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همراه با شهیدان
صفحهای برای گسترش و ترویج فرهنگ ،آداب و اندیشه دینی
ستاد اقامه نماز وزارت نفت

تهیه و تنظیم:
یک شبهه ویک پاسخ
پرسش :گفتهمیشود كهیكی از فلسفههایوجود امامانشیعه،تبیین احكامی است كه در زمان رسول خدا (ص) ممكن نبود و از
طرفی تعداد امامان ما دوازده نفرند و میبینیم كه فقها حتی در آن مسائلی كه روایات در مورد آن وجود دارد اختالف دارند (مانند

مسئلهحج)حالاگردینازطرفخداوندباشد،خداوندنمیتوانستراهحلطبیعیبرایاینمشكالتبیابدكهاینهمهاختالفرا
شاهدنباشیم(مثالتعداداماماناینقدرمحدودنشود)

پاسخ :تعداد ائمه (ع) اندك ،اما وجودشان
مستمر است كه از آغاز تا كنون عالم در پرتو
نور وجود آنان به سر میبرد و هم اكنون
عالم خلقت در پرتوی نور وجود آخرین
سلسله و حلقات نور ایشان به سر میبرد.
امیر مؤمنان (ع) در این باره میفرماید:
آگاه باشید ،آل محمد (ص) همانند ستارگان
آسمانند كه هر گاه یكی از آنها غروب كند،
ستارههای دیگر طلوع میكند .گویا میبینم
در پرتو خاندان پیامبر (ص) نعمتهای خدا
بر شما تمام شده و شما به آنچه آرزو دارید،
رسیدهاید.
این كالم حضرت (ع) ،گویای اسراری فراوان
است كه حقایق بسیاری را روشن میسازد.
پس اگر به دلیل طوالنی نبودن عمر
مباركشان و یا به دلیل فراهم نبودن شرایط،
آن گونه كه شایسته و الزم است نتوانستند
حقایق را به مردم بیان كنند ،ولی همین كه
هر كدام به نوبة خود در زمانی خاصی به
عنوان حجت الهی روی زمین وجود

داشتهاند ،به تناوب مسئولیت را به عهده
میگرفتند و هیچگاه زمین از حجت خدا
خالی نبوده است .تعدد و كثرت ائمه ،راه
حل این معضل نبود .اگر به فرض هم بر
تعداد آنها افزوده میشد ،باز هم همان
عوامل كه سبب غیبت حضرت مهدی (عج)
شده در آنها نیز وجود داشت و امام غایب
میشد و مردم به سر نوشت كنونی دچار
میشدند .مردم از دینشان بیاطالع
نماندهاند و به اندازه كافی از طریق آموزههای
دینی موجود احكام دین به دست بشر
میرسد وبه اصطالح حجت بر مردم تمام
است و بیشتر از آنچه از طریق معرفت
فقیهانه به دست میآورند ،تكلیفی متوجه
آنان نیست .بسیار اسرار بر ما پوشیده است.
كسی چه میداند كه چرا فرایند موجود برای
بشر رقم خورده است .در مجموع میتوان
به این كالم پر مغز دانـشـمـنـد بزرگ
اسالم ،خواجهنصیرالدین طوسي در كتاب
تجرید العقائد رسید:

وجود امام زمان(عج) لطف الهی است.
حضور و تصرفات ظاهری لطفی دیگر (كه
فعال از آن محرومیم) .نبودن و غیبتش هم
ناشی از ( اعمال و رفتار) خود ماست.
پس طبق این نگاه گرچه خداوند در حق ما
لطف و ما را هدایت فرموده وهادی برای ما
قرار داده است و به اندازه نیاز و ضرورت
نصاب ،تام هدایت در اختیار ماست ،اما عمل
خود ما سبب محرومیت از فیض تشریعی
امامت شده است .گرچه فیض تكوینی او
همواره بر سر ماست .پس اگر بر تعداد ائمه
به مراتب از این افزوده میشد ،باز هم كار
بشر بود و مسئله ضرورت غیبت امام
معصوم(ع).
فقها در بیشتر مسائل اتفاق نظر دارند .چه
این كه اختالف آنان در استنباط احكام
شرعی سبب رشد و بالندگي فقه شيعه شده
است و اختالف ،ناشي از عدم بيان نيست؛
بلكه ناشي از اختالف برداشتها از بيان ائمه
وادله است.

شهید
علیرضا صوفیزاده

شهید صوفیزاده پس از فارغالتحصیلی از رشته
مهندسیشیمیدردانشگاهصنعتنفتخوزستان،وارد
شرکت ملی نفت شد .روح پاک و سرشار از ایمان اورا وادار
به حضور درعرصههای نبرد حق علیه باطل کرد .اسفند
ماه  65اصابت ترکش خمپاره باعث عروج او به ملکوت
اعلیوپیوستنبهخیلعظیمشهیدانشد.پدرشهیددر
بارهخصوصیاتاخالقیفرزندمیگوید«:اگرچهرسيدن
به درجهاي از اخالص و پاكي معنوي و فدا كردن جان با
ارزش در راه خدا در ميان تمام شهدا عموميت دارد ،اما از
جمله ويژگيهاي اخالقي بارز در ايشان صبر اوست .وي
همواره در مقابله با مردم با فروتني و تواضع برخورد
ميكرد و از غرور و خودپسندي در او اثري نبود».

زالل احکام
پرسش :اگر انسان در مغازهای کار کند (غیر از مواد
غذایی) که صاحب مغازه احتکار یا گرانفروشی یا کم
فروشی یا غش در معامله و امثال آن انجام دهد و فرد
هم بنا به مقتضیات مغازه ،عامل به این قبیل امور باشد
و نیز به دلیل مشکالت نتواند شغل دیگری پیدا کند،
پولی که به عنوان حقوق از مغازهدار میگیرد ،حالل
است یا حرام؟
پاسخ :به طور کلی احتکار و گرانفروشی در صورتی که
برخالف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی باشد،
همچنین کم فروشی و غش در معامله به طوری که
جنسی با جنس دیگر مخلوط شود و مشتری متوجه
نشودوخریدارنیزبهاواطالعندهد،جایزنیستوعملی
که در ارتباط با هر یک از موارد فوق انجام گیرد ،حرام
است و اجرت در برابر آن حالل نیست.

با فرزانگان

ستاد اقامه نماز
اخبار 

تجلیلازمقامشهداوجانبازاندرشرکتنفتوگازگچساران

با هماهنگی شورای فرهنگی واقامه نماز
شرکت بهر هبرداری نفت وگاز گچساران،
جمعی از مدیران این شرکت با حضور در منزل
خانواده شهدا و جانبازان قیام  ۱۹آبان شهر
گچساران از مقام شامخ شهدا و جانبازان
تجلیل کردند.
علی كردلو ،مدیرخدمات شركت بهرهبرداری
نفت و گاز گچساران در دیدار از خانواده شهید
حسین کیامرثی اظهار كرد :تکریم و سرکشی
از خانواده شهدا وظیفه همه ماست ،چرا كه
استقالل و امنیت امروز کشور را مدیون جان
گذشتگی شهدا و صبر و مقاومت خانوادههای
آنان هستیم.
وی با بیان اینكه تکریم خانواده معظم شهدا
تجدید پیمان با آرمان و ارزشهای انقالب
اسالمی است ،تصریح كرد :فرزندان شهید
كیامرثی از افتخارهای ما هستند چنانكه هر
ساله شاهد هستیم آیین  ۱۹آبان شهرستان

گچساران ،با شكوهتر از گذشته برگزار میشود.
مدیرخدمات نفت گچساران افزود :در آن
روزهای حساس ،كاركنان صنعت نفت نیز با
اعتصاب خود موجب شدند تا كمر رژیم
طاغوت بشكند .رشادتهای انقالبی مردم
گچساران در قاب تاریخ خورشید ۱۹آبان
ماه ۵۷در حالی غروب کرد که عدهای از
جوانان انقالبی گچساران به آسمان عروج
کردند و طلوع انقالب را ندیدند و این
روزخونین ،با شهادت ۶نفر از فرزندان خمینی
کبیر(ره) ،زمینه ساز پیروزی انقالب اسالمی
در۲۲بهمن ۱۳۵۷شد.
همچنین جمعی از مدیران شركت بهرهبرداری
نفت و گاز گچساران با حضور در اداره تامین و
تخصیص شركت نفت گچساران از حاج عبداهلل
جشن ساز از كاركنان این شركت كه در آن روز
به درجه رفیع جانبازی رسیده بود ،تجلیل
کردند .در این دیدار فرهاد جعفری ،مدیر منابع

انسانی شركت بهر هبرداری نفت و گاز
گچساران گفت :قیام تاریخی و حماسه ساز ۱۹
آبان مردم گچساران در سال  ۵۷ستودنی و
بیبدیل بود.
وی اظهار كرد :مردم گچساران در آن روز با
ایثارگریهای خود حماسهای فراموش نشدنی
خلق کردهاند كه بیتردید باید اذعان كرد برگ
زرینی از افتخارهای این شهر است .مدیر منابع
انسانی شركت بهر هبرداری نفت و گاز
گچساران افزود :حماسه زرین  ۱۹آبان در كنار
اعتصاب كاركنان صنعت نفت گچساران
موجب شد تا ملت بزرگ ایران اسالمی در
بهمن  ۵۷جشن پیروزی انقالب را برگزار كند.
جعفری تصریح كرد :در حال حاضر نیز همان
روحیه ایثارگری در تمامی عرصهها به
خصوص صنعت نفت کماکان ادامه دارد و
همین روحیه موجب شده تا ایران اسالمی به
استقالل در زمینههای مختلف دست یابد.

مرحوم آیه اهلل مجتهدی تهرانی میگفت :من
علمای بسیاری را درک کردم از امام خمینی(ره)
گرفته تا آیت اهلل بروجردی ،آیتاهلل شاه آبادی ،آیت
اهلل حائری و…؛
و اگر بخواهم در یک کالم نصیحت تمام بزرگان را
بگویم ،میگویم:اگر دنیا و آخرت میخواهید ،اگر
رزق و روزی میخواهید و در یک کالم اگر همه چیز
میخواهید … ،نماز اول وقت بخوانید.
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