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صفحه 6
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹6 

۱6 ربیع االول ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۸۵

بر اساس آموزه های قرآن، نه تنها رحمت 
الهی از نظر کمیت و کیفیت بیشــتر از 
غضب الهی اســت؛ بلکه همان غضب 
الهی نیز بر اساس حکمتی است که در 

چارچوب رحمت سامان یافته است.

اگر انسان بخواهد از رحمت الهی خدا و پیامبر)ص( بهره گیرد باید در زندگی، اصولی را رعایت کند که موجب 
جلب رحمت خاص الهی می شود. از جمله این اصول می توان به ایمان و اطاعت از خدا، اطاعت از پیامبر، تقوای 
الهی، اصالح مفاسد، استماع قرآن و عمل بدان، استغفار، استرجاع و صبوری در هنگام مصیبت، مراعات ادب و 

اخالق، پرهیز از غیبت و بدگمانی و تجسس در احواالت دیگران و مانند آنها اشاره کرد.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

ویژگیعادلترین
وزیرکترینمردم

َو أَعَدُل الَنّاس َمن َرِضَی لِلَنّاِس ما یَرَضی لَِنفِسه)1(
[امام صادق)ع(] می فرماید: عادل ترین مردم آن کســی است که 

برای مردم همان چیزی را بخواهد که برای خود می خواهد.
َو َکِرَه لَُهم ما یَکِرُه لَِنفِســه؛ هر آن چیــزی را که برای خود 
خوش نمی دارد و راضی نمی شــود، برای مردم هم آن را خوش ندارد 

و راضی نشود.
َو أَکَیُس الَنّاس َمن کاَن أََشَدّ ِذکراً لِلَمْوُت؛ این زیرکترین مردم 
است؛ آن کسی که بیشتر به یاد مرگ باشد این زیرک است. آن کسی 
که از یاد مرگ غافل می شــود، این ناهوشیار است، ناهوشمند است؛ 

این زیرکی نیست.
َو أَغَبُط الّناس َمن کاَن تَحَت الُتّراِب َقد أَِمَن الِعقاب َو یَرُجو 
الَثَّواب؛ بهره مندترین مردم کیســت؟بهره مندترین مردم آن کسی 
نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخوردار است؛ [پس] کیست؟ 
آن کسی که در زیر خاک، آنجایی که همه ناگزیر سر و کارمان بدون 
تردید به آنجا خواهد افتاد، در آنجا »َقد أَِمَن الِعقاب« از عذاب الهی ایمن 
باشد »َو یَرُجو الَثَّواب« امید پاداش الهی و لطف الهی را داشته باشد.

* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 94/2/17
* پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب

___________________
1( االمالی شــیخ صدوق، ص 72؛ [قال الصادق)ع( عن الرسول )ص(: أعدل 
الناس من رضی للناس ما یرضی لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه و أکیس الناس 
من کان أشــد ذکرا للموت و أغبط الناس من کان تحت التراب قد أمن العقاب 
یرجو الثواب؛رسول خدا)ص( فرمود: عادل ترین مردم، کسی است که برای مردم 
همان را بپسندد که برای خود می پسندد و برای آنان همان را ناپسند بدارد که 
برای خود ناپســند می دارد و زیرک ترین مردم، کســی است که بیش از همگان 
مرگ را به یاد آورد و بهره مندترین و خوشحال ترین مردم، کسی است که در زیر 

خاک که رفت، از کیفر، ایمن است و امید ثواب دارد.] 

دقتورسیدگیبهخریدها
امام مسئوالن دفترشان را موظف کرده بودند که کارهای عمومی 

و بیت المال را از امور شخصی زندگی جدا کنند.
تمام مخارج زندگی شــخصی منزل امام از غیر از ســهم امام و 
بیت المال تأمین می شــد. ایشــان برای امور زندگی خویش جدولی 
تهیه کرده بودند که مسئوالن دفتر طبق آن جدول هر روز موظف به 
ارائه کلیه خریدها و وسایل شخصی بودند. بارها پیش آمد که امام ما 
را می خواســتند و به عنوان مثال می فرمودند: این افزایش 10 یا 20 
تومانی که در جدول دیده می شود برای چیست؟ یک روز مرا خواستند 
و فرمودند: در منزل من روزانه ســه قرص نان مصرف می شود، اینجا 
در جدول و صورتحســاب یک قرص نان اضافه خریداری شده است. 

این برای چیست؟
*پرتوی از خورشید، به نقل از محمدعلی انصاری، ص 56

حکمکفزدندراعیادوجشنها
س( دست زدن همراه با شادی و خواندن و ذکر صلوات بر 
پیامبر اکرم و آل او )صلوات اهلل علیهم اجمعین( در جشن هایی 
که به مناسبت ایام والدت ائمه معصومین )علیهم السالم( و 
اعیاد وحدت و مبعث برگزار می شــود چه حکمی دارد؟ اگر 
این جشن ها در مکان های عبادت مانند مسجد و نمازخانه های 
ادارات و موسسات دولتی و یا حسینیه ها برگزار شوند، حکم 

آنها چیست؟ 
ج( به طور کلی کف زدن فی نفسه به نحو متعارف در جشن های 
اعیاد یا برای تشویق و تأیید و مانند آن اشکال ندارد، ولی بهتر است 
فضای مجالس دینی به خصوص مراسمی که در مساجد و حسینیه ها 
و نمازخانه ها برگزار می شــود، به ذکر صلوات و تکبیر معطر گردد تا 

انسان به ثواب آنها برسد.
اجوبهًْ االستفتائات، سؤال 1182

عقل و دینداری
قال النبی)ص(: »دین المــرء عقله و من العقل له ال 

دین له«
 پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمود: دین)و دینداری صحیح( 
آدمی به عقل و خرد اوست، هر کس عقل ندارد دین)و دینداری 

درستی( ندارد. )1(
___________________

1- نهج الفصاحه، ح 2103

راهکارهایی
 برای رشد و تعالی

امام صادق)ع( فرمود: فردی نزد رســول خدا)ص( آمد و 
عرض کرد: ای رسول خدا! توصیه و سفارشی به من کن. آن 
حضرت سه بار از او پرسید: اگر سفارشی کنم انجام می دهی؟ 
آن شخص در هر سه بار پاسخ داد: آری ای رسول خدا)ص(! 
حضرت رسول)ص( فرمود: به تو سفارش می کنم که هرگاه 
خواستی کاری انجام دهی، درباره سرانجام آن تدبر کن، اگر 
مایه رشد و هدایت بود، انجام بده و اگر مایه گمراهی بود از 

آن بپرهیز!)1(
همچنین آن حضرت می فرماید: ســه چیز اســت که انسان را از 
دستیابی به مقامات عالی باز می دارد: 1- کوتاهی همت 2- کم تدبیری 

)چاره جویی( 3- ناتوانی در اندیشه و تصمیم گیری)2(
___________________

1- الکافی، ج8، ص 150
2- تحف العقول، ص 315

بشیر و نذیر  با هم
 و با تأکید بر نذیر

پرسش:
چرا قرآن کریم و پیامبر گرامی اسالم)ص( هم بشیر است 
و هم نذیر و کدامیک برای اصالح و ساختن یک جامعه اهمیت 

بیشتری دارد؟
پاسخ:

شهید مطهری)ره( در این باره می فرماید:
قرآن کریم همیشه درباره خود و پیغمبر می گوید: بشیر و نذیر. 
این بشیر و نذیر عبارهًْ اخری از این است که هم راه را نشان می دهد، 
هم چاه را. چون اگر فقط بخواهد راه را نشان بدهد و چاه را نشان 
ندهد، ممکن است کسی راه را ببیند، ولی چون چاه را نمی بیند و 
غافل از آن است، خیال می کند که در راه دارد می رود، به چاه می افتد. 
اگر فقط چاه را نشان بدهد، یک کار منفی است. این چاه است، از 
آنجا نرو، خوب کجا بروم؟ مثبت و منفی با یکدیگر باید توأم بشود. 
این راه، از اینجا برو، این چاه، از اینجا نرو. این راه را برو، آن بیراهه 
را نرو. اگر بگوید این راه است، ولی خطر را نشان ندهد، کافی نیست. 
همین طور اگر خطر را نشان بدهد، ولی نگوید راه این است، بگوید: 
این خطر، از اینجا نرو. انســان می گوید: از کجا بروم؟ این است که 
قرآن کریم همیشه می گوید: که راهنما و چاه نماست. بنابراین ما تعبیر 
کلمه راهنما که می کنیم، باید چاه نما هم بگوییم. چون قرآن کریم 
 به دلیل اینکه بشیر و نذیر است، هم راه را می نمایاند و هم چاه را.

راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب - تا آدمی نگاه کند پیش  پای 
خویــش  چندین چراغ دارد و بیراهه می رود- بگــذار تا بیفتد و بیند 
ســزای خویش و مردم بیش از مقداری که به راهنمایی احتیاج دارند، 
به چاه نمایی احتیاج دارند، و لذا قرآن کریم بیش از مقداری که به بشیر 
بودن تکیه می کند، به نذیر بودن تکیه می کند، چون راه را انســان به 
حسب فطرت هم می رود. در درجه اول چاه را باید نشان داد، خطر را 
باید اعالم کرد. )آشــنایی با قرآن، ج 10، ص 164(. قرآن کریم در دو 
سوره صفت منذر را برای پیامبر گرامی اسالم)ص( به تنهایی به عنوان 
حصر آورده اســت، یک جا در ســوره رعد آیه 7 می فرماید: »انما انت 
منذر« جز این نیست که تو )ای پیامبر( تنها منذر و ترساننده هستی. 
و در جای دیگر در سوره ص آیه 65 می فرماید: »قل: انما انا منذر )ای 
پیامبر( بگو: جز این نیست که من تنها منذر هستم. این در حالی است 
که صفت مبشر برای پیامبر گرامی اسالم)ص( هیچگاه به صورت عبارت 
حصری نیامده است، یعنی انما انت مبشر در قرآن کریم ذکر نشده است.
البته بشــیر و نذیر در کنار یکدیگــر و توأمان در قالب عبارت 
حصری آمده است اما برای نذیر و منذر هم جداگانه با عبارت حصری 
بیان شده است، نه برای بشیر و مبشر و این حکایت از این دارد که 
جامعه بیشتر از بشــارت نیاز به انذار دارد و خطرات و آفات مسیر 
تکاملی انسان را باید بیشتر مورد تذکر و تأکید قرار داد تا انسان از 
مسیر هدایت الهی غافل نشود و طی طریق در مسیر حرکت الهی 

را همواره حفظ کند.

چرا دنیاطلبان در مسیر کماالت 
متوقف می شوند؟

)بدان ای ســالک راه حق!( انســان در بین تمامی موجودات تنها 
موجودی است که تکاملش حد یقف ندارد، یعنی سقفی ندارد که اگر 
در مســیر کمال به آن برســد، دیگر نتواند پیش برود و متوقف شود. 
حال اگر مطلوب بالذات و محبوب انســان از نظر کماالت یک موجود 
محدود باشد، و آن را هدف قرار دهد، محبت او به آن سبب می گردد 
که تنها به همان موجود محدود بســنده کند و جلوی ترقی انسانی او 
که بی حدومرز اســت گرفته می شــود، لذا انسان که می توانست ترقی 
کند، متوقف شده، و ضایع و پوچ می شود. ازطرف دیگر حرکت انسان 
در این مســیر، یک حرکــت دوری بی معنا خواهد بود. محبت به یک 
چیز محدود، انسان را محدود می کند و موجب توقف و ایستایی او در 
ســیر تکاملش می شود. لذا چون متعلق التذاذات مادی، محدود است، 
لذت ها هم محدود خواهد بود و نه تنها هرگز انســان را سیر نمی کند، 
بلکه موجب ایستایی و تضییع حقیقت انسانی فرد می شود. لذا محبت 
و دلبستگی به این لذائذ، حرکت انسان را به سوی کمال ازبین برده و 

جلوی سیر تکاملی وی را می گیرد.)1(
____________________

1- رسائل بندگی، رساله دوم حب به دنیا، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی، 
ص 124

پیامبر)ص(، مظهر رحمهًْ للعالمین
خداوند در قرآن پیامبر اکرم)ص( را به عناوین و نام هایی چند ستوده 
و صفات بسیاری را برای او برشمرده است. در یک کلمه همه نام ها و 
صفاتی که برای خدا در قرآن بیان شــده، برای پیامبر اعظم)ص( نیز 
بیان شده است؛ زیرا از نظر قرآن، پیامبر)ص( مظهر اتم و اکمل اسماء 
و صفات الهی است. پس همه صفات و نام های نیک خدا در پیامبر)ص( 
ظهور و تجلی یافته است. بر همین اساس است که خدا پیامبرش را 
به »خلق عظیم«)قلم، آیه 4( ســتوده است؛ زیرا عظیم، مقام عظمت 
است که بیانگر همه صفات جمالی و جاللی است. پس همه کماالت 
الهــی در پیامبر)ص( به عنوان مظهر کمال الهی تحقق دارد و خلقت 

و خوی آن حضرت)ص( را شکل داده است.
البته در این میان برخی از صفات به شــکل خاص مورد توجه و 
عنایت الهی بوده و در آیات قرآن پیامبر)ص( بدان توصیف و ســتوده 
شده است. از جمله این صفات می توان به صفت رحمت  اشاره کرد. خدا 
در توصیف پیامبر)ص( می فرماید: َوَما أَْرَسلَْناَک إاَِلّ َرْحَمًة لِلَْعالَِمیَن؛ و 

تقریب مذاهب اسالمی یکی از مهم ترین مولفه های تمدن اسالمی 
است که یکی از سازوکارهای آن وحدت تمامی مسلمانان در برابر 
دشمنان قسم خورده و استکبار جهانی است. نگارنده در مطلب حاضر 
در مقام تبیین چگونگی تقریب و ایجاد وحدت و همگرایی مسلمانان 
نسبت به تمدن اسالمی و مقابله با دشمنان در هفته مبارک وحدت 

است که اینک تقدیم خوانندگان محترم می گردد.
***

وحدت اســالمی کار و وظیفه ای است گویای یک هدف ایدئولوژیک، 
در دوره ای مقــدس و در عین حال همه جانبه و دارای ابعاد متعددی که 
مجموعه ای از شرایط و زمینه های خاص تاریخی و اجتماعی سبب شده 

است تا دچار نوعی محدودیت  مفهومی شود.
وحدت اســالمی که در اصل تعبیری جامع، شــامل همه جنبه های 
اســالمی، فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و مانند آن در زندگی است، به 
اصطالحی تبدیل شده اســت که تنها بعد مذهبی و پیوندهای مذهبی 

میان مسلمانان را دربر می گیرد.
وحدت سیاسی از منظر ساختار داخلی دولت و روابط مسلمانان، وحدت 
اجتماعی در سطح روابط ملی و قومی و نیز وحدت فرهنگی در بعد اندیشه و 
ابعاد مختلف آن در زندگی نوین، همگی ضرورت هایی اساسی به شمار می روند.

ســرزمین جهان اسالم دارای مساحتی بیش از 35 میلیون کیلومتر 
و جمعیت بیش از یک میلیاردی اســت که مرگ در راه خدا را سعادت 
می دانند و همچنین وجود یکصد بندر اســتراتژیک بر سواحل دریاها و 
اقیانوس های مختلف است و بر بخش عمده منابع نفتی، مس، اورانیوم و 

مانند آن در جهان کنترل دارد.
وحدت به معنای تقریب

نقطه مشــترک همه جریان های تقرب گرا این است که این نظریه نه 
براساس مفهوم وحدت بلکه براساس مفهوم تقریب بنا شده است، چون 
واقع گرایی آنان را ملزم ســاخته اســت تا هدفی را دنبال کنند که قابل 
دسترســی باشد، نه آن که دنبال امری باشد که تحقق آن به این راحتی 

قابل تصور نمی باشد.
وحدت به معنای یکی شــدن و ذوب شدن در یکدیگر اما تقریب به 

معنای نزدیکی است.
مخالفین اتحاد مســلمین برای اینکه از »وحدت مسلمین« مفهومی 
غیرمنطقی و غیرعملی بســازند آن را به نــام »وحدت مذهبی« توجیه 

می کنند، تا در قدم اول، با شکست مواجه گردد.
هرگز هیچ یــک از اهالی تقریب قائل به وحدت به این معنی خاص 

نیست.
منظور از وحدت مســلمین حصر مذاهب به یک مذهب نیست بلکه 
منظور متشکل شــدن مسلمین اســت در یک صف، در برابر دشمنان 

پیامبراکرم)ص(؛مظهررحمتالهی
 رسول علیجانی

خداوند در قرآن پیامبرمکرم و معظم اسالم )ص( را 
به عنوان پیامبر رحمت ستوده است. نویسنده در این 
مطلب پیرامون چیستی رحمت و شاخصه رحمت نبوی 

سخن گفته است.

تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. )انبیاء، آیه 107(
از این آیه به دســت می آید که ایشان مظهر تمامی رحمت الهی 
است. بر این اساس، هم رحمت رحمانی و هم رحمت رحیمی، همچنین 
رحمت دنیوی و رحمت اخروی و نیز هر نوع رحمتی دیگر اگر فرض 
شود برای حضرت)ص( ثابت است. ایشان نه تنها رحمتی برای انسان ها 
بلکه رحمتی برای جنیان و حتی دیگر مخلوقات الهی اســت. رحمت 
ایشان به شکل عام دربرگیرنده همه هستی و به طور خاص مخصوص 

مومنان از انسان و جنیان در دنیا و آخرت است.
معنای رحمت

واژه عربی رحمت، به معنای نرمی و نرم خویی است که نیکی کردن 
به مورد رحمت را اقتضا می کند. این واژه عربی گاهی درباره مهربانی و 
نرم دلی به طور مجّرد و گاهی دیگر در معنای احسان و نیکی کردن 
که مجّرد از رّقت است به کار می رود. هرگاه خدای متعال با این واژه 
وصف شود چیزی جز احساِن مجّرد و بدون رّقت و رحم دلی نیست. 

)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 347، »رحم«.(
از نظر راغب اصفهانی، فرهنگ شناس قرآنی، رحمت، نوعی رقت و 
حالت قلبی است که احسان و نیکی به شخص مورد دلسوزی را در پی 
دارد؛ اما در کاربردهای قرآنی، رحمت گاهی به دلســوزی قلبی بدون 
احســان و گاهی دیگر به احســان بدون حالت قلبی رقت و دلسوزی 
به کار رفته اســت. بر این اساس نمی توان گفت که رحمت همواره با 
دلسوزی و رقت قلبی یا همواره با احسان همراه است؛ زیرا در برخی 
از موارد احسان است بی آنکه دلسوزی و رقت قلبی باشد؛ و گاه دیگر 

دلسوزی و رقت قلبی است بی آنکه احسانی در کار باشد. 
به نظر می رســد که رحمت در دو معنــای اصلی: 1 - مهربانی و 
دلســوزی؛ 2 - بخشایش و عفو به کار رفته است. پس باید دو معنای 

اصلی این کلمه را رقت قلبی و احسان عملی دانست.
البته برخی ها رحمت را نقیض غضب دانسته اند که باید در این باره 
تامل بیشتری کرد؛ زیرا گاه غضب موردی در چارچوب رحمت است؛ 
چنانکه عذاب الهی نســبت به ظالمان از مقام رحمت الهی است؛ چرا 
که رحمت در انسان به معنای دل نازک بودن و در خداوند به معنای 
احســان، عفو و بخشش، روزی دادن و مانند آن است؛ چرا که رقت و 
نازک دلی درباره خدا معنا ندارد. )طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، 

واژه »رحم«، ج2، ص159-158(

به کار رفته است. خدا می فرماید: لََقْد َجاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُکْم َعِزیٌز 
ْم َحِریٌص َعلَْیُکْم بِالُْمْؤِمِنیَن َرُوٌف َرِحیٌم؛ قطعا برای شــما  َعلَْیِه َما َعِنُتّ
پیامبری از خودتان آمد که بر او دشــوار است  شما در رنج بیفتید، به 

هدایت شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز بسیار مهربان است.
بهره مندان از رحمت خاص

از نظر قرآن، پیامبر)ص( جلوه رحمت الهی اســت. رحمت الهی 
فراگیر و همواره بر غضب پیشی می گیرد به طوری که حتی در هنگامه 
خشــم و غضب این رحمت است که خودنمایی و تجلی می کند، هر 
چند که به ظاهر غضب اســت. همچنین پیامبر)ص( به عنوان مظهر 
تمامی صفات و اســمای الهی این گونه است. پس اگر خداوند درباره 
رحمت واسع خویش بر هستی می فرماید: َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُکَلّ َشْيءٍ؛ 
و رحمت من هرچیزی را در بر گرفته اســت.)اعراف، آیه 156؛ و نیز 
غافر، آیه 7( و یا در باره پیشی گرفتن رحمت بر غضب خویش فرموده 
است: َولَْواَل َکلَِمةًْ َسَبَقْت ِمْن َربَِّک لَُقِضَي بَْیَنُهْم؛ و اگر نبود کلمه ای که 
از سوی پروردگارت سبقت گرفته هرآینه پایان کار آنان بود. )هود، آیه 
110؛ فصلت، آیه 45( این کلمه، رحمت الهی اســت که موجب شده 

تا غضب الهی گریبانگیر آنان نشود.
امیرمومنان علی)ع( درباره سبقت رحمت الهی بر غضبش می فرماید: 
یا َمن َســبقت َرحمُتُه َغضَبُه؛ ای کسی که رحمتش بر غضبش پیشی 

گرفته است.)مصباح المتهجد، ص 696( 

بر اســاس آموزه های قرآن، نه تنها رحمت الهی از نظر کمیت و 
کیفیت بیشــتر از غضب الهی است؛ بلکه همان غضب الهی نیز بر 
اســاس حکمتی اســت که در چارچوب رحمت سامان یافته است؛ 
پس اگر غضبی از سوی خدا نسبت به کسی روا داشته می شود، بر 
اساس رحمت است. در حقیقت این رحمت است که نقشه می کشد 
و مهندســی می کند تا غضب را در کجا به کار گیرد. پس مهندس 
غضب الهی همان رحمت الهی اســت. از این رو خدا به نام رحمان 
اهــل دوزخ را بــه دوزخ می برد و عذاب می کند؛ و یا خدای رئوف و 
مهربان به رافت خویش بر جامعه انسانی فرمان می دهد تا به زناکار 
تازیانه زده شــود )نور، آیه 2(؛ زیرا این غضب و عذاب در چارچوب 

مهندسی حکیمانه رحمت الهی است.
پیامبر اکرم)ص( به عنوان مظهر اتم و اکمل صفات الهی از جمله 
صفت رحمت، این گونه اســت. بنابراین، اگر پیامبر)ص( رحمت برای 
جهانیان است، بر اساس مهندسی رحمت، گاه الزم است تا با افراد به 
غلظت و درشتی رفتار شود و مرگی برای ظالمان و ستمگران مستکبر 
ارِ ُرَحَماُء بَْیَنُهْم؛  اُء َعلَی الُْکَفّ ٌد َرُسوُل اهلَلّ َوالَِّذیَن َمَعُه أَِشَدّ رقم بخورد: ُمَحَمّ
محمد [ص] پیامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران، سختگیر 

[و] با همدیگر مهربانند.)فتح، آیه 29(
پیامبر)ص( با اینکه بر اساس مهندسی رحمت گاه الزم می دانست 
سختگیری علیه دشمنان داشته باشد، ولی در همان حال خود را به رنج 
می افکند تا آنان ایمان آورده و از آتش خشم الهی و دوزخ رهایی یابند. 
از این رو خدا درباره این حالت آن حضرت)ع( چنین گزارش می کند 
و می فرماید: لََعلََّک بَاِخٌع نَْفَســَک أاََلّ یَُکونُوا ُمْؤِمِنیَن؛ شاید تو از اینکه 
[مشرکان] ایمان نمی  آورند، جان خود را تباه سازی. )شعراء، آیه 3(

در جایی دیگر می فرماید: َفلََعلََّک بَاِخٌع نَْفَسَک َعلَی آثَارِِهْم إِْن لَْم 
یُْؤِمُنوا بَِهَذا الَْحِدیِث أََسًفا؛ شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان 

خود را از اندوه در پیگیری کارشان تباه کنی. )کهف، آیه 6(
آن حضرت)ص( بر پایه رحمت الهی خویش حریص بود تا همگان 
ایمان آورند، در حالی که این امر، شــدنی نبود؛ زیرا حرص به معنای 

زیادت بر اســتحقاق اســت و آن حضرت)ص( دوســت می داشت تا 
دیگران نیز مستحق ایمان و رحمت الهی و بهشت شوند؛ در حالی که 
غیرممکن بود.خدا درباره حرص مثبت پیامبر)ص( نسبت به مخلوقات 
می فرماید: إِْن تَْحِرْص َعلَی ُهَداُهْم َفإَِنّ اهلَلّ اَل یَْهِدي َمْن یُِضُلّ َوَما لَُهْم 
ِمْن نَاِصِریَن؛ اگر چه بر هدایت آنان حرص ورزی؛ ولی خدا کســی را 
که فرو گذاشته است، هدایت نمی کند و برای ایشان یاری  کنندگانی 

نیست. )نحل، آیه 37(
رحمــت پیامبر)ص( به گونه ای بود که نســبت به همگان بویژه 
مومنان با نرمی برخورد می کرد و از در کرامت وارد می شــد و بالهای 
رحمــت خویش را چون مرغ مادر بــرای همگان باز می کرد تا تحت 
رحمتی کامل قرار دهد: َواْخِفْض َجَناَحَک لَِمِن اتََّبَعَک ِمَن الُْمْؤِمِنیَن؛ 
و بــرای آن مؤمنانی که تو را پیروی کرده  اند بال خود را فرو گســتر. 

)شعراء، آیه 215( 
این رحمت الهی پیامبر)ص( با قلبی نرم و رفتاری بسیار نیک همراه 
بود و با آنکه بر هستی آگاه و از علم غیب الهی برخوردار بود، با این حال 
با مردم مشورت می کرد. خدا درباره ریشه رفتارهای نیک پیامبر)ص( که 
همان رحمت واسع است می فرماید: پس به برکت رحمت الهی با آنان 
نرمخو و پرمهر شدی؛ و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعا از پیرامون 
تو پراکنده می  شــدند. پس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و 
در کارها با آنان مشورت کن؛ و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛ 
زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد. )آل عمران، آیه 159(

آن حضرت درباره خودش فرموده است: »ایّها الّناس انّما انا رحمهًْ     
مهداٌة؛ مردم! من فقط رحمت هدایت یافته ام.« )میزان الحکمه، محمدی 
ری شــهری، دارالحدیث، بیروت، 1419 ج 7، ص 3201، و الطبقات 
الکبری، ج 1، ص192.( پس آن حضرت رحمتی برای مردم اســت تا 

همگی از دریچه رحمت الهی ایشان به هدایت دست یابند.
بارها حضرت توســط دشمنان خشــونت طلب سنگباران و مورد 
اهانــت قرار گرفته بود، گاه مجبور می شــد مکــه را ترک کرده و به 
کوه های اطراف پناهنده شــود، خدیجه همسر مهربانش به دنبالش 
راه می افتــاد تــا او را پیدا می کــرد و در آن لحظه که زخمهای پای 
او را پانســمان می کــرد این جملــه را از او می شــنید: »الّلهّم اغفر 
لقومــی فانّهم الیعلمون؛ خدایا قومم را )بخاطر اهانت و ســنگباران 
 مــن( ببخش زیرا آنهــا )از مقام ربوبّیت و رســالت( آگاهی ندارند.«

)میزان الحکمه، همان، ج 7، ص3228، روایت 19975.(
در روایت است که مردی یهودی در مدینه، مرکز قدرت و حکومت 
پیامبر اکرم)ص( روزی سر راه پیامبر اسالم را گرفت و مدعی شد که از 

پیامبر طلبکار است و اصرار کرد باید در همین کوچه و محل، طلب او 
را بپردازد. پیغمبر اکرم فرمود: اوال شما از من طلبکار نیستی، و ثانیاً: 
اجازه بدهید که بروم منزل، چون پول همراه ندارم. یهودی گفت: یک 
قدم نمی گذارم بردارید، هر چه پیامبر بیشتر با او نرمش نشان دادند، 
او بیشتر خشونت نشان داد، تا آنجا که عبا و ردای پیامبر اکرم را گرفت 
و بدور گردن حضرت پیچید و کشید، به گونه ای که اثر قرمزی آن بر 
گردن مبارک حضرت مشهود بود، از آن طرف مسلمانان منتظر بودند 
که نماز جماعت اول وقت را با آن حضرت برگزار کنند، هر چه منتظر 
ماندند دیدند حضرت نیامد، عده ای بیرون مسجد آمدند با تعجب دیدند 
مرد یهودی او را نگهداشته، مسلمانان خواستند با اجبار و یا با ضرب و 
شتم، حضرت را از دست او رها کنند، پیامبر اکرم)ص( فرمود: نه شما 
به این مرد کاری نداشته باشید من بهتر می دانم با او چه گونه رفتار 
کنم، حضرت آنقدر مالیمت و نرمی نشان داد که یهودی در همان جا 
گفت: »اشهد ان ال اله ااّل اهلّل و اشهد انّک رسول اهلّل« شما با این همه 
قدرتی که )در مدینه( دارید، این همه تحمل و نرمی نشان می دهید، 
این تحّمل، تحّمل یک انســان عادی و معمولی نیست بلکه نشان از 
آن دارد که شما مبعوث شده از طرف خداوند هستید.«)سیره نبوی، 

همان، ص 139.(
اگر انسان بخواهد از رحمت الهی خدا و پیامبر)ص( بهره گیرد باید 
در زندگی، اصولی را رعایت کند که موجب جلب رحمت خاص الهی 
می شود. از جمله این اصول می توان به ایمان و اطاعت از خدا)بقره، آیه 
218؛ آل عمران، آیه 123؛ توبه، آیه 71؛ حجرات، آیه 14(، اطاعت از 
پیامبر)آل عمران، آیات 31 و 32 و 132(، تقوای الهی )نساء، آیه 129؛ 
انعام، آیه 155(، اصالح مفاسد)ســباء، آیه 129؛ بقره، آیه 182؛ آل 
عمران، آیات 86 و 89(، استماع قرآن و عمل بدان)اعراف، آیه 204(، 
استغفار)بقره، آیه 199(، استرجاع و صبوری در هنگام مصیبت )بقره، 
آیات 155 تا 157(، مراعات ادب و اخالق)حجرات، آیات 4 و 5(، پرهیز 
از غیبت و بدگمانی و تجسس در احواالت دیگران )حجرات، آیه 12( 

و مانند آنها اشاره کرد.

خداونــد متعال، خود را در قرآن کریم با صفات زیادی به بندگان 
خویش معرفی کرده اســت؛ صفاتی که هر کدام جلوه ای از جمال و 
جــالل الهی را به نمایش می گذارد. صفت رحمت یکی از این صفات 
اســت که در بیش از 500 آیه از آن ســخن به میان آمده است. خدا 
در قرآن، بارها خود را به دو صفت و نام اصلی رحمن و رحیم ستوده 
اســت. بر اساس بررسی ها واژه »رحمن« در سراسر قرآن کریم 157 

مرتبه، و واژه »رحیم« جمعاً 166 مرتبه تکرار شده است. 
باید توجه داشت که خدا در قرآن کریم صفت رحیم را در بیشتر 
موارد به عنوان صفت الهی مطرح کرده اســت؛ اما در آیه 128 سوره 
توبه این کلمه رحیم در وصف پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وســلم 

برای جهانیان  پیامبر)ص( رحمت  اگر   
است، بر اساس مهندسی رحمت، گاه 
الزم است تا با افراد به غلظت و درشتی 
رفتار شــود و مرگی بــرای ظالمان و 

ستمگران مستکبر رقم بخورد

بحث تقریب مذاهب به معنای همزیستی 
مســالمت آمیز میان مذاهب با حفظ عقاید 
هر مذهب تــوأم با احترام به مذهب دیگر 
براساس تکیه بر اشتراکات از همان ابتدای 
ظهور اســالم مطرح بوده اســت چنا نکه 
مناظرات و همسایگی مسلمانان با یهود و 

نصارا را از صدر اسالم شاهد هستیم.

نقطه مشــترک همه جریان هــای تقرب گرا 
این است که این نظریه نه براساس مفهوم 
وحدت بلکه براساس مفهوم تقریب بنا شده 
اســت، چون واقع گرایی آنان را ملزم ساخته 
است تا هدفی را دنبال کنند که قابل دسترسی 
باشد، نه آن که دنبال امری باشد که تحقق آن 

به این راحتی قابل تصور نمی باشد.

تقریب مذاهب اسالمی، مهم ترین مؤلفه تمدن اسالمی
 محمد سرخوش

مشترکا تشان و نه ذوب مذاهب در یکدیگر است.
تقریب در بین نظرات گوناگون

بحث تقریب مذاهب به معنای همزیستی مسالمت آمیز میان مذاهب 
با حفظ عقاید هر مذهب توام با احترام به مذهب دیگر براساس تکیه بر 
اشتراکات از همان ابتدای ظهور اسالم مطرح بوده است چنانکه مناظرات 

و همسایگی مسلمانان با یهود و نصارا را از صدر اسالم شاهد هستیم.
وحدت بر دو نوع است:

1- وحدت خاص -  وحدت عام
وحدت خاص چیست؟

وحدتی که داخل حوزه اسالم و درمقابل استکبار جهانی است.
وحدت عام چیست؟

وظیفه انقالبیون جهان اســت که هیچ ارتباطی به مذهب ندارد، این 

وحدت مسئله ای اســت انسانی نه دینی. هر انسان آزاده ای از هر دین و 
مذهب و آیینی باید درمقابل ظلم و استبداد و استعمار جهانی و امپریالیسم 

ضدبشر مقاومت کند و این نیاز به وحدت دارد.
امروزه وحدت اسالمی، کابوسی است که خواب خوش استکبار جهانی 

را پریشان کرده است و بر وحشتش می افزاید.

وحدت در نگاه قرآن
قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 103 می فرماید: »و اعتصموا بحبل 
اهلل جمیعا و ال تفرقوا« همگی به ریســمان خدا )قرآن و اسالم و هرگونه 

وسیله وحدت( چنگ بزنید و پراکنده نشوید.
این آیه قرآنی که بنیاد عقاید جامعه سازی قرآنی بر آن استوار است، 
شــامل یک امر است »اعتصموا« و شامل یک نهی است و آن »التفرقوا« 
است. امر وارده در این آیه اتحاد و تمسک به قرآن را بر مسلمین واجب 

می کند و هرکاری و اقدامی که مقدمه تحقق این واجب باشد، بالطبع واجب 
می شود. از طرف دیگر باید برای جلوگیری از تفرق که به نص صریح قرآن 
نهی شده است و حرام قطعی گشته است و حذف کردن عوامل تفرق زا، 

از آن جا که مقدمه واجب هستند، واجب است.

وحدت های غیرحقیقی و بی ریشه
قرآن کریم در آیه 63 و 64 سوره انفال در نفی دروغین انواع وحدت، 
وحدتــی که زیر عنوان »وحدت فیزیکــی و منافع مادی« می گنجد، به 

وحدت حقیقی اشاره می کند از جمله  وحدت های دروغین عبارتند از:
1. وحدت براساس منافع سیاسی

2. وحدت برپایه قومیت
3. وحدت براساس تعصبات قبیله ای 
4. وحدت براساس عامل جغرافیایی

5. وحدت براساس تاریخ مشترک
6. وحدت براساس منافع طبقاتی

قرآن کریم هیچ کدام از انواع وحدت را عامل قاطع پیروزی نمی داند، 
اما فقط یک وحدت است که عامل قاطع پیروزی می داند و آن »وحدت 

دل ها« است.
منشور وحدت

امروزه منشور وحدت »خدای یگانه، رسول مکرم اسالم، قرآن، کعبه، 
حج، نماز و...« مالک های عملی و نظری مناسب برای تقریب مذاهب است.

وحدت و تقریب پیش زمینه تشکیل امت اسالمی
مالک وحدت در تمدن اسالمی ربوبیت خدا است و در این بین ربوبیت 
اومانیســتی و فرعونی کنار می رود، بنابراین وحدت میان فرق اســالمی 
مســئله ای  حیاتی، ضروری اســت و ارزش آن به ویژه در دنیای امروز و 

شرایط فعلی جهان غیر قابل انکار است. با توجه به اینکه جامعه اسالمی 
هر روز رو به پیشرفت است و این طبیعی است که با هر پیشرفتی در هر 
جامعه ای دشمنان آن ها نیز بیکار نمی نشینند و تالش می کنند با ایجاد 
تفرقه و از بین بردن وحدت در بین مسلمین، تمدن اسالمی را که از نظر 

خود غربی ها در سه تمدن اولیه موجود در جهان است از بین می  برند.
مفهوم تمدن

تمدن به معنای وابستگی به شهر است و خروج از مرحله بادیه نشینی 
اســت و با فرهنگ تفاوت دارد. هر جامعه ای ممکن است تمدن نداشته 

باشد اما فرهنگ را همه دارند.
مفهوم تمدن سازی نوین اسالمی عبارت است از:

این مفهوم پیشرفت همه جانبه مظاهر مادی و معنوی مسلمانان در 
دو بخش ابزاری و ســخت افزاری، از قبیل علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، 
اعتبار بین المللی و... و بخش نرم افزاری تمدن اسالمی، به عنوان حاکمیت 
»ســبک زندگی اسالمی« در همه مظاهر زندگی. مقام  معظم  رهبری در 
چشم انداز آینده انقالب اســالمی هدف نهایی نظام اسالمی، ایجاد امت 
واحد اسالمی و تمدن اسالمی جدید.... است. )بیانات مورخ 1390/6/26( 
شــکل گیری تمدن نوین اسالمی باید با توجه به »مبانی مشترک تمامی 
مذاهب اسالمی« و نه ایران شیعی باشد. تربیت عقالنی، اخالقی، و قانونی 
هدف بعثت نبی مکرم اسالم است که زندگی آسوده و رو به کمال انسان 
تمدن نوین اسالمی و تشکیل امت واحده اسالمی به آن ها نیازمند است. 

)بیانات مورخ 1388/4/29(
تمدن نوین اسالمی دارای دو بخش است:

الف( بخش ابزاری یا سخت افزاری که شامل نمودهای پیشرفت می شود؛ 
از قبیل: علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، اعتبار بین المللی و نظایر آن.

ب( بخش نرم افزاری حقیقی و اساســی تمدن اســالمی که شــامل 
حاکمیت »ســبک زندگی اســالمی« در تمام مظاهــر زندگی و حیات 

مسلمانان است.
تحقق هر دو بخش در تمدن نوین اســالمی ضروری اســت. )بیانات 
ایشان در جمع دانشجویان، دانش آموزان و سایر جوانان خراسان شمالی، 

مورخ 1391/7/23(
وجود یک تمدن دینی بدون جامعه دینی محقق نخواهد شــد و بعد 
بدون جامعه دینی دولت دینی هم محقق نخواهد شــد. دولت قســمت 
عمده یک نظام را تشــکیل می دهد، در نتیجه بدون وجود دولت دینی 
فرض نظام دینی محال است و در آخر هم بدون ایجاد یک انقالب تغییر 

در اصل نظام ایجاد نمی شود. 
امروز مولفه اصلی در حرکت به ســمت تمدن اسالمی قطعا وحدت 
اسالمی است و جامعه و امت تشکیل نمی شود جز با وحدت اسالمی همه 

مسلمانان در برابر دشمنان قسم خورده اسالم. 


