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مناسبت های مذهبی هم چون ماه رمضان، 
ماه محرم و ماه صفر و دیگر مناســبت های 
دینــی، به نوبۀ خــود فرهنگ و ســاختار 
اجتماعــی را قوام می بخشــند و با ایجاد 
انقطاع زمانی و ایجاد معنای جدید، انســان 
را از  روزمرگی و هیــچ انگاری می رهانند 
و غایتمندی و معنازایی از مفهوم بی بدیل 

زندگی را بنا می نهند.
 در این میــان چهار دهۀ منتهی به اربعین 
حســینی به علت بهره گیری از اوج تفکر ، 
عقالنیت و غایتمندی، پس از یک دهه شور 
و عزاداری تا  روز عاشــورا، ساختار فکری و 
معرفتی جامعه را قوام می بخشد واینچنین 
ثمرۀ عاشورا در آینۀ اربعین تجلی می یابد.

در تبیین این مسأله باید گفت کربال واقعۀ 
عظیم تاریخی اســت که  به ســبب  بهره 
گیری نهضت امام حسین )علیه السالم( از  
مولفه های زیبایی شناسانه هم چون خانواده 
گرایی، صلح محــوری، عقالنیت ، حکمت، 
عــزت، و خدامحوری به نحو جهانشــمول 
مورد اســتقالل آحاد مرد در جوامع بشری 
قرار گرفته که نمود عینی این مسأله را می 
توان در راهپیمایی عظیم اربعین حســینی 

مشاهده نمود.
گفتنی است بر خالف دیگر تراژدی ها هم 
چون تراژدی عروج حضرت عیســی)علیه 
السالم( به آسمان که مقوله ای فردی است؛ 
لیکن تراژدی شــهادت امام حســین)علیه 
السالم( مقوله ای چند وجهی است که همۀ 
یاران آن حضرت، حتی پیرمرد نود ســاله  
و اعضای خانــواده آن حضرت، حتی طفل 

شیرخواره را نیز در بر می گیرد.
اینگونه است که حضور در مناسک اربعین 
حســینی  به نحو فراگیر و جهان شــمول 
و به شــدت خانوادگی اســت و از آنجا که 
ریشۀ قیام عاشورا به  مفاهیم و هویت های 
زندگی ساز هم چون حفظ نظام اجتماعی، 
و  خانواده محوری بــر می گردد؛ لذا صلح 
طلبی محور راهبردی فرهنگ اربعین را به 

خود اختصاص می دهد. 
نکتــۀ جالب توجه این اســت که بر خالف 
مناسک حج که همه حجاج با رنگ و لباس 

واحــد گرد هم می آیند  تــا ظاهر و باطن 
ندای توحید و توحید در کلمه را سر دهند 
و شائبه امتیاز و برتری جویی و فخر فروشی 
و خــود بزرگ بینــی را از میان بــر دارند. 
لیکن در راهپیمایــی اربعین، همۀ نژادها و 
قومیت ها این بار با فرهنگ و هویت و لباس 
اختصاصی خود، از معارف جهانی عاشورا و 
اربعین رنگ می گیرند و اینگونه اربعین، به 
مثابۀ ارتباطات میان دینی و تعامالت میان 
فرهنگی عمل می کند و به همۀ افراد و اقوام 

هویت می بخشد.
در نتیجه همبســتگی فرهنگی، سیاســی، 
اجتماعی و جغرافیایــی در جهان معاصر، 
منبعث از مناســک اربعین حسینی تقویت 
می شــود و اینچنین تمدن غــرب که به 
شدت در پی القای جهانی شدن منطبق بر 
تمدن غربی و خنثی ســازی فرهنگ های 
متکثر  است با کارکردهای بی نظیر فرهنگ 

اربعین،  قافیه را می بازد.
اهمیت این مسأله وقتی دو چندان می شود 
که بدانیم نظام متعین جهانی به ویژه پس 
از شــیوع ویروس کرونا در جهان، به شدت 
با خطر فروپاشی مواجه شده است؛ لذا نظام 
های معنایی به ویژه تمدن اسالمی با بهره 
گیری از عناصر تمدن ساز هم چون فلسفه، 
ادبیات، اخالق، هنر و رسانه  می توانند در 
برابر بحران های اجتماعی هم چون اپیدمی 
کرونا، قوام و ورزیدگــی خود را به نمایش 
گــذارده و در  معادالت فرهنگی  و تمدنی 

جهان به نحو موثر نقش آفرینی کنند.
 بــر خالف غــرب کــه در قالــب جهانی 
شدن،غربی سازی جهان را دیکته می کند 
لیکن واقعیت جهان کنونی، از حرکت جوامع 
به سوی پذیرش تکثر فرهنگی حکایت دارد، 
در این میان بهره گیری از پدیده های دینی 
هم چون مناســک اربعین حسینی، مویّد 
پذیرش تکثر فرهنگی و نهادینه سازی  دین 

در متن زندگی جوامع بشری است.
بی جهت نیست که  رســانه های غربی در 
راســتای مقابله با تکثــر فرهنگی،  اربعین 
را مناســک فردی می خوانند و در تضعیف 
کارکردهای اجتماعی این راهپیمایی عظیم 
می کوشند؛ چرا که به ابعاد میان فرهنگی، 
فــرا قومیتی، فراملیتی و حتی فرامذهبی و 
فرا دینی ، که دارای ظرفیت های معرفتی، 

اخالقی و معنایی است،واقفند.
آری اربعیــن، جامعه هنجــاری منبعث از 
دین را شــکل می دهد و به جای اصالت فرد 
و جامعه، اصالت فرهنــگ را بنا می نهد؛و 
همۀ این امور نشــان می دهــد اربعین از 
ظرفیت عظیم تولید معنا و نماد دار شــدن 
معانی انسانی در میان همه ادیان آسمانی، 

درگذشته، حال و آینده برخوردار است.
حال تداوم شیوع بحران کرونا و ممنوعیت 
برگــزاری راهپیمایــی اربعین حســینی، 
ضرورت بهــره گیری از  نظام رســانه ای 
به علت برخورداری این رســانه فراگیر، از 
مخاطب انبوه و گسترده حتی برای جوامع 
خارجی، در ترویج فرهنگ اربعین اجتناب 

ناپذیر است.
برای تحقق این مهم نیز، معناسازی دین در 
قالب ادبیات و هنر از جمله مسئولیت های 
خطیر رســانه های ارتباطی به ویژه رسانۀ 
ملی در تبیین فرهنگ اربعین به شمار می 

آید.
اهمیت این مســأله از آن جهت است که تا 
زمانی که آموزه هــای دینی به ویژه تاریخ 
عاشــورا در قالب  ادبیات و رمان نویسی و 
فیلمنامه نویســی قرار نگیرد یک هنر فاخر 
ایجاد نخواهد شد در نتیجه تهییج و تبیین 
فرهنگ عاشورایی و اربعینی به معنی واقعی 

کلمه ابتر خواهد ماند.
لذا بــرای ترویج فرهنگ اربعیــن، باید به 
ادبیــات اربعین در قالــب بازتولید معارف 
سراسر  شعور و هدایت زیارت اربعین اهتمام 
ورزید، که در صــورت تحقق این مهم می 
توان،تولید هنر فاخر اربعینی به دور از فرم 

گرایی و ابتذال را مدعی گردید.
در مجموع باید دانست  بی اعتنایی به تاریخ 
یک واقعه، به شکل گیری اسطوره و عرفان 
گرایی منجر خواهد شد که این مسأله گامی 
خطرناک بــرای انحطاط و فروپاشــی آن 

تراژدی به شمار می آید.
از ایــن رو تأمل و تفکر در فلســفه و تاریخ 
رئالیستی واقعۀ عاشورا و تبیین ابعاد فقهی 
و عقالنی آن واقعۀ عظیــم و بازتولید ابعاد 
معنایی اربعین در قالب ادبیات و تولید انبوه 
آثار هنری مهمترین مســئولیت رسانه در 

مقولۀ فرهنگ سازی به شمار می آید.

طلیعه سخن
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پیام ها و بیانات

خبر رحلــت عالم واالمقام آیت اهلل محمد 
علی تســخیری )رحمۀ اهلل علیه( موجب 

نهایت تأسف و تأثر گردید.

ایشــان در طول عمر شــریف خود منشأ 
خدمات قابل مالحظه ای به جهان اســالم 
و تشــیع و نظام جمهوری اسالمی بود. در 

مسائل سیاســی صاحب نظر و در مسائل 
دینی آگاهی کافی داشــت. مردی با تقوا، 
مؤدب بــه آداب دینــی و دارای اخالقی 

ستودنی بود.

اینجانب ایــن ضایعۀ مؤلمــه را به حوزه 
علمیــه و علمای اســالم و بیت مکرمش 

تسلیت عرض می نمایم. خداوند روح او را 
با ارواح محمد و آل محمد)صلی اهلل علیه 
و آله( محشــور گرداند و به بازماندگانش 

صبر و اجر عنایت فرماید.

رحلــت حضــرت آیــت اهلل حاج شــیخ 
یوســف صانعی )رحمــۀ اهلل علیه( موجب 
نهایت تأســف گردید. عالمــی پرمایه که 
ســالها در درس امام راحل )قدس ســره( 
شرکت داشت و مدافع مکتب ایشان بود و 

شاگردان فراوانی در جلسات خود پرورش 
داد.

اینجانب فقدان آن فقید سعید را به برادر 
بزرگوار، شــاگردان و عالقه مندان و بیت 

مکرم ایشــان تسلیت عرض نموده، شادی 
روح آن مرحــوم و صبر و اجر فراوان برای 
از درگاه خداونــد متعال  را  بازمانــدگان 

مسألت می نمایم.

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته( 
به مناسبت رحلت آیت اهلل تسخیری )قدس سره( 

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته( 
همزمــان با آغــاز ســال تحصیلی جدید به مناسبت رحلت حضرت آیت اهلل حاج شیخ یوسف صانعی )رحمه اهلل علیه( 

حوزه های علمیه درس خارج فقه حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی آغاز شد.

موضــوع درس خــارج فقه ســال جاری 
معظم له که با حضور شماری از اساتید و 

فضالی حوزه برگزار می شود »کتاب االمر 
بالمعروف و نهی عن المنکر« خواهد بود.

طالب و فضال و شاگردان می توانند فایل 
های صوتی و تصویری این سلسله مباحث 

را از روز آینده در سایت به آدرس 

http://mk6.ir/KuHpU

و کانال های متعلــق به دفتر معظم له به 
دریافــت   )@makaremdars( آدرس 

کنند.

آغاز درس خارج فقه حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله العالی

دروس



گزارش تصویری

  مراسم عزای تاسوعا و عاشورای حسينی
 در محضرآیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی، 
در دیدار دکتر قدیر رییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی استان قم با اشــاره به در پیش 
بــودن ماه محــرم الحرام و موســم اقامه 
عزای ســرور و ســاالر شــهیدان، توصیه 
های مهمی خطاب به سوگواران اباعبداهلل 

الحسین)علیه السالم( ارائه کردند.

ایشــان همگان را به رعایت دستورالعمل 
های بهداشــتی ابالغی از ســوی ســتاد 
ملی مبارزه با کرونــا توصیه اکید کرده و 
فرمودند: رعایت مسائل بهداشتی از جمله 
زدن ماسک برای همه عزاداران الزم است؛ 

توقع می رود که مردم مقررات اعالم شده 
از سوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا را جدا 
رعایت کنند؛ مکان سرپوشــیده نباشــد، 
جمعیــت محدود باشــد، وقــت محدود 
باشــد، حاضران محدود باشند و از ماسک 

استفاده کنند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
افزودند: اگر این شــرایط رعایت شود در 
این صورت عزاداری مانعی ندارد و عواقب 
منفی هم نخواهد داشــت؛ ما جداً از مردم 
مــی خواهیم که در تشــکیل جلســات 
عزاداری تمــام آنچه مربوط به ســالمت 

عزاداران هست را رعایت کنند.

معظم له یادآورشــدند: افرادی که بیماری 
دارند یــا احتمال ابتال به ویــروس کرونا 
دارنــد، در این مجالس حضور پیدا نکنند، 
این کار ممکن است باعث آلودگی دیگران 
شــود و همین مساله مســؤولیت شرعی 
دارد. آنهــا می تواننــد از طریق تلویزیون 
و اینترنت از این برنامه ها استفاده کنند.

گفتنی اســت در ابتدای این دیدار دکتر 
قدیر گزارشــی از وضعیت شیوع بیماری 
کرونــا و تمهیدات الزم در ماه محرم ارائه 

کرد.

رعايت کامل و دقيق موارد بهداشتی از سوی عزاداران حسينی الزم است

دیدارها
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فن آوری

موشــن گرافی وداع حضرت اباعبداهلل الحســین علیه السالم با حضرت زینب سالم اهلل 
علیها با ســبک ماسه با همت واحد پویانمایی مرکز فناوری اطالعات دفتر حضرت آیت 

اهلل العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی منتشر شد.

موشن گرافی
 وداع حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم  با حضرت زینب سالم اهلل علیها 

با سبک ماسه
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حادثه عاشورای سال 61 هجری همچون 
ســکه  ای دارای دو روی کامال متفاوت و 
متمایــز از یکدیگر اســت؛ یک روی آن، 
وفاداری، جانبازی، جوانمردی، شــهامت، 
برابر  در  تســلیم  ســتم ناپذیری، صبــر، 
قضــای الهــی و عبودیت حــق ، و روی 
دیگر آن خیانت، بی  وفایی، ناجوانمردی، 
ســتمگری، پلیدی، قساوت، بی  رحمی و 
مهمان  ُکشی که نشان می دهد دشمنان 
امام حســین)علیه السالم( از پست  ترین  
و فرومایــه  ترین انســان هــا بودند. بلکه 
لباس  بودنــد در  درندگان و شــیاطینی 

انسان!

دردآورتر آن اســت که مردمی که ادعای 
مســلمانی داشــتند و به ظاهر نماز می  
خواندنــد و قــرآن تــالوت مــی  کردند، 
تکبیرگویــان بــه جنــگ با جگرگوشــه 
پیغمبرشــان برخاســتند،  و از آنجــا که 
مســلمانان در دوران بنی  امیــه عموماً و 
در عصر حاکمیت معاویه و یزید خصوصاً، 
دانســتند  نمی   و  نبودند  دشمن شــناس 
که بنی  امیه جانشــینان بر حق رســول 
اهلل)صلی اهلل علیه و آله( و دلسوز و حامی 
اسالم نیســتند. لذا در بسیاری موارد هم 
چون در واقعۀ عاشورا گرفتار اشتباه شدند 
و  باطل را به جای حق پنداشته و دشمن 

را به جای دوست برگزیدند.

از این رو امام حســین)علیه الســالم( و 
یارانش در کربال شربت شهادت نوشیدند 
تا چهره زشــت »بنی امیه« را که مدعی 
خالفت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( بودند 
اما در حقیقت جامعه اســالمی را به عصر 
جاهلیــت باز می  گرداندند نشــان دهند، 
کــه البته به این هدف بزرگ رســیدند و 
مســلمانان را از خطر آنــان آگاه کردند و 

اسالم را از سقوط رهایی بخشیدند.

با این تفاســیر مسأله شــناخت  دشمنان 

امــام حســین)علیه الســالم( در کربال و 
نیز شــناخت عوامل بدبختی جنایتکاران 
واقعۀ کربال، در تبیین بصیرت و آگاهی و 

رسیدن به مقصود ضروری است.

یزید بن معاویه

آنچه را که تاریخ از افکار و اندیشــه  های 
و رفتار های یزید نقــل می  کند، همه از 
فسق و فجور و رفتار های الحادی حکایت 

دارد.

یزید نزد دایی  های خود در بادیه پرورش 
یافــت و قبیلــه مادرش پیش از اســالم 
مسیحی بودند و هنوز حال و هوای دوران 
مســیحیت در ســر آنان بود و از این رو، 
یزید بیــش از آن که تربیت او اســالمی 
باشــد، تربیت مسیحی داشــت؛ بنابراین، 
پــرده دری  وی  نســبت  بــه ارزش  های 

اسالمی امر غریبی نبود.

هم چنین می گســاری وی به طور علنی 
و سرودن اشعاری در حال مستی و دهن 
کجی به ارزش های اسالمی در آن حالت، 

از صفحات تاریک زندگی یزید است.

»ســبط بن جوزی« در »تذکرۀالخواص« 
می  نویسد، وی در حال مستی چنین می  

سرود:

»یاران هم پیالــه من! برخیزید و به نغمه 
 هــای خوانندگان گوش فــرا دهید. پیاله 
های شــراب را پی در پی ســر بکشید و 
بحث  های علمی را کنــار بگذارید. نغمه  
های ســاز و آواز )به گونه  ای مســتم می  
کند که( مرا از شنیدن صدای اذان باز می  
دارد و من خمره  های شــراب را با حوران 
بهشــتی معاوضه کردم. )و لذات مستی را 

بر وعده  های  الهی ترجیح می  دهم!(«.

در مــورد ظلم  هــا و جنایت  هــای یزید 
همیــن بس که وقتی رییس گروه تحقیق 

اعزامــی از مدینه به شــام می  رود و پس 
از تحقیــق بــه مدینه باز مــی  گردد، در 
گــزارش خود به مــردم مدینه  می  گوید: 
»به خدا قســم ما در حالــی از نزد یزید 
بیرون آمدیم که خوف آن داشتیم که )بر 
اثر گناهان فراوان وی( از آسمان سنگ بر 
ســر ما ببارد. او مردی است که با مادران 
و دختران و خواهران نیز زنا می  کند، وی 

شراب می  نوشد و نماز نمی  خواند!«.

و این چنین یزید بن معاویه که در فســاد 
و بی دینی شــهره آفاق بود جنایت  عظیم  
کربال را مرتکب شــد و ننگ کشتن فرزند 
رســول خدا)صلی اهلل علیــه و آله( و پاره 
تن فاطمــه زهرا)علیها الســالم( را برای 
خود خرید و صفحــه جنایت  بار حکومت 
اموی را با این ماجرا ســیاه تر و تاریک  تر 

ساخت.

ُعبیداهلل بن زیاد

درباره عبیــداهلل بن زیاد  و زشــتی  های 
اعمال و عقاید وی ســخن بسیار است،  و 
مــی دانیم ابن زیاد در ماجرای شــهادت 
شهیدان کربال چه نقش خطرناکی داشت.

هنگامی که پدر عبیــداهلل »زیاد« متولد 
شد به درستی مشخص نبود پدر واقعی او 
کیست، به همین جهت با اینکه به حسب 
ظاهر، پــدرش »عبید« غالمی رومی بود، 
وی را »زیاد ابن ابیه« )زیاد فرزند پدرش!( 

می  نامیدند.

ابن زیــاد در ســال 28 یــا 29 هجری 
متولد شــد. معــروف این اســت که ابن 
زیاد از فرزندان نامشــروع بود، و مادرش 
»مرجانــه«  زن آلوده  ای بــود و به خاطر 
همیــن او را به نام مادرش می  خواندند و 

به او »ابن مرجانه«  می  گفتند. 

ابن زیاد در 32 ســالگی به حکومت بصره 
و کوفه از ســوی بنی أمیه منصوب شد، و 

بعد از جنایاتی که در کربال مرتکب شــد، 
مردم کوفه را سخت تحت فشار قرار داد، 
ولی چیزی نگذشــت که با قیام مختار به 
دست ابراهیم بن مالک اشتر در حالی که 

39 ساله بود کشته شد.

عمر بن سعد بن ابی وقاص

عمر بن ســعد، جنایتکار بــزرگ حادثه 
کربــال و عاشــورا، فرزنــد ســعد بن ابی 
وقاص اســت، مادر سعد بن ابی وقاص از 
بنی  امیه بود و دایــی  ها و نزدیکانش در 
جنگ  های اســالم در برابر کفر و شرک، 
به دست علی)علیه الســالم( کشته شده 
بودند و به همین ســبب ســعد حتی در 
زمان خالفــت علی)علیه الســالم( نیز با 
آن حضرت بیعت نکــرد و کینه  توزی او 
نســبت به علی)علیه الســالم( مسلم بود. 
البته ســعد نه با حکومت حق کنار آمد و 
نه با حکومت باطل معاویه، و»خسر الدنیا 

و اآلخرۀ« شد.

»عمر بن  ســعد« نیز وقتی در برابر شهید 
کردن ساالر شــهیدان، امام حسین)علیه 
السالم( وعده فرمانداری ری داده شد، به 
قدری برای او جالب بود که حتی در معاد 
شــک کرد و گفت: »مــی  گویند خداوند 
بهشــت و دوزخی آفریده اگر راست گفته 
باشــند این عمل را انجام می  دهم و توبه 
می  کنم و اگر دروغ گفته باشــند به مقام 

بلندی در دنیا می  رسم«.

عمر سعد آنچنان بر عبودیت دنیا و هوای 
نفس و شیطان پافشاری کرد که رها کردن 
ملک ری  بــه جهت ترس از عذاب قیامت 
و متنعم شــدن به نعمت  های بهشتی را، 
نقد را با نســیه معامله کردن دانست که 
هیچ عاقلی تن بــه این معامله نمی  دهد: 
ٌل***َفَما َعاقٌِل  نَْیا لَِخْیٌر ُمَعَجّ »ااَلَ إِنََّما الُدّ

باَع الُْوُجوُد بَِدیْن«.

مــی  دانیم که این مرد کــوردل هرگز به 
مقصود خود نرسید و در میان مردم کوفه 
انگشــت  نما بود و حتی کــودکان کوفه 
هنگامی که او را می  دیدند به او ســنگ 
پرتاب می  کردند و می  گفتند: »هذا قاتل 

الحسین«.

عمر بن  سعد نمونه بارزی برای عاقبت به 
شّران عالم اســت؛ گنهکاری که موفق بر 
توبه از خطاها و گناهان و اشتباهات خود 
نشــد، و تمام پل های پشــت سر خود را 
خراب کرد. چنین انســانی لیاقت شفاعت 
را ندارد، و خداوند به هیچ شــفیعی اجازه 

شفاعت را برای او نمی  دهد.

شمر بن ذی الجوشن

هر قــدر قاتالن شــهدای راه خدا کثیف 
 تــر و جنایتکارتر و بی  ایمان  تر باشــند، 
مقام واالی شهدا آشکارتر می  گردد، و به 
راستی »شمر بن ذی الجوشن« لعنت اهلل 
علیه  را باید شــقی  ترین جنایتکار واقعۀ 

کربال دانست .

شــمر بن ذی الجوشن روی سینه مبارک 
امام)علیه الســالم( نشست و محاسن آن 
حضرت را به دست گرفت و چون خواست 
امام را به قتل برساند، آن حضرت لبخندی 
زد و فرمود: »آیا مرا می  کشــی در حالی 

که می  دانی من کیستم؟«

شمر گفت: آری، تو را خوب می  شناسم، 
مادرت فاطمه زهرا)علیها السالم( و پدرت 
علی مرتضی)علیه السالم( و جدت محمد 
مصطفی)صلی اهلل علیه و آله( اســت، تو 
را می  کشــم و باکی ندارم!! پس با دوازده 
ضربه ســر مبارک امام)علیه السالم( را از 

بدن جدا ساخت.

شــمر که قساوت فوق  العاده  ای داشت بر 
بدن پاک زاده زهرا)علیها الســالم( اسب 

تاخت.

این همان قســاوت و وحشــی گری عصر 
جاهلیت بود که توسط حاکمان بنی  امیه 
که بازماندگان عصر جاهلیت عرب بودند، 
به محیط اســالم بازگشته بود و شبیه آن 

در تاریخ کمتر دیده شده است.

حرمله بن کاهل اسدی 

حرملــۀ بــن کامل اســدی، ســتمگری 
ســیاه دل اســت که حلقوم طفل صغیر 
سیدالشهدا)علیه السالم( را پاره کرد و از 

گوش تا گوش را درید.

هم چنین این جنایتکار سنگ دل، تیری 

السالم(  الحسن)علیه  به سوی عبداهلل بن 
رهــا کــرد و او را در دامــن عمویش به 

شهادت رساند. 

ُحَصین بن نَُمیر تَمیمی

حصین بن نمیر  یکی از فرماندهان ســپاه 
یزید است که روز عاشورا هنگامی که امام 
برای اقامه نماز ظهر درخواست آتش بس 
موقــت داد فریاد برآورد که: »نماز شــما 
بن مظاهر«  نیســت!!«. »حبیب  پذیرفته 
در پاسخش گفت: »ای حمار! می  پنداری 
که نماز از آل رســول خدا پذیرفته نیست 

و نماز تو پذیرفته است!«.

درســت روز عاشورای ســال 67 هجری، 
ابراهیم اشــتر، بســیاری از عناصر آلوده 
بنی  امیه همچون حصیــن  بن  نمیر را به  

هالکت رساند.

َشَبث بن ربعی

»شــبث  بن ربعی « از دیگر جنایت کاران 
واقعــۀ کربالســت کــه در قتــل ســید 

الشهداء)علیه السالم( شرکت کرد. 

وی از جمله کســانی بود که نامه دعوت 
از امام حسین)علیه السالم( را امضاء کرد 
فریاد  الســالم(  امام)علیه  آنگاه که  لیکن 
برآورد و فرمود: »ای شــبث بن ربعی ! ای 
حجــار بن ابجر! ای قیس بن اشــعث! ای 
یزید بن حارث! آیا شــما بــرای من نامه 
ننوشــتید که درختان ما ثمر داده است و 
باغ ها سرسبز شده و چاه  ها پرآب گشته 
و تو در سرزمینی پا می گذاری که لشکری 
آراسته و انبوه در خدمت تو است، پس به 
سوی ما بیا!«. در پاسخ گفتند: »ما چنین 

نامه  ای ننوشتیم«!

»شــبث بن ربعی « و دیگــر جنایتکاران 
کوفه که از شمشــیر مختار زخم  دار شده 
بودند در بصــره نزد مصعب بن زبیر برادر 
عبداهلل بن زبیر جمع شده و مدام مصعب 
را بــه جنگ با مختار تحریک کردند و در 

قتل مختار مشارکت داشتند.
منابع:

1.عاشورا ریشه  ها، انگیزه  ها، رویداد ها، پیامد ها
2. پیام امام امیر المومنین علیه السالم

شخصیت شناسی جنایتکاران واقعۀ کربال
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (
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بســیاری از مردم و حتی دانش آموختگان 
عادت دارند حــوادث تاریخی را جدای از 
یکدیگر مطالعه کنند کــه در این صورت 
ممکن است بسیاری از پرسش  ها برای آنها 

بدون پاسخ بماند.

در حالی که تاریخ، سلسله حوادثی است که 
مانند حلقه  های زنجیر به هم پیوسته است؛ 
هر حادثه بزرگ یا کوچک امروز، »ریشه  ای 
در گذشته« و »آثاری در آینده دارد«، و هر 
قدر حادثه بزرگ  تر باشد، ریشه  ها پیچیده  

تر و آثار فزون  تر خواهد بود.

در این میان کتاب هایی که حوادث خونبار 
عاشورای حسینی را شرح می  دهند، غالباً 
بــه صورت یک حادثه غــم  انگیز و جدا از 
دیگر حــوادث تاریخی از آن یاد کرده  اند، 
حال آنکه عاشــورا یک »حادثه« نبود بلکه 

یک »جریان تاریخی« است.

لذا اگر ریشه این حادثه عظیم را در گذشته 
تاریخ اسالم بررســی کنیم، عاشورا عظمت 
و مفهوم دیگری پیــدا می  کند و جزء جزء 
این حادثه معنی می  شود و پاسخ بسیاری از 
پرسش  های مربوط به آن آشکارتر می  گردد.

بنابراین شایسته اســت ریشه  ها و انگیزه 
 های قیام ساالر شهیدان مورد واکاوی قرار 
گیرد تا همه قشــر ها به ویژه نسل جوان 
فرهیخته با عمــق این حادثه بزرگ تاریخ 
اسالم آشناتر شده، و عظمت آن را با تمام 

وجود خود درک کنند.

از اسالم نبوی تا اسالم اموی

اهمیــت تاریخ زندگی امام حســین)علیه 
السالم( که به صورت یکی از شورانگیزترین 
حماسه  های تاریخ بشریت درآمده، از این 
نظر اســت که چرا این  قدر به این حادثه 
تاریخی کــه از نظر »کمیــت و کیفیت« 
مشابه فراوان دارد، اهمیت داده می  شود؟

چرا امروز که از »حزب اموی« و دار و دسته 
آن ها اثری نیســت و قهرمانان این حادثه 
می  بایســت فراموش شــده باشند، حادثه 

کربال رنگ ابدیت به خود گرفته است؟!

پاسخ این سؤال را باید در ال به  الی انگیزه 
 هــای اصلی این انقالب جســتجو کرد، ما 
تصور می  کنیم تجزیه و تحلیل این مسأله 
برای کســانی که از تاریخ اســالم آگاهی 

دارند چندان پیچیده و مشکل نیست.

به عبارت روشــن  تر حادثه خونین کربال 
نموداری از جنگ دو رقیب سیاسی بر سر 
بدســت آوردن کرسی زمامداری یا امالک 
و ســرزمین ها نیست، همچنین این حادثه 
از انفجار کینه  های دو طایفه متخاصم که 
بر ســر امتیازات قبیلــه ای در می  گیرد، 

سرچشمه نگرفته است.

این حادثه در واقع صحنه روشنی از مبارزه 
دو مکتب فکری و عقیدتی در طول تاریخ 
پر ماجرای بشریت است و آتش این مبارزه 
از دورترین زمان  ها تا امروز، هرگز خاموش 
نشده اســت، این مبارزه ادامه مبارزه تمام 
پیامبران و مردان اصــالح طلب  جهان، و 
بــه تعبیر دیگر ادامه جنــگ  های »بدر و 

احزاب« است.

همــه می  دانیــم هنگامــی کــه پیامبر 
اســالم)صلی اهلل علیه و آلــه( برای آزادی 
انسان  ها از چنگال جهل و بیدادگری قیام 
کرد و قشــر های ستمدیده و حق طلبی را 
که مهم ترین عناصر تحول بودند، به گرد 
خــود جمع نمود، در ایــن موقع مخالفان 
ایــن نهضت اصالحی کــه در رأس آن ها 
ثروتمنــدان بت  پرســت و رباخــوار مکه 
بودند، صفوف خود را فشرده ساخته، برای 
خاموش کردن این ندا، تمام نیروهای خود 
را بــه کار گرفتند، و ابتکار این تالش  های 
ضد اســالمی در دســت »حزب اموی« و 

سرپرست آنها ابوسفیان بود.

ولــی در پایــان کار، در برابــر عظمت و 
نفوذ خیره کننده اســالم به زانو درآمده، 

سازمانشان به کلی از هم پاشید.

بدیهی است این فروپاشی به معنای ریشه  
کن شــدن و نابودی آن ها نبود، بلکه بنی  
امیه پس از رحلــت پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله( بــرای ایجاد یک جنبش  ارتجاعی و 
ســوق دادن مردم به دوران قبل از اسالم، 
کوشیدند تا در دســتگاه رهبری اسالمی 
نفوذ پیــدا کنند، و هر قدر مســلمانان از 
زمان پیامبر)صلی اهلل علیــه و آله( دورتر 

می  افتادند، زمینه را مساعدتر می  دیدند.

عاشورا، نتیجه ســقیفه و انحراف از 
اسالم نبوی

بی شک ریشه  های جریان خونین کربال را 
باید از »سقیفه « پی  جویی کرد؛ حادثه  ای 
که پس از رحلت پیامبر اســالم)صلی اهلل 
علیه و آله( اتفــاق افتاد و برای زمامداری 
مسلمانان، نه شایستگی و تقوی و فضیلت، 
بلکه »شــرافت قبیله  ای« آن هم تنها در 

قریش خالصه شد.

متأســفانه تکلیف مسأله  ای با این اهمیت 
روزی در میان مشاجره بین انصار و تعداد 
انگشــت شــماری از قریش رقم خورد، و 
روز دیگر به وصیــت خلیفه اول و انتخاب 
شخصی او و دیگر بار به شورای شش نفره 

سپرده شد.

اشرافیت قبیله ای

با آمدن اسالم، مردم محوری، جای قبیله 
محوری را گرفت، لذا طرفداران پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله( و جذب شدگان به اسالم از 
قبیلــه و نژاد و زبان و رنگ خاصی نبودند؛ 
بلکه عرب و عجم، سیاه و سفید، قریشی و 
غیر قریشی، فوج فوج به اسالم رو آورده، و 

تسلیم امر خدا شدند.

با رحلت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(، این 
ســنت حضرت نیز دستخوش تغییر شد و 
کم کم همان قومیت  گرایی رخ نمایی کرد، 
تــا در دوران خلیفه دوم به اوج رســید، و 
این مطلب مخصوصاً در مناطق تحت نفوذ 
معاویه به وضوح دیده می  شــد. تعصبات 
قومــی جای انســان محــوری را گرفت و 
همین  امر باعث اختالفات و درگیری میان 
قبایل شــد. اتحــاد و یکپارچگی و وحدت 
ناشی از انســان محوری به  تدریج از میان 
مســلمانان رخت بربســت و دیگر خبری 
از آن جامعه متحــد و یکپارچه نبود. امام 
حسین)علیه الســالم( قیام کرد تا دوباره 
همه مســلمانان را متحد نموده، و یادگار 

جدش، مردم انسان را حاکم کند.

خویشاوند ساالری 

پس از رحلت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(، 
معیار ها دســتخوش تغییر و تحول شد، و 
ثروتمنــدان و صاحبــان فرزندان و نیروی 
انسانی بیشــتر هر چند بویی از تقوا نبرده 
بودند، جای انســان  های متقی را گرفته، 
و به عنوان شخصیت  های اسالمی معرفی 

شدند.

پست  ها و مقام  ها که در زمان پیامبر)صلی 
اهلل علیــه و آله( بر اســاس لیاقت و ارزش 
علمــی، اخالقی و معنوی به افراد داده می 
 شد، به  صورت قوم و خویش بازی درآمد، 
و در میان اقوام و بســتگان بعضی از خلفا 

تقسیم شد.

هم چنین آزادشــدگان دست پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله( و فرزندانشان )طلقاء و ابنا 
طلقاء( که اسالم را به اجبار و فشار محیط 
نه از روی میل و عالقه و اشتیاق، پذیرفته 

بودند سر کار آمدند.

تبعیض و نژاد پرستی

پــس از رحلت پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه 
و آله( تبعیض  ها شــروع شــد و در دوران 

خلیفه سوم به اوج خود رسید.

بــه گفته »ابن ابی الحدید« »عمر« پس از 
رسیدن به خالفت، پیشگامان در اسالم را 

بر دیگران برتری داد و همچنین مهاجرین 
از قریــش را، بر ســایر مهاجرین و عموم 
مهاجران را، بــر انصار، و عرب ، را بر عجم، 
و افراد حر و آزاد را، بر بردگان آزاد شــده، 
مقدم داشت و عطای آن ها را افزون نمود 
حتی بــه »ابو بکر« در ایام خالفتش گفته 
بود: مصلحت این اســت کــه تفاوت قایل 
شوی ولی »ابو بکر« نپذیرفت و گفت این 

خالف کتاب اهلل است.

هنگامی که نوبت »عثمان« شــد تبعیض 
ها بــه اوج خود رســید در آن زمان اقوام  
و خویشــاوندان »عثمــان« بر همه برتری 
داشتند و قسمت عمده بیت المال در میان 

آن ها تقسیم می  شد.

امویان بر مسند قدرت

پــاره  ای از »ســنت  هــای جاهلیت« که 
به دست غیر بنی  امیه بر اثر علل گوناگونی 
احیا گردیــد، زمینه را بــرای یک »قیام 
ابوسفیان،  جاهلی« آماده ساخت. و فرزند 
»معاویه« به  دســتگاه حکومت اســالمی 
راه یافت و به زمامداری یکی از حســاس  
ترین مناطق اسالم )شام( رسید و از اینجا 
با دســتیاری باقیمانده احــزاب جاهلیت، 
زمینه را برای قبضه کردن حکومت اسالم 
و احیای همه ســنت  های جاهلیت هموار 

ساخت.

معاویه از اموال عمومی مســلمانان و بیت 
المال مســلمین که خلیفه اول و دوم آن 
را صرف تقویت ارتش اسالم و تهیه سالح 
های جنگی برای دفاع از اسالم می  کردند، 
سفره  های رنگین می  چید و انواع غذاهای 
چرب و شیرین برای خود و یاران خود در 

آن جمع می  کرد.

تاریخ به خوبی گویای این حقیقت است که 
از عصر اســتیالی بنی  امیه بر بالد اسالمی، 
زحمات رســول خدا)صلی اهلل علیــه و آله( 
و تالش مجاهدان صدر اســالم در نشر آیین 
خدا به تاراج رفت؛ ارزش  های اسالمی زیر پا 
گذاشته شد؛ بدعت و فسق و فجور رایج گشت.

تبعیض و بی  عدالتی، ســتم و بیدادگری، 
شکنجه و آزار مؤمنان و چپاول و غارتگری ، 
هزینه کردن بیت  المال در امور نامشروع ، 

دروغ  پردازی و موج ســواری  و ســپردن 
حکومت اسالمی به شخصی مثل یزید، از 
محو نام رســول اهلل)صلی اهلل علیه و آله( 

حکایت داشت.

لذا خط انحراف از اسالم ناب که از ماجرای 
سقیفه  آغاز شد، در عصر استیالی معاویه 
شدت گرفت، این موج به  قدری شدید بود 
که پاک مردی مانند علی)علیه الســالم(، 
به مســلمانان هشــدار می  دهد که همان 
شرایط عصر »جاهلیت « در حال بازگشت 
است و تأکید می  کند که من نیز همچون 
پیامبر)صلــی اهلل علیه  و آله( برای از میان 
بردن افــکار و رفتار جاهلی، قیام کرده  ام، 
تا پیش از آن که فرصت  ها از دست برود، 
بیدار شوید و به صراط مستقیم پروردگار و 
طریقــه نورانی پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه 

و آله( بازگردید.

البته تالش معاویــه بر آن بود که با حفظ 
ظواهر دینی و در پس پرده نفاق، به مقاصد 
خویش برســد. هر چند، هر قدر سلطه او 
قوی  تر می  شــد، جسارت و عقده گشایی  
های وی نیز، آشــکارتر می  گشت؛ ولی با 
این حال، همچنان عناوینی همچون »خال 
المؤمنین«، »صحابی رسول اهلل« و »کاتب 

وحی« را یدک می  کشید.

اگر ابوسفیان در آن جمله عجیب تاریخی 
خود هنگام انتقــال خالفت به بنی  امیه و 
بنی  مروان با وقاحت تمام می  گوید: »هان 
ای بنی  امیه! بکوشید و گوی زمامداری را 
از میدان بربایید )و به یکدیگر پاس دهید(؛ 
ســوگند به آنچه من به آن سوگند یاد می  
کنم بهشت و دوزخی در کار نیست! )و قیام 

محمد یک جنبش سیاسی بوده است(«.

و یا اگر »معاویه« هنگام تسلط بر عراق در 
خطبــه خود در کوفه می  گوید: »من برای 
این نیامده  ام که شما نماز بخوانید و روزه 
بگیرید، من آمده  ام بر شما حکومت کنم؛ 
هر کــس با من مخالفــت ورزد او را نابود 

خواهم کرد!«.

و اگر یزید هنگام مشــاهده ســرهای آزاد 
مردانــی کــه در کربال شــربت شــهادت 
نوشیدند، می  گوید: »ای کاش نیاکان من 

زمینه ها، عوامل و ریشه های واقعه عاشورا 
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (
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که در میدان بدر کشــته شدند، در این جا 
بودنــد و منظره انتقام گرفتــن مرا از بنی 

 هاشم مشاهده می  کردند ...!«.

همه این ها شــواهد گویایی بر ماهیت این 
جنبش »ارتجاعی و ضد اســالمی« بود و 
هرقــدر پیش  تر می  رفت، بــی  پرده  تر و 

حادتر می  شد.

به  بازگشت  از  )جلوگیری  سخن آخر: 
جاهلیت، حقیقت قیام عاشوراست(

اما به راستی آیا امام حسین)علیه السالم( 
در برابر این خطر بزرگ که اســالم عزیز را 
تهدید می  کــرد و در زمان »یزید« به اوج 
خود رسیده بود، می  توانست سکوت کند و 
خاموش بنشیند؟ آیا خدا و پیامبر و دامن  
های پاکی که او را پرورش داده بودند، می 

 پسندیدند؟

آیــا او نباید با یک فــداکاری فوق العاده و 
از خودگذشــتگی مطلق، سکوت مرگباری 
را که بر جامعه اســالمی سایه افکنده بود، 
درهم شکســته و قیافه شــوم این نهضت 
جاهلی را از پشــت پرده هــای تبلیغاتی 
»بنی  امیه« آشــکار ساخته و با خون پاک 
خود، سطور درخشــانی بر پیشانی تاریخ 
اســالم بنویسد که برای آینده، حماسه  ای 

جاوید و پرشور باشد؟

لذا امام حسین)علیه السالم( در پی احیای 
ارزش  های اسالمی و جلوگیری از بازگشت  
به عصر جاهلیت  و به هدر رفتن تالش های 
طاقت  فرسای رسول خدا)صلی اهلل علیه و 
آله( بود. خواه از طریق تشــکیل حکومت 

اسالمی، یا از طریق شهادت.

آری حســین)علیه السالم( این کار را کرد 
و رســالت بزرگ و تاریخی خود را در برابر 
اســالم انجام داد، و مســیر تاریخ اسالم را 
عــوض نمود. او توطئه  های ضد اســالمی 
حزب اموی را در هم کوبید و آخرین تالش 

 های ظالمانه آن ها را خنثی کرد.

این است چهره حقیقی قیام حسین)علیه 
الســالم( و از اینجا روشن می شود که چرا 
نام و تاریخ امام حسین)علیه السالم( هرگز 

فراموش نمی  شود. 

منابع:
1.عاشورا ریشه  ها، انگیزه  ها، رویداد ها، پیامد ها

2.احکام عزاداری
3. اهداف قیام حسین
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1پرونده ویژه

احیای نام و یاد شهیدان کربال به خصوص 
اباعبداهلل الحسین )علیه  ساالر شــهیدان 
الســالم(، به عنــوان کامل  تریــن الگوی 
فداکاری و ایثار در راه نجات امت اسالمی ، 
الهــام بخش بوده و به زندگی انســان  ها 
جهت مــی  دهد و روح فداکاری و ایثار را 
زنده کرده و آدمی را در برابر مشــکالت و 
حوادث سخت، مقاوم و استوار می  سازد. 
ذکر این صالحــان و طرح فضایل اخالقی 
و روح حماســی  شــان باعث می  شود که 
هر قوم و ملتی، به خصوص مســلمین، از 
آن ها الگو گرفته و به آنان تأســی و اقتدا 

کنند.

از ایــن رهگذر دانشــمندان اهل  ســنت 
نیز  عــالوه بــر تألیف کتــب و مقاالت 
فراوان درباره حادثۀ کربال، در مناســبت 
 هــای مختلف، ســعی و تــالش فراوانی 
نمودند تا با روشــن ســاختن ابعاد عظیم 
حادثه عاشــورا، از هیچ فرصتی برای زنده 

نگهداشتن یادشان فروگذاری نکنند.

در اینجا کافی است به گوشه  ای از کلمات 
بعضی از بزرگان اهل سنت اشاره کنیم:

ابوعباس قرطبی

»االمــام الحافظ ابو العباس احمد بن عمر 
بن ابراهیم القرطبــی« از علمای معروف 
اهل سنت در کتاب »المفهم« که در شرح 
»صحیح مسلم« نوشته است، هنگامی که 
بــه کالم پیغمبر اکرم )صلــی اهلل علیه و 
ُرُکــُم اهللَ فِي أَْهِل  آله( که فرمــود: »أَُذِکّ
بَْیِتي؛ به شــما یاد آوری می  کنم که خدا 
را در مورد اهــل بیت من فراموش نکنید 
)احتــرام و حق آن ها را ضایع ننمایید(«، 

می رسد، چنین می  گوید:

»جای تعجب است که با وجود این توصیه 
 هــای پیغمبر)صلی اهلل علیــه و آله( بنی 
امیه به مخالفت به آن برخاســتند و حق 

آن ها را ضایع کردند؛ خون های اهل بیت 
را ریختند، زنان و کودکان آن ها را اسیر 
کردند، خانه  هاشان ویران نمودند و سب 
و لعن آن ها را مباح دانســتند و بر خالف 
وصیت پیغمبــر و آرزوی او رفتار کردند؛ 
وای از شرمســاری آن ها و رسوائي شان 

در قیامت!!«

عبداهلل عالئلی 

»یزید نــزد دایی  هــای خــود در بادیه 
پــرورش یافــت و قبیله مــادرش پیش 
از اســالم مســیحی بودند و هنوز حال و 
هوای دوران مســیحیت در سر آنان بود 
و از این رو، یزید بیــش از آن که تربیت 
او اسالمی باشــد، تربیت مسیحی داشت؛ 
بنابراین، پرده  دری وی نســبت به ارزش 

 های اسالمی امر غریبی نبود«.

عبدالکریم محمود خطیب

عبدالکریــم خطیب یکی از نویســندگان 
معاصر اهل ســنت   در کتاب خود به نام 
»علی بن ابی  طالب« پس از نقل شجاعت 
و رشادت  های علی)علیه السالم( در جنگ 
 های زمــان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( و 
انکارناپذیــر آن حضرت در نابودی  نقش 
سران شرک و کفر می  نویسد: »علی)علیه 
السالم( در میان همه مسلمانان نسبت به 
مشرکان شدید تر و ســخت گیر تر بود و 
جمعی از فرزندان، پدران و خویشــاوندان 
آنان را به هالکت رســاند و همین سبب 
کینه آنان نســبت به وی شــد. این کینه 
در جان مشــرکان قریــش، پس از آن که 
مسلمان شدند نیز وجود داشت... تا آن که 
پس از رحلت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(، 
قریش، پیر و جوان و کودکان بنی  هاشــم 
را از دم شمشــیر خــود گذراندند و زنان 

آنان را به اسارت برده و آواره ساختند«.

ســپس می  افزاید: »گویا آنان با این کار 

خویش می  خواســتند انتقام کشته  های 
خود را در بدر و احد بگیرند و برای نمونه 
کافی اســت که به خــاک و خون افتادن 
حســین و خاندانــش در کربال و حوادث 
)اسارت زنان اهل  بیت( پس از آن را ذکر 

کنیم«.

عباس محمود عقاد

عباس محمود عقاد نظریه پرداز اهل سنت 
و نویســنده معاصر مصری می  نویســد: 
»یزید را در داســتان کربــال برنده مطلق 
و کامیاب و پیروزمنــد بر حریف خویش 
می  بینیم و حسین را در آن روز بر عکس 
مغلوب و شکســته خورده می  نگریم؛ ولی 
پس از مدت کوتاهی عالئم و نشــانه  ها با 
وضع شگفت  آمیزی جابجا می  شود و در 
کفه  های سنجش، دگرگونی حیرت  آوری 
پدیــدار می  گردد؛ تا آنجا که کفه زیرین، 
بر فراز آســمان مــی  رود و کفه فرازمند، 
بــه زمین فرود می  آید و شــگفتا که این 
حقیقت به قدری روشــن و آشــکار است 
که جای هیچ سخنی را در تشخیص کفه 
 های ســود و زیان، برای هیچ نظاره  گری 

باقی نمی  گذارد«.

ایــن دانشــمند مصری در فــرازی دیگر 
می  نویســد: »دست  آورد یکی از روزهای 
دولت بنی  امیه )فاجعه روز عاشــورا( این 
شــد که کشوری با آن وسعت و پهناوری، 
به اندازه عمر طبیعی یک انســان نپایید و 
از چنگشــان بیرون رفــت. امروز که عمر 
گذشــته هر دو طــرف را در تــرازو می  
گذاریم و حســاب برد و باخت هر یک را 
می  ســنجیم پیروزمند روز کربال )یزید( 
را، مغلوب  تر از مغلوب و شکســت خورده 
 تر از شکست خورده می  بینیم و پیروزی 
را کامال با حریف او )امام حســین )علیه 

السالم(( می  یابیم«.

طه حسین

مرحوم »مغنیه« در شــرح »نهج البالغه« 
از »طه حســین« ادیب، نویسنده و ناقد 
معاصــر اهــل ســنت، در کتــاب »مرآۀ 
االسالم« چنین نقل می  کند که: »معاویه 
خالفــت را تبدیل به ســلطنت کرد و آن 
را در فرزنــدان خود موروثی نمود؛ اموری 
که قــرآن آنها را تحریم کــرده بود مباح 
شــمرد... ســپس پی در پی بر ضد کتاب 
و ســنت قیام کرد؛ چرا که گناه، همیشه 
دعوت به گناه دیگر می  کند و انسان دنیا 
پرست هرگز سیر نمی  شود... . »ابن زیاد« 
هتک احترام خاندان پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله( را نمود و امام حسین)علیه السالم( 
و فرزندان و برادرانش را به قتل رســانید 
و دختــران پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( را 
به اسارت گرفت و اموال مسلمین بازیچه 
دســت خلفای بنی امیه شد، هر گونه که 
خود می  خواستند آن را صرف می  کردند، 

نه آن گونه که خدا می  خواست«.

سید قطب

ســید قطب ادیب و نظریه  پرداز برجسته 
اخوان  المســلمین و مفسر قرآن کریم در 
تفســیر »فی ظــالل« چنین مــی  گوید: 
»حسین رضوان اهلل علیه در چنان صحنه 
بزرگ از یک سو، و دردناک از سوی دیگر، 
شربت شهادت نوشید، آیا این پیروزی بود 
یا شکســت؟! در مقیاس کوچک و صورت 
ظاهر شکســت بود، امــا در برابر حقیقت 
خالــص و مقیــاس های بــزرگ پیروزی 

عظیمی به شمار می  آید.

برای هــر شــهیدی در روی زمین قلوب 
پاک انســان ها می  لرزد، عشق و عواطف 
را برمــی  انگیزد، و غیــرت و فداکاری را 
در نفوس بــه جنب و جــوش می  آورد، 
همانگونه که حســین )رضوان اهلل علیه( 

چنین کرد.

این ســخنی اســت که هم شیعیان و هم 
غیر شیعیان از سائر مسلمین، و هم گروه 
عظیمی از غیر مســلمانان در آن متفق و 

هم عقیده  اند.

چه بســیار شــهیدانی که اگر هزار سال 
زنده می  ماندند نمی  توانســتند به مقدار 
شهادتشــان عقیده و مکتب خود را یاری 
کنند، و قدرت نداشتند این همه مفاهیم 
بــزرگ انســانی را در دل ها بــه یادگار 
گذارنــد، و هزاران انســان را بــا آخرین 
سخنان خود که با خون شان می  نویسند 

به کارهای بزرگ وادار کنند.

آری این سخنان و خطبه  های آخرین که 
با خط خونین نوشــته شده است پیوسته 
زنده مــی  ماند، و فرزندان و نســل های 
آینده را به حرکت در می  آورد، و ای بسا 
تمام تاریخ را در طول قرون و اعصار تحت 

تاثیر خود قرار می  دهد«.

این نویسنده و دانشــمند معروف مصری  
در کالم دیگر می  نویســد: »تعیین یزید 
برای خالفــت یک ضربــه کاری به قلب 
اســالم و به نظام اســالمی و هدف  ها و 

مقاصد آن بود«.

محمد علی جناح

»محمد علی  جناح « قائد اعظم پاکســتان 
می  گویــد: »هیچ نمونه  ای از شــجاعت 
بهتر از آن که امام حســین)علیه السالم( 
از لحــاظ فداکاری و تهور نشــان داد در 
عالم پیدا نمی  شــود. به عقیده من تمام 
مســلمین باید از سرمشــق این شهیدی 
که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد، 

پیروی نمایند«.

)علیه السالم(  سخن آخر:  )امام حسین 
کانون وحدت امت اسالمی است(

باید بر این ســخنان بزرگان اهل ســنت، 
بیفزائیم که ما همه ســاله با چشــم خود 
آثار حیات امام حسین عزیز)علیه السالم( 
و دوســتان شــهیدش را در کربــال می 
بینیم که نهضت آن حضرت سرچشــمه 
چــه جنبش هــای عظیمی می  شــود؟! 
چرا که مســأله اجــرای عدالــت و ظلم 
ســتیزی منحصر به جهان  اسالم نیست، 
بلکــه تعلیماتی را که امام حســین)علیه 
الســالم( در کربال به نســل بشر داد، می  
تواند راهگشای تمام امت  ها به ویژه امت 

اسالمی گردد.

حادثه کربال از دیدگاه اهل سنت 
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

این در صورتی اســت که نیت  ها خالص 
باشــد و رقابت  های مخــرب، جای خود 
را به همکاری ســازنده دهــد و اینچنین 
اهــداف و آرمان های امام حســین)علیه 
الســالم( کانون وحدت گردد. که تحقق 
این امر، دشمنان را برای همیشه مأیوس 

خواهد کرد.

منابع:
1. عاشورا ریشه  ها، انگیزه  ها، رویداد ها، پیامد ها

2. پیام امام امیر المومنین )علیه السالم(
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ما در زمانی زندگی می  کنیم که کشورهای 
اروپایی دست به دست هم داده  اند که به 
ساحت قدس پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه 

و آله( اهانت  کنند. 

در ایامی که این ســطور نگاشته می  شود 
»شارلی  فرانسوی  نشــریه  دردآور  اهانت 
ابدو« به ساحت مقدس پیامبر اکرم)صلی 
اهلل علیه و آله(، و تکرار انتشــار کاریکاتور 
های موهن در این نشــریۀ هتاک، جهان 

اسالم را تکان داده است.

لیکــن اینکــه خیال شــود یــک یا دو 
روزنامــه نگار به تنهایی تصمیم گرفته اند 
اهلل  اسالم)صلی  پیغمبر  علیه  کاریکاتوری 
علیه و آله( منتشــر کنند، ساده اندیشی 
اســت،  و به یقین دست هایی پشت پرده 
در کار اســت و دیگران نیز با سکوت و یا 

تشویق خود آن را تایید می کنند.

اعظم  پیامبر  ساحت  به  اهانت  سابقۀ 
)صلــی اهلل علیه و آله(؛ از ســلمان 

رشدی تا شارلی ابدو

نباید خیال کننــد اهانت به  مســلمانان 
پیامبر اعظم)صلی اهلل علیه و آله( یک امر 
تصادفی و صرفاً کار یک  اســت؛ بلکه باید 
دانست این توطئه دنباله داری است که از 
کتاب آیات شیطانی؛ آن مرد مرتد شروع 
شــده و هر روز به نحوی خودش را نشان 

می دهد. 

یک روز در دانمــارک، جریانی به راه می 
افتد که در هفده روزنامه مهم این کشــور 
کاریکاتور اهانت آمیز می کشند و منتشر 
می کنند، و حتی سایر کشورها هم از آن 
اســتفاده می کننــد، در خبرها آمده بود 
که پیراهن هایــی منقوش به این تصاویر 
اهانت آمیز تولید شــده اســت و یا اینکه 
قصــد دارند در کتاب های درســی نیز از 

ایــن کاریکاتورها اســتفاده کنند، و یک 
روز هــم در هلند فیلمی بــر ضد پیغمبر 
اســالم )صلی اهلل علیه و آله( ساخته می 

شود.

به راســتی اگر این مسائل تصادفی است، 
چرا رجال سیاســی غرب از آن دفاع می 
کننــد؟! در حقیقت تــداوم اهانت ها به 
مقدسات اسالم این حقیقت را روشن می 
سازد که مســأله از تألیف یک کتاب ضد 
اســالمی یا انتشــار چند کاریکاتور فراتر 
اســت، بلکه این توطئه  ای اســت که از 
سوی غرب اســتعمارگر و دشمنان اسالم 
برای کوبیدن اســالم طراحی شده و جّداً 

پشت سر آن ایستاده  اند.

نمایش عمق کینه غرب به اسالم

بی تردید سرچشــمه این اقدامات را باید 
در کینه و عداوت غرب نســبت به اسالم 
جســتجو کرد؛ چــرا که آن ها ســالیان 
متمادی از یک ســو زیر سایه استعمار با 
اقتصادی، فرهنگی،  وابستگی های  عنوان 
سیاســی ثروت های مســلمانان را غارت 
کردند، لیکن اکنون مســلمانان دنیا بیدار 
شــده اند و حاضر به بــاج دادن به آن ها 

نمی شوند.

از ســوی دیگر پیشرفت روز افزون اسالم 
در جهــان، آن هــا را به شــدت کالفه و 
نگران کرده که این مسائل هجوم آنان به 
مبانی عقیدتی و مقدســات اسالم را رقم 
زده اســت، لذا یک روز در دانمارک، روز 
دیگر در هلند، فردا در انگلستان، روز بعد 
در فرانسه و هر روز به نحوی کینه خود را 

ظاهر می کنند.

اهانت  گردان  صحنه  ها؛  صهیونیست 
به پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله(

با اندک تاملی می توان دریافت این گونه 

اقدامات از ســوی مســیحیان و یهودیان 
واقعــی نیســت، بلکه توهین به ســاحت 
مقــدس پیامبــر اســالم )صلی اهلل علیه 
و آله( و انتشــار تصاویر موهن، بخشــی 
از توطئه های وســیع اســتکبار بر علیه 
اسالم و مســلمانان است؛ بی شک دست 
صهیونیســت ها پشت این توطئه است، تا 
بین مسلمانان و غرب ایجاد درگیری کنند 
و جنگ صلیبی تازه ای به راه اندازند، کما 
اینکه امروز، بسیاری بر این باورند حادثه 
11 ســپتامبر را صهیونیست ها به وجود 

آورده اند تا منافع خود را تامین کنند.

اسالم هراسی به شیوه »شارلی ابدو« 

اســالم هراســی راهبرد اصلی دشــمنان 
اســت،چرا که مــوج اســالم خواهی در 
کشورهای غربی شــدت گرفته و بسیاری 
از مردم در جوامع غربی، به مطالعه قرآن 
و کتاب های اســالمی روی آورده اند به 
نحوی که آوازه اســالم گســترش یافته و 
با توجه به منطق قوی اســالمی و جاذبه 
این منطق، آن ها را به ســوی خود جلب 

کرده است.

لــذا اقدام نشــریه »شــارلی ابــدو« در 
چــاپ دوباره کاریکاتور موهــن از پیامبر 
اســالم )صلی اهلل علیه و آلــه( را باید در 
راســتای تالش دشــمنان برای اســالم 
هراســی و خاموش ســاختن نور اســالم 

قلمداد نمود.

در واقع این گونه اعمال زشــت و ننگین 
نشــان می دهد که آن ها از ترس بیداری 
جهان اسالم و گسترش این آیین الهی در 
جهان سخت به وحشت افتاده اند و به هر 
کار احمقانه ای دســت می زنند که قطعا 

نتیجه معکوس خواهد داشت.

البته ایــن کار یک فایده دارد و آن اینکه 

ما بدانیم که اینها دشــمن ما هســتند و 
جز ذلت ما چیــزی نمی خواهند و از هر 
طریقی وارد می شوند و اگر دست دوستی 

به آن ها بدهیم، اشتباه است.

لذا مسلمانان باید دست به دست هم داده 
و یک صدا این اعمــال را محکوم کنند و 
در برابر این توطئه ها با شجاعت برخاسته 

از حماسه عاشورا بایستند.

ســران کشــورهای اســالمی نیز باید در 
جلســات منســجم، این گونه مســائل را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و برخورد 
صحیح را در مقابل این اهانت اخذ کنند.

آن روی چهرۀ آزادی بیان در غرب

ابدو  اهانت اخیر مجله فرانســوی شارلی 
غوغایی در جهان اســالم به پا کرد، زیرا 
در آن اهانت های شدیدی مملو از دروغ، 
تهمــت، افترا و اهانت به ســاحت مقدس 
پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه و آله( شده 
اســت. وقتی دلیل کار آنهــا را جویا می 
شــویم، می گویند که مــا آزادی داریم و 
این بخشــی از آزادی ماست و کشورمان 

اصل آزادی را پذیرفته است!

به راستی آیا آزادی به معنای این است که 
به همه چیز بدگویی شــود، و به مقدسات 
میلیون ها مسلمان توهین کنند. این چه 
منطقی اســت که آزادی را اینگونه تفسیر 
مــی کند که باعــث آزار و اذیت بیش از 
یک میلیارد و هشــتصد میلیون مسلمان 

می شود.

آزادی آری، اما اهانت نه، و کدام انسان با 
وجدانی، آزادی خود را توهین به دیگران 
می داند؛ اهانت به مقدســات، مانند این 
است که خنجری در دل میلیون ها انسان 
فرو رود، همانطور که عمل احمقانۀ  قلب 
میلیون ها مســلمان را جریحه دار کرد و 

این است نهایت مفهوم آزادی در غرب.

تأســف آورتر این اســت که دولتمردان 
غربی با چراغ سبزی که به بهانه احمقانه 
آزادی بیان به اینگونه کارها داده اند، راه 
را برای تکرار این توهین ها باز کرده اند، 
این مســئله بسیار وحشــتناکی است که 

جهان اسالم با آن روبه روست.

از ســوی دیگر چاپ کاریکاتورهای موهن 
به پیامبــر اســالم)صلی اهلل علیه و آله(، 
منافی حقوق بشر و احترام به ادیان است؛ 
چنین اقدامات موهنی، احساسات میلیون 
ها مســلمان را بر می انگیــزد و این کار 
با حقوق بشــری که غــرب ادعا می کند، 

منافات دارد.

در مجمــوع عملکرد اخیــر غربی ها در 
توهین به مقدســات مســلمانان مشخص 
کرد کــه ادعــای آزادی و دموکراســی، 

سرابی بیش نیست.

ســخن آخر: )اهانت به پیامبر)صلی 
اهلل علیــه و آله( اعالن جنگ با تمام 

مسلمانان است(

در خاتمه باید تأکیــد کرد اهانت به نبی 
اکرم)صلــی اهلل علیــه و آله( بــه معنای 
اعالم جنگ با تمام مســلمانان است، لذا 
مســلمانان جهان موظفند که با اتکای به 
قدرت خداونــد و با اعتماد به وعده هایی 
کــه حق متعــال به ما داده اســت، علیه 

مفاسد مستکبران قیام کنند.

غرب نیز بداند با این کار تمام دنیا را برای 
خود ناامــن کرد و نفرتی عمیق در جهان 
اسالم برای خود به وجود آورد که؛ از این 

رهگذر بازنده اصلی خواهد بود.

دنیای اســالم نیز نباید این مسئله را رها 
کنــد؛ نباید تصور کنیم که با تظاهرات ما 
آن ها عقب نشینی کرده و کار تمام شده 
اســت. به راستی اگر آنها حقیقتاً پشیمان 
هستند، این مسائل تکراری برای چیست؟

لذا همه مسلمانان، اعم از سران کشورهای 
اسالمی و سیاستمداران، نویسندگان، تجار 
و توده های مردم باید به صورت حســاب 

شده به مقابله با این توطئه برخیزند.

در مجموع من معتقدم این کارها ســبب 
می شــود که صفوف مسلمانان متحدتر و 
فشــرده تر گردد و آنان در مقابل نقشــه 

های دشمن بایستند.

منبع: بیانات معظم له

پشت پرده توهین مجله »شارلی ابدو« به پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله(
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (
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چکیده : 

بحث رابطه »اسالم« با »صلح و جنگ« از 
مباحثي است که به واسطه روابط سیاسي 
حاکم بر دنیاي امروز و بیشتر در سه دهه 
اخیر مورد توجه بیشــتر افــکار عمومي، 
و به تبــع آن مجامع علمي قــرار گرفته 
است. به نظر مي رسد ریشه توجه به این 
مســئله و نقطه آغاز آن، مباحث سیاسي 
و نحوه تعامل کشــورهاي غیر مسلمان با 
مسلمانان باشد که این تعامل در برهه اي 
از زمان حمله هاي رســانه اي افراطي! بر 
علیه اسالم با عناوین »خشونت طلبي« و 

»تروریسم« را در پي داشت.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

بحث رابطه »اسالم« با »صلح و جنگ« از 
مباحثي است که به واسطه روابط سیاسي 
حاکم بر دنیاي امروز و بیشتر در سه دهه 
اخیر مورد توجه بیشــتر افکار عمومي، و 
به تبع آن مجامع علمي قرار گرفته است.

به نظر مي رســد ریشــه توجــه به این 
مســئله و نقطه آغاز آن، مباحث سیاسي 
و نحوه تعامل کشــورهاي غیر مسلمان با 
مسلمانان باشــد؛ که این تعامل در برهه 
اي از زمان حمله هاي رسانه اي افراطي! 
بــر علیه اســالم بــا عناوین »خشــونت 
طلبي« و »تروریســم« را در پي داشــت؛ 
همین تبلیغات رســانه اي گسترده جلب 
نظر عمــوم مردم را کــرده و همه - کم 
و بیــش - در پي فهم صحیحــي از این 
ارتبــاط برآمدنــد)1( و در نهایــت افکار 
دانشــمندان در مجامع علمي را به میدان 
کشــیدند تا بتوانند حقیقت این مسئله را 
به نحو صحیحي حل و فصل کنند و فهم 
صحیحي از اســالم داشــته و رابطه آن با 

خشونت و ترور را دریابند.

ولي هنوز که هنوز اســت جــو حاکم بر 

افکار، بواســطه ســیطره ابزار رســانه اي 
غرب بر مداري غیر علمي ســیر مي کند. 
و ترســیم آن مدار توسط سیاستمداراني 
صــورت مي پذیرد که منافــع خود را در 
دامن زدن به این "شــایعه" مي بینند که 
اسالم قرین خشــونت است و با صلح سر 

سازش ندارد !

اولین قدم براي شناختن حقیقت در این 
مســئله بطور منطقي مراجعــه به متون 
اصیل)2( اســالمي اســت. چرا که در هر 
حال تعالیم اســالم جزو علوم نقلي است 
و علــوم نقلي، همانگونه که از نام آن پیدا 
اســت، نقلي و وابســته به متون و اسناد 
و مــدارک موضوع خود مي باشــد، و در 
نتیجه هــم مقدمات، هم روش تحقیق، و 
هم نتایج آنها با علوم عقلي متفاوت است؛ 
هر چند معقول باشند! یعني معقول بودن 
مباحث نقلــي، آنها را از محــدوده علوم 
نقلــي خارج نمي کنــد و تخلف از روش 
علوم،  این  تحقیق  )متدولوژي(  شناســي 

کار درستي نیست.

ما از ابتدا مي گوئیم اســالم آئین زندگي 
اســت؛ نه آئین عبادت و نه آئین عشرت؛ 
نه آئیــن رهبانیت و نه آئیــن تجمل؛ نه 
آئین صلح و نه آئین جنگ؛ اســالم آئین 
زندگي است و زندگي مجموعه اي به هم 
تنیــده از تمامي این مفاهیم و واقعیتهاي 
دنیائي ، آمیخته با حقائقي ماورائي اســت 
که اگر به نفع یکي از دیگري چشــم فرو 
بندیم بي شک به خطا رفته ایم و طبعا از 
مسیر صحیح شناخت اسالم منحرف شده 
ایم زیرا بررســي یک کل با بررسي کامل 

تمام اجزاء آن امکان پذیر است.

نســخه رفتار آرمان گرایانــه براي جامعه 
آرماني، بــه درد جامعه امروز نمي خورد؛ 
نســخه آرمان گرا باید براي جامعه امروز 
طوري پیچیده شــود که جامعه امروز را 

به سمت جامعه آرماني سوق دهد. جامعه 
امروز ما آرماني نیســت و مملو از مفاهیم 
جنــگ و ظلم و جور و تعــدي و تجاوز و 
فقر و فساد و فحشــا است؛ نسخه اي که 
از این مفاهیم - به حجت اینکه مفاهیمي 
نا پســند هستند - چشــم بپوشد، هرگز 
وهرگز تــوان اداره جامعــه و اصالح آنرا 
انداختن، محکوم  نخواهد داشــت. و دور 
کردن، و متهم کردن برنامه اي خاص، به 
صرف اینکه در آن این مفاهیم بکار رفته، 

کاري به دور از خرد و منطق است.)3(

با تصور گل و بلبل، نمي توان عمل کسي 
را که وســائل طاعون زده را به آتش مي 
سوزاند محکوم کرد ! با خیال تعادل قوا و 
سالمت، نمي توان عمل کسي که به زخم 
چرکین داغ مي گذارد را تقبیح نمود ! اگر 
طاعون اســت، باید آتش زدن را پذیرفت؛ 
و اگر بیماري اســت، بایــد داغ نهادن را 

تحمل کرد.

ســخن بسیار ساده است؛ اگر مي خواهید 
تنها و تنها راجع به »صلح«، و در محیطي 
مجرد از ســایر مفاهیم بیندیشید، حرفي 
نیست؛ ولي اوال بدانید که این محیط تنها 
مي تواند محیطي آکادمیک باشد؛ و نتایج 
تحقیقتان به درد عمل در محیط اجتماع 
نمي خورد. و ثانیا اگر به سراغ اسالم مي 
آئید نیز از این قاعده پیروي کنید و فقط 
از همین بعد و به همین مفهوم در اسالم 

نظر کنید !

ما که مي گوئیم اگر سخن از اسالم است 
و قضاوت درباره آن، باید کتاب اســالم را 

خواند، نه فصلي از فصول آنرا !

ولي اگر هم خواســتید تنها فصلي از آنرا 
بخوانیــد، آنرا با همان فصل از کتاب خود 
تطبیق دهید. مقایســه فصل صلح کتاب 
دیگري با فصل جنگ کتاب اســالم، اگر 
نگوئیــم احمقانه اســت ! ال اقل ناعادالنه 

خواهد بود .

اکنــون عناویني از فصــول جنگ و صلح 
کتاب اسالم را بررسي مي کنیم تا بدانیم 
که در چه سطحي از مقبولیت و معقولیت 
قــرار دارد و آیا صاحــب چنین اصول و 
احکامــي را مي توان صلح طلب دانســت 

یا خیر ؟!

دستور عمومي اسالم به پیروان آن

قرآن می فرماید: )ای کســانی که ایمان 
آورده ایــد! همگی در صلح و آشــتی در 
آئید(؛ »یــا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنــوا اْدُخُلوا فِي 

لِْم َکافًَّۀ« )4(. السِّ

»ِسلْم« و »سالم«، در لغت به معنی صلح 
و آرامش اســت و بعضــی آن را به معنی 
اطاعت تفســیر کرده اند، و این آیه همه 
افراد با ایمان را به صلح و ســالم و تسلیم 
بودن در برابر فرمان خدا دعوت می کند.

دستور برخورد با غیر مسلمانان

قرآن می فرماید: )اگر یکی از بت پرستان 
از تو در خواست پناهندگی کند به او پناه 
ده تا سخن خدا را بشــنود(؛ »َو إِْن أََحٌد 
ِمَن الُْمْشــِرکیَن إِْســَتجاَرَک َفَأِجْرُه َحّتی 

یَْسَمَع َکالَم اهلّلِ« )5(.

یعنی، در نهایت آرامش با او رفتار کن، و 
مجال اندیشه و تفکر را به او بده تا آزادانه 
به بررســی محتوای دعوت تو بپردازد، و 
اگر نــور هدایت بــر دل وی تابید آن را 

بپذیرد!

بعــد از آن اضافــه می کنــد: )او را پس 
از پایــان مدت مطالعه بــه جایگاه امن و 
امانش برسان تا کسی در اثناء راه مزاحم 

او نگردد(؛ »ثُمَّ أَبْلِْغُه َمْأَمَنُه«. 

و همین دســتور را پیامبر اســالم ص به 
ســربازان حکومت اسالمي تذکر مي دهد 

آنجا که مي فرماید:

»و ایمــا رجل مــن ادني المســلمین او 
افضلهمم ، نظر الي رجل من المشــرکین، 
فهــو جار، حتــي یســمع کالم اهلل؛ فان 
تبعکــم فاخوکم فــي الدیــن، و ان ابي 

فابلغوه مامنه« )6(

هر کس از مسلمانان در هر مقام و منزلتي 
باشد خواه از امرا و بزرگان باشد یا از عوام 
مردم، اگر به یکي از مشرکین امان دهد، 
آن مشــرک همانند همسایه شماست، تا 
بتواند سخن خدا و مباني اسالم را بشنود 
و بشناســد؛ اگر پس از مطالعه و بررسي 
آن را پذیرفــت که برادر دیني شــما مي 
شــود، و اگر نپذیرفت او را به ســرزمین 
خود برسانید و با او کاري نداشته باشید !

دستور به رعایت عهد با مخالفان

اسالم عهد و پیمان صلح با غیر مسلمانان 
را معتبر مي داند و اجازه پیمان شــکني 
نمي دهد تا زماني که آنها نیز بر سر عهد 

خود باشند!

)مگر آن دســته از مشــرکین که با آنها 
پیمان بسته اید، هیچ گاه بر خالف شرائط 
پیمان گام برنداشــتند و کم و کسری در 
آن ایجاد نکردند، و احدی را بر ضد شــما 
تقویــت ننمودند(؛ »إاِلَّ الَّذیَن عاَهْدتُْم ِمَن 
الُْمْشــِرکیَن ثُمَّ لَْم یَْنُقُصوُکْم َشــْیئاً َو لَْم 

یُظاِهُروا َعلَْیُکْم أََحداً« )7(.

)در مــورد این گــروه تا پایــان مدت به 
وا  عهد و پیمانشــان وفادار باشید(؛ »َفَأتِمُّ
تِِهْم«. )زیرا خداوند  ُمدَّ إِلی  َعْهَدُهْم  إِلَْیِهْم 
پرهیزکاران و آنها کــه از هر گونه پیمان 
شــکنی و تجــاوز اجتناب مــی کنند را 
دوست می دارد( »إِنَّ اهلّلَ یُِحبُّ الُْمتَّقیَن«. 

دستور برخورد با ظالمان

اگر بنا باشد گروهي متجاوز، ستمگر، خود 
خواه، و خونریز؛ به شــما، به خانه شما، و 
به کشور شــما حمله کنند و بدون دلیل 
قتل و غارت کنند؛ آنوقت آئین صلح ! چه 
پیشنهادي دارد ؟ در مقابل این گروه نیز 
باید آرام بود ؟ دســت دوستي دراز کرد ؟ 

نشست و شاهد تجاوزشان بود ؟!

ما سوال مي کنیم که آنچه در بوسني، در 
قلب اروپاي متمدن ! و مدعي حقوق بشر! 
و تحت سیاســت سیاســتمداران مدعي 
صلح جهانــي ! در زمان مــا اتفاق افتاد، 

رسم کدامین آئین بود ؟!

در مقابــل گروهي وحشــي کــه به خانه 

دیگري ) به جرم مســلماني ! ( حمله مي 
کنند و در برابر چشم پدر و مادر به دختر 
آنها تجــاوز مي کنند و بعد با ســر نیزه 
دهانه رحم را تا باالي ســینه مي شکافند 
!! که براي مدتي بخندند و خوش باشــند 

!!! از چه آئیني باید پیروي کرد ؟!

در برابــر گروهي که اگر در راه زن حامله 
اي دیدند، بر سر جنســیت جنین شرط 
بندي مي کنند و بعــد بي هیچ مالحظه 
اي شــکم را مي شــکافند تا ببینند چه 
کسي برنده شــده !! و سپس جنین را به 
ســیخ مي کشند و در برابر چشم خانواده 
کباب مي کنند !!! آئین صلح ! چه نســخه 

اي تجویز مي کند ؟

در برابر قومي که ســربازانش نحوه ســر 
بریدن انســان )انســانهاي بــي پناه غیر 
نظامي !( را روي خوک ! تعلیم مي بینند 
و تمرین مــي کنند ! و در میدان عمل بر 
سر سرعت سر بریدن انسان ! مسابقه مي 
گذارنــد !! چه باید کرد ؟!! بگوئیم آئین ما 
آئین صلح اســت ! بکشــید ما را ! تحقیر 
کنیــد ما را ! غارت کنید نام و ناموس ما ! 

ما هیچ نمي کوئیم !!؟

منطق آئین اسالم این نیست؛ اسالم اجازه 
زیر بار ظلم رفتن را به انســان نمي دهد؛ 
اسالم زندگي انســان را با زندگي انساني 
مي پسندد. اگر بنا باشد که زیر بار ظلم و 
تجاوز و نا عدالتي همچون بردگان زندگي 
کند، زنده نباشــد بهتر اســت؛ باید قیام 
کنــد و دفاع از حق انســاني خود کند و 
بــا متجاوز بجنگد ! یا او را مجاب کند که 
قاعده انساني زیستن را بپذیرد ، یا بکشد 

، یا کشته شود)8( .

قرآن مي فرماید : )هرکس به شــما حمله 
کرد، همانند حمله وی بر او حمله کنید و 
از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید )و زیاده 
روی ننمایید(؛ و بدانید خدا با پرهیزگاران 
است(؛ »َفَمِن اْعَتدی َعلَْیُکْم َفاْعَتُدوا َعلَْیِه 

بِِمْثِل َما اْعَتدی َعلَْیُکْم َو اتَُّقوا اهللَ« )9(

و اضافه مــی کند: )با مشــرکان به طور 
دسته جمعی پیکار کنید، همان گونه که 
آنها متفقاً با شــما می جنگند(؛ »َو قاتُِلوا 

رابطه اسالم با صلح و جنگ
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َکافًَّۀ«  یُقاتُِلونَُکْم  َکمــا  َکافًَّۀ  الُْمْشــِرکیَن 

.)10(

)با کسانی که با شــما می جنگند در راه 
خدا پیکار کنید(؛ »َو قاتُِلوا في َسبیِل اهلّلِ 

الَّذیَن یُقاتُِلونَُکْم« )11(.

دســتور جنگ با کســاني که با شما سر 
جنــگ ! دارنــد. اینجــا دیگر ســخن از 
صلح)12( گفتن، و نــاز و نوازش کردن، 
تن دادن به ذلت و پستي است. صلح براي 
انسان و زندگي انساني مطلوب است ولي 
اگر بنا شــد که گروهي از حقوق انساني 
خود محروم شــوند و با خفــت و نکبت، 
و تحت اســارت و ظلم و تجــاوز دیگران 
زندگي کنند دیگر صلح ارزشي ندارد چرا 
که در چنین شرایطي صلح، موضوع خود 
که زندگي انســاني در جامعه اي آزاد مي 

باشد را از دست داده است.

اســالم با کساني که با منطق نمي شود با 
آنها ســخن گفت و گستاخانه راه هدایت 
و ارشاد را ســد میکنند و از روي عناد و 
دشــمني آگاهانه با اسالم مي جنگند ، با 

قدرت و شدت تمام برخورد مي کند.

تعبیــر به »فی ســبیل اهلّل«، هدِف اصلِی 
جنگ هاِی اســالمی را روشــن می سازد 
که جنگ در منطق اسالم، هرگز به خاطر 
انتقــام جویی، یــا جاه طلبی، یا کشــور 
گشایی و یا به دست آوردن غنائم وحفظ 
منافع، یا اشغال سرزمین های دیگران، و 

تسلط بر منابع کشور هاي دیگر، نیست.

اســالم همه اینها را محکــوم می کند و 
می گوید: ســالح به دســت گرفتن و به 
جهاد پرداختن فقط بایــد در راه خدا، و 
برای گسترش قوانین الهی، بسط توحید، 
عدالت، دفاع از حق، و ریشه کن ساختن 

ظلم و فساد و فتنه و تباهی باشد.

حال اگر کیشــي به این ســبب و با این 
توجیه، صلح مذمــوم را نپذیرفت و اقدام 
بــه جنگ کرد، جنــگ او در این زمان با 
جنگ اهل جنگ و جنگ خواهان متفاوت 
خواهد بــود چراکه در اینجا هدف، جنگ 
نیســت. جنگ در اینجا تحمیلي اســت 
و امر تحمیلــي بقاء نــدارد؛ تمام تالش 

شــخص این خواهد بود که از زیر بار این 
تحمیل رها شــود و خود را از زحمت آن 
خالص کند و این تالش نه از راه سســتي 
در جنگ اســت، نه تهاون، و نــه فرار ... 
!؛ بــه هنگام جنگ، آنــرا را با تمام قوت، 
بــا گام هائي اســتوار اداره مي کند؛ ولي 
هر لحظه منتظر اســت که متجاوز متنبه 
شود، بفهمد، و دست از تجاوز و ظلم خود 
بــردارد. هر لحظه منتظر اســت که زنگ 
صلح بــه صدا درآید؛ اما نه به تزویر، بلکه 
به تدبیــر !؛ نه صلحي که گــروه متجاوز 
بــراي نجات از مخمصــه و هالکت به آن 
دســت زده اند ! بلکه صلحي که از ســر 

تسلیم در برابر حق به آن متوسل شوند.

اگر اینگونه شــد دیگر اجازه ادامه جنگ 
را نمي دهد.

قرآن مي فرماید : )اگر آنها از پیکار با شما 
کناره گیری کنند و پیشنهاد صلح نمایند 
خداوند به شــما اجازه تعرض نســبت به 
آنهــا را نمی دهد(؛ »َفــإِِن اْعَتَزلُوُکْم َفلَْم 
ــلََم َفما َجَعَل  یُقاتُِلوُکــْم َو أَلَْقْوا إِلَْیُکُم السَّ
اهلّلُ لَُکْم َعلَْیِهْم َســبیاًل« )13(. و موظفید 

دستی را که به منظور صلح به سوی شما 
دراز شده بفشارید.

علی)علیه الســالم( امیر مومنان و اســوه 
مسلمانان ـ طبق آنچه در »نهج البالغه« 
آمده ـ به لشکریانش، قبل از شروع جنگ 
صّفین دســتور جامعی در این زمینه داده 

که شاهد گویای بحث ما است:

َُّکْم بَِحْمِد  »ال تُقاتُِلوُهــْم َحّتی یَْبَدُءوُکْم َفإِن
ــۀ، َو تَْرُکُکــْم إِیّاُهْم َحّتی  اهلّلِ َعلــی ُحجَّ
ٌۀ أُْخری لَُکــْم َعلَْیِهْم، َفإِذا  یَْبَدُءوُکــْم ُحجَّ
کانَــِت الَْهِزیَمُۀ بِــإِْذِن اهلّلِ َفالتَْقُتُلوا ُمْدبِراً 
َو التُِصیُبوا ُمْعــِوراً َو التُْجِهُزوا َعلی َجِریح 
َو التَِهیُجــوا النِّســاَء بَِأًذی َو إِْن َشــَتْمَن 
أَْعراَضُکــْم َو َســَبْبَن أَُمراَءُکــم«؛ )با آنها 
نجنگیــد تا آنها جنــگ را آغاز کنند، چه 
این که شــما ـ بحمد اهلّل ـ )برای حقانیت 
خــود( دارای حجت و دلیل هســتید، و 
واگذاشــتن، تا آنهــا نبرد را آغــاز کنند 
حجت دیگری اســت به ســود شما و بر 
زیــان آنان، آن گاه که بــه اذن خدا آنان 
را شکســت دادید، فراریان را نکشید، بر 
ناتــوان ها ضربه نزنیــد و مجروحان را به 

قتل نرســانید، و با اذیت و آزار، زنان را به 
هیجان نیاورید، هر چند به شــما دشنام 

دهند، و به سرانتان ناسزا گویند(.

این منطق اسالم است

خدائي کــه اســالم، همه را به تســلیم 
بــودن در برابر حکــم او دعوت مي کند، 
»رحمت« را بر خویش واجب کرده »کتب 
علــي نفســه الرحمــه «)14( و در آغاز 
تمامي سوره هاي قرآن - به استثناي یک 
سوره - خود را با صفت رحمن و رحیم به 
بندگانش معرفي مي کند. رحمت و صلح، 
اصل اسالم، مســیر اسالم، و هدف اسالم 
اســت. در توصیف جامعه آرماني اسالمي 
مــي گویند گــرگ و میــش در کنار هم 
زندگي مــي کنند ! یعني تا این حد صلح 
و آرامش و صفا میان مردم فراوان خواهد 
بود. ولي همیــن خدائي که وصف »ارحم 
الراحمین« زیبنده اســم جمیل اوســت، 
وصف »اشــد المعاقبین« را نیز دارد !. در 
برابر گروهي که خدائي نیستند اهل صلح 
و آرامش نیستند، سالح شدت عقاب کار 
آمد اســت تا وسیله بیداري آنها شود و یا 

عامل نابودي و محو شــان گردد و بستر 
صلح و آرامش، بي منازع و پایدار بماند.

و السالم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته

پی نوشت:
)1(. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!

)2(. منظور از متون اصیل قرآن و سنت قطعي پیامبر صلي اهلل علیه 
و آله که از طریق اهل بیت علیهم السالم به ما رسیده مي باشد .
)3(. کاري که امروز در مورد اسالم در حال انجام است ! با دست 
گرفتن مفاهیمي از فصول احکام جزائي اسالم ! و مفاهیمي که نا 

بخردانه و از سر کج فهمي تصور شده که دستور خشونت است.
)4(. در آیه 208 سوره بقره.

)5(. در آیه 9 سوره توبه.
)6(. الکافي، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، محقق / مصحح: 
غفاری علی اکبر و آخوندی، ج 5، ص28، باب )وصیۀ رسول اهلل ص 

و أمیر المؤمنین ع في السرایا(.
)7(. در سوره توبه آیه 4.

)8(. اني ال اري الموت اال السعادۀ و ال الحیاۀ مع الظالمین اال برما 
! بحار األنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، محقق / مصحح 

جمعی از محققان ، ج 75،ص 117، باب 20 )مواعظ الحسین بن أمیر 
المؤمنین صلوات اهلل علیهما( .

)9(. سوره بقره، آیه 194.
)10(. سوره توبه، آیه 36.

)11( . سوره بقره، آیه 190.
)12(. )گذشته از این که مالک صلح چیست ؟ و بر سر چه چیز 

باید صلح نمود ؟ ؛ حق کدام است و معیار تشخیص حق چیست ؟ 
اینها مسائل بنیادي و ریشه هاي فکري حل این مسئله براي ارائه 
راه کار اجرائي و نسخه آرماني براي تحقق هدف صلح است که از 

دائره بحث ما خارج است.(
)13(. سوره نساء، آیه 90.
)14(. سوره انعام، آیه 12.
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معرفی کتاب

روح جســتجوگر و ذهــن پرســؤال هر 
انســانی، او را برای رســیدن به حقیقت 
و برطرف کــردن ابهاماتی کــه پیرامون 
مسائل مختلف وجود دارد به سؤال کردن 
وادار می نمایــد، چرا که یکــی از بهترین 
طرق روشــن کردن مجهوالت و رسیدن 
به واقعیت ها، ســؤال نمودن از کســانی 
است که اطالع کافی دارند.همان طور که 
أَْهَل  )َفْســَئُلوا  می فرماید:  متعال  خداوند 
ْکِر إِْن ُکْنُتْم ال تَْعلَُموَن؛ مســائلی را که  الِذّ
نمی دانید از اهل اطالع و کسانی که آگاه 

بپرسید(.  هستند 

به همین دلیل اسالم که یک آیین فطری 
و هماهنگ با عقل و منطق است نه تنها بر 
این مسأله فطری که در بین عقال معمول 
و معروف اســت مهر تأیید نهاده، بلکه به 
طرق مختلف مردم را به آن تشــویق و در 

مواردی الزام کرده است.

از این رو یکی از مهــم ترین بخش های 
نهاد روحانیت شــیعه، نهــاد مرجعیت و 
مکانیزم »تقلید« اســت، یکی از تقســیم 
بندی های موجود در این زمینه، مســألۀ 

اجتهاد، افتاء و استفتاء است.

)اســتفتاءات پرسش  های مقلدان و پاسخ  
های مرجع تقلید(؛ احکامی که در رساله  

های عملیــه نیامده و مقلــدان آنها را از 
مرجع تقلید خود می  پرســند  و معموالً 
به صورت جداگانه به عنوان اســتفتاءات 

منتشر می  شوند.

استفتاء، واژه  ای قرآنی است که در اصیل  
تریــن منبع دینی ما یعنــی قرآن مجید 
بــه کار رفته و خداوند متعال ســؤاالت و 
پرســش های افراد از پیامبــر )صلی اهلل 
علیه و آله( را با این واژه بیان داشته است.

»یَســَتفُتونََک فی النِّســاِء ُقِل اهلُل یُفتیکم 
فیِهن« ، »یَســَتفُتونََک ُقــِل اهلُل یُفتیکم 
فــی الِکاللَِۀ« که ایــن روال در عصر ائمه 
بزرگوار دین ادامه داشته و تا عصر غیبت 
و روزگار فقاهــت ایــن روش ادامه پیدا 
کرده و قســمت عمده  ای از دســتاوردها 
و آثار فقهی و علمی دوران ما بر اســاس 
همین الگوی قرآنی و دینی است و فقهای 
هر عصری به پرســش ها و سؤاالت مردم 
کــه در قالب اســتفتاء مطرح می  شــده 
به شــکل افتاء جواب مــی  فرمودند، که 
آیت  جدید«  »اســتفتائات  کتاب4جلدی 
اهلل العظمــی مــکارم شــیرازی )مدظله 
ازاین دســت  العالی( نمونه ای برجســته  

مسائل است.

»استفتائات جدید« در یک نگاه

»اســتفتائات جدید«، کتابی اســت چهار 
جلدی به زبان فارســی که حاوی بیش از 
هزاران پرســش  فقهی با پاسخ  های آیت 

  اهلل  العظمی مکارم شیرازی است.

ایــن کتاب حاصل جلســات چندســاله 
معظــم،  اســتاد  اســتفتا«  »شــورای 
مرجع عالیقــدر حضرت آیــه اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی مد ظله العالی می باشد، 
این جلســات که در محضر معظم له و با 
شــرکت جمعی از علمــای محترم حوزه 
قــم تشــکیل می شــد، عهده دار  علمیه 
جوابگویی اســتفتائاتی بود که از داخل و 

خارج از کشور به دفتر معظم له می رسید.

اهمیت بسیاري از این پرسش ها در عصر 
ما از یک سو و پاسخ هاي واضح و شیواي 
معظم له از سوي دیگر، سبب گردید این 
مجموعــه که از بین ده ها هزار اســتفتاء 
واصله به دفتر  معظم له انتخاب شده، پس 
از موضوع  بندي، تلخیص و هماهنگ   سازي 
عبارات، به صورت یک کتاب منتشر گردد 
و نیاز هاي جامعه به این پاســخ ها را نیز 

برآورده نماید.

الزم به ذکر اســت که بر اثــر زیاد بودن 
استفتائات، روزانه دو جلسه استفتا تشکیل 
می شــد و اســتفتائات به رؤیت معظم له 
می رســید و آن مرجــع عالیقدر، با صبر 
و حوصله کافــی اصالحاتی در آن لحاظ 
می کردند به سؤاالت جواب می دادند ، به 
گونه  ای که گاهی از اوقات پاســخ به یک 

سؤال تمام وقت جلسه را می گرفت.

از آنجــا که متن این کتــاب بر معظم له 
عرضه شــده و ایشــان به اصــالح برخی 
موارد اقدام کــرده  اند، لذا در مواردی که 
اختالفی میان پاســخ مطرح شده در این 
کتاب با پاســخی در کتاب دیگر ایشــان 
وجود داشــته باشــد، متن این کتاب بر 
ســایر پاسخ  های معظم له در سایر کتاب  

ها، مقدم بوده و ارجحیت دارد.

ساختار کلی کتاب

کتــاب دارای مقدمه و محتــوای مطالب 
در چهار جلد اســت؛ مسائل مطرح شده 
در کتــاب، طیف گســترده ای از احکام 
عبــادات، معامالت، مســایل سیاســی و 
حکومتی احکام بانک ها، احکام مســاجد، 
ورزش، شعبده  پزشکی،  مسائل  عزاداری، 

بازی و موسیقی را شامل می شود.

احکام تقلید، احکام طهارت، احکام نماز، 
احکام روزه، احــکام خمس، انفال، جهاد، 
امر به معروف و نهی از منکر، کسب  های 

حرام، شــطرنج و آالت قمار، موســیقی و 
غنا، رقص، دســت زدن، فیلــم و عکس 
نامحــرم، آنتن  های ماهــواره  ای، تئاتر و 
سینما، نقاشــی و مجسمه سازی، سحر و 
شعبده و احضار ارواح و جن، بخت آزمایی، 
رشــوه، مسائل پزشــکی، تعلیم و تعلم و 
آداب آن، حقوق چــاپ تالیف و کارهای 
هنری، تجارت با غیر مسلمان، کار کردن 
در دولــت ظالم، لباس شــهرت و احکام 
پوشــش، تقلید از فرهنگ غربی، مصرف 
دخانیات و مواد مخدر، تراشــیدن ریش، 
حضــور در مجلس معصیت، دعانویســی 
و اســتخاره، احیاء مناســبت های دینی، 
مسائل متفرقه، احکام تجارت، احکام ربا، 
حق شــفعه، اجاره، ضمان، رهن، شرکت، 
هبه، دین و قــرض، صلح، وکالت، صدقه، 
عاریــه و ودیعه، وصیــت، غصب، حجر و 
نشانه  های بلوغ، مضاربه، احکام بانک  ها، 
قوانیــن و مقررات دولتــی، وقف و احکام 
قبرستان و ... از موضوع  هایی هستند که 
معظم له در این کتاب به آنها پاســخ داده 

 اند.

گزارش محتوایی اثر جلد اول در یک نگاه

جلــد اول کتاب در چهــل و هفت فصل 
تدوین شــده اســت، مولّف قبل ازنگارش 
محتــوای اصلی کتــاب به ارائــۀ مقدمه 
ای دربارۀ استفتاء، پیشــینه و جاذبه آن 
اهتمام ورزیده اســت، در پایان کتاب نیز 
حیات علمی، سیاســی، خدمــات و آثار 

معظم له بیان شده است.

ســازی،  مجســمه  رقــص،  موســیقی، 
هیپنوتیزم، شــعبده بازی، فــال گرفتن، 
احــکام شــکارحیوانات، مســائل بانکی، 
مسائل مرتبط با پیوند اعضاء، سقط جنین 
و تغییر جنسیت از مهم ترین عناوین جلد 
اول کتاب محسوب می شود که معظم له 

به سواالت مربوط به آن پاسخ داده اند.

تشخیص عرف در باره موسیقی

معظم له در پاســخ به این ســوال که چه 
نوع موســیقی  حرام است؟ موسیقی  های 
مناســب مجالس لهــو و فســاد را حرام 
دانسته و غیر آنها را حالل برشمرده است 

و تشــخیص آن را با مراجعه به عرف عام 
امکان پذیر دانسته است.

حکم شعبده بازی

در بخشی از جلد اول کتاب پرسیده شده 
است: شعبده بازی را به عنوان کسب قرار 
دادن چــه حکمی دارد؟ آیا شــرکت در 
مجلس یا محفلی که در آنجا شعبده بازی 

می شود اشکال دارد؟

جواب: بازي هایی که بــه عنوان نمایش 
و ســرگرمی و تفریــح در بعضی مجالس 
مشــاهده می شود که تردســتی و زرنگی 
شــخص را نشان می دهد و غرضی جز آن 
در کار نیســت اشکالی ندارد. اما اگر برای 
اغفال مردم باشــد نوعی از سحر است که 
کسب آن حرام و حضور در آن مجلس هم 

حرام است.

آیا اهدای عضو حرام است؟

ســوال: اگر شــخصی وصیت کنــد بعد 
از وفاتــش، اعضای قابــل پیوندش را به 
بیماران پیوند زنند آیــا مجاز به این کار 
هستیم؟ اگر موجب نجات جان مسلمانی 
از مرگ یا بیماری مهمی بشود جایز است.

آیــا پیوند عضو از فــردی که دچار مرگ 
مغزی )با توجه  به نظــر متخصصین با از 
کار افتادن مغز، کلیه اعضای بدن نیز پس 
از ساعتی از کار می افتد( شده است، جایز 

است یا نه؟

جواب: هرگاه مــرگ مغزی بطور کامل و 
مسلم باشد و هیچ گونه احتمال بازگشت 
بــه زندگی عادی وجود نداشــته باشــد، 
برداشتن بعضی از اعضا )خواه مانند قلب 
باشــد یا کلیه یا عضــو دیگر( برای نجات 
جان مسلمانی، مانعی ندارد، خواه وصیت 
به این کار کرده باشد یا نه ولی بهتر جلب 

رضایت اولیای میت است.

حکم تغییر جنسیت

ســوال: تغییر جنســیت از نظر شرع چگونه 
است؟

جــواب: تغییر جنســیت دو صورت دارد، 
گاهی صرفا ظاهری و صوری اســت یعنی 

اثری از آلت جنس مخالف در او نیســت 
فقــط یک جراحــی صــوری در او انجام 
می گیــرد و چیزی شــبیه آلــت جنس 
ایــن کار جایز  مخالف ظاهــر می گردد، 
نمی باشــد و گاه واقعــی اســت، یعنی با 
جراحی کردن عضو تناسلی مخالف ظاهر 
می شود، این کار ذاتاً جایز است و محذور 
شــرعی ندارد، مخصوصــاً در مواردی که 
آثار جنس مخالف در او باشد. ولی باید از 
مقدمات مشروع استفاده شود، یعنی نظر 
به عورت و لمس آن الزم نیاید مگر اینکه 
به حد ضــرورت همچون ضرورت مراجعه 
به طبیب رسیده باشد، که در این صورت 

جایز است.

ورزش بانوان

ســوال:1- فعالیــت های ورزشــی برای 
دختــران مدارس ابتدایــی، بدون رعایت 

حجاب اسالمی چه حکمی دارد؟

2- ورزش بانوان با رعایت حجاب اسالمی 
در انظــار عمومی )اجتماع مردان و زنان( 

چه حکمی دارد؟

3- در ورزش های انفرادی غیر تماســی 
)تنیس، بدمینتون و مانند آن( مسابقه یا 
تمرین خانم ها با آقایان چه حکمی دارد؟

4- آیا رعایت حجاب خانم ها در ســالن 
های ورزشی مخصوص بانوان، الزم است؟

5- موتور سواری و دوچرخه سواری خانم 
ها با پوشــش کامل اسالمی در خیابان ها 

و معابر عمومی چگونه است؟

6- آیا قبل از ســن تکلیــف، بازی کردن 
دختران با پسران مجاز است؟

7- مربیگــری مردان برای تعلیم بانوان تا 
چه حدی مجاز است؟

8- حــرکات هوازی و مــوزون زنان )که 
منجر به حرکات عضالت بدن می گردد،( 

بدون حضور نامحرم چه حکمی دارد؟

9- ورزش کــردن زنان با محارم خود چه 
حکمی دارد؟

10- تماشــای ورزش مردان توسط خانم 
ها چه محدودیت هایی دارد؟

سیری در کتاب 
»استفتائات جدید« 

اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(
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پاسخ معظم له به سواالت ده گانه مرتبط 
با ورزش بانوان: شــکی نیست که ورزش 
برای همه قشرها، اعم از مرد و زن، پیر و 
جوان الزم، و یکی از ضروری  ترین کارها 

برای حفظ سالمت محسوب می شود.

از این گذشــته، ورزش می تواند به عنوان 
سرگرمی سالم بســیاری از اوقات فراغت 
را پر کند، و انســان را از سرگرمی ناسالم 
بازدارد. ولی مســلم است که باید جهات 
شــرعی هم در ورزش مــردان و هم در 
ورزش زنــان رعایت شــود، و مســابقات 
ورزشــی هرگــز ایجاب نمی کنــد که ما 
فرهنــگ اســالمی را رها کــرده، دنبال 
فرهنــگ دیگران برویم. به طور کلی زنان 
می توانند در محیط هایی که مخصوص به 
خودشان اســت، با استفاده از لباس های 
مناسب، و با حفظ حجاب یا بدون حجاب 
شرعی، با توجه به این که جنس مخالفی 
در آنجا نیســت، ورزش کننــد. داوران و 
مربیان آنها نیز از میان خود زنان برگزیده 
شــوند، همان گونه کــه در مردان چنین 
است، و از ورزش هایی استفاده کنند که 

آسیب و زیانی به آنها نمی رساند. 

جلد دوم در یک نگاه

جلد دوم کتاب از یک پیشــگفتار و فصول 
پنجاه گانه تشکیل می شود، این مطالب با 
مبحث تقلید شروع شده و با مسائلی دربارۀ 

طب در فصل پنجاهم به پایان می رسد.

معظم له در فراز آغازین جلد دوم ، تحت 
عنوان »چه کســانی مقصرند؟« باانتقاد از 
عدم آشــنایی مردم با ساده  ترین مسائل 
شــرعی، وظیفه خطیر و بســیار با ارزش 
تبیین احکام الهی را به طالب و روحانیون 

گوشزد کرده است.

در ادامه استقبال مردم از جلد اول کتاب 
»اســتفتائات جدیــد« و تقاضــای مکرر 
بســیاری از خوانندگان مبنی بر انتشــار 
جلــد دوم ایــن کتاب، به عنــوان انگیزۀ 
اصلی تألیف جلد دوم کتاب »اســتفتائات 

جدید«، مورد تأکید قرار گرفته است.

طرح مســائل قضا، خرید و فروش اشیای 
نجس، معامــالت باطل، خریــد وفروش 

ارزهای خارجی، مســائل عزاداری، خرید 
و فــروش حیوانات حرام گــوش، احکام 
پوشــش، مســائل متفرقه ازدواج، احکام 
دیات و شبیه ســازی از أهم عناوین جلد 

دوم کتاب به شمار می آید.

حکم شرعی خرید و فروش ارز

ارزهــای  و  دالر  ســوال: خریدوفــروش 
خارجی در بازار آزاد چه حکمی دارد؟ آیا 

چنین کسبی حالل است؟

جواب: خریدوفــروش ارزهای مختلف که 
مثال دالر را بــا اســکناس مبادله کنند، 
چنیــن معاملــه  ای صحیح اســت. البته 
آنچه بر خالف مقررات حکومت اسالمی و 
مصالح کشور در مورد این گونه معامالت 

است مجاز نیست.

البتــه معظم له بــه اســتفتائی پیرامون 
»حکــم خریــد و فروش ســکه و ارز در 
شــرایط بحران و التهاب بــازار« اینگونه 
پاســخ دادند:بهتر این است که در شرایط 
ناسالم  کنونی احتیاط شود زیرا معامالت 

به نظر می رسد. 

هشدار درباره سوءاستفاده از عزاداری

معظم له در پاســخ به استفتائی پیرامون 
برخی دسته جات عزاداری حضرت ابا عبد 
اهلل الحســین )علیه السالم(، که به نحوی 
مقدمه فســاد محســوب شــوند، مراسم 
عزاداری سید الشــهداء )علیه السالم( را 
از بزرگ ترین شــعائر دینی دانســت که 
جلوی بسیاری از توطئه  های دشمنان را 
می گیرد، و هرگز نباید تعطیل شود؛ ولی 

جلوی سوء استفاده  ها را باید گرفت.

احکام پوشش 

درجلد دوم کتاب، در مورد حد پوشــش 
مردان آمده است: سر و گردن و مقداری 
از پا و مقداری از دست و آرنج که متعارف 
و معمول است را می توانند بیرون بگذارند 
و اســتفاده از لباس  های آســتین کوتاه 

معمولی نیز اشکال ندارد.

در مورد حدود پوشــش بانــوان نیز آمده 
است: برای حجاب اسالمی کافی است که 
تمام بدن را با لباس مناســب )بجز گردی 

صورت و دست ها تا مچ( بپوشانند.

جلد سوم در یک نگاه

جلد سوم اثر نیز باهمین ترتیب در فصولی 
پنجاه گانه با بیان احکام تقلید آغاز شده 

و با مسائل متفرقه پایان پذیرفته است.

رویت هالل، صفــات قاضی، تجارت های 
حرام و باطــل، احضــار ارواح، عزاداری، 
والیت فقیه، مقدار ســود در معامله، اواق 
بهادار، پورســانت،احکام ســرقت، قاچاق 
کاال، ارتباط زن و مرد، احکام دیه، احکام 
بانک ها و صندوق های قرض الحسنه،روان 
درمانی، تلقیح مصنوعی، کپی رایت، حق 
نگهداری  و  مطبوعاتی  جرایــم  االختراع، 
حیوانات، مهم ترین عناوین مطروحۀ جلد 
سوم کتاب »استفتائات جدید« می باشد.

حکم شرعی »احضار روح«

ســوال: نظر حضرتعالــی در مورد احضار 
ارواح چیســت؟ آیا عقاًل ایــن کار امکان  
پذیر اســت؟ و چنانچه ممکن باشد، آیا از 

دیدگاه شرع مجاز است؟

جواب: این کار عقال امکان پذیر است، ولی 
شــرعاً جایز نیست، و مفاسد زیادی به بار 

می آورد.

پاسخی به شبهه مطلقه بودن والیت فقیه 

معظم له در راســتای پاســخ به شــبهه 
مطلقه بودن والیت فقیه، حدود اختیارت 
ولــی فقیه را اینگونه تبیین کرده اســت: 
ظاهراً تمام کســانی که در رابطه با والیت 
فقیه بحث کــرده  اند، حتــی امام راحل 
قدس ســره آن را مقید به رعایت مصالح 
مســلمین نموده  اند. هیچ کس نمی گوید: 
»اگــر مصلحت مســلمین جنگ اســت، 
فقیه حق دارد حکــم به صلح کند، و اگر 
مصلحت مســلمین صلح است، فقیه حق 
دارد بر خالف آن، دســتور جنگ بدهد«. 
اصوال این والیت برای حفظ مصالح اسالم 
و مسلمین اســت، نه بر خالف آن. وقتی 
این اصل را بپذیریم، محدوده والیت فقیه 
از مطلقه،  مشــخص می شــود. و منظور 
همــان مطلقه در دایره مصالح اســالم و 
مســلمین اســت. حتی درباره معصومین 

علیهم الســالم نیز مســأله غیــر از این 
نیست. امام حســن علیه السالم به خاطر 
مصالح اسالم و مسلمین صلح کرد. و امام 
حسین علیه السالم به خاطر مصالح اسالم 

و مسلمین جنگید، و شهید شد.

حکم شرعی حقوق کارمندان بانک ها

ســوال: این جانب مقلد حضرتعالی بوده و 
در یکی از بانک ها مشغول به کار هستم. 
متأســفانه از ســال 1373 به این طرف، 
ایجاد سیاست سودآوری بانک، و پرداخت 
تسهیالت به روش مانده، باعث گردید که 
چنــدان نظارتی بر عقود اســالمی انجام 
نگیرد. لذا برخی از عقدها، عمداً یا سهوا، 
با اطالع یا بدون اطالع، به صورت صوری 
انجام می گیرد، و اثــر وضعی این جریان 
در زندگــی ما به وضوح آشــکار گردیده 
است. امروز که حقیر برای جنابعالی نامه 
می نویســم یقین دارم کــه درآمد بانک 
مخلوطی از حرام و مباح اســت، و حقوق 
ما نیز مستقیما از درآمد همین تسهیالت 
پرداخت می شود. ... آیا صحیح است که با 

این وضعیت به کار در بانک ادامه دهم؟

 جواب: کار کردن در بخشــی که سود را 
بــا عقود صوری می گیرند، جایز نیســت؛ 
ولی در بخش های دیگر اشکالی ندارد. و 
حقوقی که به شما می دهند، اگر در مقابل 
کار حالل باشد و یقین به حرام بودن عین 

آن حقوق نداشته باشید، اشکالی ندارد.

حکم شرعی »رحم اجاره  ای«

سوال: خانمی بر اثر تزریق آمپول، از مرد 
بیگانه  ای حامله شده، )و به اصطالح رحم 
خود را اجاره داده،( و پس از وضع حمل، 
فرزند را به صاحــب نطفه می دهد. حکم 

این مسأله چیست؟ 

جــواب: تزریق نطفه مــرد اجنبی به زن 
اجنبی حرام است. و بچه  ای که از ترکیب 
این دو نطفه متولد می شــود، حکم فرزند 
نامشــروع دارد. ولی اگر نطفه مردی را با 
نطفه همســر شــرعی اش در خارج رحم 
ترکیــب کننــد، و در رحــم زن دیگری 
پــرورش یابد، فرزند مشــروع و متعلق به 
صاحبان نطفه اســت. ولی این کار جز در 

موارد ضرورت، اشکال دارد.

حکم شرعی نگهداری سگ  در خانه

ســوال: بازی با سگ، و نگهداری از آن در 
خانه  ها، و همراه داشتن آن در ماشین ها 
و خیابان ها، کــه نوعی تقلید از بیگانگان 

است، چه صورتی دارد؟

جــواب: ترویــج این گونــه فرهنگ غلط 
بیگانگان جایز نیســت. البته اگر پاکی و 
نجاست رعایت شــود، و بودن آن حیوان 
در خانه فایده  ای داشــته باشــد، مانعی 
ندارد. ولی روشی را که غربی  ها در مورد 

سگ دارند، اسالم هرگز نمی پسندد.

جلد چهارم در یک نگاه

جلد چهارم اثر نیــز مانند مجلّدات دیگر 
کتــاب، در فصول چهل و شــش گانه با 
احکام تقلید آغاز شده و با مسائل متفرقه 

پایان پذیرفته است.

احــکام چیزهای نجــس، خرید و فروش 
ســگ، معامــالت هرمــی و شــبکه ای، 
معامله سالح های کشتار جمعی، سحر و 
جادو، معامــالت بورس، بازاریابی، تجارت 
جهانــی، معامالت اینترنتــی ارز، معاملۀ 
چک، حق دالل و بنــگاه، کودک آزاری، 
فرزندخواندگی، آرایش زنانه برای مردان، 
اعتباری، جریمه دیرکرد، زیر  کارت های 
میزی، تعیین جنسیت، پناهندگان، تکدی 
گری، ترور، گــروه های منحرف و محیط 
زیســت از مهم ترین عناوین مطروحه در 

جلد چهارم می باشد.

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

معظم له در بیان حکم شــرعی بازاریابی 
شــبکه ای، اینگونه می نویسد: هیچ کس 
با تجارت الکترونیک سالم مخالف نیست، 
تمام ســخن دربارۀ کســانی است که از 
شــرایط شــرعی تخلّف می کنند و آن را 
مثاًل با ربا می آمیزند. و در مورد بازاریابی 
شــبکه ای تنهــا کســی که مســتقیماً 
بازاریابی می کند یعنــی ردیف اّول حق 
گرفتن پورســانت را دارد و در این صورت 

اشکالی نخواهد داشت.

حکم شرعی سحر و جادو 

معظم له در پاســخ به استفتائی پیرامون 
ســحر و جــادو اینچنین فرموده اســت: 
هرچند ســحر و جادو بــه تصریح قرآن 
مجیــد حقیقت دارد، ولــی غالب آنچه را 
مردم ســحر و جــادو می داننــد اوهام و 
خیاالتی بیش نیســت. بــرای رفع آن هر 
روز پنج مرتبه آیت الکرســی را بخوانید و 
بــه خود و اطرافیانتان بدمید و هر روز هر 
چند به مقدار کمی صدقه دهید و بر خدا 

توّکل کنید.

حکم شرعی فعالیت در بورس

پیرامون حکم شرعی شرکت در معامالت 
بورس آمده اســت: هر گاه ســهام مربوط 
به کارخانه هایی باشــد که وجود خارجی 
دارد و مقدار سهم و قیمتآن کاماًل روشن 

باشد مانعی ندارد. 

حکم ازدواج با فرقه علی الّلهی

اخیراً برای دخترم خواستگاری پیدا شده 
که از فرقۀ علی اللهی می باشــد، به نظر 
افرادی چه  ازدواج؛ چنیــن  حضرتعالــی 

حکمی دارد؟

وصلت بااعضــای فرقۀ علــی اللّهی جایز 
نیســت. و اگر آن جــوان منکر ضروریات 
اسالم است، مســلمان نیست و عقد یک 
دختر مســلمان با او جایز نمی باشــد و 
باطل است مگر این که آن جوان راه خیر 
و ســعادت را در پیش گیــرد و به افتخار 

اسالم درآید.

حکم آرایش زنانه توسط مردان

سوال: مدتی است بعضی از آرایشگاه های 
مردانه از آرایش های اختصاصی بانوان از 
قبیل برداشــتن ابرو، مش کردن موها و 
مانند آن اســتفاده می کنندحکم این نوع 

آرایش ها برای مردان چیست؟

جــواب: هر گونه کاری که ســبب شــود 
مردان به شکل زنان درآیند جایز نیست.

کارسیاه در دوران پناهندگی؟!

ســوال: درآمــد برخــی از پناهنــدگان 
کشورهای غربی کفایت هزینه های آنان و 
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خانواده هایشان را نمی کند؛ بدین جهت 
بدون اطالع دولت مشغول به کاری در آن 
کشــور می شوند، که این کار را کار سیاه 
می نامند، چون اگر دولت متوّجه شود که 
آن شــخص قدرت کارکردن دارد، حقوق 
پناهندگی اش را قطع می کند. نظر شما 

در این مورد چیست؟

جواب: با توجه به مفاسد زیادی که بر این 
کار مترتب می شود، این کار جایز نیست.

حکم شرعی تعیین جنسیت

ســوال: اینجانب فوق لیســانس مامایی، 
برای برخی خانم ها کــه متقاضی فرزند 
خاصی)دختر یا پســر( می باشــند، سه 
ماه قبل از بارداری به ســه روش رعایت 
رژیم غذایی برای زن، تعیین روز نزدیکی 
و شستشــوی مهبل و دهانــۀ رحم خانم 
انتخاب جنســیت می کنم، بــا توجه به 

مطالب فوق نظر شما چیست؟

جــواب: چنانچــه مــوارد بــاال رابا دقت 
انجام دهید مانعی ندارد؛ ولی در مســألۀ 
شستشــوی دهانۀ رحــم در صورتی که 
مســتلزم نگاه یا لمس باشــد شرعاً جایز 
نیســت مگر این که واقعاً ضرورتی در کار 

باشد.

وضعیت کتاب

 گفتنی است در فراز آغازین همۀ مجلدات 
کتاب قبل از پاســخ به استفتائات،مطابق 
روال معمــول بســیاری از رســاله های 
عمل  تعالــی؛  »بســمه  عبارت  عملیــه، 
بــه این اســتفتائات مجــزی و مبرء ذمه 
اســت؛ إن شــاءاهلل«، به خط مبارک آیت 
العظمی مکارم شــیرازی نقش بسته  اهلل 
اســت، در ادامه عبارت »قم- ناصر مکارم 
شــیرازی« ذکر گردیده و ســپس به مهر 
دفتــر آن مرجع عالی مقام ممهور شــده 

است.

هم چنین فهرســت مطالب در مجلدات در 
آغــاز همان جلد ذکر شــده و پس از اتمام 
محتوای اصلی کتاب، زندگی نامه معظم له 

به نحو اجمالی و مختصر بیان شده است.

الزم به ذکر است این اثر نفیس، با تنظیم 

و تدوین ابوالقاســم علیان نژادی در سال 
1385 ش در چهار جلد، به زبان فارسی، 
مجموعاً در 2150 صفحه در قطع وزیری، 
از سوی انتشــارات امام علی بن ابیطالب 
)علیه الســالم(. منتشر شده، و هم اکنون 

مرتباً تجدید چاپ می شود. 

این اثر فاخر به زبــان عربی نیز ترجمه و 
چاپ شده است.
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پرسش: چــرا خداوند در روز عاشورا امام 
حسین )علیه السالم( و یارانش را با امداد 
های غیبی یاری ننمود؟! آیا اینکه خداوند 
انبیاء حتي پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه 
وآلــه( را به وســیله امداد هــاي غیبي و 
مالئک یاري نمود، ولي امام حسین)علیه 
الســالم( را تنها و بي یاور گذاشــت، بي 

عدالتي نیست؟!

همیشه  نیست  قرار  اوال:  اجمالی:  پاسخ 
ظلم از طریــق امدادهای غیبــی از بین 
برود؛ بلکه از آنجا که خداوند جریان امور 
عالم را از راه جریان اســباب و مســببات 
قرار داده است، اصل بر این است که خود 
انسان ها برای مبارزه با ظلم تالش کنند. 
اگر قرار باشــد ظالمان را خدا نابود کند 
طــرف مقابل آنها برای چه آفریده شــده 
اند؟! کربال و عاشــورا نیز فرصت آزمودن 
مسلمانان مدعی آن جامعه بود که بیشتر 

آنها »رفوزه« شدند.

ثانیــا: انبیــاء و اولیــاء بوســیله مصائب 
»امتحان« می شــوند و به تناسب رنجی 
که تحمل می کنند، »ترفیع درجه« پیدا 
می کنند؛ »هر کــه در این بزم مقرب تر 
است *** جام بال بیشترش می دهند«.

ثالثا: اگر هر عمــل ظالمانه ای، بالفاصله 
جزا داده شــود، هیچ کــس جرأتی برای 
بروز اراده واقعی و باطنش نخواهد داشت 
و با پدیــد آمدن حالتی شــبیه به جبر، 
اختیار و جســارت هر کس برای انتخاب 
آزادانه اعمال از بین خواهد رفت و مجاِل 
کامــل شــدِن »حّجت« روز جــزا فراهم 

نخواهد آمد.

رابعا: روایاتی وجود دارد که نصرت مالئک 
الهــي در کربال به یاری امام حســین)ع( 
آمد ولی ایشــان نپذیرفت و بین پیروزی 
بر دشــمنانش و لقای پروردگارش، لقای 
پروردگارش را برگزید. خامســا: اگر امام 
پیروزی ظاهری از طریــق معجزه را می 

پذیرفت، دیگر نمی توانست براي بشریت 
نقش »الگو« را ایفا نماید.

پاســخ تفصیلی: ســّنت یاری انبیاء با 
امدادهای غیبی الهی:

در مبارزه بســیاری از انبیاء بر علیه ظلم 
و اســتبداد همیشــه امدادهای غیبی نیز 
به کمــک آنها می آمد، بــه عنوان مثال 
السالم(  موســی)علیه  مبارزه حضرت  در 
بارها عصای ایشــان به یاری ایشان آمد. 
همچنین آیــات و روایــات فراوانی گواه 
ایــن حقیقت اند که پیامبر اســالم)صلی 
اهلل علیــه وآلــه( در جنگ های شــان با 
امداد غیبی الهی یاری می شــده اند. به 
عنوان مثال در آیات ابتدای ســوره انفال 
به جریان یاری مســلمانان در جنگ بدر 
اشاره شــده اســت؛ در آیه 9 این سوره 
صراحتا بیان شده اســت: »إِْذ تَْسَتغیُثوَن 
ُکْم بَِألٍْف ِمَن  َُّکْم َفاْسَتجاَب لَُکْم أَنّي ُمِمدُّ َرب
الَْمالئَِکِۀ ُمْرِدفیَن«؛ )بخاطر بیاورید زمانی 
را کــه از پــروردگار خود اســتمداد می 
 کردید، و خداوند درخواست شما را اجابت 
نمود و فرمود من هزار فرشــته پی در پی 
به یاری شما می  فرستم(. حال سؤالی که 
به ذهن خطور می کند این اســت که این 
امدادهای غیبی چــرا در کربال به کمک 
امام حســین)علیه الســالم( نیامدند؟ آیا 
اینکــه خداوند انبیاء را به وســیله امداد 
هاي غیبي و مالئک یاري نمود، ولي امام 
حســین)علیه الســالم( را تنها و بي یاور 

گذاشت، بي عدالتي نیست؟!

در پاســخ به این سؤال به چند نکته الزم 
است توجه شود:

1( امداد الهی به اندازه »تالش« انسان ها 
وجــود دارد و پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
نیز همیشــه به وسیله امداد هاي غیبي و 

مالئک یاري نمی شد:

اولیــن نکته در بحث مبــارزه با ظلم این 

است که قرار نیست همیشه ظلم از طریق 
امدادهای غیبی از بین برود؛ بلکه از آنجا 
کــه خداوند جریــان امور عالــم را از راه 
جریان اسباب و مسببات قرار داده است، 
اصل بر این اســت که خود انسان ها برای 
مبــارزه با ظلم تالش کننــد و با یکدیگر 
متحد شوند. البته این وعده الهی همیشه 
پا برجاست که اگر مظلومان برای مبارزه 
بــا ظلم تالش خود را انجــام دهند یاری 
خداوند نیز پشــت و پناه آنها خواهد بود. 
همان گونه که قــرآن مجید در آیه 128 
َِّذیَن  َ َمَع ال سوره نحل می فرماید: »إِنَّ اهللَّ
وَن«؛ )خداوند با  َِّذیَن ُهْم ُمْحِســنُ اتََّقْوا َو ال
پرهیزکاران و نیکوکاران است(. نیز در آیه 
120 آل عمران می فرماید: »َو إِْن تَْصِبُروا 
ئاً«؛ )هرگاه  ُکْم َکْیُدُهْم َشــیْ َو تَتَُّقوا ال یَُضرُّ
شکیبایی و تقوا پیشه کنید مکر مخالفان 
به شما نمی رسد(. در آیه 51 سوره غافر 
َِّذیَن  َّا لََننُصُر ُرُســلََنا َوال نیز می خوانیم: »إِن
نَْیا«؛ )ما یقینا پیامبران  آَمُنوا فِي الَْحَیاِۀ الدُّ
خود و کســانی را که ایمان آورده اند، در 

زندگی دنیا یاری می دهیم(.

در مــورد پیامبران الهی نیــز امداد الهی 
همین شــرایط را داشته اســت و اینگونه 
نبوده است که همیشه از طریق امدادهای 
غیبی پیروز گردند و هیچ ســختی تحمل 
نکنند. حتی در مورد پیامبر اســالم)صلی 
اهلل علیه وآله( تا زمانی امداد غیبی خداوند 
به مسلمانان کمک می کرد که خودشان 
نیز مخلصانه بــرای پیروزی تالش کنند؛ 
اما در جایی که خود مســلمانان از مبارزه 
دست می کشــند و به دنبال هوا و هوس 
می روند امداد الهی نیز از آنها روی گردان 
می شود؛ چنانکه در جریان »جنگ احد« 
طبق وعــده خداوند مســلمانان در آغاز 
پیروز شــدند، ولــی سســتی و نافرمانی 
گروهی سبب شکست در پایان کار شد و 
ده ها مسلمان شهید شدند و پیامبر)ص( 
و امام علی)علیه السالم( و برخی دیگر از 

اصحاب نیز به شدت زخمی شدند. در آیه 
152 سوره آل عمران می خوانیم: خداوند، 
وعده  خود را به شــما، ]درباره پیروزی[، 
تحّقق بخشــید، ولی سســتی و اختالف 
و نافرمانی شــما در پایان سبب شکست 
شما شــد و تقصیر از شــما بود نه خلف 
 ُ وعده از سوی خدا. )1(»َولََقْد َصَدَقُکُم اهللَّ
ونَُهم بِإِْذنِِه ۖ َحتَّیٰ إَِذا َفِشلُْتْم  َوْعَدُه إِْذ تَُحسُّ
َوتََناَزْعُتــْم فِي اأْلَْمِر َوَعَصْیُتــم مِّن بَْعِد َما 
نَْیا  ا تُِحبُّوَنۚ  ِمنُکم مَّــن یُِریُد الدُّ أََراُکــم مَّ
َوِمنُکم مَّن یُِریُد اآْلِخَرَۀ ۚ ثُمَّ َصَرَفُکْم َعْنُهْم 
ُ ُذو َفْضٍل  لَِیْبَتلَِیُکــْمۖ  َولََقْد َعَفا َعنُکْمۗ  َواهللَّ
َعلَی الُْمْؤِمِنیَن«؛ )خداوند، وعده خود را به 
شما، ]درباره پیروزی بر دشمن در اُُحد،([ 
تحّقق بخشید؛ در آن هنگام که دشمنان 
را بــه فرمان او، به قتل می رســاندید؛ تا 
این که سســت شــدید؛ و در کار ]حفظ 
ســنگرها[ به نزاع پرداختید؛ و بعد از آن 
که خداوند آنچه را دوســت می داشــتید 
)از غلبه بر دشــمن( به شــما نشان داد، 
نافرمانی کردید. بعضی از شــما، خواهان 
دنیا بودند؛ و بعضی خواهان آخرت. سپس 
خداوند شــما را از غلبه بر آنان بازگرداند؛ 
]و پیروزی شــما به شکست انجامید؛[ تا 
شــما را بیازماید. و او شــما را بخشید؛ و 
خداوند نسبت به مؤمنان، دارای احسان و 

بخشش است(.

2( انبیاء و اولیاء بوسیله مصائب »امتحان« 
می شــوند و به تناســب رنجی که تحمل 

می کنند »ترفیع درجه« پیدا می کنند:

خداونــد متعــال بنابر حکمــت خویش 
انســان را در جهان آفرینش خلق کرده تا 
با »اختیار« و قدرت انتخاب خود مســیر 
»کمال« را بپیماید و به »سعادت ابدی« 
برسد. در مسیر رســیدن به چنین هدف 
واالیی، خداوند انســان را به آزمون های 
مختلف مــی آزماید تا انســان هایی که 
اعمــال برتری دارند، شناســایی گردند و 
بیابند.  اعمال  با آن  »جایگاهی متناسب« 
گرفتار شــدن به مصائب نیز در راســتای 
آزمایش و امتحان انسان ها می باشد و در 
این بین امتحان های اولیای خدا ســخت 
و ســنگین تر اســت؛ »هر که در این بزم 

مقرب تر اســت *** جام بال بیشــترش 
می دهند«.)2(

در روایتــی از امام صادق )علیه الســالم( 
نیز در این باره می خوانیم: »أََشــدُّ النَّاِس 
بَــاَلًء اأْلَنِْبَیاُء، ثُــمَّ اأْلَْوِصَیاُء، ثُــمَّ اأْلََماثِل 
 َفاأْلََماثِل«)3(؛)سخت ترین مردم به لحاظ 
بــال و گرفتاری پیغمبراننــد پس از آنان 
اوصیای خدا و ســپس به ترتیب صالحان 

از مردم هستند(.

البتــه انبیــاء و اولیــاء به تناســب بال و 
گرفتاری کــه تحمل می کننــد »ترفیع 
درجه« نیــز خواهند داشــت؛ چنانکه از 
رسول مکرم اســالم)صلی اهلل علیه وآله( 
نقل شــده اســت که فرمود: »إِنَّ َعِظیَم 
الَْباَلِء یَُکاَفُأ بِِه َعِظیُم الَْجَزاء«)4(؛ )حقیقتا 
بالی بزرگ به اجر بزرگ پاداش داده می 

 شود(.

امام حســین)علیه الســالم( نیز با وجود 
امکان امداد الهی حاضر به تحمل سختی 
ها شــد و به همیــن دلیل بــه باالترین 

درجات دست پیدا کرد.

3( قرار نیســت ظالمان همیشــه با امداد 
غیبی از بین بروند:

نکته دیگر درباره مجازات ظالمان بوسیله 
امداد غیبی این اســت کــه اگر هر عمل 
ظالمانــه ای، بالفاصله و به صورت فوری، 
جزا داده شــود، هیچ کــس جرأتی برای 
بــروز اراده واقعی و ظهور باطنش نخواهد 
داشــت و با پدید آمدن حالتی شــبیه به 
جبر، اختیار و جســارت هــر کس برای 
انتخاب آزادانه اعمال از بین خواهد رفت 
و مجاِل کامل شدِن حجِت روز جزا فراهم 
نخواهد آمد. از طرفــی خداوند گاهی به 
ظالمــان فرصت می دهد و ایــن امر در 
واقع زمینه بیشــتر و ســنگین تر شدن 
عذاب اخروی آنهــا را مهیا می کند. این 
همان موضوعی است که در ادبیات دینی 
به »سنت اســتدراج« و »امهال«؛ )مهلت 
دادن( معروف اســت. قرآن کریم در آیه 
178 ســوره آل عمران به همین ســنت 
الهی اشــاره کــرده و می فرمایــد: »َو ال 
َّما نُْملی  لَُهْم َخْیٌر  یَْحَســَبنَّ الَّذیَن َکَفُروا أَن

َّما نُْملی  لَُهــْم لَِیْزداُدوا إِثْماً َو  أِلَنُْفِســِهْم إِن
لَُهْم َعذاٌب ُمهیٌن«؛ )آنها که کافر شدند ]و 
راه طغیان پیش گرفتند[ تصّور نکنند اگر 
به آنان مهلت می  دهیم به سودشان است. 
ما به آنان مهلت می  دهیم برای این که بر 
گناهان خــود بیافزایند و برای آنها عذاب 
خوارکننده ایســت(. حضرت زینب)علیها 
الســالم( نیز در شــام و در پاسخ به یزید 
و یزیدیان که از جنایات خود خوشــحال 
بودنــد به همیــن آیه اســتدالل کردند.

)5( مهمتــر از همه اینها امتحانی اســت 
کــه مدعیان حق و ظلم ســتیزی باید از 
ســر بگذرانند؛ چرا که آنهــا نیز از قدرت 
و اختیار الزم برخوردار هســتند و تکلیف 
و حّجت برایشــان مشــخص شده است؛ 
اگر قرار باشــد ظالمان را خدا نابود کند 
طــرف مقابل آنها برای چه آفریده شــده 
اند؟! کربال و عاشــورا نیز فرصت آزمودن 
مسلمانان مدعی آن جامعه بود که بیشتر 

آنها رفوزه شدند.

4( روایاتی وجــود دارد که نصرت مالئک 
الهي در کربال به یاری امام حســین)علیه 

السالم( آمد ولی ایشان نپذیرفت:

در صحنه کربــال با اینکــه کوفیان خلف 
وعده کردند و با تبعیت از هوا و هوس امام 
حسین)علیه السالم( را تنها گذاشتند، اما 
اینگونه نبــود که امداد الهی به کمک امام 
حسین)علیه السالم( نیامده باشد. در منابع 
اســالمي، درباره کمک و نصــرت الهي به 
ایشان روایاتي آمده است، براي نمونه امام 
صادق)علیه اســالم( فرمودند: »چون امام 
حسین)علیه السالم( با عمر بن سعد تالقی 
نمودند و جنگ بر پا شــد، خداوند نصرت 
خود را فرو فرســتاد تا آن جا که بر ســر 
حسین)علیه اسالم( سایه گسترد، و آن گاه 
امام مخیر شــد بین پیروزی بر دشمنانش 
و بین مالقات و لقای پروردگارش، او لقای 
پروردگارش را برگزیــد«.)6( یا در روایت 
دیگري از امام صادق)علیه اســالم( آمده 
اســت: »چهار هزار فرشــته نازل شدند تا 
همراه امام حســین)علیه السالم( بجنگند، 
ولي به آنــان اجازه جنگیدن داده نشــد. 
دوبــاره اذن گرفتند و فــرود آمدند و این 

حکمت های عدم امداد الهی در کربال؟!
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وقتي بود که امام حســین)علیه الســالم( 

شهید شده بود...«.)7(

ضمن اینکه زنده ماندن امام ســجاد)علیه 
اتفاقاتــی که در  الســالم( و همچنیــن 
شــام افتــاد و باعث شــد مظلومیت امام 
طریق خطبه  از  الســالم(  حســین)علیه 
های امام ســجاد)علیه السالم( و حضرت 
زینب)علیها الســالم( بــه جهانیان ثابت 
شــود، خود نمونه ای از »امــداد الهی« 
اســت؛ لذا می بینیم امام حســین)علیه 
اسالم( با اینکه در ظاهر شکست خوردند 
اما در حقیقــت پیروز شــدند. قیام های 
خونین پس از حادثه عاشــورا نیز ســند 
گویای ایــن حقیقت اند که پیروز حقیقی 
کربال امام حســین)علیه السالم( و یاران 

ایشان بودند.)8(

5( اگر امــام پیروزی ظاهــری از طریق 
معجــزه -که بــراي مردم عــادي مقدور 
نیست- را می پذیرفت، دیگر نمی توانست 

براي بشریت نقش الگو را ایفا نماید:

امام حسین)علیه السالم( پیروزي حقیقي 
آن هــم بــا تحقق حکمت هــاي الهی را 
بر پیــروزی ظاهري از طریــق معجزه و 
امدادهــای غیبی برگزینــد، لذا هم میان 
مســلمانان و هم در میان آزادي خواهان 
غیر مســلمان، جایگاه بلنــدي یافت که 
با این شــهادت مظلومانه، معنا و الگویی 
واال از ایمان و عشــق به پــروردگار را به 
جهانیان ارائه نمود و موجب شد تا جریان 
ماندگار و پایداري را همراه با جان فشانی 
ها در راستاي حفظ آموزه هاي وحیانی و 

ظلم ستیزی ایجاد نماید.

اینکــه در واقعــه منحصر به فــرد کربال 
امداد  از  اسالم(  سیدالشهدا)علیه  حضرت 
های الهی اســتفاده نکــرد، )در حالي که 
بدون شک امام توان و قدرت داشت که با 
معجزه و قدرت والیي که از طرف خداوند 
داشــت، بر دشــمنان غلبه پیدا نماید و 
حتي نیازي به کمک مالئکه نیز نداشت(، 
مربوط به معرفت واالي امام است. ایشان 
بــا هدایت الهی حکمت هــاي فراواني را 
مد نظر داشــته اند؛ اگر پیروزي ظاهري 

حاصل مي  شــد، دیگر امام حسین)علیه 
السالم( براي بشــریت نقش پیشوا و الگو 
را ایفــا نمي  کرد. اگر از معجزه اســتفاده 
کرده بود - در حالیکه معجزه براي مردم 
عادي مقدور نیست - انگیزه های مردمی 
بــراي قیام در برابر ظالمان به خاموشــي 
مي گرائیــد. اما قیام امام حســین)علیه 
السالم( آن هم در شرایط سخت و جنگ 
نابرابر، بهترین الگوي جنبش هاي عدالت 
طلبي، ظلم ســتیزي و آزادی خواهی در 
جهان شــد، تا حدی که نه تنها شیعیان 
بلکــه بســیاری از آزادی خواهان جهان 
ماننــد گاندی )رهبر موفــق هندی ها( و 
محمدعلی جناح )رهبر موفق پاکستان( و 
... نیز امام حسین)علیه السالم( را الگوی 
خود قرار دادنــد و در اهداف خود موفق 

شدند.)9(

این قیام به جهت تحمل مصائب و مشکالت 
دشــوار اهل بیت در صحنه کربال، از نظر 
بُعد تربیتي نیز مهم اســت؛ زیرا عملکرد 
السالم(،  صحیح حضرت سیدالشهدا)علیه 
یاران و خانواده وی در مقابل این مصائب، 
الگوي مناســبي بــراي شــکیبایی دیگر 
مومنان می باشــد و آنان با الگوگیري از 
آن حضرات و ذکر این مصایب، دشــواری 

ها را راحت تر تحّمل کرده و در مقابل آن 
صبر پیشه می کنند.

پی نوشت:
)1(. پیام قرآن، مکارم شیرازی، ناصر، دار الکتب االسالمیه ، تهران، 

1386 هـ ش، چاپ نهم ، ج  4، ص443. 
)2(. انوار هدایت، مجموعه مباحث اخالقی، مکارم شیرازی، امام علی 

بن ابی طالب)علیه السالم (، قم، 1390 هـ ش، چاپ اول ، ص 84. 
)3(. الکافی، محمد بن یعقوب  کلینی، دار الکتب اإلسالمیۀ، تهران ، 

سال 1407 هـ ق، چاپ چهارم، ج 3، ص 634. 
)4(. بحاراالنوار، مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، دار احیاء التراث 

العربی، بیروت، 1403هـ ق، چاپ دوم، ج  45، ص 133. 
)5(. لهوف، سید بن طاووس، ترجمه میر ابوطالبي، سید ابوالحسن، 

انتشارات دلیل ما، قم، 1380 هـ ش، چاپ اول، ص 189-188. 
)6(. امالي، ابن بابویه، محمد بن علی ، ترجمه کمره اي، محمد باقر، 

اسالمیه، تهران، 1376 هـ ش، چاپ ششم، ص 638. 
)7(. این روایت در »کافي« مرحوم کلیني نیز آمده است: »...أَنَّ 
َ فِي نُْصَرتِِه َفَأِذَن لََها َو َمَکَثْت تَْسَتِعدُّ لِلِْقَتاِل َو  الَْماَلئَِکَۀ َسَألَِت اهللَّ

تُُه َو ُقِتَل...«؛ الکافي،  ُب لَِذلَِک َحتَّی ُقِتَل َفَنَزلَْت َو َقِد انَْقَطَعْت ُمدَّ تََتَأهَّ
کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، دار کتب اإلسالمیۀ، تهران، 

1407 هـ ق، چاپ چهارم، ج 1، ص 283 و 284. 
)8(. ر.ک: عاشورا ریشه  ها، انگیزه  ها، رویدادها، پیامدها، مکارم 

شیرازی، ناصر، مدرسه امام علی بن ابی طالب)علیه السالم(، قم،  
1387 هـ ش، چاپ پنجم، ص 676-665. 

)9(. همان، ص 663.
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وقف قسمتی از مسجد برای هیأت یا حسینیه
پرسش: در جوار مسجد خانه  ای قدیمی وجود دارد که مالک 
آن، آن را به مســجد اهدا نموده و حال مســجد نیاز به توسعه 
پیدا کرده اســت، در قسمت غربی مســجد چهار صّفه و غرفه 
وجــود دارد، آیا جایز اســت آن صّفه و غرفه  هــا را به صورت 
مجــّزی به نام هیأت چهارده معصوم وقف  و صیغه جاری کرد؟

پاسخ: صّفه  ها و غرفه  های مسجد متعلّق به خود مسجد است 
و نمی  توان آن را وقف مجّدد کرد. 

استفاده از حسینیه جهت ورزش و کار فرهنگی
پرسش: استفاده از حســینّیه هایی که در طول سال فقط ایّام 
خاّصــی برنامه دارد، جهــت ورزش و کار فرهنگی برای جذب 

جوانان جایز است؟

پاسخ: جایز نیست؛ باید مکان مناسب دیگری برای این کارها 
در نظر گرفته شود.ولی تشکیل کالس های دروس قرآن وعقاید 

و مانند آن در آنجا اشکال ندارد. 

استفاده از زمین گرفته شده برای حسینیه در غیر مصرف 
حسینیه

پرسش: عّده ای از معتمدین محل، زمینی را از سازمان زمین 
شــهری برای حسینّیه گرفته اند. اّما نه سند آن به نام خورده، 
و نه از آن ســازمان پیگیری شــده اســت. حال اگر کسی، یا 
کســانی، پیگیری نمایند و این زمین را به عنوان حســینّیه به 
نام خود نمایند، ولی مورد اســتفاده دیگری مانند کتابخانه، یا 
باشــگاه ورزشی، یا کلوپ، یا ســینما، و مانند آن قرار دهند 

چه حکمی دارد؟

پاســخ: باید آن را در همان راهی بکار گیرند که توافق بر آن 
شده است.

عدم جواز اجاره ظروف حسینیه
پرسش: آیا می توان ظروف حسینّیه را برای جشن عروسی، یا 

جهت ولیمه دادن اجاره یا امانت داد؟

پاســخ: جایز نیست؛ مگر این که به هنگام وقف چنین چیزی 
شرط شده باشد.

اموالی که به حسینیه ها هدیه می شود
پرســش: اگر چیزی را به حســینیه هدیه کننــد و یا جهت 
اســتفاده مردم در حسینیه قرار دهند بدون این که نذر داشته 

باشند،آیا این هم حکم وقف را خواهد داشت؟

پاسخ: چــون ما وقف را مشروط به صیغه نمی دانیم و با ِصرف 
عمل نیز وقف صورت میگرد این هم وقف محســوب می شود و 
خارج کردن آن از محل وقف جایز نمی باشــد. البّته باید توجه 
داشــت اگر وقف بودن ثابت نباشد، حداقل هدیه به محل وقف 
اســت که باز هم خروج مال هدیه از آن محل جایز نیست؛ مگر 
اینکــه متعارف بین مــردم در آن منطقه این باشــد که اموال 
مربوط به حسینیه یا امثال آن، هم برای خود آن محل استفاده 
می شــود و هم برای مراســم های آن منطقه اگر چه خارج از 
حسینیه باشد؛ پس اگرچه وقف باشد ولی می توان آن را موقتاً 
از محل وقف خــارج کرد و در منطقه برای مراســم هایی که 
محتوای آن هم سو با برنامه های حسینیه باشد استفاده کرد. 

اینها در صورتی است که واقف یا واهب شرط خاّصی نگذارد 
و ااّل باید به شرط عمل کرد. 

روش جبران ضرر وارد شده به موقوفه
پرسش: وظایف کسی که موجب ایجاد ضرر و یا اتالف موقوفه 

شده چیست؟ آیا کسب رضایت متولی موقوفه کافی است؟

پاســخ: کســب رضایت متولی موقوفه کافی نیست بلکه باید 
در صــورت امکان موقوفه را به حال ســابق برگرداند و اگر این 
کار ممکــن نبود باید عوض آن را تحویل متولی دهد تا مطابق 
موقوفه قبلی وقف نمایــد و در هر صورت باید اجاره بهای این 

مدت را نیز باید بپردازد. 

محل مصرف درآمد موقوفه
پرســش: در آمد موقوفه ها در چه راهی باید مصرف شود و 

تغییر مصرف آن در چه صورتی جایز است؟

پاسخ: طبــق اصل مسلّم و روایت معروف »الوقوف علی حسب 
ما یوقفها اهلها« باید درآمــد موقوفه را طبق همان چیزی که 
در وقف نامه تصریح شــده به کار گیرند، مگر آن که در یک یا 
چند بند قابل عمل نباشــد مثال ظرف مسی در عصر و زمان ما 

تبدیل به ظروف دیگر می شود. 

تغییر موقوفه بال استفاده با عدم رضایت واقف
پرسش: در روستایی، شخصی زمینــی را چند سال پیش وقف 
حســینیه نموده ولی نیاز به حسینیه نداشته اند. اهالی، زمین 
مزبور را خانه عالم ســاخته اند واقف خبردار شــده می گوید 

کارتان شــرعاً صحیح نیست. آیا شــرعاً این کار اشکال دارد 
یا نه؟

پاســخ: چنانچه صیغه وقف برای حســینیه خوانده شده و یا 
بدون خواندن صیغه در آن،عزاداری کرده اند تغییر مورد وقف 
جایز نیست. البته اگر برای حسینیه مورد نیاز نیست می توانند 

آن را اجــاره دهند و اجاره را برای عزاداری هزینه کنند. 

مصرف باقی مانده موقوفه درغیر مورد وقف
پرسش: چنــد قطعه زمین وقف  شــده تا اجاره آن را هر ساله 
دهه اّول محّرم  در مسجد اطعام دهند؛ گاهی اوقات مقداری از 
اجــاره  فوق  الذکر باقی می ماند. نظر به اینکه مســجد، قدیمی 
اســت و نیاز مبرم به تعمیرات اساســی دارد آیــا هیئت امناء 
مســجد می  توانند باقیمانده اجاره  را صرف تعمیرات مســجد 

نمایند؟

پاسخ: بایــد صرف اطعام گردد. اگر در این موقع میّسر نیست، 
در مواقع دیگر این کار انجام شود. 

استفاده از موقوفه خاص در محل دیگر
پرسش: آیا می توان از مالی که برای جایی وقف شده در محل 

دیگر استفاده کرد؟

پاسخ: فرشی را که برای حسینّیه وقف کرده اند نمی توان برای 
نماز به مســجد ببرند و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسینّیه 
است یا نه، باز بردن آن به جای دیگر صحیح نیست، همچنین 
ســایر اموال وقف، حّتی مهر نماز مسجدی را به مسجد دیگری 

نمی توان برد.




