 

 د به دلیل عمومیت این سخن پیامبرواکثر علما درباره عبد متفق القولن .داده است

وبرره دلیررل خبررر   «مترین فرد آنان معتبر است؛ امان دادن کیسعخ بذمتهم أدناهم »  :که

 3 .در خصوص عبد مسعدة

متون شریعت، به تواتر بررر ایررن مطلررب تأکیررد دارنررد تررا از ایررن طریررق احترررام برره 

 از ایررن متررون اشررارهاش در ایررن جررا برره پرراره  .مسلمانان واعتالش اسالم را عمق بخشند

 :کنیممى

حضرررت   :نرردت کرره فرمودآمررده اسرر از امام صررادق  همسعدة بن صدقدر خبر  

او    :نرردوفرمود  هامان دهى عبد مملوک به ساکنان دژش از دژها را اجررازه دادعلى

 
 . 32383، ح1، ب14، ص26وسائل الشیعة، ج -1
 شرائع اإلسالم، کتاب الجهاد، فی الذمام.  -2
 ، مساواة الحرّ والمملوك والذکر واالنثى فی االمان.95، ص21جواهرالکالم، ج -3
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 1 .از مؤمنان است دهنده«پناه عبد»

 :باشد که  شاید اشاره به این فرموده پیامبراز مؤمنان است   حضرتجمله اخیر  

 شرران برابررر اسررت ومؤمنان خونهای  ؛المؤمنون تتکافأ دمائهم یسعخ بذمتهم أدناهم » 

بررراش درسررتى امرران دهررى پس، امیرمؤمنرران 2«.دهى کمترین آنان معتبر است  امان

امرران   :کرره  د، واطالق سخن پیررامبرنکنمى  بنده مسلمان به مؤمن بودن او استدالل

 .شودمى دهى کمترین آنان ر مؤمنان ر معتبر است، شامل آن

 اش اگر عده  :ندفرمود آمده است کهدر حدی  محمد بن حکم از امام صادق

شررهر از آنرران تقاضرراش امرران کننررد، آن شهرش را محاصره کننررد واهررالى    از مسلمانان

واز شررهر  .شآر  :نه، ولى آنها گمان کننررد کرره گفترره انررد  :ومحاصره کنندگان بگویند

 3 .بیرون آیند در امانند

 4 .حدی  سکونى هم که قبال گذشت

امّ  :ده است که، آمالمنتهى عالّمه حلّىاب  کتبه نقل از  ،  در کتاب جواهر الکالم

رسول خدا، من خویشاوندانم را پناه داده ام، اش    :عر  کرد  هانى به رسول خدا

  .خواهد آنها را بکشدمى اما برادرم

 مررا هررم پنرراهاش ام هانى، کسانى را کرره تررو پنرراه دادهاش    :ندفرمود  رسول خدا

 5.ند پناه دهدتوامى دهیم، کمترین فرد مسلمانانمى

را پنرراه داد  عاص بن ربیررع زینب دختر رسول خدا   :ر آمده استنیز در جواه

 
 . 19998، ح20، ب67، ص15وسائل الشیعة، ج -1
 . 22616، ح28، ب237، ص18مستدرك الوسائل، ج -2
 . 20000، ح20، ب68، ص15وسائل الشیعة، ج -3
 . 1، باباعطاء االمان، ح30، ص5کافى، ج -4
 ، مساواة الحرّ والمملوك والذکر واالنثى فی االمان.95، ص21جواهرالکالم، ج -5
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 1 .ندآن را پذیرفت ورسول خدا

 مؤمنان یكسانند 

در کترراب   :نرردکرره فرمودانررد از پرردر بزرگرروارش روایررت کردهامررام صررادق

میرران مهرراجران وانصررار ویثربیررانى کرره برره آنرران   پیامبر خدا  :خواندم کهعلى

  :به این مضمون ندپیوستند مکتوبى نوشت

جنگجویان باید به نوبت وبر اساس نیکى وبرابرش میان مسلمانان به جنگ بروند،  

 پنرراه دهنررده  وهیچ جنگى جز با اجازه اهل آن جائز نیست، وپناهنررده همچررون خررود  

وحرمررت پناهنررده ، و پیمرران نشررکند  است در صورتى که زیان نرساند ویا گناه نکنررد  

ش پناه دهنده همانند حرمت مادر وپدر اوست، در جنگ در راه خدا هرریچ مررؤمنى برا

 2 .یکسانى صلح بکند مگر بر پایه عدالت و  با دشمن بدون مؤمن دیگر نباید 

از کوچررک وبررزرگ، آزاد وبنررده، جرروان وپیررر،  :برابرررش میرران آحرراد مسررلمانان

 .سالم استاهاش این از وی گى .وفرمانده وسرباز، در جنگ وغیر جنگ

 خون مسلمانان با هم برابر است

در   پیررامبر خرردا  :نرردفرمودحضرررت  یت شده اسررت کرره  روااز امیرمؤمنان

کرره سررخن برراد رحمت خدا بر آن کس  :ندفرمود و هایراد کرداش مسجد خیف خطبه

بسررا اش  مرا بشنود وبه خاطرش بسپارد وآن را به کسى که نشنیده است برساند؛ زیرررا،

خود فقیه نیست، واش بسا انتقال دهنده فقرره برره کسررى کرره از خررود او   حامل فقهى که

خررالص   :کنرردنمى  خیانررتها  سه چیز است که دل انسان مسلمان در آن  .فقیه تر است

نسرربت   یکرنگى وصداقت وراهنمایى ،کردن عمل براش خدا؛ خیرخواهى ونصیحت

یشرران آنرران را از هررر به پیشوایان مسلمانان؛ وجدا نشدن از جماعت آنان؛ چرا که دعا
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 .سو در میان گرفته است

 مسلمانان با هم برادرند وخونهایشان یکسان است، وامانرردهى کمترررین فرررد آنرران 

معتبر است؛ بنابراین، هرگاه یکى از مسلمانان به فردش از مشرکان امرران   براش دیگران

 1.بدهد نباید امان او شکسته شود

دربرراره دو از حضرررت صررادق :از طلحة بن زید روایت شده است کرره گفررت

اش اهل جنگ پرسیدم که هررر یررک از آنهررا حرراکم جداگانرره  حربى دسته از کافران 

کننررد وآن گرراه یکررى از حاکمرران برره دیگرررش مى  جنگند وبعد صلح مى  دارد و با هم

کررافر  کند که با آن گروه مى  آید و با آنان مصالحهمى  کند ونزد مسلمانانمى  خیانت

براش مسررلمانان شایسررته نیسررت کرره خیانررت   :ندحضرت فرمود .نگنددیگر بج   حربى

کنند یا دستور به خیانت دهند، ویا همراه کسانى که خیانت کرده اند بجنگند، بلکه با 

 2 .ن با کافران براش آنها جایز نیستجنگند، وپیمامى  مشرکان هر جا که آنها را دیدند

بى سواد، سیاه وسررفید، پیررر وجرروان، این نیز اختصاص به اسالم دارد که با سواد و

آن که ایل وفامیل دارد وآن که ندارد، حتى سرباز وفرمانده نیروهاش مسلّح، همگررى 

 .خونشان برابر است

 آیا این از مختصّات اسالم نیست؟ 

در رفتارشرران در ایررن زمینرره به جهان شرق وغرررب در ایررن برراره  .قطعاً چنین است

 .معلوم شودبنگرید تا حقیقت مطلب برایتان 

 نفی هرگونه فساد 

که حضرت ابوالحسن هایى از محمد بن سنان روایت شده است که از جمله پاسخ 

 :، این بود کههاو نوشتهاش به پرسشالرضا
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فرار از میدان جهاد را حرام کرد چون در آن سستى دین است وبى   ی متعالخدا 

لیهم ویارش نرساندن آنان در برابر اعتنایى نمودن به پیامبران وامامان دادگر سالم اهلل ع

دشمنان، وموجب کفر است؛ زیرا که آن، انکار چیزش است که برره آن دعرروت شررده 

اند یعنى اقرار به ربوبیّت وآشکار نمودن عدالت وکنار زدن ستم واز بین بررردن فسرراد 

وتباهى، ونیز از آن رو که موجب گستاخى دشمن بر مسررلمانان، ودر نتیجرره، اسررارت 

 1 .از بین بردن دین خداش عزوجل ودیگر مفاسد استوقتل و

 .شوندنمى اسالم دین پاکى ودرستى است، وپاکى وتباهى باهم جمع

فرار از میدان جهاد هم   .بنابراین، هرگونه تباهى وفسادش از نظر اسالم ممنوع است

شود، پس فرار از میدان مى  وجامعه اسالمىآسمانی  رهبران  هالکت    ،مایه تباهى دین

 .جهاد ممنوع است

 پیشوای مسلمانانهای توصیه

 برره مسررلمانانهایى ، توصرریهندشرردمى هرگرراه در جنررگ حاضرررامیرمؤمنرران

مراقب نماز باشید وآن را پاس بدارید، وبسیار نماز بگزارید،  :ندومى فرمود ندکردمى

ده و با آن به خدا نزدیک شوید، زیرا که نماز در اوقاتى خاص بر اهل ایمان نوشته ش

  :سؤال شدها این را کفّار دانستند آن گاه که از آن و .است

َْی  َُصِلَّ ِْ   2  َما َسَلَكُوْم ِِف َسَقَر * َقاُلوا َِلْ َنُك ِمَن ا
 ما از نمازگزاران نبوديم :چه چیز شما را به جهنم کشاند؟ گويند

، وآن آن را شررناختند و قرردر شب به سراغ آن رفتند حقّ هاش وکسانى که در نیمه

 
ج  -1 الفقیه،  الیحضره  من  النار،  566ـ    565، ص3ر.ك:  علیها  عزوجل  اهلل  اوعد  الّتی  الکبائر  بابمعرفة   ،
 .4934ح
 . 43ـ  42مدثر:  -2



   223  عالم به زمان بخش اول: زندگی نامه 

را گرامى داشتند، آن مؤمنانى که نه زیب وزیور متاع دنیا ایشان را از نماز باز داشررت 

  :فرمایدمى خداش عزوجل .فرزند که نور چشم انسانهایند ونه مال و

اَرٌة وَْل َبْیٌع َعن ِذرْكِ ا َلوِة  َللِرَجاٌ  ْلَّ ُتْلِههِْيْ َتجَ  1 وِإَقاِم الصَّ
 .داردنمررى وفروش آنان را از یاد خدا واقامرره نمرراز برراز مردانى که تجارت وخرید

با آن که از جانب پروردگارش نوید بهشت داده شده بررود همچنرران   رسول خدا

 خداش عزوجل به او فرمود .افکندمى خویشتن را به رنج وزحمت

ْهَلَك 
َ
ُمْر أ

ْ
َلوِة َو أ  2 واْصَطُِّْ َعَلْیَها ِبالصَّ

 «.بورز  و مداومت فرمان ده وبرگزاردن نماز شكیبايى  وخانواده ات را به نماز »

هم بر  انوخودش نددادمى را به خواندن نماز دستور شانپس آن حضرت خانواده 

 .ندورزیدمى آن مداومت

زکات، در کنار نماز، براش نزدیک کردن مسلمانان به یکدیگر قرار  :دیگر آن که

را نپررردازد و بررا ایررن حررال توقررع داده شده است، وهرکس با رضایت خاطر زکرراتش  

خبررر اسررت، بىرسررول خرردا بهایى بهتر از آن را داشته باشد چنررین شخصررى از سررنّت 

واجرش را از دست داده، وعمرررش را تبرراه کرررده وبرره واسررطه ترررک فرمرران خررداش 

عزوجل وروش گرداندن از آنچه بندگان شایسته وپاک خدا برردان راغبنررد، پشرریمانى 

  .ا خواهد گرفتطوالنى مدت گریبانش ر

  :فرمایدمى خداش عزوجل

ُسوَ  َوَمن ُيَشاِقِق   ْوِمِنَْی  الرَّ ُ ِبیِل اََِْ َ سَََ َْ ِبْع غَََ َ َلُه اَْلَُدی َوَیتَّ ِمن َبْعِد َما َنَْیَّ
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ِه َما ََتَ َّ  ِلَّ  1 وُنَ

برخیزد    و مخالفت  به  پیامبر  با  شد،  آشكار  او  براى  هدايت  راه  که  آن  از  پس  هرکس 

غیر وا    وراهى  کرده  سو  بدان  را  خود  روى  بدانچه  را  وى  گیرد  پیش  در  مؤمنان  راه 

 .گذاريم

دیگر امانت دارش است؛ که هرکس امانتدار نباشد زیان کرد واعمالش تبرراه شررد، 

، امانت بر آسمانهاش برافراشته وزمین پهناور وکوههاش استوار کرره بلنرردتر وپهنرراورتر

یررا  ،واگر بنا بود به خاطر بلندش یررا پهنرراورش  باالتر وبزرگتر از اینها نیست، عرضه شد

زدند، نمى بایست سر بازمى هابزرگى ویا نیرومندش از پذیرفتن امانت سر باز زنند این

 .اما سر باز زدند؛ چون از مجازات ترسیدند

جهاد برترین اعمال بعد از اسالم آوردن است؛ جهاد مایه قوام دین   :دیگر این که

 آورد، وحسررنات را چنرردین برابرررمررى  ارد، وعررزّت ومصررونیتاجر بزرگى د  است، و

نوید به بهشت است پررس از شررهادت، وبرره روزش وکرامررت در فرررداش   گرداند، ومى

 :فرمایدمى قیامت به نزد پروردگار؛ خداش عزوجل

ِذیَن ُقِتُلوا ِِف َسِبیِل ا ْمَواَتا َللَو َْل َتحَْسََبَّ الَّ
َ
 2 أ

 . ...ا کشته شده اند هرگز مرده مپنداريدوکسانى را که در راه خد 

وحشت وترس از جهاد با کسى که سزاوار جهاد است، و با یرراوران   :دیگر آن که

 گمراهى وضاللت، ضاللت در دین است، ومایه از دست دادن دنیا با ذلّت وخرروارش

خررداش   .شررودمى  ، وفرار کردن از برابر دشمن در میرردان جنررگ موجررب آتررشاست

 :یدفرمامى عزوجل
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ِذیَن َکَفُروا  ِذیَن َءاَمُنوا ِإَذا َلِقیمُتُ الَّ ا الَّ َ َي 
َ
 َیَُه

َ
ل وُُهُ األ  1  ْدَباَر َزْحًفا َفاَل َُتَ

 به کررافران برخوردیررد کرره   در میدان نبرد کسانى که ایمان آورده اید، هرگاه اش 

 .آورند، به آنان پشت مکنیدمى روش  به سوش شما

که پایدارش در آنها مایه ارجمندش ها  را در این صحنهپس، فرمان خداش عزوجل  

وسعادت ورهایى از وحشت هول وهراس در دنیا وآخرت است، پاس بداریررد؛ زیرررا 

کنند؛ چرررا کرره برره مى  که خداش عزوجل باکى ندارد بندگان در شب وروز خود چه

ل  َرِوَّ وَْل  آن کررامال آگرراه اسررت، همرره ایررن اعمررال  ِ اب ْلَّ َيَََ ؛  در 2 َینَسَََ ِِف ِکتَََ

پررس صرربور باشررید   .شررودنمى  ثبت است ونزد پروردگارم گم ویررا فرامرروشاش  نوشته

وپایدارش ورزید، خواهان پیروزش باشررید، وخررود را بررراش جنررگ آمرراده سررازید واز 

  تقوا داشته باشید؛ زیرا  بترسید و خداش عزوجل

حْ  َللِإنَّ ا ِذیَن ُُه م  َقوا والَّ ِذیَن اقَّ   3  ِسُنوَن َمَع الَّ
 4  نیكوکارند خدا با کسانى است که تقوا دارند و

از آن، اش وهررر توصرریهاش  هر جملرره  .این توصیه ها، خود یک کتاب کامل هستند

 اینها عصاره اسالمى اسررت کرره جررامع همرره خوبیهررا  .دنیایى علم وهنر وانسانیّت است

تر از هرکس دیگرش اسالم باشد، وپیشواش مسلمانان، امیرمؤمنان سالم اهلل علیه، بهمى

حضرررت را آویررزه گرروش هاش  بنابراین، باید این توصیه  .دنشناسمى  را با همه ابعادش

 .کرد، ومسلمانان باید آنها را در جنگهایشان با کفّار وستمگران به کار بندند
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 دقیق نظامیو تعلیمات آرایش 

نگ روایت شده است که آن حضرت درباره توصیف صحنه جاز امیرمؤمنان

 :ندونحوه آرایش نظامى، فرمود

دو لشررکر     سررپس   پیادگان تیرانداز را جلو قرار دهید، وآنرران بایررد تیرانرردازش کننررد و   
درگیر شوند، وسواراِن گزیده را پشتیبان پرچم قرار دهید، واگر سوارش از دشررمن حملرره  
  کرد شما از جاش خود تکان نخورید، وهرکس براش ضربه زدن به دشررمن فرصررتى دیررد، 
بعد از آن که موضع خود را محکم کرد، از آن فرصت اسررتفاده کنررد، وچررون کررارش را  

اگر خواسررتید حملرره کنیررد، ابترردا مقدمرره لشررکر   . انجام داد دوباره به جایگاهش باز گردد 
برره کمررک آنهررا     نیروهرراش ویرر ه   حمله کند، واگر آنها شکست خوردند شرطة الخمیس  

ان گزیررده حملرره کننررد وتیرانرردازان تیرانرردازش  بروند، واگر آنها شکست خوردند، سرروار 
وگشتیها ودیده بانرران در گوشرره وکنررار ونیزارهررا    ؛ و با این کار از آنان حمایت کنند   کنند  

پس، اگر دشمن حمله را آغرراز    . وپشته ها، براش جلوگیرش از حمله کمین ها، مستقر شوند 
انرردازان تیرانرردازش کننررد،  را نشررانه رویررد وایسررتادگى وپایرردارش کنیررد، وتیر هررا کرد نیزه 

وپرچمها را به اهتزاز درآورید وسپرها را به صدا آورید، وسپرداران وزره پوشان در برابررر  
آنان ظاهر شوند، وچنانکه کمترین شکستى به ایشان وارد آمد یکى یکى بررر آنرران بتازیررد  

ز آنرران  کند، شما یکباره حمله نکنید، واگر کسى ا مى  وتا زمانى که کسى از دشمن حمله 
حمله نکرد یکى یکى فرایشان خوانید، ودر صفوف خود بمانیررد، ومواضررع ترران را ترررک  
نکنید، وهرگاه شکست قطعى شد همچنان دستجمعى یورش برید ونه پراکنده شوید ونرره  

 1 . همچنان گروهى باز گردید  وچون از جنگ برگشتید نیز  . فشرده گردید 

برررد، اهررل مى هماهنررگ برره سرررزمانى که دنیررا در همرره چیررز، حتررى در جنررگ، نا

هماهنگ کننده هاش  براش مسلمانان در همه امور، جنگ وغیر جنگ، برنامه  بیت

 .کردندمى وضع
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این هماهنگى وآرایش دقیق نظامى که چهارده قرن پیش در ایررن فررراز از فرررامین 

وموشررکها ودوران بعررد هررا آمده است حتّررى بررراش عصررر ماهوارهامیرمؤمنان على

 .کندمى فایتوبعدتر، ک

 آمادگی روانی ونظامی 

اگر دشمن به سوش شما پیشررروش    : ند روایت شده است که فرمود از امیرمؤمنان 

صف کشید وصفوف خود را محکررم کنیررد وشمشرریر برره  ها  خندق هاش  کرد، بر دروازه 

دشمن منگرید، وشمار آنان شررما  هاش دست در مواضع خویش استوار بمانید، وبه چهره 

فکند، ونگاه هایتان را به مواضع خود بدوزید، واگررر برره شررما حملرره کرررد  را به هراس نی 

زانو زنید و با صفوف استوار ونفوذناپذیر در پناه سپرها سنگر گیرید؛ اگر دشمن پشررت  

کرد با شمشیرها بر آنان بتازید واگر پایدارش کرد شما نیررز همچنرران بسرریجیده پایرردارش  

نشررینید و بررا تکیرره بررر قرردرت الهررى، آنرران را  ورزید، واگر دچار هزیمت شد بر اسرربان ب 

وچنانچه ر پناه به خدا ر هزیمت در شما افتاد یکدیگر را فرا خوانید وتکبیر   . تعقیب کنید 

بگویید وبه خدا اعتماد کنیررد وتهدیرردهاش او را در زمینرره فرررار از برابررر دشررمن برره یرراد  

در یررک نقطرره  مها را  گریزد سرزنش نمایید، وپرچ مى   آورید، واگر دیدید کسى از شما 

وچابک سوارانتان افراد پراکنده را برره  ،  و به اهتزاز در آورید   جمع کنید وآنها را ببندید 

اردوگاه باز گردانند، وچون همگى سر جمع شدند، ونیروهاش کمکى شما باز گشررتند،  

وفراریان مراجعت کردند، افراد را به فرماندهانشان ملحق کنیررد، وصفوفشرران را اسررتوار  

 1  . انید، وبجنگید واز خدا کمک بجویید وشکیبایى ورزید گرد 

دو برررادر   همچررون آمادگى روحى وروانى در جنگ به همراه آمررادگى نظررامى 

است کرره اسررالم اش  این نکته  .شودمى  رضاعى اند که هرگاه با هم باشند ارتش پیروز

 جمررعاین هررر دو آمررادگى را در یررک سررخن  امام  .بردنمى  هیچ گاه آن را از یاد
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 .د تا انسجام وقدرت بیشترش به دست آیدنکنمى

 تصفیه حسابها در جنگ ممنوع

 :پرسرریدماز حضرت صررادق :از حفص بن غیاث روایت شده است که گفت

 آورد، وبعررداً مسررلمانان بررر آنهررا پیررروزمررى  مردش از اهل حرب در دارالحرب اسررالم

 شوند، حکم آن مرد چیست؟مى

اره خودش وفرزندان خردسالش مؤثر است وهمرره اسالم او درب  :ندفرمودحضرت  

باشند، امررا فرزنرردان مى  آزادند، وفرزندان ومتاعش وبردگانش متعلق به خود اوها  آن

اسررالم   پرریش از غلبرره مسررلمانان  باشند مگررر آن کرره قرربال  مى  بزرگ غنیمت مسلمانان

نیسررت؛  آینررد ومررال آن شررخصمى نیز غنیمت به شمارها  وزمینها  خانه  .آورده باشند

چون زمین، زمین جزیه است وحکم اهل اسالم در آن جارش نیست، وبه منزله آنچرره 

منتقل خارج و  ت کرد وبه داراالسالم  شود حیازمى  زیرا آن را  .باشدنمى  ذکر کردیم

 1.دنمو

 .اسالم دین حق وعدالت است، نه دیررن تصررفیه حسررابهاش شخصررى وانتقررامگیرش

م آورد اسررالمش پذیرفترره اسررت، وفرزنرردان پس، هرگاه مشرکى در دارالحرب اسررال

 .باشندمى خردسال ونابالغ او تابع وش

 :فرمایدمى قرآن کریم درباره این رفتار شکوهمند ومنحصر به فرد انسانى صراحتاً

الَم َلْسَت ُمْوِمًنا ْلََق ِإَلْیُكُم السَّ
َ
َْن أ ِِ  2 َوَْل َقُقوُلوا 
 .تو مؤمن نیستى :، نگوییداسالم کند  اظهار به کسى که نزد شما 
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 تقسیم برابر

روایت شده است که آن حضرت به عمار بن یاسر وعبررداهلل بررن از امیرمؤمنان

را میان مسلمانان تقسرریم   از بیت المال ابى رافع وابوالهیثم بن تیهان دستور داد اموالى 

النه تقسرریم ؛ میان آنان عادإعدلوا بینهم وال تفضلوا أحداً علخ أحد»  :فرمود  کنند، و

 «.دید ویکى را بر دیگرش ترجیح ندهیکن

 .رسرردمى آن سه نفر اموال را حساب کردند، دیدند به هر مرد مسلمانى سه دینررار

به هر  .طلحه وزبیر، وهریک با فرزندش، آمدند .اموال را براش توزیع بین مردم بردند

 .سه دینار دادندها کدام آن

این نحوه تقسیم از پرریش خودترران   .دادنمى  ما  عمر این طور به  :طلحة وزبیر گفتند

 باشد؟مى است یا به دستور رئیستان

 .انداین گونه به ما دستور دادهامیرمؤمنان  :گفتند

رفتند، دیدند آن حضرت در زیر آفترراب، برراالش سررر على حضرت  آن دو نزد

ه ممکررن اسررت بررا مررا برره سررای  :گفتند  .کند، ایستاده استمى  کارگرش که برایش کار

 ؟دیبیای

 .بله :ندحضرت فرمود

ما براش تقسیم این غنیمت نزد کارگزارانت رفتیم وآنها به مررا   :زبیر گفتند  و  هطلح 

 .به اندازه بقیه مردم دادند

 خواهید؟مى پس چه :ندحضرت فرمود

 .دادنمى عمر این گونه به ما  :گفتند

 .اندندداد؟ آن دو خاموش ممى چگونه به شما رسول خدا :ندفرمودحضرت 

 ؟ندکردنمى به طور برابر میان مسلمانان تقسیم آیا پیامبر :ندحضرت فرمود

 .چرا  :گفتند

به پیروش، سزاوارتر است یررا روش  به نظر شما روش پیامبر  :ندفرمودحضرت  
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 عمر؟

  پیشگام هستیم، و  در اسالم  امیرمؤمنان،  اش  لیکن ما،  روش پیامبر خدا  :گفتند

ما را    یددانمى   بنابراین، اگر صالح  .قرابت داریم   با پیامبر  یم، ورنج برده ا   در راه آن

 .ید، این کار را بکنیدبا مردم یکسان ندان

 پیشگام ترید یا من؟  در اسالم آوردن شما  :ندحضرت فرمود

 .شما  :گفتند

 خویشاوندترید یا من؟ شما با پیامبر :ندفرمودحضرت 

 .شما  :گفتند

 بیشتر رنج برده اید یا من؟  اسالمدر راه  شما  :ندفرمودحضرت 

  .یدامیرمؤمنان بیشتر رنج برده ا شما ای  :گفتند

مشررغول کررار کررردن بررود   ایشررانکه در برابر    انحضرت با دست خود به کارگرش

 1 .به خدا قسم که من واین کارگرم در این مال یکسانیم :ندفرمود و هاشاره کرد

 .بشگفتا از عظمت امیرمؤمنان على بن ابى طال

 .اند، شخصیت منحصر به فرد ویگانه در تاریخ بعد از رسول خدا ایشان

 .شودمى عظمت شخص از چگونگى زندگانى وتاریخ او دانسته

است؟ کیست که از چنررین ترراریخ شررکوهمندش چه کسى چون حضرت على

 در همه ابعاد برخوردار باشد؟

آوردنررم آن اسررت   علت اسالم  :یکى از فالسفه غرب که اسالم آورده گفته است

اگر اسالم بر حررق نبررود ایررن نابغرره بررزرگ   .که دیدم على بن ابى طالب مسلمان است

دانستم که اسررالم حررقّ نهاد، واز اسالم آوردن علىنمى  هرگز به آن گردنجهان  

 .است
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 اولویت با اسالم است 

 پیامبر  :روایت شده است  اناز پدرانش  اناز پدرشاز امام جعفر صادق

أیّما عبد خرج الینببا قبببل مببواله »  :نرردفرمود  ند وطائف را محاصره کرد  وقتى مردم

اش پرریش از خواجررهاش هر بنررده ؛فهو حر، وأیما عبد خرج الینا بعد مواله فهو عبد

زد ما آید همچنان بنده خواهررد ناش  بعد از خواجهاش  نزد ما آید آزاد است، وهر بنده

 1«.بود

ارالحرب یا در میدان جنگ باشند یکسانند بنده وخواجه مشرک تا زمانى که در د

 اسالم آورد از قید بندگى آزاداش  وفرقى میانشان نیست، اما اگر بنده پیش از خواجه

بِیالً  هللوَلَن یَجْعَلَ ا»  شود؛ چرا کهمى ؛  خداونررد بررراش لِلْکَافِرِینَ عَلَخ الْمُببؤْمِنِینَ سببَ

؛ اسررالم السالم یعلو وال یعلخ علیببهو ا»   2«کافران بر مؤمنان تسلّط قرار نداده است

 3«.برتر است وچیزش باال دست آن نیست

اش مسررلمان شررود همچنرران بنررده خواجررهاش اگر خواجه اسررالم آورد وبعررد بنررده

 .واین یعنى اولویت دادن به اسالم ...خواهد بود

 احترام نهادن به فرستاده

اهررل حرررب را  اگررر مررردش از    : نررد روایت شررده اسررت کرره فرمود از امیرمؤمنان 

به سرروش شماسررت، چنانچرره بررراش ایررن ادعررایش  اش گرفتید و او مدعى شد که فرستاده 

گوید، حّق تعّر  به او را ندارید تا پیامش را برساند  مى  دلیلى آورد ومعلوم شد راست 

 4  . و نیافتید ادعایش را نپذیرید ونزد یارانش باز گردد، ولى اگر دلیلى بر صحت گفته ا 
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شرکان به نزد مسلمانان، محترم اسررت ونبایررد او را کشررت یررا بررى آرش، فرستاده م
 .احترامى کرد ویا اموالش را گرفت ویا آزارش رساند

 .ورزدمى این یک قاعده انسانى است واسالم که دین انسانیت است، بر آن تأکید
حتررى در ها  کنررد، ودر همرره زمینررهمى  در عین حال که اسالم بررراش انسررانیت کررار

بى رحمانه ترین عرصه هاسررت، بررر ایررن معنررا تأکیررد تمررام دارد، از   عرصه جنگ که
 خیانت وتوطئه گرش مشرکان وعدم پایبندش آنرران برره انسررانیت غافررل نیسررت وتأکیررد

کند که باید صّحت ادعاش شخص در فرستاده بودنش ثابت شود تررا مسررلمانان در مى
 .دام خیانت وتوطئه کافران نیفتند
 یان دّقت وانسانّیت جمع کرده است، براستى با عظمت نیست؟ آیا این سیاست اسالم که م 

 شعار در اسالم 

یررا محمررد یررا   شررعار مررا  :نرردروایت شررده اسررت کرره فرموداز حضرت صادق

نصرررت خرردا  یا نصراهلل اقتببرب اقتببرب  :است؛ در جنگ بدر شعار ما  محمد

در جنگ بنى  .بود یا نصراهلل إقترب :نزدیک شو  بود، در جنگ اُحد شعار مسلمانان

در جنررگ ، یا ربّنا الیغلبنببک :بود، در جنگ بنى قینقرراع یا روح القدس اَرح :نضیر

در جنررگ ، یببا بنببي عبببداهلل یببا بنببي عبببداهلل :در جنگ حنررین یا رضوان :طائف

در جنگ مریسیع یا ،  یا سالم اسلمهم   :در جنگ بنى قریضة،  حم ال یبصرون:احزاب

أال لعنببة اهلل علببخ   :در روز حدیبیررة، االمببر أال الببخ اهلل  :همان جنگ بنى مصطلق

نحببن عببباداهلل   :در روز فتح مکّه، یا علي آتهم من عل  :در جنگ خیبر، الظالمین

در ، أمِت، أمِببت  :در جنگ بنى الملرروح، یا اَحد یا صَمد :در جنگ تبوک، حقّا حقّا

 ، وشعار ما بود  یا محمد  :وشعار حسین سالم اهلل علیه، یا نصراهلل  :جنگ صفین

 1 .است  یا محمد  :نیز
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أمر بالشعار   إن رسول اهلل  :ندروایت شده است که فرموداز امیرمؤمنان

دسررتور   ؛ پیامبر خررداولیکن في شعاركم اسم من اهلل تعالخ  :قبل الحرب وقال

خررداش در شعارتان نررامى از نامهرراش    :فرمود  داد پیش از جنگ شعار سر داده شود، و

 1«.متعال باشد

خواهد فرزنرردان خررویش را برره قلّرره کمررال وترقررى مى  کهاش  شعار براش هر جامعه

برساند، یک ضرورت گریزناپذیر است؛ چرا که شعار بیانگر رنجها وآرمانهاش ملّررت 

شعار اسررت کرره راه وسرنوشررت   .یابندمى  است، ونسلهاش آینده بر اساس آن پرورش

 .باشرردمى خرردادهاش داخلررى وخررارجىکند، وبیانگر موضع او در رمى ملتها را تعیین

خداش عزوجل آغاز وانجررام هرچیررز اسررت، بایررد در به اذن و یاری  ودر اسالم، چون  

 .شعارش یکى از نامهاش خداش متعال باشد

 احترام نهادن به بزرگان 

در  العدد القویة على بن یوسف، برادر عالمه، به نقل از محمررد بررن جریررر طبرررش 

ایران وارد مدینه شدند، عمر بن خطاب خواست زنان را   وقتى اسیران  :آمده است که

ای کرره آیررا نشررنیده :نرردبرره او فرمودامیرمؤمنان .بفروشد ومردها را به غالمى دهد

 ؟بزرگ هر قومى را گرامى بدارید :ندفرمود رسول خدا

هرگاه بزرگ قومى نررزد   :فرمودندحضرت می  من هم شنیدم کهچرا،    :عمر گفت

 .مى بدارید، هرچند مخالف شما باشدشما آمد او را گرا

اینها مردمى هستند که نزد شما اظهار   :ندفرمودادامه داده و  امیرمؤمنانگاه  آن

اند وبه اسالم رغبت نشان داده اند، وحتماً باید ایشان را در میانشان نسررلى اسالم کرده

ا در راه گیرم که سهم خررودم از ایررن عررده رمى  بوجود بیاید، ومن خدا وشما را گواه

 .خدا آزاد کردم
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مررا نیررز حررق خودمرران   :گفتنررددر تأیید آنچه حضرت انجام داده  مهاجران وانصار  

 .بخشیدیمشما برادر رسول خدا، به اش را،

دهم که اینان حقّشان را به مررن مى  بار خدایا، من گواهى  :ندحضرت فرمودسپس  

را نیز برره خرراطر تررو آزاد   گیرم که آنانمى  بخشیدند ومن آن را پذیرفتم، وتو را گواه

 .ساختم

، یرردمرا دربرراره ایررن عجمهررا از بررین بردچرا تصمیم    :گفتبا اعترا  شدید  عمر  

سررخن رسررول  در جررواب او  ؟ حضرررتیرردمخالفررت کردوچرا با نظر من درباره اینها  

 .نددرباره احترام نهادن به بزرگان را برایش تکرار فرمود خدا

مررن نیررز سررهم خررودم را   :گفتبرد آنگاه  نمیوقتی دید دیگر کاری از پیش  عمر  

 .اباالحسن، بخشیدماش وبقیه سهامى را که بخشیده نشده اند به خاطر خدا وتو

بررار خرردایا،  :نرردگفتخرردا را بررر ایررن مرراجرا شرراهد گرفترره و   امیرمؤمنانآنگاه  

 .برآنچه گفتند، وبر آزاد شدن این عده توسط من گواه باش

 .ازدواج کنند  ایرانى ل کردند که با زنان از قریش اظهار تمایاش عده

نباید به این کار مجبورشان کرد بلکه باید مخیّرشان نمود   :ندفرمودامیرمؤمنان

 1 .وهر تصمیمى که خودشان گرفتند به همان عمل شود

 اسالم، دین محب ت

؛ هل الدین االّ الحب في اهلل والبغض في اهلل  :در روایات متواتر آمده است کرره

بررا همررین محبّررت وفضررایل   2«؟چیز دیگررری نیسررت  جز مهر وکین به خاطر خدا،  دین

اخالقى بود که اسالم توانست دنیا را از نظر فکرش، وحکومتهرراش جهرران را از لحرراظ 

 .سیاسى مطیع خود گرداند
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پیشرفت وگسترش اسالم با چنان قدرت وسرعتى منحصررر برره   :گویندمى  مورّخان
 .توان یافتنمى ن نظیر ومانندش برایشفرد است، ودر تمام تاریخ جها

این عقب ماندگى وحشتناکى که در این قرن دامن مسلمانان را گرفترره، در واقررع، 
 .چنان که باید وشاید، است، مولود ناتوانى آنان در  محبت ومهرورزش اسالمى

بیگانگان سعى کرده اند چهره اسالم را بِّد جلرروه دهنررد وآن را خشررن وسررختگیر 
رفى کنند تا از این طریق غیر مسلمانان را علیه اسالم بسیج کنند وگلوش وبى رحم مع

 .مسلمانان را سخت بفشرند
اسالم گوهرش است که مسررلمانان حجرراب    :چه خوب گفته کسى که گفته است

 .آن شده اند
ی آن گونرره کرره خرردایعنرری  را،    رسول خدا و اهل بیررتاگر مسلمانان، اسالم  

، به نمایش بگذارند بى گمان بیشررترین مجموعرره بشرررش نازل کرده است  متعال آن را
بنابراین،  .اطالعندبى وخبر بیپذیرند؛ چراکه اکثر مردم تعصب ندارند بلکه مى  آن را

 .نهندمى اگر از حقیقت مطلع شوند به آن گردن
از احادی  پیامبر واهل بیت پاک او سالم اهلل علیهم دربرراره امررور اش  این بود شمّه
و مسررتدرک  جنگ، که، فقط به عنوان نمونه، از کتابهرراش  وسررائل الشرریعة گوناگون 
کتاب جهاد، آوردیم، وگرنه هم در این دو اثررر گرانسررنگ وهررم در دیگررر ،  الوسائل

حدیثى، انبوهى از احادی  وجود دارد که گردآورش آنها نیاز به هاش  دایرة المعارف
 .تدوین کتابى مستقل وسترگ دارد

 العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیت دیدگاه  علما و سیاست از

 :قال اإلمام الحسین سالم اهلل علیه»

إن مجاری األمور واألحکام علخ أیدی العلماء باهلل، األمناء علخ  

 ؛ حالله وحرامه
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ا» دين  علماى  دست  در  واحكام  امور  خداي مجارى  وحرام  حالل  بر  امین  که   ست 

 1«اندمتعال

وراهى پیشین همواره مسیرش را پیموده هاش  ته وسدهعلما، در طىّ روزگاران گذش

وامامان معصوم سالم اهلل علیهم برایشرران ترسرریم کرررده   را رفته اند که پیامبر خدا

لذا هرگز حکومتگران را به حال خود رها نکرررده   .اند؛ یعنى راه اصالح امّت اسالمى

 .ه اندخواهند عمل کنند، بلکه در سیاست دخالت کردمى اند که هر طور

علما وظیفه داشته اند که هرگرراه فرمانروایرران وحکررومتگران دچررار لغررزش شرروند 

ونصیحت ارشادشرران کننررد، واگررر   موعظهرا از کجروش وفساد باز بدارند، و با  ها  آن

وهمین کررار  .بایستندها آنهاش این روش سود نبخشید، هر طور شده در برابر خواسته

شررد او مى منحرررفو احکام اسالمی که از اسالم  هر حاکمى  یعنی:  کردند،  مى  را هم

 نمودنررد، ومى تکفیررر تهدیررد وشررد اگر مؤثر واقع نمیکردند،  مى  را ارشاد ونصیحت

 .کردندمى مخالفت وتحریمشسپس 

 .چه بسیار علمایى که از خانه وکاشانه شان تبعید شده اند

 .جان باختندو در زندان  چه بسیار مجتهدانى که شکنجه وزندانى گردیده اند

 .چه بسیار فقهایى که خانه هایشان به آتش کشیده شده و آواره شده اند

 .چه بسیار از آنان که کشته وبه دار آویخته شده اند

 !وچه بسیار، وچه بسیار، وچه بسیار

را امر به معررروف ونهررى از منکررر   نانراهمه اینها براش آن بوده است که حکومت

عدالتی و نادیده گرفتن حقرروق بییروش شهوات نفسانى  کرده اند واز هوسرانى وپمى

 .کرده اندمى ممانعتمردم 

 برد که مى دهها تن از علماش شیعه را نام 1کتاب  شهداء الفضیلة  عالمه امینى

 
 .37، ح 1، ب80، ص97بحاراألنوار، ج -1
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امّررت اسررالمى امور ر از قرن چهارم هجرش تا کنون ر در راه دفاع از دین واصالح 

 .به شهادت رسیده اند

آگاهى خواننده گرامى ر از برخررى علمرراش سرشررناس سررده اخیررر   در این جا ر براش 

خود که با سیاستهاش ضد اسالمى به مقابلرره برخاسررته انررد وبررراش انجررام وظیفرره امررر برره  

بریم، وسپس لیسررت اسررامى  مى   معروف ونهى از منکر در سیاست دخالت کرده اند، نام 

شده اند ودر راه خرردا    شمارش از علماش پاکمان را که قربانى دخالت سیاسى در کشور 

پیوسررته برره   و   آشررکارا آوریم تا مردم بدانند که علماش اعالم،  مى   به شهادت رسیده اند، 

 . واصول آن است ها  سیاست از متن اسالم واز پایه   : جهانیان اعالم کرده اند که 

 مبارزات علمای اعالم 

 وش از عررراق برره ایررران آمررد تررا بررا روسرریه تجرراوزگر کرره :سرریدمحمد مجاهررد .1

خواست اسالم را از بین ببرد وسرزمین مسلمانان را مسررتعمره خررود سررازد، مبررارزه مى

 .کند وبه همین دلیل ملقّب به  مجاهد  شد

خواسررتند برره مى  کهها  وش با انگلیس  .مجدّد بزرگ  2:سیدمحمد حسن شیرازش  .2

 

 
امینى     -1 احمد  بن  واز    م.  1971ـ    1902هـ./    1392ـ    1320عالمه شیخ عبدالحسین  وادیب  مورخ 

نشو ونما   فقهاى امامیه است که در ایران به دنیا آمد ودر همین سرزمین از دنیا رفت، اما در نجف اشرف
این شهر تأسیس کرد.   امیرمؤمنان سالم اهلل علیه را در  امام  کتابخانه عمومى  یافت ومقیم آن جا شد. وى 

 تألیفات این عالم بزرگ عبارتند از: دانشنامه  الغدیر،  شهداء الفضیلة،  ادب الزائر  وجز اینها.
رین عالم وعالیترین مرجع شیعه  سیدمحمدحسن بن میرزا محمود حسینى شیرازى، بزرگترین ومشهورت  -2

هـ. در شیراز متولد شد ودر درس عالمه سیدحسن بیدآبادى مشهور به    1230روزگار خود بود. در سال  
مدرس حاضر شد وپیش از بیست سالگى به دریافت اجازه اجتهاد از ایشان نایل آمد واز مدرسان بزرگ 

به عراق مهاجرت کرد ودر نجف اش  1259شد. در سال   هـ. شایستگى    1281رف مقیم شد. در سال  هـ. 
زعامت وریاست یافت وبه صورت تنها مرجع شیعه درآمد. قضیه مشهور تحریم تنباکو حاکى از نفوذ فرمان 

 هـ. در سامرا دیده از جهان فرو بست ودر نجف به خاك سپرده شد. 1312وقدرت او است. وى به سال 
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ا نام تجارت تنباکو بر ایررران مسررلّط شرروند مبررارزه کرررد واسررتعمال توتررون وتنبرراکو ر

بریتانیررا وارد آورد پیر  تحریم نمود و با این فتواش خود بزرگترین ضربه را بر استعمار  

 .وکمرش را شکست

وجرروب مبررارزه بررا  .هر 1337این مرد بزرگ در سال  1:شیخ محمدتقى شیرازش  .3

خواست عراق را زیر سیطره خویش در آورد، اعالم نمررود مى  را کهانگلیس  استعمار  

 به وقوع پیوسررت برره  ثررورة العشرررین  .م 1920که چون در سال اش و با قیام پرآوازه

 .معروف است، در برابر انگلیس ایستاد واز اسالم ومسلمانان دفاع کرد

ونجف اشرف بر ضد معلی  علماش اعالم کربالش، اندکى بعد از  ثورة العشرین  .4

 .د، قیام کردندخواستند در عراق پیاده کننمى که در آن زماناش  پارلمان غرب ساخته

 2،نى، امثال سید ابوالحسررن اصررفهانىاز علما ومراجع دیاش این قیام باع  شد که عده

سرریدمیرزا علررى شهرسررتانى، عالمرره سرریدمحمدعلى طباطبررائى  3،میرررزا حسررین نررائینى

 .ودیگران، از عراق تبعید شوند

 
ى، فرزند ابوالحسن حائرى شیرازى رهبر قیام  ثورة العشرین   شیخ میرزا محمدتقى، فرزند میرزا محب عل -1

عراق واز اکابر علما واعاظم مجتهدین، وازمشهورترین مشاهیر عصر خود در علم وتقوا وغیرت دینى بود. 
 به خاك سپرده شد. در صحن شریف امام حسین وفات یافت ودر کربالى معاّل  هـ. 1328در سال 

د موسوى اصفهانى، عالمى جلیل القدر ومرجع کل شیعه در روزگار خود بود.  سیدابوالحسن فرزند محم  -2
  1365هـ. به عتبات عالیات هجرت کرد ودر سال    1307هـ. در اصفهان متولد شد ودر سال    1284به سال  

هـ. در کاظمین دار فانى را وداع گفت وتشییع جنازه کم نظیرى از او به عمل آمد وپیکر پاکش از بغداد تا 
 ف بر روى دستها حمل شد.نج
شیخ محمدحسین فرزند شیخ االسالم عبدالرحیم نائینى نجفى، مجتهد جاویدان نام واز بزرگان علماى   -3

اش را در آن شهر گذرانید وعلوم هـ. در شهر نائین به دنیا آمد ودوران کودکى  1277شیعه است. به سال  
هـ. به عراق رفت وبه    1303ن واز آن جا، در سال  ابتدایى ومقدّمات دانش را فرا گرفت وسپس به اصفها

جمادی   26مالزمت سید مجدّد شیرازى درآمد وتا آخر عمر آن بزرگوار کاتب ومحرّر او بود، وروز شنبه  
 هـ. در بغداد رحلت کرد ودر نجف اشرف به خاك سپرده شد.  1355االولى سال 
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 ویس  انگلرر ایشان به خاطر مخالفت با اسررتعمار    1:مرجع عالیقدر سیدحسین قمى  .5

دینی در کشور اسررالمی شررده که مروج کفر و بیرضا خان پهلوش    هادست نشانده آن

از ایران به عراق تبعید شد، در زمانى که  محمدرضا پهلوش  بر سر کار آمررد، برره   بود،

ایران بازگشت تا از حکومت بخواهد که دست از گمراهى بردارد وبه مطالبات خود 

بنابراین، این عررالم بررزرگ دوبررار قیررام کرررد برره  .دست یافت وبه عراق مراجعت کرد

 .طورش که جان خود واطرافیانش را در معر  خطر قرار داد

فرانسه جنگید وبررر استعمار ایشان با  2:مرجع دینى، سیدعبدالحسین شرف الدین  .6

ضد آن فتوا داد تا جایى که از لبنان به مصر تبعید شد وچیزش نمانده بود کرره برره قتررل 

این عررالم بررزرگ وکتابخانرره او، کرره شررامل کتابهررایى نفرریس وبخشررى از خانه    .برسد

اسررالم از آن و کتابخانرره دنیررای  تألیفات خطّى آن بزرگوار بود به آتش کشرریده شررد  

 .محروم گشت

 
شهر مقدس قم به دنیا آمد ومقدمات علوم را   هـ. در  1282سید حسین، فرزند سیدمحمود قمى، به سال    -1

در این شهر فرا گرفت وبه عراق مهاجرت کرد ودر درسهاى علماى بزرگى چون سید مجدّد شیرازى ومیرزا 
حبیب اهلل رشتى وشیخ محمدتقى شیرازى حاضر شد وبه درجه بلندى از علم دست یافت. آن بزرگوار به  

هـ. در مشهدالرضا سالم اهلل علیه رحل اقامت افکند ویکى از    1331پاکى وتقوا وزهد شهره بود. به سال  
بزرگترین مراجع تقلید ایران شد. بر اثر مخالفت با انحرافات نظام رضا شاه پهلوى، به دستور او بازداشت 
زدند  حلقه  ایشان  گرد  بر  علما  آنجا  در  گزید.  سکونت  کربال  ودر  شد،  تبعید  عراق  عالیات  عتبات  وبه 

ب شیعیان واز مراجع تقلید بزرگ آن دیار گردید. بعد از رحلت آیة اهلل سیدابوالحسن اصفهانى،  ومحبوب قلو
چهارشنبه   روز  در  شد.  کل  ومرجعیت  زعامت  االول    14نامزد  بست    1366ربیع  فرو  جهان  از  دیده  هـ. 

 وپیکر پاکش به نجف اشرف برده ودر صحن شریف دفن گردید. 
ن  ناف موسوى عاملى ملقّب به  شرف الدین، از علماى بزرگ مسلماسید عبدالحسین فرزند سید یوس  -2

به سال   بود.  تشیع  نوابغ عالم  وبه سال    1290واز  متولد شد  کاظمین  بیروت وفات    1377هـ. در  در  هـ. 
 عى پرشکوه در بیروت وبغداد وکربال ونجف، در نجف به خاك سپرده شد.ییافت وپیکر پاکش، پس از تشی
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که در زمان رضاخان پهلوش در  1:مرجع عالیقدر دینى سیدآقا حسین بروجردش .7

 .انه کشته شدن قرار گرفتبرابر ظلم وستم مقاومت کرد تا جایى که در آست

مراجع تقلید عراق در زمان  عبدالکریم قاسم  که موج کمونیسم برره راه افترراده   .8

بود، در برابر کفر والحاد وگمراهى به مقاومت ومبارزه برخاستند به طورش که بعضى 

 .از آنان به قتل رسیدند، وعده زیادش هم زندانى وتبعید شدند

ضاخان ومحمدرضا پهلوش مقابله کردنررد وسرررانجام هررر مراجع تقلید ایران با ر  .9

 .دوش آنها را سرنگون ساختند

مراجع تقلید وعلماش عراق در برابر کفر کمونیسم به مبارزه برخاستند تا ایررن   .10

 که آن را از میان برداشتند، واکنررون نیررز در برابررر حررزب کررافر بعرر  عررراق مقاومررت

 .ز پیروز خواهند شدبزرگ بر آن نی یکنند وبه خواست خدامى

   العظمی سید صادق شیرازی اهلل آیت توصیه حضرت 

 راجع به دخالت در سیاست

 كلکم راع وكلکم مسؤول عن رعیته؛  » :قال رسول اهلل
 2«.ولیدئتان در برابر رعیّت خود مس هستید وهمه ، حافظ و نگهبانهمه شما راعى

اع مررردم وجامعرره تنهررا دخالت در امور سیاسى وتالش براش اصالح وبهبررود اوضرر 

وظیفه علما نیسررت بلکرره وظیفرره همگرران اسررت، وفرررداش قیامررت، همرره در ایررن برراره 

 بازخواست خواهند شد؛ زیرا هررر گمراهررى یررا انحرافررى کرره در امّررت اسررالمى پدیررد

پیررامبر بررزرگ  .آید همه مسلمانان موظفند با آن مبررارزه کننررد واصررالحش نماینرردمى

 
علمی   -1 اصفهانى.زعیم حوزه  سیدابوالحسن  مرحوم  وفات  از  قم. پس  مقدس  هـ.    1365در سال   ه شهر 

سال   در  رسید.و  ایشان  به  شیعه  فاطمه    1380مرجعیت  حضرت  جوار  ودر  گفت  وداع  را  فانى  دار  هـ. 
 معصومه علیها السالم، در شهر مقدس قم، به خاك سپرده شد.

 . 36، ح35، ب38، ص72بحاراألنوار، ج  -2
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همه ترران   هستید و  ، حافظ و نگهبانهمه شما راعى   :ندادر حدیثى فرموده  اسالم

ان مسررؤولیت مسررلمان هر مسررلمانى نسرربت برره دیگررریعنی:    .از رعیّت خویش مسؤولید

بررى سررواد، دانشررجو واسررتاد،  عالم و، محکوم در این میان فرقى میان حاکم و  دارد، و

 .نیست ...ناتوان و زن، قوش و مرد و

هدتهاش آنان اسالم پیش رفت وبرره سرربب ایمرران مسلمانان صدر اسالم ر که با مجا

دین وکشررور اسررالم اسررتوار شررد ر هرگرراه هاش  راستین ومقاومت شکوهمند آنان پایه

 دیدند با تمام نیرو وتوان خود بررا آن برره مخالفررت ومقابلرره برررمى  انحراف ومنکرش را

 .خاستند تا آن را از میان برمى داشتندمى

کرره در   دیررد  از مسررلمانان وقتررى شخصررى را  یکررىدر تاریخ آمده اسررت کرره  مثال  

گفت: از آنِ فرماندار  این از کیست؟ آن شخص :به او گفت  دستش ابزار قمار است،

ومررن   .قمررار حرررام اسررت  :گیرد ومررى شررکند ومررى گویرردمى  آن مسلمان آن رااست  

کنررد از چرره کسررى نمى مسلمانم ووظیفه دارم این آلت قمار را بشکنم، وبرررایم فرقررى

 .برشمى وبراش چه کسى اشگرفته

ولید قرآن را پاره کرد، مسلمانان خانه او را به محاصررره حاکم اموی  زمانى که    :یا
ولید را کشتند وسرش را بریدند وجسرردش را برره دار آویختنررد وبررر آن   در آوردند و
بررا آن کرره ولیررد در آن هنگررام  .این سزاش کسى است که قرآن را پاره کرررد   :نوشتند

 امپراتورش بود کرره بررر تقریبرراً نصررف جهرران فرمررانی نبوده بلکه او  یک حاکم معمول
 .راندمى
کننررد، مى  شام مشکهایى را دید که بر پشررت اشررتران حمررل  دمشق  مسلمانى در  :یا
مرد به طرف مشکها حمله کرد و بررا کرراردش کرره  .شراب :اینها چیست، گفتند :پرسید

اینها از  :ریخت، ووقتى به او گفتندداشت آنها را از هم درید وهمه شرابها را بر زمین 
 .باشد :معاویة بن ابى سفیان است، با لحن تندش گفت

اما زمانى که مسلمانان در عرصه عمررل سسررتى کردنررد، ومسررؤولیت شناسررى را از 
دست دادند، وهرکس در خانه خود نشست، همه مصیبتها وبدبختیهاش دنیا بر سر آنان 
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 .شدندغرب وشرق استعمار  فرو ریخت، وطعمه
بینیم، مسلمانان امروز شروع برره بیرردار شرردن وشررناخت حرروادث پیرامررون خررود  مى   اما 

پررر خیررر وبرکررت  اش  کرده اند؛ از این رو امید است که ر به خواست خداش متعال ر آینررده 
وعّزتمند داشته باشند؛ چرا که اساس پیشرفت وبرکت وعّزت، بیدارش وآگاهى درسررت،  

العببالم بزمانببه التهجببم علیببه  »    : شررریف آمررده اسررت   در حرردی    . وایمان راستین است 

 1«. شود نمى   واقع ها و گرفتاری ؛ شخص آگاه به زماِن خود مورد هجوم مصیبتها النوائب

کنیم کرره ایررن آگرراهى وایررن بیرردارش را در مررى  توانررا مسررألت  یبنابراین، از خرردا
یرردار شرروند مسلمانان عمیق تر وگسترده تر گرداند تا این که همرره مسررلمانان آگرراه وب

 یوایررن بررر خرردا .ومعیارهاش ستمگران جهان را به کلّى وارونه سررازندها وتمام پیمانه
 .دشوار نیستمتعال 

گویند، وسالم مى گار عزّت، از آنچه در وصف اوپروردمنزه است پروردگار تو، 
را کرره پروردگررار جهانیرران اسررت، ودرود  ی متعررالوستایش خدا،  بر فرستادگان الهى

 .محمد وخاندان پاک او وصلوات بر

 
 العالم بزمانه التهجم علیه اللّوابس .   29کتاب العقل والجهل  ح  27، ص1فی، جر.ك: کا  -1



 

 

 

 

 

 و خدمات  ها فعالیت

 العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیتحضرت 

 

گسررترده اجتمرراعى، هاش فعالیت العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیتحضرت  

خیریه اش، دینى، علمى و فرهنگى، فنررى و تربیتررى، و تبلیغررى دارنررد کرره برره صررورت 

 و تمررامى بسررترهاش زنرردگىِ روزمرررّه را در بررر  شرروند،مى  مستقیم یا بررا واسررطه انجررام

گیرند، که در قالب حسینیه ها، مدارس، دانشکده ها، درمانگاه ها، بیمارسررتان هررا، مى

تخصصررى، مؤسسررات خیرررش و اجتمرراعى و هرراش  فنى، هیئتهاش  داروخانه ها، گروه

 .گیرندمى مانند اینها صورت

دهنررد و پیشررگامى، پشررتیبانى، مى  انجاماش  در تمام اینها فعالیتى گسترده و پر دامنه

 .همکارش و ارتباط ایشان بسیار چشمگیر و دقیق است

 تأسیس بنیاد جهانی حقوق شیعیان  

در پرری رهنمودهررای حکیمانرره و ،  همانطوری که در بخش قبررل برردان اشرراره شررد

العظمی حاج سید صررادق حسررینی اهلل  آیتمدبرانه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت  

 Shia»جهررانی بنیرراد، باره پیگیری حقوق و مطالبررات شرریعیان جهرراندر، شیرازی
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Rights Watch»  شررد و موجبررات خوشررحالی  تأسرریس  حقرروق شرریعیان جهرران بنیاد

 .در سر تا سر جهان را فراهم نمود امیرالمؤمنینشیعیان 

با شرکت در »نهمین همایش امت« که در تورنتوی کانادا برگزار   بنیاد جهانیاین  

فعالیررت خررود را برره ی ود را آغاز کرد و با پخش تراکررت و پوسررتر، دامنررهشد کار خ

ی ایررن اعررالم موجودیررت و معرفرری دامنرره  .شرکت کنندگان در همایش معرفی کرررد

فعالیت، با استقبال تعداد قابل توجهی از حقوقدانان شیعی ر که از اروپررا و آمریکررا در 

 .همایش گرد آمده بودند ر روبرو شد

 ماهواره ای شیعهای ه تأسیس شبكه

تررأثیری بسررزا بررر ها  تلویزیررونی در کنررار دیگررر رسررانههای  در جهان امروز شرربکه

هدایت افکار عمومی و نقش قابل مالحظه ای در شکل گیری افکررار و عقایررد مررردم 

دارند، اما با کمال تأسف این ابزار مهم تبلیغاتی در دست دشمنانِ ارزش ها، اخالق و 

و وسیله ای برای تحقق اهداف شوم و اهریمنی آنان شده است و   انسانیت قرار گرفته

باشد، به سالحی ویرانگر ها  به جای آن که در خدمت نشر فضیلت و اخالق و ارزش

 .علیه معنویت و دین بدل شده است

ها در مقابل، صاحبان عقاید پاک و افراد دلسوز و بافضیلت در کنترررل ایررن رسررانه

ماهواره ای موجود در دنیا ر که به طور گسررترده های  ر شبکهاگر به آما  .نقشی ندارند

یررابیم کرره پیررروان می مشغول فعالیت هستند ر نگاهی گذرا بیفکنیم این واقعیررت را در

   .از این امتیاز سهم بسیار اندکی دارند اهل بیت پاکاسالم حقیقی و آیین 

مسأله برروده و او را برره  عالمی بیداردل معطوف اینفقیه و از دیرباز توجه و اهتمام  

پیش بارها از زبان مرجررع عظرریم الشررأن ها  سال  .اندیشه جبران این کاستی واداشته بود

العظمرری حرراج سررید محمررد حسررینی شرریرازی اعلرری اهلل اهلل  آیررتجهان تشیّع حضرت  

که فرمودند: اینترنت و وسائل ارتباط جمعی فراگیر، معجررزه قرررن   شنیدیممی  درجاته

رچشمه این پدیده جدید: قرآن مجید و احادی  شریفه رسول خدا حاضر است که س
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را به  است و باید با این وسائل جدید اهل بیت  و اهل بیت عصمت و طهارت

و بازجویی سررختی در   و اال بسیار مقصر و کوتاه آمدیم  جهان و جهانیان معرفی کنیم

یعیان بایررد کرره شرر  افزودنرردمی پرریش رو در برررزخ و قیامررت خررواهیم داشررت. ایشرران

مرراهواره ای مسررتقل داشررته باشررند و دنیررای امررروز، دنیررای بهررره گیررری از های  شبکه

مرجررع راحررل بارهررا بررر ایررن   .تکنولوژی و به خدمت گرفتن آن در امور تبلیغی است

ورزیدند، ولی می ضرورت که شیعیان باید به این فن آوری جدید مسلّح شوند اصرار

   .حقق نیافتدر زمان حیاتشان این خواسته ت

اهلل األعظررم مهرردی  تپررس از رحلررت ایشرران، در سررایه عنایررات حضرررت بقیرر  

اهلل آیررتو توجیهررات و ارشررادات مرجررع عالیقرردر جهرران تشرریع حضرررت    موعود

و به همت شررماری از مقلرردان ایشرران و  العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی

تعررداد در حال حاضررر    مؤمنان خیرخواه، اندک اندک این مهم، به حقیقت پیوست و

فارسی، عربی، انگلیسرری و ترکرری   :جهانی مستقل مذهبی به زبان  هایشبکه  زیادی از

 :که عبارتند از دنباشمی راه اندازی شده و در حال فعالیت

 به زبان فارسی امام حسین جهانی شبکه

 فارسی، انگلیسی و عربیهای سالم به زبانجهانی شبکه 

 فارسی و ترکیهای نبه زبا 2سالمجهانی شبکه 

 عربی، انگلیسی و ترکیهای الزهرا به زبان جهانی شبکه

 به زبان عربی چهارده معصوم ch4teen جهانی شبکه

 به عربی، انگلیسی و ترکی المهدی جهانی شبکه

 االنوار به زبان عربی جهانی شبکه

 به زبان عربی 2االنوار جهانی شبکه

 انگلیسی به زبان أنوار الحسین جهانی شبکه

 به زبان عربی +ch4teen جهانی شبکه
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اخررالق، دیررن و  اعتقررادات،:یاد شده در زمینه هایهای  شایان ذکر است که شبکه

مررذکور ر کرره های  کوشش مسئوالن شرربکه  .تبیین و نشر باورهای شیعی فعالیت دارند

تررا رونررد ر آن اسررت می ماهواره ای مستقل در جهان تشیّع به شمارهای  نخستین شبکه

نورانی قرآن های و برنامه هایشان در چارچوب شرع مبین و آموزهها اهداف، سیاست

  .باشد و اهل بیت

 دستور مستقیم حضرت آیت اهلل العظمی شیرازی  

 راجع به تأسیس شبكه جهانی امام حسین 

 داند که دشمنان اهل بیررتمی  خدااهلل العظمی شیرازی فرمودند:    آیةحضرت  

، به وی ه مغز مردم را علیه خاندان عصمت و طهارتهایی  عنوانامروزه تحت چه 

 دهند!می شستشو و صدیقه کبری حضرت سیدالشهدا

بررا  به جاست برای ایجاد یک شرربکه مرراهواره ای برره نررام حضرررت سیدالشررهدا

هدف پوشش دادن تمام نقاط جهان با نام آن حضرت و ترویج شررعائر حسررینی، همرره 

پررر واضررح  .به اندازه توان و توانمندی خود در این راه بکوشندمؤمنان و البته هرکس  

است که این کار به دست یک نفر ساخته نیست، لذا همه عزیزان بکوشند سال آینده 

 ...چنین پروژه ای را به مرحله بهره برداری برسانند

اهلل العظمی حاج سید صادق در پی رهنمود و پیشنهاد مرجع عالیقدر حضرت آیت

ش مبنرری بررر تأسرریس 1387ق/1430در مراسم شام غریبرران سررال    یرازیحسینی ش

یررک شرربکه مرراهواره ای برره منظررور بسررط و نشررر هرچرره بیشررتر فرهنررگ حسررینی و 

 امام حسین  ش شبکه ماهواره ای1388ق/1431عاشورایی، با آغاز ماه محرم سال  

 با هدف یادشده فعالیت خود را آغاز کرد.
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 یرازی  العظمی شاهلل آیت تأکید حضرت 

 تأسیس شبكه ای ماهواره ای ویژه حضرت اباالفضل العباس بر

العظمی شیرازی در دیدار با  مسررئوالن اهلل  آیتبزرگ مرجع جهان تشیع حضرت  

بر ضرورت تأسرریس  و حرم حضرت ابالفضل العباس  فرهنگی حرم سیدالشهدا

 .تأکید فرمودند شبکه ماهواره ای حضرت ابالفضل

شرایط امروز، با گذشررته بسرریار متفرراوت   :نداتی ارزشمند فرمودضمن بیانمعظم له  

 برراز  است، چرا که در آن روزگار، اگر انسانِ مؤمنی حدیثی در فضایل اهل بیت

دیگررری اسررت و آزادیِ نسرربی ی شد، اما امروز وضعیت به گونررهمی  گفت، کشتهمی

 االفضل العبرراسحضرت ابی بنابراین بکوشید کانالی ماهواره ای وی ه  .وجود دارد

  .تأسیس کنید

گفت، در حال حاضر حدود  می   یکی از دوستان فعال در امور ماهواره   : معظم له افزودند 

به اشخاص اختصاص دارد و به  ها  کنند که برخی از آن می   سه هزار شبکه ماهواره ای فعالیت 

باالفضررل  مقررام حضرررت ا میلیرراردم  پردازد که از نظررر رتبرره و منزلررت، یررک  می   ها معرفی آن 

شخصیتی جهانی،    این در حالی است که سرورمان حضرت عباس   . را ندارند  العباس 

حضرررتش آشررنا شرروند،  ی  دنیوی و اخروی است که اگر مردم، با شخصیت جهانی و سرریره 

از این رو تأسیس    . رهنمون خواهند شد   بسیاری از آنان به سوی نور و نورانیت اهل بیت 

آن حضرت، سخت ضرورت دارد و بهترین و سزاوارترین افراد  ی  شبکه ای ماهواره ای وی ه 

  . به رساندن پیام و رسالت آن حضرت به جهانیان، شمایید 

 ضرورت تأسیس شبكه ماهواره ای امام کاظم و امام جواد

دیدار تنی چند در    اهلل العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیحضرت آیت
بررا معظررم لرره، بررر ضرررورت  ام جررواد از مسئوالن آستان مقدس امررام کرراظم و امرر 

 .تأکید فرمودند تأسیس شبکه ماهواره ای امام کاظم و امام جواد
معظم له ضمن خوش آمدگویی به میهمانان خطاب به مدیران و دست اندرکاران 
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های فرهنگرری و تبلیغرراتی فعالیت  :فرمودند  آستان مقدس امام کاظم و امام جواد  
برای روشنگری و هدایت جامعه است و دومررین گررام که صورت گرفته نخستین گام  

بایسررته کرره نبایررد از آن غافررل باشررید و در آن سسررتی ورزیررد، تأسرریس یررک شرربکه 
  .است تلویزیونیِ ماهواره ای به نام امام کاظم و امام جواد

با هویت عراقی و غیره، عرب و غیر عرب،که  بسیاری از دوستداران اهل بیت
افت از این نعمت بی بهره اند باید رسالت امررام کرراظم و امررام بخاطر طوالنی بودن مس

  .را به آنان رساند و شناساند جواد
تواند ایررن وظیفرره را بررر چه کسی بهتر از شما می  :مرجع عالیقدر در ادامه فرمودند

عهده گرفته، به انجام برساند، پس پیش از آن که دیگران در این کار بررر شررما پیشرری 
  .بزرگ را نصیب خود کنیدگیرند، این فیض 

وجودشرران نررور و منشررأ   اهل بیت عصمت و طهررارت  :معظم له تأکید نمودند
اخالقیشان بی نظیر است، اما جهرران معاصررر چیررزی از آنرران و مقررام ی  برکاتند وسیره
ماهواره ای وابسته ی  در مقابل نیز شاهد هستیم که صدها شبکه  .دانندواالی شان نمی

های ضرراله و سررلفی، در راه گمررراه نمررودن جهانیرران سررر از پررا برره منحرفرران و فرقرره
ماهواره ای برای معرفی و نشر اندیشه، هایی  از این رو شایسته است شبکه  .شناسندنمی

  .به جهانیان تأسیس و فعال شود اخالق و سیره اهل بیت ،فرهنگ
هررل  تررأثیِر معرفرری و نشررر فرهنررگ ا ی  دربرراره  اهلل العظمرری شرریرازی حضرت آیت 

حدود چهل سال قبل که در کربالی معلی    : در هدایت و اصالح جامعه فرمودند  بیت 
دینی خواندم که یکی از علمای دانشگاه األزهررر مصررر مستبصررر و  ی  بودیم در یک مجله 

اعررالم کرررد    او دلیل تشیع خود را مرهون عبارتی کوتاه از امام زین العابدین   . شیعه شد 

؛ بارخرردایا، قرررارم ده کرره  اجعلني أصول بک عند الضببرورة اللهم  »   : و آن جمله این بود 

  . هنگام ضرورت به يکمکا تو يبر دشمنا حمله آورم«
های ژرف نگری علمرری را پرریش روی مررن کوتاه افقی  »همین جمله  :او گفته بود

  .گشود و پس از تحقیق، مطالعه و کاوش، توفیق شیعه شدن نصیبم شد«
امام ی  چه بسا یک کلمه یا جمله  :خود فرمودند  سخنانی  مرجع عالیقدر در ادامه

مرراهواره ای برره دیگررران منتقررل کنیررد و همررین ی  را از شرربکه  کاظم یا امام جواد



   249  خدمات  و هافعالیت بخش اول: زندگی نامه 

از این رو بکوشید دست به کررار   .مقدار، امت و ملتی را به طور اساسی دگرگون کند
  .شده، این طرح مبارک و مأموریت را به انجام برسانید

 های جهانی شبكه

 در یکرری از دیدارهایشرران بررا شرریرازیسررید صررادق اهلل العظمی  حضرت آیت 
  :فرمودند شبکه جهانی امام حسین اعضای

دهررد کرره نتیجرره کمرری را در بررر دارد، امررا گرراهی گاهی انسان کاری را انجام می
دهد، نتیجه بیشتر و بسیار زیادی دربر دارد کرره البترره ایررن اوقات حرکتی که انجام می

طلوب تر است؛ مانند شخص سخنرانی کرره تنهررا برررای چنررد نفررر سررخنرانی و بهتر و م
مسررأله شرربکه جهررانی   .ها نفر سخنرانی کندکند و شخصی که برای میلیونموعظه می

نیز همین است که این موضرروع و جریرران، کررل جهرران را تحررت پوشررش خررود قرررار 
یستی با تالش، حلم و البته در این راه سختی و مشکالت نیز بسیار است که با .دهدمی

درایت در برابررر ایررن مشررکالت ایسررتادگی کرررد، و در پایرران نیررز هررر کررس برره قرردر 
   .به سعادت و موفقیت دست خواهد یافت ارتباطش با امام حسین

 خدمتی دیگر در راستای جهانی نمودن فرهنگ اهل بیت 

 :صورت گرفت اهلل العظمی سید صادق شیرازیحسب االمر حضرت آیت
جهانی المهدی ی  و شبکه  جهانی الزهرا  ی  های اینترنتی شبکهتاح تلویزیونافت

 عجل اهلل تعالی
، و المهرردی های جهررانی الزهررراء بر اساس گزارش روابط عمررومی شرربکه

همزمان با سالروز مرریالد   های جهانی الزهراء و المهدیپرتال اطالع رسانی شبکه
کبررری ی  ، حضرررت صرردیقهف کسرراءمحور آل عبا و شاخص حدی  شریپر برکت  
مخاطبین و موالیرران اهررل ی آماده خدمت رسانی به کلیهق .ه1432    زهرا  ی  فاطمه
  .باشدمی بیت

های شرربکهی توان برره پخررش زنرردههای موجود در این پرتال میاز جمله سرویس
های و المهرردی عجررل اهلل تعررالی فرجرره الشررریف، آرشرریو برنامرره جهررانی الزهررراء
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ی دو شبکه با قابلیت پخش با دو کیفیت همراه بررا زیرنررویس، دانلررود برره همررراه تولید
  .های برنامه به زبانهای موجود اشاره نمودزیرنویس

شرربکه ای کررامالً مسررتقل و خررالص در مسرریر اهررل بیررت  شبکه جهانی الزهررراء
ی باشد کرره بررر اسرراس ارشررادات و رهنمودهررای حکیمانررهمی  عصمت و طهارت
اهلل العظمرری حرراج سررید صررادق حسررینی جهرران تشرریع حضرررت آیررتبررزرگ مرجررع 

های تلویزیونی ماهواره ای شیعه در سال مبنی بر ضرورت گسترش شبکه  شیرازی
هاتبرد به عنوان دومین ی  میالدی مصادف با اول محرم الحرام بر روی ماهواره  2005
هررای عربرری، فارسرری، های متنوع به زبانجهانی شیعه افتتاح و هم اکنون برنامهی  شبکه

  .نمایدهای مذهبی، علمی و اجتماعی تولید و پخش میانگلیسی و ترکی و در زمینه

مرجررع ی  طبق فرمایشات ارزشمند و تأکیدات مدبرانرره  خادمان حضرت زهراء
ایررن مسرریر و ی  اهلل العظمی شیرازی در ادامهروشن ضمیر و آینده نگر، حضرت آیت

های مرراهواره ای شرریعه برره عنرروان منبررر تبلیررغ عصررر درک نیاز شدید به وجود شرربکه
جهررانی المهرردی عجررل اهلل تعررالی فرجرره ی  حاضر، برای مخاطررب خاورمیانرره، شرربکه

میالدی مصادف با اول ماه مبارک رمضان بر روی ماهواره   2007الشریف را در سال  
  .نایل ست و به زبان عربی تأسیس نمودند

ای شیعی با هدف جهانی سازی تبلیغات شرریعه ماهواره  ی  هم اکنون نیز این شبکه
مخرراطبین اقرردام برره راه انرردازی پرتررال حاضررر برره عنرروان سلسررله ی  و افزایش گسررتره

تلویزیونهای اینترنتی با امکانات فراوان و با بهره گیری از علم روز نمودند که فعالً به 
زبرران زنررده  14زبانهای عربی و فارسی فعال است و به یاری خدای متعال به زودی به 

تولید و پخش برنامرره برره زبانهررای مررذکور و ترجمرره و زیررر  .دنیا پخش خواهد داشت
های اینترنتی های تولیدی شبکات از اهم فعالیتهای این تلویزیوننویس یا دوبله برنامه

  .دباشمی



 

 
 

 

 

 

 

 

 

   :بخش دوم

 

 

 جمع پراکنده 

 





 

 

 

 

 

   العظمی سید صادق شیرازیاهلل آیتبیت 

 پناهگاهی در عصر غیبت 

العظمی شیرازی آن است که این اهلل  آیتاز خصوصیات بارز بیت مکرم حضرت  

در سر تاسر جهان است و روزانرره   مأمن و پناهگاه شیعیان و محبان اهل بیت،  بیت

و ن ادهای متفاوت و از کشررورهای مختلررف برره ها مختلف با سالیق و زبانهای  گروه

رسند و  می العظمی شیرازیاهلل  آیتجهان تشیع حضرت  محضر مبارک بزرگ مرجع

ایشرران نیررز  چررون .گذارندمی  مسائل مربوط به کشورهای خررود را بررا ایشرران در میرران

دهنررد و می  پدری مهربان به سخنان و درد دلهای آنان از نامالیمررات دنیررا گرروش فرررا

به نمونرره ای از آن کنند که  می  فراخور آن افراد به آنان گوشزدهایی  نصایح و توصیه

  .کنیممی اشاره



 

 

 

 

 

 ای از بیانات  جمع پراکنده

 اهلل العظمی سید صادق شیرازیآیت

 در جمع میهمانان خارجی 

 

 کربالی معلی  ی علمیههای  طالب حوزه در جمع 

را در تحصیل علم   شما  از خدای متعال توفیق روزافزون  :العظمی شیرازیاهلل  آیت

و میهمانان را برره جرردیت در تحصرریل م  خواستار  اه اهل بیتو کار مخلصانه در ر

، پایبنرردی برره تقرروای خرردای سرربحان، اخررالق واالی اسررالمی، علرروم آل محمررد

در میرران مررردم و تررالش در راه خرردمت برره مررردم و   گسترش فرهنگ اهررل بیررت

 .برآوردن نیازهای شان سفارش فرمودند

 بحرین، کویت و هند  ی برجستهعلما در جمع

دهد، اما بدون کیفر می  خدای متعال ستمگران را مهلت  :العظمی شیرازیاهلل  آیت

نهد و خود وعده داده است که مستضعفان، ستمدیدگان و صابران را از یرراری نمی  وا

 .خویش و رستگاری و عزت برخوردار سازد
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 العظمی شیرازیاهلل آیت با  رهبر علویان ترکیه دیدار 

ت اقتدا و تأسیِ همه جانبه به اهل بیررت عصررمت و معظم له طی سخنانی بر ضرور

اخالق واال و پایبندی به تقوای الهرری و اخررالص در ی  ، به وی ه در زمینهطهارت

 .راه خدا تأکید کردند

 حسینی نجف اشرف با مرجع عالیقدرهای دیدار مسئول هیئت 

ل توانررد در آن برره خشررنودی خرردای متعررامی  دنیا بهترین جایی است که انسرران*  

  .دست یابد

حبیب بن مظاهر رضوان اهلل تعالی علیه نیز به پاس عملش در دنیا بهترینِ اصررحاب 

  .شد و شهیدان در راه امام حسین

  :کسب توفیق و خشنودی خدای متعال در گِروِ دو چیز است* 

  .صحت عملدو: اخالص در نیت و یک: 

 و طهررارت  صحت عمل بدین معناست که رفتار انسان بررا اهررل بیررت عصررمت

  .حرکت کند همسو باشد و در مسیر اهل بیت

باید در هر گامی رفتار و گفتررار و ها  انسان  و اخالص در نیت به این معنا است که

 .نیت خود را برای خدای متعال خالص گردانند

 با مرجع عالیقدر دیدار مسئول امور فرهنگی حرم امام حسین 

روحانیون در راه برخوردار ساختن مردم   سزاوار است مردم مؤمن عراق، به وی ه*

  .گام برداشته و بر تالش خود بیفزایند از فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت

مهررم و دوران سررخت ازترراریخ عررراقِ مظلرروم بکوشررید بررا تمررام ی  در این برهرره*

امکانات از لغزیدن جوانان اعم از دختر و پسررر، برره ویرر ه آنرران کرره در اطررراف شررما 

ضالّه، جوانان را از مسرریر نررور های ب باشید که جریانات انحرافی و فرقههستند و مراق

خارج نکنند و سعی تان بررر ایررن باشررد کرره آنرران را برره معنویررت و مجررالس شررادی و 
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 .هدایت نمایید سوگواری و زیارت اهل بیت

 دیدار طالب حوزه علمیه نجف اشرف با مرجع عالیقدر

سررالها تعلرریم و تعلررم آن مقرردار منزلررت  هریک از دانشجویان علوم دینی پس از*

فراگرفته باشد، احکام شرررعی ر کرره   اهل بیتی  خواهند داشت که از عقاید حقه

  .تبیین کرده اند ر را آموخته باشد و خود را به اخالق واال آراسته باشد اهل بیت

بسررریاری از گذشرررتگان، هماننرررد شرررما عمرررر خرررود را در جررروار حضررررت  *

علمای دیگری  .ندی کرده اند که یکی از آنان شیخ انصاری بودسپر  امیرالمؤمنین

چون سید بحرالعلوم، آخوند خراسانی و سید کاظم طباطبائی )صرراحب عررروه( ر کرره 

در نجررف   رحمت و رضوان خدا بر آنان باد ر ریزه خوار سفره امیرالمؤمنین علرری

جرروان های  بدیهی است که آنرران روزی هماننررد شررما روزگرراری طلبرره  .اشرف بودند

بودند، اما به دلیل فراگیری نیک و تالش فوق العاده شان در این راه، عالمانی برجسته 

  .و بزرگ شدند

را یافترره  شما طالب جوان ر که توفیق مجاورت حضرررت امیرالمررؤمنین علرری*

کنید ر بکوشید با فراگیری کافی و وافی بررر می  اید و در کنار بارگاه مطهرش زندگی

خود بیفزایید، تالش کنید، عزمی استوار داشته، بر کسب دانش مصمم علم و معرفت  

باشید و از پایبندی به تقوای الهی غافل نشوید تا ان شاء اهلل تعالی از توفیق روز افزون 

 .برخوردار شوید

 دیدار جمعی از بزرگان ونخبگان فرهنگی  

 از کشورهای آفریقایی با مرجع عالیقدر

را وسرریله ای برره سرروی خررویش قرررار داده   محمدخدای متعال محمّد و آل  *

است، لذا هستی و حیات خویش را در اختیار آنان قرار دهیررد، چراکرره هرچرره برررای 

  .باشد، برای خدای متعال است اهل بیت
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شایسته است که مؤمنان همگی، به ویرر ه طررالب علرروم دینرری جررز در مررواردی   *

لحظرره ای از زنرردگی خررود را   ضررروری،های  اوقات غذا خرروردن و اسررتراحت  :مانند

بیهوده بر باد ندهند و تمام اوقات خود را در راه خدا صرف کنند تا بتوانند خود را به 

باید به تقوای حقیقی الهی پایبنررد باشرریم، برردین   .طور جدی وقف علم آموزی نمایند

ها آن و سرگرمیهای  معنا که تمام پیوند و عالیق غیر ضروری خود را با دنیا و آرایه

  .و هوس هایش قطع کنیم

به تقوای الهی بیشتر باشد برره همرران نسرربت از توفیررق الهرری اش  هرکس پایبندی  *

ی بیشتری در هدایت افراد جامعه خواهد داشت و نامررهی  برخوردار خواهد شد، بهره

 .اعمالش در روز قیامت نورانی تر خواهد بود

 عالیقدری با مرجع عراقاز مسئولین عالی رتبه   جمعیدیدار 

بزرگ، به وی ه جهان غرب در جریان عراق و تصاحب آن به منازعه های  دولت*

را اش  خواهند سلطه، نفوذ، فرهنگ و اندیشررهمی  برخاسته اند و هریک از این قدرتها

لذا ما همگرری مسررئولیتی سررنگین بررر  .در این کشور خونین پیکر و ستمدیده بگستراند

لیت بایررد تمررام ترروان خررود را در راه نجررات عررراق این مسررئوی  عهده داریم و بر پایه

  .اسالمی به کار گیریم

مهم ترین و برجسته ترررین مصررادیق و راه نجررات عررراق مظلرروم، تررالش در راه   *

اسررالمی اسررت و   واالیبیداری ملت بزرگوار عراق و برخوردار نمودنش از فرهنگ  

معیت عراق در این زمینه جوانان عراقی با جمعیتی بیش از ده میلیون نفر از مجموع ج

  .اولویت دارند

همه اقشار ملت عراق، به وی ه روحانیون، فرهیختگان و اندیشمندان هریررک در   *

همگان باید بدانند هر اندازه در این  .حدّ توان و نقشی که دارند در این زمینه مسئولند

أثیر گررذار مسیر فعالیت کنند قطعاً فعالیتشان در نجات ملت بزرگرروار عررراق مهررم و ترر 

  .خواهد بود
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عصمت و طهارت و از آن مولی المتقین و فردا از آنِ اهل بیت    بی تردید عراقِ  *

امررام از آن سیدالشررهداء و سرررور آزادگرران جهرران،  امیرالمررؤمنین و    امام الموحرردین،

خواهررد و دیگررر ملررل مسررلمان خیر برای ملت عررراق های  و حامل بشارت  حسین

شایسته است فرهیختگان و اندیشمندان این سرررزمین بکوشررند  از این رو بایسته و  .بود

سهمی در نجات ملت عراق داشته باشند تا بهره ای معنوی از کوشش خود به دسررت 

 .آورند

 قم ی علمیهی حوزه  محصلین بنارس هند دردیدار جمعی از 

 با مرجع عالیقدر

از چندین قرن علمای بزرگ که به اسالم و تشیع خدمت نمودند و نام آنها پس   *

چون شما بودنررد امررا هایی جاری است، روزگاری جوانها  از ارتحالشان هنوز بر زبان

کمال استفاده و بهره برداری ها نام آنها برای همیشه باقی ماند، چرا که آنها از فرصت

را نمودند تا به اسالم خدمت نمایند و در عو  خدای متعال نیز نام آنها را باقی نگرره 

خواهید خدا نام شما را نیز نگه دارد باید عزم و همت نمایید که می  گر شماداشت و ا

ی باشید و تا وقتی کرره در حرروزه در خدمت اسالم و اهل بیت عصمت و طهارت

 .قم هستید فرصت را از دست ندهید و تحصیل علم و دانش نماییدی علمیه

 دیدار جمعی از علمای هند و پاکستان با مرجع عالیقدر

باشد و انشااهلل در آینده می و شیعیان آن حضرت ن قرن، قرن امیرالمؤمنینای  *

  .ای نزدیک مذهب تشیع در کل جهان گسترش خواهد یافت

 

 دیدار جمعی از شیعیان کراچی پاکستان با مرجع عالیقدر

کرره آن سرره اصررل   تان در نظررر بگیریرردزنرردگی  را  ضرورت سه امر مهررم و اساسرری

  :عبارتند از
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 ید نشدن در زندگی؛ نا ام .1

 دوری جستن از سرگردانی؛  .2

 .نهراسیدن و استقامت در برابر مشکالت .3

 شهید صدر  ی علمیهی دیدار جمعی از اساتید حوزه 
 العظمی شیرازیاهلل آیت با حضرت 

 مسئولیت عالمان و فرهیختگانی که در راه تبلیغ دین و نشر علوم آل محمررد*
  .ر عین حال سخت استکوشند مهم و سنگین و دمی

شود، از جمله آن جا که حضرت می  این مطلب در تأکید روایات شریف دیده  *
؛ ...»ألحملن ذنوب سفهائکم علی علمررائکم :فرمودند امام جعفر بن محمد صادق

معنررای .کنممی دانم و بر دوش آنان بارمی  گناهان نادانان از شما را متوجه عالمان تان
که مسئولیت هر اصررالح یررا ر خرردای نرراکرده ر فسررادی کرره در روایت فوق این است  

جامعه چهره نماید در درجه اول متوجه اهل علم )روحانی و فرهیخته( اسررت و آنرران 
  .باید پاسخگو باشند

مهم ترین امری که علمای صالح گذشته بدان پایبند بودند و از رهگررذر آن برره   *
متعررال و پرهیزگررای بررود و  مراتررب عررالی و توفیررق نایررل شرردند، خرروف از خرردای

پرهیزگاری حقیقی آن است که انسان خرردای متعررال را بررر حکومررت، هرروای نفررس، 
ریاست، بزرگی، ثروت، سالمت، آسایش و جز آن مقدم بدارد و بداند که ایررن امررر 

 .شدنی است و محال و ناممکن نیست

 استانبول ترکیه با مرجع عالیقدر دیدار مسئول مؤسسه امام حسین 

یسته و بایسته آن است که در راه تأسیس مدارس علمیه برای آموزش علرروم شا  *
فراگیررری علرروم اهررل ی  که همان علوم اسالم اسررت بکوشررید تررا زمینرره  اهل بیت
  .برای زن و مرد، دختر و پسر فراهم آید بیت

را گسترش داد و  توان فرهنگ اهل بیتمی  بدیهی است که از این رهگذر  *
فرهنررگ و ی  ، چراکه مردم ترکیه و مررردم دیگررر نقرراط جهرران تشررنهبه مردم شناساند

هستند؛ فرهنگ و اندیشرره ای کرره خیررر دنیررا و آخرررت در آن   اهل بیتی  اندیشه
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  .نهفته است

باید توجه و اهمیت خاصی نسبت به فعالیت فرهنگی و تبلیغاتی مبذول دارید و   *
با هویت هایی  جالت و روزنامهرسانه ای برای نشر مهای  جوانان را در تأسیس مؤسسه

و ماهیت اسالمی شرکت دهید، چراکه این بخش، در تعلیم مررردم و فرهنررگ سررازی 
 .برای جامعه نقشی بسیار مؤثر دارد

 شیعی و سنی عراق با مرجع عالیقدر های دیدار گروه 

مرجع عالیقدر طی سخنانی بر ضرورت وحدت کلمه، برخررورداری از فرهنررگ *
دن مردم عراق و جلوگیری از پراکندگی آنان و اهتمام ورزیدن همزیستی، متحد نمو

توان عراقرری نررو، می  نسبت به نسل جوان تأکید و یادآوری نمودند که از این رهگذر
  .آزاد، مستقل و برخوردار از رفاه، پیشرفت و صلح ساخت

به جوانان توجه داشته باشید و تمام تالش خود را صرف توجه به آنان کنید، بررا   *
در تربیررت همرره   قرآن کریم و رهنمودهررای اهررل بیررتهای  مدد گرفتن از آموزه

آنان بکوشید و در برطرف نمودن نیازها و مشکالتشرران همررت گماریررد و در ی  جانبه
منحرررف، هررای  جریانهررای  این مسیر سستی نکنیررد تررا جوانرران گرفتررار نیرنررگ و دام

د، چراکه توجه داشتن به جوانان گمراه و باطل و افکار فاسد وارداتی نشونهای  گروه
 .کشور استی در واقع اهتمام ورزیدن نسبت به آینده

 رتایلند با مرجع عالیقد دیدار روحانیون و شهروندانی از کشور 

ی تربیت کرد و هنر مناظره در این راستا باید جوانان را با فرهنگ اهل بیت  *
عالمان و فقیهان تشیع را های و کتاب خاندان پاک رسالتهای  برگرفته از آموزه

به آنان بیاموزید تا از این رهگررذر، مررردم، برره ویرر ه نسررل جرروان برره سرروی نررور اهررل 
 .است عصر حاضر، عصر اهل بیت و این را نیز بدانید رهنمون شوند بیت

 از جنوب تایلند دارالزهرای جمعی از استادان و مدیران مدرسه

بر جدیّت، سخت کوشی ، نمودهای ارزشمندر این دیدار، مرجع عالیقدر طی رهد
و انتقال آن به مردم تأکید و یادآوری نمودند که   دبرای فراگیری علوم آل محمّ
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و تطبیررق   و سعادت دنیا و آخرت تنها و تنها در علرروم آل محمرردها  تمامی خوبی
 .نهفته استآن در زندگی 

 الیقدردیدار حجت االسالم والمسلمین سید مقتدی صدر با مرجع ع 

نوین برای نشر فرهنگ های معظم له در این دیدار بر ضرورت به کارگیری رسانه
همرران واقعرره ،  امام حسینی  قضیه  :مقدس و غنی حسینی تأکید نمودند و فرمودند

و از   و حضرت زینررب    امام سجادی  هجری قمری به وسیله  61عاشورای سال  
بنابراین، اگر با به   .ه اطالع همگان رسیدسال به تدریج بها  طریق ایراد خطبه و طی ده

به طور خرراص و فرهنررگ   نوین فرهنگ حضرت سیدالشهداهای  کارگیری رسانه
زنررده و فراگیررر های به طور عام با برخورداری از پوشش جهانی و زبان  اهل بیت
  .به اطالع جهانیان رسانده شود، قطعاً، گسترش و تکامل خواهد یافتدنیا 

العظمی شیرازی مدظله العررالی بررا تأکیررد بررر اهمیررت و اهلل  آیتت  در خاتمه حضر
، ضرورت گردآوردن و همصدا کردن امت اسالمی، به ویرر ه شرریعیان اهررل بیررت

کننررد، فرمایشررات می  خررونین پیکررر زنرردگیمظلوم و  خصوصاً آن دسته که در عراق  
 .خود را به پایان رسانیدند

 ه، ترکیه و عربستان دیدار روحانیون و حاجیانی از عراق، سوری
 قدربا مرجع عالی

باید توجه وی ه ای نسبت به جوانان مبذول دارید و در این راستا بکوشید تررا در   *
بپرورانید   فرهنگ اهل بیتی  اعتقادات و اخالق اسالمی، آنان را بر پایهی  مقوله

همقطرراران هم سنّ و سرراالن و  تا آنان نیز بتوانند با برخورداری از این فرهنگ، دیگر  
همچنررین مجالسرری ر هرچنررد مرراهی   .هدایت کننررد  خود را به سوی نور اهل بیت

یک بار ر برای آنان تشکیل و به آنان اجازه دهید در تشکیل مجالس مشارکت داشته 
خود را بدون هراس مطرح کننررد و شررما در رفررع آن های باشند و مشکالت و دغدغه

تشویق و ترغیب آنان برره حضررور در احیررای  دیگر بایسته این است که از .اقدام کنید
دریررغ نکنیررد و   مناسبات اسالمی، به وی ه در مراسم شادی و سوگواری اهل بیت

یررن راه آنرران را کمررک و و در ا را به آنان واگذاریرردهایی  چنین مناسبتی  کار اداره
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  .همیاری نمایید

العرراده مررؤثر و علما در هدایت مردم و اصالح رفتار و اخالق آنان نقشرری فرروق    *
کارآمد دارند و عکس آن نیز ممکن است و آن، هنگامی است که عالم از علم خود 
برای هدایت مردم بهره نگیرررد و البترره از ایررن جهررت، در برابررر خرردای متعررال و اهررل 

 .مسئولیتی سنگین دارد بیت

 دیدار دو هیئت خیریه ای و فرهنگیِ فعال  
 عالیقدردر کربالی معلی با مرجع 

که تا اثری از آن باقی است اجررر  یکی از صدقات جاریه است    خیر و پسندیده   ن امر ای 
چرره تجررارتی سررودمندتر از    ، گردد اعمال فرد فرد شما ثبت و ضبط می   و ثواب آن در نامه 

این که انسان کاری کند که همیشه پرونده او باز بماند و اجر و ثواب به آن مرتررب اضررافه  
اخررالق    و ترروأم بررا جررّدی  بررا پایبنرردی    ک تک شما این راه را شود، لذا سزاوار است که ت 

  انشاءاهلل تعالی  . خواهد بود   تر که در این صورت کارآمد   همراه قرار دهد خوب  

 با معظم له فعاالن عراقی و جمعی از اعضای شورای سیاسیدیدار 

کرره عررراق و مررردم  آزادی دهد بهایی است برررایمی  آنچه امروز در عراق رخ*
الیان سیاه از آن محروم برروده انررد و منطقرره، بلکرره جهرران، امررروز از تغییررر غیور آن س

  .اوضاع در عراق بعد از سقوط طاغوت تأثیر پذیرفته است

عراق اهمیت وی ه ای برای ما دارد؛ چرا که آنجا سرزمین اهل بیررت عصررمت و *
ر از این رو هر مصیبتی که بر عراق وارد آیررد ر هرچنررد انرردک   .باشدمی  طهارت

همرران گونرره  .آوردمرری دل هر انسان مؤمن را در هر نقطه ای از عالم که باشد به درد
  .آوردمی که هر خیری که بدان رسد موجبات شادی هر مؤمنی را فراهم

از مهمترین چیزهایی که امروز عراقِ آسیب دیده و مظلوم، که سالیانی تاریک   *
خرردا و برکررت اء اهلل تعالی به فضررل را به معنی واقعی کلمه، پشت سر گذاشته و إن ش

، برره سرروی آینررده ای و علی الخصرروص امررام زمرران پیامبر اکرم و اهل بیتشان
آن است که تمررام مررردم عررراق،   ،روشن، ایمانی و اخالقی در حرکت است نیاز دارد

و آیرره   ةخَََو ِا  نََوَن وِم ا اُِ اَّنَََّ  و آیرره کریمرره:  فرهنررگ همزیسررتی را در پرریش گیرنررد
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 .عمل بپوشانند را جامه َد ة واِح مَّ م ُا تُك مَّ ُا  ا هذِه َّنَّ ِا  مبارکه 

 عالیقدردیدار شاعران و مداحان هندی و پاکستانی با مرجع 

مردم در عبادات و حتی در دیگر کارها در یررک سررطح نیسررت و دارای های  نیت
آنگونه که نیت در احکام شرعی اثر وی ه ای دارد، نیت هر شررخص  .باشدمی مراتبی
  .أثیر خاص خود را در رسیدن به اجر و ثواب نیز داردت

اگر هر کدام از شما بکوشد تا با نیت و قصررد خررود اوج و تعررالی معنرروی بگیرررد، 
پررس  .پاداش او بیشتر خواهد بود و به نتایج بیشتری در دنیا و آخرت نائل خواهد آمد

عزّوجل و رسیدن برره   قصد کنید که نیتتان از این سفر و از تمامی اعمالتان تنها خدای
برای نمونه هنگامی که امام علی بررن موسرری   .باشد  رضای او و رضایت اهل بیت

 گرامی  همشیرهکنید نیت کنید که آن امام همام را به نیابت از  می  را زیارتالرضا
زیررارت  زیارت کنیررد تررا امررام کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه ایشان  

قرار دهند، و در خررالل زیررارت دعررا برررای تر  عنایت افزون  بیشتر وشما را مورد قبول  
 .و نیز این بنده را فراموش نکنید شیعیان اهل بیت

 

 عالیقدر دیدار جمعی از شیعیان آلمان با مرجع 

را داریررد و  شما اآلن توفیق زیارت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه *
شوید، پس می نیز مشرف ی الرضاإن شاء اهلل به زیارت موالیمان امام علی بن موس

توصرریه رسررول  و امر خرردا  این باشد که به اینها  بکوشید که تحفه شما از این زیارت
عمل کنید کرره عمررل برره آن نیکبخترری دنیررا و آخرررت را برره همررراه خواهررد   خدا
  .داشت

شررما جوانرران آن امر و توصیه که بسیار مهم و سرنوشت ساز بوده این است که    *
و به حقه تشیع به اعتقادات  که اهتمام داشته باشید و تصمیم بگیرید   وکنید عزیز سعی  

فرهنگ واالی اهل بیت عصمت و طهارت که همان فرهنگ غنی قرآن مجیررد اسررت 
دانیررد ناپسررند می از پیررروی هواهررای نفررس و آنچرره و به دیگران برسانیدعمل کنید و 
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 .د زندگی کنیداست بگریزید، تا هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمن

 محصالن امور دینی عراقی  جمعی از دیدار 
 « حوزه علمیه قمهالمصطفی العالمی  هدر »جامع

سررعادت دنیررا و آخرررت را برره همررراه دارد و همگرران   اهل بیررتهای  آموزه  *
موظفیم در راه انتشار آن بکوشیم و البته جوانان در این زمینه مسئولیت سررنگین تررری 

، فکررری و سررر زنرردگیِ بیشررتری جسررمیو امکانررات برردنی دارنررد، چراکرره از ترروان 
باید توجرره داشررت کرره احکررام، اصررول، فررروع، اخررالق و آداب اسررالم   .برخوردارند
  .دهدمی را تشکیل اهل بیتهای مجموعه آموزه

برای جذب جوانان عراقی باید تمام توان خود را برره کررار گیریررد و آنرران را بررا   *
گمررراه های  د تا از این رهگذر از گزند فکری فرقهآشنا کنی  اهل بیتهای  آموزه

  .منحرف، ایمنی شان بخشیدهای و اندیشه و فرهنگ

ملررت سررتمدیده و بزرگرروار عررراق در دورانرری سرریاه در نررادانی و برره اجبررار از  *
دور نگاه داشته شد، لذا امروزه به فرهنگ اسالمیِ متبلور در  اهل بیتهای  آموزه

و به کسانی کرره کررار آمرروزش آنرران را برره عهررده   ل بیتاههای  فرهنگ و آموزه
  .گیرد، سخت نیازمند است

بیگانگان با افکار و اهداف گوناگون و با در اختیار داشررتن کارشناسرران و روان   *
شناسان وارد عراق شده اند تا طرح خررود را ر کرره تغییررر اندیشرره و فرهنررگ جوانرران، 

ت قرررار دارد ر برره اجرررا درآورنررد و در نوجوانان و کودکان عراقی است و در اولویرر 
  .فراوان و ذخایر نفتی آن را به غارت ببرندهای مرحله بعدی، ثروت

در چنین شرایطی تمام مردم بررا ایمرران عررراق، برره ویرر ه شررما روحررانیون بایررد بررا *
کوششی همه جانبه تالش کسانی را که در صدد دور کردن مردم عراق، به وی ه قشر 

هستند، بی اثر کنید و این امر را بر حفاظت از منررابع و   اهل بیتجوان از اسالم و  
  .ذخایر کشور مقدم دارید، چه این که جوانان، امیدهای آینده این مرز و بوم هستند

ترروان می  نباید فراموش کرد که با حفظ و صیانت از جوانان سرزمین امامان*
کرد، امررا اگررر جوانرران ایررن این کشور حفاظت  های  از فرهنگ و ذخایر و تمام داشته
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  .سامان تباه شوند، تاریخ و همه چیز آن از دست خواهد رفت

فرهنگی های  توان انجام داد، تشکیل کمیتهمی  کمترین اقدامی که در این زمینه  *
و بیدارگر است، هرچند با دو عضو به وجود آید و این کمیته مسئولیت داشررته باشررد 

ق و آداب دینی را به نوجوانان و جوانان بیاموزد، اصول، فروع، عقاید، فرهنگ، اخال
را به آنان بشناساند و بر محبررت، تمسررک و اقترردای برره آن پاکرران   سیره اهل بیت
  .بپرورانند

 عالیقدر دیدار گروهی از سران عشایر عراقی با مرجع 

توجه به جوانان و دور داشتن آنان از عوامل نادانی، رذایل اخالقی، گمراهرری و   *
از  چهارده معصومواالی ر عوامل مخرّب و پروراندن آنان بر اساس فرهنگ دیگ

 .راهکارهای رهایی عراق از شرایط سخت و نامطلوب فعلی است

 عالیقدر دیدار شمارى از شیعیان ترکیه با مرجع 

معصوم حضرت علی بررن موسرری الرضررا و بکوشید با دل و جان در محضر امام    *
، کنم که هنگررام زیررارتمى به شما پیشنهاد .باشید همشیره ایشان کریمه اهل بیت

معاهده کنید و قول دهید که با همگان ر اعم از نیررک و بررد ر خرروش اخررالق با ایشان  
بدیهى اسررت کرره   .باشید و بدین واسطه از امام بخواهید حاجت شما را برآورده سازد
کوشررند بررا همسررر و پس از اتخاذ چنین تصمیمى، بانوان محترم ر و نیز آقایان ر بایررد ب

خویشاوندانشان با اخالق نیک برخورد کنند، هر چنررد طرررف مقابررل رفتررار نامناسرربى 
امیدوارم این تصمیم باع  شود با دستان پر و حاجات برآورده به شهر و   .داشته باشد

  .کاشانه خود بازگردید

 عالیقدردیدار شمارى از حجاج بیت اهلل الحرام از اروپا با مرجع 

بکوشید در این تجربه معنرروش برره   .ت اهلل الحرام یک تجربه معنوش استسفر بی  *
عمررل نماییررد ودر همرره حررال در پررى ایجرراد آسررایش   حدی  موالش متقیان علررى  

ایررن   .برآیید وچنان رفتار کنید که دیگران از شما ایمن وآسوده باشند  خودهمسفران  
هسررتید ودر  یررتهل بعبادت وزیارت مراقد مطهر ا را بدانید که در سفر طاعت و
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این سفرِ با فضیلت، درهاش رحمررت ومغفرررت الهررى بررر شررما برراز اسررت ودر معررر  
بکوشررید از ایررن فرصررت ارزشررمند  .قرررار داریررد وعنایات اهل بیررتها  دستگیرش

، ودر نهایت استفاده را ببرید وبا غفران وکسب درجات واال وتقرب به اهل بیررت
 .ویش بازگردیدیک سخن با دستان پر به خانه ووطن خ

 العظمى شیرازى  اهللآیت دیدار رئیس مجلس اعالى اسالمى عراق با 

پیامررد ها بسرریار نمرروده انررد وایررن فررداکارشهاش  شیعیان در طول ترراریخ فررداکارش
وپایدارش آنان در طول تاریخ است ومى توانررد مصررداق   محبت آنان به اهل بیت

؛ سررختى دنیررا الببدُّنیا َحببالوَةُ اآلِخببرَةِرارَةُ  مَ»  :فرمایدمى  این حدی  شریف باشد که

وقفرره و البته این معنی تضادّی بررا تررالش بی  آسایش آخرت را به دنبال خواهد داشت
شبانه روزی مسئوالن برای پاسداری از حقوق مردم مسررلمان و شرریعه عررراق و ایجرراد 

 امنیت و آرامش برای آنان ندارد و باید باشد. انشاءاهلل تعالی

 ی العظمى سید صادق شیراز اهللآیت عشایر بصره عراق با رؤساى دیدار 

در  یعنرری: آقررا امیرالمررؤمنین علرریهفت تن از معصررومین  حرم و بارگاه مطهر  
در   معلرری، امررام کرراظم و امررام جررواد  در کررربالی  نجف اشرف، امام حسررین

و محررل غیبررت حضرررت ولرری عصررر امررام  کاظمین، امام هررادی و امررام عسررکری
واین وی گى منحصر برره فرررد حتررى در باشد میدر کشور عراق اء،  در سامر   زمان

چنررین کشررورش ایررن اسررتحقاق را دارد کرره  .شررودنمى شررهرهاش مکرره ومدینرره یافررت
در سایه امنیت و در سررایه فرهنررگ واالی اهررل بیررت بررا   مردمانش در صلح وامنیت و

 .آرامش زندگى کنندسعادت و 

  میهمانانى دیدار شمارى از فضال، زوار و
 العظمى شیرازى   اهللآیت فلسطین والجزایر با ، از عراق

کنررد مى یکى از مهم ترین وظایفى که امروزه بر دوش همه مردم عراق سنگینى*
امروزه عراق در شرایط وبرهه زمانى حساسررى قرررار دارد کرره نرره   .وحدت کلمه است

همرره مررردم  .ردفقط بر آینده عراق، بلکه بر آینده شیعیان تمررام جهرران اثررر مسررتقیم دا
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عراق اعم از جوانان، پیران، زنان، مردان، علما، کسبه، فعاالن مذهبى وسیاسى وشیوخ 
وحرردت صررف وکلمرره  عشایر باید در این مقطررع حسرراس ترراریخى برره یکپررارچگى و

 .عنایت فراوان داشته باشند
که در ساخت عراق آینده باید مد نظر قرررار گیرررد دور نگرره اش مهم ترین نکته *
گونرراگون از طریررق نهادینرره هرراش  جوانان از جهل، رذایل اخالقررى وناهنجارش  داشتن

بیگانگرران   .کردن فرهنگ، اصول، قوانین، اخالق وآداب اسالمى در جان آنان اسررت
خواهنررد در مى عراق دست برره دسررت هررم داده انررد وهریررکهاش براش غارت ثروت

داشررته اش  سررهم وبهرررهوامکانات عررراق  ها  اقتصاد، سیاست، نسل جوان ودیگر ثروت
بر مردم غیور عراق اعم از دانشگاهیان، کارگران، کشرراورزان وجررز آن اسررت   .باشند

که اجازه ندهند بیگانگان فرزندانشان را به سمت شرررق یررا غرررب متمایررل نماینررد واز 
 .اسالمى دور سازندو غنی فرهنگ اصیل 

 عالیقدردیدار شمارى از روحانیون افغان با مرجع 

باشررد ولررى در عررین حررال صرربر مى یغ از مهم ترررین مسررائل ووظررایف مررامسأله تبل
بردبارش افراد یکسان نیست ودر این میان ما اهل علم برریش   .طلبدمى  وتحمل بسیارش

از    . دیگران باید به صفت نیکوش استقامت، صبر وبردبارش آراسته شویم از  
بایررد بررا باشررد، مررا مررى   آن جا که صبر وتحمل، صفاتى ذاتى نیست واکتسابى 

و در راه  توسل به اهل بیت عصمت وطهارت این صفت را در وجود خود ایجاد کنیم
 .ارشاد و هدایت استقامت و ثبات قدم داشته باشیم

 عالیقدر سوئدى ودانمارکى با مرجع حاج یان دیدار 

ن اهلل تبببارك وتعببالخ ا»  :حدیث شریف آمـده اسـتضمن یك  در    *
تَصْغِرَنَّ شیئاً مِن طاعتِهِ فَرُبَّما وافَقَ رِضاهُ وأنتَ رضاهُ في طاعتِهِ فال َتسْ  ٰ  أخفخ
از خررود خشررنودش خررود را در طاعررت وفرمررانبردارش  خداش تبارک وتعالى ؛ال َتعْلَُم

را کوچررک وبررى اهمیررت از طاعت و فرمررانبری خرردا  پس هیچ یک    .قرار داده است
 «.دشنودش خدا در آن باشد وشما ندانینشمارید؛ زیرا چه بسا خ
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و مناسررک  اعمررال  »دعا، ذکر، نمازهاش واجب ومستحب، تک تک   : ایشان افزودند 
باشررند کرره انسرران بایررد  مى   همگررى جررزء طاعررات   ... حج، صبر، ُحسن خلق، صله رحم و 

حتى امررور برره   ... بى ارزش نپندارد  و  ، کوچک همگى را انجام دهد وهیچ کدام را خرد 
از  اش  کرره انسرران بررراش لحظرره   ظاهر کوچکى مانند یک استغفار در نیمرره شررب هنگررامى 

شود، بسیار مهم است تررا جررایى کرره در قرررآن کررریم از صررفات متقررین  مى  خواب بیدار 
  : قلمداد شده است 

ْسحَاِر ُُهْ 
َ
  َيْسَتْغِفُروَن َوِباأْل

   .نمودندمى ودر سحرگاهان از خدا طلب آمرزش

شررد با نهفتررهچه بسا خشنودش خداش متعال در همررین طاعررات برره ظرراهر کوچررک 
 .بنابراین انسان هیچ یک از طاعات را نباید کوچک بشمارد ودر آن کوتاهى کند

گردنررد وخررداش مى  به خانه بررازها  برخى از حاجیان با دست پر وبا انواع پاداش  *
گردند یا حتى مى  متعال از آنان خشنود است ودر مقابل، برخى دیگر دست خالى باز

 .کنندمى نعوذ باهلل خشم خدا را تحصیل

 دیدار پروفسور على حیدر دین پژوه آمریكایى مقیم فنالند 
  عالیقدربا مرجع 

فراوانى دیدند ولى همیشه بررراش هاش  »پیامبر خدا از ناحیه نادانان ومشرکان سختى
را در   زمررانى کرره مسررلمانان پیررامبر اسررالم  براش مثررال  .کردندمى  آنان دعاش خیر

غنایم رفتند، مشرکان فرصت را غنیمت   جنگ احد تنها گذاشتند ودر پى جمع آورش
 آنان با شمشیر ونیزه وسنگ وچوب، سر ودنرردان  .شمردند وپیامبر را محاصره نمودند

شمشرریر زدن شررانه مبررارک ایشرران را زخمررى کردنررد واگررر  و شکسررته حضرررت را
به شهادت  چه بسا پیامبربود، نمىآن حضرت  از  در حمایت    امیرمؤمنان على  
مشرکان نجات یافتند، برره رغررم آن  و حمله سنگین   تیزسقتى ایشان از  و  .رسیده بودند

به درگرراه الهررى دست بلکه  .همه اذیت وآزار وبى وفایى هرگز آنان را نفرین نکردند

بررار خرردایا قرروم مرررا   ؛اللهم اهد قومي فإنّهم ال یعلمون»  :عرضه داشتندبلند نموده و  
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 «.هدایت فرما که نادانند
را بر خررود ها  ر راه دعوت نادانان وگمراهان، مشکالت وسختى»چنانچه شما نیز د

به شما عنایت خواهد   هموار نمودید وبردبارش پیشه کردید، خداش متعال اجر کثیرش
 «.دکر

  عالیقدرساکن آلمان با مرجع  حاج یاندیدارجمعى از 

 برد ولى ما نیروش عظیمى به نررام ایمررانمى  در جهان امروز، قوش ضعیف را از بین
تواند در برابر امواج ویرانگر این هجمه عظیم فرهنگى مقابلرره کنررد وآن مى  داریم که

را خنثى نماید؛ زیرا اگر تمام مردم جهان دست به دست هم دهند توان شکست دادن 
هررا نداشته و نخواهند داشت، در حدی  شریف است کرره از کوهایمان یک مؤمن را  

ای کرد ولی از ایمان یررک مررؤمن برره هرریچ وسرریلهای را جدا ای قطعهتوان با وسیلهمی
 .و یا آن را متزلزل نمایند دنتوان بکاهنمی

 عالیقدرهلندى با مرجع  سوئدى وحاجیان دیدار جمعى از 

علمررى وجرردش نگریسررت؛ زیرررا هرگونرره اش  باید به مسأله تربیت به عنرروان قضرریه 
هزاران نفر در طول تاریخ منجر به تباه شدن صدها و  زمینهکاهلى وبى اعتنایى در این  

خواهد شد؛ زیرا هریک از فرزندان ما نماینده فرزنرردان ونوادگرران وخیررل عظیمررى از 
، معلوم باشد که تربیت فرزندان آیندمى  آینده است که از نسل او به وجودهاش  انسان

و بررر تعلیمررات واال و انسررانی آنرران امررانتی اسررت کرره   بر ایمان و والیت اهل بیت
های ل به گردن همه پدر و مادرها قرار داده و فرمان به رساندن آن به نسلخدای متعا

 .آینده در قرآن مجید صادر فرموده است

 جمعى از اساتید دانشگاهای نجف اشرف و کوفه و گروهى از طالب قطیف

سرررزمین حجرراز نیازمنررد الخصرروص  های دنیای اسالم علیی سرزمینهمهمروزه  ا
تان داشررته است تا مراجعى از سرزمینحوزه نجف اشرف  همانند  وجود حوزه محلى  

باشید و در آینده بتوانید با توانمندش علمى خود و طالب محلى، دیگران را به سرروش 
هدایت کنید که این نیررز عررزم و تررالش راهنمایی و    و مذهب حق اهل بیتتشیّع  
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 .طلبدمى همه جانبه شما را

  قدردیدار اقشار مختلف لبنان با مرجع عالی 

، اخررالق و در همان حال که پند و انرردرز  برادران عزیز و مؤمن امام حسین    *
من کشررته  :فرمایدبود، اشک و سرشک نیز بود و بدین سبب است که ایشان می  عدل
و اشررک  آورد مگررر اینکرره گریرران گرررددو هیچ مؤمنی مرا به یاد نمرری  مو اشک  گریه
ان لبنان وظایف خود را نسبت به عررزاداری شما آقایان در وطن خودتالحمدهلل    .فشاند

دهید، این گریه »عزاداری« را بایررد سید الشهداء و گریه »بر مصائب« ایشان، انجام می
و لذا بر یکایک »برادران مؤمن« الزم است تررا بررا اقامرره مجررالس و شررعائر   .حفظ کرد
 .نقش خود را ایفا نمایندحضور و شرکت در آن  ،حسینی
هررا و دیررن را برری کررم است که همرره ایررن اعتقررادات و اندیشررهپس بر شما الزم  *

آیند منتقل کنید، آنهررا را برره جوانانترران، برره وکاست به نسل آینده که پس از شما می
نقررص و برری  ، کامررلهایترران، برره نزدیکانترران، دوسررتانتان، سررالمفرزندانتان، به خررانواده

 .به شما منتقل نموده استرا  اعتقاداتآن همه همانگونه که نسل قبل از شما  .برسانید

 دیدار گروهى از شیعیان کشور غانا )آفریقا( با مرجع عالیقدر

دین اسالم نور است و هر کجا که نور داخل شود ظلمت از بررین خواهررد رفررت و 
دهرریم و نشرران ما باید دین اسالم را در تمام نقاط جهان ارائه   .شودینور جانشین آن م
منطقررى و   ،هررا را از بررین ببرررد و اگررر مررا قرروانین خرروبکیها و تاریتا این نور ظلمت

آنها جلب و مجررذوب دیررن اسررالم   .اسالم را براش جهانیان عرضه کنیم  بخشسعادت
به ظاهر کم هستند افراد دلسوز و آگاه، کارکشته و کارپردازی که برره ولى    .شوندیم

ز ایررن قرروانین و که این نررور را گسررترش دهنررد تررا جهانیرران ا  این فکر و اندیشه باشند
 .احکام نمونه اسالم با خبر شوند و به سوش آن بیایند



 

 

 

 

 

 ای از کلمات قصار  جمع پراکنده

 اهلل العظمی سید صادق شیرازیآیت

 مختلف های  در مناسبت

 

 آزادی در اسالم

کند برری ماننررد اسررت، چنرردان  می   گوناگون ارائه های  که اسالم در عرصه هایی آزادی 

شررود، هماننررد آن  می   خوانررده ها  ریخ و حتی در روزگار ما که عصر آزادی که در طول تا 

دهررد و البترره  می  اسالم، به مسررلمانان و غیرمسررلمانان آزادی کامررل  . شود نمی  دیده نشده و 

 . آنان تا آن جا از آزادی برخوردارند که آزادی دیگران را سلب نکنند 

اسررالم را نپذیرفترره انررد،  بشری را، حتی کسررانی کررهی اسالم آمده است تا جامعه 

سعادتمند کند، چراکه اسالم خواهان نجات و سعادت همگان است و همین امر ابعاد 

 دهدمی و گستردگی آزادیِ ارائه شده از سوی اسالم را نشان

 : ازدواج

که قصد ازدواج دارد نیز باید به این نیت ازدواج کنررد کرره فرمرران خرردا را   یجوان
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از فساد حفظ و او را انسان را دین داشته باشد که ازدواج، عملی کرده باشد و در نظر 

، داردمرری  دارد و دیگر این که خدای متعال مؤمن همسردار را دوستمی  و گناه دور

بایررد   بنابراین انسان  .فرمایدرزق و روزی، رحمت و عنایت بیشتری به او مرحمت می

 .م دهدبرای خدا انجا حتی ازدواجش رامصمم شود که تمام اعمالش 

 معیار اسالم

  :اسالم دو چیز را برای انسان مهم شمرده است

تزکیه نفس؛ بدین معنا که انسان تصمیم بگیرد، نفسی پاک، خیرخررواه و نیکررو   .1

  .داشته باشد

حُسن خلق؛ یعنی انسان در تعامل با خدای سبحان، با خررود و بررا مررردم رفترراری   .2

  .آمیخته با خوش اخالقی داشته باشد

 هتقی 

در تقیرره گرراهی انسرران   :تقیرره در فقرره فرمودنرردو یا حرمت  درباره جواز یا وجوب  

یعنی: جایز استکه تقیه کند و نیز جایز است که تقیه مخیّر است که تقیه کند یا نکند،  

به که نجات یافت اما والدینش تقیه نکردند و  اش  مثل داستان عمار یاسر و تقیهنکند.  

که معاویه آنان ن حجربن عدی و عمروبن حمق خزاعی و مثل داستا  .شهادت رسیدند

را مخیر کرد بین کشتن و بین بد گفتن برره مررولی المتقررین و آنرران شررهادت را اختیررار 

روایات ما هررر دو رج عذراء دارند، کردند و اآلن حرم و بارگاهی در دمشق شام در مُ

ول دیررن بررر آن و این معنای تخییر است، که در اعتقررادات واصرر   .را تأیید کرده است

 .تأکید کرده اند

گاهی هم تقیه واجب است: مانند تقیه در نمرراز و روزه در صررورتی کرره بررا خطررر 

کشته شدن مواجه باشد، مثل داستان عید کردن منصور خلیفه عباسی سفاک آخر ماه 

ای را به افطار نمودن، و آن را بهانه  رمضان را و دعوت کردن او حضرت صادق
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رارداده بود که حضرت افطار نموده و بعد از آن فرمودند: یک برای کشتن حضرت ق

روز را افطار کنم و بعد آن را قضا نمایم بهتر است از آن که گردنم زده شود حاکی 

   .این حال است از وجوب تقیه در

: مثل داستان سرکار آمدن یزید و دستور او برره بیعررت گاهی هم تقیه حرام استو  

 امام حسررینبود که یا سر از بدن حضرت جدا کردن و   گرفتن از امام حسین

حاضر به بیعت نشده و آماده شهادت گشتند حاکی از حرمت تقیه در آن حال بررود و 

حق و باطررل تشررخیص شرران شد که  موجب میدر آن صورت  بود که تقیه  آن    علتش

 ابرروذر نیررز برره خرروبی  .شرردمی  پنهرران مانرردن حررقگردد و سبب نابودی دین و    دشوار

  .انست که اگر تقیه کند حق پنهان و باطل موجّه خواهد شد لذا آن را نپذیرفتدمی

 اخالص 

 .تنها وسیله نجات بخش انسانها از دام شیطان، اخالص است

 نیت

نوشیدن آب دارد، شایسته است نیت کند که آب   نیاز بهشود و  می  کسی که تشنه

 .د بندگیِ خدا کندسیراب شود تا بتوان نوشد والی اهلل تعالی می ةقربرا 

 چهار زنجیر در بند 

  :هر انسانی در بندِ چهار زنجیر است که عبارتند از

  نفس امّاره به بدی؛ .1

  او؛های شیطان و نیرنگ .2

  هوا و هوس ها؛ .3

  .آنهای و فریباییها دنیا و آرایه .4

 عقررل، قلررب، دسررت و پررای انسرران را در بنرردبرره صررورت مرردام این چهار زنجیررر، 

رهایی از های  د، اما علی رغم این امر، خدای منّان بر انسان لطف فرموده، راهنکشمی
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و اراده این بندها را برای انسان بیان نموده است که از آن جمله، نیت پاک و درست  

تصمیم بگیرد برره   با نیت پاک و اراده قویاست، به این معنا که انسان  قوی و نیرومند  

  .بند باشد و همین، عامل رهایی انسان از بندهای شیطانی استگفتار و رفتار صالح پای

 درجات بندگی خدا

مرتبه عام   . مرتبه عام و مرتبه خاص  : بندگی و اطاعت از خدا درجات و مراتبی دارد 

که درجه و مرتبه ای است بسیار مهم، بدان معناست که آدمرری در ایررن بنرردگی سررخت  

دادن کارهررای شایسررته و رویگردانرری و ترررک   پایبند و ملتزم به ادای واجبررات و انجررام 

در آغاز بایستی انسان بداند که چه چیزی بر او واجررب    . کامل محرمات و گناهان است 

واجبات، که بایستی آنها را انجررام  های یعنی باید بداند مصداق  . است و چه چیزی حرام 

ام و ممنرروع،  حررر های باشند، و از سوی دیگر، این را نیز بداند که مصررداق می   دهد، چه 

  . که بایستی از آنها رویگردانی نماید و ترکشان کند و هرگز انجامشان ندهد، کدامند 

و اما مرتبه خاص؛ در این درجه و مرتبه، آدمی عالوه بر انجررام واجبررات و ترررک 

 تمام محرمات، در فضایل و مستحبات و ترک رذایل و مکروهررات التررزام و پایبنرردی

را برره خرروبی انجررام دهررد و ها  ی خررود همررواره فضرریلتکوشد در زندگمی  کند ومی

  .هرگونه رذیله ای را ترک نماید

 واجبات و محرمات 

لذا بایستی   .کندمی  واجبات و محرمات در برخی امور نسبت به هر انسانی تفاوت

انسان بکوشد که هرگز واجبات را فروگذاری و ترک نکند، حتی برای یک بررار در 

بنررابراین،   .و حتی یک بار در ماه و حتی یک مرتبه در سررال  روز، یا یک بار در هفته

بر اسرراس انجررام واجبررات و  عصرو خوشنودی امام زمانمان حضرت ولیرضایت  

  .آیدمی ترک محرمات به دست
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 تقرب به خدا 

نماز   :شوند؛ اموری چونمی  بسیاری از امور موجب تقرب انسان به خدای سبحان

ای آوردن، خمس و زکررات دادن، صررله رحررم و برره خواندن، روزه گرفتن، حج به ج

دیدار خویشاوندان رفتن، نیکی کررردن برره والرردین، ورع و رویگردانرری از گناهرران و 

شوند کرره انسرران برره خرردای سرربحان می  تمامی این کارها موجب  .بسیاری امور دیگر

خرردای متعررال نزدیررک رحمررت تقرب بجوید و با تفرراوت در مراتررب و درجررات، برره 

خرردا رحمررت  شود که انسرران بیشررتر برره  می  آنچه بیش از سایر امور موجب  گردد؛ اما

در حدیثی شریف، سرررور و موالیمرران  .نزدیک شود، خوشخویی واخالق نیکو است

»ان اقربکم إلی   :فرمودند  حضرت سیدالساجدین، زین العابدین، علی بن الحسین

اسررت کرره برریش از یعنی نزدیک ترین شما به خدای متعررال کسرری    ،اهلل احسنکم خلقا

  .دیگران خوش اخالق باشد

 قدر نعمت 

فراوان و متنوعی عطا فرموده است، بایستی های  خدای سبحان به هر انسانی نعمت

را بداند و آنها را ارج بنهد، و خدا را نیز سپاس بگوید، تا به واسررطه ها  قدر این نعمت

عمت را نیررز برره دسررت دیگر نهای  این شکر نعمت، آن نعمت نیز افزایش یابد و گونه

را نداند و شکر نگوید، چرره بسررا ها آورد؛ حال اگر عکس آن عمل کند و قدر نعمت

ممکن است ر العیاذباهلل ر آن نعمت زایل شود و دیگر باز نگردد، حتی اگر نعمتی کرره 

 .مورد قدردانی انسان قرار نگرفت بسیار کوچک و به قدر تکه نان خشکی باشد

 قلب پاک 

خدا نزدیک تر خواهد بود، خدا دعررایش رحمت  پاک دارد، به    هرکس که قلبی

را مستجاب خواهد کرد و در صورتی که در معر  آزار و ستم دیگران قرار گیرد، 

دیگر ایررن کرره هررر چرره قلررب انسرران پرراک تررر و   .خدای توانا او را یاری خواهد کرد
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بارتر و با گذشت پیراسته تر باشد، بردباری و گذشتِ او بیشتر شده و هرچه انسان برد

 گذشت خود برخوردارعفو، بخشش و تر باشد، به همان اندازه خدای متعال، او را از 

 .نمایدمی

 معاشرت 

بایستی در صله رحم و دیدار خویشاوندان، و اداکردن حقوق والدین، فرزنرردان و 

همسران نیز بایستی حقوقی که به عهده هررر زوجین و  .همسایگان ملتزم و پایبند باشیم

یک از آنها نسبت به یکدیگر است، به خوبی و به تمررامی ادا نماینررد، و اعمررالی ایررن 

ترروانیم می بررا انجررام دادن ایررن واجبررات .چنین که واجب هستند، همه را انجررام دهنررد

 را به دست آوریمرضایت و خرسندی امام زمان

 صله رحم 

است و بر موجب طول عمر و دورشدن اجل و نورانی شدن نامه اعمال  صله رحم  

عکس قطع رحم که موجب کوتاهی عمر و فرارسیدن اجل و سرریاه و ظلمررانی شرردن 

تمام افراد جامعه از زن ومرد باید توجه داشته باشررند مبررادا بررا باشد، لذا  نامه اعمال می

اگررر انسرران   .جلوگیری از صله رحم نامه اعمال خود را سیاه کنندقطع رحم نمودن و  

 آنررانرا نصیحت وبه انجام کارهای پسندیده تشویق کند واز  د  اینچنین افرابتواند باید  

 د ونبزرگوار باش احتمالی طرف مقابل خود خوب وهای  بخواهد تا در مقابل بدکاری

و بررا سررکوت خشررمگین  گزیررده،  ینتواند نصیحت کند خموشرر انسان  در صورتی که  

چرررا   ی نکنررد،آتش افروزبرحذر باشد که    خود گناه قطع رحم را انکار نماید و جداً

 .که زبان بوته امتحان است

 ایمان و توکل

 کسی که ایمان وتوکررل نرردارد تحررت فشررارهای زنرردگی خررود را در آخررر خررط

شود وممکن است دست به خود می  بیند،از همه جا ناامیدمی  یابد،همه چیز را سیاهمی
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 .کشی زند

 عالیترین درجه ایمان 

و وی گرریِ خرراص کرره گرراه جمررع عالی ترین درجه ایمان آن است که مررؤمن از د

یعنرری بایسررتی   .کردن آن دو بسیار دشوار است یعنی خوف و رجررا، برخرروردار شررود

هرگاه عبادتی یا کار خیری انجام داد، که آن عبادت و عمل صالح موجررب افررزایش 

عررالوه بررر  .شود، هرگز مغرور نگردد و فریفته اعمال خود نشودمی منزلت او نزد خدا

دچار معصیت یررا گنرراهی شررد از رحمررت خرردای سرربحان مررأیوس   این بایستی هرگاه

  .گرددمی شود و نه از گناهانش نا امیدمی بنابراین مؤمن نه فریفته عبادتش .نگردد

 امر به معروف و نهی از منكر 

امر به معروف و نهی از منکر بر اساس ضوابط شرعی که فقیهرران آن را برشررمرده 

 .اند، از دیگر مصادیق تقواست

 ن و نسل امروز جها

ی جهان و نسل امروز جویای حقیقررت و سررعادت اسررت و ایررن امررر تنهررا در سررایه

در مقابررل،  .یابدمی به تمام معنای آن تحققاسالم    حاکمیتِ آزادی و عدالتاسالم و  

قرررار داده، آنرران را از نیررل برره هررا رفتررار ظالمانرره، حاکمرران، سرردّی پرریش روی ملت

 .داردمی انجامد ر بازمی وزی ستمدیده بر ستمگرانمشروع ر که به پیرهای آزادی

 توجه به جوانان

به جوانان توجه داشته باشید و تمام تالش خود را صرف توجه برره آنرران کنیررد، بررا 

در تربیررت همرره   قرآن کریم و رهنمودهررای اهررل بیررتهای  مدد گرفتن از آموزه

ن همررت گماریررد و در آنان بکوشید و در برطرف نمودن نیازها و مشکالتشررای  جانبه

هررای جریانهررای و دام ، فریرربایررن مسرریر سسررتی نکنیررد تررا جوانرران گرفتررار نیرنررگ
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گمراه و باطل و افکار فاسد وارداتی نشوند، چراکه توجه داشررتن های  منحرف، گروه

  .کشور استی به جوانان در واقع اهتمام ورزیدن نسبت به آینده

 تربیت جوانان 

برگرفترره از ی  تربیررت کرررد و هنررر منرراظره  اهل بیت  باید جوانان را با فرهنگ

عالمان و فقیهرران تشرریع را برره آنرران های  و کتاب  خاندان پاک رسالتهای  آموزه

 بیاموزید تا از این رهگذر، مردم، به ویرر ه نسررل جرروان برره سرروی نررور اهررل بیررت

  .رهنمون شوند

 سجادیه ی صحیفه

اهل علم بایستی برریش از لذا  ت و  برای عموم مردم ناشناخته اس  سجادیهی  صحیفه

آن را برره دیگررران منتقررل   و معارف  پیش در مطالب این اثر مبارک تأمل و تدبّر کنند

 .با روح بیشتر شودها تا معرفت عمیق تر و عبادت نمایند

بجاست روزانه مقداری از آن را با دقت مطالعه نمرراییم، زیرررا ایررن کترراب نیررروی 

افزایررد و در نتیجرره، در هرردایتگری و می  ن علمی مررا راگوناگوهای  معنوی و نیز توان

 .سازدمی تبلیغ تواناتر

 وظیفه شناسی

وظیفه ما این است که در برخورد با دیگران خوشرو و خوش اخالق باشیم و قطعاً 

با آنان خرروش رفترراری شررود، از ها  این شیوه سازنده است،اما برخی از افراد اگر سال

نباید غافل بود کرره ایررن موضرروع چیررزی از ارزش   .رنددانمی  خوی بد خود دست بر

 .کاهدنمی خوش اخالقی

 زن

خود استفاده کند، های یک جهان انرژی است که اگر از توانمندیمانند مرد  زن،  



   279های مختلف کلمات قصار معظم له در مناسبت جمع پراکنده : دومبخش 

  .تواند امتی را هدایت نماید و تغییر دهدمی به تنهایی

 زن و شوهر

پرراک و یررک رنررگ  شایسته است که همسر، دل خود را با شوهرِ بداخالق خررود،

کند، مادر با فرزند بدخوی خود، پاک دل باشد و همسایگان، خویشاوندان، دوسررتان 

  .و همکاران نسبت به یکدیگر این گونه باشند

 ثمره خوش اخالقی

کسی که در این دنیا خوش اخالق باشررد و بررا مررردم بررا روی خرروش و چهررره ای 

  .غزیدگشاده برخورد کند، قدم هایش در پل صراط نخواهد ل

 کنترل 

ایجرراد در مقابل تجاوز از حدود الهی هرکس که در این دنیا برای خودش کنترل  

و این موضوع شامل همرره نیررز و لغزید نکرده باشد، قدم هایش در آنجا خواهد لرزید 

خواهد شد چراکه »األقدام« عام بوده و همه مردم اعم از زن و مرررد و پیررر و جرروان و 

  .خواهد گرفت عالم و غیر عالم را دربر

 توفیق انسان ها 

دانش، پرهیزگاری و همت و انسان با داشتن  :در گرو سه چیز استها  توفیق انسان

را در جامعه نشر  مورد نظر اهل بیتهای تواند اصول و ارزشمی این سه خصلت

 .و از این راه از خشنودی خدای متعال برخوردار شود

 برترین عمل 

، حرردی  شررریف عبادت خدمت کردن به مردم اسررتمهم ترین و برترین عمل و 

جلررب  فرماید: برترین عمل و عبادت بعد از ایمان به خدا، رسول و اهررل بیررتمی
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  .محبت مردم توسط خدمت مخلصانه به آنان است

 نتیجه صبر 

آن شد که ابتدا جمعی از    این همه صبر و شکیبایی و تالش پیامبر خدا ی  نتیجه 

ردند و سپس باقی مردم نیز به مرور زمان و در طول بیست سررال  مردم به ایشان ایمان آو 

  . باقی مانده از عمر حضرت به ایشان ایمان آورده و از پیروان آن پیامبر رحمت شدند 

 همه مسئولند

؛ همگی تان سرپرستانید و همگی تان در كلّکم راع وكلّکم مسؤول عن رعّیته»

 «.دقبال رعیت خود مسئولی

همسر، برادر، خررواهر، اسررتاد دانشررگاه، معلررم، مرردرس و حترری   پدر، مادر، فرزند،

همررین قاعررده،  .کررارپرداز مدرسرره یررا اداره نسرربت برره یکرردیگر مسررئولیت دارنررد

های شررهر و روسررتا و تمررام الیرره  .گیررردمی  خویشاوندان و افررراد عشررایر را نیررز در بررر

شکار از مسئولیت ما اجتماعی از این قاعده مستثنا نیستند و بسا که مسئولیتِ خادم و پی

 .فوق سنگین تر باشررد، چرررا کرره ممکررن اسررت، ترروان یررا درک بیشررتری داشررته باشررد

»المرء بأصغریه بقلبه ولسررانه؛ يجایگرراه وا مسررئولیت   :فرمایندمی  امیرالمؤمنین علی

انسان، به دو يعضوا کوچکش بستگی دارد، به قلب يخیرخواها و به زبانِ يکارگشررا و 

  .اصالح گرا او

 مت به خلق خد

همررواره در پرری برررآوردن نیازهررای مررردم و قضررای حرروائج برره قرردر توانررایی، برره 

خصوص خدمت کردن به مؤمنان باشند، حتی اگر این خدمت ساده و کوچک برروده 

، در گذشررته افرررادی بودنررد کرره خررود را جهررت خرردمت برره مررردم و و به چشم نیاید

یررد اینگونرره افررراد خیرخررواه نمودنررد، حررال هررم بابرآوردن نیازهای مؤمنین وقف می
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 .باشند

 مومن و خوف از خدا 

هرگاه مؤمن در برابر گناهی قرار گرفت، با تمام اصرار و تأکید بکوشد کرره خرردا 

را معصیت و نافرمانی نکند و این به سبب خوفی اسررت کرره از خرردای سرربحان در دل 

 خود دارد

 .اه او را نبخشدخوف از این مطلب که شاید خدا از گناهش درنگذرد و این گن  

یعنی با اعتماد به رحمت خدا نباید گناه کند، و اگر مرتکب گناهانی شد نباید چنررین 

 .بیندیشد که به سبب این خوف خدای متعال گناهانش را نخواهد بخشید

 مومنان 

برخی از مؤمنان به انجررام واجبررات پایبنررد برروده و از هرریچ عمررل مسررتحبی غفلررت 

خود را به عبادت سررپری کرررده، جررز های آنان شب .هستندنکرده، به انجام آن پایبند  

چنررین افرررادی، در بیرران   .ایامی که روزه آن حرررام اسررت، تمررام سررال را روزه دارنررد

شوند و البته برره پرراس ایررن کرره می  روایات شریفه »روزه دارانِ شب زنده دار« خوانده

مقررامی واال نررزد   کنند، اجر فررراوان و منزلررت ومی  تمام عمر خود را به عبادت سپری

  .خدای منّان دارند

اما برخی از مؤمنان، تنها با انجام واجبات و پایبندی به آن، مقام و اجرِ شب زنررده 

اینرران کسررانی هسررتند کرره از اخررالق واال  .آورنرردمی دارانِ روزه دار را برره دسررت

  .دکننمی برخوردارند و با مردم و حتی نسبت به دشمنان خود با اخالق نیکو رفتار

»إن   :فرماینرردمی  در ایررن برراره  رسول گرامی اسالم حضرت محمررد مصررطفی

العبد لینال بحسن الخلق درجة الصائم القائم؛ به یقین، بنده يی خررداا بررا اخررالق نیکررو 

  .آیدمی يدر تعامل با مردم،ا به درجه روزه دارانِ شب زنده دار نایل
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 آفت غرور

بسرریار انجررام قابررل توجرره و  یا خیراتِ    ،اگر موفق شدیم که عبادتی فراوان و پاک

دهیم، و مثالً صرردها و هزارهررا نفررر از تهیدسررتان و نیازمنرردان را یرراری دهرریم، دچررار 

خودفریفتگی و غرور نشویم، زیرا شاید به سبب وجود برخرری عوامررل و امررور منررافیِ 

 .اخالص، این عمل خیر مورد قبول حضرت باری تعالی قرار نگیرد

 بازیچه دنیا 

قیقت تن درستی وبیماری،خوشی وناخوشرری،تهی دسررتی ودارایی،گشررایش در ح

این دنیررا صررحنه .فرو دستی وآقایی وهمه چیز دنیررا برره نرروعی بررازی اسررت  وگرفتاری،

 بزرگ بازی است که هر کس به فراخور گوهر وجودی خود در آن به ایفررای نقررش

 شیخ مفید خ مفید،اما نباید غافل بود که در همین سرای بازی است که شی  پردازد،می

در همین سرای بازی است که زهیربن قررین سررنی .شودمی  شود وابوحنیفه،ابوحنیفهمی

 شررده،در رکرراب آن بزرگرروار برره فرریض شررهادت نایررل عثمانی،یرراور امررام حسررین

 .شودمی

 آزمون بال

اغلب مردم تا وقتی که مسائل معیشتی و آسایش زندگی آنان خرروب باشررد، و از  

ی، و مشکالت کمرشکن در رنج نباشند، و میان آنرران و خویشرراوندان بیماری یا نادار

آن پایبنررد های یا همسایگان و کسانی دیگر نزاع و کشمکش نباشد، به اسالم و فرمان

رونررد و چرره بسررا خمررس و می  گیرند برره حررج می  گذارند، روزهمی  یعنی نماز  .هستند

و کار شایسررته و خداپسررند  زکات هم بدهند و اموالشان را تطهیر کنند، و عمل صالح 

پردازنررد، و می  هررادارند و برره انررواع عبادتمی  قدر را زندههای  دهند و شبمی  انجام

نازنررد، و در جرران خررود می دهند و حترری برره آنمی دین را در عمق دلِهای خود جای

دارند، اما هرگرراه بررا بررال آزمرروده، و بررا میاش  سازند و گرامیمی  برای دین حصاری
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شکالت درگیر شوند، در آن صورت از میزان التزام و پایبنرردیِ خررود برره دیررن انواع م

 .دکننمی کم

 شهوت

شود، بلکرره نمی  باید توجه داشت که شهوت فقط در میل و رغبت جنسی خالصه

شهوت به معنای میل و اشتهاست، خواه شهوت و اشررتهای جنسرری باشررد، یررا شررهوت 

ن گفتن، مورد ستایش قرار گرفتن و ریاست، سخ   ، پول،و امالک  غذای لذیذ، مِلک

اینها همه شهوت است و هرریچ گرراه   .شهوت سکوت برای رهایی از سر زنش دیگران

، لذا باید سعی انسان بر آن باشد کرره همرره آن را در چررارچوب کنندنمی  انسان را رها

 .مخالفت دارد را از خود دور نمایدشرع قرار دهد و آنچه با شرع 

 او  هایدامشیطان و 

کند، او هرریچ وقررت بررا های مختلف سعی در به دام انداختن افراد مییطان با دامش

شخصرری کرره در جامعرره از جایگرراه رود، مثالً یک نوع دام به سراغ افراد مختلف نمی

برخوردار است، اگر تهیدست و فقیر باشد، هرگز از فراوان احترام  از اجتماعی واال و

لررذا شرریطان از ایررن راه او را موالشان را سرقت کند،  رود تا انمی  دیوار خانه مردم باال

دهررد و در غریررزه می فررریبشهررای دیگررر او را وسوسرره و دهد ولرری از راهفریب نمی

 شررود یررا میررل برره شررهوت و مقررام خررواهی او را تحریررکمی  مرتکب گناهاش  جنسی

 ا غیبتدارد تا دروغ بگوید، یا مثالً مرتکب سخن چینی و تهمت و یمی کند، یا وامی

رنگارنررگ و های متفاوت و بررا حیلررههای را به گونه  هابه عبارت دیگر انسان  .شودمی

ولی انسان مؤمن هوشیار است و از  دهد و به گناهکاری وا میداردمی گوناگون فریب

برررد و از او در محفرروظ بررودن از آن کمررک های گونرراگون برره خرردا پنرراه میاین دام

  .گیردمی
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 دو صفت ناپسند 

د و حب دنیا دو صفت ناپسررندی هسررتند کرره دنیررا و آخرررت انسرران را برره برراد حس

ما بایررد هوشرریار باشرریم  ، لذانماینددهند و انسان را مصداق خسرالدنیا و االخره میمی

چرررا کرره   این دوصفت ناپسند یعنی حسد وحب دنیا گریبان گیرهمرره شررود،  نکندکه  

 .است خانمان برانداز شهرت،مندی به حب دنیا وعالقه

 شیطان نفس 

 سررخناو  کنررد واز درون بازبرران  انسان ممکررن اسررت رخنرره  دل    شیطان در نفس و

کنررد واز هررر دو دم تیررز آن برررای مبررارزه بررا می  او این قبیل امور را تیغ دو دم  .گوید

  .دربمی بهرهانسان 

 شیطان 

کند که همگان را بفریبد ودر این راه می  شیطان از هیچ کس غافل نیست وتالش

از مکر و  ،به خدابردن و این خود انسان است که خویشتن را با پناه   کندنمی  وتاهیک

 .دور نگه داردشیطان فریب 

 عبادت واقعی

تردیدی نیست که عبادت بسیار مهم و بایسته است، اما مهمتر از آن، این است که 

ز خود فریفتگرری و غرررور نشررود و خررود را بهتررر اعُجب،  انسان به سبب عبادت دچار  

 .دیگران نداند و در محضر خدا تکبر نورزد و به مردم فخر نفروشد

 ی پرهیزگار

و هررا کوشررد تررا خررود را از گزنررد میکروبمی  انسان در طول زندگی دنیایی خود

پررر واضررح  .در امان باشدها دور داشته، بدین ترتیب سالم بماند و از بیماریها  بیماری

انسان پرهیزگار نیررز   .عادتمند در پی دارداست که سالم بودن بدن، زندگی آسان و س
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همین حالت را دارد، چراکه پرهیزگاری، نفس و جرران آدمرری را از نافرمررانی خرردا و 

 هالکررت گرفتررار و او را در دو سرررا دچررار شررقاوتی  گناه ر کرره انسرران را در ورطرره

  .داردمی کند ر دورمی

 دوری از گناه

دوری جست وصررد البترره الزم اسررت   باید از هر گناه هر چند کوچک به نظر آید

 را شررناخت،زیرا کسرری کرره مرررز حررالل وحرررام راهررا پرریش از این،محرمررات وگناه

توانررد خررود را از نمی  شناسد وبه اندازه در این زمینه معرفت حاصل نکرده اسررتنمی

                                                                .درافتادن در چاه معصیت نگاه دارد

 محاسبه نفس 

یک واقعیت بسیار مهمی است که هر فرد به مقرردار همررت و حسابرسی خویشتن:  

انسانها این شایستگی را از سوی خدا یافته اند که در  .گیردمی تالش خود،از آن بهره

اثر محاسبه نفررس برره مرحلرره ای دسررت یابنررد کرره دارایرری دنیررایی در نظرشرران نرراچیز 

ا میلیاردها تومان و این،گزافه گررویی نیسررت کرره در صررورت خواه یک تومان ی.باشد

 .توان به آن دست یافتمی خواستن

بهترین راه برای رسرریدن برره مقررام تسررلیم و رضا،حسرراب رسرری از نفررس و اعمررال 

 .روزانه است

 خلوت با خود 

هر انسانی باید با خود خلوت کند و رفتار و گفتار خویش را بسنجد و اگر گفتررار 

ناشایست و مبغو  خدای متعال در عملکرد خود بیابد، به خدای نکرده ر ر و رفتاری  

  .درگاه خدا استغفار و توبه کند و بر عدم تکرار آن تصمیم بگیرد
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 دست یابی به سعادت 

خواهد پزشک، مهنرردس یررا جررز می  هر کاری، منشأ و آغازی دارد، لذا کسی که

ز و به ترتیب مراتب تحصیلی را آن شود باید تحصیالت خود را از مرحله ابتدایی آغا

دستیابی به سعادت نیز منشأ   ، همچنینسپری کند تا بتواند به مدارج عالی علمی برسد

برره منظررور   کرره رسررول خرردا  ایییمررانهراو آغازی دارد و آن عبررارت اسررت از  

التغضب، التغضب، التغضب؛ خشررم مگیررر، خشررم   :فرمودند  و  نصیحت اظهار داشته

  .مگیر، خشم مگیر

 عادت واقعی س

مقام و زیبررایی وجررود دارد، لکررن   ،در این دنیا امکانات زیادی از قبیل پول و علم

 بررا ایررن امکانررات خوشرربختتنهررا  سعادت با این چیزها دست یافتنی نیسررت و کسرری  

در یک چیز است که آن نیررز همانگونرره کرره در و خوشبختی  شود؛ بلکه سعادت  نمی

»رضا« است؛ یعنی هر کس ی شده است، مسألهقرآن کریم، روایات و ادعیه هم وارد  

با آن شرایطی کرره در او اسررت سررعی کنررد تررا خررود را بررا آن شرررایط راضرری کنررد و 

شکرگزار خدای متعال باشد، کرره در چنررین شرررایطی آن شررخص سررعادتمند خواهررد 

  .بود

 جوارح پاک

به یقین چشم پاک، چشمی است که به دیگران، دارایی و محارمشان نگاه خیانت 

آلود نکند، بدین معنا که شریکِ دارای چشم پاک، به مال شریک خود نگاه خیانت 

بار ندارد و انسان، به محارمِ همسایه، محارم خود و محارم همسفران خررود و جررز آن، 

دهد، با سررخنی زشررت نمی زبان پاک، زبانی است که دشنام .نگردنمی به دیده خیات

گرروش پرراک،  .شررودنمی حررق گفررتن گشررودهدارد و جررز برره  نمی  به دیگران ستم روا

دست پاک، آن دستی است کرره   .کندنمی  گوشی است که بر ضد دیگران جاسوسی
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شود و پای پاک، پررایی اسررت کرره در راه نمی  و ستم، به سوی دیگران دراز  تجاوزبه  

  .رودنمی حرام و به انگیزه بدکاری پیش

د، برررای دیگررران نیررز پسررندمی است که انسان هرچه را برررای خررود آنقلب پاک  

بپسندد و همان طور که دوست دارد پاسِخ سالم خود را بشنود، سالم دیگررران را نیررز 

  .باید پاسخ دهد

انسرران نیررز پرراک و طرراهر های  پس، هرگاه قلب، پاک و پیراسته باشد، دیگر اندام

  .خواهد بود

 دشمن درونی نفس 

 برره ایررن امررر اهمیررت فررراوانپررردازیم و  می  غالباً در برابر یک میکروب به درمرران

اسررت کرره در درون  یررک دشررمن سرسررختیدهیم، حال آن که نفسِ سرررکش مررا می

»أعدی عدوک نفسک التی بین جنبیررک؛ خطرنرراک ترررین دشررمنِ تررو نفررسِ   .ماست

همیشرره شناسررایی پس باید این دشمن سرررکش را    .توست که در درونت نهفته است«

و بیش از سررایر  اری مهار و سرکوب نمودهکرده و آن را با تمرین بر تقوی و پرهیزگ

امثال سید بحرالعلوم بر نفس سرکش خود چیره شدند، لذا   .به آن پرداختها  بیماری

 .به آن مقامات واالی معنوی رسیدند

 منشاء پستی ها 

و اسررفل السررافلین ها همین نفس است که بسیاری از مردم را به پست ترررین پسررتی

است، و امّا اگر انسان حصاری گرداگرد آن بکشد و بر آن دوزخ ر العیاذ باهلل کشانده  

چیره شود، و آن را از انحراف و دنیاپرسررتی و غرررق شرردن در تمررایالت زودگررذر و 

دور نگه دارد، در آن صورت تمامی خیر و خوبی را برره دسررت خواهررد ها  طغیانگری

  .آورد و سعادتمند خواهد شد
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 قرآن معلم اخالق 

نه وپرهیز از رذایررل اخالقی،بهترررین معلررم اخررالق قرررآن برای تعلق به اخالق حس

 .است

 دو وظیفه ما در برابر قرآن

باید قرآن بخوانیم،قرائت آن را ترررک نکنرریم،در معررانی بلنررد آن فررراوان ترردبر   .1

وتفکر کنیم،تفاسیر را ببینیم،در پی فهم معانی آن برآییم ودر صورت لزوم از کسانی 

شود کرد وازهررر می  ،کمترین کاری که در این زمینهکه آگاهی بیشتری دارندبپرسیم

 .آید قرائت قرآن وبررسی معنای تحت الفظی آن استمی کس بر

ه  چرر خواهد واین تصمیم هر  می   تصمیم واراده   ، فرمانبری از قرآن عمل به قرآن است     . 2

کسی که در پی تحصرریل  . گیرد می   باشد کمتراز تصمیمی نیست که انسان برای مجتهد شدن 

ه اجتهاد است،باید برنامه منظم ومفصلی را به صورت مسررتمر وطرری چنرردین سررال اجرررا  ملک 

موانع این کار نیز هرچه باشد کمتر از موانعی است که بر سر راه عمل برره قرررآن مجررود  . کند 

 . دارد 

 اکمال دین

سال، برای مررردم و  23در طول مدت    تمامی اقوال و افعال و تقریرهای پیامبر

اما تام و کامل نبود، بلکه نرراقص بررود و بررا اعررالن عمررومی والیررت جامعه نعمت بود،  

در روز غدیر خم دین ناقص از قبیل نماز، روزه، حج و سایر احکررام   امیرالمؤمنین

و عبادات کامل شد، که ظاهر این بخش از آیه شریفه »وِّأِّتْمِّمْتُ عِّلِّیْکُمْ نِعْمِّتِی« نیز بر 

  .همین معنا داللت دارد

 پیام غدیر 

توان به خرروبی و می  یام غدیر مسئولیت همه است که با امکانات پیشرفته امروزیپ

خواهد تا انشاءاهلل در این می  راحتی آن را به دنیا معرفی کرد، اما همت و تالش بیشتر
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 .مسیر کوتاهی نشود و خدای متعال هم توفیق این عمل را به همه ما عنایت فرماید

 تبلیغ غدیر واجب کفایی 

مررا ی  دیر یک واجب کفایی است و تا کفایت نباشد عینرری اسررت، و همررهتبلیغ غ

نمررروده و بررره قررردر  مرروظفیم آن را نشرررر دهررریم و مکترررب آن را بررره دنیررا معرفررری

 .فرهنگ غدیر را تبلیغ نماییم توانمان

 تحقق اسالم در روز غدیر 

 باشررد ایررن اسررت کرره قرررآن کررریممی  نکته ای که مهررم و بسرریار دقیررق و ظریررف

 د که اسالم وجود داشت اما ناقص بود و کامل شررد، بلکرره راجررع برره اسررالمفرماینمی

»ورِّضِیتُ لِّکُمُ اإلِسْالِّمِّ دِینًا« و ظرراهرش ایررن اسررت کرره قبررل از روز غرردیر   :فرمایدمی

دهررد می لذا این آیه شریفه نشرران  .اصالً اسالم نبود و در روز غدیر اسالم تحقق یافت

ی و حقیقی نیست؛ همانگونه که شهادت به توحید که اسالم بدون والیت، اسالم واقع

بنررابراین شررهادت برره نبرروّت و توحیررد هررم  .بدون شهادت دادن به نبوّت، اسالم نیست

و یررازده امررام معصرروم از فرزنرردان  برردون شررهادت برره والیررت امیرالمررؤمنین علرری

  .اسالم واقعی و حقیقی نخواهد بودحضرت 

 غاصبان غدیر

از علرری بررن   سکه هرررک  نمودندتصویب    را  آنها قانونی  و پیروانِخالفت  غاصبان  

تصور کنید که این امررر  .برائت و بیزاری نجوید باید زنده به گور شود  ابی طالب

روشن ضمیر، به خرراطر اینکرره حاضررر که عده ای    چقدر دلخراش و آزاردهنده است

ه برره گررور نشدند کلمه بیزاری از حضرت را بر زبان جاری کنند، اینگونه آنان را زند

را زنررده زنررده   روشن ضمیر امیرالمؤمنینکه شیعیان  هایی  آنتصور کنید  کردند،  

 !بودندند چقدر سنگدل ردکمی در گور
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 اخالق و آداب پایداری علما بر   

و بازترراب آن در جامعرره، تررأثیر فرروق  بررراخالق و آداب اسررالمیپایداری عالمرران 

البته این راه،  .گناه و نافرمانی دارد  کاهشاسالمی و  حفظ ظواهر جامعه  العاده ای در  

جان فرسا همراه، اما از آن جا که عالمرران های  ناهموار است و با مشکالت و خستگی

دارند، لذا بر آنان است که با در نظر گرفتن   مانبسزا و فوق العاده ای بر غیر عالتأثیر  

»إذا فسررد   :ه اسررتاز این رو گفترره شررد  .مقام و منزلت خود، به چنین اقدامی بپردازند

 گرایدمی العالِم فسد العالِّم؛ چون عالم فاسد بشود، جهان به فساد

 جاودانگی علمای شیعه 

جاودانگی شیخ مفید، شیخ طوسی، بحرالعلوم و دیگر فقیهان و عالمرران بررزرگ و 

نیز به هررر انرردازه ایررن سرره  اهل علم  بلند آوازه در گرو سه عامل اساسی است که اگر

د، به همان نسبت جاودانگی، توفیق و نلعین قرار داده، به آن پایبند باشعامل را نصب ا

  .د یافتهنسربلندی خوا

  :این سه عامل عبارتند از

 ؛اهل بیت ، رسول واخالص برای خدا .1

 تقوای حقیقی؛ .2

  .اندوخته و غنای علمی .3

 سیره علما

ز رهگررذر آن برره مهم ترین امری که علمای صالح گذشته برردان پایبنررد بودنررد و ا

مراتررب عررالی و توفیررق نایررل شرردند، خرروف از خرردای متعررال و پرهیزگررای بررود و 

پرهیزگاری حقیقی آن است که انسان خرردای متعررال را بررر حکومررت، هرروای نفررس، 

ریاست، بزرگی، ثروت، سالمت، آسایش و جز آن مقدم بدارد و بداند که ایررن امررر 

 .شدنی است و محال و ناممکن نیست
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 ترک خشم 

ر صورتی که انسان، عزمِ ترک خشم کند، نفس و جان او به تدریج بر این عررزم د

شود و ترک خشم را امری طبیعی خواهد یافت و در مقابلِ هرریچ می  استوار و تقویت

 محرکی واکنش نشان نخواهد داد و در نتیجه، پایبندی به اخررالق واال برررایش آسرران

  .شودمی

 مصیبت بزرگ 

را    کرره امیرمؤمنرران از همرران روز  اهلل  شکستن حرمت آل یعنی:  این مصیبت بزرگ  

ی  و شررهادت حضرررت فاطمرره   با شررهادت حضرررت محسررن و سپس   نشین کردند خانه 

ا کرررد و برره شررهادت حضرررت  آغرراز شررد و بررا جنایررات بنرری امیرره ادامرره پیررد   زهرررا  

زیررادی  های  پس از آن بنی العباس آمدند و جنایت   . کربال رسید ی  و حادثه   سیدالشهدا 

را مرتکب شدند! ایررن خررط شرروم جنایررت برره امررروز نیررز رسررید کرره جوانرران سرراده دل را  

  دهند و در میان مردم بی گناه مسلمان و در میان زّوار امررام حسررین می   شستشوی مغزی 

در همین ماه محرررم    . رسانند می   کنند و جمعی را به شهادت می   فرستند و خود را منفجر می 

همان تفکررر  ی  راق کشته و مجروح کردند، که این، ادامه و صفر امسال صدها نفر را در ع 

برردتر    . ُکشررند می   دانند که چه کسانی را نمی   در واقع این افراد  . غلط و همان مصیبت است 

کنند و با این کارها عمرراًل برره دنیررا و مررردم  می   از این، آن است که به نام اسالم این کار را 

  . ت کنند که اسالم همین اس می  سراسر جهان القا 

 زیاده روی 

 .انسان نباید درهیچ کاری حتی عبادت زیاده روی کند

کننررد،چنان می درس یاچیزهای دیگررررا پیرردا برخی ازمردم وقتی شوق عبادت یا

افتند وکارشان به مریضرری ودل زدگرری می  کنند که ازآن طرفمی  درآن زیاده روی

     .شودمی منتهی
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 روز قیامت

یکرری اینکرره   :با این دو پرسررش روبرررو هسررتیم،قیامتبه یاد داشته باشیم که ما در  

تا چرره انرردازه ،چقدر دنبال فرا گرفتن معارف و احکام دین رفتیم و پس از فرا گرفتن

دانسررتیم برره می و دیگر اینکه چقدر از احکررامی کرره،مان را به کار گرفتیمهای  دانسته

    .دوستان و جامعه خود آموزش داده ایم،بستگان،فرزندان

 هدایت همت در

توان گمراهان را هدایت کرد، امام زمانشان نمی با یک نوبت گفتگو و یک جمله

را به آنان شناساند و عقایدشان را تصحیح نمود، بلکه ایررن امررر برره مناقشرره، اسررتدالل، 

چنین کاری ر آن سرران کرره در روایررت امررام ثواب  مباحثه و مانند آن نیاز دارد و البته  

روزه گرررفتن و شرربها را برره عبررادت صرربح کررردن، برتررر آمده ر از صد سال   سجاد

  .است

 نماز شكسته هدیه خدا  

 ناخرسررند همانطور که اگر ما به کسرری هدیرره ای برردهیم وهدیرره مررا را برگردانررد،

از   ایتحفرره  افطررار در سررفر نیررز هدیرره الهرری و  وو شکسته شدن نمرراز  قصر    شویم،می

و موجررب   رد کردن هدیه خدا  ،حدود آنرعایت نکردن    جانب او به بندگان است و

  .ستناخشنودی او

 تاریخ و عبرت

و سرگذشررت ها داسررتانبعضرری از  مررا  برررای  در کنررار قرررآن مجیررد    اهل بیررت

پیشین را بیان کرده اند تررا از آنهررا عبرررت بگیررریم و چررراغ راه آینررده خررود های  امت

ایستی حرکت کنند، ب کوشند در طریق علوم اهل بیتمی تمام کسانی که .سازیم

نگذارند ابلیس پر نیرنگ بر آنها چیره شود، و نیز در برابر حضرت باری تعالی تکبررر 
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نورزند و در برابر مردم خود را برتر ندانند، که این دو وی گیِ منفی، از جمله صفاتی 

 .زدایندمی را ، ورع و تقویاست که فضیلت تعلیم و تعلم

 جوانان و فرهنگ اهل بیت

ی مناظرهبح  و  تربیت کرد و هنر  آشنا و    فرهنگ اهل بیت  باید جوانان را با

مانند آنچه در کتاب »احتجاج« شرریخ   خاندان پاک رسالتهای  برگرفته از آموزه

بزرگوار شرریعه ماننررد »المراجعررات« سررید عالمان و فقیهان  های  طبرسی آمده و مناظره

را برره   لطان الررواعظینشرف الدین و »الغدیر« عالمه امینی و »شبهای پیشرراور« سررید سرر 

 آنان بیاموزید تا از این رهگذر، مردم، به وی ه نسل جوان به سوی نور اهررل بیررت

  .و بتوانند دیگران را نیز به این نور هدایت کنند رهنمون شوند

 اهل بیت به توسل 

رسول و اهل بیت پاک رسول به سوی خدای متعررال توسل به    تنها راه نجات بشر،

و مسرریر این راه    که چنانچه آدمی درمسیر  راه و  قرار گرفتن در این  و گام برداشتن و  

تنهررا رسررول خرردا و اهررل بیررت چرررا کرره  گام نهد از جمله نجات یافتگان خواهد بود،

اند که مقربان مخصوص درگاه حق تعالی بوده و راهنمایان دلسوز عصمت و طهارت

 .ها هستندبه سوی خدا و منجیان واقعی انسان

 

 اهل بیت اقتدا به 

خیر و نررور بررود، لررذا بایررد بررا   زندگی پربرکت چهارده معصومی  لحظه لحظه

خیررر تبرردیل و در راه خیررر های  اقتدا به آنان لحظه لحظه زندگی خویش را به فرصت

 . انشاءاهلل تعالیسپری کنیم
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 مهمترین وظیفه 

هل مهم ترین وظیفه ای که در راه آموزش و برخوردار کردن جوانان از فرهنگ ا

  :برعهده دارید دو مقوله است بیت

  ؛های مخصوص آن به جوانان شیعهو معرفی کتابآموختن فن مناظره  .1

 .به آنانهای مربوط کتابمعرفی و اسالمی آداب واالی  آموختن اخالق و .2

 معرفی رسول خاتم

رحمررت،  همه در هر جای دنیا که باشند مسئولند کرره برره قرردر ترروان خررود، پیررامبر

و از  هرراروشبهترررین را برره دنیررا معرفرری کننررد و در ایررن کررار از ت و انسررانیت عرردال

را کشورهای ها  بهره گیرند والبته بزرگ ترین مسئولیت  ایترین وسائل رسانهپیشرفته

مسررلّم و ی دنیای امروز از واقعیت اسالم دور مانده است، و این وظیفه  .اسالمی دارند

برره را که افتخار جهرران و جهانیرران اسررت حضرت  قطعی ماست که به قدر توانمان آن

 .معرفی کنیمدنیا 

 سیره رسول خدا

اخررالق و آداب رسول خدا را الگوی خود قرررار دهرریم و  ی  حسنهی  رفتار و سیره

مررردم ی  آن بزرگوار را بیاموزیم و آن را در بین مردم ترویج نموده و به تررودهواالی  

مورد تایید و رضای باریتعالی بوده   خداسخنان رسول  سیره و بفهمانیم که تمامی  

  .است

در مقابل دوستان و دشمنان را در حد توان خررود برره   عملی رسول اهلل ی  سیره

 .بارز انسان کامل را بشناسد و راهش را پیش گیردی جهانیان نشان دهید تا دنیا نمونه

 رأفت رسول خدا 

ای از مشرررکان برره عرردهجنگ برردر پایان گرفتن  پس از  که  در روایت آمده است  
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اسارت مسلمانان درآمررده و آنرران را در مکررانی جررای دادنررد، فررردای آن روز پیررامبر 

رد، عررده ای برره بُرر ن  خوابشررانکرره دیشررب هرگررز  به مسلمانان اظهررار داشررتند،    خدا

؟ رسررول به چه جهت دیشب نتوانستید بخوابیدیا رسول اهلل    :محضرشان عرضه داشتند

ایررن اوج   .بخرروابم  و در اثر آن نتوانستم  کردمی  ن اسیرها نالهیکی از ای  :خدا فرمودند

است که در برابر اسیری که قصد کشتن ایشان را داشررت   رأفت و عطوفت پیامبر

  .نمودندمیچنین کریمانه برخورد 

 نكوهش غذا

 .هیچگاه غذایی را نکرروهش نفرمودنررد  در روایات آمده است که پیامبر خدا

  .شود ما نیز اینگونه باشیم؟ آری میشودمی برادران محترم، آیا

 حكام و سیره رسول خدا

را در پرریش گیرنررد و اخررالق اسررالمی را  رسررول خرردای  حاکمان باید سرریره 

هررا اساس حکومت و کشورداری خویش قرار دهند تا از این رهگذر خشررنودی ملت

را به دست آورند و حکومت شان، حکومتی عررادل و مررورد رضررای خرردای سرربحان 

 .باشد

 محك امت امیرالمؤمنین 

؛ تو محررک انت محکّ هذه األمة»  :فرمودند  به علی ابن ابی طالب  پیامبر

: همانگونه که محک زرگری طال را از غیرطال جدا و آزمایش این امت هستی« یعنی

 کند، حضرت محک شناخت مؤمن از غیرمؤمن نسبت به این امت هستند، بنابراینمی

و هرکه دوری جست و به سررمت است  رستگار  مؤمن و  شد  ابهرکه پیرو آن حضرت  

 .رسیدخواهد به شقاوت و غیرمؤمن مخالفانِ آن حضرت رفت 
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 نفس پیامبر 

نفس پیامبر یعنی حضرت علی بودند و بعد از پیامبر واقعاً میاگر مردم دنبال پیامبر  

من  ألكل الناس» در آن صورتنمودند را دنبال کرده و پیروی می بن ابی طالب

خرردا از زمررین و آسررمان   ، برکررت، رزق و روزی؛ نعمتفوقهم و من تحت ارجلهم 

 بی دو عالم، صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا، این مطلب را بیشدمی  نصیبشان

  .فرمودند و نیز حضرت سلمان محمدی به آن اشاره کردند

 ن ا امیرمؤمنبه نمودن اقتدا 

زمینه فدا کردن مصلحت شخصی خود  در  علی  ناؤمنمامیرما باید از امام خود  

و منررافع خررویش پیروی کرده، مصالح اسالم را برخواسته  برای حفظ مصلحت اسالم  

 برای همیشه و مدام مقدم بداریم.

 بهترین الگو  امیرالمؤمنین 

نیز برررای مررا الگررویی اسررت نیکررو، چرررا کرره در دورانِ پررنج   امیرالمؤمنین علی

فراوانرری، از جملرره سرره جنررگِ های  سختیحکومت آن حضرت، مشکالت و  ی  ساله

با تمام این احوال،  .تحمیل شد سخت و فرسایشیِ )جمل، صفین و نهروان( بر امام

منحصررر برره فررردی در مرردیریت اقتصررادی، سیاسرری و جررز آن های  امام موضع گیری

تاریخ، مانند آن را به خررود ندیررده های  داشت که آزادترین و ثروتمندترین حکومت

  .است

 علیامیرمؤمنان ان خالفت ظاهری دور

، آداب، اخررالقی  در دوران خالفتِ ظاهری خود همیشرره بررر پایرره  امیرمؤمنان

و لذا از رفتن طلحه و زبیر به مکه بررا اینکرره   .کردندمی  عمل  عدالت و آزادی اسالمی

ممانعررت برره عمررل   ،برروده و برره آنرران گوشررزد نمودنرردحضرت از توطئه آنان بررا خبررر  
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اجررازه هررم  بعررد از جنررگ    جنگ هم هرگز آغازگر جنررگ نبرروده و  قتنیاوردند و و

مصررادره غنیمت گرفته و یررا  بندند  می  ندادند حتی یک بند عِقال که با آن پای شتر را

 .شود

 فاطمیهسوگواری ایام 

کرره بررا آن دسررت برره گریبرران هررایی  شما و دیگر مؤمنان با تمام مشکالت و بحران

همین  .پردازیدمی ا وانهاده، به احیای شعائر فاطمیخود رهای هستید، اما تمام دغدغه

امر مراتب واالی پیوند شما را با این راز بزرگ الهی که برکات فراوانی در آن نهفته 

دهد و خواهید دید که بهترین و سودبخش ترین چیزی کرره در دنیررای می  است نشان

یعنی حضرررت   ،حبیبه حبیب خداخویش به دست آورده اید، همانی است که در راه  

 .هزینه کرده اید فاطمه زهرا 

 جهانی شدن شعائر فاطمیه

خود در راه احیای شعائر فاطمی در سراسر گیتی بیفزایید و روز های  دامنه فعالیت

برره دیگررر   .به روز آن را گسترده تر سازید و به محل، شهر و کشور خود بسنده نکنید

را جهانی نمایید تررا ر ان   حضرت فاطمه زهرا  اهداف و فرهنگ  سخن همت کنید  

در دنیا به برکررات فراگبرشرردن اهررداف و فرهنررگ آن حضرررت نائررل شاء اهلل تعالی ر  

 م.برخوردار شوی مند وو در آخرت از شفاعت واالی آنحضرت بهرهآمده 

 عظمت حضرت زهرا

و شررفیعه روز حضرت صدیقه کبررری  رسول خدا و امیرمؤمنان،  محور مهم بعد از  

زیرا که فرزندان برومند ودست پرورده آن بررانوی مخرردره   است،افاطمه زهرجزا  

ی اسالم واقعی شدند که اگررر حضرررت سیره رسول خدا و نگهدارندهادامه دهندگان  

ی اسررالم از قسررم خررورده  دشررمنان  ،زهرا و امامان معصوم از فرزندان حضرت نبودند

ر نتیجرره تمررام زحمررات برره د  و  سرراختنداز بین برده و منهدم میدین را    امیه و غیرهبنی
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 .رسیدنمی رفت،واین امانت عظیم الهی به سر منزل مقصودمی هدر

 توسل به حضرت زهرا 

و  فاطمه زهرررا دو عالم  بیصدیقه کبری بیدرسختیها و گرفتاریها به حضرت  

 .متوسل شویدتن آل عبا است که در شأن آنحضرت و پنج حدی  شریف کساء 

 راز الهی 

خوانیم، فرشتگان از جمله حضرت جبرئیررل می  دی  شریف کساءچنان که در ح

»ومن هم تحت الکساء؟؛ و کساء نشررینان کیاننررد؟«   :از خدای متعال پرسیدند  امین

آنرران فاطمرره و پرردرش و همسررر و   «»هم فاطمة، وأبوها، وبعلها، وبنوهررا  :پاسخ شنیدند

 .فرزندانش هستند

خود، امیرالمررؤمنین، امررام حسررن و امررام  بینیم که خدای متعال پیامبرمی  در این جا

مسلماً اگر تمام ترراریخ   .معرفی فرمود  را به وسیله حضرت فاطمه زهرا    حسین

ادیان الهی و تاریخ پیامبران و رسوالن از آدم تا خاتم را بکاویم هرگز چنین تعریفرری 

در  این نشانگر محوریت حضرت زهرررادرباره هیچ یک از آنان نخواهیم یافت و 

 .تن آل عبا استین پنج ب

 مقام  حضرت زهرا 

به قدری بلند و عظیم است که این قدر و منزلت   مقام و منزلت حضرت زهرا  

 و فرزنرردان معصررومش  ، امیرالمررؤمنین علرریرا تنها خدای متعال، پیغمبر اکرم

و ایررن یکرری از اسرررار نررام  داننررد و همرره مررا از درک و فهررم آن عرراجز و نرراتوانیممی

 .ه استکه در حدی  شریف به آن اشاره شد فاطمه

 بهترین واسطه بین عبد و معبود 

را در پیشگاه الهرری واسررطه قرررار دهرریم و برره  هرچه بیشتر حضرت فاطمه زهرا 
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وسیله وجود پاک آن بانوی بزرگوار برره حضرررتش توجرره و توسررل جرروییم و در راه 

ک خواهیم شد و البته مقدس حضرتش بکوشیم، به همان اندازه به ایشان نزدیاهداف  

نزدیک شدن به ایشان برای دنیا و آخرت مرران سررودبخش خواهررد بررود، بلکرره گررران 

 .رودمی بهاترین ثروت دوسرا به شمار

 وقف سیدالشهدا

و کنررد ودیگررران را برره شرررکت  کسی که خود را وقف خدمت به امام حسین

به شررکلی اسررتثنایی   در مراسم عزاداری ایشان تشویق نماید،خدای متعال با اوحضور  

 برخورد خواهد کرد

 امر سیدالشهدا درتشكیك 

ابلرریس  در روایتی خبر داده اند که روز شررهادت امررام حسررین  رسول خدا

در بین مردم بروید برای ایجرراد تشررکیک و شرربهه در   :گویدمی  اکبر به شیاطین دیگر

ریانررات واقعرره عاشررورا حررال، کسررانی کرره تشررکیک نمرروده و در واقعرره عاشررورا و ج

برحررذر باشررند کرره خرردای نرراکرده جررزء کنند  می  شبهه ایجاد  حضرت سیدالشهدا

از آن خبر داده اند و یررا از فریررب خوردگرران ایررن   مبر خدااهمان شیاطینی که پی

 .نباشند شیاطین

 تشكیك در عزاداری

تشکیک در اقامه شعائر حسینی از بازی کردن با آتش خطرناک تررر اسررت، زیرررا 

 رساند،ولی تضعیف دسررتگاه امررام حسررینمی مین دنیا به ما آسیبآتش فقط در ه

 دهدمی دنیا و آخرت آدمی را بر باد

 : شعائر حسینی

و نکرررده  باید بکوشیم که با دست یا زبان،ضد هیچ یک از شعائر حسینی اقرردامی  
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ی به زیان عزاداران آن حضرت بر زبان نیاوریم وعیرروب آنرران را فرراش نکنرریم و نسخ 

عزاداری دیدگاه مثبتی نداریم زبان به انتقاد نگشرراییم های  ه یکی از شیوهاگر نسبت ب

 .و این کار را به دیگران واگذاریم

 آشكارتر شدن نام و یاد امام حسین 

که خواست خدا بررر   ندااز خدای متعال این وعده را بیان فرموده:رسول اکرم

حسررینی از طرررف  و شررعائر مبررارزه و جنررگ بررا امررام حسررین  که هر نوعاین است  

آن و منتشررر شرردن شررعائر سرربب پیشرررفت و برراال رفررتن نررام دشررمنان و غررر  ورزان 

حضرت شررود؛ چنانچرره جنایررات متوکررل عباسرری برررای از بررین بررردن نررام و یرراد امررام 

  .گردید باع  آشکارتر شدن نام و عظمت امام حسین حسین

 سخنی با مخالفان عزاداری امام حسین 

 امام حسررینو عزاداران  با عزاداری  زبانی یا عملی  منفی    افرادی را که برخورد

خواهررد می کنم؛ حال در هر حرردّی کررهمی  داشته و دارند یا خواهند داشت، نصیحت

باشد حتی خیلی کررم، ماننررد کسررانی کرره فقررط در حرردّ سرریاهی لشررکر دشررمنان امررام 

 شررعائربرخورد منفی در  .شدندبودند اما در همین حد نیز عذاب و عقوبت    حسین

بازی کردن با آتش نیست بلکرره بررازی بررا باشند، زیرا آن فقط  نداشته    امام حسین

حال اینکه آیا درِ   .تواند دنیا و آخرتشان را نابود کند و از بین ببردمی  تاریخ است که

 .داندمی خدا ؟توبه برای چنین افرادی باز است یا خیر

 سعادت دنیا و آخرت 

مراسررم و حضررور در  بنای حسررینیه، برگررزاری  س و  تأسیدر تعظیم شعائر حسینی،  

عررزاداری، اشرراعه نمرراد انرردوه و عررزا و اشررک بکوشررید تررا از های  سوگواری و دسته

 .سعادت دنیا و آخرت برخوردار شوید
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 اجازه انبیاء برای زیارت سیدالشهدا

و حتی حضرت ختمی   »تمام انبیاء الهی  :فرمایندمی  در روایتی  امام صادق

گیرنررد تررا برره زیررارت امررام می  از خرردای متعررال اجررازه  د مصررطفی  مرتبت محمرر 

بیایند« و خدای متعال این مقام تکوینی را برای هیچ کس دیگری جررز آن   حسین

 .حضرت قرار نداده است

 هشدار

جات، شررال عررزا برره گررردن ها و دستههیئتپهلویِ اول در آغاز حکومتش جلوی  

گذاشررت امررا پررس از آنکرره می  پیشررانیشل برره  کرررد و گِرر می  عررزاداری  انداخت ومی

 .شددینی و حسینی  حکومتش قدری محکم شد مانع عزاداری و اقامه شعائر  های  پایه

آنهررا کرره گفتنررد   ؟او چه شد و دچار چه سرنوشت سرریاهی شررده و کجررا رفررتببینید  

کجررا رفتنررد؟  کار اسررت رور، یعنرری گنررهأزر درحالی که مأمور م  یممأموریم و معذور

َِ )  :فرمایرردمی سینی هم کجا رفتند؟ خداعزاداران ح ِع ِة َوَفِریٌََق ِِف السَََّ نَََّ  (َفِریٌََق ِِف اْلجَ
 ر.ر والعیاذباهلل  برخی در بهشت هستند و برخی در دوزخِ شعله ور

 به ذمه موجودات خون امام حسین 

آمررده اسررت کرره خرردای متعررال خررون امررام   در یکی از زیررارات امررام حسررین

برره عنرروان  خون امام حسینموجودات قرار داده، البته   را به گردن همه  حسین

، بلکرره برره عنرروان مسررئولیت اسررت کرره ایررن رار داده نشدهقانتقام به گردن موجودات  

مسئولیت ممکن است قصوراً و نه تقصیراً حاصل نشده باشد اما اگر احتمال آن وجود 

 .د قطعاًخواهد بوداشته و کسی کوتاهی یا تقصیری مرتکب شده باشد، مسئول 

 شدنلشكر مخالفین  یسیاه

است که شخصی آمده بود روایت شده  در مقاتل و همچنین در کتاب بحاراالنوار  
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شرکت کرده بود اما هیچ کرراری انجررام نررداده و و ابن سعد  کربال و در سپاه ابن زیاد  

شود در می از خواب بیدار، او بعد از قصه کربال روزی شودنمی  جنایتیهیچ  مرتکب  

 که بدنش فلج و دستش خشررک شررده بررود و سرررانجام هررم بررا برردبختی از دنیررا  حالی

فقط سیاهی رود که عالمه مجلسی رضوان اهلل علیه در خصوص چنین شخصی که می

»ال رحمرره   :گویرردمی  جنایتی هم مرتکب نشده است، بعد از نقل مرراجرالشکر بوده و  

شود که می نقل قول پیامبراهلل«؛ یعنی خدا نیامرزدش، که علّت آن در داستانی از 

لررذا در قصرره  .این است که سیاهی لشکر بودیجرم و جنایت تو    :فرمایندمی  حضرت

 این موضوع یک استثناء بوده و سیاهی لشررکر دشررمن امررام حسررین  امام حسین

  .استو جنایت بودن نیز جرم 

 پاسخ به شبهه 

پیروزی گریه و زاری پیروز شدند و برای  در پاسخ به این شبهه که امام حسین

بله، پیروز شدند، و قطعاً اسالم محمرردی الوجررود وحسررینی   :ضرورتی ندارد، فرمودند

خدا و بقررا و دوامررش برره برکررت البقاء یعنی: اسالم پیدایش و وجودش توسط رسررول

کرره  رسررول خرردا است، اما جد مطهر امام حسین  خون پاک امام حسین

دانستند که امام میرارداده در عین حالی که  قرآن مجید حضرتش را الگوی مؤمنان ق

کننررد، ولرری بررا ایررن حررال، برررای آن می  شوند و اسالم را جاودانهمی  پیروز  حسین

 رسول خرردابلکه طبق روایت  گریستند و عزاداری نمودند،  از بدو تولد  حضرت  

 .خواندند حضرت راروضه  حتی در عروسی حضرت زهرا

شررب و    که آن حضرت پیررروز شرردند ولرری دانند  که می نیز در عین حالی    امام زمان  

کنند و به جد شهیدشان خطاب نمرروده  روز برای آن حضرت به جای اشک، خون گریه می 

کنم«  مرری   برایت به جای اشک خون گریه   1؛ ألبکین علیک بدل الدموع دما »   : گویند و می 

 
 . از عبارات زیارت ناحیه مقدسه  1
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م بررا اشررک و  ترروأ   این خواست خداست که عاشورا و عزاداری و یاد اباعبررداهلل الحسررین 

 . جاودانه بماند گریه  

 طاقت فرسا است درک کربال

این معنی آمررده اسررت کرره: ممکنررات طاقررت   اطهار  ائمه  شریفه ازدر روایات  

لحظرره ای کرره حضرررت  درک لحظرره شررهادت حضرررت را نداشررته و ندارنررد، زیرررا

برراال ها آسررمانروح مقدسشان از بدن مبارک مفارقت کرد و به سمت   سیدالشهدا

برره آن آسررمان روح حضرررت را دیدنررد،  ی  به هر آسمانی که رسررید و مالئکررهرفت،  

جزء جزء بدنشان از دیدن آن صحنه به لرزش درآمد؛ و ایررن لرررزش ضجه درآمده و 

 .خواهد داشتو داشته ادامه ر طبق روایت ر و ارتعاش تا روز قیامت 

 فرهنگ عظیم عاشورایی

اکه بخشی از عاشورا اشک ریخررتن عاشورا هم »عِّبِّرات« است و هم »عِبرات«؛ چر

که نفس، روح و روان و عزاداری آن حضرت است    و گریه کردن بر امام حسین

امررا .  نمایرردو آمرراده پررذیرش حررق و حقیقررت میها را جال داده و صیقل نمرروده  انسان

قسمت دیگری از آن عبرت و درس گرفتن است؛ زیرا عاشورا یک فرهنگرری عظرریم 

ها در قرردیم و حررال برررای بقررای ملت  .فرهنگ درس بیاموزیماست که بایستی از این  

های سررازند تررا توسررط رشررادتهایی مانند اسطوره رسررتم و سررهراب میخود اسطوره

خیالی و بافتنی که برای قهرمان آن اسطوره در مقابل خصم بداندیشش بررا نرریش قلررم 

یمرره و گذارنررد، درس عبرررت گرفترره و ملررت خررود را بکشند و به نمایش میخود می

ای واقعرری و دارای جاودانه کنند، در حالی که ملت مسلمان و امت اسررالمی اسررطوره

هررا را ترین پندها و عبرتکه بهترین و عالیو واقعی ها و کماالت انسانی کل رشادت

دربردارد، در قهرمان آن یعنی امام حسین و آن هررم در مقابررل پلیرردترین خصررم    

و ایررن تنهررا مجسررم برروده و هسررت  دگی را داشررت  ها و درنرر بداندیشی که تمام زشتی
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امتیازی است که نصیب ملت مسلمان و امت اسالمی شده و باید قدر آن را دانست و 

جهانیرران معرفرری   و برره همررهدنیا رسررانده    کهن و بزرگ را به همهثروت فرهنگی  این  

 نماییم تا همه حسینی خواه و حسینی منش شوند. انشاءاهلل تعالی

 م حسین عزاداری اما

مختلررف، امررا مشررروع عررزاداری های شررما وظیفرره داریررد کرره در برگررزاری گونرره

فعالیت کنید و فقیهرران، یعنرری مراجررع تقلیررد کرره کارشناسرران   حضرت سیدالشهدا

کننررد و لررذا نبایررد در چنررین می حالل و حرام هستند حدّ و مرز امور جایز را مشخص

  .ش الزم چیزی گفتاموری به سخنان دیگران توجه کرد یا بدون دان

 محدود نمودن شعائر! 

و در نتیجرره گسررترش   درباره محدود شدن برخی از شعائر حضرت سیدالشهدا

سرری سررال بررا شررعائر ها  توان شعائر را محدود کرد؟ بعثیمی  مگر  :آن در دنیا فرمودند

گررذرد، هنرروز ها از آن میکرره سررالجنگیدند، عررزاداران را کشررتند و تررا اآلن  حسینی  

شود، با این حال ر حسررب نقررل ر در سررال اول پررس از می  دسته جمعی پیداای  هگوره

بیش از سی برابرِ سررالِ پرریش  در عراق، زوّار و عزاداران امام حسینها بعثیسقوط  

سی سال قبل در کنار کرراخ سررفید و   .نفر به کربال رفتندها  از منع شده بودند و میلیون

ز مناطق جهان حسینیه نبود، اما اآلن هسررت ایررن کاخ کرملین و در استرالیا و بسیاری ا

دارنررد و برپررا می:  وینصبون لهذا الطف»  :همان فرمایش رسول خداست که فرمودند

بایررد  .بلکه برررای )طررف( در تمررام نقرراط دنیررا  .نه فی هذا الطف«  ازبرای طف )کربال(

، رغررم همیشرره رو برره فزونرری و گسررترش اسررت بپررذیریم کرره شررعائر امررام حسررین

 .ظری نظر بدخواهان و کارشکنی کارشکنان و بدخیماننتنگ
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 مسئولیت ما در مقابل امام حسین 

ترروان برره دو موضرروع می  امام حسینی  ما نسبت به قضیههای  در بیان مسئولیت

  :اشاره کرد

و فرهنگ آن حضرت است، آن سان که چررون پرچمرری   معرفی امام حسین  .1

  ظاره کنند؛برافراشته شود و تمام جهانیان آن را ن

موضوع دوم مهمتر است، چندان که موضوع اول مقدمه ای برررای آن اسررت و   .2

  .است اهداف امام حسینو پیاده نمودن آن دنبال کردن 

 معنای ثاراهلل

آمررده از   « کرره در زیررارت امررام حسررینالسالم علیک یا ثاراهلل و ابن ثاره»

ظلوم و فرزنررد شررهید مظلررومی حی  لغت عرب، یعنی: سالم و درود بر تو ای شهید م

کننده خون به ناحق ریخته شده شما خداست، بنابراین اگرچه گفترره که منتقم و طلب

کرره در زیررارت   «ثرراراهلل جمله »ر« خون است اما معنی  أیکی از معانی »ثشده است که  

و ایررن معنررا برره هرریچ وجرره صررحیح نیسررت، باشد، نمی به معنای خون خداآمده هرگز 

در نتیجرره گرچرره   .تا ر والعیاذباهلل ر خون داشته باشرردعال جسم نیست  چراکه خدای مت

قطعرره از در این  «ثاراهلل جمله »به معنای خون است اما معنای گفته شده باشد که »ثأر«  

آن نیست بلکه یعنی: سررالم و گوید: »السالم علیک یا ثاراهلل و بن ثاره« زیارت که می

و جز خدا منتقم شد  تان در راه خدا ریختهنه خونمظلومادرود برتو و بر پدر تو ای که  

 کننده آن خون به ناحق ریخته شده نیست.و طلب

دهیم که »یا ابا عبررداهلل! شررما کسرری هسررتید کرره می  بنابراین در این جمله شهادت 

و لذا باید مؤمنین بلکه مسررلمانان و همرره جهانیرران   .انتقام گیرنده خون شما، خداست«

کند یا گفتاری که آنان را به نوعی سهیم در خون حضرت می  برحذر باشند از کاری

انجام ندهند تا ر و العیاذباهلل ر دست انتقام الهی آنان را در بر نگیرد و شامل حال آنرران 

 نشود.
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 ضرورت نشر فرهنگ حسینی

نوین برای نشر فرهنگ مقدس و غنی حسینی های  بر ضرورت به کارگیری رسانه

هجررری   61همان واقعه عاشورای سال  ،  امام حسین  صهق  :تأکید نمودند و فرمودند

و از طریررق ایررراد خطبرره و طرری  و حضرت زینب   امام سجادی  قمری به وسیله

بنررابراین، اگررر بررا برره   .رسرریدجمعیت زیادی از مسلمانان  سال به تدریج به اطالع  ها  ده

گ به طور خرراص و فرهنرر   نوین فرهنگ حضرت سیدالشهداهای  کارگیری رسانه

زنده و فراگیر به های به طور عام با برخورداری از پوشش جهانی و زبان  بیتاهل

  .اطالع جهانیان رسانده شود، قطعاً، گسترش و تکامل خواهد یافت

 نعمت همجواری با امامان و امامزادگان 

برخوردارید، لذا شایسررته   اطهار و امام زادگانی  شما از نعمت مجاورت ائمه

را کرره برررای دنیررا و آخرررت شررما هایی را مغتررنم شررمرده، فرصررتاسررت ایررن نعمررت 

سودبخش است از دست ندهیررد، چراکرره ممکررن اسررت زمررانی سررر رسررد کرره چنررین 

در ایررن برراره سررفارش کرررده،  دست ندهررد، چنرران کرره امیرالمررؤمنینهایی  فرصت

 ماننررد ابرهرراها  ؛ فرصتالفرصة تمرّ مرّ السحاب، فانتهزوا فرص الخیر»  :فرموده اند

و برردون اسررتفاده از  خیررر را غنیمررت شررماریدهای گذرد، پررس فرصررتمی  يی گذراا

 .دست ندهید

 دیدار با امام زمان

را برره   ه کنم که توفیررق دیرردارِ امررام زمررانچ  :روزی جوانی مؤمن به من گفت

نایررل آیررد، فیضرری   البته کسی که برره دیرردار امررام زمرران  :به او گفتم دست آورم؟

  .ا مهم تر از دیدار، کسب خشنودی آن حضرت استکند، اممی بزرگ کسب
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  رضایت امام زمان

ضررروری و بایسررته اسررت کرره در نسل جوان و نوجوان بر همه مؤمنان به خصوص 

رضررایت و  .بررا جرردیت بکوشرریم جهررت کسررب رضررایت و خرسررندی امررام زمرران

گیرررد، و رضررایت خرردای می  از رضایت خدای متعررال ریشررهزمان هم  خرسندی امام  

آید، و تقوی و پرهیزگاری بررا سرره مطلررب با تقوی و پرهیزگاری به دست مین  سبحا

 شود:محقق می

 ؛ر به جا آوردن واجبات مخصوصاً نماز اول وقت1

 ؛ر دروی از محرمات چه در رفتار و چه در گفتار2

ر رعایت اخالق و اداب اسالمی در همه چیز و با همه افراد مخصوصاً والرردین و 3

 یشاوندان.زن و فرزند و خو

 شناخت امام معصوم

برره دیگررران ر بررا  و شناساندن امامررت ائمرره معصررومین شناختِ امام معصوم

مسررأله مهررم هررر زمررانی اسررت کرره غفلت از مسأله شناخت و شناساندن امام معصوم ر  

از ایررن رو اگررر انسررانِ مکلررف، صررد سررال   .نهاده استها  خدای متعال بر عهده انسان

را با عبادت و راز و نیرراز ها ند و روزها را روزه بدارد و شبخدای متعال را بندگی ک

امررام زمرران با هوشیاری مسأله شناخت و شناساندن به صبح برساند، نسبت به کسی که 

  .، پاداش کمتری داردکنددنبال می مردمخود و به نسبت خود را 

   امام زمان  ت کسب رضای 

پایبندی به دو مطلبِ زیر از نیازمند مقدماتی است که    کسب رضای امام زمان

  :اولویت و اهمیتِ فوق العاده ای برخوردار است

بنابراین، انسان در برابررر عوامررلِ تحریررک   .دوری جستن و پرهیز از خشم است  .1

 .کننده خشم، باید خویشتن داری کند، خواه در امور فردی باشد یا اموری دیگر
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د دقیقه به محاسبه نفس خود بپردازد انسان روزانه، هرچند زمانی به کوتاهیِ چن .2

و گفتار و رفتار خود را با نزدیکان، خانواده، فرزنرردان، دوسررتان و بیگانگرران بررسرری 

 روایررت شررده کرره علرریحضرررت ن اکند، چراکه در حدی  شررریف، از امیرمؤمنرر 

 »حاسِبوا أنفسکم قبل أن تحاسبوا، وزِنوها قبل أن توزنوا؛ :فرمایندمی

حاسبه قرار دهید، پیش از آن که مورد محاسبه قرررار گیریررد و خویشتن را مورد م

خود را يدر ترازوی حسرراب کشرریا بسررنجید، پرریش از آن کرره يدر ترررازوی حسرراب 

  .کشیا سنجیده شوید

 معرفت امام 

ر و قبلی و معرفت نبوّت عامه و خاصه  ی  معرفت امام زمان متوقف به معرفت ائمه

رسوالن الهی، در رأس آن نبوت خاصه است کرره نبوت عامه یعنی نبوت همه انبیاء و  

و نیررز باشررد ر  یعنی نبوت حضرت ختمی مرتبت و رسررالت رسررول گرامرری اسررالم می

  .معرفت خدای تبارک و تعالی است

 نعمت امام معصوم

 .2و  برخورداری از سرپرسررتی امررام زمرران .1  :با توجه به این دو نعمت بزرگ

کنند، ما در قبال ایررن دو فضررل و نعمررت، چرره می  این که آن حضرت هماره ما را یاد

بر مردان و زنان با ایمان شایسته   :وظیفه ای داریم؟ سپس در مقام پاسخگویی فرمودند

و   است که هماره بکوشند تا خشررنودی و رضررایت آن حضرررت را برره دسررت آورنررد

خوشنودی حضرت با بندگی خدا، رعایت اخالق و آداب اسالمی، رهایی از عالیررق 

   .شودی و نافرمانی نفس و هواهای نفسانی محقق میدنیای



 

 

 

 

 

 دروس اخالقی  جمع پراکنده ای از 

 اهلل العظمی سید صادق شیرازیآیت

 برای طالب حوزه 

 

 اقتدا کردن به عالمان رب انى  -1

تردیدش نیست که ما و شما ر و دیگر علمرراش دیررن و طررالب علرروم دینررى ر وارث 

خى چند قرن، و وارث هزاران طلبه علوم دینى و استاد و ائمه هایى با سابقه تاریحوزه

مررا نرره اولررین گررروه هسررتیم و نرره آخرررین نسررل   .جمعه و جماعات و دانشمند هسررتیم

صرردیقه کبررری و    از راه قرآن کریم و راه رسررول خررداهمه ما باید    .خواهیم بود

م اجمعین پیروش و سالمه علیه فاطمه زهرا و دوازده امام معصوم صلوات اللّهحضرت  

که هررم خررود صررالح کنیم، و از زندگى علماش گذشته بیاموزیم و اقتباس کنیم تا این

  .یتعال ما بیاموزند، ان شاء اللّههاش آینده از باشیم و هم نسل

برایتان داستانى از گذشته حوزه علمیه شهر نجف اشرف، راجع به یکى از علماش 

روزش جوانى محصّل بوده سپس اسررتاد و بعررد ا مانند شمکنم که خود،  پیشین نقل مى

شیخ خنفر در زمرران   .عالم و مرجع تقلید شده منظورم مرحوم شیخ محسن خنفر است
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آیررد، در زیسررت و شرراید، آن گونرره کرره از شرررح حررالش برمررىصرراحب جررواهر مررى

صرردها نفررر در نررزد ایشرران شرراگردش   .مرجعیت بر صاحب جواهر تقدم داشررته اسررت

میان دهها نفر فقیه و مرجع تقلید شدند، که یکررى از آنرران مرحرروم   کردند و از آنمى

 1.شیخ محمد طه نجف است

گویند شیخ محسن خنفر در اواخر عمرش به مرضى دچار شد کرره او را خانرره مى

نشین کرد و در بستر انررداخت برره طررورش کرره نتوانسررت برره امررور مرجعیررت، از قبیررل 

بپررردازد، و  ...هرراش شرررعى وترردریس و تحقیررق مسررائل و پاسررخگویى برره پرسررش

از دنیا رفت ر صاحب جررواهر   .ه  1270اش به طول انجامید و سرانجام در سال  بیمارش

از دنیا رفته بررود ر در فاصررله وفررات صرراحب   1266چهار سال قبل از او یعنى در سال  

علیه  جواهر تا وفات شیخ خنفر، مرجعیت به مرحوم شیخ مرتضى انصارش رضوان اللّه

 .رسید

از آن جا که طبیعت مردم، غالباً، طورش است که وقتى شخصى بیمار و یا برره هررر 

شوند، اگر چه شخص مهمّى باشد، بلکه دلیلى از انظار غایب شد از حال او جویا نمى

شرریخ  !پرسررندرونررد و حررالش را نمررىکنند، به دیدارش نمىخیلى زود فراموشش مى

فقیه ر کارش به آن جا رسید که چیزش   خنفر ر این مرجع بزرگ و تربیت کننده دهها

 !اش را تأمین کندنداشت حتّى خوراک خانواده

 در این زمان یک کیسه بزرگ پر از اشرفى طال براش شیخ انصررارش رضرروان اللّرره

ایررن را نررزد شرریخ محسررن  :که سر کیسه را باز کند گفتشیخ بدون این  .علیه آوردند

شیخ انصارش   :این چیست؟ گفتند  :پرسید  .ندکیسه را پیش شیخ خنفر برد  .خنفر ببرید

داخررل آن  :شرریخ خنفررر پرسررید .این متعلّق به شماست :به شما سالم رساندند و گفتند

شیخ خنفر نشسررت و کیسرره را برراز کرررد و یررک اشرررفى   .اشرفى طال  :چیست؟ گفتند

 
، در جمع اعضاى دفتر ائمه جمعه و جماعات عراق از نجف اشرف  سخنرانى مرجع عالیقدر، حفظه اللّه   -1

 .ه. به دیدار ایشان آمده بودند 1427جمادى االولى سال 23که در 
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اش از آن را شکست و براش خود برداشت و بقیه را به کیسه برگردانررد برداشت و تکه

این را نزد شیخ انصارش باز گردانید؛ زیرا همین مقدار که برداشتم فعالً برایم  :گفت و

 .کافى است

وقتى کیسه را نزد شیخ انصارش برگرداندند، آنچرره را در کیسرره بررود میرران فقرررا و 

هرراش خیریرره و بررراش دیگررر طرررح ها و مجالس اهل بیررتاجد و حسینیهایتام و مس

 .خرج کرد

خنفر وفات کرد و معلرروم شررد همرران مقرردارش کرره از اشرررفى   چند روز بعد، شیخ 

 .اش کافى بوده استاش در ایام باقیمانده زندگىبرداشته براش رفع نیاز او و خانواده

آرش، شیخ محسن خنفر درگذشت و قریب ده سال بعد، شیخ مرتضى انصارش از 

اما آثار آنان گذرد  سال از رحلت آن دو بزرگوار مى  150و اکنون حدود    1دنیا رفت

 :فرمایندمى امیرالمؤمنین .فراموش نخواهد شدقیامت و داستانهایشان تا قیام 

لک خزّان األموال و هم أحیاء و العلماء ببباقون مببا بقببي الببدهر، أعیببانهم »ه

انررد، ؛ مال اندوزان در زمان حیاتشان هم مردهمفقودة و أمثالهم في القلوب موجودة

اند، پیکرهایشان ناپدید است اما یاد آنرران در ى است، زندهو دانشمندان تا روزگار باق

 2«.دلها موجود است

این ماجرا، در حقیقت، امتحان بزرگررى بررراش شرریخ محسررن خنفررر بررود؛ چرررا کرره 

بیمارش و نادارش و درد را تحمل کرد اما گول مررال دنیررا را نخررورد و سررربلند از دنیررا 

هرراش فراوانررى، تر اوقات با آزمایشاهل علم با شرایط سخت و دشوارش، و بیش  .رفت

خود را طورش تقویت کنند که دنبال شهوات و امیررال ایمان  شوند، لذا باید  مواجه مى

  :در روایات شریف آمده است .نفس کشیده نشوند

 
 این هر دو بزرگوار در نجف اشرف، در روضه مقدسه حیدریه، نزدیك باب القبله، مدفونند. -1

 القصیر فى فنون البالغه. ، من کالمه105خصائص االئمه، سید رضى، ص  -2
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الّلهم إنّي أعببوذ بببک مببن  :سمع رجالً یقول ابیطالبإنّ اإلمام علي بن »

»إِنَّمَآ أَمْوَ لُکُْم   :عزّوجلّ  دك، یقول اللّهأراك تتعوّذ من مالک و ول  :فقال  .الفتنة

همررام امررام  ؛الّلهم إنخ أعوذ بک من مُضببالّت الفببتن  :وَ أَوْلَبدُكُْم فِتْنَةٌ«ولکن قل

بار خدایا، من از فتنرره برره تررو   :گویدمردش مى  ندشنید  على بن ابى طالبحضرت  

 .برررشزندت به خدا پناه مىبینم که از مال و فرمى  :برم، حضرت به او فرمودندپناه مى

بار خرردایا، از  :اند«، بلکه بگوها و فرزندان شما فتنه»دارایى  :فرمایدخداش عزوجل مى

 1«.مبربه تو پناه مى ی گمراه کنندههافتنه

منشأ سعادت گذشتگان و راز برخوردارش آنرران از توفیررق الهررى عبررارت اسررت از 

هررا و فریفته نشدنشان برره زرق و برررق  هاش دنیا وها و مشکالت و مشقّتتحمل سختى

پررس، شایسررته  .لذا در تاریخ به عنوان علمایى بررزرگ جاویرردان شرردند  .هاش آنلذّت

سرگذشتشرران را  .است که شما نیز بررر شرریوه علمرراش گذشررته و در مسرریر آنرران باشررید

هاش آینررده هررم از شررما بیاموزنررد؛ زیرررا علمرراش مررا بخوانید و از آنان بیاموزید تا نسل

انررد و مررا بایررد آنچرره را برره تعالى علیهم میراث گرانبهایى براش ما گذاشته  وان اللّهرض

پس، هرریچ یررک از شررما نبایررد برره  .هاش آینده به ارث گذاریمایم براش نسلارث برده

تررر و تر یررا خانرره زیبرراتر و مرفررهفکر نوشیدنى گواراتر یا غذاش لذیذتر یا جامه لطیف

ترررین خانرره در وش فناپذیر باشد؛ زیرا نه خانه پیررامبر شرریکامثال این امور مادش و دنی

این چیزهررا مایرره افتخررار   .ترین خانه کوفهباشکوهدینه بود و نه خانه امیرالمؤمنینم

باشد این اسررت کرره از علررم و علما نیست، بلکه آنچه براش آنان مهم و مایه افتخار مى

 .تقوا و زهد بهترش برخوردار باشند

 ن از فرجام ستمگران عبرت آموخت -2 

اش اسررت برره نررام »الخلفرراء« و در نزدیکررى گلدسررته در اطراف شررهر سررامرا منطقرره
 

 .8939، انّه یکره ان یقال اللّهمّ انى اعوذ، ح 59، باب  137، ص 7وسائل الشیعه، ج  -1
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دو کیلررومتر بررا حرررم مطهّررر ایررن گلدسررته حرردود  .معررروف برره »الملویّرره« واقررع اسررت

در این منطقه گورهاش خلفاش بنررى عبرراس قرررار دارد، از   .فاصله دارد  عسکریین

 که حدود بیست سال ستم و سرکشررى کرررد وسی  عبامتوکل    حاکم ظالم:جمله گور  

اما  .را سر برید و هزاران نفر دیگر را آواره کردهزاران تن از دوستداران اهل بیت

اگر امروز کسى از شما به این منطقه برود نشانى از گورهاش عباسیان نخواهررد یافررت 

فى تاریخ   یکى از نکات شنیدنى که در کتاب »مآثر الکبراء  .حتى به اندازه یک آجر

روزش یکى از نوادگان حکّام بنررى عبّرراس بررا گروهررى از   :سامراء« آمده این است که

اش خواندنررد، فاتحرره    1دوستانش به سامراء رفتند و بر سر مرقد امامین عسررکریین

پرردران و   :یکى از آنها به آن نررواده عباسررى گفررت  .سپس به قبرستان بنى عباس رفتند

کردند و قدرت و شوکت و و بر نصف دنیا حکومت مى  اجداد تو خلیفه و شاه بودند

ثررروت و سررپاه و آدم و اسررلحه و همرره چیررز داشررتند ولررى اینهررا ر برره مرقررد امررامین 

چرره شررد کرره  .اشاره کرد ر در دست پرردران و نیاکرران تررو اسرریر بودنررد  عسکریین

ثرررش آینررد امررا از قبرهرراش اجررداد تررو اقبرهاش اینها آباد است و مردم به زیارتشان مى

ر   ر اشاره به ضریح امامین عسررکریین  چون اینها  :بینیم؟ آن مرد عباسى گفتنمى

 .بر حق بودند، و پدران و اجداد من بر باطل

 2آموختن مبارزه با »من« از علما

  :فرمایدخداش متعال مى

زد شود و آنچرره نرر آنچه نزد شماست نابود مى  ؛بَاقٍ  هللمَا عِندَكُْم یَنفَدُ وَ مَا عِندَ ا»
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 1«.تخداست ماندنى اس

نقل شده است که یک بار شیخ بهایى ر در زمانى که مرجعیت و زعامت شرریعه را 

داشت ر به زیارت عتبات عالیات به عراق رفت و در نجف اشرف با مقرردس اردبیلررى 

هاش علمى بود مالقات کرد و در مجلسى که که در آن هنگام از بزرگترین شخصیت

 .اش بحرر  درگرفررتدینى بود مابین آن دو بر سررر مسررأله هاشپر از علما و شخصیت

پس از مناقشات فراوان و ردّ و اثبات، شیخ بهایى توانست نظر خود را به اثبات رساند 

 .و بح  را ببرد

چند روز بعد، این دو عالم بزرگ بر سررر قبرررش در وادش السررالم رفتنررد و بعررد از 

مان مسأله را دوباره پیش کشید و با خواندن فاتحه کنارش نشستند و مقدس اردبیلى ه

شیخ بهایى به بح  پرداخت و با ادلّه محکم و قوش توانست شیخ بهایى را نسرربت برره 

آیررا در بحرر  آن روز مررا، شررما ایررن ادلّرره را   :شیخ بهررایى گفررت  .نظر خود قانع سازد

ا را بلرره، آن روز هررم اینهرر   :اردبیلى گفتمقدس  دانستید یا بعداً به آنها پى بردید؟  مى

که مقام علمى شما را که در مقام زعامررت مطلقرره مررذهب دانستم لکن از ترس اینمى

شرران دار سازم و شخصیتتان در چشم حاضررران کوچررک شررود، مطرررحهستید، خدشه

 .نکردم

گذرد و در طىّ این مدت هزاران طلبه مى  قصهاکنون قریب چهارصد سال از این  

ز بسیارش از آنان حتى نامى هم باقى نمانده اند اما ادر حوزه نجف اشرف تربیت شده

است در حالى که نام مقدس اردبیلى و امثال ایشان باقى مانده است؛ زیرا، آنچه براش 

نررام  .شودرود و نابود مىکند و آنچه براش غیر خدا باشد از بین مىخدا باشد رشد مى

و اش خررداش متعررال مقدس اردبیلى باقى ماند و تا ابد باقى خواهد ماند چررون فقررط بررر

 .کردمى خوشنودی او قدم برداشته و حرکت

هرراش زیستند اما اگررر برره کتررابآرش، در زمان مقدس اردبیلى، علماش بسیارش مى
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پررس،   .تراجم و تاریخ مراجعه کنید از بیشتر آنرران هرریچ نررام و یررادش نخواهیررد یافررت

اش نفسررانى ماندگار است که رنگ خدایى داشررته باشررد، امررا هواهرر   حرکت و رفتاری

 .فناپذیر و نابود شدنى هستند

کنید حرکت که طورش پیمایید، باید بین اینعزیزان! شما که اکنون راه علم را مى

که بر اثر آن مانند مقدس اردبیلى و شیخ بهایى و دیگران نامتان جاویدان بماند، یا در 

ایررن  .نتخاب کنیدشمار کسانى باشید که هیچ نام و یادش از ایشان باقى نمانده است، ا

اگررر بررراش خررداش سرربحان باشررند نررام شررما   .ها و اعمال شررما بسررتگى داردهم به نیّت

جاویدان خواهد ماند، امّا اگر براش غیر خداش متعال باشد از جاودانگى و مانرردگارش 

 .نام خبرش نخواهد بود

ت از اینها گذشته، خودنمایى از صفات نفس امّاره، و از شهوات و امیال نفس اسرر 

هررا و نقرراط که در باطن هر انسانى وجود دارد، و هر کسى دوسررت دارد کرره توانررایى

  .مثبت خود را نشان دهد

بنابراین، کسى که خواهان توفیق بیشتر است باید تصمیم بگیرد که خود را از این 

هرراش خصلت بد و ناپسند حفظ نماید، و این هم از طریق تسلّط بررر شررهوات و هرروس

 .نفس میسّر است

 1علما و بر پا داشتن دین 

  :فرمایدخداش متعال مى

ُقوا ِفیِه  یَن َو َْل َتَتَفرَّ ِقیُموا الِدَّ
َ
 أ

پا   بر  را  آن  دين  در  و  بیتداريد  اهل  به  تمسك  متفرق )با  و  نكرده  اختالف   )

 1«.نشويد
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  :فرمایدو مى

یَن ِعنَد ا   اْْلِءْسَلَُم  َللِإنَّ الِدَّ

 2« .ستدين نزد خدا همان اسالم ا

گیریم کرره خررداش متعررال مررا را برره اش میان این دو آیه مبارکه، نتیجه مىبا مقایسه

باشررد امررر انجام دادن کارهایى که موجب بر پا داشتن اسالم و اعررالش کلمرره آن مررى

توان به ساختن یک عمارت یررا سرراختمان تشرربیه بر پا داشتن اسالم را مى  .کرده است

مندانه زنرردگی شرررافت  ریزی یررکپایررهلررى بررراش  کرد؛ چرا که اسالم یک عنرروان ک

انسانی است که جوابگوی نیازهای روحرری و معنرروی، جسررمی و مررادی بشررر برروده و 

ها و احکام و آداب گوناگون در زندگى انسان است که عقاید و ارزش  ،جامع اخالق

مقصود از بر پررا داشررتن دیررن ایررن   .کنداش از احکام شرعى آنها را تعیین مىمجموعه

ست که همه مردم، از کوچک و بزرگ و مرد و زن، بدان ملتزم و پایبند باشند و برره ا

 .بنابراین، بر پا داشتن دین اعم از فهمیدن و شررناخت آن اسررت  .احکام آن عمل کنند

بر پا داشتن دین مستلزم ایمان و التزام به قوانین دیررن و پیرراده کررردن همرره احکررام آن 

 .است

 مقدمات بر پا داشتن دین

یکررى از آنهررا آمرروختن و فراگیرررش علرروم    . طلبررد ر پا داشتن دین، مقدماتى چنررد را مررى ب 

علرروم معررروف    : اسالمى و علوم مرتبط با آنها، مانند علوم عربى و بالغت، و به عبارت دیگر 

ص داشررته   به علوم دینى یا حوزوش است؛ زیرا، کسى که در علوم اسالمى مهررارت و تخصررّ
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دیان دیگر، بوی ه با علماش آنها مناظره کند و نادرستى عقایدشرران را  تواند با پیروان ا باشد مى 

 . هدایتشان نماید   بیت آنان تمام کند و به مذهب اهل به اثبات برساند و حجت را بر  

خداش متعال خواسته است که اهل حق و هدایت، راه هدایت و درستى را از روش 

ادرستى عقاید خود پررى ببرنررد، و شناخت و آگاهى انتخاب کنند، و اهل باطل نیز به ن

خداش  .راه خویش را از روش علم و شناخت یا بعد از اتمام حجت بر آنان، برگزینند

  :متعال فرموده است

ََّنٍة  حََْي َمْن َحىَّ َعن َ ِ َِ ََّنٍة َو َیْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َ ِ  1  ِلَّ
بايد زنده شود با دلیلى که    هرکه بايد هالک شود با دلیلى روشن هالک گردد و    هرتا  

 « .واضح زنده بماند

کند پرسیدم آیا صحت دارد که آن که در یکى از کشورها زندگى مى  فاضلیاز  

کشور یک میلیون و دویست هزار دانش آموخته براش تبلیغ مذهب باطل خود تربیت 

امررا  .شرروداین آمار به چندین سال پیش از این مربوط مى  :و آماده کرده است؟ گفت

حال حاضر تعداد این افراد به یک ملیون و پانصد هزار نفر رسیده است کرره برریش   در

نررد و همگررى منحرررف از مررذهب اهررل دهاز صد هررزار نفرشرران را زنرران تشررکیل مررى

  !باشندمى بیت

که ما در رویارویى با این جریان منفى موفق بشویم، بدون شک بایررد مررا براش این

مدش داشته باشیم، و براش این کار قبل از هررر چیررز نیز نیروهاش دانش آموخته و کارآ

  .باید علوم اسالمى را آموخت

 موجب تشیع دیگران شده است  واقعیت تشی ع

هزاران تن از علماش مذاهب دیگر داریم که بعد از عمرش تکیه زدن بر مسند تدریس  
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مبررارک    در برخررى از آنهررا ایررن تحررول   . و فتوا، مستبصر شدند و به مذهب تشّیع در آمدند 

مسّلم است که انسان اگر عررالم نباشررد    . روحى بعد از هفتاد و هشتاد سالگى رخ داده است 

اگررر    . تواند با عالمى از یک مذهب دیگر منرراظره و او را برره راه راسررت هرردایت کنررد نمى 

کسررى در برخررى منرراظرات علمرراش شرریعه بررا علمرراش دیگررر ادیرران و مررذاهب دقررت کنررد  

یکى از این مناظرات ر مررثاًل ر منرراظره سررید محمررد    . یابد مى شاهکارهایى از علم و معرفت  

باقر قزوینى با علماش یهود در شهر ذش الکفل عراق در حدود صد و پنجرراه سررال پرریش از  

 . این است که باع  شد شمارش از آنها به عالم نورانى اسالم و تشیع درآیند 

 خُبرگى در بازار علم

سأله جلب کررنم و آن ایررن اسررت کرره نظر شما را به یک م  خوب استدر این جا  

غببلّ و اش برره نررام »همان طور که در دنیاش کاال و اقتصاد و معررامالت تجررارش پدیررده

داریم، یعنى فروختن کاالهاش تقلبى به جاش کاالهاش اصل، در بازار علررم نیررز «  غشّ

شررود و باطررل چه بسیار است مواردش که در آنها حقایق تحریف مررى  .گونه استاین

پوشد و مغالطه ر اسررتداللِ باطررلِ حررق نمررا ر برره جرراش برهرران و اسررتدالل مى جامه حق

 .نشیندحقیقى مى

تواننررد عقیررق و یرراقوت و دیگررر همان گونه که فقط افراد خبررره و کارشررناس مررى

نها علماش درس هاش معمولى تشخیص دهند، همچنین تهاش قیمتى را از سنگسنگ

ر بررازار علررم، حررق را از باطررل جرردا سررازند و توانند دکه مىاند  خوانده و چیره دست

زیان و  .ناپاک را از پاک تمیز دهند و ناخالص تقلبى را از خالص و اصل باز شناسند

مررثالً، اگررر یررک نفررر،   .ناخالصى در بازار علم بسیار بدتر از زیان در امور مادش است

را بررا   ارزشها، به جاش عقیق سررنگ بررىبدون مشورت با کارشناس و خبره در سنگ

قیمت بسیار گررران بخرررد فقررط مبلررغ زیررادش از دسررت داده اسررت امّررا کسررى کرره برره 

یررک عررالم   .دهرردهاش گمراه کننده گرفتار شود دنیا و آخرت را از دست مررىمغالطه

 .شودرساند بلکه مانع گمراه شدن دیگران نیز مىوارسته، فقط به خودش سود نمى
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را به آن جلب کنم وجود خرافررات توجه شما  بازهم خوب استنکته دیگرش که 

لذا شما باید چند سالى را به تحصیل علم بپردازید  .فراوان در ادیان غیر آسمانى است

هاش علمى خود را تقویت نماییررد تررا در برابررر هررر و با یکدیگر مباحثه کنید و توانایى

ه اش که ممکن است بررا آن رو برره رو شرروید احسرراس نرراتوانى نکنیررد و برر گونه مغالطه

 نشرررتنها در این صورت است که موفق به   .شبهات با روش درست علمى پاسخ دهید

 .شویداسالم و بر پا داشتن دین مى

 بر پا داشتن دین، یك وظیفه همگانى است 

یعنى بر پررا داشررتن  .کندجمله »دین را بر پا دارید« امر است و امر افاده وجوب مى
عررراق، برره  بر پا داشررتن دیررن را مقیّررد  از طرف دیگر، خداش متعال    .دین واجب است
آیه اطررالق دارد، و   :به عبارت دیگر  .یا هیچ جاش دیگر نکرده استو  حجاز یا ایران  
بنابراین، بر هر انسانى واجب  .اش از دنیاوجوب بر پا داشتن دین در هر نقطه :این یعنى

، و ایررن است که در حدّ توان خود براش بر پا داشتن دین در هررر مکررانى تررالش کنررد
شررود بلکرره مرررد و زن در آن یکسررانند و هررر دو گررروه واجب منحصر به مردان نمررى

در طول ترراریخ  .شودمسئولیت دارند؛ زیرا امر قرآنى شامل مردان و زنان، هر دو، مى
انررد و از مکتررب اهررل ها ایستادهاند که رویاروش شبهات و مغالطهچه بسیار زنانى بوده
  .اندصیانت از عقاید و مقدسات پرداختهاند و به بیت دفاع کرده

 1پارسایى علما اقتدا به 

سررره، در حرروزه نجررف درس حدود یک قرن پیش از این، آخوند خراسانى قدس
روزش دو نفر از شاگردانش تصمیم گرفتنررد آمررار تعررداد حاضررران در   .دادخارج مى

اد و دیگرش جلو یکى از آن دو نفر جلو دِّرِ ورودش تاالر درس ایست  .درس را بگیرند
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 1200مجموعرراً    .و هر کدام آنها براش شمردن تسبیحى به دست گرفررت  .در خروجى
اما از ایررن تعررداد، چنررد نفررر نامشرران در ترراریخ   .طلبه در درس آخوند شرکت داشتند

لذا من به کلیه طالب   .مانده است؟ شاید صد نفر یا ر در باالترین فر  ر دویست نفر
 :کنممسلمانان عموماً، دو توصیه مهم مى علوم دینى خصوصاً، و به

 کسب کردن آمادگى علمى -1

ها و ضایع نکردن وقررت، بلکرره بهررره گرررفتن از آن از طریق مغتنم شمردن فرصت
 .براش علم و آموختن

 « تقواى راستین »احتیاط در دین  -2

، در ایام تحصیل خود، دوسررتى داشررت کرره بررا هررم درس شیخ مرتضى انصارش

قضررا را روزش از روزهررا هررر دوش آنهررا، مجموعرراً برریش از یررک فلررس   .خواندنرردمى

آیا موافقید با این فلس یررک  :دوست شیخ انصارش رو به ایشان کرد و گفت  .نداشتند

عدد نان بخریم و با هم نصف کنیم؟ شیخ انصارش موافقررت کرررد و آن آقررا برره بررازار 

آیا  :به او گفت .رما برخوردرفت تا نانى بیاورد اما در راهِ برگشت به فروشنده شیره خ

 .دهى؟ فروشنده قبول کرررد برره او شرریره دادبه اندازه یک فلس به من شیره قرضى مى

شیخ انصارش با دیدن شرریره روش نرران  .شیره را وسط نان گذاشت و نزد شیخ برگشت

او   .پول شیره را از کجا آوردش؟ ما که یک فلس بیشتر نداشررتیم  :تعجب کنان پرسید

آیا تو  :شیخ انصارش رو به دوستش کرد و گفت .فروش به من قر  دادشیره    :گفت

بایستى این کار را بکنررى؛ کنى که زنده بمانى تا قرضش را بدهى؟ تو نمىتضمین مى

هاش نان که شیره به آن نرسرریده حاال من از کناره  .کردچون نان تنها هم ما را سیر مى

  .مگذاراش را براش تو مىخورم و بقیهاست مى

روزها سپرش شد و سى سال از این ماجرا گذشت، و همدرسررى شرریخ انصررارش از 

در آن روز، شیخ انصارش مرجع بزرگى شررده بررود و   .ایران به نجف اشرف بازگشت

وقتررى او رسررید، شرریخ انصررارش درس را تمررام   .کرددر حرم مطهر علوش تدریس مى
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وست قدیمى وارد صحن آن د .کرده بود و طالب در حال خارج شدن از حرم بودند

که شد به شیخ انصارش که در حال خارج شدن بود برخورد و سالم کرررد و بررا لحررن 

یافررت؟ چرره شررد شد اگر رفاقتمان ادامه مىچه مى  :دوستى قدیمى خطاب به او گفت

که شما به این مقام بلند رسیدید اما من به جایى نرسیدم؟ شیخ انصارش رو به او کرررد 

که مررن آن شرریره را شاید به خاطر این  :دیمى و به مزاح گفتو با لحن یک دوست ق

 .نخوردم و شما نتوانستید آن را نخورید

اهلل مزاح بود اما در عین حال خررالى از درست است که سخن شیخ انصارش رحمه

اگر چه قر  گرفتن هیچ اشکالى ندارد و کسررى نگفترره کرره ایررن کررار   .حقیقت نبود

عاده شیخ انصارش برره او اجررازه ایررن کررار را نررداد، پررس، حرام است امّا احتیاط فوق ال

بنابراین، هر یک از  .پارسایى فوق العاده شیخ چیزش است که باع  جاودانگى او شد

خواهد جررزء آن شما از همین حاال باید با خودش بیندیشد و تصمیم بگیرد که آیا مى

شان باقى مانده است؟ هزاران فراموش شده باشد یا جزء آن تعداد اندکى که نام و یاد

خواهد که حتى بعد از گذشررت هررزار سررال نررامش برراقى بمانررد، بایررد دو هر کس مى

  .را به بهترین وجه به کار بنددفوق توصیه 

 1  فتن از پایدارى و اخالق رسول خداالگو گر

  :فرمایدخداش متعال در قرآن کریم مى

َقْد َتَن َلُكْم ِِف َرُسوِ  ا َوٌة َح   َلللَّ سََْ
ُ
وا اأ ن َتَن َیْرجََُ َ َّ َنٌة ََِِ ْوَم  َللسَََ َو اْلیَََ

ِخَر 
َ
 2 اأْل

 
، در جمع گروهى از طالب علوم دینى افریقا که در شب هفدهم ربیع االول  سخنرانى مرجع عالیقدر  -1

 ان آمده بودند.، به دیدار ایشه . به مناسب میالد سرور کائنات رسول خدا 1427سال
 . 21سوره احزاب، آیه   -2
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قطعاً براى شما در رسول خدا الگويى نیكوست، براى آن کس که به خدا و روز بازپسین 

 .داردو ايمان امید 

شود این است که قرآن به ما بدون شک، معنایى که از این آیه شریفه استفاده مى

بیرراموزیم؛ زیرررا علمرراش بالغررت   از رسررول خرردا  دهد که همه چیررز راىدستور م

 پس، تاریخ و زندگى رسول خرردا .ند«ک»حذف متعلّق افاده عموم مى  :گویندمى

را بخوانید و آنچه را اختصاص به آن حضرت داشته است، مانند وجرروب نمرراز شررب 

کرمه براش آن بزرگوار، و اختیار نه همسر با عقد دائم، و وارد شدن مسلّحانه به مکّه م

که براش آن حضرت، آن هم فقط براش یکبررار، مجرراز شررمرده شررد و بررراش دیگررران 

بخوانید و ببینید که آن بزرگوار با اسیران و بردگرران و  .مطلقاً جایز نیست، استثنا کنید

و  انبررا همسرانشرر   .انرردهکردان و منافقان چگونه رفتار مىکودکان و مؤمنان و گنهکار

 ان، بررا دشمنانشرر نداکردهچگونه معاشرت مى  انشاوندانشو نزدیکان و خوی  اناصحابش

 .اندساختهرا از اموال امّت جدا مى  شانچگونه اموال شخصى  .اندچه برخوردش داشته

به سیره آن حضرت به دقت بنگریررد آن  .اندکردهچگونه خداش سبحان را عبادت مى

گارش و نجررات در گاه از ایشان الگو و سرمشق بگیرید؛ زیرا کسى که خواهرران رسررت

 :فرمایرردآخرت است باید به رسول خدا تأسى جوید؛ چرررا کرره خررداش عزوجررل مررى

کته به این مناسبت، دو ن .دارد«و ایمان »براش آن کس که به خدا و روز بازپسین امید  

و از هر کرردام برره ذکررر را الزم است اشاره نموده    از زندگى و سیره پیامبر اعظم

بسیار است که سخن گفتن از سیره و زندگى آن حضرت   یک نمونه بسنده کنم؛ چرا

 .طلبدمى و وقت زیادی را

 پایدارى پیامبر خدا -1

کرره در ترراریخ  ندحررق چنرران پایرردارش و اسررتقامتى داشررتراه در  پیررامبر خرردا
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در ایررن برراره  .دنرر نظیررر ندار 1بشریت، حتى در بین دیگر پیامبران و فرسررتادگان الهررى،

زمانى که خررداش متعررال آن حضرررت را مبعرروث   :از جمله  .ردتوان دهها نمونه آومى

؛ بگوییررد تفلحوا  قولوا ال إله إالّ اللّه»  :با مشرکان این بود  انشانفرمود، نخستین سخن

 2«.نیست تا رستگار شوید خدایى جز اللّه

خدایى از چرروب،  :پرستیدنداز آن جا که مشرکان خدایان متعدد و گوناگونى مى

خدایى از آهن، خدایى از سنگ و گل، خدایى از طال و نقره و مس،   خدایى از پنبه،

اش و احیانرراً هررر فررردش بررراش اش و بلکه هر خانوادهو هر روستایى و هر قبیله و عشیره

ترره بودنررد، خود بتى داشت، و از آن جا که مشرکان با بت پرستى رشد و پرررورش یاف

شت، و برایشان غیر قابررل تحمّررل تأثیر زیادش بر آنها دا  لذا این جمله رسول خدا

 شما برادرزاده :ر آمدند و گفتند عموش پیامبر بود، به طورش که نزد ابوطالب

 :ییرردبگو ایشررانبرره  ...نررداد و جوانانمان را فاسد و منحرف کردهنخوانما را نابخرد مى

 دنکنیم که ثروتمندترین عرب شرروآنقدر برایش پول جمع مى  انداگر از فقر ناراحت

 .هرراش زیررادش نشرران دادنرردخو برراغ زرد و سررر .دهرریمرا بر خود سررلطنت مررىایشان و  

 ندتوانسررتمررى پیررامبر خرردا .نرردمنتقررل کرد سخن آنها را به پیامبرابوطالب

توانم هررر کررس این اعتقاد من است و براش اثبات آن دالیل عقلى دارم و مى  :دنبگوی

نیسررت و مررن فرسررتاده خرردا برره  ز اللّررهرا که با من بح  کند قانع سازم که معبودش ج

کرره دیگررر   نررد، بلکه پاسررخى برره آنهررا دادندسوش همه مردم هستم، امّا اینها را نفرمود

  :ندفرمودحضرت  .نتوانند چنان سخنانى را تکرار کنند

اگررر خورشررید را   ؛لو وضعوا الشم  في یمیني والقمر في یساری ما أردته»

 
مؤید این مطلب، این فرموده حضرت است که: »ما أوذی نبیّ مثلما أوذیت؛ هیچ پیامبرى به اندازه من    -1

 . 32، ص 3آزار و اذیت نشد«، الصحیح من السیرة، عاملى، ج 
 ر.، فصل فیما القى من الکفا51، ص 1نك: مناقب آل ابى طالب، مازندرانى، ج  -2
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 1«.کنمدر دست چپم، قبول نمى در دست راست من بگذارند و ماه را

شناسررد و آن بنابراین، هر کسى که حق را مررى  این است پایدارش رسول خدا

  :فرمایدچرا که خداش متعال مى .را باور دارد باید ایستادگى کند

ا ا َ  ََ اُلوا َر ََ َََ ِذیَن قََ َََّ ْ َو َْل ُُهْ  َللِإنَّ الََ هْْيِ
َََ ْوٌه َعلََ َََ اَل خََ َََ َُموا فََ َََ َّ اْسَتقََ

ُ
ُث

حَْز   2  وُنَن َِ
آنان   تحقیق  اللّهبه  ما  پروردگار  گفتند  آنان    که  بر  بیمى  کردند  ايستادگى  است سپس 

  .شوندنیست و اندوهگین نمى 

نه با خشونت یا ایجرراد و مهربانی  باید مقاومت و پایدارش کند اما با اخالق خوش  

 .وحشت یا درشتى و زوررعب و 

بیرراموزیم و بررا جرران و دل تصررمیم  بیایید ایسررتادگى و مقاومررت را از رسررول خرردا

مند شویم؛ بهره پایدارش ببندیم تا از دعاش ایشانبگیریم که با آن حضرت پیمان 

پذیرد و برراورش کرره دارد در پیشررگاه خررداش اش که مىنسبت به عقیدهزیرا هر انسانى

 در دنیا، در برابر جامعه خود، در برابر کسانى که خبرش به آنهررا  .سبحان مسئول است

پس، کسررى کرره برره رسررول   .ل استهاش آینده مسئورسد، و در برابر تاریخ و نسلمى

کسررى کرره برره  .رش ورزدپایرردا محبررت ایشرراناعتقرراد دارد بایررد در راه  خرردا

کسررى کرره برره  .یرردارش کنرردپاوالیررت ایشرران اعتقاد دارد باید در راه   امیرالمؤمنین

ایسررتادگى   محبررت ایشررانراه    معتقد است باید به خرراطر آن بررانو و در  فاطمه زهرا

آن دو والیررت د است بایررد در راه معتق حسینامام حسن و امام کسى که به   .کند

اعتقرراد دارد بایررد در  کسى که به بقیه امامان از اهل بیت .ایستادگى کند  بزرگوار

األعظررم صرراحب العصررر و الزمرران   ایستادگى کند، و کسى که به ولررى اللّرره  ایشانراه  
 

 .4، تفسیر سوره ص، آیه  228، ص  2تفسیر قمى، ج  -1
 . 13سوره احقاف، آیه   -2
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 .باید بر این اعتقاد خود پایدارش ورزدمعتقد است 

 اخالق پیامبر -2 

را ورق زنید و آن را با دقت بخوانید به خلق و  اگر تاریخ زندگى رسول خدا

شررواهد بررر ایررن  .خوش باعظمت و سجایاش بزرگوارانه آن حضرت پى خواهیررد برررد

ر   نرردکرددر مدینرره منرروّره زنرردگى مررى  زمانى که پیامبر  :مثالً  .یار استمطلب بس

یعنى دورانى که حاکم و رئیس دولت اسالمى و همه چیز تحت امر و نهى ایشان بود 

بادیه نشین آمد و رداش آن حضرت را چنان با شدّت کشید که ر انس بررن   شخصیر »

محمررد! اش  :لبه آن بر گردن ایشان رد انداخت، سررپس گفررتدیدم  گوید ر  مالک مى

تبسّم کنرران رو برره  پیامبر خدا  .به من بدهند  زد توستدستور بده از مال خدا که ن

 1«چیزش به او دهند ندو دستور داد نداو کرد

در صررورتى کرره   نرردو مقابله به مثل نکرد  ندبه عبارت دیگر، حضرت او را بخشید

این کار را بکنند، یا قصاصش   اند یارانشنند یا اجازه دهنتوش گوش او بز  ندتوانستمى

  :فرمایدمىچرا که خداش متعال   .دنکن

 2 َفَمِن اْعَتَدی َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْیِه ِِبِْثِل َما اْعَتَدی َعَلْیُكْم 
 .هر کس بر شما تعدى کرد، همان گونه که بر شما تعدى کرده، بر او تعدّى کنید

 .نرردبلکه با لطف و محبت رفتار کرد  نداما آن حضرت بدش را با بدش جواب نداد

یابید که بتوان حتى به او نزدیک شررد، چرره ز رئیس حکومتى را مىآیا در دنیاش امرو

 !رسد به کشیدن عبایش؟

توطئرره ایشان علیه و برخى از آنها   ندچند همسر داشت  رسول خدا  :نمونه دیگر

 

 . ، فى تواضعه و حیائه17نك: مکارم االخالق، ص   -1
 . 194سوره بقره، آیه   -2
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کردند به طورش که قرررآن آنهررا را سرررزنش و بلکرره ادبى مىیبکرده، اذیت، آزار و  

  :فرمایدتهدید کرد، آن جا که مى

ُه اُهَو َمْوَلَ َللَهَرا َعَلْیِه َفِإنَّ ااَفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما َو ِإن َتَ    َللِإن َتُتوَبآ ِإَ  ا
ََلََ ِْ ُْوِمِنَْی َو ا ِْ یُل َو َصََِلُح ا ٌَ ائِ َو ِجُِّْ ِه َُ  1  َكُة َبْعَد َذ ِلَك 

زن[   ]دو  شما  صورت    اگر  دو  هر  در  نكنید  توبه  يا  کنید  توطئه  ن  دلهايتاتوبه  )جهت 

انحراف پیدا کرده است، و اگر علیه او به يكديگر  کردن و آزار رساندن به رسول خدا(  

نیز ياور  ]کمك کنید، در حقیقت خدا خود سرپرست اوست، و جبرئیل و صالح مؤمنان  

 . اويند[ و گذشته از اين، فرشتگان ]هم[ پشتیبان او خواهند بود

؛ آن حضرررت تشررکیک کررردکرره در نبرروت حتى کار یکى از آنها به جایى رسید 

کرره  یرردکنادعررا مررىشررما  :گفت وایات آمده که آن زن به رسول خداچون در ر

و هیچ کس نقل نکرده است که آن زن بعد هم به نبوت حضرت   2؟یدپیامبر خدا هست

سررخنى رفررت، و   که بین، آن زن و پیامبراست  نقل شده    همچنین  .یقین پیدا کرد

، و جررز ئیرردبگو  :گفررت  آن زن برره رسررول خرردا  .ندور قرار داداپیامبر پدر او را د

 یمحکمرر سرریلى  که داور قرار گرفته بود ظاهر سازی کرده و  پدرش    .ئیدحقیقت نگو

 3!گوید؟دشمن خدا! پیامبر غیر حق مىاش  :زد و گفت دخترشبه صورت 

ادبررى بررى  که رسول خرردا  هم در تاریخ نیامده است، حتى یک بار  با این همه

 .شانیا در کردار شانگفتارمقابله به مثل کرده باشند، چه در را  اناز زنانشیکى 

هاش خرروب و و در بین آنها آدم  ندیاران زیادش داشت  رسول خدا  :نمونه دیگر

خیلى خوب و بد و خیلى بد هم وجود داشت، حتى بعضى از آنان، برره صررریح قرررآن 
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  :فرمایدآن جا که مى .کریم، منافق بودند

 َّ ََو َََِ َراِب ُمنَََ عََْ
َ
ََن اأْل ْوَلُكم مَََِّ َرُدوا اْن حَََ ِة مَََ َِدینَََ ِْ ِل ا هََْ

َ
ْن أ ِفُقوَن َومََِ

وَن ِإَ   َرد  َّ یَََُ
ُ

ِْن ُث ََ رَّ ُمُ مََََّ ُنَعِذَّ ْم سََََ ُن َنْعَلُمهَََُ ْم َنحَََْ اِق َْل َتْعَلُمهَََُ فََََ لََعَ الِنَّ
 1 َعَذاٍب َعِ ٍ  

من هستند  شما  پیرامون  که  نشینانى  باديه  از  برخى  ]نیز  و  مدينه  ساکنان  از  و  افقند 

بزودى آنان    .شناسیمشناسى، ما آنان را مى تو آنان را نمى   . انداى[ بر نفاق خو گرفته عده

 . شويدکنیم، سپس به عذابى بزرگ بازگردانیده مى را دو بار عذاب مى 

بیاموزیم و به ایشان اقتدا کنیم  لق و خوها را از رسول خداد این خُپس، ما بای

در مقابررل برردش کررردن دوسررتان و همسررایه و نزدیکرران و   .نند ایشان رفتار نمرراییمو ما

این هررم شرردنى   .ندکردمى  ر عمل کنیم که موالیمان رسول خدادیگران آن طو

بر امررر نیکرری هماننررد اقترردا برره رسررول خرردا و کسى که    .نیست مگر با تصمیم و اراده

ا برره دسررت آورد تررا ن امر نیک رکه آدهد  تصمیم بگیرد خداش متعال به او توفیق مى

کنررد و اقترردا    به رسول خدا  موفق شدهشمار کسانى درآید که  در    انشاءاهلل انسان

 .نمایرردذکر شده در آغاز بح  عمررل  کریمهو به آیه داده  الگوش خود قرار    ایشان را

 .آیدبه دست نمىخود انسان بدون تصمیم و اراده  الهی، پس، توفیق

کننررد، در آسرریا و در دنیررا زنرردگى مررى  انسانمیلیون  هزارها    بلکهبدانید که صدها  

و همچنین در قاره افریقا که هم اکنون قسررمت اعظررم   .اروپا و امریکا و جاهاش دیگر

پس، سعى کنید از این فضاهاش آزاد استفاده کنید  .آن آزاد یا در شرف آزادش است

ه همرره ایررن میلیونهررا را ب  و اهل بیت اطهار او  مصطفىو تاریخ و سیره پیامبر  

را  یقا یا مسلمان نیستند یا اهررل بیررتانسان برسانید؛ زیرا، نود درصد مردم مثالً افر
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انررد، اگررر حتى افراد متعصبى که شستشرروش مغررزش شررده  .شناسند اما معاند نیستندنمى

و سالمه علیه و علیهم را بشناسند   چهره حقیقى رسول گرامى و اهل بیت صلوات اللّه

گردند؛ زیرا، شاید یک کلمه یا یررک داسررتان یررا یررک سررطر شوند و برمىعو  مى

ماننررد آن عررالمى کرره اهررل   .عبارت درست و راست زندگى انسان را دگرگون سازد

شناخت اما توجه به حرف جرّ »مِنْ« در این آیه شریفه، مسیر زندگى او را بیت را نمى

  :تغییر داد

ِذیَن َءاَمُنوا َو  َللَوَعَد ا ْجًرا َعِ ََي  الَّ
َ
ْغِفَرًة َو أ ََِلَحَِت ِمْمُ مَّ  1 َعِمُلوا الصَّ

آن عدّه )از اصحاب رسول خدا( که دو ويژگی: ايمان)به خدا، رسول و اهل بیت(  خدا به   

بر رهنمون اهل بیت( دارا بوده و بر آن ثابت قدم ماندند و عده   و عمل صالح )مبتنی 

  .آمرزش و پاداش بزرگى داده است

ها و احادی  و ین عالم در این آیه شریفه تأمل و تدبر کرد و اندیشید و در کتابا

یررن او برره ا .تاریخ جستجو کرد و سرانجام حق را یافت و در راه آن پایرردارش ورزیررد

همگى بر صواب و یا آمرزیده نیستند و همه نتیجه رسید که اصحاب رسول خدا

 ...جررا آوردن نمرراز و روزه و حررج و  یا به  ر صحابى بودن رسول خداآنها به خاط

  .باشندمأجور نمى

اقترردا کنیررد و روش رسررول  ید در گفتار و کردار به رسررول خررداپس، شما با

را در زندگى خود پیاده نمایید، و پایدارش و اخالق خوش و نیکو را از آن   خدا

طه شما با اسحضرت بیاموزید؛ زیرا که میلیونها نفر در جهان منتظرند تا به سبب و به و

بان و رفتار و از طریق شما، با راه قرآن کریم، و با قلم و ز  راه و رسم پیامبر اعظم

که در این پس، آنها را محروم نکنید، و براش آن .آشنا شوند شما، با راه اهل بیت

بعررد از توکررل بررر خرردا و توسررل برره رسررول خرردا و اهررل بیررت زمینه موفق شوید باید  
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به کمر زنید و عمیقاً بیاموزید، و در سطح گسررترده فعالیررت دامن خدمت  آنحضرت،  

 .کنید

 1تحصیل علم یك فریضه است 

  :اندفرموده رسول گرامى خدا

بررر هررر مرررد و زن  ؛ تحصرریل علررمطلب العلم فریضة علخ كلّ مسلم و مسلمة»

 2«.تواجب اسیک فریضه الهی و مسلمانى 

رایط خررود، واجررب هسررتند، همان طور کرره نمرراز و روزه و حررّج و زکررات، بررا شرر 

  .باشدتحصیل علم هم بر مرد و زن واجب مى

حال کدامین علم استکه مانند نماز فراگیری آن بر همه فریضرره و واجررب اسررت؟ 

باشررد، و آن سرره علررم و دانررش سه علم و دانش استکه فراگیری آن برهمه واجب می

 عبارت است از:

 .خالق و آداباعلم ر 3فروع دین، علم ر 2اصول دین، علم  -1

توحید و عدل و نبوت و امامت و  و معرفتاصول دین شناخت علم مقصود از   -1

باعرر  بررا برهرران و دلیررل  اصررول دیررن  و معرفررت  شررناخت    .استبا برهان و دلیل  معاد  

و امامرران و اعتقاد و ایمان به خداش متعال و برره فرشررتگان و پیررامبران و اوصرریا تقویت  

از طرف دیگر، از  .شودمى  ی وحی و آسمانیهاو پیامها ، و تصدیق کتابروز قیامت

رسررول و امامرران و جانشررینان  کرره اوصرریا  ى برررد برره ایررنترروان پرر طریق اصول دین مررى

است و آخرینشان امام رالمؤمنین علىدوازده نفرند که نخستین ایشان امی  خدا

از نظرهررا ى  شهید شدند امّا امام منتظر زنده ولاز ایشان  ، و یازده نفر  مهدش موعود
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و دنیرراش آکنررده انشاء اهلل تعالی  د  نکنظهور مىآید که حضرت  میو روزش    اندغایب

ایررن دوازده نفررر برره همررراه  .ندسررازاز ستم و بیداد و انحراف را پر از عرردل و داد مررى

، یعنى از سهو و نسیان .چهارده معصوم هستند  بى فاطمه زهراو بى  رسول خدا

برره امررر  -و اطاعت از آنررانو محبت فقط ایشان کامل هستند   مصونند، و  اشتباه و خطا

 .باشدبر همگان واجب مى -خدا

شناخت و معرفررت نمرراز، روزه، خمررس، زکررات،   :فروع دینو مقصود از علم    -2

حج، جهاد، امر به معروف و نهرری از منکررر، تررولّی و تبرررّی و دیگررر احکررام زنرردگی 

د، و این یک نرروع رحمررت اسررتکه علررم روزمره انسان است اگرچه از روی تقلید باش

فروع دین مانند اصول دین الزم نیست از روی دلیل و برهان باشد، بلکه اجازه تقلیررد 

از یک مجتهد جامع الشرائط را نیز انسان دارد و با گرفتن رساله عملیه مرجع انتخاب 

 تواند به آن عمل کرده و طبق آن رفتار نماید.شده می

الق و آداب شناخت و معرفت آداب فردی و اجتماعی، و و مقصود از علم اخ -3

و برخررورد رفتررار فرررد و جامعرره و تعامررل  گفتار و  به    اخالق رفتاری و گفتاری مرتبط

همتایررانش خدای خود و با رسول و اهل بیت و با نفس و خویشتن خود، و با  انسان با  

 باشد.خود مین مانند همسر و فرزندان و نزدیکان و دوستان و همسایگان و همکارا

همان طور که شناخت اصول دین در حد نیاز بر همگان واجب اسررت معلوم باشد  

، فروع دیررن نیررز همررین با دلیل و برهان بدست آوردتوان آن را از طرق مختلف و مى

شررناخت همچنررین    .توان براش دانستن آنها به عالم فقیه مراجعه کردگونه است، و مى

آداب هم، در حدّ واجررب و حرررام، بررر هررر فررردش واجررب باید و نبایدهاش اخالقى و  

است و باید موارد ابتال به آنها را از طریق مطالعه زندگى و سرریره پیررامبر و اهررل بیررت 

المتقررین«   حلیةهای اخالق و آداب مانند »مکارم االخالق« طبرسرری و »و کتابایشان  

فراگرررفتن، برره   شایسته است که ایررن علرروم را، پررس از  .به دست آوردعالمه مجلسی  

 .دیگران نیز بیاموزیم

هررایى کرره بررا اخررالق و آداب مرررتبط هسررتند، بد نیست در این جا برره ذکررر نمونرره
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از زنان بسیارش نام برده که به هدایت دیگران از مردان بسیاری و نیز  تاریخ    .بپردازیم

لررم دختررر دییکی از آنرران:  ،  کنیمای از آن زنان اشاره میدر اینجا به نمونه  .برخاستند

 .زهیر هواخواه عثمان بود  .، استزهیر بن قین، از یاران امام حسینعمرو و همسر  

نیررز در همرران مسرریر حرکررت  رفت کرره فهمیررد امررام حسررینعراق مى او از مکّه به

ایررن افررراد   .فزاره و بجیله بررودقبیله  آن طور که نقل شده، زهیر با گروهى از    .کندمى

در یک  حسینامام آمدیم و با کاروان مکّه مى ن بجلى ازما با زهیر بن قی :اندگفته

 .ناخوشایندترین چیز براش ما این بود که با او در یک منزل پیاده شررویم .مسیر بودیم

اش نداشررتیم جررز در منزلگاهى فرررود آمررد و مررا هررم چرراره  حسینامام  اما یک بار  

اش و مررا در گوشرره نداش چادر زددر گوشهحسینامام  .که با او هم منزل شویماین

آمد و سالم   حسینامام    خوردیم که ناگهان فرستادهنشسته بودیم و غذا مى  .دیگر

 شررماالحسررین مرررا دنبررال  اباعبداللّرره !زهیر بررن قرریناش :کرد و وارد چادر شد و گفت

هر یک از ما هر چه در دستش بود افتاد و گویى خشکمان زد، زن زهیر   .ندفرستاده ا

! فرزنررد سرربحان اللّرره  :گفت  مه مراقب جریان بود زهیر را نهیب رفته وکه از پشت خی

برویررد و ببینیررد ؟! خرروب اسررت یرردرونمررى شررماو  اندفرستاده  شمارسول خدا در پى 

فرمایند و بعد برگردید و به غذا خرودن خررود ادامرره دهیررد، سررخن ایررن ایشان چه می

رفررت، و طررولى ام حسررینزد امرر نرر   خانم زهیر را از جا برکند، لذا او برخاسته و برره  

 نرردو دسررتور داد  نرردزد، آمدبرررق مررى  شان  نکشید که خوشحال و در حالى که چهره

و برره  هحرکررت کرررد را جمع کنند و به سوش حسررین  انمتاعشخیمه و بار و شتر و  

چون دوست ندارم از   .یدبرو  خود  نزد خانواده  .را طالق دادم  شما  :ندگفتخود  همسر  

هررر یررک از شررما   :نرردگفت  انسررپس برره همراهانشرر   .یر چیزش برسدغیر از خ  شمامن به  

 1«و گرنه این آخرین دیدار ماست تواند با من بیایددوست داشت مى
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توانررد زنرردگى یررک انسرران را طررورش تغییررر دهررد و بنابراین، یک زن با ایمان مى

برره  زهیر ر .دگرگون سازد که از دشمن امیرالمؤمنین به دوستدار و پیرو او تبدیل شود

لطف راهنمایى و تذکّر همسرش ر در شمار کسانى در آمد که هررر روز هررزاران نفررر 

 .ان بادپدر و مادرم به فدایت :گویندمى ایشانخطاب به 

یکى دیگر از این زنان، ام االسود بنت اعین بن سنسن است که توانست ده برررادر 

ة بررن اعررین اسررت کرره یکى از این ده نفررر زرار  .خود را به راه اهل بیت هدایت نماید

محدّثان بزرگى از نسل او به وجود آمدند و خدمات شایانى به تشیع کردند، از جمله 

توانند فعالیت مؤثرش در اخالق و آرش، همه مردان و زنان مسلمان مى  .ابوغالب رازش

آداب داشته باشند و از این طریررق خشررنودش خررداش تعررالى و رسررول او و اهررل بیررت 

 .آورند رسول او را به دست

 1چگونه از عنایت صاحب الزمان برخوردار شویم؟ 

تعالى علیه بارها به افتخار مالقات با آقررا   مرحوم سید مهدش بحرالعلوم رضوان اللّه

ر  نداز ایشان ر زمانى که مرجع تقلید بود .ندنایل آمده بود  امام زمان مهدش موعود

و در برردو  هلّه مسررافرت کرررداند که یک بار از شهر نجف اشرف به شهر حنقل کرده

به حلّه مردم به استقبالش آمدنررد و هررر یررک از اسررتقبال کننرردگان از سررید   انورودش

د، امّا سید آدرس و نام یکررى از کسرربه شررهر را از نکرد که میهمان او شوخواهش مى

وجو معلوم شد کسى کرره پس از پرس .شناختندولى بیشترشان او را نمى  ندآنها پرسید

گیرد یک کاسب معمولى اسررت کرره در یکررى از محررالّت شررهر را مى  انسید سراغش

مرررد  .دنرر گیررا مررى اناش دارد به او خبر دادند که سید بحرالعلرروم سراغشرر دکان ساده

دهى کرره در منررزل آیا اجازه مى  :سید از او پرسید  .خوشحال شد و خدمت سید رسید

 
سخنان مرجع عالیقدر در جمع گروهى از خواهران فعّال در عرصه فرهنگى و دینى از شهر اصفهان که    -1

 دیدار ایشان به منزل معظّم له در شهر مقدس قم آمده بودند. براى 



   333  ی اخلقیهاسفارش  و   هاتوصیه جمع پراکنده : دومبخش 

نهیررد، امررا خانرره مررن بسرریار با این کار بر بنررده منّررت مررى  :شما اقامت کنم؟ مرد گفت

سررید  .کوچک و ساده است و گنجایش پذیرایى از مالقات کننرردگان شررما را نرردارد

آیم و مالقات با مردم را در محل دیگرررش برگررزار فقط خودم به خانه شما مى  :گفت

 .کنممى

شررما یررک مرجررع  .این مکان مناسب شما نیست :امّا مردم اعترا  کردند و گفتند

سررید جررواب  .شررونداش زیادش از مردم به حضورتان شرفیاب مىعدهبزرگ هستید و  

هر زمان و در هر مکانى که شما انتخاب کنید براش مالقررات بررا مررردم خررواهم   :ندداد

  .همه با اصرار ایشان موافقت کردند و از آن متعجّب بودند .آمد

نرره آن را براش اقامت گزیرردن در خا  انمدتى بعد، از سید بحرالعلوم سبب اصرارش

حسب األمررر آقررا و مرروالیم حجررة بررن   :نداهلل گفتسید رحمه  .کاسب معمولى پرسیدند

آیررا سرربب آن را از آقررا پرسرریدید؟   :گفتنررد  .این کررار را کررردم  العسکری  الحسن

 :گفتنررد  .اش جز امتثررال امررر ایشرران نرردارممن گوش به فرمان آقا هستم و چاره  :ندگفت

توانید علّررت آن بنابراین، آیا مى .است اش از روش حکمتهمه تسخنان اهل بی

زمانى کرره میهمرران آن مرررد   :ندرا به نظر شخص خودتان برایمان بیان کنید؟ سید گفت

برره او  بودم بسیار میل داشتم بدانم که علت عنایت مولى صاحب العصر و الزمرران 

بررات اش است اما به همه واجاش دارد و آدم متدیّن و سادهچیست، دیدم زندگى ساده

مأمور شدم که در منزل او  وقتى به او گفتم که از طرف آقا .و فرامین پایبند است

مررن یررک کاسررب   :اقامت گزینم، تعجب کرد و از خوشحالى گریست! سپس گفررت

ساده هستم و اگر یک روز کررارم را رهررا کررنم شررب بایررد گرسررنه بخرروابم امررا سررعى 

 .پایبند باشم اسالماحکام و اخالق ام در حد توانم از دینم محافظت نمایم و به کرده

که به او اصرار و پافشارش کردم مطلبى برررایم بعد از آن  :دنگویسید بحرالعلوم مى

اش هاش او در زنرردگىاش از همه خیر و برکتگفت که من آن را علت برخوردارش

 .دانممى

ان این داستان وی گى خاصى ندارد؛ زیرا هر انسانى، خواه مرررد باشررد یررا زن، جررو
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سواد، خداش متعال دو قوه متضاد در وجودش به ودیعرره باشد یا پیر باسواد باشد یا بى

و ایررن دو از نفسررانی  یهررایکررى عقررل و دیگرررش امیررال و خررواهش :نهرراده اسررت

اش تواند به انرردازههاش آفرینش خداش بلند مرتبه است؛ پس هر یک از ما مىشگفتى

ات آن برترررش دهررد از عنایررت امررام که معتقدات خویش را بررر هررواش نفررس و شررهو

  .برخوردار گردد و به ایشان نزدیک شود زمان

 1باید امروز ما بهتر از دیروزمان باشد  

  :اندفرموده امام صادق

؛ هررر من استوى یوماه فهو مغبون و من كان آخر یومه شببرّهما فهببو ملعببون

تر باشررد او کس دو روزش برابر باشد او مغبون است، و هر کس آخرررین روزش بررد

 2.ملعون است

 :اندنیز فرموده موال امیرالمؤمنین

مررروزش بهتررر از ؛ زیرک کسى است کرره االکّی  من كان یومه خیراً من أمسه

 3.ددیروزش باش

شررود، هررر این سه وضعیتى که در این دو حدی  شریف آمده شامل هر فردش مى

 .ا کارمند، مرد باشررد یررا زن، بازارش باشد یغیرعالمعالم باشد یا  :خواهد باشدکه مى

ء گرانبهایى را بررا قیمتررى نررازل بفروشررد یررا معناش مغبون این است که انسان یک شى

بدیهى است که نتیجه این معامله افسرروس   .ء ارزان قیمتى را با قیمت گرانى بخردشى

 .و پشیمانى است
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ا توانررد روزش آن راگر انسان ضرر مالى کنررد یررا ثررروتش را از دسررت بدهررد مررى

توان جبران کرد؛ زیرا، آنچرره از دسررت جبران کند اما خسارت در عمر را هرگز نمى

اش را مطررابق هر انسانى که عمر خررود یررا روزهرراش زنرردگى  .گرددرفت دیگر برنمى

کسى  .یاد شده سپرش کند قطعاً زیان کرده و عمرش را باخته است  معاملهیکى از دو  

همچنین  .ست که ثروتش را دست داده باشدکه دو روز او مثل هم باشد مانند کسى ا

کسى که در تحصیل علم یا در تقرّب به خداش متعال از طریق عبادات و خرردمت برره 

مردم و تعامل خوب با خانواده و خویشاوندان و دوسررتانش ترقررى نکنررد ماننررد کسررى 

زیرررک ر آن طررور کرره در حرردی  پیشررگفته آمررده ر   .است که عمرش را باخته است

امروزش از دیروزش بهتر باشد، و لعنت شررده ر پنرراه برره خرردا ر کسررى کسى است که  

 .است که امروزش از دیروز بدتر باشد

هایى چون گوش و هاش فراوانى به انسان بخشیده است، نعمتخداش متعال نعمت

چشم و زندگى و عقل کرره خررداش متعررال آن را معیررار ثررواب و عقرراب قرررار داده، و 

هررا برره شررکل درسررت اسررتفاده و ن، انسان باید از این نعمتبنابرای  .قدرت کار و تولید

بردارش کند، و تصمیم بگیرد و با تمررام ترروان تررالش کنررد کرره امررروز او بهتررر از بهره

هررا و روزهرراش اش باشررد تررا بررر سرراعتدیررروزش، و ایررن مرراه او بهتررر از مرراه گذشررته

 .آید اش افسوس نخورد، و در دنیا و آخرت به توفیق و سعادت نایلزندگى

 1  تأس ى به حضرت صد یقه زهرا 

هسررتند، و  فاطمرره زهرررا  صدّیقه کبری حضرررتاز نسل    یازده امام معصوم

باشررند و حضرررت همرره خلررق مررى اینان الگو و حجت بر  .اطاعت از آنان واجب است

حسررن در حرردی  شررریف از امررام ایررن معنرری    .دنباشرر حجررت بررر ایشرران مررى  زهرا
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  :ودندکه حضرت فرم آمده استعسکرش

هرراش خرردا بررر ؛ ما حجتعلخ خلقه و جدّتنا فاطمة حجّة علینا  نحن حجج اللّه»

 1«.دنباشفاطمه حّجت بر ما مىحضرت دّه مان خلق او هستیم و ج

یرره ائمرره معنایش این است که بر امام حسن و امررام حسررین و بقاین حدی  شریف 

 .تأسّى جویند واجب است که به مادرشان اطهار

فضررل و مقررام   برره درجررهش متعال بر این تعلق گرفته است که هیچ زنررى  اراده خدا

زنى  .ز اوخلق نکند، چه پیش از او و چه پس ا فاطمه زهرا صدّیقه کبری حضرت

مادر ناتوانى دارم کرره دربرراره نمررازش دچررار   :آمد و عر  کردآن حضرت  خدمت  

برره سررؤال او  حضرررت فاطمرره  .شبهاتى شده و مرا فرستاده است تررا از شررما بپرسررم

زن سررؤال سررومش را   .جررواب دادنررد  حضرت  .زن سؤال دوم را پرسید  .جواب دادند

همچنرران جررواب او را   حضرتتا ده مرتبه پرسید و    .جواب دادند  حضرت نیز  .پرسید

دخت رسول اش :که زن از سؤال کردن زیاد خجالت کشید و عر  کردتا آن  .دادند

 .خواهى بپرررسهر چه مى  :فرمودند  هحضرت فاطم  .دهمیگر زحمتتان نمىخدا، د

در مقابررل کنند تا بار سنگینى به پشت بامى برد و    خواهشآیا اگر کسى را یک روز  

 :آیررد؟ زن عررر  کرررداین کار بر او دشرروار مررىآیا  صد هزار دینار به او مزد دهند،  

بررا خرردای متعررال  اش  من هم به ازاش پاسخگویى به هررر مسررأله  :حضرت فرمودند  .خیر

، پس به طریررق اولررى نبایررد بررر مررن دهدثوابم میریدهایى بیش از فرش تا عرش  مروا

  :فرمایندشنیدم که مى از پدرم يرسول خداا .و سنگین آیددشوار 

إنّ علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من خلع الکرامات علخ قدر كثببرة »

ألببف ألببف حتخ یخلع علخ الواحببد مببنهم   علومهم و ِجدهم فخ إرشاد عباد اللّه

ازای دو وی گرری کرره در آنرران آیند به ؛ علماش شیعه ما به محشر که مىخلعة من نور
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جدّیتشرران در برره انرردازه    -2اندازه فراوانررى علرروم آنرران و  به    -1دهند:  باشد ثواب می

شود تا جایى که به هررر بر آنان خلعت پوشانده مى، به ازای این دو ارشاد بندگان خدا

 1«.پوشانندر خلعت از نور مىیک از آنها هزار هزا

ر در  بانوان مررؤمن همه مادران ر و به طور کلى خواهران و بنابراین، شایسته است که 

مسررائل شرررعى و علرروم    . کنند تأسى    حضرت فاطمه زهرا  هر کارش به صدیقه کبرش 

  . را از حضرتش بیاموزند و بکوشند آنها را به همگنان خود نیز تعلیم دهند  اهل بیت 

پس سعى کنید    . هم در احکام و عقاید و آداب و سنن موجود است  هل بیت علوم ا 

  . ر به دیگران آموزش دهیررد   زهرا   وزید و ر با اقتدا به حضرت فاطمه آنها را عمیقًا بیام 

اش که در این زمینه کوشش و تالش نماییررد روز قیامررت برره سرررور زنرران عررالم  به اندازه 

هاش امروز مسائل شرعى و آداب و فرهنگ  م بسیارش از دختر خان   . نزدیک خواهید شد 

کررنم کرره تعطرریالت تابسررتانى را مغتررنم  بنابراین، به شما توصیه مررى  . دانند اسالمى را نمى 

هاش خویشاوند و محّله خود را جمع کنید و برایشان جلسات  شمارید و سعى کنید خانم 

یرررا هررر  آموزش اصول دین و احکام و اخالق و آداب و سررنن دینررى تشررکیل دهیررد؛ ز 

اول عمل کردن به احکام اسررالم، و دّوم امررر برره معررروف و    : کدام از ما دو وظیفه داریم 

مثاًل همه ما مکلفیم خمس بپردازیم و دیگران را نیز برره ایررن کررار تشررویق    . نهى از منکر 

نماییم؛ زیرا کسى که خمس بدهد اما امر به معروف نکنررد یررا دیگررران را برره پرداخررت  

ه یکى از دو وظیفه عمل کرده است، اما کسى کرره هررم خررودش  خمس ترغیب ننماید ب 

خمس بدهد و هم امر به معروف کند یا دیگران را به دادن خمس ترغیب نماید برره هررر  

دو وظیفه عمل کرده است، و کسى که هر دو کار را ترک کند هر دو وظیفه را ترررک  

  . کرده است 

یررد اگررر موفّررق نشرردیم برره این دو وظیفه، دو واجب مستقل از یکدیگرنررد، لررذا نبا

احکام دین عمل کنیم تبلیغ و تعلیم آنها را رها کنیم، بلکه باید، ضمن سعى و تررالش 
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براش تبلیغ و تعلیم احکام اسالم به دیگران، بکوشیم که خود نیز به احکام اسالم عمل 

 .گوییم به کار بندیمکنیم و آنچه را مى

 1تالش براى رفع نیازها و مشكالت مردم 

به نام شیخ محمد کوفى در شهر نجف اشرف سکونت علوم دینی  از طالّب  یکى  

هرراش مسررجد کوفرره را داشت و پس از مدتى منتقل به شهر کوفه شد و یکى از غرفرره

براش سکونت خود انتخاب کرد، و از کسانى بود که به زیارت مسررجد سررهله اهتمررام 

د ابوالحسن اصفهانى این داستان مربوط به عصر مرجع بزرگ شیعه، جناب سی .داشت

در آن روزها به هر طلبه یک دینار با مقدارش نان به اندازه خورد و   .شوداهلل مىرحمه

هررا برره حسرراب و طالب آن مقدار نان را از نررانوایى  نددادخوراک یک ماه شهریه مى

 .گرفتندسید مى

رفررت و مقرردارش پنیررر و اش یک بار به نجررف اشرررف مررىشیخ محمد کوفى هفته

کرد تا بتواند ظرف یک هفته استفاده کنررد و در خرید و آنها را خشک مىمى  ماست

خررادم مسررجد کوفرره نیررز اگررر غررذایش اضررافه  .گرفتکنار آن یک وعده نان هم مى

 .یک روز شیخ محمد نزد سید ابوالحسن رفت و زد زیررر گریرره  .دادآمد، به او مىمى

هررا در جسررتجوش آقررایم سررال مررن :کنى؟ گفررتچرا گریه مى  :وقتى سید از او پرسید

بودم و یک مرتبه ایشان را دیدم امررا نشررناختم و وقتررى   العسکری  بن الحسن  حجة

در راه  :چگونه این اتفاق رخ داد؟ گفررت :ندسید پرسید .از نظرم غایب شدندشناختم  

رفتم کرره احسرراس کررردم کسررى پشررت سررر مررن مسجد کوفه به مسجد سهله پیاده مى

از یررک دینررار و مقرردار   :خورش؟ گفتمخ محمد! از کجا مىشی  :او به من گفت  .است

برره سررید  :فرمودنرردبرره مررن  .دنکننانى که سید ابوالحسن اصفهانى به طالب کمک مى

»از خودت وقتى بگذار و در تاالر بنشین و به رفع حوایج مردم بپرداز،  :ابوالحسن بگو

 
 در شهر مقدس قم. ارمندان دفتر معظم له کسخنان مرجع عالیقدر در جمع  -1



   339  ی اخلقیهاسفارش  و   هاتوصیه جمع پراکنده : دومبخش 

و ایررن سررفارش را   هشتاش برداسید ابوالحسن بالفاصله ورقه  .«خواهیم کردما کمکت  

هر زمان که بر اثر کارهاش   :نداهلل گفته ااند که سید رحمهنقل کرده  .ندیادداشت کرد

کررردم ایررن ورقرره را روزانه و پرداختن به مسئولیتهایم احسرراس خسررتگى و فشررار مررى

خواندم و خسررتگى ام از بررین را مى  داشتم و سفارش موالیم حضرت حّجتبرمى

 .کردمو روحیه مى رفت و تجدید قوامى

 ، اما توصرریه مررروالیمان صرراحب العصررر و الرررزماناز دنیا رفتندسید ابوالحسن  

بنررابراین، مررا نبایررد برره خسررتگى  .هرمچنان براقى است و سفارشى براش همگرران اسررت

یا وقتم   ،این کار من نیست، یا در شأن من نیست  :مجال بدهیم، و باید از عباراتى مثل

بیشتر اوقررات خررود را  ش کنیم؛ چرا که ائمه هدش و اطهار مادور  ...ارزش دارد و

تر و عزیزتررر از اوقررات آن وقت ما که مقدس  .گذراندنددر راه رفع نیازهاش مردم مى

 .بزرگواران نیست

شاید یکى از ما قدرش از وقت خود را براش یک شخص ساده صرررف کنررد و در 

وم شررود کرره آن شررخص ولیّررى از حد توان نیازهاش او را برآورده سررازد، و بعررد معلرر 

سررید الشررهدا امررام  از حضرررتچنان که در حدی  شریف   .اولیاش خداش متعال است

  :آمده است حسین

و أخفببخ أولیبباءه فببي النبباس   :...عزّوجلّ أخفخ أربعببة فببي أربعببة  إنّ اللّه»

خررداش  ؛...يتعببال  فالیستصغرنّ أحدكم أحداً فإنّببه یوشببک أن یکببون ولّیببا للّببه

 .و اولیررایش را در میرران مررردم:...هار چیز را در چهار چیز نهان کرده اسررتعزوجل چ

پس هرگز کسى را کوچک نشمارید؛ زیرا ممکن است که همان شخص ولىّ خداش 

 1«.تعالى باشد
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 1ت مزد به قدر زحم

  :خداش عزوجل فرموده است

فََیمْکُثُ فِببخ الْببأَرْضِ كَببذَ لِببکَ   فَأَمَّا الزَّبَدُ فََیذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ»

رود، ولى آنچه به مردم سررود امّا کف، بیرون افتاده از میان مى  ؛...الْأَمْثَالَ  هللیَضْرِبُ ا

 2«.زندخدا مِّثِّلها را چنین مى .ماندرساند در زمین باقى مىمى

د خداش تبارک و تعالى احوال دنیا را به سیالبى تشرربیه فرمرروده کرره در مسرریر خررو

روبررد و بررا بسیارش از اشیاش سبک مانند خار و خاشاک و پوشال و امثال اینهررا را مررى

شرروند امررا بعررد از برد، و چون این اشیاء سبک هستند بر روش آب شناور مررىخود مى

 .مانندشوند و چیزهاش سودمند و مفید باقى مىروند و ناپدید مىمدتى از بین مى

 .رفته است که امور دنیا خالى از مشکالت نباشنداراده خداش متعال بر این تعلق گ

بینید برترین مخلوقات خداش متعال و کسانى که خدا همه به همین دلیل است که مى

 انفاطمه و پدرشرر حضرت عالم را به خاطر آنان و به طفیل وجود ایشان آفرید ر یعنى  

اع آزارهررا و ر در راه تبلیررغ پیررام پروردگارشرران بررا انررو  انو فرزندانش  انو شوهرش

اگر امروزه مؤمنرران مبلّررغ برره خرراطر   .ها رو به رو شدندها و مخالفتها و اعترا ستم

هرراش منفررى یررا مشررکالتى مواجرره شرران در فررالن مکرران بررا واکررنشهاش تبلیغىفعالیت

هایى باشد کرره گذشررتگان صررالح مررا از خررود نشرران شوند، شاید علتش فداکارشنمى

شهر اصفهان   :مثالً  .باشد که در این راه تحمل کردند  هایىها و مشقتدادند و سختى

ر که امروز یکى از شهرهاش معروف در پایبندش به تشیع است و مبلغان بسیارش را برره 

اش از تاریخ نه تنها در برابررر فرستد ر اهالى آن در یک دورهاطراف و اکناف عالم مى

تررى طاقررت شررنیدن کلمرره دادنررد بلکرره حمبلغان و علماش تشیع واکنش منفى نشان مى

 
اللّه   -1 پایان کار تبلیغى  که پس    اروان بزرگ فاطمیه اصفهانک، در جمع  سخنان مرجع عالیقدر حفظه  از 

 ه. با معظّم له دیدار کردند.   1427جمادى االولى سال   17اول فاطمیه، در روز چهارشنبه  خود در دهه
 . 17سوره رعد، آیه  -2
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هرراش علمرراش اعررالم ماننررد عالمرره هررا و فررداکارش»شیعه« را نداشتند، اما بر اثررر تررالش

تعالى علیهم  رضوان اللّه  انامثال این بزرگوار  شیخ بهایی و  مجلسى و محقق کرکى و

الیت و دوسررتدار اهررل بیررت رسررول اصفهان امروز به یکى از شهرهاش بزرگ پیرو و

 .ستتبدیل شده اخدا

اگر برره کترراب »شررهداء  .برخورد منفى با مبلّغان شیعه، امروز کمتر از گذشته است

شررود کرره تعالى علیه مراجعه کنید برایتان معلوم مررى  الفضیله« عالمه امینى رضوان اللّه

هررا ها و شررکنجهچه آزارها و مشقت  لح ما در راه ترویج علوم اهل بیتسلف صا

  .اندنان را زنده زنده سوزاندهحتى برخى از آ .اندتحمل کرده

حدود هزار سال پیش از این، درس خوانرردن و نوشررتن و تحقیررق و پرر وهش کررار 

طلبید، بسیار سختى بود؛ زیرا، جمع آورش فقط چند حدی  تقریباً یک سال زمان مى

هرراش بسرریارش را در سررفر برره کرد و سختىو گاه یک نفر نیروش زیادش را صرف مى

  :را بشنود که   رسول اکرمز فالن محدّث مثالً این حدیخرید تا اجان مى

على با حق است و حررق   عليّ مع الحقّ و الحقّ مع عليّ یدور معه حیثما دار؛»

 1«.چرخدمى حضرت بچرخند حق هم با حضرتبا على است، هر جا 

  :یا این حدی  را که

 ایشانهر کس فاطمه پاره تن من است، ؛فاطمة بضعة منّي من آذاها فقد آذاني»

 2« .را بیازارد مرا آزرده است

یررابى برره یررک حرردی  در آن زمرران از فررراهم آوردن چنرردین  دست  به جهت این که 

بلکرره هررر کررس یررک ورق کرره در آن حرردیثى    . تررر برروده اسررت کتاب در زمان ما سررخت 

  . داشت، جانش در خطر بود بود با خود مى   از مناقب حضرت زهرا پیرامون منقبتى  

 
 .224و   135الفصول المختاره، مفید، ص  -1
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 شیع اصفهان ت عواملاز 

کرررد و  ( در کوفرره زنرردگى مررى ی سررخت تقیرره جوانى )در آن زمانها  شود که: نقل می 

گذرانده و احادی  زیادش درباره والیت اهل  عمرش را در خدمت به علوم اهل بیت 

خررواهم  مررى   : جمع آورش کرده بود و آنها را به رفقایش نشان داد و گفت  بر بیت پیام 

و به خصرروص اصررفهان شررروع کرررده و  رم تا در بقیه مناطق  این اوراق را از کوفه بیرون بب 

این کار خطرناک است!! اما از آن جا که جوان مصمم   : رفقایش به او گفتند  . منتشر نمایم 

بود به هر قیمتى شده این کار را انجام دهد، رفقایش برره او پیشررنهاد کردنررد کرره برره بصررره  

و را از رفررتن برره شررهر اصررفهان بررر  برود چون در آن جا تعداد کمى شیعه وجررود دارد، و ا 

هایش همان اصفهان را انتخاب کرد و رخررت سررفر  لیکن او براش تبلیغ نوشته   . حذر داشتند 

به سوش این شهر بربست و رنج سفر را، مانند گرسنگى و خطر حیوانات درنده و راهزنرران  

ان خریررد  کند بکشند، به جرر و جاّلدانى که مأمور بودند هر کسى را که به تشیع دعوت مى 

و شروع به فعالیت تبلیغى خود کرد و احررادیثى را کرره یادداشررت کرررده بررود انتشررار داد و  

 . سرانجام هم در این راه به شهادت رسید 

هررا و زحمررات آنهررا بدون شک، این جوان و علماش صالح گذشته ما که با تررالش

هنررد اصفهان به یک شهر شیعى تبرردیل شررد، در روز قیامررت مقررام بسرریار برراالیى خوا

 .خواهند داد داشت، و پاداش آنها را خود رسول خدا و ائمه اطهار

ها و مشکالت در کار تبلیغى یک امر بدیهى است؛ بنابراین، مواجه شدن با مشقت

بترسیم، بلکرره کالت در راه ترویج فرهنگ اهل بیتما نباید از آزار و اذیت و مش

  .ها کنیمها و رنج نذر دشوارشباید با اقتدا به گذشتگان صالح خویش، خودمان را 

 عطی ه قرآن:  شیعهمفس ر 

از ترس بیدادگرش حجاج بیست  ایشان .»عطیّه« یکى از علما و مفسّران کوفه است

بعد از ایررن   .ندکردترین شرایط زندگى مىاش در سختو با خانواده  هسال آواره بود

ایررران دسررتگیر  او را در یکررى از منرراطق ثقفی: جالد معروف آن زمررانمدت، حجاج  
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 .یکی یکرری بکننرردرا    موی محاسن اوکرد و دستور داد او را چهارصد شالّق بزنند و  

صرردیقه کبررری حضرررت ادی  مربوط به مناقب  همه اینها به خاطر آن بود که وش اح

 .ندکردرا نقل مى زهرا فاطمه

ایررن   .آینرردبرره شررمار مررىدر شرررع اسررالم  هاش کار تبلیغى از امور با ارزش  سختى

دارنررد و عاقبررت تلخررى آنهررا شرریرین  بسیار زیررادیها و دردها در نزد خدا ارزش رنج 

مررا را برره درس گرررفتن از زنرردگى   معصررومینائمرره  ، رسول خدا و  قرآن کریم    .است

اگر به صفحات تاریخ مراجعه کنید خواهید دید که مؤمنان   .اندگذشتگان فرا خوانده

انررد، ها قرار داشتهانواع آزارها و شکنجهبسیارش ر امثال آن جوان کوفى ر در معر   

بحمداهلل با اینگونه فشارها روبرو نیستید و   شماها  .اندهاش جالّدان جان دادهزیر تازیانه

معموالً زحمت و رنج تبلیغ با به دست آمدن ثمرات خوب آن برطرف شده و از بررین 

حضرررت  کبرررشد کرره در برابررر صرردیّقه ؛ پس مبادا یک وقت از کسانى باشرریرودمی

پس، هیچ کار تبلیغررى را کوچررک   .احساس تقصیر و شرمندگى کنید  فاطمه زهرا

اش را در این زمینه دست کررم نگیریررد؛ زیرررا، شرراید حتررى یررک نشمارید و هیچ کلمه

بسیارش   منجرّ به این شود که افراد  نمائیدبیان میکلمه به ظاهر ساده و کم اهمیت که  

ا و هدایت شوند و بسیارش از کسانى که شما آنهررا بین  به برکت نورانیت اهل بیت

کار خوب و زیبایى کردید  :توان گفتشناسید شیعه شوند، در این صورت مىرا نمى

پررس مطمررئن   .نمودیررد  را صرف تبلیغ و نشر علوم اهل بیررتکه ایامى از عمرتان  

عمررل  اید و هر تالشى که در ایررن راه بررهباشید که آنچه از رنج و سختى تحمل کرده

عاش موالیمان اید نزد خداش عزوجل محفوظ است و مورد عنایت و مشمول دآورده

  .خواهید بود األعظم بقیة اللّه
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 1شودگونه عمرها طوالنى مىاین  

دو برررادر   که در ایّام حضرت امام موسى کرراظمآمده است    هدر روایات شریف

در آن جا  .روستایى رسیدند از شهر خود به قصد مکّه مکرمه خارج شدند و در راه به

پیرامون چیزش با هم اختالف پیدا کردند به طورش که دعوایشان افتاد و برره یکرردیگر 

یکررى از آنهررا ر برره نررام  .بد و بیراه گفتند و از هم جدا شدند و هر یک از راهى رفررت

  .یعقوب ر آمد و به تنهایى وارد مکه مکرمه شد و به طواف پرداخت

 :فرستاده حضرت آمد و به او گفررت  .نددر پى او فرستادشخصى را  امام کاظم

فرسررتاده حضرررت   .آرش  :موسى بن جعفررر را ببینررى؟ مرررد گفررتحضرت  خواهى  مى

هررا را پشررت و سپس به راه افتاد و او هم به دنبررالش رفررت و پرریچ خم  دنبالم بیا  :گفت

  .سرگذاشته تا به خدمت حضرت رسیدند

یعقوب! تو دیروز آمرردش و اش   :ندفرمودن  و سالم علیک نمودبا دیدن او    امام

میان تو و برادرت در فالن جا دعوایى شد به طورش که یکرردیگر را دشررنام دادیررد، و 

اکیررداً برحررذر چنررین کارهررایى    از  را  شمااین از دین من و دین پدران من نیست و ما  

را از   بزودش مرگ شررما دو تررن  زیرابترس؛    مانندبی، پس، از خداش یکتا و  نماییممی

کرره برره برادرت در همررین سررفر پرریش از آنسپس حضرت فرمودند:   .کندهم جدا مى

 .اش پشرریمان خررواهى شرردمیرد و تو به خاطر رفتارش کرره کررردهاش برسد، مىخانواده

علتش هم این است که شما دو برادر از یکدیگر بریدید، در نتیجرره، خرردا عمرترران را 

  .کوتاه کردبریده و

 رسد؟ ایت شوم، من، اجلم کى مىفد :مرد عر  کرد

به جهت اینکه در راه گذر خود را به اجل تو هم رسیده بود امّا   :ندفرمود  حضرت

بیست سال   ات قرار دادی و به او کمک کرده و صله رحم نمودی، خدای متعالعمه

 
جمادى   27رجع عالیقدر، در جمع اعضاى »کاروان نور رضوى« از عربستان سعودى که در  سخنان م  -1

 ه . به دیدار معظم له آمده بودند.  1427االولى سال
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  .به عمرت افزود

اش همن آن مرد را در حج دیدم و به من گفت که برادرش به خانواد  :راوش گوید

 1.نرسید و در بین راه مرد و همان جا به خاک سپرده شد«

شود؛ بنابراین، اختصرراص عین این ماجرا در هر زمانى و براش همه مردم تکرار مى

عاقبت کار بد مخصوصاً بررد رفتررارش بررا والرردین و قطررع رحررم   .به این دو برادر ندارد

برره والرردین و صررله کوتاه شدن عمر است و بر عکس، کار نیک بوی ه نیکررى کررردن  

سررت کرره در احادیرر  شررریف ایررن چیررزش ا .افکنداجل را به تأخیر مىبا ارحام  رحم  

 2.آمده است

لذا هر فردش باید تصمیم بگیرد در حدّ توان و امکانش کار خیر انجررام دهررد، هررر 

اندازه که باشد، و هیچ گاه این کار را ترک نکند، خواه نیکى کردن به والدین باشد 

و در خدمت کررردن برره احرردش از مررردم   .اوندان یا همسایگان یا همکارانیا به خویش

  :فرمایندمىعلىحضرت  انامیرمؤمن .کوتاهى و سستى نورزد

تقببي فإنّهببا  وصدقة العالنیة فإنّها تدفع میتببة السببوء، وصببنائع المعببروف  »

کنررد، و نیکوکررارش از صدقه دادن آشکار از مردنِ بد جلوگیرش مى؛  مصارع الهوان

 3«.دداروط در پستى و خوارش نگاه مىقس

، ماننررد سررتم کررردن و اذیررت هاها و برردیزشتیاز طرف دیگر، خوددارش از همه  

و امثال اینها، نیز اهمیت دارد؛ زیرررا، کررار بررد ر پنرراه برره خرردا ر دامنگیررر انسرران   نمودن

کنررد و کررار خرروب آن را طرروالنى پس، کررار بررد عمررر انسرران را کوترراه مررى  .شودمى

رسد ممکن اسررت تقرردیر الهررى گرفتارش یا مشکلى که احیاناً به انسان مى  .داندگرمى

براش باال بردن درجه در آخرت باشد، و ممکن است به سبب تقصرریر یررا معصرریت یررا 
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بنابراین، همه ر بوی ه نوجوانان و جوانان ر بایررد سررعى کننررد   .ستم و یا قطع رحم باشد

ه کوچک باشد؛ زیرا تصمیم به ایررن کررار تصمیم بگیرند کار بد را ترک کنند اگر چ

کاهد، و در مقابل تصمیم بگیرند کررار خرروب و عمررل نیررک از انجام دادن کار بد مى

انجام دهند، اگر چه کوچک باشد؛ چون تصمیم به این کار، خررود، بررر توفیررق انجررام 

هر کارش که با شما شد و آن را خوب دیدید شما هررم بررا   .افزایددادن کار خوب مى

ان همان کار را انجام دهید، و هر چیزش را که براش خودتان بد دیدید شررما آن دیگر

  .کار را با دیگران نکنید

 1سرچشمه خوشبختى  

باشد و براش به دست هر انسانى که خواهان خوشبختى است در جستجوش آن مى

بعضررى مررردم خوشرربخت  .گیررردآوردنش تمام تالش و کوشش خود را برره کررار مررى

پررس، خوشرربختى و سررعادت  .د و بسیارش از آنها هم خوشبخت نیستندکننزندگى مى

 در کجا پنهان است؟

برررای ریشه و سرچشمه خوشبختى، راضى بودن به چیزش است که خررداش متعررال 

یررا داشررتن ایررل و   جرراه و مقررام،قسمت کرده است، نه به داشتن پول و ثروت یا  انسان  

زیادش هستند که این چیزها را دارند   زیاد ؛ زیرا، عده  انخویشاوند  یا شهرت وفامیل  

 .از جهت روانی نگران و ناراحتنداند و اما در عین حال، از نظر روحى خسته و افسرده

بنابراین، مالک در خوشبختى این است که انسان نسبت به آنچه خداش متعال قسمت 

او کرده است در اعماق وجودش احساس قناعت و رضایت بکند، خواه جوان باشررد 

پیر، متأهل باشد یا مجرد، مرد باشد یررا زن، ثروتمنررد باشررد یررا فقیررر، دانشررگاهى یررا   یا

برره آنچرره در آن هسررت و پررس، اگررر صررد در صررد  .اش باشرردحوزوش، و در هر زمینه
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آیات کریمرره  .راضى باشد صد در صد خوشبخت استخدای متعال قسمت او کرده 

سالمه علرریهم اجمعررین تأکیررد و    قرآن و احادی  شریف چهارده معصوم صلوات اللّه

 :مثالً در قرآن کریم آمده است .زیادش بر این مطلب دارند

آ َءاَتاُكْم  َسْوا لََعَ َما َفاَتُكْم َوَْل َقْفَرُحوا ِِبَ
ْ
 1ِلََّكْیاَل َتُه

آن   سبب  به  و  نشويد  اندوهگین  رفته  شما  دست  از  آنچه  بر  است  تا  داده  شما  به  چه 

 « . دشادمانى نكنی

در دعاش امام زین العابدین که در سحرهاش مرراه مبررارک رمضرران نیز    همین معنی

خوانیم و به دعاش ابوحمزه ثمالى معروف است ر دعایى که اگر انسان یک بار آن مى

را با تأمل و تعمق بخواند جاش امیدوارش است که در پایرران آن، برره خواسررت خررداش 

  :خوانیمىهاش آن مفرازشود ر در یکى از  همتعال، مستجاب الدعو

از رزق و روزی به آنچرره  در زندگی؛ و مرا وَ رَضِّني من العیش بما قسمت لي»

 .اش راضى بدارقسمت من کرده

کرد؛ چرا که مردش سرررکش و زورگررو همسر فرعون با بدترین مردها زندگى مى

و  داشتهرضایت تسلیم و و ستمگر بود، اما همسرش به آنچه خدا قسمت او کرده بود 

  :گفت

  رَبِّ ابْنِ لِخ عِندَكَ بَیْتًا فِخ الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِخ مِن فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ

 2« .اى بساز و مرا از فرعون و کار او دور بدارپروردگارا، برايم نزد خودت در بهشت خانه

اش براش اقتدا و تأسّى شررد؛ زیرررا خررداش پس، او یک زن خوشبخت بوده و نمونه

پررس  .خوانرردزنان و مردان را به آمرروختن از او فرررا مررى ید خودمج عزوجل در کتاب 
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راضررى   که انسان تسلیم و راضی به قسررمت الهرری باشررد و  اساس خوشبختى این است

بودن به قسمت الهى معنایش این نیست که انسان براش رفع مشکالت خود یا برطرف 

نررایش ایررن اش یا از بین بررردن رنجهررایش نکوشررد بلکرره معهاش زندگىکردن کاستى

است که عالوه بر این باید به آنچه خداش عزوجل قسمت او کرده است قانع باشد تررا 

کسى که به آنچرره خرردا برررایش قسررمت کرررده   .اش خوش باشددر معیشت و زندگى

شود جسمى یا روحى و روانى، نمى یهابیمارشخیلی از است راضى باشد دستخوش 

، و این امرش بسیار حائز اهمیت افتدنمیبه فکر جهنمی خودکشی و مانند آن  و هرگز  

است و آثار مثبت بزرگى دارد پس، هر مؤمنى باید عزم خود را بررر راضررى بررودن برره 

اش گرروارا باشررد و قسمت الهى جزم کنررد و همررواره آن را برره کررار بنرردد تررا زنرردگى

 .احساس خوشبختى کند

 1راز موفقیت و کامیابى 

  :فرمایداش مىمبر گرامىخداش متعال در قرآن کریم خطاب به پیا

َن ا ٍة ِمَّ َك  َللَفمِِب َرْْحَ ْن َحْولََِ وا مََِ ا َغِلیَظ اْلَقْلِب َْلنَفضََ  ْم َوَلْو ُکنَت َف ًّ ِلنَت ََلُ
ْل لََعَ ا ْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ

َ
ْم َوَشاِوْرُُهْ ِِف اأْل ْ َواْسَتْغِفْر ََلُ ِإنَّ  َللَفاْعُف َعْمُ

ب  ا َللا حِ
ِلَْی ُِ َُتَوِکَّ ِْ 2 

پس به ]برکت [رحمت الهى با آنان نرمخو شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از  

پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در کارها با    . شدندپیرامون تو پراکنده مى 

بر خدا توکل کن زيرا خدا توکل کنندگان را  آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى 

 .دارددوست مى 

 
هایى که به مناسبت سالروز شهادت  ها و دسته در جمع هیأت   بخشى از سخنان مرجع عالیقدر حفظه اللّه   -1

امام حسن   پیامبر اکبرش  مراسم    1426صفر سال    28در    وسبط  از  و پس  آمده  قم  به شهر   . ه 
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کنررد کرره از پیررامبر در آیات دیگرش، خداش متعررال برره بنرردگان مررؤمنش امررر مررى

 .شان به او اقتدا کنند و آن حضرت را الگوش خررود قرررار دهنرردبیاموزند و در زندگى

  :فرمایدمى

َقْد َتَن َلُكْم ِِف َرُسوِ  ا ْسَوٌة َحَسَنٌة  َلللَّ
ُ
 1 أ

 . كوستقطعاً براى شما در رسول خدا الگويى نی

گمان او را اش جستجو کنیم بىاگر بخواهیم از انسان کامیاب و موفق در زندگى

و اهل بیررت گرامررى آن حضرررت اقترردا   خواهیم یافت که به پیامبر  انسانیآن  در  

در زنرردگى   ترین فردکامیابترین و موفق  انسانیکرده است، و تعجبى ندارد که چنین  

و فعررل و   انو برراطن و ظاهرشرر   انو سکوتشرر   اندر سخنشرر   پیامبر اعظم  زیراباشد؛  

و بلکرره، برره شررهادت   نرردنمونه اعالش انسرران بود  انو خالصه در همه حاالتش  انترکش

هاش عالم، از آغاز آفرینش تا پایرران آن، برتررر و دوست و دشمنش، از همه شخصیت

م یک نویسنده مسیحى کتابى نوشته به نام »صد نفر اول« که در آن نررا  .دنباشباالتر مى

اش نوشررته اسررت کرره هاش جهان را آورده و در مقدمهصد تن از بزرگترین شخصیت

شان و تحقق بخشیدن به اهدافى ترتیب اشخاص را بر حسب موفقیت آنان در زندگى

کرره مسرریحى لذا ر با آن  .اند، قرار داده است نه بر پایه تسلسل زمانىکردهکه دنبال مى

ترررین شخصرریت از همه آورده چون ایشرران را موفررققبل  اول و  است ر نام پیامبر ما را  

  .شمرده است

ها و فشارهایى که از ، على رغم همه جنگشاندر زندگى  راز موفقیت پیامبر

و دیگررران بررا آنهررا   انتا شررهادت آن بزرگرروار از طرررف قومشرر   انآغاز اعالن دعوتش

نهفترره ، چیست؟ یکى از عوامل اصلى که در پس این موفقیت درخشرران ندمواجه شد

اش از جمله در آیرره  .است همان است که قرآن کریم در چندین جا بیان فرموده است
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َن اَفمِِب  که سخن را با آن آغاز کردیم، یعنى آیه ٍة ِمَّ ْم  َلل َرْْحَ نرمخررویى یعنی » ِلنَت ََلُ

نه فقررط برره   .ندکردبا هیچ کسى درشتى نمى  .ندنرمخو و مهربان بودپیامبر    .پیامبر

، بلکه همچنین در مقام یررک شرروهر بررا انپیامبر در رفتار مربوط به دعوتش  عنوان یک

، بررا ان، و در مقام یک فرمانده با سربازانشانو در مقام یک پدر با فرزندانش  انهمسرش

که ایشان فرمانده کل نیروهاش مسلّح بودند و یک اشاره از جانب ایشان کافى بود آن

عذلک در سخن گفتن با احرردش از سررربازان و که جنگى متوقف شود یا ادامه یابد، م

بردند بلکه همیشرره بررا تندش و خشونت به کار نمى  انو بلکه حتى با دشمنانش  انیارانش

  .گفتندزبان خوش و با حوصله و بردبارش سخن مى

قوم هایى که از طرف در زمینه تبلیغ رسالت هم، با وجود آن همه فشارها و سختى

کردند تا جایى که جنگ  انهاش شدیدش که با دعوتشلفتبه ایشان رسید و مخا  خود

بدر و احد و جز اینها را علیه آن بزرگوار به راه انداختند در حالى که پیشتر در میرران 

آرش، با وجود همه اینها در جایى نقل نشده که آن  .ندآنها به صادق امین معروف بود

آمیز کرده رشت و خشونتبا یکى از آنان رفتار د  انحضرت در طول زندگى مقدّسش

بلکرره ایشرران نیررز  .مکه از نظر قدرت بدنى یا روحى هم انسان ناتوانى نبودبا آن  .دنباش

حضرررت   دیگران دارای خشم و غضب بوده ولی آن را در کنترل خود داشتند،مانند  

ر قرردرتى معررادل چهررل مرررد 1  نظر نیررروش برردنى ر آن طررور کرره در روایررات آمرردهاز  

حتى با  انبا مسلماننداز اخالق بسیار واالیى برخوردار بود  ه جهت اینکهب، اما اندداشته

و برره سرربب همررین اخررالق   نرردکردبررا محبّررت و اخررالق خرروش رفتررار مررىان  دشمنانش

، و بررر عشررق و عالقرره و نرردکرددشمنان را جررذب و تبرردیل برره دوسررت مررى  انبزرگش

 

پیامبر  -1 اللّه   از  هریسة فأکلت منها فزاد  فی قوّتی قوّة    روایت شده است که فرمودند: »أنزلت علیّ 
أربعین رجاًل فی البطش؛ برایم حلیمى فرو فرستاده شد و از آن خوردم که بر اثر آن خدا بر قدرت من به  

، استحباب اکل  1، ح  255، باب  255، ص  16اندازه قدرت چهل مرد افزود«، نك: مستدرك الوسائل، ج  
 الهریسة. 
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 .ندافزودنسبت به خود مى اندوستانش

و شنیده نشده است که در   ندزندگى کرد  خود  ن قومچهل سال در میا  پیامبر

تنهررا   ایشررانبلکه در بررین عرررب    .احدی از دستشان ناراحت شده باشدتمام این مدت  

را  شررانکرره دعوتاما به محررض آن .ندگشته ااست که به صادق و امین ملقّب    شخصی

سررت ها علیرره آن حضرررت آغرراز شررد و بیها و جنگ، فشارها و تحریمنداعالن فرمود

گرسنگى و تشنگى کشرریدند و در  انو یارانش ایشانسال ادامه داشت، و در این مدت 

شِعب ابى طالب محاصره شدند و به یثرب مهاجرت کردنررد، و بارهررا توطئرره قتررل آن 

برره   و خالصه:  کردها حفظ  را از این توطئه  ایشاناما خداش متعال    ،حضرت را چیدند

هررایى کرره د و در تمام جنررگنت خود را بنا کندول  ندتوانست  رغم همه اینها پیامبر

کرره بررا زور د، و همه اینها پیش از آننمشرکان مکّه به راه انداختند، بر آنان پیروز شو

  .شمشیر باشد با قدرت اخالق بود

ها یکى از پرچم ندوارد مکه شد »زمانى که پیامبر  :ت آمده است کهدر روایا

امررروز روز  .امررروز روز کشررتار اسررت :زدمررى در دست سعد بن عباده بود و او فریرراد

رسررول اش :ابوسررفیان شررنید و فریرراد زد  .خدا قریش را خرروار کرررد  .اسیرش زنان است

را به خدا بررر   شما  .گوید! سعد این طور مىیدافرمان داده  خود  خدا، آیا به کشتن قوم

ید ها هستاندارترین انس ترین و مردمنیکوکارترین و مهربان  شما  .یدرحم کن  خود  قوم

امررروز روزِ   با شنیدن ایررن خبررر از جررا بررر خواسررتند و فرمودنررد: خیررر،  رسول خدا

 ندگاه شخصى را پیش سعد فرسررتادآن .خدا قریش را عزّت داده است  .رحمت است

پرررچم را از او  :نرردفرمود علررىحضرررت ، و برره نرردا از فرمانرردهى عررزل کردو او ر

  امیرمؤمنرران ،کرره امررروز روز رحمررت اسررتاعررالم نمائیررد و در میان مردم   یدبگیر

امروز روز رحمررت همین کار را کردند، پرچم را گرفته و با صدای رسایی فرمودند:  

 1«.است
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دشررمنان   ندتوانسررتدهررد کرره آن حضرررت مررىنشان مررى  مطالعه زندگى پیامبر

را   انر اما آن حضرت دست مهر و محبّتش  ندد ر و این حق را هم داشتنرسالت را بکش

ایشان را از منجالب بت پرستى و شرک   انو با اخالق واالیش  ندش آنان دراز کردسو

 .ندبود کرامتر به تعبیر قرآن کریم ر پیامبر رحمت و  ایشان؛ چرا که ندبیرون کشید

  :کنمبه این مناسبت، سه مطلب را به مؤمنین توصیه مى

اد اهررل هرراش شرر والدت و مناسرربت برگررزارش مراسررم جشررن و شررادش در ایررام -1

محرررم و صررفر؛ هرراش ، به عالوه زنده داشتن مراسم اندوه و سوگوارش در ماهبیت

  :اندفرمودهچرا که امیرالمؤمنین

اطلع إلخ األرض فاختببار لنببا شببیعة ینصببروننا و یفرحببون لفرحنببا   إنّ اللّه»

اهررل ؛ خدا برره  ویحزنون لحزننا ویبذلون أنفسهم وأموالهم فینا، أولئک مِّنا وإلینا

کننررد، و از شررادش مررا شرراد مین نظر افکند و براش ما شیعیانى برگزید که یاریمان مىز

 .کننرردشوند، و جان و مالشان را در راه ما نثار مىشوند و از اندوه ما اندوهگین مىمى

 1«.پیوندنداینان از ما هستند و به ما مى

ن در امررر ترین مصادیق آن کمررک کررردارائه خدمات اجتماعى که از برجسته  -2

ازدواج جوانان است؛ زیرا وضعیت جوانان در جوامع اسالمىِ امررروز نرره تنهررا مرضررىّ 

ت انجررام ایررن مسررئولی .کندنیست بلکه آن حضرت را بسیار ناراحت مى  امام زمان

باشد، بر عهده یک طبقه یا یررک گررروه از مى  که در واقع، اجراش وصیت پیامبر

  .اشکس بر حسب موقعیت و بر حسب توانایىجامعه نیست بلکه همه مسئولند، هر 

بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادش و معیشتى مؤمنین از طریق کمررک کررردن   -3

هاش وام بلنررد مرردّت جهررت مسرراعدت در حررلّ در همه سطوح، مانند تأسیس صندوق

 .مشکالت اقتصادش و معیشتى نیازمندان
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در ایجرراد مؤسسررات مسئولیت هر فردش از شما امروز عبارت اسررت از مشررارکت  

، خررواه مشررارکت مررالى باشررد یررا فرهنگ اهررل بیررتفرهنگى براش نشر و ترویج  

فرهنگى یا حمایت معنوش و تشویق و استفاده از تمام روابط و امکاناتش و قرار دادن 

  .آنها در این زمینه

 1اى مؤمنتالش براى ایجاد جامعه 

  :فرمایدخداش متعال در قرآن کریم مى

ِقیُموا
َ
یَن  أ  2 الِدَّ
 « .دين را بر پا داريد»

 .شکى نیست که این مسئولیت بر عهده همه است، اعم از زن و مرد و پیر و جوان

  :فرمایدکند و مىیک مرتبه هست که خداش متعال ما را به فروع یا مقدمات امر مى

َلوَة  ِقیُموا الصَّ
َ
 3 أ
 نماز را بر پا داريد«  »

  :یا

َیاُم ُکِتَب َعَلْیُكُم ال  4  ِصَّ
 روزه بر شما نوشته شده است«  »

 
اى از بانوان حوزه فاطمه زهرا علیهاالسالم در شهر مقدس  در جمع عده   سخنان مرجع عالیقدر حفظه اللّه   -1

 قم. 
 . 13سوره شورى، آیه  -2
 . 72سوره انعام، آیه  -3
 . 183سوره بقره، آیه   -4
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  :یا

اِس ِحج  اْلَبْيِت  َللَو   1 لََعَ النَّ
 و براى خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است« »

»دیررن را بررر پررا  :فرمایدکند و مثالً مىو یک مرتبه ما را مستقیماً به نتیجه امر مى  ...

پا داشتن دین نقش و سهم دارد، انجام  دارید«، و این بدان معناست که هر آنچه در بر

همچنررین   .دادنش واجب است، مانند به جا آوردن فروع و واجبات شرررعى پیشررگفته

هاش حوزوش و ساخت مسجد و حسینیه و مدرسه و چاپ و نشررر است خواندن درس

کتاب و سررخنرانى و تررألیف و تبلیررغ و اطررالع رسررانى و کسررب اطالعررات درسررت و 

 .اش اقامه دین باشدهر کارش که نتیجه :در یک کلمهتحصیل علوم جدید، و 

شررود، و همگرران اش از واجبات و احکام و آداب و اخالق مىدین شامل مجموعه

هررر کررس برره تناسررب   .موظفند براش ایجاد یک جامعرره دینرردار کررار و فعالیررت کننررد

س ها و استعدادها و امکاناتى که خداش سبحان به او بخشیده اسررت، و هررر کرر توانایى

 .در این زمینه کوتاهى کند نزد خداش متعال مسئول خواهد بود

تواند مقدمات ساختن جامعرره مررؤمن را در درست است که شخص به تنهایى نمى

تواند براش اقامه دین در همه شهرها و کشورها برره همه جا فراهم آورد، چنان که نمى

خررارج اسررت معررذور آنها سفر کند، بنررابراین، نسرربت برره آنچرره از قرردرت و ترروان او  

  .کندباشد، امّا این امر او را از کار و فعالیت در حدّ میسور معاف نمىمى

کرررد کرره تررا کشیش نصرانى به نام »سنسن« زنرردگى مررى  در زمان رسول خدا

اسالم آورد و حافظ قرررآن  «اما تنها فرزندش به نام »اِّعْیِّن .آخر عمر به اسالم نگروید

این خررانم  .ام االسود« باقى ماند»ده پسر و یک دختر به نام  از او    .و ادیبى برجسته شد

 .چنگ زد همان آغاز به رشته والیت اهل بیتتنها عضو خانواده او بود که در 
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هاش رجالى شیعه آمده است که این خانم تمام برررادرانش را برره مررذهب در کتاب

رش کرره و شیعه درست و حسابى شدند برره طررو .حق دعوت کرد و همگى شیعه شدند

 1.برخى از آنان از محدثین و علماش بزرگ و مورد وثوق شیعه گشتند

کنید چه عاملى باع  شد که این بانو به چنین مقام بلنرردش برسررد؟ برردون فکر مى

اخالص به این معناست که انسان به دنیا تعلّق   .شک، اخالص و اجتهاد و اخالق نیکو

تعلّق خاطر داشررته  یت پیامبرشهل بخاطر نداشته باشد بلکه به خدا و پیامبرش و ا

 :اجتهاد  .در این صورت تلخى دنیا براش او به شیرینى آخرت تبدیل خواهد شد  .باشد

یعنى تالش و کوشش و ترک سستى و تنبلى؛ چرا که دنیا سراش کار و زحمت است 

و کسى که در دنیا کار و تالش نکنررد در آخرررت جررز افسرروس و پشرریمانى حاصررلى 

اقترردا  و اهل بیررت او که انسان به راه و رسم پیامبرینیعنى ا :خالقو ا  .نِّدرِّوِّد

هایى چون شکیبایى و بردبارش و خوش اخالقى و مهربانى حتررى بررا کند و به خصلت

 .کنند، آراسته شودکسانى که نسبت به وش بداخالقى مى

ایررن هر کس برره  .شودبر اثر این سه عامل است که نیروها از قوه به فعل تبدیل مى

یابد، و هر کرره خواهرران سه خصلت پایبندتر باشد به درجه باالترش از توفیق دست مى

رسیدن به این سه باشد باید حتماً از توکل برره خررداش متعررال و سررپس اراده و تصررمیم 

 .برخوردار باشد

 2شرط ترق ى و پیشرفت 

 :فرمایدخداش متعال مى

ْیَس ِلاْلِءنَسَِن ِإْلَّ َما َسَع  ن لَّ
َ
نَّ َسْعَیُه َسْوَه ُیَریَو أ

َ
 1 ى * َو أ

 
 رجوع کنید به تاریخ آل زراره، ابوغالب رازى. در این کتاب شرح احوال بنى اعین به تفصیل آمده است.  -1
براى جمعى از مبلّغین و اساتید و طالب علوم دینى که از اصفهان به منزل معظم  مرجع عالیقدر  سخنان    -2

   د.له آمده بودن



356      خورشیدی از افق کربل 

 . و ]نتیجه [کوشش او بزودى ديده خواهد شد .و براى انسان جز حاصل تالش او نیست

مرحوم صاحب جواهر صدها شاگرد داشت و آنها را ترغیب و تشویق   :گویندمى

رسد، در همرران کرد که هر پرسشى یا اشکالى یا نقدش یا پیشنهادش به ذهنشان مىمى

سه درس مطرح کنند تا از رهگذر بح  و مناقشه علمى، مطالب در اذهان طررالب جل

کرره شرریخ در یکررى از روزهرراش داغ تابسررتان نجررف اشرررف، بعررد از آن  .رسوخ کنررد

صاحب جواهر( درس را تمام کرد، دید هیچ یک از طالب انتقررادش یررا اشررکالى یررا )

  .سؤالى را مطرح نکرد

اش هیچ انتقررادش نشررنیدم و هرریچ طلبرره .ه استامروز چه شد :خطاب به آنان فرمود

 !مطلبى نگفت؟! آیا تدریس من وحى مُنزل است؟

حقیقت آن است که ما دیروز به خاطر وجررود پشرره زیرراد و شرردّت   :طالب گفتند

هاش تهویه و خنک کننررده و گرمى هوا نتوانستیم مطالعه کنیم ر در آن ایام از دستگاه

  .حتى پنکه برقى خبرش نبود ر

دیشب پشه زیاد بود و من هم مثل شما اذیت   .درست است  :حب جواهر گفتصا

معذلک چون خود   .شدم و هر چه سعى کردم خودم را از شرّ آنها خالص کنم، نشد

دانستم که براش آماده کردن درس امروز مطالعرره کررنم، خیررالم راحررت را موظف مى

برخاسررتم و   .ننررد داریررمیادم آمد که در پشت بام، یک اتاق متررروک انبررارش ما  .نبود

لباسهایم را در آوردم و لُنگى به کمرم بستم و کتابهایم را با چراغى برداشتم و به آن 

رفتند امّا در آن اتاق انواع حشرات بود و از بدنم باال مى .اتاق رفتم و به مطالعه نشستم

 .کردماعتنایى نمى

 .علمررى برسررد آرش، اینها باعرر  شررد کرره صرراحب جررواهر برره آن مقررام و منزلررت

خواهد موفق شود ر باید تالش و جدیت و کوشش کند بنابراین، طالب علم ر اگر مى
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و توجرره برره خررداش   و خوب درس بخواند و در کنار اینها خود را برره زیررور اخررالص

 .نیز بیاراید متعال و اهل بیت

نزد مرحوم کاشف الغطاء هزاران نفر شاگردش کردند اما از چنررد نفررر آنهررا ماننررد 

 صاحب جواهر نام یا تألیفى باقى مانده است؟ 

راه بسیار خرروبى اسررت امررا نیرراز برره همّررت و اراده   راه تحصیل علوم اهل بیت

به عالوه، باید از بسیارش امور دیگررر کرره معمرروالً دلخررواه انسرران اسررت، دسررت   .دارد

  .شست تا انسان بتواند به مراحل باالیى در این راه نایل آید

 1هاى اولیا انهاى از نشپاره  

در حدیثى از عباده کُلِّیبى از جعفر بررن محمررد از پرردرش از علررى بررن الحسررین از 

 :آمده است که فرمودند رش از حسین بن على از برادرش حسنفاطمه صغ

قامت في محرابها لیلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة   رأیتُ أمي فاطمة»

ن و المؤمنببات و تسببمّیهم و حتخ اّتضو عمود الصّبو و سمعتها تببدعو للمببؤمنی 

یببا اُمّبباه، لببم ال تببدعُونِ   :ُتکثر الدعاء لهم و ال تدعو لنفسها بشيء، فقلببت لهببا

را   ؛ مررادرم فاطمررهیا بُنيّ، الجار ثّم الببدار  :لنفسک كما تدعُونِ لغیرك؟ فقالت

دیدم که در شب جمعرره درمحرررابش ایسررتاده اسررت و تررا صرربح برره رکرروع و سررجود 

برررد و کند و یکایک آنرران را نررام مررىش مؤمنین و مؤمنات دعا مىشنیدم برا  .رفتمى

مادرجرران، چرررا  :کند، برره او گفررتمکند و براش خودش دعا نمىبرایشان بسیار دعا مى

 2« .پسرم! اول همسایه بعد خانه :کنید؟ فرمودبراش خودتان دعا نمى

 
عربستان   -1 سیهات  شهر  از  البنین  ام  کاروان  برادران  و  خواهران  از  براى جمعى  عالیقدر  مرجع  سخنان 

 سعودى که براىدیدار معظم له به قم آمده بودند. 
سه، ح  ، استحباب اختیار االنسان الدعاء للمؤمن على الدعاء لنف42، باب  112، ص  7وسائل الشیعه، ج    -2
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ش خررودش وجود دارد که در آنها شخص ابتدا برررا  ادعیه فراوانى از اهل بیت

اللهم اغفرلببخ و   .اللهم اغفرلخ و للمؤمنین»  :مانند  .کند سپس براش دیگراندعا مى

 1«  ...ولوالدى 

که کوتاه و مختصر است، اما از یکسّر  ، با آن بى فاطمه زهرا حدی  مأثور از بى   اما این 

 . دهد و آن ایثار و از خودگذشتگى در دعاست خاص و یک امر بسیار مهم خبر مى 

سیارش از مردم دعا را کم ارزش بدانند به این دلیل که دعا کردن نه احتیاج شاید ب

ارزش دعا   برد، اما حضرت زهراوقت زیادش مىبه پول دارد نه زحمت دارد و نه  

چرا که نه؟ در حالى که دعا مصداق یکى   .دانند و از میزان تأثیر آن خبر دارندرا مى

چیز و تواناش بر هر چیز، یعنى خداش سرربحان   هاش سخن گفتن با آفریدگارِ هراز راه

لذا آن بانوش بزرگوار   .کنددهد و هر بالیى را او دفع مىاست که هر نعمتى را او مى

 .داددعا براش دیگران را بر دعا کردن براش خودش ترجیح مى

  :خداش متعال فرموده است .شکى نیست که همه ما نیاز به دعا کردن داریم

 2  َبُواِبُُكْ َرِوَّ َلْوَْل ُدَعآُؤُُكْ ُقْل َما َیْع 
 . کرداگر دعاى شما نبود پروردگار من به شمااعتنايى نمى  : بگو

  :در حدی  شریف نبوش نیز آمده است که

 3«.؛ دعا، مغز عبادت استالدعاء مُخّ العبادة»

کرره انسرران حتررى در دعررا کررردن اما این .مغز در این جا به معنى پایه و اساس است

ران را بر خود ترجیح دهد این از فضایل بسیار و رفیع و واالیررى اسررت کرره آن را دیگ

کرره رزق خررود را و ، عررالوه بررر ایررنیررابیم؛ ایررن بزرگررواراناهل بیت مررىتنها در  
 

 ، فى الدعاء.332ـ   282، ص 3ر.ك: مستدرك سفینة البحار، نمازى، ج  -1
 . 77سوره فرقان، آیه  -2
 ، الباب االول فى الحثّ على الدعاء.29عدة الداعى، ابن فهد حلّى، ص  -3



   359  ی اخلقیهاسفارش  و   هاتوصیه جمع پراکنده : دومبخش 

کردند، در دعا نیز ایثارگر بودند و دیگررران را بررر خررود شان را ایثار مىنیازهاش مادش

را سرمشق خود قرررار دهرریم و از آنرران   د اهل بیتبنابراین، ما بای  .شتنددامقدّم مى

مررؤمنین بایررد  .بیرراموزیم کرره حتررى در دعررا دیگررران را بررر خررود مقرردم بررداریم

خویشاوندانشان را بر خود مقدم دارند، فرزندان بایررد پرردر و مررادر را بررر خررود مقرردم 

 دارند، پدر و مادر بایررد فرزنرردان را بررر خررود مقرردم دارنررد، و همچنررین همسررایگان و

 :دانیم این نوع از ایثار، دو فایده براش انسان داردچرا که مى ...دوستان و همکاران و

هر گاه شما براش دیگرش دعا کنید فرشتگانى هستند که دو برابر آنچه بررراش   :اول

در حرردی  شررریف از امررام  .کننرردایررد بررراش شررما دعررا مررىدیگررران دعررا کرررده

  :آمده استصادق

هر الغیب یسوق إلخ الداعي الببرزق و یصببرف عنببه دعاء المسلم ألخیه بظ»

دعاش مسلمان براش برادرش در پشت سررر او  ؛لک مثاله  :البالء و تقول له المالئکة

 :گویندکند و فرشتگان به او مىآورد و بال را از او دور مىبراش دعا کننده روزش مى

 1«.دو برابرش براش خود تو باد

فرزندان شایسته و توفیق از خداش متعال است بنابراین، کسى که خواهان روزش و 

 .باید این چیزها را از خدا براش دیگرش بخواهد تا چند برابر به خود او داده شود

ایثار و از خودگذشتگى همچنان که در دنیا ثمرررات و آثررار مثبررت دارد، در   :دوم

 .شودآخرت نیز سبب رفعت درجه و اجرش بزرگ مى

 2مسئولیت علما

  :فرمایدخداش متعال مى .جایگاه بلندش در اسالم دارندعلم و عالم 

 
 ، ثواب دعاء المسلم ألخیه بظهر الغیب.153ثواب األعمال، صدوق، ص  -1
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ِذیَن َْل َیْعَلُموَن  ِذیَن یْعَلُموَن َو الَّ  1 ُقْل َهْل َيْسَتِوی الَّ
 . دانند يكسانند؟دانند و کسانى که نمىآيا کسانى که مى : بگو

از    . ست اما این جایگاه واال، به همان اندازه که بلند و واالست، مسئولیتش هم بزرگ ا 

روایت شده است کرره  صحاب جلیل القدر و ثقه امام صادق حارث بن مغیره ر یکى از ا 

 کیستى؟ حارث؟  : در راه مدینه به من برخورد، فرمود  امام صادق  : گفت 

  .بله :عر  کردم

؛ گناهرران نررادان شررما بررر دوش ألحملنّ ذنوب سفهائکم علببخ علمببائکم »  :فرمود

 «.دانایان شماست

از آن  :ضرت رفتم و اجازه طلبیدم و وارد شدم و عر  کررردمبعداً من خدمت ح

  .سخن يکه فرمودیدا ذهنم سخت مشغول شده است

ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل ما تکرهون ومایدخل علینا به األذى »  :فرمررود

؛ چرا وقتى از کسى مطلبررى برره شررما أن تأتوه فتؤنّبوه وتعذلوه، تقولوا له قوالً بلیغا

روید و شایند شما نیست و مایه رنج و آزار ماست نزد آن شخص نمىرسد که خومى

 «گویید؟کنید و سخنى رسا به او نمىسرزنش و مالمتش نمى

کننررد و سررخنانمان را فدایت شوم، در آن صورت از ما اطاعت نمى  :عر  کردم

  .پذیرندنمى

 ا ایشرران؛ آن وقت از آنان دورش کنید و برر اهجروهم واجتنبوا مجالستهم »  :فرمود

 2«.دهمنشینى نکنی

ما اهل علم فقط نسرربت برره   .راهنمایى کردن مردم یک وظیفه خاصّ شرعى است

ایررن وظیفرره برره مررا   .خودمان مسئول نیستیم بلکه در قبال دیگران نیز مسررئولیت داریررم
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کند که در حدّ توان و امکان خود، براش فراهم آوردن فضاش مناسب بررراش حکم مى

یگران بکوشیم؛ زیرا فضاش مناسب نسل خوب و شایسته تربیررت هدایت و راهنمایى د

 .کند چنان که عکس این قضیه نیز صادق استمى

دو برادر بودند که یکى در دامررن اهررل بیررت   در عصر امام جواد و امام هادش

تربیت شد و در نتیجه، از جمله راویان ثقه گردید ر به طورش که همه فقهاش شرریعه از 

کننررد ر علیه گرفته تا علماش عصر حاضر به روایات او تکیه مى  للّهشیخ مفید رضوان ا

اما دیگرش، عمر بن فرج رخجى، در دامررن   .این شخص محمد بن فرج رخجى است

ر عکررس حاکمان بنى عباس، با مأمون و معتصم و متوکل، پرورش یافت و درسررت برر 

ى دیدنررد و همررین هاش فراوانرر و شیعیانشان از او ستم  برادرش بود؛ زیرا، اهل بیت

اش را فراهم ساخت و خداش متعال کسى را بر او مسررلّط رفتار بد او موجبات نابودش

رفتارش از او سر زد کرره خشررم متوکررل را برانگیخررت و برره   .نمود که به او رحم نکند

کرره برره میررزان بررراش آن  .زندانش افکند و وش را در کند و زنجیر کرررد و سررپس مُرررد

 :کنمد روایتى را برایتان نقل مىخباثت این شخص پى ببری

محمد! اش  :رسیدم، فرمود  (خدمت ابوالحسن )هادش  :گویدمحمد بن سنان مى

 :حضرت فرمررود .عُمر مرده است :براش خاندان فرج اتفاقى افتاده است؟ عر  کردم

رورم!   :عررر  کررردم  .شمردم، بیست و چهار مرتبه این جمله را فرمررود  .الحمد للّه سررِّ

سررازد بررا پرراش برهنرره و دوان دوان ستم که این مطلب شما را خوشحال مررىداناگر مى

دانى کرره محمد! آیا نمىاش :فرمود .[رسیدم يتا این خبر را به شما برسانمخدمتتان مى

 :فرمررود .خیررر :این ملعون برپدرم محمد بن علررى )جررواد( چرره گفررت؟ عررر  کررردم

پرردرم  .به گمانم تررو مسررتى :تدرباره مطلبى با ایشان بح  کرد و خطاب به پدرم گف

ام، پررس طعررم دانى کرره مررن امررروز را برایررت روزه بررودهبار خدایا! اگر تو مى  :فرمود

به خدا سوگند چند روزش نگذشته بررود کرره   .غارت و خوارش اسارت را به او بچشان

دار و ندارش تاراج شد سپس اسیر گردید و حاال هم مرده است ر خدا رحمتش نکند 

از او انتقام گرفت، و او همواره انتقام دوستان خررود را از دشررمنانش   ر خداش عزوجل



362      خورشیدی از افق کربل 

 1گیردمى

هاش گوناگون مشروع، فضاش مناسب بنابراین، بر ماست که در همه حال و با شیوه

  :فرمایدخداش متعال مى .را فراهم سازیم تا بعداً مالمت نشویم

حََْي َم  َِ ََّنٍة َو َیْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َ ِ ََّنٍة ِلَّ  2 ْن َحىَّ َعن َ ِ
تا کسى که ]بايد [ هالک شود بادلیلى روشن هالک گردد، و کسى که ]بايد[ زنده شود  

 . با دلیلى روشن زنده بماند

دانیم پایبند باشرریم، و که دیگران به ما اقتدا کنند، باید به آنچه از دین مىبراش این

در گفتار رعایت اصول اخالقى در کار هدایت و راهنمایى مردم هم در کردار و هم  

از طرف دیگر وظیفه داریم که دست به تبلیغ و موعظه و ارشاد و تررألیف و   .را بکنیم

در ایررن صررورت برره  .تربیت بزنیم تا عوامررل هرردایت کرره آرزوش ماسررت فررراهم آیررد

خواست خررداش متعررال در انجررام ایررن وظیفرره و مأموریررت سررنگین موفررق و کامیرراب 

 .خواهیم شد

 3، فرصتى براى خودسازى و هدایت دیگرانماه رمضان

  :خداش متعال فرموده است

ِذیَن ِمن َقْبِلُكْم  َیاُم َکَما ُکِتَب لََعَ الَّ ِذیَن َءاَمُنوا ُکِتَب َعَلْیُكُم الِصَّ ا الَّ َ َي 
َ
َیَُه

ُقوَن   4  َلَعلَُّكْم َتتَّ
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بر کسانى که پیش  ايد، روزه بر شما نوشته شده همچنان که  کسانى که ايمان آوردهاى  

 . از شما بودند نوشته شد، باشد که پرهیزگار شويد

کلمه »لِّعِّلّ« )= باشد( در موارد چندش از قرآن کریم به معناش ایجاب آمده است، 

یکررى از آن مرروارد همررین آیرره  .یابدیعنى مفهومى که بعد از آن آمده حتماً تحقق مى

  .حتماً تقواپیشه خواهید شداگر روزه بگیرید  :پس، معنایش این است که .است

رسررد آن کسررى پوشیده نیست که روزه مراتبى دارد، و روزه دارش که به تقوا مى

او را چنررین   باشررد، نرره روزه دارش کرره حضرررت علررى  است که روزه دار حقیقررى

 :فرمایندوصف مى

بسررا روزه دارش کرره اش  ؛  كم من صائم لی  له من صومه إال الظمأ و الجوع»

 1«.تاش حاصلى جز تشنگى و گرسنگى نیسوزهبراش او ازر

گیرد و اعضررا و جرروارحش نیررز روزه دارنررد، چنررین مراد کسى است که روزه مى

پرهیزگار شررود، اش، بدون شک، باع  خواهد شد که روزه دار انسانى باتقوا و  روزه

  :آمده استدر حدی  امام صادق

زه گرفتررى هررر گرراه روك؛ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرك وشعرك وجلببد»

 2«.باید گوش و چشم و مو و پوستت نیز روزه داشته باشند

تقوا نیز مراتبى دارد، و کلید همه آنها در دست خود ماسررت؛ زیرررا خررداش متعررال 

به این ترتیب کرره روزه   .این قابلیت را در ما خلق کرد که از روزه بیشتر استفاده کنیم

 .شد، و به همین ترتیبما در روز دوم ماه بهتر از روزه روز اول ما با

اش برره اسررتقبال آن هر سال پیش از حلررول مرراه رمضرران بررا ایررراد خطبرره  پیامبر

گیرش از آن رفت و در آن خطبه مؤمنان را متوجه اهمیت این ماه و ضرورت بهرهمى
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 هاش امیرالمؤمنین علررىو نیز خطبه  هاش پیامبربه همین سبب، خطبه  .دفرمومى

مشررهورش اسررت کرره  یکررى از آنهررا، خطبرره .فررراوان اسررت در اسررتقبال مرراه رمضرران

ترین اعمال روایت کرده، و در آن امام از بافضیلتاز پیامبر  امیرالمؤمنین على

  :فرمایددر جوابش مى کند و پیامبردر این ماه سؤال مى

برترررین ؛  تعالخ عزوجل  أفضل األعمال في هذا الشهر الورع عن محارم اللّه»

 1«.تهاش خداش عزوجل اسندارش از حراماه خویشتاعمال دراین م

سزاوار اسررت کرره مررا ایررن خطبرره را بخرروانیم و در معررانى آن تأمررل کنرریم و حتررى 

 .کندخداش سبحان هم ما را در این راه کمک مى .االمکان به آنها عمل نماییم

خداش متعال دوست دارد کرره مررا بیشررتر و بیشررتر برره او نزدیررک شررویم؛ زیرررا او ر 

ر مررا را بیشررتر از مهررر مررادر برره فرزنرردش دوسررت 2نه در برخى از روایات آمده گوآن

  :فرمایددارد، و بلکه مىمى

مگر کسى کرره پروردگررارت برره او رحررم ؛  إِالَّ مَن رَِّحَم رَبُّکَ وَ لِذَ لِکَ َخلَقَهُْم»

 3«.کند و براش همین هم آنان را آفریده است

 .الم »لررذلک« هررم بررراش تعلیررل اسررت ظاهراً، علت، در این جا، منحصررر اسررت و

ش به اهل بیت بنابراین، ما باید از این ماه بزرگ هر چه بیشتر بهره گیریم و بیش از پی

در مقاتررل آمررده   مررثالً،  .کردنرردحتى براش دشمنان خود دعا مى  ائمه  .اقتدا نماییم

و  ها که در صحراش کربال دید و یارانبعد از آن همه مصیبتاست که امام حسین

اش شهید شدند و کودک شیرخوارش با آن وضع فجیع برره شررهادت اعضاش خانواده
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کنررد ر رسید و دیگر مصائبى که بر ایشان گذشت، حضرت را دیدنررد کرره گریرره مررى

کند چون آن را نشانه ضررعف و معروف است که جنگجو در میدان جنگ گریه نمى

اسررت کرره چررون  گریسررت؟ جررواب ایررن  شمارند ر اما چرا امام حسینت مىشکس

لذا به حال آنها و سرنوشت سیاهشان   .دید همه این دشمنان به جهنم خواهند رفتمى

 .گریستمى

، از آنان پیروش کنرریم و در ایررن مرراه اینها امامان ما هستند، پس ما باید، ان شاء اللّه

نیز به ایشان متوسل شویم؛ چرا که خداش متعال عطا و فضل آنان را در ردیف عطا و 

  :فرمایدمى .ل خودش قرار داده استفض

ْ َرُضوا َمآ َءاَتَلَََُهُم ا ُ هَنَّ
َ
ُبَنا ا َللَوَلْو أ اُلوا َحسََْ وُلُه َوقَََ ُیْوَِتَنا ا َللَوَرسََُ  َللسَََ

 1   ِمن َفْضِلِه َوَرُسوُلُه 
خدا    :گفتندگشتند و مىاند خشنود مىو اگر آنان به آنچه خدا و پیامبرش به ايشان داده»

 «.دهنداست، بزودى خدا و پیامبرش از کَرَم خود به ما مى  ما را بس

هررم عطررا  فرمایررد و پیررامبراش متعررال عطررا مررىاین معنایش آن است کرره خررد

همین طور   .نیز از جانب خداست  یرا عطاش پیامبرفرماید امابه نحو تفویض؛ زمى

هسررتند، باشند؛ چون همه آنان نور واحدش  مىاست ائمه اطهار که دنباله جدّشان

  :اندفرمودهشود؛ چرا که امام باقرو هیچ راهى جز راه آنان به خدا منتهى نمى

برره   شرّقا و غرّبا فالتجدان علماً صحیحاً إالّ شیئاً خرج من عندنا أهل البیت؛»

یابید مگر آنچه از نزد مررا اهررل شرقعالم بروید به غرب عالم بروید، علم صحیحى نمى

 2.تبیت صادر شده اس
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شود که یک بار میرزاش نائینى بررا شرراگردانش پیرراده از نجررف اشرررف برره مىنقل  

حدود هشت کیلومتر مانده که به کربال برسند برراران شرردیدش گرفررت و   .کربال رفت

میرزاش نررائینى بررر اثررر   .که به کربال رسیدندپس از آن  .هاش آنان خیس شدهمه لباس

الب کرره ایشرران را در حررال طرر   .آن بیمار شد به طورش که از شدّت تب بیهرروش شررد

رفررت و   و یک نفر هم به حرم امررام حسررین  مرگ دیدند یکى دوید دکتر بیاورد،

زیر گنبد ایستاد و براش شفاش شیخ به دعا پرداخت و چون خسته شد به طرف مدرسه 

یعنى همان جایى که شیخ بسترش و در وضررعیتى میرران یررأس و امیررد برره سررر   .برگشت

وقتى به مدرسه رسررید، دیررد شرریخ نشسررته   .زنده است یا مردهبرد و معلوم نبود که  مى

کررامالً خرروب و سررالم هسررتم! و   :حالتان چطور است؟ شیخ جررواب داد  :پرسید  .است

 .در آن حال، مرگ را به چشم خودم دیدم و فرشتگان مرگ را مشاهده کردم  :گفت

برره   .کنیرردایررد و برررایم دعررا مررىایسررتاده  ا هم دیدم که زیر گنبد امام حسینشما ر

امررا چیررز عجیبررى کرره در آن  :شیخ افزود .گمانم همان دعاش شما سبب شفاش من شد

گیرنررد و آیند و علوم مرا یکررى یکررى مررىحالت دیدم این بود که دیدم فرشتگان مى

و در یررک لحظرره   .بررود  باقى ماند قرآن و روایات اهررل بیررتتنها چیزش که برایم  

 .دیدم که حالم خوب شده است

خررودش قرررار سبحان تنها راه درستى که براش ما جهررت رسرریدن برره   آرش، خداش

 .پررذیرداسررت و غیررر ایررن راه، راه دیگرررش را از مررا نمررى  داده همان راه اهل بیت

 :فرمایدمى

 1 َواْبَتُغوا ِإَلْیِه اْلَوِسیَلَة 
 « .دو به سوى او وسیله بجويی 

یررت را برره دسررت پس، ما براش خشنود کردن خداش سبحان باید خشررنودش اهررل ب
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یکى از مسررائل مهررم بررراش اهررل   .بیاوریم و بدانیم که چگونه ایشان را خشنود سازیم

این ماه مبارک هم ماه تزکیه   .این است که ما هر روزمان بهتر از دیروز باشد بیت

و خودسازش است، پس ما باید در این ماه خود را تزکیه کنیم تا مانند زراره یررا علررى 

و براش این کار کافى است که تصررمیم بگیررریم،   .ان محمدش شویمبن مهزیار یا سلم

 .موفّق خواهیم شد ان شاء اللّه

مسأله دیگرش که باید برره آن توجرره شررود، اهتمررام ورزیرردن برره هرردایت و ارشرراد 
جوانان در این ماه است؛ چرا که در ایررن مرراه دلهررا آمررادگى بیشررترش بررراش پررذیرش 

پذیر نیستند، بلکه بسیارش از آنان اگر راه ان هدایتنگویید که این جوان  .موعظه دادند
روند، و چه بسا که خود از بزرگان شرروند و سرربب هرردایت درست را بیابند آن را مى

و  دیگران گردند، مانند بسیارش از اصحاب رسررول اعظررم و ائمرره هررداة صررلوات اللّرره
 .سالمه علیهم اجمعین

بررراش  .ش هدایت جوانان اسررتفاده کنرریمبنابراین، باید از فرصت این ماه گرامى برا
آنها جلسررات تشررکیل دهرریم و برره شرربهاتى کرره در اذهرران آنهاسررت گرروش برردهیم و 

 :شبهاتشان را برطرف سازیم، باید آنان را در این ماه، بر دو محور تربیت کنیم

  :فرمایندمى ر مکارم اخالق؛ زیرا پیامبر2 .ستعقیده در -1

من، در حقیقت، براش ایررن برانگیخترره شرردم ؛  خالقإنّما بعثت ألتمّم مکارم األ»

 1«که مکارم اخالق را کامل گردانم
ممکن است یک جوان هدایت شود و او خررود بعرردها سرربب هرردایت صرردها نفررر 

یعنى یک جوان فاسد ممکن است  .چنان که عکس این قضیه هم صادق است  .گردد
 .سبب فساد صدها نفر شود

کند؛ چرره، کند خدا هم او را یارش مىرکت مىانسانى که در راه خداش سبحان ح
  :فرمایدخداش تعالى مى
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در ؛  إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِینَ ءَامَنُوا فِخ الْحََیوةِ الدُّنَْیا وَ یَببوْمَ یَقُببومُ الْأَشْهَبببدُ»

اند، در زندگى دنیررا و روزش کرره حقیقت ما فرستادگان خود و کسانى را که گرویده
 1«.مکنیایستند قطعاً یارش مىپاش مىبر گواهان 

پس، بیایید در این ماه، خود را با عمررل صررالح تزکیرره کنرریم و در جهررت هرردایت 
 .جوانان و ارشاد آنان به راه درست بکوشیم

 2ماه رمضان و همگانى ساختن فرهنگ قرآنى 

  :اندفرموده پیامبر اکرم

اش اسررت کرره شررفاعت کننررده؛ قرررآن  إنّ القرآن شافع مشفّع وما ِحلٌ مصببدَّق»

 3«.شودشود و شاکیى است که تصدیق مىشفاعتش پذیرفته مى

 :تعامل با قرآن کریم چهار مرحله دارد

آموختن قرآن از جنبه قواعد و حرکات و اعراب و تجویررد و قرائررت   :مرحله اول

 .درست، و آموختن اینها به دیگران

 .معانى آنتدبّر و اندیشیدن در قرآن و شناخت  :مرحله دوم

 .عمل کردن به قرآن :مرحله سوم

 .پیاده کردن آن در جامعه :مرحله چهارم

تر از مرحله اول و دوم اسررت؛ زیرررا، کسررى  شکى نیست که دو مرحله اخیر با ارزش 

که به قرآن عمل کند و براش پیاده ساختن آن در جامعه بکوشد، قرآن شفیع او خواهررد  

اما کسى که بتواند این دو کررار   . کند را رد نمى  بود؛ چرا که خداش متعال شفاعت قرآن 

را انجام دهد و نکند قرآن در روز قیامت از وش شررکایت خواهررد کرررد؛ زیرررا کرره، برره  
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 . شود فرموده حدی  یاد شده، قرآن شاکیى است که شکایتش تصدیق مى 

قرآن نور است، و هر گاه این نور از طریق درست، یعنى با حکمت و اندرز نیکو، 

م برسد بدون شک در آنان تأثیر خواهد گذاشت، منتها بر ماسررت کرره نخسررت به مرد

 .فضا و زمینه را طورش آماده سازیم که در دیگران تأثیر بگذارد

همان طور که غررذاش مررادش را بایررد در   .همچنین، قرآن غذاش روحى انسان است

ظرررف ظرف تمیز ریخت تا دیگران به خوردنش رغبت کنند، غذاش روح نیز نیاز برره 

  .تمیز دارد تا تأثیرگذار باشد

من فالنى را نصیحت کردم اما نصیحتم  :شخصى نزد یکى از مراجع رفت و گفت

چرا نصیحت ایررن آقررا را   :آن مرجع دنبال آن کس فرستاد و از او پرسید  .را نپذیرفت

از این آقا بپرسید که چگونه مرا نصیحت کرد؟ و معلوم شد کرره   :نپذیرفتى؟ او گفت

هرگررز کسررى را بررا زدن و  پیررامبران و ائمرره  .استیحت او درست نبوده  روش نص

 .کردندکردند بلکه با اخالق خوش نصیحت مىسختگیرش نصیحت نمى

 .قرائت و تدبر و عمل :یعنى بهار همه مراحل مذکور .ماه رمضان بهار قرآن است

برره آن و بنابراین، باید از این ماه مبارک در جهت یرراد گرررفتن قرررآن و عمررل کررردن 

تالش براش پیاده کردن احکامش استفاده کرد تررا یررک جامعرره کررامالً قرآنررى داشررته 

ما باید، از طریق تشویق و ترغیب دیگران به حضور در جلسات قرآنى کرره در   .باشیم

هر  .شود، در حدّ توان بکوشیم تا فرهنگ قرآنى را همگانى سازیماین ماه تشکیل مى

خررداش متعررال  .د ثواب و حسناتش بیشتر خواهد بررودکس در این راه بیشتر تالش کن

  :فرمایداش مىدر کتاب گرامى

َُتَنَِفُسوَن  ِْ  1  َو ِِف َذ ِلَك َفْلَیَتَناَفِس ا
 . و در اين، پیشى گیرندگان بايد بر يكديگر پیشى گیرند
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 1دعا، کلید حل  مشكالت  

انررد و راهررى شرردهشررود برررایش مقرردّر برخى مشکالتى که انسان با آنها مواجه مى

که صرربر پیشرره کنررد و اش ندارد جز اینبراش رهایى از آنها نیست و در برابرشان چاره

در همه حال شکرگزار خدا باشد، امّا در عین حال باید نه بیتابى کند و مأیوس شود و 

نه دست از دعا و تضرّع بردارد؛ زیرا خداش متعال دعا کردن بنده مؤمنش را دوسررت 

  .دارد

اضل و عالم و ثقرره، شرریخ برراقر کرراظمى آل شرریخ طالررب مجرراور در نجررف شیخ ف

در نجف اشرررف مررردش   :اشرف ر فرزند عالم عابد شیخ هادش کاظمى ر نقل کرد که

او   .کررردمؤمن و اهل علم و خوش نیت به نام شیخ محمد حسن السریره زنرردگى مررى

اش خون خررارج ینهکرد با اخالط سمبتال به سینه درد شد به طورش که وقتى سرفه مى

اش را برررد و حتررى خرروراک روزانررهاو در نهایت فقر و تهیدستى برره سررر مررى .شدمى

رفت تا بررراش غالب اوقات به صحرا نزد بادیه نشینان اطراف نجف اشرف مى .نداشت

خود غذایى، ولو مقدارش جو، فراهم کند امّا با همرره امیرردوارش کرره داشررت، برره قرردر 

با این حال، دلبسته زنى از اهالى نجف شده بود و او را از   .آوردکفایت به دست نمى

از ایررن  .اش جواب رد به او دادنداش خواستگارش کرد لیکن به خاطر نادارشخانواده

چررون فقررر و  .همه رنج و گرفتارش، غم و اندوه شرردیدش وجررودش را فراگرفترره بررود

م گرفررت کررارش را اش شدّت گرفت و از ازدواج با آن دختر نومید شد تصمیبیمارش

کرره هررر کررس دچررار بکند که در میان مردم نجف معروف و مشهور اسررت و آن ایررن

گرفتارش و مشکل شود و چهل شب چهارشنبه به مسجد کوفه برود حتماً امرام عرصر 

 .سازدبیند و حضرت مرادش را برآورده مىفرجه را، به طور ناشناس، مى عجل اللّه

 
به دیدا   -1 از جوانان مؤمن و فاضل که  ایشان در  سخنان مرجع عالیقدر براى جمعى  له در منزل  ر معظم 

شهر مقدس قم،آمده بودند و یکى از آنان از مشکالت خود زبان به شکوه گشود، و سخن از مستجاب نشدن 
 اى اوقات به میان آمد، و معظم له این داستان را از بحاراالنوار براى آنان بازگو کردند.دعا در پاره
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من چهل شب چهارشنبه بررر   :شیخ محمد گفت  :سره گفتشیخ باقر کاظمى قدس

آخرین شب که مصادف با یک شب تررار زمسررتانى بررود و   .این کارمداومت ورزیدم

مررن روش   .باریررد، بررادش وزیرردن گرفررتوزید و گرراه بررارانى مررىبادهاش شدیدش مى

دکانچرره شرررقى رو برره روش در اول در طرررف  .اش جلو در مسجد نشسته بودمدکّانچه

توانستم کردم نمىکه خون سرفه مىمن به خاطر این .جد قرار داشتچپ ورود به مس

از طرررف دیگررر،   .شد خلررط خررونى در مسررجد انررداختداخل مسجد شوم چون نمى

دلم گرفته بود و بشرردّت افسرررده و   .اش که خودم را از سرما حفظ کنم، نداشتموسیله

کردم که چهل شب ر مىبا خودم فک  .غمگین بودم و دنیا در نظرم تیره و تار شده بود

تمام شد و این آخرین شب است و تا به حال نه کسى را دیدم و نرره چیررزش برره نظرررم 

مشررقّت و ترررس را در ایررن چهررل شررب تحمررل   .اماز این همه رنررج خسررته شررده  .آمد

  .آیم، و دیگر امیدش نیستام، از نجف اشرف به مسجد کوفه مىکرده

اش را آتشى افروختم تا قهرروه  .زده پر نمىدر مسجد پرند  .غرق در این افکار بودم

توانم ترکش کنم چون به که از نجف اشرف با خودم آورده بودم، آماده سازم و نمى

ناگهان دیدم یک نفر از طرف دِّرِ اول برره   .مقدارش خیلى کم بود  .امآن عادت کرده

و بادیرره ا :از دور که او را دیدم حالم گرفته شررد و بررا خررودم گفررتم  .آیدسوش من مى

آمده است قهرروه مرررا بخررورد و مررن در ایررن   .هاش اطراف مسجد استنشینى از بیابان

 .قهوه بمانم و غمى بر غمهایم بیفزایدشب ظلمانى بى

 .در همین فکرها بودم که او به من رسید و با نام سالم کرد و رو به رویم نشسررت

همرران بادیرره نشررینان حرردس زدم شرراید از    .دانست تعجررب کررردمکه نام مرا مىاز این

از   :لررذا پرسرریدم  .رفررتماطراف نجف اشرف باشد که من گاهى اوقات به میانشان مررى

من نررام طوایررف اطررراف نجررف   .از یکى از طوایف  :کدام طایفه عرب هستى؟ گفت

بررردم، و نام هررر طررایفى را کرره مررى .نه، نه :گفتبردم و او مىاشرف را یکى یکى مى

آهررا!  :عصبانى شدم و با حالت اسررتهزاء برره او گفررتم .نیستمنه، از این طایفه  :گفتمى

 :از ایررن سررخن مررن لبخنرردش زد و گفررت .معناستیک لفظ بى  .اشپس تو از طُریطره
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به تررو هررم  :اش؟ گفتمحال بگو براش چه به این جا آمده .مهم نیست من از کجا هستم

د اگررر برره مررن زنرر ضررررش برره تررو نمررى  :گفت  .پرسىربطى ندارد که از این چیزها مى

هر چه   .قلبم به او متمایل شد  .از اخالق خوش و شیرینى بیانش تعّجب کردم  .بگویى

چپقم را چاق کردم و برره او تعررارف  .شدام به او بیشتر مىکرد عالقهبیشتر صحبت مى

آن را   .اش در فنجرران ریخررتم و برره او دادمقهوه  .کشمتو بکش، من نمى  :گفت  .کردم

مررن گرررفتم و   .تررو بنرروش  :اش را برره مررن داد و گفررتو بقیرره  گرفت و اندکى نوشررید

  .نوشیدم، و متوجه نشدم که همه فنجان را ننوشیده است

برادر، تو را خرردا در ایررن   :به او گفتم  .شدام به او بیشتر مىهر لحظه عشق و عالقه

برررویم و صررحبت آیى با هم به حرم مسررلمآیا مى  .ىشب فرستاده تا همدم من باش

حقیقررتش ایررن اسررت کرره از  :گفررتم .آیم، اما داستانت را برررایم بگررومى :گفتکنیم! 

ام و بررا ایررن وضررع چنررد ام در نهایت فقر و نیازمنرردش بررودهزمانى که خودم را شناخته

زن   .دانررمآورم و درمررانش را نمررىام و خررون برراال مررىسالى است مبتال به سرفه شررده

ف اشرف شده بودم اما چون تنگدسررت دلبسته زنى از اهالى محل خود در نج   .ندارم

این مالّهررا مرررا فریررب دادنررد و برره مررن گفتنررد بررراش   .بودم نتوانستم با او ازدواج کنم

برآورده شدن حاجاتت به صرراحب الزمرران متوسررل شررو و چهررل شررب چهارشررنبه در 

سازد، و ایررن آخرررین بینى و حاجتت را برآورده مىمسجد کوفه بیتوته کن، او را مى

این  .ها که تحمل نکردمدر این شبها چه سختى .امفعالً که چیزش ندیده شب است، و

 .ها و مشکالت مناست علت آمدنم به این جا و اینهاست حاجت

آن زن را هم بزودش  .ات، که خوب شداما سینه :خبر از همه جا گفتاو به من بى

 .خواهى گرفت، و امّا فقرت، تا دم مرگ به همین حال خواهى ماند

 :آیررى؟ گفررتبه حرم مسلم نمى :که اصالً توجهى به سخنان او نداشتم، گفتم من

چون برره صررحن مسررجد وارد شرردیم،   .رفتمن برخاستم و او پیشاپیش من مى  .برخیز

او نزدیک شاخص مسجد ایستاد و   .چرا  :خوانى؟ گفتمنماز تحیت مسجد نمى  :گفت

تم و شروع به نمرراز و خوانرردن تکبیرة االحرام گف .اش پشت سرش ایستادممن با فاصله



   373  ی اخلقیهاسفارش  و   هاتوصیه جمع پراکنده : دومبخش 

دیدم چنان قرائتى دارد کرره هرگررز نشررنیده بررودم کسررى بررا چنرران   .سوره فاتحه کردم

نکنررد ایررن همرران صرراحب   :کرد با خود گفتماز بس خوش قرائت مى  .قرائتى بخواند

کرره ایررن پررس از آن  .به یاد سخنانى از او افتادم که گواه همررین امررر بررود  .الزمان باشد

م گذشت، به او که مشغول نماز بود نگاه کردم، دیدم نررورش باشررکوه او مطلب در دل

با این حال نماز  .توانم جسم شریفش را ببینمرا در میان گرفته است به طورش که نمى

توانستم نمازم از هیبت او نمى  .بدنم به لرزه افتاد  .شنیدمخواند و من قرائتش را مىمى

نور از زمین فاصله گرفت، و مررن   .آن را تمام کردمبه هر ترتیبى که بود    .را قطع کنم

کررردم و پرروزش ادبررى کرره بررا او بررر در مسررجد کرررده بررودم، گریرره و زارش مررىاز بى

کنید، وعده کردید با من به حرم مسررلم شما به وعده وفا مى  :عر  کردم  .طلبیدممى

لم رفررت و گفتم، ناگهان آن نور به سوش حرم مسدر حالى که با نور سخن مى  .بیایید

نور وارد حرم شد و زیر گنبد رفت، و همچنان آن جا بود و  .من در پى او روان شدم

  .که سپیده دمید و نور به آسمان رفتکردم تا اینمن نیز همچنان گریه و زارش مى

و بناگرراه  .اما سینه ات، که خوب شررد :صبح که شد به یاد این فرموده او افتادم که

اش نگذشررت کرره چنررد هفترره .کررنمیافته است و اصالً سرفه نمى  ام بهبوددیدم که سینه

ر گونه که اصالً فکرش را هم نمىخدا، آن کردم، ازدواج بررا آن دختررر را برررایم میسررّ

و سالمه علیه و على آبائه الطرراهرین   کرد، فقرم، همچنان که آن حضرت صلوات اللّه

 1خبر داده بود، تا آخر عمر با من باقى ماند«

 2رود نه صدقات بر باد مىگواین  

 :امام به او فرمودند  .درآمد   مردش، شادمان، بر محمد بن على بن موسى الرضا
 

 مسة عشرة.، الحکایة الخا240، ص 53بحار األنوار، ج  -1
ماه   -2 چهارم  و  بیست  در  که  قم  شهر  مذهبى  هیأتهاى  زنان  از  شمارى  جمع  در  عالیقدر  مرجع  سخنان 

مبارك رمضان براى دیدار معظّم له به منزل ایشان آمده بودند، و آقا سخنان خود را با این روایت از امام  

 آغاز کردند. جواد
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 بینم؟ چه شدهاست که تو را شادمان مى

سزاوارترین روز براش   :فرماید، از پدرت شنیدم که مىیابن رسول اللّه :عر  کرد

ن و خیرررات کررردن و رفررع شادمانى مؤمن روزش است که خدا به او توفیق صدقه داد

امروز دوازده تن از برادران مررؤمن نیازمنررد و   .نیازهاش برادران مؤمنش را عطا فرماید

ایررن   .عیالوارم از فالن و بهمان شهر نزد من آمدند و من به همرره آنرران کمررک کررردم

 .است که شادمانم

»به جان خودم سرروگند کرره جرراش   :فرمودند  جوادامام  محمد بن على  حضرت  

 «.هم دارد اگرآن را بر باد نداده باشى یا بعداً بر بادش ندهى شادش

 که از شیعیان مخلص شمایم؟چگونه بر بادش داده باشم حال آن :مرد عر  کرد

 «.»ها! تو نیکى و صدقات خویش به برادرانت را بر باد دادش :فرمودند

 !چگونه، یابن رسول اللّه :مرد عر  کرد

  :وان این فرموده خداش عزوجل را کهبخ  :فرمودند  محمد بن على

َذی
َ
َِنَّ َواأْل ِْ ِذیَن َءاَمُنوا َْل ُتْبِطَُلوا َصَدَقَِتُكم ِبا ا الَّ َ َي 

َ
 1  َیَُه

 « .ايد، صدقات خودرا با منت نهادن و آزردن باطل نكنیدکسانى که ايمان آوردهاى »

ردم نرره منتررى ! من بر آن کسانى کرره کمکشرران کرر یابن رسول اللّه :مرد عر  کرد

 .شان ساختمگذاشتم و نه آزرده

»صرردقات خررود را بررا   :خداش عزوجل فرموده اسررت  :فرمودند   محمد بن على

منت گذاشتن و آزردن باطل نسازید« و نفرموده با منت نهادن بر کسانى کرره برره آنهررا 

بلکه هررر  .دهید باطل نگردانیددهید و با آزردن کسانى که به آنها صدقه مىصدقه مى

آیا آزردن کسانى که به آنها صرردقه دادش برردتر اسررت یررا آزردن   .نوع آزردنى است

 فرشتگان نگهبانت و مالئکه مقرب خدا که گرداگرد تو هستند، یا آزردنت ما را؟ 

 
 . 264سوره بقره، آیه   -1
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 .البته که این آخرش، یابن رسول اللّه :مرد عر  کرد

 .دادشات را بر باد تو ما را و فرشتگان را آزرده و صدقه :حضرت فرمودند

  .چرا :مرد عر  کرد

کرره مررن از  »چگونه آن را برره برراد داده باشررم حررال آن   : ات به خاطر این جمله  : فرمودند 

 دانى شیعیان خالص ما چه کسانى هستند؟ واش بر تو! آیا مى   . شیعیان خالص شما هستم«

  .نه :مرد عر  کرد

ب یاسین شیعیان خالص ما، حزقیل مؤمن، مؤمن آل فرعون است و صاح :فرمودند

  :که خداش متعال در حق او فرموده است

َِدیَنِة َرُجٌل َيْسَعى ِْ ْقَصا ا
َ
 1 َو َجآَء ِمْن أ

 و ازدوردست شهر مردى دوان دوان آمد«»

دهررى؟ و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار، آیا تو خودت را با اینان یکسان قرار مى
 آیا تو با این کار فرشتگان را و ما را نیازردش؟ 

 پس چه بگویم؟  .کنمطلبم و به درگاهش توبه مىاز خدا آمرزش مى :مرد گفت

من از موالى و دوستداران شما هستم، و با دشمنان شما دشمن و بررا   :بگو  :فرمودند
  .دوستانتان دوست هستم

از سررخنى کرره برره   .گویم، و من چنین هستم یابن رسررول اللّررهچنین مى  :مرد گفت
شررتگان آن را نپسررندیدید توبرره کررردم و شررما از آن رو آن را زبان آوردم و شما و فر

 .پسنددپسندیدید که خدا نمىنمى

»حرراال پرراداش صرردقاتت برره تررو   :فرمودنررد   محمد بن علررى بررن موسررى الرضررا
 2بازگشت و بطالن از آنها رفت«

 
 . 20سوره یس، آیه  -1
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 1رمز خوشبختى 

ایررن  انررد، درانررد، در واقررع، بررراش امتحرران آمرردههمه کسانى که به این دنیررا آمررده
 .نیست ...خصوص فرقى میان پیر و جوان و مرد و زن و دارا و نادار و عالم و جاهل و

  :خداش متعال در قرآن کریم فرموده است

 2 ِلَننُ َر َکْیَف َتْعَمُلوَن 
 «.کنیدتا بنگريم که چگونه عمل مى »

 :فرمایدنظیرش سخن گفته است، مىخداش متعال از همسر فرعون با تعابیر کم

َرَب ا ِن ِ   َللَو ضَََ ْت َرِبَّ ابََْ َََ ْوَن ِإْذ َقال َََ َت ِفْرع
َ
َرأ ََْ وا ام ِذیَن َءاَمنََُ َّ َّ

ََِ َثاًل ِل َََ م
ْوِم  َن اْلقَََََ ِّن مَََِ َّ

ِه َو َنجََََِ ْوَن َو َعَملَََِ ن ِفْرعََََ ِّن مََََِ َّ
ِة َو َنجَََِ

نَََََّ ا ِِف اْلجَ ِعنََََدَك َ ْتًَََ
ََِلِمَْی   3ال َّ

آورده ايمان  که  کسانى  براى  خدا  فرعون  و  همسر  آن اند  آورد،  نمونه  گفترا  که    :گاه 

اى بساز، و مرا از فرعون و کردارش نجات ده، و  خدايا، پیش خود در بهشت برايم خانه

 . مرا از دست مردم ستمگر برهان

معمولش این است که الگو و نمونه مردم یک مرد باشد نه زن، اما خررداش متعررال 

زهرا در نزد خدا سرور زنرران برره بى فاطمه  در این آیه همسر فرعون را ر که بعد از بى

مفهرروم ایررن  .آید ر الگو و نمونه براش مردان و زنان مؤمن معرفى کرده استشمار مى

دهد که به این بررانوش آیه آن است که خداش متعال به مردان و زنان مؤمن دستور مى

در اما چرا و چگونه او به این مقام باال رسید؟ پاسخ این پرسررش    .بافضیلت اقتدا کنند
 

عده   -1 در جمع  له  معظم  منطقه  سخنان  راهنمایى  مدارس  دبیر  و  مدیر  برادران  و  خواهران  از  شهر    2اى 
 اصفهان که درشهر مقدس قم به دیدار ایشان در منزل معظم له آمده بودند.

 . 14سوره یونس، آیه  -2
 .11سوره تحریم، آیه  -3
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آن را تعلرریم داد و در سررحرهاش    عبارتى از دعاش ابوحمزه ثمالى ر که امام سجاد

ایررن دعررا از محترروایى ژرف و  .خرروانیم ر نهفترره اسررتماه مبررارک رمضرران آن را مررى

به ما  اش که از معصومینن مجموعه ادعیهمضامین بلندش برخوردار است و در میا

ترروان برره جرررأت گفررت کرره اگررر ه مىرسیده است، وی گى خاصى دارد به طورش ک

اش کسى آن را یک بار از اول تا آخرش با توجرره و تأمررل و ترردبر درسررت در معررانى

کنررد یعنى قلبش به حدّش آمادگى پیدا مررى .شودبخواند در پایان مستجاب الدعوه مى

ورضّني » :در بند پایانى این دعا آمده است .کندکه خداش تعالى حاجتش را رد نمى

 ن«اش خرسندمگردازندگى قسمتم نموده؛ و به آنچه از یش بما قسمت ليمن الع

این خصلت دقیقاً همان چیزش است کرره در همسررر فرعررون متجلررى بررود و همررین 

 .سبب گردیده است که براش عموم مؤمنان، از مرد و زن، الگو و نمونه باشد

تى وجررود به طور کلى، رابطه مستقیمى میان آسایش و خوشبختى، یا رنج و برردبخ 
بسا شخصى که محاط در انواع سختیها و رنجهاست امررا بررا ایررن حررال اش    ندارد، زیرا

کند و ناخشنود و رنجیده نیست، چنانکه برعکس، ممکررن اسررت احساس رضایت مى
شخصررى از انررواع نعمتهرراش دنیررا برخرروردار باشررد، امررا معررذلک زنرردگى خرروش و 

که علت خوشبختى و خرسندش در این باید توجه داشت  .اش نداشته باشدسعادتمندانه
شود که انسان رضایت الهى را بر هر چیزش ترجیح دهد، اگر چرره گرفتررار خالصه مى

انواع رنجها و مصائب و مشکالت و دشواریها و محرومیت از هر آنچه جررز رضررایت 

فهمیم که در جواب را مى  ینباین جاست که معناش فرموده حضرت ز .خدا باشد
  :دیدش خدا با تو چه کرد؟ فرمودند :گر که گفتابن زیاد بیداد

 1  ما رأیت إْلَّ مجیاًل 
 « من جز زيبايى نديدم»
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تر از وضعیت همسر فرعون نتوان تصور کرد، با این حال و با شاید وضعیتى سخت
وجود همه شرایط دشوارش کرره داشررت، او راضررى برره رضرراش خرردا بررود، و کمترررین 

 .یش مقدّر کرده بود به ذهنش خطور نکرداعتراضى به آنچه خداش سبحان برا
نباید به خاطر فراز و نشیبهاش زندگى، چهررره درهررم کشرریم یررا برره تنررگ آیرریم یررا 
اندوهگین شویم، بلکه باید همیشه و در همه شرایط خواه سخت یا آسان، به وظیفه و 

در قرآن کریم  .تکلیف خود عمل کنیم و آن را امتحان الهى براش خویش تلقى کنیم
سازد و راه را بر هرگونه یررأس و نومیرردش اش است که انسان را ماالمال از امید مىهآی
  :آیه این است .بنددمى

َك َو ِلَذ ِلَك َخَلَقُهْم  ِحَم َرب   1 ِإْلَّ َمن رَّ
 . مگر کسى که پروردگارت بر او رحم کند، و براى همین هم آنان را آفريده است

هى هرگز به ایررن معنررا نیسررت کرره بررراش حررل بدون شک، راضى بودن به تقدیر ال

ها قدم برنداریم، و از وسایل و اسررباب ظرراهرش و مشکالت و رفع کمبودها و کاستى

دعا و توسل و مانند اینها خوددارش ورزیم، بلکه مقصررود از راضررى بررودن برره تقرردیر 

ونرره پررس، اگررر اینگ  .الهى، تسلیم در برابر چیزهایى است که از حیطه اراده ما بیرونند

کنند یا ما را باشیم، فراز و فرودهاش زندگى و سختیهاش آن هرگز کمر ما را خم نمى

نیز از ایررن جاسررت   .شویمدهند و دچار نومیدش و افسردگى نمىتحت فشار قرار نمى

هر  :اندفهمیم که گفتهدر روز عاشورا را مى  که سخن مورخان درباره امام حسین

تررر و افترراد رخسررار آن حضرررت روشررنه بر زمین مررىشهیدش از خانواده و یارانش ک

  .شددرخشانتر مى

پذیر مانند ثروت یا خانرره وسرریع خوشبختى و سعادت دنیا در داشتن چیزهاش زوال

و امثال اینها نیست، بلکه به داشتن دلى فراخ و آرام و خرسند به قسمتهاش الهى است، 
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درات و سرنوشررت خاصررى زیرررا هررر یررک از مررا در زنرردگى مقرر   .هر قسمتى که باشد

یکى نادار است، یکررى   .باشدداریم، و هر فردش با مشکالت و کمبودهایى مواجه مى

مهم این است که سعى کنیم همیشرره برره آنچرره   ...شود ودار نمىبیمار است، یکى بچه

 .خداش عزوجل براش ما مقدر فرموده است راضى و خرسند باشیم

 تبلیغ و منبر 

  :خوانیمدر زیارت مى

؛ بررار خرردایا! برره في الدنیا و اآلخرة   اللهّم اجعلنخ عندك وجیهاً بالحسین»

  .نخرت نزد خودت آبرومند گردامرا در دنیا و آ  حق حسین

 .آید، آمده استاین عبارت در زیارت عاشورا که از احادی  قدسى به شمار مى

تواند آن نمىزیارت عاشورا از اعتبار و استحکام زیادش برخوردار است و هیچ کس  

و را انکار کند؛ زیرا انکار آن، در واقع به معناش انکار زیارت وارث و زیارت اربعین 

و  در روز عرفرره و زیررارت رسررول خرردا  زیارت جامعه و زیارت امررام حسررین

شمارش از زیارتهاش دیگر است؛ چرا که همه این روایررات داراش یررک نظررم و نسررق 

 .باشندمى

آیررد، و یکررى از عاهاش بسیار پرمغز و بااهمیت به شمار مررىاما زیارت عاشورا از د

ت؛ چرررا کرره آن را نعمتها و الطاف الهى است که خدا به بندگانش ارزانى داشررته اسرر 

که این بزرگواران از زبان خداش سرربحان با آن  .اندروایت کرده  امامان معصوم ما

ا ایررن حررال زیررارت گویند ر و این دقیقاً همان معناش عصررمت اسررت ر امررا برر سخن مى

 .شودعاشورا در واقع، یک زیارت خاص تلقّى مى

دهد که انسان چقدر در برابررر عظمررت عبارت یاد شده از زیارت عاشورا نشان مى

که برردون خدا کوچک و حقیر است؛ زیرا به نیاز شدید خود به پروردگارش و به این

نچه برره پیشررگاه معبررودش داند که آکند و به یقین مىخدا هیچ قدر ندارد اعتراف مى

کنررد، خررواه گفتررار زیبررا یررا کررردار متررین، مررال او نیسررت و در حقیقررت مررا تقدیم مى
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« را نررداریم، و اگررر صالحیت سخن گفتن با خدا یا حتى به زبان آوردن کلمه »یا اللّه

چیزش از اینها را دارا هستیم در حقیقت نعمت و فضلى از جانب خداسررت کرره برره مررا 

در دعررا   .اجررازه داده اسررت او را بخرروانیم و برره درگرراهش دعررا کنرریم  بخشیده و به ما

  :خوانیممى

 «و به من اجازه دعا کردن به درگاهت را دادش؛ و اذنت لي في دعائک»

ت توانست برره ایررن معررانى مترقررى دسرر اگر این دعاها و زیارتها نبود، عقول ما نمى

فالسررفه ایررن معررانى نبررود عرفررا و حکمررا و    بیررتو اگررر لطررف و کرررم اهررل  .یابد

 .یافتندانگیز و مضامین بلند را در نمىشگفت

آییم و این اهمیررت به شمار مى  بیتتگرانِ به اندیشه و مکتب اهلما همه دعو

ت ناشى از آن اسررت کرره پیررامبر این اهمی  .کندایم بیان مىنقشى را که به دوش گرفته

  :او فرموده است خود، مبلّغ والیت بود؛ چه خداش متعال خطاب به اکرم

نِزَ  ِإَلْیَك 
ُ
ْغ َمآ أ ُسوُ  َبِلَّ ا الرَّ َ َي 

َ
 1 َیَُه

 « رسول! آنچه را بر تو نازل شده است تبلیغ کناى »

کرره مررا از این نقطه نظر اسررت   .مبلّغ هستند   همچنین امام صادق و امام مهدش

مت اسررت و این یک نع  .آییمو پویندگان راه آنان به شمار مى  ازمبلغان اهل بیت

ممکن است انسان از کار خود خسته شود یررا دچررار   .که خدا به ما ارزانى داشته است

مرررتبط اسررت و در خرردمت آنرران   شود، اما مبلّغى که با اهل بیت  فتور و پشیمانى

 .شودباشد هرگز از کار خود خسته و دلزده نمىمى

یهاً عنببد یا وج » و سایر معصومان از عبارت ما در خطاب خود به رسول خدا
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پس، وجاهت و آبرومندش و احترام نزد خدا یک مقام بسیار   .کنیماستفاده مى  1ه«اللّ

خرروانیم بایررد برره عمررق زمانى که این عبارت مهم از زیررارت عاشررورا را مررى  .واالست

معناش آن توجه داشته باشیم و ژرفاش محتوایش را در نظر بگیریم و بدانیم که کسب 

 .ا شروطى دارد که آسان نیستندوجاهت و آبرومندش نزد خد

 شروط وجاهت ربانى 

یکى از این شروط این است که داراش خصلت گذشت و بخشش باشیم؛ چرا که 

مظهر تامّ و تمام این خصلت بزرگ بود و ما نیز به عنوان دعرروتگران    امام حسین

اش خود به راه امام باید به این خصلت آراسته باشیم و در این راه حسینى که آن را بر

 .ایم باید از بسیارش چیزها دست بشوییمبرگزیده

هاش سیاسى و اجتماعى و خانوادگى به صررفت باید در عرصه   مبلغ امام حسین

هررا دشواریها و سررختى  اشد و در راه تبلیغ مکتب اهل بیتعفوو گذشت آراسته ب

 ،ه خاطر تحقق اهداف بلند دیررن جرردّشب  را تحمل کند؛ چرا که امام حسین

  :آمده است  در یکى از زیارتهاش سید الشهدا .خون پاک خود را نثار کرد

و خررونش   ؛  وبذل مهجته فیک لیستنقذ عبادك من الجهالة و حیرة الضبباللة»

 2«.دز جهالت و سرگردانى گمراهى برهانرا در راه تونثار کرد تا بندگان تو را ا

انواع آزارها را به جان  در راه تبلیغ اسالم اشرف اولین و آخرین، رسول خدا

اش در این زمینه عفو و گذشت از خریدو در برابر همه سختیها شکیبایى کرد و شیوه

و   رو رسررول خرردایز بایررد دنبالررهما ن  .کردندکسانى بود که با ایشان بدرفتارش مى

 .باشیم و آزار و اذیتها را تحمل کنیم  سیدالشهدا و امام صادق

ا وامررام حسررن م و امیرالمررؤمنین و حضرررت زهرررشررکى نیسررت کرره پیررامبر اکررر
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است اما اراده تکوینى و تشریعى خرردا   مرتبه شان باالتر از امام حسین  مجتبى

بر این تعلق گرفت که ایررن بنررده صررالح از مقررام و منزلتررى خرراص و منحصررر برره فرررد 

 .برخوردار باشد

رافشررانى رغم همه آن فشارها و دردسرها، مجالس عزاش حسررینى همچنرران نوعلى

کند، یاد عاشورا همچنان در ذهنها زنده و در وجدانها ریشه دوانیده اسررت، و ایررن مى

به طرق مختلررف درصرردد مقابلرره و سررتیز بررا   لى است که دشمنان اهل بیتدر حا

هاش تاریخ، نقل و بررازگو کررردن فضررایل اش مقطععاشورا بودند به طورش که در پاره

کند که یکى از عمّررال تاریخ نقل مى .شمردندىرا جرمى نابخشودنى م سیدالشهدا

کل عباسى بود، حرردیثى از عباس به نام نصر که از اطرافیان و نزدیکان متوستمگر بنى

روایت کرررد و چررون خبرررش برره    درباره فضیلت امام سیدالشهدا  رسول خدا

 .متوکل رسید دستور داد او را هزار تازیانه زدند

اش مظاهر عررزادارش حسررینى متوالى عراق با پارههاش  در عصر حاضر نیز حکومت

جنگیدنررد و از آن جلرروگیرش نمودنررد و نمررک و فلفررل بررر زخررم عررزاداران حسررینى 

شوند در حالى که پرتو پاشیدند، اما نتیجه این شد که آن ستمگران مدام لعنت مىمى

 .گرددعاشورا روز به روز درخشانتر و راهگشاتر مى

شررکنجه و   ارش مجررالس سرروگوارش امررام حسررینبرگررزعده بسیارش به خرراطر  

جاویدان ماند و این اقرردامات    سوخته وآواره و قتل عام شدند، اما نام امام حسین

که این سختگیریها تا همین دو سال اخیر ادامه داشت تا این  .ظالمانه آن را از بین نبرد

دسررت با سقوط حکومت بعثى عررراق زائررران فرصررت زیررارت عتبررات عالیررات را برره  

اند فقط از ایران حرردود دوازده طبق آمارهایى که منابع خارجى منتشر کرده  .آوردند

یکررى از منبریهررا بررا شررگفتى و   .انرردمشرف شرردهمعلی    میلیون زایر به زیارت کربالش

در یکررى از شررهرهاش نزدیررک   برپایى مراسم عزادارش امررام حسررین  خوشحالى از

گفررت صررداش مراسررم مررى  .آن جا رفته بودکرد که براش تبلیغ به  قطب شمال نقل مى
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دیرردیم شررمار انرردکى عررزادار، شررعائر داد؛ چرا که مررىعزادارش گوشها را نوازش مى

عررزاش حسررینى را در یررک محیطررى بررا آب و هررواش بسرریار سرررد و یخبنرردان برگررزار 

 .کنندمى

  :برقرار بماند و نور او در دلها بتابد خدا خواسته است که نام اباعبداللّه

ََّنٍة لِ  حََْي َمْن َحىَّ َعن َ ِ َِ ََّنٍة َو   َیْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َ ِ
ماند از روى دلیل زنده ه مىکه زندشود از روىدلیل هالک شود و آن که هالک مىتا آن

 1« .دبمان

پس، حکمت خدا حکم کرد که متوکل عباسى و امثال او از روش دلیل و حجت 

 .از روش دلیل و حجت تا ابد زنده و جاویدان بمانند نابود شوند، و شهیدان کربال نیز

توانستیم ماهیت عمر بن سعد یا زهیررر بررن قررین را کرره اگر عاشورا نبود، چگونه ما مى

کند کرره شررمر گفته شده گرایشهاش عثمانى داشت، بشناسیم؟ چنان که تاریخ نقل مى

آن دو را از هم جدا   و حبیب بن مظاهر رفیق هم و از یک قبیله بودند اما واقعه کربال

بنابراین، اگر عاشورا نبود ما  .کرد و ماهیت هر یک از آنها را براش مردم فاش ساخت

 .دانستیمهیچ یک از این چیزها را نمى

 آموز یك داستان عبرت 

اش برره نررام شیخ جعفر شوشترش ر یکى از مراجع تقلید عصر خود که رساله عملیرره

بندش موضوعات منحصر به فرد اسررت و و طبقه  منهج الرشاد داشت و از حی  تبویب

اند ر یررک بررار در راه بازگشررت از زیررارت صاحب عروه وآخوند بر آن حاشیه نوشته

مشهد مقدس به تهران، در یکى از شهرهاش بین راه، بنابر خواهش جمعى از مؤمنین، 

 :فررتانررد، گدر یکى از منبرهایش که برخى آن را بسیار تأثیرگذار شمرده  .منبر رفت
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زمانى که تصمیم گرفتم به این جا بیایم، یکى از چارپایان بعد از آن که بررارش را در 

برره ایررن ترتیررب کرره وقتررى  .مکان موردنظر خالى کرد، توجه مرا به خود جلررب کرررد

شرریخ جعفررر! مررن   :گویرردنگاهم به چشمهایش افتاد، تو گویى با زبان حال به من مررى

آیا تررو هررم   .دادم و بار را به منزل مقصود رساندموظیفه خود را به بهترین وجه انجام  

 مسئولیتت را انجام دادش؟ آیا بار را به مقصدش رساندش؟

  :فرمایدتأمل کنیم که مى ما باید در این فرمایش رسول خدا پس،

ترران در ؛ همرره شررما سرپرسررتید و همررهكلّکم راع وكلّکم مسئول عببن رعیتببه»

 1«.برابرزیردستتان مسئولید

شررود، امررا عمررده ما مسئول هستیم؛ زیرا وظیفه تبلیغ به همرره مربرروط مررىپس همه  

همه از مرجع تقلیررد گرفترره تررا شرراگرد، در  .مسئولیت این کار بر عهده اهل علم است

سعى کنید ایررن مناسرربت   .برابر واقعه عاشورا و اشاعه فرهنگ حسینى مسئولیت داریم

هررا و ین سررعى کنیررد در برابررر سررختىهمچنرر   .تر از سالهاش قبل بر پا داریرردرا با شکوه

برره تبلیررغ و    ایررن را بدانیررد کرره امررام حسررین  .مشکالت با حوصله و صرربور باشررید

ها و خدمت ما نیازش ندارد بلکه این ما و مردم جهان هستیم که به بزرگوارش و نوشته

 .علیه محتاجیم لطف ایشان صلوات اللّه

اهتمام ورزیدن به دو قشر نوجوانان یکى از مهمترین وظایف مبلغین و دعوتگران،  

مقامرره در چنررین  اعلررى اللّرره2 یکررى از سفارشررهاش مرحرروم اخرروش .و جوانرران اسررت

»بکوشررید فرهنررگ حسررینى را در وجرردان و دلهرراش   :فرمودمناسبتهایى این بودکه مى

خطرراب برره ابرروجعفر احررول )مررؤمن    دار نمایید؛ چرا که امام صررادقجوانان ریشه

  :دفرماینطاق( مى
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ا ؛ بر تو باد نوجوانان و جوانان، زیرعلیک باألحداث فإنّهم أسرع إلخ كلّ خیر»

 1«.دپذیرنآنان خوبیها را زودتر مى

 2یابد انسان خوش اخالق به خیر و سعادت دنیا و آخرت دست مى

  :فرمایندمى پیامبر خدا

ا و آخرررت اخالق خیر دنی؛ انسان خوشَحسِنُ الخُلق ذهب بخیر الدنیا واآلخرة»

 3«.ترابرده اس

اش که باشد همواره میرران نیررک و بررد مررردّد انسان در هر جا و هر شهر و هر مرتبه

است؛ زیرا، در وجود انسان یک انگیزه خیر و نیکى وجود دارد که همان عقل اسررت 

خررو باشررد انگیررزه اگر انسان نیک .و یک انگیزه شر و بدش که همان نفس اماره است

آید و در نتیجه خیر دنیا و آخرررت نصرریب او گیزه شر و بدش چیره مىخیر در او بر ان

 .خواهد شد، به خالف انسان بدخوش که نه دنیا را دارد و نه آخرت را

خو باشد؟ جوابش یک کلمرره اسررت و هررر انسررانى تواند نیکاما چگونه انسان مى

ه همرران ایررن کلمرر   .تواند از همین لحظه تا آخر عمرش به آن یک کلمه عمل کندمى

إنّمببا هببي »  :فرماینرردجررا کرره مررىآمررده اسررت آن   است که در حدی  امام رضررا

پس، هر انسانى قاطعانه تصمیم بگیرد که خرروش اخررالق باشررد حتمرراً موفررق   4«عزمة

 .خواهد شد
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خوش کسى است که راسررتگو باشررد، در سررختیها و نامالیمررات شررکیبا انسان نیک

ه برخورد کند، نسبت به کسررى کرره برره او باشد، با مردم همیشه با روش خوش و گشاد

 .کند بردبار و باگذشت باشد، و دیگر محاسن اخالقبدش مى

گرفت و به ایشان ر پنرراه  مردش نصرانى راه را بر امام باقرروایت شده است که 

 1 .نه، من باقر هستم :تو بقر يگاوا هستى! حضرت جواب داد :به خدا ر گفت

حرمتررى کرررد بایررد بردبررارش شخصى به شررما بررى  پس، هر گاه  .این است بردبارش

این هم نیاز  .آوریددر این صورت است که خیر دنیا و آخرت را به دست مى .ورزید

 .انجامدبه عزم و اراده قوش دارد که در نهایت به توفیق مى

مثالً طالب علم هر گاه تصمیم بگیرد کرره خرروش اخررالق   .این سنّت زندگى است

یا کاسب هر گاه تصمیم قاطع بگیرد که   .م تبدیل خواهد شدباشد بزودش به یک عال

همچنررین شرروهر، بررا اخررالق خرروش،   .خوش اخالق باشد بررزودش ترراجر خواهررد شررد

انسرران خرروش اخررالق هررم   :به عبارت دیگر  .محبوب همسرش خواهد شد و بالعکس

پررس، اشررتباه اسررت کرره   .محبوب خداش متعال است و هم مررردم او را دوسررت دارنررد

م باید جواب بدش را با بدش داد، بله، این کار در حدودش کرره شرررع معرریّن تصور کنی

  :فرمایدخداش متعال مى .کرده جایز است

 2 َفَمِن اْعَتَدی َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْیِه ِِبِْثِل َما اْعَتَدی َعَلْیُكْم 
 «.کنید کرد، همان گونه که بر شما تعدّى کرده، بر او تعدىي هر کس بر شما تعدّ»

 .واجب و یا حتى مستحب نیست ااما این کار يمقابله به مثل

کسى که خواهان توفیق و خیر دنیا و آخرت و محبوبیت در نزد خداش عزوجل و 

در احرروال پیررامبر  .جررواب دهررد باشررد بایررد برردش را بررا نیکررى و بردبررارشمررردم مررى
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تهمررت   آمده است که یکى از همسرانش برره همسررر دیگرررش ماریرره قبطیررهاکرم

نه تنها مقابله به مثل نکرد، حتى جوابش را هم نررداد،   اما رسول خدا  1،سختى زد

کرره ایررن روایررت از یکررى از  دانرریممررى .بلکه فقط به نفى تهمت از خود بسررنده کرررد

ل نکرررده اسررت؛ چرررا کرره پیررامبر نقل شده و کسى جز آنرران آن را نقرر   معصومین

بنابراین، باید این فضایل را و   .است  آن را براش احدش از مردم نقل نکرده  اعظم

  :فرمایدقرآن کریم مى .آموختاخالق نیکو را از پیامبر اسالم

َقْد َتَن َلُكْم ِِف َرُسوِ  ا ْسَوٌة َحَسَنٌة  َلللَّ
ُ
 2 أ

 « .بیگمان براى شما در پیامبر خدا سرمشقى نیكوست»

ام اند، دیدهف بودهمن بسیارش از علما و دیگر مردمان را که به اخالق خوش متص

شرران بررا سررختى انررد و در زنرردگىشان موفق و نزد مردم محبرروب بررودهکه در زندگى

هر عضوش از اعضاش خانواده اگر خوش اخالق باشد قطعاً همه او را   .اندمواجه نشده

دوست خواهند داشت و خداش عزوجل هم اعمالش را خواهد پذیرفت، و زمانى که 

ش طلب رحمت خواهند کرد، اما شخص بد اخالق، درست بر از دنیا برود مردم برای

بنابراین، شما باید براش آراسته شدن به اخالق حسنه عزم خود  .عکس این خواهد بود

 .را جزم کنید تا به خیر دنیا و آخرت نایل آیید
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 1  زیربنا بودن فرهنگ 

  :فرمایدخداش تعالى مى

ِذیَن یْعَلُموَن  ِذیَن َْل َیْعَلُموَن ُقْل َهْل َيْسَتِوی الَّ  2  َو الَّ
 «دانند يكسانند؟دانند وکسانى که نمى آيا کسانى که مى :بگو »

استفهامى بودن این آیه شریفه، در واقع، اشاره آشکار به پاسررخ حقیقررى آن دارد، 

پاسخى که حتى دو نفر در آن اختالف ندارند؛ چرا که علم و علما به مراتب منزلررت 

 .دارند  و نادانانباالترش از نادانى 

ممکن است  .مسأله فرهنگ از مهمترین مسائل در میان هر ملتى و هر تمدنى است

چرخررد امررا از آن این سخن درست باشررد کرره دنیررا بررر چرررخ اقتصرراد و سیاسررت مررى

تر این سخن است کرره ایررن فرهنررگ اسررت کرره برره اقتصرراد و سیاسررت جهررت درست

نه از فرهنگ و دانش بیشتر برخوردار باشد دهد؛ زیرا هر اندازه فرد در این دو زمیمى

 .شودکمتر دچار زیان و شکست مى

فرهنگِ درست، به تنهایى قادر است با فرهنگ منحطى که در دنیررا امررروز شرراهد 

آن هستیم، مقابله و آن را اصالح کند؛ چرررا کرره قرردرت یررا ثررروت یررا امثررال اینهررا از 

را فقط فرهنگ است که حریف فرهنگ ها و تغییر آنها ناتوانند؛ زیمواجهه با فرهنگ

ممکن است یک تاجر همکار تاجر خود را یا یک سیاستمدار، همتاش خررود   .شودمى

را شکست دهد اما اندیشه و فرهنگ بررا پررول یررا قرردرت سیاسررى یررا نظررامى شکسررت 

خواهد وارد میدان فرهنگى، با هدف تغییر، شررود بایررد خورند، بلکه کسى که مىنمى

بنابراین، کار فرهنگررى از مهمترررین کارهررا در  .ندیشه و فرهنگ باشدمسلّح به سالح ا

 
گیان که به دیدار معظم له در بیت شریفشان در شهر مقدس قم  در جمعى از فرهنمرجع عالیقدر  سخنان    -1
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 .باشدها مىجامعه است؛ زیرا به مثابه زیربناش دیگر کارها و فعالیت

هاش معروف، خلط میان وحدت موضع سیاسررى و وحرردت عقیررده یکى از مغالطه

معنرراش اند که وحدت بین شیعه و دیگررران برره بسیارش از مسلمانان تصور کرده .است

تحمیل یک عقیده واحد بر همگان است، در حالى که چنررین چیررزش اساسرراً محررال و 

شرروند، و غررر  هررم اشتباه است؛ چرا که اختالفات عقیدتى فقط با گفتگو حررل مررى

ضرورتى هم ندارد که در همرره عقایررد اتفرراق نظررر باشررد؛ زیرررا،   .رسیدن به حق است

  :فرمایدل مىخداش متعا .اختالف، قانون و سنّت زندگى است

َتِلِفَْی   1 َو َْل َیَزاُلوَن ُمُْ
 « .و پیوسته در اختالفند »

  :فرمایدخداش عزوجل مى

ََّنٍة  حََْي َمْن َحىَّ َعن َ ِ َِ ََّنٍة َو َیْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َ ِ  2 ِلَّ
ماند از روى دلیل زنده  که زنه مى شود از روىدلیل هالک شود و آنتا آنكه هالک مى»

 « .ندبما

کرره »دلیررل« تنهررا اش از جوانررب آیرره شررریفه بپررردازیم و آن ایررناگر به تفسیر جنبه

اش ایجاد کنررد، متوجرره تواند در باور این یا آن انسان تغییر ریشهعنصرش است که مى

خواهد بر این نکته تأکید نماید که الزم اسررت شررخص خواهیم شد که آیه شریفه مى

او این اسررت کرره خررود، گمراهررى را برگزیررده   هالک شونده بداند که علت هالکت

یابررد بدانررد کرره علررتش انتخرراب راه است، و کسى هم که به حیات ابرردش دسررت مررى

پس، مهم این اسررت کرره انسرران برره انتخرراب خررود  .درست و طریق هدایت بوده است
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همچنین، کافى نیسررت کرره انسرران در راه  .آگاه باشد، تا با جهل به حقیقت نابود نشود

خواهد که بداند در راه درست است، و انتخرراب ایررن د بلکه خدا از او مىدرست باش

 .راه توسط او آگاهانه و از روش دلیل و گواه باشد

متحول شدن انسان به سبب یک اندیشه یا یک سخن، لزومًا معنررایش ایررن نیسررت کرره  

  تحّول آشکار در او یکباره رخ دهررد؛ چرررا کرره تغییررر مواضررع و عقایررد و اعررالن آن کررار 

دهررد،  آسانى نیست؛ زیرا، در واقع، تاریخ خود را و بلکه ماهیت وجود خررود را تغییررر مررى 

دهررد و برره جسررتجوش  اّما اندیشه روشن، انسان را ر انسان حقیقت جو و آگاه را ر تکان مى 

کند، و چون دلیررل برررایش روشررن شررد  بیشتر جهت رسیدن به حقیقت کامل، وادارش مى 

بینرریم عاّمرره  کرره مررى ایررن   . عاند باشد که معاندین هم زیاد نیستند که م گیرد مگر این آرام مى 

برند علتش تعّصب ناشى از جهل و روشن نشدن دلیل و بّینرره  مردم به نورانیت حق راه نمى 

   . هاش تضمین کننده آن دارد است؛ چیزش که نیاز به ابزارها و فرصت 

در بسرریارش از  هاش چنرردش از نفرروذ فرهنررگ حقّرره مبتنررى بررر دلیررل و برهرراننمونه

هاش معروف به دشمنى با حررق و حقیقررت زنرردگى اشخاص وجود دارد که در محیط

مانند پسر مروان بن حکم که با وجود بطالن روش پدرش، خود به سعد   .اندکردهمى

یا مانند على بن صررالح الرردین ایّرروبى کرره پرردرش زیررر چتررر   .الخیر معروف شده بود

کشررتارهاش وحشررتناک را در حررق فاطمیرران و   مقاومت در برابر حمالت صررلیبى، آن

 .شیعیان مرتکب شد

چون کار فرهنگى از مهمترین کارها و بلکه مهمترررین کررار   :کهخالصه سخن این

آید، لذا براش تضمین موفقیت آن و تبدیلش به یک کار ثمررربخش، الزم به شمار مى

 :است سه شرط فراهم آید و این سه شرط عبارتند از

نررور اسررت و مشررعلى فررروزان و   که اندیشه اهل بیتتن به اینداش  اطمینان  -1

که میلیونها انسان از این اندیشه محرومند، و وظیفه رسرراندن آن برره دلیل روشن، و این

و این سنگینى مسئولیت، خررود مسررتلزم تررالش   .این جمعیت انبوه وظیفه آسانى نیست

ر از جمله متفکران و   مضاعف در جهت نشر فرهنگ این نور براش آزاد ساختن مردم

 .هاش جهل و ناآگاهى استروشنفکران ر از تاریکى
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خواهیم کارهاش ما برره ثمررر بنشرریند و اهررداف آنهررا تحقررق یابررد، بایررد اگر مى  -2

فعالیتهایمان منطبق با راهى باشد که شرع برایمرران ترسرریم کرررده اسررت، در غیررر ایررن 

عالیم راهنمایى و رانندگى  اش خواهد بود کهصورت، حکایت ما حکایت آن راننده

ایررم شود که مسیرش را کرره مرردتى طرروالنى پیمررودهبعد معلوم مى  .کندرا رعایت نمى

برره   .مسیر مورد نظر نبوده است و باید براش تصحیح مسیر برره نقطرره آغرراز برراز گررردیم

کننررد بایررد دقیقرراً همرران عموم کسانى که در راه فرهنگ فعالیررت مررى  :ترعبارت دقیق

خواهنررد؛ چرررا کرره ایررن مررى  ردم عرضه کنند که امامرران اهررل بیررته مچیزش را ب

 .ها و انوار هدایت هستندبزرگواران نشانه

ها و با زیباترین تعابیر صررورت پررذیرد، ترین شیوهالزم است کار بر طبق موفق  -3

یعنررى در   .رسیده اسررت  اش که از امامان معصوم ماادعیه  هاشدرست همانند شیوه

 .فصاحت و زیبایى تعبیر، و در عین حال برخوردار از معانى بلنداوج بالغت و 

 1تبلیغ، رسالت علماست 

حوم که بزرگان آن را از کامل الزیارات مرهاش امام حسیندر یکى از زیارت

  :اند، آمده استروایت کردهابن قولویه قمى از امام صادق

طَهُرتَ و طهُببرَت بببک أشهد أنّک طُهْر طاهر مُطهَّر من طُهْر طاهر مطهّر،  »

دهررم کرره تررو پرراک و ؛ گررواهى مررىالبالد وطَهُرت أرض أنت بها و طَهُر حرمببک

تو پاکى و شهرها به واسطه  .باشىپاکیزه و مطهّرش و فرزند پاک و پاکیزه و مطهّر مى

 2«.تو پاک شد و زمینى که تو در آنى پاک است و حرم تو پاک است

 
العظمى سید صادق حسینى شیرازى دام ظلّه جمعى    به مناسبت نزدیك شدن ایام محرم الحرام، آیة اللّه   -1

ینى شهر اصفهان را در منزل به حضور پذیرفتند و این بیانات ارزشمند را  از فضال، مبلغین و طالب علوم د
 ایراد فرمودند. 

؛ المزار، شهید  101در اول ماه رجب و نیمه ماه شعبان. کامل الزیارات، ص    از زیارت امام حسین  -2

 فى اول یوم من رجب.  ، زیارته 144اول، ص  
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ده  :فرمایندبیان مىجدّش امام حسین جمله که خطاب به  در اینامام صادق

بار کلمه »پاک« را به کار برده است، و نسبت دادن پاکى به امام، اگررر مقصررودش از 

یتى دارد که در این زمینه خصوص  باشد، بدان معناست که امام حسین  آن عصمت

در آن با او شریک است؛ چرا که تنها این دو امام از پرردر فقط برادرش امام حسن

ول درست است که جدّ این دو بزرگرروار، یعنررى رسرر  .ادرش معصوم و پاک هستندو م

هاش عالم بود، اما پدر و مررادرش معصرروم نبودنررد، ، برترین و پاکترین انسانخدا

پدرشرران  .و پرراکى اسررتاگر چه پاک بودنررد امررا عصررمت برراالترین درجرره طهررارت  

سررایر   .معصرروم نبودنررد  پدر و مادرش پاک بودنررد امررا  .نیز همین طورامیرالمؤمنین

نیررز همگررى از طرررف پرردر معصرروم بودنررد امررا صوم از نسل امررام حسررینامامان مع

پررس، تنهررا امررام حسررن و امررام  .مادرانشان در عین حال که پاک بودند معصوم نبودند

 .هستند که هم پدرشان معصوم است و هم مادرشان حسین

دهررم گواهى مررى» :دفرماینمى خطاب به جدّش امام حسینلذا، امام صادق

معصوم بودن  .که توپاک و پاکیزه و مطهّرش و فرزند پاک و پاکیزه و مطهرش هستى«

 .این چهارده انسان پاک و مطهّر قولى است که شیعه امامیه بر آن اتفاق نظر دارند

اش است؛ چرا کرره ایررن جملرره، بح  در این بند از زیارت حائز اهمیت فوق العاده

ش است و نظیر آن درباره احدش جز ایررن بزرگرروار وارد نشررده عبارت منحصر به فرد

در این بند نکات مهمّى، چه از جنبه لغرروش و بالغررى و چرره از جنبرره عقیرردتى،   .است

 .اندنهفته که هنوز مورد بح  واقع نشده

پاکى، مراتب باالیى دارد؛ پس بیایید آن را نصب العین خود قرار دهیم و بکوشیم 

اگر ماه محرم الحرام بهترررین فرصررت بررراش  .ود خود پیاده کنیماین وی گى را در وج

باشد، پس باید این فرصررت را غنیمررت شررماریم، و برره یرراد گرفتن چنین تصمیمى مى

داشته باشیم که پاکى تأثیرپذیر است و این امکان وجود دارد که با گناه و معصیت به 

نجررس و آلرروده  سرعت آلوده شود، درست مانند آب پاک کرره بررا مالقررات نجاسررت
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گناهان، آلودگى و نجاست هستند؛ پس اجازه ندهید که وجود پاک شما را   .شودمى

 .آلوده سازند

میرزا از جایش بلند شررد  .روزش یک نفر عالم معمولى بر میرزاش بزرگ وارد شد

طالب حاضر در مجلس متعّجب  .اش را بوسیدو به گرمى از او استقبال کرد و پیشانى

اش، بررراش کسررى از جررا بلنررد آن روزها میرزا به سبب ضررعف و پیرررششدند! چرا که 

 .شد، چه رسد به آن شخص که از مقام و مرتبه علمى چندانى هم برخوردار نبودنمى

مجلس که آرام شد، یکى از طالّب از میرزا پرسید این آقایى کرره شررما برررایش بلنررد 

ترسررم نى است کرره مررىاو از آن کسا  :شدید و احترامش نهادید، کیست؟ میرزا گفت

ما در بح  خارج با هم   :چطور؟ گفت :سؤال شد .روز قیامت به حالشان غبطه بخورم

روزش به گوشش رسید که در عراق روستاهایى وجررود دارد کرره   .خواندیمدرس مى

نیاز دارند کسى به آن جا برود و امور و احکام دینشان را به آنها بیاموزد؛ زیرا، اهالى 

او احسرراس مسررئولیت  .داننرردسوادند و بسیارش از احکام اسالم رانمى  این روستاها بى

کرررد و درس و بحرر  و پیشرررفت علمررى را رهررا کرررد و بررراش پاسررخ دادن برره نررداش 

اش که احساس کرد رهسپار این روستاها شد و ابتدا کودکان آنها را خواندن و وظیفه

کرره پرداخررت تررا ایررننوشتن آموخت سپس به تعلیم دادن احکررام دیررن برره بزرگترهررا  

سرانجام موفق شد سطح فکر و فرهنگ اهررالى ایررن روسررتاها را برراال ببرررد و برایشرران 

 .مراکز علمى و دینى و عبادش بسازد

اش بنابراین، رتبه علمى، به معناش همه چیز نیست، بلکه مهررم آن رسررالت و وظیفرره
ش را کرره انجررام پس باید قدر کار  .است که علما بر دوش دارند و باید انجامش دهند

 .دهند بدانند، و خود را براش انجام این وظیفه با بهترین وجه آماده سازندمى

 1اشاعه مبانى و عقاید اهل بیت

 
ه . در دیدار جمعى از مبلغان و    1423رمضان سال  پیش از حلول ماه مبارك    رجع عالیقدرمسخنان    -1

 روحانیون استان اصفهان. 
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  :فرمایدخداش متعال مى

ُقوا ِفیِه  یَن َو َْل َتَتَفرَّ ِقیُموا الِدَّ
َ
ْن أ

َ
 1 أ

 .که دين را بر پا داريد و در آن دچار پراکندگى نشويد

مثالً، خواندن نماز بررا پایبنرردش  .دارید« به معناش ثبات و استوارش است  جمله »بر پا

 :خرروانیممررىدر زیررارت امررام حسررین  .کنرردفرق مى  به روح نماز و پایدارش در آن

دهم که تو نماز را بر پا داشتى« یعنررى آن ؛ گواهى مىأشهد أنک قد أقمت الصالة»

بر جا بود، و آن را در خودش و در حضرت به روح و جان نماز پایبند بود و در آن پا 
 .جامعه بر پا داشت

شکى نیست که خطاب قرآن متوجه عموم مردم و همه مسلمانان و مؤمنرران اسررت 
اش، یعنى تا براش آنان بیان کند که »دین را بر پا دارید« یک صورتى دارد و یک مادّه
ک ماده که امر اگر این دو را از هم جدا و تفکیک کنیم، یک امر خواهیم داشت و ی

 .به آن تعلق گرفته است
  :فرمایدامّا، دین چیست؟ قرآن کریم مى

یَن ِعنَد ا  2  اْْلِءْسَلَُم  َللِإنَّ الِدَّ
 . دين نزد خدا اسالم است

کرره مسررتحبات و مکروهررات و اخالقیررات و آداب اسررالم و دیگررر ایررن، یعنررى آن

باید دقررت داشررته باشرریم کرره   .تنداحکام ومقررات اسالمى متعلَّق امر »بر پا دارید« هس

»دین را بر پا دارید«   :»واجبات را بر پا دارید« بلکه فرموده  :قرآن کریم نفرموده است

 .گنجدیعنى هر چیزش که در دایره دین مى

اما، قطعاً اهل علم وی گى خود را دارند و به طور خاص موظفند مسررائل حررالل و 

 
 . 13سوره شورى، آیه  -1
 . 19سوره آل عمران، آیه  -2
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در همررین زمینرره از امررام جعفررر  .انندحرررام و اصررول و فررروع دیررن را برره مررردم برسرر 

روایت شده است که آن حضرت به یکررى از بهترررین اصررحاب و یررارانش، صادق

  :یعنى حارث بن مغیره، فرمودند

من مسررئولیت گناهرران نادانرران شررما را   ؛ألحملنّ ذنوب سفهائکم علخ علمائکم »

 1«.دانممتوجهعلماش شما مى

نیست بلکه این خطاب شامل هر کسى که  کلمه »علما« فقط به معناش مراجع تقلید

شود، و بالطبع، هر چرره علررم و آگرراهى بیشررتر اش باشد، مىصاحب علمى در هر زمینه

ما باید بدانیم کرره اگررر مررردم مرتکررب   .تر خواهد بودباشد مسئولیت بزرگتر و سنگین

اش را برره جررا گناهى شوند ر مثالً مسلمانى نمرراز نخوانررد و وظررایف و تکررالیف دینررى

که واقعاً نتوانیم در این باره کارش بکنیم و نیاورد ر گناه آنها به گردن ماست مگر این

 .خداش عزوجل ما را معذور داشته باشد

خداش متعال براش اهل علم مقام و منزلت خاصى قایل شده است، و نمرراز عررالم و 

مقررام، پررس، بررر طبررق ایررن  .ا127دیگر عبادات او هزار برابر نماز عابررد فضرریلت داردي

 .طبیعى است که مسئولیت عالم در برابر خداش عزوجل چند برابر باشد

دهررد پیررامبر کنیم که نشان مررىهایى از تاریخ اسالم اشاره در این جا باید به گوشه

آن  .هایى کشیده استها و رنج در راه تبلیغ مکتب گرامى اسالم چه سختى اکرم

شد بر فراز کوه صفا و سپس کرروه مررروه   که به پیامبرش برانگیختهبزرگوار پس از آن

رفت و مردم را به پرستش خداش یگانه و یکتا فراخواند، اما مشرکان شروع به سنگ 

فرشتگان آسمان نررزد   .نى شدپرانى به طرف او کردند به طورش که بدن مبارکش خو

را نررابود   شتافتند و از آن حضرت خواهش کردند دستور دهد تا مشرررکان  پیامبر

اللّهببم اهببد » :نپررذیرفت و در عررو  عرضرره داشررت یکن پیررامبر اکرررمکننررد لرر 

 
 . 169، ح 162، ص 8کافى، ج  -1
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 1«.بارالها، قوم مرا هدایت فرما؛قومي

در گفتار و کردار، و پس از گذشت حرردود بیسررت و    قامت رسول خدا بر اثر است 

  . یک سال از آغاز دعوتش، بیشتر همین مشرکان با فرزندان آنها به اسالم در آمدند 

را نفرررین برره مرررگ و نررابودش نکرررد؛ چرررا کرره او پیررامبر این مشرکان    پیامبر

 2«.ام؛ من براش رحمت برانگیخته شدهبُعِثتُ رحمةً» :فرمودرحمت است او مى

 .دهررداش ما را به آموختن از پیامبرش فرمان مررىخداش عزوجل در کتاب گرامى

اسررت   بلرره، ممکررن  .این را هم باید توجه داشته باشرریم کرره اکثررر مررردم معانررد نیسررتند

 .متعصّب باشند اما این طور نیست که چون متعصبند پس ضرورتاً معانررد هررم هسررتند

گویند عیّاشى یک کاتب سنّى متعصب بود، لکن معاند نبود، لذا وقتى یکررى مثالً، مى

را برگزیررد برره  از جوانان شیعه چشم او را بر حقیقررت گشررود، مررذهب اهررل بیررت

نى به حساب امروز چیزش بیشتر از یک تن طورش که وقتى سیصد هزار سکّه طال ر یع

طال ر از پدرش ارث به او رسید همرره ایررن ثررروت را در راه خرردمت برره مررذهب حررق 

صرف کرد و افرادش مانند »کشّى« را پرررورش داد کرره کترراب او موسرروم برره »رجررال 

 .الکشّى« در طبقه بندش رجال حدیثى و روایى شیعه شهرت عالمگیرش یافت

ماه مبارک بیش از پرریش بهررره گیررریم و در کنررار خودسررازش،   پس، بیایید از این

براش هدایت کسانى که از حقیقت آگاه نیستند، بکوشیم، و در این راستا هررر چرره در 

ترروانیم انجررام دهرریم، ماننررد بررر پررا داشررتن توان داریم به کار زنیم و هر کارش که مررى

رغیررب افررراد برره ، برگزارش جلسات قرآن، و یا حتى تشویق و تالس اهل بیتمج 

هاش دین را تحکیم بخشیم و بدین ترتیررب گونه کارهاش خیر، تا پایهمشارکت در این

 

که: »رکعتان یصلّیهما العالم أفضل من ألف رکعة یصلّیها العابد؛ دو   اشاره است به این فرموده پیامبر   -1
که نمازى  مى   رکعت  مى عالم  عابد  که  است  نمازى  رکعت  هزار  از  برتر  االخالق،  خواند  مکارم  خواند«، 
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  .فرمانِ »اقیموا الدین« خدا را اجرا کرده باشیم



 

 

 

 

 

 جمع پراکنده ای از حكایات زیبا و دلنشین  

 اهلل العظمی سید صادق شیرازیآیتاز حضرت 

 

ُهْم  ُروَن َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ   ََيََفكَّ
 ) و بیدار شوند(اين داستانها را )براى آنها( بازگو کن، شايد بینديشند

و حکایررات واقعررى اثررر برره سررزایى در آگرراهى بخشرریدن و تربیررت فررردش و  ها  داسررتان  
اجتماعى دارد، چرا که نتیجه تجارب و دستاوردهایى است که از زندگانى و عمررل و رفتررار  

همچنررین آگرراهى یررافتن از    . برره دسررت آمررده اسررت   رر   و الگو هستند که اسوه    رر بزرگان دین  
سرگذشت منحرفان از طریق ثواب و حق و سرنوشت آنان در این دنیا و پیامدهاش انحررراف  

 . باشد مى   بس بزرگ و پندهایى عبرت آموز هایى  آنان براش هر انسان متفکرش درس 
 که دراست موزنده آهاش و حکایتها مجموعه پیش رو گلچینى است از داستان 

العظمررى حرراج سررید صررادق حسررینى   اهلل آیررت  بزرگ مرجررعهای  دیدارها و سخنرانی
 1 .است بیان گردیدهمدظله العالى شیرازش 

 
 اهلل العظمی شیرازی بوستان حکایات شیرین آیت -1
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 ابلیس در پى همه

پزشررکان  :گفررتمررى 1شخصى در بیمارستان در حال احتضار بررود و فرررد دیگرررش

یررن رو برره دیرردنش رفررتم و بررا از ا  .گذراندمى  اظهار داشتند که بیمار لحظات آخر را

قلم و کاغذ فراهم شد، ناگهان فرد بیمررار مکثررى   .تشویق از او خواستم تا وصیت کند

خوب خررواهم شررد و بعرردها وصرریت نامرره را   هلل چیزش نیست و إن شاء ا  :کرد و گفت

 .خواهم نوشت

وانگهى تررو  .مادامى که انسان زنده است، وصیت نامه الزام آور نیست  :به او گفتم

تماً سالمت خود را باز خواهى یافت، اما وصیت نامه را بنویس و پس از خررروج از ح

 .بیمارستان آن را پاره کن یا هر گونه که مایلى آن را تغییر بده

هررایى کرره بعررداً خررواهم متأسفانه او اصرار داشت وصیت نامه را ننویسد و به بهانه  

مررن نیررز بیمارسررتان را ترررک  .نوشت و امروز حالم بهتر است، از ایررن کررار سرررباز زد

 .کردم و پس از مدتى کوتاه خبر مرگ او را دادند

کند همگرران را بفریبررد و در ایررن راه مى  شیطان از هیچ کس غافل نیست و تالش

 .کندنمى کوتاهى

 ابن ابى عمیر 

او را از راه برره در ، ابن ابى عُمیر است که پررول الصالحون قبلکم   یکى از مصادیق

 .ترین وضعیت فریفته پول و ثروت نشدختنبرد و در س

کرررد و از همررین راه اش را از راه تجارت اداره مىاو عالمى دینى بود که زندگى

 و را به جرم طرفرردارش از ائمررههارون الرشید ا  .ثروت زیادش به دست آورده بود

 عالوه بر حرربس، .به زندان افکند و مدت هفده سال از عمر خود را در زندان گذراند

 .به دستور هارون تمامى اموالش نیز مصادره شد

 
 ختم شناکه هر دو را مى  -1



400      خورشیدی از افق کربل 

کند که ابررن ابررى عمیررر هنگررام آزادش از شیخ طوسى در تهذیب األحکام نقل مى

که به او قبل از آن  .به خدا قسم اکنون حتى محتاج یک درهم هستم  :گفتزندان مى

د، برررهایى که در زندان به سررر مررىزندان افتد به شخصى مبلغى قر  داد و طى سال

 .این شخص به او بدهکار بود

پس از آزادش از زندان، شخص بدهکار فهمید که ابررن ابررى عمیررر از زنرردان آزاد 

اش را فروخررت تررا پررول ابررن ابررى عمیررر را خانه  .گذراندشده و به سختى روزگار مى

اش را فروخت ابن ابى عمیر مطالبه نکرده بود، اما او از روش دلسوزش خانه  .برگرداند

هایى را که از فروش خانه به دست آورده بود، در میرران پول  . خود را ادا نمایدتا دِینِ

ابررن  .هررا از آن توسررتاین پررول  :گفت  .اش گذاشت و به خانه ابن ابى عمیر آمدکیسه

هررا را از کجررا ایررن پررول :پرسررید  .امبابررت چرره؟ گفررت بابررت برردهى  :ابى عمیر پرسررید

هررا را از پررس ایررن پررول  :نه، گفت  :سخ داداش؟ کسى به تو هدیه داده است؟ پاآورده

برره  :ابن ابى عمیر با شنیدن این جمله گفت  .امام را فروختهخانه  :گفت  1کجا آوردش؟

برم که حتى به یک درهم نیز نیاز دارم، اما حاضر خدا قسم من در وضعیتى به سر مى

 .ها را قبول نمایم، و قبول نکردنیستم حتّى یک درهم از این پول

چرررا   .گرفت از جهت شرعى هیچ اشکالى نداشررتها را مىابن ابى عمیر پولاگر  

کرره اجبررارش در کررار باشررد، چنررین کنررد، که اگر بدهکار خود با رضایت و بدون آن

فقررط یررک نکترره وجررود دارد و آن ایررن اسررت کرره   .گرفتن پول از او اشررکالى نرردارد

 :فرمایدمى المومنین علی حضرت امیر

؛ آنچه براش خود تحب لنفسك واکره له ما تكره لهافأحبِب لغیرک ما  »  

 
کند از او بپرسد که پول را از  کار، وقتى بدهى خود را از بدهکار دریافت مى مستحب است شخص طلب  -1

اگر  بلکه حتى  اطمینان حاصل شود،  از حالل بودن پول  نیست که  از آن رو  این مطلب  کجا آورده است. 
گرد مطمئن  تا  کند  سؤال  است  مستحب  بوده  حالل  راه  از  باشد  داشته  یقین  ضروریات  طلبکار  بدهکار  د 

 اش را براى پرداخت دین نفروخته است. زندگى 
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دارش بررراش او نیررز پسندش براش دیگرش نیز، بپسند و آنچه بررراش خررود ناپسررند مررىمى

 1«.مخواه

ات را برررو و خانرره  :ها را نگرفت و به برردهکار گفررتبه هر حال ابن ابى عمیر پول

هررذیب و صرراحب ایررن روایررت را شرریخ طوسررى در ت .پس بگیر و معامله را فسخ کررن

 .اندوسائل با چند سند در جاهاش مختلف از جمله »کتاب القر  والدین« نقل کرده

 .اعمال صالحان قبل از خود را، سرمشق قرار دهیررد  :فرموده است  امام صادق   

ابن ابى عمیر یکى از این صالحان است؛ فردش که در عین فقررر و درمانرردگى حاضررر 

 .خود را براش اداش دین بفروشد نیست برادر مؤمنش، خانه و مسکن

 ابوالخطاب و ادعاى کفرآمیز

»شخصى به نام محمدبن مقالص، معروف   :در کتب معتبر و مهم شیعه آمده است

او در صف اصررحاب امررام  .مسلمان بود به ابوالخطاب به ظاهر مسلمان، اما در باطن نا

کرره نپررس از آ .در آمررد و در جمررع شرراگردان آن حضرررت قرررار گرفررت  صادق  

مند شد به شهر خود رفته، با این عنرروان بهره  صادق مقدارش از محضر علمى امام  

پررس از گذشررت مرردتى،   .گفتمى  است براش مردم مسأله  که نماینده امام صادق  

چررون ادعرراش او را برره عررر  امررام   .را خدا و خود را پیامبر او خواند  امام صادق  

 .مودرساندند، حضرت او را لعن ن صادق 

بررا خبررر کردنررد و او در پاسررخ   اش نزد ابوالخطاب رفته، او را از لعن امام  عده  

 «.با هم قرارهایى داریم این ظاهر قضیه است و من و امام صادق  :گفت

»زمانى که ابوالخطاب در کوفه چهره نمود و درباره امررام صررادق   :گویدمى  راوش

رسرریده،   دة بن زراره به محضر امررام  چنان مطالبى را بیان داشت، به همراه عبی  
فدایت گردم، ابوالخطاب و پیروانش درباره شما ادعایى سنگین و   :به حضرتش گفتم
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»لبیررک یررا  :گویندمى «لبیک أللّهم لبیک»بزرگ دارند و هنگام احرام بستن به جاش

 .«جعفر بن محمد
دیدار کرررده و چررون اند که او به معراج رفته و با شما یاران ابوالخطاب نیز مدعى  

  .به زمین بازگشت به نام شما »تلبیه« گفت

اشک شد و به درگرراه الهررى این سخن را شنید، چشمانش غرق در    چون امام  
  :تعرضه داش

یا رب، برئت إلیک مما ادعخ فخَّ األجدع عبد بني أسد، خشع لک شببعری »

چرره يآنا ؛ بررار پروردگررارا، از آنو بشری، عبد لک إبن عبد لببک، خاضببع ذلیببل

يبررار  .جررویممى کنررد، برره درگاهررت بیررزارشمى اسد درباره من ادعاشیطان، غالم بنى 
 .ا تو خاشع اسررتخدایا، بنده توام وا موش و پوستم يو همه وجودما در برابر يعظمت
 .ا تويبارالها،ا بنده و زاده بنده توام و خاشع و ذلیل درگاه يربوبیت

کند، سپس مى که گویى با چیزش یا کسى نجوانانگاه سر به زیر فرو افکند، چآن
 :سر برداشت و گفت

أجل أجل، عبد خاضع خاشع ذلیل لربه، صاغر راغم، من ربه خببائف وِجببل، 

وأرعبه وال آمن روعتببه   هللماله؟ أخزاه ا  .لي واهلل رب أعبده، ال اُشرك به شیئا

تلبیة الرسل، إنما لَبَّْیببتُ  یوم القیامه، ما كانت تلبیة االنبیاء هکذا، وال تلبیتي وال

آرش، البته بنده خاضع و ترسان و «...لبیک أللهم لبیک، لبیک ال شریک لک»  ب

او )ابوالخطاب( را چرره شررده اسررت  .اذلیل و خرد و محکوم پروردگار خویش يهستم
کنرردا؟ خرردایش رسرروا کنررد، ترررس را بررر او چیررره مررى  يکه چنین ادعاهاش کفرآمیررز

یامت، ترسش را به ایمنى و آرامش مبرردل نگردانررد! يبدانیررد کررها گرداند و در روز ق

لبیببک » گونه نبوده است، بلکه همواره با عبررارتتلبیه پیامبران، فرستادگان و من این

 1«.تلبیه گفته ام «اللهم لبیک، لبیک ال شریک لک
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بایست چرره کنررد؟ وانگهررى بنررا مى  در برابر چنین فردش با آن ادعا  امام صادق  

رخ دهد، چرررا کرره معجررزه برره منظررور اتمررام حجررت و روشررن شرردن اش  معجزه  نبوده

 حقیقت است تا به فرموده قرآن

 1 ِلَیْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن َ َِّنٍة 
   .تا کسى که ]بايد[ هالک شود، با دلیلى روشن هالک گردد«»

ادعرراش ابوالخطرراب را هررایى حجت خدا با چنرران بیرران  این بود که امام صادق  

 «باطل و او را لعن کرد

 اخالص شیخ عباس قمى

رفترره   ش  عسررکر به مسجد امام حسررن  2نقل شده است که پدر شیخ عباس قمى

هرراش کترراب منررازل اآلخرررة، نوشررته رفت و داستانمى  در آن مسجد واعظى منبر  .بود

خوانررد و افررراد زیررادش پرراش منبررر او مى  شیخ عباس قمى را از روش کتاب براش مردم

ببین فالن واعظ که در مسجد  :گویدمى  روزش پدر شیخ عباس به او  .شدندمی  رحاض

کند، تو نیز از او یرراد بگیررر و مى رود، چه زیبا موعظهمى  منبر   شعسکر امام حسن

گوید و پرردرش چنرردین بررار ایررن نمى  شیخ عباس چیزش  .سعى کن مثل او منبر بروش

 .کندمى سخن را تکرار

شوش، به مى  که تو در پاش منبرش حاضرار هم نگفت آنمرحوم شیخ حتّى یک ب

 .تسبب خواندن کتاب من منبرش چنین رونقى گرفته اس

 
 . 42(، آیه  8انفال ) -1
ق( از شاگردان و مالزمان میرزا   1359شیخ عباس قمى فرزند محمد رضا معروف به محدث قمى )م:    -2

پ بسیار  آثار  داراى  و  بود  نورى  سفینة  حسین  النسوان،  سیدة  مصائب  فى  األحزان  بیت  همچون:  ارزشى  ر 
البحار ومدینة الحکم واآلثار، الکنى واأللقاب، منازل اآلخرة،منتهى اآلمال فی مصائب النبی واآلل ومفاتیح  

 ( 488-487، ص 4باشد )ریحانة االدب، ج الجنان مى 
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 اداى حق روضه 

روضرره حضرررت  1کننررد واعظررى در محضررر میرررزاش بررزرگ )شرریرازش(نقررل مررى

»أُدْخِلِّت علررى ابررن زیرراد و علیهررا   :وقتى به این جمله رسید که  .خواندرا مى  زینب

ترین ( را بر ابن زیاد وارد کردند در حالى که پستا؛ او )حضرت زینبأرذل ثیابه
بقیه روضه را نخوان، بگذار گریه کنیم   :مرحوم میرزا گفته بود  .ها بر تن داشت«جامه

 .و حق این روضه ادا شود، سپس بقیه روضه را بخوان

 و اخت العباس  ، دخت امیر مؤمنان على  این روضه که حضرت زینب»
خرروار و میمررون برراز وارد کننررد آن چنرران ر مجلس امثال یزید و ابن زیررادِ شرررابرا د

سنگین و جان سوز است که اگر آزاد مردش از سررنگینى چنررین مصرریبتى جرران دهررد، 
 «.اش شگفت نیستواقعه

 اراده قوى در ترک عادات ناپسند  

برره قرردرش برره سرریگار وابسررتگى  کنند مرحوم آقاش حجت کرروه کمرررشنقل مى
شد سیگار بکشد و سپس تدریس که گاه روش منبر یا حین تدریس مجبور مى  داشت

 .خود را ادامه دهد
یکررى از پزشررکان برره  .این مرجع بزرگ در اواخر عمر گرفتار بیمارش ریرروش شررد

 «»سیگار کشیدن براش سالمت شما زیان دارد :ایشان گفت
ام گار بررراش سررالمتىآیا سرری .دانممن شما را موثق و اهل خبره مى  :ایشان فرمودند

 زیان بسیار دارد یا کم؟

 .زیانِ بسیار دارد :پزشک گفت
کنند ایشان در آن حال سیگارش که در دست داشت کنررار گذاشررت و تررا نقل مى

که این تصمیم و اجراش آن، کارش فوق العاده دشرروار با این  .آخر عمر سیگار نکشید
 .است، ولى زیانى از این جهت به ایشان وارد نشد
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از این رو بهتر است چنین اقداماتى به آهسررتگى   .هایى نادر استغالباً چنین اراده»

 .«و اندک اندک صورت پذیرد تا زیانى متوجه انسان نشود

 آزادى در حكومت امیرالمؤمنین  

تحمیررل شررد، در آن جنررگ   جنگ صفین که بر حضرررت امیررر مؤمنرران علررى  

 بینیم که امررام  مى  .یت تن بدهندشمارش از اصحاب، از حضرت خواستند به حکم

جا خاتمرره نیافررت و آنرران کار به همین  .به افراد آزادش بیان داد و حکمیت را پذیرفت

« کرره هلل پررس از مرراجراش حکمیررت، بررا تظرراهرات و شررعارهایى چررون »ال حکررم إال 

این شعار در مسررجد نیررز سررر داده  .اش بیش نبود در مقابل حضرت قرار گرفتندمغالطه

 .شد

ترین حکومت دنیا را بررر عهررده داشررتند ترین و بزرگکه قوش  ا امیر مؤمنان  ام

شان محاکمه نکرده و حتى اجازه ندادند به این دلیررل هرگز آنان را به جهت اعترا 

 .کیفر شوند

 ازدواج آسان  

خود میرران یررک دختررر و یررک   در مسجدِ  »پیامبر اکرم  :است کهشده  روایت  

پسر جوان مالى نداشت تا مهریرره بدهررد و از   .رقرار کردندپسر مسلمان پیوند ازدواج ب

ش و بدون نگررین رزااش بىشود، داماد حلقهجا که عقد ازدواج با مهریه محقق مىآن

اش بررود کرره برره اش آهنى تهیه کرد و آن را به عروس داد و ایررن، تمررام مهریررهاز رشته

 «دختر داده شد

ازدواج میرران دختررر و پسرررش عقررد    ورد دیگرش نیررز پرریش آمررد کرره پیررامبرم

 .مسلمان جارش کنند

  براش مهریه چه دارش؟ :حضرت از جوان پرسیدند

  .هیچ چیزش ندارم :گفت



406      خورشیدی از افق کربل 

  اش؟چیزش از قرآن را حفظ کرده :فرمود  پیامبر

  .چند سوره کوچک در حفظ دارم :گفت

آن مقرردار از قرررآن کرره در حفررظ دارش برره عنرروان مهریرره برره  :فرمررود پیررامبر

 بیاموزهمسرت 

و البترره    تا این انرردازه آسرران و دور از تکّلررف بررود   فرهنگ و اسلوب رسول خدا » 

 . «عقد آن را خواندند بسیار خجسته و سعادتمند خواهد بود   چنین ازدواجى که پیامبر 

 آزمون الهى، مقایسه دو صحابى

  خررد   و عثمان دو تن از اصحاب رسول  -رضوان اهلل تعالى علیه  -ابوذر غفارش 

اسالم آوردند و بیش    خدا   بیست سال قبل از شهادت رسول ودند و هر دو بیش از ب 

 . را درک کردند   مصاحبت با رسول خدا   -کم و زیاد    با   -از بیست سال 

 خرردا  اش در هررزاران مجلررس رسررولقه  مسلّم است که چنین اصحاب بررا سرراب

در   ول خررداه مجلسررى در بحرراراالنوار رسرر حاضر شدند، زیرا بنا به روایت عالمرر 

پس از هر نماز، حضرت   .فرمودندمى  شبانه روز دست کم پنج بار اصحاب را موعظه

هایى بود که ها و خطبه گفتند و این غیر از سخنرانى مى براش اصحاب مقدارش سخن

بودند  ها در محضر رسول خدان افراد سالای  .فرمودندمى  به مناسبتى خاص ایراد

کردند و شب و روز با ایشرران بودنررد و مى  آنان را راهنمایى  و در سفر و حضر، ایشان

 .شنیدندمى هاش گوناگون ایشان رامواعظ و خطابه 

بر  .براساس آنچه در روایات آمده است ابوذر در تبعید و بر اثر گرسنگى جان داد

 .آن صحابى بزرگوار حتى مالک نیم درهم نیز نبوده اسررت  :توان گفتمى  این اساس

در صررورتى کرره اجررل  -خورد و دست کررم مى خرید ومى گر چنین بود چیزشزیرا ا

 .مردمى دیرتر -رسید نمى حتمى او

از سوش دیگر در تاریخ آمده است که عثمان به هنگام مرگ، هشت میلیون دینار 

 .تن طالست 27هشت میلیون دینار طال معادل  .طال پول برجاش نهاد
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هاش سال در محضر ایشان بودند و سال  خدااین دو نفر هر دو صحابى رسول  

امروز پس از هزار و چهار صد سال نرره هرریچ یررک از ایررن دو نفررر در   .حضور داشتند

ولى نررام نیررک ابرروذر و پررایمردش و   .تن طال اثرش هست  27میان ما هستند و نه از آن  

ها همچنان نِّقل محفل هاش رسول خداسر آرمان ایستادگى آن صحابى راستین بر

در حقیقت دو صحابى پیش گفته مورد آزمون الهررى قرررار گرفتنررد،   .هاستو مجلس

 .ابوذر با فقر و نداشتن و عثمان با انباشت ثروت و اموال کالن

 استخفاف به نماز 

ایشان در  .است ان عالم و ارجمند در جمع اهل بیتحمیده بربریّه یکى از بانو

 .بود جعفر موسى بنحضرت باب الحوائج  اصل کنیز و مادر

در لحظررات   حضرررت صررادق    :کنررد کررهابوبصیر از قول حمیده بربریه نقل مى

هاشم گِرررد همه بنى  .آخر عمر شریفشان امر فرمودند خویشان نزد ایشان حاضر شوند

چشمان مبارکشان را باز کردند و نگاهى به بستگان   امام    .آن حضرت جمع شدند

  :یاتشان فرمودندخویش انداخته، به عنوان آخرین جمله ح

؛ کسى که نماز را سبک شمارد از شفاعت إنّ شفاعتنا ال تنال مستخفّاً بالصّالة»

 1«.دما اهل بیت برخوردار نخواهد ش

 ها  استفاده از فرصت 

حکایت او را یکى از دوستانش  .شناختممى پیرمردش است که خود تا حدش او را

ن هزینرره کررردن پررولى توانسررت هشررتاد بضاعت بدوبرایم نقل کرد که این پیرمرد بى  

  .مسجد احداث کند

چگونه چنین کارش ممکن است؟ تمام همت و تالش خود را به کار گرفررت و بررا 
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او بررا زبررانش خرردمتى کرررد کرره   .ابزار زبان کارش کرد که باورش بسیار مشکل است

 .بسیارش از سرمایه داران، از انجام آن عاجزند

رسررد و هررر مرروردش کرره بررا مى  ارد که آنچه به ذهنشاگر انسان بنا را بر این بگذ 

دهد که براش اسررالم و تشرریّع مفیررد اسررت، همرران را مى همفکرش خردمندان تشخیص

 گذارد و ثمرات زیررادش برره بررارمى  کم اثر خود را  تشویق، ترغیب و عمل نماید، کم

 آوردمى

 عمیراستقامت ابن ابى

منظررور مررن از گفررتن   .تگیر و زندانى شرردعمیر به دستور هارون الرشید دسابن ابى

ابررن ابررى عمیررر انسرران بررا   .این داستان روشن کردن عقیده صررحیح و مسررتحکم اسررت

اش بود که عقاید صحیح او ریشه در اعماق قلب و روح او داشت و با ایررن اراده اراده

ترررین آن تحمررل هررزار هایى مقاومت کند کرره سررختآهنین توانست در برابر شکنجه

بنده متخصص تاریخ نیستم، اما کم و بیش با  .عمیر زدندود که بر بدن ابن ابىب 1خشبه

عمیر بنا به نقل بعضى ابن ابى .امآن مأنوس بودم و نظیر این داستان را در تاریخ ندیده

از متون تاریخى هجده سال در زندان بود و طى این مرردت او را بررا وسررایل دردنرراک 

لعنــة   -هارون    .و رنج به خاطر یک کلمه بیشتر نبودتمام این درد    .کردندشکنجه مى

را افشا کند،  خواست تا نام اصحاب حضرت موسى بن جعفر از او مى -  علیه  هللا

 .نمودها را تحمل مىکرد و آن همه شکنجهولى او خوددارش مى

اگر عقیده راستین و درست در کررار نباشررد شررخص بررا تحمررل پررنج خشرربه همرره  

زمررانى کرره   .زیر بناش عقیده ابن ابى عمیررر محکررم و اسررتوار بررود  .گویدمطالب را مى

نرراچیز برروده  بینیم که کارها و خدمات ما در راه اهررل بیررترسد مىقیامت فرا مى

 .است
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 اسالم آوردن عثمان بن مظعون 

بررود کرره امررروزه قبررر او در   یکى از اصحاب شایسته پیامبر  1نعثمان بن مظعو

 عثمرران مرراجراش اسررالم آوردن خررود را چنررین تعریررف  .تقبرستان بقیع زیارتگاه اسرر 

 :کندمى

 عثمرران :مرررا دیدنررد و برره مررن فرمودنررد روزش رسررول خرردا .در مکرره بررودم

روز دیگررر رسررول خرردا همرران جملرره را تکرررار   .نه  :خواهى ایمان بیاورش؟ گفتمنمى

د، تررا چندین بار این کار رسول خدا تکرار شرر   .چنان جواب منفى دادمفرمودند و هم

 .ات دسررت بررردار نیسررتایررن برررادر زاده    :که روزش نزد ابوطالررب رفررتم و گفررتماین

 :ابوطالررب برره مررن گفررت  .کشررممى  قدر به من گفت ایمان بیاور که دیگر خجالتآن

 .عثمان، او سعادت دنیا و آخرت را به تو پیشنهاد کرده است

 

، قبل از اسالم از حکماى عرب  عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب الجمحى، صحابى رسول خدا  -1
بود. وى سیزدهمین مردى است که اسالم آورد و دوبار به حبشه هجرت نموده، در جنگ بدر حاضر شد و به  

درگذشت. پس از بازگشت از حبشه در پناه ولید بن مغیره وارد مکه گردید و از آزار دشمن سال دوم هجرى  
برند و سخت  دید که سایر مسلمانان در آزار و زیر شکنجه قریش به سر مى در امان بود. اما با چشمان خود مى 

ه بعد عثمان دیگر در پناه او ناراحت بود. لذا از ولید خواست که در مجمعى عمومى اعالم کند که از این لحظه ب 
نیست تا او نیز مانند دیگر مسلمانان باشد. ولید نیز اعالم کرد که از این لحظه به بعد عثمان بن مظعون در پناه 

کنم. چیزى نگذشت که شاعر و سخنور معروف عرب  من نیست. عثمان نیز با صداى بلند گفت: تصدیق مى 
خواندن قصیده معروف خود نمود: »أال کّل شی ما خال اللَّه باطل؛ هر »لبید« بر آن جمع وارد شد و شروع به  

لبید مصراع دوم را  موجودى جز خدا پوچ و بى اساس است«. عثمان با صداى بلند گفت: »راست گفتى«. 
کنى،  هاى الهى ناپایدار است«. عثمان برآشفت و گفت اشتباه مى خواند »وکّل نعیم ال محالة زائل؛ تمام نعمت 

اى قریش، وضع شما عوض هاى سراى دیگر ناپایدار نیست. اعتراض عثمان، بر لبید گران آمد و گفت: مت نع 
شده است. این فرد کیست؟ یك نفر از حضار گفت: این ابله از آیین ما بیرون رفته و از شخصى مثل خودش  

اخت. و چهره او را  کند. گوش به سخن او نده. سپس برخواست و سیلى محکمى به صورت او نو پیروى مى 
رسید. عثمان گفت: ماندى هرگز چنین آسیبى به تو نمى سیاه کرد. ولید بن مغیره گفت: اگر در پناه من باقى مى 

در پناه خداى بزرگ هستم، ولید گفت، حاضرم بار دیگر به تو پناه دهم. گفت: هرگز نخواهم پذیرفت. )لغت 
 136و    135م، ص  نامه دهخدا، فرازهایى از تاریخ پیامبر اسال 
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تقر کم ایمان در او مسکم ایمان عثمان بن مظعون ابتدا از روش شرم و حیا بود، اما 

گردید و به جایى رسید که پیامبر اکرررم بعررد   شد و از جمله اصحاب رسول خدا

 .و این خود نشانه بزرگوارش عثمان است 1از وفات عثمان بر پیکر مبارکش بوسه زد

 اصرار بر تبلیغ 

 :در بحار االنوار آمده است که

 ولرسرر ؛  القبائلخرج فی الموسم یعرض نفسه على    هللان رسول ا»

خانرره   در ایام برگزارش مناسک حج خود را بر قبایل عرب که براش زیارت  خدا

 2«.دکرخدا آمده بودند عرضه مى

رفررت و  آمد، پیررامبر نررزد آنهررا مررى اش که به آنجا مى به این معنا که هر قبیله و عشیره 

کلمرره    3« د مببنهم یقبله أح »   دهید بنشینم و برایتان صحبت کنم؟ آیا اجازه مى  : فرمود مى 

اجررازه   یعنى احدش برره پیررامبر  . کند موم مى احد، نکره در سیاق نفى است و افاده ع 

ب فشررار آورده بودنررد کرره بررا  داد؛ زیرا مشرکان مکرره بررر قبایررل عررر چنین کارش را نمى 

العرب فقط یک نفر است که بررا او   جزیرة در تمام تاریخ  . گفت و گو نکنند   پیامبر 

مورد دیگرش در تاریخ ثبت نشده و    و غیر از پیامبر اکرم  د شده است، چنین برخور 

هنگامى که سید صالحان، پیامبر اسررالم، بررا آن سرریماش جررذاب و نررورانى و    . نبوده است 

کردند که برره سررخنان آن  مالحت و زیبایى کالم، در ایام حج از قبایل عرب دعوت مى 

 : ه است در بحار آمد  . زدند اش مى حضرت گوش دهند، دست رد بر سینه 

ا؛ فجعل یعرض نفسه علخ قبائل العرب فاذا أتاهم قببالوا كببذّاب امببض عنّبب »
این کار خرق عادت و  4.گویى از کنار ما رد شو«»دروغ  :گفتند، به پیامبر مىهلل نعوذ با
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هررا حتررى بررا یررک شد و عربشکستن سنت بود که نزد عرب بسیار ناپسند شمرده مى

حرمتى و اهانت از این بى ر مورد پیامبر اکرمکردند، اما دقاتل چنین رفتارش نمى

 .ابا نکردند

هررا دسررت از که بسیار با حیا بودند با وجود همه ایررن اهانررتبا آن  رسول خدا

اش از میان این همه قبایل و با این همه خررون دل خرروردن فقررط عررده  .تبلیغ بر نداشتند

رف خرردا برره رسررولش امررر جا که این کار از طاما از آن  .انگشت شمار ایمان آوردند

  کردندهمچنان به وظیفه خود عمل مى برشده بود، پیام

 اعتماد دینى  

شخصررى را »صفوان بررن بنررى امیرره یکررى از مشرررکان مکرره،    :در تاریخ آمده است

 .را در مکه بکشد مأمور کرد تا پیغمبر خدا

بررادا کرره مپس از فتح پیروزمندانه مکه به دست سپاه اسالم، صررفوان از ترررس ایررن

نزد او آمررد و از در این هنگام شخصى    .هاش پیرامون مکه گریختکشته شود به کوه

توانى برره مکرره بررازگردش و کسررى تو مى  :به او خبر داد و گفت  امانِ محمد امین

 .امان داده است د شد، چرا که محمدمتعر  تو نخواه

چنین امررانى این سخن را گفته و    اگر باور کنم ابوالقاسم  :او گفت  صفوان به

دانم که او چنین امانى نداده اسررت و درنگ باز خواهم گشت، ولى مىداده است، بى

 .تو قصد دارش مرا فریب دهى و به کام مرگ اندازش

امان با اسالم و آن ها نبرد بىپس از سال  نکته اینجاست که این دشمن پیامبر 

ارد کرره حاضررر اسررت در حضرت، هنوز به راستگویى و امانت دارش او چنان ایمان د

 هاللّشود نیز بر راستگویى رسولباب مسائلى که به مرگ و زندگى او مربوط مى

 .اعتماد کند
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 امتحان

براش امتحان یک شاگرد در مغازه، متعارف این بود که صاحب مغررازه موجررودش 

د بع  .رفتاش از مغازه بیرون مىکرد و به بهانهدخل را دور از چشم شاگرد کنترل مى

گرفت و دور از چشررم آن گشت و سراغ میزان فروش را از شاگرد مىاز مدتى برمى

 .کرد تا از کم و زیاد شدن پول اطمینان حاصل کندشاگرد، دخل را کنترل مى

براش امتحان شاگرد خود گاه پول خورد یا اسکناسررى را برردون   :گفتعطارش مى

اش  انداختم و بعد به بهانهنبود، مىاش از مغازه که دور از چشم اطالع شاگرد در گوشه

  .کردممغازه را ترک مى

گفت کرره در آن هنگام برگشتن، شاگرد یا پول را برداشته بود و به من چیزش نمى

گفت پول را در داد و مىخواستم، یا این که پول را تحویل مىصورت عذرش را مى

 .جایى از مغازه پیدا کرده است

دهررد کند و به او امتیاز عملى مىگونه امتحان مىنیک کاسب، شاگرد خود را ای

و بعد از چندین و چند بار امتحان اگر به امین بودن او اطمینان حاصل کند آن وقت، 

حال این سؤال مطرح   .گذاردتمام ثروت خود را با خاطرش آسوده در اختیار وش مى

 -تعررالى  تبررارک و-است که آیا ممکن است بدون هرریچ امتحرران و آزمررونى خررداش  

 .بهشت را در اختیار آدمى بنهد و او را با انبیا و اولیا محشور کند؟

 اى بزرگ آموزه 

 :آمد و به حضرت عر  کرد  علی یکى از خوارج نزد امیر مؤمنان

 1«.میرشمى ؛ از خدا بترس، چرا که روزشفإنّک مّیت  هللإّتق ا»

ا دارا بررود، ولررى بررا ترین کشررور رریاست بزرگ  در آن زمان امیرمؤمنان على  

هررا و این آموزه نرراب را بایررد بررا ارزش  .کردمى  این قبیل معترضان با مهربانى برخورد
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یکى از خلفا اعررالم کرررد اگررر کسررى برره مررن   .هنجارهاش حاکمان امروز مقایسه کرد

 !زنممى گردنش را« هللاِّتق ا» :بگوید

حضرررت  .ردنرردکمررى گونرره بررا مررردم عمررلایررن برره نررام خلیفرره رسررول خرردا 

 امررروزه در دنیررا چرره کسررى .»مع القرآن« است ولى آنها ضد قرآننررد المومنین  امیر

تواند چنین سخنى را به یک مسئول کوچک بگوید، چه برسد به مسئول بررزرگ؟ مى

  اینها کجا و آن روش و سلوک حضرت کجا؟

 و حكومت  امیر مؤمنان على  

اش از رؤسررا عررده  حضرررت علرری    در ایام حکومت سید صالحان، امیر مؤمنرران

با عجله نررزد آن حضرررت  1ابن عباس .خواستند براش کارش به حضور ایشان برسندمى

یابى برره حضررور شررما را اش از رؤسا قصد شرفعده  :یا امیرمؤمنان  :آمد و عر  کرد

حضرت که وضع ابررن عبرراس را دیررد، در حررالى کرره کفررش هررایش را وصررله   .دارند

 :ارزشى آن فرمودو بىزد، در وصف حکومت مى

؛ برره خرردا لَهي اَحبُّ إلخَّ من إمرتکم إالّ أن اُقببیَم َحقّبباً أوْ أدْفَببعَ ببباطِالً  هللوا»

هاش کهنه از امارات و ریاست بر شما، نزد من عزیزتررر اسررت مگررر سوگند این کفش

 2«.مرا بستانم و باطلى را از بین ببرکه حقى آن

ترین و ترین و قوشآورد که رئیس بزرگ  آن حضرت زمانى این جمله را بر زبان

آن   .نظیررر اسررتچنین چیررزش در ترراریخ کررم  .ترین حکومت روش کره زمین بودمهم

ترین حکومررت روش کررره ترین و پرجمعیتبزرگوار کسى است که در رأس بزرگ

 
ق( معروف به ابن عباس، از اکابر    68  -عبداللَّه بن عباس بن مطلب بن هاشم، )سه سال قبل از هجرت    -1

بارها در حق او دعا    بود و رسول خدا  و از شاگردان خاص امیر مؤمنان    صحابه رسول خدا
 کرد.

 . 76، ص 32؛ بحاراالنوار، ج 33نهج البالغه، خطبه   -2
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هررایى اسررت کرره از لیررف خرمررا زدن کفشزمین قرار دارد و در عین حال مشغول پینه

  .درست کرده است

 اهتمام به درس 

دهم یکررى از شرراگردان مرحرروم زمانى شرح حالِ یکى از علما را )که احتمال مى

این عالم سیزده سررال از محضررر درس مرحرروم آقررا  .خواندمآقا ضیاء عراقى بوده( مى

هررا حضررور مند بوده و در این مدت فقط یک بررار در یکررى از درسضیاء عراقى بهره

  .نیافت

در نجررف اشرررف و   .هاش سررابق مثررل ایررن زمرران نبررودرسشایان توجه است که د

هررا در هررا و تابسررتاناو سیزده سال، تمررام زمسررتان  .تعطیلى تابستانى نبودی  کربالش معل

مسلماً چنین شخصى هر جا   .شد به جز یک بار و یک درسجلسات درس حاضر مى

  .است دانستهکرده، درس را مقدم مىاش با درس تعار  مىکارش داشته و مسأله

 اهمیت تبلیغ دین

را شهید     که حضرت امام جعفر صادقنقل است که منصور عباسى پس از آن

کرد در پى این بود که بداند وصى آن حضرت کیست تا او را نیز به شهادت برسرراند 

را از هررم  بیت عصمت و طهررارت ت و والیت اهلو به خیال خام خود رشته امام

 ه وصى آن حضرت، فرزندشان امام موسى کرراظم وقتى تشخیص داد ک  .بگسالند

امام شرربانه از مدینرره خررارج شررد و   .است تصمیم گرفت آن حضرت را به قتل برساند

دانستند ایشان کجررا رفترره نمى  فرداش آن روز حتى بسیارش از بستگان آن حضرت نیز

هرراش تا پیش از آن، حضرت در میان مردم حضور داشت و در مسجد یا مکرران  .است

ها گذشت کرد، ولى پس از آن شب، روزها و هفته مى یگر با افراد گوناگون دیدارد

منصور عباسى مأمورانى گماشت تا حضرت را بیابند و   .و کسى از ایشان خبر نداشت

 .ایشان را به قتل برسانند
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در روایت آمده است   .اش در مکه پنهان شده بودنددر آن زمان حضرت در خانه  

ها از خانه بیرون آمده، در تاریکى شب به مسجدالحرام رفترره از شبکه ایشان برخى  

جاسوسان منصور عباسى که از یافتن حضرت  .گزاردندمى کردند و نمازمى و طواف

در مدینه ناامید شده بودند، دایره جست و جو را به شررهرها و منرراطق دیگررر گسررترش 

  .ندجا را در پى یافتن ایشان زیر پا نهاد دادند و همه

اش که در حبس بودند فرصت و آن حضرت حتى در این دوره اختفا، مانند دوره  

فراغتِ کافى براش عبادت و خلوت نداشتند، زیرا در این مدت هنوز به واسطه برخى 

د گذاشتنمى  از یاران نزدیک و اصحاب سِرّ، مردم مشکالت خود را با ایشان در میان

همین خررواص برره اجررازه حضرررت برخررى از  و حتى در برخى روایات آمده است که

بردند و آن حضرت، مسررائل و احکررام و مررواعظ الزم را مى  مردم را به حضور ایشان

 در روزگررارش کرره حضرررتش در حرربس، روزگررار سررپرش  .فرمررودمررى  براش آنان بیان

 کردند، وضع متفرراوت بررود و ایشرران بررر حسررب اسررباب و وسررایل ظرراهرش دیگرررمى

 .دم ارتباط داشته باشندتوانستند با مرنمى

رو فرصت و فراغت بسیارش براش خلوت و عبادت یافته بودند و لذا خداش از این  

  .گفتندمى متعال را بر این فرصت مناسب عبادش سپاس

غر  از بیان این مطلب این است کرره برردانیم گفررتن احکررام، ارشرراد و راهنمررایى 

تررر از عبررادت مصررطلح و نمرراز و مردم و برآوردن نیازهاش آنان، از نظر حضرت مهم

به عبارت دیگر حضرت طاعت خدا را در برآوردن حوائج  .روزه مستحب بوده است

هنگامى کرره هنرروز برره زنرردان نرفترره   -دانستند و این کار را  مى  مردم و راهنمایى آنان

 .دانستندمى تراز عبادت مهم -بودند 

 این چیست؟  

 :در تاریخ آمده است

کرررد تررا ا در کوچه و بازار از مررردم درخواسررت کمررک مررالى مررىپیر مردش نابین 
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يپدیررده  مررا هررذا؟ ایررن :او را دیدند پرسرریدند  چون امیرالمؤمنین  .روزگار بگذراند

ایررن چیسررت؟  :من هررذا؟ ایررن کیسررت؟ بلکرره فرمودنررد  :گدایىا چیست؟ و نفرمودند

  .شته استسابقه ندا که پدیده گدایى در حکومت امیرالمؤمنین حاکى از این

  !یا امیرالمؤمنین، او نصرانى است  :گفتند

او را يکه جوان و توانمند بودا برره کررار گرفتیررد، حررال کرره پیررر و   :حضرت فرمود

ورزید؟ هزینرره زنرردگى او را فرتوت شده و از کار افتاده است از انفاق به او دریغ مى

 1.از بیت المال تأمین کنید

 پرست، شاعر امام حسین بت

در سررفرش کرره برره یکررى از کشررورها داشررتم   :گفتز گویندگان محترم مىیکى ا

سرررود و دیرروان اشررعارش نیررز برره شعر مى  پرستى را دیدم که براش امام حسین  بت

 .چاپ رسیده است

 .اسررت شناسد و قبول هم ندارد، شاعر امررام حسررین پرستى که خدا را نمىبت 

متعررال تنهررا و تنهررا بررراش اش از شررکوه و عظمتررى اسررت کرره خررداش اینهررا گوشرره

 .خواسته است حسینامام

 برپایى سوگوارى توسط کفار

 .ماجرایى مربوط به سى الى چهل سال پیش برایم نقل کرده اند که شنیدنى اسررت

رود که پرریش مى  یکى از روحانیون که براش سفر تبلیغى به هند رفته بود، به روستایى

در آن روستا مجلس  .ن آگاهى دقیق نداشتتر نام آن را شنیده بود ولى از وضعیت آ

 .رر که آن را سیاه پوش کرده بودند رر بر پا برروداش  عزادارش ساالر شهیدان در حسینیه

شرران یبرره روستا مردم روستا از این که آن مرد روحانى در ایام عررزاش سیدالشررهدا 

آن چررون هنگررام اذان شررد،    .کرررد خشررنود بودنرردمى  شرران سررخنرانىیآمده بررود و برا
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علت را که جویا شد فهمید آنان نه با اذان   .روحانى متوجه شد در حسینیه اذان نگفتند

خوانند و اصالً هنوز به دین اسالم در نیامده اند و بر عقایدِ مى  آشنایى دارند و نه نماز

آن مرد روحانى در اولین مجلررس سررخنرانى برره   .کفرآمیزِ گذشته خود باقى مانده اند

  :تآنان گف

 به روستاش شما آمده است، امررا همررین امررام حسررین   ردم، امام حسین  اش م

جدّش بزرگوار و پدرش ارجمند و مادرش گرامى و پاک دارد که فرروق العرراده مررورد 

هسررتند ولررى هنرروز برره آبررادش شررما تشررریف   عالقه و احترام و ارادت امام حسین  

شررریف آورده انررد، به آبررادش شررما ت خوب است حال که امام حسین   .نیاورده اند

  .دیگر عزیزان ایشان هم تشریف بیاورند

تمام اصول و فروع دین را از ابتدا به آنرران گفررتم و چنرران   :آن مرد روحانى گفت

  .کرد همه یا اکثر آنان مسلمان شدندمى که نقل

این افراد صفحات سررفیدش بررود کرره در آن هرریچ چیررز نوشررته هاش  در حقیقت دل

 .ات با نور اسالم، بى درنگ تسلیم آن شدنشده بود و پس از مالق

سفید هاش رر هنوز صفحهها و سیاهىها باور کنیم دنیا و مردم دنیا رر با همه تیرگى 

قرار گیرررد بررى  دارند که اگر در برابر پرتو تابناک حضرت سیدالشهدا اش  نانوشته

 .درنگ پذیراش آن است

 برپایى عزاى حسینى در بالد کفار  

غیر ایرانى که براش تحصیل علوم دینى به ایران آمررده بررود و چنررد   یکى از طالب

 .برره تحصرریل علررم اشررتغال داشررت -و از جمله دروس اینجانررب   -سالى در حوزه قم  

که از  -از من دعوت شده به فالن کشور   :روزش براش مشورت نزد من آمده و گفت

یررن کررار تشررویق کررردم و بنده ایشان را به ا  .جا شومبروم و عالم آن  -بالد کفر است  

پررنج یررا شررش سررال رفررت و دو  .چند نکته که به نظرم رسید به ایشان یادآورش نمودم

اش از همشهریانش به زیارت عتبات عالیررات مشرررف شررده سال پیش که به اتفاق عده
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دهرره عاشرروراش  :از جمله چیزهایى که نقل کرد این بود کرره گفررت  .بود، نزد من آمد

را برپا  در تاریِخ آن شهر تمام مراسم عزادارش امام حسین  امسال براش نخستین بار

اش با این کار ما از در مخالفت درآمدنررد و برخررى نیررز آن را حرررام البته عده  .ساختیم

  .دانستند

کنم، زیرا این حرکت تازگى ندارد و در نمى اصالً از این بابت تعجب :به او گفتم

برراال و   برره روز جریرران امررام حسررین  روز    بر اساس فرمایش رسول خدامقابل  

 .گیرد و این همان اراده خداش متعال استمى باالتر

 برخورد شیرین 

کاسبى  .فروش بودمعروف است که دو کاسب یکى سرکه فروش و دیگرش شیره

روزش همسررر مرررد   .فررروش بررودفروخت وضعش به مراتب بهتر از شیرهکه سرکه مى

فروشد، اما که شوهرت سرکه مىبا این  :ش گفتفروش به همسر مرد سرکه فروشیره

 !رسدوضعیت تو به مراتب از من بهتر است و این عجیب به نظر مى

فروشررد، امررا شرروهر شوهر تو شیره را ترش مى  :زن سرکه فروش در جواب گفت

 !من سرکه را شیرین

شرریره فررروش هررر چنررد کرراالش شرریرین عرضرره   .این سخن سخن پرمعنایى اسررت 

اش را نمود بر عکس، آن یکى سرکها با ترش رویى با مشترش برخورد مىنمود، اممى

 .کردبا رویى گشاده و خندان به خریدار عرضه مى

 برخورد کریمانه  

ارد برخررورد کریمانرره خانرردان با سپاه تشنه حر یکى از مو  ماجراش امام حسین  

بست تا  ن حر با سپاهى بزرگ و سراپا مسلح راه را بر امام حسی .است  رسالت

همررین سررپاه و   امررام حسررین    .ایشان را نزد ابن زیاد ببرد یررا بررا ایشرران جنررگ کنررد

این در حالى بود که   .شان را همان اول، و در شدت تشنگى سیراب کردندهاش  اسب
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 دانسررتند آنهررا بررراش کشررتن ایشرران و همراهانشرران آمررده انررد و قاعرردتاًمى حضرررت

کنند و آنان را خواهنررد کشررت، آب مى شان جنگبایست به کسانى که فردا با اینمى

بدهند، اما این روش، با منطق چراغ هدایت سازگارش ندارد و طبیعت چراغ این است 

کند تا جویندگان، راه یابند و آنان کرره در مى  که براش همگان به یکسان پرتو افشانى

 .پى گمراهى اند، دانسته گمراه شوند

 به یاد جواب در قبر

وقتررى  :فرمودنرردا مررىالعظمررى میرررزا مهرردش شرریرازش اهلل آیررتي مرحرروم والررد

گذارند و خواهید تصمیم به انجام کارش بگیرید، ببینید وقتى که شما را در قبر مىمى

اگررر   .گوینررد یررا نررهمانید و تنهایى قبر، آیا به پاس آن کار به شما آفرررین مررىشما مى

شوید، آن را انجام دهید در تحسین مىدیدید در تنهایى قبر براش انجام دادن آن کار  

 .غیر این صورت آن را انجام ندهید

هاش زندگى، براش من بسیار ارزشمند و کارگشا بود واقعاً این جمله در پیچ و خم 

 .هاش زیادش برایم به دنبال داشتو برکت

 حفظ زبان  

قرره فرزنررد او عال  .یکى از مؤمنین که اجماالً انسررانى بررا معرفررت بررود، در گذشررت

ولى  .هاش بسیارش سپرش شدروزها و هفته  .بسیارش داشت تا پدرش را در خواب ببیند

از این رو فرزند شررروع برره خوانرردن اذکررار و سررور   .آن مرد به خواب فرزندش نیامد

 .قرآنى که قرائت آنها بدین منظور سفارش شده است کرد

دارد کرره اگررر   این قبیل دستورها مانند داروست و مقتضرریات و شررروط و مرروانعى

اثر خواهد بود و بسا که اثر بدون مالحظه شروط و موانع مورد استفاده قرار گیرد، بى

 .معکوس خواهد داشت

کرره یک سال بدین منوال گذشت و فرزند موفق برره دیرردن پرردرش نشررد و از ایررن
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کرره ذکررر یررا یررک شررب برردون آن  .بتواند پدرش را در خواب ببیند، مأیوس شده بود

 :از او پرسررید .ده باشد به خواب رفت و پدرش را در عالم خررواب دیررداش خوانسوره

  حالت چگونه است؟

  .خوبم :گفت

نشستیم و قدرش بررا هررم   .پدرم در خواب، خوب و سرحال بود  :گفتفرزند او مى

هاش پدرم به یک سررمت خیررره شررد و در همین حال ناگهان دیدم چشم  .حرف زدیم

ه نگاه کردم دیدم عقرررب بزرگررى برره پرردرم به آن سمت ک  .رنگ از رخسارش پرید

  .شودنزدیک مى

وجررود دارد   -و شاید بیش از یک روایت    -مالحظه کنید در بحاراالنوار روایت  

هررایى ذکررر شررده کرره برره انرردازه قرراطر هرراش خرردا عقررربکه طى آن، از جمله عذاب

تى تصررور و شاید ما نتوانیم این قبیل روایات را به درسرر   1«عقارب كالبغال»  :باشندمى

تررر باشررد، برره حجم عقرب به طور متعارف دو انگشت اسررت، اگررر بررزرگ .فهم کنیم

  ...تر باشد به قدر کف دست استاندازه چهار انگشت و اگر بسیار بزرگ

عقرب هم آرام  .دیدم رنگ و روش پدرم زرد شد و بر اندامش لرزش افتاد :گفت

ید، او بررا همرران حالررت لرررزش و وقتى باالش سر پرردرم رسرر   .آرام به پدرم نزدیک شد

رنگ پریدگى زبانش را از دهانش بیرون آورد و آن عقرب زبان او را نیش زد و بعد 

 .او را ترک کرد و رفت

اش پس از آن، حال وخیم پدرم اندک اندک رو به بهبود گذاشته و رنگ چهررره

هررم در پس از آن بود که زبان پدرم باز شررد و مررن  .برگشت و بنا کرد به عرق کردن

  !تو که گفتى حالم خوب است؟ :عالم رؤیا توانستم سخن بگویم، گفتم

 

اللَّه351، ص  15بحاراالنوار، ج    -1 لعقارب کالبغال یلسعن أحدهم فیجد  . وقال رسول  :... وإن فیها 
هایى است چونان قاطر که چون ]کسى را[ نیش زند درد و تب آن ن خریفاً؛ و در دوزخ عقرب حموتها أربعی

 .( 508، ص 2چهل پاییز ماندگار خواهد بود. )روضة الواعظین، ج 
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غیر از این مسأله مشکل دیگرش ندارم و امشب به خواب تو آمدم  :پدرم پاسخ داد

گررره ایررن مشررکل برره دسررت تررو برراز  .تا به دادم برسى و مرا از این عقرب نجات دهى

یررک روز برره  -سکینه  -ج با مادرت ماجرا از این قرار است که بعد از ازدوا  .شودمى

بى سِّکّو!« او از این حرف من خیلى ناراحت شررد، امررا مررن بررا »بى  :شوخى به او گفتم

که دیدم ناراحت شد دست از کارم برنداشتم و گاه گاهى به شوخى او را به ایررن این

 :تندوقتى به این عالم آمدم، به من گف  .شدزدم و او از این مزاح اذیت مىنام صدا مى

به ازاش هر بار که این کلمه بر زبان تو جارش شده است باید یک بار این عقرب تو را 

من در همه اوقات شبانه روز حالم خوب است و مشکلى ندارم جز همررین   .نیش بزند

کرره این .خواهم تا مادرت در قید حیات است، او را از من راضى کنىاز تو مى  .مورد

دادند به خررواب تررو بدین علت بود که به من اجازه نمىآمدم،  تاکنون به خوابت نمى

  .دیدمام، مىبیایم و باید کیفر آزارهایى را که داده

وقتى فرزند آن مرحوم از خواب بیدار شد، قبل از هررر چیررز در ایررن اندیشرره فرررو 

رفت این چه خوابى بود که من دیدم؟ آیا مصداق »اضررغاث احررالم« بررود یررا رؤیرراش 

 :که فکر کرد، یادش نیامد پدرش خطاب به مادرش گفته باشدصادق؟ پیش خودش  

هاش شدید پدرش افتاد که مصرانه بى سِّکّو، اما از یک طرف به یاد عجز و التماسبى

 .خواست تا مادرش در قید حیات است از او بخواهد حاللش کنداز او مى

اد هرراش مکرررر پرردرش افترر که وقتى فرزند یاد حالت عجیررب و التمرراسغر  این

اش هرریچ مقدمررهدسررتى کرررد و بررىلذا پرریش .تصمیم گرفت ماجرا را از مادرش بپرسد

  بى سِّکّو چیست؟مادر ماجراش بى :پرسید

دانررى؟ پسررر تو از کجا این را مى  :تا این را گفت مادرش یکه خورد و به او گفت

 هر قدر اصرار کرد مادرش به او .صحیح است -هر چه باشد  -فهمید که اصل ماجرا 

  !اشاول بگو از کجا این را فهمیده :گفت

مررادرش   .فرزند ماجراش خوابش را بررى کررم و کاسررت بررراش مررادر تعریررف کرررد

شان این کلمه را به او گفترره بررود و تصدیق کرد که آن مرحوم از همان اوایل ازدواج

 .شداو به راستى از این حرف ناراحت مى
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وش دیگران این حرررف را برره مررن اما مرحوم پدرتان هیچ وقت جل  :همچنین افزود

 .دانى تعجب کردمکه این مطلب را مىنزده بود براش همین از این

خواهد به خاطر من این بنده بیچاره در آن عررالم خدایا، من دلم نمى  :سپس گفت

  .عذاب شود، من از حقم گذشتم

از او تشررکر   .شب بعد دوباره پدرش را در خواب دید که بانشاط و خوشحال بود

  .خالص شدم :رد و گفتک

 -دهد که کمترین افعال و اقرروال مررا اش از این دست نشان مىمسائل تکان دهنده 

حسرراب و کترراب در پیشگاه خدا بررى -هر چند در نظر خودمان اهمیت چندانى ندارد 

 .نیست و البته در این میان حق الناس حساب دیگرش دارد

 زهرا پاداش کار، به نیت حضرت فاطمه

فراوانى از خود بر جاش گذارده اسررت هاش  کتاب  حاج شیخ عباس قمى  مرحوم

هررا میلیررون انسرران که مشهورترین آنها مفاتیح الجنان است و اکنون مررورد اسررتفاده ده

  .مؤمن قرار دارد

در یرررک مناسررربت زیرررارتى در صرررحن مطهرررر  :گفرررتمرررى یکرررى از مؤمنررران

زهرراش پایررانى عمررر خررود مرحوم شرریخ عبرراس قمررى را کرره رو  .بودم  امیرالمؤمنین

از او   .دیرردم کرره برره دیرروار تکیرره داده اسررت  -کرد و سررخت بیمررار بررود  مى  سپرش را

  اش؟ جا ایستادهچرا این :پرسیدم

اند تا از نزدیک زیارت کرده و ضررریح مقرردس  بینم مؤمنان توفیق یافتهمى  :گفت

م و در آتررش گیرند، اما مررن از چنررین نعمتررى محررروم هسررتمى  را در آغوش  امام  

  .سوزممى حسرت

زائررران را ببررین، یکایررک آنرران هنگررام ورود برره حرررم مطهررر  :برره شرریخ گفررتم

کتاب مفاتیح الجنان در دست دارند و شما در واقررع همررراه یکایررک   امیرالمؤمنین

 .یابیدمى آنان وارد حرم شده و توفیق زیارت از نزدیک را
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شرریخ عبرراس   روزگار معصومانبینیم پس از گذشت هزار و اندش سال از   مى

  .به چنین فضیلتى بزرگ نایل آمد قمى

علت شهرت و موقعیت کترراب مفرراتیح الجنرران را نسرربت برره   از شیخ عباس قمى

 :دیگر آثارش جویا شدند، گفت

کتاب است، زیرا این  برکت حضرت صدیقه کبرش فاطمه زهرااین وی گى از  

  .نوشتم را به نیّت حضرت زهراش اطهر

شاید مرحوم حاج شیخ عباس قمى مدت کوتاهى از عمر خود را صرررف تررألیف  

این کتاب کرده باشد، اما چنان جایگاهى یافته است که در هر مکان مقدس، حضور 

گیرش داشته باشد و هر کس آن را بخواند پاداشى معادل پاداش خواننده، بررراش چشم

  :تایت آمده اسکه در روشود، چه اینمى حاج شیخ عباس قمى منظور

را داللت کننده به امر خیر همانند کسى اسررت کرره آن ؛الدال علخ الخیر كفاعله»

 1«.تو در پاداش با او برابر اس انجام دهد 

 پاسخ علمى

دار ترراریخ کرره نظریرراتش در فلسررفه از فیلسوفان نام  -2اند که اسحاق کندشآورده

نوشررت کرره حاصررل ده سررال کتررابى برره نررام تنرراقض القرررآن    -مشهور و مطرح اسررت  

 او شاگردش داشت که از ارادتمندان حضرت امام حسن عسکرش  .پ وهش او بود

از آن شاگرد خواست تا نزد استادش کندش برود و با او از در مهربررانى   امام    .بود

که اعتمرراد اسررتاد را و همراهى در آید و در کارهایش وش را یارش دهد و پس از آن

 
 . 173، ص  16وسائل الشیعه، ج  -1
زیست. او همچون  اسحق بن حنین کندى، فیلسوف و طبیب مشهورى بود که در سده سوم هجرى مى   -2

کتابپدر از آن شمار  ش  که  بازگرداند  به عربى  یونانى  از  ریاضیات  فلسفه و  را در موضوع  بسیارى  هاى 
 ق در بغداد درگذشت.  299یا  298است هندسه اقلیدس و مجسطى بطلیموس. وى در سال 
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ام غیررر از اگر گوینده این قرآن بگوید مراد من از آنچه گفته  :دجلب کرد به او بگوی

حضرت امررام حسررن  .اش يچنین چیزش ممکن است؟اچیزش است که تو به آن رسیده

اگررر چنررین سررخنى برره کنرردش بگررویى خواهررد   :به آن شاگرد گفته بود  عسکرش  

کنررد زیرا کندش هرگاه سخنى بشنود آن را فهم مررى .چنین چیزش ممکن است  :گفت

شرراید آن گوینررده   :و وقتى چیزش را ممکن شمرد و برره آن تررن در داد، برره او بگویررد

اش اراده کرده و معناش دیگرش از سخن خررود در نظررر چیزش غیر از آنچه تو در یافته

اش و برره نظرررت بررا آیررات دیگررر داشته است يیعنى چه بسا معنایى که از آیرره فهمیررده

 اه خداش متعال اراده فرموده استمتناقض است، غیر از معنایى باشد ک

برره   که حضرررت عسررکرش  چنانآن شخص نزد استادش کندش بازگشت و هم

کندش که فیلسوف و اهل فن بود از این سخن شررگفت زده   .ایشان فرموده بود گفت

 :آگاهى داشت بدو گفت  جا که از ارادت شاگردش به امام عسکرش  شد و از آن

 .ه را »صاحب« تو گفته استاین سخن از تو نیست، این را

هرراش چنان در آن فیلسوف اثر گذاشت که کتابش را برره شررعله  این سخن امام  

 1.آتش سپرد و از نشر آن منصرف شد

با دو کلمه در برابر ده سررال پرر وهش آن فیلسرروف ایسررتادند و   امام عسکرش   

جرران آن علم را با علم پاسخ گفتند و چررون دلیررل محکررم علمررى اقامرره فرمودنررد، در 

شررد چرره مقرردار تصور کنیم اگر این تناقضات القرآن منتشر مى  .فیلسوف کارگر افتاد

اندیشه و نیروش ذهنى و روحى از مسلمانان الزم بود تا شبهات آن را پاسخ گوینررد و 

در حقیقررت حضرررت بررا همررین دو  .اساس آن، جواب در خور بدهنرردبه اشکاالت بى

از ایجرراد مررذهب جدیرردش  -و از آن برراالتر  -کلمرره از هرردر رفررتن ایررن همرره نیرررو 

 .جلوگیرش کردند
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 پناه بردن مردم قم به امام حسن عسكرى  

هرراش بغررا بررود کرره از طاغوتشخصى به نررام ابررن  در زمان امام حسن عسگرش  

گناهان را کشررت بسیارش از بى  .رفتعباس به شمار مىزمان و یکى از فرماندهان بنى

متون تاریخى حکایات غریبى از او نقل   .دریغ نورزید  و هرگز از جنایت و ستمگرش

حکام بنى عباس او را به قم فرستادند تا مردم قم را   :اند، از آن جمله آمده استکرده

او پیش از ورود به قم به یکى از شهرها رفته بود و با مررردم آن   .تحت فشار قرار دهد

اش ارتررش خررود مبرراح اعررالم شهر جنگید و بر آنها مسلط گردید و سه روز شهر را بر

گرفتنررد؛ مالیرراتى کرره گرررفتن آن تا زمان مأمون از اهل قم مالیات مررى  :اندنوشته  .کرد

گرفتند دو میلیون دینار )معررادل مقدار مالیاتى که از اهل قم مى  .باشدحرام بوده و مى

 .شددو میلیون راس گوسفند( بود و سالیانه از آنان گرفته مى

نوشتند و توسط پیکى به حاکم مرکز فرستادند و بر اساس آن اش  مردم قم عریضه

آنرران،  .خواسته بودنررد کرره میررزان مالیررات آنرران بررر اسرراس درآمدشرران محاسرربه شررود

روشررن اسررت کرره تعیررین   .پرداخت این مبلغ را خارج از توان خود اعالم کرده بودند

بررر مررردم روا   چنین مالیاتى از دیگر موارد ستمگرش عباسرریان بررود کرره برره نررام اسررالم

 .داشتندمى

لررذا طرراغوتى   .گونه برخورد کردند سخت بر آشفتکه مردم قم اینمأمون از این

اش از مردم را کشت و دستور داد از آن سال برره بعررد هفررت را فرستاد و آن ظالم عده

که متوکل عباسى در زمان امررام این ماجرا گذشت تا این  .میلیون دینار پرداخت کنند

تمام این داستان در کتب تاریخى از جمله   .بغا را به قم فرستادابن  حسن عسکرش  

در منتهى اآلمال آمده و از حکایات عبرت آموز است که قرررآن کررریم بررا اشرراره برره 

 :فرمایدماجراهایى همانند آن مى
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 1  لقد تن ِف قصصهم عُّة ْلو  اْللباب
 « .دبوان براى خردمندان عبرتى خواهد »همانا در حكايات آن

 :عر  حال نمرروده و گفتنررد بنا به نقل تاریخ، مردم قم به امام حسن عسکرش  

بغا به قم برسد هیچ چیزش را سالم نخواهررد گذاشررت، زیرررا بررا اگر ابن  هلل یابن رسول ا

آمدن به شهر قم مردم را از دم تیغ گذرانده به نوامیس مردم دسررت انرردازش کرررده و 

کشررد و جررز جنایررت، کررار مزارع را به آتررش مررى  هاش مردم را غارت کرده ودارایى

خواستند که برره  مردم در عر  حال خود خدمت امام   .دهددیگرش صورت نمى

 .دادشان برسد

دعررایى دارنررد و بررد   حضرت امام حسررن عسررکرش    :در روایت آمده است که

تقریبرراً برره انرردازه دعرراش کمیررل  .بار هم که شده این دعررا را بخرروانیمنیست براش یک

اهل قم نیز آن دعررا را  .حضرت این دعا را به اهل قم تعلیم فرمودند تا بخوانند  2.ستا

 .ابن بغا به قم آمد، ولى پس از توقف مختصرش به سرعت از آن عبور کرد  .خواندند

از جاهرراش دیگرررش   .در حالى که قم بهترین شهرش بود که در مسیرش واقع شده بود

شهرها را کشت و دست برره غررارتگرش زد و آن هم عبور کرد و بسیارش از اهالى آن  

 .نرفته بودند ظلومى بودند اما به سراغ اهل بیتمردمان هم افراد بیچاره و م

اسررت کرره چنانچرره  سل به خدا، پیامبر و حبّ اهررل بیررتتنها راه نجات بشر تو

شررود، چرررا کرره خرردا برترررین و آدمى در این راه گام نهد از جمله نجات یافتگان مى

 .بهترین راهنما و منجى هستند ین یاور و سرپرست است واهل بیتترقادر

 پنهان داشتن خطاى فردى 

اش در جنگى غنایمى به دست مسلمانان افتاد و هنوز تقسیم نشررده بررود کرره قطیفرره
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را مررتهم برره دزدیرردن   یکى از مسلمانان پیامبر  .)فرش مخملى یا روانداز( گم شد

ت نکوهشش کرد و محاوره برره نررزاع مبرردل شخصى سخن او را شنید و سخ  .آن کرد

 .شد

 :نازل شد و این آیه را آورد بر پیامبر در این حال جبرئیل 

ْن َیُغلَّ  
َ
 1  َو ما تَن ِلَنِِبَّ أ

 .و هیچ پیامبرى را نسزد که خیانت ورزد

 :یافتاین آیه چنین ادامه مى

 َّ
ُ

ِة ُث َم اْلِقیامَََ لَّ َقْ ا غَََ ِت ِبََِ
ْ
ُه ْل یَََ ْن َیْغلََُ َبْت َو ُُهْ ْل َو مَََ ٍس مََا َکسَََ لَّ َنفََْ ِفَّ کََُ  َُتَ

 2  ُیْ َلُموَن 
گاه به هر کس  و هر کس خیانت ورزد، روز قیامت با آنچه بدان خیانت کرده بیايد و آن 

 . [ آنچه کسب کرده، به تمامى داده شود و بر آنان ستم نرود]پاداش

روزش  .ندو در بقیررع دفررن شرردروزگررارانى گذشررت و بسرریارش از دنیررا رفتنررد 

جا مطالبى گفتند، از آن جمله این در آن  .اش بخوانندبه بقیع رفتند تا فاتحه  پیامبر

 .قطیفه بر صاحب خود آتش شد  :بود

چنان بزرگوارانه به ماجراش قطیفه و رباینده آن اشاره کردند که   رسول خدا 

گررو بررودن آن آموز کرره الدیگران نتوانند او را بشناسند و این خود درسى است عبرت

 .کندبزرگوار را تردیدناپذیر مى
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 و اموال مسلمین پیامبر خدا 

کرره از سرروش   -  روزهاش پایانى زنرردگى رسررول خرردا  :تدر روایت آمده اس

 :حضرت حق و با خطاب

ْسَوٌة َحَسَنٌة  
ُ
ِ أ  1  َلَقْد تَن َلُكْم يف َرُسوِ  اَللَّ

 . نیكوستقطعاً براى شما در ]اقتدا [به رسول خدا سرمشقى  

اش حضرررت زیررادش برررهرراش پول -به عنوان برترین الگوش مسلمانان معرفررى شررد  

ایشرران چنررد   .کردنرردآنها را میان مسررلمانان تقسرریم مررى  آوردند و پیامبر اکرممى

روزش پیش از رحلت شان سپر و زره خود را نزد مردش یهودش برره نررام »ابوالسررمحه« 

ه کیلو گرم( جو بررراش نیازهرراش خررانواده گرو گذاشتند و از او چند صاع )هر صاع س

 :خود گرفتند

رهن درعه عنببد أبببي السببمحة الیهببودی علببخ شببعیر أخببذه   إنّ النبي»

 2ه«ألهل
 :که در روزهاش واپسین زندگى آن حضرت به تصریح قرآنبا آن

ْفواًجا 
َ
ِ أ اَس َیْدُخُلوَن يف دیِن اَللَّ ْیَت النَّ

َ
 3  َو َرأ

 «.آينده گروه به دين خدا درمىبینى که گروو مردم را مى 

رسررید ولررى حضرررت از آنهررا اسررتفاده شخصررى پررول برره دستشرران مررىها  و میلیون

 .کردندنمى

مگر ایشان برگزیده خدا، صاحب اختیار و رئیس حکومتى سررترگ نبودنررد؟ چرره 
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ترررین تردیررد مهررمداشت؟ بىچیزش ایشان را از استفاده از موجودش بیت المال باز مى

 .ترسى بودعامل، خدا 

 :در روایت آمده است که آن حضرت فرمودند

رسرراندم من دیشب خوابم نبرد، زیرا یک )یا دو( درهم که باید به مستحق آن مى 

 .نزد من مانده است

 ها پیامبر رحمت و تحمل سختى

هرراش خررود هنگام مراسررم حررج، مشرررکان در مراسررم بزرگداشررت و تقرردیس بررت

؛ تفلحببوا  هللقولببوا ال الببه اال ا»  دیدنررد کرره بررا    چررون پیررامبر را  .شرکت کرده بودند

خدایى جز خداش یگانه نیست تا رستگار شوید« رسالت خررود را برره همگرران   :بگویید

بنا به نقل بحاراالنوار، سر تا پاش   .باران کردندرا سنگ  کند، پیامبر اکرممى  ابالغ

یان یافت، به هاش مشرکان قرار گرفت و خون از بدن مبارکش جرپیامبر هدف سنگ

  .دانستندمى اش که زنده ماندن ایشان را ناممکنگونه 

را از ماجرا آگاه کردند و آن   کبریو حضرت خدیجه     على امیرالمؤمنین

حاضررر شرردند و برره مررداوا   آلررود پیررامبر دو بزرگوار در کنار بدن رنجور و خون

  .پرداختند

ا فرشتگانى را نزد او فرستاد تا  فرشته ی   -اعلی جل و    -خداش    : در روایت آمده است 

ها کرره مکرره را در  این کوه   : عر  کرد   فرشته به پیامبر   . هد برآورده کند آنچه خوا 

ها را به یکدیگر نزدیک کررنم  میان گرفته است به فرمان من است، چنانچه بخواهى کوه 

 : نپذیرفت و فرمود   پیامبر  . يتا اهل مکه را در میان خود بفشارند و از بین ببرندا 

رحمتررى  امن تنها يبه عنرروان  إنمّا بُعثت رحمة، ربّ اهد اُمتي فإنهم ال یعلمون؛»

 1« .نادانند اا برانگیخته شدم، بار خدایا، امتم را هدایت فرما که يمردمىيبراش همگان
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کردنررد و از مى در مکرره آن روز زنرردگىهررا هررا و ابوسررفیان بررا آن کرره ابوجهررل 

حتّى راضررى برره  د، اما دل پاک و مهربان پیامبردنبو  سرسخت پیامبر  دشمنان

 .نفرین آنان نیز نبود

 تأثیر عمل بزرگان در آینده افراد

که بنده در زمان ایشان بررودم امررا خررود ایشرران رابرره  -از قول یکى از مراجع تقلید 

اگررر در ایررام طلبگررى   :نقل شده است که فرموده بودند  -دلیل خردسالى به یاد ندارم  

آمرردم و معلرروم یرزا محمد تقى شیرازش را ندیده بودم از طلبگى بیرون مررىبنده آقا م

کرره مرررا نبود که االن چه وضعیتى داشتم، زیرا با افرادش محشور بودم که به جاش این

 .کردندمى تشویق کنند ذهن مرا از طلبگى دور

هاش بعد در شمار مراجع مهم تقلیررد قرررار گرفررت و مرجعررى که در زمان  -ایشان  

وجه شدم که گفته بود آمیرزا محمد تقى شیرازش را که دیدم مت  -هد و متدیّن شد  زا

برره دنبررال همررین دیرردار نیررروش فرروق   .و راه مستقیم اسررت  این مسیر راه اهل بیت

 .اش به دست آورد تا در مسیر طلبگى بماند و بعدها از مراجع مهم شیعه شدالعاده

مباحرر  بیررع   .خواندندشما درس مىآمیرزا محمد تقى شیرازش روزش مثل من و   

هایى نمودند و دقتفضولى، مباح  مشتق، مباح  فقهى و علم اجمالى را مطالعه مى

داد و همان احتیاطهایى که در رفت در عمل نیز انجام مىکه در آن مباح  به کار مى

 .بستاطراف علم اجمالى وجود داشت در افعال و کردار خود به کار مى

 اج شیخ عباس قمىتأثیر منبر ح

مرحوم شیخ عباس قمى منبرررش نبرروده اسررت، امررا گرراهى بزرگرران و مراجررع او را 

از مراجعى که بارها شیخ را بررراش منبررر   .اند تا در منزل آنها منبر برودکردهدعوت مى
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را نام برد که قبل از جریرران  1توان مرحوم حاج آقا حسین قمىاند مىکردهدعوت مى

کرررد تررا در منررزل او منبررر ش( از شیخ دعرروت مررى  1313هد )کشف حجاب و در مش

مقام معنوش شیخ عباس بسیار باال بوده و سخنان او در شنوندگان تررأثیر عجیبررى   .برود

کردند که پاش منبر شیخ براش بنده نقل مى 2مرعشى نجفى هلل مرحوم آیة ا  .داشته است

 .کردندگریه مىکردند و اهل علم دیدم ایشان صحبت مى .عباس نشسته بودم

 3ترس از استدراج  

یابن رسول  :خدمت حضرت رسید و عر  کرد  یکى از اصحاب امام صادق  

 .ام برررآورده شررداش عطا کند، در اندک زمانى خواسته؛ دعا کردم خدا به من خانههلل ا

همچنین از خدا هزار درهم خواستم، دعایم مستجاب شد و همان هزار درهم به دستم 

یررابن رسررول  .همچنین از خدا خادمى طلب کردم همان شد  .ترر و نه کمرسید نه بیشت

  .، من از استجابت فورش دعاهایم بیمناکمهلل ا

  .ترسى؟ دعا کردش و خداش متعال اجابت فرموداز چه مى :فرمودند حضرت 

 
ق( فقیه و مرجع تقلید، در قم به دنیا آمد. پس    1366-1282زند محمود )سید حسین طباطبایى قمى فر  -1

بزرگ  میرزاى  محضر  از  و  نمود  عظیمت  سامرا  به  خود،  زادگاه  در  سطح  دوره  و  مقدمات  فراگیرى  از 
ق به تهران رفت و نزد استادانى همچون میرزا ابوالحسن    1306مند گردید. سال  شیرازى مدت سه سال بهره

و حسن   نمود. سال  جلوه  تلمذ  میرزا   1311آشتیانى  همچون  بزرگانى  در درس  و  گردید  نجف  راهى  ق 
حبیب اللَّه رشتى، آخوند خراسانى، میرزا محمد تقى شیرازى حاضر شد و میرزاى شیرازى نیز او را پس از  

شدن    دارجا عالوه بر عهده ق به مشهد رفت و در آن   1331خود به عنوان مرجع تقلید معرفى نمود. سال  
جا به عراق تبعید شد که  ش به تهران آمد و از آن   1314مرجعیت، حوزه درس و بحث تشکیل داد. در سال  

ش به قصد زیارت مشهد عازم ایران گردید و در این زمان   1321این تبعید ده سال به طول انجامید. سال  
ماجرا   این  از  پس  بخشد،  رسمیت  را  ایران  در  حجاب  آزادى  شد  موفق  که  )اثر  بود  بازگشت  کربال  به 

 .( 358، ص 4ش، ج  1300نامه نام آوران فرهنگى ایران از آغاز تا سال آفرینان، زندگى 
2-   ( نجفى  مرعشى  الدین  شهاب  مورخ   1369-1279سید  و  ادیب  رجالى،  محدث،  فقیه،  اصولى،  ش( 

 معاصر که از مراجع تقلید بودند. 
 معناى: با تدریج به نابودى کشاندن است. استدراج، از ماده: »درج« )پله = نردبان( به -3
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خشیت أن أکررون مسررتدرجا؛ از آن ترسررانم کرره مبررادا برره ترردریج برره   :عر  کرد

  .نابودش کشانده شوم

  .کنى؟ترسى مستدرج باشى چه مىحال که مى :فرمودند حضرت 

که محترراج ایررن و   هلل ؛ الحمد  هلل الحمد    :گویمکنم و مىشکر خدا مى  :عر  کرد

  .که فالن مشکل را ندارم هلل آن نیستم، الحمد 

 :فرمودند حضرت 

؛ آنچه )نعمت شکرگزارش( به دسررت آوردش از فما أعطیتَ أفضل ممّا أعطیت»

 1 .اند برتر است«چه ياز مال دنیاا به تو دادهآن

 ترک مدارا و ظهور فاجعه 

بن یوسف ثقفى و ماجراهاش خونین او زبانزد و مشهور اسررت و آوازه ظلم حجاج

یکررى از   .نظیر اسررتهاش وش اعم از کشتار و تبعید و شکنجه مردم در تاریخ کمستم

قایسرره آن بررا سررایر حکررام جررور علماش عامه در گستردگى رفتار ظالمانرره حجرراج و م

  :گویدمى

هررا حاضررر شرروند و ظالمرران را هررم بیاورنررد و مررا چنانچه در روز قیامت تمام امت

حجاج را بیاوریم او سرآمد ستمگران خواهد بود و در ایررن مسررابقه گرروش سرربقت را 

  .ربایدمى

م از تردید حجاج بر ستمگران پیشى گرفته بود و از همین رو هزاران شیعه، اعرر بى

زمررانى کرره حجرراج مُرررد،  :انرردآورده .مرد، زن، پیر و جوان را شکنجه کرررد و کشررت

آنرران کسررانى بودنررد کرره هنرروز در   .هاش او در بند بودندهشتاد هزار زندانى در زندان

شاید شنیده باشید در زمرران حجرراج   .ها مقاومت کرده، جان نباخته بودندبرابر شکنجه

ظاهراً پس از دو یا سه روز، مادرش به دیدار فرزند  .دجوانى را گرفتند و زندان کردن
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  !این پسر من نیست :او را آوردند، ولى مادرش وش را نشناخت و گفت .رفت

حجاج زندانى در کوفه احداث کرده بود کرره دیوارهرراش کوترراه داشررت تررا سررایه 

گمررارده   او مأمورانى روش دیوارها  .نیفکند، مبادا که زندانیان در سایه آن قرار گیرند

آفترراب در طررول روز   .بود تا کسى فرررار نکنررد و در سررایه انرردک دیرروار پنرراه نگیرررد

اگررر کسررى در   .افزودتابید و گرماش کوفه )که معروف است( بر سختى زندان مىمى

اش کرره کنررار شررد تررا در انرردک سررایهشد و بر آن مىآفتاب سوزان حالش خراب مى

  .زدندن از باالش دیوار او را مىدیوار بود به استراحت بپردازد، مأمورا

بجاست تأمل شود که چه عاملى سبب شد تا حجاج این بالها را بر سر اهل کوفرره 

 .بیاورد

ترروجهى برره موضرروع اگر به تاریخ نگاه کنید، متوجه خواهید شد فقط یک بار بى

  .ساز جنایات هولناک حجاج شدمدارا، زمینه

خست به مسجد رفت و خطابه بسیار تنرردش وقتى حجاج به کوفه آمد، ن  :اندآورده

علیه مردم کوفه ایراد کرد و اهل کوفه را تهدید کرد که در صورت نافرمررانى، آنرران 

سررپس شخصررى را  .را خواهد کشت و به زندان خواهد افکند و از این قبیل تهدیرردها

آن شررخص شررروع  .بن عبدالملک را که خلیفه وقت بود بخواندواداشت تا نامه هشام

  :در این نامه آمده بود .خواندن فرمان خلیفه براش کوفیان کردبه 

هنوز جملرره بعرردش را  ...اما بعد  .و برکاته  هلل اش اهل کوفه، السالم علیکم و رحمة ا

سپس رو به مردم کرررد و بررا نگرراه   .دست نگه دار  :نخوانده بود که حجاج به او گفت

کنررد و شررما برره شررما سررالم مررىامیرالمؤمنین )به تعبیررر خررودش(    :تندش به آنان گفت

و علببخ  :دهید؟! روزگار شما را سیاه خواهم کرد! همرره در پاسررخ گفتنرردجواب نمى

  .ا بر امیرالمؤمنین؛ و يسالمأمیرالمؤمنین

این اولین خطابه حجاج در آغاز خالفررت او بررود، سررپس از منبررر پررایین آمررد و از 

چنررد   .م کوفه را آغاز نمودهمان روزهاش آغازین کشتن و زندانى کردن و آزار مرد
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حجرراج را بررا ایررن   :اش از شیعیان کوفه گرد هم آمدنررد و گفتنرردماهى گذشت و عده

اگر این وضع ادامه یابد، همه ما را از بین خواهد برررد،   .توان تحمل کردرفتارش نمى

  .اش اندیشیدپس باید چاره

بررر بخررش  اش کرره برره نررام پیررامبربود؛ خلیفه  حجاج از طرف عبدالملک آمده

لذا  .نمودراند و این مطلب برخورد با وش را مشکل مىبزرگى از کره زمین حکم مى

که او را از کوفه بیرون کنیم تا برره شررام اش نداریم جز اینبا او چه کنیم؟ چاره  :گفتند

اش براش عبدالملک خواهیم فرستاد که مررا مطیررع تررو هسررتیم، ولررى ایررن لذا نامه  .برود

کرره حجرراج را علت این .ى نیست و فرد بهترش را براش ما بفرستشخص، انسان درست

چنانچرره  :گفتندآنان مى .نکشتند این بود که او از طرف عبدالملک منصوب شده بود

نویسرریم، تررو همچنرران لذا مى .او را بکشیم هرگز قدرت مقابله با عبدالملک را نداریم

  .ما بفرستسلطان ما باش و ما رعیّت تو، فقط والىِ بهترش براش 

حجرراج نیررز از   .بدین ترتیب، با حجاج در افتادنررد و او را از کوفرره بیرررون کردنررد

  .کوفه خارج شد

اند که حجاج تصمیم گرفت به شام برگردد تررا از عبرردالملک تاریخ نگاران نوشته

اش از اطرافیانش که با هررم از وش با عده  .بخواهد او را در جاش دیگرش منصوب کند

یکى از همراهیرران  .هاش اطراف توقف کردده بودند، در یکى از آبادشکوفه رانده ش

  :حجاج پیشنهاد کرد

که »به شام نرو، چرا که معلوم نیست چه شده است وانگهى خود اهل کوفه گفترره 

جا پس، از این بابت خاطرت آسوده باشد و همین  .بودند که قصد کشتن تو را ندارند

کرره اگررر برره شررام برگررردش، ممکررن اسررت خررود ایررن  دیگر  .شودبمان تا ببینیم چه مى

لیاقت، من تو را به کجا بفرستم؟ تررو کرره از عهررده کوفرره بررر بىاش  :عبدالملک بگوید

 .نیامدش و لیاقت نداشتى پس مستحق مردن هستى

رهبران قیام علیه حجرراج سرره نفررر بودنررد کرره بررا یکرردیگر بررر سررر نوشررتن نامرره برره 

اش آنان بررر آن بودنررد کرره بایررد نامرره  .پرداختندعبدالملک و امضاهاش آن به مشورت  
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لررذا برره  .بنویسند تا عبدالملک ناراحت نشررود و دیگرررش را برره جرراش حجرراج بفرسررتد

کردنررد و صورت مشورتى، موقتاً اداره کوفه را به عهده گرفته، از کوفه حراست مررى

ان یکررى از بزرگرر  .رسرراندندهاش خود را به اطالع اهل کوفه مىدر این مدت مشورت

 :کرد نزد آنها آمد و گفتکوفه که یک چهارم عشایر کوفه را رهبرش مى

  .کنم، لذا مرا در مشورت شریک کنیدمن جماعتى بزرگ را رهبرش مى

تو که هستى   .برو  :یکى از آن سه نفر با این شخص به تندش برخورد کرد و گفت

  !که در جلسه مشورتى ما شرکت کنى؟

و   .را که شمشیرزنان خوبى بودنررد، آزرده خرراطر کرررداین رفتار، او و همراهانش  

  .ما با توییم :رئیس و همراهان او به حجاج ملحق شده، به او گفتند

او کرره   .؛ بررا وجررود شررما برره کسررى نیرراز نرردارمال أرید بعدكم أحد :حجاج گفت

دید با یک حملرره کوفرره را تصرررف نمررود و کشررتار زیررادش برره راه فرصت را مهیا مى

نوزده سررال   .یارش را نیز روانه زندان نمود و سرانجام بر کوفه مسلط شدانداخت و بس

هررایى تمررام مصرریبت  .نظیر بوده استبا مردم کوفه چنان رفتارش کرد که در تاریخ بى

در این حکایررت   .که بر مردم کوفه وارد شد نتیجه همین خطا، یعنى مدارا نکردن بود

مین امر سرربب شررد حجرراج مجرردداً بررر نادیده گرفتن مدارا به خوبى مشهود است و ه

  .مانند را بر مردم روا داردهاش بىکوفه مسلط شود و آن ستم

 فرار عالم مسیحی از حقیقت

در لبنان، جوانى از طالب  .کنم خود از آن اطالع داشتمماجرایى را که عر  مى

سال بود، با یک استاد مسیحى دانشگاه برره بحرر   21-22و اهل علم که عمرش شاید  

امامرران   .پرداخت و فقط یک موضوع از هزاران موضوع تشیّع را بررا وش مطرررح کرررد

مباحرر  ...شناسى وگرامى ما درباره اصول دین، موضوعات اخالقى، اجتماعى، روان

 .اند که در متون اسالمى از جمله بحاراالنوار آمده استبسیارش مطرح کرده

ت، بلکرره برره یررارش یک طالب علم جرروان کرره تخصررص چنرردانى در ادیرران نداشرر 
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معلومات و مطالعات مختصر خود، با فردش مسیحى که شرراید برریش از چهررل سررال از 

آن نصرررانى افررزون بررر   .گذشت و سخنورش قوش بود، برره بحرر  پرداخررتعمر او مى

در مناظره گاهى ممکن است سررخن طرررف مقابررل   .دانش در فن مغالطه نیز استاد بود

هررا و اش باشد کرره در چیرردن صررغرشبه گونه نادرست باشد، ولى کیفیت استدالل وش

  .دست باشد و راهى براش پاسخ دادن به استدالل وش باقى نماندها چیرهکبرش

 :آن طالب علم به عالم نصرانى گفت

قطعاً هررر دوش مررا برره بهشررت   .من و شما هر دو عالم هستیم، اما با دو دین متفاوت

اگر شما که یک   .هنم خواهد رفتنخواهیم رفت، بلکه یکى به بهشت و دیگرش به ج

دانشمند و استاد مسیحى هستید، جهنمررى شرردید مررن برره عنرروان یررک دوسررت نگررران 

منررد کرررده در حالى که خداش متعال شما را از عقل و درک و فهم بهررره  .خواهم شد

کنم اگر من که شیعه هستم است، چرا باید جهنمى شوید؟ از شما هم درخواست مى

به عنوان یک دوست بدین کار راضى نشوید لذا خوب است با   اهل جهنم باشم، شما

یکدیگر بح  کنیم، تا چنانچه مسیحیت دین بر حق و واقعاً راه قرب به خداست، در 

گروم تررا از آتررش کنم و به دین شما مىآن صورت من با خواست خدا مخالفت نمى

یسررت و اسررالم راه اما اگر چنین نباشد و مسیحیت راه قرب الهررى ن  .دوزخ رهایى یابم

حق است در آن صورت بر شماست که مسلمان شوید و سزاوار نیست که راه جهررنم 

سررپس برره عررالم   .به این ترتیب با عالم مسیحى مناظره نمود  .را براش خود هموار کنید

 ما به عنوان مسلمان برریش از شررما مسرریحیان بررراش حضرررت مسرریح   :مسیحى گفت

توانیررد برررم، مررىشگاه هستید یقیناً کتابى را که نررام مررىشما که استاد دان  .احترام قائلیم

نررام دارد و یکررى از کتررب فقهررى مررا شرریعیان   1االسررالماین کتاب شرایع  .مطالعه کنید

  :در این کتاب نوشته شده است .باشدمى

که در مذهب تشیّع، یعنى اسالم راستین، اعدام خیلى نررادر اسررت، امررا در عین این
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م مجازات آن را قتل قرار داده، این است که کسى حضرت یکى از مواردش که اسال

  .را دشنام گوید  مسیح 

حرمررت قررائلیم، امررا در »هررولى   ما که مسلمانیم تااین حد براش حضرت مسیح  

هررا آن را قبررول داریررد، برره حضرررت بایبل« که کتاب مقدس شماست و شما مسرریحى

 ه حضرررت مسرریح نه تنهررا بررراش کسررى کرره برر   .اهانت و سب شده است  مسیح  

اهانت کرده مجازات قتل وجود ندارد، بلکه در کتابى که شما آن را کتاب آسررمانى 

  .وجود دارد دانید سب حضرت مسیح مى

این چه حرفررى اسررت کرره  :عالم مسیحى، از شیوه بیان این طلبه آشفته شد و گفت

  گویى؟مى

م کرره در آن خرروانعبارت کترراب مقرردس را بررراش شررما مررى  :طالب علم پاسخ داد

 :ولى پیش از این که عبررارت را بخوانررد برره او گفررت  .حضرت مسیح سب شده است

  شود یا خیر؟اگر کسى به شما بگوید »ملعون« آیا این تعبیر سب محسوب مى

  .بله :مسیحى گفت

  .ملعون است - هلل العیاذ با -در کتاب مقدس شما آمده که عیسى  :گفت

  .اردچنین امرش امکان ند :مسیحى گفت

المسیو افتدانا من لعنة »  :خوانممن عبارت آن را براش شما مى  :طالب علم گفت

؛ ملعون كل مببن علببق علببخ خشبببة  :الناموس إذ صار لعنة ألجلنا، ألنه مکتوب

که او به جهررت مررا عیسى خود را به جاش ما گرفتار لعنت ناموس )خدا( کرد، چه این

رکرره برره تخترره يدارا ملعون است ه  :ستلعنت شد، چون نوشته يدر حکم الهى اشده ا

 1.آویخته شود«

اید که »زیدٌ عدل« مبالغه در علم نحو خوانده .در عبارت واژه »ملعون« نیامده است
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در عبارت نگفته »صار ملعوناً« بلکه به صررورت   .باشدتر مىاست و از »زید عادل« بلیغ

زیرررا  ق علببخ خشبببة؛إذ صار لعنة ألجلنا ألنه ملعون كل مببن عُلِّبب »  :مصدر آمررده

 «.ملعون است هر که به دار آویخته شود

چنین چیزش وجود ندارد، من از کودکى تا کنون هر روز  :آن عالم نصرانى گفت

خرروانم و هرگررز در ایررن صبح پیش از خروج از منزل مقدارش از کتاب مقدس را مى

  اش؟شما چگونه چنین چیزش را دیده .مدت به چنین مطلبى برنخوردم

گونرره سررخن مرررا رد متأسفم که شما برره عنرروان یررک عررالم ایررن  :ب علم گفتطال

توقع ندارم که این جواب را بدهید شما باید از بنده اثبات ادعررایم را مطالبرره   .کنیدمى

  .چنانچه نتوانستم ادعایم را به اثبات برسانم، شما حق انکار دارید  .کنید

طلبرره تررذکر داد کرره دلیررل  .دعالم نصرانى مجدداً وجررود چنررین مطلبررى را رد کررر

شیوه درست این است که به جرراش انکررار، از طرررف مقابررل   .تر استخواستن، منطقى

  .دلیل بخواهید

 .کنمدر هر صورت من این مطلب را براش شما ثابت مى

نکند شما مسلمانان کتاب مقدس را چاپ کرررده و در آن   :دانشمند مسیحى گفت

  !اید؟دست برده

دست بردن در کتب آسمانى کار مسلمانان نیسررت و بیشررتر،   :ادطالب علم پاسخ د

کرره ایررن ادعررا را هررم بررراش شررما اثبررات   .دهیدشما مسیحیان چنین کارش را انجام مى

کننررد و اید که بزرگان مسیحیت هر صد سال یک بار اجتمرراع مررىآیا شنیده  .کنممى

برنررد تررا بررا ت مررىیعنى در آن دس  .کنندکتاب مقدس را تنقیح، تهذیب و تلطیف مى

دسررت بررردن در   .کننرردزمان مناسب باشد، ولى مسلمانان در قرآن هرگررز چنررین نمررى

  .کتب آسمانى کار شما مسیحیان است نه مسلمانان

 .عالم مسیحى هم گفته آن طلبه در خصوص عملکرد آن مجمع را تأیید کرد

تحریف کتررب  پس، از این جهت حق متهم کردن ما را در    : طلبه شیعى در ادامه گفت 

  . اش وجود نداشته و ندارد آسمانى ندارید؛ زیرا در تاریخ اسالم هرگز چنین مسأله 
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با اصرارش که عالم مسیحى بر نبودن مطلب مورد ادعرراش آن شرریعه داشررت، طلبرره 

  .شان به وش نشان دهدشیعه قصد داشت آن مطلب را از کتاب مقدس

خررودش کرره در خانرره دارد و هررر نهایتاً عالم نصرانى پذیرفت که از کتاب مقدس 

  .کند، این مطلب را به وش نشان دهدروز آن را مطالعه مى

اگر از همان کتاب خودت مطلب مورد نظر را به شما نشرران   :آن طالب علم گفت

دهم چه خواهى کرد؟ آیا باز بر همان دین خررواهى بررود؟ یررا آنچرره در دسررت داریررد 

توانیررد هررم برره سیح ملعون اسررت؟ شررما نمررىم  هلل که نعوذ باکتاب آسمانى است یا این

گویررد ؛ زیرررا ایررن کترراب مررىکتاب مقدس معتقد باشید و هم به حضرررت مسرریح 

  .ملعون است  مسیح 

خورد و بایررد آن را رهررا بنابراین، اگر ملعون نباشد کتاب آسمانى شما به درد نمى

  .کنید

که از نظررر  -را  در صورت پذیرش آن کتاب به عنوان کتاب آسمانى، باید مسیح  

  .ترک کنید -آن کتاب ملعون است 

قرار شد در وقت معینى در خانه عالم مسیحى حاضر شوند، ولى آن عالم مسیحى 

همین مقدار براش آن مسیحى کررافى بررود تررا آن کترراب را   .در موعد مقرر حاضر نشد

 .شودبنگرد و مطلب را بیابد، زیرا یک عالم مسیحى با یک جلسه که مسلمان نمى

 تفاهم  

ها با مادر شوهرش گفتند سالیکى از نزدیکان ما خانم صالح و مؤمنى بود که مى

 .اندکرده است، اما هیچ وقت با هم مشکلى نداشتهدر یک خانه زندگى مى

خیلى مهم است که یک عروس و یک مادر شوهر در یک خانه بررا هررم زنرردگى 

 .کنند و در نهایت هر دو نیز به بهشت بروند

ال پیش که این بنده خدا از دنیررا رفررت، او را در خررواب دیررده و پرسرریده چهل س

آیررا مررادر  :پرسرریده بودنررد .حالت چطور است؟ گفته بررود حررالم خرروب اسررت  :بودند
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حررالش چطررور اسررت؟  :پرسرریده بودنررد .بیررنمآرش مى :بینى؟ گفته بودشوهرت را مى

توانررد برره کنررد و مررىه مررىگاهى اوقات او اراد  .درجه او از من باالتر است  :گفته بود

خررداش متعررال او را در درجرره   .ترروانم برره دیرردن او برررومدیدن من بیاید، اما مررن نمررى

 .« و مرا در درجه »صابرین« قرار داده استهلل »راضین بقضاء ا

 تقدس واقعى 

در زمان ریاست ظاهرش، در سررال فقررط یررک روز   نقل است که امیرالمؤمنین  

که گفتیم خداش متعال بر پیشرروایان عررادل فررر  چنانفرمودند، زیرا  گوشت میل مى

ترین افراد بسنجند و به مانند آنرران دستترین و تهىفرموده است که خود را با ناتوان

شان گوشت روزش حضرت وارد منزل شدند، دریافتند که در خانه  .بخورند و بپوشند

بسررتگان عیالترران   :کنند، وقتى در این باره جویا شدند به ایشان عر  کردندسرخ مى

حضرررت   .انررداند و مقدارش از گوشررت آن را بررراش ایشرران فرسررتادهگوسفندش کشته

 :فرمودند

 1«.دتان با؛ پس بخورید، نوش جانفکلوا هنیئاً مریئا»

دهد که این قبیل روایات که ناظر به سیره نورانى امامان بزرگوار ماست، نشان مى 

کند نباید اطرافیانش را برره زهررد تأسى مى    علیزاهد حقیقى اگر به موالش متقیان  

 .وادارد و بر خانواده خود سخت بگیرد

 تقواى شیخ انصارى

قبررل از فرروت، شرریخ انصررارش را شایسررته  کنند مرحرروم صرراحب جررواهرنقل مى

مرجعیت خواند و خواست پس از وفرراتش او را مرجررع اعررالم کننررد تررا مررردم از وش 

 .تقلید نمایند
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جواهر و آگاه شدن شیخ انصارش از نظر صاحب جررواهر از   پس از وفات صاحب

پذیرفتن مرجعیت شیعه خوددارش کرد و یکى از عالمانى را که در آن زمان به یکررى 

جررا سرراکن شررده بررود شایسررته ایررن مقررام از شهرهاش شمال ایران کوچ کرده و در آن

 :شیخ انصارش در پاسخ گفت، چون علت را از شیخ پرسیدند .خواند

تر از من داشررت و او ذهنى به مراتب قوش  .خواندیمایشان یک جا درس مىمن و  

کردم او همرران درس فهمیدم و درک مىاگر من درسى را با پانزده دقیقه مطالعه، مى

  .گرفترا در پنج دقیقه فرا مى

  . اش به عالم نوشت و از او خواست تا مرجع تقلید شود به هر حال شیخ انصارش نامه 

  :واب به شیخ انصارش پیغام دادایشان در ج

درست است که من از نظر هوش و ذکاوت بهتر از شما بودم، اما من درس را رها 

  .تر هستیدکردم و شما ادامه دادید، لذا شما بر من مقدم

آید و مستلزم داشتن عزم و اراده محکم تردید چنین کارش از همه کس برنمىبى 

اقبال دنیاست که جز به بردبارش و واداشتن نفس به   است و در واقع شکیبائى در برابر

 .صبر نخواهد بود

 توجیه گناه 

در روایررت  .کار اهل باطل را توجیه کردن، عمل بسرریار مررذموم و منفررورش اسررت

 :وحى کرد »خداش متعال به حضرت شعیب  :آمده است

 .شرررارندکنم که چهررل هررزار نفررر از آنهررا از اصد هزار نفر از امت تو را نابود مى 

کارنررد، چرررا شصررت هررزار نفررر دیگررر پروردگارا، چهل هررزار نفررر گنرراه  :عر  کرد

 1کنند«زیرا آنان عمل گناهکاران را توجیه مى :بمیرند؟ خداش متعال فرمود

 

الشیعه، ج     -1 أبى ج 146، ص  16وسائل  النّبخ  )فی حدیث(    عفر  : »عن  إلخ شعیب  اللَّه  قال: أوحخ 

فقال    خیارهم،  من  ألفاً  ألفاً من شرارهم وستین  أربعین  ألف،  مأة  قومک  یا ربّ، أني معذب من   :
 « ي.هؤالء األشرار، فما بال األخیار؟ فأوحخ اللَّه عزّوجل إلیه: داهنوا أهل المعاصخ و لم یغضبوا لغضب 
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این شصت هزار نفر گناهکار نبودند، امّا در مقابل گناه آن چهل هزار نفر ساکت  

کند جرروان گفتند فالنى که گناه مىمثالً مى  .کردندماندند و کارهایشان را توجیه مى

  .است، گرفتار است، مریض است و از این قبیل توجیهات

 ثواب ذکر 

در عصررر خررویش صرراحب حکررومتى بررود کرره هرریچ چیررز از  حضرت سلیمان  

 .سیطره قدرتش خارج نبوده و هیچ کس قبررل از او برره چنررین حکررومتى نرسرریده بررود

از دایره  .کردوحشى، اجنه و شیاطین حکومت مى  سلیمان بر بشر، پرندگان، حیوانات

 .ملک و پادشاهى سلیمان، فقط سرزمین سبأ خارج بود که آن هم جزوش شد

خداش سبحان لطررف بزرگررى  :با خود گفت .کردروزش سلیمان از جایى عبور مى

ناگهرران برراد   .در حق من کرده که حکومتى بررا ایررن وسررعت در اختیررارم نهرراده اسررت

« گفتن از تمام هلل ثواب یک »سبحان ا :گفتوش سلیمان رساند که مىصدایى را به گ

 .این حکومت تو بیشتر است

شررود کرره  هایى مى شود که در آخرت چه حسرتى گریبانگیر انسان از اینجا معلوم مى » 

که خررداش  اند؛ چه رسد به این پر نکرده   هلل اوقات فراغت خود را با یاد خدا و ذکر سبحان ا 

  . «چیزهایى آلوده کرده باشند که سؤال و جواب داشته باشند   ناکرده زبان به 

 جهیزیه همسر شیخ بهائى

برره عنرروان مثررال،   .امر ازدواج و لوازم آن براش همگان روشن و بسیار طبیعى است

فرررش، لبرراس،  :رود، لوازم متعررارف زنرردگى، ماننرردمى  هنگامى که زن به خانه شوهر

اش که همسر شیخ بهررائى برره خانرره شرروهر برررد، زیه  برد، اما جهیمى  با خود...یخچال و

 .همانندش نداشت و هیچ مورّخى مانند آن را نقل نکرده است

در جهیزیه آن بانوش گرانقدر مقدار قابل توجهى کتاب بود که این خود نشرران از 

 .اندوزش او دارد دوستى و دانشدانش



   443دلنشین   و زیبا حكایات جمع پراکنده : دومبخش 

 حاکم عباسى و موش صحرایى

ان گونرراگونى داشررتند کرره رفررت و آمررد افررراد حاکمرران عباسررى حاجبرران و دربانرر 

مختلف را در کاخ سلطنتى زیر نظر داشتند و از ورود افررراد ناخواسررته نررزد حاکمرران 

 .کردندمى عباسى جلوگیرش

معموالً سبک دربار ملوک عباسى چنین بود که سلطان در جاش مخصوصررى کرره 

 .نشسررتندمررى رامون اونشست و ندیمان خاص او پیمى  از تجمالت گوناگون لبریز بود

کردنررد مى بستند و یک یا چند دربان را مأمورمى آن محل درهایى داشت که آنها را

 .که از ورود دیگران به آن اتاق یا تاالر جلوگیرش کنند

قبل از این تاالر، تاالرهاش دیگرش با موکالن ویرر ه وجررود داشررت و همررین طررور 

رسررید و مررى االرها گاهى برره بیسررت ترراالرشمار این ت .پیش از آن هم تاالرهاش دیگر

که گماشررتگان  -ها افراد براش مالقات با حاکم عباسى مجبور بودند از همه این سالن

کسررانى کرره مسررئولیت   .عبور کنند تا به بارگاه حاکم عباسى برسند  -اش داشت   وی ه

زدیک شرروند تاالر پنجم را داشتند حق نداشتند به سالن چهارم ن -فرضاً  -نگهبانى از  

و به همین سان هیچ دربانى حق تعدش از جایگاه خود را نداشت و چه بسررا برخررى از 

 رفت، به کام مرگ فرسررتادهمى  پرتى و به خطا به اتاق بعدشدربانان که از سر حواس

 (....)به راستى که تاریخ آکنده از امورش غریب است .شدمى

حالش وخرریم شررد و  1مارش استسقا،یکى از ملوک بنى عباس بر اثر بی  :آمده است

رفررت و مررى در ساعات آخر عمر مرتب به حالررت اغمررا  .در آستانه مرگ قرار گرفت

آمررد، برررادران و بسررتگان نزدیررک او کرره مرررگ خلیفرره را قطعررى مى دوباره به هوش

این در حالى بررود   .دیدند، گرد هم آمدند تا شخص دیگرش را به جاش او تعیین کنند

بسررتگان وش یررک نفررر را از   .سى در اتاق خود در حال جان کندن بررودکه پادشاه عبا

میان خود تعیین کردند که حال او را زیر نظر داشته باشد تا هر وقت جان داد آنهررا را 
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در آن لحظات  .آگاه کند و اجازه ندهد کسى به اتاق پادشاه عباسى رفت و آمد کند

رو آن مأمور، شمشیرش برهنه با  یناز ا  .بینى کرد شد پیشنمى  حساس هیچ چیزش را

 .اش کامالً آماده باشد ترین حادثهخود حمل کرد تا در صورت وقوع کوچک

کردم تا ببینم خلیفه زنده اسررت مى  »هر بار که در را باز  :گفتمى  آن مأمور بعدها

یررک بررار کرره در را برراز کررردم و  .دیدم چشمانش بسته، اما هنوز نمرده استمى  یا نه،

وقتى مرا دیررد، نگرراه تنرردش برره مررن کرررد و   .هى انداختم دیدم چشمانش باز استنگا

فوراً در را بستم  .چنان خیره به من نگریست که وحشت سراپاش وجودم را فرا گرفت

اختیار عقب عقب رفتم تا این که به دیوار برخورد کردم و لبه شمشرریرم کرره برره  و بى

 .دیک بود شمشیر مرا تلف کنددیوار خورده بود، به سمت من برگشت، و نز

ام با خود اندیشیدم که من مأمور این در شده .اندک زمانى به همان منوال گذشت

 .اند منتظرند تا مردنِ ملک عباسى را به آنها خبر دهم جا گماشتهو کسانى که مرا این

 .کررردم در را برراز کررنمنمى تالش کردم خونسردش خررود را حفررظ کررنم، امررا جرررأت

با خود اندیشیدم که جز ملررک عباسررى   .ز درون اتاق صدایى به گوشم رسیدناگهان ا

پس این صداش چیست؟ با ترررس و  .که در حال جان دادن است کسى در اتاق نیست

دیرردم یررک مرروش صررحرایى  .لرز در را باز کردم، پشت اتاق ملک برراغ بزرگررى بررود

ه و در حررال از برراغ مجرراور وارد اترراق خلیفرره شررده و روش صررورت او نشسررت  1بزرگ

تا در را باز کردم، چشم او را درآورد و گریخت و من با این   .درآوردن چشم اوست

  .که شتاب کردم نتوانستم جلوش کار او را بگیرم

! چشمى که تررا چنررد لحظرره پرریش از ایررن، از ترررس یررک هلل با خود گفتم سبحان ا

امررش نگاهش نزدیک بود قالب تهى کنم، اکنون یک مرروش صررحرایى در کمررال آر

 « ...آن را از کاسه درآورده و برده است

 
در منبع مورد نظر »جرذ« آمده است. در زبان عربى، »جرذ« موش صحرایى، و »فأره« موش خانگى   -1
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ترسرراند، در نهایررت مى  کسى که یک نگاه تند او یکى از اطرافیانش را تا این حد

 1 .دکننمى او را با یک چشم دفن

 به راستى که انسان باید از این حکایات درس بیاموزد و بداند کرره خررداش متعررال»

ان نشان دهد تا براش آنان موجررب عبرررت خواهد فرجام آن ملک ظالم را به جهانیمى

 «شود

 حرمت خویشاوندى  

مردش عاقل و فهیم را یافتم که از من خواست تا او  :کندبن ابى حمزه نقل مىعلى

  .ببرم، من نیز او را نزد آن حضرت بردم بن جعفررا به حضور موسى

رسیدش و بن یزید، دیروز به فالن محل  یعقوباش  :چون حضرت او را دید فرمود

این رفتار از شیوه مررن   .میان تو و برادرت نزاعى در گرفت و به یکدیگر دشنام دادید

ایم، پس تقواش الهى در و پدران من نبوده و شیعیانمان را به چنین رفتارش فرمان نداده

ا در آینده نزدیک، مرگ، میان شررما دو برررادر جرردایى خواهررد پیش گیر و يبدان که

اش باز گردد خواهد مرد و تررو برره جهررت که نزد خانوادهاز آن  افکند و برادرت پیش

همچنین به دلیررل گسسررتن پیونررد   .بدش که نسبت به او روا داشتى پشیمان خواهى شد

  .گردانى از یکدیگر، خدا عمرتان را کوتاه نمودخویشاوندش و روش

  ، مرگ من کى خواهد رسید؟هلل یابن رسول ا :یعقوب گفت

 :فرمود امام 

ات رفترره، در حررق او تو نیز رسیده بود، اما در فالن منزلگاه برره دیرردار عمرره  مرگ

  .از این رو خدا اجلت را بیست سال به تأخیر انداخت .نیکى کردش

 

داوود     -1 ابن  دفن شد.  با یك چشم  عباسى  ملك  آن  نهایت  جواد  در  امام  با  که  دؤاد  ابى  ابن    )یا 
نزد آن مأمور آمد و سراغ چشم خلیفه را گرفت و آن مأمور  از جمله کسانى است که  ماجراهایى دارد( 

  ماوقع را برایش بازگو کرد.
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ا جویرراش سال بعد، یعقوب را در مکه دیرردم يو چررون  :گویدبن ابى حمزه مىعلى

اش برراز خررانوادهکرره برره شررهر و دیررار و نررزد  پرریش از آن  :احوال برادرش شدم، گفت

 -یعقرروب را  امام کاظم »  1.جا دفنش کردم«گردد، در میان راه جان سپرد و همان

که به دلیل حفظ نکردن حرمت خویشاوندش و حقوق برادرش مرگش فرا رسیده بود 

رو که عمه خود را تکریم کرده بود، اراده خدا چنین تعلررق هشدار دادند، اما از آن  -

ش تأخیر بیفتد و حضرتش او را با ایررن مرر ده مررورد لطررف گرفت که بیست سال اجل

 «قرار دادند

 حسرت ابدى 

 نفر همراه امام حسررین    1500در برخى از کتب تاریخى آمده است که حدود  

شررناختند و از را به عنوان امام سرروم مررى  وارد کربال شدند و تمام آنها امام حسین  

کردنررد حقیقترراً انرردوهگین اهده مررىرا در فشار و سررختى مشرر   که سیدالشهداء  این

گریستند، اما تنها تعداد کمى از این جمعیت هزار و پانصررد نفرررش بودند و چه بسا مى

نفر   72استفاده کردند که بنا بر نقل تاریخ فقط    از فرصت همراهى با سیّدالشهداء  

 .تا آخر در کنار حضرت ماندند و به رستگارش و شهادت نائل آمدند

اید، یک شخصیت بن حر جحفى که اجماالً نام وش را شنیده  هلل عبیدا  فردش به نام

او را به یررارش خررود دعرروت   امام حسین    .سرشناس و رئیس قوم و طایفه خود بود

 .نمودند

نیازمند یارش این شررخص بررود هرگررز برره آن هررزار و   اگر تصور شود که امام  

من کار دارند و قصد دارنررد مرررا اینها فقط با    :فرمودپانصد نفرش که با وش بودند نمى

 .توانید برویدشما آزادید و مى .بکشند و با شما هرگز کار ندارند

 .بیا تا فردا نزد جدّم رو سفید باشى :بن حر فرمودند هلل حضرت به عبیدا

 
 . 246، ص 2و اربلى، کشف الغمه، ج  307، ص 1قطب الدین راوندى، الخرائج والجرائح، ج  -1



   447دلنشین   و زیبا حكایات جمع پراکنده : دومبخش 

 .دهمنظیر دارم که به شما هدیه مى، یک شمشیر بىهلل یا اباعبدا :او در پاسخ گفت

شکسررت، آن ود که اگررر شمشرریر فررردش در جنررگ مررىها رسم بر این بدر جنگ

شمشیرهایى از جنس فوالد وجود داشت که به   .شدشخص شکست خورده تلقى مى

شکسررت، شکست، یا هرگز نمىتر مىدلیل مقاومت فوق العاده بر اثر زد و خورد کم

 .شان ارزش و مرغوبیت داشتندلذا شمشیرها متفاوت بودند و به مقدار استحکام

ایررن شمشرریر از آن شمشرریرهایى اسررت کرره در جنررگ هرگررز  :گفررت هلل عبیرردا

را به همراه اسبى که بسیار تیز هوش و پر استقامت است به شررما هدیرره آن  .شکندنمى

 .دهممى

باشررد، لررذا چنررد بررار محتاج اسب و شمشیر مى  کرد که امام  تصور مى  هلل عبیدا

 .صحبت نمود مضمن تکرار مدح شمشیر و اسب خود، از اهداش آن به اما

اسب و شمشیر از آن خودت باشررد، اگررر خررودت برره یررارش مررا   :فرمودند  امام  

 .آیى، اسب و شمشیر هم اگر نداشته باشى، در اختیارت خواهم گذاشتمى

 .معذورم :پاسخ داد هلل عبیدا

 پس از پایان یافتن واقعه عاشورا و شنیدن خبر شهادت حضرررت سیدالشررهداء  

 شررد اگررر برره همراهررى امررام حال چرره مررى  :و با خود گفتوجدانش آرام نگرفت  

شرردش چرره رفتى؟ خالصه انسان روزش خواهد مرد و اگررر در راه خرردا کشررته مررىمى

 شد؟مى

آورد، بسیار غمگین و ناراحررت شررد و از این نکوهش که وجدانش بر او وارد مى

یست، امررا گرزد و مىآمد و سر خود را بر قبر حضرت مى  کنار مزار سیدالشهداء  

توانست یکى از آن هفترراد و دو او مى  .سودش نداشت، زیرا فرصت از دست رفته بود

حررال در شان تررا بررهنفرش باشد که صدها میلیون، بلکه میلیاردها انسان از زمان شهادت

 :گویندایستند و مىمقابل قبرشان مى
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 1«.تان بادپدر و مادرم فداش  بأبي أنتم و أمي؛»

امور خیر نیاز به تأمل زیاد ندارد، چراکه در این صورت گرفتار قدم گذاردن در   

خرردا و پیررامبر هررم   .انسان باید فرصت را غنیمت بدانررد  .وسوسه و دو دلى خواهد شد

 .ها استفاده کنید و آنها را ارزشمند بدانیداند که در حد توان خود از فرصتفرموده

 حسین بن روح 

در زمان غیبت صررغرش بررود   عصرحسین بن روح که نائب سوم حضرت ولى  

 .چنررد روز بعررد یکررى از شرریعیان نررزد او رفررت  .روزش دعایى بررراش مررردم نقررل کرررد

که خواست بپرسد که آیا این دعا از خودش است یا از امام نقل کرده، قبل از اینمى

 :چیزش بگوید حسین بن روح گفت

کان سببحیق أحبببّ  ألن أخرَّ من السماء فتخطفني الطیر أو تهوی بي الریو في م » 

تعالخ ذكره برأیي و من عنببد نفسببي بببل ذلببک عببن    هلل إليَّ من أن أقول في دین ا 

هررا  ؛ اگر از آسمان سقوط کررنم و پرنرردگان مرررا برباینررد یررا برراد مرررا برره دور دسررت األصل 

تررر از آن اسررت کرره بخررواهم مطلبررى را برره  بیندازد، به مراتب برایم بهتر و دوست داشررتنى 

 2«. م خداش متعال نسبت دهم و از پیش خود سخنى بگوی   دروغ به امام و دین 

 حضور قلب 

 نقل شده که عالمى مشررکلى داشررت کرره بررراش حررل آن برره امیرمؤمنرران علررى  

چهل روز به حرم آن حضرت رفت و متوسل شد، اما حرراجتش برررآورده   .متوسل شد

ت نشد، روز چهلم در حرم نشسته بود که ناگاه شخصى از عامه مردم آمد و از حضر

 .حاجتى خواست، فوراً حاجتش برآورده شد امیر 
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را در  شررب امیرمؤمنرران .آن عالم ناراحت شد، اما گله نکرررد و برره خانرره رفررت

یا امیرمؤمنان، چهل روز   :خواهى؟ گفتچه مى  :حضرت از او پرسیدند  .دید  1خواب

 .آیماست که در پى حاجتى به حرم شما مى

  .موز، فقط امروز تو را دیدین چهل رمن از بین ا :حضرت فرمود

  .تاز خواب بیدار شد و فهمید حضور قلب نداشته اس

 حكمت خدا

در آن مجلررس   .نقل است خواجه نصیر الدین طوسى در مجلسررى حضررور داشررت

 :گفتیکى مى .کردیم و چناناگر ما به جاش خدا بودیم چنین مى :گفتندچند تن مى

مررن در طررول   :گفررتدادم و دیگرش مىها را شفا مىدر عر  یک هفته همه مریض

 .گفتبه هر حال هر کسى چیزش مى .رهانیدمیک هفته همه فقرا را از تنگدستى مى

در آن میان خواجه نصیر الدین طوسى سخنى حکیمانه بر زبان راند که اگررر خرردا 

کردم کرره شررما براش یک هفته کل امور گیتى را به من واگذارد هرگز کارش را نمى

چون خدا حکیم است و امور کون و مکرران را بررر اسرراس حکمررت خررود کردید،  مى

 .بخشدسامان داده و جریان مى

 خرردا حکرریم اسررت، معصررومین  .ودن ماسررتترین مشکل ما حکیم نبمشکل» 

توانیم تا حدش در آن مسیر قرررار گیررریم کرره گونه نیستیم ولى مىاند، اما ما اینحکیم

 «.خواهدیب نفس مىاین نیز همت، تالش، پرورش روح و تهذ

 حلم میرزاى بزرگ شیرازى

میرزا نیز به  مرحوم .نوشت شخصى در سامرا نامه بسیار تندش به میرزاش شیرازش

 :دخدمتکارشان فرمودن
 

باشد   -1 خارج  با  منطبق  خواب  اگر  که  است  آمده  روایت  در  اما  نیست،  حجت  خودى خود  به  خواب 
 .درست است، و دیگرى خوابى که با ادله و روایات موافق باشد
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 !اش شدهاین بنده خدا گرمى .مقدارش هندوانه تهیه کن و براش این آقا بفرست

 «این هم یک مصداق از حلم است»

 ا ـحی

کرره پیرمرررد بسرریار بررا   العظمررى میرررزا مهرردش شرریرازش  اهلل آیتیکى از نزدیکان  

 :کردتقوایى بود نقل مى

در   .آن روز حرم خلوت بود  .مشغول زیارت بودم  روزش در حرم امیر مؤمنان  

کرره یکررى از آنهررا   1.حین زیارت مردش هندش آمد و در حرم پنج دینارش پخش کرد

دارم، ولى یک لحظه با خود فکر کردم خواستم آن را با عجله بر  .روش شانه من افتاد

آیا در محضر حضرت این عمل کار درستى است یا نه، که ناگهان شخصى از پشررت 

 !سرم آن را از روش شانه من برداشت

گاهى حیا مانع رزق و روزش است، اما با ایررن حررال ارزش حیررا بیشررتر از چیررزش »

 «.دهیماست که از دست مى

 خانه دیگر امیرالمؤمنین 

»مردش وارد کوفه شررد و از یکررى از مسررلمانان سررراغ خانرره   :تاریخ آمده است  در

در   .را به او نشان دادند    خانه حضرت امیر مؤمنان على  .رئیس مسلمانان را گرفت

  !این خانه و اثاث از آن شماست؟ :به حضرت گفت رویارویى با امیرالمؤمنین 

 .ستادماثاثیه دیگر را به خانه دیگر فر :حضرت فرمود

  .منظور حضرت خانه آخرت بود

خانررره دیگرررر  :پرسررریدمى آن مررررد از نرررزد حضررررت خرررارج شرررده، از مرررردم

 کجاست؟ امیرالمؤمنین

 . او خانه دیگرش ندارد :دادندپاسخ مى
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 .حضرت خود، فرموده است که اثاثیه را به خانه دیگرش برده است :گفتاو مى

 .از خانه دیگر، آخرت است ام او را متوجه این مطلب کردند که منظور ام

نبود، در عررین حررال نقررل   او دوستدار امیرالمؤمنین    .ابن شبه« استاد طبرش بود»

بینرریم کرره کرده است وقتى ابوبکر مُرررد سرره خانرره از خررود بررر جرراش گررذارد، امررا مررى

 .بدهکار از دنیا رفت و به شهادت رسید امیرالمؤمنین 

هرراش جُررور جرراش جررایى رسرراند کرره حکومررتتردید مصادره غدیر کار را برره  بى»

هاش نامعقول خود کنند و حکومت عدل علوش را بگیرند و دارایى مردم را نثار هوس

 .«برنددر همان حال صدها هزار از علویان و غیر آنان در فقر مطلق به سر مى

 خواستن خالصانه

یررا »شخصى روحانى در عصر مرحوم آخونررد    :ماجرایى واقعى نقل شده است که

مرحوم سید محمد کاظم یزدش، از نجف اشرف به مسجد سهله )که در صررحرا قرررار 

آن شب، مهتابى  .او شب را تا به صبح در آن جا ماند  .رفت تا عبادت کندداشت( مى

بود و او در حال عبادت، که ناگهان احساس کرد صداش غریبى از نزدیکى مسجد به 

اش است و پررس داش حیوان درندهکمى که دقت کرد دریافت که ص  .رسدگوش مى

ها باال رفررت و در از اندکى شیرش را دید که به سرعت وارد مسجد سهله شد و از پله

»برره  :مرد روحانى که سخت ترسیده بود، با فریاد به شرریر گفررت  .مقابل او قرار گرفت

 «شیر نیز از همان راهى که آمده بود بازگشت .حق امیرالمؤمنین برگرد«

شیر گرسنه بود و طعمه هم آماده، ولى بررا یررک خواسررتن خالصررانه، توجه کنید،  »

 .«اش واقعاً نیاز به کار و تالش استبراش رسیدن انسان به چنین مرحله .شیر برگشت

 خوددارى از زدن شتر به خاطر خوف از خدا 

در ایررن روایررت  .انرردروایتى فرمرروده  درباره امام زین العابدین    امام صادق  

شتر در رفررتن،  .رفتندسوار بر شترش به حج مى ت زین العابدین  حضر  :آمده است
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آن  .اش چرمین به دست داشتندتازیانه  امام سجاد .کردبیش از معمول، کندش مى

را باال بردند تا آهسته بر آن شررتر بزننررد کرره شرراید کمررى تنرردتر برررود، ولررى نزدنررد و 

 :فرمودند

 کترراب روز قیامررت نبررود  ؛ اگررر برریم قصرراص و حسرراب ولوال خوف القصاص»

 1م.«زدمى

 داستانى از آقا میرزا محمد تقى شیرازى 

گویررد، اند که روزش به ایشان گفته شد فالن شخص به شررما ناسررزا مررىنقل کرده

مرتبه دوم نیز به ایشان گفتنررد، برراز آن  .ولى ایشان به گفته آن شخص اعتنایى نکردند

مرتبه به او این مطلررب را تررذکر دادنررد و چند  .مرحوم هیچ توجهى از خود نشان نداد

 .ایشان اعتنایى نکردند

حتماً آقا میرزا محمد تقى شرریرازش برراور   :آورد با خود پنداشتفردش که خبر مى

بنابراین دور هم جمع شدند و خدمت ایشان رسیدند و از آن مرحوم اجررازه   .کندنمى

یشان عر  کردند و برره بعد مطلب را خدمت ا  .خواستند که به سخن آنان توجه کند

کنیررد کرره ایررن شررخص برره شررما ناسررزا »آقا، شررما هنرروز برراور نمررى  :آن مرحوم گفتند

درست باشد؟ ایشرران در پاسررخ ها  دهید که یکى از این حرفگوید و احتمال نمىمى

 .کنمچرا باور مى :فرمودند

 -کرره فاسررق بررود    -خواستند آقا میرزا محمد تقى شیرازش با آن شررخص  آنان مى

براش مررن ثابررت نشررده اسررت کرره ایررن   :رخورد منفى داشته باشد، ولى میرزا فرمودندب

شخص انسان فاسقى است، زیرا من الگوش کامل دین و امام معصرروم نیسررتم و مررردم 

کررنم کرره خررود از آقررا این مطلب را از کسى نقررل مررى .نباید به من عقیده داشته باشند

خواسته ایشان را بر ضدّ شخص دشنام میرزا محمد تقى شیرازش نقل کرده است و مى
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توانیررد بررراش آیا مى  :آقا میرزا محمد تقى شیرازش فرموده بودند  .دهنده تحریک کند

که اعتقاد داشته که من انسان خوبى هستم، من ثابت کنید که این شخص با وجود این

 به من ناسزا گفته است تا کار او معصیت باشررد؟ زیرررا معصرریت بایررد فرراعلى باشررد تررا

شرراید او معتقررد  .شررودموجب گناه شمرده شود و اگر فاعلى نباشد گناه محسوب نمى

اگررر شررما  .خواهد نهى از منکر کنداست که من انسان بدش هستم و به خیال خود مى

گوید، آن زمان داند ناسزا مىکه مرا آدم خوبى مىبتوانید ثابت کنید که با وجود این

 .فاسقى استکنم که او شخص بنده هم باور مى

 داستانى پندآموز 

آن دو زمینى کشاورزش داشتند و   .مند و دیگرش مجرددو برادر بودند، یکى عائله

زمان درو فرا رسید و محصول را برداشتند و هررر   .در کاشت و برداشت شریک بودند

 .یک سهم خود را جدا کرد

منررد من عائله نیمه شبى برادر مجرد از خواب برخاست و با خود اندیشید که برادر

کرره گاه برردون ایررنآن  .اش سنگین، اما من چندان خرجى ندارماست و هزینه زندگى

 .برادرش را از قصد خود آگاه کند مقدارش از سهم خود را به سررهم برررادرش افررزود

تر از خواب برخاسته، همانند برادرش در اندیشه شد کرره بررار همان شب برادر بزرگ

با این   .رش در ابتداش راه است و لذا باید به او کمک کندخود را بسته است، اما براد

انگیزه به سراغ محصول خود رفت و مقرردارش از آن را برداشررت و برره خرررمن برررادر 

  .افزود

بایسررت تفرراوتى در حجررم محصررول و وزن محصررول آنهررا برره در این صورت مى

ن اضافه شده آمد، زیرا همان مقدار که از خرمن خود کم کرده بودند به آوجود نمى

که هر دو چون محصول خود را بررسى کردند سهم خود را انگیز اینبود، اما شگفت

  .بیش از آن چیزش یافتند که بود

آن دو به وظیفه اخالقى خود عمل کرده بودند، و خداش متعال از نیت آنان آگرراه 
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وزن پس هر کرره هررم ؛ یَرَهُفَمَن یَعمَل مِثقَالَ ذَرَّة َخیراً: »بوده و بنا به وعده تغییرناپذیرِ

ا آن را خواهد دید« هر دو را در ایررن جهرران قبررل از آخرررت اش نیکى کند ينتیجهذره

 1. پاداش داد و در آخرت نیز از رحمت الهى برخوردار خواهند شد

 داورى ( 1

کودکان در حال  .گذشتدر ایام خالفت از جایى مى روزش امیر مؤمنان على  

نوشررتند( برره هایى که بر آن مىهاش خود را )تختهبودند، لوح  بازگشت از مکتب خانه

هرراش آنرران داورش نشان داده، از حضرت خواسررتند در مررورد نوشررته  امیرالمؤمنین  

در پاسخ به درخواست چند کررودک   امیرالمؤمنین    ...کند و زیباترین را بر گزیند

 :رمودا فگاهکه حضرتش را به داورش خواسته بودند يپاسخ داد، آن

امررا ایررن مطلررب نیررز   ؛...أما إنها حکومة، والجور فیها كالجور فخ الحکببم   ...»

 2ت.« ین مورد، همانند ستم در داورش اسقضاوت است و ستم در ا

این داورش با قضاوت میان دو مدعى بر سررر یررک خانرره،   از نظر امیرالمؤمنین   

مررام و منطق غرردیر در ت  اگر این آموزه قرآن  .ملک یا چیزش دیگر هیچ تفاوتى ندارد

تردیررد جهرران، تمررام شررد، بررىحرراکم مررى سى سال پس از شررهادت رسررول خرردا

 .آوردها و فضایل انسانى را به دست مىها و خوبىواالیى

 درسى از امام سجاد 

روزش یکررى از   .داشررتانگور دوسررت مررى  »امام سجاد    :روایت شده است که

گذشررت، ه ایشرران بررود از بررازار مررىخادمان حضرت که مررأمور خریررد نیازهرراش خانرر 

دانست ایشان چون مى  .چشمش به سبدش انگور افتاد که براش فروش عرضه شده بود
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موقع افطررار  .روزه بودند امام  .انگور را دوست دارند مقدارش خرید و به خانه برد

شرران با تبسم رضامندش دست حضرت  .انگورها را نزد حضرت آورد تا میل کنند

ردند تا از آن تناول کنند که صداش نیازمندش از بیرون به گوش رسررید کرره را دراز ک

 . چیزش به من دهید .من فقیرم و اکنون نیز وقت افطار است :گفتمى

 . این انگورها را به سائل بده :به خادم گفتند حضرت 

، مقرردارش برره او بدهیررد و بقیرره را خودترران تنرراول هلل یررابن رسررول ا :عررر  کرررد

  .بفرمایید

  .نه، همه آن را به او بده :فرمودند حضرت 

روز بعد خادم برراز   .اجرا شد و ایشان با چیز دیگرش افطار کردند  امر حضرت  

 حضرررت   .آورد  مقدارش انگور خرید و به خانه آورد و وقت افطار براش امام  

ارج بعد از نماز خواستند با انگور افطار کنند که این بررار نیررز صررداش نیازمنرردش از خرر 

با شنیدن صرردا امررر فرمودنررد خررادم انگورهررا را برره  حضرت   .خانه به گوش رسید

روز سرروم نیررز هماننررد روز اول و دوم سررپرش شررد و روز چهررارم بانررگ   .سائل بدهررد

 1.مددخواهى بینوایى به گوش نرسید و حضرت انگور را تناول فرمودند

 درسى از مرحوم شیخ مرتضى حائرى 

ردم کرره نسرربت برره اخررالق خرروب مرحرروم شرریخ مرتضررى من با کسى برخورد نک

این بزرگوار در حوزه علمیه نجف، حوزه علمیه مشهد و  .حائرش تردیدش داشته باشد

آن   .رسیدمپیوسته خدمت ایشان مى  .قم حضور داشتند و سرانجام در قم از دنیا رفتند

م فرروت مررن دهرر احتمررال مررى :گفتندگذاشتند و مىمرحوم مطالبى را با من درمیان مى

 .نزدیک شده باشد

نکترره جررالبى از ایشرران   .ها بعد از آن هم ایشان زنررده بودنرردالبته چنین نبود و سال
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»به این فکر افتادم اعتقادات خررود را تصررحیح کررنم و بینرریم  :شنیدم این بود که گفتند

آیا به راستى به خدا ایمان دارم؟ آیا به راسررتى برره وحرردانیّت خرردا اعتقرراد دارم؟ آیررا 

ام؟ آیا صفات ثبوتیه دانم؟ آیا واقعاً غفار بودن خدا را پذیرفتهحقیقتاً خدا را کریم مى

دانم؟ آیا به تمام خدا را قبول دارم؟ آیا به راستى خدا را منزّه از هر عیب و نقصى مى

 خوانم؟این مطالب باور دارم یا این که فقط این مطالب را مى

ه درسررت تمام این موضوعات زیر بناش اعتقا» دات ما هستند و تنهررا بررا فکررر و قصررّ

 .«شودنمى

 دو جوان دانشگاهى و استاد وهابى  

ما استادش داریم کرره وهررابى  :دو نفر جوان دانشگاهى به یک روحانى شیعه گفتند

ام و من همه کتب شیعه را خوانررده :گویدمتعصبى است و همیشه در کالس درس مى

ترررین گفررتن ندارنررد و چنانچرره مررن بررا بررزرگام که شیعیان حرف حسابى براش  دیده

آن دو جرروان برره  .علماش شیعه مناظره کنم در یک جلسه آنها را محکوم خواهم کرد

اگر آمادگى دارید که با ایشان بح  کنید به شکلى که مایه   :طالب علم شیعى گفتند

  .نیدآبروریزش نشود و بتوانید بر او چیره شوید او را بیاوریم تا با یکدیگر بح  ک

من که سهل اسررت، خررود شررما هررم چنانچرره در   :طالب علم شیعى در پاسخ گفت

توانید به راحتى بر او غلبه کنید و بنده هررم مواردش معلومات الزم را داشته باشید، مى

نه، این مسأله بسیار مهم است، چون آن اسررتاد   :آن دو جوان گفتند  .را ندارموقت آن

کند و این سبب شررده اسررت کرره خود را تکرار مىدرپى در کالس، ادعاش  وهابى پى

  .حتماً با او بح  کنید .ها را تضعیف کننددانشجویان سنى جسور شوند و شیعه

چون شما آگاهى ندارید، او هم از فرصت  :آن طالب علم پاسخ منفى داد و گفت

 :گفررتآن طلبرره شرریعه مررى  .پردازدگویى مىکند و در مقابلِ شما به دروغاستفاده مى

عمداً از این بح  سرباز زدم تا روحیه آنان را تقویت کنم، چرا که ظرراهراً آن اسررتاد 

 .هاش دروغین خود روحیه آنان را تضعیف کرده بودوهابى با صحبت
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ورزید، فقط یک سررؤال حال که اصرار مى :وش سپس به جوانان دانشگاهى گفت

ال را داد، حاضرم با او بح  اگر پاسخ سؤ  .دهم پاسخ آن را از او بخواهیدبه شما مى

نام شما  :از او بپرسید .براش ما انتخاب نمود  منام شیعه را رسول گرامى اسال  .کنم

حال اگر همان طورش  .بس را چه کسى سنى گذاشته است؟ سؤال فقط همین است و

بکر و عمر را نیررز سررنى را شیعه خواند، اتباع ابى  اتباع امیرالمؤمنین    رکه پیامب

نررام   هلل م کرره هررر دو برره وسرریله رسررول اشررویده است، تازه دو گروهررى مررىخوان

  .کنیمنشینیم و با یکدیگر بح  مىایم و مىگرفته

مررا اسررتاد وهررابى را  :آن دو دانشجو پس از چند روز نزد عالم بازگشررتند و گفتنررد

که سررؤال مهمررى این  :پیدا کردیم و سؤال را پرسیدیم استاد قدرش تأمل کرد و گفت

اسررتاد   .براش ما اهمیت دارد و خالصه برگرفتن پاسخ اصرار کررردیم  :ما گفتیم  .نیست

هررر چنررد مطالعررات   :اظهررار کرررد  -در حالى که از غرورش کاسته شده بود    -وهابى  

اگر اصرار دارید پاسخ سررؤال   .زیادش داشتم، اما تخصص بنده در مسائل دینى نیست

هاش مختلف از پاسررخ ولى همیشه و با بهانه .آورمرا براش شما مىرا بشنوید، پاسخ آن

اگررر یکررى  :به آنها گفتم .زد و از آن پس دیگر نزد ما از شیعه نام نبرددادن سرباز مى

ترین علماش سررنى منرراظره را با تعمق بخواند، اگر با بزرگ  1از شما کتاب المراجعات

هرراش چررراغکند یقیناً در اولررین مجلررس او را محکرروم خواهررد سرراخت؛ چرررا کرره مررا 

اش داریم و آنچه در مذهب و آیین مقدس ما وجررود دارد همگررى حقررایق و فروزنده

 .هاش الهى استواقعیت

 نسبت به یاغیان رأفت امیرالمؤمنین 

شکست خوردند   در ماجراش جنگ جمل جنگ افروزان بر ضد امیرالمؤمنین  

یکررى از  .ندو سردمداران جنگ پس از شکست در کاروانسرایى در بصره مخفى شد
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سرروار بررر اسررب و در حررالى کرره  حضرت امیر مؤمنان على .این فراریان عایشه بود

کردند وارد کاروانسرررا شرردند و در مقابررل جمعى از اصحاب مسلح او را همراهى مى

 :ه عایشه فرمودنررداتاقى که عایشه در آن مخفى شده بود رفته، با خطابى عتاب آلود ب

آماده باش تا تررو را برره  :داده تا چنین کنى؟ سپس فرمودندبه تو فرمان   »آیا پیامبر

 .مدینه بفرستم

شرروند کرره وابسررتگانى از قبیررل زن، اش کشررته مررىطبیعى است که در جنگ عررده

در جمل نیز وضع به همین منوال بود و بازماندگان کشتگان   .دارند  ...فرزند، خواهر و

رار گرفته، بررر ضررد امررام شررعار آنان در مقابل حضرت ق  .در کاروانسرا حضور داشتند

 .؛ این کشنده محبوبان ماستهذا قاتل األحبة: »دادندمى

چررون زنرران تظرراهر کننررده،  .حضرت مجدداً در مقابررل اترراق عایشرره قرررار گرفتنررد

واکنشى از حضرت ندیدند جرأت بیشررترش پیرردا کرررده، شررعارهاش خررود را بررر ضررد 

بودند قصد داشتند زنان   برخى اصحاب که همراه حضرت  .حضرت تکرار کردند

برره آنرران کررارش  :تظاهر کننده را ساکت کنند، ولى حضرررت مررانع شرردند و فرمودنررد

 .نداشته باشید و حتى آنان را به سکوت وادار نکنید

اش در هنگام خروج از کاروانسرا در مقابل تظاهر کنندگان لحظه امیرالمومنین 

گررز نمونرره آن را ثبررت نکرررده و اش را فرمودنررد کرره ترراریخ هرتوقف کردند و جملرره

توانند چنین ادعررایى اند نیز نمىآزادترین کشورهایى که مدعى آزادش  .نخواهد کرد

هررایى کرره جنررگ افروزانررى در آن اش توقف فرمودند و به اترراقحضرت لحظه  .کنند

»اگر من قاتل األحبة بودم، جنگ افروزانى که  :پنهان شده بودند اشاره کرده فرمودند

 1. کشتم«ها پنهانند را مىدر اتاق

دارد که پس از پایان جنگ، فرماندهان جنگ را قوانین جنگى تمام دنیا مقرر مى 
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شرروند، ولررى حضرررت کنند، گاهى به حبس و گاهى به اعدام محکوم مىدستگیر مى

توانررد ادّعررا کنررد کرره در حکومررت آیا کسى مررى  .چنین نکردند  امیر مؤمنان على  

یقین اگر به دیده انصاف برره حکومررت امیررر مومنرران دش نبود؟ بهآزا  امیرالمؤمنین  

بنگریم خواهیم دید که حضرتش حکررومتى کررامالً آزاد برره وجررود آورد و   على  

 د. همگان در سایه حکومت او از آزادش کامل برخوردار بودن

 رأفت و گذشت پیامبر

رئرریس  ادرسررول خرر   .از مشرکان به مدینرره آمرردیکى    :اندتاریخ نگاران نوشته

در آن روزگاران که تاریکى استبداد بر کره خرراکى   .حکومتى بزرگ و گسترده بود

دورانى آن مشرک   در چنین  .چیره بود و هیچ کس را یاراش پرسیدن از حاکمى نبود

خررود را برره سررختى دور   قرررار گرفررت و رداش خشررن و پشررمین  ابرابر رسول خد

کم مانده بود گردن  -ه است یت آمدکه در متن رواو چنان  -فشرد   گردن پیامبر

وارد  رسررختى بررر گررردن پیررامباز جاش برآید و آن پارچه زبر آسرریب    رپیامب

 .ها مانده بودکرده، آثار آن تا مدت

جررا کرره یاابالقاسررم، )و از آن  :گفررت  ر چنین لحظاتى آن مشرک برره پیررامبرد

پس دستور بده تا برره   .ت( اموال، اموال تو یا پدرت نیسهلل مؤمن نبود نگفت یا رسول ا

 .من چیزش از آن اموال بدهند

ش هررادر آن زمان دو امپراتورش روم و ایران حقیقترراً و ظرراهراً توانرراترین حکومررت

حضرررتش در   .تررر و برتررر برروددو محکماز آن  روش زمین بودند، اما رسول اکرم

نه مال   آن اموال  .درست است  :عین چنین اقتدارش رو به آن مشرک کرده و فرمودند

من است نه مال پدرم، ولى به من بگو چرا چنین کردش؟ آیا حق ندارم تو را قصاص 

 کنم؟

 .خیر، حق ندارش :آن مرد پاسخ داد

 چرا؟ :فرمود  پیامبر
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 .دهىچون تو از کرام هستى و بدش را با بدش پاسخ نمى :پاسخ داد

ن کریم ما را است که قرآ  فتار و منش و اخالق واالش پیامبربه دلیل همین ر 

لقد كان لکم فخ رسول   :فرمایدبه یادگیرش و پیروش از آن حضرت فرا خوانده، مى

پررس از او "پیامبر خرردا بررراش شررما الگررو و سرمشررق خرروبى اسررت     1،اسوة حسنة  هللا

 " پیروش کنید

 سعد الخیر

که با تأثیر از رهنمودهاش جوانان شیعه، شیعه شد و سخت هایی  شخصیتیکی از  

طریررد )رانررده شررده(     2بررن حکررم،بنررد گردیررد، سررعدالخیر نررواده مررروانع پرراشبه تشی

و ایررن امررر   3.به نام سعد اضررافه نمررود صفت »خیر« را امام باقر  .بود  هلل ارسول

دهنده جایگاه چنین موقعیتى نشان  .هایى کردزمانى بود که حضرتش به سعد سفارش

»سررعدالخیر، روزش در  :شررده اسررتنقررل  .یافررت واالیى است که او نزد امررام برراقر

آن   .رسررید  گریست، به حضور امام باقر  کرد و مىحالى که چونان زنان شیون مى

 :تابى سعدالخیر پرسیدحضرت با دیدن بى

  گونه گریانى؟از چه رو این

امیرره( هسررتم فرزند رسول خدا، من که از شجره ملعونرره )بنررىاش  :سعدالخیر گفت

 :فرمود یم؟ امام چگونه يبر حال خود انگر

 
 . 21(، 33احزاب ) -1

بردند تا  مى  آمد، او را نزد پیامبرگاه فرزندى به دنیا مىبن عوف نقل شده است: »هر از عبدالرحمن  -2

مروان که  زمانى  کند.  دعا  برایش  پیامبرحضرت  نزد  را  او  شد،  زاده  حکم  حضرت    بن  بردند. 

است.    رسول ملعون  فرزند  ملعون  و  وزغ  فرزند  )چلپاسه(  وزغ  او  فرمود:  او  دیدن  حاکم   با  نك: 
 . 479، ص  4حسکانى، المستدرك، ج 

 . 58شیخ مفید، اختصاص، ص  -3
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از مررا  ااز آنان نیسررتى، بلکرره امرروش ي،امررا البیت؛ تولست منهم، أنت أموی منا أهل 

فَمَببنْ  ...: »فرمایررداش که مررىا مگر این سخن خدا را نشنیدهيوانگهى  .اهل بیت هستى

  2«.پس هر که از من پیروش کند، به یقین او از من است  1؛...َتبِعَني فَإنَّهُ مِنِّي

پررذیر شررود شناس و حقاقعاً چه مقامى از این باالتر که یک فرد اموش چنان حقو 

 .!بخواند بیتاو را در شمار اهل که امام معصوم 

 سالم بر حسین 

عررر    هلل یکى از مراجع تقلیررد قبررل از هررر نمرراز، سررالمى خرردمت ابررى عبرردا

 خون سیدالشهدا خوانیم همه از برکتاین نمازهایى که ما مى :گفتکرد و مىمى

شررد نبود پیامبر آخرالزمان نیز مانند هزاران پیامبر دیگرررش مررى  است و اگر حسین  

گویند خداش متعال بررراش مى  .که حتّى اسم بعضى از آنها در سینه تاریخ نمانده است

هزار پیامبر فرستاده است، اما از این همه فقط نام چنررد تررن در   124هدایت ابناش بشر  

 .استتاریخ آمده 

   آدم و شیخ صدوقشیخ بهایى و قضاوتش از زکریابن 

 عصررومزکریا بن آدم، از اصحاب و یاران و معاصر سه یا چهار تن از امامان م

در مررورد ایشرران   روایتى هم از معصوم    .بود و در قبرستان شیخان قم مدفون است

 :وارد شده که فرمودند

 3ت.«نیايش مردم اامانت دار اسدین و د؛ او در المأمون علخ الدین و الدنیا»

اش توصیفى که از زکریا شده، بسیار مهررم و برردین معناسررت کرره اگررر از او مسررئله

 
 . 36(، آیه 14ابراهیم ) -1
 . 85شیخ مفید، اختصاص، ص  -2
 . 33442، حدیث 146، ص  27وسائل الشیعه، ج  -3
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داد و اگر شبى را از گرسررنگى دانست، جواب نمىشد و او پاسخ آن را نمىسؤال مى

رفت و نزد او غذاش لذیذش به امانت گذارده بودنررد هرگررز برره آن دسررت خواب نمى

دار خوانررده نسبت به امور دنیا و دیررن امانررت  ین رو در بیان معصوم  از هم  .زدنمى

روایاتى که از زکریا بن آدم به ما رسرریده و یررا   .شد و هرگز خیانت از او متصور نبود

منقول از ایشان باشد معدود است، در حالى که از شیخ صدوق مقدار زیادش روایات 

الفقیه، امالى، عیون، علررل، الیحضرههاش منکتاب  .و احکام شرعى به ما رسیده است

 .وجود دارد خصال و حدود سیصد کتاب از شیخ صدوق

 از شیخ بهایى سؤال شد زکریا بن آدم برتر است یا شیخ صدوق؟ :آمده است که

 .زکریا بن آدم :شیخ بهایى در پاسخ گفت

 بنا به نقل راوش، شیخ بهایى پس از آن، شرریخ صرردوق را در عررالم رؤیررا دیررد و از

 چگونه زکریا بن آدم را از من برتر دانستى؟ :شیخ بهایى سؤال کرد

وارد شررده   اش از معصررومکه دربررارهبراش آن  :شیخ بهایى با قاطعیت پاسخ داد

که المأمون على الدین و الدنیا، در حالى کرره دربرراره شررما چنررین چیررزش وارد نشررده 

 .است

عالم هستى، دیگر چرا؟ ایررن   شیخنا، تو که  :شیخ صدوق در عالم رؤیا به او گفت

چه قیاسى است؟ من در زمان معصررومین نبررودم تررا دربرراره مررن سررخنى وارد شررود تررا 

برترش من بر زکریا بن آدم روشن شود، با این حال چگونه حکم نمودش کرره زکریررا 

 تر است؟بن آدم از من مهم

 .هاش شیخ صدوق را تأیید کردشیخ بهایى از خواب بیدار شد و گفته

 مچون زکریا از اصحاب امامان معصو  توان به این دلیل تمسک کرد کهنمى 

تررر باشررند، امررا ایررن ممکن است در بین ما نیز افرادش مهم  .بوده، از دیگران برتر است

 .آید نه یکبارهبرترش به تدریج به دست مى
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 شیخ مرتضى انصارى

یکررى از ایررن   .آمرروزدنگاهى به زندگى بزرگان، چگونه زیسررتن را برره انسرران مررى

»وش   :انررددر احررواالت ایشرران نوشررته  .اسررت  بزرگان وارسته، شیخ مرتضى انصارش

مدت شانزده سال مرجعیت عامه شیعه را بر عهده داشت و برره دلیررل همررین موقعیررت، 

 .آوردنرردهاش رایج به عنوان وجوه شرعى براش ایشان مىساالنه مبالغ هنگفتى از سکه

ز جهان فرو بست و به دیدار حق شتافت، پس از انجررام زمانى که آن بزرگوار چشم ا

پس از محاسبه تمام آنچه   .بِّران گرد آمدند تا ارثیه شیخ را تقسیم کنندمراسم، میراث

 .از او بر جاش مانده بود، کل ارزش آن هفت تومان شد

ارزش هفت تومان آن روز، به قیمت امروز حداکثر دویست و هشتاد هزار تومرران 

نى هر یک تومان معادل چهل هزار تومان؛ مبلغى که با دارایررى بینررواترین شود، یعمى

 .مردم این روزگار سازگارش ندارد

   :اندنقل کرده .داستان دیگرش از شیخ انصارش نقل شده است که قابل تأمل است

محموله را دسررت   .را وارسى کندکه آناو بدون این  .مبلغ هنگفتى براش شیخ آوردند

 .د تا میان مستمندان تقسیم شودنخورده فرستا

هاش تردید خیر، اما خودساخته و از فریبندهراستى او که بود؟ آیا معصوم بود؟ بى 

پیررروش   هلل عبداور آفرینش حضرت محمدبنکوشید تا از سردنیا رهیده بود و مى

کند؛ پیامبرش که نیمى از اتاق کوچکش را با حصیر و نیمى را با خاک یا شن فرررش 

 .گزاردخفت و بر خاک اتاق نماز مىبود، بر حصیر مىکرده 

 عدم استجابت دعا  

اش از مؤمنان براش رفع ظلمى که به آنان وارد شده بود دعا نقل شده است که عده

یکى   .شدطلبیدند، اما دعایشان مستجاب نمىکردند و از خداش متعال استمداد مىمى

را دیده بود که   یکى از معصومینا در عالم مکاشفه  از زهاد و بندگان خاص خد

 :فرموده بودند
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؛ یعنى شما قبال ظلمى مرتکب شده بودید که علیرره شررما سبقتکم دعوة مستجابة»

 «.دعا کرده بودند

 .شوداز این رو دعاهاش شما مستجاب نمى

استاد نباید نسبت   .انسان باید توجه داشته باشد که در زندگى ظلمى مرتکب نشود

در تمام روابط بایررد برره ایررن  .د، پدر و مادر نباید به فرزند ظلم کنندبه شاگرد ظلم کن

موضوع توجه داشت همان طور که در معامله و خرج کردن پول دقت الزم است، در 

معاشرت با دیگران نیز باید با دقت تمام، مواظب کردار خود باشیم تا مبررادا ظلمررى از 

 .ما سر زند

 گناهان ناشناخته 

به حرفرره بنّررایى اشررتغال داشررت و بنررا برره شررغلى کرره   مام صادق  یکى از یاران ا

هرراش هرراش باشررکوه، خانررهساخت، از جمله کرراخهاش گوناگونى مىداشت، ساختمان

 .کررردها را به دسررتور و بررراش حاکمرران عباسررى بنررا مررىمجلل و مسجد، که البته کاخ

رسررول فرزنررد  اش  :رسید و به حضرتش عررر  کرررد  روزش به حضور امام صادق  

خدا، از این پس از ساختن کاخ و بناهاش باشکوه و سلطنتى براش عباسیان خرروددارش 

  .سازمخواهم کرد و فقط براش آنان مسجد مى

 :به او فرمودند امام صادق 

 1«.ستمگران را در ساختن مسجد نیز یارش مکن ؛ال تعنهم علخ بناء مسجدٍ»

ظررالم حتررى در سرراختن مسررجد پررى به اهمیت پرهیز از یارش    با این پاسخ امام  

  .بریممى

 
 . 338، ص 6تهذیب االحکام، ج  -1
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 مرثیه سراى نامسلمان 

یکى از وعاظ که چنررد سررال پرریش برره دعرروت شرریعیانِ یکررى از کشررورهاش غیررر 

 .»جایى مجلس روضرره داشررتم :گفتمى اسالمى، براش تبلیغ به آن جا سفر کرده بود،

خاسررت و وقتى از منبر پایین آمدم، نزدیک در خروجى، یکى از مسئوالن حسررینیه بر

ایشرران دربرراره حضرررت  :پررس از احترررام، شخصررى را برره مررن معرفررى کرررد و گفررت

شعر گفته و دیوان شعرش با موضوع آن حضرت از او به چاپ رسرریده   سیدالشهدا

آیررا شررما  :از او پرسرریدم .وقتررى برره او نگرراه کررردم دیرردم ظرراهر خاصررى دارد .اسررت

 .مسلمانید؟ تبسّمى کرد و پاسخ منفى داد

آیررا امررام   :کردند، از او پرسیدممى  ل که دیگران ایستاده بودند و نگاهدر همان حا

ایررن چرره  :در هم رفت و با ناراحتى گفتاش مرد عاقلى بود؟ یکباره چهره  حسین

 !پرسید؟مى سؤالى است که

  .خواهم از شما بشنوممى دانم ولىمى :گفتم

  .عاقل تر نبود هیچ کس از امام حسین  :گفت

 انسان خوبى بود؟ آیا امام حسین  :دمدوباره پرسی

  .باز ناراحت شد

  .خواهم شما بگوییدمى دانممى خودم :گفتم

  چه کسى بهتر از امام حسین؟ :گفت

کرره از همرره بهتررر و عاقررل تررر بررود، جرران  دانى همین امام حسین  مى  آیا  :گفتم

ایررن بحرر    :عزیزش را فداش دین اسالم کرد؟ بیا و مسلمان شو! تبسمى کرد و گفت

 «...دیگرش است

آن واعظ این ماجرا را بیش از سى سال پیش و هنگامى که در کربال سرراکن بررود 

زده که خداش متعررال نررزده اش  در دنیا سکه  » امام حسین    :گفتمى  کرد ومى  نقل

 .«است شخص کافر است و خدا را قبول ندارد، ولى شاعر سیدالشهدا  .است
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 :زدم و گفتماش من بر سخن ایشان حاشیه

 .زده است آن سکه را هم خداش متعال براش امام حسین 

زده است که نه تنهررا بررراش جررد و پرردر و اش خداش متعال براش آن حضرت سکه»

ضرررب اش  مادر و برادر آن حضرت نزده، بلکه براش ذات مقدس خود نیز چنین سکه

 .«نکرده است

 بروجردى  اهللآیت همت 

بسرریارش از  :فرمودنرردمررى العظمى بروجررردش اهلل آیتنقل شده است که مرحوم  

تررا صرربح   .خوابیرردمشرردم تررا اذان صرربح نمررىاوقات اول شب که مشغول مطالعرره مررى

نخوابیدن و به مغز خود فشار آوردن و بعد با فکرش خسته لحظاتى اسررتراحت کررردن 

 .کردند که آقاش بروجردش شدنداین چنین عمل مى .کار آسانى نیست

کردنررد که دیگران در حل آن عاجز بودند با پنج راه حل، ذکر مررىیک مسئله را  

 .هاش قدیمى وجود نداشتکه هیچ کدام از آنها در کتاب

 



 

 

 

 

 

 جلسات فقهی

 اهلل العظمی سید صادق شیرازیحضرت آیت

 

 شب او ل 

در جمع میهمانان فرمودند: »از این   عالیقدر در نخستین شب ماه مبارک رمضان مرجع 

گرروییم، چرررا کرره بسرریاری از  ار دیگر میهمان ماه بزرگ خداییم او را سپاس می که یک ب 

 مؤمنان که ماه مبارک سال گذشته را درک کردند، امسال در میان ما نیستند. 

اهلل آقا سید محمد رضا حسررینی معظم له افزودند: یکی از همدرسیان مرحوم آیت

را در عالم رؤیررا دیرردم. از  مرحوم سید محمد رضا برایم نقل کرد و گفت: شیرازی

 او پرسیدم: آیا دنیا بهتر است یا آخرت؟

پاسررخ داد: دنیررا برررای عمررل و تکامررل بهتررر اسررت، زیرررا در آن جررا برره واجبررات 

 های دینی، مذهبی و اخالقی بود.ی این واجبات سخنرانیپرداختم که از جملهمی

 کنیم از خدا عافیت و شكر آن را درخواست می

ی تعامررل بررا مشررکالت و تنگناهررای زنرردگی فرمودنررد: در دربرراره  عالیقرردرمرجع  

 فرمودند: »امام زیررن العابرردین روایات شریفه آمده است که حضرت امام رضا
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کرد. حضرررت او را از کنار شخصی گذشتند و دیدند از خدای سبحان طلب صبر می

 از این خواسته منع کرده، فرمودند: 

هرران، از خرردا » 1؛ العافیة والشکر علببي العافیببة أال ال تقل هذا، ولکن سل اهلل»

 ا.«چنین درخواستی نکن، بلکه از خدا عافیت و شکر بر عافیت درخواست نم

گفتنی است که شکر بر عافیت، به مراتب از صرربر بررر بررال بهتررر اسررت و از جملرره 

اللهم إني أسألک العافیة، والشکر علي العافیببة این بود: »  دعاهای رسول خدا

بار خدایا، از تو عافیت و شکر بر عافیررت در دنیررا و آخرررت را »   2؛نیا واآلخرةفي الد

 .«نمایممسألت می

 شوند شیعه می ،فرزندان و نوادگان مخالفان

 بیررت های اهل در چارچوب امور تبلیغی و هدایت افراد به سوی فرهنگ و آموزه 

امر تبلیغ و راه نمررائی ی مؤمنان در فرمودند: به برکت تالش همه جانبه  عالیقدرمرجع  

های واالی آنان، به یاری خدای متعررال، و آموزه  مردم به سوی فرهنگ اهل بیت

ها به تشیع خواهنررد گرویررد و و نسل وهابی  فرزندان و نوادگان مخالفان اهل بیت

 یاقرار خواهند گرفت و البته این روند در حال حاضر،    در شمار پیروان اهل بیت

برره   یرراوجود دارد. توجه داشته باشیم که غالب مردم معاند نیستند،  به صورت مخفیانه  

دلیل نداشتن شناخت از ایررن خانرردان پرراک، یعنرری عترررت رسررول خرردا و اهررل بیررت 

فرمایند: می عصمت و طهارت از آنان دور هستند. همچنانکه در این معنا امام رضا

های سررخن مررا را بداننررد  اگر مردم زیبایی 3؛لو علم الناس محاسن كالمنا ال تبعونا»

 د.«بشنوند  حتماً از ما پیروی خواهند کر
 

 . 258مشکاة األنوار، ص -1
 همان.  -2
 33297، حدیث92، ص27وسائل الشیعه، ج -3
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 تشی ع علی فرزند صالح الدین ایوبی

معظم له در این زمینه گواهی از دل تاریخ برآورده فرمودند: صالح الرردین ایرروبی 

که اسمی بر غیر مسمّی بود و بر خالف نامش لطمات فراوانی بررر دیررن وارد کرررد، از 

بود و جنایاتی بی شمار در حق پیروان این خاندان روا داشررت،   دشمنان اهل بیت

 اما فرزندش علی در زمان پدرش و بی خبر از پدر به مذهب تشیع گروید.

در روزگرراران گذشررته بررا   توجه داشته باشیم که شرریعیان و پیررروان اهررل بیررت

ان های فراوان، آزار و سررتم زیررادی روبرره رو بودنررد و کررافی بررود یکرری از آنرر سختی

نقل کند، که او را به جرم بیرران یررک حرردی  در فضررایل   فضیلتی برای اهل بیت

کشتند. در مقابل، امروزه اوضاع دگرگون و عبرت آمیز شررده و بررر می  اهل بیت

است که از آن و از تاریخ و سررنت جهرران هسررتی پنررد وعبرررت   دشمنان اهل بیت

سرررکوب و تحمیررل  گیرنررد، چراکرره حرردود چهررارده قرررن همررراه بررا ظلررم، خفقرران،

محرومیت حکومت کردند. اینک وقت آن رسیده است که جهانیان بیرردار شررده، برره 

و خاندان پاکش ر که درود خدا بررر آنرران برراد ر پرری ببرنررد و   حقانیت رسول خدا

و برره نفررع پیررروان ایشرران روی آورده و تغییررر   جهان به سمت فرهنگ اهررل بیررت

 جهت دهد.

 تعیین سرسال خمسی 

ی سخن به مباح  علمرری کشرریده شررد و یکرری از فضررال پرسررید: اگررر سپس دامنه

شخصی دارای چند منبع درآمد بوده بدین معنا کرره از تجررارت، کشرراورزی و ملررک 

مسکونی یا تجاری درآمدهای مستقلی داشته باشد، باید برای هریررک، سررال خمسرری 

 تواند یک سال خمسی داشته باشد؟ها میتعیین کند یا برای تمام درآمد

در   اهلل سید محمررد کرراظم یررزدیدر پاسخ فرمودند: مرحوم آیت  عالیقدرمرجع  

« در این مورد مطلبی را بیان فرمرروده کرره العروة الوثقيکتاب گرانسنگ خود به نام »
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اسررت ایشان مالک خمس را بنابر ظاهر در ایررن دیررده  نظر این جانب نیز بر آن است.

گررردد تعیین شود. از این رو روشن میکه برای تمام درآمدها، باید یک سال خمسی 

که باید هر فردی برای درآمدهای متعدد خود یررک سررال خمسرری تعیررین کنررد تررا در 

صورت زیان رسیدن به منافع یکی از منابع درآمد، بتواند از منافع دیگررر منررابع، زیررانِ 

 رسیده را جبران کند و نه اینکه سال خمسی برای هریک از درآمدها تعیین کند.

 که سال برآن نگذشته است  یدر اموال تصرف

همچنین سؤال شد: اگر فردی منافع و عایدات خود را متعاقباً به بانک بسپارد و بر 

تواند در اموالی که سال بخشی از این منافع یک سال سپری شود، در این صورت می

 بر آن گذشته تصرف کند؟

شد مبنای تعیین سررال   فرمودند: طبق آنچه که اشاره    اهلل العظمی شیرازیآیت

پذیریم و بر فر  پذیرش آن، سپرده گررذار خمسی مستقل برای هر درآمدی را نمی

تواند در این اموال تصرف کند، بدین معنا که اگر شخصی تمام اموال خود را در می

یک جا بینرردوزد، سررپس در مقررام تصرررف در آن بخررش از امرروالی کرره سررال بررر آن 

تواند در آن تصرف کند. منافعی کرره در جاهررای قصد مینگذشته باشد برآید، با این  

 متعددی اندوخته شده باشد نیز همین حکم را دارد.

 آیا خمس و زکات باید از یكدیگر جدا گردد

سپس از معظم له سؤال شد که: آیا باید خمس و زکررات را از دیگررر مرروارد جرردا 

 کرد؟ یا این که فقیه مجاز است آن را جدا نکند.

اهلل پاسررخ دادنررد: شررماری از فقهرراء، از جملرره مرحرروم والررد  آیررت  درعالیقمرجع  

مبنای عدم وجرروب تفکیررک را رد   العظمی حاج سید میرزا مهدی حسینی شیرازی

کرده و بدان عمل نکرده اند، چه این که آن بزرگواران سهم سادات، زکات و مانند 

کردند. ولی جدا می  آن را از مجموع وجوه شرعی، مانند: خمس، زکات و ردّ مظالم
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توان به آن عمل بر مبنای عدم وجوب تفکیک و جدا نمودن موارد وجوه شرعی، می

کرد و با قصد رساندن خمس و زکات در مجموع وجوهات به موارد خاصّ آن، نیررز 

 باشد.صحیح می

ی عرف است که وجوب تفکیررک را قیررد ظاهر این است که عدم تفکیک، سیره

توانررد بررر اسرراس آن، »قصد« معیاری اسررت کرره صرراحب مررال میداند، زیرا  الزم نمی

 خمس و زکات را مثالً بدون تفکیک یکجا از تمام دارایی خود أدا کند.

به عنوان مثال اگر شخصی خمس و زکات بر عهده داشته و بدون ایررن کرره آن را 

دهد. بررا تفکیک کند، به قصد خمس و زکات اموالی مختلط به مرجع تقلید خود می

توان مبلغ خمس را از وجه زکات بازشررناخت؟ اگررر در ایررن جررا حال چگونه می  این

ی فوق نیز همین حکم جاری است، لذا با قصررد قصد و نیت را دخیل بدانیم در مسأله

 باشد.رساندن هریک از وجوه شرعی به مستحقان آن، تصرف در مال صحیح می

دین معنررا کرره در ی مررورد بحرر  عرفرری اسررت، برر معظم له افزودنررد: پررس، مسررأله

موضوعاتی از این قبیل که شارع روش خاصی را تعیین نکرده مررالک عرررف اسررت. 

شررود کرره وجرروه نقررل می  اهلل العظمی سید ابوالحسررن اصررفهانیمثال از مرحوم آیت

کرررد، بلکرره بررا قصررد دادند تفکیررک نمیشرعی مانند خمس و زکات را که به او می

نمررود. ایررن رونررد در وزارت آن تصرررف میرساندن هریک از آن به مستحقانش در  

آورند، دارایی امروزین نیز متداول است، چراکه وجوهی گوناگون در خزانه گرد می

رسررانند. بنررابراین، عرررف، ها به مصرررف میسپس آن را در موارد گوناگون نیازمندی

 کند.چنین اموری را امضا و همانند آن را تأیید و اجرا می

 و معنای آن بستگی اعمال به نیت  

یکی از حاضران پرسید: در روایات شریفه آمده است که: »إنما األعمال بالنیررات؛ 

ی حضرت عررالی کرره قصررد و نیّررت، ی نیت هاست« و بر این مبنا فرمودهاعمال بر پایه

 گردد.دهد متعیّن میتصرف را جهت می
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طرررح شررد توان از روایات، از جملرره روایترری کرره مپاسخ دادند: می  عالیقدرمرجع  

گویررد: ایررن روایررت در این باره می  مؤیدی بر این مسأله به دست آورد. شهید ثانی

متواتر است. ظاهراً این تواتر، معنوی است، نه لفظی. حال آیا این روایت مسأله مورد 

 گیرد یا این که تنها به پاداش و امور عبادی انصراف دارد؟بح  ما را در بر می

ور عبادی بارها به ایررن روایررت اسررتناد کرررده، امررا در مرحوم صاحب جواهر در ام

 مبح  ما، یعنی امور مالی از آن سخن نگفته است.

 آن  ترساندن خمس و مستلزما 

یکی دیگر از فاضالن گفت: رساندن خمس به صاحبان آن مستلزم تصرف در آن 

و سهم سررادات، آن  سهم امام است، بدین معنا که آن را تقسیم به دو بخش کرد:

 اه به مستحقان آن رساند، در حالی که تصرف در آن جایز نیست. تکلیف چیست؟گ

برخی از فقیهان معاصر برآننررد کرره: پررس از جرردا کررردن  فرمودند: عالیقدرمرجع 

خمسِ مال، تصرف در آن بدون اذن مرجع تقلید جایز نیست، هرچند این تصرف در 

 حد تبدیل و تقسیم آن به دو بخش باشد.

 کند؟ بنابراین در چنین مواردی مرجع تقلید چگونه در آن تصرف می   دیگری پرسید: 

کند، چه این که ظاهراً راه حلی جز معظم له پاسخ دادند: از باب حِسبه تصرف می

 آن ندارد.

افزودند: در چنین مواردی اگر واقعاً شک حاصل گررردد، تنهررا راه   عالیقدرمرجع  

ه اگر آن را از قبیل »عنوان و محصل« حل، تصرف از باب حِسبه است، به وی ه این ک

آید عرف در چنین مواردی شک باشد، اما چنان که بر میبدانیم که مورد احتیاط می

کند، وانگهی شارع عنوان خاصی برای چنین مسائلی تعیین نکرده، فراتر این کرره نمی

 برخی مدعی اند که از سوی معصوم نیز تقریر شده است.
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 کند؟ینیت ابراء ذمه را بری م

سؤالی دیگر به این صورت مطرح شد: اگر کسی بخواهد یکی از بدهکاران خود 

 را ابراء ذمه نماید، آیا صِرف نیت ابراء کافی است یا این که باید او را نیز آگاه کند؟

شود، بلکه به انشاء نیاز دارد، پاسخ این بود که: از نیتِ ابراء ذمه، ابراء حاصل نمی

دی بوده و به لفظ نباشد. به دیگر بیان، اگر کسی تصمیم گرفت هرچند این انشاء قص

ی بدهکار خود را ابراء کند، این مقدار کافی نیست، بلکه باید بررا انشرراء ابررراء که ذمه

ذمه در قلبش همراه باشد و همین اندازه کافی است و به نمود لفظی نیاز ندارد و این، 

موردی عنوانی خاص تعیررین نکرررده امری است عرفی و شارع مقدّس هم برای چنین 

است، لذا باید به آنچه نظر عرف در این زمینه هست بسنده کنیم. به عنوان مثال، اگررر 

حسن به علی بدهکار باشد و شخص سررومی نررزد برردهکار رفترره، برره او بگویررد: علرری 

ی تو را ابراء کرده و بدهی تو را بخشید. باید دید که عرف از این سخن چه فهم ذمه

فهمد؟ مسلّم این است که عرف در داشتی دارد، آیا قصد ابراء یا خود ابراء را میو بر

گوید: ابراء در روز گذشته حاصل شده و آنچه قصد شده که ابررراء باشررد این معنا می

 امروز تحقق یافته و راه کشف آن، لفظ است زیرا ابراء انشاء در نفس است.

 اگر پس از ابراء پشیمان گردد 

ی بدهکار خود را برررک کرررد، به این تعبیر مطرح شد: اگر کسی ذمه  سؤالی دیگر

 سپس پشیمان شد، چه تکلیفی دارد؟

دانم، چراکرره ابررراء، ایقرراع و  پاسخ دادند: آن را در این امر اثرگذار نمی   عالیقدر مرجع  

یک طرفه است نه عقد که به دو طرف نیاز داشته باشد، لذا پشرریمانی برری اثررر اسررت. البترره  

محل خالف است و شارع در مواردی از این قبیل سخنی نگفته است، لررذا بایررد در   مسأله 

 ی موضوع مورد بح  بدانیم. این مسأله به عرف رجوع کنیم تا نظر عرف را درباره 
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 بخشیدن مد ت در ازدواج موقت

همچنین سؤال شد: اگر کسی زنی را با ازدواج موقت برره همسررری گیرررد، سررپس 

 به او ببخشد، آیا باید این تصمیم و قصد را بر زبان آورد؟ بخواهد زمان مانده را

شررود، نیررت، هبرره و بخشرریدن خوانررده نمیمجرّد  معظم له فرمودند: در این مسأله،  

نیاز دارد، نه ابراء، چراکه ادله شرعیه لفظ هبه را ذکر کرررده انررد و کردن  بلکه به هبه  

 گیرد.نمینیت هبه، هبه نبوده و لذا هبه در خارج به آن تحقق 

 اگر شوهر به طالق تن ندهد

دیگر سؤال مطرح شده این بود که: اگر زنی در زندگی با همسرش دچار عسررر و 

 حرج شدید شود و شوهر به طالق تن ندهد، تکلیف زن چیست؟

ی او فرمودند: اگر مرد رفتاری نیکو با همسرش نداشته باشد و نفقه  عالیقدرمرجع  

از او طالق بخواهد و اگر به اصالح رفتار، تأمین نفقه یررا را تأمین نکند، زن حق دارد  

توانررد نررزد حرراکم شرررع شرررح درخواست طالق از سوی زن، زوج تن ندهد، زن می

ی طالق بخواهد. در چنین مواردی حاکم شرع اجررازه طررالق حال کند و از او اجازه

م از دهد ولی معلّق بر فر  صحت ادعای مدعی. امّررا در صررورتی کرره هرریچ کرردامی

های فوق نبوده و زن از شرروهرش نفرررت داشررته و زنرردگی بررا او برررایش تلررخ و علت

تواند با بررذل مهریرره یررا بیشررتر از آن برره شرروهرش، از او طررالق خُلررع سخت باشد، می

بگیرید. حال اگر شوهر بدین ترتیب به طالق راضی شود، چرره خرروب و اگررر راضرری 

 را راضی کند. نشد، زن باید برای رهایی از این سختی، شوهر

بنابراین، با قاطعیت در این مسأله در باب نکرراح سررخن گفررتن، برره نحرروی سررخت 

است، چه این که از یک سو عسر و حرج و از دیگر سو ارتکاز متشرعه وجود دارد، 

لذا صغرای قضیه  ارتکاز  از نظر سلبی، ایجابی و ثبوت هرگونه باشد، کبرررای قضرریه  

 ه است.ارتکاز متشرعه  نیز همان گون
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 قاعدة »الحرج« و حدود آن 

گیرد، بدین معنررا کرره ی »ال حرج« امر زشت زنا را در بر نمیبه عنوان مثال، قاعده

شود، ارتکاز متشرعه در این اگر کسی به دلیل عدم ارتکاب زنا دچار حرج شدید می

مقوله عدم توجه به این حرج شدید است. همین طور است اگر مردی خوش رفتار و 

خالق باشد، اما به علت ر مثالً ر عطسه یا سرفه، همسرش دچار حرج شرردید شررود، با ا

 چنین حرجی مورد توجه و دلیلی برای طالق گرفتن نخواهد بود.

 آورد؟ی »الحرج« تناقض پدید نمیدیگری پرسید: آیا این امر در قاعده

تنرراقض،   اهلل العظمی شیرازی فرمودند: هرگز، چراکه »اخصو مطلق« است، نهآیت

رود و به نظر ایررن جانررب، در و مانند آن خمس است که دادن آن حرج به شمار نمی

 باب نکاح ر در صورتی که روایتی در موضوع نباشد ر ارتکاز عرف مقدم است.

 پرسیده شد: بنابراین، تکلیف زن چیست؟

 فرمودند: باید شوهر خود را به دادن طالق راضی کند. عالیقدرمرجع 

 شب دو م 

جلسه شب دوم ماه مبارک رمضان نیز جمعرری از عالمرران و فاضررالن بررا مرجررع   در

 اهلل العظمی حاج سید صررادق حسررینی شرریرازیجهان تشیع حضرت آیت  عالیقدر

دیدار کردند و از سوی معظم له مورد استقبال قرار گرفتند. این جلسه با حمد و ثنای 

، ایمرران و اهررل بیررتالهی و شکرگزاری به پرراس برخررورداری از نعمررت والیررت  

  تندرستی آغاز شد.

 ضعف دید در اثر اشتباه پزشك

آن گاه یکی از فضالی حاضر در جلسه پرسید: اگر چشم کسی در پی استفاده از 

دارویی که پزشک تجویز کرده دچار ضعف یا آسیب دیدگی شود، آیا فرد آسرریب 

 تواند قصاص کند یا تنها حق دریافت دیه را دارد؟ دیده می
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ظم له فرمودند: در مقام ثبوت، قصاص در موارد عمدی فاقد اشکال است، امررا مع

در مقام اثبات خالی از اشکال نیست، زیرا بیمار به هیچ وجه مجاز به قصرراص کررردن 

ی پزشک نیست، خواه پزشک قاصر باشد یررا مقصررر، آن هررم برره جهررت وجررود ادلرره

مررار حررق مطالبرره و خاص است، یعنی این موضرروع تخصرریص خررورده اسررت. البترره بی

  دریافت دیه را دارد.

 دیگری پرسید: پس ضامن بودن پزشک چه معنایی دارد؟ 

ی فرمودند: بدین معناست که در فر  تحقق ضمان، پزشررک دیرره  عالیقدرمرجع  

  بیمار را به او مدیون است.

 د:فرمایسؤال کننده مجدداً پرسید: با توجه به اینکه خدای متعال می

  1مُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍمَا عَلَي الْ

 بر نیكوکاران راه مؤاخذه نیست«  

  ؟تواند چیزی از مال پزشک را به عنوان دیه بگیردآیا بیمار می

اهلل العظمی شیرازی پاسخ دادند: این سخن خدای متعال رافع حرمت و کیفررر آیت

 ت. است، اما رافع ضمان نیس

 تقاص و شرائط آن 

در صورتی کرره بیمررار اسررتحقاق گرررفتن دیرره پیرردا   یکی دیگر از حاضران پرسید:

 تواند تقاص کند؟ کند، آیا در صورت امتناع پزشک از دادن دیه خود می

پاسخ این بود: اگر ادله، پزشک را ضامن دیرره کامررل بدانررد و او از پرررداختن دیرره 

تقاص برره اذن  -2تقاص به طور مطلق جایز است،   -1د:  امتناع کند دو قول وجود دار

ه نیاز دارد، مشروط به اینکه راه حلّی برررای رسرریدن فرررد آسرریب دیررده برره حقّررش فقی

 
 (  91توبه، آیهسوره ) تقاص به طور مطلق جایز است؛  -1
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ی تقرراص و در صررورت ضررامن بررودن وجود نداشته باشد. پررس بررا کامررل شرردن ادلرره

پزشک و این که سابق بر این ضامن شده باشد، در چارچوب حدود شرعی و شرایط 

 فوق، بیمار حق تقاص دارد و در این کار مجاز است.

 زشك منكر ضمان شود اگر پ

 سؤال شد: اگر پزشک منکر ضمان شود چه باید کرد؟ 

فرمودند: در مقام ثبوت، پزشک مباشر مانند پزشک جرّاح، و غیررر   عالیقدرمرجع  

مباشری که عرف او را سبب بداند ضامن است، مگر آن که در مقام اثبات، دلیلی بررر 

  برائت و عدم ضمان خود ارائه دهد.

 حق اقامه دعوا بیمار متضر ر و

تواند در این زمینه نررزد حرراکم شرررعی یکی دیگر از حاضران پرسید: آیا بیمار می

 ی دعوا کند؟ اقامه

پاسخ دادند: اگر نزاعی حاصل شده و به منظور اثبات ادّعا باشد بله، اما اگر نزاعی 

  نبوده نیازی به اثبات نباشد لزومی ندارد.

ی دعوا کنررد و از دیگررر د نزد حاکم شرع اقامهدیگری سوال کرد: اگر بیمار نتوان

توانررد برره طررور سو احتمررال از دسررت رفررتن فرصررت وجررود دارد، در آن صررورت می

 مستقیم اقدام به استیفای حق  دیه  کند؟ 

معظم له فرمودند: تقاص بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست و این امر، از جهررت 

  و مرج در جامعه است.احتیاط در حقوق و اموال و جلوگیری از هرج 

تواند ادعا کند کرره داروی تجررویز شررده از سرروی همچنین سؤال شد: آیا بیمار می

 شود؟ پزشک سبب ضعف یا نقص بینایی او شده و آیا ادعای او پذیرفته می

پاسخ دادند: به مجرد چنین ادعایی، سخن بیمررار مسررموع نیسررت، چراکرره ممکررن 

باشد. بله، اگر کارشناسرری مررورد وثرروق   اش علت دیگری داشتهاست آسیب دیدگی
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اش را ناشرری از داروی تجررویز شررده از سرروی آن ی او را تأییررد کنررد و بیمرراریگفته

  پزشک بداند، در آن صورت ادعای بیمار مسموع خواهد بود.

سؤال شد: بیمار باید این مطلب را به عنوان شرررطی برررای مسررموع شرردن سررخنش 

 ثابت کند؟ 

د: بله، فقها این شرط را ذکررر کرررده انررد، از جملرره مرحرروم فرمودن  عالیقدرمرجع  

  شیخ انصاری در مکاسب خود آن را آورده است.

 سؤال شد: آیا تقاص، پس از ثبوت ضمان خواهد بود؟ 

  معظم له فرمودند: تقاص پس از ثبوت ضمان است و گرنه تقاص نخواهد بود.

 پزشك چنانچه برائت از ضمان بگیرد 

 زشک از ضمان سر باز زند چه باید کرد؟ پرسیده شد: اگر پ

اهلل العظمی شیرازی فرمودند: اگر پزشک به هنگررام درمرران بیمررار، بررراءت از آیت
ضمانت ننموده باشد، ضمان بر اوست طبق ادلرره عامرره ضررمانت حترری در فرضرری کرره 

ی کلرریو قائررل برره ضررمان ر دلیل خاصی در ما نحن فیه نداشته باشیم، یعنی: طبق قاعده
  چه قاصر باشد ر ضامن است، هرچند دلیلی خاص نباشد. اگر

بنابراین، اگر صغرای قضیه ثابت شود، بدین معنا که پزشک سبب ایجاد نقص یررا 
ی ضعف در بینایی بیمار شده، ضامن است. به دیگر بیان، مبلغی معادل ضمان بر ذمرره

مسأله دادن پزشک ثابت شده و بیمار آن را از پزشک طلبکار است و در صورتی که 
  دیه به میان آید، پزشک و بیمار در حکم بدهکار و طلبکار خواهند بود.

 سؤال شد: با این تفصیل ضمان به طور مطلق ثابت است؟ 

فرمودند: بله، پزشک چنانچرره مباشررر برروده و یررا مباشررر نبرروده ولرری   عالیقدرمرجع  
ش از آغرراز عرف او را سبب ضرر بداند به طور مطلق ضامن اسررت، مگررر آن کرره پرری
  درمان براءت از ضمانت گرفته باشد که در آن صورت ضامن نخواهد بود.

یکی دیگر از حاضران پرسید: اگر پزشک ر در فررر  ضررامن بررودنش ر از انجررام 
تعهد خود نسبت به ضمان سر باز زند و اموالی نزد بیمار داشته باشد، آیا بیمررار مجرراز 
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 است در آن اموال تصرف کند؟ 

: این همان تقاص است و چنان که بیان شد، پس از ثبرروت ضررمان، از پاسخ دادند
شروط تقاص آن است که پزشک در برابر تقاضای بیمار برررای جبررران خسررارت، بررا 
داشتن قدرت پرداخت از تن دادن به خواسته او سر برتابررد. امررا اگررر پزشررک انسررانی 

ارت، پزشک امتنرراع ی بیمار برای جبران خسمؤمن و متعهد باشد و در صورت مطالبه
  نکند، بیمار مجاز نیست در اموالی که از پزشک نزد خود دارد تصرف کند.

 اگر پزشك از دادن دیه تعل ل ورزد 

 دیگری پرسید: اگر پزشک در پرداخت دیه تعلل ورزیده، تأخیر کند، تکلیف چیست؟  

بجررا معظم له فرمودند: اگر تأخیر در پرداخت دیه از سر سهل انگاری پزشک و نا
ی حرراکم شرررع باشررد، باشد، در صورتی که استیفای حق منحصر به تقاص و با اجازه

این کار جایز است، ولی اگر پزشک مالی نداشته باشررد کرره برردهی خررود را ادا کنررد 
 د: فرمایواجب است او را مهلت دهد، چه این که خدای متعال در این باره می

 1 َفَنِ َرٌة ِإَ  َمْیَسَرٍة 
 .هنگام توانائی مهلت دهید او را تا

بله در صورتی که ثابت شود پزشک مالی نداشته باشد، پزشک هررم ماننررد دیگررر 

بدهکارهای ندار که نتوانند بدهی خود را چه دیه باشد و چه غیر دیه پرداخت کنند، 

 بر بیت المال است که آن را به طلب کار بپردازد.

ز نیسررت و البترره اگررر تررأخیر در بنابراین، بیمار در تصرف در امرروال پزشررک مجررا

 
تقاص، به اذن فقیه نیاز دارد، مشروط به این که راه حلی برای رسیدن فرد آسیب دیده به حقش وجود   -1

ی تقاص، و در صورت ضامن بودن پزشك و این که سابق بر این ضامن نداشته باشد. پس با کامل شدن ادله 
سوره )دارد و در این کار مجاز استشده باشد، در چارچوب حدود شرعی و شرایط فوق، بیمار حق تقاص  

 .( 280بقره، آیه
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  تواند با اذن حاکم شرع در آن مال تصرف کند.پرداخت دیه عمدی باشد بیمار می

 ادعای نقص در مبلغ دریافتی

ی شررب دوم مطرررح شررد ایررن بررود کرره فروشررنده ای پرسشی دیگر کرره در جلسرره

کسی کاالیی از مررن خریررد و رفررت و پررس از چنررد روز بازگشررته، اظهررار  گوید:می

داشت: مبلغی که به او پس داده ام کم بوده است. با توجه به این که سخن او صحت 

 ادعایش را برایم ثابت نکرده و نزد من مشکوک است، اینک تکلیف من چیست؟ 

فرمودند: اصل در این مسأله حجت نبودن ادعای اوسررت، مگررر آن   عالیقدرمرجع  

پیدا کند یا آن که مشررتری برررای که فروشنده به راستگویی مشتری در این ادعا یقین  

ادعای خود دلیل و حجت داشته باشد. فراتر این که با وجود شک از سوی فروشررنده 

 ت. حتی با احتمال راستگویی خریدار در ادعایش، چیزی بر فروشنده نیس

یکی از حاضران برای تأکید مطلب پرسید: حتی با وجررود احتمررال راسررت گفررتن 

 مشتری؟ 

 .حتی با این فر  نیز چیزی بر فروشنده نیستپاسخ دادند: بله، 

آن گاه افزودند: مرحوم صاحب جواهر به تفصرریل متعررر  ماننررد ایررن مسررأله شررده و  

مرحوم صاحب عروه بیش از دیگران به تفصیل آن پرداخته کرره برره اختصررار از ایررن قرررار  

ی  است: »هر عقد و ایقاعی که صورت گیرد، سپس یکی از اطراف آن یررا دیگررری ادعررای 

ی آن ادعا بطالن عقد یا ایقاع باشد، سخنش مسموع نخواهد بررود، مگررر آن  کند که نتیجه 

 .«ه ای بر آن اقامه گردد که به راستِی گفتار او علم حاصل شود یا این که حجت و بیّن

ی عقررد و ی عقد نکاح، اگررر میرران زن و مررردی بررا خطبررهبه عنوان مثال، در مسأله

زناشویی به وجود آید، ولی پس از چندین روز شوهر   اجرای صیغه عقد نکاح، پیوند

آمده و پیوند زوجیت را انکار کند، در این صررورت انکررار او معتبررر نبرروده و اگررر او 

  بمیرد، همسرش از او ارث خواهد برد.

ی طالق جرراری ی ایقاع طالق، اگر میان زن و شوهری صیغهمثال دیگر در مسأله
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ه در هنگام اجرای طالق حائض بوده اسررت از او شد و پس از چندی زن ادعا کند ک

گردد، بله در صورتی سخن او مسموع خواهررد بررود کرره نسرربت برره صررحت قبول نمی

ادعایش یقین حاصل شود و به دیگر بیان صِرف احتمررال صررحت ادعررای او موجررب 

  پذیرفتن سخنش نخواهد بود.

 اگر اد عا به ضرر مد عی باشد

به نفع مدعی نبوده بلکه ادعا به ضرررر مرردعی باشررد سؤال دیگر این بود: اگر ادعا  

 تکلیف چیست؟ 

معظم له پاسخ دادند: در این مورد نیز سخن مدعی مسموع نخواهررد بررود، مگررر از 

توان بررر اسرراس آن باب اقرار بر خود، زیرا »اقرار عاقل بر ضد خود جایز است« و می

  حکم کرد.

ی عقررد قصررد انشرراء نرردن صرریغهدیگری پرسید: اگر عاقدی بگوید: به هنگررام خوا

  نداشتم تکلیف چیست؟ روشن باشد که او در این ادعا ذی نفع نیست.

فرمودند: سخن او نیز مسموع نخواهد بود. البته فقها در ایررن فررر    عالیقدرمرجع  

  تأمالتی و در آن اختالف نظر دارند و تنی از آنان در این مسأله قائل به تفصیل شدند.

 د محل وثوق و مورد اعتماد باشد، حکم چیست؟ سؤال شد: اگر عاق

معظم له فرمودند: مراد از محل تأمل و خالف بودن در نزد فقها که برره آن اشرراره 

ی واحد در موضوعات پذیرفته باشد ر کرره شد همین است، چراکه اگر قبول قول ثقه

بر آنند که قول شود، اما برخی از فقها  ما قائل به آنیم ر از این باب قول او پذیرفته می

کند. از این رو شخصی عاقد که چنین ادعایی ی واحد در موضوعات کفایت نمیثقه

دارد باید دلیلی بر صحت ادعای خود اقامه کند، چه این که اگررر جررز ایررن باشررد هررر 

  تواند هر ادعایی که بخواهد بکند.کسی می
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 خواندن قرآن به غیر از قرائت مشهور 

اهلل العظمرری حرراج سررید صررادق حسررینی رت آیررتحضرر  عالیقرردرآن گرراه مرجررع 

به پاره ای از مسائل تالوت و احکام خواندن قرآن کررریم پرداختنررد. در   شیرازی

این معنا یکی از فضال پرسید: آیا خواندن قرآن مجید به غیر از قرائت مشررهور، ماننررد 

 قرائت: »آل یاسین« جایز است؟ 

کرره متررذکر شرردید، امررا در جررواز  معظم له فرمودند: قرائت مشهور، همررانی اسررت

و احتیاط واجب آن است کرره در   قرائت قرآن بر اساس قرائت غیر مشهور شبهه دارم

ی قرائررت البته بسیاری از فقها خواندن قرآن را حتی در نماز بر پایه  نماز قرائت نشود.

غیر مشهور بی اشکال دانسته اند و مرحوم صاحب عروه به چهار روایت برای قرائررت 

  فواً« اشاره فرموده است.»ک

های اضافه شده به آیات قرآن کریم که پرراره ای روایررات دیگری پرسید: عبارت

« چرره ؛ درباره علرریبدان اشاره کرده اند، مانند اضافه کردن جمله ی: »فی علی

 : فرمایدی ابالغ میحکمی دارد، آن جا که در آیه

   إِلَْیکَ مِن رَّبِّکَیَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ

    1اي پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده، ابالغ کن

  ی علییعنی: درباره

شود که: جبرئیل هررر آیرره ای را بررر فرمودند: از روایات استفاده می  عالیقدرمرجع  

ش کرد، تأویل، تفسیر و سبب نزول آن را نیررز برررای حضرررتنازل می  پیامبر اکرم
ی ابالغ را بر آن حضرت نررازل کرررد برره ایشرران نمود. به عنوان مثال: وقتی آیهبیان می

  بیان کرد. ی امیرالمؤمنینگفت: »این، قرآن است« سپس تأویل آن را درباره

 
 . 67سوره مائده، آیه .-1
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گفتنی است که قرآن کریم ر طبق تاریخ و روایررات ر دوبررار توسررط امیرالمررؤمنین 

بوده و آن   ر در عصر رسول خداجمع آوری شد: یک با  علی بن ابی طالب
باشررد، و بررار دیگررر انرردک همین قرآن مجید است که امروز در دسررت مسررلمانان می

تکمیل شد که این نسخه شامل تأویل، تفسیر و   زمانی پس از شهادت رسول خدا
چون حضرررتش ایررن نسررخه را عرضرره فرمودنررد، آن .  اسباب نزول در کنار آیات بود

فع شخصی خود همسو ندیدند، از پذیرفتن آن سر باز زدند و جماعت که آن را با منا
 . در نتیجه امت اسالمی را از آن و علوم قرآنی نهفته در آن محروم کردند

گویررد: واهلل هکررذا نزلررت؛ برره خرردا یکی از حاضران گفت: اما روایت شررریفه می

 سوگند آیه کریمه این گونه نازل شد. تفسیر و توضیح این سخن چیست؟

  غییه تبلآت شریفه و روایا

 معظم له در پاسخ فرمودند: آری همین گونه نازل شررده و ایررن سررخن معصرروم
بدین معناست که قرآن همین گونه که در دست مسررلمانان اسررت برردون هرریچ کررم و 

نازل شده اسررت، امررا دربرراره قرائررت »إل یاسررین« در خررور   زیادی بر رسول خدا
اِل« »ی »آل« را تررا برره امررروز واژه ویررتعربرری ماننررد کتوجه است که در کشررورهای 

خوانند. با این که اینان عرب خوانند، مثالً »حسن آل احمد« را »حسن إألحمد« میمی
بر مررثالً حسررن و احمررد » دانند که »الزبان هستند و با دستور زبان عربی آشنایند و می

 .«شود، ولی برآنند که این، نوعی قرائت استوارد نمی

هررای عربرری افزودند: قرآن کررریم بررا لحرراظ داشررتنِ برخرری گویش  عالیقدرمرجع  
محلی، تعبیرهایی گوناگون و متعددی به کار گرفته، از جملرره »اِل یاسررین« اسررت کرره 

 د.باشمراد »آل یاسین« می

یکی از فضالی حاضر در جلسه گفت: برخرری روایررات از تحریررف قرررآن کررریم 
 فرمایید؟ سخن گفته است. در این باره چه می
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 مصون بودن قرآن از تحریف

معظم له پاسخ دادند: مراد از تحریف که روایات بدان اشاره دارنررد، همرران انکررار 

در دومین گردآوری قرآن کریم کرره برره آن  تأویل و تنزیل است که امیرالمؤمنین

 د. اول همین بح  اشاره شد در آن نگاشته بودن

اعررت مجموعرره ای از نررامبرده گفررت: امررا در روایررات آمررده اسررت کرره آن جم

 ی آتش کردند. نظر شما چیست؟ های قرآن کریم را طعمهنسخه

هایی را در آتش سرروزاندند کرره فرمودند: درست است، آنان نسخه  عالیقدرمرجع  
  ی تأویل و تنزیل بود.دربردارنده

 شب سو م

اهلل جهرران تشرریع حضرررت آیررت  عالیقرردرهای قبررل مرجررع  این شب نیز مانند شررب

میزبرران عالمرران و فاضررالن بودنررد. در   ج سید صادق حسررینی شرریرازیالعظمی حا

آغاز این جلسه یکی از حاضران خطاب به معظم له گفت: آیا ذکری یا کار مستحبی 

هست که به من معرفی فرمائید تا مبالغی را که به دو نفر به قرضی داده ام بتوانم پررس 

هستم که باید آن را بپردازم و خود   بگیرم، چراکه بدان نیاز دارم و به دیگران وام دار

  نیز در حال حاضر دچار سختی معیشت و تنگنای مالی هستم.

 یك ختم مجر ب 

معظم له فرمودند: در روایات شریفه از داوود رقّی نقل شده است کرره گفررت: »از 

وارد شررده و   شخصی طلبی داشتم و از تباه شدن آن نگران بودم. بررر امررام صررادق
ضرتش نقل کردم. حضرت فرمودند: چون به مکه رسرریدی برره نیررت ماجرا را برای ح

: عبدالمطلب طوافی کن و دو رکعت نماز بخوان، و نیز برره جد گرام رسول خدا

: ابوطالب طرروافی و پدر مکرّم امیرمؤمنان  نیابت از عموی با وفای رسول خدا

 طرروافی عبررداهلل   کن و دو رکعت نماز بخوان، و نیز به نیت پدر گرام رسول خدا

: آمنه طرروافی کن و دو رکعت نماز بخوان، و نیز به نیت مادر مکرّمه رسول خدا
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کررن و دو رکعررت نمرراز بخرروان، و نیررز در نهایررت ایررن کرره برره نیررت مررادر مکرّمرره 

: فاطمه بنت اسد طوافی کن و دو رکعت نمرراز برره جررای آور، آن گرراه امیرمؤمنان
  ازگرداند.دعا کن و از خدا بخواه که مالت را به تو ب

گوید: چنان که امام فرمود، انجام داده، از »برراب الصررفا« بیرررون شرردم کرره  داوود می 
ی مالررت  ناگاه وام دار خود را دیدم. او با دیدن من بانگ برررآورد: ای داوود، مرررا بنررده 

 1. کرده ای، بیا و مالت را بگیر«

ب، افزودنررد: ایررن پررنج شخصرریت بزرگرروار:  حضرررت عبرردالمطل عالیقرردرمرجررع 

و حضرت آمنه مررادر   حضرت ابوطالب، حضرت عبداهلل پدر گرامی رسول خدا

از سرروی ترراریخ   و حضرت فاطمه بنررت اسررد مررادر امیرالمررؤمنین  رسول خدا

های فراوان قرار گرفته اند، از جمله ایررن کرره عامّرره و پیررروان بنرری امیرره آن مورد ستم

  بزرگواران را به کفر متهم کرده اند.

ی این پاکرران برره حضرررت برراری پرسش کننده فرمودند: به وسیله  سپس خطاب به

تعالی متوسل شو در حد توان برره نیابررت از آنرران نررذری کررن تررا ر ان شرراء اهلل تعررالی ر 

  مشکلت حل شده و اموالت را به دست آوری.

 ضعف دید و اثر تجویز دارو 

سررتفاده ی بح  شب دوم، یعنی آسیب دیدگی چشم بیمار به علررت اآن گاه ادامه

از دارویی که پزشک تجویز کرده و موضوع ضامن بودن پزشک مطرح شد. در این 

زمینه یکی از فضال اظهار داشت: حضرت عالی فرمودید که پزشک مطلقاً چه مقصّر 

و چه غیر مقصر باشد ضامن خواهد بود، اما صاحب المنهرراج در ایررن مسررأله تفصرریل 

در درمان بیمار داشته باشد ضامن اسررت   فرماید: »اگر پزشک، مباشرتقائل شده، می

 .«و اگر مباشرت نداشته باشد ضامن نیست

 
،  544، ص4فروع کافی، ج  تنها راه رسیدن به حق، تقاص باشد، آن هم به دلیل قصور دلیل از اطالق؛  -1
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معظم له در پاسخ فرمودند: تفصیل قائل شرردن میرران مباشررر و غیررر مباشررر، هماننررد 

پزشک جراح، حجامت کننده و ختنه کننده است که خود مباشر در عمل هستند، برره 

ر یا ولی او نگرفته و اعررالم عرردم ضررمانت دلیل خاصو »إن لم یتبرأ؛ اگر براءت از بیما

نکنند، همزمان بررا انجررام کررار و برره طررور مطلررق ضررامن هسررتند، گرچرره کارشررناس و 

  کارآزموده بوده و در عین حال مقصر نیز نبوده اند.

 آیا پزشكِ غیر مباشر ضامن است؟

یکی دیگر از حاضران پرسید: در صورتی که پزشک مباشرت نداشته باشد حکم 

 هد بود؟ چه خوا

فرمودند: اگر عرف، پزشک غیر مباشر را سرربب در آسرریب دیرردگی    عالیقدر مرجع  

بیمار بداند، او نیز ضامن است. بنابراین، اطالق عدم ضمان بر پزشک غیر مباشررر، ماننررد  

باشد و به دیگر بیرران، نبایررد پزشررک  اطالق ضمان بر پزشک مباشر، سخنی به مورد نمی 

  امن بدانیم، چراکه چنین پزشکی گاهی ضامن است. غیر مباشر را مطلقًا غیر ض 

سؤال کننده سخن خود را این گونه دنبال کرد: پس حضرت عالی با این بیان کرره 

پزشک چه مباشر بوده و یا غیر مباشر چنانچه بر بیمار آسیب وارد کند ضامن خواهد 

 بود و در این مسأله قائل به تفصیل نیستید؟ 

ن گونه نیست، چراکه مررن قائررل برره تفصرریل هسررتم، امررا معظم له فرمودند: خیر، ای

گویم: پزشکی که از نگاه عرف، مسبب ضرر باشد، ضامن است، مباشر در درمان می

بر این  باشد یا نباشد. البته غیر مباشری که عرف او را مسبب ضرر نداند ضامن نیست.

است کرره عرررف داند همانند مباشری  پایه غیر مباشری که عرف او را عامل ضرر نمی

  داند.او را مسبب ضرر نمی

سؤال دیگر این بود: با اسررتناد برره آنچرره بیرران شررد آیررا پزشررک، مسرربب برره شررمار 

 رود؟ می

فرمودند: موارد آن مختلف بوده و با اختالف موارد،  اهلل العظمی شیرازیآیت
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اگررر پاسخ نیز مختلف است، بدین معنا که ر چنان که در جواهر الکالم آمده اسررت ر  

گویند ضامن است، لذا به پزشک، عرفاً سبب خوانده شود که مشهور نیز همین را می

گوید ضمان تابع نگاه عرف است و چنانچه عرف او را سرربب و نظر ما سخنی که می

  عامل ضرر بداند ضامن نیز خواهد بود سخنی به جا و مورد قبول است.

 تقاص از پزشك مسب ب ضرر

شررته دربرراره امکرران تقرراص از پزشررک، فرمودیررد: فاضل دیگری گفت: شررب گذ

تقاص مشروط است به عدم امکان بیمار آسیب دیده برررای اسررتیفای حقرروقش از راه 

  مطالبه و این که تنها راه، در تقاص باشد، و نیز مشروط به اذن حاکم شرع است.

خود فرمودند: بله، اگر بیمار آسیب دیده از طریق مطالبه بتواند حق   عالیقدرمرجع  

تواند در مال دیگری کرره نررزد او برره امانررت گذاشررته شررده تصرررف را استیفا کند نمی

نماید. از این رو باید برررای تقرراص چنررین شررروطی قرررار دهرریم، چراکرره تقرراص غیررر 

  1؛ال یحل مال امرئ مسلم إالّ بطیببب نفسببهفرمایررد: »مشروط با این حدی  که می

مغررایرت و «  ه طیررب نفررس و رضررایت اومال فرد مسلمانی بر احدی روا نیست، مگر ب

  تعار  دارد.

در پاسخ این سؤال که: چه دلیلی بر این مطلب وجود دارد؟ فرمودند: دلیل، همین 

گذارد و علی حدی  شریف است. به عنوان مثال: حسن مالی را نزد علی به امانت می

عنوان  مبلغی را از حسن طلب دارد. در این صورت علی حق تصرف در آن مال را به

تقاص ندارد، زیرا این احتمال وجود دارد که حسن ممانعت از پرداخت نداشته ولرری 

  بخواهد از مالی دیگر بدهی خود را به علی بپردازد.

توان پزشکی را که ایراد ضرر کرده و ممتنع یکی دیگر از حاضران پرسید: آیا می

ترروان از مررال او برره از پرداخت ضرر شده منکر خواند و اگر مصداق منکررر باشررد می
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 عنوان تقاص برداشت؟ 

ی معظم له فرمودند: ممکن است منکر باشد، ولرری ایررن مطلررب برره اثبررات و اقامرره

  دعوی نزد حاکم شرع نیاز دارد.

 های مجو ز تقاصروایت 

فاضل سؤال کننده گفت: در کترراب وسررائل الشرریعه شررانزده روایررت دیررده ام کرره 

سررازد« و هرریچ حاشرریه و توضرریحی از ا روا میگویند: »انکار حق، تقاص رهمگی می

  سوی صاحب وسائل بر این مطلب نیامده است.

شود، لفظ روایت مطلق اسررت و مررا فرمودند: چنان که مالحظه می  عالیقدرمرجع  

کند و این که نیز قائل به اطالق هستیم، زیرا عرف است که اطالق لفظ را کشف می

یگر بیان، راه رسیدن به مرادِ گوینده همین لفظ لفظ، مراد گوینده است یا نیست. به د

ی مررتکلم و تطررابق مطلق است و البته این در صورتی است که ظهور در کشف اراده

ی استعمالی و جدّی داشته باشد، در حالی که سخن در ایررن اسررت کرره اگررر دو اراده

ر  چنین ظهوری نباشد، چنان که در مبح  ما اطالق لفظ روایت ر حتی بدون شررروط

ی اطررالق اسررت اراده ظهور ندارد؛ ظهوری که روشن کند آیا متکلم که معصرروم

کرده، حتی اگر شروط فراهم نبوده و امکان اثبات بدون ضرر و حرج وجررود داشررته 

 باشد؟ 

همان شخص فاضل گفت: ظاهرًا راوی سؤال کننررده ر چنرران کرره در روایررت آمررده  

مودن به آن مطرح کرررده اسررت و او در  است ر این پرسش را برای پیاده کردن و عمل ن 

  سطح و همسنگ محمد بن مسلم و در شمار فقیهان نبوده تا اطالق و مانند آن را بداند. 

فرمودند: اگر چنین باشد که اثبات آن برررای مرردعی ممکررن برروده،   عالیقدرمرجع  

  دیگر به پرسش و پاسخ نیازی نیست.

 شرع تن ندهد چه باید کرد؟ ی دعوی نزد حاکم دیگری پرسید: اگر به اقامه

آورم. فر  کنرریم معظم له فرمودند: برای نزدیک شدن مطلب به ذهن، مثالی می
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که مبلغی از زید طلب داشته باشید و زید خود را به بی خبررری بزنررد، ولرری برره مجرررد 

توانید از او تقاص ی طلب خود، زید آن را خواهد پرداخت. آیا از این پس میمطالبه

شما منفی است، با این حساب دیگر جای اینکه اطالق را در ایررن مسررأله   کنید؟ پاسخ 

 ماند؟ رد کنیم نمی

 نق ادی روایات تقاص 

  فاضل سوال کننده گفت: اما من آنچه را که در روایت آمده است نقل کردم.

روشن  فرمودند: من نیز با بیان قرینه، این مطلب را آوردم تا بگویم: عالیقدرمرجع 

نین مطلبی ظهور دارد و از دیگر جهت ادعای انصررراف نرردارم، بلکرره بررر نیست که چ

  آنم تا بگویم که این مسأله از جهت ظهور قصور دارد.

یکی دیگر از فاضالن حاضر اظهار داشت: روایاتی به این مضمون در دست است 

گوید: مالی را به زید دادم تررا آن را در امررور خیررر می شخصی به امام معصوم که:

ف کند، اما او چنین نکرد و پس از چندی مالی غیر آنچه به او داده بودم نزد مررن صر

توانم آن امانت را به جای مالی کرره برررای صرررف در امررور به امانت گذاشت. آیا می

 خیر به او دادم بردارم؟ 

بدون آن که چیزی از او بپرسررند و یررا در ایررن زمینرره استفسرراری کننررد،   و امام

 .پاسخ مثبت دادند

ی دعرروی اهلل العظمی شیرازی فرمودند: جز در مورد انکار کرره مسررتلزمِ اقامررهآیت

  نزد حاکم شرع بوده شاید فقیهی را نیابید که قائل به این امر باشد.

 دیگری پرسید: نظر حضرت عالی درباره این روایات چیست؟ 

یررن ظهررور معظم له فرمودند: باید ابتدا ظهور وجود داشته باشد و دیگررر ایررن کرره ا

محرز باشد، اما آیا مطلب مورد بح  محرز است یا نه. در این صورت اگر در ظهور 

شک کنیم، اصل عدم آن است، ولی اگر ظهررور را محرررز برردانیم و در تطررابق آن بررا 

ی اسررتعمالی و جرردی را اراده ی گوینده شک کنیم و این که او تطابق دو ارادهاراده
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گر در ظهور شک پدید آیررد، از نظررر مررا: یررا عرردم کرده، اشکال در آن نیست. حال ا

  ظهور آن محرز است یا شک در ظهور، حاکم بوده که با عدم ظهور مساوی است.

 خالكوبی یا تاتو ابرو

یکی دیگر از فاضالن حاضر پرسید: آیا خالکوبیِ  تاتو  ابرو برای زنرران زینررت برره 

 رود؟ شمار می

خررالکوبی مکررروه اسررت، اصررل عمررل کرره  پاسخ دادند: نظر به این    عالیقدرمرجع  

موضوع زینت در این جا روشن نیسررت، کراهت دارد، اما نظر به این که زینت است،  

باید به عرف رجوع کرد و اگر عرف آن را زینت دانست، بر زن واجب اسررت آن را 

  از نامحرمان بپوشاند و در غیر این صورت خیر.

 تقاص در کاال 

گر عمداً عبای شخصی بررا عبررای دیگررری عررو  یکی دیگر از حاضران پرسید: ا

شود، آیا فرد زیرران دیررده حررق دارد عبررای آن دیگررری را برردون ایررن کرره برره اطررالع 

صاحبش برساند به عنوان تقاص بردارد یا باید او را از موضرروع آگرراه کنررد و مطالبرره 

 عبای خود نماید؟ 

اسررت، فررردی   معظم له فرمودند: حتی اگر کسی که این کار را کرده تعمد داشته

تواند عبای بر جای مانده از آن شررخص را برره عنرروان که عبایش را از دست داده نمی

( تنها راه رسیدن به حق، تقرراص باشررد، 1: )تقاص بردارد، مگر به دو شرط پیش گفته

 آن هم به دلیل قصور دلیل از اطالق

و مرج در   ب از بروز هرجی( گرفتن اذن از فقیه جامع الشرائط است تا بدین ترت2)

 جامعه جلوگیری شود.

 جلسه چهارم 

اهلل العظمی حاج سید جهان تشیع حضرت آیت عالیقدری این شب را مرجع جلسه
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و خانرردان  با حمد و ثنای الهی و درود بر رسول خدا  صادق حسینی شیرازی

پاکشان ر که درود خدا بر آنان باد ر آغاز نمودند و پس از خوشامدگویی به میهمانان 

ی از حاضران پرسید: در روایات شریفه آمده است که اگررر سررلطان چیررزی برردون یک

رضایت صاحبش از او گرفت و در مقابل، شخص مذکور مالی که ارتباط به سررلطان 

دارد به دست آورد، با توجه به این که مال یادشررده مجهررول المالررک اسررت، آیررا آن 

 تواند در آن مال به عنوان تقاص تصرف کند؟ شخص می

معظم له فرمودند: درست است که امرروال مررورد بحرر  مجهررول المالررک برروده و 

ی دیگری است و ارتباط برره دو شرررط تصرف در آن جایز نیست، اما این مورد مقوله

یادشده برای تقاص ندارد، افزون بر این: مجهول المالک بررودن مررال، مجرروزی برررای 

بلکه برای تصرف در آن  شود،تصرف در مال به جهت نامعلوم بودن صاحب آن نمی

گرفتن اذن از حاکم شرع واجب است. بنابراین، تقاص از چنان اطالق و گسررتردگی 

  برخوردار نیست که شامل این مورد و مانند آن گردد.

 آیا حق  تقاص یك مسألة عرفی است؟

یکی دیگر از حاضران گفت: حق تقاص از بدهکار یک مسأله ای اسررت عرفرری، 

آشنا به عمد عبای مرا برداشته و رفته است. از نظر عرف ایررن   برای مثال اگر شخصی

  حق برای من ثابت است که از باب تقاص عبای او را برداشته، در آن تصرف کنم.

دانی که اگر عبررای خررود را از آن شررخص مطالبرره پرسیدند: آیا می عالیقدرمرجع  

 کنی آن را به تو باز پس خواهد داد یا خیر؟ 

 ت: یعنی او را به باز پس دادن عبا مجبور کنم؟ او پرسش گونه گف

معظم له فرمودند: نه، بلکه در حدّ مطالبه عبررا و درخواسررت نمررودن آن و احتمررال 

  بازگرداندن عبا بدهی.

او مجدداً پرسید: فر  را بر این بگذاریم که او با علم برره ایررن کرره عبررا مررال مررن 

حررق تقرراص را برررای مررن محفرروظ است، عمررداً آن را برررده، بررا ایررن حررال، اقرردام او  

 دارد؟ نمی
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ای دارای اینگونه عموماتی که قائل به این امررر باشررد فرمودند: ادله  عالیقدرمرجع  

ای در قرآن وجود دارد کرره تقرراص را برره نحررو عمرروم و وجود ندارد، آیا ر مثالً ر آیه

 حتی در فر  پس دادن با مطالبه، فرمان دهد؟ 

 حق تقاص مق ید است نه مطلق 

اینجا سؤال دیگری توسررط شررخص دومرری مطرررح شررد و آن ایررن بررود کرره: اگررر 

 شخصی بدون اذن من در مال و دارایی ام تصرف کند، اقدام او جایز است؟ 

  معظم له پاسخ دادند: خیر، جایز نیست.

 او گفت: با این حساب حق تقاص برایم محفوظ است؟ 

ق و بدون شرط چه دلیلرری در فرمودند: برای تقاصِ مطل    اهلل العظمی شیرازیآیت

 اینجا وجود دارد؟ 

مسلماً در این مسأله به کبرایی کلّی نیاز داریم که تقاص مطلق و بدون شرط را در 

بر بگیرد و اینگونه عموم و کبرای کلی در این جا وجود ندارد. بله اگر مالی مجهررول 

در ایررن مررال   المالک که از سلطان در دست دارد و تنها راه رسیدن به مالش تصرررف

است که فقها از جمله مرحوم صاحب جواهر، مورد را اینگونه مقید کرده اند. امررری 

است معقول و مقبول چنانچه تصرّف و تقاص با اذن حاکم شرررع باشررد، زیرررا اجررازه 

ندادن به تصرف و تقاص در چنین فرضی موجب ضرر است و ضرر و حکم ضرری 

ی است، اما این مطلب غیر از مسأله مررورد بحرر  ی »الضرر« مرفوع و منتفبنا به قاعده

است، بدین معنا که امکان باز پررس گرررفتن مررال برردون ضرررر و عسررر و حرررج برررای 

صاحب مال وجود دارد و در عین حال گفته شود تقاص جایز بوده به دلیل اینکرره آن 

  شخص در بردن مال  عبا  تعمد داشته است.

 یه کریمه رد  به مثلآاطالق 

رود و ی مورد بح  به واقع نوعی تعرردی برره شررمار مرریده گفت: مسألهسؤال کنن

 فرمایدمشمول این سخن خداست که می
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   1  ... َفَمِن اْعَتَدی َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْیِه ِِبِْثِل َما اْعَتَدی َعَلْیُكْم ..  . 
 . پس هر که بر شما تعدي کرد، همانند آن بر او تعدي کنید

  توان این مسأله را از مصادیق آیه کریمه یادشده شمرد. ودند: بله، می فرم   عالیقدر مرجع  

ترروان طبررق ایررن سررخن خرردا ی مورد بحرر  میاو سپس پرسید: بنابراین، در مسأله

 عمل کرد و از طرف مقابل تقاص نمود؟ 

معظم له فرمودند: بله ولی این آیه کریمه چنان اطالقی ندارد که موردی را که بررا 

شود، دربر بگیرد. گفتنی است که فقهای اعالم تقرراص را در س گرفته میمطالبه باز پ

  موردی جایز دانسته اند که صاحب مال نتواند با مطالبه، مال خود را باز پس گیرد.

 وی گفت: اگر فر  را بر اطالق آیه کریمه بگذاریم؟ 

وط پاسخ دادند: حتی در این فر ، قول مشهور فقها تقاص را مشر عالیقدرمرجع  

  کند.می

یکی دیگر از حاضران پرسید: اگر کسی عبایم را از روی عمد بردارد این کار به 

این معناست که به ضرر خود اقدام نموده، که در این صورت، به من حق تصرف در 

  دهد.اموالش را به عنوان تقاص می

معظم له فرمودند: چه دلیلی داریررم کرره اقرردام مررذکور چنرران عمررومیتی دارد کرره 

شود؟ برره هررر حررال برره گیرد که با مطالبه، استرداد میی آن، موردی را در بر میدایره

  کبرایی نیاز داریم که بر آن داللت داشته باشد.

 بیند تعد ی نمی فتصرف متقابل را عر

دیگری اظهار داشت: اگر زید در اموال علی تصرررف کنررد و در مقابررل، علرری در 

  رود.از نگاه عرف تعدی به شمار نمیاموال زید تصرف کند، چنین تصرفی 

فرمودند: درست است و عرف چنررین حررالتی را تعرردی     اهلل العظمی شیرازی  آیت
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داند، اما این زمانی رواست که راه حلی دیگر برای باز پررس گرررفتن مررال وجررود نمی

نداشته باشد، اما اگر صاحب مال سلطان باشد و بتواند برررای پررس گرررفتن مررال خررود 

دانررد؟ بنررابراین، گمارد، باز هم عرررف، حررق تقرراص را برررایش محفرروظ میکسی را ب

  تقاصِ بدون شرط، نیازمند دلیل شرعی است که در این موضوع دلیلی وجود ندارد.

 سؤال کننده گفت: سلطان به خودی خود دلیل مطلق است؟ 

پرسش گونه فرمودند: این مطلب در مورد سلطان است، در دیگررر   عالیقدرمرجع  

توان مالکیت از طریررق تقرراص را برررای شررخص تقرراص د بر اساس چه دلیلی میموار

 کننده احراز کرد؟ 

شود، بلکرره تصرررف را مبرراح سؤال کننده گفت: در این مورد تملیک حاصل نمی

  سازد.می

ی تقاص، فقها قائل به تملک برررای معظم له فرمودند: چنین نیست، زیرا در مسأله

  لک از طریق تقاص به دلیلی شرعی نیاز دارد.شخص تقاص کننده هستند و تم

 انصراف ادلة حرمت مال دیگران از تقاص 

ی تقاص را از مقید بودن به شروط پیش تر گفته کوشید مسألهسؤال کننده که می

ی حرمتِ تصرف در مال دیگررران از شده رها کند، با تمسک به انصراف گفت: ادله

را عمداً بردن و تصرررف عمرردی در آن  ی مذکور  عبای کسیتقاص در فر  مسأله

  نمودن است  انصراف دارد.

فرمودند: بله، ایرررادی نیسررت اگررر در ایررن مسررأله انصررراف وجررود   عالیقدرمرجع  

 داشته، اما آیا واقعاً انصرافی در آن هست؟ 

  سؤال کننده گفت: طبیعتاً وجود دارد، اما نه بر نحو تملیک.

اه که کار به استظهار برسررد، برره یقررین اسررتدالل  معظم له فرمودند: درست است، آن گ 

  ی مدعی آن است. شود، ولی روشن باشد که ادعای انصراف بر عهده قطع می 
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 تزاحم روزه داری با کسب و کار 

مسأله ای فقهی را برای مناقشرره مطرررح   اهلل العظمی شیرازی  آن گاه حضرت آیت

رنج اسررت و صرربح تررا شررام کرده، پرسشگرانه فرمودند: اگر کسی از ضعف بدنی در  

کند. از دیگر سو ماه مبارک رمضان فرا رسیده و هوا به شدت گرررم اسررت و کار می

  کند.توان روزه گرفتن و کار کردنِ همزمان را از او سلب می

اگر تعطیل کردن کار، امور زندگی و شرایط اقتصادی او را دستخوش نابسررامانی 

وامی بگیرد و روزگررار بگذرانررد آیررا واجررب   نکند، یا در صورت ناتوانی مالی بتواند

 است دست از کار بکشد و روزه بگیرد؟ 

سپس خود در مقام پاسخ برآمده، فرمودنررد: اگررر بتوانررد کررار کنررد و برره صررورت 

معمول روزه بگیرد، بحثی نیست، ولی سخن در این است که نتواند همزمان کار کند 

شوند که اد مشمول این سخن خدا میو روزه بگیرد. آیا در چنین فرضی این گونه افر

 : فرمایدمی

َخَر ... 
ُ
اٍم أ یَّ

َ
ْن أ ٌ مِّ ْو لََعَ َسَفٍر َفِعدَّ

َ
ِرًَيا أ  1  ...َفَمن َتَن ِمنُكم مَّ

پس هر که از شما بیمار يا مسافر باشد به همان مقدار، تعدادي از روزهاي ديگر را روزه  

 . بدارد

عطیررل کنررد و روزه بگیرررد. بلرره اگررر نتوانررد ظاهراً در چنین فرضرری بایررد کررار را ت

ی زنرردگی خررود اندوخترره ای نداشررته و همزمان کار کند و روزه بگیرد و برای اداره

حتی نتواند قر  بگیرد، یا بتواند قررر  بگیرررد ولرری نتوانررد آن را ادا نمایررد در ایررن 

نررد صورت، اگر تنها نوشیدن آب برای او ضرورت داشته باشد و با نوشرریدن آب بتوا

آب بنوشد و به ازای  به اندازة ضرورتامساک کرده و روزه خود را به شب برساند، 

قضررای آن را در گرم  طعررام برره فقیررر بدهررد و 750رخصت در نوشیدن آب یک مُدّ  
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  زمستان مثالً تا قبل از آمدن ماه رمضان بعدی انجام دهد.

نیرراز ضررروری   ی روزه داری است که به نوشرریدن آب فقررطآنچه بیان شد درباره

توانررد دارد، اما اگر به خوردن غررذا نیررز ضرررورت داشررته باشررد، در ایررن صررورت می

تررا قبررل از آمرردن مرراه   -مثالً    -در زمستانی خود را بخورد، سپس قضای آن را  روزه

  بگیرد.رمضان بعدی 

 آیا تقویت بُنیه برای روزه واجب است؟ 

 د روزه بگیرد چه حکمی دارد؟ یکی از فضال پرسید: تقویت بنیه برای آنکه بتوان

  فرمودند: این مورد دو وجه دارد: عالیقدرمرجع 

به هنگام سحر، سحری نموده و غذای کامل و به صورت متعارف بخررورد کرره .  1
  در صورت امکان، واجب است.

تقویت با دارو و درمان پزشکی و به صورت غیر متعارف کنررد کرره مطلرروب و .  2
  ست.پسندیده است، اما واجب نی

شررود چرره حکمرری  دیگری پرسید: کسی که با روزه گرفتن دچررار سسررتی و ضررعف می 
 دارد؟ و اگر ضعف و سستی بیش از حد معمول باشد، آیا روزه بر او حرام خواهد شد؟  

معظم له فرمودند: در صورتی که سستی و ضعف ناشی از روزه گرررفتن انرردک و 
انگهی حرمت روزه در تمام موارد متعارف باشد، بی تردید روزه بر او واجب است. و

بیماری جاری نیست، بلکه ر بنا به فرمرروده صرراحب عررروه ر در مررواردی کرره از روزه 
  شدن ضرر بسیار متوجه شخص شود، آنگاه حرمت حاکم خواهد بود.

 روزه اگر همراه باضرر یا حرج شود

  سؤال کننده پرسید: در صورتی که روزه با حرج همراه باشد، تکلیف چیست؟
  پاسخ دادند: حرج همانند ضرر بوده و غیر از حرمت است. عالیقدرمرجع 

دیگر بار پرسید: اگر حرج به مرحله ای برسد که وجوب روزه را از فرد بررردارد، 
 روزه چه حکمی دارد؟ 
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معظم له فرمودند: در آن صورت روزه مسررتحب خواهررد بررود و مرحرروم صرراحب 
ی »ال حرررج« رافررع اِلررزام اسررت، چراکرره قاعررده  یفرماید: قاعدهعروه در این معنا می

  وجوب.و است نه عزیمت  و إذن الحرج« و »الضرر« رخصت »

 ی »ال ضرر« قائل هستید؟ سؤال شد: آیا حضرت عالی به همین نظر در قاعده

فرمودند: بله، مگر آن که ضرر آن احراز شود و بسیار باشد کرره در   عالیقدرمرجع  
  .آن صورت حرام خواهد بود

دیگری پرسید: اگر بیماری روزه بگیرد، در حالی که روزه برررای او ضرررر داشررته 

 اش صحیح خواهد بود؟ باشد آیا روزه

پاسخ معظم له این بود که: اگر ضرر، برره حرردّی زیرراد نباشررد کرره تحملررش حرررام 

  ی او صحیح است.شمرده شود، روزه

یرد دچار کمی ضعف دید او دیگر بار پرسید: در فر  این که اگر بیمار روزه بگ

 خواهد شد، در این صورت روزه گرفتن او چه حکمی دارد؟ 

اش اشکالی ندارد و ر چنان که گفته شد ر مرحوم صرراحب  فرمودند: روزه   عالیقدر مرجع  

و  ی ال ضرر و ال حرج رخصررت  عروه اشاره ای خوب بدان کرده و فرموده است که: قاعده 

  که در مواردی به دلیل خارج شده باشد. وجوب  مگر آن    و است نه عزیمت  ذن  إ 

 آیه کریمه روزه و وجوب افطار بیمار

های قبلی همچنین سؤال کرد: آیا معنی وجوب از این سخن خدا او به دنباله سؤال

 : فرمایدکه می شوداستفاده نمی

َخَر 
ُ
اٍم أ یَّ

َ
ْن أ ٌ مِّ  1  َفِعدَّ

 ه بداريد«  به همان مقدار، تعدادي از روزهاي ديگر را روز»

شود و در روایات شریفه نسبت به معظم له فرمودند: بله، معنی وجوب استفاده می
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بیمار آمده است: »ابن بُکِّیررر از زراره روایررت کرررده اسررت کرره زراره گفررت: از امررام 

اش را بخررورد و پرسیدم: حدّ بیماری ای کرره برره جهررت آن روزه دار روزه  صادق

 چیست؟  نماز را ایستاده به جای نیاورد

فرمودند: انسان خود بر نفس خویشتن بیناست و خود به توان طاقت خررود   امام

  1.در کارها آگاه تر است«

ی حررد در روایت دیگررر از سررماعه آمررده اسررت کرره گفررت: »از حضرررت دربرراره

ای که به جهت آن واجب است روزه شکسته شود چنان که در سررفر شکسررته بیماری

 شوند، پرسیدم امررامکه بیمار و مسافر بعد روزه می  شود و در قرآن آمده استمی

فرمودند: انسان مسلمان بر دین خود امین است و کار بدو سپرده شده است. پس اگر 

اش را بخورد و اگررر خررود را توانمنررد دیررد ضعفی غیر قابل تحمّل در خود دید روزه

 2.بگیرد، حال بیماری هرچه باشد، باشد«

آید که خدای متعال با گذشررت، بیان شد به دست می  سؤال کننده گفت: از آنچه

ی روزه نگرفتن داده است، پس چگونه است که به بر انسان لطف کرده و به او اجازه

 عدم جواز افطار قائل هستیم؟ 

فرمودند: آری، درست است که خدای متعال تفضل کرررده اسررت،   عالیقدرمرجع  

سبحان چیست؟ برره تحقیررق کرره بحرر  ی خدای اما باید دید حدود این تفضل و اراده

  ی حدود است.درباره

 آیه کریمه و وجوب افطار مسافر 

ی سررفر وارد یکی دیگر از حاضران پرسید: آیا بح  رخصت و عزیمت در مسأله

ترروانی روزه ات است؟ بدین معنا که به مسافر گفته شود: تو در رخصت هسررتی و می

 
  .1941، حدیث132، ص2من ال یحضره الفقیه، ج -1
 .3، حدیث118، ص4فروع کافی، ج .-2



   499جلسات فقهی   جمع پراکنده : دومبخش 

  را بگیری و یا افطار کنی.

د: خیر، زیرا در مورد سفر روایاتِ ترخیصِ در افطار همانند آنچه معظم له فرمودن

در بیماری است نیامده، بنررابراین ظهررور آیرره کریمرره در عزیمررت افطررار برررای مسررافر 

ماند، البته اضافه بر آیه کریمه روایت خاصی بر عزیمت افطار نیز برروده و محفوظ می

ارك وتعببالي ب تصببدق إن اهلل ب تببب : »است که فرمودنررد  آن سخن رسول خدا

علي مرضي امتي و مسافریها باإلفطار فببي شببهر رمضببان، أیحببب أحببدكم إذا 

خدای ر تبارک و تعالی ر بر بیماران و مسافران امررت   1؛تصدق بصدقة أن ُترَدَّ علیه؟

دارد من تصدق فرموده و روزه را از آنان برداشته است. آیا کسی از شما دوست مرری

 .«ه او پس داده شود؟اش بچون صدقه دهد، صدقه

افزودند: این روایررتِ خرراص گرچرره ماننررد آیرره کریمرره     اهلل العظمی شیرازی  آیت

شود، ولی روایات ترخیص در افطار بیمار، بیمررار را از ایررن ظهررور شامل بیمار هم می

خارج نموده همچنانکه او را از ظهور آیه کریمه نیز خارج کرده است، بنابراین اگررر 

افطار برررای مسررافر نیررز داشررتیم در مسررافر هررم ماننررد بیمررار قائررل برره   روایاتِ ترخیصِ

رخصت افطار در سفر بودیم، در حالی که اینچنین نیست، در هر حال بیماری، غیر از 

سفر است، بلکه از مسلّمات است که بیمار در صورتی کرره روزه ضرررر زیررادی بررر او 

در بیمرراری خررود   صومینتواند روزه شود. باید توجه داشت که معوارد نکند می

گرفتند، ولی در سررفر روزه داشت ر روزه میالبته چندان که ضرر سنگینی در پی نمی

گرفتند، زیرا که افطار در سفر عزیمت بوده و نه رخصت، چه این که در حدی  نمی

شریف نیز بیان شده است که: »لیس من البر الصیام فی السفر؛ روزه گرفتن در سفر از 

 .«باشدو صحیح نمینیکی نیست 

این سخن در حالی است که برای بیماری و شخص بیمررار، ماننررد آن گفترره نشررده 
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است، بلکه جهت تفضل بر بنرردگان، اختیررار فعررل و ترررک آن برره تشررخیص بنرردگان 

در نمرراز، روزه و دیگررر عبررادات  واگررذار شررده اسررت. از ایررن رو معصررومان

شناختند؟ ا به راستی آنان ضرر را نمیکردند. آیهای فراوانی بر خود هموار میمشقت

به تواتر در روایات شریفه آمده است که آن پاکان ضررهایی که به مرگ یا نابینررایی 

کردند، چندان که خدای متعال خطاب انجامید، در امر عبادت بر خود هموار مینمی

 : فرمود به رسولش

نَزْلَنا َعَلْیَک اْلُقْرآَن ِلَتْشََق طه 
َ
 1  َما أ

 ی طه. قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به رنج افت

 بدانیم؟  های معصومینسؤال کننده گفت: نباید این مطلب را از وی گی

پاسخ دادند: خیر، بلکه باید بر آن باشرریم کرره عمررل آن پاکرران، بررر   عالیقدرمرجع  

رخصت در ضرر اندک و صحت عمل داللت دارد، چه ایررن کرره اختصرراص داشررتن 

 ن به دلیل نیاز دارد که در این جا وجود ندارد.چیزی به آنا

 جلسه پنجم 

در این شب تتمه بح  شب گذشته، یعنی تحمل ضرررر در انجررام عبررادات، ماننررد 

نماز و روزه دنبال شد. در این زمینه یکی از فاضالن حاضر در جلسه پرسید: آیا رفتن 

 به حج که متضمن ضرر باشد صحیح است؟

اهلل العظمرری سررید صررادق حسررینی حضرررت آیررتجهرران تشرریع  عالیقرردرمرجررع 

در پاسخ فرمودند: نه تنها حررج، بلکرره هررر یررک از واجبررات اگررر انرردک   شیرازی

  ضرری اضافه بر ضرر متعارف داشته باشد ر نه ضرر فراوان ر اشکالی ندارد.

سؤال کننده گفت: الزمه بیان حضرت عالی پذیرفتن این مطلب اسررت کرره حکررم 

 
 . 1ه سوره طه، آی .-1
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 شرعی، مرکب است؟

م له فرمودند: بله، در صورتی که ظهوری بر آن داللت کند، اشررکالی در آن معظ

  نیست.

یکی دیگر از حاضران گفت: دمای هوای عراق در فصل تابستان تا شصت درجه 

  رسد و از دیگر سو برق محدود و کم یاب است.سانتی گراد می

بیمار نیستند. با در چنین شرایطی بسیاری از مردم از ضعف بنیه در رنج هستند، اما 

 تواند روزه ماه مبارک رمضان را افطار کنند؟ این تفاصیل آیا می

فرمودند: اگر در صورت روزه گرررفتن در معررر  صرردمه فررراوان   عالیقدرمرجع  

  قرار گیرند، خوردن روزه برای آنان جایز است.

 تشخیص حرج رافع روزه با کیست؟ 

زه اسررت یررا فقررط ضرررر مررالک دیگری پرسید: آیا حرج شدید مجوز نگرفتن رو

 باشد؟ دیگر این که تشخیص حرج با کیست؟ خوردن روزه می

فرماید: حرج، رافع وجوب در المستند خود می  معظم له فرمودند: مرحوم نراقی

  روزه نیست، بلکه فقط ضرر، رافع آن است.

کال سپس در ادامه افزودند: اما کسانی که پس از مرحوم نراقی آمده اند، بر او اش

  گرفته، گفته اند: حرج مانند ضرر بوده و رافع تکلیف روزه است.

 آنگاه سؤال کننده پرسید: تشخیص حرج به عهده کیست؟ 

معظم له در پاسخ فرمودند: حرج، امری شخصی است، چرا که ممکن است یررک 

  امر و تکلیف برای زید حرج باشد، اما برای علی حرجی به همراه نداشته باشد.

ادامه سخن فرمودند: از جهت بحرر  علمرری و نرره در مقررام فترروا و عمررل سپس در  

گوییم: افرادی مانند نانوا و آهنگر اگر برای روزه گرفتن دچار حرج شدید باشند می

و تعطیل کردن مغازه و رها نمودن کار برای چنین افرررادی نیررز متعررارف نباشررد تررا بررا 

ی مطلوب داشته باشررند و بتواننررد ترک کار روزه بگیرند، هر چند از نظر مالی وضعیت
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بدون ضرر کار را رها کننررد، چراکرره مررردم برره حاصررل کررار آنرران نیرراز دارنررد. البترره 

خصوصیت حرج برای روزه شدن این افراد از جهت تشنگی نیست، چرا کرره مررالک 

در »ذوالعطاش«  یک نوع بیماری تشنگی است  نیاز وی به آب اسررت، امررا آهنگررر و 

تند، ولی اگررر ایررن چنررین باشررند و تنهررا نیرراز آنرران برره آب باشررد، در نانوا اینچنین نیس

چارچوب ذوالعطاش قرار خواهند گرفت و باید ر به جررز از آب ر از دیگررر مفطرررات 

یا اینکه در  دوری کنند و به ازای هر روز، دو فدیه دهند و قضای روزه بر آنان نیست

بر آنان غالب شده کرره خرروف چارچوب روزه دارانی قرار گیرند که تشنگی تا آنجا  

هالکت یا موجب هرج باشد، که در این صورت جایز اسررت برره قرردر ضرررورت آب 

بیاشامند و برای رخصت در نوشیدن آب یررک فدیرره جهررت هررر روز بدهررد و سررپس 

تا قبل از آمدن مرراه رمضرران بعرردی انجررام دهنررد کرره   -مثالً-قضای آن را در زمستان  

صیت حرج برای روزه شرردن ایررن افررراد تنهررا از اگر خصو  اقرب این دوّمی است، بله

توانند روزه نشوند و فدیه ای بر آنان جهت تشنگی نبوده بلکه از باب حرج باشد، می

  های نگرفته خود را قضا کنند.نیست، بلکه باید روزه

یکی دیگر از فضالی حاضر در جلسه پرسید: آیا افررراد نیررروی انتظررامی، ارتررش، 

 شوند؟ نان مشمول سخن حضرت عالی میمحصل، معلم و مانند آ

پاسخ دادند: هر یک از افرادی که اشرراره نمودیررد اگررر در شرررایط   عالیقدرمرجع  

توأم با حرج قرار گیرند، به گونه ای که تحمل آن مشررقت بررار و بررر خررالف معمررول 

رسید نسبت به روزه خود رفتررار طبق آنچه بیان شد و اقرب به نظر میتوانند  باشد، می

  .یندنما

 داستانی جالب در رابطه با مسأله حرج 

بررودیم، ی معظم له به مناسبت همین موضوع فرمودند: زمانی کرره در کررربالی معلرر 

شاغل بود. او  یکی از افراد متدین و با ایمان در آستان مقدس حضرت امام حسین

م. ها اندوخته ای به هررم زدم و در نتیجرره مسررتطیع شرردبرایم نقل کرد: در یکی از سال
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کار فرمایم را از این ماجرا آگاه کردم، اما او بررا رفتررنم برره حررج موافقررت نکرررد و برره 

  اخراج از کار تهدیدم نمود.

در حرج شدید قرار گرفتم و مسأله را بررا یکرری از علمررا در میرران گذاشررتم و از او 

  خواستار چاره جویی و تعیین تکلیف شرعی شدم.

  قیمت اخراجت تمام شود.او گفت: باید به حج بروی اگر چه به 

گفتم: اگر از کارم اخررراج شرروم سررابقه چهررل سرراله ام را از دسررت خررواهم داد و 

  اکنون نیز در آستانه از کار افتادگی قرار دارم و بیش از این قادر به کار نیستم.

آن عالم سخن خود را تکرار نموده و گفررت: هرریچ اشررکالی در ایررن امررر برره نظررر 

  بروی.رسد، تو باید حج نمی

رسد این پاسخ دقیق و کارشناسی شده نبوده و چه بسا چنین سخنی را با به نظر می

قاطعیت بیان کردن بر خالف شرایط استطاعت بوده، زیرا یکی از شررروط اسررتطاعت 

این است که حاجی به هنگام بازگشت به شهر و دیار خود تهی دست نشود، حال آن 

گردد، بلکه دچررار نه تنها تهی دست باز میی مذکور  که چنین فردی در فر  مسأله

شود. از این رو شخصرری کرره چنررین پاسررخی برره او داده، بایررد عسر و حرج شدید می

شد که فقهای بزرگ به چنین مواردی پرداخته اند یا نه و با آگاهی کامررل مطمئن می

 داد.از فتوی و نظر آنان با قاطعیت پاسخ می

 لیف شده روزه در تابستان و افراد تازه تك

 ای یکی دیگر از حاضران پرسید: دختری که تازه به سن تکلیررف رسرریده و در منطقرره 

 کند. تکلیف او نسبت به روزه چیست؟خشک و بسیار گرم زندگی می

معظم له فرمودند: اگر روزه گرفتن برای او طاقت فرسا باشد و نتواند آن را تحمل 

  آن را قضا کند.ال همان سی خود را بخورد و در زمستان کند، روزه

 تواند روزه بگیرد و فقط آب بنوشد؟نیز پرسید: آیا می

پاسررخ دادنررد: جررواز نوشرریدن آب در مرراه مبررارک رمضرران برررای   عالیقرردرمرجع  
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ذوالعطاش و مانند او آمده است. باید توجه داشت که نوشیدن آب از دو حال خارج 

یماران کلیوی که هرچند تشررنه نیست: یکی این که برای تأمین نیاز بدن است، مانند ب

نشوند، اما باید آب بنوشند. دیگر این که فرد احسرراس تشررنگی کرررده و بسرریار تشررنه 

شود، مانند بیماران دیابتی. در ایررن دو مررورد بایررد روزه بگیرنررد و فقررط آب بنوشررند 

هنگام نیازشان به آب و به ازای هر روز از ماه مبررارک رمضرران کرره آب نوشرریده انررد 

برنج یا نان به فقیر بدهند و روزه شرران  گرم 750مدّ طعام فدیه بدهند یعنی:  باید یک 

 ی دیگر بدهند.نیز صحیح است و قضا ندارد و به دلیل ساقط شدن قضا یک فدیه

اهلل العظمرری سررید معظم له ادامه دادند: از فقیهانِ قائل به این حکررم، مرحرروم آیررت

آب بخررورد و   گویررد:  وة الرروثقی میی خود بر عررربود. او در حاشیه  محسن حکیم

 .اش نیز صحیح است و قضا ندارد، چون چنین فردی در شمار ذوالعطاش استروزه

افزودند: البته گاهی نیز ممکن اسررت مطلررب تفرراوت داشررته باشررد،   عالیقدرمرجع  

بدین معنا که به دلیل یک گرمای شدید و غیر منتظره یررا یررک فعالیررت زیرراد برردنی و 

ی هالکررت قرررار روزه دار سخت تشنه شود، به گونه ای که در آسررتانه  استثنائی، فرد

مرحرروم  بگیرد در عین حالی کرره او نرره ذوالعطرراش و نرره در شررمار ذوالعطرراش اسررت.

ی ذوالعطرراش جرردا صاحب عروه به این صورت از مسررأله پرداخترره و آن را از مسررأله

اند و فرمرروده: او رسرر ی فردی دانسته است کرره تشررنگی برره او ضرررر میکرده و مسأله

و ما   تواند در حالی که روزه است آب بنوشد، اما باید روزه آن روز را قضا نمایدمی

اضافه کردیم به خوف هالکت موردی که موجب حرررج روز دار شررود کرره برره نظررر 

 رسد آن هم همان حکم را دارد.می

 ای زیبا درباره روزه نوجوانان قصه

زه به سنّ تکلیف رسیده و دارای بنیه ضعیف ی روزه نگرفتن دختری که تادرباره

اهلل العظمرری سررید میرررزا فرمودند: مرحرروم والررد  حضرررت آیررت  عالیقدراست، مرجع  

فرمودند: »استاد ما میرررزا علرری شرریرازی فرزنررد میرررزای می  مهدی حسینی شیرازی  



   505جلسات فقهی   جمع پراکنده : دومبخش 

که فرمود: اگر دیدید دختر یا پسری روزه دار بزرگ شیرازی  رضوان اهلل علیهما  می

نوشررد، به تازگی مکلف شده و از نظر بدنی ضعیف هست، مخفیانه و دزدانرره آب می

آن را نادیده بگیرید و بگذارید کار خود را انجام دهد و او را بازخواست نکنید، زیرا 

 .«ممکن است روزه برای او طاقت فرسا و فوق طاقت او باشد

ترراریخ، مردمرران روزگررار  اهلل العظمی شیرازی در ادامه فرمودنررد: برره گررواهیآیت

گذشته حتی کودکان شان قوی بنیه بودند و با مردمرران ایررن روز تفرراوت داشررتند. برره 

تنها یازده سررال از   عنوان مثال در تاریخ آمده است که عباس عموی پیامبر اکرم

پسرش عبررداهلل بررزرگ تررر بررود. ایررن برردان معناسررت کرره او در اثررر قرروی بررودن بنیرره، 

یف و بلوغ رسیده بود، به گونرره ای کرره توانسررت در ده سررالگی زودهنگام به سن تکل

 همسر گیرد و پس از یک سال پدر شود.

 سرگذشتی عبرت آمیز از روزه خوار معذور

معظم له ادامه دادند: روزه نوعی آزمون است برای مؤمنان. چند سال قبل به همراه 

بگیرررد و از ایررن جهررت توانست روزه  ای از فضال به عیادت بیماری رفتم. او نمیعده

گفت: اگر پزشک روزه را برای من حرام نخوانده بود، قطعرراً روزه ناراحت بود و می

 گرفتم.می

گیری، اجرت نررزد خرردا محفرروظ به او گفتم: چون به دلیل عذر شرعی روزه نمی

 است.

 خواهم.خواهم، آجر میاو گفت: اجر نمی

د: فرماینرر می  ودنررد: امیرمؤمنرراناهلل العظمی شیرازی به دنبال این قصرره فرمآیت

چه پسندیده است شبها خفتن و روزهررا  غیررر از مرراه   1حبّذا نوم األکیاس وإفطارهم؛  »

 .«مبارک رمضان  روزه نگرفتن مؤمنان زیرک و هوشمند

 
 .  145ی نهج البالغه، حکمت شماره -1
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ی شرعی و پذیرفتن آن یعنی: مالک در طاعت، امتثال امر خدا و عمل طبق وظیفه

زیرک و هوشمند فرمان خدا را با میل و رغبت و   با رضامندی است. از این رو مؤمن

گیرررد و خرد، مؤمن به هنگام سالمت با رضامندی روزه میبدون اعترا  به جان می

 خورد.ی خود را با رضامندی میبه هنگام بیماری که مأمور به افطار است، روزه

ضرر آن گاه معظم له در مقام بح  علمی فرمودند: البته مقدار رخصت در تحمل 

و این که خدای متعال تا چه حدی از ضرر را اجررازه در گرررفتن روزه داده و تررا چرره 

 حدّی از آن نهی فرموده، تشکیکی است.

روایرراتی را بررا تررواتر قطعرری   با افکنرردن نگرراهی محققانرره برره سرریره معصررومین

 بینیم، حکایت از آن دارد که آن پاکان در انجام عبادات، مانند پیاده به حج رفررتنمی

و هزار رکعت در یک شب نمازگزاردن و صدها مورد دیگر تحمررل ضرررر نمرروده و 

افکندند. سؤال این است که آیا آن پاکان ر العیاذ باهلل ر خود را به مشقت و سختی می

کردند، قطعاً چنین نبوده است، بلکه رفتار آن بزرگواران خالف دستور خدا عمل می

عبادت و بندگی خدا داللت دارد. بنابراین   بر پسندیده بودن تحمل ضرر و مشقت در

 ی »الضرر« و »الحرج« رخصت است، نه عزیمت و وجوب.قاعده

 دیدندمعصومان ضرر در عبادت را ضرر نمی 

مشقت و ضرر  به دنباله این سخنان یکی از حاضران پرسید: آیا امامان معصوم

عرفررت همرره جانبرره و کردند، یا از آن جهت که نسبت برره خرردا مرا بر خود هموار می

 دانستند؟کامل داشتند، در برابر عظمت حضرتش آن را ضرر و مشقت نمی

پاسخ دادند: بله، آنان در اثر معرفت و شررناخت کامررل برره پروردگررار   عالیقدر مرجع 

خود عبادات فراوان نموده و در برابر عظمت خدای متعررال و حررق بررزرگ او بررر آنرران،  

کنند. البته از این جهررت کرره آن بزرگررواران  نمی سختی، ضرر و مشقتی در آن احساس 

شررد، ماننررد حضرررت رسررول  بشر هستند آثار وضعی ضرر و مشقت بر آنرران آشررکار می 

شد یا حضرررت امررام حسررن  که از بسیار ایستادن برای نماز قدم شان متورم می   خدا 
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ران  ی خدا قدم شان زخمی شد. بنابراین، آن بزرگوا که در سفر پیاده به خانه  مجتبی 

 کردند. ی در عبادت را همزمان بر خود هموار می مشقت و صدمه 

رفررت، سؤال کننده گفت: با این حساب آیا رفتار آنان، ترک اولی برره شررمار نمی

 :فرمایدآن جا که خدای متعال می

نَزْلَنا َعَلْیَک اْلُقْرآَن ِلَتْشََق 
َ
 1 طه * َما أ

 . افتی طه، قرآن را بر تو فرو نفرستاديم تا به رنج

اهلل العظمی شیرازی پاسخ دادند: خیر، این گونه نیست، بلکه این سررخن خرردا آیت

از باب رضامندی از آنان و لطف در حق ایشان بود، نه از برراب نهرری. برره دیگررر بیرران، 

فرمود: »حبیرربم، عمررل تررو نیکررو و نررزد مررن پسررندیده  خدای متعال به پیامبر اکرم

 .«و خواسته نشده استاست، اما الزاماً چنین چیزی از ت

پس این مسأله، عقالئی و از باب تزاحم است و از جهت سررلبی و ایجررابی بررودن، 

شود. به عنوان مثال: تراشرریدن مرروی سررر برررای مررردان مفیررد منافاتی در آن دیده نمی

کند، در عین حال بلند نگاه داشتن آن نیررز مفیررد اسررت، است، زیرا مغز را تقویت می

ی متررزاحم وجررود زیبایی و پسندیده است. در این جررا دو فایرردهی  چون زینت و مایه

 دارد که انتخاب هر یک، فاقد اشکال و بال مانع است.

سپس معظم له در پاسخ یکی دیگر از حاضران که فرع جدیدی مطرررح نمرروده و 

درباره مالک کثیر السفر بودن و چگررونگی تحقررق آن سررؤال کرررده بررود، فرمودنررد: 

ی موجود در این مسأله آن است که مررالک، شررخص ده روز دلهنتیجه گیری من از ا

ی میان سفرهایش غالبرراً برره ده در یک جا اقامت نکند و همیشه در سفر باشد و فاصله

روز نرسد، مانند شخصی که ر مثالً ر هرهفته برره مسررجد جمکررران یررا مسررجد کوفرره و 

از فقها برآنند کرره  رود. البته این مسأله محل خالف است، زیرا برخیمسجد سهله می
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اگر سفر شخص برای کار و کسب روزی باشد باید نماز را تمام بخوانررد و اگررر جررز 

این باشد باید نماز را شکسته بخواند. من بر آنم که این امور برره عنرروان مثررال اسررت و 

خصوصیتی ندارد و مالک کثیر السفر بودن آن است که میان سفرها ر غالبرراً ر ده روز 

 فاصله نیفتد.

خواهد خانه ای بخرد، دیگری مسأله جدیدی را مطرح کرد و پرسید: شخصی می

ی مورد نظر مالک دیگری دارد یا نه. در ایررن صررورت بایررد تحقیررق داند خانهاما نمی

 کند؟ و اگر علم پیدا کند که خانه مالک دیگری دارد حکم چیست؟

ی دیگررری  نشررانه فرمودند: ید  در اختیار داشتن ملک یررا هررر چیررز  عالیقدرمرجع  

مالکیت است و در این صورت به تحقیق نیازی نیست. بله، نظر به این که علم حجت 

است، از هر طریق علم حاصل شود کرره خانرره مالررک دیگررری دارد، بایررد رضررایت و 

 موافقت او را جلب کند.

ی فحررص و تحقیررق در شرربهات موضرروعیه سپس معظم له افزودند: نظر من درباره

ا در شرربهات حکمیرره اسررت، برردین معنررا کرره فحررص و تحقیررق در همرران رأی فقهرر 

  موضوعات واجب است، به استثنای سه مورد که عبارت است از:

 طهارت و نجاست؛. 1

 حرام و حالل بودن خوردنی و آشامیدنی و پوشاک؛. 2

 عقد و نکاح.. 3

اضررافه فرمودنررد: بلرره، برره اسررتثنای سرره مررورد یادشررده از شرربهات  عالیقرردرمرجررع 

 وعیه، در سایر موارد شُبهه موضوعی باید فحص و تحقیق کرد.موض

 مباح بودن جوایز سلطان و دلیل آن 

آن گاه در همین راستا سؤال دیگری به ایررن نحررو مطرررح شررد: آیررا جرروایزی کرره 

گیرد؟ و از آن جهت که آن مال در دهد در چارچوب این مالک قرار میسلطان می

 توان آن را گرفت؟دارد میدست اوست و »ید« از مالکیت حکایت 
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توان آن را در چارچوب این مالک قرار داد، زیرا معظم له پاسخ دادند: خیر، نمی

 ای البته اگررر ادلرره .  کند ای جداگانه وجود دارد که گرفتن آن را مباح می در این جا ادله 

 ی ید استناد و به مالک آن تکیه کرد.توان به قاعدهخاص وجود نداشته باشد می

ال کننده دیگر بار پرسید: با وجود یدِ سابق آیا مالک در ایررن جررا نیررز جرراری سؤ

ی سررلطان مررال دیگررری اسررت، ولرری است؟ به دیگر بیان اگر شخص بداند که هدیرره

امروز در دست این شخص است و شخص اول مدعی اسررت کرره از او سرررقت یررا برره 

 غصب گرفته شده است، تکلیف چیست؟

رمودند: ظاهراً مالکِ ید حتی با وجود یدِ سررابق بررر آن اهلل العظمی شیرازی فآیت

کند، بله در این مطلب میان فقها خالف است. عده ای بر آنند کرره غالررب کفایت می

دانند که پیش از این یِّد  کرره کرراال را در اختیررار دارد  یررد مردم در بازار مسلمانان می

 دیگری آن را در اختیار داشته است.

 دهید؟آیا در این جا احتمال غصب نمی او دیگر بار پرسید:

فرمودند: با وجود چنین احتمالی مالک همچنان جاری است، چرره   عالیقدرمرجع  

این که در این صورت ر همین طور که در روایات شریفه آمده است ر برای مسلمانان 

مانررد وانگهرری شررارع مقرردس بررر بازاری يامن با حفظ حریم مالکیت شرعیا برپا نمی

آسان گرفته و آسانی را برای آنان اراده کرده است، آن جا که خدای متعررال بندگان  

 : فرمایدمی

ُ ِبُُكُ اْلُیْسَر َوَْل ُیِریُد ِبُُكُ اْلُعْسَر ...   1  ... ُیِریُد اَللَّ
 خواهد.خدا براي شما آسانی خواسته و براي شما دشواري نمی 

 شاگردان 

بررا تربیررت   نی شرریرازیاهلل العظمرری حرراج سررید صررادق حسرریحضرررت آیررت
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خرردمت بزرگرری برره جهرران اسررالم نمودنررد کرره هررر کرردام از ایررن ،  شاگردانی وارسته

لرره خررود منشررأ از معظمو یا وکالت امور حسبیه  ی اجتهاد  شاگردان پس از اخذ درجه

 کشررورهای مختلررفهای خود شدند و پس از مراجعه برره  خیر و برکت برای سرزمین

غیره توانسررتند آن چرره آمریکا و  کویت،  ، عراق، حجاز،  اسالمی اعم از ایران، سوریه

بودنررد، برره دیگررر بررالد اسررالمی آمرروزش دهنررد و ایتررام آل   را که از اسررتاد فراگرفترره

  را سرپرستی کنند. دمحمّ

 



 

 

 

 

 

 های  و بیانیهها از پیام ایجمع پراکنده

 اهلل العظمی سید صادق شیرازیآیتحضرت 

 

 مرجع عالیقدرهای و موضعگیریها بیانیه

العظمرری شرریرازی  در کلمررات و تالیفررات و اهلل  آیتاسالمی حضرت  های  دغدغه

سخنانشان کامال مشهود و هویدا است که معظم له برایشان غیر قابل تحمل است کرره 

به مقدساتی هتک حرمت شود و یا اینکه ندای مظلومی از دورترین نقطه عالم بشنوند 

 .و بی تفاوت از آن بگذرند

تاریخی ایشان  و به تبع دفاترشان در حرروادث های  و پیامها  و بیانیهها  موضعگیری 

خود گواه بر این مطلب است که قلب مبارک ایررن مرجررع جلیررل ،  روزهای  و رخداد

 .گذرندنمی تپد و از هر حادثه ای به آسانیمی القدر برای جهانیان

ایررن مرجررع جلیررل القرردر های  یو موضررعگیرها  توجه شما را به گوشه ای از بیانیه

 .نماییممی شیعه جلب
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 العظمى سید صادق حسینى شیرازى اهللآیت بیانیه 

 در سامرا  در هتك حرمت بارگاه مطهر ائمه مسلمین امامین عسكریین 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 منقلب ینقلبون والعاقبة للمتقینای إنا هلل و إنا الیه راجعون وسیعلم الذین ظلموا

، بررا ریخترره شرردن ام، ماهى که در آن حرمررت رسررول خرردادر ماه محرم الحر

خون فرزند گرامیش امام حسین سالم اهلل علیه، شکسته شررد برراز سررتم جویرران وکینرره 

توزان والیت همانند حرکت گذشته متوکررل عباسررى در تخریررب ضررریح پرراک امررام 

الم اهلل علیهم در و در تخریب قبور ائمه اطهار س  یدر کربالش معلحسین بن على

قبرستان بقیع، اقدام به بمب گذارش وتخریب مرقد پاک ائمه مسررلمین امررام علررى بررن 

  .محمد الهادش وامام حسن بن على العسکرش سالم اهلل علیهما نموده اند

اینجانب مراتب تسلیت خود را به حضور موالیمان ولى اهلل، ومنتقم خانرردان اهررل 

ومراتب حزن واندوه خود را در رابطه با این   ، عر  نمودهبیت عصمت وطهارت

 .دارممى ، اظهارانسانىاتفاق عظیم وجرایم منفور غیر 

از خداش متعال خواستارم تا افرادش از میان مسلمین برانگیزد که سد راه این گونه 

 اعمال ددمنشانه، بر مبناش شرع وآن گونرره کرره اقتضرراش وظیفرره شرررعى شرران ایجرراب

 حول وال قوة االّ باهلل العلى العظیم  وال .کند، باشندمى
 

 ق  1427/محرم الحرام/23چهارشنبه 
 صادق شیرازی 
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 العظمى شیرازى به مناسبت تكرار فاجعه سامرا اهللآیت بیانیه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

نُورَهُ وَلَببوْ كَببرِهَ   »یُرِیدُونَ أَن یُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِْم وَیَأْبَخ اللّهُ إِالَّ أَن یُتِمَّ

 خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولى خدا جز ایررنمى  آنها  الْکَافِرُونَ؛

 .خواهد که نور خود را کامل کند، هرچند کافران ناخشنود باشند«نمى

بلنررد بارگرراه  هاش  امروز دستان گنه کار دشمنان دین، جنایت دیگرررش آفریررد وگلدسررته 

را    محمد هررادش وحضرررت امررام حسررن عسررکرش   ضرت امام على بن ائمه مسلمانان، ح 

آسمان فرسایى که از فراز آنهررا کلمرره توحیررد »ال الرره ااّل اهلل«  هاش  ویران نمود؛ همان گلدسته 

شد تا آشکارا اعالم کند جز خداش واحررد و احررد هرریچ پروردگررارش  مى   در فضا طنین انداز 

 . مسلمانان است   وجود ندارد واین سخن، نماد ایمان ورمز وحدت 

تواند عررزم مؤمنرران نمى این قبیل اقدامات زشت وغیر انسانى به یارش خداش متعال

 آغاز نمود واهل بیت  ن را از پیمودن راهى که رسول خدارا سست کند وآنا

سرریاه ترراریخى وبررا وجررود همرره هاش  آن را ادامه دادند وشیعیان ارجمندشان طى دوره

د بررازدارد، بلکرره بررى تردیررد بررر عررزم استوارشرران در ومشکالت دنبال نمودنها  سختى

 .پیمودن این راه خواهد افزود

)کرره نوازنررده   اهلل االعظررم مهرردش موعررودبقیببةبنده به ساحت قدس موالیمان  

شررهادت مررادر   ایامدوستان وخوارکننده دشمنان است( این فاجعه دردناک را که در  

رخ داده اسررت تسررلیت  بزرگوارشان سرررور بررانوان جهرران حضرررت فاطمرره زهرررا 

کنم واز پروردگررار منررتقم مسررئلت دارم در انتقررام سررتاندن از مررى وتعزیررت عررر 

ستمگران شتاب کند ومؤمنان را پیروزش عنایررت فرمایررد کرره او توانررا، چیررره وپیررروز 

 االّ باهلل العلى العظیم وال قوّةوال حول  .است

 إنا هلل وإنا إلیه راجعون 

 ق1428الول/جمادش ا  27    صادق شیرازش 
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 العظمى شیرازى  اهللآیت بیانیه 

 به مناسبت دومین سالگرد فاجعه دردناک سامرا

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الحمد هلل الذى ال یحمد علخ مکروه سواه، والصالة والسالم علخ محمد وآله  
علخ   اهلل  ولعنة  تطهیرا،  وطهرهم  الرج   عنهم  اهلل  أذهب  الذین  الطاهرین 

 .ین إلخ قیام یوم الدینأعدائهم أجمع 

وَقَدْ مَکَببرُواْ مَکْببرَهُْم وَعِنببدَ اللّببهِ مَکْببرُهُْم وَإِن كَببانَ : »فرمایدمى  خداش متعال

فَالَ َتحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیببزٌ ذُو ا  مَکْرُهُْم لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

مکر ونیرنگ خود را به کار بردند، وهمه نیرنگ هایشرران نررزد آنها نهایت    1(1؛)انْتِقَامٍ

را از جا بر کند، گمرران مبررر ها هرچند مکرشان چنان باشد که کوه  .خدا آشکار است

که به پیامبرانش داده تخلف کند، چراکه خدا قررادر وانتقررام گیرنررده اش  خدا از وعده

 .«است

 مام حسن عسکرشش وااز جنایت شرم آور منفجر کردن مرقد مطهر امام هاد

 .دو سال سپرش شد وسرداب مقدس حضرت مهدش

گذرد ولى هنوز آوارهاش فرو ریخترره ایررن مکرران را بررر مى  از این جنایت دو سال

که به آن عمل هایى  نداشته اند ودر بازسازش آن گامى برداشته نشده است، جز وعده

 .رود جامه تحقق پوشدمى نشده وامید

نان همچنان از زیررارت حرررم تن از مؤمها  گذرد ومیلیونمى  دو سال از این جنایت

 .محرومند عسکریین
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این جنایت ودست زدن به عملیات انفجارش با همه احکام شرعى وانسانى منافات 

همان طور که بازسازش نشدن   .دارد وبا ساده ترین قواعد بین المللى در تعار  است

 .سازدنمى د شرع، عرف وحقوق بشراین دو بارگاه مصیبت بزرگى است که با قواع

در  ما را به یاد دیگر مراقد اهل بیررتشهر مقدس سامرا بقیع دیگرش است که  

سال پیش تاکنون همچنان ویران مانده است وپیکر پاک ائمه  85اندازد که از مى بقیع

 امام محمد باقر وامام جعفر صررادق مسلمین امام حسن مجتبى، امام زین العابدین،

 .خود جاش داده است را در

افزاید دستاویز قراردادن نام اسالم عظرریم مى  آنچه بر عمق فاجعه آمیز این جنایت

براش سرپوش نهادن رفتار ناصبیان ودشمنان اسالم است وآنچه بیش از پرریش اسررباب 

وافررراد ها  شود موضع توأم با بى توجهى وتماشاگرانه حکومت هررا، سررازمانمى  اندوه

 ست کرره بررراش پایرران بخشرریدن ایررن جنایررت کررم ترررین اقرردامىصاحب شأن ونفوذ ا

 .کنندنمى

تسررلیت مجرردد همرره ایررن مصررائب برره سرراحت مقرردس    این جانررب ضررمن عررر

، از پروردگار نزدیک وفریادرس مسئلت موالیمان بقیةاهلل حضرت مهدش موعود

فسد دارم در انتقام ستاندن از ستمگرانى که دست به این جنایت زدند ونیز نیروهاش م

فى االر  وگمراهى که در پسِ آنان ایستاده اند شتاب کند ودر میان مؤمنان کسانى 

را بر انگیزد که از سر اخالص وآگاهى این فاجعرره را در شررهر مقرردس سررامرا وبقیررع 

 وهو المستعان .عزیز پایان بخشند

 محرم الحرام   22

 ق .ه 1429



516      خورشیدی از افق کربل 

  یالعظمی سید صادق حسینی شیراز اهللآیت پیام حضرت 
 عصر«های به کنگره »شیعه و چالش

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الحمرردهلل رب العررالمین وصررلی اهلل علرری خیررر الخلررق محمررد المصررطفی و عترترره 

  .الطاهرین ولعنة اهلل علی أعدائهم إلی یوم الدین

 عصر« های برادران گرامی حاضر در کنگره »شیعه و چالش

 اهلل وبرکاته رحمةالسالم علیکم و

  :فرمایدمی خدای ر تبارک و تعالی ر

ا َوَسَعًة  ًَ ْرِض ُمَراَغًما َکِث
َ
ْد يِف األ جِ

َِ  ِ اِجْر يِف َسِبیِل اَللَّ  ...َوَمن َُيَ
 1. خواهد يافت ها  فراوان و گشايش هاي  و هرکه در راه خدا هجرت کند، در زمین اقامتگاه 

ت کرره آفریرردگار نظامی اسرر  اسالم رسول خدا و اسالم اهل بیتاسالم قرآن،  

وضع فرموده ها جهان و جان برای به سامان در آوردن هستی و سعادتمند کردن انسان

آن گاه که زمام امور به دست پیامبر  در طول تاریخ و به تجربه ثابت شده است .است

اکرم صلی اهلل علیه وآله و خانرردان پرراک او سررپرده شررد و آنرران بررر مررردم حکومررت 

دادنررد و انسرران را در تمررام ابعرراد و سررطوح برره سررعادت و کردنررد، هسررتی را سررامان 

  .خوشبختی بی مانندی رساندند

برادران گرامی حاضر در کنگره ر که غالب آنان مهاجران در راه خدا برروده و بنررا 

به وعده حق قرآن کریم در گستره این خاکدان اقامتگاه و گشایش یافترره انررد ر بایررد 

رای حرراکم گردانرردن اسررالم و برراز گردانرردن آن این نعمت الهی را مغتنم شررمرده، برر 
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درستی و سعادت ر که ارمغان پیامبر صلی اهلل علیه وآله وخانرردان پرراکش برره بشررریت 

که البته تحقق ایررن امررر تنهررا بررا فررراهم  .بود ر تمام تالش و توان خود را به کار گیرند

 :جمله رسد میسر خواهد بود، از آنمی آوردن تمام راهکارهایی که بدان هدف

گستراندن همه جانبه فرهنگ رسول خدا صلی اهلل علیه وآله و خانرردان پرراک    -1

او تا بدین وسیله جهان، گم شده خررود را ر کرره روزگرراران درازی در پرری یررافتن آن 

ناموفق بوده است ر بیابد و درد و درمان را بازشناسد، باشد که برره ترردریج خررود را از 

  .در برگرفته، وارهاندفساد و ستم فراگیر که جهان را 

دعوت به ایجاد صفی واحد در چارچوب قرآن کریم که خدای ر عزوجررل ر    -2

  :فرمایدمی بر آن تأکید کرده

ًة َواِحَدً  مَّ
ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
ُُكْ َفاْعُبُدوِن   ِإنَّ َهِذِه أ َنا َرب 

َ
   َوأ

  1رستید«يگانه است، ومنم پروردگار شما، پس مرا بپ امتی اين است امت شما که 

  :فرمایدمی و در آیه دیگری

ُقوِن  ُُكْ َفاقَّ َنا َرب 
َ
ًة َواِحَدً َوأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
 2 َوِإنَّ َهِذِه أ

   .اين است امت شما که امتی يگانه است، ومنم پروردگار شما، پس از من پروا کنید«

ه در کنار دعوت به ایجاد صفی واحد باید به عملرری کررردن قرروانین فرامرروش شررد

ونیز محور قرار دادن اسالم در تمام امور فراخوانررد   ...آزادی، برادری و  :اسالم، مانند

  :فرمایدمی که حضرت باری تعالی

...   ْ ِتي َتَنْت َعَلهْْيِ ْغاَلَ  الَّ
َ
ْ ِإْصَرُُهْ َواأل ُع َعْمُ  3  ...َوََيَ

 رد«دامی  آنان قید وبندهايی را که بر ايشان بوده است بر ]دوش[واز »

 
 .  92أنبیاء/ -1
 . 52مؤمنون/ -2
 .157أعراف/ -3
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  :نیز حضرتش با اشاره به برادری مؤمنان فرموده است

ُْوِمُنوَن ِإْخَوٌة ... ِْ ا ا َ  1 ...ِإَّنَّ
 به يقین مؤمنان برادران يكديگرند«  »

  :فرمایدمی  و دیگر این که

ْوَلِئَك ُُهُ اْلَكاِفُروَن 
ُ
ُ َفُه نَزَ  اَللَّ

َ
ا أ حُْكم ِِبَ َِ  ْ  2 َوَمن ِلَّ

 . خدا نازل کرده داوري نكرده اند، آنان خود کافرانند« وکسانی که به موجب آنچه

باید با تمام ابزارها و راهکارهای مشروع، ستمدیدگان جهرران، برره ویرر ه مررردم  -3

گرفتار است، یاری کرد تا به ها مظلوم عراق محنت کشیده را که همچنان در بند ستم

ی رسیدن اکثریت ملت همچنین باید برا  .بی امان رهایی یابدهای  یاری خدا از سختی

مؤمن عراق به حقوق مشروع خویش و جلوگیری از دست یابی توطئه گران برره ایررن 

بهره جست، تا مبادا برای چندمین بررار، اقلیررت بررر اکثریررت ها  حق مسلّم، از تمام توان

ملت عراق حاکم شده و دگربار ملررت مظلرروم عررراق گرفتررار کررابوس طایفرره گرایرری 

ی که طی چند دهه کام ملت عراق با زهر ستم، تلخ و تلررخ ظالمانه شود؛ همان کابوس

  .تر کرد و بالهای جبران ناپذیری بر سر این مردم فرود آورد

در پایان برگزارش چنین همایشی را به شما حاضران تبریک گفته، از خرردای نزدیررک  

 و  توفیق را برره تمررام معنررای کلمرره، در راه تحقررق اهررداف واال ها  و پاسخ دهنده به خواسته 

  . ارجمند برای شما مسئلت دارم و همو توفیق دهنده است والسالم علیکم 
 ق 1425/ربیع االول/25
 ش 1383/اردیبهشت/26

 صادق شیرازی 

 
 . 10حجرات/ -1
 . 44مائدة/  -2
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  العظمى شیرازى  اهللآیت متن پیام حضرت 
 پیرامون آینده عراق

 سم اهلل الرحمن الرحیم 

ین محمببد و الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علخ سید الرسل اجمعبب 

  .آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علخ اعدائهم الخ یوم الدین
در داخل عراق رنج دیده و یا خارج  ،فرزندان غیرتمند عراق در جاش جاش جهان

اینک نظام مستبد فرو پاشید؛ نظررامى کرره   ...از آن، السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

ن خررون و آزردن بررى گناهرران آغرراز کرررد و بررا دوران تاریک و شوم خود را با ریخت

گسترانیدن سایه شوم ترس و قتررل و هتررک حرمتهررا و شکسررتن ارزشررها و اهانررت برره 

مقدسات دینى ادامه یافت و با این سرانجام خونین که تمررام جهرران آن را دیررد پایرران 

اینک مشیت خداوند سبحان به فروپاشررى و زوال آن کررابوس کرره عررراق را از   .یافت

  .ادش و معنوش در طى چند دهه سیاه و شوم نابود کرد، قرار گرفتنظر م

اینک زمان غنیمت شمردن فرصت اسررت، امررروز را پرریش از فررردا قرردر برردانیم و 

متفاوت باز سازش کنیم و مجد و عظمت و شرافت تاریخى دیررر هاش  عراق را از جنبه

  :چند نکته اشاره کنمبینم که به می در اینجا مناسب .پاش سترگ آن را باز گردانیم

ان  علمیه سراسر شهرها که خداوند آنان را وارث هاش  برادرانم علماش اعالم از حوزه   -1

دانسررته اسررت و مرزبرران مرزهررایى هسررتند کرره ابلرریس و   انبیاء و پیروان امامان معصوم 

ه  کند، باید بیشتر از پیش به کار هدایتگرش مررردم برره را می  پیروانش همواره آنها را تهدید 

حق و گسترانیدن آرامش در جامعه و زنده کردن روح امید و تررالش در آنهررا و رهانیرردن  

  . آنان از دام یأس و ناامیدش و بازآفرینى همت بلند آنان براش بردبارش و تحمررل، بپردازنررد 

ألحملن ذنوب سببفهائکم  »   : روایت است که به حارث بن مغیره فرمررود   از امام صادق  

 1انان شما را به دوش دانایان شما خواهم نهاد( « )گناه ناد علخ علمائکم 

 
 . 162، ص8کافى، ج -1
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آقایان خطبا و سخنوران گرامى و واعظان محترم و نویسندگان متعهد که زبان   -2

امتند در داخل عراق و در کشوهاش دیگر باید رسالت خویش را در توجیرره امررت در 

مرحلرره   سررنگین آنرران در ایررنهاش  و راهنمایى آنها و یادآورش مسئولیتها  تمام زمینه

و منبرهررا و همایشررها ها حساس و با بکارگیرش رادیو و تلویزیون و نشریات و روزنامه

 .به کار برند که به حق در این باره توانا هستند  ...و

دانشررجویان   آرزوها وامیدهاش بزرگى به دانشگاههاست تا اسررتادان گرامررى و  -3

فرهنگیان   ر متخصصان وعزیز با همت بنیادین خود در راستاش غنى سازش امت از نظ

نیاز شود، بلکه بی  متعهد در تمامى تخصصها برخیزند تا این ملت شریف از بیگانگان  

تخصص وتکنولوژش باشررد وامررت را برره ترقررى و هاش  خود مددرسان دیگر در عرصه

  .»استغن عمن شئت تکن نظیره« :پیشرفت بکشانند که در حدی  شریف آمده است

زره محکم عراق وعراقیهررا برروده وهسررتند، بایررد برررای  عشایر عراقى که سپر و  -4

کرره از ایفرراش نقررش اساسررى آنهررا اش  بازسازش خود برخیزند چرا کرره مررانع بازدارنررده

و باید که در انسجام وهمدلى روز افزون براش حفظ بنیه   .فرو پاشید  ،کردمی  ممانعت

سررترده پارسررائى وهمرردلى گ  عمومى جامعه بکوشررند وامررت را در گسررترش ایمرران و

  .وفراگیر یارش دهند

نیازش آنرران بی    بر بازرگانان که خداش متعال به آنان تفضّل کرد وبا فراوانى و  -5

وچرره موقعیررت تنگنررایى سررخت تررر از آنچرره کرره   -   را در موقعیتهاش متفاوت آزمود

باید بکوشند تا ملت را در همه نیازهاش خود، اعم از تأسرریس   -  عراقیها گرفتار آنانند

کاران واعطاش دارائررى یررارش بی  راه اندازش مراکز تولیدش براش استقبال    و  مؤسسات

« ونیررز فرمرروده وانفقوا مما جعلکم مسببتخلفین فیببه»  :فرمایدیخداش سبحان م  .کنند

« بلکه فراتر از آن، جامعه را تا باالترین سطح وما أنفقتم من شيء فهو یخلفه»  :است

رده که نظام ستمگر با جنگهاش پیرراپى ممکن رشد دهند ودر بازسازش عراق زخم خو

 .سهیم شوند ،در چندین دهه آن را نابود کرده است

باشند وچه در ها جوانان عراقى که مردان فردا وامید آینده هستند چه در حوزه -6
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اکبررر، قاسررم بررن  ام حسررین، علررىبایررد از جرروانى امرر  ...کررارهرراش دانشررگاهها ومحیط

ر کشاکش زندگى الگو گرفته وبا زیور ایمرران دیگر یاران باوفایش د  ( و)الحسن

  .لذت ستیزش خود را بیارایند فداکارش و پارسائى و شکیبائى و و

پروراننررد بایررد برره زنرران امررام  زنان در عراق امررروز کرره نسررلهاش آینررده را مررى  -7

فررداکارش  در برراب عفررت و ینب کبرررش وام کلثرروم وربرراب وسررکینهز  حسین

خدمات رسانى در طى  نهى از منکر و رتر وامر بمعروف ووآراستگى با زیور اخالق ب

 .سالهاش زندگى اقتدا کنند وهماره آنان را الگوش خویش بدانند

مربرروط برره عررراق حررال  هاش  برنامرره   تشکلهاش اصالتمند که طرحها و   بر احزاب و  -8

بایسررته اسررت کرره   –همانگونرره کرره از آنهررا انتظررار مشرررود  –وآینده را به عهده دارند 

اکندگى این ملت رنجیده را به همدلى واتحاد ویکرردلى تبرردیل کننررد وایررن بررا اتکررا  پر 

کردن به نقاط مثبت ونفى مسائل ناهنجار با هر نام وشعار عملى است وباید درگیریهرراش  

پرداختن    دوره نوینى قرار گرفته است و   شخصى را پایان بخشند که عراق در روزگار و 

 . شرافتمند ناسازگار است   آرزوهاش این امت شکیبا و  ناهنجار با  به مسائل ناخواسته و 

بر تمام فرزندان عراق است اعم از زن و مرد و پیر و جوان و طلبه و کاسررب و   -9

 و بحمداهلل به خرروبى در  –بایسته است که دریابند    ...کارمند و کارگر و کشاورزان و

و نوآفرینان آن باشند،   که عراق از آنان و براش آنان است و باید بازسازان  –یابند  می

بر دوش همه است و هر رنجى اش سختیپس هر دستاوردش براش همه و هر مشکل و 

پس باید هر کس مسررئولیتهاش خررود را برره خرروبى انجررام   .نیز بر تمام آنان خواهد بود

دهد و از خونریزش پیشگیرش کنند و پاسدار عِر  و مال و دارائیهررا باشررند و در هررر 

حلرره و خانرردان و طایفرره و دانشررگاه و مدرسرره و مسررجد و حسررینیه روسررتا و شررهر و م

هیئتهاش وی ه امداد رسانى به نیازمندان را تشکیل دهند چرررا کرره خرردمت برره بنرردگان 

رسررول او وخانرردان   پسندیده ترین امور در پیشگاه خداش سرربحان و  خدا از بهترین و

 .است عصمت وطهارت

گذشته پیاپى بر مردم شررریف عررراق  هاش  تمامى رنجها و مشکالتى که در دهه   -10

فرود آمد که مهمترین آنها به علت نبودن سیستم حکومتى صحیح و صررالح اسررت، لررذا  
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شود، باید مبادش خود را از سیستم مملکررت  می  که متولى اداره کشور اش متی نظام حکو 

والتى  دارش علوش و حسینى الهام بگیرد تا بر پایه عدل و داد استوار شود و بر اساس مقرر 

چون شورا، آزادش و چند صدایى و تکثر گرایى و برادرش اسالمى و امت واحد باشررد  

نیررز کررامال  هررا  و با رأش اکثریت برگزیده شده باشد و در این نظام حقوق مشررروع اقلیت 

چرا که هر گاه حکومت برره صررالح بگرایررد، شررهرها و مررردم برره صررالح و    . حفظ شود 

یضع عببنهم أمببرهم واألغببالل اّلتببي  »   : ده اسررت خداش متعال فرمو  . گرایند می  درستى 

وأن هببذه  »   : « و فرمررود إن اإلنسان لیطغببي، أن رآه اسببتغنخ »  : « و فرمررود كانت علیهم 

 . »إّنما المؤمنون إخوة« : « و نیز خداش سبحان در جاش دیگر فرموده أمتکم أمة واحدة 

ه به العظمی شیرازی اعلی اهلل مقامه الشریف هموار  اهلل آیتمرحوم اخوی حضرت  

فرمود و بر این اندیشه بررود کرره حکومررت بایررد برره می  عمل کردن به این آیات تأکید

 شیوه حکومتداری رسول خدا صلی اهلل علیه وآله و سلم در مدینرره و امیرمؤمنرران  

پس   در کوفه به عنوان یک اسوه و الگوی ایده ال بنگرند و ببینند که آن بزرگواران

 .نار و درهمی برای خود پس انداز نکرده بودنداز رحلت بدهکار بوده اند و دی

نخستین کسی بود که اجازه داد تا علیه او تظاهرات کنند اگر چرره   امیرمؤمنان  

 .خواسته آنان ناحق بوده است

آمده است که در دوران حکومت   1  در روایت موثق شده عمار از امام صادق  

کرره در گوشرره و کنررار آن جامعه بدان جررا رسررید  کمتر از پنج ساله حضرت علی 

  2.شد و حتی صدقه خوار غیر مسلمان هم نادر و کمیاب بودنمی فقیری یافت

حکومت باید خود را به سان پدری مهربان برای تک تررک افررراد ایررن امررت رنررج 

و اشببعر قبلببک »  :برای کارگزار خود مالک اشتر نوشت  امیرمؤمنان    .دیده بداند
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و نیررز بایسررته   1«م والتکونن علیهم سبعا ضبباریاالرحمة و المحبة لهم و اللطف له

علمیه استقالل و آزادی خود را حفظ کند، در این مقطع حساس های  است که حوزه

بر تمام مؤمنان الزم و ضروری است که برای فریادرسی و مددکاری عراق مظلوم در 

روایررت رفع نیازهای انسانی تالش کنند که از رسول خدا صلی اهلل علیه وآلرره و سررلم 

مثل مؤمنان در مهربانی و دوستداریشرران بررا هررم ماننررد پیکررری اسررت کرره   :شده است

 2.آیدمی چنانچه جائی از این پیکر به درد آید سایر اعضاء با بیداری و تبداری به درد

بررا هررر رتبرره و  -و نگذارند در این برراره دیگررران از آنهررا پیشرری گیرنررد زیرررا مؤمنرران 

 .باره سزاوارتر و الیق ترند در این -جایگاهی که باشند

اما شعائر و مراسم حسینی که از شعائر الهی هستند و این امت از انجررام آنهررا   -11

عراق و به وی ه کربالی مقدس محررور اساسرری ایررن گونرره -سال محرم شده اند  ها  ده

در راه بر  باید که حکومت و امت متفقاً متناسب با شأن امام حسین   -شعائر هستند

نها تالش کنند تا برای نقاط دیگر دنیا الگو و اسوه باشند به ویرر ه اربعررین امررام پایی آ

  .رویممی که این روزها به استقبال آن حسین 

 :»قل ما یعبأ بکم ربی لوال دعررائکم« و فرمرروده  :خداوند سبحان فرموده است  -12

اه خدا، و عا به درگ»وابتغوا الیه الوسیله« و »وأن لیس لإلنسان اال ما سعی« این مثل  )د

به عنوان وسیله، و تالش کردن( که قرآن بر آن تأکید نمرروده   توسل به معصومان

است، باید همواره مبنا و اساس این امت باشد تا امور و کارها با سهولت و آسانی در 

  .مجرای خود به دور از مشکالت و رنجها پیش روند

و اهله و تذل بها النفاق     االسالم  اللهم انا نرغب الیک في دولة كریمة تعز بها

و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الي طاعتک و القادة الي سبیلک و تزرقنا بها  

 1424/صفر/9    صادق شیرازی      .كرامة الدنیا و االخره
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 نسبت به حوادث جارى در برمه عالیقدراظهار تأثر مرجع 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ضمن اظهار مراتب تاثر شدید خود بابت کشتارهاش   العظمى شیرازش  اهلل آیت

جمعررى مسررلمانان برمرره، از مجررامع اسررالمى خواسررتند ایررن جنایررات را محکرروم و در 

  .خصوص توقف هر چه سریع تر آن تالش کنند

اش طى بیاناتى در جمع عده  1387اردیبهشت ماه  23روزدوشنبه  در    عالیقدرمرجع  

خود، مراتب اندوه عمیقشان را از بابررت حرروادث از فضال، اهل علم و مؤمنان در بیت 

جارش در برمه )میانمررار( ابررراز داشررتند و از ایررن کرره مسررلمانان ایررن کشررور از سرروش 

طاغوتیان جبار در معر  کشتار جمعى، آوارگى، نررابودش و هتررک حرمررت زنرران و 

کودکان قرار دارند و نیز خسارات ویرانگر طوفان شدیدش که منرراطق ایررن کشررور را 

  .نوردیده است شدیداً اظهار نگرانى و اندوه کردند در

هاش معظم له هم چنین همرره مؤمنرران بزرگرروار را برره همیررارش و همرردلى برره شرریوه

گوناگون در جهت کاهش آالم حادثه دیدگان و آوارگان فرا خواندند؛ چرا کرره بنررا 

کسانى که در زمین اهل مهرورزش و رحمررت   :به آنچه در حدی  شریف آمده است

  .باشند از سوش آسمان مورد مهر و رحمت قرار خواهند گرفت

و ها ایشان هم چنین از مجامع اسالمى ذش نفوذ در سراسر جهان خواستند قتل عام

ها جنایاتى را که مسلمانان آن سامان درمعر  آن قرار دارند محکوم و در همه زمینه

  .در جهت توقف فورش آن اقدام جدش و شایسته کنند

در پایان از درگاه بارش تعالى گشایش این مشکل را طلررب کردنررد و بررراش ایشان  

  .قربانیان این حادثه، رحمت واسعه، و براش بازماندگانشان صبر و اجر مسئلت نمودند

دهنررد مى میلیونى ایررن کشررور را تشررکیل 15گفتنى است مسلمانان برمه که اقلیت 

دادند و حاکمان نظامى این کشررور سال هاست مورد انواع ستم و آزار و تبعیض قرار 

 سعى در قلع و قمع و ریشه کن کردن کامل آنان دارند
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 انتخابات عراق 

در آستانه انتخابات مجمع ملى عراق، حضرت آیة اهلل العظمى سید صادق حسینى 

صررادر کردنررد اش بیانیرره .ق1426ذش قعده   10شیرازش »دام ظله العالى«، روز سه شنبه  

ریف عراق را به مشارکت فعال در این انتخابررات فرررا خواندنررد وطى آن تمام مردم ش

که دغدغه اسررالم وخرردمت برره عررراق را داشررته اش وبر ضرورت انتخاب افراد شایسته

 :باشند تأکید نمودند؛ واینک متن بیانیه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 اهلل وبرکاته رحمة سالم علیکم و ملت بزرگوار عراق،

از وحساس از تاریخ معاصر عراق، بررر همگرران الزم اسررت تررا  در این برهه سرنوشت س 

در این انتخابات ر که امیدوارم به اذن خداش متعال گامى براش بازگرداندن امنیت، آقررایى،  

 . عزت ورفاه عراق زخم دیده ومردم مظلوم عراق باشد ر مشارکت فعال داشته باشند 

کنم که دغدغه وهمررت  مى   ید تأک اش  همچنین بر ضرورت واهمیت انتخاب افراد شایسته 

رود،  مررى   برره شررمار   سالم وعراق است کرره کررانون اهررل بیررت آنان مصروف خدمت به ا 

  : فرمایررد مررى   در پررى یررارش اوینررد و وتردیدش نیست که خدا یاور وپشتیبان کسانى است کرره  

 . دهد«مى اش  هرکس خدا را یارش کند، خداش متعال یارش  1؛ َمن َینُصُرُه  هلل َوَلَینُصَرنَّ ا » 

از درگاه بارش تعالى مسئلت دارم در این مسأله مهم همه ما را یارش کند وموالش 

نیررز همرره مررا را مشررمول عنایررت خرراص خررویش قرررار دهررد؛  اهلل االعظررم  بقیةمان  

مررا  2؛إنا غیر مهملین لمراعبباتکم » :همچنان که در توقیع مروش از ایشان آمده اسررت

 والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته   .کنیم«نمى در مراقبت ورسیدگى از شما سستى

 صادق شیرازى        ق1426ذى قعده الحرام  10
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 تروریستى عراق، پاکستان وافغانستان هاى  عملیات عالیقدرمرجع 

 را که علیه عزاداران صورت پذیرفت، مبارزه با شعائر الهى دانست

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

تروریستى روزهاش هاش  عملیات  العظمى سید صادق شیرازش  اهللآیتحضرت  

در کشررورهاش عررراق، پاکسررتان وافغانسررتان  اخیر را که علیه عزاداران امام حسین 

  :صورت پذیرفت وبه شهادت جمع کثیرش از مؤمنان انجامید محکوم کرد وفرمود

باشررد کرره خرردا در مى  تعدش به یکى از شررعائر مهررم خررداش متعررالها  این عملیات

 .دانسته استها از تقواش قلب قرآن، تعظیم آن را

ا زنده نگرراه داشررت، شررخص  نخستین کسى که در این امت یاد عاشورا ر   : ایشان افزودند 

 . شیعه وسنى بر آن داللت دارد هاش  بودند که روایات متعددش از کتاب   رسول اعظم 

وجسارات نشان دهنده فقدان »قدرت منطق« ها این تعدش  :ایشان همچنین فرمودند

 .دارد به »منطق قدرت« متوسل شوندمى روه هاست که آنان را وادر این گ

ایشان همچنین از کلیه مسررئوالن مربوطرره در همرره کشررورها خواسررتند تررا مراکررز اصررلى  

 . شوند را ریشه کن سازند مى   تکفیرش وافراطى از آنها تغذیه هاش  تروریسم را که اندیشه 

حرروادث علررو درجررات، وبررراش  ایشرران در پایرران از درگرراه ایررزد منرران بررراش شررهیدان  

 . مجروحان شفاش عاجل، وبراش بازماندگان شهدا صبر جمیل واجر جزیل خواستار شدند 

 انا هلل وانا الیه راجعون 
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 پیام بزرگداشت برترین همسر رسول خدا حضرت خدیجه کبری 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الطاهری اللّه علي محمد وآله  العالمین وصلوات  اللّه  الحمدللّه رب  ن ولعنة 
 علي اعدائهم اجمعین الي یوم الدین

آنقرردر عظرریم اسررت کرره ائمرره مقام رفیع ام المؤمنین حضرت خدیجرره کبررری  
بعنوان یکی از افتخارات، آن حضرت در زیارت حضرت سیدالشهداء    اطهار

  :را  فرزند خدیجه کبری خوانده و فرموده اند

 ما باد ای فرزند خدیجه کبری سالم بر ش  السالم علیک یابن خدیجة الکبری

روز عاشرروراء در خطبرره غررراء خررود و و خود آقا حضرررت اباعبررداهلل الحسررین 
  :احتجاج بر دشمنان، این افتخار را متذکر شدند و فرمودند

انشدكم اهلل هل تعلمون ان جدتي خدیجة بنت خویلد اول نساء هببذه االمببة »
یدانید که جدّة من خدیجه دختر خویلررد گیرم بر شما! آیا ممی  خدا را گواه  ؛اسالما؟

 1«خانمهای این امت که اسالم آورد؟ اولین خانمی است از
اهلل مهرردی موعررود  عجررل اهلل تعررالی  بقیةکذلک در دعای ندبه مروی از حضرت 

  :فرجه الشریف این افتخار نسبت بآن حضرت ذکرشده

 2ا«رزند خدیجه شریفه و برتر از زنهو ف  ؛وابن خدیجة الغراء»

به حضرت خدیجه کبری نشانی از مقام بسیار بلند و  این افتخارات معصومین 
لذا چه بجا و مناسب است بر مررؤمنین کرررام کرره در دهررم مرراه  .بسی عالی ایشان است

مبارک رمضان روز ارتحال این بانوی عظیم الشأن اسالم را مررورد تجلیررل قرررار داده، 
 حضرررت بقیررة اهلل األعظررم  ، مخصوصرراًیکایک معصومینکه موجب خوشنودی  

 هجری  1431/شعبان المعظم26قم مشرفه/ .عجل اهلل تعالی فرجه الشریف خواهد بود
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   العظمى سید صادق شیرازى اهللآیت بیانیه 

 ق.ه  1428به مناسبت عاشوراى حسینى 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

المص محمد  وموالنا  سیدنا  علخ  اهلل  وصلوات  العالمین  رب  هلل  طفخ  الحمد 

 وعترته الطاهرین ولعنةاهلل علخ أعدائهم إلخ یوم الدین

هرراش با نهضت عظیم خود مسیر فضیلت، بخشش وآرمان  حضرت سیدالشهدا  

آن  .واال در عقیررده واخررالق را بررراش همرره جهانیرران در طررول ترراریخ ترسرریم کردنررد

 :حضرت در وصیت جامعى که خطاب به برادرشان محمدبن حنفیه نوشررتند فرمودنررد

إني لم اخرج أشرا وال بطراً وال مفسداً وال ظالماً وإنما خرجت لطلب اإلصببالح »

من از سر خیره سرش وگردن کشى یا براش فساد ویا ستم قیام نکردم   1؛في أمة جدّی

 .وفقط براش اصالح در امت جدم قیام کردم«

 کوشش براش اصالح امت همان شاهراه صریح وروشنى است که امام حسین  

عه عاشورا با گفتار وکردار وتقریر وخون وجسم وجان مطهرشان ونیز با تقدیم در واق

خون پاک فرزندان، برادران وبستگان وهمه دار وندارشان آن را ترسرریم نمودنررد ودر 

که پاک ترررین، بررا اش  این راه حتى به اسیرش خانواده وفرزندانشان تن دادند؛ خانواده

 کررل ترراریخ یعنررى خانرردان رسررول خرردار تقررواترین وریشرره دارترررین خررانواده د

  .باشندمى

همین نهضت راستین وروشنگرانه بررود کرره راه روشررن حررق را برره امررت  

بررراش جهانیرران برره   اسالمى وتاریخ نشان داد؛ راه روشنى که رسول خرردا 

با   نهضت سیدالشهدا    .ارمغان آورد ولى بنى امیه قصد نابودش ومحو آن را داشتند

جامه اسالم بر تن کرده بود وریاست آن را بنى امیه وبنى مروان حکومتى که به ناروا  

آن را یکررى پررس از هاش  برافراشررته وسررتونهرراش  بر عهده داشتند، روبه رو شررد وطاق

دیگرش ویران نمود تا جایى که امررروزه جررز ترراریخى ننگررین وآکنررده از ماجراهرراش 
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رسیده است که امررروز نفرت انگیز چیز دیگرش از آن باقى نمانده وکارشان به جایى  

حتى اگر کسى از نسل بنى امیه وبنى مروان باشد جرأت ندارد اظهار کند من از بنررى 

 .امیه یا بنى مروان هستم

براش نمونه در تاریخ    . نمونه وجود دارد که شاهد این معنى است ها وده ها در تاریخ ده 

دالعزیزبن مررروان  آورده اند کرره یکررى از نوادگانشرران برره نررام سررعدبن عبرردالملک بررن عبرر 

وكیف  »   : وقتى علت را جویا شدند گفررت   . گریست وبه هق هق افتاده بود مى   همچون زنان 

چگونرره گریرره نکررنم در حررالى کرره از   1؛ ال أبکي وأنا من الشجرة الملعونة في القببرآن 

 . همان درختى هستم که در قرآن خاندان نفرین شده خوانده شده است؟«

همچنان استمرار دارد ومشیت الهى بر این   سین  آمیز امام ح  این اقدام موفقیت

صورتِ انجام پذیرد،  تعلق گرفته است که چنین اقدامى فقط به دست سیدالشهدا 

نه به دست کس دیگرش، حتى اگر برتر از او باشد )همانند جررد بزرگوارشرران پیررامبر 

در اکرم، پدر گرامى شان امیرمؤمنان، مررادر ارجمندشرران حضرررت فاطمرره زهرررا وبرررا

 .گرانقدرشان امام حسن مجتبى صلوات اهلل علیهم اجمعین(

 که بارها وبارها بر زبان معصررومینوتورش« است  تر مِّهمان »وِ  امام حسین  

ایشان تنهررا امررامى هسررتند کرره خررداش   .در زیارات به این لقب از ایشان یاد شده است

روشررنگرانه وسرریره  وگسترده برگزیررده تررا بررا سررخنانِاش  متعال براش این اصالحِ ریشه

پربارشان نقاب از چهره طاغوتانى برکشند که به دروغ جامه مسلمانى بر تررن نمودنررد 

 .زدند وآنان را در پیشگاه تاریخ رسوا نمایدمى ودم از اسالم

امام حسین   پرریش وپررس از    اگر نهضت  او که  نبود یزید وهمقطاران 

کردنررد، چگونرره را غصررب    او بودند وبه نیرنگ وزور خالفررت رسررول اهلل 

 شدند؟مى رسوا

هزار تن انسانِ بررى ها  نبود شخصى چون حجاج که ده  اگر نهضت سیدالشهدا  
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کرد ومررى گریانیررد، مى گناه را در معر  شکنجه وقتل قرار داد ولى مردم را موعظه

 شد؟مى چگونه رسوا

الرردین ایرروبى   ررى نقرراب از چهررره صررالح  اگر این نهضت نورانى نبود کِ

اهررل  مى   برداشته  به  او کسى است که مسلمانانِ منتسب  را در   بیررتشد؟ 

هزار یررک ها کرد ومى کشت وزنان وکودکان وپیرانشان را دهمى  شهر خود محاصره

 .فرستادمى آتشهاش جا به کام شعله

توانست مروانیان، عباسیان وعثمانیرران را مى اگر این نهضت مبارک نبود چه کسى

کرسى ریاست مسلمانان تکیه زدند واز هیچ سررتم وآزارش  به نام اسالم برها ر که سال

 در حق بى گناهان خوددارش نکردند ر رسوا کند؟

در این روزگار نیز ر که عصر دانش وآزادش خوانده شررده اسررت ر چرره کسررى غیررر از  

توانسررت طرراغوت  مى  وعاشورا وزیررارت وکررربالش معررالش آن حضرررت   امام حسین  

نفر از ملت ستمدیده عررراق را  ها  همان کسى که میلیون   عراق یعنى صدام را مفتضح کند؟ 

آواره کرررد ومررورد شررکنجه وقتررل قرررار داد ومیلیاردهررا ثررروت ایررن کشررور را صرررف  

 . زودگذر وشخصى خود نمود هاش  جنگ وهوس هاش  برافروختن شعله 

چراغ عظیمى خواهد بود کرره نرره فقررط راه مسررلمانان،   وبدین سان امام حسین  

دهررد واسررالم صررحیح مى  کند وخیر وشررر را نشررانمى  یت را روشنبلکه راه همه بشر

 .نمایدمى وواقعى را از اسالم ساختگى باز

بینیم ستمگران ر در کررل ترراریخ واز روزگررار شررهادت آن مى  از همین روست که

ومجالس عزادارش ایشان مقابله ومبارزه کرده   حضرت تا به امروز ر با امام حسین  

ى در زدودن شعائر حسینى وهرچیزش دارند که به نحوش با ایشان اند وبا تمام توان سع

گونرراگون ماننررد تخریررب هاش این زمامداران ستمگر این کار را به شیوه  .مرتبط است

وهدم وانفجار شهر مقدس آن حضرت، کشتار زنان وپیروان وکودکانى که برره اقامرره 

ن فرهنررگ وشررعائر عزاش ایشان مشغولند، نشر فرهنگ معاویه ویزیررد، ومسررخره کرررد

 .دهندمى انجام امام حسین 
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وعده  خداش متعال بر زبان سیدالمرسلین اما به رغم این همه تالش مذبوحانه،

جز استحکام ودوام وبقاش هرچه بیشررتر فرهنررگ اش  داده است که این اقدامات نتیجه

 .وشعائر حسینى دربر نخواهد داشت

فببر واشببیاُع الضبباللة فببي محببوه  ولیجتهببدّن ائمببُة الک »   : فرمودنررد   رسول خرردا 

؛ پیشوایان کفر وپیررروان گمراهررى در  وتطمیسه، فال یزداد أثره إال ظهورًا وأمره إال علوًا

اش  نتیجرره هررا  امام حسین، تالش بسیار خواهند کرررد ولررى ایررن تالش هاش  محو ونابودش نشانه 

 . جز باالگرفتن وظاهرشدن هرچه بیشتر آثار وامر او دربر نخواهد داشت«

اغوت عراق در روزگار ما چه بسیار افرادش را کشت وشکنجه وزندان کرررد تررا ط

با پاش پیاده به زیارت ایشان بروند ولررى امررروزه جهرران  نگذارد زائران امام حسین 

میلیونى از زوار مرد، زن، جوان وپیرش است که ساالنه چنرردبار در هاش  شاهد کاروان

وصدها ها باران وآفتاب سوزان، شب وروز دهایام زیارتى ایشان در سرما وگرما وزیر  

-ند که در روایات پیامبر واهررلپیمایند تا به ثواب عظیمى دست یابمى  کیلومتر راه را

دارد پرراداش مررى  در این روایات براش هر گامى که زائر بررر  .وارد شده است  بیت

 .حج وعمره وعده داده شده است

، بقایرراش ه برکررت امررام حسررین خررواهم برر مى این جانب از درگاه خداش متعال

که در همه جا وبه خصوص در کشررور سررتمدیده، صرربور وارجمنررد عررراق هایى  ستم

 .شود هرچه سریع تر به پایان برسدمى متوجه پیروان امام حسین 

وخون  خواهم که با تعجیل در فرج فرزند امام حسین مى از درگاه بارش تعالى

مهدش موعود ر ارواحنا فداه وصلوات اهلل علیرره ر األعظم    بقیةاهللخواه ایشان حضرت  

بر همه جهانیان منت نهد وهمه مؤمنان را بر صالح وسعادت وتوافق با همدیگر موفق 

 .وما توفیقخ إالّ باهلل علیه توكلت وإلیه أنیب .بدارد

 صادق شیرازش 
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 بی حرمتی به ساحت مقدس قرآن کریم محكوم نمودن

العظمی شیرازی در محکومیت برری حرمترری برره سرراحت مقرردس اهلل  آیتحضرت  

بی حرمتی به ساحت   :فرمودند  اقشار مختلف جامعهدر دیدار جمعی از فضال و  قرآن  

  .مقدس قرآن کریم، بی حرمتی به تمام مقدسات آسمانی است

دراز شدن دست تجاوز به سوی قرآن کریم آغاز ظلمرری اسررت   :معظم له افزودند

بررر   .این آتش افررروزی خشررک و تررر را بسرروزاندهای  رود زبانهمی  بیم آن  بزرگ که

 برررهایی  کسی پوشیده نباشد که دستانی شوم هر از گاهی در جای جررای جهرران فتنرره

انگیزند و در پی آنند تا جوامع اسالمی را درگیر اضطراب، بی ثبرراتی و آشررفتگی می

  .مارگرانه را پیاده سازندشومِ درازمدت استعهای کنند و از همین رهگذر طرح

العظمرری شرریرازی دام ظلرره در پایرران برره مسررئولیت جهانیرران و اهلل آیررتحضرررت 

پیش از آن کرره آثررار منفرری ایررن   :بزرگ جهانی اشاره نموده، فرمودندهای  شخصیت

شنیع و رسوا گریبان همه را بگیرد، دولت هررا، برره ویرر ه صرراحبان نفرروذ جهرران ی  فتنه

 .در نطفه خفه کنندموظفند آن را مهار و 

 العظمى شیرازى اهللآیت بیانیه دفتر 

 درخصوص شهادت مظلومانه زائران حرم حسینى در بغداد وحل ه 

تروریسررتِ تکفیرررش، هرراش  شرم آور وکینه توزانه گروههاش  در پى سلسله جنایت

بعثى ووهابى در شهرهاش بغداد وحلّه صدها تررن از زائررران حرررم موالیمرران حضرررت 

ر که با پاش پیاده قصررد زیررارت آن آسررتان مقرردس را داشررتند ر شررهید     سیدالشهدا

برردین مناسرربت، بامررداد امررروز چهارشررنبه هفرردهم صررفر    . شرردند ومجررروح 

العظمررى سررید صررادق    اهلل آیررت ( دفتررر  1385اسررفندماه    16)   1428المظفررر  

ایررن جنایررات ننگررین را محکرروم اش  در شهر مقدس قررم بررا صرردور بیانیرره  شیرازش

خیانت پیشه وفاسررق، واسررتمرار هاش  تروریستهاش  را به بى اعتنایى به تالشومؤمنان  

 :اینک متن بیانیه .بیشتر وگسترده تر شعائر حسینى فرا خواند
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

العظمى سید صادق شیرازش عملیات تروریستى روز گذشته را که یکصد   اهلل آیت

را در طى مسیرشرران بررراش   م حسین  شهید وصدها مجروح برجاش نهاد وزائران اما

ایشان از درگاه خررداش متعررال مسررئلت   .زیارت اربعین هدف قرار داد محکوم کردند

نمودند شهیدان ایررن حادثرره را مشررمول رحمررت واسررعه خررود قرررار داده، آنرران را برره 

ملحررق نمایررد ومجروحرران را شررفاش عاجررل،  اصررحاب حضرررت سیدالشررهدا 

 بقیةاهللل واجر جزیل عنایت فرماید وموالیمان حضرت وبازماندگان آنان را صبر جمی

تعالى فرجه الشریف همگى را تحت توجهات خررود    االعظم مهدش موعود عجل اهلل 

 .قرار دهند

والبترره بررا رعایررت ها ایشان همچنین از مؤمنان خواستند برردون اعتنررا برره تروریسررت

را بررا کیفیررت  احتیاط وحزم ودوراندیشى، مراسم عررزادارش حضرررت سیدالشررهدا 

ولینصبنّ لهببذا » :فرمودند حضرت زینب  .بیش از پیش برگزار نماینداش  وگستره

ال یببدرس أثببره علببخ كببرور اللیببالي الطف علم لقبر أبیک سببید الشببهداء

ولیجتهدنّ أئمة الکفر وأشیاع الضاللة في محوه وتطمیسه، فببال یببزداد   ...واألیام

تعال با گروهى از این امت پیمان بسته کرره بررراش ؛ خداش مإالّ علوّاً وأمره إالّ ظهوراً

برپا کنند که هیچ گاه از میان نرود وگررذر شرربان اش  نشانه  طف ومرقد سیدالشهدا  

وروزان نشان آن را نزداید، وهر قدر پیشوایان کفر وپیررروان گمراهررى در زدودن واز 

 .شود«مى ه تربین بردن آن بکوشند روز به روز اثر آن پدیدارتر، ونام آن بلندآواز
 دفتررر

 العظمى سید صادق شیرازش  اهللآیت 
 شهر مقدس قم 
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   انفجار جنایتكارانه و خونین اى طى بیانیه عالیقدردفتر مرجع 

 زاهدان را محكوم کرد  مسجد امام على بن ابیطالب 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 بشررته در مسررجد امررام علررى بررن ابیطالرر در پى اقدام تروریسررتىِ هفترره ش گذ

 از نمازگزاران و پیررروان اهررل بیررت  زاهدان که موجب به شهادت رسیدن جمعى

 بعدش آن کرره برره مررردم مررؤمن آن سررامان صررورت گرفترره وهاش  گردید و نیز تعر 

العظمررى حرراج سررید صررادق حسررینى   اهلل آیررتحضرررت    عالیقدرگیرد، دفتر مرجع  مى

با صرردور  (11/3/1388)نى شیرازش دام ظله در قم، روز دوشنبه هفتم ماه جمادش الثا

  .این اقدام تروریستى را محکوم کردنداش بیانیه

  :متن بیانیه به این شرح است

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الحمد هلل ربّ العالمین والصالة والسالم علخ محمّد وآله الطاهرین ولعنة اهلل  
 .علخ أعدائهم أجمعین إلخ قیام یوم الدین

زاهرردان، چهررره  نفجار مسجد امام علررى بررن ابیطالرربااقدام تروریستى که در 

نمود و طى آن دهها تن از مؤمنرران نمررازگزار برره شررهادت رسرریدند، از سرروش مرجررع 

العظمررى سررید صررادق حسررینى شرریرازش دام ظلرره برره شرردت   اهلل آیتحضرت    عالیقدر

  .محکوم شد

از ها یسررتکینه و دشررمنى ترور  :معظم له درباره ش این اقدام جنایتکارانه فرمودند

تنها از آن جهت است که اینان به خداش عزیز ایمان آورده و از   پیروان اهل بیت

دو امانت گرانبهاش پیامبر اکرم، یعنررى کترراب خرردا و اهررل بیررت آن حضرررت علرریهم 
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در   ل بیتى کرره تنهررا جانشرریان رسررول خررداکردند؛ اهمى  پیروش  الصالة والسالم

  .میان امتش هستند

چنین از مراکز علمررى و دینررىِ پیررروان دیگررر مررذاهب اسررالمى ، همعالیقدرمرجع  

آموزشررى، زمینرره ش تکفیررر، افررراط و هاش خواسررتند بررا هرردایت و جهررت دادنِ شرریوه

  .خشونت را از بین ببرند تا تربیت و آموزش تروریست از بین برود

هرراش العظمى شیرازش به همین مناسبت و برره منظررور همرردردش بررا خانواده  اهلل آیت

دان و مجروحان این اقدام تروریستى و محکوم کررردن آن و اقرردامات بعرردش بررر شهی

تعطیررل کرررده و از ( ضد مؤمنانِ آن سامان، درس خارج فقه خررود را امررروز )دوشررنبه

خداش متعال براش شهیدان مظلوم این فاجعه، رحمت واسعه و براش بازمانرردگان آنرران 

  .اجل مسئلت نمودندصبر جمیل و اجر فراوان و براش مجروحان شفاش ع

 إنّا هلل وإنّا إلیه راجعون

 هر 1430جمادش الثانى/  7

 العظمى اهللآیت دفتر 

 سید صادق حسینى شیرازش دام ظله 
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 در کربالی معلی  عالیقدردفتر مرجع 

 تروریستی به کلیسای بانوی نجات را محكوم کرد ی حمله

 

بغداد ی کرّادهی منطقه تروریستی اخیر به کلیسای بانوی نجات دری  در پی حمله

جهرران تشرریع   عالیقرردرزخمی به همراه داشت، دفتررر مرجررع    73کشته و    52که حدود  

طی بیانیه ای این اقدام  العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیاهلل آیتحضرت  

های دستگاهی جنایتکارانه را محکوم کرد و حفظ جان شهروندان بی گناه را بر عهده

  .تامنیتی کشور دانس

 :متن پیام به شرح ذیل است

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

أجمعین   الخلق  اشرف  والصالة والسالم علي محمد  العالمین  الحمد هلل رب 
 وعلي آله الطیبین الطاهرین 

عَنِ الَّذِینَ لَْم یُقَاِتلُوكُْم فِببي الببدِّینِ وَلَببْم  هلللَا یَنْهَاكُُم ا: »فرمایدمی  خدای متعال

طِینَ هللمِّن دِیَارِكُْم أَن َتبَرُّوهُْم وَُتقْسِطُوا إِلَْیهِْم إِنَّ ا یُخْرُِجوكُم    امررا 1؛یُحِبُّ الْمُقْسببِ

خدا شما را از کسانی که در يکارا دین با شما نجنگیررده و شررما را از دیارترران بیرررون 

دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشرران عرردالت ورزیررد، زیرررا خرردا نمی  نکرده اند، باز

 «داردمی ادگران را دوستد

ی زشت و انسرران سررتیز و وجرردان مررردهی تروریسم هر روز بیش از گذشته چهره

دینی های  خود را آشکار تر کرده، با رفتار جنایتکارانه، دشمنی خود را با تمام آموزه

گذارد، چراکه اقدام تروریستی جنایتکاران بر ضررد می  و سنت ها، بی پرده به نمایش

 
 . 8آیه سوره ممتحنه، -1
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زخمی بر جای گذاشت و نیز صدها   73کشته و    52وی نجات که بیش از  کلیسای بان

  .گواهی بر این ادعاستها جنایات خونبار تروریست

در کررربالی معلرری   العظمرری شرریرازیاهلل  آیررتحضرررت    عالیقرردردفتر مرجررع  

امنیترری و متولیرران های  تروریستی و ضد انسانی را محکوم کرده، از دستگاههای  اقدام

همه جانبه برای حفظ امنیت و دستگیری آمران، های خواهد با تالشمی  امنیت کشور

طراحان، مدیران و عوامل اجرای چنین جنایاتی را دستگیر کنند و برره دسررت عرردالت 

 و خدا را از آنچه سررتمکاران  1؛وَالَ َتحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِالً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ»  بسپارند

 .«کنند غافل مپندارمی

 . ش10/8/1389  .ق1431 ذی القعدة الحرام.24
 لعظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیااهلل آیت دفتر 

 کربالی معلی 

 
  .42سوره ابراهیم، آیه -1
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 ها  محكومیت جنایت خونبار تكفیری

 از سوی دفتر مرجع عالیقدر در کربالی معلی

 

تکفیررریِ تروریسررت در برره خرراک و خررون هررای در پرری اقرردام جنایتکارانرره گروه

، دفتر مرجررع عالیقرردر جهرران تشرریع از زائران بی دفاع امام حسین  تنها  کشیدن ده

در کربالی معلی طرری  العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیاهلل  آیتحضرت  

بیانیه ای این جنایت خونبار را محکوم و بر ضرورت تأمین فراگیررر امنیررتِ مسرریرهای 

 :تاین بیانیه به شرح زیر اسی ترجمه .زائران حسینی تأکید کرد

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

وآله   أجمعین  الخلق  أشرف  علي  والسالم  والصالة  العالمین،  رب  الحمدهلل 
 الطیبین الطاهرین  

برره ؛  إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِببیٍم و وَإِنَّ الْفُجَّببارَ لَفِببي َجحِببیٍم: »فرمایدمی  خدای متعال
گنهکرراران در دوزخ جررای  یقین، نیکان در نعیم )بهشررت( هسررتند و قطعرراً برردکاران و

 1«.دارند

جنایتکررار، از دل هررای دسررتهای جنایتکررار و خررونریز وهابیررت کرروردل و بعثی

یزیدی بیرون آمده و جنایات خونین اخیر را بوجررود های  جهالت و کینههای  تاریکی

مررومن و پرررورش یافترره در مکتررب های  آورده است، از این رهگذر شماری از انسان

بدون این که جرم و گناهی مرتکب شده باشررند برره ،  هارتاهل بیت عصمت و ط

خاک و خون کشیده شدند و عده زیادی مجروح و جمع کثیری نیز به شهادت نائررل 

  .گشتند
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علی رغم جنایات این سرکشان کینه توز، دشمنان خدا، اسالم و انسانیت، هررر آن 

 بررر صرررالبت، مقاومرررت و عررزم ملرررت صررربور و دوسررتداران و فرررداییان حضررررت

شود و هر لحظرره در ادامرره راه سررید و می  افزوده  و خاندان رسالت  سیدالشهدا

افزایش همه  .پایدار و پویاتر خواهند شد ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین

بهترین گواه بر ایررن ادعررا   کشورهای مختلفاز عراق و    زائران امام حسینی  ساله

  .است

قدر در کربالی معلی این جنایررات هولنرراک و مسئوالن و اعضای دفتر مرجع عالی

خواهنررد تررا مسرریرهای می فاجعه غیر انسانی را محکوم نموده و از مسررئوالن ذی ربررط

تروریسررم و خاسررتگاه ی حرکت زائران حسینی را ایمن سازند و با ترردابیر الزم ریشرره

ترراوا و این رفتار را بخشکانند و جنبش فکریِ همه جانبه و عمیق علیه تمام تحرکات ف

  .خشونت گرا و تکفیر کننده پدید آورندی اندیشه

مردم با ایمان، تمام جوانب احتیرراط های  عزاداری و تودههای  همچنین تمام هیئت

را رعایت کرده و با مأموران امنیتی، نظامی و انتظامی همکرراری نماینررد و همررواره برره 

  .بهره گیرند مام حسینجاودان قیام اهای شعائر حسینی پایبند باشند و از آموزه

در پایان از خدای متعال مسئلت داریم شهدای این راه را در جوار رحمت خویش 

محشورشان سازد و برره بازمانرردگان آنرران اجررر   جای داده و با اصحاب امام حسین

فراوان و صبر زیبا وبه مجروحان این فاجعه شررفای عاجررل و کامررل عنایررت فرمایررد و 

ت بقیة اهلل األعظم امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف همگی را از عنایات حضر

 .برخوردارشان کند
 (2/11/1389ق) 1432صفرالمظفر17

 العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیاهلل آیت دفتر 
 کربالی معلی 
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 ظمى شیرازىالع اهللآیت پیام دفتر 

 به مناسبت حوادث خونین شهر تلعفر عراق 

 

 1428عثى ر وهابى که در روز سه شنبه هفررتم ربیررع االول بهاش  جنایات تروریست

تن وزخمى شدن ها انجام شد منجر به شهادت ده 1386مصادف با هفتم فروردین ماه 

العظمى سررید صررادق   اهلل آیتدفتر    .صدها نفر از شیعیان مظلوم شهر »تلعفر« عراق شد

جهررانى هاش  مؤسسررهاین جنایت ددمنشررانه را محکرروم کرررد واز  اش  شیرازش طى بیانیه

را به حذف تدریس تفکررر تکفیرررش در مرردارس ها خواست تا با وضع قوانینى، دولت

 .کشورهاش خود وا دارند

 :متن پیام به این شرح است

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 إنا هلل وإنّا إلیه راجعون
در پى جنایات خونبار شهر تلعفر در روز سه شررنبه هفررتم ربیررع االول مصررادف بررا 

تن از زن ومرررد وپیررر وجرروان وخردسررال را ها  م فروردین سال جارش که جان دههفت

 اهلل آیررترا بررر سرراکنانش ویررران کرررد،  ها  گرفته وصدها زخمى برجرراش نهرراد وخانرره

کننررد، چرره ایررن کرره ایررن شررهدا از آن رو مى  العظمى شیرازش این جنایت را محکرروم

اهلل پروردگررار مررا،  :گفتنرردمى تکفیرش شدند کههاش  کینه تروریستهاش  قربانى شعله

 .امامان ما هستند پیامبر ما، وامامان از اهل بیت ومحمد

 :نمایدمى در این زمینه یادآورش چند مطلب ضرورش

دولتى کرره مسررئولیت سرپرسررتى بازمانرردگان شررهیدان را بررر عهررده هاش  مؤسسه  .1

ن افررزایش یابررد تررا دارند، باید با تمام ظرفیت به فعالیت وا داشررته شرروند وبودجرره شررا

 .نیازهاش بازماندگان شهیدان تأمین شود



   541شیرازی   العظمی  اهللآیت  حضرت  هایبیانیه  و هاپیام از جمع پراکنده : دومبخش 

تغذیه فکرش وپناه دهندگان به آنها را هاش  باید با تروریسم مبارزه کرد وکانون  .2

جهانى با تصویب قرروانینى هاش  به همین منظور به جاست که مؤسسه  .از میان برداشت

رس کشورشان جلرروگیرش را ملزم کنند که از تدریس تفکر تکفیرش در مداها  دولت

 .خارجى گرش پیشگیرش شودهاش کنند تا از پدید آمدن نسلى تروریست، با گرایش

 که با انگیررزه سیاسررى ر فکرررش از تروریسررم وافراطررى گرررش حمایررتهایى  دولت

کنند بدانند که روزش خود قربانى دست پروردگان خویش خواهند شد، چه ایررن مى

یِّئُ إِلَّببا بِأَهْلِببهِ  ...»  :ستکه وعده حق تعالى تغییر ناپذیر ا ؛ ...وَلَا یَحِیببقُ الْمَکْببرُ السببَّ

 .گیرد«نمى ونیرنگ زشت جز يدامنا صاحبش را

»من أعان ظالمرراً سررلطه اهلل علیرره؛ آن   :فرمایدمى  نیز در همین معنا روایتى است که

 .که ستمگرش را یارش کند، خدا ستمگر را بر وش مسلط خواهد کرد«

دینى ومذهبى است که ماجراها وتفکرهرراش تکفیرررش هاش  وشخصیتبر نهادها    .3

را رسوا کنند وبداننررد کرره شررومى وخطررر ایررن ماجراهررا پرریش از دیگررران گریبررانگیر 

ومرردارس ها  خودشان خواهد شد، وبکوشررند جایگرراه خررود را ر کرره اکنررون دانشررگاه

 .تکفیرش ربوده اند ر بازپس ستانند

محمد مصطفى وخانرردان پرراکش، برره ویرر ه در پایان، خداش را به حرمت حضرت 

خوانیم تا شهیدان ایررن حادثرره مى اهلل ر که درود خدا بر همگى شان باد ر  بقیةحضرت  

را مشمول رحمت واسعه خود گرداند وبازماندگان شان را صبر واجر فررراوان عنایررت 

 .ومجروحان را شفاش عاجل عطا فرماید که همو نزدیک و اجابت کننده است
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 اهلل العظمی شیرازی ت اد جهانی آیپیام بنی 

 به مناسبت رخدادهای اخیر بحرین 

در پی اعتراضات مردم بحرین علیه رفتارهای حکومت بحرین و کشررته و زخمرری 

شدن شماری از شررهروندان حررق طلررب و برری دفرراع بحرینرری، بنیرراد جهررانی حضرررت 

  :العظمی شیرازی پیامی به شرح زیر صادر کرداهلل آیت

 

 رحمن الرحیم بسم اهلل ال

والمرسلین   األنبیاء  أشرف  علي  والسالم  والصالة  العالمین  ربّ  هلل  الحمد 
  .محمد وأهل بیته الطاهرین

   : فرماید می   خدای متعال 

ِه َراِجعََوَن   ا ِإَلیََْ ِ َوِإنَََّ ا َلِلَّ اُلوْا ِإنَََّ یَبٌة قَََ صََِ اَبْمُ م  صَََ
َ
ِذیَن ِإَذا أ اِبِریَن الَّ ِر الصَّ »َوبَشِّ

وَلِئَک َع 
ُ
ُْهَتُدوَن«أ ِْ وَلِئَک ُُهُ ا

ُ
ٌة َوأ ْ َوَرْْحَ ِ

مِّ ن رَّ ْ َصَلَواٌت مِّ  1. َلهْْيِ

با توجه به شرایطی کرره جهرران اسررالم را در بررر گرفترره اسررت، مسررئولیت پررذیری، 

و دفاع از سررتمدیدگان برررای ها  و داراییها  مشارکت برای رفع ستم، حفاظت از جان

  .عی تمام مؤمنان استشری رسیدن به حقوق مشروعشان وظیفه

از این خاستگاه و بررا توجرره برره اهمیررت حرروادثی کرره در کشررور بحرررین و برخرری 

کشورهای اسالمی بوجود آمده است، کمال تأسف خود را از به شررهادت رسرریدن و 

به خون غلتیدن شماری از شهروندان مؤمن بحرینی ابراز داشته و خود را شریک غررم 

خررواهیم برره مطالبررات می انیم و از حکومررت بحررریندمرری بازماندگان شهدای این راه

شهروندان گوش فرا دهد و از برخورد خشن با تظاهرات کنندگان و سرررکوب آنرران 
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را تجدیررد و آرامررش و تظرراهرات هررا خودداری نمایند، چرررا کرره خشررونت، درگیری

  .مسالمت آمیز را به خشونت و جنایت خواهد کشاند

مرردنی و  هررای  ا ایمرران و بزرگرروار بحرررین از راه ملت برر های تحقق بخشیدن به خواسته 

جهان را در کنار خود دارد ر و اینکه  های  مسالمت آمیز ر که همدلی و همراهی تمام ملت 

  . ما از حکومت بحرین است ی  فرجام کار به خشونت کشیده نشود، دیگر خواسته 

نسرربت   العظمی حاج سید محمد حسینی شرریرازیاهلل  آیتمرجع راحل حضرت  

مختلررف زنررگ های  آن در مناسرربتی  نبودن آزادی و پیامدهای سنگین و شکننده  به

خصوصررا در هررا »اصررل شررورا برررای حکومت:خطررر را برره صرردا درآورده و فرمودند

به همان اندازه ها اسالمی در حکم سوپاپ اطمینان است، چرا که انسانهای  حکومت

به دیگر بیان همان گونرره .مندندکه به غذای جسم احتیاج دارند، به غذای فکر نیز نیاز

 که انسان گرسنه، با اعتصاب و تظاهرات علیه کسی که او را گرسنه نگاه داشررته قیررام

»از مستمندان در شگفتم که چگونه بر ضد :کند ر چنان که در این باره آمده استمی

کنند« ر همان گونه اگر ملتی از سرروی حاکمرران نمی  ثروتمندان شمشیر نکشیده و قیام

را مصادره کرده و نقررش او را اش  ورد مشورت قرار نگیرد، بر ضد کسی که اندیشهم

 .«نگاه داشته، قیام خواهند کرداش نادیده گرفته و گرسنه

بنابراین بر حکومت بحرین الزم است کرره مطالبررات تظرراهرات کننرردگان را درک و در  

ه اقلیررت حرراکم در  وانگهرری پسررندیده نیسررت کرر . تعامل با آنان رفتاری نیررک در پرریش گیرد 

  برخورد با اکثریت با سیاست اجبار و رفترراری سررلطه گرانرره برخررورد نماینررد و آنچرره را کرره 

نباید فراموش کرد که ترراریخ ثابررت کرررده اسررت اسررلحه و    . پسندند بر آنان تحمیل کنند نمی 

سرنیزه در رویارویی با صاحبان حق و ستمدیدگان هیچگاه کارآمد نبوده است، بلکه عمررل  

واست اکثریت، ایجاد جامعرره ای چنررد صرردا، گررردش مسررالمت آمیررز قرردرت، فررراهم  به خ 

آوردن آزادی ها، اعمال اصل شورا و پایبندی به عرردل و نیکرری مهمترررین راه برررای حرراکم  

ساختن آرامش، امنیت و دوری جستن از بحران هاست و در ایجاد نظررامی حررق گرررا، آزاد،  

  . ن ترین راه حل است عدالت گستر و فضیلت گرا و پرهیزگار آسا 
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اهلل العظمی شیرازی بر حرمت ریخررتن خررون   تدر خاتمه بنیاد جهانی حضرت آی

ها خواهیم شر فتنهمی بی گناهان و تضییع حقوق مردم تأکید کرده، از خدای عزوجل

ی اسالمی دور بدارد، شهیدانشان را از رحمت گستردههای  را از سرزمینها  و نیرنگ

زماندگان شان را صرربر و آرامررش عطررا فرمایررد و مجروحرران را خویش برخوردار و با

 .شان را برآورده سازد که واهلل سمیع علیم، آمینهای شفای کامل و خواسته
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 به مناسبت   عالیقدرپیام دفتر مرجع 

 فاجعه بزرگ جاری شدن سیل در پاکستان 

آواره بر ها در پی جاری شدن سیل ویرانگر در پاکستان که صدها قربانی و میلیون

ق مصررادف بررا  1431جررای گذاشررته، روز پررنج شررنبه هشررتم مرراه مبررارک رمضرران 

العظمرری حرراج سررید اهلل  آیررتجهان تشرریع حضرررت    عالیقدر، دفتر مرجع  28/5/1389

در قم طی پیامی مسلمانان را به یرراری مررردم مصرریبت زده   صادق حسینی شیرازی

 :باشدمی متن پیام به شرح زیر .آن کشور فراخواند

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الطاهرین و لعنة   آله  العالمین والصالة والسالم علي محمد و  الحمدهلل رب 
 اهلل علي اعدائهم أجمعین 

مثببل المببؤمنین فببي تببوادهم وتببراحمهم، كمثببل : »فرمایندمی  پیامبر اکرم

مؤمنرران در مهرررورزی ؛   الجسد، إذا اشتکي بعضه تداعي سائره بالسببهر والحمببي

مانند که چون اندامی از این پیکررر رنجررور گررردد، می  کدیگر به یک پیکرنسبت به ی

 .«کنندمی با تب و شب بیداری با آن همدردیها دیگر اندام

آنچه باع  حزن و تأثر گردید سیل ویرانگر پاکستان است که بخش عمررده ایررن 

شده اند و  انسان مسلمان آواره و بی خانمانها کشور را فرا گرفته که در نتیجه میلیون

: فرماینرردمی  طلبد، چرا کرره رسررول خرردامی  این توجه و اهتمام تمام مسلمانان را

؛ هر کس بانررگ فریرراد من سمع رجالً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلی  بمسلم »

طلبد، اما پاسررخش ندهررد می  خواهی کسی را بشنود که جماعت مسلمانان را به یاری

 .«مسلمان نیست

موظفند دست یاری خررود را برره سرروی آسرریب دیرردگان دراز   از این روی همگان

 :مخصوصا نیازهررای اولیرره زنرردگی شرران ماننررد کرده، نیازهای مادی ومعنوی آنان را
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خرروراک، پوشرراک، دارو و مسررکن وجررز آن را تررأمین کننررد و بداننررد کرره پرراداش 

  .نیکوکاری در ماه مبارک رمضان دوچندان خواهد بود

یعی گاهی آزمون خدایی وگاهی نتیجه رواج عقاید یادآوری شود که حوادث طب

تکفیری و تروریستی و گرراهی پیامررد دور شرردن از های  منحرف و باطل، مانند اندیشه

  .احکام خدا و عدم مراعات مسائل زیست محیطی و جز آن است

به منظور بازگشت به حیات طیبه، همه مسلمانان باید در تمام امور زندگی شان برره 

را درباره ثقلین، یعنی قرآن کریم و  از گردند و سفارش رسول خدااحکام خدا ب

  .در نظر گرفته، بدان پایبند باشند خاندان پاک آن حضرت

خدای متعال گره از کار مسلمانان بگشاید، فرج امام زمان عجررل اهلل تعررالی فرجرره 

اید که الشریف را نزدیک فرماید و غم و اندوه سیل زدگان را به لطف خود جبران نم

 .او شنوای پاسخ دهنده است
 العظمیاهلل آیت دفتر مرجع عالیقدر حضرت 

 حاج سید صادق حسینی شیرازی 

 1431ماه مبارک رمضان 

 شهر مقدس قم 
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 پیام دفتر مرجع عالیقدر 

 حوادث هولناک بحرینی درباره 

در پی حوادث دردناک و فاجعه باری که در کشور اسالمی و برادر، بحرررین کرره 

ست عده ای مزدور جنایتکار بر ضد مؤمنان بی گنرراه صررورت گرفترره و همچنرران به د

العظمی حاج سید صادق اهلل  آیتادامه دارد، دفتر مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت  

در کربالی معلی با صدور بیانیه ای، تمام آنچه را که در بحرررین   حسینی شیرازی

دیهی ترین حقوق شهروندان خواند و جریان دارد را محکوم و آن را زیر پاگذاشتنِ ب

شهروندان را از نظررر ادیرران و قواعررد و اصررول انسررانی ی  این گونه برخورد با خواسته

  .محکوم دانست

خواسته شررده اسررت تررا   در این پیام از تمام مسلمانان، به وی ه پیروان اهل بیت

جلرروگیری از بررین الملررل برررای  ی  در کنار ملت مظلوم بحرین قرار گیرند و از جامعه

 .شررود، دعرروت شررده اسررتمی  جنایاتی که در این کشور بر ضد افراد بی دفاع اعمال

 :متن پیام به این شرح است

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 إنا هلل وإنا إلیه راجعون

ِه ُسْلَطاًنا» :قال اهلل تبارک و تعالی  1«َوَمن ُقِتَل َمْ ُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِلیِّ

من سمع منادیاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلی  »  :فرمودند  رسول اکرم

کند و پاسررخش می  ؛ هرکس بانگ کسی را بشنود که از مسلمانان مددخواهیبمسلم 

 .«نشتابد مسلمان نیستاش ندهد و به یاری

قلع و قمع و سرکوب نمودن بر ضد ملت هوشمند و ارجمند بحرین کرره خواهرران 

هستند، زیر پا گذاشتن آشکارِ ساده ترین حقوق هررر   حقوق مشروع و قانونی خویش
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باشد و هر دین و آیینی چنین حررق کشرری می  ملت است که مورد اتفاق عقالی جهان

  .نمایدمی را محکوم

تظاهرات مسالمت آمیز برای رسیدن به مطالبات مشررروع، حررق هررر انسرران در هررر 

را برای نیل برره آزادی و   هاهماره صدای ملتها  زمان و مکان است، اما دشمنان ملت

  .کنندمی حقوق مشروع شان در گلوها خفه

های تکفیررری و تروریسررتهای  بینند که اوباش، مزدوران، گروهمی  امروز همگان

مسلح به سالح سرد و چمرراق در برخررورد بررا شررهروندان برری دفرراع از سرروی پلرریس و 

آنان بررا گلولرره پاسررخ شوند و از دیگر سو فریاد حق طلبی می  نیروهای امنیتی حمایت

بررین الملررل و ی  این شرایط فریادی اسررت رسررا کرره درخواسررت جامعرره  .شودمی  داده

نهادهای آن را به دخالت به منظور حمایت از ملت و فشار آوردن از طریررق رسررانه و 

  .خواندمی دیپلماسی برای متوقف کردن جنایات در حال وقوع فرا

لررت مظلرروم و برری پنرراه بحرررین مسررئولیتی نباید فراموش کرد که رسررانه در قبررال م

  .بزرگ دارد

نیز باید برره   اهل بیت عصمت و طهارتی  مسلمانان و پرورش یافتگان مدرسه

مسئولیت انسانی خود توجه کنند و در کنار مظلومان و ستمدیدگان بایستند و از ایررن 

من أصبببو ولببم یهببتم بببامور : »غافل نباشند که فرمودنررد  رسول خدای  آموزه

؛ هرکس )هر مسلمانی( صبح کند و برره امررور مسررلمانان يبرری لمسلمین فلی  بمسلم ا

 .«توجه باشد و بدانا اهمیت ندهد مسلمان نیست

در پایان برای شهیدان ایررن حرروادث رحمررت و مراتررب عررالی و برررای مجروحرران 

 .شفای عاجل و برای بازماندگان آنان صبر و اجر الهی را مسئلت داریم
 . ق1432ثانی هشتم ماه ربیع ال

 العظمیاهلل آیت دفتر مرجع عالیقدر حضرت 

 حاج سید صادق حسینی شیرازی 

 کربالی معلی 
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 العظمى سید صادق حسینى شیرازى   اهللآیت فتر د

   که به زوار مدینه پیامبرهایى درباره آزارها و تعدى

 صادر کرد اى صورت گرفته است، بیانیه

که در مدینه منوره نسرربت برره مررردان و اش  ظالمانههاش  و تعدشها  در پى بازداشت

هررا توسررط گررروه وهابى  و ائمرره بقیررع  زنان مؤمن و زوار حرررم مطهررر پیررامبر

 اهلل آیررتصورت گرفت و در پى آنها جمعى از مؤمنان مجروح و زندانى شدند، دفتر 

صادر کرررد و اش العظمى سید صادق حسینى شیرازش دام ظله در شهر مقدس قم بیانیه

ضمن محکوم کردن این تحرکات کینه توزانه تکفیرش ها، درخواست آزادش در آن  

  .زندانیان و مجازات عاملین این حادثه، و پیشگیرش از تکرار چنین رویدادهایى شد

  :اینک متن بیانیه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الحمدهلل رب العالمین والصالة والسالم علخ محمد وآله الطاهرین ولعنة اهلل  
  .عدائهم أجمعین إلخ یوم الدینعلخ أ

کرره برره عنرروان رحمتررى فراگیررر بررراش عالمیرران   سالگرد شهادت رسول اکرررم

برانگیخته شده اند و نیز سایر مصائبى که خاندان آن حضرت در این ماه دیده انررد را 

  .گوییممى به تمامى مسلمانان تعزیت

قبرسررتان مطهررر کنررار همچنین توهین و تعدش پلیدش را که در مدینرره منرروره و در 

و ائمه طاهرین صورت گرفته است  به زوار رسول اکرم  بقیع و مسجد پیامبر

 به سبب ضربات و شلیک گلولرره، جمعررى از مؤمنرران مجررروح شررده انررد، محکرروم   و

دانیم کرره کلیرره بازداشررت شرردگان را سررریعاً مى  همچنین بدین وسیله الزم  .نماییممى

جازه دهند که بدون مزاحمت و ممنوعیت به زیارت و آزاد کنند، و به مؤمنان شیعى ا

قرائت قرآن و ادعیه و انجام دادن وظایف شرعى و مذهبى بپردازند، و عالوه بر این، 

 یر مررذاهب برره ویرر ه پیررروان اهررل بیررترا بر پیروان ساها  باورهاش واهىِ تکفیرش
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رد بازخواست و تحمیل نکنند و کلیه کسانى را که به زوار محترم تعدش کرده اند مو

واهى ر خداش ناکرده هاش کیفر قرار دهند، زیرا ادامه یافتن چنین فشارها و سختگیرش

  .انجامندمى ر به پیامدهاش ناشایستى

از خداش سبحان خواستاریم که به کلیه زخمدیرردگان ایررن حادثرره شررفاش عاجررل 

ن موجررب عنایت کند و زوار مراقد مشرفه را حفظ نمایند؛ مراقدش که خررداش سرربحا

مُهُ  هللفِي بُُیوتٍ أَذِنَ ا: »رفعت و برترش شان شده اسررت أَن ُترْفَببعَ وَیُببذْكَرَ فِیهَببا اسببْ

؛ در هللیُسَبِّوُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رَِجالٌ لَّا ُتلْهِیهِْم ِتجَارَةٌ وَلَا بَْیببعٌ عَببن ذِكْببرِ ا

فعت و برترش یابد و نامش در آنها که رخصت داده که قدر و منزلت آنها رهایى  خانه

مردانررى کرره نرره   :کننرردمى  هررر بامررداد و شررامگاه او را نیررایشها  یاد شود؛ در آن خانه

تجارت و نه داد و ستدش، آنان را از یاد خدا و برپررا داشررتن نمرراز و دادن زکررات، برره 

ى و »و برره خانرره علرر   :دارد« و در تفسیر الدر المنثور چنین آمده استنمى  خود مشغول

 :فرمررود هم از شمارِ همان هاست؟ رسول خداآیا این  :فاطمه اشاره کرد و گفت

 .«آرش، از برترینِ آنهاست

 العظمى  اهللآیتدفتر حضرت 

 سید صادق حسینى شیرازش
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 قم   در العظمى سید صادق شیرازى اهللآیت بیانیه دفتر 

 ها  درخصوص جنایات اخیر صهیونیست 

پ  ها وقتررل عررام ملررت مظلرروم لبنرران دفتررر  ى جنایات اخیر صهیونیست در 

آور    اش ایررن عمررل شرررم العظمررى شرریرازش بررا صرردور بیانیرره    اهلل آیررت 

وغیرانسانى را محکوم کرد ومسلمانان جهان را به یارش ایررن امررت مظلرروم  

بیانیه تأکید شده مشکالتى که از ناحیه دشمنان متوجرره    . فرا خواند  این  در 

با بازگشت به قرررآن کررریم وسرر مى   مسلمانان  یره درخشرران پیررامبر  شود تنها 

 : اینک متن بیانیه  . شود مى   حل   اعظم واهل بیت 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

العظمى سید صادق شیرازش همه جنایات صهیونیسررتى    اهلل آیت حضرت  

 . به وی ه جنایت اخیر لبنان را محکوم کردند 

فرمودنررد  برپایرره دشررمنى   : ایشان  کررردن مررردم  ، کشررتار، آواره  اسرررائیل 

اش که همین شیوه را پى  وغصب زمین هایشان تأسیس شد وطى شش دهه  

 . هاش بزرگ براش حمایت خود یارش جست گرفت، از دولت  

افزودنررد  برره    : ایشان  هررا،  وبیشررمار صهیونیسررت  ویرر ه  جنایررات هولنرراک 

  تخریررب   کودکرران و   و    کشتار زنان   گناه و   هدف قرار دادن شهروندان بى 

  نفرت   بر وی گى غیرانسانى، زننده و  دلیل     ترین بزرگ    مسکونى    مراکز  

 . انگیز نظام صهیونیسم است 

لبنرران   یررارش سررتمدیدگان  برره  را  ادامرره همرره مسررلمانان جهرران  ایشان در 

بر   پافشارش  از  بازداشتن هرچه زودتر نظام صهیونیستى  براش  وتالش جدش 

 . خطاهاش خود فرا خواندند 

عررالى   از آن رنررج   : تأکیررد کردنررد قرردر  مرجع    مشررکالتى کرره مسررلمانان 

برند وهمچنین هجوم دشمنان برآنان جررز بررا بازگشررت برره قرررآن کررریم  مى 
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السررالم حررل  وسیره رسول گرامى خدا واهل بیت عصمت و طهارت علیهم  

إنّببي تببارك : » وآله فرمودند علیه  چراکه رسول خدا صلى اهلل    . شدنى نیست 

عترتي أهل بیتي ما إن تمسّکم بهما لببن تضببلّوا بعببدی فیکم الثقلین كتاب اهلل و

امانررت گرانبهررا برره أبداً کترراب خرردا    : گررذارم مى   جررا ؛ مررن در میرران شررما دو 

پررس از مررن مررادامى کرره برره ایررن دو امانررت چنررگ زنیررد گمررراه    . وعترررتم 

«نخواهید شد  . 

یکى از اسباب نرراتوانى مسررلمانان کمبررود آگرراهى    : ایشان یادآور شدند 

پی  «  است وتالش  ارتقاش سطح فرهنگ امت واجراش اصل »شررورا براش  گیر 

شررک ر وبرره یررارش خرردا ر برره حررل شرردن مشررکالت  هررا، بررى    درهمرره زمینرره 

 . واحقاق حقوق ونابودش صهیونیسمِ ستمگر منجر خواهد شد 

ایشرران در پایرران از درگرراه پروردگررار متعررال رفررع ایررن گرفتررارش را  

 ِبُُكْ َرِّبِّ َلْوَْل ُدَعاُؤُُكْ ُقْل :  خواستار شدند وبا اشاره به آیه شریفه 
ُ
بگررو  »  َما َیْعَبُه

«اگررر دعرراش شررما نباشررد پروردگررار مررن چرره ترروجهى برره شررما مررى    1کنررد؟

 . مسلمانان را به توجه ونیایش به درگاه خداش متعال فرا خواندند 
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   العظمى شیرازى اهللآیت پیام دفتر حضرت 

 رک تهرانبه مناسبت حادثه دلخراش آتش سوزى در مسجد ا

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 إناهلل وإنا إلیه راجعون
تررن و ها حادثه جان سوز آتش سوزش در مسجد ارک تهران که به جان باختن ده

 زخمى شدن بیش از دویست تن از نمازگزاران و سوگواران حضرت سیدالشهدا  

ظمى حاج سید حضرت آیة اهلل الع عالیقدرانجامید، مایه اندوه و تألمات روحى مرجع 

معظم له ضمن ابراز همدردش با بازماندگان قربانیرران،   .صادق حسینى شیرازش گردید

، مؤمنرران، سرروگواران األعظررم  بقیــة اهللاین فاجعه جانکاه را برره محضررر حضرررت  

حسینى و بازماندگان تسلیت گفته، از خداوند منان مسئلت نمررود جرران باختگرران ایررن 

درجات عالى عنایررت و بررا یرراران پاکبرراز حضرررت   حادثه را در بهشت جاودان خود،

محشور فرموده، به بازماندگان شرران صرربر جمیررل و اجررر جزیررل عطررا   سیدالشهدا  

  .فرماید و به مصدومان و مجروحان شفاش کامل و عاجل مرحمت فرماید
 

 شهر مقدس قم  –دفتر آیة اهلل العظمخ شیرازى 
 1426/ محرم الحرام/ 5





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم:  

 

 

 خاندان بزرگ شیرازی

 

 

 





 

 

 

 

 

 خاندان بزرگ شیرازی  

 در طول تاریخ 

 

العظمرری حرراج سررید صررادق اهلل  آیتشناخت اجمالی  اجداد عظیم الشأن حضرت  

 و برخی از ستارگان درخشان خاندان بزرگ شیرازی شیرازی

 طالبزید بن علی بن الحسین بن امیرالمؤمنین علی بن ابی* حضرت 

 العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی اهلل آیترت جد اطهر حض 

از   طالرربزید بررن علرری بررن الحسررین بررن امیرالمررؤمنین علرری بررن ابیحضرت  

 فرزندان جلیل القدر چهارمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت امام زین العابرردین

 بشررمار  بزرگترین فرزند امام سررجاد   پس از امام باقر ، باشند که آن جنابمی

 .به زهد و فضل، علم و ورع و سخاوت و شجاعت معروف بودندرفتند که یم

 امامبزرگوارشان  در مدینه بزرگ شد و نزد پدر و برادر    زید بن علىحضرت  

علم آموخت و به خرراطر همنشررینى دائمررى وش بررا قرررآن برره »حلیررف     باقر  محمّد

 .القرآن« ملقب گشت

و احقاق حق و بازگرداندن خالفت برره   او به منظور امر به معروف و نهى از منکر 
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با شمشیر قیام کرد و همین   عصمت و طهارت  صاحبان اصلى آن، یعنى اهل بیت

 گمان کنند کرره او مررردم را برره خررود دعرروتاش  خروج و قیام مسلحانه سبب شد عده

 .بود --کند؛ حال آنکه هدف او احیاش حکومت اسالمى به رهبرش ائمه هدشمى

هجرررش قیررام   120در تاریخ چهارشنبه، اول صررفر سررال    زید بن علىحضرت  

 .خود را آغاز کرد

این بود که وش   علیه الرحمه    شیخ مفید،  فخر شیعهبنا به نقل    جناب زیدسبب قیام  

 -براش شکایت از خالد بن عبدالملک بن حرث، والى مدینه، نزد هشام بن عبدالملک

 القات کند؛ ولى او اجررازه مالقرراترفت و مدتى در شام بود تا با وش م  -خلیفه اموش

 .دادنمى

کرررد؛ ولررى هشررام در مى  نوشت و مطلب خررود را در آن ذکرررمى  زید هر بار نامه

 .نوشت که باید به سرزمین خود مدینه برگرددمى نامه و در پاسخ او پایانِ

شررنیده ام کرره در   :کرد تا آنکه هشام او را نزد خود خوانررد و گفررتمى  اما زید ابا

خالفت هستى؛ اما تو شایسته این مقام نیستى؛ زیرا مادرت کنیزکى بیش نبود!   آرزوش

نیز کنیز بود؛ ولررى خرردا او را برره  مادر اسماعیل، پسر ابراهیم  :وش در پاسخ گفت

 .پیامبرش برگزید و پیامبر ما را از صلب او بیرون آورد

و دسررتور داد سخنانى بین زید و هشام، رد و بدل شد تا اینکه هشام خشمگین شد  

 .زید را اخراج کنندجناب 

 .ماموران، وش را به جانب مدینه فرستادند تا از مرزهاش شام خارج شد

 .پس از جدا شدن ماموران، زید به عراق آمد و در کوفه مردم با او بیعت کردند

یوسف بن عمر ثقفى که از طرف هشام، حاکم عراق بود، با وش نبرد کرررد؛ ولررى 

 .او روش گردان شده، زید را تنها گذاشتنداطرافیان زید از 

زید با جماعت اندکى تا شب نبرد کرد و شب هنگام به واسررطه شرردت جراحررات 

 .وارده به شهادت رسید

جنازه او را در کف نهر آبى دفررن کردنررد و روش قبررر او را پررر از خرراک و گیرراه 



   559خاندان بزرگ شیرازی در طول تاریخ  سوم بخش 

ولررى خالررد،  کرده، آب نهر را روش آن جارش ساختند تا از دید دشمن پنهرران بمانررد؛

حاکم مدینه مطلع شد و قبر را شکافته، سر زیررد را از برردن جرردا کرررد و بررراش هشررام 

 .فرستاد

 و ترراریخ گررواهی میدهررد کرره  به دستور هشام، بدن زید را برهنرره برره دار کشرریدند

را سرروزانده، اش و پررس از مرردتى جنررازه برردن او را مسررتور نمرروده بررود ی متعررالخدا

 .خاکسترش را بر باد دادند

 .کردندمى به نیکى یاد همواره از زید بن على بن الحسین  ائمه هدش

از شهادت عمرروش خررود مطلررع شرردند، اش  پس از آنکه بوسیله نامه  امام صادق

به خاطر مصیبت عمررویم   ی متعالانّا هلل و انّا الیه راجعون! از خدا  :گریستند و فرمودند

 .و براش دنیا و آخرت ما سودمند بودطلبم! زید، عموش خوبى بود مى زید اجر و مزد

بخدا قسم که عمویم شهید از دنیا رفت مانند شهدایى که در خدمت رسررول خرردا 

 .شهید شدند و على و حسن و حسین

 جد  چهارم   میرزای شیرازیبا آشنایی 

  العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازیاهلل آیت 

العظمررى سررید محمررد حسررن   اهلل آیررتتاریخ حماسه ش میرزاش شرریرازش بررزرگ،  

 .رهبر انقالب تنباکو را به خوبى ثبت کرده است و همگرران از آن آگاهنررد  شیرازش

العظمى حرراج آقررا سررید صررادق حسررینى   اهلل آیتچهارم حضرت    جدّ  آن عالم مجاهد

کسى بود که توانسررت بررا فتررواش مشررهور تحررریم تنبرراکو   باشد و آنجنابمی  شیرازش

 .زانو درآورد و از  کشور ایران بیرون کنداستعمار پیر انگلیس را به 

سید محمد حسن حسینی معروف به میرزای شیرازی فرزند میرزا العظمی  اهلل  آیت

ق در فضررایی علمرری و معنرروی در شرریراز  .1230جمررادی االول سررال  15محمررود در 

پرردر او در همرران سررالهای تولررد وفررات یافترره و وی تحررت تربیررت دایرری  .متولررد شررد

محمد حسن در چهررار سررالگی برره  .د حسین مجداالشراف قرار گرفتدانشمندش سی
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او دارای هوشرری سرشررار و  .مکتب رفترره و در شررش سررالگی وارد حرروزه علمیرره شررد

حافظه ای قوی و استعدادی درخشان بود و این همه لیاقت و شایستگی، همگان را به 

 .اعجاب واداشته بود

یراز برره مررواعظ اخالقرری میرزا محمد حسن در هشت سالگی در مسجد وکیررل شرر 

در دوران  .نمررودمی پرداخترره و حاضررران را برره خودسررازی و خرردا محرروری دعرروت

کرد تا جایی کرره در می نوجوانی مهم ترین کتاب فقهی حوزه؛ شرح لمعه را تدریس

همان دوران، حاکم شیراز منصب مهمی را در حکومت شیراز به او پیشنهاد کرررد امررا 

-لمرران راسررتین و آشررنایان معررارف اهررلبی به مسلک عااو که عاشق تحصیل و راهیا

بود، تحصیل را بر مسند ریاست ترجیح داده و راهی حوزه اصفهان گردیررد   بیت

 .که در آن زمان پر رونق ترین حوزه شیعی بود

نخسررتین هرردایتگر «  المسترشرردین  هدایةشیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب »

د حسن بید آبادی او را به شاگردی پذیرفته بعد از فوت وی، سی .وی در اصفهان بود

سیراب کرده و قبل از  معارف زالل اهل بیتهای  و جان تشنه کامش را به جرعه

  .بیست سالگی، اجازه اجتهاد میرزا را صادر نمود

  .باشدمی حاج محمد ابراهیم کلباسی از دیگر استادان وی در حوزه اصفهان

سال از بهار عمرش و کسب فیض از بهترررین  29میرزای شیرازی بعد از گذراندن 

استادان عصر و دریافت اجازه اجتهاد از حوزه اصفهان، برای تکمیل معلومررات خررود 

او برره یمررن برکررت وجررود مقرردس امیرالمررؤمنین   .راهی دیار نجررف و کررربال گردیررد

به حلقرره درس اسرراتید شایسررته ای همچررون   و حضرت ابا عبداهلل الحسین  علی

سید ابراهیم قزوینی  صاحب ، غطاء، شیخ حسن نجفی  صاحب جواهرحسن کاشف ال

  .ضوابط  و شیخ مشکور حوالئی پیوست

عررراق احسرراس کرررد، قصررد هررای بعد از اینکرره خررود را برری نیرراز از اسرراتید حوزه

صاحب جواهر که آن همه شایستگی را در وجود ایشان حس   .برگشت به ایران نمود
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مررردم منطقرره نامرره ای نوشررته و بررا سررتایش فررراوان از کرده بود، برای حاکم شیراز و  

میرزای شیرازی، وجود چنان شخصیت واالیی را برای آن منطقرره مغتررنم و ضررروری 

وارد   اما وقتی که میرزا از حوزه کررربال برررای وداع بررا مرقررد مطهررر علرری  .دانست

نجف گردید، به شیخ انصاری خبر دادند که طلبه مسررتعدی بنررام سررید محمررد حسررن 

او را دعوت کرده و در یک جلسرره علمرری وارد   .یرازی قصد برگشت به وطن داردش

میرزا با شنیدن سخنان شیخ جان تررازه ای گرفترره و   .مذاکره با میرزای شیرازی گردید

احساس کرد با دریایی مواج از فقه و اصول رو بروست، از ایررن رو قصررد خررود را از 

 :ی را زمزمه نمود کهسفر به وطن عو  کرده، این شعر سعدی شیراز

 عزم رحیلش بدل شود به اقامت  چشم مسافر چو بر جمال تو افتد 

میرزا از آن روز به حلقه درس شیخ انصاری پیوسررته و تررا آخرررین لحظررات عمررر 

شیخ نیز آنچنان به لیاقت میرزا باور کرررده بررود کرره بررا اصرررار  .شیخ، از وی جدا نشد

  .میرزا محمد حسن واگذار کرد تمام، تصحیح کتاب »رسائل« خود را به

 میرزای شیرازی به تربیت شرراگردان ممتررازی همررت گماشررت کرره از جملرره آنهررا

شیخ عبدالکریم حائری  ، توان به میرزا محمد تقی شیرازی  معروف به میرزای دوممی

میرزا حسین نائینی، شهید شیخ فضل اهلل نوری و آخوند مررال ،  مؤسس حوزه علمیه قم

سانی، حاج آقا رضا همرردانی، حرراج میرررزا حسررین سرربزواری، سررید محمد کاظم خرا

 .محمد فشارکی اصفهانی، سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی اشاره کرد

سررال منصررب   23ق، بعد از رحلت شیخ انصرراری،    1281میرزای شیرازی در سال  

-میرزای شیرازی در نشر معررارف اهررل  اقدامات  .خطیر مرجعیت را عهده دار گردید

و دفاع از کیان اسالم، هر کدام نقطرره عطفرری در ترراریخ مرجعیررت تشرریع برره   بیت

دفرراع از شرریعیان مظلرروم افغانسررتان، جلرروگیری از تجرراوز یهودیرران برره   .آیرردمی  شمار

مسلمانان همدان، جلوگیری از خرید سرزمینهای شهر طرروس توسررط دولررت روسرریه، 

ه با عوامل انگلیس در جنوب ایران فرستادن آیة اهلل سید عبدالحسین الری برای مبارز
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 .و حمایت از قیام آزادی خواهانه مردم آن سامان، برخی از این تالشها است

 82ق، در سررن  1312این پرچمدار علم و عمل و مرد سیاسررت و دیانررت در سررال 

سالگی درگذشت و پیکر مقدس او را به نجف حمل کرده و در کنررار درب طوسرری 

 .ه خاک سپردندب علی امیرالمؤمنینحرم 

 آشنایی با میرزا محم د تقی شیرازی  جد  دو م مادری  

  العظمى حاج آقا سید صادق حسینى شیرازى اهللآیت 

عررراق بررود کرره در ترراریخ   1920رهبر انقالب    میرزا محمد تقى شیرازشمرحوم  

وی از طالیه داران دوره ششم از ادوار کیفیت بیان فقرره برره   .عراق بسیار مشهور است

رود میرزا محمد تقی شیرازی را میرزای کوچک درمقابررل میرررزای بررزرگ ار میشم

دانند که توانست بررا رهبرررش انقررالب مردمررى و عشررایرش عررراق علیرره اشررغالگران می

انگلیس، آنان را از کشور عراق با ذلت و خوارش و تحمیل کردن شکستى سنگین به 

لفات مالى و انسانى فراوانى دیررد استعمار انگلیس در این شکست ت  .آنان، بیرون براند

 .و خاطره شکست را تا همیشه در تاریخ خود ثبت کرد

پرردرش عررالم صررالح و   .در شیراز به دنیررا آمررد  .ق  1258میرزا محمد تقی در سال  

  .عارف کامل میرزا محب علی شیرازی است

او دوران کودکی را در زادگاهش گذراند و آنگاه پرردرش او را برررای فراگیررری 

بزرگ کررربال اساتید  مقدمات علوم دینی را نزد  ،  محمد تقی  .دینی به کربال برد  علوم

پس از آن به درس آیرره  .آموخت  .ق 1249همچون سید علی نقی طباطبایی  متوفای 

 .علم اصول در آمدهای از استوانه  .ق 1302اهلل فاضل اردکانی  

انی به سامرا رفررت سپس به همراه رفیق درس و بح  خود، آیه اهلل فشارکی اصفه

و در درس آیه اهلل میرزا محمد حسن شیرازی  میرزای بزرگ   شرکت نمررود و پررس 

از چندی در شمار فاضل ترین شاگردان میرزای بزرگ قرررار گرفررت و خررود نیررز برره 

 .ق  1312پس از درگذشت آیرره اهلل میرررزا محمررد حسررن شرریرازی    .تدریس پرداخت
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 رسی او گردیدند و از دانش ایشان بهرررهجمع زیادی از شاگردان وی جذب حوزه د

 .در همین ایام بود که وی به میرزای دوم شهرت یافت .جستندمی

   مرجعیت 

آیه اهلل میرزا محمررد تقرری شرریرازی ،  پس از وفات آیه اهلل سید محمد کاظم یزدی

محل سکونت این زعیم بزرگ در شهر سامرا بود و از   .مرجع تقلید شیعیان جهان شد

و چررون برره کررربال رسررید،   .به کربال نقل مکان کرررد  .ق  1337مادی االول  آنجا در ج

 .مورد استقبال بی نظیر مردم شهر قرار گرفت

بود، لیکن روحیه ای بسیار عالی داسررت   سالگی  88میرزا گر چه در سن کهولت   

 .کردمی و آشکارا علیه انگلستان موضع گیری

ه روش مبررارزاتی میرررزا، تنررد و دانسررتند کرر می  کارگزاران انگلیسی نیز برره خرروبی

از  .دانسررتند صریح و قاطعانه است و او را به عنوان سدی استوار در برابر اهداف خود

وی برره کررار برررده ولرری  این رو همه تالش و دسیسه خود را برای سررکوت و سررازش 

و سرانجام ضربات شکننده ای از این پرچمدار اسررالم  .هرگز در این راه توفیق نیافتند

عررراق بررر ضررد   .م1920انقررالب سررال    .پیکر استعمار انگلرریس در عررراق وارد آمرردبر  

میرزا بررا   .انگلستان مرهون مبارزات و فتواهای کوبنده میرزا محمد تقی شیرازی است

اه دسررت از تحقیررق و و اشررتغاالت سیاسرری و اجتمرراعی هرریچ گرر   کهولررت سررنوجود  

ب و حرروزه علمیرره غافررل داشت و از امور طالنمی درس و بح  بر  برگزاری مجالس

فاصررله ای میرران وی و ، کرد جریرران مبررارزه و ایررن گونرره اشررتغاالتمی  او سعی  .نبود

 .طالب علوم دینی به وجود نیاورد

  شاگردان

دقت نظر و ژرفکاوی میرزا در مسائل پیچیده علمی درسش را پررر برکررت سرراخته 

شاگردان بسیاری ، شهاین وی گی موجب گشت که از این نابغه میدان علم و اندی  .بود
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پرورش یابند، شاگردانی که برخی از آنان با اینکه به مرحله اجتهاد رسرریده بودنررد از 

 .چیدندمی هابردند و خوشهمی هامحضر میرزا استفاده

 : چند تن از شاگردان وی

 آیه اهلل شیخ آقا بزرگ تهرانی . 1

 موسس حوزه علمیه قم، آیه اهلل شیخ عبدالکریم حائری.2

 آیه اهلل شیخ محمد جواد بالغی نجفی .3

 آیه اهلل حاج آقا حسین طباطبایی قمی. 4

 سید جمال الدین موسوی گلپایگانی . 5

 آیه اهلل شیخ محمد کاظم شیرازی. 6

 آیه اهلل شیخ محمد علی شاه آبادی . 7

 آیه اهلل شهاب الدین مرعشی نجفی. 8

 علمی آثار 

دارد کرره بخشرری از آن برره چرراپ رسرریده میرزا محمد تقی تالیفات علمی بسیاری  

 :از جمله آثار او .است

شرررح ، حاشیه ای بر فرائد االصول شیخ انصاری،  حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری 

حاشیه بر العروه الرروثقی ،  القصاعد الفاخر فی مدح العتره الطاهره،  االرجوزه الرضاعیه

 .باشدمی  ذخیره العباد لیوم المعادو 

 میرازی کوچك  ویژگیهای اخالقی

   زهد و قناعت  -الف 

وی فررردی   :نویسرردمی  شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره میرزا محمررد تقرری شرریرازی

 .آوردمرری دیرردار او انسرران را برره یرراد خرردا  .بسیار هوشیار و دارای اخالقی نیکررو بررود
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 کرررد، حترری وقترری تشررنهنمی  از کسرری چیررزی درخواسررت  .رخسار قدسیان را داشت

 .آشامیدمی شد و آبیم شد خود بلندمی

وی در امر خوراک و پوشاک و مسکن خویش بسیار قانع و زاهد بررود بررا وجررود 

عربستان شیخ نشینهای خلیج و دیگررر نقرراط ،  عراق،  اموال فراوانی که از آفریقا، ایران

 .رسید، خانه ای استیجاری داشتمی به دستش

زیررادی دارد، برره ی  هاوقترری دیرردم پیررراهن میرررزا وصررله  :گویرردمی  یکی از علمررا

با اینکرره او زعرریم و ، فرزندش میرزا عبدالحسین گفتم چرا پیراهن وی این گونه است

قائد بی نظیر انقالب عراق است و با موقعیت وی هرریچ تناسرربی نرردارد؟! او در پاسررخ 

 :گفت

درآمررد سررالیانه   .پدرم در شیراز مزرعه ای دارد که از اجدادش به او رسیده است

پدر خرررج زن و بچرره و دیگررر مخررارج   .ی در حدود صد تومان استاین مزرعه چیز

شررود، تنهررا از ایررن راه تررامین می  خود را که شامل خوراک و پوشاک و اجاره منررزل

کند پدرم به لباسرری نمی  کند، و چون این مبلغ نیازمندیهای ضروری خانواده را تامین

تا از همان صررد تومرران کند نمی کند و چیزی دیگری را جایگزین آنمی  کهنه بسنده

  .همه مخارج خانواده را تامین کند

   عدالت  -ب 

شاگردان او آیه اهلل شیخ محمررد کرراظم شرریرازی  ره   دربرراره عرردالت   یکی از    از

 !از من درباره عصمت او پرسش کنید نه از عدالتش  :میرزا سوال شد، وی پاسخ داد

  غیرت دینی -ج 

میرزا محمد  : نویسدمی هلل محمد تقی شیرازینامبرده درباره شخصیت عظیم آیه ا

از بزرگترررین عالمرران و ، تقرری پیشرروای انقررالب عررراق و نخسررتین فروزنررده شررعله آن

موضع گیررری   .عصر خویش در علم و تقوا و غیرت دینی بودهای  مشهورترین چهره
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با عظمت وی در برابر دولت انگلیس در واقعه انقالب عررراق و طلررب حقرروق بررر برراد 

مردم آن دیار، و امر به دفاع و صدور آن فتوای پر اهمیت که عراق را دگرگون   رفته

و این به سبب عظمت این شخص در جامعه و مکانتی کرره در   .کرد، یکی از آنهاست

او بحق هر چه داشت و هر نیرو و امکانی که در توانش بود،  .بود، دلهای مردم داشت

نیز دریغ نورزید، چه در همررین جریرران حتی از فرزندان خویش  ،  در این راه گذاشت

آری او استقالل کشور اسالمی عراق را  .بود که پسرش میرزا محمد رضا دستگیر شد

 .به بهای جان خویش و فرزندانش خرید

  حیات سیاسی

رهبررری انقررالب ،  ارزشمندترین فعالیت سیاسی آیه اهلل میرزا محمد تقرری شرریرازی

 .بود 1920بزرگ عراق در 

علیرره امپراترروری   .ق 1332  .م 1914تشرررین اول  29ه انگلسررتان در پررس از اینکرر 

عثمانی اعالن جنگ کرد در ششم تشرین دم تصمیم گرفت شهر بصر در عراق را برره 

چون اهالی بصره از این موضوع اطالع پیدا کردند سررخت   .تصرف خویش در آورد

ن بار نیز چون همیشه عالمان آگاه به زمان ای  .به هراس افتاده از علما کمک خواستند

 .موضع گیری مناسبی اتخاذ کردند و به ندای مظلومانه مردم بصره پاسخ مساعد دادند

هم فتوا بر وجوب دفاع دادند و هررم مررردم را برره پیکررار علیرره انگلرریس متجرراوز ،  آنان

خررود نیررز پیشرراپیش مجاهرردان و عشررایر عررراق برره طرررف   .تحریک و تشویق کردنررد

 .دندمیدانهای نبرد حرکت کر

روح مبارزه با انگلسررتان را   .آیه اهلل میرزا محمد تقی شیرازی که ساکن کربال بود

خود نیز شجاعانه برای به دست آوردن حقوق پایمررال شررده   .در کالبد مسلمانان دمید

عراقیان قیام کرد، و فتوای تاریخی و حماسی خررویش را کرره غیرررت وطنرری و دینرری 

رد و مررردم عررراق را برررای جهرراد مقرردس در مردم عراق را به جوش آورد، صادر کرر 

در پی صدور این فتوا، انقالبی ملی و اسالمی برره   .مقابل بریتانیای تجاوزگر مهیا نمود
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یا انقالب بزرگ عراق تبلور یافت که سرانجام به رهایی عررراق از  نام انقالب عشرین

 .تسلط انگلستان منجر شد

ردم مسلمان عراق را برای یاری دین و م،  میرزا به طور مداوم و با پشتکاری فراوان

او برای رسیدن به اهداف  .انگیختمی  بیرون راندن کفار متجاوز از کشور اسالمی بر

  کردنمی خویش از جان خود و فرزندانش نیز دریغ

شیخ مهدی خالصی را، کرره   .م  1919آیه اهلل محمد تقی شیرازی در نیمه اول سال  

برره منظررور مشرراوره در امررور دینرری و سیاسرری از   از دشمنان سر سخت انگلسررتان بررود

سید ،  همچنین وی از بزرگانی دیگر مانند آیه اهلل کاشانی  .کاظمین به کربال فراخواند

میرزا احمد خراسانی و فرزند خویش میرزا محمد رضا برررای ،  محمد علی شهرستانی

ج تررن در حقیقررت ایررن پررن  .کررردمی  مشاوره در امور سیاسی و رهبری نهضت استفاده

 .یاور وی در مشکالت و مصایب و مدافع ایشان در مواقع حساس و بحرانی بودند

  جمعیت اسالمی

در پی برگزاری انتخابات در عراق مخالفتهایی در شهرهایی نظیررر بغررداد و کررربال 

در کربال مرزا محمد رضا فرزند میرررزا، تشررکیالتی برره   .علیه انگلستان صورت گرفت

هدف این گروه مبارزه با قیمومیت انگلسررتان و   .به وجود آورد الجمعیه االسالمیه  نام

عررراق را ،  آنان در نظر داشتند پس از اسررتقالل  .آزاد سازی عراق از سلطه اجانب بود

در آن هنگررام آیرره اهلل میرررزای شرریرازی در   .تحت ریاست فردی مسررلمان در آورنررد

 :فتوایی بدین صورت صادر کرد، تقویت این حرکت

حق انتخاب و اختیار غیر مسررلمان را برررای حکومررت و سررلطنت بررر   هیچ مسلمانی

 .مسلمانان ندارد

هنوز مدتی کوتاه از فعالیتهای جمعیت اسالمی نگذشته بود که انگلستان تصررمیم  

تعرردادی از   .ق  1337و در ذیقعررده    .به دسررتگیری و تبعیررد اعضررای فعررال آن گرفررت

 .از آنجا به هندوستان تبعید گردنداعضای آن دستگیر و به بغداد فرستاده شدند تا 
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  هنگامی که میرزا محمد تقی شرریرازی از ایررن حادثرره آگرراه شررد، نامرره اعترررا 

پاسررخ نامرره مررایوس  .آمیزی به ویلسون نوشررت و خواسررتار آزادی آن گررروه گردیررد

انتشار این خبر  .کننده بود و بدین جهت آیه اهلل تصمیم هجرت انگلیس را صادر کند

گلیس گشت و پس از مدتی تبعید شدگان آزاد و به وطن خویش باز موجب رعب ان

 .گردانده شدند

  فتوای مشهور

کرره  فترروای دفاعیرره  آیه اهلل میرزا محمد تقی شیرازی فتوای مشهور خود را به نررام  

 :مجوزی رسمی برای نهضت مسلحانه مردم عراق بود، بدین صورت صادر کرد

و بررر آنرران واجررب اسررت در ضررمن  .مطالبرره حقرروق بررر عراقیرران واجررب اسررت 

درخواستهای خویش رعایت آرامش و امنیت را بنمایند و در صورتی که انگلستان از 

  .پذیرش درخواستهایشان خودداری ورزد، جایز است به قوه دفاعی متوسل شوند

  غروب غمگین 

رهبر فقیه و مجاهد بررزرگ انقررالب مردمرری و اسررالمی ، میرزا محمد تقی شیرازی

، از عمری مجاهدت و تالش علمی و سیاسی و اجتماعی و رهبری انقالب  پس،  عراق

شد و همرره می  نا بهنگام وفات کرد و در بحبوحه انقالب که او مرکز ثقل آن شناخته

آیه اهلل سید هبه الدین شهرستانی   .امیدها به او بود، ناگهان دعوت حق را لبیک گفت

 رگذشررت ایررن مرجررع و رهبررر بررزرگکه از نزدیکان میرزای شیرازی بررود، دربرراره د

 :گویدمی

در یکی از روزها وقتی آیه اهلل شیرازی برای خواندن نماز برره صررحن مطهررر امررام 

جنگ آورده های  شهدا که از جبهههای  با تعداد زیادی از جنازه،  رفتمی  حسین

 این صحنه اثر نامطلوبی بر وی گررذارد برره طرروری کرره آشررکارا  .شده بود، مواجه شد

این آخرین روزی بررود   .مشاهد کرد  اش  درد و ناراحتی را در چهرههای  نشانهشد  می
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چررون وضررعیت مزاجرری وی   .شدمی  خارج  که وی برای ادای فریضه نماز از منزلش  

بعد از آن رو به وخامت گذاشت و به بستر بیماری افتاد و چیزی نگذشت که دعوت 

  .حق را لبیک گفت

 :گویدمی درباره کیفیت وفات میرزاآیه اهلل سید مرتضی طباطبایی 

ایررن کررار   .با نیرنگ و حیله به میرزا سم دادند و او را به قتل رسرراندندها  انگلیسی 

کرد و به شررغل عطرراری می  توسط یکی از کارگزارانشان که تظاهر به تدین و تقدس

فوت آیه اهلل شیرازی تاثیر زیادی در عراق و ایران داشت  .مشغول بود صورت گرفت

بعد از وفررات ایررن  .متعددی برای گرامی داشت آن مرحوم تشکیل گردید و مجالس  

حضرت آیه اهلل شیخ فتح اهلل اصفهانی معروف ،  رهبران مذهبی نهضت،  مرجع بزرگ

  .را برای اشراف و رهبری انقالب برگزیدند شیخ الشریعه به

 بیت علم و فقاهت و نورانیت

کنررد و از مى  انى از این خاندان بزرگ یادباز هم تاریخ معاصر با خاطرات درخش

العظمى حاج آقررا سررید  اهلل آیت، مانند عالیقدرسادات و عموها و پسران عموش مرجع 

که به تقوا و پارسایى و بردبارش و نیز به مرجعیت و علررم   میرزا عبدالهادش شیرازش

 ،وش بررا مراجررع آن روز عررراق پهلرروش دوم  .گویرردمى  گسترده مشهور اسررت، سررخن

آخرین شاه ایران را وادار کردند کرره امررالک و مسررتغالت و امرروال غیرمنقررول و نیررز 

رضرراخان برره زور  :مررردم را، کرره پهلرروش اولهاش و کارخانررهها مؤسسررات و شرررکت

 .مصادره کرده است، به مردم مالکانشان باز گرداند

از مردان این خاندان از رجال علم و ادب و مرجعیررت شرریعه در ایررران و عررراق و  

ابوالحسن میرزا  پدر  .بودند  .ق 1229نوادگان ابوالحسن میرزا محمد علی شیرازی  م 

 .قاآنی   شاعر و جد میرزای دوم شیرازی  میرزا محمد تقی   بود

 :برخی از رجال این خاندان عبارتند از

فرزند میرزا محمد علی شیرازی مشهور برره    .ق  1272  -  1222میرزا حبیب اهلل   .  1
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 شاعر معروف شیراز عموی آیه اهلل میرزا محمد تقی شیرازی است، قاآنی

فرزنررد ابوالحسررن میرررزا محمررد علرری شرریرازی   .ق 1290میرزا محررب علرری  م .  2

 .حائری

فرزند میرزا محب علی آل شیرازی برادر بزرگ    .ق  1319میرزا محمد علی  م  . 3

 .یراز بودمیرزا محمد تقی شیرازی که از علما و مراجع تقلید در شهر ش

تاریخ چند باره  تکرار شد و پس از سید میرزا مهدی خورشید درخشان دیگررری 

در آسمان اسالم رخ عیان کرد که قلم از وصررف شخصرریت واالی آن اعجوبرره قرررن 

 .عاجز و ناتوان است

   العظمی حاج سید محم د حسینی شیرازیاهلل آیت مرجع راحل مرحوم 

    شیرازی العظمی سید صادقاهلل آیت برادر  

در شهر   .ق  .هر1347در سال    العظمى حاج سید محمد شیرازش  اهلل آیتحضرت  

سال داشتند همراه با پدر بزرگوارشرران  9و در حالى که تنها  نجف اشرف متولد شدند

 .العظمى سید مهدش شیرازش به کربالش مقدس هجرت نمودند اهلل آیتمرحوم 

دماتى و عالیه حوزه را در محضررر ، دروس مقالعظمى شیرازش  اهلل آیتحضرت  

العظمررى سررید میرررزا   اهلل آیررتپدر بزرگوارشان مرحوم    :جمعى از اساتید بزرگ مانند

العظمررى   اهلل آیررتمرحوم  ،  العظمى سید هادش میالنى  اهلل آیتمرحوم  ،  مهدش شیرازش

شرریخ   اهلل آیتسید زین العابدین و مرحوم    اهلل آیتمرحوم  ،  شیخ محمد رضا اصفهانى

اسرارهم« تلمذ نمرروده و در علرروم و فنررون مختلررف از محضررر   هلل ر رشتى »قدس اجعف

 44معظم لرره در سررن.نمودنررد  شررایان  هاش  دهها تن از علمررا و اسرراتید دیگررر، اسررتفاده

 1399سالگى بر اثر فشارهاش وحشیانه رژیم بع ، از عراق به کویت رفتند و در سررال

 .ت فرمودندسالگى به شهر مقدس قم مهاجر 52در سن .ق .هر

مرحرروم عالمرره   :نسبت به مقام علمى و فقهى ایشان بسرریارش از بزرگرران، از جملرره

اشاره داشته اند، و عالوه بر  «و شیخ آغا بزرگ تهرانى صاحب کتاب »الذریعه، امینى
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و مرحرروم  - -العظمى سید میرررزا مهرردش شرریرازش    اهلل آیتاجازه اجتهاد از مرحوم  

بسرریارش از فقهرراء و مجتهرردین ،  -  -هبهررانى رامهرمررزش  العظمى سید علررى ب  اهلل آیت

العظمى شیرازش و بعضى بر   اهلل آیتعلمیه به مقام اجتهاد حضرت  هاش  برجسته حوزه

»اعلمیت« ایشان تصریح داشته و مؤمنین را در امر تقلید به معظم له ارجاع داده اند که 

 - شبسررترش هلل سید عبرردا اهلل آیت - سید محمد فاطمى ابهرش اهلل آیت :از آن جمله اند

شرریخ  اهلل آیررت -شرریخ روشررن علررى نجفررى  اهلل آیت -شیخ اختر عباس نجفى   اهلل آیت

 شیخ جعفر رشتى  اهلل آیت -علما و اساتید حوزه علمیه زینبیه در سوریه   -حسین برقى 

شرریخ محمررد  اهلل آیررت -شیخ محمد هجرررش  اهلل آیت -شیخ محمد کلباسى  اهلل آیت -

شرریخ محمررود   اهلل آیت  -سید محمود موسوش اصفهانى    اهلل آیت  -شیرازش    على خلیق

 اهلل آیررت -شرریخ مرتضررى اردکررانى  اهلل آیررت -شیخ ابراهیم مشکینى  اهلل آیت - دانش

شرریخ حسررن   اهلل آیت  -سید رضى الدین شیرازش    اهلل آیت  -میرزا على غروش علیارش  

 - سررید حسررین علرروش خراسررانى هلل اآیت - سید على رئیسى گرگانى اهلل آیت - سعید

شرریخ هاشررم  اهلل آیت -شیخ محمد حسین لنکرانى  اهلل آیت -شبسترش   هلل نصرا  اهلل آیت

 اهلل آیررت - شیخ یحیى نررورش اهلل آیت -شیخ مهدش حائرش تهرانى  اهلل آیت -صالحى 

شرریخ مهرردش فقیرره  اهلل آیررت -سررید احمررد فررالى  اهلل آیت - سید محمد کاظم مدرسى

 -شرریخ مرتضررى انصررارش    اهلل آیت  -سید محمد على عالمى بلخابى    اهلل آیت  -  ایمانى

شرریخ احمررد  اهلل آیررت -سید حمید الحسررن  اهلل آیت - شیخ ابوالقاسم روحانى اهلل آیت

عالمرره سررید سررعید  -عالمرره آخونرردش  -عالمه تقدسررى  -عالمه شیخ باقرش   -پایانى  

عالمرره شرریخ  -عبدالحسررین آخونررد  عالمه شیخ   -عالمه سید محمد تهرانى    -واعظى  

 ...عالمه سید محمد سبزوارش و -محمود انصارش 

اهلل العظمرری ت  عظمت علمی ایررن بزرگمرررد ترراریخ آنچنرران بررود کرره مرحرروم آیرر 

مرعشی نجفی  ره  پس از دیدار با ایشان اشک از دیرردگان مبارکشرران جرراری شررد و 

اسررت کرره جهرران آقررای تأسررفم برراین خرراطر  :خطاب به جمعی که آنجا بودند فرمررود

  .سال دیگر او را خواهد شناخت 200دنیا  .شناسدنمی شیرازی را
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نبایررد برره   :گفتنرردمی  آنقدر بیانش شرریوا و دلنشررین بررود کرره مخالفرران در وصررفش

  .کندمی دیدارش رفت، چون کالم او انسان را مسحور

فرجرره  در باب نویسندگی نیز  به فرمان ملوکانه حضرت ولیعصررر عجررل اهلل تعررالی

الشریف تالیف را آغرراز کرررد و آنقرردر نوشررت کرره بخرراطر کثرررت تررالیف، انگشررتان 

مبارکشان از کار افتاد و در اواخر عمر شریفش، سخنان او را در نوار ضرربط و سررپس 

  .کردندمی پیاده

تالیفات آن عالم ربانی تا آنجررا اوج یافررت کرره  اتحادیرره بررین المللرری نویسررندگان 

کتاب به   1200را بخاطر تالیف بیش از      "سلطان المولفین"لقب    2002عرب در سال  

  .ایشان اهدا کرد

مساله فقهرری  50000جلد و بیش از   150دوره دایره المعارف فقه استداللی را در   

  .تالیف کرد که به تنهایی گویای احاطه علمی و گستردگی اندیشه ایشان است

از سیاسررتهای یهودیرران برداشررت و پرده    "دنیا بازیچه یهود"ایشان با تالیف کتاب  

 50این کتاب تابحررال برریش از    .خشم سیاستمداران غرب بوی ه اسرائیل را برانگیخت

  .بار به زبانهای مختلف و در کشورهای مختلف به چاپ رسیده است

 :تألیفات معظم له برخی از

که یکصدو پنجاه جلد را شامل شده و گویاش احاطه علمى   :المعارف فقهىدائرة 

 .براشدمى و گستردگى اندیشه و تسلط ایشان بر اصرول و قواعرد فقهى

این کتاب گویاش عمق علمى و دقت فوق العرراده ایشرران در علررم اصررول   :األصول

 .شود و در هشت جلد تدوین شدهمى علمیه تدریسهاش است و در حوزه

 -جلررد  5األصررول  کفایــةالوصررول الررى    -جلررد    16:ایصال الطالب الررى المکاسررب

القررول السرردید فررى شرررح ،  شرررح منظومرره سرربزوارش  -جلررد    16الوصائل الى الرسائل

 التجرید و البالغه

ایشان کتابهاش حقوق و قانون و جامعه شناسى و سیاسررت و اقتصرراد را بررراش دانررش  
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پ وهان و دانشگاهیان به رشته تحریر در آورده و کتاب هائى نیز بنررام، راهررى برره سرروش  

راه نجررات، آزادش در  ، رسرریدن برره حکومررت اسررالمى ،  ى دگرگررون ،  نهضتهاش اسررالمى 

و کتابهائى مانند حکومررت    . اسالم را براش طبقه روشن فکر به رشته تحریر در آورده اند 

حجاب و عدل زیربناش حکومت  ، اسالمى در عهد امیرالمؤمنین، بسوش بیدارش اسالمى 

دانیررد؟ و  مى  از نماز چرره داستان پیامبران، ، را براش عموم مردم و کتابهاش عقاید اسالمى 

 . اند یز براش کودکان و نوجوانان نوشته سرش کتابهاش فروع دین را ن 

 خدمات ارزنده مرجع راحل

دههررا مسررجد و ، العظمرری حرراج سررید محمّررد حسررینی شرریرازیاهلل  آیررتمرحوم  

حسینیه و مدرسه و کتابخانه و انتشارات و صندوق قر  الحسنه و درمانگرراه تأسرریس 

ینکه نمایندگان و مقلدین و دوستان معظم له به تشررویق و راهنمررائى و نمودند ضمن ا

حمایت ایشان مؤسسات زیادش در مناطق مختلف جهان از جمله در مصر و سودان و 

بریتانیا و کانادا و آمریکا و هند و پاکستان و استرالیا و کشورهاش حوزه خلیج و ایران 

 .و عراق بوجود آوردند

علمیرره در هرراش در بوجررود آوردن حوزه  -  -شرریرازش    العظمى  اهلل آیتحضرت  

ایران و عراق و کویت و سوریه و غیره نیز همت گماشتند و دهها مدرسه دینى ایجاد 

مختلف علمیه را تحت پوشش و حمایت خود قرار دادند و بررراش هاش  نموده و حوزه

تعرردادش از طالب و علماء دین در ایررران و سرروریه و هنررد و پاکسررتان و افغانسررتان و  

طالب خلیج شهریه قرار دادند و همچنین از ابتررداش تأسرریس حرروزه علمیرره حضرررت 

این حوزه را نیز تحررت حمایررت و  -که توسط برادر شهیدشان تأسیس شد     زینب

 .رعایت خویش قرار دادند

از امتیازات رفیع فکرش معظم له، همان ره آوردهاش نوین و جدیدش است که در 

شکلى پیوسته و جررارش اسررت، همچررون تمسررک برره اصررالت دینررى و به  ها  تمام زمینه

باشررد، مى  مذهبى که خود نشان دهنررده ریشرره دار بررودن و قرروت آن در وجررود شرران
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فه قرآن کررریم و علمى و فراگیر معظم له به آیات شریهاش  چنانکه در خالل استدالل

 .این امر نمایان است روایات معصومین

نو همررواره در تألیفررات و گفتارهرراش معظررم لرره برره ش  هاتفکرات، برداشتها و شیوه

 .خوردمى چشم

نشرراط و تررأثیر خررود را ، توقف و تکیه بر برخى از افکار قدیم که چه بسا کارآیى

در این زمان از دست داده مررردود دانسررته، لررزوم بررسررى و تبلررور مفرراهیم اسررالمى و 

در حررل مشررکالت و  مسررتفاد از قواعررد و ادلرره شرررعیهاش برداشررتهاش عمیررق و ریشرره

 .دانندمى گرفتاریهاش روزمره امت اسالمى در عصر حاضر را امرش الزم و ضرورش

 درخشان، از دیگر وی گیهاش معظم لررهاش  وجود روح خوش بینى و امید به آینده

باشد، که این روحیه در البالش تألیفات و در نظریات ایشان نیز نمایان اسررت، و از مى

 شررکالت را بررا تنررگ نظرررش و ترروأم بررا برردبینى و یررأس مررردوداین رو معظم له حل م

 .دانندمى

درست در زمانى که معظم له کتابهاش علمى و استداللى بسیار عمیق براش استفاده 

نمودنررد، در مى  مختلررف تررألیفهاش  پ وهندگان، اندیشررمندان و دانشرروران در رشررته

سرراده و در سررطح فهررم اش  همان هنگام براش عموم مردم نیز مسررایل الزم را برره گونرره

ساختند، و در تألیفات خود در طرح مسایل براش طبقات مختلررف و مى  همگان مطرح

همواره توجه به بیان ساده مطالب، و در عین حال حفظ عمق علمى ها در تمامى زمینه

فرمودنررد مى آن داشتند، و از هرگونه عبارت پردازش و پیچیدگى در مطالب اجتنرراب

 .نامندمى آن را روش »سهل و ممتنع«، بىکه در اصطالح اد

 سیره اخالقی 

همررواره   -  -العظمررى شرریرازش    اهلل آیتمکارم اخالق و صفات حمیده حضرت  

 :باشدمى زبانزد خاص و عام بوده و

تواضع، گذشت از اسائه بیخردان، سعه صدر، مدارا با مردم، ،  تقوش و پرهیزکارش
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دسررتگیرش از فقررراء و محرررومین و  ،احسرراس مسررئولیت نسرربت برره مسررایل اجتمرراعى

برآوردن حوایج آنها، روح برابرش و مساوات با سایرین، احترام به مخالفین، احترام و 

اعتماد به مردم، مشورت با دیگران و شنیدن آراء و نظرات موافق و مخررالف، زهررد و 

بسرریار سرراده و بررى آالیررش، اش دورش از تشررریفات و تجمررالت، زنرردگى در خانرره

رش از روح بلند و پسندیده، تحمل مشکالت و سختیها در راه خرردا، صرربر و برخوردا

بردبارش در برابر حوادث، استقامت در راه اداش وظررایف شرررعیه، تررالش و کوشررش 

پیگیر و حسن مرردیریت در تمررامى فعالیتهرراش روزمررره، اسررتقامت در برابررر فشررارهاش 

و توسل به اهل بیررت  م امورظالمین و تحمل آنها و تسلیم نشدن، توکل بر خدا در تما

 « همگى از خصوصیات بارز این بزرگ مرجع عالیقدر تقلیررد»عصمت و طهارت

و در حقیقت همررین صررفات پسررندیده و سررجایاش اخالقررى اسررت کرره خررود   .باشدمى

 .گرددمى ترسیم کننده شخصیت واال و نمایانگر عظمت معظم له

 2ش  سرراعت  1380آبرران   ق 1422در اول شرروال  و آخراالمر آن فقیه کررم نظیررر

را آغاز کرررده بررود و قلررم   که تألیف کتابی درباره حضرت زهرا    بامداد در حالی

به ملکوت اعلی پیوست و در جوار سراسر نور کریمه ش بود،مبارک  هنوز در انگشتان

 .آرمید حضرت فاطمه معصومه  اهل بیت

 شهید حاج سید حسن حسینی شیرازی  اهلل آیت 

  العظمی سید صادق شیرازیاهلل ت آیبرادر حضرت 

در نجررف قمررری  1345سال در  شهید حاج سید حسن حسینی شیرازی اهلل  آیت

 امیرالمررؤمنینپس از گذراندن دوران کررودکی در جرروار بارگرراه .اشرف بدنیا آمد

سید حسن را به تحصیل در علوم حرروزوی کشررانید تررا بررا   عشق به مکتب اهلبیت

سالها گذشررت  .طهرش آینده ای روشن را برای خود رقم زنداقتدا به اجداد پاک و م

و او روح و جانش را با اشتیاق در زیر آّبشار علرروم آل اهلل شستشررو داد تررا مفتخررر برره 

اجتهاد گردید آن شهید واال مقام در حیات پر افتخارش در ممالک متعددی از جمله 
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به اسالم نمود و سررالیانی سوریه و لبنان و عراق و مصر سعی وافر در خدمتی خالصانه  

 دراز دلیرانه به مبارزه با ظلم وستم پرداخت و بارها تا مرز شهادت پیش رفت

او در عراق با انتشار مجالت و تالیف کتب مختلف برره زبرران عربرری ضررمن ایجرراد 

تحول در نحوه فراگیری ادبیات عرب نقشرری سرربز در اعررتالی سررطح فرهنگرری مررردم 

ن سالها به مخالفت با جریانهای ضد دینرری کرره در عررراق شیعه عراق ایفا نمود در همی

 .شکل میگرفت میپرداخت و مقااللت کوبنده ای را منتشر میساخت

در سوریه با تاسیس حوزه علمیه زینبیه خدمت بزرگرری برره مسررلمانان ایررن کشررور 

نمود و در همین راستا توانست بررا فعالیتهررای گسررترده و نگرشرری عالمانرره در راسررتای 

علی اللهی و اهل حق که از عقاید منحرفی برخوردار بودند خدمت های  قهاصالح فر

 .شایانی از خود به یادگار گذارد

ایشان در لبنان با تاسیس پایگاه علمی و فرهنگی و سررازمانی برره ام جماعررة العلمررا 

برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزود و همچنین تاسیس مدرسرره االم المهرردی 

 .ایشان بود در لبناناز دیگر اقدامات 

چندی بعد به دعوت بازرگان مهاجر لبنان به کشور ساحل عاج رفته و در انرردک 

 .زمان توقف خود در انجا اقدام به ساهت بنای مرکز اسالمی نمود

ایشان همچنین در نبرد با حزب بع  که در سرروریه شررکل گرفترره بررود برره مبررارزه 

متحمررل  نیررز ورد و در ایررن راهمررردم روی آهررای علنرری و آگرراهی بخشرری برره توده

انگرراه کرره   59اردیبهشررت سررال    12اما سرانجام در روز جمعه    .سختیهای بسیار گشت

تصمیم داشت در مجلس یادبود شهید محمد باقر صدر شرکت کند مورد حمله قرررار 

گرفت و به شهادت رسید و پیکر ایشان پس از انتقال برره قررم و خوانرردن نمرراز توسررط 

به خاک سررپرده   رعشی نجفی در صحن حرم حضرت معصومه  العظمی ماهلل  آیت

 .شد
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 (ی سید صادق شیرازیالعظماهلل آیت)برادر زاده و  از برجسته ترین شاگردان 

در شررهر مقرردس  شقمررر شهجر 1379در سال  شسید محمد رضا شیراز  اهلل آیت

 .دیده به جهان گشود  شأهل علم، زهد و تقواش  کربالء در بیت مرجعیت در خانواده

هررر  معررروف برره 1422هررر ر 1347   شالعظمى سید محمد شرریراز  اهلل آیتاو فرزند ارشد  

العظمررى  اهلل آیت  ه، و اولین نو"الفقه"  شد و ده جلدمجدد ثانى و صاحب موسوعة ص

 .است  1380وفات   ششیراز شسید میرزا مهد

تحصیلِ علوم دینى را از همرران دوران کررودکى بررا وارد شرردن برره مدرسرره حفّرراظ 

سررالگى برره دسررت پرردر بزرگوارشرران ملرربس برره لبرراس  10در سررن  .کربالء آغاز کرد

 همیه کربال مقدمات علوم دینى و سررطوح اولیرر عل هبا وارد شدن به حوز  .روحانیت شد

حکومررت  شاثررر فشررارها حوزه را نزد اساتید معروف آن حوزه فرا گرفت تا اینکه بررر

عررراق شررده و برره همررراه پرردر ابترردا برره   کبع  عراق بر پدر بزرگوارش مجبور به تر

 .سوریه و از آنجا به کشور کویت هجرت نمودند

 التش ایجاد نکرد و ایشان را از کسب علررمدر تحصیاش  وقفه  شاین هجرت اجبار
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خررود را از   شبا وارد شدن به کشور کویت، تحصیالت حرروزو  .و دانش دلسرد ننمود

سید صادق  ىالعظم  اهلل آیتبزرگوارش    شچون پدر و عمو  شسر گرفت و نزد اساتید

 در کشور کویت سطوح حوزه  رسائل و مکاسب  را طررى  .ادامه تحصیل داد  ششیراز

در سن بیست سالگى به همراه پدر وارد  شقمر شهجر 1399تا اینکه در سال نمود مى

علمیرره آن شررهر ملحررق شررد و   هپس از إقامت در شهر مقدس قررم برره حرروز  .ایران شد

خود را در آن حرروزه طررى نمرروده وارد بحرر  خررارج شررد و از   شبحوث عالیه حوزو

ر آیررات عظررام عظیم الشأنش و دیگ  شاساتید بزرگی همچون پدر بزرگوارش و عمو

  .کسب فیض نمود

بررا سررواد و صرراحب علررم و   هطلبرر   کتنهررا یرر   سید رضا شرریرازش  اهلل آیتمرحوم  

از محضررر ها  توانا و دلسوز بود که دیگر طلبرره  شفیضلت نبود بلکه عالوه بر این استاد

عمرروم مررؤمنین  شایشان در کویت به صورت مستمر برا .کردندمى ایشان کسب فیض

 در شهر قم نیز به ترردریس سررطوح عالیرره علرروم دینررى  .مى داشتسخنرانى دینى و عل

 هاجرراز «هجرش قمرررش ایشرران بررا نوشررتن کترراب »الترتررب 1407در سال  .پرداختمى

از آن پس برره ترردریس مباحرر  مختلررف علرروم   .بزرگان کسب نمود  ىاجتهاد از برخ

 دینى چون فقه، اصول، تفسیر، رجال و غیررره مشررغول شررد، أمررا پررس از مرردتى بعلررت

بعضى مشکالت پیش آمده مجبور به بازگشت به کویت شررد و چنررد سررالى در آنجررا 

 .إقامت نمود

و   شایشان با اخالق عالیرره و قرردرت علمررى خررود، تحررول عظیمررى در رشررد فکررر

سرررانجام در  .منطقه، ایجاد نمود شمردم کشورها  اجتماعى مردم، بخصوص جوانان و

مررورد اسررتقبال گرررم پرردر، عمررو،   بررار دوم برره ایررران رفررت و  شبرا  شهجر  1422سال  

بستگان و دوستداران قرار گرفت و تا پایان عمر در شررهر مقرردس قررم در جرروار حرررم 

ایشرران از همرران   .إقامت گزیررد  معصومه  هحضرت فاطم  أهل بیت  همنور کریم

 .بازگشت و تا پایان عمر شریفش مشغول به تدریس درس خارج و اصول بررود  هلحظ

تا این که  .کردمى هى، رجالى، تفسیر و اخالق نیز تدریسفقهاش و در کنار آن بح 
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 26در سررحر گرراه  ىچند روز پررس از پایرران دوره تحصرریل و آغرراز تعطرریالت تابسررتان

 .دیده از جهان فرو بست 1429األول  شجماد

 : آثار و دست نوشته ها 

 شاداز آن فقید فرزانه به یادگار مانده است که به ذکر تعد  شآثار و تألیفات بسیار

ترروان از مى کرره برره رشررته تحریررر درآوردههایى  از جمله کتاب  .کنیممى  از آنها اکتفا

 :کتب زیر نام برد

 الترتب . 1

 كیف نفهم القرآن  . 2

 مجلدات   3التدبر في القرآن  . 3

 جلد   4أبحاث أصولیه  . 4

 ومضات  بحوث عقائدیة وأخالقیة  . 5

 سلسلة مهدویة . 6

 مجلدات   16  سلسلة الرسول والعترة . 7

 مجلدات   3تعلیقات عخ مباني منهاج الصالحین   . 8

 رائد الحضارة اإلنسانیة  الرسول األعظم . 9

 رسالة في اإلجتهاد واإلحتیاط والتقلید . 10

 المباحث الرجالیة  . 11

 رسالة في أحکام النظر. 12

 رسالة في قاعدة التسامو . 13

 رسالة في الشهادة الثالثه. 14

 الحسینیة  الشعائر . 15

 البرائة من أعداء اهلل . 16

 خطبة الجمعة. 17
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 : و جلساتها ىسخنران

نشر و تبلیررغ  شدر هر فرصتى برا  شسید محمد رضا شیراز  اهلل آیتفقیه أهل بیت  

نمود، و همواره سخنان و جلساتش تأثیر گذار بود و مى  استفاده  مذهب أهل بیت

طرح مسایل دینى از شیوه   شبرا .داشت سنىهاش  در تمام ردهپویندگانى   شنوندگان و

هررر  شکرررد، و برررامى بسیار آرام و با جرردیّت مطالررب را بیرران  .کردمى  خاص استفاده

 و دلیررل محکمررى از قرررآن کررریم و احادیرر  معصررومین  کادعایش سند، مرردر

 ترراریخى هیررا حادثرر  فهررم بیشررتر مطلررب آن را در قالررب داسررتان و شآورد و برررامررى

  .نمودمى نونده روایتش شگذاشت و برامى

شیعى هاش در عرصه ارتباطات و پیوستن شبکهاش  ماهوارههاش  با ظاهر شدن شبکه

به خود   شرنگ دیگر  شآن فقیه فرزانه در جهان ارتباطات امروز  هبه این جلگه، چهر

سخنرانى هایش به خصرروص دروس  .چهره دینى جهانى شد کگرفت، و تبدیل به ی

 االنرروار و،  امررام حسررینشیعى چررون  هاش  ید که از شبکههفتگى اخالق آن فقیه فق

سنى و همچنررین از ادیرران و هاش  شود بینندگان بسیارش در تمام ردهمى  الزهراء پخش

از جمله موضوعاتى کرره در ایررن   .مذاهب مختلف، حتى مخالفین، به خود جلب کرد

 :نام برد توان از موارد زیرمى سخنرانى هفتگى که چندین سال مرتب ادامه داشت

   پیامبر  هسیر هدر زمین   سلسلة النبي. 1

   معصومین  هأئم هسیر هدر زمین   سلسلة األئمة . 2

   امام زمان هعبقات المهدویة  در زمین.3

 ازدواج و ایجاد بنیان محکم خانواده   هنحو بناء األسرة  در زمین. 4

 حج  هفي رحاب الحج  در مورد شعیر. 5

از حالت احتضار، برزخ تا    ت سیر در عالم آخر  هدر زمین  سلسلة عالم اآلخرة  .  6
 روز قیامت  

 .برره امررور عررراق و عتبررات مقدسرره داشررتاش عررالوه بررر ایررن ایشرران اهتمررام ویرر ه
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مهمترین آنها تخریب حرررم  در مورد تخریب عتبات مقدسه که  شبسیارهاش  سخنرانى

نررام برره  مررورد    در شهر سامرا دارد که آخرین سخنرانى ایشرران در ایررن  عسکریین

ویرر ه شرریعیان و مررردم ه بسیار مورد توجه مردم مسلمان ب «سامراء الجرح النازف»

وان کرره دشررمنان دیررن برره پیررر شبسیارهاش عراق قرار گرفت، در این سخنرانى تهمت

زده بودنررد را رد کرررد و از مسررلمانان جهرران و مقامررات عراقررى   مذهب أهل بیت

از  .را فررراهم کننررد حرم عسررکریین شساز چه زودتر تمهیدات باز خواست تا هر

کرررد و از مى  قبرستان بقیع نیز تشویق  شتجدید بنا  شدیگر همواره شیعیان را برا  شسو

 آن اسررتفاده  شبرراز سرراز  شجهررات مربوطرره برررا  نتحت فشار قرررار داد  شهر وسیله برا

 .کردمى

ین و عالوه بر این جلسات درس ایشان نیز مرتب ضبط و در اختیار طالب، محصل

 .گرفتمى عالقه مندان تحصیل علوم دین قرار

 : خصوصیات فردی

 شالگررو کتوان گفت کرره او یرر مى ایشان  شدر خصوص رفتار و خصوصیات فرد

او معلم و مربى اخالق است، کمتر کسى بود که مدت   .زنده از کماالت اخالقى بود

ایشان قرررار  کوتاهى با ایشان نشست و برخاست نکند و تحت تأثیر اخالق و روحیات

 :پردازیممى نگیرد، در این جا به ذکر چند نمودنه از خصوصیات اخالقى ایشان

 : عبادت و بندگى خداى متعال 

 .دانسررتمى  ایمررانهاش  ایشان عبادت و بندگى خدا را اولین و محکررم ترررین پایرره

ریررا و برردون   کامال بررى .شدنمى کهزگر نماز شبش تر  .أهل ذکر، دعا و تحجد بود

 شآورد و برره عبررادت و راز و نیرراز بررا خرردامررى  ر به تقدس، بندگى خدا را به جاتظاه

میلى به دنیا و تجمالت آن نداشررت، و همرره چیررز را در بنرردگى   .پرداختمى  خویش

 .خالصه کرده بود خداش متعال و اطاعت از أهل بیت
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 : اخالق واال

 .شررد  و بزرگ، دوست و دشمن واقررع  ککوچ  هخاطرش مورد عالقه  صفتى که ب

آورد، مررى گذاشت و نهایت ادب را در مورد همرره برره جررامى  به همه احترام  کبى ش

از  شکرررد بررارمى آنها، همواره سررعى هگرفت مگر با اجازنمى هرگز بر دیگران پیشى

دوش دیگران بردارد تا دیگران آنقدر راحت باشند که زحمت کنار زدن پرده را هم 

کرد، و هرگز مى  کردند همواره قدردانىمى  راز کسانى که برایش کا  .متحمل نشوند

 .ایشان از آنها باالتر است هکرد که مقام و مرتبنمى وانمود

 : صبر و تحمل

داشت، در هر شرایطى و با روبرو شدن با هر مشکلى هرگز   شصبر و تحمل بسیار

زد، و باعرر  مررى همررواره لبخنررد ىدر تنگنا ترین شرایط زندگ .آوردنمى خم به ابرو

کرد، و یررا مى جهل و نادانى به او شماتتى  شاگر کسى از رو  .شدمى  مش اطرافیانآرا

 ششد و خیلى آرام و در حالى که لبخندنمى ىکرد، هرگز عصبانمى  برخورد  شبا تند

 کو در صورت توان برره او نیررز کمرر  .کردمى  لبانش نقش بسته او را نصیحت  شبر رو

 .از مشکالتش باز کنداش کرد تا گرهمى

 :قت شناس و پى گیر امورو

در مسایل علمى بسیار دقیق و پیگیر بررود، در محافررل علمررى هنگررامى کرره سررؤالى 

آن  شکرررد تررا جرروابى برررامى  مسئله آنقدر تحقیق  ششد با دقت بسیار بر رومى  مطرح

 ککشید تا جواب یمى چند هفته طول  ىگاهى اوقات چند روز و گاه  .بدست آورد

بارها شده کرره برره فرررد   .گذاشتنمى  رگز سؤال را بى پاسخ سؤال را پیدا کند، ولى ه

سؤال کننده پس از چند روز و شاید چند هفته جواب سؤال را داده باشررد، در حررالى 

 .را که پرسیده بود اصال فراموش کرده است ىکه آن فرد، سؤال

 کرره شرراگردانش شوقررت شناسررى نیررز از دیگررر خصوصرریات فررردیش بررود طررور
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سه دقیقه از شروع درس بگذرد و ایشرران نیاینررد یعنررى آن روز   ىلدانستند اگر دو امى

ایشرران کررار واجبررى پرریش آمررده و از حضررور در کررالس   شبرا  درس تعطیل است، و

 .معذورند

است از خصوصیات اخالقى آن فقیه فقید، هایى  که فوق ذکر شده گوشه  شموارد

 .باالتر از آنچه ذکر شده است شو حقیقت چیز

 : و وصیت ایشان آخرین دست نوشت، 

قمرررش   شهجررر  1429األول    شجمرراد  25روز پیش از درگذشت ایشان یعنى    کی

 یکى از جوانان که تازه کتاب آسمانى، قرآن کریم، را تهیه کرده بود خدمت ایشرران

کنررد کرره در گوشرره از جلررد کترراب کررالم خرردا مطلبررى مى  رسد و از ایشان تقاضامى

 :فرمایندمى مرقوم ل خداریف از رسوبنویسند و ایشان این حدی  ش

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

تضلوا     لن  بهما  تمسکتم  إن  ما  اهلل وعترتي  الثقلین كتاب  فیکم  تارك  اني 
 حدیث شریف 

 .کنندمى و در پایان آن امضا
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أما در مورد وصیت نامه ایشان که در جیب لباس شان یافت شد شامل چهررار بنررد 

 :است ککوچ

 .امیقضاء جمیع صلواتی و صی

 سماع أشرطتي وحذف ما ینبغي حذفه شرعا
الحقوق   تجاه  أو  تجاهه  كان  إن  ب  بذمتي  ما  اهلل  حفظه  العم  إبراء 

 الشرعیة 

من   شيء  في  قصرت  كنت  إن  بي  أحاط  من  جمیع  من  المعذرة 
 حقوقهم 

 :که نگاشت این بوداش و آخرین جمله

 اللهم اغفر لي بمحمد وآله الطاهرین
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 لتبع الهدی والسالم علی من ا

شهادت مظلومانه حضرررت صرردیق اکبررر و  ،  هجری قمری   1432رمضان المبارک  21

 علی بن ابیطالب )روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء(   امیرالمؤمنین فاروق اعظم  
 

عش آل محمّد   قم المقدسه 

کلبهم الباسط ذراعیه بالوصید ،  المتمسک بذیل الوالیه  
 محمّد امیری سوادکوهی 

 1390یز پای



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سند حدیث شریف کساء
 آیت اهلل العظمی شیرازی شیعه  محدث جلیل القدربه روایت 

 

 

 

 

 





 

اهلل العظمی سید صررادق باشد که از آیتتصویر ذیل سند راویان حدی  کساء می

از جابر ابن عبداهلل انصاری از صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا   حسینی شیرازی

موجود و در بعضی از کتب حدی  کسا  عالیقدره این سند نزد مرجع نقل گردید  

 .به چاپ رسیده است
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ومن جملة طرقی المذکورة ما أروی بها حدی  الکساء الشریف فإنی أرویرره عررن 

والرردی عررن الشرریخ عبرراس القمرری عررن المیرررزا حسررین النرروری عررن الشرریخ مرتضرری 

العلوم عن الوحید البهبهرررانی عررن   األنصراری عن المولی أحمد النراقی عن السید بحر

أبیه الشیخ محمد أکمل عن المولی محمد باقر المجلسی عن أبیه المررولی محمررد تقرری 

المجلسی عن الشیخ البهائی عن أبیه الشیخ حسین بن عبد الصمد عن الشهید الثانی عن 

أحمد بن محمد بن خاتون عن الشیخ عبد العالی الکرکی عن علی بن هالل الجزائری 

ن أحمد بن فهد الحلی عن الشیخ علی بن خازن الحائری عن ضیاء الرردین علرری بررن ع

الشهید األول عن أبیه محمد بن مکی العرراملی عررن فخررر المحققررین عررن أبیرره العالمررة 

الحلی عن خاله المحقق الحلی عن ابن نما عن محمد بن إدریس الحلی عن ابن حمزة 

حب اإلحتجاج عررن الحسررن بررن الطوسی عن محمد بن شهر آشوب عن الطبرسی صا

محمد بن الحسن الطوسی عن أبیه شیخ الطائفة عن الشیخ المفید عن الشرریخ الصرردوق 

عن أبیه عن علی بن إبراهیم )حیلولة( وعن ابن قولویه عن الشیخ الکلینی عن علی بررن 

ابراهیم عن أبیه إبراهیم بن هاشم عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن القاسم 

یی الجالء الکوفی عن أبی بصیر عن أبان بن تغلب عن جابر بررن یزیررد الجعفرری بن یح 

عن جابر بن عبد اهلل األنصاری رضوان اهلل تعالی علرریهم جمیعرراً عررن سرریدتنا وموالتنررا 

  :أنها قالت بنت رسول اهلل  الصدیقة الکبری فاطمه الزهراء 

َّ َاو َرُسوُ  ا ا  َللَدَخَل لََعَ یَّ
َ
ِک ِف َبْعِض اأْل الُم َعَلیَْ ِم  َفقَاَ  السََّ

ُت  الُم قاَ  ِاّنَّ َاِجُد ِف َبَدّن ُضْعفًا  َفُقلَْ یا فاِطَمُة  َفُقْلُت َعَلْیَک السَّ
ْعِف  َفَقاَ  یا فاِطَمُة ایتيّن ِباْلِكسآِء   َللَلُه ُاعیُذَک ِبا یا َاَبتاُه ِمَن الض 

ُه ِباْلِكسَآِء   ِه  َفَاََتْتَُ یَّن بَِ ْرُت اْلََيّن َفَغطَّ ِه  َوصَِ ُه بَِ
ْیتَُ ََيّن َفَغطَّ

ْ
الَ

ِه  َفمََا  ِه َوَکمالَِ امََِ
َِ ِة  ْدُر ِف َلْیلََ ُه اْلبََ نَََّ ُو َتَ لََ

ْ ََ ُه ََيَ ِه  َوِاذا َوْجهََُ ُر ِاَلیَْ َاْن َُ



   593 ضمائم 

الُم َعَلْیِک یَا  َلِدَی اْلحََسِن َقْد َاْقَبَل  َوقاَ  السَّ تَنْت ِاْلَّ ساَعًة َوِاذا ِِبَ
اُه  َفُقْلُت  اُه   ُامَّ َة َعْیّن َوََثََرَة ُفوادی  َفقَاَ  یَا ُامََّ الُم یا ُقرَّ َوَعَلْیَک السَّ

وِ  ا ی َرسَُ ا رآِئحَُة َجدَّ ِنَّ َبًة  َتَ ُت َللِاّنَّ َاَشم  ِعْنَدِک رآِئحًَة َطیِّ   َفُقلَْ
َو اْلِكسَآِء  َوقَاَ   ُن َنحَْ َک َتحَْت اْلِكسآِء  َفَاْقَبَل اْلحَسََ َنَعْم ِانَّ َجدَّ

وَ  اال اُه یََا َرسَُ دَّ َک یََا جََ الُم َعَلیَْ َک َللسََّ َل َمعَََ ْاَذُن   َاْن َاْدخَُ   َاتَََ
دی َویََا صَََاِحَب  الُم یَََا َولَََ َک السَََّ َت اْلِكسََآِء  َفقَََاَ  َوَعَلیََْ َتحََْ
ْت ِاْلَّ  َحْوضى  َقْد َاِذْنُت َلَک  َفَدَخَل َمَعُه َتحَْت اْلِكسآِء  َفمَا تنََ

َلِدَی ا اُه  ساَعًة َوِاذا ِِبَ ِک یَا ُامََّ الُم َعَلیَْ َل  َوقَاَ  السََّ ْد َاْقبََ ْلحَُسْْیِ قََ
وادی  َفقَاَ   َرَة فَُ َ ّن َوَثََ َة َعیَْ الُم یا َوَلدی َویا ُقرَّ َفُقْلُت َوَعَلْیَک السَّ
وِ   ی َرسَُ دَّ ُة جََ ا رآِئحََ ِنََّ ًة  َتَ بََ ًة َطیِّ َدِک رآِئحََ م  ِعنَْ اُه ِاّنَّ َاشََ   یا ُامََّ

ُت  َللا َدَّن  َفُقلَََْ َََ َت اْلِكسَََآِء  فَ َک َوَاخَََاَک َتحَََْ دَّ ْم ِانَّ جََََ َََ َنعَ
الُم  اُه  َالسَََّ دَّ ََا جَََ َک ی ََْ الُم َعَلی ََاَ  السَََّ َو اْلِكسََآِء  َوق ََْ ْْیُ َنح اْلحُسَََ

ََاَرُه ا ِن اْختََ َََ ََا مََ َک یََ ََْ َت َللَعَلیََ ََْ ََا َتحََ وَن َمَعُومََ ََُ ْاَذُن   َاْن َاکََ َََ   َاتََ
ََا َو  الُم ی َک السَََّ ْد اْلِكسََآِء  َفقََاَ  َوَعَلیََْ َََ ىت  ق ََا شََاِفَع ُامَََّ دی َوی لَََ

َک  ََِ َد ذلَ
ََْ َل ِعنَ َََ ََآِء َفَاْقبَ َت اْلِكسَ ََْ ََا َتحَ َدَخَل َمَعُهمَ َََ َک فَ َََ ُت لَ ََْ َاِذنَ
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وِ   َت َرسَُ ْ
ِک یَا  َِ الُم َعَلیَْ ٍب  َوقَاَ  السََّ َاُِباْلحََسِن لََعِ  ْبُن َاو طالَِ

ََ َللا ِن َو یَا َامَ ا اْلحَسََ الُم یَا َابََ ْوِمنَْی َفقَاَ  یَا   َفُقْلُت َوَعَلْیَک السَّ ُ  اَِْ
ى  ِن َعمَََّ ُة َاخََى َوابََْ ا رآِئحَََ ِنَََّ ًة َتَ بَََ ًة َطیِّ َدِک راِئحَََ م  ِعنََْ ُة ِاّنَّ َاشَََ فاِطمَََ

ْم َللَرُسوِ  ا ُت َنعََ َل   َفُقلَْ َت اْلِكسَآِء  َفَاْقبََ َدْیَک َتحَْ َع َولََ َو مََ هَا هَُ
َک یَا َرسَُ  الُم َعَلیَْ ْاَذُن   َللوَ  الََعِ  َنحَْو اْلِكسَآِء  َوقَاَ  السََّ   َاتََ

الُم یَا َاخَى یَا  َک السََّ ُه َوَعَلیَْ َت اْلِكسَآِء  قَاَ  لََ َاْن َاُکوَن َمَعُُكْ َتحَْ
َت  َوِصَيَّ َوَخلیَفىت َوصاِحَب ِلوآئى  َقْد َاِذْنُت َلَک َفَدَخَل لََعِ  َتحَْ

الُم َعَلیَْ  َّ َاََتُْت َنحَْو اْلِكسآِء  َوُقْلُت َالسَّ
ُ

َک یَا َاَبتَاُه یَا اْلِكسآِء  ُث
ِک َللَرُسوَ  ا َت اْلِكسَآِء  قَاَ  َوَعَلیَْ   َاَتْاَذُن   َان َاُکوَن َمَعُُكْ َتحَْ

الُم یا ِ ىْت َویا َبْضَعىت َقْد َاِذْنُت َلِک  َفَدَخْلُت َتحَْت اْلِكسآِء   السَّ
وُ  ا َذ َاو َرسَََُ َت اْلِكسَََآِء  َاخََََ ا اْکَتَمْلنَََا مَجیعًَََا َتحَََْ َرَِفِ  َللَفَلمََََّ ِبطََََ

مآِء  َوقَاَ  َا  ّن ِاَ  السََّ ِ ِ اْلُیمَْ
ََ ِبیََ مَّ ِاَن هَُوْلِء ِلهَاْلِكسآِء  َوَاْومََ

ُّن مَا  ِِ ىت  َلحُْمُهْم َلحْمى  َوَدُمُهْم َدِم  ُیْو ىت َوحآمَّ َاْهُل َ ىْت َوخآصَّ
 ْ ْن حَاَرَمُ َ ْرٌب َِِ ا حََ ْ  َانََ حُْزهَُنُ َِ حُْزُنّن ما  َِ ُُهْم  َو ِِ َُهْم ُیْو َِ ْن سَا َ َِِ ٌ

ُْ
  َوسَِ

ْل  ْ  َفاْجعََ ْمُ ا مَِ ّنَّ َوَا نََ ْ مَِ
ُ ُهْم  ِاهَنَّ بَّ ْن َاحََ َ ب  َِِ َْن عاداُُهْ  َوُمحِ ِِ َوَعُدو  



   595 ضمائم 

 َّ واَنَک لََعَ ََْ َک َوِرضََ َََ َک  َوُغْفرانََ َََ تََ َک َوَرْْحَ ََِ تتََ َلواِتَک َوَتَ َََ صََ
 ََِّ ْجَس  َوَطهَ ُ الَََرِّ ْمُ َََ ْب عَ ََِ ْ  َوَاْذهَ هْْيِ

َََ ََاَ  اَوَعلَ  َللْرُُهْ َتْطهًََََا  َفقَ
آًء  ُت َسَََ واَ  ِاّنَّ مََا َخَلقََْ اَن َسَََ وَّ ََا سََُ ىت َوی ََا َمالِئكَََ لَّ ی َوجَََ َعزَّ
یَئًة  َوْل  سًََا ُمضََِ ْ َِ رًا ُمنًَََا  َوْل  ًة  َوْل َقمَََ ًة  َوْل َاْرضًََا َمْدِحیَََّ َمْبِنیَََّ

ری  ِا  ری  َوْل ُفْلكًََا َيسََْ جََْ َِ رًا  ُدوُر  َوْل َرحََْ ِة َفَلكًََا یَََ ْلَّ ِف َمحَبَََّ
مَُْی ِجُّْآئیَُل یَا 

َ
ْمَسِة الَّذیَن ُُهْ َتحَْت اْلِكسآِء  َفقاَ  اأْل هُوْلِء اْلَُ

ِة   وَّ ََُ ب ِت الن  ْ ُل  َََ لَّ ُُهْ َاهََْ َوجَََ ََاَ  َعزَّ َت اْلِكسََآِء  َفق ََْ ْن َتح َََ َربِّ َوم
ساَلِة  ُُهْ فاِطَمُة َوَاُِبها َوَبْعُلها َوَ ُوها  َف  قَاَ  ِجُّْآئیَُل یَا َوَمْعِدُن الرِّ

ُكوَن َمَعُهْم ساِدسًا  َفقاَ  
َ
ْرِض أِل

َ
َربِّ  َاَتْاَذُن   َاْن َاْهِبَط ِاَ  اأْل

الُم  َللا ََاَ  السَََّ ََُل  َوق ََُْی ِجُّْآئی م
َ
َبَط اأْل َََ َک  َفه َََ ُت ل ََْ ْد َاِذن َََ ْم ق َََ َنع

وَ  ا ََا َرسََُ َک ی ََْ الَم  َو َللَعَلی َک السَََّ ََُ لَْع ُيْقِرئ
َ
ُى اأْل ََِ َک   اْلَعل ُخصََ  َِ

ُت  ال  ِاّنَّ مَا َخَلقَْ َ َوجََ زَّ َک َوعَِ
وُ  لََ راِم  َوَيقَُ كَْ ِة َواْ ِ یَّ حِ

ِبالتَّ
سًا ُمضیَئًة َوْل  ْ َِ ًة  َوْل َقَمرًا ُمنًَا  َوْل  ًة  َوْل َاْرضًا َمْدِحیَّ ََسآًء َمْبِنیَّ

 
َ
ری  ِاْلَّ أِل ری  َوْل ُفْلكًَا َيسَْ جَْ َِ رًا  ْم َفَلكًا َیُدوُر  َوْل َرحَْ ْجِلكَُ

وَ   ْاَذُن   یَا َرسَُ ْل تََ ُُكْ  َفهََ َل َمعََ ِتُكْم  َوَقْد َاِذَن   َاْن َاْدخَُ َوَمحَبَّ
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الُم یا َامَْی َوْحِى ا  َلل  َفقاَ  َرُسوُ  اَللا ُه َنَعْم َقْد َللَوَعَلْیَک السَّ   ِانَّ
 
َ
َت اْلِكسَآِء  َفقَاَ  أِل َدَخَل ِجُّْآئیَُل َمَعنَا َتحَْ و ِانَّ َاِذْنُت َلَک  فََ

ا ُیریُد ا :َقْد َاْوحى ِاَلْیُكْم َيُقوُ    َللا ْجَس  َللِاَّنَّ ِلُیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ
وَ  ا ََُ ََا َرسَ و یَ

َ
ََاَ  لََعِ  أِل ًَََا  َفقَ َرُُكْ َتْطهَ ََِّ ِت  َوُیَطهَ ََْ َل اْلَبيَ ََْ   َللَاهَ

َد ا ِل ِعنَْ َن اْلَفضَْ َت اْلِكسَآِء مَِ ُلوِسنا هذا َتحَْ ّن ما ِلجُ ؟ َفقَاَ  َللَاْخُِّْ
ًا  مََا ُذرِكَ  یَََّ سََاَلِة َنجِ

َطفاّن ِبالرِّ ًا  َواصََْ یَََّ ِ َ 
اْلحَقِّ ّن بََِ

ذی َبَعثَََ ِا  َوالَََّ النَََّ
یَعِتنا  ْن شََ ٌع مَِ ْ ْرِض  َوفیَِه مجََ

َ
ِل اأْل ِل َاهَْ نا هذا ِف َمحِْفٍل ِمْن َمحافَِ َخَُُّ

 ُ ْت ِمِ َََّ ُة َوَحفََ َ ََْ ْحََ ُ الرَّ هْْيِ
َََ ْت َعلََ َََ ََا  ِاْلَّ َوَنَزلََ ينََ بَّ ُة  َوُمحِ َََ اَلِئكََ ِْ  ا

وا  َفقَاَ  لََعِ  ِاذًا َوا قَُ َفرَّ ْم ِا  َاْن ََيَ ُفْزنَا َوفَاَز شَیَعُتنا   َللَواْسَتْغَفَرْت ََلُ
ًا   یَََّ ِ َ 

اْلحَقِّ ّن بََِ
ذی َبَعثَََ ِا  ثاِنیًََا یََا لََعِ  َوالَََّ ِة  َفقََاَ  النَََّ َوَربِّ اْلَكْعبَََ

ًا  ما   یَّ ساَلِة َنجِ
نا هذا ِف َمحِْفٍل ِمْن َمحاِفِل َاْهِل َواْصَطفاّن ِبالرِّ ُذرِكَ َخَُُّ

َا ا رَّ وٌم ِاْلَّ َوفََ ينا  َوفَهِْيْ َمْهمَُ بَّ ٌع ِمْن شیَعِتنا َوُمحِ ْرِض  َوفیِه مَجْ
َ
 َللاأْل

ُه  َوْل َمْغُموٌم ِاْلَّ َوَکَشَف ا ى  َللَ َّ ٍة ِاْلَّ َوَقضََ ُه  َوْل طاِلُب حاجََ َغمَّ
ُ حاَجَتُه  َفقاَ   ذِلَک شَیَعُتنا فَاُزوا   َلل لََعِ  ِاذًا َوااَللَّ ُفْزنا َوُسِعْدنا  َوکََ

ْنیا َواأْلِخَرِة  َوَربِّ اْلَكْعَبِة    .َوُسِعُدوا ِِف الد 
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 285 ................................................................................... از گناه  یدور

 285 .................................................................................... محاسبه نفس

 285 ................................................................................... خلوت با خود 

 286 .......................................................................... به سعادت  یابیدست 

 286 ................................................................................... ی سعادت واقع 

 286 .................................................................................... جوارح پاک 

 287 ............................................................................. ی نفس دشمن درون

 287 ................................................................................... ها  ی منشاء پست 

 288 ............................................................................... قرآن معلم اخالق 

 288 ..................................................................... ما در برابر قرآن فهی دو وظ

 288 ...................................................................................... نیاکمال د

 288 ........................................................................................ ریغد امی پ

 289 ...................................................................... یی واجب کفا ریغد غی تبل

 289 ..................................................................... ر یتحقق اسالم در روز غد

 289 ....................................................................................ریغاصبان غد

 290 ............................................................... علما بر اخالق و آداب  یداریپا

 290 ........................................................................ عه ی ش  یعلما ی جاودانگ

 290 ........................................................................................ علما رهی س

 291 ...................................................................................... ترک خشم 

 291 .................................................................................. بزرگ  بتی مص

 291 .......................................................................................ی رو ادهیز
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 292 .......................................................................................امت ی روز ق

 292 ................................................................................ ت یهمت در هدا

 292 ......................................................................... خدا  هینماز شکسته هد

 292 .................................................................................. و عبرت  خیتار

 293 .............................................................. تیجوانان و فرهنگ اهل ب

 293 ......................................................................... تی توسل به اهل ب

 293 .......................................................................... تی اقتدا به اهل ب 

 294 ................................................................................. فه ی وظ  ن یمهمتر

 294 ............................................................................. رسول خاتم  یمعرف

  ........................................................................... 294رسول خدا رهی س

 294 .........................................................................رأفت رسول خدا 

 295 .................................................................................... نکوهش غذا 

  .................................................................. 295رسول خدا رهی حکام و س 

 295 ................................................................. محک امت  ن یرالمؤمن ی ام

 296 ...................................................................................... امبرینفس پ

 296 ................................................................. انرمؤمن ی اقتدا نمودن به ام

 296 .......................................................................الگو  ن یبهتر ن یرالمؤمن ی ام

 296 .................................................. یعل رمؤمنانی ام یدوران خالفت ظاهر

 297 .......................................................................... ه یفاطم امیا  یسوگوار

 297 ..................................................................... ه یشدن شعائر فاطم یجهان 

  ..................................................................... 297عظمت حضرت زهرا

 298 .................................................................... توسل به حضرت زهرا 

 298 ......................................................................................... ی راز اله

 298 ....................................................................... مقام  حضرت زهرا 

 298 ................................................................ عبد و معبود   ن ی واسطه ب  ن یبهتر

  .......................................................................... 299دالشهدا ی وقف س

  .............................................................. 299دالشهدای در امر س  کی تشک

 299 .......................................................................... ی در عزادار  کی تشک

 299 ................................................................................... : ین یشعائر حس
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 300 ...................................................... ن یامام حس ادیآشکارتر شدن نام و 

 300 ................................................... ن یامام حس یبا مخالفان عزادار یسخن

 300 .......................................................................... و آخرت  ایسعادت دن

 301 ...................................................... دالشهدای س  ارتیز یبرا اء ی اجازه انب 

 301 ........................................................................................... هشدار 

 301 ....................................................... به ذمه موجودات  نی خون امام حس 

 301 .................................................................... شدن  نی لشکر مخالف یاه ی س

 302 .................................................................................... بهه پاسخ به ش 

 303 ................................................................. درک کربال طاقت فرسا است 

 303 ....................................................................... یی عاشورا م ی فرهنگ عظ 

 304 ....................................................................... نی امام حس  یارعزاد

 304 .......................................................................... محدود نمودن شعائر!

 305 ......................................................... نیما در مقابل امام حس تی مسئول

 305 ..................................................................................... ثاراهلل  یمعنا

 306 ................................................................. ی نی ضرورت نشر فرهنگ حس 

 306 ...................................................... با امامان و امامزادگان ینعمت همجوار

 306 ......................................................................... با امام زمان دارید

 307 ......................................................................... امام زمان تیرضا

 307 ............................................................................ شناخت امام معصوم 

 307 ................................................................. ت امام زمانیکسب رضا

 308 ...................................................................................... معرفت امام

 308 .............................................................................. نعمت امام معصوم

طالب    یبرا  ی رازی صادق ش  دی س  یالعظم  اهللتیآ   یاز دروس اخالق  یجمع پراکنده ا
 309 ............................................................................................ حوزه 

 309 ................................................................ اقتدا کردن به عالمان ربّانى  -1

 312 ....................................................... عبرت آموختن از فرجام ستمگران -2

 313 ................................................................ آموختن مبارزه با »من« از علما 

 315 ......................................................................... علما و بر پا داشتن دین

 316 ...................................................................... مقدمات بر پا داشتن دین
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 317 ............................................... شده است  گرانید عی واقعیت تشّیع موجب تش 

 318 ........................................................................... ى در بازار علم خُبرگ

 319 .................................................. بر پا داشتن دین، یک وظیفه همگانى است 

 319 ........................................................................... اقتدا به پارسایى علما 

 320 ...............................................................کسب کردن آمادگى علمى  -1

 320 ........................................................... تقواش راستین »احتیاط در دین« -2

 321 .........................................   الگو گرفتن از پایدارش و اخالق رسول خدا 

 322 .................................................................. پایدارش پیامبر خدا  -1

 325 .......................................................................... اخالق پیامبر  -2

 329 ................................................................ فریضه است تحصیل علم یک 

 332 .......................................... چگونه از عنایت صاحب الزمان برخوردار شویم؟

 334 .......................................................... باید امروز ما بهتر از دیروزمان باشد

 335 ...........................................................   تأسّى به حضرت صدّیقه زهرا 

 338 ...................................................... تالش براش رفع نیازها و مشکالت مردم

 340 ............................................................................. مزد به قدر زحمت  

 342 ......................................................................... اصفهان  عی از عوامل تش

 342 .......................................................................... ه یّ قرآن:عط عهی مفسّر ش

 344 ............................................................... شود ا طوالنى مىگونه عمرهاین 

 346 ............................................................................ سرچشمه خوشبختى 

 348 ......................................................................... راز موفقیت و کامیابى 

 353 ............................................................. اش مؤمنتالش براش ایجاد جامعه

 355 .......................................................................... شرط ترقّى و پیشرفت 

 357 ....................................................................... هاش اولیا اش از نشانهپاره

 359 ................................................................................... مسئولیت علما

 362 ..................................... ماه رمضان، فرصتى براش خودسازش و هدایت دیگران

 368 ................................................ ماه رمضان و همگانى ساختن فرهنگ قرآنى 

 370 ....................................................................... دعا، کلید حلّ مشکالت 

 373 ................................................................رود گونه صدقات بر باد مىاین 

 376 .................................................................................. خوشبختى  رمز
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 379 ...................................................................................... تبلیغ و منبر 

 381 .......................................................................... شروط وجاهت ربانى 

 383 ........................................................................ آموز تیک داستان عبر

 385 ......................... یابدانسان خوش اخالق به خیر و سعادت دنیا و آخرت دست مى

 388 ............................................................................ زیربنا بودن فرهنگ  

 391 ......................................................................... تبلیغ، رسالت علماست 

ا پراکنده  حکا  یجمع  دلنش  بایز  اتیاز  حضرت     ن یو  صادق    دی س   یالعظم   اهللتی آاز 
  .................................................................................... 398ی رازی ش

 399 ............................................................................... ابلیس در پى همه

 399 .................................................................................... ابن ابى عمیر 

 401 .................................................................. ابوالخطاب و ادعاش کفرآمیز 

 403 .................................................................... اخالص شیخ عباس قمى

 404 ............................................................ اراده قوش در ترک عادات ناپسند

 405 ........................................................ آزادش در حکومت امیرالمؤمنین 

 405 .................................................................................... ازدواج آسان 

 406 .............................................................. آزمون الهى، مقایسه دو صحابى

 407 ............................................................................... استخفاف به نماز 

 407 ............................................................................ ها استفاده از فرصت

 408 .......................................................................... عمیراستقامت ابن ابى

 409 ................................................................ اسالم آوردن عثمان بن مظعون 

 410 ................................................................................... اصرار بر تبلیغ 

 411 ..................................................................................... اعتماد دینى 

 412 ........................................................................................... امتحان

 412 ............................................................................... اش بزرگ آموزه 

 413 ..............................................................و حکومت امیر مؤمنان على  

 414 .................................................................................. اهتمام به درس 

 414 ................................................................................ اهمیت تبلیغ دین

 415 ..................................................................................... این چیست؟ 

 416 ................................................................. برپایى سوگوارش توسط کفار 

 417 ............................................................ برپایى عزاش حسینى در بالد کفار
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 418 .................................................................................. برخورد شیرین 

 418 ................................................................................ برخورد کریمانه 

 419 ............................................................................. به یاد جواب در قبر 

 419 ....................................................................................... حفظ زبان 

 422 .................................................زهرا پاداش کار، به نیت حضرت فاطمه

 423 ......................................................................................پاسخ علمى

 425 ............................................... پناه بردن مردم قم به امام حسن عسکرش 

 426 ..................................................................... هان داشتن خطاش فردش پن 

 428 .............................................................. و اموال مسلمین پیامبر خدا 

 429 .............................................................. ها   پیامبر رحمت و تحمل سختى

 430 ............................................................. تأثیر عمل بزرگان در آینده افراد 

 430 ............................................................ تأثیر منبر حاج شیخ عباس قمى 

 431 ................................................................................ ترس از استدراج 

 432 ..................................................................... ترک مدارا و ظهور فاجعه

 435 .................................................................. قت یاز حق  یح یفرار عالم مس

 439 ............................................................................................ تفاهم 

 440 .................................................................................... تقدس واقعى 

 440 ......................................................................... تقواش شیخ انصارش

 441 ...................................................................................... توجیه گناه

 442 ....................................................................................... ثواب ذکر

 442 ...................................................................... جهیزیه همسر شیخ بهائى 

 443 ............................................................... حاکم عباسى و موش صحرایى 

 445 ............................................................................ حرمت خویشاوندش

 446 .................................................................................... حسرت ابدش

 448 .................................................................................. حسین بن روح 

 448 ..................................................................................... حضور قلب 

 449 .................................................................................... حکمت خدا 

 449 ................................................................ حلم میرزاش بزرگ شیرازش

 450 .............................................................................................. حیرا 
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 450 ................................................................... خانه دیگر امیرالمؤمنین  

 451 ............................................................................... خواستن خالصانه

 451 ................................................ خوددارش از زدن شتر به خاطر خوف از خدا 

 452 ................................................... داستانى از آقا میرزا محمد تقى شیرازش

 453 ................................................................................ داستانى پندآموز

 454 ........................................................................................ ( داورش1

 454 ....................................................................... درسى از امام سجاد 

 455 ..................................................... درسى از مرحوم شیخ مرتضى حائرش

 456 ............................................................دو جوان دانشگاهى و استاد وهابى

 457 ...................................................... نسبت به یاغیان رأفت امیرالمؤمنین 

 459 ................................................................... رأفت و گذشت پیامبر

 460 ....................................................................................... سعد الخیر 

 461 ............................................................................. سالم بر حسین  

 461 ...................................... آدم و شیخ صدوقشیخ بهایى و قضاوتش از زکریابن 

 463 ........................................................................ شیخ مرتضى انصارش

 463 .............................................................................. عدم استجابت دعا 

 464 ................................................................................ گناهان ناشناخته

 465 ........................................................................... مرثیه سراش نامسلمان

 466 ....................................................................... اهلل بروجردشهمت آیت

  ......................... 467یرازی صادق ش دی س یالعظم اهللتیحضرت آ یجلسات فقه 

 467 ......................................................................................... شب اوّل 

 467 ............................................ م ی کنیرا درخواست م و شکر آن ت ی از خدا عاف

 468 .................................................. شوندیم عهیفرزندان و نوادگان مخالفان، ش

 469 .......................................................... یوبیا  ن یفرزند صالح الد  یعل عّیتش

 469 ........................................................................... ی سرسال خمس  ن یی تع

 470 ............................................... که سال برآن نگذشته است  یتصرف در اموال 

 470 .............................................. جدا گردد  گری کدیاز  دیخمس و زکات با ایآ

 471 ............................................................. آن ی و معنا تی اعمال به ن   یبستگ

 472 ............................................................... رساندن خمس و مستلزمات آن
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 473 ................................................................. کند؟ یم یابراء ذمه را بر تی ن

 473 ................................................................. گردد مانی اگر پس از ابراء پش

 474 .............................................................. مدّت در ازدواج موقت  دنی بخش

 474 ................................................................... اگر شوهر به طالق تن ندهد 

 475 ................................................................... قاعدة »الحرج« و حدود آن

 475 ......................................................................................... شب دوّم

 475 ............................................................... در اثر اشتباه پزشک  دیضعف د

 476 ............................................................................. تقاص و شرائط آن 

 477 ................................................................. اگر پزشک منکر ضمان شود 

 477 ................................................................. متضرّر و حق اقامه دعوا  ماری ب

 478 ........................................................ رد ی پزشک چنانچه برائت از ضمان بگ

 479 ........................................................... تعلّل ورزد  هیاگر پزشک از دادن د

 480 .................................................................. ی افت ینقص در مبلغ در یادعا

 481 .................................................................. باشد یاگر ادّعا به ضرر مدّع

 482 ........................................................ از قرائت مشهور  ری خواندن قرآن به غ 

 483 ...................................................................... غ ی تبل   هیو آ فهیشر اتیروا

 484 ................................................................. ف یتحر  مصون بودن قرآن از

 484 ........................................................................................ شب سوّم 

 484 ............................................................................... ختم مجرّب  کی

 485 .................................................................. دارو زیو اثر تجو دیضعف د

 486 ........................................................... مباشر ضامن است؟ ری پزشکِ غ ایآ

 487 ................................................................. تقاص از پزشک مسّبب ضرر 

 488 ....................................................................... مجوّز تقاص  یهاتیروا

 489 ........................................................................... تقاص  ات یروا ینّقاد

 490 ........................................................................... تاتو ابرو  ای یخالکوب 

 490 .................................................................................. تقاص در کاال 

 490 .................................................................................... جلسه چهارم 

 491 ....................................................... است؟  یمسألة عرف کیحقّ تقاص  ایآ

 492 .................................................................است نه مطلق  دی حق تقاص مّق

 492 ................................................................... ردّ به مثل   مهیکر هی اطالق آ
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 493 ....................................................... ند ی بینم یتصرف متقابل را عرف تعدّ

 494 ...................................................از تقاص  گرانیانصراف ادلة حرمت مال د

 495 ............................................................. با کسب و کار یتزاحم روزه دار 

 496 ..................................................... روزه واجب است؟ یبرا هیبُن  ت یقوت ایآ

 496 .......................................................... حرج شود  ایروزه اگر همراه باضرر 

 497 ........................................................ ماری روزه و وجوب افطار ب مهیکر هیآ

 498 ............................................................. و وجوب افطار مسافر مهیکر هیآ

 500 ...................................................................................... جلسه پنجم 

 501 ......................................................... ست؟ی حرج رافع روزه با ک   صیتشخ

 502 ........................................................ جالب در رابطه با مسأله حرج  یداستان

 503 .................................................... شده فیروزه در تابستان و افراد تازه تکل

 504 ............................................................ درباره روزه نوجوانان  بایز ی اقصه

 505 ................................................ از روزه خوار معذور  زی عبرت آم یسرگذشت 

 506 ................................................ نددیدیمعصومان ضرر در عبادت را ضرر نم

 508 ........................................................... آن  لی سلطان و دل زیمباح بودن جوا

 509 .........................................................................................شاگردان

پراکن  پ  یادهجمع  ب امی از  و  ش   دی س  ی العظم  اهلل تیآحضرت     ی هاهیانی ها  یزرای صادق 
 ................................................................................................... 511 

 511 .....................................................قدر ی مرجع عال ی هایری ها و موضعگ هی انی ب

العظمى سید صادق حسینى شیرازشاهللبیانیه آیت      ائمه بارگاه مطهر  در هتک حرمت 

 512 ..................................................... در سامرا ن ییعسکر نی مسلمین امام

 513 ............................... اهلل العظمى شیرازش به مناسبت تکرار فاجعه سامرابیانیه آیت

 514 ......... اهلل العظمى شیرازش  به مناسبت دومین سالگرد فاجعه دردناک سامرابیانیه آیت

آیت حضرت  العظمپیام  حسین   ی اهلل  صادق  و    ی شیراز  یسید  »شیعه  کنگره  به 
 516 ............................................................................... عصر«  یهاچالش 

 519 ..................... پیرامون آینده عراق  اهلل العظمى شیرازشمتن پیام حضرت آیت

 524 ................................. نسبت به حوادث جارش در برمه  قدر ی اظهار تأثر مرجع عال 

 525 .................................................................................. انتخابات عراق 

عال عزاداران  عملیات  قدری مرجع  علیه  که  را  وافغانستان   پاکستان  عراق،  تروریستى  هاش 
 526 ............................................... صورت پذیرفت، مبارزه با شعائر الهى دانست 
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 527 .................  یکبر جهیهمسر رسول خدا حضرت خد  ن یبزرگداشت برتر امی پ

 528 .ق ه 1428به مناسبت عاشوراش حسینى   اهلل العظمى سید صادق شیرازش بیانیه آیت

 532 ................................... م یبه ساحت مقدس قرآن کر ی حرمت   یمحکوم نمودن ب

دفتر آیت العظمى شیرازشبیانیه  زائران حرم  اهلل  مظلومانه  حسینى    درخصوص شهادت 
 532 .................................................................................. در بغداد وحلّه 

عال  مرجع  بیانیه  قدری دفتر  بن  طى  على  امام  مسجد  خونین   و  جنایتکارانه  انفجار  اش 

 534 ......................................................... زاهدان را محکوم کرد ابیطالب

نجات را محکوم    یبانو  یسا ی به کل   یستیترور  ی حمله   یمعل  ی در کربال   قدر ی دفتر مرجع عال 
 536 .............................................................................................. کرد

 538 .... ی معل یدر کربال  قدری دفتر مرجع عال  یها  از سویر ی خونبار تکف   تیجنا تیمحکوم

 540 ..... به مناسبت حوادث خونین شهر تلعفر عراق  اهلل العظمى شیرازشپیام دفتر آیت

 542 ...... نیبحر ری اخ  یبه مناسبت رخدادها ی رازی ش ی ت اهلل العظمیآ یجهان   ادی بن  امی پ

 545 ......... در پاکستان  لیشدن س  ی به مناسبت  فاجعه بزرگ جار قدریدفتر مرجع عال امی پ

 547 ................................. نیحوادث هولناک بحر ی درباره  قدریدفتر مرجع عال امی پ

العظمى سید صادق حسینى شیرازش  درباره آزارها و تعدشدفتر آیت به زوار  اهلل  هایى که 

 549 ................................ اش صادر کردصورت گرفته است، بیانیه  مدینه پیامبر 

آیت دفتر  شیرازش بیانیه  صادق  سید  العظمى  اخیر   اهلل  جنایات  درخصوص  قم   در 
 551 ................................................................................... ها  صهیونیست

به مناسبت حادثه دلخراش آتش سوزش در     اهلل العظمى شیرازش پیام دفتر حضرت آیت
 553 ............................................................................. مسجد ارک تهران

 557 ...................................................... خ یدر طول تار  یرازی خاندان بزرگ ش 

م   یی آشنا   ی رازی ش  ینی صادق حس   دی حاج س   ی العظم  اهلل تیجدّ چهارم  آ   یرازی ش   ی رزای با 
 ............................................................................................. 559 

اهلل العظمى حاج آقا سید صادق  آیت   ی جدّ دوّم مادر   یرازی ش   یمحمّد تق  رزای با م  ییآشنا
 562 ................................................................................. حسینى شیرازش 

 563 ......................................................................................... ت ی مرجع

 563 .........................................................................................شاگردان

 564 ...................................................................... : یچند تن از شاگردان و

 564 ....................................................................................... ی آثار علم

 564 .......................................................... کوچک  یرازی م یاخالق  یهای  گیو



   617 ضمائم 

 564 ........................................................................... زهد و قناعت  -الف 

 565 .....................................................................................عدالت   -ب 

 565 ................................................................................ ی نید رتی غ  -ج 

 566 ................................................................................... ی اسیس اتی ح

 567 ................................................................................ ی اسالم   تی جمع

 568 .................................................................................... مشهور  یفتوا

 568 .................................................................................. نیغروب غمگ

 569 .................................................................. ت ی علم و فقاهت و نوران تی ب

آ مرحوم  راحل  س   یالعظم  اهللتیمرجع  حس  دی حاج  آ    یرازی ش  ین یمحمّد    اهلل تیبرادر 
  .............................................................. 570یرازی صادق ش دی س یالعظم

 572 ..................................................................... تألیفات معظم له: از یبرخ

 573 ................................................................... خدمات ارزنده مرجع راحل 

 574 .................................................................................... ی اخالق  رهی س

صادق    دی س   یالعظم   اهللتیبرادر حضرت آ  یراز ی ش  ین یحسن حس  دی حاج س  دی شه    اهللتیآ
  .................................................................................... 575ی رازی ش

 580 ..................................................... ی رازی ش  ینی محمّد رضا حس  دی س اهللتیآ

 582 ......................................................................... آثار و دست نوشته ها:

 583 ......................................................................... ها و جلسات: سخنرانى

 584 ............................................................................. خصوصیات فردی: 

 584 ................................................................ عبادت و بندگى خداش متعال: 

 585 ...................................................................................... اخالق واال: 

 585 ................................................................................... صبر و تحمل: 

 585 ................................................................... وقت شناس و پى گیر امور:

 586 ....................................................... آخرین دست نوشت، و وصیت ایشان:

 595  ......................................................................................... سند حدی  شریف کساء
 597 .................................................................................... منابع و مآخذ

 


