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پرسش و پاسخ

انسان اگر دارا باشد صدقه دادن کار خوبی است؛ اما از این 
کار بهتر، کار کسی است که خود ندارد ولی صدقه می دهد. 
امام علی)ع( در این باره می فرمایند: برترین بخشــندگی 
بخشش در تنگدستی است.  پیامبر)ص( نیز می فرماید:  سه 
چیز از حقیقت های ایمان است: انفاق کردن در حال تنگدستی، 
انصاف به خرج دادن با مردم، و دانش بخشی به جوینده دانش.

مهلت دادن به وامداری 
از  است،  تهیدست  که 
است؛  صدقه  مصادیق 
اگــر وام دهنده از حق 
آن  و  بگــذرد  خویش 
مبلــغ وام را عفو کند، 
این عمــل از مصادیق 
صدقــه برتر اســت.

 از نظر قرآن، برخی از مردم به ســبب عفیــف بودن با آنکه 
نیازمند هستند، دســت پیش دیگران دراز نمی کنند و پا پیچ 
مردم نمی شوند.دســتگیری از این افراد قانــع ولی نیازمند 
امری بســیار پســندیده و از مصادیق صدقه برتر اســت.

صدقه هر چند که یک بخشــش مالی 
اســت؛ اما با توجه به ریشه این واژه که 
»صدق« است، بیانگر صداقت شخصی و به 
نوعی تصدیق میان قول و فعل یعنی اعتقاد 
با عمل است؛ زیرا کسی که اعتقاد به خدا 
و آخــرت دارد و زندگی دنیوی را مزرعه 
آخرت می داند، نعمت هایی را که خدا به او 
ارزانی داشته است، »لوجه اهلل« به دیگران 
می دهد تا آنان نیز از آن بهره برند. این گونه 
است که صدقه دهنده با صدق و راستی و 
تصدیق باورهای قلبی در عمل و رفتارش، 
نشان می دهد که تا چه اندازه به کشت و 

زرع برای آخرت اعتقاد دارد.
هرگونــه صدقه از هــر نعمتی در هر 
شرایطی خوب و پسندیده است؛ اما برخی 
از موارد است که ارزش صدقه را دو چندان 
می کند. نویسنده در این مطلب بر اساس 
آموزه های قرآن بر آن است تا نشان دهد 
کدام یک از مــوارد صدقه جزو برترین ها 

است. 
* * * 

فصل پشیمانی تارکان صدقه
زندگــی دنیوی با همه کوتاهــی آن، از پر 
ارزش ترین دوره هایی است که انسان در حیات 
خویش از آغاز تا انجام در آن به سر می برد. از عالم 
الست و عالم ذر گرفته تا عالم برزخ نزولی تا دنیا 
سپس تا عالم برزخ صعودی و قیامت و زندگی 
اخروی در عالم آخرت، زندگی دنیوی همچون 
عصری است که عصاره وجودی انسان، خودش 
را نشان می دهد؛ زیرا انسان در این مدت کوتاه 
عمر خویش در زندگی دنیوی، با عقاید و اعمال 
خویش، نه تنها شخصیت و هویت اخروی اش را 
می سازد، بلکه بهشت و دوزخ خود را نیز می سازد. 
از این رو هر کسی باید به گونه ای تالش کند تا در 
زندگی دنیوی، خویشتن و آخرت خویش را به 

برترین 
صدقه ها
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با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

عمر؛ سایه ای زودگذر
الِل، ل اِلَه اَِلّ اهلل اِعزاٌز ِلَهِل  نیا ِعنَد َذِوی الَلباِب َکَفی ءِ الِظّ یا جابُِر الُدّ
الْهً تَثبیٌت لاِلِخالِص َو تَنزیٌه َعِن الِکبر؛  ای جابر! عمر مانند سایه  َدعَوتِِه، الَصّ
گذرا است؛ کلمه  توحید، مایه  عّزت اهل توحید است؛ نماز، تثبیت  کننده  

اخالص و دورکننده  کبر است.)۱(
دنباله  آنچه حضرت باقر)ع( به جابر درباره  دنیا فرمودند ]این است:[

الل؛ ]عمر[ مثل ســایه  نیا ِعنَد َذِوی الَلباِب َکَفی ءِ الِظّ -  یــا جابُِر الُدّ
اســت؛ َفیء، آن ســایه  بعد از زوال ]آفتــاب[ را می گویند. همچنان که 
این ســایه اعالم پایان روز اســت و هر لحظه به لحظه ای که این ســایه 
طولنی می شــود، نشــان می دهد که روز دارد تمام می شــود. این عمر 
مــا هم همین جور اســت. اینجا »دنیا« یعنی عمر من و شــما که مثل 
همین سایه اســت؛ هر چه این ســایه طولنی تر می شود، معنایش این 
اســت که به آن آِخر داریم نزدیک تر می شــویم. بعضی ها از اینکه ساِل 
گذشــته تمام شد، ســال نو شروع شد، خوشحال می شــوند؛عیبی هم 
ندارد، چون عید اســت و خوشحالی اشــکال ندارد اّما توّجه به این نکته 
 هم لزم اســت: ســال که تمام می شــود، یعنی عمر ما تمام می شــود؛ 
]در واقع[ این عمر ما اســت که دارد به پایان می رسد، به این توّجه باید 
کرد. پیر و جوان هم ندارد؛ البّته احتمال ســر رسیدن اجل در مورد افراد 
پیر و مســن قهراً بیشتر اســت اّما جوانها هم هستند. ما در همین بحث 
خودمان، جمع خودمان بعضی جوانها را داشــتیم که سال های زیادی از 
سنین کنونِی ما کمتر بودند، از دنیا رفتند؛ به این باید توّجه کرد که هر 

چه می گذرد، در واقع دارد به آن انتها نزدیک می شود.
-  ل اِلَه اَِلّ اهللُ اِعزاٌز ِلَهِل َدعَوتِه؛ بعد فرمود کلمه  لاله اّلاهلل ]یعنی[ 
کلمه  توحید، اعزاز)عزت( اهل دعوِت لاله اّلاهلل است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه 
وقتی شما می گویید لاله اّلاهلل، عبودیّت غیرخدا را نفی می کنید. مشکل 
اساسی مردم در طول تاریخ، عبودیّت غیرخدا بوده؛ ]مثل[ بنده  فرعون ها 
بودن؛ الن هم همین جور است: بنده  پول، بنده  مقام، بنده  شهوت، بنده  
قدرت های بزرگ. وقتی شما می گویید لاله اّلاهلل، یعنی من فقط یک معبود 
دارم؛ نــه پول را عبادت می کنم، نه مقام را عبادت می کنم، نه امپراتور را 
عبادت می کنم، نه فرعون را عبادت می کنم. عبادت هم صرفاً این نیست که 
انسان طرف را تقدیس بکند؛ نه، ممکن است اصاًل در دلش آن را قبول هم 
نداشته باشد، اّما عبادتش بکند! عبادت یعنی اطاعت کردن با همه  وجود؛ 
این عبادت است. پس وقتی که ما می گوییم لاله الّ اهلل، در واقع داریم یک 
ـّْــاَل الَتی کانَت  مایه  عّزت را برای خودمان تأمین می کنیم؛ یعنی »َوالَغل

َعلَیِهم«،)۲( خودمان را از این اغالل داریم رها می کنیم.
ــاُلْهً تَثبیٌت لاِلِخــالص؛ بعد فرمود نماز هم این خصوصّیتها را  -  اَلَصّ
دارد که اّولً تثبیت اخالص است، یعنی برای خدا کاری انجام دادن؛ چون 
نماز، ذکر خالص خدا است و هیچ چیزی مخلوطش نیست و از اّولی که 
انسان تکبیرهًْ الحرام را می گوید، مشغول ذکر الهی است؛ ]البّته[ اگر توّجه 
و حضور داشــته باشــد؛ حال ما که حواسمان گاهی پرت بشود که هیچ؛ 
آن کســی که حضور قلب دارد و خــود را حاضر در مقابل خدای متعال 
می داند، ]نماز او[ یکسره ذکر خدا است؛ هم با لفظ، هم با عمل. ایستادن 
در مقابــل خدا، رکوع کردن در مقابل خدا، ســجودکردن در مقابل خدا، 
دست بلندکردن به دعا در مقابل پروردگار، ذکر خالص است و اخالص را 

در دل انسان زیاد می کند. 
-  َو تَنزیٌه َعِن الِکبر؛ کبر را هم از انســان ]دور می کند؛ چون[ انسان 
به خاک می افتد. البّته حواســمان جمع باشــد که در این نمازهایی که 
می خوانیم، بخصوص حال بعضی  از ماها که مثاًل فرض کنید امام جماعتیم 
و یک جمعّیتی پشت سرمان نماز می خوانند، این از آن حالِت به اصطالح 
به خود گرفتن عنوان، آن حالِت اَِشر و بََطر)۳( خارج بشود؛ لَم اَخُرج اََشراً 
َو ل بََطرا؛)۴( در حال نماز، انسان گاهی اوقات تصّور کند که حال این منم 
که دارم می خوانم و همه  این پانصدنفر، هزار نفر، ده هزار نفر پشت ســر 
من ]هســتند[؛ این حالت به وجود نیاید. اگر این طور شد خوِد این مؤیّد 
کبر است؛ اگر این حالت نبود، آن وقت ضّد کبر است؛ برای خاطر اینکه 

تعظیم است، تکریم است، به خاک افتادن است.
_______________

* شرح حدیث در ابتدای درس خارج؛ ۰۱۳97/۱۱/9
۱( امالی طوسی، مجلس یازدهم، ص ۲9۶.

۲( اعراف، بخشــی از آیه  ۱۵7؛ »... و از ]دوش[ آنان قید و بندهایی را که بر 
ایشان بوده است برمی دارد. ..«

۳( تکّبر، غرور، خودپسندی
۴( امالی طوسی، مجلس سیزدهم، ص ۳7۱

پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

 مراودات حضرت آقا 
با آیت اهلل موسی شبیری زنجانی

از وقتی آقا قم تشریف آوردند، با اخوی، آیت اهلل موسی شبیری زنجانی خیلی 
زیاد انس داشتند. اصال آقا همیشه از همان قدیم با علما ولو با وجود تفاوت سنی، 
زیاد سر و کار و انس داشتند. از وقتی قم آمدند مورد توجه بودند، مورد توجه علما 
و فضال بودند. با اخوی هم دیگر خیلی زیاد. الن هم تماس زیاد است. حدود دو 
سال پیش بود که نهارخدمت آقا بودیم و اخوی نیز آنجا بودند. آقازاده هاشون سر 
سفره بودند. آقا به اخوی فرمودند که پسرهای من که طلبه شدند، به آنها نگفتم 
طلبه بشــوند، خودشان انتخاب کردند و البته من از انتخابشان خوشحال شدم. 
زمانی که یکی از  آنها به قم آمد، من نگفتم بیاید درس شما، خودش درس شما 

را انتخاب کرد و من از این انتخابش هم خوشحال شدم.
آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل شــبیری خیلی با هم صمیمی هستند. آیت اهلل 
شبیری معتقدند که تضعیف این نظام و تضعیف رهبری جایز نیست. این اعتقاد 
ایشان هست، اما همان طور که آیت اهلل گلپایگانی اگر مطلبی داشتند محرمانه به 
امام )ره( نامه می نوشــتند، اخوی هم همین طور، گاهی خصوصی مطالب را برای 
ایشان می نویسند. یک بار سر مسئله ای با اخوی صحبت می کردم، اخوی قریب به 
این مضمون گفتند که ایشان )آیت اهلل خامنه ای( خیلی بزرگواری دارند و عدالت 

ایشان بسیار مناسب است.
* آیت اهلل سیدجعفر شبیری زنجانی، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

استفاده از گذرنامه دیگری 
س( ایام زیارت اربعین نزدیک اســت و فرصت کافی برای گرفتن 
گذرنامه موجود نیست. آیا بنده می توانم با گذرنامه برادرم با رضایت او 

به زیارت اربعین بروم؟ آیا رفتن به این زیارت منع شرعی دارد؟
ج( در هر صورت رعایت قوانین و مقررات لزم است و تخلّف از آن جایز نیست.

خرید ارز از صرافی های غیر مجاز
س( دیده شــده در ایام اربعین یا غیر آن، زائرین برای خرید ارز از 
صرافی های غیر مجاز اقدام به خرید ارز می کنند، آیا خرید از صرافی های 

غیر مجاز حرام است؟
ج( تابع قوانین مربوط است.

محسن سلطان محمدی

بهترین و نیکوترین وجه بسازد؛ زیرا قرآن درباره 
َم؛ در آن  بدکاران می فرماید: َوِجيَء یَْوَمِئٍذ بَِجَهَنّ
روز دوزخ را می آورند. )فجر، آیه ۲۳( این جهنم 
می تواند آن سازه الهی برای بدکاران باشد، و هم 
می تواند خود شخص جهنمی  باشد؛ زیرا از نظر 
قرآن، کافران، دوزخ را در درون خویش دارند و 
این آتش دوزخ از جایی دیگر آورده نمی شــود، 
بلکه خود شخص سوخت دوزخ )بقره، آیه ۲۴؛ 
تحریم، آیه ۶( یا زغال سنگ )انبیاء، آیه 98( یا 
هیزم )جن، آیه ۱۵( دوزخ خواهد بود و شعله در 
درون او فروزان است و دیگران را نیز می سوزاند. 

)همزه، آیات 7 تا 9(

شما گردانیده  ایم انفاق کنید پیش از آنکه یکی 
از شما را مرگ فرا رسد و بگوید: پروردگارا چرا 
تا مدتی بیشــتر اجل مرا به تاخیر نینداختی تا 
صدقه دهم و از نیکوکاران باشم؛ و در حالی که 
هــر کس اجلش فرا رســد، هرگز خدا آن را به 
تاخیر نمی  افکند؛ و خدا به آنچه می  کنید، آگاه 

است. )منافقون، آیات ۱۰ و ۱۱(
در این آیات آمده اســت که تارکان صدقه 
در هنگام مــرگ و لحظات پس از آن خواهان 
تاخیر مرگ و اجل هســتند تا صدقه داده و از 
صالحین باشند؛ زیرا وقتی هنگام مرگ و حالت 
احتضار پرده از دیدگان قلبشان کنار می رود و 
حقایق هستی را می بینند )ق، آیات ۱8 تا ۲۲(، 
در می یابنــد که تا چه اندازه ضرر کرده اند؛ زیرا 
می توانســتند با صدقه از اموال خویش، خود را 
از صالحان قرار داده و خود را بهشــتی کرده و 

بهشتی، آباد و نیکو برای خویش بسازند.
برترین موارد صدقه 

صدقه دارای موارد بسیاری است که برخی از 
آن واجب و برخی از آن مستحب است و زکات 
از مصادیق صدقه واجب است. انسان ها بر اساس 
آموزه های وحیانی می بایست بخشی از اموالی که 
خدا به ایشان داده )نور، آیه ۲۱(، به گروه هایی 
از نیازمندان به ویژه سائالن و محرومان بدهند.

)ذاریات، آیه ۱9؛ معــارج، آیات ۲۴ و ۲۵( در 
حقیقت مالی که در اختیار انسان است همانند 
جانش ملک او نیســت، بلکه مالک خدا است و 
انسان به صورت اعتباری مالک شمرده می شود؛ 
پس تا زمانی که حقوق سائالن و محرومان را ادا 
نکرده است، بداند که از امانت الهی به درستی 

محافظت نکرده است. 
به هر حال، از نظر قرآن، صدقه دادن به عنوان 
عمل احسانی و اکرامی عملی پسندیده است. اما 
برخی از موارد آن مورد تأکید بیشــتر است و 
انسان ها می بایست به آن توجه بیشتری داشته 
باشند. برخی از برترین موارد صدقه عبارتند از:

عنوان قرض دهنده، یک بار کفایت می کند، اما 
صدقه می بایست آن اندازه تکرار شود که صدقه 
دادن جزو ملکه و مقوم شخصیت او شود. خدا 
َقاِت َوأَْقَرُضوا  ِدّ قِیَن َوالُْمَصّ ِدّ می فرماید: إَِنّ الُْمَصّ
ا یَُضاَعُف لَُهْم َولَُهْم أَْجٌر َکِریٌم؛  اهلل َقْرًضا َحَســنً
در حقیقت مــردان و زنان صدقه  دهنده و آنان 
که به خدا وامی نیکو داده  اند، ایشــان را پاداش 
دو چندان گردد و اجری نیکو خواهند داشــت. 
)حدیــد، آیه ۱8( این فــرق در بیان برای آن 
اســت تا اهمیت قرض نسبت به صدقه دانسته 
شود. بنابراین، اگر کسی بدهی وامدار تهیدست 
را ببخشــد و آن را به عنوان صدقه حساب کند، 
کاری بس نیکو کرده است؛ زیرا چنین صدقه ای 
نسبت به صدقات دیگر امری پسندیده تر است؛ 
چون نیاز کســی را بر طرف کرده است. )بقره، 
آیــات ۲78 و ۲8۰( عالمه طباطبایی در ذیل 
آیات می نویســد: مقصــود از »و أن تصّدقوا...« 
بازپس نگرفتن بدهی از شــخص ُمْعِسر است. 

)المیزان، ج ۲، ص ۴۴9(
2- بخشش خون بها: قصاص، حق صاحبان 
دم است؛ اما اگر عفو کنند و از قصاص قاتل در 
برخی از مواردی که قتل شخصی است و جنبه 
اجتماعی و امنیتی ندارد بگذرند، امری پسندیده 
است. )بقره، آیات ۱78 و۱79( حال اگر کسی 

بخواهد خون بها بگیــرد، در حالی که خانواده 
قاتل توان پرداخت آن را ندارند، بهتر است که 
آن را به عنوان صدقه حســاب کند و از خون بها 
بگذرد. از همین روســت که در قرآن، بخشش 
خون بها از سوی خانواده مقتول، به عنوان یکی 
از مصادیق صدقه معرفی شده است. این عمل 
در میــان دیگر صدقات نیز از ویژگی برتر بودن 
برخوردار است؛ زیرا عفو و بخششی بزرگ نسبت 
به کسانی است که گرفتار عسر هستند و توانایی 
پرداخت را ندارند. )نساء، آیه 9۲( البته مومنان 
نیــز می توانند با پرداخت صدقات در این موارد 
به کمک خانواده قاتل بیایند و آنها را از مشکل 

مالی رهایی بخشند.
3- عفو از قصاص: از نظر قرآن، قصاص کردن 
موجب حیات اجتماعی اســت؛ زیرا اگر قصاص 
انجام نشــود برخی از بزهکاران جرات می یابند 
و امنیــت مردم را به خطر می افکنند. بنابراین،  
ترس از قصاص خود به عنوان یک عامل بازدارنده 
می تواند امنیت اجتماعی را حفظ کند. اگر همه 
عفو و بخشش کنند، به ویژه در مسائلی که امنیت 
اجتماعــی را به خطر می افکنــد، جامعه دچار 
ناامنی می شــود؛ اما ترس از قصاص بازدارندگی 
خود را نشــان می دهد؛ با این همه در برخی از 
موارد که آسیبی به اصل امنیت وارد نمی شود، 
می توان و بلکه باید قصاص را به خون بها تبدیل 
کرد و اگر حتی شــخص بدون دریافت خون بها 
از جــان قاتل بگذرد، چنین عفو و گذشــتی از 
مصادیق صدقه برتر به شــمار می آید. )مائده، 

آیه ۴۵(
به  دادن  مهلت  تهیدست:  وامداران   -4
وامداری که تهیدست است، از مصادیق صدقه 
است؛ اگر وام دهنده از حق خویش بگذرد و آن 
مبلغ وام را عفو کند، این عمل از مصادیق صدقه 

برتر است.)بقره، آیه ۲8۰(

5- سائالن: ســائل، نیازمنــدی است که 
عــرض خویش را به میــدان معامله آورده و با 
دســت درازی، از دیگران خواهان دســتگیری 
می شود. صدقه دادن به این افراد عملی نیک و 
صدقه ای برتر است؛ به ویژه آنکه خدا حقی برای 
ایشــان در مال دیگران قرار داده است هر چند 
که این مال کم و صدقه اندک باشــد. )ذاریات، 

آیه ۱9؛ معارج، آیات ۲۴ و۲۵(
6- محرومان عفیف: از نظر قرآن، برخی از 
مردم به سبب عفت و عفیف بودن با آنکه نیازمند 
هســتند، دســت پیش دیگران دراز نمی کنند 
و پــا پیچ مردم نمی شــوند. )بقــره، آیه ۲7۳( 
دســتگیری از این افراد قانع ولی نیازمند امری 
بســیار پسندیده و از مصادیق صدقه برتر است. 
)همان؛ ذاریات، آیه ۱9؛ معارج، آیات ۲۴ و۲۵(
7- صدقه همراه اخالص و بدون ریا: عمل 
نیک آن است که با نیت خالص و لوجه اهلل همراه 
باشد. )بقره، آیه ۲۶۴( در حقیقت حسن فعلی 
با حســن فاعلی همراه شود؛ زیرا عمل نیک با 
نیت نیک است که انسان را به کمال می رساند.

)فاطر، آیه ۱۰( کســی که صدقه را برای ریا و 
نمایش نزد دیگران می دهد، به دلیل اینکه عمل 
فاقد روح وجه اهلل بودن اســت، باقی نمی ماند و 
تأثیری ندارد، بلکه مانند سرابی است که انسان 
گمان می کند آب است و هنگامی که به نزد آن 
می رســد خود را دست خالی می یابد. )نور، آیه 
۳9( اما اگر کسی صدقه را بدون ریا و با نیت نیک 
و لوجه اهلل دهد، این عمل نیک به عنوان صدقه 
برتر مقبول درگاه الهی خواهد بود، به طوری که 
برکات آن ماندگار اســت؛ زیــرا وجه اهلل باقی و 
برقرار است و آن چیزی که از وجه اهلل برخوردار 
نیســت هم اکنون  هالک و نابــود )قصص، آیه 
88( و فانی غیرباقی اســت )الرحمن، آیات ۲۶ 
و ۲7(، هر چنــد که صدقه دهنده ریایی، آن را 
نمی فهمد؛ زیرا عمل صدقه ریایی همانند کشت 
بر سر سنگ خارا و صافی است که اندکی غبار 
و خاک بر آن نشســته و با یک باران تند خاک 
آن شسته می شــود، به طوری که چیزی باقی 

نمی ماند. )بقره، آیات ۲۶۳ و ۲۶۴(
8- صدقه به خویشان بدخواه: صدقه به 

مومنان می بایست همه چیز را ِملک و ُملک 
خــدا بدانند و مالکیت مطلق خدا را بپذیرند، 
چرا که همه امور فقط به دســت اوست. خدا 
درباره بعد دنیوی و ظاهری می فرماید: تبارک 
الذی بیده الملک؛ مبارک باد کسی که ُملک به 
دست اوست.)ملک، آیه ۱( و درباره بعد معنوی 
و اخروی می فرماید: فسبحان الّذی بیده ملکوت 
کّل شیء؛ پاک و منزه است خدایی که ملکوت 

هر چیزی به دست اوست.)یس، آیه 8۳(
از نظر قرآن، چیزهایی که اســباب نامیده 
می شــود، چیزی جز مظاهر الهی نیست که 
خدا بدان مظاهر اهداف و مشــیت خویش را 
پیش می برد. پس هیچ کســی و هیچ چیزی 
بیرون از مشیت الهی کاری را انجام نمی دهد. 
این بدان معناســت که ما وســائط و اسباب 
کارها را جز همان مظاهر مشیت الهی ندانیم 
و نبینیم؛ زیرا اگر این گونه عمل نکنیم ممکن 
است وسائط مثل باران و شخم و دیگر امور را 

برجسته ببینیم و خدا را نبینیم.
برخی از مومنان با عدم درک درســت از 
محتوای برخی از احادیث گمان می کنند که 
لزم اســت تا مظاهر الهی را به شکلی شریک 

مقاومت دلیرانه
قال المام الحسین)ع(: »ل واهلل ل اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل، و 

ل افرمنهم فرارالعبید«
امام حسین)ع( فرمود: نه به خدا سوگند، نه دست ذلت در دست 
آنان می گذارم، و نه مانند بردگان از صحنه جنگ در برابرشان فرار 

می کنم.)۱(
______________

۱- انساب الشراف، ج ۳، ص ۱88

هشدار به مسئوالن جامعه
امام حســین)ع( قبل از هالکت معاویه در خطبه ای حساس و 
هشــداردهنده در سرزمین منا به مسئولن جامعه اسالمی فرمود:  
شما ای بزرگان و مسئولن جامعه! حق ضعیفان را پایمال نمودید 
و آنچه را که حــق خود تصور می کردید طلب نمودید، ولی در راه 
خدا نه مالی بخشش کردید و نه جانتان را به مخاطره انداختید، و 
نه از اقوام و بستگان خود برای رضای خدا بریدید. آیا)با این پرونده 
سیاه و اعمال زشت( بهشت خداوند و همجواری پیامبران او را آرزو 

می کنید، و با این حال می خواهید از عذاب خدا در امان بمانید؟!
شــما می بینید که پیمان های الهی شکسته می شود ولی هیچ 
فریادی نمی کشید. در حالی که برای بعضی از پیمان های پدرانتان 
آشــفته خاطر می شوید. اینک پیمان های رســول خدا)ص( مورد 
بی اعتنایی قرار گرفته و نابینایان، اشــخاص کر و زمین گیر در همه 
شهرها بی سرپرست مانده اند، به آنان رحم نمی کنید، و مطابق شأن 
و منزلت خود عمل نمی کنید، و به کســانی که در این راه خدمت 
می کنند توجه نمی کنید، و با چرب زبانی و سازش با ستمکاران خود 

را در حاشیه امن قرار داده اید. )۱(
_______________

۱- تحف العقول، ص ۲۳7

علت مواضع متفاوت کوفیان)5(
پرسش:

چــرا مردم کوفه تا این اندازه از خود چهره متفاوت و متلونی 
نشــان دادند،  و ظرف مدت کوتاهی، مواضع مختلف و متناقصی 

نسبت به امام حسین)ع( اتخاذ کردند؟
پاسخ:

در ســه بخش قبلی پاســخ به این ســوال، ضمن تاکید بر اهمیت و 
پیچیدگی مردم شناسی کوفه،  به سه عامل کلیدی شامل: ۱- ویژگی های 
منفی روحی و روانی. ۲- ساختار اجتماعی قبیلگی ناهمگون ۳- و ساختار 
اقتصادی اشــاره کردیم،  و در ادامه به ســه ویژگی منفی روحی و روانی 
کوفیان شامل: الف( غلبه خستگی از جنگ و عافیت طلبی. ب( دنیاطلبی 

ج( نظام ناپذیری پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
د( پیروی از احساسات 

ایــن خصیصه را می توانیم با مطالعــه مقاطع مختلف حیات کوفیان 
مشــاهده کنیم، در بسیاری از جریان  های تاریخی، شاهد آنیم که کوفیان 
تحت تاثیر احساســات، تحریک شده به وسیله سخنرانی سخنرانان یا هر 
عامل دیگر، واردکاری می شــوند، اما پس از فروکش  کردن احساسات، از 
عزم خود برگشــته و از ادامه آن کار منصرف می شوند. طبعا هرگاه دشمن 
می توانســت از ابزار تحریک کننده احساسات استفاده کند، قادر بر آن بود 
که موج را به سمت خود هدایت کند، نمونه آشکار آن را در جنگ صفین 
هنگام برافراشــتن قرآن بر سر نیزه ها شاهدیم. همچنین اگر طرف مقابل 
می توانست به نحوی آبی سرد بر این احساسات پرشور و پرجوش و خروش 
بریــزد، به راحتی توان پراکندن این نیروی پرشــور را که در جبهه حق 
اجتماع کرده بودند، در خود احساس می کرد، که نمونه های واضح آن را در 
جریان محاصره قصر حکومتی عبیداهلل به وسیله قبیله مذحج در اعتراض 
به دستگیری هانی بن عروه مالحظه می کنیم که تنها با یک سخن مبهم 
شریح قاضی، به سرعت پراکنده شدند و نیز در تبلیغات ابن زیاد شاهدیم 
که به راحتی توانســت با ســرد کردن احساسات مردم به وسیله تبلیغات 
خود، آن ها را از اطراف مســلم پراکنده ســازد. اندکی بعد توانست همین 
احساسات را به ســمت خود هدایت کرده و نیرویی عظیم را در مقابله با 

امام حسین رهسپار کربال سازد.
ه ( فریبکاری و غدر

در طول تاریخ کوفه، به عباراتی از شخصیت های بزرگ برخورد می کنیم 
که این خوی کوفیان را متذکر شــده اند، به عنوان مثال حضرت علی)ع( 
اهل عراق را گروهی فریبکار معرفی می کند. و عبداهلل بن عباس در هنگام 
گفت وگو با امام حسین)ع( به عنوان خیرخواهی می گوید: »عراقیان )کوفه 
و بصره( گروهی فریبکارند، پس مبادا به آن ها نزدیک شوی«.)تاریخ المم 

و الملوک، طبری، ج۵، ص ۳8۳(
امام حســین)ع( نیز در آخرین ســاعات حیات خود )پس از شهادت 
حر( می گوید: »خدایا اهل عراق )کوفه( مرا فریب دادند و خدعه کردند«. 

)فصلنامه تراثنا، شماره ۱۰، ص ۱8۱(
مســلم بن عقیل نیز خود را گرفتار همین  خــوی کوفیان می بیند و 
در مکالمه خود با طوعه، زن با ایمانی که در لحظات ســرگردانی مســلم 
در کوچه های کوفه،  او را پناه داده می گوید: »من مســلم بن عقیل هستم 
که این گروه به من دروغ گفته )یا مرا تکذیب کرده( و مرا فریب دادند«. 

)طبری،  همان، ج ۵، ص ۳7۱(
و در آخرین لحظات حیات خود، کوفیان را چنین نفرین می کند: »خدایا 
تو خود میان  ما و گروهی که ما را فریب دادند و تکذیب کردند و آنگاه ما 
را خوار کرده و کشتند، حکم فرما«. )مروج الذهب، مسعودی، ج ۳، ص۶9(
ادامه دارد

آغاز اصالحات، اصالح نفس است
)بدان ای ســالک راه خدا!( مبارک آن وقتی است که خودمان 
بتوانیم خودمان را بسازیم، و دنبال آن کشور را. هر اصالحی نقطه 
اولش خود انســان اســت، اگر چنانچه خود انســان تربیت نشود، 
نمی توانــد دیگران را تربیت کند.)۱( امام علی)ع( می فرماید: چگونه 
انســان می تواند دیگری را اصالح کند در حالی که هنوز خودش را 

اصالح نکرده است.)۲(
_______________

۱- صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۴9۱
۲- غرر الحکم، ج 7، ص ۳88

خدا درباره مومنان البته با توجه به درجات 
و مراتب ایمانی ایشان نیز می فرماید که بهشت 
ســرزمین صاف و خالی و دشتی بی چیز است 
که شــخص آن را با عقاید و اعمالش می سازد. 

)واقعه، آیه 89(
پس اگر کسی از فرصت کوتاه عمر استفاده 
نکند، در قیامت گرفتار حســرت و پشــیمانی 
می شــود؛ چنانکه خدا درباره کسانی که ترک 
صدقه و انفاق می کنند، می فرماید: َوأَنِْفُقوا ِمْن 
َمــا َرَزْقَناُکْم ِمْن َقْبِل أَْن یَْأتِــَي أََحَدُکُم الَْمْوُت 
َق  َدّ ْرتَِني إِلَی أََجٍل َقِریٍب َفَأَصّ َفَیُقوَل َرِبّ لَْوَل أََخّ
َر اهلل نَْفًسا إَِذا َجاَء  الِِحیَن َولَْن یَُؤِخّ َوأَُکْن ِمَن الَصّ
أََجُلَهــا َواهلل َخِبیٌر بَِما تَْعَمُلوَن؛ و از آنچه روزی 

1- بخشش بدهی:  بی گمان صدقه دادن به 
کسی بدون درخواست وی، عملی پسندیده و از 
مصادیق احسان و اکرام است؛ اما وقتی انسانی 
نیازمند اســت و برای رفــع نیاز خویش کاری 
نمی تواند انجام دهد، در شــرایط سختی قرار 
می گیرد. از نظر قرآن، کسانی برای درخواست 
وام و قرض الحسنه می آیند که گرفتار مشکل 
مالی هستند و می خواهند به گونه ای آن را تأمین 
کنند. از همین رو ثواب قرض الحســنه  بیشتر 
از صدقه دادن اســت تا جایی که گفته شــده 
کــه ثواب وام نیک هیجده برابر صدقه اســت. 
در آیات قرآن نیز با اســم و فعــل این تفاوت 
مــورد تأکید قرار می گیرد؛ چنانکه برای تحقق 

همگان به ویژه خویشان خوب است؛ اما برترین 
صدقه آن است که انسان به خویشاوندان بدخواه 
بدهد؛ چنانکه از پیامبر)ص( نقل شــده است: 
قال علی)ع( قیل لرســول اهلل یا رسول اهلل! ای 
الصدقــه افضل؟ فقال رســول اهلل)ص( الصدقه 
علی ذی الرحم الکاشح علی)ع( می فرمایند: از 
پیامبر)ص( ســؤال شد که بهترین صدقه کدام 
است؟ پیامبر)ص( فرمود: صدقه به خویشاوندی 
که دشمن انسان است. )نوادر راوندی، ص 8۲(

9- بخشش در تنگدستی: انسان اگر دارا 
باشد صدقه دادن کار خوبی است؛ اما از این کار 
بهتر، کار کسی است که خود ندارد ولی صدقه 
می دهد. امام علــی)ع( در این باره می فرمایند: 
أَفَضُل الُجوِد ما کاَن َعن ُعسَرْهًٍ؛ برترین بخشندگی 
بخشــش در تنگدستی اســت. )گزیده میزان 
الحکمه، ص ۱۲۳، ش ۱۳۰۲( پیامبر)ص( نیز 
می فرماید: »ثاَلثَْهً ِمن حقائِق اإلیماِن: اإلنفاُق ِمن 
اإلقتارِ و إنصاُفَک ِمن نَفِسَک َو بَذُل الِعلِم لِلُمِتَعلِِّم؛ 
سه چیز از حقیقت های ایمان است: انفاق کردن 
در حال تنگدستی، انصاف به خرج دادن با مردم، 
و دانش بخشی به جوینده دانش. )گزیده میزان 

الحکمه، ص ۵7۱، ش ۶۲۵۰(
10- صدقه لسانی: واژه صدقه هر چند که 
برای صدقات مالی بیشتر به کار رفته است، ولی 
صداقت زبانی بهترین صدقه ای است که انسان 
می توانــد به اجتماع و دیگران بپردازد؛ چنانکه 
رســول اهلل)صلی  اهلل  علیه و  آله ( می فرماید: إَنّ 
ماَء،  َدقْهً َصَدقْهًُ اللِّســاِن، تَحُقُن بِه الِدّ أفَضَل الَصّ
، و تَُجُرّ الَمنَفعْهًَ إلی أخیَک  وتَدَفُع بِه الَکریَهــْهًَ
الُمسلِم؛ برترین صدقه، صدقه زبان است که با 
آن از ریختن خون ها جلوگیری کنی و پیشامد 
ناخوشــایند را دفع کنی و به برادر مســلمانت 
ســودی برســانی. )قصص النبیاء، ص ۱88؛ 

منتخب میزان الحکمه، ص ۳۱8(

در کار قرار دهند و این گونه از ایمان به شــرک 
در می افتند.

امام رضا)ع( فرمود: من لم یشکر الُمنِعم من 
المخلوقین لم یشکر اهلل عزّ وجل؛ هر کسی شکر 
نعمت دهنده ای از آفریده های الهی را نکند، شکر 
خدای عز و جل را نمی کند.)وســائل الّشیعه، ج 

۱۶، ص ۳۱۳(
شکر کردن غیر از شرک ورزیدن است. تشکر 
از کســی که نعمتی را بــه ما داده به معنای آن 
نیست که ما او را شریک خدا قرار دهیم. برخی 
از مردم حتی خدا را نمی بینند و مثال می گویند: 
اگر فالنی نبود هالک شده بودم؛ یا اگر فالنی نبود 

کارم انجام نمی شد.
گوینده اگر اعتقاد به خدا داشته باشد، در این 
گفتارش شرک ظهور دارد؛ زیرا برای شخص اگ 

رنوعی استقالل اثبات نکرده باشد، دست کم برایش 
یک شراکتی قرار داده است که خدا با شراکت آن 
شــخص او را از بدبختی یا هالکت نجات داده یا 
کار شما را راه انداخته است. از همین رو خدا در 
قــرآن می فرماید: و ما یؤمن اکثرهم باهلل ال وهم 
مشرکون؛ اکثر مردم به خدا ایمان نمی آورند مگر 
آنکه در همان حال مشرک هستند.)یوسف، آیه 

)۱۰۶
در روایت است که از امام صادق)ع( پرسیدند: 
چطور اکثر مؤمنین مشــرکند؟ فرمود: همین که 
می گویند: لو ل فالن لهلکُت؛ اگر فالن کس نبود 
ما از بین رفته بودیــم. به امام)ع( عرض کردند: 
پس ما در این گونه از موارد که احسانی از غیر به 
ما رسیده است، چه بگوییم ؟ فرمود: بگویید خدا 
را شــکر که خدا از این راه به ما احســان رساند.

)وسائل الّشیعه، ج ۱۵، ص ۲۱۵.(
اینکه بگوییم: اول خدا بعدا شــما، نوعی 
شرک اســت؛ مگر اینکه این بعدا را در طول 
مشیت الهی به عنوان سببی از اسباب بدانیم ، 
در این صورت نه نگاهی استقاللی به  اشخاص 
خواهیم داشــت و نه اینکــه در عرض خدا او 
را شــریک قرار می دهیم؛ بلکه در طول اراده 
خدا، او را مظهری می دانیم که مجرای فیض 
الهی قرار گرفته اســت؛ چنانکه در قرآن است 
که گاه شــیاطین نیز مجاری فیض الهی قرار 
می گیرنــد و خدا از طریق شــیاطین اهداف 
مومنان را پیش می برد؛ همان گونه که امروز 
آمریکا ،این شیطان بزرگ به همراه شیاطین 
منطقه ای اهــداف انقالب اســالمی را پیش 
می برند و قدرت و توان ایران اســالمی را روز 
به روز افزون می کننــد؛ خدا می فرماید: َوِمَن 
َیاِطیِن َمْن یَُغوُصوَن لَُه َویَْعَمُلوَن َعَماًل ُدوَن  الَشّ
ا لَُهْم َحافِِظیَن؛ و گروهی از شیاطین  َذلَِک َوُکَنّ
)را مســّخر او قرار دادیم، که در دریا( برایش 
غّواصی می کردند و کارهایی غیر از این )نیز( 
برای او انجام می دادند و ما آنها را )از سرکشی( 

حفظ می کردیم!.)انبیاء، آیه 8۲(

 اول خدا 
بعداً شما؟!


