


طلیعه سخن
دوازدهــم فروردیــن ســال 1358 که روز 
جمهوری اســامی نام گرفته است مصادف 
است با برگزاری رفراندوم تاریخی جمهوری 
اســامی که رأی اکثریت قاطــع مردم، به 
تثبیــت و اســتقرار نظام مقدس اســامی 
و تجلــی حاکمیت رأی مــردم در پذیرش 
یک نظــام مردم محور و شــروع حاکمیت 

مستضعفین بر زمین منتهی شد. 

از این رو در پیام امام خمینی )قدس سره( 
در تاریخ 12 فروردین 1358 پس از تثبیت 
نظام مقدس جمهوری اسامی حمایت کامل 
از مســتضعفین به عنوان مهمترین راهبرد 
های معنایی جمهوری اســامی ایران مورد 
توجه قرار گرفته است: »خداوند تعالی وعده 
فرموده است که مستضعفین ارض را به امید 
و توفیق خودش، به مســتكبرین غلبه دهد 
و آن ها را امام و پیشــوا قرار دهد. وعده ی 
خداوند تعالی نزدیک است. من امیدوارم که 
ما شــاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر 
مستكبرین غلبه کنند چنان که تاکنون غلبه 
کردند من از عموم ملت ایران تشكر می کنم 
که در این رفراندوم شــرکت کردند و رأی 
قاطع خودشــان را که باید گفت صددرصد 
پیروزی بوده اســت دادنــد و به جمهوری 

اسامی هم رأی دادند.« 

با این اوصاف همه پرسی برای تعیین نظام 
در تاریــخ 12فروردین ســال 58، و رای به 
»جمهوری اسامی نه یک حرف زیادتر و نه 
یک حرف کمتر«  در واقع یک »نه« بزرگ 
به عقل محض کانتی)فلسفه منهای معنا( و 
تأکید بر بهره گیری از عقل عملی  اســت، 
بدین نحو که پذیــرش جمهوریت و مردم 
گرایی، حزب گرایی)سوسیالیسم( و ساختار 
حكومت نخبگانی )لیبرالیســم( را نفی می 
کند و از اشــرافیت مدرن جلوگیری خواهد 

کرد.

گفتنــی اســت بر خــاف معناســتیزی 
اندیشــمندان غربی همچــون کانت که با 
عقانیت و فلسفۀ سوژه محور، دانش تجربی 
را به بهای ابطال متافیزیک بر اریكۀ قدرت 

نشــاند، جمهوری اســامی ایران  نظام دو 
گانه اخاقی غایت مندی و  فلسفۀ معناگرا 
)پیوند عینیت و ذهنیت( را برگزید تا توسعۀ 
اخروی و دنیوی زندگی مردم و پویایی نظام 
اســامی را رقم زده و ازبسیاری از ضررهای 
ناشــی از گرایش به فرد یــا جامعه در امان 
باشــد که این امر به تشكیل امت حد وسط 
منتهی می شــود: »َو َکذلَِک َجَعلْناُکْم أُمًَّۀ 
َوَســطاً؛  همان گونه )که قبله شما، یک قبله 
میانه اســت( شما را نیز، امت میانه  ای قرار 

دادیم«.

در تشــریح این مسأله باید گفت نظام های 
غربــی  بر مدار اصالت فــرد و اصالت جمع 
استوار است، لذا نفی اخاق و اثبات اشرافیت 
در مكاتب غربی اجتناب ناپذیر اســت، اما 
جمهوریت و اســامیت  در بســتر اصالت 
فرهنگ شــكل می گیرد در نتیجه اخاق 
و خدامحوری به شــدت معنادار می شــود 
به نحوی که در ایــن گفتمان متعالی همۀ 
مســئوالن حتی بنیانگذار نظــام خود را نه 

حاکم بلكه خدمتگذار مردم می دانند.

در نتیجه اصل مترقی جمهوری اســامی 
را نمی تــوان با تئوری حكومت اســامی 
همسان دانست؛ زیرا واژۀ حكومت، به سبب 
موضع باال به پایین از ساختار معنایی منفی 
برخوردار اســت، حال آنكه بــروز و ظهور 
جمهوری اســامی ایران برآمده از معرفت 
مردمی)بخوانید خودآگاهی و شعور عمومی( 
اســت و نظام فكری استعایی در آن جایی 
ندارد؛ بلكه نظامی اســت منبعث از زندگی، 
فرهنگ و ســنت مردم،  نــه احزاب و گروه 

های سیاسی و اشرافی.

چارچوب فقهی گفتمان جمهوری اسامی 
نیز بر خاف مدل های حكومتی سلطنتی، 
لیبرالی و مارکسیســتی که در بطن خود به 
شدت سوژه محور است مولّفه ای ِحكمی و 
فطری است؛ چرا که از قرآن حكیم و  انسان 
های حكیمی به نــام پیامبر اکرم)صلی اهلل 
علیه و آله( و ائمۀ معصومین)علیه الســام( 
اخذ شده است، لذا فقه ِحكمی ساز مخالفت 
با خودبرتربینی و اشرافیت و عقل خود بنیاد 

سر می دهد. 

در واقع فقــه مطلوب در گفتمان جمهوری 
اسامی همان فقه عرفی  است که  با اجماع 
و عقل ترسیم می شــود ، لذا عدم اکتفا به 
فقه فــردی از قبیل طهارت و نجاســات و 
اهتمام به  منویات و دغدغه های اجتماعی 
مردم هم چون تشــكیل خانواده، اقتصاد و 
معیشت، مســائل فرهنگی و امر به معروف 
و نهــی از منكــر، بخش جدایــی ناپذیر از 
ســاختار بنیادین جمهوریت اســت که در 
قالب اعتبارات اجتماعی و مصالح اجتماعی 
مردم بر مبنای حكمت و قاعده حفظ نظام 
اجتماعی به عنوان دلیل وارد بر دیگر احكام 

مورد نظر است.

اینگونه اســت که امام خمینی )رحمه الله(
در ســال  1357نظــام والیت فقیــه را به 
جای نظام شاهنشــاهی نشاند و جمهوری 
اســامی را  در راســتای حكمت و معرفت 
و نفی عقانیت غربی و اشــرافی، در عرض 
حفظ نظام اجتماعی به ودیعه نهاد؛ نظامی 
کــه آبرو، مال و جان مــردم تنها با رویكرد 
مردم ساالری دینی تحقق می یابد و زندگی 
مردم همواره با انتخاب عجین شده و تجدید 
پیمان با جمهوری اسامی و هم گامی مردم 
بــا عقانیت فقهی نظام اســامی رقم می 

خورد.

در این میان فطرت حلقۀ وصل جمهوریت 
و اسامیت به شمار می آید؛ فطرتی مردمی 
که از توحید)اســامیت( نشأت می گیرد و 
ِ الَِّتي َفَطَر  اینچنین  مردم از باب »فِْطَرَت اهلَلّ
الَنّاَس َعلَْیَها«  ســاختار راهبردی جمهوری 
اسامی ایران را شكل می دهند که  نهضت 
مــردم در بهمن 57 و نیز همه پرســی بی 
بدیل مــردم در 12فروردین 58 را می توان  
فطرت خواهی مردم و  بازگشت به خویشتن 

خویش  نامید.

در حقیقت فطرت، و شــعور عمومی)قلب 
سلیم مردم( اوج مشروعیت یک نظام است، 
مقوله ای که زمینه ساز عدالت عرفی است و 
حق و جمهوریت را به یكدیگر پیوند می زند، 
نتیجه پارادایم جمهوریت اسامی  نیز حفظ 
نظام اجتماعی اســت که از طریق مصلحت 
عامه و حقوق عمومی بــر احكام اولیه وارد 

است.
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پیام ها و بیانیه ها

پیام آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 
در محکومیت حادثه ی تروریستی پاکستان

پیام تسلیت حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی دام ظله به مناسبت رحلت
حضرت آیت اهلل حاج سید محمد علی علوی گرگانی رحمت اهلل علیه

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 
در پی درگذشت اخوی گرامی آیت اهلل جوادی آملی دام ظله

پیام آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 
در پی وقایع اخیر عربستان

بسم اهلل الرحمن الرحیم

إنا هلل وإنا إلیه راجعون

یک بار دیگر شــمار زیادی از نمازگزاران بی 
گناه در انفجار تروریســتی مسجد شیعیان 
پاکستان به خاک و خون کشیده شدند و دل 

شیعیان و مردم آزاده را داغدار نمودند.

متأسفانه این قتل عام های زنجیره ای که در 

برابر چشم جهانیان رخ می دهد، توسط دولت 
هــا و  نهادهای بین المللی محكوم نگردیده 
و برای مهار این جنایات اقدام جدی صورت 
نمی گیرد که ادامه این روند، مسلماً عواقب 

وخیمی را در پی خواهد داشت.

اینجانب این مصیبت جانگداز را به پیشــگاه 
ولی اهلل االعظــم ارواحنا له الفــداء و عموم 

مســلمانان، خاصه خانواده هــای قربانیان و 
بستگان آنان تســلیت می گویم و رحمت و 
مغفرت را برای تمام شــهیدان این حادثه ی 
تأسف بار و شفای عاجل مجروحان را از درگاه 

خداوند متعال خواستارم.

واهلل المســتعان علــی ما تصفــون والعاقبه 
للمتقین

خبر رحلت عالم ربانی حضرت آیت اهلل حاج 
ســید محمدعلی علوی گرگانی رضوان اهلل 
تعالی علیه موجب نهایت تأسف و تأثر گردید.

این فقیه بزرگوار ســالیان متمــادی عاوه 
بر پرورش شــاگردان فراوان، آثار و تألیفات 
ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. حضور 

او در میان مردم منشأ آثار فراوانی بود و امروز 
جای خالی ایشان احساس می گردد.

اینجانب این ضایعــه ی مؤلمه را به محضر 
حضرت ولی عصر ارواحنــا فداه، حوزه های 
علمیه، ملت شریف ایران بویژه مردم باصفای 
استان گلستان، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان 

و باالخص بستگان و فرزندان ایشان تسلیت 
عرض نمــوده و از درگاه خداوند متعال علّو 
درجات و حشر او را با اجداد طاهرینش و صبر 

و اجر فراوان را برای بازماندگان خواستارم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلّل و انا الیه راجعون

جناب مســتطاب آیت اهلل جوادی آملی دام 
ظله خبر درگذشت اخوی گرامی جنابعالی، 
مرحــوم مغفور آقای دکتر اســماعیل واعظ 

جوادی رحمۀ اهلل  علیه موجب تأســف و تأثر 
گردید.

اینجانــب این مصیبت را به جنابعالی و بیت 
مكّرم و همه بستگان تسلیت عرض می کنم.

خداوند ایشان را با اولیای مقربینش محشور 

گردانــد و به بازماندگان صبــر و اجر عنایت 
فرماید.

والسام علیكم ورحمۀ اهلل وبرکاته

بسم اهلل الرحمن الرحیم

إنا هلل و إنا إلیه راجعون

خبر اعدام ده ها تن از جوانان مســلمان در 
حجاز آن هم به شكل فجیع و بی رحمانه ای 
توسط آل سعود، قلب تمام مسلمانان آزاده را 
جریحه دار نمود. پیامبر اسام صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم مبعوث گشت تا کرامت انسان را 
بــه او بازگرداند و رحمانیــت دین خدا را بر 
همگان ثابت کند اّما می بینیم که در این عصر 
رفتارهای وحشــیانه دوران جاهلیت به نام 
اسام احیاء شده است و با پشتیبانی عقیده 
تكفیر و حال شــمردن خون بی گناهان به 

بهانه های واهی، چهره پاک و پر محبت اسام 
را مخدوش نموده است.

در ایــن دوران که مســتكبران، مجامع به 
اصطــاح بین المللی و مّدعیــان، از حقوق 
بشــر فراتر رفته اند و فریاد دفــاع از حقوق 
حیوانات سر می دهند در برابر چنین جنایت 
وحشیانه ای ســكوت کرده اند و در حالی که 
تمام آزادگان عالم این کشتار وسیع و فاجعه 
بار را محكــوم کرده اند گویا دالرهای کثیف 

آل سعود زبانشان را بند آورده است.

ما معتقدیم خداوند متعال این خون های به 
ناحق ریخته شــده را همچون خون شهدای 

افغانستان، پاکســتان، یمن، عراق، سوریه و 
دیگر باد اسامی، بی پاسخ نخواهد گذاشت 
و در روزگاری نزدیک به دست اولیاءش انتقام 

خون آنان را خواهد گرفت.

خداونــد ارواح مطّهر این شــهدا را با ارواح 
ملكوتی پیامبر و اهل بیت طاهرینش صلوات 
اهلل علیهــم اجمعین محشــور گرداند و به 
خانواده ها و عموم بازماندگان خصوصاً مردم 
عزیز منطقه قطیف و إحساء أجر جزیل و صبر 

جمیل عنایت فرماید.
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گزارش تصویری

گزارش تصویری مجلس جشن و مراسم عمامه گذاری به مناسبت فرا رسیدن عید مبعث

گزارش تصویری مجلس جشن و مراسم عمامه گذاری به مناسبت میالد امام حسین علیه السالم
گزارش تصویری مجلس بزرگداشت حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی قّدس سّره

در مدرسه امیر المؤمنین علیه السالم
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ماجرای غزوه ی تبوک1یادداشت
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظله(

جنگ تبوک آخرین غزوه  ای است که پیامبر 
م در طول رسالت و  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
در آخرین سال های عمرش انجام داد. جنگی 
که مانند جنگ احزاب واحد و موته و حنین 
و بعضی دیگر از غزوات اسامی جنبه دفاعی 
داشــته است. این واقعه در سال نهم هجری 
یعنی حدود یک سال بعد از جریان فتح مكه 

روی داد.

موقعیت جغرافیایی تبوک

جنگ تبوک از غزواتی بــود که در خارج از 
شــبه جزیره عربســتان رخ داد، »تبوک« 
دورترین نقطه  ای بــود که پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم در غزوات خود به آنجا گام 
نهاد، فاصله تبوک تا مدینه را 610 کیلومتر و 

تا شام 692 کیلومتر نوشته  اند. 

»تبوک« در اصــل نام قلعه محكم و بلندی 
بود در شــمالی ترین نقطه حجــاز که مرز 
میان »مدینه« و »شام« که اینک مرز کشور 
»عربستان سعودی« محسوب می شود، و در 
آن روز نزدیک سرزمین امپراتوری روم شرقی 
که بر شامات تسلط داشت محسوب می شد. 
و به همین سبب آن سرزمین به نام سرزمین 

تبوک نامیده شد.

علت وقوع غزوه تبوک

نفوذ سریع اسام در جزیره عربستان سبب 
شد که آوازه پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
در تمام کشورهای اطراف بپیچد، و با اینكه 
تا آن روز برای حجــاز اهمیتی قائل نبودند 
طلوع اسام و قدرت ارتش پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم که حجاز را در زیر یک پرچم 
بســیج کرده بود، آن ها را از آینده کار خود 

بیمناک ساخت.

روم شــرقی که هم مرز با حجاز بود فكر می 
کرد ممكن اســت یكی از نخستین قربانیان 
پیشرفت سریع اســام باشد، لذا سپاهی در 
حدود چهل هزار نفر با اسلحه کافی و مجهز، 
آن چنان که درخور دولت نیرومندی همانند 

امپراطــوری روم در آن زمان بود، گردآوری 
کرد، و در مرز حجاز متمرکز ســاخت، این 
خبر به وسیله مسافران به گوش پیامبر صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم رسید و پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم برای اینكه درس عبرتی به 
روم و سایر همسایگان بدهد بی درنگ فرمان 
آماده باش صادر کرد سخنگویان پیامبر صلّی 
م در مدینه و نقاط دیگر  اهلل علیه وآله وســلّ
م را  صدای پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
به گوش مردم رســاندند و چیزی نگذشت 
که سی هزار نفر برای پیكار با رومیان آماده 
شدند که از میان آن ها ده هزار سوار و بیست 

هزار پیاده بود.

جنگ تبوک و بهانه گیری منافقین

هنگامی که پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
مسلمانان را آماده جنگ تبوک می ساخت و 
دعوت به حرکت می کرد بعضی فرمان پیامبر 
م را زیر پا گذاردند  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
و بــه بهانه  های واهی از شــرکت در جنگ 

»تبوک « تخلّف کردند.

از جمله گروهی از منافقان نزد پیامبر صلّی 
م آمدنــد و پس از بیان  اهلل علیه وآله وســلّ
عذرهای گوناگون و حتی ســوگند خوردن، 
اجازه خواســتند که آن ها را از شــرکت در 
میدان تبوک معذور دارد، و پیامبر صلّی اهلل 

علیه وآله وسلّم به این عده اجازه داد.

به عنوان نمونه یكی از رؤســای طایفه »بنی 
ســلمه« به نام »جّد بن قیس« که در صف 
منافقان بود خدمت پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم آمد و عرض کرد اگر اجازه دهی من 
در این میدان جنگ حاضر نشوم زیرا عاقه 
شدیدی به زنان دارم مخصوصا اگر چشمم به 
دختران رومی بیفتد ممكن است دل از دست 
بدهم و مفتون آن ها شــوم! پیامبر صلّی اهلل 

علیه وآله وسلّم به او اجازه داد.

اصوالً منافقان برای اغفال افراد با ایمان غالبا به 
یک سلسله موضوعات جزئی و ناچیز و گاهی 

مضحک متشبث می شوند تا موضوعات مهم 
و کلی را نادیده بگیرند.

آن ها به عذرهای واهی و این که ممكن است 
بعدا آلوده به گناه بشــوند هم اکنون در دل 
گنــاه قرار دارند و جهنــم گرداگرد آن ها را 
فرا گرفته اســت آن ها فرمان صریح خدا و 
پیامبرش را درباره حرکت به سوی جهاد زیر 
پا می گذارند مبادا به »شبهه شرعی« گرفتار 

شوند!

نافرمانی برخی مسلمانان

سه نفر از مسلمانان به نام »کعب بن مالک« و 
»مراره بن ربیع« و »هال بن امیه« از شرکت 
در جنگ تبوک ، و حرکت همراه پیامبر صلّی 
م سرباز زدند، ولی این به  اهلل علیه وآله وســلّ
خاطر آن نبود که جزء دار و دســته منافقان 
باشــند، بلكه به خاطر سستی و تنبلی بود، 

چیزی نگذشت که پشیمان شدند.

هنگامی که پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
از میدان تبوک بازگشت به خدمتش آمدند و 
زبان به عذر خواهی گشودند ولی پیامبر صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم با آنان سخن نگفت و به 
مسلمانان نیز دستور داد احدی با آنان سخن 
نگوید؛ و به دنبال آن مردم هر گونه مراوده را 
با آنان قطع کردند؛ حّتی زنان و فرزندانشان 
نزد پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم آمدند و 
اجازه خواســتند از آن ها جدا شوند، پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم اجازه جدایی کامل 
نداد، ولی دستور داد به آن ها نزدیک نشوند.

در این هنگام آن ها در یک محاصره عجیب 
اجتماعــی گرفتار شــدند و زمیــن با تمام 
وسعتش بر آنان تنگ شد؛ تا آنجا که مجبور 
شــدند برای نجات از این خواری و رسوایی 
مدینه را تــرک گویند و به کوه های اطراف 
پناه ببرند؛ بســتگان آن ها غذا برای آن ها 
می آورند ولی حّتی یک کلمه با آن ها سخن 

نمی گفتند!

سرانجام هر کدام به سمتی رفته و در گوشه 

 ای سكنی گزیدند. این وضع پنجاه روز ادامه 
داشــت و هر یک از آنان در خلوت و تنهایی 
خویش، به توبه و تضّرع و ابتهال مشــغول 
بــود. تا این که باالخره خداوند توبه آن ها را 

پذیرفت.

سختی غزوه تبوک

تاریخ اسام نشــان می دهد که مسلمانان 
هیچگاه به اندازه جریان تبوک در فشــار و 
زحمت نبودند. زیرا از طرفی حرکت به سوی 

تبوک در موقع شدت گرمای تابستان بود.

و از سوی دیگر خشكسالی مردم را به ستوه 
در آورده بود. و از ســوی سوم فصلی بود که 
می بایست مردم همان مقدار محصولی که 
بر درختان بود جمع آوری و برای طول سال 

خود آماده کنند.

از همه این ها گذشــته فاصله میان مدینه و 
تبوک بســیار طوالنی بود و دشمنی که می 
خواســتند با او روبرو شوند، امپراطوری روم 
شــرقی، یكی از نیرومندتریــن قدرت های 

جهان روز بود.

اضافــه بر این ها، مرکــب و آذوقه در میان 
مســلمانان به اندازه  ای کم بــود که  گاه ده 
نفر مجبور می شدند به نوبت از یک مرکب 
استفاده کنند، بعضی از پیاده  ها حتی کفش 
به پانداشتند، و مجبور بودند با پای برهنه از 
ریگ های سوزان بیابان بگذرند، از نظر غذا 
و آب به قــدری در مضیقه بودند که گاهی 
یک دانه خرما را چند نفر به نوبت، در دهان 
گرفته و می مكیدند تا موقعی که تنها هسته 
آن باقی می ماند، و یک جرعه آب را چند نفر 

می نوشیدند.

لشكر سی هزار نفری مسلمانان به فرماندهی 
پیامبر اســام صلّی اهلل علیه وآله وسلّم به 
سوی تبوک حرکت کرد. تشنگی و گرسنگی 
لشكریان اســام را آزار می داد، پاهای عّده 
 ای از سربازان اســام بر اثر پیاده روی آبله 
زده بود، ولی با تمام مشكات به مسیر خود 
ادامه دادند. ســپاهیان اسام در مسیر راه و 
بازگشــت، آن قدر مشكل داشتند که لشكر 
آنان بر اثر مشــكات و ســختی ها »جیش 

العسرۀ« )لشكر مشكات( نام گرفت.

جانشینی علی علیه السالم در مدینه

جنــگ تبوک از جهــات مختلف مخصوصاً 
طوالنی شــدن عدم حضور پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم و مســلمانان و دور بودن 
مســافت بین مدینه و تبوک با تمام جنگ 
هایی که در عصر پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم انجام شــد تفاوت می کرد و احتمال 
کودتای منافقین مدینه و توطئه دشــمنان 

خارج از مدینه نیز می رفت.

بدین جهت باید در غیاب پیامبر اسام صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم قوی ترین فرد از مسلمانان 
جایگزین آن حضرت شود و پایتخت اسام را 
در برابر توطئه  هــای احتمالی حفظ کند و 
آن شخص جز علی علیه السام کسی نبود. 
بدین جهت پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
حضرت علی علیه السام را جانشین خویش 

کرد و از او به عنوان اولو االمر نام برد.

مسجد ضرار

گروهی از منافقان نزد پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم آمدند و عرض کردند به ما اجازه 
ده مسجدی در میان قبیله بنی سالم )نزدیک 
مسجد قبا( بســازیم تا افراد ناتوان و بیمار و 
پیرمردان از کار افتاده در آن نماز بگزارند، و 
این در موقعی بود که پیامبر صلّی اهلل علیه 

وآله وسلّم عازم جنگ تبوک  بود.

م به آن ها  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
اجازه داد، ولی آن ها اضافه کردند آیا ممكن 
است شــخصاً بیایید و در آن نماز بگزارید؟ 
م فرمود من  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
فعا عازم سفرم؛ هنگام بازگشت به خواست 
خدا به آن مســجد می آیم و در آن نماز می 

گزارم.

هنگامی که پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
از تبوک بازگشت نزد او آمدند و گفتند اکنون 
تقاضا داریم به مسجد ما بیایی و در آنجا نماز 
بگــزاری و از خدا بخواهی ما را برکت دهد و 
این در حالی بــود که هنوز پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم وارد دروازه مدینه نشده بود.

در ایــن هنگام پیک وحی خدا نازل شــد و 
پرده از اسرار کار آن ها برداشت، و به دنبال 
م دستور  آن پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ

داد مسجد مزبور را آتش زنند و بقایای آن را 
ویران کنند و جای آن را محل ریختن زباله 
 های شهر سازند! تا مسلمین از این جریانات 
عبرت گیرند و بدانند هــر بنایی به منظور 
ایجاد نفاق و شكاف در میان مسلمانان برپا 
شــود )یا نتیجه  اش این باشد( باید از میان 
برد، حتی اگر به نام مقدس مسجد بوده باشد!

حضور پیامبر صّلی اهلل علیه وآله وسّلم 
در منطقه تبوک

پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم در آغاز ماه 
شعبان، سال نهم هجرت، به سرزمین تبوک 
رســید. رســول خدا صلی اهلل علیه و آله در 
تبوک  حدود 15 روز ماند ولی از ســپاه روم 

خبری نشد.

گویا به هنگامی که از حرکت ســپاه عظیم 
اســام با آن شهامت و شجاعت عجیبی که 
در جنگ ها نشــان داده بودند و کم و بیش 
به گوش رومیان رســیده بود با خبر شدند، 
صــاح در این دیدند که ارتش خویش را به 
درون کشــور فرا خوانده چنین وانمود کنند 
کــه خبر تمرکز ارتش روم در مرزها به قصد 
حمله به مدینه، شایعه بی اساسی بیش نبوده 
است، چرا که از دست زدن به چنین جنگ 
خطرناکی که مستمســک و مجــوزی نیز 

نداشت وحشت داشتند.

به هر حال پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
با ســپاهیان خود طبق ســنتی که داشت 
مشورت کرد که آیا به پیشروی ادامه دهیم یا 
باز گردیم، رای بیشتر آن ها بر آن قرار گرفت 
که بازگشــت بهتر است و با روح برنامه  های 
اسامی سازگارتر، به خصوص که سپاهیان 
اسام بر اثر مشقت طاقت فرسای راه خسته و 
کوفته شده بودند، و مقاومت جسمانی آن ها 
تضعیف شده بود. پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم این نظر را تصویب کرد و سپاه اسام به 

مدینه بازگشت.

ماجرای اصحاب عقبه

در راه بازگشــت پیامبر اسام صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم از تبوک  به سوی مدینه، تعدادی 
از منافقان تصمیم گرفتند که شــتر پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم را از فراز گردنه  ای 
که در میان راه مدینه و شام قرار داشت، رم 
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دهند و حضرت را در دل دّره  ای بیفكنند.

هنگامی که ســپاه اسام به نخستین نقطه 
گردنه رسید، پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
فرمود: هر کسی مایل است، می تواند مسیر 
خود را از وســط بیابان قرار دهد؛ زیرا بیابان 
وسیع است، ولی خود پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم در حالی که »حذیفه« شتر او را 
می راند، و »عّمار« مهار آن را می کشــید، از 

گردنه بــاال رفت. هنوز پیامبر صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم مقدار زیادی 
از گردنــه باال نرفتــه بود که به  
پشت سر خود نگاه کرد. در نیمه 
شب مهتابی، سوارانی را دید که 

از پشت سر، او را تعقیب 
می کننــد و برای این 

شــناخته  کــه 

نشــوند، صورت خود را پوشانیده و آهسته 
آهسته مشغول سخن گفتن هستند، پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم عصبانی شد، نهیبی 
بــر آن ها زد و به »حذیفه« دســتور داد با 

عصای خود شتران آن ها را بر گرداند.

نهیب رســول خدا صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
رعب شدیدی در دل آن ها افكند و فهمیدند 
که پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم از نقشه 
آن ها با خبر شده است، به این جهت فوراً از 
راهی که آمده بودند، بازگشتند و بدینسان 

توطئه آن ها ناکام ماند.

هنگامی که پیامبــر صلّی اهلل 

علیه وآله وسلّم بدون خطر از عقبه گذشت 
به حذیفه فرمود: آن ها را نشناختی؟ عرض 
کرد نه، هیچیک از آن ها را نشناختم، سپس 
رسول خدا صلّی اهلل علیه وآله وسلّم نام همه 
آن ها را برای او برشمرد، حذیفه عرض کرد: 
حال که چنین اســت چــرا گروهی را نمی 
فرســتی آن ها را به قتل برســانند؟ فرمود: 
»دوســت ندارم عرب بگویند هنگامی که 
محمد بر یارانش پیروز شد به کشتن آن 

ها پرداخت«!

سخن آخر: )نتایج غزوه تبوک(

حضور سپاه اسام با این سرعت 
در میدان تبوک چند درس 
به دشمنان اسام داد:

اوالً: 

این موضوع به ثبوت رسید که روحیه جنگی 
ســربازان اســام آن چنان قوی است که از 
درگیری با نیرومندترین ارتش آن زمان نیز 

بیمی ندارد.

ثانیاً: بسیاری از قبائل و امرای اطراف تبوک 
م  به خدمت پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
آمدند و پیمان عدم تعرض با پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم امضا کردند و فكر مسلمانان 

از ناحیه آنان آسوده شد.

ثالثاً: امواج اسام به داخل مرزهای امپراطوری 
روم نفوذ کرد و به عنوان یک واقعه مهم روز 
این صدا همه جا پیچیــد، و زمینه را برای 

توجه رومیان  به اسام فراهم ساخت.

رابعاً: مسلمانان با پیمودن این 
راه و تحمــل آن زحمات، راه 

فتح  بــرای  را 

شام در آینده هموار ساختند و معلوم شد که 
این راه ســرانجام پیمودنی است و این فوائد 
بزرگ چیزی بود که به زحمت لشگرکشــی 

می ارزید.

منابع:
1. تفسیر نمونه

2. آیات والیت در قرآن
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2یادداشت
ماجرای فتح قلعه ی خیبر

از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مد ظله 
بعد از صلح حدیبیه، راه نشر اسام در سراسر 
جزیــره عرب به ویژه در مدینه به ســرعت 
گســترش یافت و پیروان زیادی پیدا کرد، 
و همراه آن طرح حكومت اســامی از سوی 
پیامبر اعظم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ریخته 
شــد و مسلمانان دارای ارتش و بیت المال و 

آنچه نیاز یک حكومت بود، شدند.

به موازات توسعه اسام، دشمن که احساس 
خطــر جّدی  تری می نمود مبــارزه خود را 
گســترش داد، و مبارزه مسلحانه را با اسام 

شروع کرد.

 در این میان یهودیان که از تمام مردم حجاز 
نیرومند تر، و به مســائل جنگی آشــناتر، و 
دارای محكم ترین قلعه  ها و سنگر ها بودند، 
و قدرت مالی فراوانی داشتند، موضع بسیار 
ســختی در برابر اسام داشته اند، در جنگ 
احزاب و پاره  ای از جنگ ها با دشمنان دیگر 
هم آواز شدند و حتی توطئه قتل پیامبر صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم را چیدند و برای مشرکان 

جاسوسی می کردند.

از میان کانون  های توطئه، خیبر مرکز یهود 
باقی مانده بود، که می بایست درهم شكسته 
شــود؛ لذا در ســال هفتم هجــری، پیامبر 
تصمیم گرفت ایــن قبیله که یكی از کانون 
هــای خطرناک توطئه بر ضّد اســام بود و 
مكرر مســلمانان  از آن  ضربه  خورده  بودند و 
هر آن ممكن بود مشــكات بزرگ تازه  ای 

برای آن ها بوجود آورد را تسلیم کند.

هنگامی که پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم در »حدیبیه« با مشرکان، پیمان عدم 
تعّرض 10 ساله امضاء فرمود، با فكر راحت به 

سراغ »خیبر« رفت.

در واقع صلح حدیبیه راه را برای گشــودن 
»خیبر« و بر چیدن این غده سرطانی یهود 
که بالفعل و بالقوه خطر مهمی برای اســام 

و مسلمین محسوب می شد هموار ساخت.

جنگ دفاعی

در میان جنگ  های صدر اسام، شاید تصّور 
شود »جنگ خیبر« جهاد ابتدایی بوده است؛ 
ولــی مطالعه تاریخ نتیجه دیگری در اختیار 
ما می نهد، و روشــن می کنــد که آن هم 
دفاعی بوده است؛ زیرا پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم قصد داشــت با این جهاد پاسخ 
دندان شكنی به کارشكنی ها و توطئه  ها و 
شــیطنت های آن ها، که در بیشتر حوادث 
بطور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشتند، 
بدهد؛ عاوه بر این که، خیبر کانون فساد و 
فتنه محسوب می شد، و مسلمانان با حمله 
به آنجا قصد از بین بردن مرکز فتنه و فساد 
را داشــتند. بنابراین، جنگ خیبر هم جهاد 

ابتدایی نبوده است.

محاصره خیبر

پیامبــر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وســلّم که 
روزشــماری می کرد که آن کانون فساد را 
بــر چیند با یكهزار و چهارصد نفر از یارانش 
که در حدیبیه شــرکت کرده بودند به سوی 

»خیبر« حرکت کرد.

هنگامی که پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
به نزدیک قلعه  های »خیبر« رسید، به یارانش 
دستور داد توقف کنید، سپس سر به آسمان 
بلند کــرد و این دعا را خوانــد: »اَللُّهَمّ َرَبّ 
ْبِع َو َما أَْظلَلَْن، َو َرَبّ اْلَرِضْیَن  َماَواِت الَسّ الَسّ
ْبِع َو َما أَْقلَلَْن... نْسأَلُک َخیَر َهِذهِ الَقْریِۀ،  الَسّ
َها، وَشرِّ أْهلَِها،  وَخیَر أْهلَِها، ونُعوُذ بِک ِمْن َشرِّ
وَشرِّ َما فِیَها؛ خداوندا! ای پروردگار آسمان ها 
و آنچه بر آن سایه افكنده  اند، و ای پروردگار 
زمین ها و آنچه بر خود حمل کرده  اند... از تو 
خیر این آبادی و خیر اهل آن را می خواهیم، 
و به تو از شر آن و شر اهلش، و شر آنچه در 

آن است پناه می بریم«.

سپس فرمود: بســم اهللَّ حرکت کنید، و به 
این ترتیب شبانه به کنار »خیبر« رسیدند، 

و صبحگاهان که اهل»خیبر« از ماجرا با خبر 
شــدند خود را در محاصره ســربازان اسام 

دیدند.

اخالق مداری پیامبر صّلی اهلل علیه وآله 
وسّلم در غزوه خیبر

پیامبران راستین، آن ها هستند که حتی در 
جنگ  های خود نیز اصول انسانی را محترم 
می شــمرند، و در ســختی  ها و گرفتاری 
 ها هرگز از آن عــدول نمی کنند به هنگام 
پیــروزی، اصول عدالت و عفو و گذشــت را 
درباره دشــمن به فراموشی نمی سپارند، و 
در مواقع خطر و احتمال شكست متوسل به 

وسایل غیر انسانی نمی شوند.

اگر این اصل کلی را با زندگی پیغمبر اسام 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم بسنجیم و رفتار او 
را با دوســتان و دشمنان در موقع پیروزی و 
شكست در سختی  ها و راحتی  ها مورد توجه 
قرار دهیم به خوبی می توانیم قبول کنیم که 
او از کســانی بود که در انتخاب وسایل نیل 
به هدف، سخت گیر و کنجكاو و پیرو ارزش 
 های خاصی بود و هیچ گاه در مواقع خطر، به 
امور غیر انسانی متوسل نشد و مسائل دقیق 

اخاقی را حتی در میدان نبرد رعایت کرد.

به عنوان نمونه آن حضرت در جنگ خیبر که 
مدت  ها قلعه  های مستحكم آن ها محاصره 
بود و به آســانی گشــوده نمی شــد کسی 
پیشــنهاد کرد من راه آب قلعه را می دانم و 
به شما نشان می دهم تا آن را ببندید. پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم فرمود: »من آب را 
بــه روی آن ها هرگز نمی بندم«. همچنین 
هنگامی که چوپانی که چهارپایان یهود را در 
اختیار داشت گفت: »حاضرم همه این ها را 
در اختیار شما بگذارم«، پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم راضی نشد در امانتی که به وی 

سپرده  اند خیانت کند.

ناکامی ابوبکر و عمر در خیبر

سپس پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم قلعه  
ها را یكی بعد از دیگری فتح کرد، تا به آخرین 
قلعه  ها که از همه محكم تر و نیرومندتر بود 
و فرمانده معروف یهود »مرحب« در آن قرار 

داشت، رسید.

در این ایام حالت سر درد شدیدی که گهگاه 
به سراغ پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم می 
آمد، به او دســت داد، بــه گونه  ای که یكی 
دو روز نتوانست از خیمه بیرون آید، در این 
هنگام )طبق تواریخ معروف اسامی( پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم در جنگ خیبر یک 
روز پرچم را به دست ابوبكر می دهد، تا قلعه 
خیبر را فتح کند، وی تا عصر هر چه در توان 
دارد ســعی و تاش می کند، ولی موّفق به 
فتح قلعه محكم خیبر نمی شــود، روز دوم 
پرچم را به عمر می سپارد، او نیز در فتح قلعه 
خیبر ناکام می ماند و بدون گرفتن نتیجه باز 

می گردد.

علی علیه السالم فاتح خیبر

در غزوه »خیبر« هنگامی که دیگران از فتح 
نیرومند ترین دژهای خیبــر عاجز ماندند، 
م شــخصاً  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
سازماندهی لشكر را به دست گرفت، و جمله 
تاریخــی معروفش را )کــه در ده  ها روایت 
کتب شــیعه و اهل سنت نقل شده( فرمود: 
»اُلعِطینَّ الّرایَۀ َغدا َرُجًا یِحبُّ اهلّلَ وَرسولَُه، 
ُه اهلّلُ وَرســولُُه، کّرارا َغیَر َفّرارٍ، ال یرِجُع  ویِحبُّ
َحّتی یفَتَح اهلّلُ َعلی یَدیِه...؛ فردا پرچم را به 
دست مردی می سپارم که خدا و پیامبرش 
را دوســت دارد و خــدا و پیامبرش هم او را 
دوســت دارند. پیاپی حمله گر است و هیچ 
گاه گریزنده نیست. باز نمی گردد تا این که 

خداوند به دست او  فتح کند.!«.

گردن ها از هر ســو کشیده شد که منظور 
چه کسی است؟ جمعی حدس می زدند که 
منظور پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم علی 
علیه السام است، ولی علی علیه السام هنوز 
در آنجا حضور نداشــت، چرا که چشم درد 
شــدیدی او را از حضور در لشكر مانع شده 
بود، اما صبحگاهان علی علیه السام سوار بر 
شتری وارد شد، و نزدیک خیمه پیامبر صلّی 

اهلل علیه وآله وسلّم پیاده گشت، در حالی که 
چشمانش شدیدا درد می کرد.

پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم فرمود: نزدیک 
بیا! نزدیک رفــت، از آب دهان مبارکش بر 
چشم علی علیه السام مالید، و چشمش به 
برکت این اعجاز کاما سالم شد، سپس پرچم 

را به دست او داد.

علی علیه السام با لشكر اسام به سوی قلعه 
بزرگ خیبر حرکت کــرد، مردی از یهود از 
باالی دیوار ســؤال کرد تو کیستی؟ فرمود: 
»من علی بن ابی طالبم«، یهودی فریاد کشید 
ای جماعت یهود شكستتان فرا رسید! در این 
هنگام مرحب  یهودی فرمانده آن دژ به میدان 
مبارزه علی علیه السام آمد و چیزی نگذشت 

که با یک ضربت کاری بر زمین افتاد.

جنگ شدیدی میان مسلمانان و یهودیان در 
گرفت علی علیه السام نزدیک در قلعه آمد، 
و بــا حرکتی نیرومند و پر قدرت در را از جا 
بر کند و به کناری افكند، به این ترتیب قلعه 
گشوده شد، و مسلمانان وارد شدند آن را فتح 

کردند.

برخورد مسالمت آمیز پیامبر صّلی اهلل 
علیه وآله وسّلم با یهود

ارتش اســام در این نبرد پیروز شــد، و آن 
پیروزی یكی از درخشان  ترین پیروزی های 
مسلمانان در آغاز سال هفتم هجری به شمار 

می آید.

هنگامی که قلعه  های هفتگانه یهود، یكی پس 
از دیگری، به دست ارتش اسام گشوده شد، 
یهودیان ناچار به تسلیم گشتند در این هنگام 
از پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم خواستند 
در برابر این تسلیم خون آن ها محفوظ باشد، 
پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم پذیرفت لذا 
پیمان صلحی  را با مسلمانان امضاءِ نمودند، 
طبق این پیمان غنائم منقول به دست سپاه 
اســام افتاد تمام اراضی و بــاغ های آن ها 
بدست خودشان واگذار شد مشروط به اینكه 
نیمی از آن درآمد سرزمین ها را به مسلمانان 

بدهند.

دستاوردهای جنگ خیبر

ایــن پیــروزی از جهات مختلفی به ســود 

مسلمانان بود:

الف: یک کانون فعال خطرناک ضد اسامی 
عمًا از کار افتاد.

ب: بنیه مالی مســلمانان با این »خراج« تا 
اندازه  ای تقویت گردید.

ج: روحیه مسلمانان با این فتح قوی تر و به 
عكس روحیه بت پرستان ضعیف  تر شد.

ســخن آخر: )فتح خیبر و فضیلت بی مانند 
امیرالمومنین علیه السام(

داستان جنگ خیبر و ناتوانی دیگران از فتح 
آن دژهای مستحكم و گشوده شدن آن ها به 
دست علی علیه السام و امثال آن را، تاریخ 

فراموش نكرده و نمی کند.

مسأله دادن پرچم به دست علی علیه السام 
در روز جنگ خیبر و او را به لقب  »کّراُر َغیُر 
َفّرارٍ« مفتخر ســاختن بعــد از آنكه دیگران 
رفتنــد و کاری از پیش نبردنــد و پیروزی 
چشم گیری که از این طریق حاصل شد یک 

فضیلت بی مانند دیگر است.

به راستی چرا رسول اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم و ســلم ابتدا پرچم را به دست دو تن 
دیگر از اصحاب داد و ســپس به علی علیه 
السام سپرد؟ پاسخ این سؤال روشن است، 
حضرت می خواهــد عمًا افضلیت و برتری 

علی علیه السام را نشان دهد.

]ابعاد این مسئله[ بسیار وسیع و گسترده 
است لیكن با حدیثی که از شخص پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم نقل شده  پایان 

می دهیم.

روز خیبر پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
بیان مفّصلی درباره علی علیه السام کرد و 
در ضمن آن فرمــود: »یا ایَها الّناُس اّمَتِحُنوا 
اْوالَدکْم بُِحبِِّه، َفانَّ َعلِیــًا الیْدُعو الی َضالٍَۀ 
َوالیْبِعُد َعْن ُهدًی، َفَمْن اَحبَُّه َفُهَو ِمْنكْم َوَمْن 
ابَْغَضُه َفلَیَس ِمْنكْم!؛ ای مردم فرزندان خود را 
با محّبت او بیازمائید، زیرا علی علیه السام 
دعوت به گمراهی نمی کند، و از هدایت دور 
نمی شود، کسی که او را دوست دارد از شما 
است، و کسی که بغض و عداوت او را داشته 

باشد از شما نیست«.
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انســان هنگامی که در این فرازها دقیق می 
شود با شخصیتی روبرو می گردد که عاقه و 
عشق به او نشانه ایمان، و مخالفت و عداوت 
نســبت به او نشانه کفر و نفاق است. این در 
جایی اســت که این روایات از گذرگاه زمان 
هایی گذشــته که حكومــت  هایی همانند 
حكومت بنی امیه دوستان علی علیه السام 
را ســخت در مضیغه گذارده؛ و دشمنانش 
همه جا مصدر امور بودند؛ و حّتی سّب و لعن 
او در مجالس عمومی مایه قرب به حكومت و 

مراکز قدرت بود.

راســتی انســان تعّجب می کند که این هه 
فضائل بی مانند که شــرق و غرب جهان را 
فرا گرفته و کتب روایت و تفسیر و تاریخ را پر 
کرده؛ چگونه توانست از چنگال این دشمنان 

سرسخت بگذرد و امروز به دست ما برسد؟!

این نیست جز یک مشیت و امداد الهی برای 
روشن نگه داشــتن نور حق در تمام قرون و 
اعصــار و اتمام حّجت نســبت به خافت و 

والیت علی علیه السام بر تمام نسل  ها.

منابع:
1. تفسیر نمونه

2. پیام قرآن

 

 

14
01

ه 
 ما

ن
دی

ور
فر

 / 
ـغ

لیـ
ب

1415

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

14
01

ه 
 ما

ن
دی

ور
فر

 / 
ـغ

لیـ
ب



1پرونده ویژه

ابعاد شخصیتی حضرت ابوطالب علیه السالم
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله

مطابق بعضی از روایات امروز سالروز رحلت 
حضرت ابوطالب علیه السام عموی با وفای 
پیامبر اکــرم صلّی اهلل علیه وآله وســلّم و 
پدر گرامی حضرت علی علیه الســام است. 
شــخصیتی بزرگ و مدافع و حامی رســول 
مكرم اســام صلّی اهلل علیه وآله وســلّم که 

خدمات بسیار مهمی انجام دادند.

البته مغرضــان و معاندان همچنان اصرار به 
تخریب شــخصیت حضــرت ابوطالب علیه 
السام دارند، لذا ضرورت انجام فعالیت  های 
پژوهشی ماندگار و تاریخی در راستای معرفی 
شــخصیت حضرت ابوطالب علیه السام به 
گونه  ای که برای همگان و در هر زمان قابل 

استفاده باشد انكار ناپذیر است.

ابوطالب، مدافع و حامی پیامبر صّلی اهلل 
علیه وآله وسّلم

ابو طالب از حامیان درجه اّول اسام و پیامبر 
م بود. حمایت او از  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
م و اسام به  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
حدی بود که هرگز نمی توان آن را با عایق 
و پیوند های خویشاوندی و تعصبات قبیله  ای 

تفسیر کرد.

نمونه زنده آن داستان شعب ابو طالب علیه 
السام است. همه مورخان نوشته  اند هنگامی 
که قریش، پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
و مســلمان ها را دریک محاصره اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی شدید قرار دادند و روابط 
خود را بــا آن ها قطع کردند ابو طالب علیه 
الســام یگانه حامی و مدافع حضرت، ســه 
سال از همه کارهای خود دست کشید و بنی 
هاشم را به دّره  ای که در میان کوه های مكه 
قرار داشــت و به شعب ابو طالب معروف بود 

برد و آنجا سكنی گزید.

آن حضرت فداکاری را به جایی رســانید که 
اضافه بر ساختن برج های مخصوص به خاطر 
جلوگیری از حمله قریش، هر شــب پیامبر 

م را از خوابگاه خود  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
بلند می کرد و جایگاه دیگری برای استراحت 
او تهیه می نمود و فرزند دلبندش علی علیه 
السام را به جای او می خوابانید و هنگامی 
که علی علیه السام می گفت پدر جان من 
با این وضع بالخره کشته  خواهم شد، پاسخ 
می دهد عزیزم بردباری را از دست مده؛ هر 
زنده بسوی مرگ رهســپار است؛ من تو را 
فدای فرزند عبداهلل نمودم. جالب توجه اینكه 
علی علیه السام در جواب پدر می گوید: پدر 
جان این کام من نــه بخاطر این بود که از 
کشته شدن در راه محّمد صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم هراسی دارم بلكه به خاطر این بود که 
می خواستم بدانی چگونه در برابر تو مطیع و 

آماده برای یاری احمدم.

به عاوه در کتب معروف اســامی اشعاری 
از ابوطالب علیه الســام در اختیار ما است 
که مجموعه آن هــا در دیوانی بنام »دیوان 
ابو طالب« گردآوری شــده اســت موید این 
مدعاست که تعدادی از آن ها را در ذیل می 

آوریم:

َواهلَلِ لَن یِصلوا إِلَیک بَِجمِعِهم

َد فی الُتراِب َدفینا َحّتی أَُوسَّ

ای بــرادرزاده تا ابو طالــب در میان خاک 
نخوابیــده و لحد را بســتر نســاخته هرگز 

دشمنان به تو دست نخواهند یافت.

َفاِصَدع بِأَمِرک ما َعلَیک َغضاَضٌۀ َواِبِشر بِذاک 
َوَقرَّ ِمنُه ُعیون

بنابراین از هیچ چیز مترس و ماموریت خود 
را اباغ کن بشــارت ده و چشم ها را روشن 

ساز.

ما معتقدیم هرکس تعصب را کنار گذاشته 
و بی طرفانه ســطور طایی تاریخ را درباره 
ابوطالب علیه السام مطالعه کند با ابن ابی 
الحدید شارح نهج الباغه هم صدا شده و می 

گوید:

صاً  یُن َشــخْ َو لَْوال اَبُوطالٍِب َو ابُْنُه لَما َمثَِّل الدِّ
َفقاما

َفذالک بَِمكَۀ آوی َو حامی وَ  هذا بِیثْرَب َجسَّ 
الَْحمام

هرگاه ابو طالب علیه السام و فرزند برومندش 
نبود هرگز دین و مكتب اســام بجای نمی 
ماند و قد راست نمی کرد. ابو طالب در مكه 
بیاری پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم شتافت 
و علی علیه السام در یثرب )مدینه( در راه 

حمایت از اسام در گرداب مرگ فرو رفت!

حضرت ابوطالب علیه السالم، مؤمن آل 
قریش

تمام علمای شــیعه و بعضی از بزرگان اهل 
تسنن مانند ابن ابی الحدید شارح نهج الباغه 
و قسطانی در ارشاد الساری و زینی دحان 
در حاشیه سیره حلبی، ابو طالب علیه السام 
را از مؤمنان اسام می دانند، در منابع اصیل 
اسام نیز شواهد فراوانی برای این موضوع می 

یابیم.

در اینجا فشرده  ای از دالئل گوناگونی که به 
روشنی، گواهی بر ایمان ابو طالب علیه السام 
  می دهد فهرست وار می آوریم و شرح بیشتر 
را به کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده 

موکول می  کنیم:

ابو طالب علیه الســام قبل از بعثت پیامبر 
اکرم صلّــی اهلل علیه وآله وســلّم به خوبی 
می دانست که فرزند برادرش به مقام نبوت 
خواهد رســید، زیرا مورخان نوشــته اند در 
ســفری که ابو طالب علیه السام با کاروان 
قریش به شــام رفت، برادرزاده دوازده ساله 
خود محمد را نیز با خویش همراه برد، در این 
سفر عاوه بر کرامات گوناگونی که از او دید، 
همین که کاروان با راهبی بنام »بحیرا« که 
سالیان درازی در صومعه مشغول عبادت بود 

و آگاهی از کتب عهدین داشت و کاروان های 
تجارتی در مسیر خود به زیارت او می رفتند 
برخورد کردند، در بین کاروانیان، محمد صلّی 
م که آن روز دوازده سال  اهلل علیه وآله وســلّ
بیش نداشت نظر راهب را به خود جلب کرد.

بحیرا پس از اندکی خیره شدن و نگاه های 
عمیقانه و پر معنی بــه او گفت این کودک 
به کدام یک از شــما تعلق دارد؟ جمعیت به 
ابو طالب علیه الســام اشاره کردند او اظهار 

داشت برادرزاده من است.

»بحیرا« گفت این طفل آینده درخشــانی 
دارد این همان پیامبری است که کتاب های 
آسمانی از رســالت و نبوتش خبر داده  اند و 
من تمام خصوصیات او را در کتب خوانده  ام! 
»ابو طالب« علیه السام پیش از این برخورد 
و برخوردهای دیگر از قرائن دیگر نیز به نبوت 

پیامبر اکرم و معنویت او پی برده بود.

فروغ ایمان در قلب ابو طالب

طبق نقل دانشــمند اهل تسنن شهرستانی 
)صاحب ملل و نحــل( و دیگران در یكی از 
ســالها آســمان مكه برکتش را از اهلش باز 
داشت و خشكسالی ســختی به مردم روی 
آورد، ابو طالب علیه الســام دســتور داد تا 
برادرزاده  اش محمد را که کودکی شیر خوار 
بود حاضر ســاختند پــس از آنكه کودک را 
در حالی که در قنداقه  ای پیچیده شده بود 
به او دادند در برابر کعبه ایســتاد و با تضرع 
خاصی ســه مرتبه طفل شیر خوار را بطرف 
باال انداخت و هر مرتبه می گفت: »پروردگارا! 
بحق این کودک بــاران پر برکتی بر ما نازل 
فرما«، چیزی نگذشت که توده  ای ابر از کنار 
افق پدیدار گشت و آسمان مكه را فرا گرفت، 
سیاب آن چنان جاری شد که بیم آن می 

رفت مسجد الحرام ویران شود.

سپس شهرستانی می  نویسد همین جریان 
که داللت بر آگاهی ابو طالب علیه السام از 
رسالت و نبوت برادرزاده اش از آغاز کودکی 

دارد ایمان وی را به پیامبر می رساند.

و اشعار ذیل را بعدها ابو طالب علیه السام به 
همین مناسبت سروده است:

ـَــْسقی الَغماُم بوجهـِــِه ثمال  و أبیَض یْست

الیتامی ِعْصَمٌۀ لألراِمِل

او روشــن چهره ای است که ابرها به خاطر 
او می بارند، او پناهگاه یتیمان و حافظ بیوه 

زنان است.

ک ِمن آِل َهاِشٍم َفُهم ِعنَدُه فِی  یُلوُذ بِِه الُهاَّ
نِعَمٍۀ َو َفواِضِل

هاک شوندگان از بنی هاشم به او پناه می 
برند، و بوسیله او از نعمت ها و احسان ها بهره 

می گیرند.

و ِمیَزاُن َعْدٍل اَل یِخیُس َشِعیَرًۀ َو َوّزاُن ِصْدٍق 
َوْزنُُه َغیُر َهائِِل  

او میزان عدالتی است که یک جو تخلف نمی 
کند، و وزن کننده درستكاری است که توزین 

او بیم اشتباه ندارد.

ََّک نَاِصِحی َفلََقْد صَدْقَت  َوَدَعْوتَِنی َو َذَکْرَت اَن
َو ُکْنَت َقْبُل اَِمیناً

مرا بمكتب خــود دعوت کردی و خوب می 
دانم که هدفت تنها پند دادن و بیدار ساختن 
من بوده اســت، تو در دعــوت خود امین و 

درستكاری.

د ِمْن َخیِر أَْدیاِن  َو لََقــْد َعلِْمُت أَنَّ ِدیَن ُمَحمَّ
الَْبِریِۀ ِدیناً

 مــن هم این را دریافتم کــه مكتب و دین 
محمد بهترین دین و مكتب ها است«!

و نیز گفته است:

داً نَِبیاً کُموَسی  ـّــا َوَجْدنا ُمَحمَّ أَ لَْم تَْعلَُموا أَن
ُخطَّ فِی أَوَِّل الْكُتِب

ای قریــش آیا نمی دانید کــه ما محمد را 
همانند موسی پیامبر و رسول خدا می دانیم 
و نام و نشان او در کتب آسمانی قید گردیده 

است )و ما آن را یافته ایم(.

َو اِنَّ َعلَیِه فِی الِْعباِد َمَحبًَّۀ َو الَحیَف فِی َمْن 
ُه اهلّلِ فِی الُْحبِّ َخصُّ

بندگان خدا عاقه ویژه ای بوی دارند و نسبت 
به کسی که خدا او را بمحبت خود اختصاص 

داده است این عاقه بی مورد نیست.

ابن ابی الحدید پس از نقل قســمت زیادی 
از اشعار ابو طالب علیه السام )که ابن شهر 
آشــوب در متشابهات القرآن آنها را سه هزار 

بیــت می داند( می گوید: از مطالعه مجموع 
این اشعار برای ما هیچ گونه تردیدی نخواهد 
ماند کــه ابو طالب علیه الســام به مكتب 

برادرزاده اش ایمان داشته است.

ابوطالب علیه السالم از زبان پیامبر اکرم 
صّلی اهلل علیه وآله وسّلم

احادیثی از پیامبــر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم نیز نقل شــده که گواهی آن حضرت 
را به ایمــان عموی فداکارش ابو طالب علیه 
السام روشن می سازد از جمله اینكه چون 
ابو طالب علیه السام در گذشت پیامبر صلّی 
م پس از تشییع جنازه او  اهلل علیه وآله وســلّ
ضمن ســوگواری که در مصیبت از دســت 

دادن عمویش می کرد، می گفت:

»وا أَبَتــاُه! وا أَبا طالِباُه! وا ُحْزناُه َعلَیک! کیَف 
َّیَتِنی َصِغیراً، َو أََجْبَتِنی  أَْسُلو َعلَیک یا َمْن َرب
کِبیراً، َو کْنُت ِعْنَدک بَِمْنِزلَِۀ الَْعیِن ِمَن الَْحَدَقِه 
وِح ِمَن الَْجَسِد؛ وای پدرم! وای ابو طالب!  َو الرُّ
چقدر از مرگ تو غمگینم؟ چگونه مصیبت تو 
را فراموش کنم ای کسی که در کودکی مرا 
پرورش دادی، و در بزرگی دعوت مرا اجابت 
نمودی، و من در نزد تو همچون چشــم در 

حدقه و روح در بدن بودم«.

و نیز پیوسته اظهار می داشت:

»ما نالَْت ِمنِّی ُقَریٌش َشیئاً أَکَرُهُه َحّتی ماَت 
أَبُوطالِب؛ قریش هیچگاه نتوانست مكروهی بر 
من وارد کند مگر زمانی که ابو طالب از جهان 

رفت«.

این همه اظهار عاقه و مهر به ابو طالب علیه 
السام نشان می  دهد که پیامبر او را معتقد 

به مكتب توحید می  دانسته است.

ابوطالــب در احادیث اهل بیت علیهم 
السالم

در احادیثی که از طرق اهل بیت علیهم السام 
رسیده اســت نیز مدارک فراوانی بر ایمان و 
اخاص ابو طالب علیه السام دیده می شود، 
این احادیث آمیخته با استدالالت منطقی و 
عقلی اســت. مانند روایتی که از امام چهارم 
علیه السام نقل گردیده است که حضرتش 
پس از این که در پاسخ سؤالی اظهار می دارد 
ابو طالب علیه السام مؤمن بود می فرماید: 
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َُّه کافٌِر«. »اِنَّ ُهنا َقْوماً یْزُعُموَن اِن

سپس فرمود: »وا َعَجباً ُکلَّ الَْعَجِب أَ یْطَعُنوَن 
َعلی أَبِی طالِِب أَْو َعلی َرُســوِل اهلّلِ صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم َو َقْد نَهاُه اهلّلُ أَْن تَِقرَّ ُمْؤِمَنًۀ 
َمَع کافِر َغیَر آیۀ ِمَن الُْقْرآِن َو ال یُشــکُّ أََحٌد 
أَنَّ فاِطَمَۀ بِْنَت أََسد َرِضَی اهلّلُ تَعالی َعْنها ِمَن 
َّها لَْم تََزْل تَْحَت أَبِی  الُْمْؤِمناِت الّســابِقاِت َفاِن
طالِب َحّتی ماَت أَبُوطالِــب َرِضَی اهلّلُ َعْنُه«. 
یعنی راســتی در شگفتم که چرا برخی می 
پندارند که ابو طالب کافر بوده است! آیا نمی 
داننــد که با این عقیده بر پیامبر و ابو طالب 
طعنه مــی زنند؟ مگر نه این اســت که در 
چندین آیه از آیات قرآن از این موضوع منع 
شده است که زن بعد از اسام آوردن در قید 
زوجیت کافر خود نماند و این مســلم است 
که فاطمه بنت اســد از پیشگامان در اسام 
اســت و تا پایان عمر ابو طالب علیه السام 

همسرش بود.

ابوطالب، شخصیت مظلوم تاریخ

با این تفاسیر می توان دریافت ابوطالب علیه 
الســام همچون فرزندش علی علیه السام 
مظلوم است مظلوم بزرگ تاریخ اسام بر اثر 

ظلم کج اندیشان اموی صفت.

متأّسفانه دشمنان امیر المؤمنین علیه السام 
ســعی کرده اند که چهره این مرد بزرگ و 
مجاهد عالیقدر را در تاریخشان بد نما کنند.

به قول مرحوم عّامــه امینی عّده ای اصرار 
دارند که چهره هرکســی کــه به علی علیه 
السام انتساب دارد را دگرگون نشان دهند. 
ابوذر علیه الســام را طوری منكوب کنند، 
ابوطالب علیه الســام را به گونه ای دیگر و 
خاصه همه عاقمندان به علی علیه السام 

را زیر سئوال ببرند.

لذا شفاف سازی در مورد شخصیت حضرت 
ابوطالب علیه السام، در حقیقت اظهار عاقه 
به موال علی علیه السام است، در این میان 
درباره حضرت ابوطالب علیه السام مطالبی 
نوشــته شده که برخی به صورت مستقل به 
چاپ رســیده و برخی از نویسندگان نیز در 
البای کتب خود درباره ایشــان بحث کرده 

اند؛ که باید به این دو مهم توجه کنند. 

اگر فیلمی هم برای این شخصیت آماده شود 
خوب است، چون نســل جوان زبان فیلم را 
بهتر از زبان کتابت دریافت می کنند. ان شاء 
اهلل فیلم مستند با تیم قوی هنری تهیه شود 
که این سبب می شود که چهره ابوطالب علیه 

السام از مظلومیت درآمده و معرفی شود.

سخن آخر: )معرفی شخصیت حضرت 
ابوطالب علیه السالم خدمت به اسالم 

است(

ما به حضرت ابوطالب علیه السام رنگ شیعی 
نمی دهیم بلكه به آن با نگاه اسامی و تاریخی 
نگاه می  کنیم چرا که شخصیت ایشان متعلق 
به همه عالم اسام است و معرفی شخصیت 
حضرت ابوطالب علیه السام نیز خدمت به 
اســام است؛ تا از این رهگذر دشمنان بهانه 
نكنند و به این بهانه دســت به تخریب این 

شخصیت مهم و اثرگذار تاریخ اسام نزنند. 

خوشــبختانه در ایــن اواخر، کتــاب های 
متعددی در بیان شخصیت و ایمان ابوطالب 
علیه الســام از ســوی دانشــمندان شیعه 
نگاشته شده اســت که زوایایی از زندگی و 
ایمان محكم او را به اسام روشن می سازد. 
این جانب به ســهم خود از همه کسانی که 
در این راه تاش و کوشــش کرده اند، تشكر 

می کنم.

منابع:
1.تفسیر نمونه

2. بیانات معظم له
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سیری در کتاب معرفی کتاب

» اسالم و آزادی بردگان اسالم و پیشرفت علوم«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

در جهــان امروز شــبهات و پرســش  های 
متعــددی درباره دیــن و مذهب مطرح می 
 شود؛ مطرح کردن شبهه ناکارآمدی مذهب 
در جامعه، هدف بخشی از این مباحث است. 
لذا تبیین کارکرد هــای اجتماعی مذهب، 

پاسخی به شبهات فوق خواهد بود.

در این میان حضرت آیت اهلل العظمی مكارم 
شــیرازی)مدظله( از جملــه علمای دغدغه 
مندی اســت که به شبهات و اشكاالت تفكر 
جوانان، به گونه اي اســتداللي و منطقي با 

استفاده از آیات و روایات پاسخ گفته است.

کتاب گرانسنگ » اســام و آزادی بردگان 
اسام و پیشــرفت علوم« از جمله دستاورد 
هــای معرفتی معظم له در موضوع اعتقادی 
و کامی به شمار می آید که دربارۀ کارکرد 
هــای مختلف مذهب در عرصــۀ اجتماع و 
پاسخ به شبهـــــات حكومـت اسامــــی 

به رشتۀ تحریر درآمده است.

 معظم له در پاسخ به این سؤال که مذاهب 
چه ارمغانی برای جهان بشریت آورده است؟ 
به دو قسمت از فرآورده های مذهب پرداخته 

است:

1. چگونگی آزادی تدریجی بردگان در سایه 
مذهب.

2. نقش مؤثری که مذاهب در جنبش های 
علمی و فرهنگی و فلسفی دارند.

ساختار اصلی کتاب

کتاب » اســام و آزادی بردگان اســام و 
پیشــرفت علوم« از یک مقدمه و دو بخش 

تشكیل می شود که عبارتند از:

بخش اول: مبارزه اسام با بردگی. 

بخش دوم: ارمغان بزرگ.

گزارش محتوایی اثر

کنکاشي در مفهوم بردگي

مولّف در بیــان مفهوم بردگی؛ »اســتثمار 
بشر بوســیله بشــر« را روح بردگی دانسته 
که مصادیق زیادی در اجتماع کنونی بشــر 
دارد. نویسنده معتقد است اگرچه امروزه نام 
برده داری بر استثمار بشر گذارده نمی  شود 
لیكن پر واضح اســت که اینگونه بحث  ها بر 
محور معنــا و حقیقت بردگی دور می  زند و 
بكار بردن لفظ مخصوصی یا بكار نبردن آن 

کوچک  ترین اثری در اصل موضوع ندارد.

 سیر تاریخ بردگي

اگر چه عــّده  ای از محققین، تاریخ بردگی 
را تاریخ بــروز و ظهور جنگ در میان قبایل 
انسان می دانند ولی به عقیده »نویسنده« اگر 
موضوع بردگی را بیشتر تحلیل کنیم خواهیم 
دید که منشــأ اصلی آن وجــود فرد قوی و 
ضعیف در اجتماع انسانی توأم با روح طغیان 

و استثمار است.

مولف در ادامه تأکیــد می کند روح بردگی 
دائماً قالب هــای جدیدی بــرای خود پیدا 
می کند و تفاوت بیشتر در عناوین و اسم های 
آنهاست، و تا »قوی و ضعیف «، از یک سو، در 
دنیا وجود داشته باشد، و از سوی دیگر اصول 
»ایمان و اخــاق « حكومت نكند این وضع 
ادامه خواهد یافت و »اســتثمار بشر بوسیله 
بشر« هر روز به لباس تازه ای جلوه گر خواهد 

شد!

بررسی نظام برده داری از دیدگاه اسالم

 مولّف در بخش نخســت کتاب در پاسخ به 
این شبهه که آیا اســام روی بردگی صحه 
گذارده؟ نظریّه اســام دربــاره »برده  ها« و 
»بــرده داری«را در موضوعات مختلف مورد 
بررسی قرار داده و برنامه اصاحی اسام در 

مورد برده  ها را بر شمرده است؛ برنامه هایی 
وسیع که زمینه ســاز آزادی تدریجی برده  
های موجود و در نتیجه آزادی نسل آینده و 

فرزندان آن ها را به خوبی فراهم نمود.

در بخشــی از کتاب می خوانیم: طرح اسام 
در این زمینه روشــن اســت: اســام یک 
طرح آزادی تدریجــی دارد یعنی برنامه  ای 
تنظیم کرده که بردگان تدریجاً آزاد شــوند 
و در اجتماع جذب گردند، و برای این دوران 
انتقالی )انتقال بردگان به یک جامعه بزرگ 
انسانی( نیز طرحی دارد که طبق آن مفهوم 
بردگی شكل سابق خود را از دست می  دهد.

ارمغان بزرگ!

مولّف در بخش دوم کتاب به چگونگی احیای 
نیروی تفكر در پرتو ایمان مذهبی پرداخته و 
ارمغان دیــن و مذهب به عنوان یک مكتب 
آســمانی را برای انسان ها و محصوالت این 
مكتب و نوع تحــول آن دراجتماع، در افكار 
انسانی مورد واکاوی قرار داده و نتیجه گرفته 

است حقیقت دین همان تسلیم در پیشگاه 
خدا و قوانین الهی و قوانین جهان هستی 
و عالم آفرینش و به کار بستن این قوانین و 
بهره برداری از این امكانات به طور صحیح 

و منطقی است.

تاریخ مذهب در میان بشر

معظم له معتقد است مذهب همیشه در وجود 
انسان بوده و همیشه در وجود او باقی خواهد 
بود: مذهب چون مربوط به تســلیم در برابر 
واقعّیات عالم آفرینش و جهان هستی است 
این مذهب در وجود انسان از روز اّول بوده و 
تا پایان هم خواهد بود، و انسان هرگز از این 
نظــر خأل را در وجود خود نمی  تواند تحمل 
کند، و باالخره مذهب را به شــكلی خواهد 
پذیرفت اگر مذهب کامل پاکی باشد سراغ 
آن مــی  رود، و اگر تعلیم و تربیت صحیحی 
نباشد ممكن است به صورت بت پرستی )بت 
پرســتی کهن یا بت پرســتی مدرن(، یا به 
صورت های مختلف مذهب را در قیافه  ها و 
قالب های دیگری برای خودش انتخاب کند.

فرآورده  ها و ارمغان  ها

نویسنده در این بخش از کتاب به نتایج و آثار 

دین و مذهب در زندگانی انسان اشاره کرده 
و به ارمغان  های مذهب و دین برای بشر به 
ویژه نقــش و تأثیر مذهب در احیای نیروی 
تفّكــر و ایجاد انقاب فكری در اجتماعات و 

جوامع بشری پرداخته است.

نویســنده در تبیین این مدعــا به جنبش 
علمی اسام یعنی از قرن دّوم تا قرن پنجم، 
مخصوصاً کتاب هایی کــه بیگانگان درباره 
اسام نوشته  اند اشــاره کرده و می نویسد: 
در پناه همین زنده کردن فكر و اندیشــه و 
همین احیای نیروی تفّكر در سایه ایمان به 
خدا و در سایه این مذهب عالی، مسلمان  ها 
توانستند پایه  های تمدن درخشانی را بریزند 
که تا قرن  ها به خاطر آن چشم جهانیان به 

ممالک اسامی دوخته شده بود.

در این زمینه در پایــان کتاب می خوانیم: 
مــا نباید میراث گذشــتگان 

خودمان را 

بر باد بدهیم، ما نباید نســل ناخلفی باشیم، 
ما نباید مشمول نفرین آن ها باشیم، ما نباید 
کسانی باشیم که آیندگان به ما بگویند عجب 
نسل بی عرضه و ناتوان و بی فكری بودید که 

همه مواریث اسام را از دست دادید؟

الزم به ذکر است این اثر نفیس ، نخستین بار 
در سال 1371 در یک جلد و در 45صفحه 
در قطع جیبی ، توسط انتشارات نسل جوان 
به زیور طبع آراسته شــده که تا کنون نیز 

چندین مرتبه تجدید چاپ شده است. 
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معارف اسالمی

دالیل مسلمان بودن جناب » ابوطالب«
پرسش : 

چه دالیلی مبنی بر مســلمان بودن جناب 
»ابوطالب« وجود دارد؟

پاسخ اجمالی:

چند دلیل در این رابطه وجود دارد. از جمله:  
1- علم او به نبوت پیامبر صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم قبل از بعثت.  2- اعام اعتقاد به نبوت 
م در دیوان  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
شعرش.  3- سوگند دادن خدا به پیامبر صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم هنگام خشكسالی مكه.  
4- برقرار ماندن رابطه پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم با ابوطالب با وجود دستور خداوند 
به قطع رابطه با مشرکان.  5- ماندن فاطمه 
بنت اسد در زوجیت ابوطالب با وجود حكم 
خدا مبني بر جدا شدن زن مسلمان از همسر 
کافــرش.  6- محافظت از جان پیامبر صلّی 
م هنگام محاصره قریش  اهلل علیه وآله وســلّ
در شعب ابوطالب.  7- احادیث پیامبر صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم مبني بر ایمان عمویش 

ابوطالب.

پاسخ تفصیلی:

تمام علمای شــیعه و بعضی از بزرگان اهل 
تســنن مانند ابن ابی الحدید شــارح نهج 
الباغه، قسطانی در »ارشاد الساری« و زینی 
دحان در »حاشیه سیره حلبی« ابوطالب را 
از مؤمنان اســام مي دانند؛ در منابع اصیل 
اسامی نیز شواهد فراوانی برای این موضوع 
می یابیم که با بررسی آنها در تعجب و حیرت 
عمیق فرو مي رویم که چرا »ابوطالب« از طرف 
جمعی این چنین مورد بی مهری و اتهام قرار 
گرفته است؟! کسی که با تمام وجود از پیامبر 
اسام صلّی اهلل علیه وآله وسلّم دفاع می کرد 
و بارها خود و فرزند خویش را در مواقع خطر 
هم چون ســپر در برابر وجود پیامبر اســام 
م قــرار داد چگونه  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ

ممكن است مورد چنین اتهامی واقع شود؟!

این جا است که محّققاِن باریک بین، چنین 

حدس زده اند که موج مخالفت بر ضد ابوطالب 
یک موج سیاسی است که از مخالفت »شجره 
خبیثه بنی امیــه« با موقعیت حضرت علي 
علیه السام سرچشمه گرفته است؛ زیرا: این 
تنها ابوطالب نیست که به خاطر نزدیكیش 
با حضرت علي علیه السام این چنین مورد 
تهاجم قرار گرفته؛ بلكه می بینیم هر کس در 
تاریخ اسام به نحوی از انحاء، ارتباط نزدیک 
با امیرمؤمنان علي علیه السام داشته از این 
حمات ناجوانمردانه برکنار نمانده است، در 
حقیقت ابوطالب گناهی نداشــت جز اینكه 
پدر حضرت علي علیه السام پیشوای بزرگ 

اسام بود!

در اینجا فشرده ای از دالئل گوناگونی که به 
روشــنی، گواهی بر ایمان ابوطالب مي دهد 
فهرســت وار مي آوریم و شــرح بیشتر را به 
کتاب هائی که در این زمینه نوشــته شده 

موکول می کنیم:

1. ابوطالب قبل از بعثت پیامبر اکرم صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم به خوبی مي دانست که فرزند 
بــرادرش به مقام نبوت خواهد رســید؛ زیرا 
مورخان نوشته اند: »در سفري که ابوطالب با 
کاروان قریش به شــام رفت برادرزاده دوازده 
ساله خود محمد را نیز با خویش همراه برد، 
در این ســفر عاوه بر کرامات گوناگونی که 
از او دیــد، همین کــه کاروان با راهبی بنام 
»بحیرا« که سالیان درازی در صومعه مشغول 
عبادت بود و آگاهی از کتب عهدین داشت و 
کاروان های تجارتی در مسیر خود به زیارت 
او مي رفتند برخورد کرد، در بین کاروانیان، 
حضرت محّمد صلّی اهلل علیه وآله وسلّم که 
آن روز دوازده سال بیش نداشت نظر راهب 
را بــه خود جلب کرد. بحیــرا پس از اندکی 
خیره شــدن و نگاه های عمیقانه و پر معنی 
به او گفت: این کودک به کدام یک از شــما 
تعلق دارد؟ جمعیت به ابوطالب اشاره کردند 
او اظهار داشت برادر زاده من است. »بحیرا« 
گفت: این طفل، آینده درخشــانی دارد، این 

همان پیامبری است که کتاب های آسمانی 
از رســالت و نبوتش خبر داده اند و من تمام 

خصوصیات او را در کتب خوانده ام!«.)1(

»ابوطالب« پیش از این برخورد و برخوردهای 
دیگر از قرائن دیگر نیز به نبوت پیامبر اکرم 
م و معنویت او پی  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
برده بود. طبق نقل دانشــمند اهل تســنن 
شهرستانی، صاحب »ملل و نحل« و دیگران: 
»در یكی از سال ها آسمان مكه برکتش را از 
اهلش باز داشت و خشكسالِی سختی به مردم 
روی آورد، ابوطالب دســتور داد تا برادرزاده 
اش محّمد را که کودکی شیرخوار بود حاضر 
ساختند پس از آنكه کودک را در حالی که در 
قنداقه ای پیچیده شده بود به او دادند در برابر 
کعبه ایستاد و با تضرع خاصی سه مرتبه طفل 
شیرخوار را به طرف باال انداخت و هر مرتبه 
می گفت: پــروردگارا! بحق این کودک، باران 
پر برکتی بر ما نازل فرما، چیزی نگذشت که 
توده ای ابر از کنار افق پدیدار گشت و آسمان 
مكه را فرا گرفت، ســیاب آن چنان جاری 
شد که بیم آن مي رفت مسجد الحرام ویران 

شود«.

سپس شهرستانی می نویسد: »همین جریان 
که داللت بر آگاهی ابوطالب از رسالت و نبوت 
برادرزاده اش از آغاز کودکی دارد ایمان وی 
را به پیامبر مي رســاند و اشعار ذیل را بعدها 

ابوطالب به همین مناسبت سروده است:

و ابیض یستسقی الغمام بوجهه 

ثمال الیتامی عصمۀ لارامل

)او روشن چهره ای است که ابرها به خاطر او 
می بارند، او پناهگاه یتیمان و حافظ بیوه زنان 

است(.

یلوذ به الهاک من آل هاشم 

فهم عنده فی نعمۀ و فواضل

)هاک شــوندگان از بنی هاشــم به او پناه 
می برند و بوســیله او از نعمت ها و احسان ها 

بهره می گیرند(.

و میزان عدل الیخیس شعیرۀ 

و وزان صدق وزنه غیر هائل

)او میزان عدالتی اســت که یک جو تخلف 
نمی کند و وزن کننده درســتكاری است که 

توزین او بیم اشتباه ندارد(«.

جریان توجه قریش را در هنگام خشكسالی 
به ابوطالب و سوگند دادن ابوطالب، خدا را به 
حق او عاوه بر شهرستانی بسیاری از مورخان 
بزرگ نقل کرده اند، عامه امینی در »الغدیر« 
آن را از کتاب »شــرح بخــاری«، »المواهب 
اللدنیۀ«، »الخصائص الكبری«، »شرح بهجۀ 
المحافل«، »سیره حلبی«، »سیره نبوی« و 

»طلبۀ الطالب« نقل کرده است.)2(

2. به عاوه در کتب معروف اسامی اشعاری 
از ابوطالب در اختیار ما اســت که مجموعه 
آن هــا در دیوانــی بنام »دیــوان ابوطالب« 
گردآوری شده است که تعدادی از آنها را در 

ذیل مي آوریم:

واهلل لن یصلوا الیک بجمعهم 

حتی اوسد فی التراب دفینا

)ای بــرادرزاده تا ابوطالــب در میان خاک 
نخوابیــده و لحد را بســتر نســاخته هرگز 

دشمنان به تو دست نخواهند یافت(.

فاصدع بامرک ما علیک غضاضۀ 

و ابشر بذاک وقرمنک عیونا

)بنابراین از هیچ چیز مترس و مأموریت خود 
را اباغ کن بشــارت ده و چشم ها را روشن 

ساز!(.

و دعوتنی و علمت انک ناصحی 

و لقد دعوت و کنت ثم أمینا

)مــرا به مكتب خود دعــوت کردی و خوب 
مي دانــم که هدفت تنها پنــد دادن و بیدار 
ساختن من بوده اســت، تو در دعوت خود 

امین و درستكاری(.

و لقد علمت ان دین محمد 

من خیر ادیان البریۀ دیناً )3(

)مــن هم این را دریافتــم که مكتب و دین 

محّمد بهترین دین و مكتب ها است!(.

و نیز گفته است:

الم تعملوا انا وجدنا محمداً 

رسوال کموسی خط فی اول الكتب

)ای قریــش آیا نمی دانید که مــا محّمد را 
همانند موسی، پیامبر و رسول خدا می دانیم 
و نام و نشان او در کتب آسمانی قید گردیده 

است ]و ما آنرا یافته ایم[(.

و ان علیه فی العباد محبۀ

و الحیف فی من خصه اهلل فی الحب«)4(

)بندگان خدا عاقه ویــژه ای به وی دارند و 
نسبت به کسی که خدا او را به محبت خود 
اختصاص داده اســت این عاقــه بی مورد 

نیست(.

ابن ابي الحدید پس از نقل قســمت زیادی 
از اشــعار ابوطالب )که ابن شــهر آشوب در 
»متشــابهات القرآن« آنها را ســه هزار بیت 
مي داند( مي گویــد: »از مطالعه مجموع این 
اشعار برای ما هیچ گونه تردیدی نخواهد ماند 
کــه ابوطالب به مكتب بــرادرزاده اش ایمان 

داشته است«.

3. احادیثی از پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم نیز نقل شــده که گواهی آن حضرت 
را به ایمان عموی فداکارش ابوطالب روشن 
مي سازد از جمله نویسنده کتاب »ابوطالب، 
مؤمن قریش« مي نویســد: »چون ابوطالب 
درگذشــت، پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم پس از تشییع جنازه او ضمن سوگواری 
کــه در مصیبــت از دســت دادن عمویش 
مي کرد، مي گفــت: وای پدرم! وای ابوطالب! 
چقدر از مرگ تو غمگینم؟ چگونه مصیبت تو 
را فراموش کنم ای کسی که در کودکی مرا 
پرورش دادی و در بزرگی دعوت مرا اجابت 
نمودی و من در نزد تو هم چون چشــم در 
حدقه و روح در بدن بودم«)5( و نیز پیوسته 
اظهار می داشت: »َما نَالَْت ِمنِّی ُقَریُْش َشْیئاً 
اَْکَرُهُه َحّتی َماَت اَبُوطالُِب«)6(؛ )قریش هیچ 
گاه نتوانست مكروهی بر من وارد کند؛ مگر 

زمانی که ابوطالب از جهان رفت(.

4. از طرفی مســلّم است که سال ها قبل از 

مرگ ابوطالب، پیامبر اســام صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم مأمور شد هیچ گونه رابطه دوستانه 
با مشرکان نداشته باشد، با این حال این همه 
اظهار عاقه و مهر به ابوطالب نشان می دهد 
که پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و ســلم( او را 
معتقد به مكتب توحید مي دانســته است و 
گرنه چگونه ممكن بود دیگران را از دوستی 
با مشرکان نهی کند و خود با ابوطالب تا سر 

حد عشق، مهر ورزي کند؟!

5. در احادیثــی که از طرق اهل بیت علیهم 
السام رسیده اســت نیز مدارک فراوانی بر 
ایمان و اخاص ابوطالب دیده می شود که نقل 
آنها در اینجا به طول می انجامد. این احادیث 
آمیخته با استدالالت منطقی و عقلی است 
مانند روایتی که از امام چهارم علیه الســام 
نقل گردیده است که حضرتش پس از این که 
در پاسخ سؤالی اظهار مي دارد ابوطالب مؤمن 
بود مي فرماید: »یعنی راستی در شگفتم که 
چرا برخی می پندارند که ابوطالب کافر بوده 
است! آیا نمي دانند که با این عقیده بر پیامبر 
خدا صلّی اهلل علیه وآله وسلّم و ابوطالب طعنه 
مي زنند؟ مگر نه این است که در چندین آیه 
از آیات قرآن از این موضوع منع شــده است 
که زن بعد از اســام آوردن در قید زوجیت 
کافر خود بماند و این مسلم است که فاطمه 
بنت اسد از پیشــگامان در اسام است و تا 

پایان عمر، ابوطالب همسرش بود«.)7(

6. از همه اینها گذشته اگر در هر چیز تردید 
کنیم در این حقیقــت هیچ کس نمي تواند 
تردید کنــد که ابوطالــب از حامیان درجه 
اّول اسام و پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله 
وسلّم بود حمایت او از پیامبر خدا صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم و اســام به حدی بود که 
هرگــز نمي توان آنرا با عایــق و پیوندهای 
خویشاوندی و تعصبات قبیله ای تفسیر کرد.

نمونه زنده آن، داستان شعب ابوطالب است 
همه مورخان نوشته اند: »هنگامی که قریش، 
پیامبر اســام صلّی اهلل علیه وآله وســلّم و 
مســلمان ها را در یک محاصــره اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی شدید قرار دادند و روابط 
خود را با آنها قطع کردند ابوطالب یگانه حامی 
و مدافع حضرت، ســه سال از همه کارهای 
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خود دست کشید و بنی هاشم را به دّره ای که 
در میان کوه های مكه قرار داشت و به ِشعب 
ابوطالب معروف بود برد و آنجا ُسكنی گزید.

فــداکاری را به جائی رســانید که اضافه بر 
ســاختن برج هــای مخصوصی، بــه خاطر 
جلوگیری از حمله قریش، هر شــب پیامبر 
م را از خوابگاه  اکرم صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
خود بلنــد مي کرد و جایــگاه دیگری برای 
استراحت او تهیه می نمود و فرزند دلبندش 
حضــرت علي علیه الســام را بــه جای او 
مي خوابانید و هنگامی که حضرت علي علیه 
الســام می گفت: پدر جان من با این وضع 
بالخره کشــته خواهم شــد، پاسخ مي داد 
عزیزم بردباری را از دســت مده، هر زنده اي 
به سوی مرگ رهســپار است، من ترا فدای 
فرزند عبداهلل نمودم. جالب توجه اینكه علی 
علیه السام در جواب پدر مي گوید: پدر جان 
این کام من نه به خاطر این بود که از کشته 
شــدن در راه حضرت محّمد صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم هراسی دارم؛ بلكه بخاطر این بود 
که مي خواستم بدانی چگونه در برابر تو مطیع 

و آماده برای یاری احمدم«.)8(

ما معتقدیم هر کس تعصب را کنار گذاشته 
و بي طرفانه ســطور طائی تاریــخ را درباره 
ابوطالب مطالعه کند با ابن ابی الحدید شارح 

نهج الباغه هم صدا شده و مي گوید:

و لوال ابوطالب و ابنه 

لما مثل الدین شخصاً و قاما

فذاک بمكۀ آوی و حامی 

و هذا بیثرب حّس الحماما )9(

)هر گاه ابوطالب و فرزند برومندش نبود هرگز 
دین و مكتب اســام به جای نمي ماند و قد 
راســت نمي کرد. ابوطالــب در مكه به یاری 
پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم شتافت 
و حضرت علي علیه السام در یثرب ]مدینه[ 
در راه حمایت از اسام در گرداب مرگ فرو 

رفت!(.)10(،)11(

پی نوشت:
)1(. تلخیص از السیرۀ النبویۀ، الحمیری المعافری، عبدالملک 
بن هشام، تحقیق: مصطفی السقا، ابراهیم البیاری، عبد الحفیظ 
شــلبی، دار المعرفه، بیــروت، بی تا، ج 1، ص 180؛ الســیرۀ 
الحلبیۀ، حلبی شــافعی، ابوالفــرج، دار الكتب العلمیه، بیروت ، 

1427 قمری،  چاپ دوم، ج 1، ص 171.

)2(. الغدیر فی الكتاب و الســنۀ و االدب، امینی، عبد الحسین، 
مرکز الغدیر للدراسات االسامیه، قم، 1416 قمری، چاپ اول، 

ج 7، ص 665.
)3(. به نقل از الغدیر، همان، ص 450.
)4(. به نقل از الغدیر، همان، ص 447.

)5(. ذخائر العقبی في مناقب ذوی القربی، الطبري، محب الدین 
أحمد بن عبــد اهلل، دار الكتب، قاهره، 1356 قمری، ج  1، ص 

38. )پاورقی(.
)6(. تاریــخ المم و الملوک، طبري، أبو جعفر محمد بن جریر، 
تحقیق: محمد أبو الفضل ابراهیــم، دار التراث، بیروت، 1387 

قمری / 1967 میادی، چاپ دوم، ج  2، ص 344.
)7(. شرح نهج الباغۀ، ابن أبي الحدید، أبو حامد عز الدین عبد 
الحمید بن هبۀ اهلل بن محمد بن محمد ، محقق / مصحح: محمد 
ابوالفضل ابراهیم، کتابخانه آیت اهلل مرعشي نجفي ، قم،  1404 

قمری، چاپ اول، ج  14، ص 69.
)8(. الغدیر، همان، ص 487.

)9(. شرح نهج الباغۀ، ابن أبي الحدید، همان، ص 84.
)10(. تفسیر نمونه، مكارم شیرازی، ناصر، دار الكتب اإلسامیه، 

تهران، 1374 شمسی، چاپ اول، ج 5، ص 192.
)11(. گردآوری از کتاب: یكصد و هشتاد پرسش و پاسخ ، مكارم 
شیرازی، ناصر، تهیه و تنظیم: حسینی، سید حسین، دار الكتب 

االسامیه، تهران،  1386 شمسی،  چاپ چهارم ، ص 631.
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احکام شرعی

احکام ویژه صله رحم

حد متعارف خروج زن بدون اذن شوهر برای صله رحم 

در فتوای خــود فرمودید: یکی از مواقع کــه زن میتواند 

بدون اذن شــوهر از خانه خارج بشــود، زمانی است که 

میخواهد برای صله رحم با والدین و خواهر و برادر برود، 

البته به مقدار الزم.لطفا این موضوع را بیشتر شرح دهید. 

منظور این اســت که در حدود متعارف باشد و زائد بر آن 

بدون اذن شــوهر جایز نیســت. منظور از متعارف یعنی 

اینکه مثال اگر شهرستانی باشد ماهی یکبار دیدار کند و اگر 

در همان شــهر است هفته ای یکبار دیدار کند و در همان 

روز برگردد. 

قطع صله رحم به خاطر امر به معروف و نهی از منکر 

دین اســالم صله ی رحم را واجب کرده اما مواردی است 

که اقوام موازین شــرعی را رعایت نمــی کنند، آیا ما می 

توانیم برای این که امــر به معروف و نهی از منکر نماییم، 

ارتبــاط خود را با آنها قطــع نماییم و این واجب را انجام 

ندهیم؟ 

هرگاه ادامه رابطه با آنها مفسده داشته باشد و يا ترك آن 

موجب نهى از منكر آنان شــود مى توان موّقتآ آن را ترك 

كرد. در غير اين دو صورت، بايد در حّد واجب صله رحم 

كرد، و در عين حال امر به معروف و نهى از منكر با زبان 

خوش فراموش نشود. 

صله رحم با بستگان گناهکار 

اگر فردی از بســتگان، اهل گناه باشــد صله رحم با او چه 

حکمی دارد؟ 

هرگاه ادامه رابطه با آنها مفسده داشته باشد و یا ترک آن 

موجب نهی از منکر آنان شــود می توان موّقتًا آن را ترک 

کرد. در غیر ایــن دو صورت، باید در حّد واجب صله رحم 

کرد، و در عین حال امــر به معروف و نهی از منکر با زبان 

خوش فراموش نشود. 

مصادیق رحم در احکام صله رحم 

لطفًا بفرمایید که رحم شخص چه کسانی هستند که صله 

رحم در مورد آن ها واجب است؟ 

از مصادیــق رحم می تــوان از افرادی ماننــد پدر، مادر، 

پدربــزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر، عمه، عمو، دایی، خاله 

و فرزندان آن ها و ... نام برد. 

معیار صله ارحام 

آیا صله رحم که در اسالم بر آن تأکید شده است، بر اساس 

روایات دارای معیار خاّصی می باشــد؟ اگر کسی با نتیجه 

خواهــر و یا برادرم و یا خاله و غیــره قطع ارتباط کند، 

قاطع رحم محسوب مى شود؟ 

معیار صله رحم، داشــتن ارتبــاط و پیوند با آن ها در حّد 

متعارف و معمول است؛ البّته هر قدر خویشاوندى نزدیکتر 

باشد رابطه باید بیشتر باشد. 

حداقل وظیفه افراد برای صله رحم 

حداقل وظیفه افراد برای صله رحم چقدر است؟ 

حّداقل صله رحم آن اســت که در عرف گفته شود: »فالن 

کس با خویشــاوندانش ارتبــاط دارد« و اگر طورى رفتار 

کند کــه بگویند: »قطع رابطه کرده« قطع رحم محســوب 

مى شــود و بستگان در این رابطه با هم متفاوت هستند: 

نسبت به پدر و مادر، فرزند، برادر و خواهر توجه بیشتری 

باید کرد و نسبت به ارحام دور توجه مختصر کافی است. 

حکم صله رحم در صورت ناراحتی بستگان 

در برخی موارد صله رحم نه تنها موجب شادمانی برخی از 

بســتگان نمی گردد، بلکه موجب ناخرسندی آنان نیز می 

گردد و در مواردی این ناخرســندی را )حّتی برای یک بار 

رفت و آمد در ســال( با صراحت بیان می نمایند؛ در این 

گونه موارد تکلیف چیست؟ 

اگر بدانید یا اظهار کنند که مایه ناراحتی است می توانید 

قطع کنید ولی اگر به وسیله تلفن یا مانند اینها ناراحت 

نشوند می توانید از این طرق صله رحم را بجا آورید. 

ترک صله رحم به خاطر هتک حرمت 

آیا صله رحم هم مشــمول قاعده »ال حرج« و »ال ضرر« مى 

شود؟ مثال اگر صله رحم با شخصى، مایه هتک آبرو یا آزار 

انسان گردد، آیا ترک آن جایز است؟ 

آرى، در مواردى که ضرر یا مشــّقت مهّمى باشــد، استثنا 

مى شود. 

حکم قطع رحم با کسی که اتهام می زند 

قطع ارتباط با اقوام، به خاطر این که که پشت سر او حرف 

در می آورند چه حکمی دارد؟ 

در صورتی که در معرض اتهام قرار گیرد اشــکال ندارد که 

موقتًا رفت و آمد را ترک کند ولی ســعی کنید با این گونه 

امور رابطه خود را با اقوام ترک ننمایید. 

حکم صله رحم با بستگان مرتد 

خاله من مســیحی شده است و مبّلغ مسیحیت است. در 

حال حاضر رفت و آمد با ایشان چه حکمی دارد؟ 

در فرض ســؤال، مرتد محسوب می شود و رفت و آمد با 

او جایز نیست. 
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