طلیعه سخن
مناسبت های مذهبی هم چون ماه رمضان،
ماه محرم و ماه صفر و دیگر مناســبت های
دینــی ،به نوبۀ خــود فرهنگ و ســاختار
اجتماعــی را قوام می بخشــند و با ایجاد
انقطاع زمانی و ایجاد معنای جدید ،انســان
را از روزمرگی و هیــچ انگاری می رهانند
و غایتمندی و معنازایی از مفهوم بی بدیل
زندگی را بنا می نهند.
در این میــان چهار دهۀ منتهی به اربعین
حســینی به علت بهره گیری از اوج تفکر ،
عقالنیت و غایتمندی ،پس از یک دهه شور
و عزاداری تا روز عاشــورا ،ساختار فکری و
معرفتی جامعه را قوام می بخشد واینچنین
ثمرۀ عاشورا در آینۀ اربعین تجلی می یابد.

نکتــۀ جالب توجه این اســت که بر خالف
مناسک حج که همه حجاج با رنگ و لباس

بــر خالف غــرب کــه در قالــب جهانی
شدن،غربی سازی جهان را دیکته می کند
لیکن واقعیت جهان کنونی ،از حرکت جوامع
به سوی پذیرش تکثر فرهنگی حکایت دارد،
در این میان بهره گیری از پدیده های دینی
هم چون مناســک اربعین حسینی ،مویّد
پذیرش تکثر فرهنگی و نهادینه سازی دین
در متن زندگی جوامع بشری است.
بی جهت نیست که رســانههای غربی در
راســتای مقابله با تکثــر فرهنگی ،اربعین
را مناســک فردی میخوانند و در تضعیف
کارکردهای اجتماعی این راهپیمایی عظیم
میکوشند؛ چرا که به ابعاد میان فرهنگی،
فــرا قومیتی ،فراملیتی و حتی فرامذهبی و
فرا دینی  ،كه دارای ظرفیتهای معرفتی،

برای تحقق این مهم نیز ،معناسازی دین در
قالب ادبیات و هنر از جمله مسئولیت های
خطیر رســانه های ارتباطی به ویژه رسانۀ
ملی در تبیین فرهنگ اربعین به شمار می
آید.
اهمیت این مســأله از آن جهت است که تا
زمانی که آموزه هــای دینی به ویژه تاریخ
عاشــورا در قالب ادبیات و رمان نویسی و
فیلمنامه نویســی قرار نگیرد یک هنر فاخر
ایجاد نخواهد شد در نتیجه تهییج و تبیین
فرهنگ عاشورایی و اربعینی به معنی واقعی
کلمه ابتر خواهد ماند.
لذا بــرای ترویج فرهنگ اربعیــن ،باید به
ادبیــات اربعین در قالــب بازتولید معارف
سراسر شعور و هدایت زیارت اربعین اهتمام
ورزید ،که در صــورت تحقق این مهم می
توان،تولید هنر فاخر اربعینی به دور از فرم
گرایی و ابتذال را مدعی گردید.
در مجموع باید دانست بی اعتنایی به تاریخ
یک واقعه ،به شکل گیری اسطوره و عرفان
گرایی منجر خواهد شد که این مسأله گامی
خطرناک بــرای انحطاط و فروپاشــی آن
تراژدی به شمار می آید.
از ایــن رو تأمل و تفکر در فلســفه و تاریخ
رئالیستی واقعۀ عاشورا و تبیین ابعاد فقهی
و عقالنی آن واقعۀ عظیــم و بازتولید ابعاد
معنایی اربعین در قالب ادبیات و تولید انبوه
آثار هنری مهمترین مســئولیت رسانه در
مقولۀ فرهنگ سازی به شمار می آید.
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اینگونه است که حضور در مناسک اربعین
حســینی به نحو فراگیر و جهان شــمول
و به شــدت خانوادگی اســت و از آنجا که
ریشۀ قیام عاشورا به مفاهیم و هویت های
زندگی ساز هم چون حفظ نظام اجتماعی،
و خانواده محوری بــر می گردد؛ لذا صلح
طلبی محور راهبردی فرهنگ اربعین را به
خود اختصاص می دهد.

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

حال تداوم شیوع بحران کرونا و ممنوعیت
برگــزاری راهپیمایــی اربعین حســینی،
ضرورت بهــره گیری از نظام رســانه ای
به علت برخورداری این رســانه فراگیر ،از
مخاطب انبوه و گسترده حتی برای جوامع
خارجی ،در ترویج فرهنگ اربعین اجتناب
ناپذیر است.
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گفتنی است بر خالف دیگر تراژدی ها هم
چون تراژدی عروج حضرت عیســی(علیه
السالم) به آسمان که مقوله ای فردی است؛
لیکن تراژدی شــهادت امام حســین(علیه
السالم) مقوله ای چند وجهی است که همۀ
یاران آن حضرت ،حتی پیرمرد نود ســاله
و اعضای خانــواده آن حضرت ،حتی طفل
شیرخواره را نیز در بر می گیرد.

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

آری اربعیــن ،جامعه هنجــاری منبعث از
دین را شــکل میدهد و بهجای اصالت فرد
و جامعه ،اصالت فرهنــگ را بنا می نهد؛و
همۀ این امور نشــان می دهــد اربعین از
ظرفیت عظیم تولید معنا و نماد دار شــدن
معانی انسانی در میان همه ادیان آسمانی،
درگذشته ،حال و آینده برخوردار است.
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در تبیین این مسأله باید گفت کربال واقعۀ
عظیم تاریخی اســت که به ســبب بهره
گیری نهضت امام حسین (علیه السالم) از
مولفه های زیبایی شناسانه هم چون خانواده
گرایی ،صلح محــوری ،عقالنیت  ،حکمت،
عــزت ،و خدامحوری به نحو جهانشــمول
مورد اســتقالل آحاد مرد در جوامع بشری
قرار گرفته که نمود عینی این مسأله را می
توان در راهپیمایی عظیم اربعین حســینی
مشاهده نمود.

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

اخالقی و معنایی است،واقفند.

دروس

پیام ها و بیانات

پیامتسلیتآیتاهللالعظمیمکارمشیرازی(دامتبرکاته)

به مناسبت رحلت آیت اهلل تسخیری(قدسسره)

خبر رحلــت عالم واالمقام آیت اهلل محمد مسائل سیاســی صاحب نظر و در مسائل تسلیت عرض می نمایم .خداوند روح او را
علی تســخیری (رحمة اهلل علیه) موجب دینی آگاهی کافی داشــت .مردی با تقوا ،با ارواح محمد و آل محمد(صلی اهلل علیه
نهایت تأسف و تأثر گردید.
مؤدب بــه آداب دینــی و دارای اخالقی و آله) محشــور گرداند و به بازماندگانش
ایشــان در طول عمر شــریف خود منشأ ستودنی بود.
صبر و اجر عنایت فرماید.
خدمات قابل مالحظه ای به جهان اســام اینجانب ایــن ضایعۀ مؤلمــه را به حوزه
و تشــیع و نظام جمهوری اسالمی بود .در علمیــه و علمای اســام و بیت مکرمش

بلیــغ  /مهرماه 1399

بلیــغ  /مهرماه 1399

WWW.MAKAREM.IR

WWW.MAKAREM.IR

4

5

پیامتسلیتآیتاهللالعظمیمکارمشیرازی(دامتبرکاته)

به مناسبت رحلت حضرت آیت اهلل حاج شیخ یوسف صانعی (رحمه اهلل علیه)

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

شاگردان فراوانی در جلسات خود پرورش مکرم ایشــان تسلیت عرض نموده ،شادی
داد.
روح آن مرحــوم و صبر و اجر فراوان برای
اینجانب فقدان آن فقید سعید را به برادر بازمانــدگان را از درگاه خداونــد متعال
بزرگوار ،شــاگردان و عالقهمندان و بیت مسألت مینمایم.

آغازدرسخارجفقهحضرتآيتاهللالعظمیمکارمشيرازی

دام ظله العالی

http://mk6.ir/KuHpU

همزمــان با آغــاز ســال تحصیلی جدید فضالی حوزه برگزار می شود «کتاب االمر
حوزههای علمیه درس خارج فقه حضرت بالمعروف و نهی عن المنکر» خواهد بود .و کانال های متعلــق به دفتر معظم له به
آیتاهلل العظمی مکارم شــیرازی با رعایت طالب و فضال و شاگردان می توانند فایل آدرس ( )@makaremdarsدریافــت
دستورالعمل های بهداشتی آغاز شد.
های صوتی و تصویری این سلسله مباحث کنند.
موضــوع درس خــارج فقه ســال جاری را از روز آینده در سایت به آدرس
معظم له که با حضور شماری از اساتید و

دیدارها

گزارش تصویری

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

بلیــغ  /مهرماه 1397
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گفتنی اســت در ابتدای این دیدار دکتر
قدیر گزارشــی از وضعیت شیوع بیماری
کرونــا و تمهیدات الزم در ماه محرم ارائه
کرد.

بلیــغ  /مهرماه 1397

دارد .آنهــا می تواننــد از طریق تلویزیون
و اینترنت از این برنامه ها استفاده کنند.
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حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی،
در دیدار دکتر قدیر رییس دانشــگاه علوم
پزشــکی استان قم با اشــاره به در پیش
بــودن ماه محــرم الحرام و موســم اقامه
عزای ســرور و ســاالر شــهیدان ،توصیه
های مهمی خطاب به سوگواران اباعبداهلل
الحسین(علیه السالم) ارائه کردند.
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی
ایشــان همگان را به رعایت دستورالعمل افزودند :اگر این شــرایط رعایت شود در
های بهداشــتی ابالغی از ســوی ســتاد این صورت عزاداری مانعی ندارد و عواقب
ملی مبارزه با کرونــا توصیه اکید کرده و منفی هم نخواهد داشــت؛ ما جدا ً از مردم
فرمودند :رعایت مسائل بهداشتی از جمله مــی خواهیم که در تشــکیل جلســات
زدن ماسک برای همه عزاداران الزم است؛ عزاداری تمــام آنچه مربوط به ســامت

توقع می رود که مردم مقررات اعالم شده عزاداران هست را رعایت کنند.
از سوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا را جدا معظم له یادآورشــدند :افرادی که بیماری
رعایت کنند؛ مکان سرپوشــیده نباشــد ،دارند یــا احتمال ابتال به ویــروس کرونا
جمعیــت محدود باشــد ،وقــت محدود دارنــد ،در این مجالس حضور پیدا نکنند،
باشــد ،حاضران محدود باشند و از ماسک این کار ممکن است باعث آلودگی دیگران
استفاده کنند.
شــود و همین مساله مســؤولیت شرعی
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رعايت کامل و دقيق موارد بهداشتی از سوی عزاداران حسينی الزم است

فن آوری

موشنگرافی

وداع حضرت اباعبداهلل الحسین علیهالسالم با حضرت زینب
باسبکماسه

سالم اهلل علیها

موشــن گرافی وداع حضرت اباعبداهلل الحســین علیه السالم با حضرت زینب سالم اهلل
علیها با ســبک ماسه با همت واحد پویانمایی مرکز فناوری اطالعات دفتر حضرت آیت
اهلل العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی منتشر شد.
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یادداشت

1

شخصیتشناسیجنایتکارانواقعۀکربال
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی (دام ظله )

حادثه عاشوراى سال  61هجرى همچون
ســكهاى داراى دو روى كامال متفاوت و
متمايــز از يكديگر اســت؛ يك روى آن،
وفادارى ،جانبازى ،جوانمردى ،شــهامت،
ســتمناپذيرى ،صبــر ،تســليم در برابر
قضــاى الهــى و عبوديت حــق  ،و روی
دیگر آن خيانت ،بى وفايى ،ناجوانمردى،
ســتمگرى ،پليدى ،قساوت ،بى رحمى و
مهمان ُكشى که نشان می دهد دشمنان
امام حســین(علیه السالم) از پست ترين
و فرومايــه ترين انســان هــا بودند .بلكه
درندگان و شــياطينى بودنــد در لباس
انسان!

يزيد نزد دايى هاى خود در باديه پرورش
يافــت و قبيلــه مادرش پيش از اســام
مسيحى بودند و هنوز حال و هواى دوران
مســيحيت در ســر آنان بود و از اين رو،
يزيد بيــش از آن كه تربيت او اســامى
باشــد ،تربيت مسيحى داشــت؛ بنابراين،
پــردهدرى وى نســبت بــه ارزش هاى
اسالمى امر غريبى نبود.
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هم چنین مىگســارى وى به طور علنى
و سرودن اشعارى در حال مستى و دهن
كجى به ارزشهاى اسالمى در آن حالت،
از صفحات تاريك زندگى يزيد است.
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«ســبط بن جوزى» در «تذكرةالخواص»
مى نويسد ،وى در حال مستى چنين مى
سرود:
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«ياران هم پيالــه من! برخيزيد و به نغمه
هــاى خوانندگان گوش فــرا دهيد .پياله
هاى شــراب را پى در پى ســر بكشيد و
بحث هاى علمى را كنــار بگذاريد .نغمه
هاى ســاز و آواز (به گونهاى مســتم مى
كند كه) مرا از شنيدن صداى اذان باز مى
دارد و من خمره هاى شــراب را با حوران
بهشــتى معاوضه كردم( .و لذات مستى را
بر وعده هاى الهى ترجيح مى دهم!)».
در مــورد ظلم هــا و جنايت هــاى يزيد
هميــن بس كه وقتى رييس گروه تحقيق

و این چنین يزيد بن معاويه كه در فســاد
و بى دينى شــهره آفاق بود جنايت عظيم
كربال را مرتکب شــد و ننگ كشتن فرزند
رســول خدا(صلى اهلل عليــه و آله) و پاره
تن فاطمــه زهرا(عليها الســام) را براى
خود خريد و صفحــه جنايتبار حكومت
اموى را با اين ماجرا ســياه تر و تاريك تر
ساخت.
ُعبيداهلل بن زياد
درباره عبيــداهلل بن زیاد و زشــتى هاى
اعمال و عقايد وی ســخن بسيار است، و
مــی دانیم ابن زیاد در ماجراى شــهادت
شهيدان كربال چه نقش خطرناكى داشت.
هنگامى كه پدر عبیــداهلل «زياد» متولد
شد به درستى مشخص نبود پدر واقعى او
كيست ،به همين جهت با اينکه به حسب
ظاهر ،پــدرش «عبيد» غالمى رومى بود،
وى را «زياد ابن ابيه» (زياد فرزند پدرش!)
مى ناميدند.
ابن زیــاد در ســال  28يــا  29هجرى
متولد شــد .معــروف اين اســت كه ابن
زياد از فرزندان نامشــروع بود ،و مادرش
«مرجانــه» زن آلودهاى بــود و به خاطر
هميــن او را به نام مادرش مىخواندند و
به او «ابن مرجانه» مى گفتند.
ابن زیاد در  32ســالگى به حكومت بصره
و كوفه از ســوى بنى أميه منصوب شد ،و

مقصود خود نرسيد و در ميان مردم كوفه
انگشــت نما بود و حتى كــودكان كوفه
هنگامى كه او را مى ديدند به او ســنگ
پرتاب مى كردند و مى گفتند« :هذا قاتل
الحسين».

حرملــة بــن كامل اســدى ،ســتمگرى
ســياه دل اســت که حلقوم طفل صغیر
سیدالشهدا(علیه السالم) را پاره كرد و از
گوش تا گوش را دريد.
هم چنین این جنایتکار سنگ دل ،تيرى

درســت روز عاشوراى ســال  67هجرى،
ابراهيم اشــتر ،بســيارى از عناصر آلوده
بنى اميه همچون حصيــن بن نمير را به
هالكت رساند.
َش َبث بن ربعی
«شــبث بن ربعى» از دیگر جنايتكاران
واقعــۀ كربالســت کــه در قتــل ســید
الشهداء(علیه السالم) شرکت کرد.
وی از جمله کســانی بود که نامه دعوت
از امام حسین(علیه السالم) را امضاء کرد
لیکن آنگاه که امام(عليه الســام) فرياد
برآورد و فرمود« :اى شــبث بن ربعى! اى
حجــار بن ابجر! اى قيس بن اشــعث! اى
يزيد بن حارث! آيا شــما بــراى من نامه
ننوشــتيد كه درختان ما ثمر داده است و
باغ ها سرسبز شده و چاه ها پرآب گشته
و تو در سرزمينى پا مىگذارى كه لشكرى
آراسته و انبوه در خدمت تو است ،پس به
سوى ما بيا!» .در پاسخ گفتند« :ما چنين
نامه اى ننوشتيم»!
«شــبث بن ربعى» و دیگــر جنایتکاران
کوفه كه از شمشــير مختار زخم دار شده
بودند در بصــره نزد مصعب بن زبير برادر
عبداهلل بن زبير جمع شده و مدام مصعب
را بــه جنگ با مختار تحريك کردند و در
قتل مختار مشارکت داشتند.
منابع:

.1عاشورا ريشهها ،انگيزهها ،رويداد ها ،پيامد ها
 .2پيام امام امير المومنين عليه السالم
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با این تفاســیر مسأله شــناخت دشمنان

آنچه را كه تاريخ از افكار و انديشــه هاى
و رفتار هاى یزید نقــل مى كند ،همه از
فسق و فجور و رفتار هاى الحادى حکایت
دارد.

عمر بن ســعد ،جنايتكار بــزرگ حادثه
كربــا و عاشــورا ،فرزنــد ســعد بن ابى
وقاص اســت ،مادر سعد بن ابى وقاص از هر قــدر قاتالن شــهداى راه خدا كثيف
بنى اميه بود و دايــى ها و نزديكانش در تــر و جنايتکارتر و بىايمانتر باشــند،
جنگهاى اســام در برابر كفر و شرك ،مقام واالى شهدا آشكارتر مى گردد ،و به
به دست على(عليه الســام) كشته شده راستی «شمر بن ذى الجوشن» لعنت اهلل
بودند و به همين ســبب ســعد حتى در عليه را باید شــقی ترین جنایتکار واقعۀ
زمان خالفــت على(عليه الســام) نيز با کربال دانست.
آن حضرت بيعت نكــرد و كينه توزى او شــمر بن ذى الجوشن روى سينه مبارك
نســبت به على(عليه الســام) مسلم بود .امام(عليه الســام) نشست و محاسن آن
البته ســعد نه با حكومت حق كنار آمد و حضرت را به دست گرفت و چون خواست
نه با حكومت باطل معاویه ،و«خسر الدنيا امام را به قتل برساند ،آن حضرت لبخندى
و اآلخرة» شد.
زد و فرمود« :آيا مرا مى كشــى در حالى
«عمر بن ســعد» نیز وقتى در برابر شهيد كه مى دانى من كيستم؟»
كردن ساالر شــهيدان ،امام حسين(علیه شمر گفت :آرى ،تو را خوب مى شناسم،
السالم) وعده فرماندارى رى داده شد ،به مادرت فاطمه زهرا(عليها السالم) و پدرت
قدرى براى او جالب بود كه حتى در معاد على مرتضى(عليه السالم) و جدت محمد
شــك كرد و گفت« :مــى گويند خداوند مصطفی(صلى اهلل عليه و آله) اســت ،تو
بهشــت و دوزخى آفريده اگر راست گفته را مى كشــم و باكى ندارم!! پس با دوازده
باشــند اين عمل را انجام مى دهم و توبه ضربه ســر مبارك امام(عليه السالم) را از
مى كنم و اگر دروغ گفته باشــند به مقام بدن جدا ساخت.
بلندى در دنيا مى رسم».
شــمر كه قساوت فوقالعادهاى داشت بر
عمر سعد آنچنان بر عبوديت دنيا و هواى بدن پاك زاده زهرا(عليها الســام) اسب
نفس و شيطان پافشارى کرد كه رها كردن تاخت.
ملك رى بــه جهت ترس از عذاب قيامت
و متنعم شــدن به نعمتهاى بهشتى را ،اين همان قســاوت و وحشــىگرى عصر
نقد را با نســيه معامله كردن دانست که جاهليت بود كه توسط حاكمان بنى اميه
هيچ عاقلى تن بــه اين معامله نمى دهد :كه بازماندگان عصر جاهليت عرب بودند،
«اَالَ إن ّما الدن ْیا ل َِخیر معج ٌل*** َفما عاق ٌِل به محيط اســام بازگشته بود و شبيه آن
َ َ
ْ ٌ ُ َ َّ
ِ َ َ ُّ َ
در تاريخ كمتر ديده شده است.
باع ال ْ ُو ُجو ُد ب َِدیْن».
َ
مــى دانيم كه اين مرد كــوردل هرگز به حرمله بن کاهل اسدی
شمر بن ذی الجوشن

حصين بن نمیر يكى از فرماندهان ســپاه
يزيد است که روز عاشورا هنگامى كه امام
براى اقامه نماز ظهر درخواست آتش بس
موقــت داد فرياد برآورد كه« :نماز شــما
پذيرفته نيســت!!»« .حبيب بن مظاهر»
در پاسخش گفت« :اى حمار! مىپندارى
كه نماز از آل رســول خدا پذيرفته نيست
و نماز تو پذيرفته است!».
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از این رو امام حســين(علیه الســام) و
يارانش در كربال شربت شهادت نوشيدند
تا چهره زشــت «بنى اميه» را كه مدعى
خالفت پيامبر(صلی اهلل علیه و آله) بودند
اما در حقيقت جامعه اســامى را به عصر
جاهليــت باز مى گرداندند نشــان دهند،
کــه البته به اين هدف بزرگ رســيدند و
مســلمانان را از خطر آنــان آگاه كردند و
اسالم را از سقوط رهايى بخشيدند.

یزید بن معاویه

عمر بن سعد بن ابی وقاص

ُح َصین بن ن ُ َمیر تَمیمی
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دردآورتر آن اســت كه مردمى كه ادعاى
مســلمانى داشــتند و به ظاهر نماز مى
خواندنــد و قــرآن تــاوت مــى كردند،
تكبيرگويــان بــه جنــگ با جگرگوشــه
پيغمبرشــان برخاســتند ،و از آنجــا که
مســلمانان در دوران بنىاميــه عموماً و
در عصر حاكميت معاويه و يزيد خصوصاً،
دشمنشــناس نبودند و نمى دانســتند
كه بنى اميه جانشــينان بر حق رســول
اهلل(صلى اهلل عليه و آله) و دلسوز و حامى
اسالم نيســتند .لذا در بسيارى موارد هم
چون در واقعۀ عاشورا گرفتار اشتباه شدند
و باطل را به جاى حق پنداشته و دشمن
را به جاى دوست برگزيدند.

امــام حســین(علیه الســام) در کربال و
نیز شــناخت عوامل بدبختى جنایتکاران
واقعۀ کربال ،در تبیین بصیرت و آگاهی و
رسیدن به مقصود ضروری است.

اعزامــى از مدينه به شــام مى رود و پس
از تحقيــق بــه مدينه باز مــى گردد ،در
گــزارش خود به مــردم مدينه مى گويد:
«به خدا قســم ما در حالــى از نزد يزيد
بيرون آمديم كه خوف آن داشتيم كه (بر
اثر گناهان فراوان وى) از آسمان سنگ بر
ســر ما ببارد .او مردى است كه با مادران
و دختران و خواهران نيز زنا مى كند ،وى
شراب مى نوشد و نماز نمى خواند!».

بعد از جناياتى كه در كربال مرتكب شــد،
مردم كوفه را سخت تحت فشار قرار داد،
ولى چيزى نگذشــت كه با قيام مختار به
دست ابراهيم بن مالك اشتر در حالى كه
 39ساله بود كشته شد.

عمر بن سعد نمونه بارزى براى عاقبت به
شران عالم اســت؛ گنهكارى كه موفق بر
ّ
توبه از خطاها و گناهان و اشتباهات خود
نشــد ،و تمام پل هاى پشــت سر خود را
خراب كرد .چنين انســانى لياقت شفاعت
را ندارد ،و خداوند به هيچ شــفيعى اجازه
شفاعت را براى او نمى دهد.

به سوى عبداهلل بن الحسن(علیه السالم)
رهــا كــرد و او را در دامــن عمويش به
شهادت رساند.

یادداشت

تسليم امر خدا شدند.

2

زمینه ها ،عوامل و ریشه های واقعه عاشورا
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی (دام ظله )

بســيارى از مردم و حتى دانش آموختگان
عادت دارند حــوادث تاريخى را جداى از
يكديگر مطالعه كنند كــه در اين صورت
ممكن است بسيارى از پرسش ها براى آنها
بدون پاسخ بماند.

در حالى كه تاريخ ،سلسله حوادثى است كه
مانند حلق ه هاى زنجير به هم پيوسته است؛
هر حادثه بزرگ يا كوچك امروز« ،ريشهاى
در گذشته» و «آثارى در آينده دارد» ،و هر
قدر حادثه بزرگتر باشد ،ريشهها پيچيد ه
تر و آثار فزونتر خواهد بود.
در این میان كتاب هايى كه حوادث خونبار
عاشوراى حسينى را شرح مىدهند ،غالباً
بــه صورت يك حادثه غــمانگيز و جدا از
ديگر حــوادث تاريخى از آن ياد كردهاند،
حال آنکه عاشــورا يك «حادثه» نبود بلكه
يك «جريان تاريخى» است.
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اهميــت تاريخ زندگى امام حســين(عليه
السالم) كه به صورت يكى از شورانگيزترين
حماسه هاى تاريخ بشريت درآمده ،از اين
نظر اســت که چرا اين قدر به اين حادثه
تاريخى كــه از نظر «كميــت و كيفيت»
مشابه فراوان دارد ،اهميت داده مىشود؟

اين حادثه در واقع صحنه روشنى از مبارزه
دو مكتب فکرى و عقيدتی در طول تاريخ
پر ماجراى بشريت است و آتش این مبارزه
از دورترين زمانها تا امروز ،هرگز خاموش
نشده اســت ،اين مبارزه ادامه مبارزه تمام
ب جهان ،و
پيامبران و مردان اصــاح طل 
گ هاى «بدر و
بــه تعبير ديگر ادامه جنــ 
احزاب» است.
همــه مى دانيــم هنگامــى كــه پيامبر
اســام(صلى اهلل عليه و آلــه) برای آزادى
انسانها از چنگال جهل و بيدادگرى قيام
كرد و قشــر هاى ستمديده و حقطلبى را
كه مهم ترين عناصر تحول بودند ،به گرد
خــود جمع نمود ،در ايــن موقع مخالفان
ايــن نهضت اصالحى كــه در رأس آن ها
ت پرســت و رباخــوار مكه
ثروتمنــدان ب 
بودند ،صفوف خود را فشرده ساخته ،براى
خاموش كردن اين ندا ،تمام نيروهاى خود
را بــه كار گرفتند ،و ابتكار اين تالش هاى
ضد اســامى در دســت «حزب اموى» و

عاشورا ،نتیجه ســقیفه و انحراف از
اسالم نبوی
بی شک ريشه هاى جريان خونين كربال را
بايد از «سقيفه» پىجويى كرد؛ حادثهاى
كه پس از رحلت پيامبر اســام(صلى اهلل
عليه و آله) اتفــاق افتاد و براى زمامدارى
مسلمانان ،نه شايستگى و تقوى و فضيلت،
بلكه «شــرافت قبيلهاى» آن هم تنها در
قريش خالصه شد.
متأســفانه تكليف مسألهاى با اين اهميت
روزى در ميان مشاجره بين انصار و تعداد
انگشــت شــمارى از قريش رقم خورد ،و
روز ديگر به وصيــت خليفه اول و انتخاب
شخصى او و ديگر بار به شوراى شش نفره
سپرده شد.
اشرافیت قبیله ای
با آمدن اسالم ،مردم محورى ،جاى قبيله
محورى را گرفت ،لذا طرفداران پيامبر(صلى
اهلل عليه و آله) و جذب شدگان به اسالم از
قبيلــه و نژاد و زبان و رنگ خاصى نبودند؛
بلكه عرب و عجم ،سياه و سفيد ،قريشى و
غير قريشى ،فوج فوج به اسالم رو آورده ،و

خویشاوند ساالری
پس از رحلت پیامبر(صلى اهلل عليه و آله)،
معيار ها دســتخوش تغيير و تحول شد ،و
ثروتمنــدان و صاحبــان فرزندان و نيروى
انسانى بيشــتر هر چند بويى از تقوا نبرده
بودند ،جاى انســان هاى متقى را گرفته،
و به عنوان شخصيت هاى اسالمى معرفى
شدند.
پستها و مقا م ها كه در زمان پيامبر(صلى
اهلل عليــه و آله) بر اســاس لياقت و ارزش
علمــى ،اخالقى و معنوى به افراد داده مى
شد ،به صورت قوم و خويش بازى درآمد،
و در ميان اقوام و بســتگان بعضى از خلفا
تقسيم شد.
هم چنین آزادشــدگان دست پيامبر(صلى
اهلل عليه و آله) و فرزندانشان (طلقاء و ابنا
طلقاء) كه اسالم را به اجبار و فشار محيط
نه از روى ميل و عالقه و اشتياق ،پذيرفته
بودند سر كار آمدند.
تبعیض و نژاد پرستی
پــس از رحلت پیامبر اکرم (صلى اهلل عليه
و آله) تبعيضها شــروع شــد و در دوران
خليفه سوم به اوج خود رسيد.
بــه گفته «ابن ابى الحديد» «عمر» پس از
رسيدن به خالفت ،پيشگامان در اسالم را

امویان بر مسند قدرت
پــارهاى از «ســنتهــاى جاهليت» كه
بهدست غير بنىاميه بر اثر علل گوناگونى
احيا گرديــد ،زمينه را بــراى يك «قيام
جاهلى» آماده ساخت .و فرزند ابوسفيان،
«معاويه» به دســتگاه حكومت اســامى
راه يافت و به زمامدارى يكى از حســاس
ترين مناطق اسالم (شام) رسيد و از اينجا
با دســتيارى باقيمانده احــزاب جاهليت،
زمينه را براى قبضه كردن حكومت اسالم
و احياى همه ســنت هاى جاهليت هموار
ساخت.
معاويه از اموال عمومى مســلمانان و بيت
المال مســلمين كه خليفه اول و دوم آن
را صرف تقويت ارتش اسالم و تهيه سالح
هاى جنگى براى دفاع از اسالم مىكردند،
سفر ه هاى رنگين مىچيد و انواع غذاهاى
چرب و شيرين براى خود و ياران خود در
آن جمع مىكرد.
تاريخ به خوبى گوياى اين حقيقت است كه
از عصر اســتيالى بنىاميه بر بالد اسالمى،
زحمات رســول خدا(صلى اهلل عليــه و آله)
و تالش مجاهدان صدر اســام در نشر آيين
خدا به تاراج رفت؛ ارزشهاى اسالمى زير پا
گذاشته شد؛ بدعت و فسق و فجور رايج گشت.
تبعيض و بىعدالتى ،ســتم و بيدادگرى،
شكنجه و آزار مؤمنان و چپاول و غارتگرى،
هزينه كردن بيت المال در امور نامشروع،

البته تالش معاويــه بر آن بود كه با حفظ
ظواهر دينى و در پس پرده نفاق ،به مقاصد
خويش برســد .هر چند ،هر قدر سلطه او
قوى تر مىشــد ،جسارت و عقده گشايى
هاى وى نيز ،آشــكارتر مى گشت؛ ولى با
اين حال ،همچنان عناوينى همچون «خال
المؤمنين»« ،صحابى رسول اهلل» و «كاتب
وحى» را يدك مىكشيد.
اگر ابوسفيان در آن جمله عجيب تاريخى
خود هنگام انتقــال خالفت به بنىاميه و
بنىمروان با وقاحت تمام مى گويد« :هان
اى بنىاميه! بكوشيد و گوى زمامدارى را
از ميدان برباييد (و به يكديگر پاس دهيد)؛
ســوگند به آنچه من به آن سوگند ياد مى
كنم بهشت و دوزخى در كار نيست! (و قيام
محمد يك جنبش سياسى بوده است)».
و يا اگر «معاويه» هنگام تسلط بر عراق در
خطبــه خود در كوفه مى گويد« :من براى
اين نيامدهام كه شما نماز بخوانيد و روزه
بگيريد ،من آمدهام بر شما حكومت كنم؛
هر كــس با من مخالفــت ورزد او را نابود
خواهم كرد!».
و اگر يزيد هنگام مشــاهده ســرهاى آزاد
مردانــى كــه در كربال شــربت شــهادت
نوشيدند ،مى گويد« :اى كاش نياكان من
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از اسالم نبوی تا اسالم اموی

به عبارت روشــن تر حادثه خونين كربال
نمودارى از جنگ دو رقيب سياسى بر سر
بدســت آوردن كرسى زمامدارى يا امالك
و ســرزمينها نیست ،همچنين اين حادثه
از انفجار كينههاى دو طايفه متخاصم كه
بر ســر امتيازات قبيلــه اى در مى گيرد،
سرچشمه نگرفته است.

بديهى است اين فروپاشی به معناى ريش ه
كن شــدن و نابودى آن ها نبود ،بلكه بنى
اميه پس از رحلــت پيامبر(صلى اهلل عليه
و آله) بــراى ايجاد يك جنبش ارتجاعى و
ســوق دادن مردم به دوران قبل از اسالم،
كوشيدند تا در دســتگاه رهبرى اسالمى
نفوذ پيــدا كنند ،و هر قدر مســلمانان از
زمان پيامبر(صلى اهلل عليــه و آله) دورتر
مىافتادند ،زمينه را مساعدتر مىديدند.

هنگامى كه نوبت «عثمان» شــد تبعيض
ها بــه اوج خود رســيد در آن زمان اقوا م
و خويشــاوندان «عثمــان» بر همه برترى
داشتند و قسمت عمده بيت المال در ميان
آن ها تقسيم مىشد.
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بنابراین شایسته اســت ريشه ها و انگيزه
های قيام ساالر شهيدان مورد واکاوی قرار
گیرد تا همه قشــر ها به ويژه نسل جوان
فرهيخته با عمــق اين حادثه بزرگ تاريخ
اسالم آشناتر شده ،و عظمت آن را با تمام
وجود خود درك كنند.

پاسخ اين سؤال را بايد در ال بهالى انگيزه
هــاى اصلى اين انقالب جســتجو كرد ،ما
تصور مىكنيم تجزيه و تحليل اين مسأله
براى كســانى كه از تاريخ اســام آگاهى
دارند چندان پيچيده و مشكل نيست.

ولــى در پايــان كار ،در برابــر عظمت و
نفوذ خيره كننده اســام به زانو درآمده،
سازمانشان به كلى از هم پاشيد.

لذا خط انحراف از اسالم ناب كه از ماجراى
سقيفه آغاز شد ،در عصر استيالى معاويه
شدت گرفت ،اين موج بهقدرى شديد بود
كه پاك مردى مانند على(عليه الســام)،
به مســلمانان هشــدار مىدهد كه همان
شرايط عصر «جاهليت» در حال بازگشت
است و تأكيد مى كند كه من نيز همچون
پيامبر(صلــى اهلل علي ه و آله) براى از ميان
بردن افــكار و رفتار جاهلى ،قيام كردهام،
تا پيش از آن كه فرصت ها از دست برود،
بيدار شويد و به صراط مستقيم پروردگار و
طريقــه نورانى پيغمبر اكرم(صلى اهلل عليه
و آله) بازگرديد.
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لذا اگر ريشه اين حادثه عظيم را در گذشته
تاريخ اسالم بررســى كنيم ،عاشورا عظمت
و مفهوم ديگرى پيــدا مىكند و جزء جزء
اين حادثه معنى مى شود و پاسخ بسيارى از
پرسشهاى مربوط به آن آشكارتر مى گردد.

چرا امروز كه از «حزب اموى» و دار و دسته
آن ها اثرى نيســت و قهرمانان اين حادثه
مىبايســت فراموش شــده باشند ،حادثه
كربال رنگ ابديت به خود گرفته است؟!

سرپرست آنها ابوسفيان بود.

با رحلت پيامبر(صلى اهلل عليه و آله) ،اين
ســنت حضرت نيز دستخوش تغيير شد و
كم كم همان قوميت گرايى رخ نمايى كرد،
تــا در دوران خليفه دوم به اوج رســيد ،و
اين مطلب مخصوصاً در مناطق تحت نفوذ
معاويه به وضوح ديده مى شــد .تعصبات
قومــى جاى انســان محــورى را گرفت و
همين امر باعث اختالفات و درگيرى ميان
قبايل شــد .اتحــاد و يكپارچگى و وحدت
ناشى از انســان محورى ب ه تدريج از ميان
مســلمانان رخت بربســت و ديگر خبرى
از آن جامعه متحــد و يكپارچه نبود .امام
حسين(عليه الســام) قيام كرد تا دوباره
همه مســلمانان را متحد نموده ،و يادگار
جدش ،مردم انسان را حاكم كند.

بر ديگران برترى داد و همچنين مهاجرين
از قريــش را ،بر ســاير مهاجرين و عموم
مهاجران را ،بــر انصار ،و عرب ،را بر عجم،
و افراد حر و آزاد را ،بر بردگان آزاد شــده،
مقدم داشت و عطاى آن ها را افزون نمود
حتى بــه «ابو بكر» در ايام خالفتش گفته
بود :مصلحت اين اســت كــه تفاوت قايل
شوى ولى «ابو بكر» نپذيرفت و گفت اين
خالف كتاب اهلل است.

دروغپردازى و موج ســوارى و ســپردن
حكومت اسالمى به شخصى مثل يزيد ،از
محو نام رســول اهلل(صلى اهلل عليه و آله)
حکایت داشت.

كه در ميدان بدر كشــته شدند ،در اينجا
بودنــد و منظره انتقام گرفتــن مرا از بنى
هاشم مشاهده مى كردند .»!...

منابع:

.1عاشورا ريشهها ،انگيزهها ،رويداد ها ،پيامد ها
.2احکام عزاداری
 .3اهداف قيام حسين

همه اين ها شــواهد گويايى بر ماهيت اين
جنبش «ارتجاعى و ضد اســامى» بود و
هرقــدر پيش تر مىرفت ،بــى پردهتر و
حادتر مى شد.
سخن آخر( :جلوگیری از بازگشت به
جاهلیت ،حقیقت قیام عاشوراست)
اما به راستی آيا امام حسين(عليه السالم)
در برابر اين خطر بزرگ كه اســام عزيز را
تهديد مى كــرد و در زمان «يزيد» به اوج
خود رسيده بود ،مىتوانست سكوت كند و
خاموش بنشيند؟ آيا خدا و پيامبر و دامن
هاى پاكى كه او را پرورش داده بودند ،مى
پسنديدند؟
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اين است چهره حقيقى قيام حسين(عليه
الســام) و از اينجا روشن مىشود كه چرا
نام و تاريخ امام حسين(عليه السالم) هرگز
فراموش نمىشود.
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آرى حســين(عليه السالم) اين كار را كرد
و رســالت بزرگ و تاريخى خود را در برابر
اســام انجام داد ،و مســير تاريخ اسالم را
عــوض نمود .او توطئههاى ضد اســامى
حزب اموى را در هم كوبيد و آخرين تالش
هاى ظالمانه آن ها را خنثى كرد.
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لذا امام حسین(عليه السالم) در پى احياى
ارزشهاى اسالمى و جلوگيرى از بازگشت
به عصر جاهليت و به هدر رفتن تالشهاى
طاقتفرساى رسول خدا(صلى اهلل عليه و
آله) بود .خواه از طريق تشــكيل حكومت
اسالمى ،يا از طريق شهادت.
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آيــا او نبايد با يك فــداكارى فوقالعاده و
از خودگذشــتگى مطلق ،سكوت مرگبارى
را كه بر جامعه اســامى سايه افكنده بود،
درهم شكســته و قيافه شــوم اين نهضت
جاهلى را از پشــت پرده هــاى تبليغاتى
«بنىاميه» آشــكار ساخته و با خون پاك
خود ،سطور درخشــانى بر پيشانى تاريخ
اســام بنويسد كه براى آينده ،حماسهاى
جاويد و پرشور باشد؟

پرونده ویژه

1

طه حسین

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

احياى نام و ياد شهيدان كربال به خصوص
ساالر شــهيدان اباعبداهلل الحسين (عليه
الســام) ،به عنــوان كاملتريــن الگوی
فداكارى و ايثار در راه نجات امت اسالمی،
الهــام بخش بوده و به زندگى انســانها
جهت مــى دهد و روح فداكارى و ايثار را
زنده كرده و آدمى را در برابر مشــكالت و
حوادث سخت ،مقاوم و استوار مى سازد.
ذكر اين صالحــان و طرح فضايل اخالقى
و روح حماســى شــان باعث مىشود كه
هر قوم و ملتی ،به خصوص مســلمين ،از
آن ها الگو گرفته و به آنان تأســى و اقتدا
كنند.

آن ها را ضايع كردند؛ خون هاى اهل بيت
را ريختند ،زنان و كودكان آن ها را اسير
كردند ،خانه هاشان ويران نمودند و سب
و لعن آن ها را مباح دانســتند و بر خالف
وصيت پيغمبــر و آرزوى او رفتار كردند؛
واى از شرمســارى آن ها و رسوائي شان
در قيامت!!»
عبداهلل عالئلى

خويش مى خواســتند انتقام كشته هاى
خود را در بدر و احد بگيرند و براى نمونه
كافى اســت كه به خــاك و خون افتادن
حســين و خاندانــش در كربال و حوادث
(اسارت زنان اهل بيت) پس از آن را ذكر
كنيم».
عباس محمود عقاد

سید قطب
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براى هــر شــهيدى در روى زمين قلوب
پاك انســان ها مى لرزد ،عشق و عواطف
را برمــىانگيزد ،و غيــرت و فداكارى را
در نفوس بــه جنب و جــوش مى آورد،
همانگونه كه حســين (رضوان اهلل عليه)
چنين كرد.
اين ســخنى اســت كه هم شيعيان و هم
غير شيعيان از سائر مسلمين ،و هم گروه
عظيمى از غير مســلمانان در آن متفق و
هم عقيده اند.

محمد علی جناح
«محمد على جناح» قائد اعظم پاكســتان
مى گويــد« :هيچ نمونه اى از شــجاعت
بهتر از آن كه امام حســين(عليه السالم)
از لحــاظ فداكارى و تهور نشــان داد در
عالم پيدا نمى شــود .به عقيده من تمام
مســلمين بايد از سرمشــق اين شهيدى
كه خود را در سرزمين عراق قربانى كرد،
پيروى نمايند».
سخن آخر( :امام حسین
کانون وحدت امت اسالمی است)

(علیه السالم)

بايد بر اين ســخنان بزرگان اهل ســنت،
بيفزائيم كه ما همه ســاله با چشــم خود
آثار حيات امام حسين عزيز(علیه السالم)
و دوســتان شــهيدش را در كربــا مى
بينيم كه نهضت آن حضرت سرچشــمه
چــه جنبش هــاى عظيمى مى شــود؟!
چرا که مســأله اجــراى عدالــت و ظلم
ســتيزى منحصر به جهان اسالم نيست،
بلکــه تعليماتى را كه امام حســين(عليه
الســام) در كربال به نســل بشر داد ،مى
تواند راهگشاى تمام امت ها به ویژه امت
اسالمی گردد.
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ســيد قطب ادیب و نظریهپرداز برجسته
اخوانالمســلمین و مفسر قرآن کریم در
تفســير «فى ظــال» چنين مــى گويد:
«حسين رضوان اهلل عليه در چنان صحنه
بزرگ از يك سو ،و دردناك از سوى ديگر،
شربت شهادت نوشيد ،آيا اين پيروزى بود
يا شكســت؟! در مقياس كوچك و صورت
ظاهر شكســت بود ،امــا در برابر حقيقت
خالــص و مقيــاس هاى بــزرگ پيروزى
عظيمى به شمار مى آيد.

این نويسنده و دانشــمند معروف مصرى
در کالم دیگر مى نويســد« :تعيين يزيد
براى خالفــت يك ضربــه كارى به قلب
اســام و به نظام اســامى و هدف ها و
مقاصد آن بود».
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«يزيد نــزد دايى هــاى خــود در باديه
پــرورش يافــت و قبيله مــادرش پيش
از اســام مســيحى بودند و هنوز حال و
هواى دوران مســيحيت در سر آنان بود
و از اين رو ،يزيد بيــش از آن كه تربيت
از ایــن رهگذر دانشــمندان اهل ســنت او اسالمى باشــد ،تربيت مسيحى داشت؛
نیز عــاوه بــر تألیف كتــب و مقاالت بنابراين ،پرده درى وى نســبت به ارزش
فراوان درباره حادثۀ کربال ،در مناســبت هاى اسالمى امر غريبى نبود».
هــاى مختلف ،ســعى و تــاش فراوانى
عبدالکریم محمود خطیب
نمودند تا با روشــن ســاختن ابعاد عظيم
حادثه عاشــورا ،از هيچ فرصتى برای زنده عبدالكريــم خطيب يكى از نويســندگان
معاصر اهل ســنت  در كتاب خود به نام
نگهداشتن يادشان فروگذاری نكنند.
در اينجا كافى است به گوشهاى از كلمات «على بن ابى طالب» پس از نقل شجاعت
و رشادت هاى على(عليه السالم) در جنگ
بعضى از بزرگان اهل سنت اشاره كنيم:
هاى زمــان پيامبر(صلى اهلل عليه و آله) و
ابوعباس قرطبی
نقش انكارناپذيــر آن حضرت در نابودى
«االمــام الحافظ ابو العباس احمد بن عمر سران شرك و كفر مى نويسد« :على(عليه ایــن دانشــمند مصرى در فــرازی دیگر
بن ابراهيم القرطبــى» از علماى معروف السالم) در ميان همه مسلمانان نسبت به مى نويســد« :دست آورد يكى از روزهاى
اهل سنت در كتاب «المفهم» كه در شرح مشركان شديد تر و ســختگير تر بود و دولت بنىاميه (فاجعه روز عاشــورا) اين
«صحيح مسلم» نوشته است ،هنگامی که جمعى از فرزندان ،پدران و خويشــاوندان شــد كه كشورى با آن وسعت و پهناورى،
بــه کالم پيغمبر اكرم (صلــى اهلل عليه و آنان را به هالكت رســاند و همين سبب به اندازه عمر طبيعى يك انســان نپاييد و
آله) که فرمــود« :أُ َذ ّ ِكر ُكــم اهللَ فِي أَ ْه ِل كينه آنان نســبت به وى شــد .اين كينه از چنگشــان بيرون رفــت .امروز كه عمر
ُ ُ
بيتِي؛ به شــما ياد آورى مى كنم كه خدا در جان مشــركان قريــش ،پس از آنكه گذشــته هر دو طــرف را در تــرازو مى
َْ
را در مورد اهــل بيت من فراموش نكنيد مسلمان شدند نيز وجود داشت ...تا آنكه گذاريم و حســاب برد و باخت هر يك را
(احتــرام و حق آن ها را ضايع ننماييد)» ،پس از رحلت پيامبر(صلى اهلل عليه و آله) ،مى ســنجيم پيروزمند روز كربال (يزيد)
قريش ،پير و جوان و كودكان بنى هاشــم را ،مغلوب تر از مغلوب و شكســت خورده
می رسد ،چنين مى گويد:
را از دم شمشــير خــود گذراندند و زنان تر از شكست خورده مى بينيم و پيروزى
«جاى تعجب است كه با وجود اين توصيه
آنان را به اسارت برده و آواره ساختند» .را كامال با حريف او (امام حســين (عليه
هــاى پيغمبر(صلى اهلل عليــه و آله) بنى
السالم)) مى يابيم».
اميه به مخالفت به آن برخاســتند و حق ســپس مى افزايد« :گويا آنان با اين كار

آرى اين سخنان و خطبه هاى آخرين كه
با خط خونين نوشــته شده است پيوسته
زنده مــى ماند ،و فرزندان و نســل هاى
آينده را به حركت در مى آورد ،و اى بسا
تمام تاريخ را در طول قرون و اعصار تحت
تاثير خود قرار مى دهد».

منابع:

 .1عاشورا ريشه ها ،انگيزه ها ،رويداد ها ،پيامد ها
 .2پيام امام امير المومنين (عليه السالم)
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عباس محمود عقاد نظریه پرداز اهل سنت
و نويســنده معاصر مصرى مى نويســد:
«يزيد را در داســتان كربــا برنده مطلق
و كامياب و پيروزمنــد بر حريف خويش
مىبينيم و حسين را در آن روز بر عكس
مغلوب و شكســته خورده مىنگريم؛ ولى
پس از مدت كوتاهى عالئم و نشــانه ها با
وضع شگفت آميزى جابجا مى شود و در
كفههاى سنجش ،دگرگونى حيرتآورى
پديــدار مى گردد؛ تا آنجا كه كفه زيرين،
بر فراز آســمان مــىرود و كفه فرازمند،
بــه زمين فرود مى آيد و شــگفتا كه اين
حقيقت به قدرى روشــن و آشــكار است
كه جاى هيچ سخنى را در تشخيص كفه
هاى ســود و زيان ،براى هيچ نظارهگرى
باقى نمى گذارد».

مرحوم «مغنيه» در شــرح «نهج البالغه»
از «طه حســين» ادیب ،نویسنده و ناقد
معاصــر اهــل ســنت ،در كتــاب «مرآة
االسالم» چنين نقل مى كند كه« :معاويه
خالفــت را تبديل به ســلطنت كرد و آن
را در فرزنــدان خود موروثى نمود؛ امورى
كه قــرآن آنها را تحريم كــرده بود مباح
شــمرد ...ســپس پى در پى بر ضد كتاب
و ســنت قيام كرد؛ چرا كه گناه ،هميشه
دعوت به گناه ديگر مى كند و انسان دنيا
پرست هرگز سير نمى شود« . ...ابن زياد»
هتك احترام خاندان پيامبر(صلى اهلل عليه
و آله) را نمود و امام حسين(عليه السالم)
و فرزندان و برادرانش را به قتل رســانيد
و دختــران پيامبر(صلى اهلل عليه و آله) را
به اسارت گرفت و اموال مسلمين بازيچه
دســت خلفاى بنى اميه شد ،هر گونه كه
خود مى خواستند آن را صرف مى كردند،
نه آن گونه كه خدا مى خواست».

چه بســيار شــهيدانى كه اگر هزار سال
زنده مى ماندند نمى توانســتند به مقدار
شهادتشــان عقيده و مكتب خود را يارى
كنند ،و قدرت نداشتند اين همه مفاهيم
بــزرگ انســانى را در دل ها بــه يادگار
گذارنــد ،و هزاران انســان را بــا آخرين
سخنان خود كه با خون شان مى نويسند
به كارهاى بزرگ وادار كنند.

اين در صورتى اســت كه نيت ها خالص
باشــد و رقابتهاى مخــرب ،جاى خود
را به همكارى ســازنده دهــد و اینچنین
اهــداف و آرمان های امام حســین(علیه
الســام) كانون وحدت گردد .که تحقق
این امر ،دشمنان را براى هميشه مأيوس
خواهد كرد.

پرونده ویژه

2

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

ما در زمانى زندگى مىكنيم كه كشورهاى
اروپايى دست به دست هم دادهاند كه به
ساحت قدس پيامبر اسالم(صلى اهلل عليه
و آله) اهانت كنند.

ایــن کاریکاتورها اســتفاده کنند ،و یک
روز هــم در هلند فیلمی بــر ضد پیغمبر
اســام (صلى اهلل عليه و آله) ساخته می
شود.

در ايامى كه اين ســطور نگاشته مىشود
اهانت دردآور نشــریه فرانسوی «شارلی
ابدو» به ساحت مقدس پيامبر اكرم(صلى
اهلل عليه و آله) ،و تکرار انتشــار کاریکاتور
های موهن در این نشــریۀ هتاک ،جهان
اسالم را تكان داده است.

به راســتی اگر این مسائل تصادفی است،
چرا رجال سیاســی غرب از آن دفاع می
کننــد؟! در حقیقت تــداوم اهانت ها به
مقدسات اسالم این حقيقت را روشن می
سازد كه مســأله از تأليف يك كتاب ضد
اســامى یا انتشــار چند کاریکاتور فراتر
اســت ،بلکه این توطئه اى اســت كه از
سوى غرب اســتعمارگر و دشمنان اسالم
جدا ً
براى كوبيدن اســام طراحى شده و ّ
پشت سر آن ايستاده اند.
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سابقۀ اهانت به ساحت پیامبر اعظم
(صلــى اهلل عليه و آله)؛ از ســلمان
رشدی تا شارلی ابدو
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از ســوی دیگر پیشرفت روز افزون اسالم
در جهــان ،آن هــا را به شــدت کالفه و
نگران کرده که این مسائل هجوم آنان به
مبانی عقیدتی و مقدســات اسالم را رقم
زده اســت ،لذا یک روز در دانمارک ،روز
دیگر در هلند ،فردا در انگلستان ،روز بعد
در فرانسه و هر روز به نحوی کینه خود را
ظاهر می کنند.
صهیونیست ها؛ صحنه گردان اهانت
به پیامبر اسالم(صلى اهلل عليه و آله)
با اندک تاملی می توان دریافت این گونه

لــذا اقدام نشــریه «شــارلی ابــدو» در
چــاپ دوباره کاریکاتور موهــن از پیامبر
اســام (صلى اهلل عليه و آلــه) را باید در
راســتای تالش دشــمنان برای اســام
هراســی و خاموش ســاختن نور اســام
قلمداد نمود.
در واقع این گونه اعمال زشــت و ننگین
نشــان می دهد که آن ها از ترس بیداری
جهان اسالم و گسترش این آیین الهی در
جهان سخت به وحشت افتاده اند و به هر
کار احمقانه ای دســت می زنند که قطعا
نتیجه معکوس خواهد داشت.
البته ایــن کار یک فایده دارد و آن اینکه

آن روی چهرۀ آزادی بیان در غرب

ســخن آخر( :اهانت به پیامبر(صلى
اهلل عليــه و آله) اعالن جنگ با تمام
مسلمانان است)

اهانت اخیر مجله فرانســوی شارلی ابدو
غوغایی در جهان اســام به پا کرد ،زیرا
در آن اهانت های شدیدی مملو از دروغ،
تهمــت ،افترا و اهانت به ســاحت مقدس
پیامبر اســام(صلی اهلل علیه و آله) شده
اســت .وقتی دلیل کار آنهــا را جویا می
شــویم ،می گویند که مــا آزادی داریم و
این بخشــی از آزادی ماست و کشورمان
اصل آزادی را پذیرفته است!
به راستی آیا آزادی به معنای این است که
به همه چیز بدگویی شــود ،و به مقدسات
میلیون ها مسلمان توهین کنند .این چه
منطقی اســت که آزادی را اینگونه تفسیر
مــی کند که باعــث آزار و اذیت بیش از
یک میلیارد و هشــتصد میلیون مسلمان
می شود.
آزادی آری ،اما اهانت نه ،و کدام انسان با
وجدانی ،آزادی خود را توهین به دیگران
می داند؛ اهانت به مقدســات ،مانند این
است که خنجری در دل میلیون ها انسان
فرو رود ،همانطور که عمل احمقانۀ قلب
میلیون ها مســلمان را جریحه دار کرد و
این است نهایت مفهوم آزادی در غرب.
تأســف آورتر این اســت که دولتمردان
غربی با چراغ سبزی که به بهانه احمقانه
آزادی بیان به اینگونه کارها داده اند ،راه
را برای تکرار این توهین ها باز کرده اند،
این مســئله بسیار وحشــتناکی است که

در خاتمه باید تأکیــد کرد اهانت به نبی
اکرم(صلــی اهلل علیــه و آله) بــه معنای
اعالم جنگ با تمام مســلمانان است ،لذا
مســلمانان جهان موظفند که با اتکای به
قدرت خداونــد و با اعتماد به وعده هایی
کــه حق متعــال به ما داده اســت ،علیه
مفاسد مستکبران قیام کنند.
غرب نیز بداند با این کار تمام دنیا را برای
خود ناامــن کرد و نفرتی عمیق در جهان
اسالم برای خود به وجود آورد که؛ از این
رهگذر بازنده اصلی خواهد بود.
دنیای اســام نیز نباید این مسئله را رها
کنــد؛ نباید تصور کنیم که با تظاهرات ما
آن ها عقب نشینی کرده و کار تمام شده
اســت .به راستی اگر آنها حقیقتاً پشیمان
هستند ،این مسائل تکراری برای چیست؟
لذا همه مسلمانان ،اعم از سران کشورهای
اسالمی و سیاستمداران ،نویسندگان ،تجار
و توده های مردم باید به صورت حســاب
شده به مقابله با این توطئه برخیزند.
در مجموع من معتقدم این کارها ســبب
می شــود که صفوف مسلمانان متحدتر و
فشــرده تر گردد و آنان در مقابل نقشــه
های دشمن بایستند.
منبع :بیانات معظم له
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یک روز در دانمــارک ،جریانی به راه می
افتد که در هفده روزنامه مهم این کشــور
کاریکاتور اهانت آمیز می کشند و منتشر
می کنند ،و حتی سایر کشورها هم از آن
اســتفاده می کننــد ،در خبرها آمده بود
که پیراهن هایــی منقوش به این تصاویر
اهانت آمیز تولید شــده اســت و یا اینکه
قصــد دارند در کتاب های درســی نیز از

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

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

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

در مجمــوع عملکرد اخیــر غربی ها در
توهین به مقدســات مســلمانان مشخص
کرد کــه ادعــای آزادی و دموکراســی،
سرابی بیش نیست.
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مســلمانان نباید خیال کننــد اهانت به
پیامبر اعظم(صلى اهلل عليه و آله) یک امر
تصادفی و صرفاً کار یک اســت؛ بلکه باید
دانست این توطئه دنباله داری است که از
کتاب آیات شیطانی؛ آن مرد مرتد شروع
شــده و هر روز به نحوی خودش را نشان
می دهد.

نمایش عمق کینه غرب به اسالم

اسالم هراسی به شیوه «شارلی ابدو»

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

از ســوی دیگر چاپ کاریکاتورهای موهن
به پیامبــر اســام(صلی اهلل علیه و آله)،
منافی حقوق بشر و احترام به ادیان است؛
چنین اقدامات موهنی ،احساسات میلیون
ها مســلمان را بر می انگیــزد و این کار
با حقوق بشــری که غــرب ادعا می کند،
منافات دارد.
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لیکــن اینکــه خیال شــود یــک یا دو
روزنامــه نگار به تنهایی تصمیم گرفته اند
کاریکاتوری علیه پیغمبر اسالم(صلى اهلل
عليه و آله) منتشــر کنند ،ساده اندیشی
اســت ،و به یقین دست هایی پشت پرده
در کار اســت و دیگران نیز با سکوت و یا
تشویق خود آن را تایید می کنند.

اقدامات از ســوی مســیحیان و یهودیان
واقعــی نیســت ،بلکه توهین به ســاحت
مقــدس پیامبــر اســام (صلى اهلل عليه
و آله) و انتشــار تصاویر موهن ،بخشــی
از توطئه های وســیع اســتکبار بر علیه
اسالم و مســلمانان است؛ بی شک دست
صهیونیســت ها پشت این توطئه است ،تا
بین مسلمانان و غرب ایجاد درگیری کنند
و جنگ صلیبی تازه ای به راه اندازند ،کما
اینکه امروز ،بسیاری بر این باورند حادثه
 ۱۱ســپتامبر را صهیونیست ها به وجود
آورده اند تا منافع خود را تامین کنند.

ما بدانیم که اینها دشــمن ما هســتند و
جز ذلت ما چیــزی نمی خواهند و از هر
طریقی وارد می شوند و اگر دست دوستی
به آن ها بدهیم ،اشتباه است.

جهان اسالم با آن روبه روست.

مقاله

چکیده :

خواهد بود .

رابطه اسالم با صلح و جنگ

بحث رابطه «اسالم» با «صلح و جنگ» از
مباحثي است که به واسطه روابط سياسي
حاکم بر دنياي امروز و بيشتر در سه دهه
اخير مورد توجه بيشــتر افــکار عمومي،
و به تبــع آن مجامع علمي قــرار گرفته
است .به نظر مي رسد ريشه توجه به اين
مســئله و نقطه آغاز آن ،مباحث سياسي
و نحوه تعامل کشــورهاي غير مسلمان با
مسلمانان باشد که اين تعامل در برهه اي
از زمان حمله هاي رســانه اي افراطي! بر
عليه اسالم با عناوين «خشونت طلبي» و
«تروريسم» را در پي داشت.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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نســخه رفتار آرمان گرايانــه براي جامعه
آرماني ،بــه درد جامعه امروز نمي خورد؛
نســخه آرمان گرا بايد براي جامعه امروز
طوري پيچيده شــود که جامعه امروز را

ســخن بسيار ساده است؛ اگر مي خواهيد
تنها و تنها راجع به «صلح» ،و در محيطي
مجرد از ســاير مفاهيم بينديشيد ،حرفي
نيست؛ ولي اوال بدانيد که اين محيط تنها
مي تواند محيطي آکادميک باشد؛ و نتايج
تحقيقتان به درد عمل در محيط اجتماع
نمي خورد .و ثانيا اگر به سراغ اسالم مي
آئيد نيز از اين قاعده پيروي کنيد و فقط
از همين بعد و به همين مفهوم در اسالم
نظر کنيد !
ما که مي گوئيم اگر سخن از اسالم است
و قضاوت درباره آن ،بايد کتاب اســام را
خواند ،نه فصلي از فصول آنرا !
ولي اگر هم خواســتيد تنها فصلي از آنرا
بخوانيــد ،آنرا با همان فصل از کتاب خود
تطبيق دهيد .مقايســه فصل صلح کتاب
ديگري با فصل جنگ کتاب اســام ،اگر
نگوئيــم احمقانه اســت ! ال اقل ناعادالنه

«سِ لْم» و «سالم» ،در لغت به معنى صلح
و آرامش اســت و بعضــى آن را به معنى
اطاعت تفســير کرده اند ،و اين آيه همه
افراد با ايمان را به صلح و ســام و تسليم
بودن در برابر فرمان خدا دعوت مى کند.

دستور برخورد با غير مسلمانان
قرآن مى فرمايد( :اگر يکى از بت پرستان
از تو در خواست پناهندگى کند به او پناه
ده تا سخن خدا را بشــنود)؛ « َو إ ِ ْن أَ َح ٌد
جار َ
ک َف َأجِ ْر ُه َح ّتى
م َِن ال ْ ُمشْ ــ ِر َ
کين إ ِ ْســ َت َ
يَ ْس َم َع َکال َم ّ
الل ِ» (.)5
يعنى ،در نهايت آرامش با او رفتار کن ،و
مجال انديشه و تفکر را به او بده تا آزادانه
به بررســى محتواى دعوت تو بپردازد ،و
اگر نــور هدايت بــر دل وى تابيد آن را
بپذيرد!
بعــد از آن اضافــه مى کنــد( :او را پس
از پايــان مدت مطالعه بــه جايگاه امن و
امانش برسان تا کسى در اثناء راه مزاحم
او نگردد)؛ «ثُ َّم أَبْل ِ ْغ ُه َم ْأ َم َن ُه».
و همين دســتور را پيامبر اســام ص به
ســربازان حکومت اسالمي تذکر مي دهد
آنجا که مي فرمايد:
«و ايمــا رجل مــن ادني المســلمين او
افضلهمم  ،نظر الي رجل من المشــرکين،
فهــو جار ،حتــي يســمع کالم اهلل؛ فان
تبعکــم فاخوکم فــي الديــن ،و ان ابي
فابلغوه مامنه» ()6

اسالم عهد و پيمان صلح با غير مسلمانان
را معتبر مي داند و اجازه پيمان شــکني
نمي دهد تا زماني که آنها نيز بر سر عهد
خود باشند!
(مگر آن دســته از مشــرکين که با آنها
پيمان بسته ايد ،هيچ گاه بر خالف شرائط
پيمان گام برنداشــتند و کم و کسرى در
آن ايجاد نکردند ،و احدى را بر ضد شــما
ذين عا َه ْدت ُْم م َِن
تقويــت ننمودند)؛ «إِالَّ ال َّ َ
ــيئاً َو ل َ ْم
ال ْ ُمشْ ــ ِر َ
کين ثُ َّم ل َ ْم يَ ْن ُق ُصو ُک ْم شَ ْ
يُظاه ُِروا َعلَ ْي ُک ْم أَ َحداً» (.)7
(در مــورد اين گــروه تا پايــان مدت به
عهد و پيمانشــان وفادار باشيد)؛ « َف َأت ِ ُّموا
إِل َ ْي ِه ْم َع ْه َد ُه ْم إِلى ُم َّدت ِ ِه ْم»( .زيرا خداوند
پرهيزکاران و آنها کــه از هر گونه پيمان
شــکنى و تجــاوز اجتناب مــى کنند را
دوست مى دارد) «إ ِ َّن ّ
َّقين».
ب ال ْ ُمت َ
اللَ يُحِ ُّ
دستور برخورد با ظالمان

اگر بنا باشد گروهي متجاوز ،ستمگر ،خود
خواه ،و خونريز؛ به شــما ،به خانه شما ،و
به کشور شــما حمله کنند و بدون دليل
قتل و غارت کنند؛ آنوقت آئين صلح ! چه
پيشنهادي دارد ؟ در مقابل اين گروه نيز
بايد آرام بود ؟ دســت دوستي دراز کرد ؟
نشست و شاهد تجاوزشان بود ؟!
ما سوال مي کنيم که آنچه در بوسني ،در
قلب اروپاي متمدن ! و مدعي حقوق بشر!
و تحت سياســت سياســتمداران مدعي
صلح جهانــي ! در زمان مــا اتفاق افتاد،
رسم کدامين آئين بود ؟!
در مقابــل گروهي وحشــي کــه به خانه

در برابر قومي که ســربازانش نحوه ســر
بريدن انســان (انســانهاي بــي پناه غير
نظامي !) را روي خوک ! تعليم مي بينند
و تمرين مــي کنند ! و در ميدان عمل بر
سر سرعت سر بريدن انسان ! مسابقه مي
گذارنــد !! چه بايد کرد ؟!! بگوئيم آئين ما
آئين صلح اســت ! بکشــيد ما را ! تحقير
کنيــد ما را ! غارت کنيد نام و ناموس ما !
ما هيچ نمي کوئيم !!؟
منطق آئين اسالم اين نيست؛ اسالم اجازه
زير بار ظلم رفتن را به انســان نمي دهد؛
اسالم زندگي انســان را با زندگي انساني
مي پسندد .اگر بنا باشد که زير بار ظلم و
تجاوز و نا عدالتي همچون بردگان زندگي
کند ،زنده نباشــد بهتر اســت؛ بايد قيام
کنــد و دفاع از حق انســاني خود کند و
بــا متجاوز بجنگد ! يا او را مجاب کند که
قاعده انساني زيستن را بپذيرد  ،يا بکشد
 ،يا کشته شود(. )8
قرآن مي فرمايد ( :هرکس به شــما حمله
کرد ،همانند حمله وى بر او حمله کنيد و
از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد (و زياده
روى ننماييد)؛ و بدانيد خدا با پرهيزگاران
است)؛ « َف َم ِن ا ْع َتدى َعلَ ْي ُک ْم َفا ْع َت ُدوا َعلَ ْي ِه
ب ِ ِمث ِْل َما ا ْع َتدى َعلَ ْي ُک ْم َو اتَّ ُقوا اهللَ» ()9
و اضافه مــى کند( :با مشــرکان به طور
دسته جمعى پيکار کنيد ،همان گونه که
آنها متفقاً با شــما مى جنگند)؛ « َو قات ِ ُلوا
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ولي هنوز که هنوز اســت جــو حاکم بر

ما از ابتدا مي گوئيم اســام آئين زندگي
اســت؛ نه آئين عبادت و نه آئين عشرت؛
نه آئيــن رهبانيت و نه آئيــن تجمل؛ نه
آئين صلح و نه آئين جنگ؛ اســام آئين
زندگي است و زندگي مجموعه اي به هم
تنيــده از تمامي اين مفاهيم و واقعيتهاي
دنيائي  ،آميخته با حقائقي ماورائي اســت
که اگر به نفع يکي از ديگري چشــم فرو
بنديم بي شک به خطا رفته ايم و طبعا از
مسير صحيح شناخت اسالم منحرف شده
ايم زيرا بررســي يک کل با بررسي کامل
تمام اجزاء آن امکان پذير است.

با تصور گل و بلبل ،نمي توان عمل کسي
را که وســائل طاعون زده را به آتش مي
سوزاند محکوم کرد ! با خيال تعادل قوا و
سالمت ،نمي توان عمل کسي که به زخم
چرکين داغ مي گذارد را تقبيح نمود ! اگر
طاعون اســت ،بايد آتش زدن را پذيرفت؛
و اگر بيماري اســت ،بايــد داغ نهادن را
تحمل کرد.

قرآن مى فرمايد( :اى کســانى که ايمان
آورده ايــد! همگى در صلح و آشــتى در
ذين آ َم ُنــوا ا ْد ُخ ُلوا فِي
آئيد)؛ «يــا أَي ُّ َها ال َّ َ
السلْ ِم َکا َّف ًة» (.)4
ِّ

دستور به رعايت عهد با مخالفان
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به نظر مي رســد ريشــه توجــه به اين
مســئله و نقطه آغاز آن ،مباحث سياسي
و نحوه تعامل کشــورهاي غير مسلمان با
مسلمانان باشــد؛ که اين تعامل در برهه
اي از زمان حمله هاي رسانه اي افراطي!
بــر عليه اســام بــا عناوين «خشــونت
طلبي» و «تروريســم» را در پي داشــت؛
همين تبليغات رســانه اي گسترده جلب
نظر عمــوم مردم را کــرده و همه  -کم
و بيــش  -در پي فهم صحيحــي از اين
ارتبــاط برآمدنــد( )1و در نهايــت افکار
دانشــمندان در مجامع علمي را به ميدان
کشــيدند تا بتوانند حقيقت اين مسئله را
به نحو صحيحي حل و فصل کنند و فهم
صحيحي از اســام داشــته و رابطه آن با
خشونت و ترور را دريابند.

اولين قدم براي شناختن حقيقت در اين
مســئله بطور منطقي مراجعــه به متون
اصيل( )2اســامي اســت .چرا که در هر
حال تعاليم اســام جزو علوم نقلي است
و علــوم نقلي ،همانگونه که از نام آن پيدا
اســت ،نقلي و وابســته به متون و اسناد
و مــدارک موضوع خود مي باشــد ،و در
نتيجه هــم مقدمات ،هم روش تحقيق ،و
هم نتايج آنها با علوم عقلي متفاوت است؛
هر چند معقول باشند! يعني معقول بودن
مباحث نقلــي ،آنها را از محــدوده علوم
نقلــي خارج نمي کنــد و تخلف از روش
شناســي (متدولوژي) تحقيق اين علوم،
کار درستي نيست.

دستور عمومي اسالم به پيروان آن

در برابــر گروهي که اگر در راه زن حامله
اي ديدند ،بر سر جنســيت جنين شرط
بندي مي کنند و بعــد بي هيچ مالحظه
اي شــکم را مي شــکافند تا ببينند چه
کسي برنده شــده !! و سپس جنين را به
ســيخ مي کشند و در برابر چشم خانواده
کباب مي کنند !!! آئين صلح ! چه نســخه
اي تجويز مي کند ؟
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بحث رابطه «اسالم» با «صلح و جنگ» از
مباحثي است که به واسطه روابط سياسي
حاکم بر دنياي امروز و بيشتر در سه دهه
اخير مورد توجه بيشــتر افکار عمومي ،و
به تبع آن مجامع علمي قرار گرفته است.

افکار ،بواســطه ســيطره ابزار رســانه اي
غرب بر مداري غير علمي ســير مي کند.
و ترســيم آن مدار توسط سياستمداراني
صــورت مي پذيرد که منافــع خود را در
دامن زدن به اين "شــايعه" مي بينند که
اسالم قرين خشــونت است و با صلح سر
سازش ندارد !

به سمت جامعه آرماني سوق دهد .جامعه
امروز ما آرماني نيســت و مملو از مفاهيم
جنــگ و ظلم و جور و تعــدي و تجاوز و
فقر و فساد و فحشــا است؛ نسخه اي که
از اين مفاهيم  -به حجت اينکه مفاهيمي
نا پســند هستند  -چشــم بپوشد ،هرگز
وهرگز تــوان اداره جامعــه و اصالح آنرا
نخواهد داشــت .و دور انداختن ،محکوم
کردن ،و متهم کردن برنامه اي خاص ،به
صرف اينکه در آن اين مفاهيم بکار رفته،
کاري به دور از خرد و منطق است)3(.

اکنــون عناويني از فصــول جنگ و صلح
کتاب اسالم را بررسي مي کنيم تا بدانيم
که در چه سطحي از مقبوليت و معقوليت
قــرار دارد و آيا صاحــب چنين اصول و
احکامــي را مي توان صلح طلب دانســت
يا خير ؟!

هر کس از مسلمانان در هر مقام و منزلتي
باشد خواه از امرا و بزرگان باشد يا از عوام
مردم ،اگر به يکي از مشرکين امان دهد،
آن مشــرک همانند همسايه شماست ،تا
بتواند سخن خدا و مباني اسالم را بشنود
و بشناســد؛ اگر پس از مطالعه و بررسي
آن را پذيرفــت که برادر ديني شــما مي
شــود ،و اگر نپذيرفت او را به ســرزمين
خود برسانيد و با او کاري نداشته باشيد !

ديگري ( به جرم مســلماني ! ) حمله مي
کنند و در برابر چشم پدر و مادر به دختر
آنها تجــاوز مي کنند و بعد با ســر نيزه
دهانه رحم را تا باالي ســينه مي شکافند
!! که براي مدتي بخندند و خوش باشــند
!!! از چه آئيني بايد پيروي کرد ؟!

کين َکا َّف ًة َکمــا يُقات ِ ُلون َُک ْم َکا َّف ًة»
ال ْ ُمشْ ــ ِر َ
(.)10
(با کسانى که با شــما مى جنگند در راه
بيل ّ
الل ِ
خدا پيکار کنيد)؛ « َو قات ِ ُلوا في َس ِ
ذين يُقات ِ ُلون َ ُک ْم» (.)11
ال َّ َ
دســتور جنگ با کســاني که با شما سر
جنــگ ! دارنــد .اينجــا ديگر ســخن از
صلح( )12گفتن ،و نــاز و نوازش کردن،
تن دادن به ذلت و پستي است .صلح براي
انسان و زندگي انساني مطلوب است ولي
اگر بنا شــد که گروهي از حقوق انساني
خود محروم شــوند و با خفــت و نکبت،
و تحت اســارت و ظلم و تجــاوز ديگران
زندگي کنند ديگر صلح ارزشي ندارد چرا
که در چنين شرايطي صلح ،موضوع خود
که زندگي انســاني در جامعه اي آزاد مي
باشد را از دست داده است.
اســام با کساني که با منطق نمي شود با
آنها ســخن گفت و گستاخانه راه هدايت
و ارشاد را ســد ميکنند و از روي عناد و
دشــمني آگاهانه با اسالم مي جنگند  ،با

قدرت و شدت تمام برخورد مي کند.
تعبيــر به «فى ســبيل ّ
الل» ،هدفِ
اصلى
ِ
جنگ هاىِ اســامى را روشــن مى سازد
که جنگ در منطق اسالم ،هرگز به خاطر
انتقــام جويى ،يــا جاه طلبى ،يا کشــور
گشايى و يا به دست آوردن غنائم وحفظ
منافع ،يا اشغال سرزمين هاى ديگران ،و
تسلط بر منابع کشور هاي ديگر ،نيست.
اســام همه اينها را محکــوم مى کند و
مى گويد :ســاح به دســت گرفتن و به
جهاد پرداختن فقط بايــد در راه خدا ،و
براى گسترش قوانين الهى ،بسط توحيد،
عدالت ،دفاع از حق ،و ريشه کن ساختن
ظلم و فساد و فتنه و تباهى باشد.
حال اگر کيشــي به اين ســبب و با اين
توجيه ،صلح مذمــوم را نپذيرفت و اقدام
بــه جنگ کرد ،جنــگ او در اين زمان با
جنگ اهل جنگ و جنگ خواهان متفاوت
خواهد بــود چراکه در اينجا هدف ،جنگ
نيســت .جنگ در اينجا تحميلي اســت
و امر تحميلــي بقاء نــدارد؛ تمام تالش

شــخص اين خواهد بود که از زير بار اين
تحميل رها شــود و خود را از زحمت آن
خالص کند و اين تالش نه از راه سســتي
در جنگ اســت ،نه تهاون ،و نــه فرار ...
!؛ بــه هنگام جنگ ،آنــرا را با تمام قوت،
بــا گام هائي اســتوار اداره مي کند؛ ولي
هر لحظه منتظر اســت که متجاوز متنبه
شود ،بفهمد ،و دست از تجاوز و ظلم خود
بــردارد .هر لحظه منتظر اســت که زنگ
صلح بــه صدا درآيد؛ اما نه به تزوير ،بلکه
به تدبيــر !؛ نه صلحي که گــروه متجاوز
بــراي نجات از مخمصــه و هالکت به آن
دســت زده اند ! بلکه صلحي که از ســر
تسليم در برابر حق به آن متوسل شوند.
اگر اينگونه شــد ديگر اجازه ادامه جنگ
را نمي دهد.
قرآن مي فرمايد ( :اگر آنها از پيکار با شما
کناره گيرى کنند و پيشنهاد صلح نمايند
خداوند به شــما اجازه تعرض نســبت به
آنهــا را نمى دهد)؛ « َفــإِ ِن ا ْع َت َزلُو ُک ْم َفلَ ْم
يُقات ِ ُلو ُک ْ َ
الســلَ َم َفما َج َع َل
ــم َو أل ْ َق ْوا إِل َ ْي ُک ُم َّ
ُّ
الل ل َ ُک ْم َعلَ ْي ِه ْم َســبي ً
ال» ( .)13و موظفيد

دستى را که به منظور صلح به سوى شما
دراز شده بفشاريد.
على(عليه الســام) امير مومنان و اســوه
مسلمانان ـ طبق آنچه در «نهج البالغه»
آمده ـ به لشکريانش ،قبل از شروع جنگ
ص ّفين دســتور جامعى در اين زمينه داده
که شاهد گوياى بحث ما است:
ــم َح ّتى يَ ْب َد ُءو ُک ْم َفإِن َُّک ْم ب َِح ْم ِد
«ال تُقات ِ ُلو ُه ْ
ّ
ــم إِيّا ُه ْم َح ّتى
الل ِ َعلــى ُح َّجــةَ ،و ت َْر ُک ُک ْ
ــم َعلَ ْي ِه ْمَ ،فإِذا
ــم ُح َّج ٌة أُ ْخرى ل َ ُک ْ
يَ ْب َد ُءو ُک ْ
يم ُة ب ِــإِ ْذ ِن ّ
الل ِ َفالتَ ْق ُت ُلوا ُم ْدب ِرا ً
کان ِ
َــت ال ْ َه ِز َ
يبوا ُم ْعــ ِورا ً َو الت ُْج ِه ُزوا َعلى َج ِريح
َو التُصِ ُ
يجــوا النِّســا َء ب َِأ ًذى َو إ ِ ْن شَ ــ َت ْم َن
َو التَ ِه ُ
ُ
ــب ْب َن أ َمرا َء ُکــم»؛ (با آنها
أَ ْعراضَ ُک ْ
ــم َو َس َ
نجنگيــد تا آنها جنــگ را آغاز کنند ،چه
اين که شــما ـ بحمد ّ
الل ـ (براى حقانيت
خــود) داراى حجت و دليل هســتيد ،و
واگذاشــتن ،تا آنهــا نبرد را آغــاز کنند
حجت ديگرى اســت به ســود شما و بر
زيــان آنان ،آن گاه که بــه اذن خدا آنان
را شکســت داديد ،فراريان را نکشيد ،بر
ناتــوان ها ضربه نزنيــد و مجروحان را به

قتل نرســانيد ،و با اذيت و آزار ،زنان را به
هيجان نياوريد ،هر چند به شــما دشنام
دهند ،و به سرانتان ناسزا گويند).
اين منطق اسالم است
خدائي کــه اســام ،همه را به تســليم
بــودن در برابر حکــم او دعوت مي کند،
«رحمت» را بر خويش واجب کرده «کتب
علــي نفســه الرحمــه »( )14و در آغاز
تمامي سوره هاي قرآن  -به استثناي يک
سوره  -خود را با صفت رحمن و رحيم به
بندگانش معرفي مي کند .رحمت و صلح،
اصل اسالم ،مســير اسالم ،و هدف اسالم
اســت .در توصيف جامعه آرماني اسالمي
مــي گويند گــرگ و ميــش در کنار هم
زندگي مــي کنند ! يعني تا اين حد صلح
و آرامش و صفا ميان مردم فراوان خواهد
بود .ولي هميــن خدائي که وصف «ارحم
الراحمين» زيبنده اســم جميل اوســت،
وصف «اشــد المعاقبين» را نيز دارد ! .در
برابر گروهي که خدائي نيستند اهل صلح
و آرامش نيستند ،سالح شدت عقاب کار
آمد اســت تا وسيله بيداري آنها شود و يا

عامل نابودي و محو شــان گردد و بستر
صلح و آرامش ،بي منازع و پايدار بماند.
و السالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته
پی نوشت:

( .)1عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد!
( .)2منظور از متون اصيل قرآن و سنت قطعي پيامبر صلي اهلل عليه
و آله که از طريق اهل بيت عليهم السالم به ما رسيده مي باشد .
( .)3کاري که امروز در مورد اسالم در حال انجام است ! با دست
گرفتن مفاهيمي از فصول احکام جزائي اسالم ! و مفاهيمي که نا
بخردانه و از سر کج فهمي تصور شده که دستور خشونت است.
( .)4در آيه  208سوره بقره.
( .)5در آيه  9سوره توبه.
( .)6الكافي ،كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،محقق  /مصحح:
غفارى على اكبر و آخوندى ،ج ،5ص ،28باب (وصية رسول اهلل ص
و أمير المؤمنين ع في السرايا).
( .)7در سوره توبه آيه .4
( .)8اني ال اري الموت اال السعادة و ال الحياة مع الظالمين اال برما
! بحار األنوار ،مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،محقق  /مصحح
جمعى از محققان ،ج،75ص  ،117باب ( 20مواعظ الحسين بن أمير
المؤمنين صلوات اهلل عليهما) .
( .)9سوره بقره ،آیه .194
( .)10سوره توبه ،آیه .36
( . )11سوره بقره ،آیه .190
(( .)12گذشته از اين که مالک صلح چيست ؟ و بر سر چه چيز
بايد صلح نمود ؟ ؛ حق کدام است و معيار تشخيص حق چيست ؟
اينها مسائل بنيادي و ريشه هاي فکري حل اين مسئله براي ارائه
راه کار اجرائي و نسخه آرماني براي تحقق هدف صلح است که از
دائره بحث ما خارج است).
( .)13سوره نساء ،آیه .90
( .)14سوره انعام ،آیه .12
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سیری در کتاب

معرفی کتاب

«استفتائاتجدید»

اثرارزشمندحضرتآیتاهللالعظمیمکارمشیرازی
های عملیــه نیامده و مقلــدان آنها را از
مرجع تقلید خود می پرســند و معموالً
به صورت جداگانه به عنوان اســتفتاءات
منتشر می شوند.
استفتاء ،واژهای قرآنی است که در اصی 
ل
تریــن منبع دینی ما یعنــی قرآن مجید
بــه کار رفته و خداوند متعال ســؤاالت و
پرســش های افراد از پیامبــر (صلی اهلل
علیه و آله) را با این واژه بیان داشته است.

الزم به ذكر اســت كه بر اثــر زياد بودن
استفتائات ،روزانه دو جلسه استفتا تشكيل
مىشــد و اســتفتائات به رؤیت معظم له
می رســید و آن مرجــع عاليقدر ،با صبر
و حوصله كافــى اصالحاتی در آن لحاظ
می کردند به سؤاالت جواب مىدادند  ،به
گونهاى كه گاهى از اوقات پاســخ به يك
سؤال تمام وقت جلسه را مىگرفت.
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از آنجــا که متن این کتــاب بر معظم له
عرضه شــده و ایشــان به اصــاح برخی
موارد اقدام کــردهاند ،لذا در مواردی که
اختالفی میان پاســخ مطرحشده در این
کتاب با پاســخی در کتاب دیگر ایشــان
وجود داشــته باشــد ،متن این کتاب بر
ســایر پاسخهای معظم له در سایر کتاب
ها ،مقدم بوده و ارجحیت دارد.
ساختار کلی کتاب
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کتــاب دارای مقدمه و محتــوای مطالب
در چهار جلد اســت؛ مسائل مطرح شده
در کتــاب ،طیف گســترده ای از احکام
عبــادات ،معامالت ،مســایل سیاســی و
حکومتی احکام بانک ها ،احکام مســاجد،
عزاداری ،مسائل پزشکی ،ورزش ،شعبده
بازی و موسیقی را شامل می شود.
احکام تقلید ،احکام طهارت ،احکام نماز،
احکام روزه ،احــکام خمس ،انفال ،جهاد،
امر به معروف و نهی از منکر ،کسب های

گزارش محتوایی اثر جلد اول در یک نگاه
جلــد اول کتاب در چهــل و هفت فصل
تدوین شــده اســت ،مولّف قبل ازنگارش
محتــوای اصلی کتــاب به ارائــۀ مقدمه
ای دربارۀ استفتاء ،پیشــینه و جاذبه آن
اهتمام ورزیده اســت ،در پایان کتاب نیز
حیات علمی ،سیاســی ،خدمــات و آثار
معظم له بیان شده است.
موســیقی ،رقــص ،مجســمه ســازی،
هیپنوتیزم ،شــعبده بازی ،فــال گرفتن،
احــکام شــکارحیوانات ،مســائل بانکی،
مسائل مرتبط با پیوند اعضاء ،سقط جنین
و تغییر جنسیت از مهم ترین عناوین جلد
اول کتاب محسوب می شود که معظم له
به سواالت مربوط به آن پاسخ داده اند.
تشخیص عرف در باره موسیقی
معظم له در پاســخ به این ســوال که چه
نوع موســيقى حرام است؟ موسیقىهای
مناســب مجالس لهــو و فســاد را حرام
دانسته و غير آنها را حالل برشمرده است

جواب :بازي هايى كه بــه عنوان نمايش
و ســرگرمى و تفريــح در بعضى مجالس
مشــاهده مىشود كه تردســتى و زرنگى
شــخص را نشان مىدهد و غرضى جز آن
در كار نيســت اشكالى ندارد .اما اگر براى
اغفال مردم باشــد نوعى از سحر است كه
كسب آن حرام و حضور در آن مجلس هم
حرام است.
آیا اهدای عضو حرام است؟
ســوال :اگر شــخصى وصيت كنــد بعد
از وفاتــش ،اعضاى قابــل پيوندش را به
بيماران پيوند زنند آيــا مجاز به اين كار
هستيم؟ اگر موجب نجات جان مسلمانى
از مرگ يا بيمارى مهمى بشود جايز است.
آيــا پيوند عضو از فــردى كه دچار مرگ
مغزى (با توجه به نظــر متخصصين با از
كار افتادن مغز ،كليه اعضاى بدن نيز پس
از ساعتى از كار مىافتد) شده است ،جايز
است يا نه؟
جواب :هرگاه مــرگ مغزى بطور كامل و
مسلم باشد و هيچ گونه احتمال بازگشت
بــه زندگى عادى وجود نداشــته باشــد،
برداشتن بعضى از اعضا (خواه مانند قلب
باشــد يا كليه يا عضــو ديگر) براى نجات
جان مسلمانى ،مانعى ندارد ،خواه وصيت
به اين كار كرده باشد يا نه ولى بهتر جلب
رضايت اولياى ميت است.
حکم تغییر جنسیت
ســوال :تغيير جنســيت از نظر شرع چگونه
است؟
جــواب :تغيير جنســيت دو صورت دارد،
گاهى صرفا ظاهرى و صورى اســت يعنى

ورزش بانوان
ســوال -1:فعاليــت هاى ورزشــى براى
دختــران مدارس ابتدايــى ،بدون رعايت
حجاب اسالمى چه حكمى دارد؟
 -2ورزش بانوان با رعايت حجاب اسالمى
در انظــار عمومى (اجتماع مردان و زنان)
چه حكمى دارد؟
 -3در ورزش هاى انفرادى غير تماســى
(تنيس ،بدمينتون و مانند آن) مسابقه يا
تمرين خانم ها با آقايان چه حكمى دارد؟
 -4آيا رعايت حجاب خانم ها در ســالن
هاى ورزشى مخصوص بانوان ،الزم است؟
 -5موتور سوارى و دوچرخه سوارى خانم
ها با پوشــش كامل اسالمى در خيابان ها
و معابر عمومى چگونه است؟
 -6آيا قبل از ســن تكليــف ،بازى كردن
دختران با پسران مجاز است؟
 -7مربيگــرى مردان براى تعليم بانوان تا
چه حدى مجاز است؟
 -8حــركات هوازى و مــوزون زنان (كه
منجر به حركات عضالت بدن مىگردد)،
بدون حضور نامحرم چه حكمى دارد؟
 -9ورزش كــردن زنان با محارم خود چه
حكمى دارد؟
 -10تماشــاى ورزش مردان توسط خانم
ها چه محدوديت هايى دارد؟
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به همين دليل اسالم كه يك آيين فطرى
و هماهنگ با عقل و منطق است نه تنها بر «اســتفتائات جدید» ،کتابی اســت چهار
اين مسأله فطرى كه در بين عقال معمول جلدی به زبان فارســی که حاوی بیش از
و معروف اســت مهر تأييد نهاده ،بلكه به هزاران پرســش فقهی با پاسخ های آيت
طرق مختلف مردم را به آن تشــويق و در اهلل العظمی مکارم شیرازی است.
مواردى الزام كرده است.
ايــن كتاب حاصل جلســات چندســاله
از این رو یکی از مهــم ترین بخش های «شــوراى اســتفتا» اســتاد معظــم،
نهاد روحانیت شــیعه ،نهــاد مرجعیت و مرجععاليقــدر حضرت آيــه اهلل العظمى
مکانیزم «تقلید» اســت ،یکی از تقســیم مكارم شــيرازى مد ظله العالى مىباشد،
بندی های موجود در این زمینه ،مســألۀ اين جلســات كه در محضر معظم له و با
شــركت جمعى از علمــاى محترم حوزه
اجتهاد ،افتاء و استفتاء است.
(اســتفتاءات پرسشهای مقلدان و پاسخ علميه قــم تشــكيل مىشــد ،عهدهدار
های مرجع تقلید)؛ احکامی که در رساله جوابگويى اســتفتائاتى بود كه از داخل و

اهميت بسياري از اين پرسش ها در عصر
ما از يك سو و پاسخ هاي واضح و شيواي
معظم له از سوي ديگر ،سبب گرديد اين
مجموعــه که از بین دهها هزار اســتفتاء
واصله به دفتر معظم له انتخاب شده ،پس
از موضوعبندي ،تلخيص و هماهنگسازي
عبارات ،به صورت يك كتاب منتشر گردد
و نياز هاي جامعه به اين پاســخ ها را نيز
برآورده نمايد.

در بخشی از جلد اول کتاب پرسیده شده
است :شعبدهبازى را به عنوان كسب قرار
دادن چــه حكمى دارد؟ آيا شــركت در
مجلس يا محفلى كه در آنجا شعبدهبازى
مىشود اشكال دارد؟

13971399
شهریور ماه
بلیــغ  /مهرماه

«استفتائات جدید» در یک نگاه

خارج از كشور به دفتر معظم له مىرسيد.

حکم شعبده بازی
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روح جســتجوگر و ذهــن پرســؤال هر
انســانى ،او را براى رســيدن به حقيقت
و برطرف كــردن ابهاماتى كــه پيرامون
مسائل مختلف وجود دارد به سؤال كردن
وادار مىنمايــد ،چرا كه يكــى از بهترين
طرق روشــن كردن مجهوالت و رسيدن
به واقعيت ها ،ســؤال نمودن از كســانى
است كه اطالع كافى دارند.همان طور كه
خداوند متعال مىفرمايدَ ( :ف ْســ َئ ُلوا أَ ْه َل
ون؛ مســائلى را كه
ال ّ ِذ ْك ِر إ ِ ْن ُك ْن ُت ْم ال تَ ْعلَ ُم َ
نمىدانيد از اهل اطالع و كسانى كه آگاه
هستند بپرسيد).

َک فی النِّســا ِء ُق ِل ا ُ
«یَســ َتف ُتون َ
هلل یُفتیکم
ــل ا ُ
فی ِهن» « ،یَســ َتف ُتون َ
هلل یُفتیکم
َک ُق ِ
فــی الکِاللَةِ» که ایــن روال در عصر ائمه
بزرگوار دین ادامه داشته و تا عصر غیبت
و روزگار فقاهــت ایــن روش ادامه پیدا
کرده و قســمت عمدهای از دســتاوردها
و آثار فقهی و علمی دوران ما بر اســاس
همین الگوی قرآنی و دینی است و فقهای
هر عصری به پرســش ها و سؤاالت مردم
کــه در قالب اســتفتاء مطرح میشــده
به شــکل افتاء جواب مــی فرمودند ،که
کتاب4جلدی «اســتفتائات جدید» آیت
اهلل العظمــی مــکارم شــیرازی (مدظله
العالی) نمونه ای برجســته ازایندســت
مسائل است.

(مدظله)

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

و تشــخيص آن را با مراجعه به عرف عام
امكانپذير دانسته است.

اثرى از آلت جنس مخالف در او نيســت
فقــط يك جراحــى صــورى در او انجام
مىگيــرد و چيزى شــبيه آلــت جنس
مخالف ظاهــر مىگردد ،ايــن كار جايز
نمىباشــد و گاه واقعــى اســت ،يعنى با
جراحى كردن عضو تناسلى مخالف ظاهر
مىشود ،اين كار ذاتاً جايز است و محذور
شــرعى ندارد ،مخصوصــاً در مواردى كه
آثار جنس مخالف در او باشد .ولى بايد از
مقدمات مشروع استفاده شود ،يعنى نظر
به عورت و لمس آن الزم نيايد مگر اينكه
به حد ضــرورت همچون ضرورت مراجعه
به طبيب رسيده باشد ،كه در اين صورت
جايز است.

پاسخ معظم له به سواالت ده گانه مرتبط
با ورزش بانوان :شــكى نيست كه ورزش
براى همه قشرها ،اعم از مرد و زن ،پير و
جوان الزم ،و يكى از ضرورى ترين كارها
براى حفظ سالمت محسوب مىشود.

ارزهای خارجی ،مســائل عزاداری ،خرید
و فــروش حیوانات حرام گــوش ،احکام
پوشــش ،مســائل متفرقه ازدواج ،احکام
دیات و شبیه ســازی از أهم عناوین جلد
دوم کتاب به شمار می آید.

از اين گذشــته ،ورزش مىتواند به عنوان
سرگرمى سالم بســيارى از اوقات فراغت
را پر كند ،و انســان را از سرگرمى ناسالم
بازدارد .ولى مســلم است كه بايد جهات
شــرعى هم در ورزش مــردان و هم در
ورزش زنــان رعايت شــود ،و مســابقات
ورزشــى هرگــز ايجاب نمىكنــد كه ما
فرهنــگ اســامى را رها كــرده ،دنبال
فرهنــگ ديگران برويم .به طور كلى زنان
مىتوانند در محيط هايى كه مخصوص به
خودشان اســت ،با استفاده از لباس هاى
مناسب ،و با حفظ حجاب يا بدون حجاب
شرعى ،با توجه به اين كه جنس مخالفى
در آنجا نيســت ،ورزش كننــد .داوران و
مربيان آنها نيز از ميان خود زنان برگزيده
شــوند ،همان گونه كــه در مردان چنين
است ،و از ورزش هايى استفاده كنند كه
آسيب و زيانى به آنها نمىرساند.

حکم شرعی خرید و فروش ارز
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جلد دوم کتاب از یک پیشــگفتار و فصول
پنجاه گانه تشکیل می شود ،این مطالب با
مبحث تقلید شروع شده و با مسائلی دربارۀ
طب در فصل پنجاهم به پایان می رسد.
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طرح مســائل قضا ،خرید و فروش اشیای
نجس ،معامــات باطل ،خریــد وفروش

هشدار درباره سوءاستفاده از عزاداری
معظم له در پاســخ به استفتائی پیرامون
برخی دستهجات عزادارى حضرت ابا عبد
اهلل الحســين (عليه السالم) ،كه به نحوى
مقدمه فســاد محســوب شــوند ،مراسم
عزادارى سيد الشــهداء (عليه السالم) را
از بزرگ ترين شــعائر دينى دانســت که
جلوى بسيارى از توطئه هاى دشمنان را
مىگيرد ،و هرگز نبايد تعطيل شود؛ ولى
جلوى سوء استفاده ها را بايد گرفت.
احكام پوشش
درجلد دوم کتاب ،در مورد حد پوشــش
مردان آمده است :سر و گردن و مقدارى
از پا و مقدارى از دست و آرنج كه متعارف
و معمول است را مىتوانند بيرون بگذارند
و اســتفاده از لباس هاى آســتين كوتاه
معمولى نیز اشکال ندارد.
در مورد حدود پوشــش بانــوان نیز آمده
است :براى حجاب اسالمى كافى است كه
تمام بدن را با لباس مناســب (بجز گردى

رویت هالل ،صفــات قاضی ،تجارت های
حرام و باطــل ،احضــار ارواح ،عزاداری،
والیت فقیه ،مقدار ســود در معامله ،اواق
بهادار ،پورســانت،احکام ســرقت ،قاچاق
کاال ،ارتباط زن و مرد ،احکام دیه ،احکام
بانک ها و صندوق های قرض الحسنه،روان
درمانی ،تلقیح مصنوعی ،کپی رایت ،حق
االختراع ،جرایــم مطبوعاتی و نگهداری
حیوانات ،مهم ترین عناوین مطروحۀ جلد
سوم کتاب «استفتائات جدید» می باشد.
حکم شرعی «احضار روح»
ســوال :نظر حضرتعالــى در مورد احضار
ارواح چيســت؟ آيا عق ً
ال ايــن كار امكان
پذير اســت؟ و چنانچه ممكن باشد ،آيا از
ديدگاه شرع مجاز است؟
جواب :اين كار عقال امكانپذير است ،ولى
شــرعاً جايز نيست ،و مفاسد زيادى به بار
مىآورد.
پاسخی به شبهه مطلقه بودن والیت فقیه
معظم له در راســتای پاســخ به شــبهه
مطلقه بودن والیت فقیه ،حدود اختیارت
ولــی فقیه را اینگونه تبیین کرده اســت:
ظاهرا ً تمام كســانى كه در رابطه با واليت
فقيه بحث كــرده اند ،حتــى امام راحل
قدس ســره آن را مقيد به رعايت مصالح
مســلمين نمودهاند .هيچ كس نمىگويد:
«اگــر مصلحت مســلمين جنگ اســت،
فقيه حق دارد حكــم به صلح كند ،و اگر
مصلحت مســلمين صلح است ،فقيه حق
دارد بر خالف آن ،دســتور جنگ بدهد».
اصوال اين واليت براى حفظ مصالح اسالم
و مسلمين اســت ،نه بر خالف آن .وقتى
اين اصل را بپذيريم ،محدوده واليت فقيه
مشــخص مىشــود .و منظور از مطلقه،
همــان مطلقه در دايره مصالح اســام و
مســلمين اســت .حتى درباره معصومين

حکم شرعی حقوق کارمندان بانک ها
ســوال :اين جانب مقلد حضرتعالى بوده و
در يكى از بانك ها مشغول به كار هستم.
متأســفانه از ســال  1373به اين طرف،
ايجاد سياست سودآورى بانك ،و پرداخت
تسهيالت به روش مانده ،باعث گرديد كه
چنــدان نظارتى بر عقود اســامى انجام
نگيرد .لذا برخى از عقدها ،عمدا ً يا سهوا،
با اطالع يا بدون اطالع ،به صورت صورى
انجام مىگيرد ،و اثــر وضعى اين جريان
در زندگــى ما به وضوح آشــكار گرديده
است .امروز كه حقير براى جنابعالى نامه
مىنويســم يقين دارم كــه درآمد بانك
مخلوطى از حرام و مباح اســت ،و حقوق
ما نيز مستقيما از درآمد همين تسهيالت
پرداخت مىشود ... .آيا صحيح است كه با
اين وضعيت به كار در بانك ادامه دهم؟
جواب :كار كردن در بخشــى كه سود را
بــا عقود صورى مىگيرند ،جايز نيســت؛
ولى در بخش هاى ديگر اشكالى ندارد .و
حقوقى كه به شما مىدهند ،اگر در مقابل
كار حالل باشد و يقين به حرام بودن عين
آن حقوق نداشته باشيد ،اشكالى ندارد.
حکم شرعی «رحم اجاره ای»
سوال :خانمى بر اثر تزريق آمپول ،از مرد
بيگانهاى حامله شده( ،و به اصطالح رحم
خود را اجاره داده )،و پس از وضع حمل،
فرزند را به صاحــب نطفه مىدهد .حكم
اين مسأله چيست؟
جــواب :تزريق نطفه مــرد اجنبى به زن
اجنبى حرام است .و بچهاى كه از تركيب
اين دو نطفه متولد مىشــود ،حكم فرزند
نامشــروع دارد .ولى اگر نطفه مردى را با
نطفه همســر شــرعىاش در خارج رحم
تركيــب كننــد ،و در رحــم زن ديگرى
پــرورش يابد ،فرزند مشــروع و متعلق به
صاحبان نطفه اســت .ولى اين كار جز در

جــواب :ترويــج اين گونــه فرهنگ غلط
بيگانگان جايز نيســت .البته اگر پاكى و
نجاست رعايت شــود ،و بودن آن حيوان
در خانه فايده اى داشــته باشــد ،مانعى
ندارد .ولى روشى را كه غربى ها در مورد
سگ دارند ،اسالم هرگز نمىپسندد.
جلد چهارم در یک نگاه
جلد چهارم اثر نیــز مانند مجلّدات دیگر
کتــاب ،در فصول چهل و شــش گانه با
احکام تقلید آغاز شده و با مسائل متفرقه
پایان پذیرفته است.

حکم شرعی فعالیت در بورس
پیرامون حکم شرعی شرکت در معامالت
بورس آمده اســت :هر گاه ســهام مربوط
به کارخانه هایی باشــد که وجود خارجی
دارد و مقدار سهم و قیمتآن کام ً
ال روشن
باشد مانعی ندارد.
حکم ازدواج با فرقه علی ال ّلهی

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

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

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

حکم آرایش زنانه توسط مردان

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

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

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

جــواب :هر گونه کاری که ســبب شــود
مردان به شکل زنان درآیند جایز نیست.
کارسیاه در دوران پناهندگی؟!
ســوال :درآمــد برخــی از پناهنــدگان
کشورهای غربی کفایت هزینه های آنان و
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در ادامه استقبال مردم از جلد اول كتاب
«اســتفتائات جديــد» و تقاضــاى مكرر
بســيارى از خوانندگان مبنى بر انتشــار
جلــد دوم ايــن كتاب ،به عنــوان انگیزۀ
اصلی تألیف جلد دوم كتاب «اســتفتائات
جديد» ،مورد تأکید قرار گرفته است.

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

جلد سوم اثر نیز باهمین ترتیب در فصولی
پنجاه گانه با بیان احکام تقلید آغاز شده
و با مسائل متفرقه پایان پذیرفته است.

ســوال :بازى با سگ ،و نگهدارى از آن در
خانهها ،و همراه داشتن آن در ماشين ها
و خيابان ها ،كــه نوعى تقليد از بيگانگان
است ،چه صورتى دارد؟
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معظم له در فراز آغازین جلد دوم  ،تحت
عنوان «چه كســانى مقصرند؟» باانتقاد از
عدم آشــنایی مردم با ساده ترين مسائل
شــرعى ،وظيفه خطير و بســيار با ارزش
تبيين احكام الهى را به طالب و روحانيون
گوشزد کرده است.

جواب :خريدوفــروش ارزهاى مختلف كه
مثال دالر را بــا اســكناس مبادله كنند،
چنيــن معاملــهاى صحيح اســت .البته
آنچه بر خالف مقررات حكومت اسالمى و
مصالح كشور در مورد اين گونه معامالت
است مجاز نيست.

جلد سوم در یک نگاه

حکم شرعی نگهداری سگ در خانه

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

ســوال :خريدوفــروش دالر و ارزهــاى
خارجى در بازار آزاد چه حكمى دارد؟ آيا
چنين كسبى حالل است؟

صورت و دست ها تا مچ) بپوشانند.

عليهم الســام نيز مســأله غيــر از اين
نيست .امام حســن عليه السالم به خاطر
مصالح اسالم و مسلمين صلح كرد .و امام
حسين عليه السالم به خاطر مصالح اسالم
و مسلمين جنگيد ،و شهيد شد.

موارد ضرورت ،اشكال دارد.

حکم شرعی سحر و جادو

خانواده هایشان را نمی کند؛ بدین جهت
بدون اطالع دولت مشغول به کاری در آن
کشــور می شوند ،که این کار را کار سیاه
متوجه شود که
می نامند ،چون اگر دولت
ّ
آن شــخص قدرت کارکردن دارد ،حقوق
پناهندگی اش را قطع می کند .نظر شما
در این مورد چیست؟
جواب :با توجه به مفاسد زیادی که بر این
کار مترتب می شود ،این کار جایز نیست.

و تدوین ابوالقاســم علیاننژادی در سال
 1385ش در چهار جلد ،به زبان فارسی،
مجموعاً در  2150صفحه در قطع وزیری،
از سوی انتشــارات امام علی بن ابیطالب
(علیه الســام) .منتشر شده ،و هم اكنون
مرتباً تجديد چاپ مى شود.
این اثر فاخر به زبــان عربى نیز ترجمه و
چاپ شده است.

حکم شرعی تعیین جنسیت
ســوال :اینجانب فوق لیســانس مامایی،
برای برخی خانم ها کــه متقاضی فرزند
خاصی(دختر یا پســر) می باشــند ،سه
ماه قبل از بارداری به ســه روش رعایت
رژیم غذایی برای زن ،تعیین روز نزدیکی
و شستشــوی مهبل و دهانــۀ رحم خانم
انتخاب جنســیت می کنم ،بــا توجه به
مطالب فوق نظر شما چیست؟
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وضعیت کتاب
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الزم به ذکر است اين اثر نفیس ،با تنظیم
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هم چنین فهرســت مطالب در مجلدات در
آغــاز همان جلد ذکر شــده و پس از اتمام
محتوای اصلی کتاب ،زندگینامه معظم له
به نحو اجمالی و مختصر بیان شده است.
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گفتنی است در فراز آغازین همۀ مجلدات
کتاب قبل از پاســخ به استفتائات،مطابق
روال معمــول بســیاری از رســاله های
عملیــه ،عبارت «بســمه تعالــی؛ عمل
بــه این اســتفتائات مجــزی و مبرء ذمه
اســت؛ إنشــاءاهلل» ،به خط مبارک آیت
اهلل العظمی مکارم شــیرازی نقش بسته
اســت ،در ادامه عبارت «قم -ناصر مکارم
شــیرازی» ذکر گردیده و ســپس به مهر
دفتــر آن مرجع عالی مقام ممهور شــده
است.
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جــواب :چنانچــه مــوارد بــاال رابا دقت
انجام دهید مانعی ندارد؛ ولی در مســألۀ
شستشــوی دهانۀ رحــم در صورتی که
مســتلزم نگاه یا لمس باشــد شرعاً جایز
نیســت مگر این که واقعاً ضرورتی در کار
باشد.

معارف اسالمی

حکمت های عدم امداد الهی در کربال؟!

پرسش :چــرا خداوند در روز عاشورا امام
حسین (علیه السالم) و یارانش را با امداد
های غیبی یاری ننمود؟! آیا اينکه خداوند
انبياء حتي پيامبر اســام(صلی اهلل علیه
وآلــه) را به وســيله امداد هــاي غيبي و
مالئک ياري نمود ،ولي امام حسين(علیه
الســالم) را تنها و بي ياور گذاشــت ،بي
عدالتي نيست؟!
پاسخ اجمالی :اوال :قرار نیست همیشه
ظلم از طریــق امدادهای غیبــی از بین
برود؛ بلکه از آنجا که خداوند جریان امور
عالم را از راه جریان اســباب و مســببات
قرار داده است ،اصل بر این است که خود
انسان ها برای مبارزه با ظلم تالش کنند.
اگر قرار باشــد ظالمان را خدا نابود کند
طــرف مقابل آنها برای چه آفریده شــده
اند؟! کربال و عاشــورا نیز فرصت آزمودن
مسلمانان مدعی آن جامعه بود که بیشتر
آنها «رفوزه» شدند.
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WWW.MAKAREM.IR

30

در پاســخ به این سؤال به چند نکته الزم
است توجه شود:
 )1امداد الهی به اندازه «تالش» انسان ها
وجــود دارد و پیامبر(صلی اهلل علیه وآله)
نیز همیشــه به وسيله امداد هاي غيبي و
مالئک ياري نمی شد:
اولیــن نکته در بحث مبــارزه با ظلم این

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

 )4روایاتی وجــود دارد که نصرت مالئک
الهي در کربال به یاری امام حســين(علیه
السالم) آمد ولی ایشان نپذیرفت:
در صحنه کربــا با اینکــه کوفیان خلف
وعده کردند و با تبعیت از هوا و هوس امام
حسین(علیه السالم) را تنها گذاشتند ،اما
اینگونه نبــود که امداد الهی به کمک امام
حسین(علیه السالم) نیامده باشد .در منابع
اســامي ،درباره کمک و نصــرت الهي به
ایشان رواياتي آمده است ،براي نمونه امام
صادق(عليه اســام) فرمودند« :چون امام
حسين(عليه السالم) با عمر بن سعد تالقى
نمودند و جنگ بر پا شــد ،خداوند نصرت
خود را فرو فرســتاد تا آن جا که بر ســر
حسين(عليه اسالم) سايه گسترد ،و آن گاه
امام مخير شــد بين پيروزى بر دشمنانش
و بين مالقات و لقاى پروردگارش ،او لقاى
پروردگارش را برگزيــد» )6(.يا در روايت
دیگري از امام صادق(عليه اســام) آمده
اســت« :چهار هزار فرشــته نازل شدند تا
همراه امام حســين(عليه السالم) بجنگند،
ولي به آنــان اجازه جنگيدن داده نشــد.
دوبــاره اذن گرفتند و فــرود آمدند و اين
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رابعا :روایاتی وجود دارد که نصرت مالئک
الهــي در کربال به یاری امام حســين(ع)
آمد ولی ایشــان نپذیرفت و بين پيروزى
بر دشــمنانش و لقاى پروردگارش ،لقاى
پروردگارش را برگزيد .خامســا :اگر امام
پيروزی ظاهری از طریــق معجزه را می

در مبارزه بســیاری از انبیاء بر علیه ظلم
و اســتبداد همیشــه امدادهای غیبی نیز
به کمــک آنها می آمد ،بــه عنوان مثال
در مبارزه حضرت موســی(علیه السالم)
بارها عصای ایشــان به یاری ایشان آمد.
همچنین آیــات و روایــات فراوانی گواه
ایــن حقیقت اند که پیامبر اســام(صلی
اهلل علیــه وآلــه) در جنگ های شــان با
امداد غیبی الهی یاری می شــده اند .به
عنوان مثال در آیات ابتدای ســوره انفال
به جریان یاری مســلمانان در جنگ بدر
اشاره شــده اســت؛ در آیه  9این سوره
ُون
صراحتا بیان شده اســت« :إ ِ ْذ ت َْس َتغيث َ
جاب ل َ ُك ْم أَن ّي ُم ِم ُّد ُك ْم ب َِأل ْ ٍ
ف م َِن
اس َت َ
َرب َّ ُك ْم َف ْ
ِفين»؛ (بخاطر بياوريد زمانى
ال ْ َمالئ ِ َك ِة ُم ْرد َ
را كــه از پــروردگار خود اســتمداد مى
كرديد ،و خداوند درخواست شما را اجابت
نمود و فرمود من هزار فرشــته پى در پى
به يارى شما مىفرستم) .حال سؤالی که
به ذهن خطور می کند این اســت که این
امدادهای غیبی چــرا در کربال به کمک
امام حســین(علیه الســام) نیامدند؟ آیا
اينکــه خداوند انبياء را به وســيله امداد
هاي غيبي و مالئک ياري نمود ،ولي امام
حســين(علیه الســام) را تنها و بي ياور
گذاشت ،بي عدالتي نيست؟!
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ثالثا :اگر هر عمــل ظالمانه ای ،بالفاصله
جزا داده شــود ،هیچ کــس جرأتی برای
بروز اراده واقعی و باطنش نخواهد داشت
و با پدیــد آمدن حالتی شــبیه به جبر،
اختیار و جســارت هر کس برای انتخاب
مجال
آزادانه اعمال از بین خواهد رفت و
ِ
«حجت» روز جــزا فراهم
شــدن
کامــل
ِ
ّ
نخواهد آمد.

پاســخ تفصیلی :ســ ّنت یاری انبیاء با
امدادهای غیبی الهی:

اصحاب نیز به شدت زخمی شدند .در آيه
 152سوره آل عمران مى خوانیم :خداوند،
وعده خود را به شــما[ ،درباره پيروزى] ،در روایتــی از امام صادق (علیه الســام)
ّ
اس
تحقق بخشــيد ،ولى سســتى و اختالف نیز در این باره می خوانیم« :أَشَ ــ ُّد ال َّن ِ
و نافرمانى شــما در پايان سبب شكست ب َ َ
ــم ْالَ َماث ِل
ــم ْالَ ْوصِ َيا ُء ،ثُ َّ
ــا ًء ْالَنْب َِيا ُء ،ثُ َّ
شما شــد و تقصير از شــما بود نه خلف  َف ْالَ َماث ِل»()3؛(سخت ترین مردم به لحاظ
َّ ُ
َ
َُ
وعده از سوى خداَ «)1( .ول َق ْد َص َدقك ُم الل بــا و گرفتاری پیغمبراننــد پس از آنان
ْ
ْ
َ َ ْ
َو ْع َد ُه إِذ ت َُح ُّسون َ ُهم بِإِذن ِ ِه ۖ َح َّتىٰ إِذا فشِ ل ُت ْم اوصیای خدا و ســپس به ترتیب صالحان
َْ
َوتَ َنا َز ْع ُت ْ
ــم فِي ال ْم ِر َو َع َص ْي ُتــم ِّمن ب َ ْع ِد َما از مردم هستند).
ون ۚ م ُ
يد ال ُّدن َْيا
ِنكم َّمــن يُ ِر ُ
أَ َرا ُكــم َّما تُحِ ُّب َ
ومِن ُكم من يريد ْالخِ ر َة ۚ ثُم صر َف ُكم عنهم البتــه انبیــاء و اولیــاء به تناســب بال و
َّ ُ ِ ُ
َ
َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
َ
الل ُذو َفضْ ل گرفتاری کــه تحمل می کننــد «ترفیع
نك ْم ۗ َو َّ ُ
ــم ۖ َول َ َق ْد َع َفا َع ُ
ٍ
ل َِي ْب َتل َِي ُك ْ
علَى الْم ْؤ ِمنِين»؛ (خداوند ،وعده خود را به درجه» نیــز خواهند داشــت؛ چنانکه از
َ
َ
ُ
شما[ ،درباره پیروزى بر دشمن در اُحد ])،رسول مکرم اســام(صلی اهلل علیه وآله)
ُ
يم
تح ّقق بخشید؛ در آن هنگام که دشمنان نقل شــده اســت که فرمود« :إ ِ َّن َعظِ َ
يم ال ْ َج َزاء»()4؛ (حقیقتا
را بــه فرمان او ،به قتل مى رســاندید؛ تا ال ْ َب َل ِء يُ َكا َف ُأ ب ِ ِه َعظِ ُ
این که سســت شــدید؛ و در کار [حفظ بالى بزرگ به اجر بزرگ پاداش داده مى
ســنگرها] به نزاع پرداختید؛ و بعد از آن شود).
که خداوند آنچه را دوســت مى داشــتید امام حســین(علیه الســام) نیز با وجود
(از غلبه بر دشــمن) به شــما نشان داد ،امکان امداد الهی حاضر به تحمل سختی
نافرمانى کردید .بعضى از شــما ،خواهان ها شــد و به همیــن دلیل بــه باالترین
دنیا بودند؛ و بعضى خواهان آخرت .سپس درجات دست پیدا کرد.
خداوند شــما را از غلبه بر آنان بازگرداند؛  )3قرار نیســت ظالمان همیشــه با امداد
[و پیروزى شــما به شکست انجامید؛] تا غیبی از بین بروند:
شــما را بیازماید .و او شــما را بخشید؛ و
نکته دیگر درباره مجازات ظالمان بوسیله
خداوند نسبت به مؤمنان ،داراى احسان و
امداد غیبی این اســت کــه اگر هر عمل
بخشش است).
ظالمانــه ای ،بالفاصله و به صورت فوری،
 )2انبیاء و اولیاء بوسیله مصائب «امتحان» جزا داده شــود ،هیچ کــس جرأتی برای
می شــوند و به تناســب رنجی که تحمل بــروز اراده واقعی و ظهور باطنش نخواهد
می کنند «ترفیع درجه» پیدا می کنند :داشــت و با پدید آمدن حالتی شــبیه به
خداونــد متعــال بنابر حکمــت خویش جبر ،اختیار و جســارت هــر کس برای
انســان را در جهان آفرینش خلق کرده تا انتخاب آزادانه اعمال از بین خواهد رفت
ِ
حجت روز جزا فراهم
شدن
مجال کامل
با «اختیار» و قدرت انتخاب خود مســیر و
ِ
ِ
«کمال» را بپیماید و به «سعادت ابدی» نخواهد آمد .از طرفــی خداوند گاهی به
برسد .در مسیر رســیدن به چنین هدف ظالمــان فرصت می دهد و ایــن امر در
واالیی ،خداوند انســان را به آزمون های واقع زمینه بیشــتر و ســنگین تر شدن
مختلف مــی آزماید تا انســان هایی که عذاب اخروی آنهــا را مهیا می کند .این
اعمــال برتری دارند ،شناســایی گردند و همان موضوعی است که در ادبیات دینی
«جایگاهی متناسب» با آن اعمال بیابند .به «سنت اســتدراج» و «امهال»؛ (مهلت
گرفتار شــدن به مصائب نیز در راســتای دادن) معروف اســت .قرآن کریم در آیه
آزمایش و امتحان انسان ها می باشد و در  178ســوره آل عمران به همین ســنت
این بین امتحان هاى اولياى خدا ســخت الهی اشــاره کــرده و می فرمایــدَ « :و ال
ذین َک َف ُروا أَن َّما ن ُْملی ل َ ُه ْم َخ ْی ٌر
ــب َّن ال َّ َ
و ســنگين تر اســت؛ «هر که در این بزم یَ ْح َس َ
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ثانیــا :انبیــاء و اولیــاء بوســیله مصائب
«امتحان» می شــوند و به تناسب رنجی
که تحمل می کنند« ،ترفیع درجه» پیدا
می کنند؛ «هر کــه در این بزم مقرب تر
است *** جام بال بیشترش می دهند».

پذیرفت ،ديگر نمی توانست براي بشريت
نقش «الگو» را ايفا نماید.

است که قرار نیست همیشه ظلم از طریق
امدادهای غیبی از بین برود؛ بلکه از آنجا
کــه خداوند جریــان امور عالــم را از راه
جریان اسباب و مسببات قرار داده است،
اصل بر این اســت که خود انسان ها برای
مبــارزه با ظلم تالش کننــد و با یکدیگر
متحد شوند .البته این وعده الهی همیشه
پا برجاست که اگر مظلومان برای مبارزه
بــا ظلم تالش خود را انجــام دهند یاری
خداوند نیز پشــت و پناه آنها خواهد بود.
همان گونه كه قــرآن مجيد در آیه 128
سوره نحل مى فرمايد« :إ ِ َّن َّ
ِين
اللَ َم َع الَّذ َ
ون»؛ (خداوند با
ِين ُه ْم ُم ْحسِ ُ
ــن َ
اتَّ َق ْوا َو الَّذ َ
پرهيزكاران و نيكوكاران است) .نيز در آیه
 120آل عمران مى فرمايدَ « :و إ ِ ْن ت َْصب ُِروا
ــيئاً»؛ (هرگاه
َو تَ َّت ُقوا ال يَضُ ُّر ُك ْم َك ْي ُد ُه ْم شَ ْ
شكيبايى و تقوا پيشه كنيد مكر مخالفان
به شما نمى رسد) .در آيه  51سوره غافر
ِين
نص ُر ُر ُســلَ َنا َوالَّذ َ
نیز می خوانیم« :إِن َّا ل َ َن ُ
آ َم ُنوا فِي ال ْ َح َيا ِة ال ُّدن َْيا»؛ (ما يقينا پيامبران
خود و کســانى را که ايمان آورده اند ،در
زندگى دنيا يارى مى دهيم).

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

ــم ل َِی ْزدا ُدوا إِثْماً َو
ِلَنْفُسِ ــ ِه ْم إِن َّما ن ُْملی ل َ ُه ْ
هین»؛ (آنها که کافر شدند [و
ذاب ُم ٌ
ل َ ُه ْم َع ٌ
راه طغیان پیش گرفتند] تص ّور نکنند اگر
به آنان مهلت مىدهیم به سودشان است.
ما به آنان مهلت مىدهیم براى این که بر
گناهان خــود بیافزایند و براى آنها عذاب
خوارکننده ایســت) .حضرت زینب(علیها
الســام) نیز در شــام و در پاسخ به یزید
و یزیدیان که از جنایات خود خوشــحال
بودنــد به همیــن آیه اســتدالل کردند.
( )5مهمتــر از همه اینها امتحانی اســت
کــه مدعیان حق و ظلم ســتیزی باید از
ســر بگذرانند؛ چرا که آنهــا نیز از قدرت
و اختیار الزم برخوردار هســتند و تکلیف
حجت برایشــان مشــخص شده است؛
و ّ
اگر قرار باشــد ظالمان را خدا نابود کند
طــرف مقابل آنها برای چه آفریده شــده
اند؟! کربال و عاشــورا نیز فرصت آزمودن
مسلمانان مدعی آن جامعه بود که بیشتر
آنها رفوزه شدند.

وقتي بود که امام حســين(عليه الســام)
شهيد شده بود)7(.»...
ضمن اینکه زنده ماندن امام ســجاد(علیه
الســام) و همچنیــن اتفاقاتــی که در
شــام افتــاد و باعث شــد مظلومیت امام
حســین(علیه الســام) از طریق خطبه
های امام ســجاد(علیه السالم) و حضرت
زینب(علیها الســام) بــه جهانیان ثابت
شــود ،خود نمونه ای از «امــداد الهی»
اســت؛ لذا می بینیم امام حســين(عليه
اسالم) با اینکه در ظاهر شکست خوردند
اما در حقیقــت پیروز شــدند .قيامهاى
خونين پس از حادثه عاشــورا نیز ســند
گویای ایــن حقیقت اند که پیروز حقیقی
کربال امام حســین(علیه السالم) و یاران
ایشان بودند)8(.
 )5اگر امــام پيروزی ظاهــری از طریق
معجــزه -که بــراي مردم عــادي مقدور
نيست -را می پذیرفت ،ديگر نمی توانست
براي بشريت نقش الگو را ايفا نماید:
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اينکــه در واقعــه منحصر به فــرد کربال
حضرت سيدالشهدا(عليه اسالم) از امداد
های الهی اســتفاده نکــرد( ،در حالي که
بدون شک امام توان و قدرت داشت که با
معجزه و قدرت واليي که از طرف خداوند
داشــت ،بر دشــمنان غلبه پيدا نمايد و
حتي نيازي به کمک مالئکه نيز نداشت)،
مربوط به معرفت واالي امام است .ایشان
بــا هدایت الهی حکمت هــاي فراواني را
مد نظر داشــته اند؛ اگر پيروزي ظاهري

این قیام به جهت تحمل مصائب و مشکالت
دشــوار اهل بیت در صحنه کربال ،از نظر
بُعد تربيتي نیز مهم اســت؛ زیرا عملکرد
صحيح حضرت سيدالشهدا(عليه السالم)،
یاران و خانواده وی در مقابل اين مصائب،
الگوي مناســبي بــراي شــکیبایی ديگر
مومنان می باشــد و آنان با الگوگيري از
آن حضرات و ذکر اين مصايب ،دشــواری
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( .)4بحاراالنوار ،مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،دار احیاء التراث
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انتشارات دليل ما ،قم 1380 ،هـ ش ،چاپ اول ،ص .189-188
( .)6امالي ،ابن بابويه ،محمد بن على ،ترجمه کمره اي ،محمد باقر،
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ت َّ
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َال َو
اللَ فِي ن ُْص َرت ِ ِه َف َأذ َِن ل َ َها َو َم َكث ْ
َت ت َْس َت ِع ُّد لِلْ ِقت ِ
تَت ََأ َّه ُب ل َِذل َِك َحتَّى ُقت َِل َف َن َزل َ ْت َو َق ِد انْق ََط َع ْت ُمدَّ تُ ُه َو ُقت َِل»...؛ الکافي،
كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،دار کتب اإلسالمية ،تهران،
 1407هـ ق ،چاپ چهارم ،ج  ،1ص  283و .284
( .)8ر.ک :عاشورا ريش ه ها ،انگيزهها ،رويدادها ،پيامدها ،مکارم
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 1387هـ ش ،چاپ پنجم ،ص .676-665
( .)9همان ،ص .663
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امام حسین(علیه السالم) پيروزي حقيقي
آن هــم بــا تحقق حکمت هــاي الهی را
بر پیــروزی ظاهري از طریــق معجزه و
امدادهــای غیبی برگزينــد ،لذا هم ميان
مســلمانان و هم در ميان آزادي خواهان
غير مســلمان ،جايگاه بلنــدي يافت که
با اين شــهادت مظلومانه ،معنا و الگويی
واال از ايمان و عشــق به پــروردگار را به
جهانيان ارائه نمود و موجب شد تا جريان
ماندگار و پايداري را همراه با جان فشانی
ها در راستاي حفظ آموزه هاي وحيانی و
ظلم ستيزی ايجاد نمايد.

حاصل مي شــد ،ديگر امام حسين(عليه
السالم) براي بشــريت نقش پيشوا و الگو
را ايفــا نميکرد .اگر از معجزه اســتفاده
کرده بود  -در حالیکه معجزه براي مردم
عادي مقدور نيست  -انگيزه های مردمی
بــراي قيام در برابر ظالمان به خاموشــي
مي گرائيــد .اما قيام امام حســين(عليه
السالم) آن هم در شرايط سخت و جنگ
نابرابر ،بهترين الگوي جنبش هاي عدالت
طلبي ،ظلم ســتيزي و آزادی خواهی در
جهان شــد ،تا حدی که نه تنها شیعیان
بلکــه بســیاری از آزادی خواهان جهان
ماننــد گاندی (رهبر موفــق هندی ها) و
محمدعلی جناح (رهبر موفق پاکستان) و
 ...نیز امام حسین(علیه السالم) را الگوی
خود قرار دادنــد و در اهداف خود موفق
شدند)9(.

تحمل کرده و در مقابل آن
ها را راحت تر ّ
صبر پيشه می کنند.

احکام شرعی

وقفقسمتیازمسجدبرایهیأتیاحسینیه

چه حکمى دارد؟

پرسش :در جوار مسجد خانهاى قديمى وجود دارد كه مالك پاســخ :باید آن را در همان راهی بکار گیرند که توافق بر آن
آن ،آن را به مســجد اهدا نموده و حال مســجد نیاز به توسعه شده است.
پيدا كرده اســت ،در قسمت غربى مســجد چهار ص ّفه و غرفه
عدم جواز اجاره ظروف حسینیه
وجــود دارد ،آيا جايز اســت آن ص ّفه و غرفههــا را به صورت
حسينيه را براى جشن عروسى ،يا
پرسش :آيا مىتوان ظروف
ّ
مجــ ّزى به نام هيأت چهارده معصوم وقف و صيغه جارى كرد؟
جهت وليمه دادن اجاره يا امانت داد؟
پاسخ :ص ّفه ها و غرفههاى مسجد متعلّق به خود مسجد است
پاســخ :جايز نيست؛ مگر اين كه به هنگام وقف چنين چيزى
مجدد كرد.
و نمى توان آن را وقف ّ
شرط شده باشد.

استفادهازحسینیهجهتورزشوکارفرهنگی

اموالی که به حسینیه ها هدیه می شود
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حسينيه وقف كردهاند نمىتوان براى
پاسخ :فرشى را كه براى
تغییرموقوفهبالاستفادهباعدمرضایتواقف
ّ
حسينيه
نماز به مســجد ببرند و اگر ندانند آن فرش مخصوص
ّ
پرسش :در روستایی ،شخصی زمینــی را چند سال پیش وقف
است يا نه ،باز بردن آن به جاى ديگر صحيح نيست ،همچنين
حســینیه نموده ولی نیاز به حسینیه نداشته اند .اهالی ،زمین
ســاير اموال وقف ،ح ّتى مهر نماز مسجدى را به مسجد ديگرى
مزبور را خانه عالم ســاخته اند واقف خبردار شــده می گوید
نمىتوان برد.

بلیــغ  /مهرماه 1399

پاســخ :چنانچه صیغه وقف برای حســینیه خوانده شده و یا
روش جبران ضرر وارد شده به موقوفه
بدون خواندن صیغه در آن،عزاداری کرده اند تغییر مورد وقف
پرسش :وظایف کسی که موجب ایجاد ضرر و یا اتالف موقوفه
جایز نیست .البته اگر برای حسینیه مورد نیاز نیست می توانند
شده چیست؟ آیا کسب رضایت متولی موقوفه کافی است؟
آن را اجــاره دهند و اجاره را برای عزاداری هزینه کنند.
پاســخ :کســب رضایت متولی موقوفه کافی نیست بلکه باید
مصرفباقیماندهموقوفهدرغیرموردوقف
در صــورت امکان موقوفه را به حال ســابق برگرداند و اگر این
کار ممکــن نبود باید عوض آن را تحویل متولی دهد تا مطابق پرسش :چنــد قطعه زمين وقف شــده تا اجاره آن را هر ساله
محرم در مسجد اطعام دهند؛ گاهی اوقات مقدارى از
موقوفه قبلی وقف نمایــد و در هر صورت باید اجاره بهای این دهه ا ّول ّ
اجــاره فوق الذكر باقى می ماند .نظر به اينكه مســجد ،قديمى
مدت را نیز باید بپردازد.
اســت و نياز مبرم به تعميرات اساســى دارد آيــا هيئت امناء
محلمصرفدرآمدموقوفه
مســجد مى توانند باقیمانده اجاره را صرف تعميرات مســجد
پرســش :در آمد موقوفه ها در چه راهى باید مصرف شود و نمايند؟
تغییر مصرف آن در چه صورتى جایز است؟
ميسر نيست،
پاسخ :بايــد صرف اطعام گردد .اگر در اين موقع ّ
ّ
پاسخ :طبــق اصل مسلم و روایت معروف «الوقوف على حسب در مواقع ديگر اين كار انجام شود.
ما یوقفها اهلها» باید درآمــد موقوفه را طبق همان چیزى که
استفاده از موقوفه خاص در محل دیگر
در وقف نامه تصریح شــده به کار گیرند ،مگر آن که در یک یا
چند بند قابل عمل نباشــد مثال ظرف مسى در عصر و زمان ما پرسش :آیا می توان از مالی که برای جایی وقف شده در محل
دیگر استفاده کرد؟
تبدیل به ظروف دیگر مى شود.
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حســينيههايى كه در طول سال فقط ايّام
پرسش :استفاده از
ّ
پرســش :اگر چيزى را به حســينيه هديه كننــد و يا جهت
خاصــى برنامه دارد ،جهــت ورزش و كار فرهنگى براى جذب
ّ
اســتفاده مردم در حسينيه قرار دهند بدون این که نذر داشته
جوانان جايز است؟
باشند،آيا اين هم حكم وقف را خواهد داشت؟
پاسخ :جايز نيست؛ بايد مكان مناسب ديگرى براى اين كارها
پاسخ :چــون ما وقف را مشروط به صيغه نمى دانیم و با صِ رف
در نظر گرفته شود.ولى تشكيل كالسهاى دروس قرآن وعقايد
عمل نيز وقف صورت میگرد اين هم وقف محســوب می شود و
و مانند آن در آنجا اشكال ندارد.
خارج كردن آن از محل وقف جايز نمى باشــد .الب ّته بايد توجه
داشــت اگر وقف بودن ثابت نباشد ،حداقل هديه به محل وقف
استفادهاززمینگرفتهشدهبرایحسینیهدرغیرمصرف
اســت كه باز هم خروج مال هديه از آن محل جايز نيست؛ مگر
حسینیه
اينكــه متعارف بين مــردم در آن منطقه اين باشــد كه اموال
عده اى از معتمدین محل ،زمینى را از سازمان زمین
پرسشّ :
مربوط به حسينيه يا امثال آن ،هم براى خود آن محل استفاده
حسینیه گرفته اند .ا ّما نه سند آن به نام خورده،
شــهرى براى
ّ
می شــود و هم براى مراســم های آن منطقه اگر چه خارج از
و نه از آن ســازمان پیگیرى شــده اســت .حال اگر کسى ،یا
حسينيه باشد؛ پس اگرچه وقف باشد ولى می توان آن را موقتاً
حســینیه به
کســانى ،پیگیرى نمایند و این زمین را به عنوان
ّ
از محل وقف خــارج كرد و در منطقه براى مراســم هایی كه
نام خود نمایند ،ولى مورد اســتفاده دیگرى مانند کتابخانه ،یا
محتواى آن هم سو با برنامه های حسينيه باشد استفاده كرد.
باشــگاه ورزشى ،یا کلوپ ،یا ســینما ،و مانند آن قرار دهند

خاصى نگذارد کارتان شــرعاً صحیح نیست .آیا شــرعاً این کار اشکال دارد
اينها در صورتى است كه واقف يا واهب شرط ّ
و ّال بايد به شرط عمل كرد.
یا نه؟

