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 «عن م ج لي  اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

ستدالل این دو نفر و اصل ا .بیان کردیم رابر صحت بود نهی از معامله داللت تقریبا آنچه پیرامون مطالب ابوحنیفه و شیبانی درباره 

ه جیتی قرار گرفت. به هر حال نگاشکال محقق خراسانی و انظاری که پیرامون کلمات محقق خراسانی مطرح شده بود مورد رسید

ن معنایی که نزد عقال رایج و متعارف است بدانیم، در عین حال ما معامله را به هما ی تکلیفی باشد وهر  نهی از معامله نگاین شد که ا

گر اد للفساد است، مخصوصا اشه نوعا به این ترتیب نیست، بلکه ارلعامنهی از م کاشف از صحت است لکن کالم در این است که

  کند.یمت که داللت بر فساد تر اسمطلب روشناین  ز ترتیب آثار معامله باشدای همعنای ن به هلنهی از معام
 عباداتباب کالم ابوحنیفه و شیبانی در بررسی 

و که گفتیم دلیلی که این د عمدتا مطالبی که از ناحیه محقق خراسانی و شاگردان ایشان مطرح شد درباره معامالت بود، اما همانطور

طور کلی یجه را به هم این نت عباداتمورد  در شود. آنها، بلکه شامل عبادات نیز میاص به معامالت نداردنفر اقامه کردند اختص

ه آن ر مقدور نباشد نهی بگاین عبادت مقدور مکلف است، زیرا ا دهد کهیمنشان شود، عبادتی متعلق می وقتی نهی به ارند کهقبول د

ادت را واقع کند نهی از آن معنا نداشت و عب توانستیم، این مالزم با صحت است، اگر مکلف نةلصحلشود و هو مالزم یممتعلق ن

  .تدهد که این عبادت صحیح اسیو انجام دهد، نشان معبادت را اتیان کند  اندتوهمین که او می
  اشکال محقق خراسانی

ادت که ذاتا عب ی، یعنی آن چیزخضوع و خشوع است یاناین بخش فرمودند که عبادت یا به مع خراسانی در مقام اشکال بهمحقق 

 ادیاً و جز با اتیان به قصد قربت ساقطعب امراً ،امرهان لکا به معنای چیزی است که اگر امر به آن تعلق بگیرد، شود و یمحسوب می

 .شودیمن

ر ب زیرا  عبادت بناز عبادت کاشف از صحت نیست، اه برای عبادت در نظر بگیریم نهی دو معنا را کک از این ایشان فرمود هر ی

ده کسی که سج یوقت ، مقدور مکلف است.چه صحیحا واقع شود و چه فاسدای باشد مثل سجده، تع و خشوع ذاکه خضومعنای اول 

 از عبادت به یه، پس، از نمقدور مکلف است رهخباال ، حتی اگر فاسد هم باشد،ن عبادت ذاتیاکند، این سجده خودش به عنومی

 یااالمر به لکان امرا عبادیا باشد، آن هم  الیدل علی الصحه؛ بر لو تعلقمعنای  . اگر هم عبادت بهشودیمناین معنا کشف صحت 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9211/دی /32 :تاریخ                                                                     نواهی موضوع کلی:     
  4118 جمادی االولی 82مصادف با:                               از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟آیا نهی    :جزئی موضوع       

 کالم ابوحنیفه و شیبانی در باب عباداتبرررسی                                

 76 جلسه:                                                                        سال دوازدهم 
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ه ب مرادیگر امکان تعلق  ،به این عبادت متعلق شده یهر و حیث اینکه نمک ادر آن امر موجود باشد یا مال عبادت یا باید آن اینکه

  ی.هم متعلق نهی و این اسوء حاال است از مورد اجتماع امر و نه هم متعلق امر باشد و تواندنمی عنوان واحد، تآن نیس
 امام خمینی اشکال

  .و اعم است: اساسا این بحث مبتنی بر بحث صحیح و گفتند رد بررسی قرار دادندوی منحو دیگر را به امام خمینی مسئله

 صحیحیول بنابر ق

 ت بهنگاه اگر نماز و عباد، آوضع شدند اظ عبادات برای خصوص عبادات صحیحالفبگوییم عنا که ر ما صحیحی شویم به این ماگ

تعلق  نه آچه که نهی بآنطبق فرض  زیرا .ت داردحصست که باید بگوییم داللت بر این اظاهرش ی واقع شود، هق ناین معنا متعل

 رد نهی واقع شده، پسو همین هم مو لفظ چون برای نماز صحیح وضع شده نماز صحیحه و این، مثل حیحه استعبادت ص، گرفته

 رد: امی دو اطالق دصحیحی در مقابل اع این است کهمشکل  لکن مالزم با صحت است،قدور بودنش مباید مقدور باشد و 

 عنی همه اجزا و شرایط و ارکان عبادت حتی  قصد قربت به معنای داعی امراست یبنابر یک اطالق منظور از صحیح، صحیح مطلق 

جود دارد و به عبادت صحیح به این معناساسا امکان تعلق نهی اآیا  یمباید ببینگیرد. اگر این باشد ا نیز در بر میقصد امتثال امر ر و

ا امکان . آیا اساسشودامر هم می قصد امتثالل قصد قربت و مر از صحیح یعنی صحیح مطلق که شاوین است که منظفرض ا ؟یا خیر

س پباشد و قصد امر متوقف بر امر است، این است که قصد امر باید  زیرا فرض ،متعلق شود هم نهی به آنارد که چیزی هم امر د

 آن متعلق شده است و این ممکن نیست. هم بهآورد که امر چیزی در می به ی سر از تعلق نهیتچنین عبادتعلق نهی به 

ی ر ما از صحیح، عبادتو. یعنی کأنه منظر و قصد قربت استقصد ام اطالق دوم برای صحیح، صحیح جامع اجزاء و شرایط به غیر

   .لت بر صحت ندارددالقهرا  نهی قرد نظر باشد  تعلور این اطالق مگا ،صد امر را داردیط الزم به جز قااست که همه اجزاء و شر

ه دادیم  ک یح مطلق نباشد، بنابر توضحیچه منظورمان صح پس در صورت اتخاذ قول صحیحی چه منظورمان صحیح مطلق باشد،

داللت  گذاردیمو ن، دارد وجود بلشاقدر م ولی مانعت بر نهی عبادت بر صحت وجود دارد، دالل در هر صورت با اینکه اقتضاء برای

 دادیم.  یح، مانع را نیز توضبر صحت کند

 اعمیبنابر قول 

از  مسلما کاشف شودی متعلق به عبادت هفاسد چنانچه ن ومی که الفاظ عبادات وضع شدند برای اعم از صحیح بر قول اعبنا اما 

چون عبادت در اینجا اعم از ، ولی ستتواند به چیزی متعلق شود که مقدور نیی نمیهرا نزی .معنا است ادت به اینمقدوریت عب

نماز به  نییعاطالق شده د سابر اعم از صحیح و فادت عب رازیکند، ، لذا تعلق نهی کشف از صحت این عبادت نمیصحیح فاسد است

  4نیست.صحت  مالزم با دیگر ،شود پس اگر نهی شود از نمازز اطالق مینی اطالق شده نماز فاسد
 در مسئلهحق 

که ما چه عبادت را به معنای  فرمود ینز کالم محقق خراسانی است. محقق خراسااتر نی گفتند دقیقیمرسد آنچه که امام خبه نظر می

، یستاینجا منظور ن.  معنای اول این کاشف از صحت نیست ،لکان امرا عبادیابه مر الا قنای لو تعلبه معذاتی خودش بگیریم و چه 

بودن چه  مسئله صحیحی بودن و اعمیکه  یمببین بایدر به آن شود، ملبته  فرض تعلق اکه ااست همین عبادت مصطلح مقصود بلکه 
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تر است و ودند به نظر دقیقچه که امام فرم؟ لذا آنقول اعمی به لشویم یا قائمی یی ما قائل به قول صحیحن. یعدارد ی اینجاقشن

  .دو نفر وارد استاشکال ایشان نیز به آن 

 نتیجه

   .معامالت و نه در مورد عبادات تمام نیست رددر مو نیفه و شیبانی نهپس کالم ابوح

  :میدیدگی کررا رس لفساد تا اینجا تقریبا سه قو ازدر بحث از داللت و کاشفیت نهی 

  نهی للفساد. و اقتضاءقول به داللت  .4

  .چنانچه شیخ انصاری فرمودند ،در مسئله ر بعضی از صور یعنی تفصیلداد نهی للفسلت و اقتضاء قول به دال .8

  .نفر گفتند دو که این ةصحلاتضاء نهی ققول به ا .3

قتضاء ا که از جهت عقلی و ثبوتی نهی یمردت نیز عرض کفساد است و در معامال مقتضی در عباداتبه شئ   رمنتیجه این شد که ا

  .ده کنیمن را استفادارد اما از جهت اثباتی و مفاد روایات بعید نیست ایفساد ن

بعد وارد بیان کردیم را چهارده مقدمه بود  دحدو که ینسامقدماتی محقق خراهای بحث از تا اینجاما فی النواهی،  هذا تمام الکالم

ه در مورد حکم شرعی بحث آن سه سالی ک زیراغ .دیمرکلی طول کشد و بعد نواهی را مطرح سا ر شدیم که چندمدر مباحث اوا

بعدی بحث مفاهیم است و بعد هم  بحث .ل کشیدای طوبحث اصول ما هشت سال و خورده تقریبا ،ه کتابش نیز منتشر شدکردیم ک

 م و خاص و بعد مطلق و مقید و بعد مباحث حجیت که مباحث مهمی است.عا

 هازهرا)س( الگویی برای بشریت در همه زمانفاطمه 

  می فرماید: (عج)امام عصر 

 «إنََّ لِی فی إبنَةِ رَسولِ اللَّه ِ اُسوَةٌ حَسَنةٌ»

ل اهلل بنت رسو را)س(و سر مشق نیکو برای ما صدیقه کبری فاطمه زهالگوی نیکو  .برای من اسوه حسنه است دادختر رسول خ در

  :سوه حسنه است. خود رسول گرامی اسالم به تصریح قرآن ااست

 4«لَقَد كانَ لَكُم فی رَسولِ اللََّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كانَ یَرجُو اللََّهَ وَالیَومَ اآلخِرَ وَذَكَرَ اللََّهَ كَثیرًا»

 و سر وست؟ این الگا یچه هدف یاای چه منظوری است؟ برول خدا اسوه حسنه است، این اسوه حسنه برسبه تحقیق برای شما در ر

 خترو د دن رسول خداوگو ب، پس اسوه و الاآلخِرَحَسَنَةٌ لِمَن کانَ یَرجُو اللََّهَ وَالیَومَ ، ق نیکو برای کسی است که دنبال خداستمش

که اگر نیا یعنی دنوب هن است این اسوشوروز جزاء و ر یعنی خدا و ،است اآلخِرَوَالیَومَ  یَرجُو اللََّهَرسول خدا جهت و مسیرش 

را  اهدنیا این که در این ستراهش این ا تعالی نائل شوید،مقام قرب حق به و  دبه لقاء خدا برسیید به خدا نزدیک شود خواهیمی

  د.ر دهیسوه قرااالگو و 

، اد کنیمی از آنان ما به زبان دادن فقط به این نیست که گو قرار، البر اساس سبک زندگی آنها یگدن یعنی تنظیم زنددا قراراسوه 

دیگر در متن زندگی ما رنگ و بویی از حضور این سرمشق ها نباشد. االن خیلی راحت  ها برگزار کنیم ومجالسی به نام آنها و یاد آن

. کسی که مبینیرافمان میاست که االن در اط یبخواهیم  تصویر کنیم و مجسم کنیم الگو پذیری و سرمشق پذیری را، این چیز رگا

                                                 
 .84احزاب، آیه  4
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تغییر  او زندگی ی و رنگ و بویگ، اصال سبک و روش زندشودی میذب یک الگویمطالعه ج با مطالعه و بی هناخواستخواسته یا 

و مو و پوشش وحرکات  از نوع حرف زدن ،ددهمی رقراخود مشق  را سر یشه یا ورزشکارهنر پییک مثال که ی نکند، یک جوامی

نی هدفش . یعکندیمد همه را با آن تنظیم نکی رسیدن به آن تالش میادنیا بر چه در اینیگش و آنو سکناتش گرفته تا غایت زند

 د، معنای واقعیشو، وضع ظاهری او به وضع ظاهری او نزدیک میدشوحرکتش به حرکت او نزدیک می د،شوبه هدف او نزدیک می

ی من اسوه حسنه است و اگر خداوند برا )ص(دختر رسول خداد در یفرمایر امام عصر مگین اا. بنابرو الگو این است قسرمش

  .بگیرد به خود اینها رابوی  در همه ابعاد رنگ و ی شماگیعنی زند« رَسولِ اللََّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌلَقَد كانَ لَكُم فی  »اید: فرممی

وحی ربت انسان دارند، چه از نظر رخی از امور تأثیر جدی در عاقب ،هستند و برخی امور فرعی ی برخی امور اصلیگتا در زندعطبی

. روشن است در الگو پذیری هم امور اصلی و هم را ندارند یثیرند و چنین تأنیست امور این چنیناز نظر مادی و بعضی از و چه 

اصلی  رور امیش از آنکه دشدند که ب ی مبتالاطول تاریخ به یک بلیه ر، اما متأسفانه مسلمانان دالگو باشدر فرعی باید مطابق با وام

 ،تالی فاسد دارد این یکو  نها را اسوه قرار دادند، در امور فرعی، آار دهندررسول خدا و دختر رسول خدا را اسوه ق ی،گیقی زندحق

سال پیش است  4111 به که متعلق نی راساانتوایم بگویند ما چگونه می ای پیدا شوند کهسدش این است که امروز عدهاتالی ف

 گ است.ربسیار بز رافانحین، ناشی از یک اشتباه و خطا و ا رو شبهاتی نظی االتالگوی امروز قرار دهیم؟ این شبهه و سؤال و سؤ

ری  ظاه الیکه  امور فرعی ودر حمور فرعی و ظاهری تکیه کرده است، بیشتر بر ا، گو صورت گرفتهین الا یهایی که برای معرفتالش

 د به عنوانبای متعلق به همه اعصار است، که (سشخصیت حضرت زهرا) جوهره، آن نباشد شانیضرورتی برای الگو پذیرشاید حتی 

سال پیش است و به درد امروز ما  4111گوید این شخصیت برای الگو معرفی شود که اگر اینچنین شود دیگر هیچ کسی نمی

رگ گفته آن بانوی بززندگی ها و مواردی از واهر و اگر هم نمونهشده به این ظ که بسنده است نها ناشی از اینه ایهمخورد. نمی

انه خت که همیشه در حال شده که بانویی اسه ساخت )س(ری از حضرت زهرایتصو. یامدهعمل ن به درست و بجا از آناستفاده  شده،

ها و برداشت ، اما باید از آناینکه نباید گفته شود نه اس یا پوشش خاص،بلبا یک  ریسی و چرخ نخ آن ،داریو بچهداری 

ی مریخ اسالم ارع را در طول تها و جابجایی اصل و فویتتغییر اول ،بینیین است، ما این ظاهر مشکل اهای درست شود، استنباط

رسی کنند که روح زندگیشان را مطابق با روح معضالت اصلی جوامع اسالم نیز هین است یعنی به جای اینکه بر زیم و یکی انبی

پوشید. این جمود باعث این مشکالت زندگی رسول خدا قرار دهند بیشتر متوقف شدند در اینکه چه می خورد و چگونه لباس  می

 شده است. 

 چنین مشکالتی بودند.به  دات علیهم السالم مبتالداستانی را برای شما نقل کنم که خود ائمه ه

هجری متولد  79ما خیلی وارد بحث شخصیت شناسی او نمی شویم سال . برندبه عنوان یک از ارکان صوفیه نام می ثوری فیانسز ا

ده فارغ از بنان شیعه زیدی معرفی کردند. شد و صاحب کتاب نیز می باشد و احادیثی از او نقل شده است البته برخی او را به عنو

ه کند کیک داستانی با امام صادق)ع( دارد که در مورد پوشش ایشان به آن حضرت اعتراض می .ارمه کار داین مطالب به این نگا

آمد پیش امام  پوشید، یک طعنی به  امام صادق)ع( دارد.این چه پوششی است که شما دارید در حالیکه رسول خدا)ص( چنین می

 صادق و گفت: 

  بَاسِكَإِنَّ هذَا اللِّبَاسَ لَیْسَ مِنْ لِ
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الگوی  پوشی؟پوشید شما چرا این لباس را میاین لباس در شأن شما نیست شما فرزند رسول خدا هستی، رسول خدا چه لباسی می

 شما باید پیامبر)ص( باشد شروع کرد به اعتراض به امام صادق)ع(.

 امام صادق)ع( فرمود:

 9أَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا، فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا، لَافُجَّارُهَافَ جَدْبٍ كَانَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ 

 شرایط زمان پیامبر چنین بود و آن شرایط اقتضاء می کرد که پیامبر چنین لباس بپوشد و شرایط من اینچنین اقتضاء می کند.

ارد که حضرت به او گفت تو خودت زیر این لباس چه پوشیدی؟ او خودش یک لباس پشمینه و زمخت پوشیده بعد در یک نقلی د

بود دست کردند و لباس او را کنار زدند و گفتند تو خودت زیر این لباس یک لباس نازک و نرم پوشیدی آیا پیامبر این کار را 

 کرد؟ می

قطعا سر از  ،بر آن ظواهر و تهی از مغز و معنا شود، اگر تکیه شودری مید همین ظاهر سازی و فریب کایکی از نتایج جمو

الگو قرار دادن اهل بیت فقط این  ،آورد و این چیزی است که اهل بیت به شدت با آن مخالف بودندمیدر  کاری و ظاهرسازیفریب

 این روش باید در متن زندگی ما جاری شود. ،زین کنیمنیست که ما ظواهرمان را مطابق با ایشان کنیم و در و دیوار را با نام ایشان م

 فرماید:ان ثوری یک داستان دیگری دارد. امام صادق)ع( میسفی

 كنت أطوف و سفیان الثوری قریب منی

 من در حال طواف بودم و سفیان ثوری نزدیک من بود.

 بالحجر یصنع آله و (علیه اللَّه صلَّى) اللَّه رسول كان كیف هفقال یا أبا عبد اللَّ

 کرد؟رسول خدا نسبت به حجر االسود در حین طواف چه می

یت انته فلما یالقل عنی فتخلف قال نافلة و فریضة طواف كل فی یستلمه (آله و علیه اللَّه صلَّى) اللَّه رسول كان فقلت إلیه انتهى إذا

 یستلم انك آله و علیه اللَّه صلَّى اللَّه رسول أن تخبرنی لم أ ،هفقال یا أبا عبد اللَّ ،إلى الحجر جزت و مشیت و لم أستلمه فلحقنی

 اللَّه صلَّى) اللَّه لرسول یرون كانوا الناس إن فقلت تستلم لم و به مررت فلقد قال بلى قلت نافلة أو فریضة طواف كل فی الحجر

 8.ال یرون لی كان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى یستلمه و إنی أكره الزحام ما (آله و علیه

 گیرد.گفتگو بین سفیان ثوری و امام صادق در میاین 

تالم اسرسید آن را : پیامبر وقتی به حجراالسود میفرمودکرد؟ حضرت در پاسخ االسود چه میرسول خدا با حجر  :گویدسفیان می

رت به طواف ادامه فاصله گرفت و حضسفیان که این حرف را شنید رفت و  مالید.رفت و دستی به حجراالسود میی مییعن ،کردمی

که  فرمودیدرسیدم به مقابل حجر و برای استالم حجر جلو نرفتم نزد من آمد و گفت مگر شما ن فرماید: وقتیحضرت میدادند. 

 کنید؟ این کار را نمیشما که فرزند رسول خدا هستید چرا کرد؟ پیامبر استالم حجر می

                                                 
 .55، ص5کافی، ج 4

 .111، ص 1کافی،ج 8



  

343 

 

ایشان قائل بودند  نی که برایشأ ،ای قائل بودندرسول خدا احترام فوق العادهبرای حضرت فرمود: من با رسول خدا فرق دارم، مردم 

 من باید واردمن اینچنین نیست، کردند ولی برای شد راه را برای او باز می، وقتی او به حجر االسود نزدیک میبرای من قائل نیستند

 . «نی اکره الزحاما»کنم رسانم و من این کار را نمیسود باالحجر و به زور خودم را به شلوغی شوم و به مردم فشار بیاید

قیمت فشار به مردم کرد من هم به هر قیمتی که شده ولو به : چون رسول خدا این کار را میگویندهای ظاهر بین مثل سفیان میآدم

ما ا درک حقیقی اسوه.این یعنی اسوه قرار دادن رسول خدا، در امور ظاهری بدون کنند فکر میاالسود را استالم کنم، باید بروم حجر

استالم حجر خوب است به شرط ، حقیقت این اسوه را درک کرده. امام صادق که خودش اسوه است و رسول خدا برای او اسوه است

دینین ما بسیاری از مت ،نرفت استالم حجر بکند. ما دقیقا در این نقطه گرفتاریمایشان لذا  ،آنکه آن مشقت را برای مردم ایجاد نکند

 بینید سخنرانان، لذا شما میکنیم، اما روح این شخصیت را درک نمیین نقطه گرفتارند. یعنی اسوه قرار دادن فاطمه زهرا در ظواهردر ا

 پردازند. در منابر بیشتر به چه سخنانی می

د شونیز گاهی مطرح می ، در نسل جوانکنندید و خدای نکرده به زبان جاری میآها گاهی میاینکه در ذهن نا آگاهان و کم اطالع

که به جای معرفی این  ستا یناین برای ا ؟تواند الگوی انسان امروز باشدکرد چگونه میی میگسال پیش زند 4111که زنی که در 

های اصلی آن اسوه و الگو را اگر به درستی و ، آن جنبهبه این ظواهر اکتفا کردیم ح و جوهره این بانوی عالی مقام،شخصیت و رو

 گیر اصلی کار اینجاست.  ،دشگیری حاصل نمیکردیم، این نتیجهبیان می امروزنسل لسان امروز و به لسان قابل فهم برای 

د، زیرا او رکه برای استالم حجر به مردم فشار بیاو رساندی و سطحی نگری او را به اینجا میظاهر بین سفیان ثوری یک نمونه است،

آن روح و شخصیت رسول خدا اما نزدیک به  ،همین نوع پوشش و نوع استالم اکتفا کرده فقط به ا،درسول خرار دادن اسوه قاز 

ین فشار و زحمتی به دیگران وارد شود را ندیده، او اینکه رسول خدا حاضر نبود کوچکتراخالق رسول خدا را درک نکرده،  نشده،

ت و خودخواهی این اتفاقا عین منی .بکنمین کار را ، باید اولو تضییع حق دیگران ،به هر قیمتی ،برسم گوید من برای اینکه به ثوابمی

، این نهایت خودخواهی و منیت را دنبال رود که دستش را به ضریح بزندزیارت از سر و کول مردم باال می است. کسی که برای

شخصیت فاصله ، اما در اصل و اساس از آن کندودش را مشغول میاین در فرعیات خ ،این به امام حسین نزدیک نیست .کندمی

  گرفته.

 صلی این شخصیت را کهجوهره ا ،این شخصیت ها را به درستی برای مردم معرفی کنیم ،آن در ایام فاطمیه و ایامی نظیر ما باید

ت کند که چگونه ممکن اسخطور نمیمعرفی شود دیگر به ذهن کسی  ، اگر ایشانباید معرفی شودمتعلق به تمامی عصرها است، 

های ، خطباء و نویسندگان و دستگاهما روحانیت ،ست؟ این مشکله اصلی مابوده الگوی من شودسال پیش  4111 مربوط به انسانی که

 محافل و ایام ووظیفه داریم که این مجالس و  ،این رسالت مهم را توجه کنیم ،باید واقعا این نکته را توجه کنیم ها،، رسانهتبلیغاتی

 الگو بودن را بیشتر تعمیق ببخشد.  و به این سمت و سو حرکت کند که اسوه بودن و ها باید در این جهتعزاداری

یر ثمام زمان از حضرت زهرا مثل نوع تأا ذیرینوع تأثیر پ« إنََّ لِی فی إبنَةِ رَسولِ اللَّه ِ اُسوَةٌ حَسَنةٌ »فرماید: ینکه امام زمان میا

یوم  ریخ و بشریت الیمتعلق به همه تا شخصیت این ،شودوقت کهنه نمی. این شخصیت هیچ پذیری امام صادق از رسول خدا است

فاطمه زهرا های کمال هدایت کند. برای اینکه انسان را به سوی قله تواند علم و پرچمی باشدالقیامه است، این انسان کامل می

شاکش یک انسان چگونه در ک ببینیم ویمباید بر ،اخالق و تحمل و صبر و مظلومیت در قله است شخصیتی است که در علم و عمل و
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 ،و از شوهرش پاسداری کرده استاش را حفظ کرده و محکم ایستاده و ارکان خانواده استوار ،هاها و بالها و مصیبتدردها و غم

وقتی در وقت هستی خودش را در این راه داده است و آن  ،از مقام والیت پاسداری کرده و جان خودش را در این راه داده است

 .«4الحرة زوجتکو  البیت بیتک» :گوید، به حضرت علی میمن کنیز تو هستم :گویدخانه هم که هست، می

 .فجایع بسیاری در اسالم به وجود آورده است ،هاها و سطحی نگریته دیگری که باید بیان شود این است که همین ظاهر گرایینک

ا هه. یعنی آنهایی که این گرودر حالت خوش بینانه ،ها هستندریمحصول همین ظاهر بینی و سطح نگها و داعش ها و سلفیتکفیری

اه د به خاطر همین اشتبشونهایی که جذب آنها می، اما آن تودههیچکه کنند که به اسالم ضربه بزنند را عامدانه و با نقشه ایجاد می

به دو اگر داعش  ،شوده جنایت مرتکب میر داعش این همگ. اهای اسالمی استثیر پذیری و الگو پذیری از شخصیتدر نحوه تأ

ل عام بقیه زار به قتبا این ابو کند اسات مسلمین را و بهره برداری میکند احسکند و تهییج میسه قول و رفتار رسول خدا تأسی می

 همه به خاطر این انحراف است.  ،پردازدمسلمانان می

شخصیت را اسوه قرار دهند خود را محصور  ، به جای اینکه آنظواهر استگمان کردند که اسوه فقط در همین  ،متوجه اسوه نشدند

جنایت مرتکب شدند و شیعیان مظلوم پاکستان را مورد تعرض ، همین هفته پیش نیم در پاکستانیبف اگر ما میدر این ظواهر کردند

دور از حقیقت اری و سطحی نگر کوتاه و عما از این نگاه ظاهر بین ، محصول همین نگاه است. قرار دادند و جانشان را گرفتند

  .های زیادی خوردیمها و ضربهآسیب آنهای اسالم و اسوه

مشکل  سفانه مبتال به این انحراف وشیعیان نیز متأ بسیاری از ،فقط در اهل سنت نیست ،باشدبته این نگاه در داخل شیعه هم میال

 .هستند که بحث دیگری دارد

اهلل خداوند همه کسانی که قربانی این انحرافات شدند را مشمول رحمت و مغفرت قرار دهد و آنهایی که به دست اشرار به  ءانشا

 اولیای خودش محشور بفرماید. اهادت رسیدند انشاء اهلل همه را بش

 «والحمد هلل رب العالمین»
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