


طلیعه سخن
سوم خرداد مصادف است با فتح غرور آفرین 
خرمشــهر، که نقطۀ عطــف اقتدار جمهوری 
اسالمی به شــمار می آید، در این بین برخی 
شــبهات دربــارۀ ماهیت جنــگ تحمیلی و 
کاکردهای دفاع مقدس مطرح می شــود به 
ویژه برخی این شــائبه را مطرح می کنند که 
چرا پس از آزاد ســازی خرمشهر جنگ تداوم 
یافــت و اراده ای بــرای توقــف جنگ وجود 

نداشت؟ 

در ایــن بین می توان پاســخ هایی متقن بر 
اساس اطالعات و آمار جغرافیایی و سرزمینی 
جنگ تحمیلی بــه آن ارائه داد؛ اگر چه نگاه 
جزئی نگر به حماسۀ عظیم فتح خرمشهر برای 
شبهه زدایی امری الزم است اما کافی نیست؛ 
لذا شایسته است تحلیل دقیق و گفتمانی آن 
حماســۀ عظیم و  واکاوی ابعاد و زوایای نرم 
افزاری و معرفتی آن در ترسیم مباحث کالن 

منطقه ای و جهانی مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است پایه و اساس فرهنگ در مذهب و 
اندیشه منحصر شده است؛ لذا مذهب، جهان 
پدیداری را شــکل می دهد و جهان پدیداری 
نظام معنایی را ترسیم می کند، در ادامه نظام 
معنایی به ایجاد ساختار کنشی می انجامد و 
نظام کنشی نیز ساختارهای اجتماعی را رقم 

می زند.

حال بــرای ابرقدرتی در منطقه و جهان قبل 
از هر چیز باید به مذهب مقتدر دست یافت؛ 
همانگونه که نشــانه های آن پس از پیروزی 

انقالب اسالمی به خوبی آشکار شد.

این دستاورد مهم از آن جهت است که ساختار 
امــت و امامت بر مبنای فقه الدفاع و ره یافت 
هایی از قبیل مردم ساالری و عدالت محوری 
و ظلم ســتیزی جایگزین نظام خالفت محور 
سکوالر اهل سنت بر مدار فقه الحرب گردید.

 جانشــین امام معصوم)علیهم السالم(؛ وجه 
خدا بر روی زمین و واســطۀ زمین و آسمان، 
باب اهلل و اسماء الحسنی است، لذا فقه امامت 
مقوله ای ضد ســکوالر اســت که فقه در آن 
خادم خلق خدا برای خداســت؛ در نتیجه از 
چارچــوب خالفتی و سوسیالیســتی چپ به 

شدت فاصله می گیرد و از سوی دیگر از نظام 
لیبرال اباحه گر که مقوله ای ضد عدالت است 

برائت می جوید.

با این تفاسیر کارکردهای بی بدیل فقه امامت 
محور در برهــه های مختلف تاریخی به ویژه 
در دوران جنــگ تحمیلی بــه نحو عام  و در 
حماســۀ آزادسازی خرمشــهر به نحو خاص 
توانست ارتباطات میان مذهبی را شکل دهد؛ 
لذا در پســا فتح خرمشــهر و پس از  برتری 
ملموس جبهۀ اســالم بر قدرت های غرب و 
شرقی،  مذهب میان مذهبی شیعه به شدت 
توســعه یافت و اینگونه بود کــه تفکر امام و 
امت، راه را برای ابرقدرتی ســاختاری هموار 
نمود و ســاختارهای معنایی مذهبی در میان 
کشورهای اسالمی بسط و گسترش یافت و در 
ادامه، فتح خرمشهر به تثبیت انقالب اسالمی 
و ســپس صدور انقالب بر مدار مذهب میان 
مذهبی در قالب جهان محوری منتهی گردید.

این امر از ظرفیت عظیم فقه الدفاع به عنوان  
تفکری متعالی و کالن و جهانی حکایت دارد 
که نواحی اطــراف خود را با صلح هدایت می 
کند و از آنجا کــه مبنای فکری آن توحید و 
یکتاپرستی است مروج تکثرگرایی جهانی در 

پرتو وحدت است.

در تبیین این مهم باید گفت کشورهایی هم 
چون سوریه، عراق، لیبی، مصر..حیات خلوت 
روسیه)شوروی( بود و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و ایران در ید قدرت و ســیطرۀ آمریکا 

قرار داشت.

حــال با پیــروزی انقالب اســالمی، ایران به 
مهمترین مخالف شیطان بزرگ یعنی آمریکا 
و تهدیدی جــدی برای مهمتریــن مخالف 
امپریالیسم یعنی روسیه)شوروی( تبدیل شد. 
و اینگونــه ظهور انقالب مردمــی ایران زنگ 
خطر را برای شــرق و غرب به صدا درآورد، و 
مشروعیت شــوروی را در استکبار ستیزی به 

شدت خدشه دار نمود.

بی جهت نبود که در جنگ تحمیلی، گفتمان 
چپ)سوسیالیسم( و اندیشه راست)لیبرالیسم( 
برای نابودی انقالب نوپای ایران از هیچ توطئه 

ای فروگذار نکردند.

از این رو عراق و صدام به عنوان حیات خلوت 

شوروی با پشتوانۀ حمایت تسلیحاتی و نظامی 
کشورهای مختلف متحد بلوک غرب و شرق و 

با چراغ سبز آمریکا به ایران حمله کرد.

در واقع در کنار آمریکا، شوروی نیز پازل اصلی 
حملۀ صدام به ایران اسالمی بود؛ چرا که عیار 
ضدیت با ســرمایه داری از ســوی شوروی با 

پدیدۀ انقالب اسالمی به شدت رنگ باخت.

 البته بــا طنین مرگ بر آمریــکا و مرگ بر 
شوروی در فضای انقالب اسالمی، افول آمریکا 
و ســقوط شــوروی به ویژه پس از آزادسازی 
خرمشهر با تغییر دیپلماسی جنگ و در ادامه 
پیروزی ایــران در جنگ تحمیلی به نحو روز 
افزون تســریع شد، که در این میان فروپاشی 
کامل اتحــاد جماهیــر شــوروی موید این 
مدعاست و نشانه های افول و فروپاشی آمریکا 
در سال های اخیر به خوبی آشکار شده است.

از این رهگذر تهاجم ناکام همه جانبه شوروی 
علیه افغانستان  در راستای مقابله با تأثیرات 
انقالب ایران بر کشــورهای پیرامونی به ویژه 
تأثیر ایران بر افغانســتان و به تبع آن چین و 
هند قابل ارزیابی است که ابیته ریشه های این 
تأثیرات را باید در ظرفیت عظیم فتح خرمشهر 

و دفاع مقدس جستجو کرد.

در خاتمه باید گفت بازخوانی نکات راهبردی 
مذکور از آزاد ســازی خرمشــهر، به خوبی از 
ابرقدرتی ایــران در آن برهه از تاریخ حکایت 
دارد چــرا که در عمل نظام اســالمی با بهره 
گیــری از گفتمان مقاومت و فقــه الدفاع در 
میان کشــورهای اســالمی به اقتدار رسید و 
آزادی خواهان جهان را در غرب و شرق تحت 
نفوذ خود قرار داد؛ کشورهایی که بدون اشغال 
و زور و خشونت، تحت نفوذ معنایی و معرفتی 

ایران قرار گرفتند.

فتح خرمشهر، دکترین جهانی ایران برای صلح 
جهانی است و می توان آینده شناسی متفاوتی 
را رقم زد؛ فراموش نکنیم ایران ذاتاً یک کشور 
ابرقدرتی اســت حال می خواهد خفته باشد 
خواه بیدار، تاریخ شــکوهمند ایران در ادوار 
مختلف به نوبۀ خود مویّد این مدعاست، لیکن 
شاه کلید بازگشــت به اقتدار دوران معرفتی 
جنــگ و  فعلیت ابرقدرتی ایران در گرو بهره 
گیری از اندیشه صلح محوری در بستر جهان 

پدیداری دینی است.
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پیام ها و بیانیه ها

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مّدظّله(  به مناسبت رحلت

متعلقه مکرمه حضرت آیت اهلل جوادی آملی دامت برکاته 
حضرت آیت اهلل جوادی آملی دامت برکاته

درگذشت بانوی محترمه، متعلقه مکرمه، مایه 
تاسف گردید.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به حضرتعالی، 
فرزندان محترم و آن بیت شــریف تســلیت 
عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن 

مرحومه مغفوره، رحمت واسعه الهی و برای 
حضرتعالــی و دیگر بازمانــدگان صبر و اجر 

فراوان مسئلت می نمایم.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیــدار نماینده ی ولــی فقیه در امور 
حج و زیارت و رئیس ســازمان حج، علت 
وضعیت کنونی مناسبات ایران با عربستان 
را اشتباهاتی دانست که از سوی دو طرف 
صورت گرفته و فرمودند: باید به وســیله 
حــج کاری کرد که بدبینــی ها تبدیل به 
خوش بینی شود. این مناسک، به صورت 
مســتقیم حج اســت ولی به صورت غیر 
مستقیم یک مسأله سیاسی است هرچند 

اسم امور سیاسی برده نشود.

ایشــان بر دوری از مســائلی کــه باعث 
برانگیختن حساســیت طــرف مقابل می 

شود، اشــاره کرده و فرمودند: باید برنامه 
های عبادی سیاســی بــه گونه ای برگزار 
گردد کــه ضمن رضایت حجــاج ایرانی، 
باعث تحریــک و برانگیختن حساســیت 

های آنان نگردد.

معظم لــه در ادامه بر لزوم آموزش حجاج 
اشــاره کرده و فرمودند: با توجه به فرصت 
بســیار کم باقیمانده تا ایــام حج، باید به 
صــورت فشــرده کالس های آموزشــی 
احکام، مناسک و آموزه های رفتاری برای 
هیئت های اعزامی و حاجیان برگزار شود.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی با 
توجه به شرائط و احکام ویژه ی بانوان بر 

لزوم آموزش مضاعف آنان تأکید نمودند.

معظم لــه در پایــان این دیــدار، ضمن 
دعا بــرای موفقیت مســئولین محترم در 
خدمتگزاری بــه حجــاج و زوار خانه ی 
خــدا و برگزاری هر چه باشــکوه تر حج، 
از حجاج بیت اهلل الحرام نیز درخواســت 
کردنــد که فرصت به دســت آمده زیارت 
بیت اهلل الحرام و مدینه ی منوره و مشاهد 
مشــرفه را مغتنم شــمرده و از آن نهایت 

استفاده را ببرند.

در ابتدای این دیدار، گزارشــی از اقدامات 
صورت گرفته بــرای برگزاری حج 1401 

ارائه گردید.

باید به وسیله حج، بدبینی ها را تبدیل به خوش بینی کرد

دیدارها
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حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در دیدار مهندس سقائیان نژاد شهردار قم 
با اشاره به لزوم خبررسانی صحیح فعالیت 
های صورت گرفته در شهرداری فرمودند: 
اصــوال یکی از شــاخص های پیشــرفت، 

خبررسانی صحیح و درست است.

ایشان کار فرهنگی را از وظایف شهرداری 
ها دانســته و افزودند: در کنــار تابلوهای 
تبلیغاتــی محصــوالت، با نصــب تابلو و 
پالکاردهایی با ادبیات صحیح و مناســب، 

می توان مسائل فرهنگی، ارزشی و اخالقی 
را در سطح شهر تبلیغ کرد.

معظــم له احیــای مراقد علمــای بزرگ 
و شــخصیت های مهــم را از دیگر وظایف 
شهرداری قم دانسته که باید بدان اهتمام 

داشته باشد.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
وجود فرودگاه را برای قم ضروری دانسته 
و تأکیــد کردند: با توجه به جایگاه شــهر 

قم و بــارگاه حضرت معصومه ســالم اهلل 
علیها و مسجد جمکران و همچنین وجود 
بزرگتریــن حــوزه علمیه، قم یک شــهر 
استثنایی و کانون مهم در کشور است که 
باید با دید کالن شــهر جهان شیعه بدان 
نگریست و الزم است تمام امکانات شهری 
در همان ســطح و اندازه برای قم در نظر 

گرفته شده و برنامه ریزی شود. 

امکانات در سطح کالن شهر برای قم در نظر گرفته شود 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در 
دیدار بیت مرحوم آیــت اهلل العظمی صافی 
گلپایگانی، از ایشــان به عنوان شــخصیتی 
ارزشــمند و دارای حســن نیت نــام برده و 
فرمودند: مراسم ترحیم و تشییع آن مرجع، 
به بهترین شکل و با آبرومندی برگزار گردید.

ایشان بیت آن مرحوم را بیتی خوش نام در 
میان بیوت مراجع ذکر کرده و ابراز امیدواری 
کردنــد که این نام خــوش و موقعیت عالی 

همچنان در بیت ایشان باقی بماند.

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی به 
آثار و تألیفات ایشــان اشــاره کرده و کتاب 
منتخب االثرشان را اثری ماندگار و بی نظیر 

دانسته و افزودند: شایسته است که کراماتی 
که ایشــان در تألیف این اثر داشته در چاپ 

جدید آن تقریر و اضافه گردد.

معظم له به سابقۀ آشنایی خود با مرحوم آقای 
صافی اشــاره کرده و افزودند: من با ایشان و 
اخوی شان از درس مرحوم آیت اهلل بروجردی 
آشنا شــدم و در میان شاگردان مرحوم آیت 
اهلل بروجردی ایشان جزء مستشکلین خوب 

درس بودند.

ایشان به همکاری آن مرحوم با مجلۀ مکتب 
اســالم نیز اشــاره کرده و فرمودند: علیرغم 
اقتضای سن ایشان، او شخصیتی روشن فکر 
و بــه روز بود که این را مــی توان از اعالمیه 

هایی که در حوادث گوناگون منتشر می کرد، 
به وضوح دریافت.

حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
برگزاری کنگره ای جهت بزرگداشــت ابعاد 
مختلف شخصیتی و مقام شامخ علمی فقاهتی 
ایشــان و همچنین رونمایی از آثار ایشان را 
ضروری دانسته و تأکید کردند: خاصیت گذر 
زمان، کمرنگ شــدن مسائل مادی است، اما 
تاریخ معنوی با گذر زمان روشن تر و پربارتر 
می شــود، ازایــن رو آثار معنــوی در قلوب 

همگان باقی می ماند و پربار می گردد.

مرحوم آیت اهلل صافی شخصیتی روشن فکر و به روز بود 
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فن آوری

وب ســایت نیکو و نیکان، بــا هدف آموزش 
درس زندگــی بــرای کــودکان برگرفته از 
مجموعه داســتانی به همین نام که توسط 
مرکز نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی مد ظله العالی در دوازده جلد تولید 
و منتشــر شده است، توســط مرکز فناوری 
اطالعــات دفتر معظم له ایجاد گردید که در 
آستانه سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران 

رونمایی شده است.

مجموعه داســتانی نیکو و نیکان برگرفته از 
کتاب یکصــد و پنجاه درس زندگی حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی است که به 
تبیین معارف و اخالق اســالمی در راستای 

ترویج سبک زندگی اسالمی می پردازد.

این مجموعه داســتانی درباره یک خانواده 5 
نفره است که شخصیت اصلی داستان خواهر 
و برادری به نام های نیکو و نیکان هستند که 
در زندگی روزمره خود با چالشــهایی مواجه 

می شوند.

با توجه به ضرورت و اهمیت فعالیت در حوزه 

کــودک و نوجوان، مرکز تنظیم و نشــر آثار 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی به 
همت پایگاه اطالع رسانی ایشان و با همکاری 
انتشارات امام امیرالمؤمنین علیه السالم اقدام 
به تولید این مجموعه داستانی در 12 قسمت 
نموده اســت و عالوه بر تولید کتاب داستان 
که به قلم یکی از نویســندگان مطرح کتاب 
کودک نگاشــته شده است، تولید انیمیشن، 
کتاب صوتی، بازی و نرم افزار واقعیت افزوده 
نیز در دســتور کار قرار گرفته است و تمامی 
این محتوا در وب سایت کودک و نوجوان با 

نام نیکو و نیکان قرار گرفته است.

از ویژگی های اصلی این ســایت می توان به 
موارد زیر اشاره نمود:

1- معرفــی 12 جلد کتاب بــا امکان خرید 
کتاب چاپی از فروشــگاه اینترنتی مرکز نشر 

آثار معظم له

2- امکان مشــاهده انیمیشن مربوط به هر 
جلد کتاب از طریق وب سایت چند رسانه ای 

تخصصی فیلم

3- امــکان دانلود و پخــش کتاب صوتی به 
منظور ترویج بیشــتر فرهنگ کتاب خوانی 

برای کودکان به صورت مستقیم

4- امکان مشــاهده و مطالعه کتاب در وب 
سایت تخصصی مکارم اآلثار

5- ارائه پندتصویر های معرفتی متناسب با 
ذائقه کودکان و نوجوانــان به منظور ترویج 

فرهنگ شیعی

6- ارائه موشــن گرافی آموزش احکام برای 
آشــنایی هر چه بیشتر نسل نوجوان و جوان 

با احکام دین

7- ارائــه جذابیت های بصــری و تفریحی 
از قبیــل ارائه بازی های فکــری و برگزاری 
مسابقات ویژه کتابخوانی به منظور جلوگیری 

از یکنواختی محتوای سایت

8- استفاده از المان های کودکانه در طراحی 
و ترکیب رنگ سایت

رونمایی از سایت کودک و نوجوان 
همزمان با سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران
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ماجرای جنگ »بدر«1یادداشت
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 

هفدهــم ماه مبــارک رمضان ســال دوم 
هجری، ســال روز پیروزی لشکریان اسالم 

بر مشرکین در جنگ  بدر است.

لذا باید فشــرده  ای از جریــان این جهاد 
اســالمی که نخســتین درگیری مسلحانه 
مســلمانان با دشــمنان سرسخت و خون 
آشام بود، از نظر بگذرانیم، تا مسلمانان این 
حقایق را که در گذشته نزدیک تجربه کرده 
بودند برای همیشــه به خاطر بسپارند و در 

همه عمر از آن الهام بگیرند.

جدی  برخورد  نخستین  بدر«  »جنگ 
مسلمانان با کفار

طبــق آنچه تاریــخ نویســان و محدثان و 
مفســران آورده  اند، غزوه بدر از اینجا آغاز 
شد که »ابو سفیان« بزرگ »مکه« در رأس 
یک کاروان نسبتا مهم تجارتی که از چهل 
نفر با 50 هزار دینار مال التجاره تشــکیل 
می شــد از شــام به ســوی مدینه باز می 
گشت، پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم به 
یاران خود دســتور داد آماده حرکت شوند 
و بــه طرف این کاروان بزرگ که قســمت 
مهمی از سرمایه دشمن را با خود حمل می 
کرد بشتابند و با مصادره کردن این سرمایه، 
ضربه سختی بر قدرت اقتصادی و در نتیجه 

بر قدرت نظامی دشمن وارد کنند.

یاران ابوسفیان در مدینه که از این جریان 
آگاه شدند موضوع را به او رساندند. او پیکی 
با شتاب به مکه فرستاد و آن ها را از خطر 
بزرگی که ســرمایه  های آنان را تهدید می 
کرد آگاه ســاخت. در مدت کوتاهی 950 
نفر از رزمندگان و ســران قریش با هفتصد 
شــتر و یکصد رأس اســب بــا فرماندهی 
ابوجهل به حرکت در آمدند و مسأله تا آن 
حد جّدی تلقی شــد که سران مکه تهدید 
کردند کســانی که بتوانند به میدان روند و 
خــودداری کنند، خانه های آن ها را ویران 

خواهیم ساخت.

از ســوی دیگر ابوســفیان برای رهایی از 
چنگ مسلمانان مسیر خود را تغییر داد و 
از بی راه حرکت کــرد تا خود را از منطقه 

خطر دور سازد.

پیامبر اســالم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم با 
313 نفر از یاران خود، با ساز و برگ جنگی 
مختصر ولی دل هایی مملو از ایمان و عزم 
و اراده به نزدیک ســرزمین بدر که یکی از 
منزلگاه  های نزدیک میان مکه و مدینه بود 
رســیدند. در اینجا بود که پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم از حرکت لشکر نیرومند 

قریش از مکه به سوی مدینه آگاه شد.

در این هنگام با یاران خود مشورت کرد که 
آیا به تعقیب کاروان ابو ســفیان و مصادره 
امــوال کاروان بپــردازد و یا بــرای مقابله 
با سپاه آماده شــود جمعی مقابله با سپاه 
دشمن را ترجیح دادند ولی گروهی از این 
کار اکراه داشتند، ولی پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم نظر گروه اول را پســندید، لذا 
فرمان حرکت به ســوی دشــمن را داد و 
لشکر کوچک اسالم به سرزمین بدر رسید.

ماهیت دفاعی جنگ »بدر«

طبق عقیده برخی از محّققان و اندیشمندان 
و موّرخان اســالمی، تمام جنگ های صدر 
اسالم جهاد دفاعی بوده و هیچ کدام از آن 

ها جنبه جهاد ابتدایی نداشته است.

در سال دوم هجرت، دو حادثه به نام جنگ  
بــدر رخ داد، که یکی بــه »بدر صغری« و 
دیگری به »بدر کبری« معروف شد، و آغاز 
آن توّســط دشمنان اســالم بود. به پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه و آله خبر رسید که 
عّده ای از سران مشــرکان مکه به اطراف 
مدینه آمده و شــتران و گوسفندان و سایر 
اموال مســلمانان را به تاراج برده، در حال 
فرار به ســوی مکه هســتند. پیامبر صلّی 

م ســربازان اسالم را به  اهلل علیه وآله وســلّ
تعقیب آن ها فرســتاد. ســربازان، دشمن 
را تا ســرزمین بدر تعقیــب کردند، ولی از 
دست یافتن به دشــمن ناامید شدند. این 
حادثه بدون درگیری پایان یافت، و به »بدر 
صغری« مشهور شــد. جنگ »بدر کبری« 
که پس از چندی در همان ســال رخ داد، 
در حقیقت پاســخی به همان تجاوز آشکار 
سران مکه بود و جهاد دفاعی محسوب می 

شد.

از سوی دیگر پیامبر و یارانش حق داشتند 
دســت به چنین حمله ای بزنند زیرا اوالً با 
هجرت مسلمانان از مکه به مدینه بسیاری 
از اموالشان به دست مکیان افتاد و خسارت 
ســنگینی به آن ها وارد شــد و آن ها حق 

داشتند چنین خسارتی را جبران کنند.

 از این گذشته مردم مکه در طی 13 سال 
م و  اقامت پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
مســلمین در آنجا کاماًل نشان داده بودند 
که از هیچگونه ضربه و صدمه به مسلمانان 
فروگذار نخواهند کرد و حتی آماده کشتن 
شخص پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم نیز 
شدند. چنین دشمنی با هجرت پیامبر صلّی 
اهلل علیه وآله وسلّم به مدینه بیکار نخواهد 
نشست، و مسلما نیروی خود را برای ضربه 
قاطع تری بســیج خواهــد کرد، پس عقل 
و منطق ایجــاب می کند که مســلمانان 
به عنوان یک اقدام پیشــگیرانه با مصادره 
کردن ســرمایه عظیم کاروان تجارتی آن 
ها ضربه ســختی بر آنان وارد سازند، و هم 
بنیه اقتصادی و نظامی خود را برای دفاع از 
خویشتن در آینده قوی کنند، و این اقدامی 
اســت، که در همه برنامه  های جنگی دنیا، 

در امروز و گذشته بوده و هست.

جنگ بدر؛ نبردی نابرابر

در اّولین برخورد نظامی اسالم با لشکر کفر 

و شرک، یعنی جنگ  بدر، مسلمانان از نظر 
موازنه قوا به ظاهر در وضع بسیار بدی قرار 
داشــتند؛ تعداد مسلمانان 313 نفر و سپاه 

دشمن سه برابر آن ها بود.

سپاه دشمن اســب ها و شترهای فراوان و 
ابزار جنگی کافی داشــتند در حالی که در 
میان مســلمانان فقط دو نفر اسب سواری 
داشــتند و مرکب عمده آن ها تعداد هفتاد 
شــتر بود که هر چند نفر به تناوب ســوار 

یکی از آن ها می شدند.

دشــمن نتوانست باور کند که مسلمانان با 
آن نفرات و تجهیزات کم به میدان آمده اند 
بلکه فکر می کرد قسمت مهم سپاه اسالم 
در جایی مخفی شــده اند تا به موقع حمله 
خود را به طور غافلگیرانه شــروع کنند، لذا 
شــخصی را برای تحقیق فرستادند، اما به 
زودی فهمیدند که جمعیت همانســت که 

دیده بودند.

نصرت الهی در جنگ بدر

جمعی از مسلمانان در وحشت و ترس فرو 
رفته بودند، و اصرار داشــتند که مبارزه با 
این گــروه عظیم که هیچگونه موازنه  ای با 
آن ها ندارد صالح نیست، پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم با این وعده الهی آن ها را 
دلگرم ساخت و گفت: »خداوند به من وعده 
داده که بــر یکی از دو گروه پیروز خواهید 
شــد، یا بر کاروان قریش یا بر لشکرشان، 
و وعده خداوند تخلف ناپذیر اســت، بخدا 
ســوگند گویا محل کشته شدن ابو جهل و 
عده ای از سران قریش را با چشم خود می 

بینم«.

در واقع جنگ بدر نمونه روشــنی از  بود و 
به تعبیر آیه شــریفه »یَرْونَُهْم ِمْثلَیِهْم َرأْی 
الَْعینِ ؛ آن ها )مشرکان( این گروه )مؤمنان( 
را با چشم خود دو برابر آنچه بودند مشاهده 
می کردند« اگر مؤمنــان 313 نفر بودند، 
در چشــم کفار بیش از 600 نفر جلوه می 

کردند تا بر وحشت آن ها بیفزاید.

 لذا خبر تازه ای که به وســیله گزارشگران 
مخفی که از لشــکر اسالم شــبانه به کنار 
اردوگاه دشــمن آمده بودند، دریافت شد و 
به سرعت در میان مسلمانان انعکاس یافت 

این بود که، که لشــکر قریــش با آن همه 
بیمناکند گویی خداوند  امکانات، ســخت 
لشکری از وحشت در سرزمین قلب آن ها 
فرو ریخته است. و این خود یکی از عوامل 

شکست کفار در جنگ بدر شد.

پیروزی سپاه اسالم در جنگ بدر

فردا صبح لشکر کوچک اسالم با روحیه  ای 
نیرومند در برابر دشمن صف کشیدند. قباًل 
م به آن ها  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
پیشــنهاد صلح کرد تا عذر و بهانه ای باقی 
نماند، بعضی از ســران قریش مایل بودند 
این دستی را که به عنوان صلح به سوی آن 
ها دراز شده بفشارند و صلح کنند، ولی باز 

ابو جهل مانع شد.

ســرانجام آتــش جنگ شــعله ور گردید، 
»حمــزه« عموی پیامبــر و »علی« علیهم 
الســالم که جوان ترین افراد لشکر بودند و 
جمعی دیگر از جنگجویان شجاع اسالم در 
جنگ های تن به تن که سنت آن روز بود، 
ضربات شدیدی بر پیکر حریفان خود زدند 
و آن ها را از پای در آوردند، روحیه دشمن 

باز ضعیف تر شد.

لحظات حساسی بود پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم به مســلمانان دستور داده بود 
زیــاد به انبوه جمعیت نگاه نکنند و تنها به 
حریفــان خود بنگرند و دنــدان ها را روی 
هم فشــار دهند و ســخن کمتر بگویند و 
از خداونــد مدد بخواهند و از فرمان پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم در همه حال سر 
نپیچند و به پیروزی نهایی امیدوار باشند، 
م دست به  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
سوی آسمان برداشت و عرض کرد: »یا َرِبّ 
إِْن تُْهلَْک هِذِه الِْعصابَــُۀ، لَْم تُْعَبْد؛ اگر این 
گروه کشته شوند کسی ترا پرستش نخواهد 

کرد«.

استقامت و پایمردی و دالوری های آن ها 
قریــش را در تنگنا قرار داده بود، در نتیجه 
هفتاد نفر از ســپاه دشمن که ابو جهل در 
میان آن ها بود، کشــته شــدند و در میان 
خاک و خون غلطیدند و 70 نفر به دســت 
مسلمانان اســیر گشــتند ولی مسلمانان 
تعداد کمی کشته بیشتر نداشتند، و به این 

ترتیب نخستین پیکار مسلحانه  مسلمانان با 
دشمن نیرومندشان با پیروزی غیر منتظره  

ای پایان گرفت.

حضور پیامبر صّلی اهلل علیه وآله وسّلم 
در خط مقدم نبرد

برخالف آنچه بعضی می پندارند که پیامبر 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم شخصاً در میدان 
جنگ به مبارزه برنمی خاســت، مورخان 
اسالمی نوشته اند که در جنگ  های فراوانی 
شخصاً وارد میدان نبرد شد؛ از جمله »ابن 
اسحاق« در کتاب تاریخ خود می نویسد که 
م در  پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
نُه غزوه از غزوات اســالمی شخصاً به نبرد 
پرداخــت. در جنگ بدر، احد، خندق، بنی 
قریظه، بنی المصطلق، خیبر، فتح، حنین و 
طائف. و بعضی بیش از این تعداد را شمرده 

اند.

در بحث شجاعت پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه 
وآله وسلّم در جنگ بدر این حدیث از علی 
علیه السالم نقل شده است که فرمود: »لََقْد 
َرأَیُتِنــی یْوَم بَْدٍر َونَْحُن نَلُــوُذ بِالنَِّبی صلّی 
م َوُهَو أَْقَربَُنا إِلَی الَْعُدوِّ  اهلل علیه وآله وســلّ
َوکاَن ِمْن أََشــدِّ النَّاِس یْوَمِئٍذ بَْأساً؛ من در 
روز جنگ  بدر شــاهد و ناظر بودم که ما به 
م پناه می  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
بردیم و او از همه ما به دشــمن نزدیک تر 
و از برجســته ترین جنگجویان در آن روز 

بود«.

فتوحات  کلید  بدر،  غزوه  آخر:  سخن 
پیامبر صّلی اهلل علیه وآله وسّلم

در خاتمه باید تأکید کــرد این پیروزی از 
بزرگترین فتوحات اسالم است و اثر بسیار 
عمیقی در تاریخ اســالم بخشید؛ به طوری 
که مبارزان بدر، همیشه آن را از افتخارات 
بــزرگ خود می شــمردند. از این رو علما 
گفتــه اند که در این روز، غســل و صدقه 
و شــکر خدا بجا آوردن مســتحّب است و 
عبادت در شــب هفدهــم رمضان فضیلت 

فراوانی دارد.

منابع:
1. تفسیر نمونه 2. پیام قرآن
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2یادداشت
ماجرای جنگ  »حنین«

از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله 
در آخر ماه رمضان یا در ماه شــوال سال 
هشــتم هجرت بود که پیامبــر صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم مکه را فتح کرد و تمام 
اقوام و قبایل مسلمان شدند، غیر از قبیله 
هوازن که گروهی شــجاع و دلیر بودند و 
گروهی از بنی ســعد را هم با خود همراه 
کــرده و در مقابل پیامبــر اکرم صلّی اهلل 

علیه وآله وسلّم ایستادند.

عّلت وقوع جنگ حنین

این »غزوه« از آنجا شــروع شد که بنا به 
گفته »ابن اثیــر« در کامل، طایفه بزرگ 
»هــوازن« هنگامی که از فتح مکه با خبر 
شــدند رئیسشــان »مالک بن عوف« آنها 
را جمع کرد و به آنها گفت ممکن اســت 
»محمــد« بعد از فتح مکه به جنگ با آن 
ها برخیــزد، و آنها گفتنــد پیش از آنکه 
او با ما نبرد کند صالح در این اســت که 
ما پیش دســتی کنیم. لذا با ســی هزار 
مــرد جنگــی تصمیم به درهــم کوبیدن 

گرفتند. مسلمانان 

رؤســای طایفه هوازن نزد مالک بن عوف 
جمع شدند و اموال و فرزندان و زنان خود 
را به همراه آوردنــد تا به هنگام درگیری 
با مســلمانان هیچکس فکر فرار در ســر 
نپرورانــد و به این ترتیب وارد ســرزمین 
»اوطاس« شدند که جنگ حنین  در آنجا 

واقع شد.

هنگامی که این خبر به گوش پیامبر صلّی 
م رســید به مسلمانان  اهلل علیه وآله وســلّ
دستور داد آماده حرکت به سوی سرزمین 
هوازن شــوند و مســلمین فقط با دوازده 
هزار نفر، در جنگــی نابرابر، در مقابل آن 
هــا قــرار گرفتند. و جنــگ حنین بدین 

شکل رخ داد.

مکان جنگ حنین

»حنین« سرزمینی است در نزدیکی شهر 

طائف و چون این غزوه در آنجا واقع شــد 
به نام غــزوه حنین معروف شــده، و در 
قرآن از آن تعبیر به »یوم حنین« شــده 
است نام دیگر آن غزوه »اوطاس« و غزوه 
»هوازن« است )اوطاس نام  سرزمینی در 
همان حــدود، و هوازن نام یکی از قبائلی 
است که در آن جنگ با مسلمانان درگیر 

بودند(.

حنین؛ جنگ دفاعی

گاهی جنگ بر فرد و یا جمعیتی تحمیل 
می  شــود به این معنی که مورد هجوم و 
تجاوز حساب شده و یا غافلگیرانه دشمن 
قرار مــی گیــرد در اینجا تمــام قوانین 
آسمانی  و بشــری به شخص یا جمعیتی 
که مورد هجوم واقع شــده حق می دهد 
برای دفاع از خویش به پاخیزد، و آنچه در 
قدرت دارد به کار برد، و از هرگونه اقدامی 
برای حفظ موجودیت خود فروگذار نکند، 
این نوع جهــاد را جهاد دفاعــی گویند. 
جنــگ هائی ماننــد جنــگ »حنین « و 
بعضی دیگر از جنگ های اســالمی جزء 
این بخش از جهاد اســت و جنبه دفاعی 

داشته است.

شکست مسلمانان

پیامبــر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم پرچم 
بزرگ لشکر را بست و به دست علی علیه 
الســالم داد. دو هزار نفر از مســلمانانی 
که در فتح مکه اســالم را پذیرفته بودند 
به اضافه ده هزار نفر ســربازان اسالم که 
همراه پیامبر بــرای فتح مکه آمده بودند 

برای میدان جنگ حرکت کردند.

»مالک بن عوف« کــه مرد پر جرئت و با 
شــهامتی بود به قبیله خود دســتور داد 
غالف های شمشیر را بشکنند و در شکاف 
های کــوه و دره  های اطــراف، و البالی 
درختان، بر ســر راه ســپاه اسالم کمین 

کننــد، و به هنگامی کــه در تاریکی اول 
آنجا رسیدند یکباره  به  صبح مســلمانان 
به آنان حمله ور شــوند و لشکر را در هم 

بکوبند.

او اضافه کــرد: محمد با مــردان جنگی 
هنوز روبرو نشده اســت تا طعم شکست 

را بچشد!.

هنگامــی که پیامبر صلّــی اهلل علیه وآله 
وســلّم  نماز صبح را با یاران خواند فرمان 
داد به طرف ســرزمین »حنین« سرازیر 
شوند. دشــت »حنین « گذرگاهی داشت 
که لشگر دشمن آن را برای کمین انتخاب 
کرده بود و با یک حملــه غافلگیرانه برق 
آســا ناگهان لشــکر »هوازن« نظم ارتش 
اســالم را بــه هم ریخــت و از هر ســو 
مســلمانان را زیر رگبار تیرهای خود قرار 
دادند. گروهی که در مقدمه لشــکر قرار 
داشــتند )و در میان آن ها تازه مسلمانان 
مکه بودند( فرار کردند، و این امر ســبب 
شد که باقیمانده لشکر به وحشت بیفتند 

و فرار کنند.

عاملی که ســبب شکست مسلمانان 
در جنگ حنین شد

تعداد لشکر اسالم را در این جنگ دوازده 
هزار نفر نوشــته اند کــه در هیچ یک از 
جنگ های اســالمی تــا آن روز این عدد 
ســابقه نداشــت، آن چنانکــه بعضی از 
مســلمانان مغرورانه گفتنــد: » لن نُْغلََب 
الیوم؛ هیچ گاه با این همه جمعیت امروز 
شکســت نخواهیم خورد!«، اما این انبوه 
جمعیت که گروهی از آن ها از افراد تازه 
مســلمان و ساخته نشــده بودند، موجب 

فرار لشکر و شکست ابتدایی شدند.

در حقیقت عامل مهم شکست مسلمانان 
در آغــاز کار عالوه بر غروری که به خاطر 
کثرت جمعیت پیدا کردند وجود دو هزار 

نفر از افراد تازه مســلمان بــود که طبعاً 
جمعی از منافقان، و عده ای برای کســب 
غنائم جنگی و گروهی بی هدف در میان 
آن ها وجود داشتند، و فرار آن ها در بقیه 

نیز اثر گذاشت.

خداونــد در قرآن کریم مــی فرماید: »َو 
یْوَم ُحَنیــنٍ  إِْذ أَْعَجَبْتکْم کْثَرتُکْم َفلَْم تُْغِن 
َعْنکْم َشــیئاً؛ و در روز حنین  شما را یاری 
نمــود، در آن روز که فزونــی جمعیتتان 
مایه اعجاب شما بود ولی هیچ مشکلی را 

برای شما حل نکرد«.

این شکســت ابتدایی چنان بود که قرآن 
اضافه می کنــد: »َو ضاَقْت َعلَیکُم اْلَْرُض 
بِما َرُحَبْت؛ و زمین با آن همه وســعتش 
َّیُتْم ُمْدبِِریَن؛  بر شما تنگ شــد«، »ثُمَّ َول
ســپس پشــت به دشــمن کرده و فرار 

نمودید«.

خداونــد در اینجا آن ها را با دشــمنان 
به حــال خود واگذارد و موقتا دســت از 
حمایت آن ها برداشــت، زیرا به جمعیت 
انبوه خود مغرور بودند، و آثار شکست در 

آنان آشکار گشت.

فراریان مدعی

شــک نیســت که در این میدان اکثریت 
قریــب به اتفاق در آغــاز کار فرار کردند، 
و باقیمانــده را طبق روایت فوق ده نفر، و 
بعضی حتی چهــار نفر، و بعضی حد اکثر 

حدود یکصد نفر نوشته اند.

و از آنجــا کــه طبــق بعضــی از روایات 
مشهور خلفای نخستین نیز در جمع فرار 
از مفســران اهل  کنندگان بودند، بعضی 
سنت ســعی دارند که این فرار را یک امر 

طبیعی معرفی کنند.

نویسنده »المنار« در اینجا می گوید: »به 
هنگامی که رگبار تیرهای دشمن متوجه 
مســلمین شد، گروهی که از مکه به سپاه 
اسالم ملحق شــده بودند، و در میان آن 
هــا منافقان و افــراد ضعیــف االیمان و 
فرار  داشتند  قرار  غنیمت  جســتجوگران 
کردند، و پشت به میدان نمودند، باقیمانده 
لشکر »طبعا« مضطرب و پریشان شد، آن 

ها نیز طبــق »عادت« و نه از روی ترس! 
پا به فرار گذاشتند، و این یک امر طبیعی 
اســت، که به هنگام فرار کردن یک گروه 
بقیه بدون توجه متزلزل می  شــوند بنا بر 
این فرار آن ها به معنی ترک یاری پیامبر 
م و رها کردن  او  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
در دســت کفار نبود، که مستحق غضب و 

خشم خداوند شوند«!

ما شرحی برای این سخن ذکر نمی کنیم 
و داوری آن را بــه خوانندگان واگذار می 

کنیم.

ذکــر این جملــه نیز الزم اســت که در 
»صحیح بخــاری« معتبرترین منابع اهل 
سنت، هنگامی که سخن از هزیمت و فرار 
مســلمین در این میدان به میان آورده، 
چنین نقل می کند: »فاذا عمر بن الخطاب 
فی الناس، و قلت ما شان الناس، قال امر 
، ثــم تراجع الناس الی رســول اهللَّ ...؛  اهللَّ
ناگهان عمر بن خطاب در میان مردم بود 
گفتم مردم چه کردند؟ گفت: قضای الهی 
بود! سپس مردم به سوی پیامبر صلّی اهلل 

علیه وآله وسلّم بازگشتند«.

ولی اگر پیش داوری  ها را کنار بگذاریم و 
قرآن را مــورد توجه قرار دهیم می بینیم 
که گروه بنــدی در میان فــرار کنندگان 
قائل نشــده اســت، بلکه همه را یکسان 

مذمت می کند، که پا به فرار گذاشتند.

نمی دانیــم چه تفاوتی بیــن جمله »ثُمَّ 
َّیُتْم ُمْدبِِریَن؛ ســپس پشــت به دشمن  َول
کرده و فرار نمودیــد«،  که در آیات فوق 
خواندیــم، و آیه 16 ســوره انفال وجود 
ِِّهْم  دارد؛ آنجــا که می گوید: »َو َمــْن یَول
فــًا لِِقتاٍل أَْو ُمَتَحیزاً  یْوَمِئٍذ ُدبَُرُه إاِلَّ ُمَتَحرِّ
ِ ؛ هر کس  إِلــی  فَِئٍۀ َفَقْد باَء بَِغَضٍب ِمَن اهللَّ
پشت به دشــمن کند، به غضب پروردگار 
گرفتــار خواهد شــد، مگر کســی که به 
منظور حمله به دشــمن و یا پیوستن به 

گروهی از سربازان تغییر مکان دهد«.

بنابراین اگر این دو آیه را در کنار هم قرار 
دهیم ثابت می شود که مسلمانان در آن 
روز مگر گروه کمی مرتکب خطای بزرگی 
شدند، منتها بعدا توبه کردند و بازگشتند.

امداد در غزوه حنین

با همه این اوصاف سرانجام لطف خدا آن 
هــا را نجات داد؛ در این موقع که ســپاه 
اســالم در اطراف سرزمین حنین پراکنده 
شده بود، و جز گروه کمی با پیامبر صلّی 
م باقــی نمانده بودند،  اهلل علیه وآله وســلّ
و پیغمبــر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم به 
خاطر فرار آن ها شــدیداً نگران و ناراحت 
ُ َسکیَنَتُه َعلی  َرُسولِِه َو  بود، »ثُمَّ أَنَْزَل اهللَّ
َعلَی الُْمْؤِمِنینَ ؛ خداوند آرامش و اطمینان 
خویــش را بر پیامبــرش و بــر مؤمنان 

فرستاد«.

نزول ســکینه بر پیامبر صلّــی اهلل علیه 
وآله وســلّم در میدان »حنین« برای رفع 
اضطرابی بود که از فــرار کردن جمعیت 
به پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم دست 
داده بــود، وگرنــه او در این صحنه چون 
کوه ثابت و پا بر جا بود، و هم چنین علی 
علیه السالم و گروه کوچکی از مسلمانان.

جالــب توجه اینکه قــرآن در آیات مورد 
ُ َســکیَنَتُه  بحث نمی گوید: »ثُمَّ أَنَْزَل اهللَّ
َعلــی  َرُســولِِه َو علیکم« بــا اینکه تمام 
جملــه  های پیش از آن به صورت خطاب 
و با ضمیر»کم« ذکر شده است، بلکه می 
اینکه  به  اشــاره  الُْمْؤِمِنینَ «،  گوید »َعلَی 
منافقان و آن ها که طالبان دنیا در میدان 
جهــاد بودند ســهمی از این »ســکینه« 
و آرامش نداشــتند، و تنهــا این موهبت 

نصیب افراد با ایمان می شود.

»َو أَنْــَزَل ُجُنوداً لَْم تََرْوهــا؛ و هم چنین 
لشــکریانی که شــما نمی دیدیــد، برای 

تقویت و یاریتان فرو فرستاد«.

نزول این ارتش نامرئی الهی برای تحکیم 
و تقویت روح مســلمانان و ایجاد نیروی 
ثبات و اســتقامت در جان و دل آنان بود، 
نه اینکه فرشــتگان و نیروهای غیبی در 

جنگ شرکت کرده باشند.

پیروزی سپاه اسالم

اما علی علیه الســالم که پرچمدار لشکر 
بود با عده کمی در برابر دشمن ایستادند 

و همچنان به پیکار ادامه دادند.
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 )در این هنگام پیامبر در قلب ســپاه قرار 
داشــت(. و عباس عموی پیامبر صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم و چند نفر دیگر از بنی 
هاشــم که مجموعاً از نــه نفر تجاوز نمی 
کردند و دهمین آن ها »ایمن« فرزند »ام 
ایمن« بود اطــراف پیامبر صلّی اهلل علیه 

وآله وسلّم را گرفتند.

مقدمه ســپاه به هنگام فرار و عقب نشینی 
م  از کنار پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
گذشت، آن لحظه، یک لحظه فوق العاده 
حّســاس در زندگی پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم بود که باید با ابتکاری بزرگ، 
لشکر متالشی شده را جمع آوری کرده، و 
روح تازه  ای در کالبــد آن ها بدمد، و از 

نابودی و شکست حفظ کند.

پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم به عباس 
که صدای بلند و رســایی داشــت دستور 
داد فــورا از تپه  ای که در آن نزدیکی بود 
باال رود و به مسلمانان فریاد زند: »یا أْهَل 
ــَجَرِۀ یا أْهَل ُسوَرِۀ الَبَقَرِۀ ...؛ ای  بَیَعِت الشَّ
گروه مهاجران و انصار! و ای یاران ســوره 
بقره! و ای اهل بیعت شــجره! به کجا فرار 
می کنیــد؟ پیامبر صلّــی اهلل علیه وآله 

وسلّم این جا است«!

هنگامــی که مســلمانان صــدای عباس 
را شــنیدند بازگشــتند و گفتند »لبیک، 
لبیک« مخصوصاً انصار در این بازگشــت 
پیــش قدم بودند، و حمله ســختی از هر 
جانب به سپاه دشــمن کردند، و با یاری 
پروردگار به پیشروی ادامه دادند، آن چنان 

که طایفه »هوازن« به طرز وحشتناکی به 
هر سو پراکنده شدند و پیوسته مسلمانان 

آنها را تعقیب می کردند.

حدود یکصد نفر از سپاه دشمن کشته شد 
و اموالشان به غنیمت به دست مسلمانان 

افتاد و گروهی نیز اسیر شدند«

و در پایان این نقــل تاریخی می خوانیم 
که پس از پایان جنــگ نمایندگان قبیله 
هــوازن خدمت پیامبر آمدند و اســالم را 
پذیرفتند و پیامبــر محبت زیاد به آن ها 
کــرد و حتی »مالک بــن عوف« رئیس و 
بزرگ آن ها اسالم را پذیرفت، پیامبر صلّی 
م اموال و اسیرانش را  اهلل علیه وآله وســلّ
به او بر گرداند، و ریاست مسلمانان قبیله 

 اش را به او واگذار کرد.

لذا انبوه جمعیت بــه تنهایی کاری نمی 
کنــد: در این میــان خداوند نــه در آن 
روزهایی که نفرات ســپاه کم بود )مانند 
میدان جنگ بدر( آن هــا را تنها گذارد، 
و نه در آن روز که جمعیتشــان چشم پر 
کن بود )مانند میدان جنگ حنین(، انبوه 
جمعیــت دردی را از آن ها دوا کرد، بلکه 
در هر حــال یاری خدا و مدد های او بود 

که باعث پیروزیشان شد.

نهایــی،  پیــروزی  عامــل  در حقیقــت 
ایســتادگی پیامبــر صلّــی اهلل علیه وآله 
وســلّم و علی  علیه السالم و گروه اندکی 
از یــاران و یادآوری خاطــره پیمان های 
پیشین و ایمان به خدا و توجه به حمایت 

خاص او بود.

پیروزی،  در  ایمان  )نقش  آخر:  سخن 
عبرت جنگ حنین(

نکتــه  ای که توجــه به آن امــروز برای 
مســلمانان نهایت لزوم را دارد، این است 
کــه از حوادثــی چون حادثــه »حنین« 
تجربــه بیندوزند، و بداننــد کثرت نفرات 
و جمعیت انبوهشــان هرگــز نباید مایه 
غرورشــان گــردد، از جمعیــت انبوه به 
تنهایی کاری ســاخته نیست، مساله مهم 
وجود افراد ساخته شده و مؤمن و مصمم 
اســت، هر چند گــروه کوچکی باشــند، 
همانگونه که یک گروه کوچک سرنوشت 
جنــگ »حنین« را تغییر داد، بعد از آنکه 
انبوه جمعیت تا آزموده و ســاخته نشده 

مایه هزیمت و شکست شده بودند.

مهم این اســت که افراد آن چنان با روح 
ایمان و استقامت و فداکاری پرورش یابند 
که دل هایشــان مرکز »ســکینه« الهی 
گردد، و در برابر سخت  ترین طوفان های 
زندگی چون کوه پا بر جا و آرام بایستند

.منابع:
نمونه 1.تفسیر 

2. مدیریت و فرماندهی در اسالم 
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1پرونده ویژه
روز جهانی قدس

از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله
بســیار حســاس  مناطق  جزو  خاورمیانه 
دنیاســت؛ چرا که بخش عمده ی نفت و 
انرژی دنیــا در آن قــرار دارد، هم چنین 
حلقه ی اتصالی اســت میان غرب و شرق 
و از نظر سوق الجیشی بسیار حیاتی است.

در ســال 1948میــالدی، دولــت هــای 
اســتعماری که مستعمراتشان را از دست 
داده بودند برای اینکه نفوذ و ســیطره ی 
خود را بر خاورمیانــه حفظ کنند پایه ی 

دولت غاصب اسراییل را بنا نهادند.

با توطئــه های  یهودیــان صهیونیســت 
مختلــف از جمله ارعــاب و تهدید و حتی 
کشتار مردم فلسطین به خرید زمین های 
فلسطینیان روی آوردند. سپس با حمایت 
دولت انگلســتان و دولت فرانسه، با لشکر 
کشی به فلســطین این کشــور را اشغال 
کرده، و صاحبان اصلی سرزمین فلسطین 
را از خــاک خود بیرون رانده و غاصبانه به 

جای آن ها نشستند.

 این رژیم در صدد بود این اشــغالگری را 
بنیانگــذاران جنایتکار  لذا  توســعه دهد، 
اسراییل شعار از نیل )مصر( تا فرات )عراق( 
را مطرح کردند و به زعم خود در پی ایجاد 
اســراییل بزرگ بودند و بــرای تحقق این 

نقشه از هیچ جنایتی فروگذار نکردند.

ابتکار تاریخی امام و احیای مسأله ی 
فلسطین

قدرت های اســتکباری امیــدوار بودند با 
گذشــت زمان، مســأله ی غاصــب بودن 
اسراییل فراموش شود و اینچنین سرزمین 

فلسطین را ملک طلق اسراییل بدانند.

ناگاه ابتکار امــام راحل رحمه اهلل به میان 
آمد و مشکل عظیمی در برنامه های آن ها 
ایجاد کرد، چرا که همه ســاله در آخرین 
روز جمعه ی ماه مبارک رمضان، مسلمانان 
با راهپیمایی باشــکوه در سراسر جهان و 

ندای »القدس لنا«، خود را آماده می کنند 
تا ســرانجام ســرزمین های غصب شدن 
اسالمی مخصوصاً قبله اول مسلمانان را از 

چنگ اسراییل رهایی بخشند.

فراموش نکنیم همانگونه که جنگ جهانی 
دوم به ورطه ی فراموشــی ســپرده شده 
است، حامیان رژیم صهیونیستی نیز برای 
به فراموشی سپرده شدن 7 دهه اشغالگری 
رژیم صهیونیستی بحران  آفرینی می کنند.

 لیکن ابتکار امام خمینی قّدس ســّره در 
احیای مســأله فلسطین بسیار موثر بود به 
نحوی که باید اذعان کرد تاثیر راهپیمایی 
روز قدس بر اسراییل از بمباران پایگاه های 
اســراییل در مناطق اشغالی بیشتر است و 
این مســأله یعنی یک ابتــکار کم هزینه 
اما پرمنفعت در راســتای حمایت از مردم 

مظلوم فلسطین.

مبادا گرد و غبار نسیان و فراموشی بر این 
غصب بزرگ تاریخــی، غصب قبله ی اول 
مسلمین و اشغال سرزمین قدس بنشیند.

بزرگ ترین نهی از منکر

بســیاری سوال می کنند آیا حضور در روز 
قدس شــرعاً الزم است یا اینکه حضور در 
راهپیمایی روز قدس جزو مستحبات است؟

ما در جواب این اســتفتائات نوشــته ایم 
حضور در آن الزم اســت؛ چرا که مصداق 
بــارز امر به معروف و نهی از منکر اســت، 
چــه منکری از ایــن باالتر کــه صاحبان 
اصلی ســرزمین فلســطین را آواره کردند 
و بیگانــگان جای آن هــا را گرفتند، خانه 
هایشــان را ویران می کنند، فرزندانشــان 
را می کشــند و زنانشان را اسیر می کنند 
ظلم از این باالتر قابل تصور نیست، با این 

تفاسیر نهی منکر واجب نیست؟! 

بی شک ظلم  و بیدادگری و پایمال کردن 

حقوق بیچارگان در تمام مذاهب آسمانی 
عمل منکر و زشــتی شمرده شــده، و از 
طرفــی هر بچه مکتبی می داند که نهی از 
منکر یکی از فروع مسلّم آیین اسالم است 
بنابراین هر فرد مسلمانی وظیفه خود می 
داند که در برابر مظالم و ستمگری ها آرام 
ننشیند و تا سر حّد امکان برای ریشه کن 

کردن آن، کوشش کند.

حتی در جایــی که نتوان به نحو کامل در 
برابر منکر ایستاد لیکن تالش برای کاهش 
یــک منکر، وجوب نهی از منکر را ضروری 

خواهد کرد. 

در این میان برگزاری راهپیمایی روز قدس 
به حَســب ظاهر ساده و مسالمت آمیز، اما 
در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بسیار 
موثر اســت؛ زیرا در ایــن روز از غاصبان 
ســرزمین فلســطین برائت و بیزاری می 
جوئیم و اعالم می کنیم، اســراییل غاصب 
اســت و فلســطین باید به پیگر اســالم 

بازگردد.

تعظیم شعائر الهی

»شعائر اهلّل« عالمت  هایی است که انسان 
را بــه یاد خدا می  انــدازد و خاطره  ای از 
خاطرات مقــدس را در نظرها تجدید می 
کنــد. لذا تمام آنچــه در برنامه های دینی 
وارد شــده و انسان را به یاد خدا و عظمت 
آئیــن او می اندازد شــعائر الهی اســت و 

بزرگداشت آن نشانه تقوای دل هاست.

در ایــن بیــن گرامی داشــت روز جهانی 
قدس تعظیم شــعائر الهی اســت؛ چرا که 
بیت المقدس)مســجداالقصی( مکان وقوع 
»معراج« پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( است، 
هم چنین قبله ی اول مســلمانان در این 
سرزمین است و ســالیان دراز رو به سوی 
آن نماز مــی خواندند، با این اوصاف آیا ما 
نباید قبله ی اول مسلمانان را حفظ کنیم؟

تقویت وحدت مسلمین

روز قدس روز وحدت مسلمین است؛ چون 
یک مسأله ای اســت متعلق به همه، قبله 
ی اول مسلمین، پاره ای از تن اسالم است 
که جدا شــده اســت و باید بــه پیکره ی 
اسالم بازگردد، لذا حلقه ی مشترکی است 
بین امت اســالمی، هم چنین روز بیداری 
مسلمان و روز عزای دشمنان اسالم است، 
روزی است که مسلمانان نشان می دهند 
هم بیداری سیاســی دارند هــم بیداری 

اجتماعی.

از ســوی دیگر نزدیکی روز جهانی قدس 
و نماز عید فطر ســبب نزدیک شدن همه 
ی کشورهای اســالمی به یکدیگر خواهد 
شد، لذا باید تالش نمود تا در سایه ی ماه 
مبارک رمضان انشــااهلل تحول تازه ای به 
سوی برادری و دوستی در میان کشورهای 

اسالمی ایجاد گردد.

خیانت سازشکاران در موضوع فلسطین

کسانی داریم که می گویند خادم الحرمین 
شریفین هستیم اما در عمل خادم اسرائیل 
و آمریکا هستند، دست در دست اسرائیل 
و آمریکا گذاشــته  اند، انتظار نداریم خادم 
الحرمین خادم اســرائیل وآمریکای جهان 

خوار باشند.

از این  ها مشــکل  تر کار دولتمردان ترکیه 
اســت، مردم ترکیه با ایمان و مســلمان 
هســتند ولی دولتمردان در باغ سبزی در 
برابر اسرائیل نشان داده  اند، ابتدا در مقابل 
ژســتی  اســرائیل 

گرفتند، 

خیلی هم مردم خوشحال شدند که عالوه 
بر ایران این  ها هم در برابر اسرائیل قد علم 
کرده  اند، اما چیزی نگذشت دیدیم دست 
در دست اســرائیل گذاشته و 180 درجه 
برگشتند، لذا ادعای اسالم مساله ای است 
و عمل به اسالم کردن مساله دیگری است.

متأسفانه بعضی از این دولت های به ظاهر 
اسالمی که دستشــان در دست آمریکا و 
اســراییل است، از یک سو سعی می کنند 
مســأله ی قدس به نفع اسراییل و به ضرر 
فلسطین خاتمه یابد، که البته خروش ملت 
هــا مانع از این خواهد شــد که این رژیم 

های خودکامه به هدف شوم خود برسند.

 از ســوی دیگر نوکران آمریکا و اسرائیل 
جنایتــکار در صددند ملت های خود را از 
مسأله ی روز جهانی قدس غافل کنند که 
باید خطاب به ســران رژیم های سازشکار 
هشــدار داد: ای غافالن بی خبر اگرریشه 
این ها در این منطقه قوی گردد خود شما 

را هم از بین خواهند برد.

ســخن آخــر: )روز قــدس، 
تابوت  بــر  نهایی  میخ 

اسراییل(

در خاتمــه باید 
کرد  گوشزد 

قدس  روز 
امسال 

با ســال 

های دیگر بســیار متفاوت اســت؛ چرا که 
اســراییل و اربابانش در موضع ضعف قرار 
دارند و هیمنه پوشالی آمریکا در منطقه به 

شدت درهم شکسته است.

بی جهت نیست که سران رژیم صهونیستی 
در ســال های اخیر به شکست ایده نیل تا 
فرات اعتراف کرده و آن را احمقانه خوانده 

اند.

از ســوی دیگر تهدیدات اسرائیل نیز علیه 
ایران توخالی است، البته در صورت حماقت 
این رژیم، پاسخ ایران بسیار کوبنده خواهد 

بود.

ان شــاء اهلل قدس را از چنــگال ظالمان 
رهایی می بخشــیم و قبله اول مسلمین را 

به مسلمانان باز می گردانیم، در این 
میــان راهپیمایی روز قدس یقیناً 

پشت اســراییل و حامیانش را 
می لرزاند.
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همه می گوییم قرآن ســند زنده حقانیت 
پیامبر اســالم صلی اهلل علیه و آله است، 
کتابی است فوق افکار بشر، کسی تاکنون 
نتوانســته کتابی هماننــد آن بیاورد. این 
کتاب یک »معجزه« بزرگ آسمانی است. 
ولی به چه دلیل قرآن معجزه اســت؟ چرا 
مانند آنرا نمی توان آورد و چرا فوق افکار 

متفکران است؟

باید رمــز اعجــاز و عظمت ایــن کتاب 
آســمانی را در خود آن جســتجو کرد، و 
با تفکیک جنبه های مختلف اعجاز قرآن 
از یکدیگر، و بررسی این مسئله از دریچه 
 های گوناگون، گام هــای تازه  ای در راه 

شناخت این کتاب بزرگ برداشت.

در حــال حاضر، جهات زیــر را در زمینه 
اعجاز قرآن می توان برشــمرد که شواهد 
همه آن ها در خود قرآن موجود اســت، 
البته ممکن است با گذشت زمان به جنبه  
های تازه  ای از اعجاز قرآن برخورد کنیم 
که در گذشته برای ما روشن نبوده است.

اعجاز چیست؟

اعجاز یک امر خارق العاده و مافوق توانایی 
انسان و حتی نوابغ جهان است، به طوری 
کــه حکایت کنــد که  یک  عامــل  مافوق  
طبیعی  در آن  تأثیر داشته است. هر گاه 
چنین عملی از کسی سربزند و مردم را به 
مقابله دعوت کند و همه از انجام مانند آن 
عاجز شوند، مســلّم می شود که از ناحیه 
مبدأ جهان آفرینش تأیید می گردد. و هر 
قدر این دعوت عمومی )تحّدی( قوی تر، 
گویاتر و اعتراف دیگران به عجز صریح تر 

باشد، قدرت اعجاز زیادتر خواهد بود.

اعجاز ادبی

کســانی که از ادبیات عرب آگاه باشند و 
با قرآن آشــنا گردند، می  بینند این کتاب 

بزرگ الهی، این امتیاز مهم را در ســرّحد 
اعجاز حفظ کرده که هم الفاظ در آن در 
نهایت شــیرینی، و هم جمله بندی  های 
آن در کمال ظرافــت و زیبایی، و کلمات 
آهنگ دار و موزون است، و هم حّق معانی 
با تمام ریزه کاری  ها و دقایقش ادا شده 
اســت، و این یکی از ابعاد اعجاز قرآن در 

جنبه فصاحت و بالغت است.

یکی دیگــر از مظاهــر فصاحت و بالغت 
قــرآن، آهنــگ مخصوصی اســت که در 
خود او وجود دارد؛ قرآن نه شــعر اســت 
و نــه حّتی  یک نثــر معمولی و متعارف؛ 
بلکه نثری اســت که آهنگ مخصوص به 
خودرا دارد، همان نثری که هنگام تالوت 
قاریان قــرآن، کاماًل در غالب آهنگی قرار 

می گیرد.

یکــی از ظرافت  هــای فصاحت و بالغت، 
پرهیــز از فزونی الفــاظ و رعایت اختصار 
در عیــن مفهوم بــودن عبــارات و بیان 
تمام مقصود اســت؛ این معنا در حد اعال 
در آیات قرآن رعایت شــده، و گاهی یک 
داستان بزرگ را در یک آیه که هر جمله 
از آن گویای فراز وســیعی از آن داستان 
اســت بیان می کند که نمونه  های زیادی 

در قرآن، از آن به چشم می خورد.

دیگــر از ویژگی  های قــرآن از نظر ادبی، 
این اســت که در عیــن ظرافت و لطافت 
عبارات، صراحت و قاطعیت فوق العاده  ای 
دارد. قرآن بیشــترین صراحت و قاطعیت 
را در زمینــه جبهه مبارزه اســالم جبهه 

توحید و شرک دارد.

در مباحــث دیگر اعــم از آنچه مربوط به 
مبــدأ یا معــاد و یا قوانیــن اجتماعی یا 
مســائل مربوط به جنگ و صلح، یا بحث 
 های اخالقی اســت نیز ایــن قاطعیت به 

وضوح به چشــم می خورد که شرح کامل 
آن در خور یک کتاب جداگانه است.

قــرآن در تعبیرات خــود نهایت متانت و 
عّفت را رعایت نموده است و این موضوع 
بــه فصاحــت و بالغت آن رنــگ خاّصی 

بخشیده است.

در قرآن هیچ گونــه تعبیر زننده، رکیک، 
ناموزون و دور از عفت یافت نمی شــود. 
در میان تمام سرگذشــت  های قرآن یک 
داستان عشــقی واقعی )نه خیالی( وجود 
دارد و آن داســتان یوســف و زلیخاست 
که از عشــق سوزان یک زن زیبای هوس 
آلــوده با جوانی ماهرو و پاک دل ســخن 

می گوید.

اّما قرآن در ترســیم صحنه  های حساس  
داســتان  یوســف  و زلیخا به  طرز شگفت 
انگیزی »دّقت در بیان« را با »متانت« به 
هم آمیخته، بدون ایــن که از ذکر وقایع 

چشم بپوشد.

هنگامی که ما به قرآن مراجعه می کنیم، 
در هیــچ موردی مبالغــه دروغ آمیز نمی 
بینیم، و بــا تمام زیبایی و ظرافتی که در 
الفاظ و معانی وجــود دارد همگی بیانگر 

حقایق است.

قــرآن مجید برای بیــان حقایق، از مثال  
های فراوانی بهره گیری کرده اســت که 
مجموعه آن  هــا از مظاهر بارز فصاحت و 
بالغت این کتاب بزرگ الهی اســت، ریزه 
کاری  هایــی که در این امثله به کار رفته 
و نــکات ظریف و باریک و دلنشــینی که 
در هــر یک از آن ها به چشــم می خورد 
به راستی انسان را به اعجاب وا می دارد.

اعجاز محتوایی

از بررسی آیات قرآن مجید به خوبی برمی 

آید که آیات مربوط به معارف اســالمی، 
یعنی عقائد مربوط بــه آفرینش جهان و 
مبــدأ بزرگ عالم هســتی، و صفات ذات 
پاک او، و مســائل مربوط بــه آفرینش و 
سرنوشــت انســان، و عوالم بعــد از این 
جهان، و سفیران وحی و شرایط و صفات 
آنان و همچنین جانشینان آن ها کاماًل در 

سرحد اعجاز است.

قــرآن دربــاره اثبــات وجود خــدا روی 
»فطرت« تکیه نموده، ســپس به »ســیر 
آفاق و انفس« و مطالعه در اسرار آفرینش 
زمیــن و آســمان و انســان و گیاهان و 
حیوانات و کوه ها و دریاها و ابرها و بادها 

و حوادث دیگر، تکیه می کند.

قرآن خدا را در صفاتش از هرگونه صفات 
محدود بشری و صفات محدود آمیخته به 
نقص، مبرا و منزه معرفی می کند؛ »لَیَس 
کَمْثلِِه شیئی ؛ هیچ چیز مانند او نیست«.

قرآن مســئله معاد را بــه صورت یک امر 
حســی و ملموس در آورده است و گاهی 
انســان را متوجه آفرینش او از خاک که 
همچون زندگی پس از مرگ اســت، می 

کند.

آیاتی کــه درباره حیات پــس از مرگ و 
دالیل مختلــف آن، و همچنین منازل و 
صحنه  های گوناگون آخرت و حوادثی که 
در آنجا رخ می دهد و چگونگی تجّســم 
اعمال و حســاب و کتاب و میزان و شهود 
روز قیامت اســت، دارای چنــان نکته  ها 
و ریزه کاری  هایی اســت کــه مطالعه و 
بررســی آنها هر انسانی را غرق در تعّجب 

می کند.

در مجموع در محتویات قرآن، هم دالئل 
متین عقلی با ریزه کاری های مخصوصش 
در زمینه عقائد آمــده، و هم بیان احکام 
متین و اســتوار بر اساس نیازمندی های 
بشــر در همه زمینه  ها، هــم بحث های 
تاریخــی قــرآن در نوع خود بــی نظیر، 
هیجــان انگیز، بیدارگر، دلچســب، تکان 

دهنده و خالی از هرگونه خرافه است.

هــم چنین مباحث اخالقیــش که با دل 
های آماده همان کار را می کند که باران 

بهار با زمین های مرده! مسائل علمی که 
در قرآن مطرح شده، پرده از روی حقایقی 
بر می دارد که حد اقل در آن زمان برای 

هیچ دانشمندی شناخته نشده بود.

اعجاز قرآن و اصل جهان شمولی آن

قــرآن مجید مافوق زمان و مکان اســت 
یعنی همان اســت که در دســت اصحاب 
پیامبر بود، و همــان قدر ما می  توانیم از 
آن بهره بگیریم که اصحاب رســول خدا 
از آن بهــره می گرفتند، بلکــه ما در اثر 
پیشرفت علوم به مسائلی از شگفتی های 
قــرآن پی می  بریم که شــاید آن ها می 

 بردند.

و نیز فاصلــه مکانی نمی تواند تأثیری در 
وضع اعجاز قرآن داشته باشد زیرا کسانی 
که در حجاز زندگــی می کردند به قرآن 
نزدیک تر از کســانی کــه در روم و ایران 

زندگی می کردند، نبودند.

بنابرایــن قرآن مجید یــک حادثه زمانی 
نیســت که با گذشــت زمان چون دیگر 
معجزات محو گــردد و یک حادثه مکانی 
نیز نیست تا برای کسانی که آن جا حضور 

داشته  اند پذیرفتن آن مشکل باشد.

بلکه باید گفت  قرآن معجزه  ای اســت که 
مرزهای »زمان و مکان« را درهم شکسته 
و بــه »ابدیت« پیوســته و به صورت یک 
معجزه »جهانــی« و »جاودانی« در آمده 

است.

بی جهت نیست که صدها بار تالوت قرآن 
باز نه تنها مالل آور نیســت؛ بلکه جاذبه 
و شــیرینی خود را حفظ مــی کند، این 
همان چیزی است که در حدیث معروفی 
از امام علی بن موســی الرضا علیه السالم 
مــی  خوانیم که مردی از امام صادق علیه 
السالم پرســید: »چرا قرآن بر اثر کثرت 
انتشــار و درس و تالوت کهنه نمی  شود 
بلکه هر روز شــاداب تر است؟ فرمود: زیرا 
خداونــد متعال، آن را برای زمان معین یا 
گروه خاصی قرار نداده؛ و لذا در هر زمان 
تازه است، و نزد هر قومی با طراوت تا روز 

قیامت«.

 بدیهی است یک دین جهانی و جاویدانی 
باید یک چنین ســند جهانی و جاودانی 
هم در اختیار داشــته باشــد. این یکی از 

امتیازات قرآن است.

اعجاز قرآن در پیراستگی از اختالف

قــرآن که در مــدت 23 ســال بر طبق 
احتیاجات و نیازمندی های تربیتی مردم 
در شــرائط و ظروف کامــال مختلف نازل 
شده، کتابی اســت که درباره موضوعات 
کامــاًل متنوع ســخن می گویــد و مانند 
کتاب هــای معمولی کــه تنها یک بحث 
اجتماعی یا سیاســی یا فلسفی یا حقوقی 
یا تاریخی را تعقیب می کند نیست، بلکه 
گاهی درباره توحید و اســرار آفرینش، و 
زمانــی درباره احــکام و قوانین و آداب و 
سنن، وقت دیگر درباره امت های پیشین 
آنان، و زمانی  تکان دهنده  و سرگذشــت 
دربــاره مواعظ و نصایح و عبادات و رابطه 
بنــدگان با خدا ســخن می گویــد، و به 
گفته گوســتاولبون فرانسوی، قرآن کتاب 
تعالیم  به  منحصر  مســلمانان،  آســمانی 
و دســتورهای مذهبی تنها نیســت بلکه 
دستورهای سیاسی و اجتماعی مسلمانان 

نیز در آن درج است.

چنیــن کتاب بــا این مشــخصات، عادتاً 
ممکن نیســت خالی از تضاد و تناقض و 
مختلف گوئی و نوســان های زیاد باشد، 
اّما هنگامــی که می  بینیم بــا تمام این 
جهات همه آیــات آن هماهنگ، خالی از 
هرگونه تضاد و اختالف و ناموزونی است، 
به خوبــی می  توانیم حدس بزنیم که این 
کتاب زائیده افکار انسان ها نیست بلکه از 

ناحیه خداوند است.

خود قرآن نیز در یکــی از آیاتش به این 
حقیقت اشاره کرده و صریحاً می گوید: »أَ 
َُّروَن الُْقْرآَن َو لَْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغیِر  َفال یَتَدب
ِ لََوَجُدوا فیــهِ اْخِتالًفا کثیًرا؛ آیا درباره  اهللَّ
قرآن نمی اندیشند؟! اگر از سوی غیر خدا 

بود، اختالف فراوانی در آن می یافتند«.

اعجاز قرآن در اخبار غیبی

در قرآن مجید اخبار غیبی فراوانی اســت 
که از ادله عظمــت و اعجاز قرآن حکایت 

2پرونده ویژه

مؤلّفه های اعجاز قرآن 
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله
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دارد؛ به عنوان نمونــه خداوند متعال در 
طــی چند آیه با انواع تاکیدات از پیروزی 
بزرگ ارتش شکست خورده روم در چند 
ســال بعد خبر می دهد، و آن را به عنوان 
یک وعده تخلــف ناپذیر الهی معرفی می 

کند.

از یک ســو خبر از اصل پیروزی می  دهد: 
»َو ُهــْم ِمْن بَْعــِد َغلَِبِهْم َســیْغلُِبونَ «. از 
ســوی دیگر خبر از پیروزی دیگری برای 
مســلمانان بر کفار مقــارن همان زمان: 
ِ «. و  »َو یْوَمِئــٍذ یْفَرُح الُْمْؤِمُنــوَن بَِنْصِر اهللَّ
از ســوی ســوم تصریح می  کند که این 
امر در چند ســال آینده به وقوع خواهد 
پیوســت: »فِی بِْضِع ِســِنینَ «. و از سوی 
چهارم با دو بار تاکیــد، قطعی بودن این 
 ،ِ وعده الهی را مســجل می کند: »َوْعَد اهللَّ

ُ َوْعَدهُ «. ال یْخلُِف اهللَّ

تاریــخ به ما می گوید که هنوز نه ســال 
نگذشته بود که این دو حادثه انجام یافت. 
رومیان در نبرد جدیدی بر ایرانیان پیروز 
شــدند، و مقارن همان زمان مسلمانان با 
صلح حدیبیه )و طبــق روایتی در جنگ 
بدر( پیروزی چشمگیری بر دشمنان پیدا 

کردند.

پیش گویــی های قرآن مجیــد منحصر 
به موارد و آیات فوق نیســت، بلکه آنچه 
گفتیــم نمونه روشــنی از آیات مربوط به 

این قسمت است.

آیــات متعدد دیگری داریم که از حوادثی 
مربوط به آینده به روشنی پرده برداشته، 
 ِ مانند آیات ســوره نصر: »إِذا جاَء نَْصُر اهللَّ
َو الَْفْتحُ «، که خبــر از فتح نهایی مکه به 
دســت مســلمانان و ایمان مردم مکه و 
اینکه فوج  فوج به اســالم می گروند و به 

صفوف مسلمین می  پیوندند، داده است.

 همچنین آیات ســوره کوثــر که خبر از 
کثــرت و گســترش دودمــان و فرزندان 
پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم می دهد، 
با آنکــه در آن زمان به هیــچ وجه قابل 
پیش بینی نبود بلکه گاهی دشــمنان او را 

»ابتر« و بالعقب می  پنداشتند.

آن  پیروزمندانــه  بازگشــت   همچنیــن 

حضرت به مکه چنانکه در آیه 85 ســوره 
قصص می خوانیم: »إِنَّ الَّذی َفَرَض َعلَیک 
ک إِلــی  َمعاٍد«.  و مانند این  الُْقْرآَن لَرادُّ

ها ...

مجموع این آیات می  تواند یک گواه زنده 
بــر ارتباط ایــن کتاب بزرگ بــه جهانی 

جهان  این  ماورای 
ماده بوده باشد، 
دریچــه  ای  و 
اعجاز  سوی  به 

قرآن بگشاید.

اعجاز علمی

انتظار  نباید  هرگز 
داشــت کــه قرآن 
مجید تمام مســائل 
و  طبیعــی  علــوم 
اســرار و خواص همه 
اشــیاء را بیــان کند. 
چــه این که قرآن برای 
نشده  بیان  مقصود  این 

است.

ولــی از آنجا که ذکر پاره 
 ای از آیات الهی و اســرار 
آفرینش در ســرار جهان و 
در وجود خود انسان، کمک 
بــه معرفــۀ اهلّل و شــناخت 
عظمت عالم آفرینش که فعل 
خدا است می کند، گهگاه در 
البه الی آیات قــرآن، به این 
مســائل اشاره شــده و پرده از 
روی اموری که تــا آن زمان از 
همه دانشــمندان عالم مخفی و 

پنهان بوده، برداشته است.

قرآن در آیــات متعّددی، به یک 
سلســله اکتشــافات علمی اشاره 
نمــوده کــه در آن عصــر از نظر 
آن  دانشــمندان  و حّتی  همــگان 
زمان کاماًل مکتوم و پوشــیده بود و 
قرن  ها بعد مورد توّجه دانش پژوهان 

جهان قرار گرفت.

از جمله مسأله  »حرکت زمین ، ترکیب 
گیاهان از سلول  های نر و ماده ، وجود دو 

نیروی متضاد در درون همه ذرات جهان« 
)ترکیب اتم  ها از الکترون با بار الکتریکی 
منفــی و پروتون با بار الکتریکی مثبت( و 
»قانون جاذبه عمومی« به روشــنی بیان 

شده است.

مهم  ترین  )»تحدی«؛  آخر:  ســخن 
وجه اعجاز قرآن(

قرآن در آیات متعدّدی، مخالفان و منکران 
خود را بــه آوردن کتابی 

همانند آن دعوت کرده اســت و با این که 
مخالفان سر سخت پیامبر صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم برای این کار کوشش کردند، 
هرگز نتوانستند به آن 
جامــه عمل به آن 

بپوشانند.

 قــرآن صریحاً 
فرماید:  مــی 
َِّئِن  ل »ُقــل 
اْجَتَمَعِت 

اْلِنــُس َو الِجنُّ َعلَی  اْن یْأتُــْوا بِِمْثِل َهَذا 
الُقــْرآِن اَل یْأتُوَن بِِمْثلِــِه َو لَو کاَن بَْعُضُهْم 
لَِبْعٍض َظِهیراً؛ بگو اگر همه دســت بدست 
هم دهند که همانند قرآن را بیاورند، قادر 

نخواهند بود«.

ایــن آیه با صراحت تمــام، همه جهانیان 
را اعــم از کوچک و بــزرگ، عرب و غیر 
عرب، انســان ها و حّتی موجودات عاقل 
ادباء،  انسانی، دانشــمندان، فالسفه،  غیر 
مورخان، نوابــغ و غیر نوابغ، خالصه همه 
را بدون اســتثناء در همه اعصار دعوت به 
مقابلــه با قرآن کرده اســت و می گوید: 
اگر فکر می  کنید قرآن سخن خدا نیست 
و ساخته مغز بشــر است، شما هم انسان 
هســتید، هماننــد آن را بیاورید و هرگاه 
بعد از تالش و کوشــش همگانی، خود را 
ناتوان یافتید، این بهترین دلیل بر معجزه  

بودن قرآن است.

منابع:
1. قــرآن و آخرین پیامبر: تجزیه و تحلیل مســتدل و 
گسترده ای درباره عظمت و اعجاز قرآن از دریچه های 

گوناگون.
2. پیام قرآن.
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»مشکالت مهم تلقیح مصنوعی«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

همواره بــه افرادی برخورد می کنیم که به 
عللی صاحب فرزند نمی شوند در حالی که 
عالقه شــدیدی به آن دارند. علت آن، گاه 
عدم قدرت باروری زن و مرد هر دو است و 

گاه علت فقط در یکی از آن هاست.
این عاشــقان بی قــرار برای رســیدن به 
مقصود خود طرقی برمی گزینند، نخست 
به ســراغ درمان می رونــد و اگر از طرق 
پزشــکی قابل درمان بودند به مقصد خود 
می رســند حتی گاه دیده شده که بعد از 
گذشت دوازده ســال یا حتی 18 سال از 
ازدواج آن ها، به آرزوی دیرین خود رسیده 

و صاحب فرزندی شده اند.
امــا آن هایی که از درمــان مأیوس اند گاه 
از وجود فرزندخوانده بهره می گیرند، یعنی 
فرزندان افراد دیگری را که به هر دلیل توان 
نگهداری آن ها را نداشــته اند به فرزندی 
خــود می پذیرند، و با تمام مشــکالتی که 

این کار دارد به آن راضی می شــوند، و این 
فرزندخوانــده ها به تدریج جــای فرزندان 
واقعــی را در دل و جان و اعماق روح آن ها 
می گیرند. این امر از قدیم االیام حتی قبل 
از اســالم در میان مردم کشورهای مختلف 

رواج داشته است.
اما به تازگی با پیشرفت علوم و دانش های 
بشری به ویژه در زمینه پزشکی، راه دیگری 
به روی محرومان از فرزند گشوده شده و آن 
ها را به عالم جدیدی رهنمون ساخته است 
و آن استفاده از »تلقیح مصنوعی« است که 
اَشــکال و انواع بسیار زیادی پیدا کرده و در 

هر مورد برنامه خاصی دارد.
زیرا گاه مرد عقیم اســت، گاه زن و گاه هر 
دو، و گاه هیچ کدام عقیم نیستند ولی نطفه 
مرد ضعیف اســت و باید تقویت شــود ویا 
رحــم زن قادر به نگهداری و پرورش فرزند 
نیست. در این موارد به ناچار نطفه مرد وزن 

را پس از تقویت، خــارج از َرِحم ترکیب و 
تلقیــح کرده، به رحم زن دیگری که »مادر 

جانشین« نامیده می شود.
از آن جــا که این کار صــور مختلفی دارد 
دانشــمندان و فقهای اســالم اعم از شیعه 
و اهل ســنت درباره احــکام آن کتاب ها 
ومقاالت زیادی نوشــته اند ولی متأسفانه 
هنوز نقاط مبهمی دارد که نیازمند بحث و 

تحقیق و بررسی بیشتر است.
 در این میان فقیه عالیقدر جهان تشّیع آیت 
اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله( در این 
زمینه آنچه را که دارای اهمیت بیشــتری 
بود و حکم پیچیده تری از نظر مبانی فقهی 
داشــت در نوشــتاری با عنوان  »مشکالت 
مهــم تلقیح مصنوعی« مورد بررســی قرار 

داده است.
 ساختار اصلی کتاب

عناوین اصلی کتاب »مشکالت مهم تلقیح 
مصنوعی« عبارتند از:

فصــل اول: تلقیح مصنوعــی از نظر احکام 
تکلیفی و وضعی ، فرمان فطرت ، محرومان 
از فرزنــد ، مرکز اصلی بحــث ، احکام پنج 
صــورت باال ، فتاوای علمای شــیعه و اهل 
سّنت ، بحث های مهمی در این جا مطرح 
است ، دلیل اول: اصاله الحلیه ، نقد و بررسی 

، دلیل دوم: روایات ، نقد و بررسی.
فصــل دوم: ادلّه جواز ، ادلــه حرمت ، 1- 
مفهوم زنا در میان عرف متشّرعه ، 2- طایفه 
دیگری از روایات ، دو نکته مهم ، 1- اهدای 

تخمک ، 2- حکم مادرجانشین. 
فصل سوم: احکام فرزندی که از این طریق 
متولــد می شــود ، چند نکتــه دیگر ، 1- 
خطرات پیش بینی نشــده ، 2- استفاده از 
قاعده الولد للفراش ، دو نکته دیگر ، فهرست 

منابع.

مسئله  اي مستحدثه
مولّــف قبل از ورود به بحــث، به این نکته 
اشــاره می کند که مسأله تلقیح مصنوعی 
به صورت کنونی از مسائل مستحدثه است، 
لذا برای حل آن نخست باید به سراغ منابع 
مسائل مســتحدثه رفت، سپس ادله خاصه 
ای را که در این مسأله عنوان کرده اند مورد 

بررسی قرار داد.
معظــم له »مســامحه« بعضــی از فقهای 
محترم را در این امر به ســبب  گستردگی 
اســتفاده از تلقیح مصنوعی در غرب بدون 
هیچ قیدوشــرط، مورد نقد قرار داده و می 
نویسد: بســیار به جا و الزم است که فقیه 
آگاه تا جای ممکن، راه حل های شرع پسند 
برای آن بیابد، ولی اگر به خط قرمزها رسید 
مجاز نیســت از آن عبور کند و آنچه دلیل 

معتبری ندارد مجاز بشمرد.
گزارش محتوایی اثر
صور مختلف تلقیح

نویســنده در ایــن بخش به فــروع و صور 
مختلف تلقیح مانند تلقیح بین زوج و زوجه 
و تلقیح بین اجنبی و اجنبیه پرداخته و در 

ادامه احکام آن را بیان کرده است.
معظم له می نویســد: در فرض اّول و دوم 
که نطفه از زن و شــوهر گرفته شــده و در 
صورت اّول، در رحم زن کاشــته شده و در 
صورت دوم در رحم مادرجانشــین، و پای 
بیگانه ای به آن باز نشــده مشــکل مهمی 
نیست، زیرا هیچ گونه دلیلی بر منع ترکیب 
نطفه دو همســر در خارج از رحم نداریم، 
خواه در رحم زن کاشــته شــود یا در رحم 

مادرجانشین.
تلقیح نطفه بیگانه

به بیان نویســنده مشــکل مهم در مسألۀ 
تلقیــح مصنوعی مربوط به صورتی اســت 
که تولــد فرزند از ترکیب نطفه مرد اجنبی 
وتخمک زن نامحرم حاصل شــود، خواه از 
طریق ورود منی به رحم زن باشد یا پس از 
ترکیب آن با تخمک زن نامحرم در خارج از 
رحم به رحم همان زن بازگردد، یا در رحم 
مادرجانشین کاشته شــود. که این مسأله 
محّل نزاع شــدیدی در میان فقهای اسالم 

می باشد. 

 جواز یا حرمت؟
معظم له با ذکر دالیل و اســتنادات متعدد  
عقلی و روایی دربــاره اصل جواز یا حرمت 
تلقیح نطفه بیگانه از نظر اسالم سخن گفته 
تا تبیین نماید آیا شــرعآ جایز است نطفه 
مرد بیگانــه ای را در زنی که بــا او رابطه 

زوجیت ندارد وارد کنند؟
مولّف این مســأله را خالف وجدان و عرف 
متشرعه دانســته که اکثریت قاطع علمای 
اهل سنت و اکثریت قاطع علمای شیعه آن 

را حرام می دانند.
در بخشــی از کتاب می خوانیــم: این کار 
در عرف متشــرعه از جهات متعددی شبیه 
زناســت، لذا فقهای شــیعه و اهل سنت با 
قاطعیت آن را نفی می کنند و حتی مفاسد 

زنا را در آن می بینند.
 این مسأله راه را برای انحراف از جاده عفت 
هموار می ســازد زیرا هنگامــی که دختر 
مجرد یا زن شوهرداری یک یا چند بار نطفه 
مرد بیگانه ای را در خود تزریق کند مسأله 
ارتباط نامشروع با مردان بیگانه در نظر آن 
ها ســهل و ساده و آســان می شود. وقتی 
انعقاد نطفه جایز باشد بقیه هم ساده خواهد 

بود.
در مجموع نویســنده اینگونه نتیجه گرفته 
است که هرگونه انتقال نطفه اجنبی به رحم 
اجنبیه به هر اسم و عنوان که باشد ممنوع 

است و موجب عذاب الهی است.
حکم شرعی اهدای تخمک

به بیان مولّف آنچه درباره »اهدای اســپرم 
بیگانه« گفته شــد دقیقاً دربــاره »اهدای 
تخمــک« از زن بیگانه نیز جریان دارد، لذا 
اگر این تخمک از زن بیگانه ای گرفته شود 
که هیچ رابطه ای با آن شــوهر ندارد و در 
رحم آن زن عقیم کاشــته شــود سپس با 
نطفه شــوهر، آن زن بارور گردد این گونه 
تلقیح قطعاً جایز نیســت و تمام اشکاالت 

استفاده از منی مرد اجنبی را دارد .
حکم مادر جانشین

نویســنده در ادامــه بــه ســراغ احــکام 
»مادرجانشین« رفته و می نویسد: درمورد 
اســتفاده از مادرجانشــین هرچند بعضی 
تردید کرده اند ولی ظاهراً به حســب حکم 

اولی، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.
در فرازی دیگر آمده اســت: ما معتقدیم که 
برای مادر جانشین و بستگان او  محرمیت 
ایجاد می کند ماننــد محرمیتی که فرزند 
رضاعی دارد که به مادر رضاعی و بسیاری از 

کسان او محرم می شود.
احکام وضعی کــودک متولد از تلقیح 

مصنوعی
نویســنده در ادامه به ســراغ احکام فرزند 
حاصل از ایــن تلقیح مــی رود که از نظر 
حکم وضعی فرزند چگونه است، آیا در تمام 
جهات حتی در ارث ملحق به صاحبان نطفه 

می باشد یا خیر؟
در بخشی از کتاب آمده است: فرزند، خواه 
از طریق زنا نعوذ باهلل متولد شده باشد یا از 
طریق تلقیح منی مــرد بیگانه در رحم زن 
بیگانه که آن هم از نظر ما فرزندی نامشروع 
است و شــبیه ولدالزنا می باشد، به جز در 
مســأله ارث بقیه احــکام را باید در حق او 
جاری کرد، بخشــی را به طور قطع و یقین 
مانند احکام مربوط به نکاح یا دماء وبخشی 
را به عنــوان احتیاط وجوبی مانند حضانت 

و نفقه.
عوارض لقاح مصنوعی

مولّــف در فراز پایانی اثر با توجه به طبیعی 
نبودن عوامل و اســباب ایــن گونه باروری 
که آثار نامطلوبی از آن مشاهده شده است 
درباره »عوارض جسمی« و حاشیه ای این 

مسأله بحث کرده است.
معظم له در فرازی از اثر اینگونه می نویسد: 
اطفالــی که از این طریق به وجود می آیند 
بــا طفلی که به طریق طبیعــی و آمادگی 
های مخصوص زن و مــرد هنگام آمیزش 
به وجود می آید تفاوت بســیار دارد و هنوز 
دقیقآ معلوم نیســت چه ناهنجاری هایی از 
نظر جسمی یا روحی ممکن است این گونه 
اطفال داشــته باشند هرچند مقداری از آن 

آشکار شده است.
الزم بــه ذکر اســت این کتاب ارزشــمند 
پژوهشی ، نخستین بار در سال 1394ش، 
در یک جلد و در 80صفحه، در قطع رقعی 
توسط انتشارات امام علی بن ابی طالب)ع(، 

به زیور طبع آراسته شده است.
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معارف اسالمی

سیره امام علی)علیه السالم( در زمان خلفا
از  الســالم( بعد  علی)علیــه  پرســش: 
پیامبر)صلّی اهلّل علیه و آله(  با چه شرائطي 
مواجه شدند و چه روشي را براي گذار از 

این برهه انتخاب نمودند؟

پیامبر)صلی  از  بعــد  اجمالی:  پاســخ 
اهلل علیــه وآله( و انحــراف خالفت، امام 
)علیه الســالم( به همراه اهل بیتش به در 
خانه های انصار می رفت تا حقش را بگیرد؛ 
امــا او را بر حریص بودن به خالفت متهم 
مي کردند. با حمله حکومت به خانه اش و 
جراحت همسر و شهادتش و دفن پنهاني 
او، امام دریافت کــه نه توانایی در افتادن 
با حکومت را دارد و نــه مبارزه کردن به 
مصلحت اسالم اســت، لذا راه مصالحه را 
در پیش گرفت و کم کم گوشــه گیر شد و 
سراغ زندگی شخصی رفت و حکومت نیز 
او را تحقیــر و منزوي کــرد؛ با این حال، 
امــام از هر فرصتی بــرای معرفی خود و 
خدماتش به اسالم و مسلمین بهره مي برد.

پاسخ تفصیلی: اگر بپذیرین که در حیات 
رسول خدا)صلّی اهلّل علیه و آله( دو جریان 
سیاســی مختلف در میان مهاجران وجود 
داشــته و افرادی برای رسیدن به خالفت 
تالش می  کردنــد، باید پذیرفت که میان 
امام و شــیخین از همان زمان، مناسبات 
خوبی نبوده اســت. در اخبار سیره چیزی 
که شاهد نزاع اینان باشد دیده نشده؛ اما 
هیچ خاطره  ای نیز کــه رفاقت اینها را با 
یکدیگر نشان دهد، وجود ندارد. دشمنی  
های عایشــه با امام علي)علیه الّســالم( 
کــه به اعتــراف خودش از همــان زمان 
پیامبر)صلّی اهلّل علیه و آله( وجود داشته، 
می  تواند شــاهدی بر اختالف آل ابی بکر 
با آل علي)علیه الســالم( تلقی شود. گفته  
اند: زمانی که فاطمه)علیها الّسالم( رحلت 
کــرد، همه زنــان پیامبر)صلّی اهلّل علیه و 
آله( در عزای بنی هاشــم شرکت کردند؛ 
اما عایشــه خود را به مریضی زد و نیامد 

و حتی برای ]حضرت[ علی)علیه الّسالم( 
چیزی نقل کردند که گویا عایشــه اظهار 
ســرور کرده بود.)1( هر چه بود، بالفاصله 
پس از خالفــت ابوبکر و اصــرار امام در 
اثبــات حقانیت خود نســبت به خالفت، 

سبب بروز مشکالتی در روابط آنان شد.

حمله به خانه امــام و حالت قهر حضرت 
فاطمه)علیها الّســالم( و عدم اجازه برای 
حضور شــیخین بر جنازه آن حضرت)2(، 
اختــالف را عمیــق  تر کــرد. از آن پس 
امام گوشــه  گیر شــده و به سراغ زندگی 
شــخصی رفت. حکومت، انتظار داشت که 
امام، همان  طور که بیعت کرده، دست از 
ادعای حقانیت خود نیز بردارد و شمشیر 
بدســت بــرای تحکیم پایه  هــای قدرت 
آنــان با مخالفان شــان از مرتدان بجنگد. 
امام این درخواســت را رد کرد. با چنین 
موضعی، طبیعــی بود که حکومت باید او 
را در دیدگان مــردم تحقیر می  کرد. این 
سیاســت می  توانست به انزوای بیشتر آن 

بینجامد. حضرت 

امام در نفرین به قریــش فرمود: »خدایا! 
مــن از تو بــر قریش و آن کــه قریش را 
َُّهْم  »َفإِن یــاری می خواهــم«.  کمک کند 
ُروا َعِظیــَم َمْنِزلَِتَي َو  َقَطُعــوا َرِحِمي َو َصغَّ
أَْجَمُعــوا َعلَی ُمَناَزَعِتــي أَْمراً ُهَو لِي«)3(؛ 
)آنان پیوند خویشــی مرا بریدند و رتبت 
واالی مرا ُخرد کردند و در چیزی که حق 
مــن بود با من به ســتیز پرداختند(. امام 
در ادامه می  فرماید: »نگریســتم و دیدم 
نه مرا یاری اســت نه مدافعی و مددکاری 
جز کسانم، که دریغ آمدم به کام مرگشان 
برانم، پس خار غم در دیده خلیده چشــم 
پوشــیدم«.)4( این سخن امام، اشارت به 
سیاست خلفا در تحقیر امام است. امام در 
خطبه »شقشــقیه« نیز با اشاره به شوری 
می  فرماید: »چــون زندگانی او ]عمر[ به 
ســر آمد، گروهی را نامــزد کرد و مرا در 

جمله آنان درآورد. خدا را چه شــورایی! 
من از نخســتین چه کم داشــتم که مرا 
در پایــه او نپنداشــتند و در صف اینان 

داشتند«.)5(

قــرار گرفتن امام در کنار کســانی چون 
طلحه و زبیر و عثمان برای امام شــکننده 
بود. تازه در ایــن جمع هم امام را تحقیر 
کردند. عجیب آن است که عمر در زمانی 
که شــش نفر را برگزید، هر یک از آنان را 
متهم به صفتی کرد. در این میان، صفتی 
به امام نســبت داد که بی  اندازه بی  پایه 
بود و در عین حال ُخرد کننده. عمر امام 
را متهم کرد که »فِیــِه ِدَعابٌَۀ«)6(؛ )فرد 
شوخی اســت(. بعدها معاویه)7( و عمرو 
بن عاص بر اســاس همین ســخن عمر، 
درباره امام مــی  گفتند: »فِیِه تِلَْعابٌَۀ«.)8( 
امــام اتهام عمرو بن عاص را بشــدت رد 
کرده و این، در اصل رد ســخن عمر بود.

)9(

زندگی امام در انزوای مدینه، سبب شد تا 
آن حضرت ناشناخته باقی بماند. زمان به 
سرعت می  گذشت و امام تنها در مدینه، 
آن هــم در میــان چهره  هــای قدیمی 
صحابه، چهره  ای آشــنا بود؛ اما در عراق 
و شــام کســی امام را نمی  شناخت. تنها 
برخي قبایل یمنی که از زمان ســفر چند 
ماهــه امام به یمــن، آن حضرت را دیده 
بودند، با وی آشــنایی داشتند. جندب بن 
عبداهلل می  گویــد: زمانی پس از بیعت با 
عثمان به عراق رفتم، در آنجا برای مردم 
فضایــل ]حضرت[ علي)علیه الّســالم( را 
نقل می  کــردم. بهترین پاســخی که از 
مردم می  شنیدم این بود که، این حرف ها 
را بــه کناری بگذار، به چیزی فکر کن که 
نفعی برایت داشــته باشد. من می  گفتم: 
این مطالب، چیزهایی اســت که برای هر 
دوی ما ســودمند اســت، اما طرف برمی  

خاست و می  رفت«.)10(

به نقل »ابن ابی الحدید«، تحلیل »محمد 
بن ســلیمان« این بوده است که یکی از 
عوامل اختالف در دوره عثمان، تشــکیل 
شوری بود؛ زیرا هر یک از اعضای شوری 
هوس خالفت داشــتند. طلحه از کسانی 
بود که در انتظار خالفــت می  بود. زبیر، 
هم به او کمک می  کرد و هم خود را الیق 
حکومــت می  دید. امید آنــان به خالفت 
بیــش از امید امــام علي)علیه الّســالم( 
بــود. دلیلش نیز این بود که شــیخین او 
را از چشــم مردم ســاقط کرده و حرمت 
او را در میان مــردم خرد کرده بودند. به 
همین جهت او فراموش شده بود. در واقع 
بیشــتر کســانی که فضایل او را در زمان 
پیامبر)صلّی اهلّل علیه و آله( می  شناختند 
مرده بودند و نســلی بــه پیدایی در آمده 
بود که او را همانند ســایر مسلمانان می  
دانستند. از افتخارات او تنها همین مانده 
بود که پســر عموی پیامبر)صلّی اهلّل علیه 
و آله(، همســر دختر او و پدر نوادگان او 
است، باقی امور فراموش شده بود. قریش 
نیــز چنان بغضی به او مــی ورزید که به 
هیــچ کس چنان نبــود. قریش به همین 
اندازه، طلحه و زبیر را دوست می  داشت؛ 
زیرا دلیلی برای وجود کینه نسبت به آنها 

وجود نداشت.)11(

»ابــن ابی الحدید« پس از اشــاره به این 
نکتــه که مردم در صفیــن، منتظر بودند 
تا حضــور عمار را در یــک جبهه، معیار 
حقانیــت آن جبهــه بدانند مــی  گوید: 
تعجــب از این مردم اســت که عمار را به 
عنوان مالک حــق و باطل مــی  پذیرند 
اما خود ]حضرت[ علي)علیه الســالم( را 
کــه پیامبر)صلّی اهلّل علیــه و آله( حدیث 
والیــت را درباره  اش فرموده و نیز فرمود: 
»اَلیُِحبَُّک إاِلَّ ُمْؤِمٌن َو اَلیُْبِغُضَک إاِّل ُمَنافٌِق« 
معیار قرار نمی  دهند. دلیل این مطلب آن 
اســت که تمامی قریش از همان آغاز در 
پوشاندن فضایل او، فراموش کردن یاد او، 
محــو خصایص او و حــذف مرتبت واالی 
او از سینه  های مردم کوشیدند.)12( ابن 
ابــی الحدید تحلیل جالبــی از علل بغض 
قریش نســبت به امام علي)علیه الّسالم( 

به دست داده اســت.)13( یک بار کسی 
از امام علي)علیه الّســالم( می  پرســد: به 
اعتقاد شما، اگر رسول خدا)صلّی اهلّل علیه 
و آله( فرزند پســری می  داشــت که بالغ 
و رشــید بود، آیا عــرب حکومت خود را 
به او می  ســپرد؟ امام پاسخ داد: اگر جز 
آنچــه من می  کردم انجــام می  داد، او را 
می  کشــتند. عرب از کار محمد)صلّی اهلّل 
علیــه و آله( متنفر بود و نســبت به آنچه 
خداوند به او عنایت کرده بود، حســادت 
می  ورزیــد ... آنها از همان زماِن حضرت، 
کوشــیدند تــا کار را پــس از رحلت آن 
حضرت، از دست اهل بیِت او خارج کنند. 
اگر نبــود که قریش نام او را وســیله  ای 
برای ســلطه خویش قــرار داده و نردبان 
ترقی خود می  دیــد، حتی یک روز پس 
از رحلت آن حضرت، خدا را نمی  پرستید 
و بــه ارتداد مــی  گراییــد ... اندکی بعد، 
فتوحات آغاز شد، سیری پس از گرسنگی 
و ثروت پس از ناداری، این باعث شــد تا 
اسالم عزیز شود و دین در قلوب بسیاری 
از آنان جای گیرد؛ چراکه به هر حال اگر 
حق نبود چنین و چنان نمی  شــد. بعد از 
آن ایــن فتوحات را به فکــر و تدبیر امرا 
و والت نســبت دادنــد. در این میان عده  
ای را بــزرگ کرده و عده دیگری را از یاد 
ْن َخَمَل ِذْکُرُه  مردم بردند: »َفُکنَّا نَْحُن ِممَّ
َو َخَبْت ناُرُه َو انَْقَطــَع َصْوتُُه َوِصْیُتُه َحّتی  
ُنوَن  ْهُر َعلَْینا َو َشــِرَب َو َمَضِت السِّ اََکَل الدَّ
ْن  َو اْلَْحقــاُب بِما فیها َو مــاَت َکثیٌر ِممَّ
ْن الیُْعَرف«)14(؛ )ما  یُْعَرُف َو نََشَأ َکثیٌر ِممَّ
از کســانی بودیم که یادش به فراموشــی 
سپرده شــده، نورش به خاموشی گرایید 
و فریادش قطع شــد، آن چنان که گویی 
زمانه، ما را بلعید. سال  ها به همین منوال 
گذشت، بســیاری از چهره  های شناخته 
شــده مردند و کسانی که ناشناخته بودند 
برآمدند. در این شــرایط، فرزند پسر چه 
می  توانســت بکند. می  دانید که رســول 
خدا)صلّــی اهلّل علیه و آلــه( مرا به خاطر 
خویشــی به خود نزدیک نمی  کرد؛ بلکه 
بــرای جهاد و نصیحــت چنین می  کرد(. 
درســت به دلیل همین فراموشی امام در 

جامعه مســلمانان بود که آن حضرت در 
دوره خالفت، می  کوشید تا از هر فرصتی 
بــرای معرفی خود و تــالش  هایش برای 
اسالم در زمان رسول خدا)صلّی اهلّل علیه 

و آله( برای مردم سخن بگوید.)15(

روابط امام با ابوبکر بسیار سرد بوده و گویا 
خاطره  ای باقی نمانده است. در برخورد با 
عمر خاطرات زیادی به دســت آمده است 
که عمدتاً کمک  های قضایی امام به عمر 
و نیز پاســخ به برخی رایزنی  هاست. عمر 
از پرخاش ظاهری به امام خودداری کرده 
و بــه احتمال امام نیــز مراعات می  کرد؛ 
امــا عثمان چنین نبــود، او تحمل اظهار 
نظرهای امام را نداشــت و یک بار به امام 
گفت: تو نــزد من بهتر از مروان بن حکم 
تا  از عثمان خواست  نیستی؟)16( عباس 
هوای امام را داشــته باشد. عثمان گفت: 
اولین حرف من با تو این است که اگر علی 
خودش بخواهد، کسی نزد من عزیزتر از او 
نخواهد بود.)17( البته امام حاضر نبود به 
خاطر عثمــان و رفاقت با وی از انحرافات 
چشم  پوشــی کند. به همین دلیل، روابط 
امــام با عثمان، از جهتــی نزدیک  تر و از 
جهت دیگر تندتر شــد.)18( یک بار که 
زنــی از انصار با یکی از زنان بنی هاشــم 
نزاعی داشــت، پس از آنکه بــه نفع زن 
انصاری حکم شد، عثمان به او گفت: این 

رأی پسر عمویت علی است.!)19(

مخالفــت بــا حکومت بــرای امــام کار 
دشــواری بود. امام، بویژه در ســال  های 
نخســت کوشــید تا با پناه بردن به انزوا، 
خود را از مواجه شدن با حکومت بازدارد. 
»ســعد بن عباده« تجربــه خوبی بود. او 
بیعت نکــرد و ناگهــان در زمان خالفت 
خلیفه اول یا دوم، خبر رســید که جنیان 
او را کشــتند. لکن برخی از مصادر اشاره 
دارند که قتل او سیاسی بوده است.)20( 
»ابن ابی الحدیــد« می  گوید: »من از ابو 
جعفر نقیب ]یحیی بن ابی زید[ پرسیدم: 
شــگفتی من از علی اســت که چگونه در 
این مــدت طوالنی بعد از وفات رســول 
خدا)صلّی اهلّل علیــه و آله( زنده ماند و با 
وجــود آن همه کینه  هــای قریش، جان 

14
01

ه 
 ما

داد
خر

 / 
ـغ

لیـ
ب

2425

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

14
01

ه 
 ما

داد
خر

غ /
یــ

بل



ســالم بدر برد. ابو جعفر به من گفت: اگر 
او خــود را تا به آن اندازه کوچک نکرده و 
به کنج انزوا نخریده بود، کشته شده بود؛ 
اما او خود را از یادهــا برد و به عبادت و 
نماز و قرآن مشغول کرد و از آن زّی اول 
خود خارج شــد و شمشیر را به فراموشی 
ســپرد، گویی چون فتــک کننده  ای که 
توبــه کرده، به ســیر در زمین پرداخته و 
یا راهب در کوه  ها اســت و از آنجا که به 
اطاعت حاکمــان زمان پرداخت و خود را 
در برابر آنان کوچک کرد، او را رها کردند، 
اگر چنین نکرده بود او را به قتل رســانده 
بودند. او ســپس به اقدام خالد برای قتل 
امام اشــاره می  کند.)21( »مؤمن الطاق« 
نیز بر این باور بود که عدم تالش سیاسی 
از طــرف امام در ایــن دوره، ترس از آن 
بوده اســت که مبادا جنیان او را ]همانند 

سعد[ بکشند.)22(

البته این بدان معنا نبود که امام از فرصت  
های مناســب برای حق از دســت رفته 
خــود تالش نکند. آن حضــرت در همان 
مرحله نخســت، برای چند ماهی از بیعت 
خودداری کرد.)23( بــه عالوه در همان 
روزهای نخســت، دســت زن و فرزندان 
خــود را گرفته و به خانــه  های انصار می  
رفت تا حق از دســت رفته را بازیابد. این 
اصــرار در حدی بود که او را متهم کردند 
که حریص بر خالفت اســت. امام فرمود: 
یکی گفت: پســر ابو طالب! تو بر این کار 
بســیار آزمندی! گفتم: نه، به خدا سوگند 
شــما آزمندترید. -به رسول خدا- دورتر 
و من بدان مخصوص  تــرم. من حقی که 
از آنم بود خواســتم و شما نمی  گذارید و 
مرا از رســیدن به آن باز می  دارید.)24( 
امام نظیر این استدالل را فراوان داشتند: 
َّا أَْهــَل الَْبْیِت أََحقُّ  »یَا َمْعَشــَر ُقَریٍْش، إِن
بِهــَذا الَْمِر ِمْنُکْم َمــا َکاَن ِمْنُکْم َمْن یَْقَرأُ 
 ِ ــنََّۀ َو یَدیُن بِدیِن اهللَّ الُْقــْرآَن َو یَْعِرُف السُّ
اهل  ما  اما  )این قریشــیان!  الَْحق«)25(؛ 
بیت به این امر از شــما سزاوارتر نیستیم. 
آیا در میان ما قاری قرآن، عارف به سنت 

و متدین به دین حق نیست؟(.

درباره ارزیابی امام از خالفت ســه خلیفه، 

باید گفت: امام در هیچ زمانی آزاد نبود تا 
ارزیابی خود را از شیخین به دست بدهد. 
بر عکس نســبت به عثمان، هر آنچه که 
به آن اعتقاد داشــت، فرصت بازگو کردن 
آن را داشــت. دلیل این امــر این بود که 
ســپاه او در کوفه، کســانی بودند که جز 
عده محدودی، شیخین را پذیرفته بودند 
و امــام نمی  توانســت در جمــع آنان در 
سخن گفتن درباره آنها آزاد باشد. یک بار 
که فرصتی بدست آمد، به بیان بخشی از 
رنج  های خود پرداخت و بالفاصله از ادامه 
ســخن بازماند و در برابر اصرار ابن عباس 
بــه ادامه صحبت فرمود: »تِلَْک ِشْقِشــَقٌۀ 
آنچه  عبــاس!  ابن  )نــه  َهــَدَرْت«)26(؛ 

شنیدی شعله غم بود که سر کشید(.

با همــه احتیاطــی که امام داشــت، در 
زمان شــورای خالفت، حاضر به پذیرفتن 
شرط »عبدالرحمن بن عوف« برای قبول 
خالفت نشــد. ابن عوف شــرط کرد: اگر 
امام بپذیرد تا به سیره شیخین عمل کند 
حاضر اســت خالفت را به او واگذار کند؛ 
اما امــام فرمود: تنها به اجتهاد خود عمل 
خواهد کرد. این رد آشکاری از امام نسبت 
به روش و سیره شیخین بود که به اعتقاد 
امام در قسمت های زیادی برخالف سیره 
رسول خدا)صلّی اهلّل علیه و آله( و بر پایه 
اجتهادی نادرست صورت گرفته بود. امام 
اطاعــت خود را نیــز از ابوبکر، در اموری 
دانســته که او از خدا اطاعــت می کرده 

است.)27(

ســخنان امام در دوره خالفت و نیز روش 
برخــورد امام با مســائل مختلف نشــان 
می دهد که امام شیوه های گذشته را نمی  
پســندیده است. بعدها معاویه در نامه  ای 
به امام نوشــت که: »تو بر خلفای پیشین 
حســد بُرده بر آنها بغی کردی!« امام در 
پاســخ او نوشتند: »و پنداشــتی که من 
بِد همه خلفا را خواســتم و به کین آنان 
برخاســتم. اگر چنین اســت- و سخنت 
راست اســت- تو را چه جای بازخواست 
اســت؟ جنایتی بر تو نیاید تا از تو پوزش 
خواستند ... و گفتی مرا چون شتری بینی 
مهار کــرده می  راندند تــا بیعت کنم. به 

خدا که خواســتی نکوهش کنی، ستودی 
و رسوا سازی، ]اما[ خود را رسوا نمودی. 
مســلمان را چه نقصان که مظلوم باشــد 
و در دین خود بی گمان. یقینش اســتوار 
و از دودلــی به کنــار؟ ... و از این که بر 
عثمان به خاطر برخی بدعت  ها خرده می  

گرفتم، پوزش نمی  خواهم«.)28(

با وجــود انتقــادات صریح امــام، بویژه 
برخــورد امام در شــورا، نمی  تــوان به 
داشــتن برخی ارتباطات خانوادگی میان 
امــام و عمر یا عثمان، برای اعتقاد امام به 
درســتی حکومت آنان استناد کرد. حتی 
تمجیدهایی کــه امام از برخــی از خلفا 
در قیــاس با برخی دیگــر دارد دلیلی بر 
پذیرش اصولی آنها از ســوی امام نیست. 
زمانی کــه امام دریافت توانایی در افتادن 
با این حزب را ندارد و به مصلحت اســالم 
نیز نیســت تا مبــارزه ای را آغاز کند، راه 
مصالحــه در پیش گرفت. امام در چندین 
مــورد بیعت خود با ابوبکــر و پذیرفتن او 
را کــه به اصطالح مهاجــر و انصار نیز او 
پذیرفته بودند، بر اساس ضرورت و حفظ 
وحدت میان مســلمانان توجیه می  کرد.
)29( امام در توجیه ســکوت خود به این 
سخن هارون در برابر موسی)علیه الّسالم( 
اســتناد کرد که گفت: »انّی َخِشــیُت اَْن 
ْقَت بَْیَن بَِنی  اِْســرائِیَل«.)30( و  تَُقــوَل َفرَّ
نسبت به ســقیفه می  فرمود: »بَْل َعَرْفَت 
أَنَّ َحقِّي ُهــوَ الَْمْأُخوُذ َو َقــْد تََرْکُتُه لَُهْم 

ُ َعْنُهْم«.)31( تََجاَوَز اهللَّ

در گذشــته، اهل ســنت همین را نیز که 
اهل بیت، خــود را ســزاوارتر از دیگران 
یعنــی خلفای نخســت بــه خالفت می  
دانســتند، نمی پذیرفتند؛ اما اکنون جناح  
های نســبتاً روشن اهل سنت قبول دارند 
که ]حضرت[ علي)علیه الّســالم( صرفاً به 
خاطر وحدت با ابوبکر بیعت کرد در حالی 
کــه خود را احق به خالفت می  دانســت.

)32(

به هر روی زندگــی منزویانه امام در آن 
جامعه، نشــان آن است که هم امام و هم 
خلفا می  دانستند که نمی  توانند با دیگری 

به نحوی برخورد کنند که به معنای تأیید 
دیدگاه او بویژه در امر خالفت باشــد. در 
عین حال رفت و شــد در مسجد و حتی 
برقــراری روابط خانوادگــی نظیر ازدواج 
عمر با ام کلثوم، امــری معمول بود. این 
ازدواج به اصرار عمر صورت گرفت و امام 
با وجود مخالفت اولیه آن را پذیرفت؛ کما 
این که امام، همســر ابوبکر یعنی »اسماء 
بنت عمیس« را پس از درگذشــت او به 
عقد خــود درآورده و فرزند ابوبکر، یعنی 
محمد را در خانه خویش تربیت کرد.)33(
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احکام شرعی

لزوم اجرای صیغه لفظی یا معاطاتی در مساقات 

آیا برای اجرای مساقات باید صیغه ای خوانده شود؟ 

در معامله مساقات مى توانند صيغه بخوانند، همچنين اگر 

صاحب درخت به قصد مســاقات آن را دراختيار كسى كه 

كار مــى  كند بگذارد و او نيز بــه همين قصد تحويل گيرد 

بى آن كه صيغه  اى بخواند، باز معامله صحيح است )ولى 

گفتگوى الزم براى مّدت و شرايط بايد قبًل شده باشد(. 

الزم بودن عقد مساقات 

به نظر حضرت عالى آیا مســاقات از عقود الزم اســت یا 

جایز؟ 

از عقود الزم است. 

چگونگى فسخ قرارداد مساقات 

چگونه می توان قرار داد مساقات را فسخ کرد؟ 

طرفيــن معاملــه مى توانند بــا رضايت يكديگــر معامله 

مساقات را فســخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حّق 

فسخ براى هر دو يا براى يكى قرارداده باشند مى توانند 

معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر 

كرده باشــند و آن شــرط عملى نشود و كسى كه شرط به 

نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى تواند 

معامله را به هم زند. 

معنی مساقات 

گفته می شــود معامله ای به نام مساقات داریم، بفرمایید 

که این چه نوع معامله ای است؟ 

هرگاه كسى درختان ميوه خود را تا مّدت معّينى به ديگرى 

واگذار كند كه در مقابل دريافت ســهمى از ميوه، باغ او را 

آبيارى و رسيدگى نمايد اين معامله را »مساقات« گويند. 

محدوده اجرای مساقات 

معامله مساقات در چه مواردی اجرا می شود؟ 

معامله مســاقات علوه بر درختان ميوه در مورد درختانى 

مانند درخت گل كه از گل آن براى گلب گيرى و مانند آن 

اســتفاده مى كنند و يا درختانى مثل درخت حنا و سدر 

كه از برگ آنها بهــره مى گيرند، يا بعضى از درختان كه 

از شــيره و صمغ آن استفاده مى كنند صحيح است، ولى 

در مــورد درختانى كه هيچ يك از اينها را ندارد مســاقات 

صحيح نيست. 

الزم بودن عقد صلح 

آیا عقد صلح در معاملت از عقود الزم است؟ 

از عقود الزم است که بدون دلیل هیچ یک از دو طرف حق 

به هم زدن آن را ندارند. 

ایجاب و قبول در صلح 

آیا در صلح ایجاب و قبول الزم است؟ 

صلــح نیاز به ایجاب و قبول دارد.البته در عقد صلح صیغه 

خاصی معتبر نیست؛ بلکه هر لفظی که بیانگر معنای صلح 

باشد، کفایت می کند. 

فسخ معامله در مجلس مصالحه 

اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شــدن صلح يكى از 

دو طرف پشيمان شود می تواند مصالحه را فسخ کند؟ 

اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو 

طرف پشــيمان شود حقِّ فسخ ندارد مگر این که در ضمن 

قرار داد صلح شرط فسخ کنند. 

فسخ صلح با رضایت طرفین 

آیا قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى  توان فسخ كرد؟ 

قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى توان فسخ كرد. 

معیوب بودن جنس مورد مصالحه 

اگــر چيزى را كه به صلح گرفتهایم معيوب باشــد و از آن 

اطلعى نداشته باشیم تکلیف چیست آیا می تواند تفاوت 

قیمت آن را گرفت؟ 

هــرگاه چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشــد و از آن 

اطلعى نداشــته مى تواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن 

تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين 
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