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8 جمادی الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱8۵۲ 

از منظر متون اسالمى، امنيت اجتماعى، يكى از بزرگترين و 
گواراترين نعمت هاى الهى اســت كه با نعمت تندرستى و 
سالمت برابرى مى كند. همه مردم به آن نياز دارند و بدون 

آن، شادى در زندگى بى مفهوم است ؛ ولى كمتر كسى 
قدر اين نعمت بزرگ را مى داند.

  انســانى كه گرفتار ترس و مصيبت و فقدان امنيت شده 
باشد، قدر امنيت، عافيت و سالمت را خوب مى داند و تالش 
مى كند تا دمى بدون آن زيست نكند. از اين رو امنيت را از 

بزرگترين نعمت هاى الهى برشمرده اند.

از نظر قرآن بهترين مكان ها جايى است كه  امنيت در آن حاكم باشد و مردم از نظر اقتصادى نيز تامين 
باشــند. از همين رو با توصيف مكه به شهر امن بر اهميت امنيت توجه مى دهد. همچنين خداوند شهر و 
جامعه نمونه را جامعه اى مى داند كه داراى امنيت فراگير و جامع باشد و مردم در آن با اطمينان و آرامش و 

آسايش زندگى كنند. در حقيقت خوشبختى جوامع به آرامش و آسايش است.

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمى

عقیقه برای چند نفر
س. آیا یک عقیقه را می توان به نیت چند نفر انجام داد؟

ج. کفایت یک عقیقه برای بیش از یک نفر، ثابت نیست.

غلبه شک بر یقین یعنی نابودی دین
قال االمام علی)ع(: »علیک بلزوم الیقین و تجنب الشــک، 

فلیس للمرء شیئی اهلک لدینه من غلبه الشک علی یقینه«
امام علی)ع( فرمود: بر تو باد مالزمت با یقین و دوری جســتن از 
شــک، زیرا برای دین انسان، چیزی نابودکننده تر از چیره آمدن شک 

بر یقین او نیست. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غررالحکم، ح 6146

شک و وسوسه از القائات شیطانی است
عبداهلل بن سنان می گوید: برای حضرت صادق)ع( از مردی که مبتال 

بود به وسوسه در وضو و نماز یاد کردم و گفتم: او مرد عاقلی است.
امام صادق)ع( فرمود که )چه( عقلی برای اوست و حال آنکه پیروی 
شــیطان می کند؟ به آن حضرت عرض کردم: چگونه پیروی شیطان 
می کند؟! حضرت فرمود: از او ســوال کن اینکه می آید او را )شــک و 
وسواس( از چه چیز است؟ پس همانا می گوید: از عمل شیطان است. )1( 
وسوسه و شک و تزلزل و شرک و اشباه آنها از خطرات شیطانیه و القائات 
ابلیسیه است که در قلوب مردم می اندازد، چنانچه طمأنینه و یقین و 
ثبات و خلوص و امثال اینها از افاضات رحمانیه و القائات ملکیه است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره( ص 399

تزلزل و دودلی )۳(
پرسش:

تردید، دودلی و تزلزل چیست و چه آثاری در زندگی فردی و اجتماعی 
انسان دارد و راهکارهای از بین بردن این رذیلت کدام است؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی به مفهوم شک و انواع شک شامل شک سازنده و مخرب 
و مراتب شک و عوامل و اسباب ایجاد شک شامل: رذایل اخالقی خصوصا عمل 
نکردن به داشته های یقینی پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.

2- تکبر درمقابل حق و تکذیب آیات الهی
 قرآن کریم می فرماید: آن کسانی را که در زمین به ناحق سرکشی 
و تکبر می کنند را به زودی از آیات خویش رویگردان سازم، چنان که هر 
آیتی را که ببینند ایمان نیاورند و اگر طریق هدایت ببینند از آن نروند و 
اگر طریق گمراهی ببینند از آن بروند. زیرا اینان آیات را دروغ انگاشتند 
و از آن غفلــت ورزیدند. )اعــراف - 146( با این که حقانیت آن آیات را 

فهمیده بودند.
3- پرورانیدن شک اولیه

امام علی)ع( تردد را از اسباب شک می داند. )کافی، ج 2، ص 392( که مقصود 
از تردد، همان شک ابتدایی است. درصورتی که ماندگار شود، همانطور که در حدیث 
دیگر از این شک ابتدایی که معموال خفیف است به ریب تعبیر کرده و فرمودند: 

ریب نکنید تا در شک نیفتید. )امالی شیخ مفید، ص 206(
4- جهل

امام علی)ع( می فرماید: شک ثمره جهل است. )غررالحکم و دررالکلم آمدی، 
ص 71( آن بزرگوار در جای دیگر تسلیم دربرابر جهل را از اسباب شک می دانند. 

)کافی، ج 2، ص 392(
5- مجادله های دینی بیهوده و سنگین

امام باقر)ع( به زیاد فرمود: ای زیاد! از مجادله های کالمی )در امور سنگین 
دینی( بپرهیز که موجب شــک شود و عمل را تباه کند و صاحبش را هالک 
نماید؛ همانطورکه گذشتگان به جای عمل به وظایف به دنبال این امور رفته 
و  در خدا ســرگردان شدند و کارشــان )در حیرت و دهشت( به جایی رسید 
که مردی را از پیش او صدا می زدند و او به پشــت ســرش جواب می داد و از 
پشت سرش صدا می کردند و او از پیش رو پاسخ می گفت. )دیوانه شده بود!!( 

)امالی صدوق، ص 417(
البته کسی که خداوند او را به نیروی قدسی و قریحه مستقیم تایید فرموده 
و نور حکمت را در دلش تابانده و مشمول الطاف خفیه ساخته است چنین کسی 
می تواند در دریای علوم غوطه ور شود و دیگران سزاوار است که اصول عقاید خود 
را که از شرع رسیده، از او بگیرند و به خدمت او مشغول باشند تا برکات انفاس 

وی شامل حالشان شود. 37
6- ترس از پیروی حق

به این معنی که می ترســند منافعی را در پیروی از حق از دســت دهند یا 
زیانی متوجه آنان شود درنتیجه از آن تبعیت نمی کنند و سپس به حکم قانون 
شک آفرینی تخلف از دانسته های یقینی که فرآیند آن ذکر شد، شک بر دلشان 

سایه می افکند.
اقسام تذبذب و ثبات

این تقسیم بندی با توجه به تعلق تذبذب است وگرنه خود این رذیلت همانند 
ضدش، از مقوله باب تشکیک است و دارای مراتب شدت و ضعف می باشد، بی آنکه 

اقسام مختلفی داشته باشد.
الف - تذبذب در دین

آشکار است که این تذبذب از پست ترین، زیان بارترین و زشت ترین اقسام آن 
اســت و فرد را تا سرحد کفر و محروم شدن از توبه به سقوط می کشاند. خدای 

متعال می فرماید:
همانا کســانی که ایمان آوردند، ســپس کفر ورزیدند، سپس ایمان آوردند، 
ســپس کفــر ورزیدند، آنگاه بر کفر افزودند، خداوند آنــان را نمی آمرزد و به راه 

راست هدایتشان نمی کند.
این تذبذب باعث می شــود که فرد، دین را به بازی بگیرد، آنچه را به ســود 
خود می داند انجام دهد و آنچه را که با منافع دنیویش سازگاری ندارد، ترک کند.

خدای متعال درباره اینان می فرماید:
کسانی که به دیدار ما امیدوار نیستند، می گویند قرآن جز این بیاور و یا آن 

را تغییر بده ...)یونس - 15(
... و می گویند به بعضی ایمان می آوریم و به بعضی کافر می شویم و می خواهند 

میان کفر و ایمان راهی اختیار کنند.
ادامه دارد

عبودیت الهی توقف بردار نیست
)بدان ای سالک راه حق!( اگر انسان، وابسته و دلبسته به خدا شود، 
چون خدا از نظر هســتی و کماالت، موجودی بی نهایت است، هرگز 
متوقف نمی شود، و دائما در حرکت و سیر به سمت کمال است. این 
هدف محرک انســان است و چون به بی نهایت وابسته است، هیچ گاه 
متوقف نخواهد شد، در این سیر ترمز و ایستادن مطرح نیست. مانع 
هســت، اما ایستایی وجود ندارد. از طرفی دیگر این حرکت همسو با 
حقیقت انســان بوده و او را واقعا سیراب می کند و نیازش را برطرف 

می سازد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رســائل بندگی، رســاله دوم حب به دنیا، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی، 
ص 124

با خورشيد انقالب
)خاطراتى از رهبر معظم انقالب(

در مطلب پیش رو جایگاه و اهمیت امنیت از دیدگاه آموزه های 
دینی بطور اجمال بررسی و تشریح شده است.

***
امنیت به ســبب ارزش و جایگاه عظیم آن در زندگی هر انســانی، 
عظیم ترین نعمت الهی دانسته شده است. آثار و برکاتی که برای امنیت 
بیان شــده و می شود، خود بهترین شاهد در اهمیت و ارزش امنیت و 
آرامش در زندگی بشر است. البته انسانی که گرفتار ترس و مصیبت و 
فقدان امنیت شده باشد، قدر امنیت، عافیت و سالمت را خوب می داند 
و تالش می کند تا دمی بدون آن زیســت نکند. از این رو امنیت را از 

بزرگترین نعمت های الهی برشمرده اند.
خداوند درباره امنیت عام و فراگیر به عنوان یکی از نعمت های بزرگ، 
به امنیت در جغرافیای سرزمینی سباء اشاره می کند و می فرماید: و میان 
آنان و آبادی هایی که در آنها برکت نهاده بودیم، شهرهای مّتصل به هم 
قرار دادیم و در میان آنها مســافت را، به اندازه، مقّرر داشــتیم. در این 
]راه[ها، شب ها و روزها با امنیت و آسوده خاطر بگردید.)سباء، آیه 18(

در منابع اهل سنت در تفسیر مطلق نعمتی که در قیامت پرسش می 
شــود آمده است که رسول اهلّل)ص(  درباره َقوِل خداوند تبارک و تَعالی 
ِعیِم؛ سپس، در آن روز، قطعا از نعمْت  فرمود: »ثَُمّ لَُتْسئُلَنّ یَْوَمِئٍذ َعِن الَنّ
حهًْ؛ مقصود از نعمت، امنیت و  پرسش می شــوید« فرمود: األَمُن َوالِصّ
سالمت است.)تکاثر، آیه 8؛ تاریخ أصبهان: ج 2 ص 145 الرقم 1322، 

تفسیر ابن کثیر: ج 8 ص 497(
درباره تفسیر حسنات و سیئات روایتی از اهل بیت)ع( نقل شده که در 

نمازگزاردن کاری سخت و سنگین است. اینکه 
انسان بخواهد هر روز نماز بگزارد و خودش را مکلف 
کند تا در یک زمان مشخص هر روز همه کارهایش را 
به هم بزند و در اوقات نماز آن را برپا دارد، شاید برای 
خیلی ها غیر قابل قبول باشــد. از همین رو خداوند 
در آیه 45 ســوره بقره ضمن بزرگ شماری این کار 
و سختی و دشواری آن می فرماید تنها کسانی نماز 
را بر پا می دارند و از آن در زندگی خودشــان یاری 
می جویند که احتمــال قوی می دهند که لقاء اهلل و 
مراجعت به ســوی خدا و قیامت و حساب و کتابی 
اَلِه  ْبِر َوالَصّ است. خداوند می فرماید: َواْسَتِعیُنواْ بِالَصّ
َوإِنََّها لََکِبیَرٌه إاِلَّ َعلَی الَْخاِشــِعیَن الَِّذیَن یَُظُنّوَن أَنَُّهم 
اَلُقو َربِِّهْم َوأَنَُّهْم إِلَْیِه َراِجُعوَن؛ از شــکیبایی و نماز  ُمّ
یاری جویید. و براســتی این کار بسیار گران است، 
مگر بر فروتنان و اهل خشوع یعنی همان کسانی که 
گمان می کنند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و 
به سوی او باز خواهند گشت.)بقره، آیات 45 و 46(

خداونــد در این آیات نکاتــی بیان می کند که 
عبارتند از:

 یکم: نماز کاری دشوار است و بزرگی آن موجب 
می شــود که هر کسی زیر بار این تکلیف نرود؛ دوم: 
تنها انسان های اهل خشوع و خداترس و فروتن در 
برابــر عظمت الهی تن به این کار دشــوار و بزرگ 

می دهند؛ 
سوم: این اهل خشوع اهل یقین و قطع نیستند، 
بلکه اهل ظن و گمان هستند؛ یعنی از درجه شک 
گذشته اند و میل به یک طرف پیدا کرده اند و احتمال 

قوی می دهند که چیزی باشد؛ 
چهارم: آن چیزی را که احتمال می دهند، لقاءاهلل 
و دیدار پروردگارشان است که مسئولیت پرورش آنان 

را به عهده دارد.؛
 پنجم: احتمال می دهند بازگشتی به سوی خدا 
است. یعنی مرگ پایان کار و راه نیست، بلکه انسان 

به سوی پروردگارش بر می گردد.
 ششــم:همین احتمال قوی دیــدار پروردگار و 

بازگشت به ســویش موجب می شود که خداترس 
و فروتن و اهل خشــوع شده و کار سنگین و بزرگی 

چون نماز را انجام دهد.
اما اگر این احتمال قــوی را ندهد هرگز زیر بار 
نمی رود؛ زیــرا خداوند بیان می کند که برخی برای 
فرار از این احســاس قوی در خود به شگردی دست 
می زنند تا جلویشــان را باز کنند و از احساس گناه 
رهایــی یابند و لذت گناه را به احتماالت قوی تباه و 
تلخ نکنند. لذا به شبهه سازی می پردازند تا از شر نفس 
لوامه نجات پیدا کنند و اینقدر غرولند نفس سرزنشگر 
را نشنوند و با تمام آرامش دروغین به گناه پرداخته و 
دریدگی داشته باشند و از هر چه تکلیف و محدودیت 
و مرز است بگذرند: خداوند می فرماید:  و باز سوگند 
به وجدان سرزنشــگر! آیا انسان می پندارد که هرگز 
ریزه استخوان هایش را گرد نخواهیم آورد؟! آری، بلکه  
تواناییم که خطوط سر انگشتانش را یکا یک  درست و 
بازسازی کنیم، بلکه آدمی می خواهد فراروی خود را 
باز کند و دریدگی داشته باشد.)قیامت، آیات 3 تا 5( 
پس این افراد برای اینکه از غرولند نفس سرزنشگر 
رهایی یابند به شبهه سازی درباره قیامت می پردازند 
تا احســاس گناه و ترس از آینده ای نداشــته باشند 
که به نظر آنان خیالی و موهوم اســت، تا بتوانند به 
شهوترانی و دریدگی و فجور بپردازند و تکالیف الهی 
را کنار بگذارند و هر کاری دلشان خواست انجام دهند.
از مجموعه این آیات به دســت می آید که تنها 
احتمال ظنی دیدار پروردگار و بازگشــت به سوی 
خدا و وجود قیامت می تواند آدم را خداترس و فروتن 
و اهل خشــوع و خضوع کند و همین امر به تنهایی 
موجب می شود تا انسان تکالیف سخت و سنگینی 

چون نماز را به جا آورد.
در حقیقت شــخص اهل ظن و گمان می گوید: 
نکند خبری باشــد. بر همین اساس اهل خشوع و  
ترسان از خدا شــده  و اهل نماز می شود.حال اگر 
آدمی اهل یقین شــد، توصیف حال او از عهده این 

مطلب خارج است و مجال دیگری می طلبد.

قــرآن را باید خوانــد و قرائت کــرد: َفاْقَرُءوا َما 
ــَر ِمَن الُْقرآِن؛ پس هر چه میسر شود از قرآن  تََیسَّ
بخوانید)مزمــل، آیــه 20( و همچنانکه خدا )بقره، 
آیه252؛ آل عمران، آیه 58( و پیامبرش)ص( آیات 
قرآن را تالوت می کند )بقره، آیه151 ؛ آل عمران، 
آیه 164( ما هم به تالوت قرآن بپردازیم )بقره، آیه 
121؛ فاطر، آیــه 29( و ترتیل قرآن را رزق روزانه 
خود قرار دهیم؛ چنانکه خداوند( فرقان، آیه 32( و 
پیامبرش به ترتیل قرآن می پردازند. )مزمل، آیه 4(

امــا بعضی چیزها را نمی توان با قرائت و تالوت 
و ترتیل حل و فصل کرد و گفت کاری که الزم بود 
انجام گرفت. اگر شما می خواهید خیمه اسالم را بر 
پا کنید، باید ستون خیمه را بردارید و در وسط آن 
بگذارید تا خیمه اسالم بر پا شود. از این رو در آیات 
قرآن همواره از برپایی نماز سخن به میان آمده است؛ 
چرا که نماز، ســتون دین است: »إّن الصالة عمود 

الدین«. ) وسائل الشیعه، ج4، ص27(
ْمِس  الََة لُِدلُوِک الشَّ خداوند گاه می فرماید: أَقِِم الصَّ
إِلَی َغَسِق اللَّْیِل ؛ ای پیامبر از زمان مالیدن چشم به 
سبب نور خورشید )فجر صادق یا از زوال خورشید یا 
غروب آن( تا تاریکی شب - در طول شبانه روز - نماز 
گزار و آن را اقامه کن.)اسراء، آیه 78؛ نگاه کنید: طه، 
آیــه129 ؛ روم، آیــه 18؛ ق، آیات 39 و 40( و گاه 
اَلَة ؛ کسانی که  َِّذیَن یُِقیُموَن الصَّ دیگر می فرماید: ال

نماز را اقامه می کنند.)لقمان، آیه 4(
این اقامه و برپایی ســتون دین در جامعه البته 
سخت و توانفرسا است؛ زیرا باید آشکارا نماز بخوانی 
و این حرکات و ســکنات و اذکار را بر زبان برانی و 
انجــام دهی. به طوری طبیعی مورد تمســخر قرار 
می گیری، به تو می گویند مرتجع و امل و مانند آنها. 
باید به تنهایی هم نخوانی تا اقامه انجام گیرد، بلکه 
بایــد در جامعه بروی و با دیگران بخوانی و رکوع و 
سجود دسته جمعی داشته باشی. یک جمعیتی را 

اَلَة  تشکیل دهی و جماعت داشته باشی: َوأَقِیُمواْ الصَّ
اِکِعیَن؛ و نماز را بر پا دارید  َکاَة َواْرَکُعواْ َمَع الرَّ َوآتُواْ الزَّ
و زکات را بدهید و بــا رکوع کنندگان رکوع کنید. 
)بقره، آیه43 ( پس نباید بگویی من زن هستم و میان 
مردها چه کار می کنم، بلکه همانند حضرت مریم 
)س( که سرمشق مردان و زنان مومن است)تحریم، 
آیــات 11 و 12( باید همراه مردان اقامه نماز کنید: 
اِکِعیَن؛  ِِّک َواْسُجِدی َواْرَکِعی َمَع الرَّ یَا َمْریَُم اْقُنِتی لَِرب
ای مریم، فرمانبِر پروردگار خود باش و ســجده کن 
و با رکوع کنندگان رکوع نما.« )آل عمران، آیه 43(

پس اقامه نماز به ســادگی نیســت و باید خون 
دل خورد و رنج برد و صبر و استقامت پیشه کرد. از 
همیــن رو خداوند وقتی این حکم اقامه نماز را می 
ََّک بِأَْعُیِنَنا  َِّک َفإِن دهد می فرماید: َواْصِبْر لُِحْکــِم َرب
َِّک ِحیَن تَُقوُم؛ و در برابر دســتور  َوَســبِّْح بَِحْمِد َرب
پروردگارت شــکیبایی پیشــه کن که تو خود در 
حمایت مایی و هنگامی که از خواب  بر می خیزی به 
نیایش پروردگارت تسبیح گوی.)طور، آیه 48( و در 
جایی دیگر می فرماید :پس بر آنچه می گویند شکیبا 
باش و پیــش از بر آمدن آفتاب و قبل از غروب آن، 
با ستایش پروردگارت او را تسبیح گوی، و برخی از 
ساعات شــب و حوالی روز را به نیایش پرداز، باشد 

که خشنود گردی.)طه، آیه 130(
علت نیاز اجــرای این حکم الهی و اقامه نماز 
به صبر و شــکیبایی برای آن است که اقامه نماز 
در جامعه و فرهنگ سازی دینی سخت است. اگر 
بخواهیم ستون دین اسالم را برپا داریم و مرزهای 
کفــر و ایمان را با آن مشــخص کنیم و دو گروه 
مومنان و غیرمومنان را از هم جدا کنیم باید اقامه 
نماز داشــته باشیم. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 
بین االیمان و الکفر ترک الصلوة؛ مرز میان ایمان 
و کفر ترک نماز است. )کنزالعمال، ج 7، ص 279، 

حدیث 18869(.

سلمان چرا عزیز محمد )ص( شد؟
اِدِق )ع(:َما أَْکَثَر َما أَْسَمُع ِمْنَک   ]َعْن َمْنُصوٍر بُُزْرَج َقاَل ُقلُْت أِلَبِی َعْبِد اهلَلِّ الَصّ
، َفَقاَل: اَل تَُقْل َسلَْماَن الَْفاِرِسَیّ َو لَِکْن ُقْل َسلَْماَن  َسِیِّدی ِذْکَر َســلَْماَن الَْفاِرِسِیّ
ــِدَیّ ،أَتَْدِری َما َکْثَرهًْ ِذْکِری لَُه؟ ُقلُْت اَل ؛َقاَل: لَِثاَلِث ِخاَلٍل، إِْحَداَها إِیَثاُرُه  الُْمَحَمّ
ُه الُْفَقَراَء َو اْخِتَیاُرُه إِیَّاُهْم  انَِیهًْ ُحُبّ َهَوی أَِمیِر الُْمْؤِمِنیَن )ع( َعلَی َهَوی نَْفِســِه َو الَثّ
ُه لِلِْعلِْم َو الُْعلََماءِ، إَِنّ َسلَْماَن َکاَن َعْبداً َصالِحاً  الَِثُة ُحُبّ ْرَوهًْ َو الُْعَدِد َو الَثّ َعلَی أَْهِل الَثّ

َحِنیفاً ُمْسلِماً َو ما کاَن ِمَن الُْمْشِرِکین ؛ )بحاراالنوار، ج22، ص32 (
یکی از یاران امام صادق )ع( از ایشــان پرســید:چقدر از شما می شنوم که 
ســلمان فارسی را نام می برید؟ حضرت فرمود :نگو سلمان فارسی، بگو سلمان 

محمدی. می دانی چرا سلمان، اینقدر نزد ما عزیز و گرامی است؟ 
عرض کردم : نه نمی دانم موالی من! 

فرمود: سلمان، به خاطر سه ویژگی نزد ما عزیز و گرامی است: 1-خواستة 
امیر المؤمنین را بر خواستة خود مقدم می داشت. 2- محرومان و فقرا را دوست 

داشته و بر ثروتمندان ترجیح می داد. 3-علم و عالمان را گرامی می داشت. 
سلمان، عبد صالح خدا ، حق گرا و مسلمان بود و از مشرکین نبود.[. 

»َعن َمنصورِ بِن بَزَرج، قال: ُقلُت أِلَبی َعبِداهللِّ الّصاِدق )علیه السالم(: ما أَکَثَر ما 
أَسَمُع ِمنَک یا َسِیّدی ِذکَر َسلماَن الفارسی«، راوی می گوید ] به امام صادق)ع( 
عرض کردم[ چقدر من زیاد می شنوم از شما که نام سلمان را می برید و از او یاد 
می کنید. معلوم می شــود که حضرت مکّرر در مکّرر راجع به سلمان مطالبی را 
می فرموده اند. این شخص تعّجب می کند که چیست که اینقدر موجب شده شما 
به او توّجه دارید، یا شــاید مثاًل به او محّبت دارید و از این قبیل. »َفقال: التَُقل 
دی«، یعنی نسبِت او، فراتر از نسبت قومی  »الفارسی« َو لِکن ُقل َسلماَن الُمَحَمّ
و میهنی اســت؛ نســبت دینی است. این البّته به هیچ وجه، طعن به قوم فارس 
نیست؛ پیغمبر اکرم و ائّمه )علیهم السالم( از فارس - مردم ایران- تمجید کردند، 
تعریف کردند؛ در اینکه تردیدی نیست. می خواهد بفرماید که این شخص، فراتر 
و باالتر از این است که به نسبِت قومی شناخته بشود؛ نسبِت او، نسبِت عقیده 

و دین و پیامبر است؛ او کأنّه -مثاًل- فرزند پیغمبر است.
 »أَ تَــدری ما َکثَرهًُْ ِذکری لَه؟« ]حضــرت فرمود[ می دانی چرا؟ »ُقلُت: ال. 
قال: ثاَلِث ِخصاٍل«، ســه خصوصیت در سلمان بود که این موجب می شود که 
من او را زیاد یاد کنم و نام او را ببرم -البد مثاًل- اجالل کنم او را، تعظیم کنم 

او را یا محّبت به او بورزم.  
»أََحُدها: ایثاُره َهوی أَمیِرالُمؤِمنین )ع(َعلی َهوی نَفِســه«، چیست آن سه 
خصلت؟ یکی اش این است: میل امیرالمؤمنین را بر میِل خود غلبه می داد. از این 
معلوم می شود که بیش از یک بار چنین چیزی اتّفاق افتاده که حضرت چیزی را 
اراده کردند، سلمان چیز دیگری در دل خود و در ذهن خود می خواسته است 
ولیکن میل و هوای امیرالمؤمنین را  - »َهوی« یعنی میل- بر میل خود ترجیح 
داده اســت.   ببینید مقام امیرالمؤمنین را؛ حاال البّته اینها که گوشه وکنارهای 
آن عظمت و آن جاللت الهی و ملکوتی و جبروتی است ولی اینها همه، هرکدام 

یک نشانه است.
ُه لِلُفَقراء َو اختیاُره اِیّاُهم َعلی أَهِل الَثّرَوهًْ َو الَعَدد«، ]دّوم:[ فقرا   »َو الّثانَیة: ُحُبّ
را دوست می داشت. بعضی ها از طبقه  مستضعف جامعه اصاًل بدشان می آید؛ حاضر 
نیستند طرف آنها بروند، نگاه بکنند به آنها! خودشان را برتر از آنها می دانند؛ او نه؛ 
فقرا را دوست می داشت، آنها را بر اهل ثروت ترجیح می داد. اگر فرض بفرمایید در 
یک جایی امر دایر بود بین یک سرمایه داِر محترِم خیلی پولداری یا یک فقیری، یا 
باید مثاًل خانه  این برود یا خانه  آن برود، یا باید به این سالم کند یا باید به آن سالم 
کند، این فقیر را بر آن غنی ترجیح می داد؛ اینها درس است. ما طلبه ها، ما جامعه  
روحانیت و علمی، یکی از خصوصیاتمان از اّول همین بوده است که با ضعفا و طبقه  
ِضعاف نزدیک بوده ایم؛ این خیلی امتیاز بزرگی اســت. بله، گاهی پولدارها ممکن 
بود ســراغ یک عالمی هم بیایند، او هم یک احترامی بکند اّما معاشرت روحانیون 
ما، علمای ما، مراجع ما، ائّمه   جماعت ما -علمائی که بودند با مردم- عمدتاً با مردم 
فقیر و زیر متوّسط بوده است؛ این خیلی چیز مهّمی است؛ این را باید نگه بداریم. 
حاال که علما و روحانیت، به یک موقعیتی در عالم سیاست دست پیدا کرده اند، نباید 
آنچه را تاریخچه  ما و سّنت کهن ما است از دست بدهیم. اینکه در یک شهری یک 
عالمی مثاًل باشــد، ]ولی[ بین مردم معروف باشد که ایشان با تّجار و با پولدارها و 
با باغدارها و مانند اینها ]اُنس دارد[ - مهمانی خانه  این؛ مهمانی در باغ آن- اّما با 

فقرا نه، اُنسی ندارد؛ این چیز خوبی نیست. این هم یک خصوصیت.
ُه لِلِعلِم َو الُعلَماء«، یکی هم این ]سّومی[: جناب سلمان علم    »َو الّثالَِثهًْ: ُحُبّ
را دوست می داشت، علما را دوست می داشت. این سه خصوصیت در این بزرگوار، 
موجب می شود که امام صادِق با آن جاللت و عظمت، نسبت به او گرایش پیدا 
کند، محّبت -یا تجلیل و تعظیم- نسبت به او بکند. »إَِنّ َسلماَن کاَن َعبداً صالِحاً 
َحنیفاً ُمسلِماً َو ما کاَن ِمَن الُمشِرکین«،]می فرمایند: سلمان بنده  صالِح حنیِف 

مسلمان است و از مشرکین نیست[.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 96/11/2

* پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب 

هدیه رئیس جمهور
کنگره بزرگداشت استاد شهریار به مناسبت هشتادمین سالگرد 
میالدشان را برگزار کردیم. آقا هیئتی را به نمایندگی از سوی خود 
برای شــرکت در آن کنگره اعزام فرمودند. شــادروان دکتر محمود 
بروجردی قائم مقام وزیر ارشاد بود و آقای دکتر شیرازیان و معاونین 
وزیر ارشاد و شاعران معنون )صاحب نام( تهران برای دیدار خصوصی 
و  انتقال پیام آقا وقت مالقاتی خواستند. در محل هتل، آقای دکتر 
بروجردی به من گفتند که آقا هدایایی هم برای اســتاد فرستاده اند 
که موقع مناســبی برای تقدیم آن هدایا را در نظر داشته باشم. این 
موضوع موجب تشویش خاطرم شد، چون می دانستم استاد حکیم از 
پذیرفتن هرگونه هدیه ای اعراض خواهند کرد و اگر این اتفاق بیفتد، 
چون موضوع حکومتی و رســمی است شاید در صورت بروز، بهانه 
سوءاســتفاده و رد احسان تلقی شــود، به هرحال به دنبال شیوه ای 
می گشــتم که به منزل اســتاد رفتیم، بعــد از تعارفات، آقای دکتر 
بروجردی، هدیه ای را از جانب مقام محترم ریاست جمهوری تقدیم 
استاد کرد، استاد حکیم با ابراز امتنان پاکت را گرفتند و بی آنکه به 
محتوایش نگاهی کنند، با قلم خود نوشتند که برای بنیاد بازسازی 
مناطق جنگی استفاده شود. سپس استاد بیانات خود را با ذکر فضایل 
آقای خامنه ای و مراتب عشق خود به ایشان آغاز کردند. استاد در آن 
کنگره یکی از بهترین و پخته ترین غزل های شهریارانه را به تجلیل 
از مقام رئیس جمهور محترم وقت به نام »شــهید زنده« خواندند که 

بعضی از ابیات آن به شرح زیر است:
جهاد عشــق تو پیروزی است پایانش 

که ســایه پرور ســیمرغ بود دستانش
تهمتنی چو تو از هفت خوان نیندیشد

نهنگ عشق چه بیم از نهیب طوفانش
شهید زنده ما خود رئیس جمهوری است

که دست داده به قرآن که جان به قربانش
)آقای علی اصغر فردی- به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 

و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای(

اهمیتامنیتدراسالم
 علی جواهر دهی

آن امنیت جزو حسنات قرار داده شده است. در تفسیر قمی آمده است: 
درباره این ســخن خداوند متعال: »و اگر به آنان خوبی رسد، می گویند: 
»این، از نزد خداســت«، و اگر به آنان، گزندی برسد، می گویند: »این، 
از جانب توســت«. بگو: »هر دو از جانب خداست«؛ از اهل بیت علیهم 
السالم، روایت شــده است که فرمودند: »خوبی ها در کتاب خدا بر دو 
گونه اســت، و بدی ها نیز بر دو گونه. از جمله خوبی ها که خداوند عز 
و جل نام برده، تندرســتی و سالمت و امنّیت و گشایش )رفاه( و روزی 
است. خداوند، اینها را خوبی نامیده است.« »و اگر بدی ]و گزندی [به آنها 
برسد« ، مقصودش از بدی در اینجا، بیماری و ترس و گرسنگی و سختی 
است.) تفسیر القّمي: ج 1 ص 144، بحار األنوار: ج 5 ص 202 ح 27.(

امنیت در قرآن
خداوند در آیات قرآن بر اهمیت و ارزش امنیت تاکید بسیار داشته 
و به قریش این منت را می گذارد که ایشان را از نظر اقتصادی و جانی 

در امنیت قرار داده  است.)قریش، آیه 4(

از نظر قرآن بهترین مکان ها جایی است که  امنیت در آن حاکم باشد 
و مردم از نظر اقتصادی نیز تامین باشــند.)قصص، آیه 57( از همین رو 
با توصیف مکه به شــهر امن )تین، آیه 3( بر اهمیت امنیت توجه می 
دهد. همچنین خداوند شــهر و جامعــه نمونه را جامعه ای می داند که 
دارای امنیت فراگیر و جامع باشد و مردم در آن با اطمینان و آرامش و 
آسایش زندگی کنند. در حقیقت خوشبختی جوامع به آرامش و آسایش 

است.)نحل، آیه 112(
خداوند در آیه 108 سوره بقره، در تبیین ویژگی های شریعت اسالم، 
به این نکته توجه می دهد که اسالم مردم را به برقراری صلح و امنّیت 

اجتماعی دعوت می کند و خود در ایجاد و گسترش آن تالش دارد. این 
مسئله بیانگر اهمیت و ارزشی است که امنیت در فرهنگ اسالم دارد.

از آنجایی که امنیت پایدار مهمترین خواسته و نیاز انسانی در کنار 
آســایش و رفاه پایدار است، خداوند در توصیف بهشت به این دو مهم 
اشاره کرده و می گوید که بهشت جایی است که در آن آرامش و آسایش 
پایدار برای مومنان تامین اســت و آنان هیچ ترس و اندوهی نسبت به 

این امور ندارند.)زمر، آیه 73(
البته این بدان معنا نیست که اسالم خواهان آرامش و آسایش پایدار 
در روی زمین نیســت، بلکه اسالم بر آن است تا در چارچوب کتاب و 
قانون، چنین امری را فراهم آورد و جامعه ای نمونه و ایده آل در زمین 
ایجاد کند که در آن آرامش و آسایش به نسبت پایدار فراهم باشد.)نور، 

آیه 55؛ قصص، آیات 20 تا 25؛ فتح، آیه 27(
همچنین خداوند در آیه 33 سوره مائده بر ضرورت پاسداری از امنّیت 
و سالمت جامعه  ایمانی با سرکوب آشوبگران و فساد انگیزان، خواهان 
تامین امنیت و حفظ و صیانت از آن است. این مهمترین گواه بر ارزش 
و اهمیتی است که امنیت در تفکر اسالمی دارد؛ زیرا فرمان جهاد برای 
تامین امنیت و حفظ آن را می دهد؛ چرا که گاه نمی توان تنها با کار 
فرهنگی و آموزشی و تربیتی دیگران را به حفظ امنیت دعوت کرد؛ بلکه 
الزم است تا گروهی را که ظالم و امنیت زدا هستند با تیغ تیز شمشیر 

حذف کرد یا با فشار سهمگین تازیانه بر جایشان نشاند.
امنیت در منابع روایی

مقوله امنیت و اهمیت آن در احادیث امامان معصوم)ع( فراوان مورد 

تأکید قرار گرفته است.
از دیدگاه پیامبر)ص( امنیت یکی از چهار نعمتی اســت که با آن 
نعمت های الهی، کامل می شــود. ایشان می فرماید: هر کس شب و روز 
خود را ســپری کند و از سه چیز، برخوردار باشد، نعمت دنیا را کامل 
دارد: کســی که بام و شامش را در تندرستی و امنیت و آسایش خاطر 
بگذراند و خوراک روزانه خود را داشته باشد. حال اگر چهارمین نعمت را 
هم داشته باشد، نعمت دنیا و آخرت بر او کامل شده است و آن نعمت، 

اسالم است. )الکافی: ج 8 ص 148 ح 127(.
از نظر پیامبر)ص( قدر عافیت و امنیت را کسی نمی داند. ایشان می فرماید: 
؛ دو نعمت قدرشان ناشناخته است: امنّیت و  نِعَمتاِن َمکفوَرتان؛ األَمُن َوالعافَِیهًُْ

سالمت.) الخصال:ص34 ح5، بحار األنوار: ج 81 ص 170 ح1.(
امیرمومنان علی)ع( در توصیف بهشــت حضرت آدم)ع( به همین 
مســاله امنیت اشاره می کند و می فرماید: أسَکَن ُسبحانَُه آَدَم )ع( دارا 
أرَغَد  فیها َعیَشــُه، وآَمَن فیها َمَحلََّتُه ؛ خداوند سبحان، آدم )ع( را در 
سرایی جای داد که در آن سرا، زندگی اش را پُر از ناز و نعمت، و محیطش 
را برخــوردار از امنّیت قرار داد.) نهج البالغهًْ: الخطبة1، بحار األنوار: ج 

63 ص 213 ح 48.(
از نظر امیرمومنان علی)ع( نعمت امنیت، گواراترین نعمت برای بشر 
است. ایشان می فرماید: ال نِعَمهًَْ أهَنُأ ِمَن األَمِن؛ نعمتی گواراتر از امنّیت 
نیست.) غرر الحکم: ج 6 ص 435 ح 10911، عیون الحکم والمواعظ: 

ص 544 ح 10119.(
آرامش و آسایش دو عنصر اساسی بوجود آورنده سعادت و خوشبختی 
هستند؛ اما از نظر اهمیت، امیرمومنان، آرامش را مقدم و برتر از آسایش 
می داند؛ زیرا به نظر ایشان، آسایش در سایه سار آرامش و امنیت تحقق 
می یابد. ایشان می فرماید: َرفاِهَیهًُْ الَعیِش فِي األَمِن؛ آسایش زندگی، در 
گرو آرامش و امنّیت اســت.) غرر الحکم: ج4 ص100 ح5438، عیون 

الحکم والمواعظ: ص 271 ح 4983(

امام صادق)ع( نیز در اهمیت امنیت می فرماید: نعمت دنیا، امنّیت و 
تندرستی است، و کامل شدن نعمت در آخرت، رفتن به بهشت است. تا 
زمانی که بنده وارد بهشت نشود، هرگز نعمت را کامل به دست نیاورده 
است. )معاني األخبار: ص 408 ح 87 عن زید الشحام، بحار األنوار: ج 81 
ص 172 ح 8.( به نظر می رسد که انسان تا وقتی به بهشت وارد نشده 
نباید خود را در امنیت بداند و همواره باید ترسان و خوفناک باشد؛ اما 
وقتی به بهشت وارد شد خود را در امنیتی مطلق و باقی خواهد یافت؛ 
زیرا هرگز در بهشت دگرگونی رخ نخواهد داد و تغییر بوجود نمی آید.

از منظر متون اسالمی، امنیت اجتماعی، یکی از بزرگترین و گواراترین 
نعمت های الهی است که با نعمت تندرستی و سالمت برابری می کند. 
همه مردم به آن نیاز دارند و بدون آن، شادی در زندگی بی مفهوم است 

؛ ولی چنانکه گذشت، کمتر کسی قدر این نعمت بزرگ را می داند.
از نظر آموزه های اسالمی، فقدان امنیت بدترین کمبودها در زندگی 
بشــر است و انســان باید برای تامین آن تالش کند و عوامل آشکار و 
نهان آن را شناســایی و در جستجوی تحقق آن به این عوامل تمسک 
کند. از این رو فقدان آن و عدم تالش شخص یا جامعه برای تامین آن 

مورد نکوهش قرار گرفته  است.
پیامبــر)ص( می فرماید: در گفتاِر بی کردار، و دیدِن بی آزمودن... و 
زندگی بدون ســالمت، و وطن بدون امنّیت و شادمانی، خیری نیست.
)کتاب من ال یحضره الفقیه: ج 4 ص 369(. پس در جامعه ای که امنیت 
نیست هیچ خیری نیست؛ بلکه باید آن را بدترین سرزمین ها و جوامع 
بشری دانست؛ چنانکه امیرمومنان علی)ع( می فرماید: َشُرّ الِبالِد بَلٌَد ال 
أمَن فیِه وال ِخصَب؛ بدتریِن شــهرها، شهری است که در آن، امنّیت و 
فراوانی نباشد.) غرر الحکم: ج4 ص165 ح5684، عیون الحکم والمواعظ: 

ص 294 ح 5253.(
از نظر امام علی)ع( کسی که امنیت ندارد و همیشه ترسان و هراسان 
است، اصوال زندگی ندارد: الخائُِف ال َعیَش لَُه؛ کسی که در ترس و وحشت 
به سر می بََرد، زندگی ندارد.) غرر الحکم: ج1 ص251 ح1011، عیون 

الحکم والمواعظ: ص 30 ح 453.( این بدان معناست که حقیقت زندگی 
را باید در اموری چون امنیت جستجو کرد و فقدان امنیت که ترس و 

خوف است، به معنای فقدان زندگی است.
امنیت، مسئولیت دولت و نظام اسالمی

در فقه اسالمی با توجه به اهمیت زیاد امنیت و آرامش در سعادت 
بشــر از منظر قرآن، به این امر توجه ویژه ای مبذول شده است. توجه 
قرآن به امنیت در این گســتره وســیع از آیات خود گواهی روشن بر 

مسئولیت و تکلیف امت و امام برای تامین آن است. 
نگاهی به درخواست امنیت از سوی حضرت ابراهیم )بقره، آیه126؛ 
ابراهیم، آیه35. ( و تأکید قرآن بر حرمت جنگ در ماههای حرام برای 
تامین امنیت و منت گذاری بر قریش و اهل مکه به ســبب تامین آن و 
یادآوری بعضی اقوام بهره مند از نعمت امنیت مانند قوم سبأ )سبأ، آیه 

18( نشانگر جایگاه و ارزش امنیت در فرهنگ قرآنی است. 
هم چنین ارتباط بخش فراوانی از مباحث فقهی مانند حدود، دیات 
و جهاد با مقوله امنیت، نشان از اهمیت امنیت در اسالم و زمینه ای برای 

نهادینه شدن فرهنگ امنیت در جامعه  اسالمی است.
چنانکه گذشت از نظر اسالم ضروری است تا برای ایجاد و حفظ و 
صیانت از امنیت بــا افراد و گروه ها یا جوامع ضد امنیت مبارزه کرد و 

آنان را حذف یا بر جای خود نشاند.)مائده، آیه 33(
خداونــد با آنکه مبارزه با کفر و شــرک را به عنوان ظلم عظیم از 
وظایف و تکالیف هر مسلمانی دانسته است، با این حال اجازه نمی دهد 
که امنیت در همه احوال از فرد یا جامعه ای سلب شود؛ از این رو فرمان 
می دهد تا در ماه های حرام از هر گونه جنگ که موجب ســلب امنیت 
است خودداری شود و مسلمانان حق ندارند در این ماه ها به جنگ رفته 

و از مشرکان و کافران سلب امنیت کنند.)توبه، آیات 4 و 5(
به هر حال، بر دولت اسالمی است تا به اشکال گوناگون از امنیت افراد 
جامعه و حتی جوامع دیگر دفاع و صیانت کند و به تامین آن اقدام نماید.

شکیبایی ؛ الزمه اقامه ستون دینآسانی نماز با احتمال قیامت 
 در جامعه
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