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پرسش و پاسخ

 ملت ايران در رفتارهاي خود نســبت به کشــورهاي سلطه گري همچون 
آمريکا هرگز بددهني و فحاشــي نمي کنند بلکه عملکرد و رفتارشان در قبال 
دشــمنان صرفا واکنشي طبيعي اســت در برابر جنايت ها و ظلم هايي که از 
سوي اين کشــورها بر عليه ملت ايران در طول تاريخ صورت گرفته است 
و ماهيت چنيــن واکنش هايي نيز يا از نوع برائت اســت و يا از نوع دعاي 
منفي همچون لعن و نفرين که هر دو نوع واکنش از نظر اســام مشروعيت 
دارند و در قرآن و ســنت نيــز نظايري دال بر مشــروعيت آن وجود دارد.

 فعاليت هايــي که بر عليه آمريکا و انگليس ســر داده مي شــود همچون 
برگزاري تظاهرات روز مبارزه با اســتکبار جهاني و يا ســر دادن شعار بر 
عليه اين کشــورها اساساً از جنس ناســزاگويي و فحاشي نيستند تا ادله 
ممنوعيت ناســزاگويي شــامل اين شعارها شــود بلکه اين قبيل اقدامات 
ماهيت ديگري دارند از جمله اينکه مي تواند از جنس »برائت« از دشــمنان 
باشــد که يکي از آموزه هاي ديني به شــمار مي آيد لــذا اطاق »مرگ« بر 
دشــمنان انقاب و اســام در واقع اعام برائت از سياســت استکباري و 
خوي سلطه جويي آنان اســت که طبق اصل تبري، التزام به آن الزم است.
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با خورشيد انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

استفتاء 
از رهبر معظم انقاب اسامی

تفاوت میان قسط و عدل)۱(
پرسش:

در میان واژه ها و کلمــات قرآنی آیا مترادف وجود 
دارد؟ اگر پاسخ منفی است در این صورت چه تفاوت ها 

و وجوه تمایزی میان قسط و عدل وجود دارد؟
پاسخ: الف( دیدگاه زبان شناسان

ادبا و زبان شناســان غالباً وجود الفاظ مترادف را در زبان ها 
حتی زبان عربی قبول دارند، که از میان آنها می توان سیبویه، 
اصمعی، فیروزآبادی و... را نام برد. استدالل آنان این است که 
اقوام و قبایل مختلف برای یک معنا ممکن است الفاظ متعددی 
وضع کرده باشــند. برای مثال برای عســل 80 لفظ و اسم، یا 
برای شمشیر 50 اسم وجود دارد. در این رابطه علمای اصول 

نیز الفاظ مترادف را قبول دارند.
در نقطه مقابل این دیدگاه برخی زبان شناسان وجود الفاظ 
متــرادف را در زبان عربی قبول ندارند که مشــهورترین آنان 
»ابوهالل عسکری« مؤلف کتاب »الفروق اللغویه« است، و فرد 
دیگــری به نام »نورالدین جزایری« که کتاب »فروق اللغات« 
و کتاب ادغامی دیگری بنام »معجم الفروق اللغویه« را نوشته 

است.
ب( دیدگاه مفسران

غالب مفســران معتقدند اگر وجــود کلمات مترادف را در 
زبــان عربی هم بپذیریم، با این حــال در آیات قرآن الفاظ و 
کلمــات مترادف بکار نرفته اســت، و هر لفظی معنای خاص 
خــود را دارد. از جمله این افراد راغب اصفهانی اســت که در 
مفردات خود این نظریه را آورده اســت. در نقطه مقابل برخی 
مانند: بدرالدین زرکشی و ســیوطی عطف دو کلمه مترادف 
یــا متقــارب را به یکدیگر به قصد تأکید، نــه تنها جایز بلکه 
آن را از وجــوه بالغت قرآن دانســته اند و برای آن مثال های 
متعــددی از قرآن هــم آورده اند. مانند: 1- »انما اشــکو بثی 
و حزنــی الی اهلل« من غم و اندوهــم را تنها به خدا می گویم 
)و شــکایت نزد او می برم( )یوســف- 86( 2- »التخاف درکا 
 و ال تخشــی« نــه از تعقیــب )فرعونیان( خواهی ترســید و 

نه از غرق شدن در دریا )طه- 77(
ج( وجوه اختالف میان قسط و عدل

1- تعریف قسط
این کلمــه از آن جهت که در بردارنــده مفهوم اعتدال و 
حفظ از انحراف و افراط و تفریط است با مفهوم عدل هم معنا 
می باشــد، اما یکی از تفاوت هایش با عدل آن است که قسط 
جنبه تطبیق مفهوم عدالت و اجرای آن در مصادیق و مواردش 

را دارد، و وقتی عدل بخواهد
 تحقق و بروز و ظهور داشــته باشــد، از آن به قسط تعبیر 
می شــود. »فاصلحوا بینهما بالعدل واقســطو« )حجرات- 9( 

)معجم الفروق اللغویه، ابی هالل عسکری، ص 428(
ادامه دارد

 با تقویت قدرت روحانی، 
قدرت جسمانی مضاعف می شود

)بدان ای سالک راه خدا! اگر پرورش روحانی در انسان پیدا 
بشود، آن وقت قدرت جسمانی اش هم مضاعف می شود. و شما 
کوشــش کنید که آن قدرت را هم، که قدرت الهی است، آن 
قدرت هم به برکت اســالم و به برکت موال امیرالمومنین)ع( 
در شما پیدا بشود که یک مرد روحانی قوی و جسمانی قوی 
بشوید که هم جانب روحتان قوی باشد، و هم جانب جسمتان 

قوی باشد. )1(
____________

1- تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی)ره(، ص 162

شاخص های رفتاری مومن
قال  االمام السجاد)ع(: »عالمات المومن خمس: الورع 
فی الخلــوهًْ، و الصدقهًْ فی القله، والصبر عندالمصیبه، و 

الحلم عند الغضب، و الصدق عند الخوف«
امام سجاد)ع( می فرماید: مومن پنج نشانه دارد؛ 1- مومن 
حالت کناره گیری از گناه را دارد، آن هم در موقعی که غیر از 
خدا حاضر و ناظری نیســت. 2- وقتی مومن تنگدست است، 
بــه مقدار توانش در راه خدا انفــاق می کند و صدقه می دهد. 
3- آن گاه که مصیبتی متوجه مومن می شــود، صبر و تحمل 
می کند. )زبان به شــکایت از خدا نمی گشــاید( 4- آن گاه که 
نیروی خشمش برانگیخته می شود )عصبانی می شود( خودش 
را کنترل می کند )صبور و بردبار است( 5- آن جایی که مومن 
بیم دارد ) نفعی از دستش برود یا ضرری متوجه اش شود( باز 

هم راست می گوید.)1(
____________

1- بحاراالنوار، ج 64، ص 293

 مفهوم سخاوت، 
بخل، اخوت و غنیمت

امام علی)ع( از فرزندش امام حسن)ع( چند چیز از امور مروت 
و جوانمردی پرســید و فرمود: ای فرزندم! سخاوت و مردانگی 
چیست؟ گفت: بخشش در رفاه و دارایی و در تنگدستی و نداری.
فرمود: بخل چیست؟ گفت: آنچه از مال و دارایی در دست 
انسان است آن را شرافت و بزرگی پندارد، و آنچه را که انفاق 

کرده تلف شده بداند. فرمود: اخوت و برادری چیست؟
گفت: کمک رساندن و همیاری برادر دینی خود در شدت و 
سختی و گرفتاری. فرمود: غنیمت چیست؟ گفت: میل و رغبت 
به تقوی و پارسایی، و زهد و بی رغبتی به دنیا، غنیمتی خوب 

و ارزشمند و بی رنج است. )1(
____________

1- بحاراالنوار، ج 2، ص 142

نماز شب؛ پاک کننده گناهان روز
َو بِهَذا االِسناِد، قاَل: قاَل الّصاِدُق )ع( فی َقولِِه تَعالی: اَِنّ الَحَسناِت یُذِهبَن 
ِیّئاِت؛ َقاَل: َصالْهًُ اللَّیلِ  تَذَهبُ  بُِذنُوبِ  الَنّهار؛ امام صادق)ع( بر اساس فرموده   الَسّ
خدا در قرآن که : همانا خوبی ها از بین برنده  بدی ها اســت، فرمود: نماز شب 

از بین برنده  گناهانی است که در روز مرتکب شده ایم.)1(
- َو بِهَذا االِســناد؛ اِسناد ]این حدیث[ همان اِسناد روایت قبلی است که 
راوی نقل می کند از حضرت هادی )ع( و ایشــان از حضرت جواد)ع(، ایشان 
از حضرت علیّ بن موســی)ع(، ایشان از پدرشــان موسی بن جعفر)ع(، ایشان 
از امام صادق)ع(؛ ســند از حضرت هادی تا حضرت صادق ) علیهم الســالم( 

این جوری است.
ــِیّئات؛  - قاَل: قاَل الّصاِدُق )ع( فی َقولِِه تَعالی: اَِنّ الَحَســناِت یُذِهبَن الَسّ
این دیگر آیه  قرآن اســت و  جای تردیدی نیست؛ پس اجماالً معلوم می شود 
که حســناتی هست که سّیئات را از بین می برد؛ نه اینکه همه  حسنات این 
خصوصّیت را دارند که همه  ســّیئات را از بین ببرند! ظاهر کالم این اســت 
که طبیعِت حســنات -]چون[ این »الف« و »الم«، »الف« و »الم« استغراق 
نیســت- طبیعِت ســّیئات را از بین می برد؛ که این، تطبیق می کند با اینکه 
بعضی از حســنات، بعضی از ســّیئات را از بین می برند. حاال کدام حسنات؟ 

اینجا حضرت تبصیر)روشن( کردند:
- َقاَل: َصالْهًُ اللَّیلِ  تَذَهُب  بُِذنُوبِ  الَنّهار؛ وقتی شما نماز شب می خوانید، 
گناهانــی را که در روز انجام داده اید، آنها را از بین می برد؛ چه چیزی از این 
بهتر؟ اینکه اهل معنا و اهل معرفت و اهل ســلوک، نماز شــب را گنجینه و 
ذخیره  تمام نشدنی ای می دانند، به خاطر این است. این حاال جنبه  اخروِی نماز 
شــب است که گناهان را از بین می برد؛ البّته، گناهان آ ثار دنیوی هم دارند، 
آثار اخروی هم دارند؛ وقتی گناهان را از بین می برد، یعنی آثار ســوءِ دنیوِی 
گناهان را هم از بین می برد. ولی خب، ناظر به جنبه  گناه است؛ یعنی جنبه  
امر اخروی، امر مربوط به آخرت. لکن در مورد مســائل دنیا هم همین  جور 
اســت؛  در روایاتی دارد که موجب گشایش رزق می شود -که این امر دنیوی 

است- و فواید فراوان دیگری.
نقل شد از مرحوم آقای طباطبائی)رض( -صاحب المیزان که ایشان جزو 
شاگردهای نزدیک و مخصوِص مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضِی معروف،  
]آن[ عارف بزرگوار بودند و ســال ها پیش ایشان تلّمذ کردند؛ از ایشان نقل 
شــد، بنده خودم نشنیدم از ایشان، یک فرد ثقه ای)مورد اطمینان( نقل کرد 
از مرحوم آقای طباطبائی- که آن اوایل وقتی وارد نجف شدیم، آقای قاضی 
را که نمی شــناختند،  دورادور یک قوم و خویشی ای داشتند، می دانستند که 
شخصی هست با این نام، از نزدیک با ایشان آشنا نبودند؛ می گفتند یک روز 
در یک راهی که میرفتم، آقای قاضی من را دید، صدا کرد و گفت: »پســرم! 
اگر دنیا می خواهی،  نماز شب بخوان؛ اگر آخرت می خواهی، نماز شب بخوان«.  
این حرِف مرحوم آقای قاضی اســت به آقای طباطبائی که الحمدهلل خدای 
متعال خیر دنیا و آخرت را به این بزرگوار عنایت می کند. نماز شب را فراموش 

نکنید، از دست ندهید.
ماها در روز، دائم مشغولیم؛ یعنی در واقع به یک معنا مشغول به کارهای 
دنیا، حاال بستگی به نّیت های ما دارد. اشتغاالت ما، نوع  اشتغاالت دنیایی است، 
ولو حاال کســی نّیتش خالص باشد، قصد خدا هم بکند -اگر خدا یک چنین 
قصــدی به ماها بدهد- لکن مخاِطبات ما، مخاطباِت دنیایی اســت؛  با مردم 
مواجهیم،  با دنیا مواجهیم، با حوادث مواجهیم، فرصتی برای خالی گذاشتن 
وقت و خلوت کردن با خدا در روز واقعاً دســت نمی دهد، امکان ندارد؛ مگر 
حاال آن کســانی که اهل نماز دائمند -خوشــا آنان که دائم در نمازند-)2(  که 
در همه  حاالت با خدا هســتند. لکن به طور معمول ماها، امثال بنده در روز 
مشغولیم ، ما وقتی نداریم که با خدا خلوت کنیم؛ سحر، وقِت خلوت با خدا 
اســت. این وقت را، این فرصت را غنیمت باید بشمریم؛ بخصوص شماها که 
جوان هستید، به خصوص جوان ها؛ البّته همه، لکن جوان ها بیشتر شایستگی 
دارند، چون تأثّرشــان بیشتر است، بهتر است؛ همچنان که اگر ورزش بکنیم، 
شما که جوان هستید از ورزش سود بیشتری می برید تا ما که در سنین باال 
هســتیم. اگر یک پیر همان ورزشــی را بکند -و بتواند بکند- که یک جوان 
می کند،  سودی که آن جوان می برد خیلی بیشتر از سودی است که آن پیر 
می برد؛ اگر غذای مقّوی ای شما بخورید یا یک پیرمرد مثل بنده توفیق پیدا 
کند بخورد، آن سودی که شما از این غذای مقّوی می برید، به مراتب بیشتر 
است از آن ]سودی[ که یک پیرمرد ]می برد[. معنویّات هم همین جور است، 
تغذیه  معنوی هم همین جور اســت: تالوت قرآن، ذکر الهی، توجه به خدا، 

استغاثه، استغفار، نماز و نماز شب.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج؛ 1397/11/02

_______________
1( امالی طوسی، مجلس یازدهم، ص 294؛ 

2(باباطاهر. »خوشا آنان که دائم در نمازند / بهشت جاودان بازارشان بی«
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

استفاده از وسیله نقلیه اداره برای امور شخصی
س( اســتفاده کارکنان دولت از وسیله نقلیه دولتی در ساعات 
اداری، جهت رفتن به مسجد و شرکت در نماز جماعت چه حکمی دارد؟
ج( استفاده شخصی از اموال بیت المال جایز نیست و موجب ضمان است، 

مگر آنکه با اذن مسئولی باشد که شرعاً و قانوناً چنین حقی دارد.
خارج شدن کارمند از اداره برای امور شخصی 

س( کارمند دولت جمهوری اسالمی گاهی از محل خدمت، بدون 
اجازه آن سازمان در تشییع جنازه یا مجلس ختم و... شرکت می کند، 

حقوقش چه صورت دارد؟
ج( به طور کلی این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوط می باشــد و 
تخلّف از آن جایز نیست و موجب ضمان است، مگر آنکه با اذن مسئولی باشد 

که شرعاً و قانوناً چنین حقی دارد.
انجام امور غیر اداری در اداره 

س( چه مقدار از ســاعات کاری یک روز کارمند دولت یا بخش 
خصوصی می توانــد به امور صبحانه، نهار، زیارت عاشــورا، نماز و 

سخنرانی، حلقه صالحین، مسابقات قرآن و... اختصاص یابد؟
ج( این گونه امور، تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

مصرف بیت المال در همایش ها
س( مصــرف بیت المال در همایش های بی جهت و صرف تبلیغ و 

اعالن آمار فعالیت برای سازمان چگونه است؟
ج( این گونه امور، تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

مقداری نان و عدسی
یکی از شــب ها،  خدمت حضرت آقا رسیدم-  آن موقع منزلشان 
در خیابــان ایران بود- فرمودند که مــن االن از قم آمده ام و در آنجا 
تفســیر سوره منافقون دارم؛ ایشان می فرمودند که کار زیادی دارم و 
سرم بسیار شلوغ است، آن شب غذایی که برای ایشان آوردند مقداری 
نان و عدسی بود و چیز دیگری در سفره نبود. آن موقع نماینده بودند.

حجت االسالم والمسلمین دریاباری در گفت وگو با مشرق، تاریخ 
انتشار: 24 شهریور 1393

شــعار  که  می کنند  ادعــا  افرادی 
مرگ دادن به دیگر کشــورها مصداق 
ناسزاگویی به دشــمنان است و این با 
در  که  دارد  تعــارض  قرآنی  آموزه های 
 مطلب حاضر به این شــبهه پاسخ داده 

شده است.
* * *

کســانی شــبهه می کنند که قرآن کریم 

آیاشعار»مرگبرآمریکا«
باممنوعیتناسزاگوییبهدشمناندرقرآنتعارضدارد؟

جنس ناســزاگویي و فحاشي نیستند تا ادله 
ممنوعیت ناسزاگویي شامل این شعارها شود 
بلکه این قبیل اقدامات ماهیت دیگري دارند 
از جملــه اینکه مي تواند از جنس »برائت« از 
دشمنان باشد که یکي از آموزه هاي دیني به 
شمار مي آید لذا به عنوان مثال اطالق »مرگ« 
بر دشمنان انقالب و اسالم در واقع اعالم برائت 
از سیاست استکباري و خوي سلطه جویي آنان 

اســت که طبق اصل تبري التزام به آن الزم 
اســت. امام خمینی فرمودنــد: »نکته مهمي 
کــه همه ما باید به آن توجــه کنیم و آن را 
اصل و اســاس سیاست خود با بیگانگان قرار 
دهیم این است که دشمنان ما و جهانخواران 
تــا کي و کجا ما را تحمــل مي کنند و تا چه 
مرزي اســتقالل و آزادي ما را قبول دارند، به 
یقین آنان مرزي جز عدول از همه هدایت ها و 
ارزش هاي معنوي و الهي مان نمي شناسند، به 
گفته قرآن کریم هرگز دست از مقاتله و ستیز 
با شما برنمي دارند مگر اینکه شما را از دینتان 
برگردانند...«]4[ همچنین رهبر معظم انقالب 
فرمودند: »تا وقتي که آرمان ها و اهداف قرآني 
و الهي و اســالمي بر مــا و بر این نظام حاکم 
است این نفرت و مقابله با سردمداران استکبار 
 جهانــي و در رأس همه آمریکا به قوت خود 

باقي است«]5[
آمریکا؛ منفور ملت های ستمدیده

در همین راســتا شــعار مرگ بر آمریکا و 
یا آتش زدن پرچم آمریکا نشــانه خشم ملت 
ایران و سایر ملت هاي ستمدیده از سیاست هاي 
اســتکباري و ظالمانه این کشور مي باشد و 
پرچــم آمریکا به عنوان نماد و ســمبل نظام 
استکباري و زورگو که حقوق ملت ها و کشورها 
را نادیده مي گیرد، مورد نفرت همه ملت هاي 
ســتمدیده و حتي ســتمدیدگان آمریکایي 
است، چنان که در ســال هاي اخیر خبرهاي 
مختلفــي از به آتش کشــیده شــدن پرچم 
آمریکا در تجمعات اعتراضي ضدنژادپرســتي 
در درون آمریکا در رسانه ها منتشر شد. رفتار 
مســتکبرانه دولت آمریکا با سایر کشورها و 
نادیده گرفتن حقوق آنان موجب شده تا دولت 
آمریکا در میان ملت هاي مظلوم جهان مورد 
خشم و نفرت باشد و شــعار مرگ بر آمریکا 
بیانگر میزان انزجار از این گونه رفتارهاست و 
ملت هــاي مظلوم جهان که خود را در مقابله 
با زیاده خواهي هاي این کشور تنها مي بینند، 
ســردادن شــعار و نیز آتش زدن پرچم این 

کشــور را به عنوان اعالم انزجار و دشــمني با 
آن و تنها راه برخورد برگزیده اند. در حقیقت 
این رفتارها، بازتاب و عکس العمل مردمي در 
قبال رفتار دولت آمریکاست. دولت آمریکا با 
رفتار استکباري خویش در عمل، حقوق سایر 
کشــورها را نادیده گرفته و هویت آنان را زیر 
پا گذارده و زندگي انســان هاي بسیاري را به 
آتش کشیده، حیات و آزادي ملت ها را به نام 
حقوق بشــر و دموکراسي به نابودي کشانده 
است و ملت ها با رفتارهاي خود، مراتب خشم 
و نفرت خویش را این گونه به نمایش مي گذارند 
و در عیــن حال این پیام را براي مردم آمریکا 
مي فرســتند که بدانند که چگونه دولتمردان 
این کشور حقوق انساني سایر کشورها را نادیده 
گرفتــه و اعتبار بین المللي آنــان را در میان 
ملت ها خدشه دار کرده اند تا آنان نیز در برابر 
زیاده خواهي ها و جنگ افروزي هاي دولتمردان 
این کشور ایســتادگي کنند و نظام حاکم را 

28 مرداد ســال 32، حملــه نافرجام طبس، 
حمایت از رژیم منفور پهلوي، حمایت از رژیم 
بعث در طول جنگ تحمیلي، پشــتیباني از 
منافقین، توقیف اموال ایران، اعمال تحریم هاي 
اقتصــادي، تبلیغات رســانه اي بر علیه نظام، 
سرنگوني هواپیماي مسافربري، سنگ اندازي 
در راه احقاق حقوق هسته اي، حمایت آشکار 
از گروه ها و جریانــات برانداز و مخالف نظام 
و دخالــت در امــور داخلي کشــور و... تنها 
گوشــه اي از اقدامات خصمانه و سلطه جویانه 
دولتمــردان آمریکا بر علیــه نظام جمهوري 
اســالمي ایران است که خشم و انزجار مردم 
را بر علیه سیاســت هاي استکباري آمریکا به 
همراه داشــته و در قالب سردادن شعار مرگ 
 بر آمریکا و نیز آتش زدن پرچم این کشور بروز 

یافته است.
در مقابل، عکس العملی که ملت ایران در 
قبال آمریکا انجام مي دهند مي تواند ماهیت 
دیگري داشته باشــد که عبارت است از دعا، 
البته دعاي منفي؛ و ابراز برائت و تنفر. به عنوان 
مثال شعارهایي که ملت ایران بر علیه آمریکا و 
مشابه آن سر مي دهند از جمله مرگ بر آمریکا، 
فحش و بددهني نیســتند بلکه دعاي منفي 
بر علیه این کشورهاســت و بر اساس آن، دعا 
مي کنند که این سیاست هاي سلطه گرانه، نابود 
شوند و چنین دعاهایي اوال واکنش طبیعي و 
فطري هر انسان مظلومي در برابر ظالمان است 
و حداقل اقدامي اســت که مي توانند در برابر 
ظالمــان انجام دهند و ثانیا مورد تایید منابع 
دیني نیز مي باشــد چنان کــه در قرآن کریم 
نیز در کنار نهي از بدگویي نسبت به خدایان 
مشرکان، بارها از این دعاها بر علیه دشمنان 
حق اســتفاده کرده اســت که البته با بیانات 
مختلف از جمله لعن، نفرین و... مطرح شــده 

است که برخي از آنها عبارتند از: 
اٌر أُولِئَک  »إَِنّ الَّذیَن َکَفُروا َو ماتُوا َو ُهْم ُکَفّ
ِ َو الَْمالئَِکِة َو الَنّاِس أَْجَمعین ]6[«،  َعلَْیِهْم لَْعَنْهًُ اهلَلّ
 ُ الِمین ]7[«، »قاتَلَُهُم اهلَلّ ِ َعلَی الَظّ »أاَل لَْعَنــُة اهلَلّ
أَنَّی یُْؤَفُکون ]8[«، »تََبّْت یَدا أَبي  لََهٍب َو تََبّ ]9[«، 
ٍ لَُمَزْهًٍ«]10[، »َویٌْل لُِکِلّ أََفّاٍک  »َویْــٌل لُِکِلّ ُهَمَزْهً

أَثیٍم«]11[و. ... 
همچنین در روایــات اهل بیت نیز تعابیر 
متعددي همچون »قاتلک اهلل«، »قاتله اهلل«، 
»قتلک اهلل« و... مشاهده مي شود که همه اینها 
ضمن هم معنا بودن با شــعار مرگ، تاییدي 
بر مشــروعیت چنین دعاهاي منفي بر علیه 

دشمنان است.
نتیجه اینکه اگرچه قرآن مســلمانان را از 
ناسزاگویي و بددهني نسبت به دشمنان منع 
مي کند اما ملت ایران در رفتارهاي خود نسبت 
به کشورهاي سلطه گري همچون آمریکا هرگز 
بددهني و فحاشــي نمي کنند بلکه عملکرد و 
رفتارشان در قبال دشــمنان صرفا واکنشي 
طبیعي اســت در برابر جنایت ها و ظلم هایي 
که از ســوي این کشورها بر علیه ملت ایران 
در طول تاریخ صورت گرفته اســت و ماهیت 
چنین واکنش هایي نیز یا از نوع برائت اســت 
و یا از نوع دعاي منفي همچون لعن و نفرین 
که هر دو نوع واکنش از نظر اسالم مشروعیت 
دارند و در قرآن و ســنت نیز نظایري دال بر 

مشروعیت آن وجود دارد.

 هر چیزی که در دنیا آفریده شده مسخر انسان است و انسان برآن تسلط دارد؛ یعنی خدا به گونه ای دنیا را آفریده 
که مسخر انسان باشد؛ این نه به معنای آن است که انسان می تواند آن را تسخیر کند، بلکه به معنای آن است که خدا 
این گونه قرار داده که انسان بر دنیا مسلط باشد و این سلطه تسخیری برای انسان، طبیعی است. بنابراین، نه تنها زمین، 

بلکه همه آسمان ها مسخر انسان شده است و او می تواند از آنها بهره برداری کند.)لقمان، آیه 20(
همچنیــن خدا نعمت های دنیایــی را به گونه ای قرار داده که هر نیازمندی بتواند از آن بهره مورد نیاز را ببرد. خدا 
ائِلِیَن؛ خدا در زمین مواّد غذایی آن را در چهار دوره زمانی یا چهار  َر فِیَها أَْقَواتََها فِي أَْربََعِة أَیَّاٍم َسَواًء لِلَسّ می فرماید: َوَقَدّ

فصل برای همه نیازمندان به طور مساوی مقدر کرده است.)فصلت، آیه 10(
ائِلِیَن« به این معنا است که همه نیازمندان و درخواست کنندگان حق مساوی دارند تا از نعمت های  این »َسَواًء لِلَسّ
دنیوی بهره گیرند. بهره مندی مساوی همگان از نعمت های الهی به این معنا خواهد بود که اگر کسی نتواند سهم خویش 
را از این نعمت ها بگیرد، در حقش ظلم شده و انسان های دیگر می بایست کمک کنند تا هر مظلومی بتواند »قسط« و 
سهم خویش را از نعمت های الهی برگیرد. این همان چیزی است که در قرآن از آن به »قیام بالقسط«)حدید، آیه 24( 
یا »قوامین بالقسط«)مائده، آیه 8( تعبیر شده است. پس در صورتی که شخص نتواند حق و سهمیه الهی خود را بگیرد، 

باید دیگران حتی با شمشیر شده بگیرند و به مظلوم بدهند.)حدید، آیه 25؛ نساء، آیه 75(

شکر و تشکر دو قسم است: زبانی و عملی؛ شکر زبانی مانند این است که گفته شود: متشکرم یا سپاسگزارم 
و این نشان دهنده کمال شخص است؛ اما شکر حقیقی همان شکر فعلی و عملی است؛ یعنی انسان با استفاده 

درست از نعمتی که خدا داده و استفاده از آن را مشخص کرده، شاکر و سپاسگزار واقعی باشد. 
اصوال یکی از اســمای خدا در مقام صفات فعلی، شــاکر )حج، آیه 158( و شکور )تغابن، آیه 17( است. 
خدا نیز زمانی نســبت به بنده ای در مقام شــاکر ظهور می یابد که جزای کار خوب و خیرش را با بهشت و 
پاداش های عملی می دهد؛ یعنی این طور نیست که خدا شکر زبانی به جا آورد، بلکه در برابر کار نیک مومن 
که حسن فعلی با حسن فاعلی و کار نیک با پندار نیک و نیت خالص همراه است، خدا پاداش عملی چون 
بهشــت و شــراب طهور و مانند آن می دهد. این همان شکرگزاری عملی خدا است و این گونه بنده مومن 

صالح و محسن ،مشکور شکر خدا قرار می گیرد.)اسراء، آیه 19؛ انسان، آیه 22(
انسان مومن نیز می بایست شاکر حقیقی باشد، یعنی به تشکر زبانی که امری الزم اما ناکافی است 
بســنده نکند، بلکه نعمتی را که خدا در اختیار او گذاشــته است در همان راستای حکمت الهی از آن 
بهره گیرد تا این گونه شــکر حقیقی را به جا آورد و با شــکر فعلی و عملی خویش نشان دهد که شاکر 

حقیقی خدا است.

از شکر زبانی تا شکر فعلی نعمت های عمومی برای همه

مي فرمایــد: اي مســلمانان! بــه خدایان و 
مقدســات کافران و مشــرکان ناسزا مگویید 
تا آنها هم جاهالنه به خداي شــما )مقدسات 
شــما( توهین نکننــد، پس چرا در کشــور 
مــا به پرچم و ملت کشــور آمریــکا توهین 
 مي شــود و شــعار مرگ بر آمریکا ســر داده 

می شود.
در پاســخ این افراد باید گفت: »سب« در 
لغت به معناي دشنام و فحش دادن است که 
بر اساس ادب و اخالق اسالمي ممنوع شمرده 
شده است، به گونه اي که حتي از دشنام نسبت 
به دشمنان و لو دشمناني که در حال جنگ 
هستند نهي شده است ، چنان که امام علي)ع( 
در واکنش به فحاشي یارانش به لشکر معاویه 
فرمودند: »من اکراه دارم از اینکه شما فحاش 
باشید ]1[«، همچنین خداوند متعال مومنین 
را از فحش دادن به مقدســات مشرکان نهي 
مي کنــد تا مبادا ایــن کار باعث فحش دادن 

آنها به خداوند شود]2[.
در این میان برخــي معتقدند با توجه به 
اینکه خداوند متعال ما را از دشــنام دادن به 
مقدسات مشرکان نهي مي کند لذا نبایدنسبت 
به آمریکا هیــچ اهانتي صورت گرفته و مثال 
شعارهایي همچون مرگ بر آمریکا گفته شود. 
این در حالي اســت که حتي اگر این فرض را 
درست بگیریم که اقداماتي همچون شعار مرگ 
بر آمریکا، فحاشي نسبت به این کشور باشد آیه 
فوق شامل این ماجرا نمي شود چرا که فلسفه 
و هدفي که در پي ممنوعیت فحاشي نسبت 
به مقدســات مشرکان وارد شده است عبارت 
است از ممنوعیت زمینه سازي فحاشي نسبت 
به خداونــد و اینکه مبادا با فحاشــي کردن 
به خدایان مشــرکان کاري بکنیم که آنها را 
تحریک نماییم تا بــه خداوند متعال توهین 
نماینــد کما اینکه از نــص صریح آیه چنین 
فلســفه و علتي براحتي فهمیده مي شــود و 
مفســران نیز به آن  اشــاره کرده اند. به عنوان 
مثال عالمه طباطبایي در تفسیر المیزان در این 
زمینه مي فرماید: »چون ممکن بود مسلمین 
بــه منظور دفاع از حریم پــروردگار، بت های 
مشرکین را هدف دشــنام خود قرار داده در 
نتیجه عصبیت جاهلیت، مشرکین را نیز وادار 
سازد که حریم مقدس خدای متعال را مورد 
هتک قرار دهند لذا به آنان دســتور می دهد 
که به خدایان مشــرکین ناسزا نگویند، چون 
اگر ناســزا بگویند و آنان هم در مقام معارضه 
به مثل، به ساحت قدس ربوبی توهین کنند 
در حقیقت خود مؤمنین باعث هتک حرمت و 
جسارت به مقام کبریایی خداوند شده اند«.]3[

بنابــر ایــن، آیــه فوق شــامل ناســزا 
گفتــن بــه آمریکا نشــده و اگر هــم بنا بر 
ممنوعیت ناســزاگویي به دشــمنان باشــد 
 بایــد از دالیل دیگــري ایــن ممنوعیت را 

استفاده نماییم. 
ثانیا، اگر هم اطالق آیه شــامل ممنوعیت 
ناسزاگویي به مقدسات دشمنان باشد، باز هم 
شــامل آمریکا و امثال آن نمي شود چرا که با 
توجه به مباني مقبول این نظام ها که متأثر از 
جریانات مدرنیته مي باشد این کشورها اساساً 
هیــچ امر قدســي را نمي پذیرند و در نتیجه 
هیچ امر مقدســي ندارند تا اینکه ممنوعیت 
ناســزاگویي به مقدسات، شامل این کشورها 

شود. 
ثالثــا، فعالیت هایي که بــر علیه آمریکا و 
انگلیس ســر داده مي شود همچون برگزاري 
تظاهرات روز مبارزه با اســتکبار جهاني و یا 
ســر دادن شعار بر علیه این کشورها اساساً از 

ســازمان هاي بین المللي و سازش کشورها و 
حمایت و همراهي برخي قدرت هاي بزرگ، آیا 
راهي براي ابراز اعالم انزجار و خشــم خویش 
به جز راهپیمایي، تجمع، شــعار و آتش زدن 
پرچم این کشور به عنوان نماد و سمبل نظام 

استکباري پیش روي خویش دارند؟ 
 توطئه های بی پایان آمریکا 

علیه ملت ایران
در مورد نظام جمهوري اسالمي و خشم و 
خروش مردمي بر علیه رفتار استکباري آمریکا 
کافي اســت نگاهي به فهرســت توطئه هاي 
آمریکا بــر علیه ملت ایــران از آغاز پیروزي 
انقالب اسالمي تا امروز داشته باشیم. کودتاي 
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به رعایت حقوق ســایر کشــورها و پرهیز از 
سلطه جویي فراخوانند. اگر مردم آمریکا موافق 
این گونه سیاست ها هستند و براي حقوق سایر 
کشورها و ملّت ها ارزشي قائل نیستند که در 
این صورت در کنار دولتمردان و شریک آنها 
در جنایات و تجاوزهاي آن هســتند و خود 
مورد نفرت و انزجــار ملت ها خواهند بود اما 
اگر مخالف سیاســت هاي دولتمردان خویش 
هســتند و حقوق ســایر ملت ها را همچون 
حقوق خویش محترم مي دانند باید اعتراض 
و مخالفــت خود را با این رفتارها اعالم کنند. 
براستي ملت هاي ســتمدیده جهان در برابر 
سیاســت هاي اســتکباري آمریکا و سکوت 


