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کان أفضل ممن جاهد ال���روم و ... الف الف  انتص���ب لذلک من ش���یعتنا 
مرٍة النه یدفُع عن ادیان محبینا، وذلک یدفع عن ابدانهم.

امام ص���ادق)ع( به روای���ت امام عس���گری)ع(: علمای ش���یعه، مرزداران 
که ابلی���س و عفریت ه���ای او از آنها حمل���ه می کنند.  مرزهای���ی هس���تند 
آن���ان س���پاه ابلی���س را از هجوم ب���ردن ب���ر ناتوانان ش���یعه ب���از می دارند و 
از چیره ش���دن ابلی���س و پی���روان دش���من خوی او برایش���ان جلوگی���ری 
گاه باش���ید، هرک���س از ش���یعه م���ا خ���ود را ب���ه این م���رزداری  می کنن���د. آ
کردند، ه���زار هزار بار  که ب���ا رومیان جه���اد  کس���انی  برگم���ارد، مقامش از 
که این مرزدار، از دین دوس���تان دفاع می کند،  باالتر اس���ت، بدان جهت 

که آنان از بدن ایشان دفاع می کنند. در صورتی 

سلسله منور فقیهان ش���یعه، راست قامتان جاوید پهنۀ فقه و فقاهت و 
بلندهمتان نس���توه و تالش���گران خس���تگی ناپذیر آوردگاه »حق و باطل« 
ک���ه به تفس���یر آفت���اب می پردازند و  و آرمان گرای���ان واقع نگ���ری هس���تند 
ب���ا تبیین آموزه های دین و تش���ییه مبان���ی آیین مبین، مس���یر حرکت را 
ب���رای انس���ان های مؤمن هموار می س���ازند ت���ا در چنگال جهل گس���تران 
گمراهی فرو نغلتن���د. آنان به راس���تی وارثان  گرفت���ار نیاین���د و در دامگ���ه 
ک���ه پیامبران به جامع���ه »حیات«  »پیامبران« ان���د و مگ���ر نه این اس���ت 
ک���ه بزرگ ترین  می بخش���ند، حی���ات االهی - انس���انی و آنان را از جهالت 
مرگ هاس���ت می رهانن���د. عالم���ان و فقیه���ان نی���ز چنین ان���د. آن���ان نیز 
گس���ترش فض���ل و فضیلت و  چون���ان پیامب���ران با نش���ر حق و حقیقت و 
ستردن جهل و جهالت، جامعه را به حیات معنوی رهنمون می شوند.

تاری���خ هم���اره آوردگاه اندیش���ه ها، مکتب ه���ا و می���دان اندیش���ه ورزی، 
تئوری پ���ردازی، جریان س���ازی و عرض���ه افکار بوده و هس���ت. صف آرایی 
که تجلی  »حق و باطل« همیش���گی است. »شیاطین« و »مس���تکبران« 

 قال رسول اهلل)ص(: فقیه واحد اشد علی ابلیس من الف 
کوبنده تر است. عابد: یک فقیه بر ابلیس از هزار عابد، سخت تر و 

عالم���ان، وارث���ان پیامبران و ناش���ران حق و حقیقت هس���تند. فقیهان، 
کت���اب مبی���ن و م���رزداران  حام���الن حقای���ق دی���ن، نگهبان���ان مع���ارف 
که  حاضریراق، هوش���مند و س���ختکوش اندیشه دینی و اسالمی هستند 

راهیان حق را به اهداف االهی رهنمون می شوند.

ک���ه »در سایه س���ار نخل تنومن���د ثقلین«، با  عالم���ان و متفکران ش���یعی 
مع���ارف آفتابگون و آموزه های س���پیدی آفرین و حقایق خورش���یدوش، 
گش���ته اند و ج���ان را از زالل چشمه س���اران  قرآن���ی نب���وی و ول���وی آش���نا 
اس���اس س���خن جاودان���ه  ب���ر  و س���نت«، س���یراب س���اخته اند،  »ق���رآن 
ص���ادق آل محم���د)ع(، م���رزداران هوش���یار و حاضری���راق مرزه���ای تفکر 
که خالءها را می شناس���ند، نیازه���ا را درک می کنند،  و اندیش���ه هس���تند 
و  »ش���یطان«  اینک���ه  از  بدین س���ان  باطل س���تیز.  و  گاهند  دش���من آ
»هم  پیمانان« او بر س���احت قدس���ی دین یورش ببرن���د، جلو می گیرند و 
توطئه های حق س���تیزانه آن���ان را نقش بر آب می کنند و ب���ا چهره نمایی 
از »ح���ق و باطل« و روش���نگرِی س���ره از ناس���ره و عرضه شایس���ته مکتب 
گاه���ی، نگذارن���د  گس���ترش آ می کوش���ند ب���ا ایج���اد س���دی پوالدی���ن و 
جهل گس���تران و تزویرگرایان با آلوده س���ازی فضای فکری، »باطل را حق 

کنند.  گاهان »گندم نمایی و جو فروشی«  جلوه دهند« و برای ناآ

بنگرید:
االم���ام الصادق)ع( فیما رواه االمام العس���کری: علماُء ش���یعتنا ُمرابطون 
ف���ی الثغر الذی یلی ابلیَس وعفاریته، َیمنعونهم عن الخروج علی ُضعفاء 
ش���یعتنا و ع���ن أن یتس���ط علیه���م ابلیُس وش���یعته النواص���ب. أال! فمن 

یادی از سید فقهیان
سردبری

ســــــرمقــــــــــــالـــــــه
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و  باریک نگ���ر  مجته���دی  کیزه خ���وی،  پا عالم���ی  ژرف اندی���ش،  فقی���ه 
گریز، آی���ت اهلل العظمی  اس���توار اندیش، سیاس���تمداری معادب���اور و دنیا
س���یدمحمدکاظم طباطبای���ی ی���زدی. نمون���ه واالی���ی از تب���ار فقیهان، 
که در ذهن  کیزه خوی و پیراس���ته جان و برنادل  زاهدان و ارجمن���دان پا
و زب���ان و بی���ان و بنان خداجوی بود و حقیقت پ���وی و در عبنّیت زندگی 

حق گستر و باطل ستیز.

کنگ���ره ای در ش���ناخت و  ک���ه ب���ه یم���ن برگ���زاری  در ای���ن س���طور ان���دک 
شناس���اندن ابعاد وجودی آن عزیز، بر خامه می رود، بی گمان نمی توان 
آن فقی���ه س���ترگ را برنم���ود. ابع���اد وج���ودی آن عال���م عام���ل خداجوی 
کوزه ای«. که نگنجد اندر  گریز، حقًا و انصافًا »بحری است  معادباور دنیا

که ب���ه بلندی ها  او فقیه���ی ب���ود بلندهم���ت؛ از آن جمل���ه »قله پوی���ان« 
و واالی���ی می اندیش���ند و خ���ود را ب���ه عناوی���ن پ���وچ مش���غول نمی دارند 
کس���ان  و زندگ���ی را ب���ه چه و چه ه���ای خردنگران���ه نمی آالیند. از آن گونه 
که می دانس���ت رسیدن به قله ها و نشس���تن بر جایگاه بلند »دانش  بود 
و ارجمن���دی«، پنج���ه در پنج���ه دش���واری ها انداخت���ن و از صحنه های 
هول انگی���ز نهراس���یدن را می طلب���د و از ای���ن روی در بیان���ش و بنان���ش 

که: بلوغ االمال برکوب االهوال. جاری بود 

زندگی او نش���انگر این حقیقت اس���ت و اندیش���یدن در فراز و فرود حیات 
آموزش���ی و علم���ی و اس���تادی و فقاهتی آن چه���ره من���ور، بهترین دلیل 
ای���ن حقیقت نگرش���ی بدین س���ان بلن���د، چش���م اندازی ف���راخ و آرمانی 
واال و سختکوش���ی می خواه���د و پش���تکار خس���تگی ناپذیری می طلبد و 
گوشه ای  که می تواند  اس���توارگامی. به این خاطره لطیف از عالمی بزرگ 

از این خستگی ناپذیری را رقم زند بنگریم:

خدم���ت آقاس���یدمحمدکاظم یزدی ب���ودم. دوات بزرگ���ی در مقابل وی 
گفت س���ید محمود این دوات را  کرد و  بود. رو به پس���رش س���ید محمود 
کردم. با  گفت: آقا من دی���روز عصر ای���ن دوات را مرکب  کن.  پ���ر از مرک���ب 

لهجه غلیظ یزدی فرمودند:

کنم محم���ود! محمدکاظم مرض نوش���تن ِدِره )علی ابوالحس���نی  - چ���ه 
منذر؛ فراتر از روش، آزمون و خطا؛ ص 157(

که زندگ���ی آوردگاه هماره و پایان ناپذی���ر رویارویی »حق  پیش ت���ر آوردیم 
کس���انی مس���ئولیت  و باط���ل« اس���ت. در این هنگامه س���ترگ - به ویژه 
گاه  ب���دوش دارن���د- بای���د زمان ش���ناس باش���ند و آ هدای���ت جامع���ه را 
از جاری ه���ای زم���ان. از تیزهوش���ی و باریک نگ���ری برخ���وردار باش���ند، 
گر هم���گان »اب���رو را می بینند«، او »اش���ارت های ابرو« را  که ا بدان س���ان 
کس���ان بس���یاری در چش���م نوازی »مو« مانده اند، او از ظاهر  گر  ردیابد و ا
بگ���ذرد و به »پیچش مو« درنگرد. دش���من را بشناس���د، توطئه هایش را 
که فراپی���ش آورده  گوارای���ی«  که ش���اید در این »ش���ربت  دریاب���د، بدان���د 
است، »شرنگ« جگرسوز عزت برباددهی نهفته باشد و سید چنین بود 

اندیش���ه ش���یطانی هس���تند، زورمداران، زراندوزان و تزویرگرایان، هماره 
گیرند  می کوش���ند تا مگ���ر تأللو ح���ق را بزداین���د و پرتوافکنی ح���ق را جلو 
گس���ترده، این فقیه���ان، عالمان و  در چنی���ن هنگام���ۀ ش���گرف و میدان 
که با ژرف اندیش���ی و برنادلی و غیرت دینی در جهت  مفس���ران هس���تند 
حمایت از اندیش���ه دینی و تفس���یر شایس���ته و بایس���ته مکت���ب و حضور 
هوش���مندانه در میدان، از بام تا ش���ام می کوش���ند و چشمه ساران زالل 
اندیش���ه را به س���رزمین تفتیده جس���تجوگران حق می گس���ترانند، جهل 
گاهی را  گس���ترد، جلو می گیرن���د. آ را می زداین���د و از اینک���ه باط���ل دامن 
می گس���ترانند ت���ا در تاریکزار یخزده زندگی انس���ان های افت���اده درکمند، 
ن���ور و نش���ور بیافرینن���د. مرگ حقیقی و عزت ش���کن )= جه���ل( را بزدایند 
گاهی اس���ت  که زندگی آمیخته با ایمان، خردورزی و آ و حی���ات طیب���ه را 

رقم زنند. بازهم به آموزۀ واالی معصومان بنگریم:

کل من الرس���ل  االم���ام الج���واد)ع(: یا أخ���ی! ان اهلل عزوج���ل، جعل فی 
 الی الهدی، و یصبرون معهم علی 

َ
بقای���ا من اهل العلم، یدعون من ضّل

االذی، یجیب���ون داعی اهلل، و یدعون ال���ی اهلل، فأبصرهم! - رحمک اهلل 
- فانه���م فی منزله رفیعة، وان اصابته���م فی الدنیا وضیعة؛ انهم یحیون 
ک���م من قتیل البلیس  بکتاب���اهلل الموت���ی، و یبصرون بنوراهلل من العمی، 
کم من تائ���ًة ضال قد هدوه، یبذل���ون دماءهم دون هلکٍة  ق���د احیوه، و 

العباد. و ما احسن اثرهم علی العباد، وأقبح آثار العباد علیهم.

ام���ام جواد)ع(: ای ب���رادر! خدای متع���ال در )امت(هری���ک از پیامبران، 
گمراه���ان را ب���ه راه آورند و ب���ا مردم در  تن���ی چن���د از عالم���ان ق���رار داد تا 
گوین���د  تحم���ل آزاد مخالف���ان هم���راه باش���ند و فریادگ���ر االه���ی را پاس���خ 
کن���اد - خوب  و مردم���ان را ب���ه خ���دا بخوانن���د. پس - خدا ت���و را رحمت 
که جایگاه���ی بلند دارن���د، با اینکه  به ایش���ان بنگ���ر و )آنان را بش���ناس( 
کت���اب خدا مردگان  کیفی���ت زندگی دنیایی آنان ناچیز اس���ت. ایش���ان با 
کوران را بینا می س���ازند؛ چه بس���یار  را زنده می کنند و با روش���نی خدایی 
گمراهان  که به دست ایش���ان زنده شده و چه بسیار  کش���ته های ابلیس 
که به وس���یله ایش���ان راه یافته اند. آنان خون خود را برای  و س���رگردانان 
ک بن���دگان می دهند. اثر ایش���ان در بن���دگان چه نیکو  جلوگی���ری از ه���ال

است و آثار بندگان بر ایشان چه زشت!

ک���ه »حضرت ج���واد)ع(« چگونه »گمراهی«  کنون و از س���ر تأمل بنگرید  ا
کرده اس���ت و از س���وی دیگر  و »راه نش���ناختگی« را مرگ و نابینایی تلقی 
کمند شیطان  هدایت انس���ان به صراط مس���تقیم و رهانیدن مردمان از 
صفت���ان و ابلی���س منش���ان و تیره جان���ان را »حی���ات و بینایی« دانس���ته 
اس���ت. آنچه آوردیم و س���خن در این زمینه بس���یار درازدام���ن تواند بود، 
ب���ه یمن یادی اس���ت و »ذکر جمیل���ی« از فقیهی بلندپای���ه، عالمی بزرگ 
که درمقابل توطئه دش���منان، چونان »س���د سکندر«  و متفکری اثرگذار 

کساری خدابین«. بود و در برابر طالب عالمان و فرودستان »خا
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گزینش و  کم نظیر است و مولف در حسن سلیقه،  و در گستردۀ فروع فقهی 
شیوه پردازش، چیرگی عظیمی داشته است؛ اما این همه بخشی از عوامل 
کتاب اس���ت و نه هم���ه آن. اخالص، پیراس���ته جانی،  حضورگس���ترده ای���ن 
خدانگری و برای خدا حکم زدن اس���ت که این کتاب »دس���تاویزی استوار« 
گس���ترده و چشمه س���اری زالل  برای فقیهان ش���ده اس���ت، س���فره ای بس 
که صدها فقیه را به هدف رس���اند و عطش فقیهانه ش���ان  و همه جوش���ان 
کی و نیکی جز با  نش���انده است. باری رسیدن به قله های ش���رف، رادی، پا
اخالص و یکتانگری فراچنگ نخواهد آمد. بنگریم که پیشوای »مخلصان« 

و جلوه واالی »مخَلصان« امیرمؤمنان می فرماید:
کن���د، آرمان ه���ا و آرزوها را  م���ن اخل���ص بلغ االمال: آنکه اخالص پیش���تر 

فراچنگ آرد. )غرر الحکم، ج 1، ص 141(.

کن )غرر  و فرمود: اخلص تنل: برای دس���تیابی به پاداش، اخالص پیشه 
الحکم، ج 2، ص 172(

ک���ه دس���تیابی ب���ه جایگاه���ی چنی���ن بلن���د و قله ای  ام���ا روش���ن اس���ت 
بدین س���ان افراش���ته، نیازمن���د نگاه���ی اس���ت ف���راخ و همت���ی بلن���د و 
کبوت���ر س���پیدبال جان تا فراس���وی  پیراس���تگی از هم���ه وابس���تگی ها ت���ا 
»علقه ها و عالقه ها« به پرواز درآید و در »وادی ایمن خلوص« بنش���یند. 
کنی���د: م���ن أنفس  در ای���ن رهنم���ود ارجمن���د آن س���ید فقیه���ان تأم���ل 

االخالق قطع العلقة عن االعالق

س���ید خ���ود چنی���ن ب���ود. »یک���ی« را می دی���د و نه »بیش���تر«. ب���رای »او« 
قله پوی���ان،  ب���زرگان،  بودن���د  و  چنین ان���د  و  آن  ج���ز  ن���ه  و  می نوش���ت 
کیزه خویان پیراس���ته دل، ژرف اندیش���ان  فقیه���ان، عالمان، مربیان و پا
ک���وه وش و  گام، معادب���اوران  اس���تواراندیش، راس���ت قامت���ان پوالدی���ن 

گریز و سید ما یکی از برترین مصادیق اینهمه.  آخرت اندیشان دنیا

که  که ره چنان روند  کنون بر طالب علمان و جس���تجوگران دانش است  و ا
این ره آشنایان دیان و قدسیان رفتند و نه فلمثل هذا فلیعمل العاملون.

س���الم ب���ر پدیدآورن���دۀ »برترین و اس���توارترین دس���تاویز فق���ه و فقاهت، 
سید اس���تادان و فقیهان آیت اهلل سیدمحمدکاظم یزدی. سالم بر جان 

کنده از عشق االهی او«. کیزه و قلب آ ک، خوی پا پا

که توفیق را  کارساز بنده نواز  و فرجامین س���خن سپاس اس���ت از خداوند 
گرچه بس���یار  رفیق س���اخت تا بانی���ان »آینه پژوهش« برای عرض ادبی، 
ُخرد، به پیش���گاه فقه و فقاهت و دانش و فضیلت، این شماره راچونان 
که  »یادنام���ه ای« ب���رای یاد و ن���ام بلند او ف���راز آورند و به هم���ه فاضالنی 
کوش���ندگان این  ب���ا قدم���ی و قلمی به ای���ن مجموعه ی���اری رس���اندند و 
ک���ه برای تکریم دانش، پژوهش عل���م و عالمان این بنای رفیع  »کنگره« 
گویند و توفی���ق هم���گان را از خداوند منان  را رقم زدند، دس���ت مری���زاد 

خواستار شوند.
واهلل من وراء القصد

کالن از س���وی انگلستان با  که توانس���ت در ظاهر عرضۀ احترام آمیز پولی 
ک���ه اموالش را ب���ه »ملکه« انگلیس  عن���وان وصیت »ش���یعه« رحلت کرده 
س���پرده اس���ت تا به پیشوای ش���یعیان برس���اند و او به نیازمندان شیعه، 

هوشمندانه دست توطئه را بخواند و بگوید:
»ش���یعیان احتیاج���ی به آن م���ال و پول ندارن���د. به ملک���ه بگویید آن را 
کشیش���ان تقس���یم  ب���ه پ���اپ رهبر خودش���ان بدهد تا بین مس���یحیان و 
کنند! )علی ابوالحس���نی من���ذر؛ فراتراز روش، آزم���ون و خطا، ص 255 و 

نیز بنگرید به ص 244 به بعد(

انبوهی از نامه ها، مکتوب���ات، فتاوی درباره امور جاری آن زمان به ویژه 
که »سید فقیهان« چگونه  مس���ائل اقتصادی و سیاسی نش���ان می دهد 
بر جاری های زمان اش���راف داش���ته و ازپس جریان ه���ا اعماق حوادث را 

می خوانده است.

گس���ترده فقه،  از اندیش���ه ژرف، فقاه���ت ارجمن���د، اش���راف او اب���ه ابعاد 
کس���اری در پیش���گاه  تأم���الت ش���گرف فقه���ی و اصول���ی، عبودی���ت و خا
خداوند، تس���لیم و توکل، تحمل فقر و ناداری به هنگام تحصیل، غیرت 
گری���زی، همت بلند  دینی و س���وز حق م���داری و دین گرای���ی، زهد و دنیا
و واال، مردم گرای���ی و حمای���ت از مظلومان، پارس���ایی و روشن اندیش���ی، 
گردپروری و دانش گس���تری، توجه به شکوه و ش���وکت دین و جامعه  ش���ا

دینی آن بزرگوار در این فرصت اندک نمی شود، سخن به میان آورد. 

خ  خوش���بختانه اث���ر ارجمن���د زنده ی���اد عل���ی ابوالحس���نی »من���ذر«، م���ور
س���ختکوش غیرتمن���د در ای���ن ب���اب خواندن���ی، تنب���ه آفرین و شایس���ته 
کارنامه آیت اهلل  بهره گی���ری اس���ت )فراتر از روش، آزم���ون و خطا: زم���ان و 
العظم���ی آقاس���یدمحمدکاظم طباطبای���ی یزدی صاحب ع���روه(. اما در 
گ���ذرا و ارزیاب���ی ش���تابزده و در پایان س���خن از ی���ک حقیقت  ای���ن ن���گاه 

سترگ نمی توانم سخن نگویم:
اخالص: 

کار و تالش را برای خدا و در جهت خدا و با  کندن،  زندگ���ی را از ی���اد خدا آ
کار و نیز در برآیند  درونمای���ه االهی رقم زدن، درفرآیند ش���کل گیری آث���ار و 
گر  کارس���تان؛ ام���ا ا کاری اس���ت  آن فق���ط و فق���ط خ���دا را در نظرگرفت���ن، 
گیرد و درعینیت زندگی تحقق یابد، آن گاه بلندآوازگی دس���تیابی  ش���کل 
گس���تردگی »ذکر  ب���ه ه���دف الزمه آن خواه���د بود. به پن���دار این بنده در 
جمیل« برخی از آثار افزون بر دانس���تن امتیازها و بایس���تگی ها، پشتوانۀ 
اخالص مهم ترین عامل نشس���تن آث���ار بر جایگاهی بلند و دس���ت یافتن 

کارها به اهداف است.

که به مث���ل این هم���ه حض���ور، بلندآوازگی، جای���گاه و پایگاه  یک���ی بنگری���م 
ک���ه در ذهن و زبان و  »مفاتیح الجنان«، نتیجۀ روش���نی از»اخالص« اس���ت 
ج���ان و ضمیر مح���دث امین و مورخ صادق، حاج ش���یخ عباس قمی بوده 
اس���ت. باری »عروة الوثقی« بیانی شیوا، تعبیرهایی رسا، عباراتی روان دارد 


