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خبر شهادت پیامبر اسالم سرانجام ابنملجم ملعون پس از چهل روز بیماری در اطراف دشت کربال
 yدر تمام شهر پیچیده آنچه نباید میکرد را انجام بر اثر س ّم ،امام حسن qبودیم که خبر به شهادت
است .آخرین پیامبر الهی داد .امامالمتقین ،حضرت به شهادت رسیدهاند .طبق رسیدن سرور جوانان
علی qدر شب بیست وصیّت حضرت ،خواستند بهشت به گوشمان رسید.
از دنیا رفته است...
و یکم ماه رمضان مقارن ایشان را در کنار جدشان به هر ترتیب بود خود
ما  -از آنجا که جزو
دفن کنند اما مخالفان مانع را به آنجا رسانده و به
طلوع فجر به شهادت
شیعیان پر و پا قرص
جستجو پرداختیم .عاقبت
شده و تیرباران کردند.
رسیدهاند.
امیرالمومنینq
مردم مدینه هفت روز به امام زینالعابدین qرا
هستیم ، -ابتدا دوان دوان آسمان و زمین در ماتم
یافتیم...
ماتم نشستند.
به سوی ایشان میرویم و نشسته است؛ فرشتگان
آقا جان آغاز امامتتان را
ما هم بنا بر تشخیص
آغاز امامتشان را تبریک بیقرارند؛ عرش الهی
وظیفه ،در چنین وضعیتی تبریک میگوییم)!(.
میگوییم(!) سپس رو به میلرزد...
خود را به سرعت به
در این میان ،ما هم
حضرت صدیقه طاهره
حضرت اباعبداهلل رسانده
میرویم تا آغاز امامت
میکنیم و به ایشان نیز
و آغاز امامتشان را تبریک
امام حسن qرا به
تبریک میگوییم(.؟!)
ایشان تبریک بگوییم )!(.میگوییم)!(.
روز نهم ربیعاالول در روایات اسالمی بسیار بزرگ
دانسته شده است .ائمه معصومین rاین روز را
عید شمرده و برای آن فضائل بسیار نقل کردهاند .آن
بزرگواران ضمن برگزاری جشن و سرور در این روز،
به شیعیان و موالیان خود نیز دستور میدادند این روز
را عید گرفته و همچون سایر اعیاد خوشحال و شادمان
باشند .اگر کسی در این روز انفاق کند ،خداوند او
را میآمرزد .همچنین اطعام برادران دینی ،خوشبو
کردن آنان ،توسعه بر اهل و عیال ،پوشیدن لباس نو و
شکرگزاری خداوند در این روز مستحب شمرده شده
است.
حضرت علی ،qهفتاد و دو نام برای این روز ذکر
میفرمایند که برخی از این نامها عبارتند از:
روز استراحت مؤمنان ،روز زايل شدن اندوه و غم ،روز
تخفيف گناهان شيعيان ،روز بر هم شكستن بناي كفر و
عدوان ،روز عيد بزرگ خدا ،روز مستجاب شدن دعا،
روز درآوردن لباس سياه ،روز شكسته شدن شوكت
مخالفان ،روز عفو از گناه شيعيان ،روز عيد اهل بيت،
روز مقبول شدن اعمال شيعيان ،روز قهر بر دشمن ،روز
خراب شدن بنيان ضاللت ،روز خنك شدن دلهاي
مؤمنان ،روز رهايي مؤمنان از شر كافران ،روز برطرف
شدن بدعتها ،روز ترك گناهان كبيره و. ...
این روز آنچنان با ارزش قلمداد شده که تعبیر «غدیر
ثانی» در مورد آن به کار رفته است.
اما به راستی به چه جهت از چنین روزی با نام غدیر
ثانی یاد شده است؟ آیا چون در چنین روزی امامت امام
دوازدهم آغاز میشود؟
برخی نهم ربیعاالول را سالروز تاجگذاری امام زمان
 qمعرفی کردهاند .و این عنوان -به ویژه در چند
سال اخیر -در میان مردم رواج بسیار یافته است.
حال ،طرح این پرسش منطقی به نظر میرسد که آیا
ارزش روز نهم ربیعاالول تنها در تقارن آن ،با روز
تاجگذاری امام زمان qخالصه میشود؟ و دلیل
بزرگداشت این روز در روایات ما ،همین مطلب است؟
از طرفی ،ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که
اگر هم بنا به بزرگداشت سالروز تاجگذاری امام عصر
 qبود ،میبایست ،این بزرگداشت در روز هشتم
ربیع االول صورت میگرفت نه روز نهم! چرا که امامت
ایشان ،از روز هشتم این ماه ،آغاز شده است.

اما راستش را بخواهید ،هر چه در روایات جستجو
میکنم و در هر صفحهای از تاریخ که خود را قرار
میدهم ،هرگز نمیتوانم اولین روز امامت هیچ امامی را
به او تبریک بگویم .نه تنها من ،که هیچ شیعه و محبی
چنین نمیکند .چگونه در مراسم تدفین پیامبر yحاضر
شویم و به امیرالمومنین qتبریک بگوییم؟! چگونه
در کربال به امام سجاد qتبریک بگوییم؟! و...
حال ،پرسش دوم این طور مطرح میشود که پس
چگونه چنین روزی عید قرار داده شده است؟
برای من پاسخ این سؤال روشن است .این روز عید قرار
داده شده است ،زیرا در این روز نفرین حضرت صدیقه
کبری ،فاطمه زهرا wبه اجابت رسیده و به فرموده
پیامبر ،yخداوند متعال در چنین روزی دشمن خود را
به هالک رسانید.
و بدین جهت اهلبیت rو انبیاء و اولیاء الهی،
همگی در این روز شادمانند.
ما نیز به عنوان محبین آن بزرگواران و به تبعیت از
آنان چنین روزی را جشن گرفته و در آن شادمانیم،
نه به خاطر سالروز تاجگذاری بلکه به جهت سالروز به
هالکت رسیدن دشمن خدا و اجابت نفرین یگانه دختر
خاتم پیامبران.
توجه قرار
نکتهی بسیار مهم دیگری که حتماً باید مورد ّ
گیرد ،این است که شادمانی ما در این روز نباید منجر
به ایجاد ناراحتی ،رنج و زحمت برای شیعیان پاکستان،
افغانستان ،عربستان و ...شود .چرا که جان مؤمنان بسیار
ارزشمند است و باید با تمام توان ،از ریختن خون
شیعیان و دوستداران اهلبیت rجلوگیری کرد.
این مهم ،تدبیر و راهکاری هوشمندانه میطلبد که در
سایهی آن ،هم عید بزرگ نهم ربیع االول -آنطور که
باید -بزرگ داشته شود و هم اعمال ما در این روز ،در
هیچ نقطهای از دنیا ،کوچکترین رنجی برای دوستداران
اهلبیت rایجاد نکند.
و اما مدعیانی که گمان میبرند ،بزرگداشت روز نهم
ربیع االول در روایات معصومین rو همچنین تاریخ
تشیع ،تنها به خاطر تقارن آن با سالروز آغاز امامت امام
زمان qبوده است ،در مقابل دو پرسش مطرح شده
با چالشی جدی رو به رو خواهند بود و میبایست به
صورت روشن به این دو سؤال پاسخ دهند.
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جایگاه لعن و نفرین
در آیات و روایات
تدوین و تنظیم :حسین ادیبزاده

اينهمه لعن و نفرين ،چه سودي دارد؟

چند وقتیست ذهنم درگیر شده است.
چرا بايد دشمنان اسالم را لعن كرد؟
مگر نه اينكه اين كار نوعي خشونت و بدبيني محسوب
ميشود و احساس تنفر به وجود ميآورد؟
چرا بد خواه دیگران باشیم؟
احتماال لعن و نفرین بدعت شیعیان افراطیست.
اصال مگر پیامبر و امامان ما کسی را لعن کردند که ما
هم...
اصال ما چه کار به کار بقیه داریم!؟
چرا با این کارها قلب خودمان را کدر کنیم!؟
چرا بايد در زيارت عاشورا صدمرتبه لعن بفرستيم و
مسلمانان را نسبت به يكديگر بدبين كنيم؟!
به جاي صد لعن ،صد صلوات و سالم بفرستيم ،اینطوری
ثوابی هم میبریم.
مگر امروز ،زماني نيست كه بايد با همه مردم با خوشي و
لبخند رفتار كرد؟ مگر ما مدعي صلح جهاني نيستيم؟ مگر
اسالم دين محبت و رأفت نيست؟ اينهمه لعن به دشمنان
چه سودي دارد؟
...
باید بگردم  ،باید ببینم ریشهی این لعن چیست...
اگر واقعا این کار جزء دین است ،باید برای این کار دلیل
پیدا کنم...
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لعن به چه معناست؟

لعن در لغت به معناى طرد کردن و دور کردن است

ضرورت وجود سيستم دفاعي:

کمی تخصصیتر
راغب اصفهانى لعن را به معناى راندن و دور کردن همراه با ناخشنودى و ناراحتى
دانسته است چنان که لعن از جانب خدا به معناى قطع رحمت و توفیق دنیوى و عذاب
و عقوبت اخروى است .لعن توسط انسان نیز نوعى دعاى بد ،نفرین و بدخواهى براى
دیگرى مىباشد.
طریحى مىگوید :لعن به معناى دورى از رحمت است .لعن نقطه مقابل «صلوات» است
که هرگاه به خدا نسبت داده شود به معناى فرستادن رحمت است و هرگاه به فرشتگان
و مؤمنان منسوب گردد به معناى طلب رحمت مىباشد.

به عبارت ديگر دشمني با دشمنان ،يك سيستم
دفاعي در مقابل ضررها و خطرها ايجاد ميكند .بدن
انسان همانگونه كه عامل جاذبه دارد و مواد مفيد را
جذب ميكند ،يك سيستم دفاعي نيز دارد كه سموم
و ميكروبها را دفع ميكند .اگر اين سيستم ضعيف
شد ،ميكروبها رشد ميكنند .رشد ميكروبها به
بيماري انسان منجر ميشود و بيمار را ممكن است
با مرگ روبرو كند .اگر بگوييم ورود ميكروب به
بدن ايرادي ندارد ،به ميكروب خوش آمد گفتيم و
بگوييم مهمان ما هستيد ،آيا در اين صورت بدن
سالم ميماند؟ بايد اين ميكروب را از بين برد تا
انسان بتواند به حيات خود ادامه دهد.

احساسات مثبت و منفی

سرشت انسان تنها از احساسات و عواطف مثبت ساخته نشده است .آدميزاد موجودي
است كه هم داراي احساس مثبت و هم احساس منفي است .همانگونه كه شادي در
وجود ما هست ،غم نيز هست .هيچ انساني نميتواند بدون غم يا بدون شادي زندگي
كند .در جاي خودش بايد خنديد و در جاي خود هم بايد گريست .تعطيل كردن بخشي
از وجودمان ،به اين معني است كه از نعمتهايي كه خداوند در ما قرار داده ،استفاده
نكنيم.
خداوند در ما محبت را آفريده تا نسبت به كساني كه به ما خدمت و نيكي ميكنند،
كساني كه كمالي دارند ـ خواه جسماني ،يا فكري و رواني و يا عاطفي ـ ابراز عالقه
و محبت كنيم .همانگونه كه فطرت انسان چنين است كه كسي را كه به او خدمت
ميكند ،دوست ميدارد ،فطرتش نيز بر اين است كه كسي را كه به او ضرر ميرساند،
دشمن بدارد .البته ضررهاي مادي دنيوي براي مؤمن اهميتي ندارد ،چون اصل دنيا براي
او ارزشي ندارد .اما دشمني كه دين و سعادت ابدي را از انسان بگيرد ،آيا قابل اغماض
و چشمپوشي است؟
قرآن ميفرمايد:
«ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا؛
شيطان دشمن شماست ،شما بايد با او دشمني كنيد».
با شيطان ديگر نميشود لبخند زد و با رأفت برخورد كرد؛ وگرنه انسان هم شيطان
ميشود؛ منتها شيطان انسانی .اگر بايد با اولياي خدا دوستي كرد ،بايد با دشمنان آنها
هم دشمني كرد.
ِ
حاربَكُم».
«س ٌ
لم لِ َمن سال َ َمكُم و َح ٌ
رب لِ َمن َ

اگر دشمني با دشمنان خدا نباشد ،به تدريج و رفته رفته ،رفتار انسان با آنها دوستانه
ميشود و در اثر معاشرت ،رفتار آنها را ميپذيرد و حرفهايشان را قبول ميكند .قرآن
ميفرمايد:
«و اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم»
وقتي ميبيني كساني نسبت به دين بدگويي و اهانت ميكنند ،با زبان مسخره و استهزاء
سخن ميگويند ،به آنها نزديك نشو ،وگرنه بايد بدانند كه عاقبت به آنها ملحق خواهند
شد.
«ان اهلل جامع الكافرين و المنافقين في جهنم جميعا»
كسي كه به استهزاء كنندگان محبت ميورزد ،حرفهاي آنان را گوش ميدهد و روي
خوش نشان ميدهد ،سرانجام سخن آنها در دلش تأثير ميگذارد و شك به وجود
ميآورد؛ و وقتي شك بوجود آمد ،اظهار ايمان كردن نفاق است .در ظاهر ميگويد
مسلمانم ،اما در باطن قبول ندارد .چنين كساني بواسطه همنشيني با دشمنان خداوند،
منافق ميشوند و عاقبتش جهنم است.

مهم آن است كه ما جاي جذب و دفع را درست
بشناسيم .گاهي امور مشتبه ميشود .كسي از روي
ناداني سخني به اشتباه گفته و خطايي كرده و بعد
پشيمان شده است ،و يا اگر براي او توضيح دهيم،
از روي انصاف قبول خواهد كرد .نسبت به چنين
كسي نبايد دشمني كرد .صرف اينكه كسي مرتكب
گناهي باشد ،نبايد او را از جامعه طرد كرد ،بلكه بايد
درصدد اصالح او برآييم .با او نبايد دشمني كرد،
مگر اينكه تعمد داشته باشد و علنا گناه را در جامعه
رواج دهد .اين خيانت و پليدي است و بايد با چنين
شخصي دشمني كرد.

اين نكته نيز قابل ذكر است كه در بسياري از روايات
آمده است كه محبت و مودت نسبت به اهل بيت
 ،rبايد همراه با برائت جستن و بيزاري و دشمني
با مخالفان آنان باشد؛ تا لطف و محبت ما نسبت به
خاندان امامت و واليت rمورد قبول خداوند
بوده و در نزد آنان ارزشمند باشد .از اين روست
كه در زيارت عاشورا ،سالم و درود ما بر ابا عبداهلل
الحسين qبا بيزاري و برائت جستن از دشمنان او
همراه است.

هر چیزی قانونی دارد...

آیین دوستی

شرط اساسی دوستی و قوام آن ،یکرنگی و یکی شدن با محبوب است ،برای این
مهم باید از غیر او دور شد تا قرب دوست حاصل شود.
گر عاشق دلداری ،با غیر چه دل داری
کان دل که در او غیر است ،دلدار نمیگنجد.

کلمهای که شخص را وارد اسالم میکند ،کلمهی توحید ،یعنی «ال اله اال اهلل»
است ،نکتهی مهمی در این کلمه نهفته و آن شروع با «ال اله» است ،یعنی مقدمهی
الزم و غیر قابل انفکاک توحید ،کنار گذاردن همهی خدانمایان دروغین است.
و آنگاه است که شخص ،با گفتن «اال اهلل» در زمرهی سعادتمندان داخل
میگردد.
همین نکته به شکل روشن در این آیه نیز هویداست:
ِالل ِ فَ َق ِد ا ْستَ ْم َس َ
وت َو ي ُ ْؤمِن ب هَّ
ِ
ْ
ْ
فَ َمن يَ ْك ُف ْر ب ِال َّطا ُغ ِ
ك ب ِال ُع ْر َوة ال ُوث ْ َقى
پس هر كس كه به طاغوت كفر ورزد و به خداى ايمان آورد ،به چنان رشته
استوارى چنگ زده...
در این آیه ،مرحلهی اول تمسک به ریسمان محکم الهی ،کفر ورزیدن به
طاغوت شمرده شده است.
با کمی دقت روشن میشود که این شرط اختصاصی به اسالم نداشته و ملل و
اقوام مختلف با هر عقیده و مذهبی به آن ملتزم میباشند.

ِ
محبت فارغ از دشمنی با دشمنان محبوب ،جز نفاق و دورویی
در مقابل ،ادعای
نخواهد بود ،چنانکه خدا در قرآن میفرماید:
ُ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
ْ
ِلى شَيَاطين ِه ْم قَالوا إِنَّا َم َعكم..
َو إ ِ َذا ل َ ُقوا ْ ال َّ ِذ َ
ين َءا َمن ُوا ْ قَالُوا ْ َءا َمن َّا َو إِ َذا خَ ل ْوا إ َ
و چون به مؤمنان مىرسند ،مىگويند :ايمان آوردهايم .و چون با شيطانهاى
خويش خلوت مىكنند ،مىگويند :ما با شما هستيم.
و این زنگ خطری بس بزرگ است ،چرا که:
ين فىِ ال َّد ْر ِ
ك الَأْ ْس َفلِ مِ َن الن َّار
إ ِ َّن ال ُْمنَاف ِ ِق َ
هر آينه منافقان در فروترين طبقات آتش هستند.
مفسر راستین قرآن ،امام صادق qنیز به همین مطلب اشاره دارند:

دروغ میگوید کسی که ادعای محبت و دوستی ما را دارد و
حال آنکه از دشمنان ما بیزاری نمیجوید.

1

ِ
دوست دشمن ،در واقع از دشمنان انسان
و امیرالمومنین qصریحا میفرمایند:
است (اگرچه ظاهرا اظهار دوستی کند).
«...واعداؤک :عدوک و عدو صدیقک و صدیق عدوک»
دشمنان تو سه دستهاند :دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست دشمن تو هستند.

از هر چه غیر دوست ،چرا نگذرد کسی
کافر برای خاطر بت از خدا گذشت

 .1بحار االنوار ،ج ،27ص.58
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ان
دگ
کنن
عن
ل
ان
دگ
کنن
عن
ل

مالئکه و جمیع مردم
الل ِ َو ال ْ َملَ َ
 ...أَ َّن َعلَي ْ ِه ْم ل َ ْعنَ َة هَّئك ِة َو الن ِ
َّاس أَ ْج َم ِعين[ .آل عمران ]87
...لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است.

ل
عن
ان
دگ
کنن
ل
عن
کنن
دگ
ان

اطاعت نکردند و به ماهی گیری پرداختند.

ل

ل
ان

دگ

ش
ع ن

ش
ع ن

عذاب الهی در دنیا و آخرت مبتال خواهند شد.

فرمان امتناع از ماهیگیری و پرداختن به کسب و کار دنیوی در روزهای

روزی شخصی در حضور امیرالمومنین qگفت :وامظلمتاه! یعنی داد
مرا بستانید .حضرت فرمودند  :لقد ُظلمت عدد المدر و الوبر ،یعنی به

امت اسالمی بلکه تمامی مردم روی زمین تا روز قیامت کجا!؟

السالم علیک یا اول مظلوم...

شنبه کجا و فرمان وصایت و خالفت موال امیرالمومنین qو هدایت تمام

ل
ع ن

آیا امتناع کنندگان از خالفت امیرالمومنین qهم ملعونند؟

اندازهی ریگ های بیابان و کرک بدن حیوانات به من ستم شده است.
راستی چه کسانی به ایشان ظلم کردند؟

ان

دگ

ش

ل
ع ن
ش
دگ
ان

قاتل عمدی مومن

ب هَّ
الل ُ َعلَي ْ ِه َو ل َ َعنَ ُه َو أَ َع َّد
 َو َمن يَ ْقت ُ ْل مُ ْؤمِنًا ُّمتَ َع ِّمدً ا فَ َج َزا ُؤ ُه َج َهن َُّم خَ لِدً ا فِي َها َو َغ ِض َل َ ُه َع َذابًا َع ِظي ًما[ .نساء]93
و هر كه مؤمنى را از روى عمد به قتل برساند ،مجازاتش جهن ّم است و براى
هميشه در آن مىماند و خداوند بر او غضب و لعن كند و عذابى بسيار بزرگ
برايش مهيّا سازد.
این عذاب قتل عمدی هر مومنیست .حال چه رسد به قاتالن برگزیدگان
خدا ،پیامبران و ائمهی اطهار! r؟

ل

غدیر

است .هر قومی دستور خدا را نادیده گرفته و راه خطا را پیش کرفتند به

امیرالمومنین  ،qستم نشده؛

کتمان کنندگان آنچه را که خداوند نازل فرموده است.

ع ن

ين فىِ ال َّد ْر ِ
ك الَأْ ْس َفلِ مِ َن الن َّار[ ...نساء ]145
إِ َّن ال ُْمنَاف ِ ِق َ
به درستی که كه منافقان در پائينترين طبقه آتشند...

الزم به دقت است که موضوع مهم امتثال فرمان خداوند متعال و رسولش

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک...

به هیچ مظلومی در تاریخ به اندازهی آل محمد ،به خصوص حضرت

دگ

عالمه طباطبایی ذیل این آیه در تفسیر المیزان می نویسد:
اگر خداوند متعال منافقین و منافقات را قبل از مشرکین و مشرکات آورده
به جهت این است که خطر آنان برای مسلمانان بیشتر است و لذا عذاب
اهلنفاق از عذاب اهل شرک سختتر میباشد .خداوند متعال میفرماید:

در زیارت عاشورا میخوانیم:

ش

ِّين ب هَّ
ين َو ال ْ ُم ْشر َِك ِ
ين َو ال ْ ُمنَاف ِ َق ِ
ِالل ِ َظ َّن
ات ال َّظان َ
ات َو ال ْ ُم ْش ِر ِك َ
ب ال ْ ُمنَاف ِ ِق َ
 َو ي ُ َع ِّذ ََ
هَّ
ُ
ِ
َ
َ
ِ
َ
ب الل َعلَي ْ ِه ْم َو ل َعنَ ُه ْم َو أ َع َّد ل ُه ْم َج َهن ََّم َو
ائر ُة ال َّس ْوء َو َغض َ
ال َّس ْو ِء َعلي ِْه ْم َد َ
يرا[ .فتح ]6
َسا َء ْ
ت َم ِص ً
و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه بر خدا بدگمانند عذاب
كند .بر گردشان بدى حلقه زند و خدا بر آنها خشم گرفت و لعنتشان كرد و
جهنم را برايشان آماده كرده است و جهنم بد سرانجامى است.

به راستی پیمانشکنان و منافقان چه کسانی
هستند؟
کدامین پیمان است که خداوند آن را اکمال دین
و اتمام نعمت قرار داد؟

6

که دستور خدا و حضرت داود qرا در ترک امور دنیوی در روز شنبه

 ...فَ َأ َّذنَ مُ َؤ ِّذ ُن بَيْن َُه ْم أَن ل َّ ْعنَ ُة هَّلى ال َّظال ِ ِمين[ .اعراف ]44
الل ِ َع َ
 ...ندا دهندهاى ميان آنها فرياد برآورد كه لعنت خدا بر ستمگران باد.
ين َم ْع ِذ َرت ُه ْم َو ل َ ُه ُم الل َّ ْعنَ ُة َو ل َ ُه ْم ُسو ُء الدَّار[ .غافر ]52
 يَ ْو َم لاَ يَن َف ُع ال َّظال ِ ِم َروزى كه عذرخواهى ستمكاران سودى ندارد و براى آنان لعنت و جايگاه
بدى آماده است.

ان

پیمان شکنان
َ
َ
فَب ِ َما ن َ ْق ِض ِهم مِّيثَاق ُه ْم ل َعن َّا ُهمو[ ...مائده ]13و به خاطر پيمانشكنى آنها لعنتشان كرديم و ...
َ
َ
هَّ
ين يَن ُق ُضونَ َع ْهدَ هَّ
ُ
ِ
َ
َ
وصل َو
 َو ال َّ ِذ َالل ِ مِن ب َ ْع ِد مِيثَاق ِ ِه َو يَ ْقط ُعونَ َما أ َم َر الل بِه أن ي ُ َ
ُ
ض أ ْول َ َ
ي ُ ْف ِسدُونَ فىِ الَأْ ْر ِ
ئك ل َُه ُم الل َّ ْعنَ ُة َو ل َُه ْم ُسو ُء الدَّار[ .رعد ]25
و آنان كه پيمان خدا را پس از استواركردنش مىشكنند و آنچه را كه خدا به
پيوستن آن فرمان داده مىگسلند و در زمين فساد مىكنند ،لعنت بر آنهاست و
بديهاى آن جهان نصيبشان.

مردان و زنان منافق و مشرک

ان

الل َ ل َ َع َن ال ْ َك ِفر َ َ
 إِ َّن هَّيرا[ .احزاب ]64
ِين َو أ َع َّد ل َُه ْم َس ِع ً
خدا كافران را لعنت كرده و برايشان آتشى سوزان مهيا كرده است.
 ...بَل ل َّ َعن َُه ُم هَّالل ُ ب ُِك ْف ِر ِهم[ ...بقره ]88
...خدا آنان را به سبب كفرى كه مى ورزند لعنت نموده...

اصحاب سبت گروهی از بنی اسرائیل در زمان حضرت داودqبودند

آنان به جهت این ترک فرمان الهی ،مستحق لعنت خداوند شدند.

دگ

کافران

ل

[تفسیر برهان جلد  ، 1ص ، 171ح]5

ان
دگ
ش
عن

العنون (لعنتکنندگان)
 ...أُ ْول َ َئك يَل ْ َعن ُه ُم هَّ
الل ُ َو يَل ْ َعن ُه ُم الل َّ ِعن ُون[ .بقره ]159
...آنان کسانی هستند که خداوند و العنون آنان را لعن می نمایند.

اصحاب سبت

َْاب ال َّسبْت[ ...نساء ]47
 ...أَ ْو نَل ْ َعن َُه ْم َك َما ل َ َعن َّا أَصح َ...يا آنكه بر آنها مثل اصحاب سبت (شنبه) لعنت فرستيم...

ظالمین و ستمگران

ل

مراد از العنون چه کسانی هستند؟
در تفسیر برهان از حضرت صادق qنقل شده که در معرفی ایشان
فرمودند :ما اهل بیت پیامبر خدا yالعنون می باشیم.

ل

حضرت داود و حضرت عیسیe
ِ
ِ
ِ
ين َك َف ُروا ْ مِن بَنىِ إ ِسرَْ ِء َ
يسى ابْنِ َم ْريَ َم [ ...مائده ]87
ع
و
د
و
ا
د
ن
ا
س
ل
َ
َ
 ل ُ ِع َن ال َّ ِذ َُ َ
لى َ
َ
يل َع َ
از بنى اسرائيل آنان كه كافر شدند به زبان داود و عيسى بن مريم لعنت شدند...

ان
دگ
ش
عن

واژه «لعن» ریشه در قرآن دارد به طوریکه
در حدود  40آیه از قرآن کریم ،این کلمه و
مشتقات آن به کار رفته است.
وقتی با یک دید کلی به این آیات نگاه
میاندازیم ،میتوان آیات را در دو دسته
کلی زیر طبقهبندی کرد:
الف .لعنکنندگان.
ب .لعنشدگان
در ادامه به بررسی هر دسته پرداخته و نشان
میدهیم که لعنکنندگان و لعنشدگان از
منظر قرآن چه گروههایی هستند.

ان
دگ
ش
عن

لعن در قرآن

قرآن کریم در حدود بیست مورد ،فاعل لعن را خداوند متعال دانسته است .مثال:
 أُ ْول َ َين ل َ َعن َُه ُم هَّ
اللُ[ ...نساء ]52
ئك ال َّ ِذ َ
اينان آن كسانند كه خدا لعنتشان كرده است...
ب هَّ
الل ُ َعلَي ْ ِه ْم َو ل َ َعنَ ُهم[ ...فتح ]6
 َغ ِض َخدا بر آنها غضب کرد و لعنتشان نمود...

آزار عزیزان از سختترین اذیتهاست.
اذیت کنندگان خدا و رسول خدا
چه چیز پیامبر را اذیت میکند؟
َ
ين ي ُ ْؤ ُذونَ هَّ
الل َ َو َر ُسول َ ُه ل َ َعن َُه ُم هَّ
الل ُ فىِ الدُّ ن ْيَا َو ا َ
الْ ِخ َرةِ َو أ َع َّد ل َُه ْم َع َذابًا ُّم ِهينًا.
 إِ َّن ال َّ ِذ َپیامبر اکرم فرمودند :انما فاطمه بضعه منی یوذینی ما آذاها.
[احزاب ]57
فاطمه پاره ی تن من است آن چه (یا آنکه) او را بیازارد مرا آزرده است.
هر آينه كسانى را كه خدا و پيامبرش را آزار مىدهند ،خدا در دنيا و آخرت لعنت
(صحیح مسلم ،باب فضائل فاطمه)
كرده و برايشان عذابى خواركننده مهيا كرده است.
ایشان باالتر از این را نیز فرمودند؛
عالمهی طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه مینویسد:
قال رسول اهلل لفاطمه :ان اهلل یغضب لغضبک و یرضی لرضاک
اگر
پس
بیازارد،
را
او
«همه میدانیم که خدای متعال منزه است از این که کسی
خداوند از غضب تو (نسبت به کسی) غضبناک میشود واز رضایت تو ،خشنود
در آیهی مورد بحث میبینیم که خدا را در اذیت شدن با رسولش شریک فرموده
میگردد.
میفهمیم که خواسته از رسول خود احترام کرده باشد و نیز اشاره کند به این که
هر که قصد سوئی نسبت به رسول کند در حقیقت نسبت به خدا هم کرده»...

ين يَ ْكت ُ ُمونَ َما أَن َزلْنَا مِ َن الْبَيِّن ِ
َّاس فىِ ال ْ ِكتَ ِ
َات َو ال ْ ُهدَ ى مِن ب َ ْع ِد َما بَيَّن َّ ُه لِلن ِ
اب
إ ِ َّن ال َّ ِذ َأُ ْول َ َ
هَّ
ُ
ِ
َّ
ْ
ئك يَل ْ َعن ُه ُم الل َو يَل َعن ُه ُم اللعن ُون[ .بقره ]159
كسانى را كه داليل روشن و هدايتكننده ما را ،پس از آنكه در كتاب براى
مردم بيانشان كردهايم ،كتمان مىكنند هم خدا لعنت مى كند و هم ديگر
لعنتكنندگان.
مگر نه این است که پیامبر بارها و بارها ،وصی خویش را معرفی کرد؟!

اما ...اما همه را کتمان کردند.

یومالدار ،لیلة المبیت ،مباهله ،غدیر و...

من مسلمانم و معیار و میزانم در جمیع امور کتاب خدا و سخنان تراجم وحی یعنی حضرات معصومین rاست.
مرامم هم تبعیت از گفتار خدا و سیرهی حجج الهی است؛
در مورد لعن و نفرین هم تأسی به این دو معیار و میزان نموده و کسانی را که ملعونون خدا و چهارده معصوم پاک او هستند با تمام
وجود و از عمق جان ودل لعن و نفرین خواهم کرد.
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مواظب باشیم
که مشمول لعن
خود نشویم!
برگرفته از سخنان
آیت اهلل ضیاءآبادی

ما در زیارت عاشورا دو گروه را لعن میکنیم:
الف .گروه ظالمان ردهی اول که میگوییم:
ِ
الل َّ ُه َّم ال ْ َع ْن أَ َّو َل َظال ِ ٍم َظلَ َم َحقَّ مُ َح َّم ٍد َو آل مُ َح َّمد
«پروردگارا! اولین ظالمان و ستمگران به حق محمد و آل محمد را لعنت کن».

ب .آنان که پس از آنها آمده و دنبالهرو آنها گشتهاند:
َو ِ
آخ َر تَاب ِ ٍع ل َ ُه َعلَى َذلِك
از همان راه که آنها رفتهاند ،اینها هم میروند و با نافرمانیها دین خدا را به تباهی
میکشند.
ظالمان ردهی اول هم مثل ما ،ظواهر دین را حفظ میکردند! آنها هم مثل ما مسجد
و محراب و منبر داشتند؛ اذان میگفتند و نماز میخواندند و احیانا پرشورتر از ما
جمعه و جماعت داشتند چنانکه هم اکنون فرقههای مخالف مذهب ما اینچنیناند.
ولی معالوصف از روح و حقیقت دین ،عاری بودند و با لب و مغز دین میجنگیدند!
ما در زیارت عاشورا که آن را شعار خود قرار دادهایم و مکررا در مجالس خود
میخوانیم ،گروه «و آخر تابع له علی ذلک» را لعن میکنیم ،مراقب باشیم که
خودمان مشمول لعن خود نگردیم! آخر تنها خواندن و تلفظ به الفاظ که
سازندگی ندارد!
در صورتی که زیارت عاشورا خود یک مکتب تربیتی است و باید در دامن خود
قهرمانان مبارزه با کفر و الحاد و بیدینی و ظلم بپروراند و جدا برائت از دشمنان
آلمحمد rرا در دل و جانشان بنشاند.
آیا ما در همین زیارت نمیگوییم:
فَ َأ ْس َأ ُل هَّ
الل َ ال َّ ِذي أَ ْك َر َمنِي ب ِ َم ْع ِرفَت ِ ُك ْم َو َم ْع ِرفَ ِة أَ ْولِيَائ ِ ُك ْم َو َر َزقَنِي الْبَ َرا َء َة مِ ْن أَ ْعدَ ائ ِ ُكم.
«من از خدایی طلب حاجت میکنم که مرا به سبب شناخت شما [آل محمد] و
شناخت دوستان شما ،گرامی داشته و برائت و بیزاری از دشمنان شما را رزق و
روزی من گردانیده است».

آیا برائت از دشمنان آلمحمد rکه خدا آن را رزق ما قرار داده همین است که
روزی صدبار و هزار بار بگوییم« :لعنت بر یزید و شمر و سنان و خولی» و آنگاه به
همان اخالق و اعمال آلوده به رذائلی که آنها داشتهاند به دنبال کار خود برویم و
دلمان خوش باشد که اعالن برائت از دشمنان آلمحمد rکردهایم؟!
آیا معنای برائت تنفر و انزجار روحی از دشمنان دین خدا نیست؟ تنها داد و فریاد و
شعار دادن ،آن برائت قلبی و رزق روحی که خدا داده است به حساب نمیآید.

امام رضا qفرمودند:
دجال هم بيشتر است.
ادعاى
محبت و دوستی ما را دارند ،ضررشان براى شيعيان ما از ّ
ّ
بعضی از كسانی كه ّ
 به چه علّت؟حضرت پاسخ دادند:
به خاطر دوستیشان با دشمنان ما و دشمنیشان با دوستان ما.
حق و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود.
هر گاه چنين شودّ ،

8

حضرت

فاطمهw

علم لدنی

خداوند عليم از «علم لدن ّي» خويش ،به هر کس هر مقدار که اراده فرمايد عطا
ميکند .يکي از افرادي که افتخار داشت بدون تعلم ،از علوم مختلف به مقدار
کامل در سينه ذخيره داشته باشد ،فاطمه زهرا wبود .به همين خاطر زنان،
در مسائل فقهي و تفسير و غير آن به ايشان مراجعه ميکردند تا او با کليد علم
خدادادهي خويش ،گرههاي بسته و قفلهاي ناگشوده را بگشايد.
روزي زني جوان خدمت او رسيد و عرض ادب نمود:
 اي زهرا wمادري دارم در سنين کهولت که در نمازش بسيار اشتباهميکند .مادرم سؤاالتي چند دربارهي نماز دارد ،مرا نزد شما فرستاده است تا
مشکلش را حل نمايي.
 هر چه ميخواهي ،بپرس!آن زن پاسخهاي جامع و مانعي براي پرسشهايش گرفت و نزد مادر خويش
شتافت .بار ديگر با سوالي تازه باز آمد و جواب گرفت و رفت و اين کار را
چندين مرتبه تکرار کرد .فاطمه wبا صبري مثال زدني به جميع مسائل او
جواب گفت.پيک مادر پير در مرتبهاي ديگر که حضور حضرت زهراw
مشرف شد و از مکرر شدن مزاحمتش اظهار شرمساري و خجلت نمود:
 سواالتم سر به فراواني زد و مزاحمتم افزون از حد شد .بيش از اين باعثزحمت و ماللت خاطر شما نميشوم.
 خجالت نکش! هر چه دلت ميخواهد بپرس ،پاسخ بگير و بدان که من درمقابل هر پاسخ و هر جواب راهگشا که به تو ميدهم ،از اجري فراوان نزد خداي
دانايان و خالق دانشمندان برخوردار ميشوم .پس آگاه باش که هرگز خاطرم را
خستگي و دلم را تنگي ،عبد و اسير خود نميگرداند.
سائل با خرسندي از سعه صدر سيدةالنساء ،wهر آنچه براي خود و مادرش
مورد سؤال بود پيش کشيد و پاسخهاي مناسب دريافت داشت و نيک دانست
که اين ساکن شهر دانش ،دختر همان رسول خردمندي است که خود را «شهر
علم» خواند و همسر عامل و عالم او همان شخص شخيصي است که از سوي
رسول خدا «دروازه» اين شهر پر از عجائب و غرائب لقب گرفته است.
 -گوش دار تا حديثي که از زبان پدرم شنيدم بر تو عرضه بدارم:

روزي به شويم -علي -qفرمود :اي هارون من! در قيامت تمامي دانشمندان
و دانشوران اسالمي در محضر خداوند عالم و آگاه حاضر ميشوند؛ آن گاه به
اندازه علم و عمل ايشان و ج ّد و جهدي که در راه فراگيري علوم و فنون ،و
تالش و کوششي که در راه آموزش و پروررش مردم داشتهاند ،پاداشي مناسب
و اجري شايسته به آنان داده خواهد شد .سپس خلعتي بهشتي به آنان عطا
ميگردد تا از ديگران ممتاز و معلوم شوند.
 اي بانوي عالم و داناي دين! در حقم دعا فرما تا من نيز توان علم و توفيقعمل بيابم.
اين زن تشنه و طالب علم در شمار دانشجويان و دانشآموختگان مکتبخانه
فاطمه wدرآمد و چون فضّ ه و اسما ،قطرهاي از درياي دانش و بينش فاطمه
 wرا نوشيد ،و جامه آن جهاني پوشيد .و بر اين سر غيب شهادت داد« :آنان
که ميدانند با کساني که نميدانند برابر نيستند».

همین اآلن عرض ادب کن!
پيامبر yفرمود:
«يا فاطمه ،هر کس
به تو صلوات فرستد
خداوند او را ميآمرزد،
و من هر جاي بهشت
باشم او را به من
ميرساند».
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بَ َ ُ َ
َّ َ ِّ لَىَ
َ
ْ
َّ
ِّ ِّ َ َ َ َ َّ
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ُ
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الز ْه َ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ ِ
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امام حسن

عسکریq

یک مسیحی نسبت به خاندان اهلبیت rاز
دیگر مسلمین عارفتر است.

ديدار از خانوادهاى مسیحی

الحمدهلل
الذی جعل
النصرانی
اعرف
بحقنا من
المسلمین!

يكى از راويان حديث حكايت میكند:
روزى در محضر حضرت ابومح ّمد ،امام حسن عسكرىqبوديم،
يكى از مأمورين خليفه وارد شد و گفت :خليفه پيام داد كه أنوش
نصرانى ،يكى از بزرگان نصارى در شهر سامراء که دو فرزند پسرش
مريض و در حال مرگ هستند ،تقاضا كرده كه برويم و براى سالمتى
ايشان دعا كنيم .اكنون چنانچه مايل باشيد ،نزد آنان برويم تا در نتيجه
به اسالم و خاندان نب ّوت ،خوش بين گردند.
امام qاظهار داشت :شكر و سپاس خداوند متعال را كه این فرد
نصرانی را نسبت به ما خانواده اهل بيت از ديگر مسلمين عارفتر
قرار داد.
سپس حضرت آماده حركت شد ،لذا شترى را مهيّا كردند و امام
 qسوار شتر شد و رهسپار منزل وی گرديد.
متوجه
همين كه حضرت نزديك منزل أنوش نصرانى رسيد ،ناگهان
ّ
شديم أنوش سر و پاى برهنه به سوى امام qمىآيد و كتاب انجيل
را بر سينه چسبانده است ،همچنين ديگر روحانيّون نصارى و راهبان،
اطراف او در حال حركت هستند.
چون جلوى منزل به يكديگر رسيدند ،أنوش گفت :اى سرورم! تو
را به حقّ اين كتاب ،كه تو از ما نسبت به آن آگاه تر هستى و تو از
درون ما و آئين ما م ّطلع هستى ،آنچه را كه خليفه پيشنهاد داده است
انجام بده ،همانا كه تو در نزد خداوند ،همچون حضرت عيسى مسيح
 qهستى.
امام حسن عسكرى qبا شنيدن اين سخنان ،حمد و ثناى خداوند
را به جاى آورد و سپس وارد منزل نصرانى شد و در گوشهاى از اتاق
نشست.
جمعيّت همگى سر پا ايستاده و محو تماشاى جالل و عظمت فرزند
رسول خدا yبودند ،بعد از لحظاتى حضرت لب به سخن گشود و
اشاره به يكى از دو فرزند مريض نمود و اظهار داشت:
اين فرزندت باقى مىماند و ترسى بر آن نداشته باش؛ و امّا آن
ديگرى تا سه روز ديگر مىميرد ،و آن فرزندت كه زنده مىماند
مسلمان خواهد شد و از مؤمنين و دوستداران ما اهل بيت قرار
خواهد گرفت.
أنوش نصرانى گفت :به خدا سوگند ،اى سرورم! آنچه فرمودى حقّ
است و چون خبر دادى كه يكى از فرزندانم زنده مىماند ،از مرگ
ديگرى واهمهاى ندارم و خوشحال هستم از اين كه پسرم اسالم
مىآورد و از عالقهمندان شما اهل بيت رسالت قرار مىگيرد.
يكى از روحانيّون مسيحى ،أنوش را مخاطب قرار داد و گفت :اى
أنوش ! تو چرا مسلمان نمى شوى؟
پاسخ داد :من اسالم را از قبل پذيرفتهام و نيز مواليم نسبت به من
آگاهى كامل دارد.
در اين موقع ،حضرت ابومح ّمد ،امام عسكرى qاظهار نمود:
چنانچه مردم برداشتهاى سوئى نمىكردند ،مطالبى را مىگفتم و
كارى مىكردم كه آن فرزندت نيز سالم و زنده بماند.
أنوش گفت :اى موال و سرورم! آنچه را كه شما مايل باشيد و صالح
بدانيد ،من نيز نسبت به آن راضى هستم.
راوی حدیث میگويد :يكى از پسران أنوش نصرانى همين طور كه
امام qاشاره كرده بود ،بعد از سه روز از دنيا رفت و آن ديگرى
پس از بهبودى مسلمان شد و جزء يكى از خادمين حضرت قرار
گرفت.
مدينة المعاجز ،ج  ،7ص  ،670حدیث 2655
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نشانههایی از امام بعدی

با این سه نشانه امامت را بشناس!

شخصى به نام ابواالديان حكايت نمايد:
مدّتى خدمتگزار مواليم امام حسن عسكرى qبودم و از طرف حضرت ،پيامها و
نامههاى او را به شهرهاى مختلف براى اشخاص مىبردم و تحويل مىدادم.
در آن هنگام كه حضرت را مسموم كردند و در بستر بيمارى بود ،خدمت ايشان شرفياب
شدم ،نامههائى را تحويل من داده و فرمودند :اين نامهها را به شهر مدائن مىبرى و به دست
صاحبانش مىرسانى.
و سپس در ادامه فرمايش خود افزودند :رفت و برگشت تو مدّت پانزده روز طول مىكشد،
متوجه غوغائى خواهى شد كه مردم و دوستان ما
هنگامى كه به شهر سامراء بازگردی،
ّ
در حال شيون مىباشند و چون به منزل وارد شوى جنازه مرا روى سكوئى براى غسل و
كفن مىبينى.
به حضرت عرضه داشتم :اى سيّد و اى سرورم! چنانچه خداى نخواسته چنين شود ،به چه
كسى مراجعه نمايم؟
امام qفرمود :هركس كه مطالبه نامههاى مرا از تو نمايد و خصوصيّات آنها را بيان
حجت خدا و جانشين من خواهد بود.
كند ،او ّ
عرضه داشتم :ياابن رسول اللهّ ! نشانهاى ديگر بفرما؟
حضرت فرمود :هركس بر جنازهام نماز بخواند.
گفتم :عالمتى ديگر بفرما؟

چگونه باور میکنی که خداوند برای زمین خلیفه تعیین کند،
اما آن خلیفه به زبان مردم ناآشنا باشد؟!

تکلم امام به همه زبانها

نصیر ،یکی از خادمان حضرت میگوید:
بارها امام عسكرى qرا مىديدم كه با غالمانش كه رومى و تركى بودند ،به زبانهاى
آنها سخن مىگويد.
تعجب مىكردم و مىگفتم :كسى نديده است كه حضرت ،به آن
از اين مسأله خيلى ّ
سرزمينها برود .پس چگونه به زبان آنها سخن مىگويد.
ناگهان امام qرو به من كرد و فرمود:
حجتش را از ساير مردم امتياز داده ،و معرفت و شناخت هر چيز را به وى عطا
خداوند ّ
حجت
نموده ،و او تمام زبانها و تمام اسباب و حوادث را مىداند .اگر اين گونه نبود ،ميان ّ
خدا و ساير مردم ،فرقى وجود نداشت.

فرمود :بدون آن كه كيسه و هميان را مشاهده كند مىداند كه در آن چيست و
چه مقدار مىباشد.
من در آن موقعيّت از هيبت و عظمت حضرت واهمه كردم و ديگر چيزى سؤال
نكرده و به همراه نامهها عازم شهر مدائن شدم و نامهها را به دست صاحبان آنها
رساندم و جواب آنها را دريافت كرده و روز پانزدهم به شهر سامراء وارد شدم.
هنگامی که نزديك منزل امام حسن عسكرى qرسيدم ،غوغاى عجيبى را
مشاهده كردم و مردم در اطراف منزل حضرت در حال شيون و گريه بودند.
وقتى وارد منزل شدم جنازه مط ّهر حضرت را در حال كفن پوشاندن ديدم و برادر
حضرت [به نام جعفر ك ّذاب] جلوى درب منزل امام حسن عسكرى qايستاده
بود و مردم اطراف او تج ّمع كرده بودند.
من با خود گفتم :اگر اين شخصى كه من او را به عرق خوارى و قماربازى
مىشناسم ،امام و رهبر مسلمين گردد هيچ ارزشى نخواهد داشت.
به هر حال جلو آمدم؛ پس از سالم ،تسليت گفتم.
ولى او چيزى از اموال و نامهها را مطرح نكرد.
پس از گذشت مدّتى ،عقيل غالم و پيشخدمت حضرت امام حسن عسكرى
 qآمد و به جعفر گفت :برادرت را كفن پوشانديم و آماده نماز است.
جعفر به همراه ع ّدهاى از شيعيان و دوستان وارد منزل شدند ،در حالى كه جنازه
مط ّهر حضرت عسكرى qدر گوشهاى نهاده شده بود.
جعفر جلو رفت و آماده نماز شد؛ و چون خواست ا ّولين تكبير نماز را بگويد،
ناگهان كودكى زيبا روى و گندمگون با موهاى كوتاه وارد شد و عباى جعفر را
گرفت و كنار كشيد و سپس اظهار داشت:
اى عمو! عقب برو ،چون كه من سزاوار نماز بر پدرم مىباشم.

 اين طور كه نمىشود! بايد از اين سرگردانى آسوده شويم. درست است برادران .بايد بدانيم بعد از او پرچم دست چه كسى خواهد بود؟ آرى؛ اما چگونه؟هر كس از گوشهاى چيزى مىگفت .همهمه عجيبى در آن جلسه حكمفرما بود .سرانجام
كسى با صداى بلند گفت:
 دوستان ،ساكت .خواهش مىكنم سكوت را رعايت كنيد .اينگونه كه نمىشود به نتيجهرسيد .من پيشنهادى دارم .نظر من اين است كه شخصى را براى بررسى اوضاع به آن جا
بفرستيم .بدين ترتيب هم از شك و دودلى بيرون مىآييم و هم تكليفمان روشن مىشود.
اعضاى جلسه به يك ديگر نگاه مىكردند .از برق چشمهايشان پيدا بود كه همگى
موافقاند .يكى از آنان گفت:
 -درست است؛ اما چه كسى را بفرستيم؟

بحاراالنوار ،ج ،50ص ،332حدیث.4

پرسش و پاسخ
من همه امامان را قبول دارم ،به جز یکی...
فقط یکی از امامان را قبول ندارم.
اما بقیه را دوست دارم.
در عزایشان ،غمگین و در شادیهایشان خوشحالم.
با دوستانشان دوست و با دشمنانشان دشمن هستم.

چه ایرادی دارد؟!

يكى از شيعيان ،نامهاى به امام عسکری qنوشته و سؤال كرد :با كسانى كه در امامت موسى
كاظم qمتوقف شدهاند و پس از آن به امامت هيچ يك از ائمه قائل نشدهاند ،چگونه رفتار كنيم؟
آنها را دوست بداريم يا از آنها بيزارى بجوييم؟
حضرت در پاسخ فرمود:
به آنها ترحم نكن كه خدا نیز به آنها رحم نمیكند .از آنها بيزارى بجوى .من
از آنها بيزار هستم و تو هم آنان را دوست مدار .به عيادت مريضانشان نرو و در
تشييع جنازه آنها حاضر نشو و بر مردگانشان نماز نخوان.
حال كسى كه امامى را انكار مىكند و كسى كه فردى را امام مىداند كه امام نيست ،يكى مىباشد.
چنانچه حال كسى كه خدا را سه تا مىداند ،با كسى كه خدا را انكار مىكند ،مساوى است .منكرين
آخر ما ،مانند منكرين ا ّول ما هستند .و كسى كه بر ما اضافه مىكند ،همانند كسى است كه از عدد
ما كم مىكند.
وسايل الشيعه ،ج ،18ص ،565حديث.40

كافى ،ج ،1ص ،509حدیث.11

روایتی از شناسایی امام

جعفر كنار رفت و رنگ صورتش دگرگون شد ،سپس كودك جلو آمد و بر
جنازه مط ّهر امام حسن عسكرى qنماز را اقامه و ایشان را نزد قبر پدرش دفن
ب نامههايى كه همراه تو مىباشد
نمود .بعد از آن رو به من کرده و فرمودند :جوا 
را به من بده.
من هم آنها را به او دادم و با خود گفتم :اين دو نشانه! فقط هميان باقى مانده است.
سپس به سوى جعفر رفتم و او در حال آه كشيدن بود ،نگهبان به او گفت :آن
كودك چه كسى بود تا او را تنبيه كنم ،پاسخ داد :تا كنون او را نديدهام و
نمىشناسم.
نشسته بودم كه عدهاى از اهل قم آمدند و سؤال از حسن بن علىeكردند .به
آنان گفته شد که ایشان وفات كرده است .سؤال كردند بعد از او كيست؟ بعضى
از مردم به جعفر اشاره کردند .پس بر او سالم كردند و او را تعزيت داده و گفتند:
همراه ما نامهها و اموالى است به ما بگو كه نامهها از چه اشخاصى و اموال آن
چه مقدار است؟
آنگاه جعفر ايستاد و با عصبانيت لباسهايش را تكان داد و در حالیکه با خود
مىگفت« :ازما علم غيب مىخواهند!» خارج شد.
در اين هنگام خادم آمد و گفت با شما نامههاى فالنى و فالنى و فالنى است و
هميانى هم هست كه در آن هزار دينار میباشدكه ده دينار آن طالست.
آنان نامهها و اموال را به او دادند و گفتند كسى كه تو را براى گرفتن مال فرستاده،
او امام است ،به خاطر اينكه هر چه گفتى مطابق با واقع بود.
در اينجا به درستى آنچه كه امام عسكرى qراجع به هميان فرموده بود ،رسیده
و امام بعدی را شناختم.

دوباره حاضران به همديگر نگاه كردند .همان
شخصى كه پيشنهاد كرده بود ،گفت :
 به نظر من« ،كامل» ،فرزند ابراهيم مدنى آدم خوبو مطمئنى است.
كامل گفت :صبر كنيد! چرا من؟
 كسى را از تو بهتر سراغ نداريم .هم زيركى و همهوشيار .سرد و گرم روزگار را هم چشيدهاى و به
اندازه كافى تجربه دارى.
 ولى. ... ديگر ولى و اما ندارد ،قبول كن. ...فرداى آن روز ،بار سفر را بست و از كوفه به سامرا
رفت .با اين كه اول تمايل چندانى نداشت ،اكنون
خوشحال بود و از اينكه از سوى مردم كوفه ،عازم
چنين ماموريت مهمى بود ،به خود مىباليد .با خود

مىگفت :مسلما كسى كه همچون من لياقت و
معرفت داشته باشد ،اهل بهشت است.
هنگامى كه به سامرا رسيد ،شروع به پرسوجو كرد.
گروهى با شنيدن نام امام سكوت اختيار مىكردند و
گروهى نيز از ترس حكام ظالم ،از محل امام اظهار
بىاطالعى مىكردند .در نهايت پس از جست وجوى
بسيار ،منزل امام حسن عسكرىqرا يافت و به
حضورش رسيد .با ديدن ايشان تمامى رشتههايش
پنبه شد .آخر او لباس سفيد و لطيفى پوشيده بود .با
خود انديشيد :عجب! يعنى وى پسر امام هادىq
است؟ و بايد شيعيان ايشان را پيشواى خود بدانند؟
دوباره نگاهش كرد و به فكر فرو رفت و با خود
گفت :هنگامى كه حضرت چنين لباس لطيفى
مىپوشد ،چگونه از ما مىخواهد كه سعى كنيم مثل

فقيران و افراد كم درآمد جامعه لباس بپوشيم؟
در همين فكرها غوطهور بود كه امام حسن عسكرى
 qبا مهربانى نگاهش كرد .آن گاه آستين لباسش
را كمى باال زد و فرمود :كامل ،نگاه كن!
كامل كه ديد او لباس خشنى را زير آن لباس نرم
پوشيده ،تعجب كرد .پيش از اين كه حرفى بزند،
امام فرمود:
 اين لباسى كه در ظاهر مىبينى  ،براى حفظموقعيت اجتماعى شما شيعيان است و اين كه زير
پوشيدهام ،براى خودم و خداست.
از افكار نادرستى كه سراغش آمده بود ،شرمنده شد
و پى برد كه او امام بر حق و جانشين حقيقى امام
هادى qاست.
حیات پاکان ،مهدی محدثی
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نگاهی متفاوت به ماجرای صلح امام

حسنq

براي کسي که در تاريخ زندگاني امام حسن qمطالعه داشته باشد ،روشن است که اين مرحله
از زندگاني آن بزرگوار جانکاهترين و در عين حال حساسترين مرحله دوران زندگاني آن
بزرگوار به شمار ميرود.
اقدام آن امام معصوم در صلح با معاويه با پيامدها ،اعتراضها و تفسيرهاي گوناگوني که در طول
قرنها در گذشته و حال به دنبال داشته ،آن را به عنوان يکي از مهمترين حوادث تاريخ اسالم ثبت
کرده و نويسندگان اسالمي در تجزيه و تحليل آن کتاب های بسیاری نوشته و تاليف کردهاند.
در این مقال قصد داریم به گونه ای متفاوت نگاهی اجمالی به این واقعه بیاندازیم.

1

پیشنهاد

پول
قدرت
شهوت

پیشنهاد وسوسه انگیز

معاويه براي جمعي از بزرگان نامه و پيک مخصوص فرستاده و براي کشتن امام
حسن qبه دست آنان سه جايزهي بزرگ تعيين کرده بود:
 .1دويست هزار درهم.
 .2فرماندهي لشکري از لشکريان شام.
 .3ازدواج با يکي از دختران خود.
با رسیدن این مطلب به گوش امام ،qایشان ناچار شده بودند همیشه در زير
جامهي خود زره بپوشند ،و بدون آن زره در اجتماعات حاضر نمیشدند.
نقل شده که يکي از آن بزرگان! نيز در حال نماز تيري به سوي آن حضرت رها کرد
که به خاطر همان زره ،در بدن آن حضرت کارگر نشد.

3

دعوت بی پاسخ!

4

یک میلیون درهم رشوه!

5

درخواستهاي مکرر

همينکه خبر حرکت معاويه به طرف عراق منتشر شد و به گوش امام
دعوت
مجتبي qرسيد آن بزرگوار بر فراز منبر رفت و پس از حمد و
به پدرم ثناي خدا مردم را براي جنگ با معاويه دعوت کرد .ولي هيچ کدام از
رحم
اصحاب آن بزرگوار جوابي نگفتند!
نکردید! عدي بن حاتم از پاي منبر بلند شد و گفت:
من که...
سبحان اهلل! عجب مردم بدي هستيد ،امام شما ،فرزند پيغمبر شما،
شما را براي جهاد دعوت ميکند و جواب او را نميگوئيد؟! مردان
شجاع شما کجا رفتند؟ آيا از غضب خدا نميترسيد؟ از ننگ و عار
پروا نداريد؟!

2

نقشه ترور

جمعي از رؤساي قبايل پنهاني به
ترور
معاويه نامه نوشته و فرمانبرداري
ترور خود را در برابر وي به اطالع
تضمینی او رسانده و او را به حرکت به
سوي کوفه تشويق ميکردند ،و
تسليم امام و يا ترور آن حضرت
را در وقت ورود معاويه به کوفه
ضمانت کرده بودند.

پس از اين گفتارها بود که عدهاي برخواستند و با عدي بن حاتم
موافقت نمودند.
امام حسن qبه آن مردم فرمود:
اگر راست ميگوئيد به جانب لشگرگاه من حرکت کنید! ولي من
ميدانم که شما به وعدهي خود وفا نخواهيد کرد ،چنان که نسبت به
آن کسي که از من بهتر بود [يعني اميرالمؤمنين ]qوفا نکرديد،
من چگونه به گفتههاي شما اعتماد کنم در صورتي که خودم ديدم
با پدرم چه عملي انجام داديد؟!

عبيداهلل بن عباس فرمانده يکي از لشگرهايي بود که امام حسن  qاو را به جنگ معاويه فرستاده بود.
رشوه
وقتي معاويه يک ميليون درهم به او وعده داد ،لشگر را در ميان ميدان رها کرده و به طرف معاويه رفت!
دین حتي بعضي از اطرافيان حضرت و مردم کوفه به معاويه نامههاي متعدد نوشتند که ،اگر خواسته باشي ما حسن بن علي qرا دست بسته تحويل
فروشی تو ميدهيم؛ معاويه نيز همين نامهها را براي امام حسن qفرستاد و ضمن اشاره به بيوفايي ياران آن حضرت و بيکسي ايشان ،پيشنهاد صلح
داد.

صلح

فقط
صلح

12

معاويه دست بردار نبود ،مکرر در مکرر
درخواست صلح داشت ،و اين چيزي بود که
در سر زبانها افتاده بود و مردم ميشنيدند که
معاويه خواستار صلح است ولي امام نه.
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کیفیت

چک
سفید

صورت پیشنهاد

معاويه براي صلح کاغذي سفيد و امضاء شده براي امام فرستاد .همراه
با آن نامهاي هم نوشت .او در آن نامه قسم خورده و خدا و رسولy
را گواهی گرفت که هر عهدي را امام بگويد او عامل باشد.
در نامه به عهدي محکم از جانب خدا قسم خورد و تعهد کرد هرگز
با امام دشمني نکند و با او مخالفتي ننمايد و به کارشان زياني نرساند.
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موارد مندرج در صلح نامه

* امام حسن qحکومت و زمامداري را به معاويه واگذار کند به شرط آنکه او طبق
مفاد
دستور قرآن مجيد و روش پيامبر yرفتار کند.
* بعد از معاويه ،خالفت از آن امام حسن qخواهد بود و اگر براي ایشان حادثهاي
به دین پدرم عمل کن! پيش آيد امام حسین qزمام امور مسلمانان را در دست ميگيرد .و معاويه حق ندارد
پدرم را ناسزا نده! کسي را به جانشيني خود انتخاب کند.
محبین پدرم را آزاد بگذار! * بدعت ناسزا گفتن و اهانت نسبت به اميرمؤمنان qو لعن کردن آن حضرت در حال
نماز متوقف گردد.
* معاويه تعهد ميکند که تمام مردم اعم از سکنه شام و عراق و حجاز؛ از هر نژادي که
باشند؛ از تعقيب و آزار وي در امان باشند؛ و از گذشته آنها صرف نظر میکند و احدي
از آنها را به واسطه فعاليتهاي گذشتهشان بر ضد حکومت معاويه ،تحت تعقيب قرار
نمیگیرند.
* معاويه تمام ياران حضرت علي qرا در هر کجا که هستند ،امان ميدهد که هيچيک
ذلیل شدیم!
از آنها را نيازارد و جان و مال و خانواده آنان در امان است.
پس از پذیرش صلح از جانب امام حسن،q
اعتراض
* معاويه حق ندارد خود را اميرالمؤمنين بنامد.
فردی نزد ایشان رفت و آن بزرگوار را مورد عتاب
مردم
و سرزنش قرار داده ،گفت:
اي فرزندان رسول خدا ما را سرافکنده و خوار
کوفه
کردي ،و ما شيعيان را بردهي ديگران کردي؟
را
امام qفرمود :براي چه؟
خوب
شناختهام آن مرد گفت :بدان جهت که کار را به اين طاغوت
واگذار کردي؟
من امام شما هستم!
فرمود:
امامq
کسی از امام پرسید:
علت
به خدا سوگند من کار را به معاويه واگذار نکردم جز
اي فرزند رسول خدا چرا با اينکه ميدانستي حق با شماست
بدان جهت که ياوري نيافتم ،و اگر ياراني مييافتم،
اگر او
با معاويهي گمراه و ستمگر صلح کردي؟
شب و روز با او ميجنگيدم تا وقتي که خدا ميان
امام
حضرت فرمودند:
من و او حکم کند ،ولي من مردم کوفه را شناخته
و آزمودم.
است ،وقتي من از جانب خداي تعالي امام هستم نميتوان مرا در
افراد فاسد به کار من نمیآیند؛ اينان پايبند به وعده
دیگر علت کاري که کردهام چه صلح و چه جنگ تخطئه کرد ،اگر چه
را چرا
و قول و کردار خود نيستند ،اينان به ما سخناني
سر کاري که کردهام براي ديگران روشن و آشکار نباشد.
ّ
در وفاداري ميگويند ،و دلهايشان با ماست ،ولي
میپرسی؟ آيا خضر را نديدي که وقتي آن کشتي را سوراخ کرد ،و
شمشيرهاشان علیه ماست.
آن پسر را کشت ،و آن ديوار را بر پا داشت ،کار او مورد
سر آن را نميدانست،
چون
گرفت
قرار
q
موسي
اعتراض
ّ
تا اینکه وقتي علت را به او گفت راضي گشت .کار من هم
همینگونه است .شما به خاطر اينکه ِس ّر کار ما را نميدانيد
مرا هدف اعتراض قرار دادهايد ،در صورتي که اگر اين کار
را نميکردم احدي از شيعيان ما بر روي زمين باقي نميماند،
و همه را ميکشتند.
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سرانجام

پیمان شکنی معاویه

پس از انعقاد پيمان صلح ،طرفين همراه قواي خود وارد کوفه شدند و در مسجد
بزرگ اين شهر گرد آمدند .مردم انتظار داشتند مواد پيمان ،طي سخنرانيهائي از
ناحيه رهبران دو طرف ،در حضور مردم ،تأييد شود تا جاي هيچ گونه شک و
ترديدي در اجراي آن باقي نماند.
اين انتظار بيجا نبود ،ايراد سخنراني جزو برنامه صلح بود ،لذا معاويه بر فراز منبر
نشست وخطبهاي خواند و طي آن چنين گفت:
«من بخاطر اين با شما نجنگيدم که نماز و حج بجا آورده و زکوة بپردازيد چون
ميدانم که اينها را انجام ميدهيد؛ بلکه براي اين با شما جنگيدم که شما را مطيع
خود ساخته و بر شما حکومت کنم»!
آنگاه گفت« :آگاه باشيد که هر شرط و پيماني که با حسن بن علي qبستهام زير
پاهاي من است ،و هيچ گونه ارزشي ندارد»
بدين ترتيب ،معاويه تمام تعهدات خود را زير پا گذاشت و پيمان صلح را آشکارا
نقض نمود.
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فضائل
ما حسینی هستیم؛ مبارزه میکنیم ...ما حسنی هستیم؛ مدارا میکنیم...

جنگ یا صلح؟!
محمد ابراهیم کلباسی

در مواقعی از زندگی مخصوصاً در هنگام تصمیمگیریهای
مهم به دنبال تکیهگاهی هستیم تا با تکیه بر آن تصمیم خود را
ات ّخاذ نماییم .این امر دارای وجوه مثبت و منفی است که بررسی
آن میتواند در تصمیمات آتی ،ما را یاری نماید.
اگر به کالبدشکافی تصمیمات خود بپردازیم میبینیم که اکثر
ما عالقمند هستیم که در تصمیمگیری تنها نباشیم؛ چرا که از
انتخاب غلط پرهیز داریم .یک طرف قضیه این است که مایلیم
به انتخاب درست برسیم و دچار مشکالت انتخاب غلط نگردیم
و طرف دیگر این است که از مالمت و سرزنش دیگران هراس
داریم و تنهایی تصمیم گرفتن مسؤولیت اشتباه را کام ً
متوجه
ال
ّ
شخص ما میکند .بنابراین به سراغ تکیه گاه میرویم .وجه
مثبت این کار مشاوره گرفتن و استفاده از تجربیات صحیح
دیگران است که در مطلوب بودن آن ّ
شکی نیست .وجه منفی
این روش این است که بعضی اوقات تکیهگاه درستی انتخاب
نمینماییم و یا «تکیهگاه سازی» میکنیم .انتخاب اشتباه یعنی
رفتن به سراغ افرادی که صالحیت مشاوره دادن را ندارند و
تکیهگاه سازی یعنی ایجاد مشابهت میان وضعیّت خود با وضعی
که با آن مشابه نیست.
از تکیهگاههای مهم و بلکه قابل ات ّکاترین آنها معصومین
rهستند .بیشک اگر در کاری با امام معصوم مشورت
معرفی مینمایند و این مشاوره با هیچ
شود بهترین تصمیم را ّ
مشاورهی دیگری قابل مقایسه نیست.
امّا ما گاهی خودمان ابتدائاً اقدام نموده و «تصمیم خود» را به
آنان منسوب مینماییم بدون اینکه «تأیید» آنان را داشته باشیم؛
این یعنی پرتگاه!
به این مثال دقّت نمایید:
اگر در روزگار ما فرماندهی لشگری بفهمد که وقت اذان ظهر
شده است ،آیا حق دارد ع ّدهای سرباز را جلوی خود صف کند
تا فدای او و دیگر یارانش شوند و خود به نماز بایستد؟
اگر این فرمانده در توجیه کار خود بگوید امام حسین qدر
روز عاشورا چنین کردند آیا پذیرفتنی است؟
در این مثال اشتباه فرمانده بسیار واضح است .اینکه چرا
السالم چنین نمودند را باید از خود ایشان پرسید،
ابیعبداهلل علیه ّ
البته در اینکه این کار درست بوده است حرفی نیست زیرا
عصمت ائ ّمهrمفروض است ،امّا اینکه در چه شرایطی این
کار جایز است را ما میدانیم؟
جنگهایی بوده است که امیرالمؤمنینqهمراه سپاه خود
جنگیدهاند و نماز به آخر وقت افتاده است .حال شرایط
فرماندهی جنگ آن است یا این یا اص ً
ال به صورت س ّومی است؟
جواب این سؤال را همان معصومین rباید بفرمایند ،زیرا ما
شرایط را نمیدانیم – نه شرایط دقیق خود را و نه شرایط دقیق
14
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آنها را (به شرایط خود نیز به صورت کامل واقف نیستیم) – و
اینکه خودمان علّت تصمیم حضرات را با شواهد تاریخی کشف
نماییم لزوماً صحیح نیست ،زیرا تمامی شرایط را نمیدانیم و از
انگیزه امام بیا ّطالع هستیم ،بنابراین امکان مشابهسازی شرایط
دیگر را با شرایط امام نداریم و مشابهسازی ما قطعاً غلط است.
اگر امروز به فردی والیت عهدی یک ظالم پیشنهاد شد آیا
بپذیرد یا نه؟
اگر پیشنهاد شد که خلیفهی به حق شود ولی به سیرهی دو ظالم
عمل کند ،آیا نپذیرد و «خانهنشینی» را انتخاب نماید در حالی
که به مردم ظلم میشود یا دروغ مصلحتی بگوید که به سیرهی
آنان عمل خواهم کرد و سپس با نقض آن به اصالح جامعه
بپردازد.
اساساً قیاس فعل ما با فعل معصوم قیاسی باطل است ،هر عمل
آنها در طول حیات شریفشان بالشک صحیح و مورد رضایت
خداوند متعال بوده است ،امّا این مطلب جواز الگوگیری را به ما
نمیدهد ،مگر خود اجازه دهند.
پیامبر اکرم yدستور فرمودند درب تمامی خانهها به مسجد
الن ّبی باید مسدود شود مگر درب خانهی امیرالمؤمنین و
صدّیقهی طاهره .wحال اگر کسی پیش خود بگوید که
نمیخواهم از این فضیلت محروم شوم و یا آنچه امیرالمؤمنین
 qانجام دهند قطعاً بهتر است و با این «تکیهگاه» که ایشان
اسوهی من هستند درب خانهاش را به مسجد باز بگذارد ،آیا کار
درستی انجام داده است؟
ما باید تابع معصومین باشیم ،این یعنی در امور خود طبق
دستورات آنان عمل کنیم ولی الگوگیری بدون جواز فعل
ماست و اجازهی منسوب کردن فعل خود به آنان را نداریم.
روشن است در مواردی که روایتی از امام وجود دارد مبنی بر
جواز تبعیّت در فعلی خاص ،عمل به آن فعل مجاز و مطلوب
است و تبعیّت از امام به حساب میآید؛ مانند آموزش طریق
خواندن نماز امیرالمؤمنین یا سایر ائ ّمه و سفارش به خواندن
آنها یا تعلیم دعا و تو ّسل یا عملی مانند حجامت و غیر آن.
نتیجه آنکه:
 -1آنجا که روایت صریح و صحیحی در انجام کاری مشابه
معصومین rنداشته باشیم ،مج ّوز اقتدا به آنان در آن فعل را
نداریم و طبیعتاً امکان منسوب نمودن فعل خود به آنان و توجیه
کار خود را نخواهیم داشت و انجام فعل مشابه یا فعل متفاوت با
فعل امام ،بستگی به شرایط شرعی ،عرفی و اقتضائات ما دارد.
-2نحلیل افعال ائ ّمه rهنگامی که از قصد و علّت کارشان به
ما ا ّطالع ندادهاند برای ما جایز نیست و آنچه یک «تحلیلگر»
بگوید یک حدس و گمان است که امکان خطا دارد و بنابراین
تکیه به آن کاری غلط و ظلم به امام است.

امام حسن

مجتبیq

داستان مرد شامی را شنیدهای؟

یکی از روزهایی که به مدينه رفته بودم ،مردي را ديدم که بر مرکبی سوار است کا تا آن روز زيباتر و خوش لباستر از او نديده
بودم و مرکبي هم بهتر از مرکب او مشاهده نکرده بودم ،من از آن مرد خوشم آمد و از شخصي پرسيدم :اين مرد کيست؟
گفتند :حسن بن عليبنابيطالب rاست!
در اين وقت سينهام پر از کينه شد و نسبت به عليبنابيطالب qرشک و حسد بردم که فرزندي اينگونه داشته باشد ،از اين
رو نزد او رفته و بدو گفتم :تو پسر ابوطالب هستي؟
فرمود :من پسر فرزند اويم!
تا پاسخ او را شنیدم شروع کردم به دشنام او و پدرش تا جايي که ميتوانستم!
هنگامی که سخن من تمام شد ،آن حضرت رو به من کرده ،فرمود:
اي پيرمرد گمان دارم که غريب اين شهر هستي ،و شايد اشتباه کردهاي ،پس اگر درصدد جلب رضايت ما هستي از
تو راضي شويم! و اگر چيزي از ما بخواهي به تو ميدهيم ،و اگر راهنمايي و ارشاد خواهي ارشادت کنيم ،و اگر براي
برداشتن بارت از ما کمک خواهي بارت را برداريم و اگر گرسنهاي سيرت کنيم ،و اگر برهنهاي بپوشانيمت ،و اگر
نيازمندي بينيازت گردانيم ،و اگر آوارهاي در پناه خويشت گيريم ،و اگر خواستهاي داري انجامش دهيم!
دوست داریم که مرکب و بار و بنهات را به خانهي ما انتقال دهي و تا وقتي که قصد رفتن داري مهمان ما باشي.
چون آن مرد سخن آن حضرت را شنيد گريست و آنگاه گفت:
«اشهد انک خليفة اهلل في ارضه ،اهلل اعلم حيث يجعل رساالته ،و کنت انت و ابوک ابغض خلق اهلل الي و اآلن انت احب
خلق اهلل الي»
گواهي دهم که به راستي تويي خليفهي خدا بر روي زمين و خدا خود داناتر است که رسالتهاي خود را در چه جايي قرار
دهد و تو و پدرت مبغوضترين خلق خدا نزد من بوديد و تو اکنون محبوبترين خلق خدا پيش مني!
و سپس آن مرد به خانهي امام حسن qرفت و تا وقتي که در مدينه بود مهمان آن حضرت بود ،و از دوستداران آن خاندان
گرديد.

تصحیح اعتقاد مردم چقدر ارزش دارد؟
مردي از شيعيان براي امام حسن qهديهاي آورده بود .آن جناب به او فرمود:
در مقابل این هدیه ،کداميک از اين دو را ميخواهي؟ هديهاي بيست برابر به ارزش بيست هزار
درهم بدهم يا بابي از علم را برايت بگشايم تا به وسيلهي آن بر فالن مرد ناصبي که دشمن ما خاندان
است ،غلبه پيدا کني و شيعيان روستاي خود را که اعتقاد ضعيفي دارند را از دست گفتار او نجات
دهي؟
اگر آنچه بهتر است انتخاب کني من هم بين دو جايزه جمع ميکنم (بيست هزار درهم و باب علم)
اما در صورتي که در انتخاب اشتباه کني به تو اجازه ميدهم که يکي را براي خود بگيري.
آن فرد شیعه عرض کرد :آیا ثواب مغلوب کردن یک ناصبی و نجات دادن شيعيان ضعيف ،مساوي
با همان بيست هزار درهم است؟
امام حسن qفرمود :ثواب آن بيست هزار برابر بهتر از تمام دنيا است.
 در اين صورت چرا آن قسمتي را که ارزشش کمتر است انتخاب کنم ،همان باب علم را اختيارمينمايم.
حضرت مجتبي qفرمود :بهترين انتخاب را کردي!
ایشان باب علمي که وعده داده بود به او تعليم نمود و بيست هزار درهم نيز اضافه به او پرداخت.
آن فرد از خدمت امام حسن qمرخص شد ،در قريه خود با آن مرد ناصبي روبرو شد و مشغول
بحث و گفتگو گرديد ،تا او را مجاب و مغلوب نمود ،اين خبر (مغلوب شدن مرد ناصبي) به حضرت
امام حسن qرسيد.
روزي آن مرد شرفياب محضر مقدس امام حسن qشد ،حضرت به او فرمود :هيچ کس مانند تو
سود نبرد ،و هيچ يک از دوستان سرمايهاي مثل تو به دست نياورد ،زيرا در درجهي اول دوستي خدا،
دوم ،دوستي پيامبر yو عليq؛ سوم ،دوستي عترت طيبين آن دو ،چهارم ،دوستي مالئکه ،و
پنجم ،دوستي برادران مؤمن خود را بدست آوردي .همچنین به عدد هر مؤمن و کافر پاداشي ،هزار
برابر بهتر از دنيا داري ،گوارایت باد!
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فریب آسایش کافران را نخور!

دنیا بهشت کافر است
روزي امام حسن qدر کوچههاي مدينه ميگذشت
و جامهاي ارزنده پوشيده و بر مرکب خوبی سوار بود .بر
چهرهی ایشان نیز درخششي از جمال و نيکويي ميتابيد
و گروهي از غالمان و خدمتگذاران در التزامش بودند.
مردي يهودي ،که چنین هيبتي از امام مشاهده کرد ،پيش
آمد و گفت :از شما پرسشي دارم.
امام فرمود :سؤالت چيست؟
يهودي گفت :جدت رسول خدا yفرمود :دنيا زندان
مؤمن و بهشت کافر است .اما اينک تو را ميبينم که با
اينکه مؤمن هستی از اوضاع خوبی برخوردار هستی ولی
من که مردي کافرم در زنداني از محروميت و جهنمي از
گرسنگي و فقر گرفتارم!
امام فرمود :اگر جايگاه ما را در جهان ديگر ببيني و از
وعدههاي خداوندي که به ما و مؤمنان داده ،که هيچ
چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده و به قلب هيچ انساني
نگذشته ،آگاهي يابي؛ خواهد دانست که ما در اين جهان
زندانيم .و اگر آنچه را خداوند به تو و به ديگر کافران
وعده فرموده از عذاب آتشين و شکنجهها و عذابهاي
دردناک آنگاه خواهي دانست که اکنون در بهشتي از
آسايش و نعمت زيست ميکني.
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فضائل

امام

حسینq

کرباليش قطعهاي از جنت اس 
ت
باب نور و باب لطف و رحمت است

سجده بر تکهای از بهشت...

نامت چیست؟

در زمان خالفت ابوبکر ،گروهی از رومیان به مدینه آمدند که در میان آنان
راهبی مسیحی بود .راهب به مسجدالن ّبی رفت و همراه خود یک شتر با بار طال و
نقره برد .ابوبکر در مسجد حضور داشت و جمعی از مهاجرین و انصار به همراه
او بودند .راهب به جمع سالم کرد و گفت :کدامیک از شما خلیفهی پیامبرتان و
امین دینتان هستید؟
ابوبکر را به او نشان دادند.
راهب رو به او کرد و گفت :ای شیخ ،اسم شما چیست؟
ابوبکر  -نامم «عتیق» است.
راهب  -دیگر چه؟
ابوبکر  -من اسم دیگری برای خود سراغ ندارم.
راهب  -پس تو آن کس که میخواهم نیستی.
ابوبکر  -مشکل تو چیست؟
راهب  -من از سرزمین روم هستم ،از آنجا با شتری با بار طال و نقره آمده ام،
(وصی پیامبر) مسألهای بپرسم که اگر جوابش را
میخواهم از امین این امّت
ّ
بگوید اسالم میآورم و اوامر او را اطاعت مینمایم و این مال را بین شما تقسیم
میکنم .امّا اگر از جواب دادن به سؤال من عاجز باشد ،با آنچه همراهم هست باز
میگردم و اسالم نمیآورم.
ابوبکر  -بپرس.
راهب  -به خدا که حرفی نخواهم زد مگر اینکه از مجازات خود و یارانت مرا
امان دهی.
ابوبکر  -در امانی و مشکلی برایت پیش نخواهد آمد ،هرچه میخواهی بگو.
راهب  -به من بگو آن چیست که برای خدا نیست و از طرف خدا نیست و خدا
آن را نمیداند.
ابوبکر لرزید و جوابی نداد .بعد از چند ثانیه به یکی از یارانش گفت «ابو حفص»
را فرا بخوانید .او را آوردند و نزد ابوبکر نشست .ابوبکر گفت سؤال خودت را
از او بپرس .راهب رو به ُع َمر کرد و سؤالش را تکرار کردُ .ع َمر جوابی نداشت.
سپس عثمان را آوردند پس همان ماجرایی که برای ابوبکر و ُع َمر رخ داده بود
برای او هم رخ داد.
راهب گفت :بزرگانی بزرگوار دارای دربهایی بزرگ و باز برای اسالم!
سپس بلند شد که برود.
ابوبکر  -ای دشمن خدا ،اگر امانت نداده بودم خونت را بر زمین میریختم ...
در این بین سلمان سریع از بین جمعیّت بلند شد و نزد امیرالمؤمنین qرفت.
حضرت در میان خانه با حسن و حسین eنشسته بودند .سلمان ماجرا را برای
حضرت تعریف کرد .امیرالمؤمنین qبلند شدند و با حسنین eبه مسجد
آمدند .هنگامی که جماعت علی qرا دیدند همگی تکبیر گفتند و خدا را
شکر کردند .خانهی حضرت چسبیده به مسجد بود و خیلی طول نکشید که
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حضرت آمدند ،بنابراین راهب هنوز در مسجد حضور داشت.
امیرالمؤمنین qوارد شدند و نشستند.
ابوبکر  -راهب! از او بپرس ،او همان کسی است که میخواهی و دنبالش هستی.
راهب رو به امیرالمؤمنین qکرد و گفت :ای جوان ،اسم تو چیست؟
حضرت فرمودند :اسم من نزد یهودیان «الیا» است و نزد مسیحیان «ایلیا» و نزد
«حیدَ َره»
پدرم«علی» و نزد مادرم َ
راهب گفت :نسبت تو با پیامبرتان چیست؟
حضرت فرمودند :برادرم بود و پدر همسرم و پسرعمویم.
راهب گفت :قسم به خدای عیسی تو همانی که میخواهم .به من خبر بده از
چیزی که برای خدا نیست و از طرف خدا نیست و خدا آن را نمیداند.
امیرالمؤمنین qفرمودند :پیش آگاه آمدی.
پرسیدی از چیزی که برای خدا نیست ،همانا که برای خدا هیچ شریک و فرزندی
نیست.
امّا آن چیزی که از طرف خدا نیست ،هیچ ظلمی از طرف خدا به احدی نیست.
پرسیدی از چیزی که خدا نمیداند ،خدا شریکی برای خود در پادشاهیاش
نمیداند.
راهب بلند شد و زن ّار 1خود را بُرید ،جلو آمد و میان دو دیدهی حضرت را بوسید
و گفت:
أشهد أن ال إله إال اهلل و أشهد أ ّن مح ّمدا ً رسول اهلل و شهادت میدهم که شما
خلیفهی رسولید و امین این امّت و معدن دین و حکت و ّ
محل جوشش چشمهی
حجت .به خدا قسم که اسم شما را در تورات «الیا» خوانده بودم در کتب
ّ
ولی إمارت و شما برای
گذشتگان َ
«حیدَ َره» .شما را بعد پیامبر وصی میدانم و ّ
کرسی خالفت از غیر خود سزاوارترید ،پس بفرمایید قضیّهی جایگاه شما و
جایگاه این جماعت چیست؟
حضرت چیزی 2به او گفتند ،راهب بلند شد ،مالی که همراه داشت را تماماً به
حضرت تسلیم کرد .امیرالمؤمنین qاز جایشان بلند نشدند تا تمام آن را بین
فقرا و نیازمندان مدینه تقسیم کردند و راهب مسلمان به سمت قوم خود بازگشت.

 .1پارچهای ابریشمی که مسیحیان به نشانهی مسیحی بودم به کمر میبندند.

 .2راهب پرسیده پس چرا کس دیگری خالفت مینماید ،به نظر میآید حضرت با گفتاری مطلب را
به او فهماندهاند و در عین حال بهانه به دست کسی نداده و جان او را نیز حفظ کردهاند.

عالمان شيعي ،سجده بر تربت امام حسين qرا واجب نميدانند ،اما به جهت امتياز خاصي که دارد سجده
بر آن را مستحب دانستهاند زیرا تربت امام حسين qاز جمله تربتهايي است که خداوند متعال آن را به
جهاتي مبارک گردانيده است.
فضيلت و آثار و برکاتي که براي تربت حسيني است ،براي هيچ تربتي و قطعهاي از قطعات زمين نيست .خاک
کربال قطعهاي از بهشت است که خداوند قادر متعال به واسطه قدرداني از يک فداکار در راه دين که تمام
هستي خود را فدا کرده ،در آن خاک ،برکت و فضيلت و شفا قرار داده است.

متبرک کردن اعضای بدن
يکي از آثار و برکات تربت سيدالشهدا qاين است که متبرک نمودن بدن
و صورت با آن تربت شريف تأثير معنوي زيادي بر انسان خواهد گذاشت ،از
اين رو از بعضي بزرگان دين و امامان معصوم نقل شده که بعد از نماز ،بدن
و صورت خويش را با مهر کربال متبرک مي کنند .و نيز دستور دادهاند که
قبل از خوردن تربت جهت شفا گرفتن ،آن را بوسيده و با اعضاي بدن تماس
داده شود.
امام صادق qفرمود« :خداوند متعال تربت جدم حسين qرا شفاي هر
درد ،و ايمني از هر خوفي قرار داده است؛ پس هرگاه يکي از شما خواست از
آن خاک تناول کند ،ببوسد و آن را به چشم گذارد و بر ساير اعضاي بدنش
1
تماس دهد»...

سجده بر تربت
در ميان شيعه معمول است که از خاک مقدس کربال برداشته و با آن مهر
درست کرده و غالباً در نماز ،به آن سجده ميکنند.
این عمل بدین جهت است که خاک کربال به جهت شهادت امام حسين
 qو ياران باوفايش شرافت پيدا کرده ،به طوري که اهل بيت rنيز به
ما فرمودهاند هر نمازي که سجده بر تربت کربال باشد خداوند آن نماز را به
خاطر آن حضرت قبول ميکند.
امام صادق qنیز از خاک کربال درون کيسهاي ريخته و در سجاده همراه
داشت ،در هنگام نماز آن کيسه را باز ميکرد و بر آن سجده مينمود.

منابع:
.1وسائل الشيعه ،شيخ حر عاملي ،ج  4ص .1033
 .2کافي ،مرحوم کليني ،ج  4ص .588
 .3وسائل الشيعه ،شيخ حر عاملي ،ج  4ص .1033
 .4بحاراالنوار ،عالمه مجلسي ،ج  44ص .280
 .5وسائل الشيعه ،شيخ حر عاملي ،ج  4ص .1033

رفع حجب ظلمانی

برداشتن کام اطفال

يکي ديگر از برکات و آثار
خاک مزار امام حسين q
اين است که سجده بر آن تربت
پاک حجابهاي ظلماني را کنار
زده و در توجه حق تعالي به
نمازگزار مؤثر است.
امام صادق qدر اين باره
ميفرمايد« :همانا سجود بر تربت
حسين qحجابهاي هفتگانه
2
را پاره ميکند».

کام برداشتن اطفال با تربت امام حسينq
موجب ايمني کودک ميشود چنانکه امام
صادق qفرمود:
«کام فرزندانتان را با تربت حسين qباز
3
کنيد که موجب بیمه آنان میشود».

ذکر با تربت
از حضرت صاحب الزمانq
روايت شده که فرمود« :هر کس
تسبيح تربت امام حسين q
را در دست گيرد و ذکر را
فراموش کند ،ثواب ذکر براي
4
او نوشته ميشود».
و امام صادق qفرمود« :يک
ذکر يا استغفار که با تسبيح
تربت حسين qگفته شود
برابر است با هفتاد ذکر که با
5
چيز ديگر گفته شود».

در زمان غیبت صغری،
یکی از شیعیان به
امام زمان مینویسد:
آيا جايز است ما تربت
حسين qرا با ميت
در قبر بگذاريم ،يا با
تربت حسين روي کفن
بنويسيم؟
حضرت در پاسخ مرقوم
ميفرمايند :هر دو کار
پسنديده است .البته
بايد رعايت احترام تربت
بشود .اگر مهر يا تربت،
مقابل يا زير صورت ميت
باشد ،به برکت خاک قبر
حسين qقبر ميت محل
امني از هر بال و آفت و
5
عذابی میگردد.

برگرفته از کتاب «آثار و برکات سیدالشهداء»
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اثراتجغرافیایمنطقه جزیرةالعرببرساکنانآن
بر گرفته از کتاب سیرت جاودانه نوشته آیت اهلل جعفر مرتضی عاملی

عربستان شبه جزيره مستطيل مانندى است كه از شمال
به د ّره فرات منتهى مىشود و آخرين قسمتهاى آن
بادية الشام ،سماوه و فلسطين است؛ از شرق به خليج
فارس ،از جنوب به خليج عدن و اقيانوس هند ،و از
غرب به درياى سرخ محدود مىشود .درباره اوضاع
توجه مىكنيم؛
جغرافيايى اين شبه جزيره دو نكته ّ
 .1در عربستان حتى يك رود به معنى درست كلمه
وجود ندارد و بيشتر آن كوه ،د ّره و دشتهاى
خشك غيرقابل كشت و كار است .از اين رو براى
استقرار جمعيّت و تنظيم زندگانى مناسب نيست،
چنان كه پنج ششم ساكنان اين منطقه را بيابانگردان

جغرافیای اجتماعی
منطقه ظهور اسالم
بر گرفته از آثار مرحوم آیت اهلل شیخ محمد رضا جعفری

كوچنشين تشكيل مىدهند .اين وضعيت موجب
پيدايش دولتهاى كوچك قبيلهاى شد .در اين نظام
قبيلهاى ،هر قبيله يك حاكم داشت و هر قدرتمندى بر
ديگران فرمانروايى مىكرد.
 .2زندگانى سخت ،نظام قبيلهاى و نبود موانع دينى يا
وجدانى قوى ،قبايل عرب را به غارتگرى و چپاول
يكديگر وامىداشت .آنان غارتگرى را وسيلهاى
براى زندگى ،تحميل سيطره و قدرت خويش بر
ديگران يا خونخواهى و انتقامگيرى از ديگران قرار
داده ،با استيالى بر ساير قبايل ،اموال آنان را به يغما
مىبردند ،زنان و كودكانشان را اسير و تا آنجا كه

مىتوانستند ،مردانشان را مىكشتند .قبايل مغلوب
نيز در كمين فرصت بودند تا روزى از غارتگران
به همان نحو انتقام بگيرند و اين وضع همچنان ادامه
داشت .از اين رو طبيعى بود كه افراد يك قبيله نسبت
به هم احساس همبستگى كنند و همواره در كنار هم
باشند ،خواه بر حق بوده و خواه ناحق .از سوى ديگر
قبيله نيز مسؤوليت هرگونه جرم و جنايت افراد خود
را بر عهده مىگرفت و از آنان به طور كامل حمايت
مىكرد .چنان كه اخذ ثار از ديگر افراد قبيله براى
خونخواهان كفايت مىكرد.

قومی که اسالم در بین ایشان ظهور کرد و دعوت الهی
حضرت خاتماالنبیاء در میان آنان آغاز شد ،اعراب
بودند که به واسطه دوری فراوان از فرهنگ و ادب به
اعراب جاهلی معروف بودند.
اعراب جاهلی از نظر وضعیت سکونت به دو گروه
عمده تقسیم میشدند:
َ -1ح َضر
 -2بَدْو
منظور از اعراب حضری ،گروهی بودند که در یک
جا اسکان یافته بودندو در مقابل ،اعراب بدوی ،همیشه
در زیر آسمان بوده و هیچ ساختمانی حتی از حصیر و
بوریا هم نداشتند .در عربستان قسمت اسکان یافته بسیار
محدود بود؛ زیرا حداقل چیزی که برای اسکان الزم
است ،آب میباشد و سکونت بدون وجود آب محال
است .لذا اعراب بدوی برای دستیابی به آب و سبزه
مجبور به کوچ بودند و گاهی ممکن بود برای یافتن

آب هزاران کیلومتر بپیمایند چرا که منبع تأمینکننده
آب ایشان ،آب باران بود و بارش باران نیز ضابطه
خاصی نداشت و در سالهای مختلف ،میزان بارش
باران در مناطق مختلف ،متفاوت بود .اعراب نیز برای
دستیابی به آب هر سال در یک منطقه جمع میشدند
و در مقابل ،آبادیهای ثابت در مناطقی دایر بود که
در آنها آب موجود باشد .این مناطق عبارت بودند از:
یثرب ،طائف و قسمتهای پراکنده دیگری مثل خیبر.
اما علت سکونت در شهر مکه هم که محل اسکان
دائمی اعراب بود ،وجود آب نبود ،بلکه شهر مکه
از این جهت اهمیت داشت که زائرسرا بود و حج
عالوه بر اداره اهل مکه از نظر مالی به ایشان قدرت
هم بخشیده بود .کار اهل مکه نیز خرید و فروش بود.
در نتیجه مکه علیرغم اینکه آب نداشت یک استثناء
به حساب میآمد به طوری که از مناطق دیگر به آنجا
آب میبردند.

نیروهای سیاسی و مذهبی

شبه جزیره عربستان
معاصرباعصرظهوراسالم
بر گرفته از آثار مرحوم آیت اهلل شیخ محمد رضا جعفری
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ذکر ابوتراب
سال اول » شماره دوم » زمستان 1389

نیروهای سیاسی
در عصر ظهور اسالم ،دو قدرت سیاسی حاکم وجود داشت که اعراب از هر دوی
آنها آگاه بودند .یکی امپراطوری روم شرقی که از راه شام با عربستان هم مرز
بود و دیگری امپراطوری فارس ،که از طریق حیره (عراق فعلی) با عربستان مرز
مشترک داشت .اما هیچ خطری از جانب این قدرتهای سیاسی متوجه اسالم نبود.
زیرا عربستان به لحاظ شرایط جغرافیایی اهمیتی برای آنان نداشت.
نیروهای مذهبی
مسیحیت :در داخل جزیرةالعرب ،مسیحیت وجود نداشت و مسیحیان در حاشیه قرار
داشتند .از پیروان این مذهب میتوان به مسیحیان نجران ،مسیحیان شام و مسیحیان
شمال حجاز (عراق فعلی) اشاره نمود.
نجران یکی از ایاالت عربستان در مرز یمن میباشد که یک اقلیت مسیحی در آن
ساکن بودند .مسیحیان نجران ،قدرت مقابله با پیامبر اسالم را نداشتند لذا شروع به
تبلیغ علیه اسالم نمودند تا از این راه پیامبر را فلج کنند اما به واسطه رفتار و منش
آسمانی پیامبر و اهلبیت او خود فلج شدند .آیه مباهله نیز در مورد آنها نازل شد.
در حاشیه شام نیز قبائل عرب مسیحی بودند که به روم شرقی خراج میدادند و
اعراب مکه در سفرهای خود با ایشان برخورد داشتند و به خاطر همزبانی با آنان،
حرفهایی را در مورد مسیحیت شنیده بودند ،لذا مسیحیت در میان اعراب َح َضر تا
حدودی آوازه داشت.
مسیحیان شمال حجاز نیز تحت حمایت امپراطوری فارس (ایران فعلی) بودند.

اوضاع ایران و روم
بر گرفته از کتاب فروغ ابدیت نوشته آیت اهلل سبحانی

براى به دست آوردن ارزش نهضت مقدس
اسالم ،میبایست هم اوضاع محيط نزول
قرآن بررسی شود و هم افکار مردمی که در
متمدنترين نقاط جهان آن روز مىزيستند
مورد مطالعه قرار گیرد .درخشندهترين
نقطهاى را كه در آن روز تاريخ به ما
معرفى مىكند ،دو امپراتورى بزرگ «روم»
و «ايران» است .براى تكميل بحث به طور
اختصار اوضاع هر دو كشور را مورد بررسی
قرار داده ،تا از اين راه ارزش تمدنى كه
اسالم آفريد ،روشن گردد.

پادشاهان ساسانى عموما تج ّمل پرست و پر تشريفات بودند.
در عهد ساسانيان ،ايرانيان پرچمى داشتند به نام «درفش كاويانى»
كه معموال در ميدان جنگ برافراشته مىشد و يا در جشنهاى پر
تشريفات ساسانيان ،بر فراز كاخشان نصب مىگرديد و اين پرچم
با جواهرات بسيار گرانبها تزيين شده بود .گفته شده که جواهرات
و اشياء گرانبهاى اين پرچم بىهمتا را به  1200000درهم تخمين
كردهاند .در كاخهاى افسانهاى ساسانيان ،از بس جواهرات و
اشياء نفيس و قيمتى و نقشهها و تصويرهاى حيرت انگيز فراهم
گرديده بود كه ديده بينندگان را خيره مىكرد.
در ميان پادشاهان ساسانى« ،خسرو پرويز» بيش از همه به تجمالت
عالقهمند بود .شمار زنان و كنيزان و خوانندگان و نوازندگان
حرمسراى او به چندين هزار تن بالغ مىشد .گفتهاند که خسرو
پرويز سه هزار زن داشت و دوازده هزار كنيزك ساززن و بازىگر
و شش هزار مرد پاسبان او بودند 8500 ،اسب مخصوص سوارى
او بود 960 ،فيل ،دوازده هزار استر مخصوص بردن بنه و هزار
شتر داشت.
وضع اجتماعى ايران در زمان ساسانيان ،به هيچ وجه بهتر از وضع
سياست و دربار نبود .حكومت طبقاتى كه از دير زمان در ايران
وجود داشت ،در عهد ساسانيان به شديدترين وجهى درآمده بود.
طبقات اشراف و روحانيان ،كامال از طبقههاى ديگر ممتاز بودند.
تمامى پستها و شغلهاى حساس اجتماعى مخصوص آنان بود.
پيشهوران و دهقانان از تمام مزاياى حقوقى اجتماعى محروم
بودند .بهجز پرداخت ماليات و شركت در جنگها وظيفه ديگرى
نداشته ،بار سنگين مخارج اعيان و اشراف را نیز بر دوش داشتند.
حق تحصیل ویژه طبقات ممتاز یعنی اطفال توانگران و خاندان
جاه و نعمت بوده و توده مردم از دانش و كسب فضيلت محروم
بودند.
در امپراتورى ساسانى ،تنها اقليتى كمتر  2درصد از جمعيت،
صاحب همه چيز بودهاند ،ولى بالغ بر  98مردم ايران ،همانند
بردگان حق حيات نداشتند .بدین جهت بسيارى از كشاورزان و
طبقات پست و پايين اجتماع ،كارهاى خود را ترك كرده و براى
فرار از مالياتهاى كمرشكن ،به ديرها پناهنده مىشدند.

زرتشت :پیروان این دین که به مجوسیان نیز معروف بودند ،ایرانیان (فارسیان) بودند.
این دین در اعراب جزیرةالعرب نفوذی نداشت ،زیرا ایران در شمال شرقی حجاز بود
و فاصله زیادی با آن داشت .از طرفی حاشیهنشینهای عراق نیز (هر چند که تحت
حمایت شاه ایران بودند ).مسیحی بودند ،لذا بین حجاز و ایران ،مسیحیت حائل بود
و اعراب در مواجهه با همزبانهای خود در این قسمت باز هم از مسیحیت میشنیدند
نه از زرتشت.
یهود :یهودیان دولت مستقلی نداشتند و در هیچ کجا اکثریت نبودند ،زیرا پس از فتح
اورشلیم و سقوط دولت اسرائیل به دست بختالنصر ،سران یهود به بابل تبعید شدند
و پس از مدتی کوروش کبیر به اصرار یکی از کنیزان یهودی خود بابل را فتح نمود
و یهودیان را آزاد کرد و پس از آن یهودیان متفرق شدند .عدهای از یهودیان نیز به
حجاز سفر کردند.
یهودیان در جزیرةالعرب نیز به صورت اجتماعات منسجم ،پراکنده شده و جزء افراد
َح َضری بودند و بیشتر مناطق سرسبز و حاصلخیز جزیرةالعرب در اختیار آنان بود.
البته یهودیان در کنار اعراب نیز زندگی میکردند( .بیشتر در شمال مدینه و مناطقی
مانند خیبر و نیز در داخل مدینه) آنان در این مناطق به عنوان صاحبان درخت خرما
دارای قلعهها و خانههایی بودند و در کنار هم زندگی کامال شهری داشتند ،به حدی
که دارای مدارس دینی متعددی بودند و در آنها عالمان دینی تربیت میکردند
و اما در عین حال آواره بوده و قدرت نظامی خاصی نداشتند .آنان مورد حمایت
قدرت خاصی هم نبودند و لذا هیچ گروهی از جانب یهودیان مورد تهدید نظامی
واقع نمیشد.

رومیان از ديرباز براى تسلط و حكمرانى
جهان ،با امپراطوری ایران در جنگ و ستيز
بودند .این جنگها رومیان را ضعیف و مردم را
ناراضی کرده بود.
با وجود آن همه ستيزههاى خارجى ،سيل
اختالفات داخلى ،كه اكثر به رنگ مذهب جلوه
مىكرد ،هر روز كشور را به لب پرتگاه نزديك
مىساخت.
يهود كه يك ملت شرور و دسيسه باز بودند،
چون ديدند كه فشار امپراتور مسيحى روم از حد
گذشت؛ نقشههايى براى برانداختن دولت روم
كشيدند و يكبار هم شهر «انطاكيه» را تصرف
نمودند و گوش و بينى و لب اسقف بزرگ شهر
را بريدند .حكومت روم به منظور انتقام ،پس از
مدتى يهوديان «انطاكيه» را قتل عام كرد .اين
كشت و كشتار بىرحمانه ،ميان يهود و نصارى
در روم چند بار تكرار شد.
در ميان بتپرستان و مسيحيان هم شعله جنگ
خاموش نمىشد ،هنگامى كه رجال كليسا
حكومت را به دست گرفتند ،رقباى خود را
سخت تحت فشار نهادند .اختالف كشيشان از
يك طرف و مسلكهاى گوناگون مذهبى از
طرف ديگر ،روز به روز از سطوت و قدرت
امپراتورى روم مىكاست.
گذشته از اينها پيوسته سفيدپوستان و زرد
پوستان طرف شمال و مشرق ،در نظر داشتند
كه نقاط حاصلخيز اروپا را به دست آورند
و گهگاه در برخوردهاىشان خسارتهاى
هنگفتى به يكديگر وارد مىكردند و اين خود
سبب شد كه امپراتورى روم ،دو نيمه شده و به
بلوك شرقى و غربى تقسيم گرديد .روم آن
روز ،درست مانند قرون وسطاى اروپا بود.

آيينهای رايج در حجاز
بر گرفته از کتاب فروغ ابدیت نوشته آیت اهلل سبحانی

آيين رايج در حجاز ،بتپرستى بود .اگر از مناطق یثرب ،خیبر ،نجران و
بخشهای شمالی مجاور با روم بگذریم ،نقاط حجاز را ،آيين بتپرستى به
شكلهاى گوناگون و عقايد مختلف تشكيل مىداد.
آرى ،گروه انگشت شمارى به نام «حنيفان» بر آيين توحيد باقى بودند كه خود
را پيرو آيين ابراهيم qمىدانستند و تعداد آنان بسيار كم و در مقابل عرب
بتپرست بسيار ناچيز بودند.
از زمان حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل ،آيين خداپرستى ،همراه يك
سلسله سنن مذهبى و اخالقى وارد حجاز شد كه مراسم پرشكوه «حج» به
احترام كعبه ،يكى از آنها بود .بعدها مردى از قبيله «خزاعه» به نام «عمرو بن
مكه را بر عهده داشت آئين بتپرستى را وارد ّ
قصى» كه رياست ّ
مكه كرد .اين
شخص ،در سفر خود به شام ،ديد كه «عمالقه» مجسمههاى زيبايى را مىپرستند
و او از كار آنها خوشش آمد و بت زيبايى به نام «هبل» را از شام به ّ
مكه آورد
و مردم را به پرستش آن دعوت كرد.
بتهاى مشهور عرب عبارت بودند از:
 .1هبل  .2اساف  .3نائله  .4الت  .5ع ّزى  .6منات  .7عميانس  .8سعد  .9ذو
الخلصه  .10مناف.
عالوه بر اينها ،در ميان اعراب بتهاى معروف ديگرى پرستش مىشد كه
گاهى به طايفهاى و خانوادهاى اختصاص داشت.
ذکر ابوتراب
سال اول » شماره دوم » زمستان 1389
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H
«ابراهیم »چگونه «خلیل» شد؟
q

باور کن! اص ً
ال از تو همین را خواستهاند! چرا باور
نمیکنی؟ باور کن!  ...خدا دیگر چند بار باید بگوید؟!
همین اآلن بلند شو و قرآن را باز کن ،ببین چند بار گفته
است« :باور کن» خودش میگوید« :باور کن» ،فرستادهاش
میگوید« :باور کن» ،جانشیناش میگوید« :باور کن» ...
و من و تو باز هم باور نمیکنیم؛ باورت میشود؟!
بیا یکبار با هم تمرین کنیم .تمرین کنیم که باور کنیم.
فکر میکنی این بار بتوانیم؟ ...
سری از اسرار عالم را افشا کنم .حواست
میخواهم برایت ّ
هست چه میگویم؟ دلت چطور؟ ..اص ً
ال من با دلت حرف
دارم .این راز ،راز «دل» است و دلت هرگز به تو دروغ
نمیگوید... 1
خدا –از سر لطف و مهربانی -به بندگانش همواره محبت
میورزد ،امّا همه «حبیب» او نیستند ،خودمان هم میدانیم
«محب» خدا هستیم ،نه «حبیب» او .خدا خودش باید
که ما
ّ
بگوید حبیبش کیست! با زور و تزویر که نمیشود حبیبب
خدا شد!  ...اما اگر خواستی بدانی خدا چقدر تو را دوست
دارد ،سری به قلبت بزن و ببین تو چقدر خدا را دوست
داری چون جادهی محبت دو طرفه است!... 2
تا به حال به دیدار امام زمان رفتهای؟ به او گفتهای؟«:گواهی
میدهم محمد بنده و فرستادهی خداست .هیچ محبوبی جز
3
او و خاندانش نیست».
شک نکن؛ باور کن! محبوب خدا را همه میشناسند،
باید بشناسند!  ...خداوند محبوبش را ،حبیبش را ،به همه
شناسانده .همه او را چون پسران خود میشناسند 4.و خدا،
نام حبیبش را از دهانها میجوید .و از هر دهانی این نام را
بشنود ،دوست میدارد؛ از هر دهانی!
راستی اص ً
ال حقیقت محبت چیست؟
نمیدانیم.
این قدر میدانیم که جز رسول و خاندان پاکش هیچ
محبوبی نیست؛ پس محبوبی نیست .و سهم ما از این محبت
آسمانی تنها چند نشانه است .تنها همین است که میبینیم
خدا و حبیبش ،نام یکدیگر را بزرگ میدارند.
خدا میگوید :بر حبیبم درود فرستید و حبیب خدا
5
میگوید« :قُولوا ال إل َ َه إلاّ اهلل ُ ت ُفل ِ ُحوا».
حبیب خدا به نماز امر میکند و خدای او نماز را بیدرود
6
بر حبیب نمیپذیرد.
رسول و حبیب خدا میگوید« :نام خدا را بزرگ بدارید و
خداوند آیه میفرستد که حبیب مرا آنگونه خطاب نکنید
7
که یکدیگر را».
رسول خدا میگوید :خدا را بخوانید و خداوند میفرماید:
اگر نشان مرا «از تو» پرسیدند ،من نزدیکم و دعا گویان را
8
پاسخ میگویم. ...

و ما را مباد که -چون فرزندان یعقوب ،که به خاطر محبت
یوسف بر او خرده میگرفتند -بر این محبت خُ رده گیریم!
بار الها! ایمان میآوریم و تسلیم میشویم؛ تسلیم .همانگونه
که خود خواستهای.
َ
إِ َّن هَّ
َّ
ُّ
َ
ونَ
ذين آ َمن ُوا
ل
ا
ا
ه
ي
أ
يا
ِي
ب
ن
ال
ى
ل
ع
ل
ص
ي
َ
َ
ُّ َ
الل َ َو َمالئ ِ َكتَ ُه ُ َ
َّ ِّ
9
ِ
ِّ
َ
َصلُّوا َعليْه َو َسل ُموا تَ ْسليما.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود میفرستند .ای ایمان
آوردگان بر او درود فرستید و تسلیم شوید؛ تسلیم.

دلت میخواهد خدا تو را بیشتر دوست داشته باشد؟ ساده
است! باید نشان بدهی که خدا را دوست داری! چیزی را
بر زبان بیاور که خداوند دوست دارد بشنود :نام حبیبش! ...
نام حبیبش را با اخالص و از عمق قلبت ،به زبان بیاور و به
«او و خاندانش» درود بفرست تا ببینی که این اکسیر اعظم
و آب حیات چگونه قلبت را زنده میکند و پر میشوی از
مهر خدا! باور کن! به همین سادگی است.
و ابراهیم –این فرستادهی بزرگ الهی -باور کرد و
«خداوند عزوجل ابراهیم را تنها به خاطر زیادی و کثرت
درود و صلوات بر محمد و اهل بیتشان به عنوان «خلیل»
10
برگزید» .
آری ،رازدانان خداوند و صاحبان گنجینههای اسرار الهی،
آنقدر بخشندهاند که به همین راحتی ،اسرار خوشبختی را
بیهیچ بخل و چشمداشتی به ما سپردهاند.
حاال ،تو هم این راز بزرگ را میدانی ...امّا اص ً
ال الزم
نیست آن را پنهان کنی! بر عکس! بکوش تا همگان -تک
تک انسانهای روی زمین -این راز بزرگ را بدانند تا تمام
انسانها سعادتمند شوند .نگران نباش! در بهشت ،به اندازهی
کافی جا برای همه هست ...باور کن!

 .1غرر الحکم صفحه  413شماره 9431
 .2ارشاد القلوب جلد  1صفحه 60
 .3فرازی از زیارت آلیس
 .4سوره بقره ،آیه  /146سوره انعام ،آیه 20
 .5بحاراالنوار جلد  18صفحه 202
 .6مستدرک الوسائل جلد  5صفحه 15
 .7سوره نور ،آیه 63
 .8سوره بقره ،آیه 186
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اخالق

مَّ َ ُ ْ ُ ُ مَ ِّ َ َ َ أْ َ ْ اَ
َ
ُ
َ
ُ
هَّ :yإنا ب ِعثت أِلت َم مكارم الخلق
قال َرسول الل
ِ
ِ
جایگاه اخالق در اسالم

شکی نیست که همه انسانها خواهان نیکبختی و سعادت هستند و
دوست دارند مسیر زندگی خود را به گونهای تنظیم کنند که به این هدف
بلند دست یابند .روشن است که برای رسیدن به این چنین هدفی ،راهی
جز تزکیه و تهذیب نفس ،یعنی کسب مکارم و فضایل و دوری از رذایل
اخالقی وجود ندارد.
پیامبر اکرم yهم فلسفه بعثت خود را کامل کردن مکارم اخالق در میان
انسانها بیان فرمودهاند.
امیرالمومنین حضرت علی qدر سخنی بسیار عمیق ،عظمت مکارم
اخالق را اینگونه توصیف نمودهاند:
«حسن خلق» به معنی «خوش خلقی» و
«خوش اخالقی» از جمله صفات عالی رفتاری
می باشد.
روزی یکی از امام صادق qاز ایشان درباره
تعریف آن سؤال کرد ،امام فرمود:
ِ
َام َك َو َتل َْقى َأ َخ َ
اك
« ُت ِل ُ
ين َج َن َ
اح َك َو ُتط ُ
يب َكل َ
ِب ِب ْش ٍر َح َسن» یعنی با دیگران نرم خوی باشی،
سخنت را از کلمات زشت پاکیزه گردانی و در

استادِ شهید مطهری هم که باشی

باید مواظب اخالقت باشی
برگرفته از کتاب عدل الهی
به قلم شهید مطهریv

بر فرض که امیدی به بهشت و ثواب و بیمی از دوزخ و عقاب
نداشتیم ،باز شایسته بود که ما در پی مکارم اخالق باشیم ،زیرا
خوشبختی و سعادت را از این طریق میتوان به دست آورد.
جان آدمی همچون کشتزاری است که اگر آب زالل فضائل و ادب،
آن را سیراب نکند ،سبزی و شادابی از آن رخت بربسته و محصولی
نخواهد آورد .حضرت علی qدر جایی دیگر فرمودهاند:
انسان شدیدا نیازمند تربیت و اصالح خویش است ،همانگونه که
کشتزار تشنهی آب باران است.

مواجهه با بردارانت گشاده رو باشی.
صاحب این خصوصیت ،در برخورد با هر
کسی موجب خشنودی و انبساط روحی و قلبی
او میگردد .کسی از مواجهه با او رنج نمیبرد
و همه دلها از او راضی میشوند .در این بین
رضایت و خشنودی دلهای شکسته دیگران
برای او حساب خاصی نزد خدا باز میکند و
عنایات بزرگی از حضرت حق را برای او به
از استاد خودم عالم جليل القدر ،مرحوم
آقاى حاج ميرزا علی آقا شيرازى كه از
بزرگترين مردانی بود كه من در عمر خود
عباد
ديدهام و به راستی نمونهاى از ّ
زهاد و ّ
و اهل يقين و يادگارى از سلف صالح بود
كه در تاريخ خواندهايم؛ جريان خوابی را
به خاطر دارم كه نقل آن بيفايده نيست.
ايشان يك روز ضمن درس در حالی كه
دانههاى اشكشان بر روى محاسن سفيدشان
میچكيد اين خواب را نقل كردند ،فرمودند:
«در خواب ديدم مرگم فرا رسيده است؛ مردن را
همان طورى كه براى ما توصيف شده است ،در
خواب يافتم؛ خويشتن را جدا از بدنم میديدم،
و مالحظه میكردم كه بدن مرا به قبرستان براى

ارمغان میآورد .صاحب این صفت ،همیشه
از آرامش و اعتدال روحی برخوردار است
که برای او کمک بزرگی در برابر مشکالت
زندگی به حساب میآید.
وقتی از بعضی از علماء علت رسیدن به
مقامات بلند را میپرسیدند ،یکی از مهمترین
عوامل را «خوش اخالقی» و «خوشحال کردن
دیگران » عنوان میکردند.

دفن حمل میكنند .مرا به گورستان بردند و
دفن كردند و رفتند .من تنها ماندم و نگران كه
چه بر سر من خواهد آمد؟! ناگاه سگی سفيد
را ديدم كه وارد قبر شد .در همان حال حس
كردم كه اين سگ ،تندخويی من است كه تجسم
يافته و به سراغ من آمده است .مضطرب شدم.
در این اضطراب بودم كه حضرت سيدالشهداء
 qتشريف آوردند و به من فرمودند:
غصه نخور ،من آن را از تو جدا میكنم».
ّ

روز شمار تاریخ

1

ربیع االول

دفن بدن مطهر پیامبر اکرمy

لیلة المبیت

هجرت پیامبر اکرمy
هجوم به خانه وحی

مسمومیت حضرت امام عسکریq

3

ربیع االول

تخریب کعبه توسط یزید ملعون

در سال  64ه به دستور يزيد خانه
كعبه را با منجنيق خراب كردند.

5

ربیع االول

وفات حضرت سکینهw

حضرت سكينه wدختر امام
حسين  56 ،qسال پس از واقعه
كربال ،در شب پنجم ربيع االول سال
 117ه در مدينه وفات كرد.
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اخالق

خوشرویی

شاید با نگاهی به اثرات حسن خلق ،نظرمان عوض شود

آثاروبرکاتخوشاخالقی
طول عمر
امام صادق qدر اینباره فرمود:
ِ
«ا َّن ا ْل ِبر َو ُحس َن ا ْل ُخل ِْق َی ْعم ِ
ران
ُ
ْ
َّ
ِ
ِ
زیدانفی ا ْلا َْع ِ
مار»
یار َو َی
الد َ
َّ
بدرستی که نیکوکاری و خوش
ُخلقی ،سرزمینها را آباد می کند
و بر عمرها میافزاید.

حل مشکالت زندگی
بهبود موقعیت اجتماعی
افزایش روزی
ایشان در جایی دیگر فرمودند:
همان حضرت qمی فرماید:
به بیان حضرت علی:q
ضیع رفَع ُه حس ُن ُخل ِْق ِ
«کم ِ
ِ
ِ
َ
»
ه
و
ن
م
»
َرزاق
َخالق ُک ُنوزُ ا ْلا
«فی ِس َع ِة ا ْلا
ٍ
َت َل ُه ُط ُرق ُُه»
«م ْن َح ُس َن ُخلْقُ ُه َس ُهل ْ
ْ
َ
ْ
َ َ ُ ْ
َ
گنجینههای روزی در نرمخویی و چه بسیار فرد بیمقداری که هرکس ُخلقش نیکو شد ،راههای
گشادهرویی است.
خوشروییاش او را برتری زندگی برایش هموار می گردد.
بخشیده است.

درجات عالی در آخرت
پیامبر اکرم yفرمود:
«ا َّن ا ْلعب َد َلیبل ُُغ ِبحس ِن ُخل ِْق ِ
ِ
ظیم
ع
ه
َ
َ
ُ ْ
َْ َْ
ِ
ِ
ِ
ف ا ْل َم ِ
ناز ِل َو
َدرجات االخ َرة َو اَشْ َر َ 
باد ِة»
ِان َُّه َض ُ
عیف ا ْل ِع َ
به درستی که بنده ،در سايه خوش
خلقی خود به درجات بزرگ و
مقامات وااليی در آخرت میرسد ،با
آنکه عبادتش ضعيف است.

ورود به بهشت
آمرزش گناهان
آسان شدن حساب
رسول خدا yفرمود:
امام صادق qفرمود:
امام علی qمی فرماید:
ک» ِ
ف اهلل ُ ِحساب َ َ
«ح ِّس ْن خُ ل ْ َق َ
ْ
ِ
ک یُخَ فِّ ِ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ِ
ةَ
ُ
تی ال ْ َجن َّ َة ت ُ ْقوی اهلل ِ َو
م
ا
ه
ب
ج
ل
ت
ما
َر
ث
ک
ا
«
ئ
طي
خ
ل
ا
ميث
ي
ن
س
ح
ل
ا
ْق
ل
خ
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ا
ن
«ا
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُح ْس ُن الْخُ لْقِ »
ليد»
م
الش
ميث
ت
ما
ک
حسابت
خداوند
تا
کن
نيکو
را
اخالقت
َّ
ُ
س ا ْل َج َ
ْ ُ
بدرستی که اخالق نيکو لغزشها را بیشترین امتیازی که امت من به سبب
را آسان کند.
ذوب میکند همانگونه که آفتاب يخ داشتن آن به بهشت میرود ،تقوای
الهی و خوش خُ لقی است.
را ذوب میکند.
منبع :بحاراالنوار ،ج ،71ص  372تا 375

روزه که نمیگیری!
شبها هم که همیشه خوابی!

الاقل خوش اخالق باش!
َ َ َّ َ ُ َ
لق ُه َب َّل َغ ُه هّ ُ
الل َد َر َج َة ّ
الصائم القائم.
من حسن خ
ِ
ِ

پیامبر اکرم yفرمودند:

آن كه اخالق خويش را نيكو گرداند ،خداوند او را به مقام روزهگي ِر شب



زندهدار میرساند .

عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص71

روزی به حضرت رسولyعرض کردند که« :فالن
زن روزها را روزه میگیرد و شبها را به عبادت
میپردازد اما او بدخُ لق است و از کج خُ لقی به
همسایگان خود آزار میرساند ».آن حضرت فرمودند:
«هیچ خیری در او نیست ،و او از اهل جهنم است» و
فرمودند که« :بدخُ لقی ،بنده را به اسفل درک جهنم
میرساند ».و باز آن حضرت فرمودند« :خداوند قبول
توبه بد خلق را منع کرده است».
عرض کردند که :چرا یا رسول اهلل؟ ایشان پاسخ دادند:
«به علت اینکه هر وقت از گناهی توبه کرد در گناهی
بدتر (بد خُ لقیاش)میافتد» .و فرمودند که« :بدخُ لقی
گناهی است که آمرزیده نمیشود».
بدین جهت بعضی از بزرگان گفتهاند که« :مصاحبت
و همنشینی با فاسق فاج ِر خوش خُ لق را از همنشینی با
عابد کج خُ لق بیشتر دوست دارم».

خوشگویی

در مـواجـهـه دو نـفـر بـا يـكـديـگـر ،پـيـش از هـر
سـخـن و عمل ،دو صورت با هم روبرو مىشود.
مواجهه دو انسان با هم و كيفيت اين رويارويى
چهرههـا ،نـقـش عـمـده در نـحـوه گـفـتـار و رفـتـار
دارد و رمـز گـشـايـش قفل دلهاست.
خوشرويى ،هم در نگاه مطرح است ،هم در لبخند.
هم در گفتار آشكار مىشود ،هم در رفتار.
چـه بـسـا رابـطـههـا و دوسـتـيهايى كه با ترشرويى
و اخم كردن و عبوس شدن به هم خورده است .از
سرى ديگر مبداء بسيارى از آشناييها هم يك تبسم
بوده است.
وقـتـى بـا چهره شكفته و باز با كسى روبرو مىشويد،
در واقع كليد محبت و دوستى را بـه او دادهايـد.
بـرعـكـس ،چـهـره اخـمـو و ابـروهاى گره خورده
و صورت درهم و بسته ،دريچه ارتباط و صميميت
را مىبندد.
اگر اين خوشرويى و خندهرويى با نيت پاك و الهى
انجام گيرد ،عالوه بر تأثير محبت آفرين ،حسنه و
عبادت به حساب مىآيد.
از امام باقرqسخن بياوريم كه فرمود:
1
ت َتبسم الرج ِل ِفي وج ِه َأ ِخ ِ
يه َح َس َنة.
َ ُّ ُ َّ ُ
َ ْ
لبخند انسان به چهره برادر دينى اش حسنه است!
تـبـسـم ،مـبـداء بـسـيـارى از آشـنـاييها و زداينده
بسيارى از غمها و كدورتهاست .شگفت از
كـسـانـى اسـت كـه از اين كار بىزحمت و رنج و
خرج ،كه بركات فراوان دارد ،طفره مىروند و به
سختى حاضرند گلخنده مسرت را بر لبان خود و
چهره ديگران بيافرينند.
بـرخـورد بـا چـهـره بـاز بـا ديـگـران ،آنـان را
آمـادهتـر مـىسـازد تـا دل بـه دوسـتـى بـا شـمـا
بـسـپـارنـد .خـنـدهرويـى و بـشـاش بـودن ،ديـگـران
را دل و جرأت مىبخشد ،تا بى هيچ هراس و نگرانى،
با شما باب آشنايى را باز كنند و سفره دلشان را پيشتان
بگشايند.اگـر بـا خـوشرويى ،بتوانيد بار سنگين غم
دوستان را سبك كنيد ،كارتان عبادت است و اگـر
بـا يـك تـبـسـم ،بـتـوانـيـد خـاطـرى را شاد سازيد،
به خدا نزديكتر شدهايد.

از شـاخـههـاى ديـگر حسن خلق ،كه رابطهها را
استوارتر و پيوندها را صميمىتر مىسازد ،گفتار
دلپذير و شادىبخش است .متانت در سخن
و ادب در گفتار و زيبايى در كالم ،خصلت
پاكدالن بىكينه است و خلق و خوى اولياء دين .
ارزش انسان و جوهره وجودىاش را زبان و بيان
روشن مىسازد:
يكى تحقير مىكند ،يكى تشويق .
يكى عيبجويى مىكند ،ديگرى تحسين و
تقدير.
يكى مالمت مىكند ،ديگرى پر و بال
مىدهد و اميد مىآفريند.
كدام يك خوبتر است؟
شما خودتان چگونه بيان و زبانى داريد؟ تلخ يا
شيرين؟ گزنده يا مرهم گذارنده؟
آيـا بـا ديگران همانگونه صحبت مىكنيد كه
دوست داريد ديگران با شما آن چنان حرف بزنند
و خطاب كنند؟
پذيرايى از ديگران ،هميشه با غذا و شيرينى و ميوه
نيست.
گاهى پذيرايى ،با يك كالم خوب و سخن
شايسته است .اين اكرام ،باالتر از تغذيه و اطعام
است ،چرا كه گفتار شايسته و زيبا غذاى روح
است .
گفتن يك آفرين ،احسنت ،بارك اهلل ،مگر چقدر
هزينه و خرج دارد؟
كـسـانـى هـسـتـنـد كه جان مىدهند ،ولى حاضر
نيستند يك كالم تشويق آميز و محبت بار بر زبـان
جـارى كـنـند .بشنويم از رسول خدا yكه اسوه
اخالق حسنه و الگوى ادب و گفتار و رفتار است
كه فرموده است :
ِ
ٍ
ِ
ِ
َم ْن َأ ْك َر َم َأ َخ ُاه ا ْل ُم ْؤم َن ِب َكل َمة ُيلْطفُ ُه ِب َها
َو ف ََّر َج َع ْن ُه ُك ْر َب َت ُه َل ْم َي َز ْل ِفي ِظ ِّل الل َِّه
ِ ِ
ِ
ان ِفي
الر ْح َم ِة َما َك َ
ا ْل َم ْم ُدود َعل َْيه م َن َّ
ذَ ِ َ 1
لك.
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هر كس برادر با ايمانش را با گفتن كالمى
مالطفت آميز و غم زدا ،مورد تكريم قرار
دهد ،تا وقتى او شادمان است ،گوينده آن
سخن همواره در سايه رحمت الهى به سر
مى برد.
كالم تشويقى و آفرين و مرحبا گفتن بر عمل
شـايـسـتـه ديـگـرى نـيـز ،از ايـن گونه صالحات
است .باز هم از كالم امام صادق qبشنويم:
ِ
م ْن ق َ ِ ِ ِ
ب الل َُّه
َال ل َأخيه ا ْل ُم ْؤم ِن َم ْر َحب ًا َك َت َ
َ
ِ 2
ِ
امة.
َت َعا َلي َل ُه َم ْر َحب ًا ِإ َلي َي ْو ِم ا ْلق َي َ
هـركـس بـه بـرادر مـؤ مـن خـود مـرحـبـا
بـگـويـد ،خـداى متعال تا روز قيامت براى
او مرحبا و آفرين مىنويسد.
غير از پاداش الهى ،تأثيرات اجتماعى خوشگويى
در نرم ساختن دلها و جلب عاطفهها و اسـتوار
ساختن رابطهها مشهود است .آنكه خوش سخن
باشد ،از ديگران نيز كالم نيكو مىشنود .اين
جهان كوه است و فعل ما ندا و البته كه حرف و
سخن ما هم در كوهستان زندگيها انعكاس دارد
و خوبى آن به خود ما منعكس مىشود.
كـسـى كـه گـفـتـار مـؤ دبـانـه داشـتـه بـاشد،
ديگران نيز با او مؤدب سخن خواهند گفت.
وگرنه...كلوخ انداز را پاداش ،سنگ است  .از
كالم موال على qاست كه:
3
اج ِملُوا فِى ِ
طاب تَس َم ُعوا َج َ
الخ ِ
الجواب.
ميل َ
زيبا خطاب كنيد ،تا جواب زيبا بشنويد!
كـيـفـيـت برخورد ما با انسانهاى ديگر ،همان
نتيجه را به ما برمىگرداند .ادب ،ادب مىآورد
و توهين و فحش ،بدزبانى و اهانت متقابل را در
پىدارد.
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برگرفته از کتاب اخالق معاشرت
به قلم جواد محدثی

روز شمار تاریخ

8

ربیع االول

22

شهادت حضرت امام عسکریq

امام حسن عسكرى qدر سال
 260ه در سن  28سالگی به دست
معتمد عباسی به شهادت رسيد

ذکر ابوتراب
سال اول » شماره دوم » زمستان 1389

9

ربیع االول

قتل عمر بن خطاب

عمر بن خطاب در آخر شب
نهم ربيع االول سال  23ه
به دست ابولؤلؤ كه نامش
فيروز و غالم مغيره بن شعبه
بود ،چند ضربه خنجر خورده
كه منجر به مرگ او شد.

10
ربیع االول

ازدواج پيامبرy

با حضرت خديجهw

پيامبر اکرم 15 yسال قبل از هجرت در
چنین روزی با حضرت خديجه كبرىwازدواج
نمودند.

مرگ مالك بن انس

در اين روز در سال  179ه مالك بن انس
اصبحی ،رئيس فرقه مالكی از مذاهب اربعه اهل
سنت از دنيا رفت و در بقيع دفن شد.

12
ربیع االول

ورود پيامبر  yبه مدينه

در غروب این روز ،پس از ملحق شدن امیرالمومنین qبه ایشان ،وارد شهر مدینه شدند.

مرگ معتصم عباسی

در چنین روزی در سال  227ه ،معتصم عباسی ،قاتل امام جواد ،qدر سامرا به هالكت
رسيد.

مرگ احمد بن حنبل

در اين روز در سال  241ه احمد بن حنبل رئيس فرقه حنبلی ها در بغداد از دنيا رفت ،و در
همان شهر دفن شد.

14
ربیع االول

مرگ یزید بن معاویه

در سال  64ه در شب چهاردهم ربيع
االول يزيد بن معاويه بن ابیسفيان در
سن  39سالگی يا  37سالگی به دركات
جحيم شتافت.

ذکر ابوتراب
سال اول » شماره دوم » زمستان 1389
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این استدالل را از اهلسنت یاد بگیر...

آیا مقام امیرالمومنین از انبیاء هم باالتر است؟!
از جمله موضوعاتي که در کتابهاي اعتقادی شيعه مطرح بوده و آن را اثبات
کردهاند ،موضوع برتري ائمه  -خصوصاً حضرت اميرالمؤمنين - qبر انبياي
الهي ،غير از رسول اکرم yاست .البته در مورد برتری مقام امامت بر مقام
رسالت و نبوت ،در همین شماره از مجله به صورت مبسوط مطالبی بیان شده
است .اما به طور خاص برای اثبات برتری حضرت علی qبر انبیاء الهی،
میتوان به آیات و روایات فراوانی اشاره کرد .در این نوشتار تنها اشارهای به
آیه مباهله میکنیم.
خداوند متعال ميفرمايد:
«فَ َم ْن َح َ
اجَّک فِي ِه مِ ْن ب َ ْع ِد ما جا َء َ
ک مِ َن ال ْ ِعل ْ ِم فَ ُق ْل تَعال َ ْوا ن َ ْد ُع أَبْنا َءنا َوأَبْنا َء ُک ْم
1
َت هَّ
ِين».
َونِسا َءنا َونِسا َء ُک ْم َوأَن ْ ُف َسنا َوأَن ْ ُف َس ُک ْم ث ُ َّم ن َبْتَ ِه ْل فَن َْج َع ْل ل َ ْعن َ
الل ِ َعلَي الْکا ِذب َ
«پس هر کس با تو درباره حضرت عيسي در مقام مجادله برآمد پس از آنکه
به وحي خدا بر احوال او آگاه شدي ،بگو که بياييد ما و شما ،با فرزندان و زنان
خود و خودمان با هم به مباهله برخيزيم تا دروغ گويان و کافران را به لعن و
عذاب خدا گرفتار سازيم».
مفسران و محدثین شیعه و سنی بر اين است که در آيه شريفه مراد از
اجماع ّ
«انفسنا» اميرالمؤمنين qاست.
احمد بن حنبل ،عالم بزرگ اهل سنت و رئیس فرقه حنبلیها ،در کتاب خود نقل
کرده« :هنگامي که اين آيه بر پيامبر yنازل شد ،رسول خداyعلي و فاطمه
و حسن و حسين rرا دعوت نمود و فرمود :بار خدايا! اينان اهلبيتr
2
من هستند».
از کلمه «انفسنا» در آيه شريفه استفاده ميشود که امام عليبنابيطالب qدر
کماالت با رسول خدا yيکسانند ،و از آنجا که پيامبر اکرم yبه اجماع امّت
و روايات ،افضل از جميع انبياي الهي است ،پس امام علي qنيز افضل از
جميع انبياي الهي است.
عالمه حلّي ميفرمايد:
«انفس ،در آيه شريفه اشاره به حضرت علي qاست و مراد از آيه مساوات
پيامبر yو علي qمیباشد .و شکي نيست که رسول خدا yافضل مردم
3
بود ،پس امام علي qنيز چنين است».
فخر رازي ،از بزرگترین عالمان اهلسنت ،در ذيل آيه مباهله ميگويد:
«در شهر ري شخصي است به نام محمود بن حسن حمصي که معلّم شيعه
دوازده امامي است ،او معتقد است که علي qافضل از جميع انبياست به
جز مح ّمد».y

آنگاه ميگويد:
«دليلي که ميتوان بر مدعاي او اقامه نمود ،قول خداوند متعال است که
ميفرمايدَ « :وأَن ْ ُف َسنا َوأَن ْ ُف َس ُک ْم»؛ و مراد از «انفسنا» خود پيامبر yنيست؛ به
جهت آنکه انسان خودش را دعوت به امري نميکند ،بلکه مراد از «انفسنا»
غير از رسول خداست .و علما اجماع کردهاند که آن غير ،کسي جز عليبن
ابيطالب qنيست .پس آيه شريفه داللت دارد بر اينکه نفس عليq
همان نفس پيامبر yاست ،نه اينکه نفس علي qعين نفس پيامبرy
است .بلکه مراد از آيه آن است که نفس علي qمثل نفس پيامبرy
است .اين معنا اقتضا دارد که علي qبا پيامبر yدر جميع وجوه فضايل و
کماالت مساوي باشند؛ از اين عموم مساوات ،تنها نب ّوت استثنا ميشود بهدليلِ
اجماع و روايات در اين خصوص که بعد از پيامبر اسالم yپيامبري ديگر
4
نخواهد بود»....

صدیق اکبر
ّ
فاروق اعظم

يکي از بيانصافيها و حقکشيهاي
مو ّرخين اين است که لقب «صدّيق» يا
«صدّيق اکبر» و نيز «فاروق» يا «فاروق
اعظم» را که پيامبر اکرم yدر زمان
حياتش به امام علي qداد ،از او
سلب کرده و به دیگران دادهاند ،در
حالي که به گواهی تاریخ ،این دو لقب
مختص حضرت امیرالمومنینq
میباشد.
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«صدّيق» کسي است که پيوسته با صدق و راستي همراه باشد و لذا اين معنا تحقق پيدا نميکند مگر با مقام «عصمت».
روشن است که چنين مقامی در ميان امت اسالمي جز برای امام علي و اهل بيت معصومش rنخواهد بود.
کلمه «فاروق» نيز در اصطالح روايات به کسي اطالق ميشود که بتواند حق را از باطل تشخيص دهد و مردم با
ارشادات او به حقّ و حقيقت رهنمون شوند .قطعا چنين کساني نیز در امّت اسالمي ،جز حضرت علي و اهل بيت
معصومش qکه جانشينان واقعي پيامبر بودهاند وجود ندارد.
از روايات بسياري که در منابع فريقين وارد شده نیز استفاده ميشود که اين دو لقب اختصاصي امام عليبن
ابيطالب qبوده و رسول خدا yبر او نهاده است.
پيامبر yفرمود:
«ا ّن هذا ا ّول من آمن بي ،و هو ا ّول من يصافحني يوم القيمة ،و هو الصديق االکبر ،و هذا فاروق هذه االمة ،يفرق
بين الحقّ و الباطل ،و هذا يعسوب المؤمنين».
«همانا اين  -علي - qاول کسي است که به من ايمان آورده ،و او اول کسي است که در روز قيامت با من
مصافحه خواهد کرد ،و او صدّيق اکبر ،و اين فاروق اين امت است که بين حقّ و باطل را جدا خواهد نمود .و
اين امير و بزرگ مؤمنين است»
4
اين حديث را عدهای از علماي اهل سنت همچون طبراني،1گنجي شافعي ،2ابن عساکر دمشقي 3و متقي هندي
نقل کردهاند.
ابن عباس و ابوذر هم گفتهاند که ما از رسول خدا yشنيديم که خطاب به عليqميفرمود:
5
«انت الصديق االکبر ،و انت الفاروق الذي يفرق بين الحق و الباطل».
«تويي صدّيق اکبر و تويي فاروق که حق و باطل را از هم جدا خواهي کرد».
در مواضع مختلف ،خود امیرالمومنین نیز به چنین لقبی اشاره کردهاند .مثال در جایی فرمودهاند:
6
هَّ
عبدالل و اخو رسوله و انا الصديق االکبر اليقولها بعدي االّ ک ّذاب مفترٍ ،لقد صلّيت قبل الناس سبع سنين».
«أنا
«من بنده خدا و برادر رسول خدايم ،و من صدّيق اکبرم ،کسي بعد از من اين ادعا را نمیکند مگر فرد بسیار
دروغگو و افترا زننده .به تحقيق من هفت سال قبل از مردم نماز به جاي آوردم».
از مواردی که در باال اشاره کردیم و موارد بسیاری که بدان اشاره ننمودیم ،7دیگر هیچ شکی باقی نمیماند که دو
لقب «صدیق» و «فاروق» از القاب اختصاصی حضرت علی qمیباشد که توسط پیامبر اکرم yبه ایشان اهدا
شده است و مردم نیز به تبعیت از ایشان حضرت علی qرا با چنین القابی خطاب میکردند.

 .2مسند احمد ،ج  ،1ص .185
 .3شرح تجريد ،ص .218

منابع:
 .1المعجم الکبير ،ج  ،6ص  ،269ح .6184
 .2کفاية الطالب ،ص  ،187باب .44
 .3تاريخ مدينة دمشق ،ج  ،12ص .130
.4کنزالعمال ،ج  ،11ص  ،616ح 32990
 .5الرياض النضرة ،ج  ،3ص 96؛ االربعين المنتقي ،ح  ،28باب 21؛ مسند شمس االخبار ،ج  ،1ص 94؛ فرائدالسمطين،
ج  ،1ص  ،140ح 102و103؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،13ص  ،228خطبه 238؛ المواقف ،ص .409
.6ذخصائص اميرالمؤمنينعليه السالم ،ص  ،25ح 7؛ السنن الکبري ،ج  ،5ص  ،107ح .8395؛ المستدرک علي
الصحيحين ،ج  ،3ص  ،121ح 4584؛ سنن ابن ماجه ،ج  ،1ص  ،44ح  120و. ...
 .7اسد الغابة ،ج  ،6ص 265؛ االستيعاب ،ج  ،4ص 307؛ االصابة ،ج  ،7ص  294و...

 .4تفسير فخر رازي ،ج  ،8ص .81
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ربیع االول

24

ورود اهل بیت امام حسین qبه شام

بنابر نقلی پس از گذشت  66روز از روز عاشورا،
اهل بيت امام حسين qوارد شام شدند.

ذکر ابوتراب
سال اول » شماره دوم » زمستان 1389

17
ربیع االول

والدت پیامبر اکرمy

به اتفاق علمای شيعه  ،در اين روز هنگام فجر روز جمعه در مكه معظمه
والدت با سعادت حضرت سيد االنبياء محمد مصطفی yواقع شده است.
والدت امام صادقq

در  17ربيع االول سال  83ه والدت با سعادت امام جعفر صادقqدر
مدينه منوره اتفاق افتاده است.

22
ربیع االول

صلح امام حسنq

قرار داد صلح امام حسن مجتبی  qبا معاويه ملعون ،در
چنین روزی منعقد شد.

25
ربیع االول

ورود حضرت معصومه wبه قم

در اين روز در سال  201ه كريمه اهل بيت حضرت فاطمه
معصومه wبه قم تشريف فرما شدند.

ذکر ابوتراب
سال اول » شماره دوم » زمستان 1389

25

از این به بعد حواسمان را جمع کنیم.

عاقبت بیاعتنایی به نماز
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ت
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ل ينال شفاعتنا من ا ف بالصل ِة
ِ
ِ

اگر میخواهی مورد شفاعت واقع شوی ،حواست را جمع کن!

هر کس نماز را سبک بشمارد ،به شفاعت ما اهلبیت دست
نخواهد یافت.

حواست باشد که به سمت کفر متمایل نشوی!
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مرز میان ایمان و کفر ،ترک نماز است.

نکند با ترک نماز ،سایر اعمالت را نیز باطل کنی!
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نماز ستون دین است و نخستین عمل از میان اعمال است كه در
روز رستاخیز مورد رسیدگى قرار مىگیرد اگر صحیح بود ،سایر
اعمال نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت ،وگرنه باقى اعمال نیز
مردود خواهد بود.

روزى حضرت صدّيقه كبرى  ،فاطمه زهراء wبه محضر مبارك
پدر بزرگوار خود ،رسول گرامى اسالم yوارد شد؛ و اظهار داشت:
«اى پدر جان! جزاى آن دسته از مردان و يا زنانى كه نماز را سبك
مى شمارند ،چيست؟»
پيامبر خدا yفرمود:
«دخترم ،فاطمه جان! هركس نماز را سبك شمارد و به شرائط و
دستورات آن بىاعتنائى نمايد ،خداوند او را به پانزده نوع عقاب،
مجازات مىگرداند:
شش نوع آن در دنيا ،سه نوع آن موقع مرگ و جان دادن ،سه نوع
در قبر و سه نوع ديگر در قيامت ،آن هنگامى كه از قبر بر انگيخته
شود خواهد بود.
امّا آن شش نوع عقابى كه در دنيا خواهد ديد:
 .1برداشتن بركت و توفيق از عمرش  ،كه نتواند از آن بهره كافى
و سودمندى برگيرد.
 .2برداشتن بركت از درآمدهايش .
 .3پاك شدن سيماى نيكوكاران از چهره اش .
 .4سرگردان و دلسرد شدن در كارها و عباداتش .
 .5دعاها و خواسته هايش مستجاب نخواهد شد.
 .6آن كه در دعاى مؤ منين سهيم نخواهد بود و دعاى خير ايشان
شاملش نمى شود.
و امّا آن عقابهائى را كه هنگام مرگ خواهد ديد:
 .1ذليالنه خواهد مُرد.
 .2گرسنه و تشنه جان مى دهد.
 .3هيچ چيزى تشنگى و گرسنگى او را بر طرف نسازد.
و امّا آن عذابهائى كه در قبر دچارش مى شود:
 .1خداوند متعال ملكى را مأمور مىنمايد تا مرت ّب او را مورد
شكنجه قرار دهد.
 .2قبرش تنگ و تاريك و وحشتناك مىباشد.
و امّا آنچه در قيامت مبتاليش مىگردد:
 .1خداوند ملكى را ماءمور مى نمايد تا او را بر صورت ،روى
زمين بكشاند و اهل محشر او را تماشا نمايند.
 .2محاسبه و بررسى اعمالش سخت و دقيق خواهد بود.
 .3در نهايت اين كه مورد رحمت و محبّت خداوند قرار نمىگيرد
و عذابى دردناك دچارش خواهد شد.

من درست عمل نمیکنم وگرنه حساب در روز قیامت آسان است!

آسان ترین حساب

دور هم نشسته بوديم و از هر درى سخن مى گفتيم .جمع ،شكل كالس به خود
گرفته بود ،با اين تفاوت كه در اينجا استاد ،مثل شاگردان روى زمين و بين ما
نشسته بود.
هر كالمى كه از دهانش بيرون مىآمد ،يك دريا معنا داشت!
با اخالق خوب و پسنديدهاش همه را جذب مىكرد .كمتر استادى را ديده بودم
كه مثل او صميمى و مهربان باشد! او يك رفيق شفيق بود .صحبتهايش را با
شوق و ذوق مىشنيديم و از آن استفاده مىكرديم.
سخن از حسابرسى روز قيامت ،بهشت و نعمتهاى بىشمار آن و جهنم و
عذابهاى هولناكش به ميان آمد .استاد هنگام برشمردن نعمتهاى خدا در
بهشت ،چهرهاى شاد داشت؛ اما هنگام يادآورى عذابهاى الهى ،اشكى كه در
چشمانش حلقه زده بود ،آشكارا ديده مىشد!

استاد گفت :مىخواهيد بدانيد چه كسانى در روز قيامت به آسانترين روش،
حسابرسى مىشوند و در بهشت از نعمتهاى بىپايان خداوند بهره مىبرند؟!
قبل از اين كه استاد سخنش را كامل كند ،پيش خود حدس زدم كه حتما من از
آنان هستم ،چون عبادتهايم را به طور كامل انجام دادهام .پرسيدم :چه كسانى؟
آيا ما هستيم؟
رسول اكرم فرمود:
اگر اين سه خصلت را داشته باشى ،آرى!
به كسى كه تو را محروم مىكند ،عطا و بخشش كنى.
با كسى كه با تو قطع رابطه كرده ،پيوند برقرار كنى.
آن كسى را كه به تو ستم روا داشته ،عفو كنى.
تا جواب را شنيدم ،به فكر فرو رفتم و با خود گفتم  :بايد در رفتارم دقت بيشترى
كنم.

از نظر شما ارزش دنیا چقدر است؟
اگر دنيا به اندازه بال مگس يا پشهاي نزد خداوند ارزش داشت ،حتّي يک جرعه از آن را هم به
«کافران» نميداد.

دنيا ،مار خوش خط و خالي است که عدهاي ،مفتون
ظاهر فريبنده آن شده ،از سموم کشندهاش غافلند.
پيامبر yدرس ميدهد .او رسول آزادي است و
وارستگي ميآموزد و دنيايي را که پاي بند و دست
و پاگير انسان از «طيران آدميّت» باشد ،نکوهش
ميکند .دنيا اگر «وسيله» رشد شود ،خوب است و
اگر «مانع» کمال گردد ،زشت است.
دنيا ،تيغ دو دمي است که خوبي و بدي آن ،بستگي
به چگونگي استفاده از آن دارد.
پيامبر «ص» خسران انسان را در سايه اسارت دنيا
ميداند و هشدار ميدهد.

ای ابوذر!
سوگند به آنکه جان مح ّمد «ص» در دست اوست
اگر دنيا به اندازه بال مگس يا پشه اي ارزش نزد
خداوند داشت ،حتّي يک جرعه آن را هم به «کافر»
1
نمي داد.
اي ابوذر!
خداوند به برادرم عيسي «ع» وحي کرد که:
اي عيسي! دنيا را دوست مدار ،که من دوستش ندارم.
من آخرت را دوست دارم ،که خانه «بازگشت» است.
اي ابوذر!
جبريل امين ،تمام گنجينههاي دنيا را سوار بر مرکبي

زيبا پيش من آورد و گفت :اي مح ّمد !yاين
گنجينهها برای تو ،در عين حال ،نصيب و بهره تو نزد
خدا کم نميشود.
گفتم :دوستم ،جبرئيل! مرا نيازي نيست.
اگر سير باشم ،سپاس خدا ميگويم.
2
و اگر گرسنه باشم ،از خدا ميطلبم. »...
اين نظر پيامبر نسبت به دنياست .گرچه تمام دنيا از آن
او و مسخر براي آن حضرت بود.
نظر ما چیست؟!

منبع:
«مکارم االخالق» طبرسي ،ص  458و بحاراال نوار ،عالمه
مجلسي ،ج  ، 74ص .74
برگرفته از کتاب «ناي حکمت« (مواعظ حضرت رسول
به ابوذر غفاري)
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ربیع الثانی

26

قیام توابین

در اين روز در سال  65
ه
سليمان بن صرد با گروهى از
توابين براى خونخواهی امام
حسين qقيام كردند.

ذکر ابوتراب
سال اول » شماره دوم » زمستان 1389

6

ربیع الثانی

مرگ هشام بن عبدالملک

در چنین روزی در سال  125
ه
در رصافه هشام بن عبد الملك
از دنيا رفت و به جهنم واصل
شد.

10
ربیع االول

والدت امام حسن عسکری

در اين روز حضرت امام حسن عسكرىq
در سال  232ه جهان را به قدوم خود منور
فرمودند.

10
ربیع الثانی

وفات حضرت معصومهw

آن حضرت در چنین روزی در سال  201ه با دلی شكسته و
غصه دار از داغ پدر و فراق برادر ،رحلت فرمودند.

14
ربیع الثانی

قیام مختار

در اين روز مختار شاد كننده دلهاى شكسته اهل بيت rبا نداى
«يا لثارات الحسين» در كوفه قيام كرد.

ذکر ابوتراب
سال اول » شماره دوم » زمستان 1389
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فضائل

امام

صادقq

در حرام شفا نیست!

در خانه نشسته بوديم و مشغول صحبت بوديم كه صداى در بلند شد .مفضل در
را باز كرد و قاصد نامه را به مفضل داد .مفضل پرسيد كه نامه از كيست و سوار
پاسخ داد «از امام صادق .»qچشمهاى مفضل از خوشحالى برق زد .به سرعت
نامه را باز كرد و به محض اين كه دستخط امام صادق qرا ديد نامه را بوسيد
و شروع به خواندن كرد:
«اى مفضل ،همان چيزى كه به عبداهلل بن يعفور سفارش كرده بودم به تو نيز
سفارش مىكنم ،او كه رحمت خدا بر او باد از دنيا رفت ،اما به پيمان خود با
خدا و پيامبر و امامش وفادار ماند ،در حالى چشم از دنيا بست كه آمرزيده و
مشمول رحمت الهى بود .در زمان ما كسى مطيعتر از او در برابر خدا و پيامبر
و امام يافت نمىشد ،همواره اين گونه زيست تا خدا او را به بهشت منتقل
ساخت »...
مفضل ديگر طاقت نياورد و گريست ،شايد به ياد عبداهلل افتاده بود ،هنوز چهل
روز از مرگش نگذشته بود.
گفتم :به ياد عبداهلل افتادى؟
آرى ،خوشا به حالش ،عجب سعادتى دارد كه امامش از او تعريف مىكند.
 راستى جريان سفارش امام به عبداهلل چيست.مفضل اشكهايش را پاك كرد و گفت:
عبداهلل به بيمارى عجيبى مبتال شده بود ،هر چه مىخورد باال مىآورد ،حالش رو
به وخامت گذاشت و روز به روز الغرتر شد .وقتى پزشك به بالين او حاضر شد
پس از معاينه گفت كه شراب ،درمان درد اوست و بايد هر روز مقدارى شراب
بنوشد .عبداهلل كه تا آن موقع لب به شراب نزده بود از قبول اين كار خوددارى
كرد تا اين كه از امام صادقqكسب تكليف كند.
 واقعا پزشك شراب تجويز كرده بود؟ آرى ،حتى عبداهلل براى همين مسأله با پزشك به جر و بحث پرداخته بود. -خوب ،امام چه راهى در پيش پايش گذاشت؟

به طور اجمالی با امام آشنا شویم...
 من و عبداهلل به هر زحمتى بود به خدمت امام رسيديم .امام براى پذيرايى ازما ميوه آورد ،اما عبداهلل به او گفت كه براى ناراحتى معدهاش نمىتواند چيزى
بخورد .سپس عبداهلل به امام گفت:
«اى امام بزرگوار ،شما مىدانيد كه من همواره از شما اطاعت كردهام و هر چه
گفتهايد نه نگفتهام ،اگر اين انار را نصف كنيد و بگوييد اين نيمه حرام است و
نيمه ديگر حالل است من بدون چون و چرا قبول مىكنم  ،چون حرف شما
حجت است ».امام به او فرمود« :خدا رحمتش را شامل حالت گرداند ».سپس
عبداهلل بيمارىاش و درمان آن را نيز گفت و پرسيد« :حال چه مى فرماييد؟»
امام صادق qبه او گفت« :شراب حرام است ،هرگز شراب ننوش ،اين شيطان
است كه تو را وسوسه مىكند و مىخواهد به بهانه شفاى دردت ،شراب به
تو بنوشاند ،اگر از شيطان نافرمانى كنى؛ او نيز مأيوس مىشود و دست از تو
برمىدارد».
از اين سخن امام ،عبداهلل خوشحال شد و دلش آرام گرفت .از امام خداحافظى
كرديم و بازگشتيم .روز به روز حال عبداهلل بدتر شد ،اقوامش شراب آوردند تا
او بنوشد ،اما او نخورد.
 مفضل! من شنيدهام اگر براى معالجه باشد اشكالى ندارد. اگر اشكال نمىداشت امام صادق او را منع نمىكرد ...به هر حال ،روزهاىآخر عمرش را در بستر گذراند ،پسر عمويش به او گفته بود «بيچاره ،بخور اگر
شراب ننوشى مىميرى ».عبداهلل نيز در جوابش گفته بود «به خدا قسم يك قطره
هم نخواهم نوشيد ».چند روزى در بستر ماند و درد را تحمل كرد .خداى متعال
هم او را براى هميشه شفا داد.
 واقعا خوشا به حالش ،من نيز غبطه مىخورم ،كاش امام صادق qدر حقمن نيز دعا و از من تعريف مىكرد.
مفضل نامه را بست و گفت  :واقعا شيعه يعنى عبداهلل ابن ابى يعفور كه هر چه امام
گفت پيروى كرد و سعادتمندانه زيست و سعادتمندانه مرد.
برگرفته از کتاب حیات پاکان

با هارون َم ّکی
آشنا شویم
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مأمون رقّى كه يكى از دوستان امام جعفر صادقqبود ،میگوید:
در منزل آن حضرت بودم ،كه شخصى به نام سهل خراسانى وارد شد و سالم كرد و پس از آن كه نشست ،با
حالت اعتراض به حضرت اظهار داشت:
ياابن رسول اللهّ ! شما بيش از ح ّد عطوفت و مهربانى داريد ،شما اهل بيت امامت و واليت هستيد ،چرا قيام
نمىكنيد و حقّ خود را از غاصبين و ظالمين باز پس نمىگيريد ،با اين كه بيش از يك صد هزار شمشير زن
آماده جهاد و فداكارى در ركاب شما هستند؟!
امام صادق qفرمود :آرام باش  ،خدا حقّ تو را نگه دارد و سپس به يكى از پيش خدمتان خود فرمود :تنور
را آتش كن .
همين كه آتش تنور روشن شد و شعله هاى آتش زبانه كشيد ،امام qبه آن شخص خراسانى خطاب نمود:
برخيز و برو داخل تنور آتش بنشين .
سهل خراسانى گفت :اى سرور و مواليم! مرا در آتش ،عذاب مگردان ،و مرا مورد عفو و بخشش خويش قرار
بده  ،خداوند شما را مورد رحمت واسعه خويش قرار دهد.
در همين لحظات شخص ديگرى به نام هارون ّ
مكى ،در حالى كه كفشهاى خود را به دست گرفته بود ،وارد
شد و سالم كرد.

آن حضرت هنگام طلوع سپيده صبح ،روز جمعه يا دوشنبه ،هفدهم ربيع اال ّول،
سال  80يا  83هجرى قمرى در مدينه من ّوره ديده به جهان گشود.
نام :جعفر.q
كنيه :ابو عبداللهّ  ،ابو اسماعيل ،ابوموسى ،ابواسحاق.
لقب :صادق ،صابر ،فاضل ،طاهر ،شيخ ،صادق آل مح ّمد ،باقى ،منجى ،كامل،
كافل ،عالم . ...
پدر :امام مح ّمد باقر.q
مادر :فاطمه ،معروف به ا ّم فروه ،دختر قاسم بن مح ّمد بن ابىبكر.
نقش انگشتر :حضرت داراى چهار انگشتر بود ،كه نقش هر كدام به ترتيب
عبارتند از:
اللُهّ َوليّي َو ِع ْص َمتى مِ ْن خَ ل ْ ِق ِه.
اللُهّ خالِقُ ُك ِّل شَيْى ٍء.
َ
اءن َْت ث ِ َقتى فَا ْع ِص ْمنى مِ ْن خَ ل ْ ِقك.
ما شا َءاللُهّ ال ق ُ َّو َة إ الّ باللِهّ .
مدّ ت امامت :حضرت در سنين  34سالگى ،در سال  114هجرى ،پس از
شهادت پدر بزرگوارش به منصب امامت و خالفت رسيد و حدود  34سال امامت
و هدايت جامعه اسالمى را بر عهده داشت.
هنگامى كه امام جعفر صادق qبه منصب امامت نايل آمد ،در موقعيّت
حساسى قرار گرفته بود ،چون دولت بنى العبّاس تازه روى كار آمده بود و تنها
ّ
تالش آنها استحكام و ثبات پايههاى حكومت خود بود؛ و ناچار بودند كه افكار
عموم ،مخصوصا سادات بنى ال ّزهراء را به خود جلب و جذب نمايند.
بر همين اساس امام qاز موقعيّت موجود زمان ،به نحو احسن استفاده نموده
و با تشكيل جلسات مختلف در رشتههاى گوناگون علوم و فنون ،ابعاد مختلف
اسالم و معارف الهى را تبيين و تشريح نمود.
طبق گفته مو ّرخين و محدّثين ،بيش از دوازده هزار شاگرد از اقشار مختلف در
جلسات درس و محاضرات آن حضرت شركت نموده و در علوم و فنون مختلف
از درياى بىكران علوم حضرتش بهره مىگرفتند .و بر همين اساس ،شيعه به
عنوان مذهب جعفرى معروف گرديد.

رهبران مذاهب چهارگانه اهل سن ّت از شاگردان امام جعفر صادق qبودهاند.
آن حضرت مدّت  15سال و اندى ،هم زمان با ج ّد بزرگوارش ،امام زين العابدين
q؛ و مدّت  19سال پس از آن ،با پدر عظيمالقدرش حضرت باقرالعلومq
و سپس مدّت  34سال امامت و زعامت جامعه اسالمى را بر عهده داشت ،كه
روى هم عمر پر بركت آن حضرت را  68سال گفتهاند.
شهادت  :بنابر مشهور ،آن حضرت ،روز دوشنبه  25ش ّوال ،سال  148هجرى
قمرى ،در شهر مدينه من ّوره ديده از جهان فرو بست؛ و به لقاء اللهّ ملحق گرديد.
پيكر مقدّس آن حضرت ،در مدينه من ّوره ،در قبرستان بقيع ،در جوار مرقد شريف
و مط ّهر عمو و ج ّد و پدر بزرگوارش به خاك سپرده شد.

نماز آن حضرت :چهار ركعت است ،كه در هر ركعت پس از قرائت سوره
حمد ،صد مرتبه «سبحان اللهّ و الحمد للهّ و ال إله إالّ اللهّ و اللهّ اكبر» خوانده مىشود.
و بعد از آن كه سالم نماز پايان يافت ،تسبيحات حضرت فاطمه زهراءw
گفته مىشود؛ و سپس حوايج مشروعه خويش را از خداوند متعال درخواست
مىکنیم.

حضرت امام صادق ،qپس از جواب سالم ،به او فرمود :اى هارون! كفشهايت را زمين بگذار و حركت كن برو درون تنور آتش
و بنشين.
هارون ّ
مكى كفشهاى خود را بر زمين نهاد و بدون چون و چرا و بهانهاى ،داخل تنور رفت و در ميان شعلههاى آتش نشست .
آن گاه امام qبا سهل خراسانى مشغول مذاكره و صحبت شد و پيرامون وضعيّت فرهنگى ،اقتصادى ،اجتماعى و ديگر جوانب شهر و
مردم خراسان مطالبى را مطرح نمود مثل آن كه م ّدتها در خراسان بوده و تازه از آن جا آمده است.
پس از گذشت ساعتى ،حضرت فرمود :اى سهل! بلند شو ،برو ببين در تنور چه خبر است!
همين كه سهل كنار تنور آمد ،ديد هارون ّ
مكى چهار زانو روى آتشها نشسته است ،پس از آن امام qبه هارون اشاره نمود و فرمود:
بلند شو بيا؛ و هارون هم از تنور بيرون آمد.
بعد از آن ،حضرت خطاب به سهل خراسانى كرد و اظهار داشت :در خراسان شما چند نفر مخلص مانند اين شخص  -هارون كه مطيع
ما مىباشد  -پيدا مىشود؟
سهل پاسخ داد :هيچ ،نه به خدا سوگند! حتّى يك نفر هم اين چنين وجود ندارد.
امام جعفر صادق qفرمود :اى سهل! ما خود مىدانيم كه در چه زمانى خروج و قيام نمائيم؛ و آن زمان موقعى خواهد بود ،كه حد ّ
ّاقل
پنج نفر هم دست ،مطيع و مخلص ما يافت شوند ،در ضمن بدان كه ما خود آگاه به تمام آن مسائل بوده و هستيم.

منبع:
بحاراال نوار ،ج ،47
ص  ،123ح .176
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پیامبر اکرم
جهان دگرگون میشود...

اشرف مخلوقات به زمین میآید!

از روز اول خلقت ،نور وجود پيامبر در پيشاني آدم
نمايان بود و اين نور در اجداد حضرت پيوسته ديده
هَّ
عبدالل رسيد .درخشيدن نور پيامبر در
ميشد تا به
شصت و يک قرن به اندازهاي بود که مردم آن را
ميديدند و مبهوت ميماندند.
اين نور نسل به نسل منتقل شد تا به هاشم پدربزرگ
هَّ
عبدالل رسيد .نور حضرت به قدري در پيشاني
او ميدرخشيد که سنگها و کوهها و مخلوقات
هَّ
عبدالل را به او بشارت
غيرانساني والدت محمدبن
ميدادند .مردم نيز از ديدن نور پيشاني هاشم بن

عبدمناف متحير ميشدند و علت آن را نميدانستند.
نور پيامبر از هاشم به عبدالمطلب و از او به فرزندش
هَّ
عبدالل منتقل شد .هنگام ميالد او نوري از صورتش
ساطع شد که به آسمانها رسيد و از کودکي ،پيشاني
وي نورانيت ديگري داشت.
هَّ
عبدالل به سن  20 - 25سالگي نزديکتر
هر چه
ميشد نور پيشانياش درخشندگي بيشتري مييافت.
هَّ
عبدالل به  25سالگي رسيد همراه پدر
هنگامي که
براي خواستگاري آخرين وديعهگاه پروردگار رفتند
هَّ
عبدالل ازدواج کرد.
و آمنه بنت وهب با

هَّ
عبدالل ناپديد
پس از ازدواج نور نبوت از پيشاني
شد و در پيشاني آمنه ظهور کرد .اين بار نيز نورانيتي
عجيب داشت ،چرا که هنگام ظهور اين نور نزديک
شده بود.
ِ
نخست پيدايش اين نور منتظر
يهوديان که از روز
فرصتي براي خاموش کردن آن بودند ،ديگر نااميد
شدند زيرا موعد خداوند نزديک و نزديکتر
1
ميشد.

پس از نُه ماه ،آن وجود نوراني پا بر عرصه وجود ميگذارد ،و ديگر کسي را ياراي مقابله با اين نور نیست.

مکان والدت پيامبر در شعب ابيطالب بود؛ در منزلي که محمد بن يوسف زمان والدت پيامبر طلوع فجر روز جمعه هفده ربيع االول سال عام
ِ
والدت حضرت 55 ،روز از هالک شدن
آن را از عقيل خريده بود .آن خانه به خانه سفيد معروف بود زيرا با گچ آن الفيل بوده است .هنگام
را سفيد کرده بودند .بعدها آن منزل را از محمد بن يوسف گرفته و مکان اصحاب فيل گذشته بود؛ از هبوط آدم تا والدت پيامبر نیز  6163سال
2
ميگذشت.
والدت را محل زيارت قرار دادند و مسجدي بنا کردند.
قريش چندين سال در سختي و مضيقه و کمي آذوقه بودند؛ اما در سالي که آمنه باردار شد و حضرت به دنيا آمد ،زمين سرسبز شد و
درختان ميوه دادند و آن سال به نام «سال گشايش و خوشحالي و غنيمت» ناميده شد.

یهودیان نگرانند...

يک روز پيش از والدت پيامبر ،شخصي يهودي در مدينه در حالي که مشعلي از در شب ميالد ،بزرگان يهو ِد بنيقريظه و بنينظير در محلي جمع شده بودند و
صفات پيامبر را ذکر ميکردند .يکي از آنها گفت:
آتش در دست داشت فرياد ميزد :اي يهوديان ،اي يهوديان!
بدانيد که ستاره قرمز طلوع کرده است که هيچگاه طلوع نميکند مگر براي
عدهاي از يهود گرد او آمدند و پرسيدند :واي بر تو! چه شده است؟
پاسخ داد« :ستارهاي که نشانه تولد احمد است طلوع کرده و او امشب متولد والدت يا قيام يک پيامبر و هيچ پيامبري نمانده به جز احمد که اين ستاره نشانه
4
3
والدت اوست.
خواهد شد».

اولين نشانهاي که از والدت حضرت ظاهر شد ،لرزيدن کعبه بود که تا سه شبانه روز ادامه يافت ،و بتهايي که در کعبه بودند با صورت بر زمين افتادند.
سپس صیحهاي از آسمان شنيده شد که ميگفت« :حق آمد و باطل از ميان رفت که باطل نابود شدني است».
آنگاه از کعبه صدايي شنیده شد که ميگفت :اي قريشيان ،نذير آمد که عزت ابدي و بهره عظيم همراه اوست و محمد ،yخاتم پيامبران است.
حضرت عبدالمطلب ميگويد :من در شب والدت نوهام محمد ،yلحظاتي در کعبه بودم و ناگهان ديدم بتها از مکان خود سقوط کردند و با صورت
بر زمين افتادند .آنگاه صدايي از ديوار کعبه شنيدم که ميگفت:
مصطفي yمتولد شد که به دست او کفار هالک خواهند شد و کعبه را از عبادت بتها تطهير خواهد کرد و مردم را به سوي عبادت خدا دعوت
5
ميکند.
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عدهاي در شب والدت نزد راهبي به نام حبيب رفتند و گفتند:
«اي حبيب ،داليل اين منظرههاي عجيب را که هر لحظه اتفاق ميافتد برايمان بگو :حلههايي که از آسمان براي کعبه ميآيد ،سرنگون شدن بتها
در داخل کعبه ،ستارگان متحرک ،برقي که امشب در آسمان زده شد و صداها و فريادهايي که شنيده ميشود».
حبيب گفت:
«ميدانيد که من بر دين شما نيستم و سخن حق را ميگويم .اگر خواستيد قبول کنيد و اگر نخواستيد نپذيريد .اين عالمات به وجود نيامده مگر
براي پيامبري فرستاده شده در اين زمان؛ که ما اسم و صفت او را در تورات و انجيل و زبور و ديگر کتابهاي آسماني يافتهايم.
اوست آن شخصي که عبادت بتها را باطل ميکند و مردم را به سوي عبادت پروردگار دعوت ميکند .او بر تمام عالميان همانند شمشيري غالب
و نيزهاي اثرگذار و تيري سهمناک خواهد شد.
همه پادشاهان و ظالمان دنيا در برابر او خاضع ميشوند .واي و صد واي بر اهل کفر و طغيان و عبادتکنندگان بتها از شمشير و نيزه و تير او .هر
6
کس ايمان بياورد نجات يافته است و هر کس انکار کند هالک ميشود».

در ایران چه گذشت!
سه شب قبل از والدت پيامبر ،yانوشيروان پادشاه
ايران در رويا ديد که تعدادي از طاقهاي قصرش فرو
ريخت .او خواب خود را به کسي نگفت تا آن که در
شب والدت ،ايوان قصر لرزيد و چهارده طاق از آن
فرو ريخت.
هنگام صبح انوشيروان از خواب برخاست و با ديدن
منظره قصر دگرگون شد .او صالح ديد که با وزيران
و منجمان و کاهنان به مشورت بنشيند .لذا لباس خود
را پوشيد و تاج بر سر گذاشت و بر تخت نشست .آن
گاه وزير اعظم و تمام وزيران و کاهنان و منجمان را به
مجلس دعوت کرد.
سپس آنچه را که اتفاق افتاده بود خبر داد؛ در همين
حين خبر خاموش شدن آتش هزار ساله معبد فارس
و خشک شدن درياچه عظيم ساوه که مردم آن را
ميپرستيدند و نيز جاري شدن آب در بيابان سماوه که
سالها در آن آب نبود را آوردند و انوشيران از بروز اين
مناظر عجيب بسيار غمگين شد.
لذا شخصي به نام «سائب» را صدا زد و به او گفت :اين
چه خبري است که اتفاق ميافتد؟ او به همراه کاهنان
و ساحران و منجمان هر چه از علوم غريبه استفاده
کردند اثري نبخشيد و هيچکدام از کارهايشان به نتيجه
نميرسيد؛ چرا که در روز والدت ،علم ساحران و
کاهنان باطل شده بود .در اين بين خبر رسيد که ديشب
نوري از سوي حجاز به آسمان رفته و آسمان ايران و
روم را روشن کرده است!
انوشيروان به يکي از کارگزاران خويش به نام «نعمان
بن منذر» چنين نامه نوشت:
«از انوشيروان شاه شاهان به نعمان بن منذر .مردي عالم

و دانا نزد من بفرست که ميخواهم از او سؤاالتي
بپرسم که پاسخ همه آنها را بداند!»
نعمان بن منذر عالم کهنسالی به نام عبدالمسیح را
نزد انوشيروان فرستاد و او پرسيد :آيا هر آنچه بپرسم
ميداني؟ عبدالمسيح پاسخ داد« :هر چه پادشاه بپرسد
اگر بدانم ميگويم و اگر ندانستم شخصي را ميشناسم
که پاسخ آن را خواهد دانست».
آنگاه اتفاقاتي را که واقع شده بود به او گفتند و شرح
دادند و دليل آن را جويا شدند .عبدالمسيح گفت« :من
دايي دارم به نام سطيح که در سرزمين شام زندگي
ميکند و پاسخ اين سؤال را ميداند» .پادشاه گفت:
پس نزد او برو و داستان را شرح بده و پاسخ آن را
بياور.
عبدالمسيح نزد سطيح آمد و ديد که در حال احتضار
است .سالم کرد اما پاسخي نشنيد! لذا خود را معرفي
کرد و مقصودش را از آمدن بيان کرد که ناگهان
سطيح چشم گشود و گفت:
پادشاه ايران ،تو را فرستاده تا از شکستن چهارده طاق
ايوان و جوشيدن آب در بيابان و خشک شدن درياچه
ساوه و خاموش شدن آتشهاي هزار ساله بپرسی.
اي عبدالمسيح ،هنگامي که تالوت زياد شود و صاحب
عصا متولد شود و در بيابان سماوه آب بجوشد و
درياچه ساوه خشک شود و آتش معبد فارس خاموش
شود ،ديگر کشور شام براي سطيح کشور نخواهد بود؛
چرا که پيامبري به نام محمد متولد شده است!
آنگاه جان به جان آفرين تسليم کرد .عبدالمسيح
برخاست و نزد انوشيروان آمد و اخبار سطيح را براي
7
او گفت و متولد شدن آخرين پيامبر را خبر داد.
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پیامبر اکرم

پاسخ به سه پرسش ،در سایه فرازی از

مروری بر بشارت حضرت مسیح به آمدن پیامبر اکرمy

فارقلیط ،خواهد آمد...
یکی از راههایی که خداوند متعال برای شناختن
پیامبران خود قرار داده این است که هر پیامبر ،پیامبر
بعد از خود را به مردم معرفی میکند .این معرفی،
در مورد پیامبر اسالم yنیز صورت گرفته و نام و
خصوصیّات ایشان در کتابهای مقدّس پیشین  -به
ویژه تورات و انجیل -به صراحت و تفصیل بیان شده
است.
خداوند در قرآن کریم نیز به این مطلب تصریح
میفرماید:
1
ْ
ِ
ِ
ِ
ً
ِ
يَ ِجدُون َ ُه َمکتُوبا عن ْدَ ُه ْم في الت َّ ْوراة َو اإلِن ْجيلِ .
پيامبری كه صفاتش را ،در تورات و انجيلی كه
نزدشان است ،میيابند.
همچنین در آیهی دیگری در قرآن ،به اینکه حضرت
عیسی qبه نبوت پیامبر اسالم yبشارت دادهاند،
این چنین اشاره شده است:
رائيل إِن ِّي َر ُسولُ
َو إ ِ ْذ َ
عيسى اب ْ ُن َم ْريَ َم يا بَني إ ِ ْس َ
قال َ
هَّ
الل ِ إِلَي ْ ُك ْم مُ َصدِّقاً لِما بَي ْ َن يَدَ َّي مِ َن الت َّ ْوراةِ َو مُبَشِّرا ً
ْ
َ
ب َِر ُسو ٍل يَأتي مِ ْن ب َ ْع ِدي ا ْس ُم ُه أ ْح َم ُد فَلَ َّما جا َء ُه ْم
2
ب ِالْبَي ِّ ِ
بين.
نات قالُوا هذا ِس ْح ٌر مُ ٌ
هنگامی را كه عيسی بن مريم گفت« :ای بنی
اسرائيل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم
در حالی كه تصديقكننده كتابی كه قبل از من
فرستاده شده[ تورات] میباشم ،و بشارتدهنده
به رسولی كه بعد از من میآيد و نام او احمد
است!» هنگام كه او [احمد] با معجزات و داليل
روشن به سراغ آنان آمد ،گفتند« :اين سحری
است آشكار»
روشن است که هنگام نزول این آیات و آیات
مشابه آن ،اگر چنین بشارتهایی در کتابهای
مقدس یهودیان و مسیحیان وجود نداشت ،بزرگان
و علمای آنان ،آن را دستاویزی برای انکار پیامبر
اسالم yو مخالفت با ایشان قرار میدادند .در حالی
که به گواهی تاریخ ،آنان در برابر این تصریحها لب
فروبستند و حتی گروهی از آنان که به دنبال حقیقت
بودند ،به صفوف مسلمانان پیوستند و این خود دلیلی
محکم بر وجود چنین بشارتهایی در کتابهای
مقدس آنان است.
به طور مسلّم ،بشارت حضرت مسیح qبه پیامب ِر
پس از خود ،در انجیل حقیقی وجود داشته است
و نبودن چنین بشارتها و مژدههایی در انجیلهای
کنونی ،نبود این بشارتها در انجیل اصلی و تحریف
نشده را ثابت نمیکند.
32

ذکر ابوتراب
سال اول » شماره دوم » زمستان 1389

گرفت ،حضرت مسیحqهیچ بشارتی به پیامبر
پس از خود نداده است!
توجه قدرتنمایی خداوند متعال است
نکتهی جالب ّ
که با وجود تمام تحریفها و توطئهها ،در انجيل
«يوحنا» ،در باب هاي  15 ،14و  ،16به آمدن پيامبري
به نام «احمد »yپس از حضرت مسيح qبا
کمال وضوح بشارت داده شده است .هر چند،
مفسران انجيل تالش ميکنند آيههاي مربوط به اين
بشارت را طوری ديگر تفسير نمايند.
عالوه بر آن در انجيلهايي که به زبان سرياني نوشته
شده از نام آن کسي که حضرت مسيح به آمدن او
بشارت داده است با لفظ «فارقليط» یاد شده و چون
انجيل يوحنا از آغاز به زبان يوناني نوشته شده است،
گروهي معتقدند که اين لفظ ،ريشهای يوناني دارد.
بر طبق تحقيقات صورت گرفته کلمه «فارقليط»
ي «پريکليتوس» است و به معناي «احمد»
ترجمه عرب 
[بسیار ستوده شده] میباشد.
چنان این مطلب برای مسیحیان روشن بوده است
که حتّي گروهي از آن سوء استفاده کرده و خود
ِ
معرفي نمودهاند .مثال فردی به نام
را
«فارقليط» موعود ّ
«منتسر» که در قرن د ّوم ميالدي ميزيسته ،در سال
 187در آسياي صغير ادعای رسالت کرده و گفته که:
من همان فارقليط هستم که عيسي از آمدن او خبر
داده است .گروهي هم از وي پيروي کردند.
البته روشن است ،کسي که اندک آشنايي با عهدين
موجود داشته باشد به يقين ميداند ،اين کتابها
کمترین شباهتي با تورات و انجيل مورد نظر قرآن
ندارند .عهدين موجود «سيره مانندي» بيش نيستند که
در طول قرنهاي متمادي ،نويسندگان بسياري آنها
را به رشته تحرير در آوردهاند .بنابراين ،جستجو از
بشارتهاي قرآني در اين کتابها اساساً خطاست.
با این وجود ،شواهد و قرايني در آنها وجود دارد که
به خوبي ،بر پيامبر اکرم yقابل تطبيق است و اين
شواهد و قراين هم در عهد عتيق و هم در عهد جديد
قابل پيگيري است.

از سویی دیگر هر یک از نویسندگان انجیلهای
کنونی ،برای نوشتن انجیل ،به گردآوری گفتار،
کردار و فرمانهای حضرت مسیح qپرداخته و
عالوه بر آن ،مشاهدهها ،شنیدهها و حدسهای خود
را نیز به آن اضافه کرده است و به همین دلیل با وجود
اینکه انجیل اصلی ،قطعاً یکی بیشتر نبوده است ،امّا
پس از حضرت مسیح qانجیلهای بسیاری نوشته
شده که نویسندگان هر یک ،ا ّدعا کردهاند انجیل
آنان همان انجیل واقعی حضرت مسیح qاست.
در دائرة المعارف انگلیسی از  25انجیل نام برده
شده است که در قرون نخستین مسیحیت ،در میان
مسیحیان رواج داشته و در زمان هر یک از مراجع
روحانی مسیحی ،از جهاتی در آنها تغییراتی به عمل
3
آمده و حتی برخی از آنها تحریم شده است.
از میان تمامی این انجیلها ،دستگاه روحانیت مسیحی،
چهار انجیل را به رسمیت شناخت و انجیلهای دیگر
را بیاعتبار اعالم کرد .این انجیلهای چهارگانه
عبارتند از:
 -1انجیل متی« :متی» یکی از شاگردان حضرت
مسیح qبوده و انجیل او ،اولین انجیل منتشر شده
است .هر چند تاریخ دقیق نگارش آن مورد اختالف
است.
 -2انجیل مرقس« :مرقس» بر اساس نظر اکثر مفسران
انجیل ،جزو حواریّون نبوده و انجیل خود را به
راهنمایی یکی از حواریّون به نام «پطرس» نوشته
است.
 -3انجیل لوقا :معروف است که «لوقا» انجیل خود
را با راهنمایی «پولس» که از حواریّون بوده ،نوشته
است.
 -4انجیل یوحنا :انجیل «یوحنا» به عنوان آخرین
انجیل معرفی میگردد و اغلب نگارش آن به اواخر
قرن ا ّول نسبت داده میشود.
متأسفانه ،ميان مطالب این انجیلهای چهارگانه
و حتّی گاه ،میان مطالب موجود در یک انجیل،
تناقضهای فراوانی میتوان یافت که وجود این
تناقضها از یک سو و حضور بعضی مطالب غیر
معقول و خرافی در این انجیلها از سویی دیگر ،سبب
شده است ،اين کتب چهارگانهی جهان مسيحيت .1 ،سوره اعراف ،آیه .157
حتی در میان برخی از مسیحیان -از اعتبار و سنديت  .2سوره صف ،آیه .6شایانی برخوردار نباشند و با این اوصاف روشن است  .3دایرة المعارف انگلیسی ،ج ،2چاپ  ،13ص 180 - 179
که حتی در صورت عدم وجود بشارت به ظهور
پیامبر اسالم yدر این کتابها ،نمیتوان نتیجه
در این زمینه ،مطالعه کتاب «احمد موعود انجیل»
به قلم آیتاهلل سبحانی توصیه میشود.

ائمه rمحل رفت و آمد فرشتگان هستند .اين سومين ويژگى آن بزرگواران
ّ
است که در زیارت جامعه به آن اشاره شده است.
و همچنین به تسبیح و ال إله إال اهلل گفتن و الحمد هلل گفتن
آیا فرشتگان بر غیر از انبیاء هم نازل میشوند؟
4
و تمجید نمودن خداوند.
پاسخ این سوال مثبت است .قرآن کریم ماجرای نازل شدن
 .3به منظور عرضه مأموریت و گرفتن دستورات الزم.
فرشته بر حضرت مریم را نقل کرده و میفرماید:
مریم از قوم خود کناره گرفت و ما روح خود را به سوی امیرالمؤمنین qفرمودند:
1
او فرستادیم که به صورت بشری متناسب بر او ظاهر شد.
«هیچ ملکی نیست که خداوند او را برای امری فرو فرستد
گفتگوی
همچنین در آیات  42و  43سوره آلعمران نزول و
مگر اینکه پیش امام میرود و کار خویش را به عرض
میان فرشتگان با آن بانو نیز بیان شده است.
ایشان میرساند».

ام َع َل ْي ُك ْم
الس َل ُ
َّ
يَا أَ ْه َل ب َ ْي ِت ال ُّن ُب َّو ِة
ِ
الر َسال َ ِة
َو َم ْوض َع ِّ

ف ال ْ َم َلائ ِ َك ِة
َو ُم ْخ َت َل َ
َو َم ْه ِب َط ال ْ َو ْح ِي

ِ
الر ْح َم ِة...
َو َم ْعد َن َّ

ماجرای اجازه از حضرت ابراهیم qدر زمان فرود مالئکه
عذاب بر قوم لوط که در آیات  51تا  60سوره حجر بیان
شده ،مؤیّد این مطلب است که اساساً هر چیزی که در عالم
حجت خدا برسد و مالئکه
قرار است رخ دهد باید به امضای ّ
این امور را به ایشان عرضه مینمایند.
مالئکه در ایام هفته خدمت امام عصر qرفت و آمد
دارند و پرونده اعمال ما را خدمت حضرتش میرسانند .در
سوره مبارکه قدر نزول مالئکه در شب های قدر ،خدمت آن
حضرات و تعیین مقدّرات تصریح شده است.
 .4برای سخن گویی از طرف خداوند متعال:

«مختلف المالئكة» به چه معناست؟
ظاهر اين عبارت چنين است که گویی گروهى خدمت
آنان مىآمدند و گروهى مىرفتند .يا فردى مىآمد و فردى
مىرفت .دسته دسته يا به تنهايى و جداگانه فرشتگان الهى با
ائ ّمه ارتباط داشتند .در خطبه امام مجتبى qبعد از شهادت
حضرت امير qدر كوفه ،كه در كتب شیعه و سنی روايت
شده فرمودهاند:
ّ
وأنا من أهل البيت الذي كان جبريل ينزل إلينا ويصعد من
2
عندنا.
من از اهلبیتی هستم که جبرئیل به سوی ما نازل شده و از
جانب ما باال میرفت.
محدَّث بودن ائمه هدی به معنای صحبت با مالئکه میباشد و
مالئکه به چه دلیل به آستان معصومین رفت و آمد لقب محدَّثه از القاب حضرت زهرا wاست .پس از رحلت
پیامبر اکرم yجبرئیل جهت تسلیت و اخبار از آینده و...
داشتند؟
مستمرا ً به حضور حضرت فاطمه wمیآمد .به این دلیل
 .1به منظور خدمت.
ایشان به جهت سخن گفتن جبرئیل و سایر فرشتگان ،محدّثه
پیامبر به امیرالمؤمنین eفرمودند:
هستند.
یا علی ،آیا میدانی که برای خداوند مالئکهایست که تا
قیامت در زمین سیر میکنند و خدمت محمد و آل محمد  .5برای زیارت
ّ
ّ
3
مهr
را انجام میدهند؟
در روايات فراوانی وارد شده كه فرشتگانى بر قبور ائ ّ
همچنین در احادیث دیگر داریم که مالئکه خود را به محل به خصوص سيّدالشهداء ،qمو ّكل هستند و همواره در
متبرک میکنند و سر کودکان آنان را رفت و آمدند .آنان براى زيارت سيّدالشهداء qيا براى
خواب ائ ّمهّ r
مینوازند .در روایات دیگری ،بردن گهوارهی امام حسین انجام وظايفى كه درباره مزار آن حضرت دارند به زمین
 qبه آسمان تو ّسط مالئکه نقل شده است و داستان فطرس میآیند .شاید یکی از زیباترین و مهمترین کارهای مالئکه،
گردیدن به دور ضریح امام حسین qو گریه بر مصیبت
ملک در این زمینه معروف است.
ایشان در روز و شب باشد.
 .2به منظور اکتساب علوم و معارف.
دودمان والیت آموزگاران مالئکه بودهاند .پیامبر yفرمودند:
«مالئکه خادمان ما و خادمان محبّان ما هستند ...تسبیح
مالئکه به واسطه تسبیح ماست ...ما «الحمدهلل» گفتیم تا
به مالئکه آن ذکری که شایستهی خدا برای شکرگزاری
برنعمتهای اوست ،به آنها بیاموزیم .از آن پس بود که
مالئکه گفتند «الحمدهلل» .بدین جهت آنان به وسیلهی ما
(اهل بیت) به شناخت و معرفت توحید خداوند نائل گشتند

 .1سوره مریم ،آیه .17
 .2المستدرك على الصحيحين.172 /3 :
 .3بحار األنوار ج  43ص .29
 .4بحار األنوار ج  26ص .335
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نگاهی متفاوت به

رابطه اعراب با امیرالمومنین

q

در آغاز به یکی از جمالت امیرالمومنین qاشاره میکنیم که این جمله همه آنچه که میخواهیم در ادامه بگوییم را در بردارد.
کار امام با مردم عراق به جایی رسید که خطاب به آنان فرمود:

َقا َت َل ُك ُم اهلل ،لَ َقدْ َم أَ ْ
ام أَن ْ َفاسا.
ب التَّ ْه َم ِ
ل ُت ْم َقلْ ِبي َق ْيح ًا َو َش َح ْنت ُْم َصدْ رِي َغ ْيظ ًا َو َج َّر ْعت ُُمونِي نُ َغ َ
خدا شما را بكشد ،دل مرا چركين كرديد و سينهام را از خشم پر نموديد و در هر نفس جرعه اندوه به كامم
مىريزيد.

بیانات مختلفی که از حضرت علی qدر کتاب شریف
نهجالبالغه ثبت شده است ،بیانگر این موضوع میباشد که ایشان
از مشکالت بزرگی که با یاران خود داشته است رنج میبرده است.
آنان از امام اطاعت نمیکردند و در بسیاری از احوال از دستورات
او فرمان نمیبردند .این مسائل مخصوص مردم عراق نبود ،بلکه همه
قریش و مردم عرب نیز چنین بودند .این نکته در گزارشها و متون
دیگر نیز تأکید شده است .در ادامه به گوشهای از این متون اشاره
میکنیم:
معاویه در مقایسه امیرالمومنین qبا خود میگوید:
او در میان خبیثترین سپاه ،و پراکندهترین نیروها بود .در حالی
که من در بین فرمانبردارترین سپاه ،و کم اختالفترین آنها
حضور داشتم.
امیرالمومنینqهمواره این بیت شعر را تکرار میکرد:
منيت بخلف آراء الطغا م
و لكني متى أبرمت أمرا
هرگاه به انجام کاری تصمیم گرفتم ،با مخالفت مردمان بیریشه
روبهرو شدم.

آیا
احدی
می
تواند
به
د کمک
شم
نانش

دكتر نايف محمود معروف یکی از کسانیکه پیرامون خوارج
تحقیقات گستردهای انجام داده است ،میگوید:
برخی علی qرا مسئول وجود نیروهای شکننده در میان
پیروانش میدانند ،و لذا میگویند :علی qبه خود اجازه داد
خیانتکاران و قاتالن آدمکش را در سپاه خود بپذیرد .از اینرو
میبایست میوههای تلخ آن را بچیند .این در زمانی است که تنها
برنده این میدان ،معاویه بود.
اما به نظر میرسد آنان ،حضرت علی qرا بیش از توان و
طاقت او ،مسئول میداند .زیرا آن حضرت نمیتوانست ماهیت
واقعی نیرنگبازان را معلوم دارد تا خیانتگران را جدا کرده،
در یکسو قرار دهد .خصوصا چون آنان رهبران و سران قبایلی
بودند که او را یاری داده و در کنارش میجنگیدند .علیq
نه میتوانست آنان را تحریک کند و نه میتوانست از یاری آنها
بینیاز باشد.
همچنان که پندار کسانیکه پنداشته علی qمرد سیاست نبود،
میرساند که آنان از شخصیت امام آگاهی ندارد .آنها نمیدانند
که علی ،qمرد عقیده است و بر پایه عقیده عمل میکند و از
طریق عقیده به احکام اجتهادات خود ملتزم و پایبند است.

با
دشم
نانش
ب
جنگد؟
وا
ق
ع
ا جای
ب
سی ش
گفتی
و تع
جب باید این نکته را در نظر داشت که حضرت علی qدر دوران
ا
ست! خالفت ظاهریشان بارها با مخالفانشان به جنگ پرداختند .همه
این جنگها در حالی بود که سپاه حضرت علی ،qهواخواه و
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دوستدار او نبودند و بلکه چنانکه خواهیم دید ،پنجاه مرد که به امامت
او معتقد باشند ،همراه نداشت .آن حضرت در میان خبیثترین سپاه
بود و دشمنش در میان فرمانبردارترین نیروها .آیا احدی میتواند به
به کمک دشمنانش با دشمنانش بجنگد ،در حالی که طرفهای جنگ
خدا قسم! او ،امتیازات بزرگی در این حجم و اندازه دارند ،و آنگاه بر همه
دو
پیروز شود؟! واقعا جای بسی شگفتی و تعجب است!
ست د
ا
ش
ت
م
ب در کوفه شیخ صدوق از امام صادقqروایت کرده است که آن حضرت
ی
م ست و پنج به کسی فرمود:
ر
د
باش
به نظر تو شیعیان ما در کوفه چند نفرند؟
اما ند که
م
او پاسخ داد :پنجاه هزار نفر.
چنا ت ما را
اما امام همچنان سوالشان را تکرار میکردند و راوی نیز تعداد یاران
ن
که بای
بشنا د را کم میکرد تا شاید به نظر امام برسد .تا اینکه حضرت فرمودند:
س
ند آیا امید داری که بیست نفر باشند؟!
و عل
یه ما آنگاه فرمود :به خدا قسم! دوست داشتم در کوفه بیست و پنج مرد
جز حق باشند که امامت ما را چنان که باید بشناسند و علیه ما جز حق نگویند.
نگوین
د .اگر در زمان امام صادقqکه شهر کوفه پایتخت و مرکز شیعیان
علی و خاندان او بود ،وضعیت اینچنین باشد ،در دورههای دیگر
چگونه بوده است؟!
همانا
ت امروز
امیرالمومنین حضرت علی qدر نامهای به برادرش حضرت
مام
عرب
برا
ی جنگ با عقیل نوشت:
بر
ادرت جمع أال و إن العرب قد أجمعت على حرب أخيك اليوم إجماعها على
ش
حرب رسول اهلل ص قبل اليوم فأصبحوا قد جهلوا حقه و جحدوا
همچ دهاند.
فضله و بادروه العداوة و نصبوا له الحرب و جهدوا عليه كل الجهد و
نا
ن

که د
گذشته ر جروا إليه جيش األحزاب. ...
بر
ن
ای همانا امروز تمام عرب برای جنگ با برادرت جمع شدهاند.
برد با
ر
س
و
ل
همچنانکه در گذشته برای نبرد با رسول خداyگردهم جمع
خدا گ
ج ردهم شدند و حق او را نشناختند و فضیلت او را منکر شدند و با او دشمنی
مع
کردند و برای او جنگ پیش آوردند ،و بر ض ّد او همه کوشش خود
و شدند
حق
را به کار گرفتند ،و سرانجام لشکر احزاب را به سوی او کشیدند. ...
او را
ن
شناخت
فضیل ند و امام در صفین به عدیبنحاتم فرمود :پیش بیا ،عدی آنقدر نزدیک
ت
او را
آمد که گوش خود را در مقابل بینی حضرت قرار داد؛ آنگاه امام
من
کر ش
به او فرمود:
با ا دند و
ود
ویحک! ان عامة من معی الیوم یعصینی ،و ان معاویة بین من یطیعه
شمنی
و الیعصیه.
و برا کردند
وای بر تو! همه آنان که امروز با من هستند ،از فرمانم سرپیچی
ی او
جنگ
پ
میکنند ،در حالی که معاویة در میان کسانی است که از او فرمان
یش آ
وردند
.
میبرند ،و از دستورهایش سرپیچی نمیکنند.

ابراهیم بن محمد ثقفی میگوید:
مردم از علیqکراهت داشتند و شک و فتنه در دلهایشان نفوذ کرده بود .آنان به دنیا روی آوردند و خیرخواهان علیqبسیار
کم شدند .مردم بصره مخالف علی qو دشمن او بودند ،بیشتر مردم کوفه ،قاریان شهر ،اهالی شام ،و همه قریش چنین بودند.
باز هم او میگوید:
همه قریش ،همگام با بنیامیه ،مخالف علیqبودند.
هنگامیکه عهدنامه حکمیت در جنگ صفین نوشته شد،
به حضرت علیqگفتند:
اشتر به آنچه در این عهدنامه نوشته شده ،راضی نیست و
عقیدهای جز جنگ ندارد.
حضرت علیqفرمود :چنین نیست ،وقتی من راضی
باشم ،اشتر هم راضی خواهد بود؛ آنگاه فرمود:
ليت فيكم مثله اثنين بل ليت فيكم مثله واحدا يرى في
عدوي مثل رأيه إذا لخفت مئونتكم علي و رجوت أن
يستقيم لي بعض أودكم.
ایکاش! دو تن مثل او در میان شما بودند ،نه ،ایکاش
فقط یک نفر چون او در میان شما بود که درباره
دشمنش مانند اشتر میاندیشند .در آن صورت زحمت
شما بر من سبک میشد و امیدوار میشدم که برخی از
کژیهای شما برایم راست شود.
ابنکثیر ،از بزرگان اهلسنت میگوید:
کار مردم عراق بر مخالفت با علیqدر آنچه آنان را
فرمان میداد و از انجام دادن آن نهی میکرد ،و خروج
بر او ،دوری از احکام ،و گفتهها و کردههای او قرار
گرفته بود .علت آن جهل و کم خردی مردم ،جفاکاری،
خشونت ،و جور فراوان آنان بود.
از امام باقرqروایت شده که فرمود:
کان علیبنابیطالبqعندکم بالعراق ،یقاتل عدوه ،و
معه اصحابه و ما کان خمسون رجال یعرفونه حق معرفته و
حق معرفته امامته. ...
علیبنابیطالبqمیان شما در عراق با دشمنش
میجنگید ،در حالیکه پنجاه مرد همراه او نبودند که
چنان که باید او و امامت او را بشناسند.

کینه قریش
تالشهای گسترده قریش و اصحاب همفکرشان ،و دیگر کسانی که پیرامون چرخ قریش
میگشتند ،خصوصا اختاپوس جنایتکار اموی ،در مناطق مختلف جهان اسالم ،برای تحریک
مردم بر ض ّد امیرالمومنینqو رویگردانی آنان از تأیید و یاری امام ،عمق کینه آنان از
حضرت علیqو کراهتشان از امامت و خالفت او را آشکار میکنند.
تبحر باالیی داشت و البته در میان همه اقشار مردم ،نفوذ
قریش در طراحی توطئه و مکر سیاسی ّ
بسیار گستردهای داشت.
این حقد و کینه بینهایت دالیل مختلف داشت؛ حضرت علیqقاتل مردان و اشراف
قریش در جنگ بدر بود ،او نیمی از هفتاد کشته مکه در نخستین نبرد جنگی قریش با پیامبر
yرا در بدر از پای درآورد و در قتل نیم دیگر مستقیما شرکت داشت ،و به تعبیر عثمان که به
طور مستقیم به حضرت علیqگفت :چهره هر یک از آنان چونان شمشیر ز ّرین برق میزد.
افزون بر این ،قریش حسادت عمیقی با امیرالمومنین qداشت و نمیتوانست فضایل و
امتیازات فراوان ایشان و عنایات ویژه پیامبر به او را تحمل کند.
حضرت علیqدر مناسبتهای مختلف ،از دشمنی عمیق و تالش گسترده قریش برای
کاستن منزلت عظیم ،و بغی و سرکشی در برابر او ،و نیز از اقدامات مجدانه آنان برای درهم
شکستن کار امام و نابودی تدریجی امامت ،سخن گفته است .این گزارشها در متون فراوانی
ثبت شده است .گفتیم که امیرالمومنینqدر نامه خود به برادرش عقیل اینگونه نوشته
است:
همانا امروز تمام عرب برای جنگ با برادرت جمع شدهاند ،همچنانکه در گذشته برای نبرد
با رسول اکرم yگردهم جمع شدند...
نباید تبلیغات معاویه و حزب اموی را بر ض ّد حضرت علیqاز یاد برد .پسر ابوسفیان ،آن
حضرت را متهم میکرد که مثال به خلفای پیش از خود حسادت داشته و بر ض ّد آنان سرکشی
کرده است ،و او را چونان شتر مهار در بینی برای بیعت کشیدند.
از دیگر اتهامات معاویه بر ض ّد امامqآن بود که میگفت :علیqهمواره خود بزرگبین
بوده است ،خویشاوندی نزدیکش با پیامبرyاو را فریفته ،و برای کسی غیر از خود ،حقی در
خالفت قائل نیست.

پيامبر خدا yفرمودند:
ای علی! خوشا به حال کساني که تو را دوست دارند و تصديقت ميکنند؛ و واي بر کساني که با تو دشمني
مينمايند و بر تو دروغ ميبندند!
اي علي! تو راهنما و پرچم هدايت اين ا ّمتي .هر که تو را دوست بدارد ،رستگار ميشود و هر که تو را دشمن
بدارد ،نابود ميگردد.
المستدرک علي الصحيحين ،ج ،3ص145
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پرسشهای تکراری
پاسخهای قدیمی
پاسخ به شبهات اعتقادی

هرگاه با شبههای در اعتقادات دینی خود مواجهه شدید ،خیلی نگران نشوید هیچ ساختار اعتقادی با چند شبهه مختصر
فرو نمیریزد.
از آنجا که جهان تشیع دارای تاریخ  1400ساله است و در طول این  14قرن ،عالمان بسیاری تحت تعالیم اهلبیتr
رشد یافتهاند و همواره دغدغه آنها اثبات ،تبیین و دفاع اعتقادات تشیع بوده است لذا به احتمال بیش از 90درصد ،شما
اولین نفری نبودهاید که چنین مطلبی به ذهنتان رسیده و یا برایتان مطرح شده است.
مکتب حقه تشیع ،در طول تاریخ مورد تهاجم بسیاری توسط مخالفین گشته است به طوری که در یکی از تهاجمات
صورت گرفته در قرن پنجم هجری ،کل حوزه بزرگ شيعي بغداد متالشي شده و سوزاندن كتابخانههاي اماميه و شيعه
كشي رایج شد .از جمله كتابخانه شريف مرتضي كه  80هزار كتاب نفيس منحصر به فرد را در خود جاي داده بود و
ن اردشير ،وزير بهاءالدوله ديلمي با آتش نابود شد .همچنين خانه و كتابخانه شيخ طوسي را نیز
كتابخانه ابونصر شاپورب 
آتش زدند و كرسي وي كه بر روي آن به تدريس كالم ميپرداخت به ميدان بزرگ كرخ آورده و سوزاندند.
امروزه هم چنین تهاجمات وجود دارد و مخالفان به طور گسترده در پی نابود کردن افکار و اجساد شیعیان جهاناند.
با جنگ و خونریزی و به بهانه جنگ با تروریسم ،شیعه کشی راه انداختهاند و به اسم آزادی بیان ،به کمک همه
رسانههای سمعی و بصری شبهات دینی را القاء میکنند .شبهاتی که نه تنها جدید نیستند بلکه با کمی جستجو در کتب
مختلف ،شاید برای هر کدام دهها جواب به دست آید.
اگر شبههای نظام اعتقادی شما مورد تهدید قرار داد ،حتما به دنبال پاسخ آن بگردید زیرا که به قول معروف قطره قطره
جمع گردد وانگهی دریا شود.

صورت شبهه
اين مطلب روشن است و احدى آن را انكار نکرده كه حضرت على qپیش از همه امت اسالم ،به پیامبر اکرم yایمان آورده است .ولى نكته قابل
توجه آنست كه اين سبقت ،دليل بر افضيلت و شرافت او بر ديگر صحابه نميباشد.
گرچه سه خلیفه بعد از پیامبر ،yأبو بكر و عمر و عثمان ،مدتى بعد از حضرت على qايمان آوردند ولى ايمان آنان با ايمان او فرق میکرد و قطعا
از ايمان او افضل بوده است ،به دليل اینكه حضرت على qدر هنگام ایمان به پیامبر طفلى نابالغ بوده اما آنها شيخى كبير و با عقل كامل بودند.
بديهى است که ايمان پير ورزيده و جهانديده و صاحب عقل كامل از ايمان طفلى نو رسيده و نابالغ افضل و باالتر است.

پاسخ اول
این پاسخ را با طرح یک پرسش آغاز میکنیم:
آيا ايمان حضرت على qدر عالم طفوليت به ميل و اراده خودش بوده يا به دعوت رسول اللy؟
پاسخ به این پرسش همه چیز را مشخص میکند!
اگر هنوز نتوانستهاید شبهه فوق را پاسخ بدهید ،کمکتان میکنیم:
مسلم است که حضرت امیرالمومنین qبه دعوت پیامبر اکرم yو از روی میل و اراده خویش ،ایمان آورده است.
آيا رسول اكرم yكه حضرت على qرا دعوت به اسالم نمود ،ميدانست كه تكليفى بر طفل قبل از بلوغ نيست يا نميدانست؟
باید معتقد شویم که پیامبر yکار لغو و عبث و بیهودهای انجام داده است!
اگر میدانست
این چه پیامبری است که قوانین الهی را نمیداند!
اگر نمیدانست
در نتیجه باید گفت این شبهه در حقیقت نه ایرادی بر امیرالمومنین است بلکه ایراد گرفتن از پیامبر اکرم yمیباشد؛ زیرا:
ایشان اسالم و ایمان حضرت علی qرا پذیرفت .لذا کسی که این ایمان آوردن را در آن سن و سال معتبر نداند در واقع به پذیرنده ایمان ایراد
وارد میکند نه به ایمان آورنده.
پیامبر اکرم yنه تنها ایمان حضرت علی yرا پذیرفت بلکه در ماجرای يومالدار ایشان را به عنوان برادر ،وصى ،وزير و جانشين خويش معرفى فرمود.
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پاسخ دوم
بدون شك سن بلوغ شرط پذيرش اسالم نيست ،هر نوجوانى كه عقل و تميز كافى داشته باشد و اسالم را بپذيرد به فرض كه پدرش هم مسلمان
نباشد از او جدا مىشود و در زمره مسلمين قرار مىگيرد.
از قرآن مجيد استفاده مىشود كه حتى بلوغ شرط نبوت هم نيست و برخى از پيامبران در طفوليت به اين مقام رسيدند ،چنانكه درباره حضرت
يحيى qمىفرمايد:
َو آتَيْنا ُه ال ْ ُح ْك َم َصبيّاً
«ما فرمان نبوت را در طفوليت به او داديم».
و در داستان حضرت عيسى qنيز آمده است كه به هنگام كودكى با صراحت گفت:
تاب َو َج َعلَنى نَب ِيّاً
ان ّى َعب ْ ُد اللِهّ آتان ِ َى ال ْ ِك َ
است».
داده
قرار
پيامبر
مرا
و
بخشيده
من
به
آسمانى
كتاب
«من بنده خدا هستم
با اینکه این شبهه امروزه هم توسط مخالفین مطرح
میشود ،امام چندان جدید نیست.
فخر رازی که در قرن ششم هجری زندگی میکرده،
در کتاب تفسیر خود ،ذیل آیه  100سوره توبه ،این
شبهه را مطرح کرده است.
بسیاری از شبهاتی که مطرح میشوند نه تنها قدیمی
هستند بلکه این شبهات در زمان معصومین هم از آن
بزرگواران پرسیده شده و آنان نیز پاسخ دادهاند.
یک نمونه از آن ،ایمان جناب ابوطالب است.

ایمان ابوطالب
اگر يک دهم گواه هايي که بر ايمان و اسالم حضرت ابوطالب داريم ،درباره فرد ديگري ـ دور از مسائل سياسي ـ داشتيم ،به اتفاق شيعه و سني اسالم
و ايمان او را تصديق ميکرديم ،ولي چگونه است که با وجود اين همه گواهِ محکم بر ايمان ابوطالب ،باز گروهي ظالمانه وي را تکفير کردهاند .حتّي
بعضي گفته اند برخي از آياتي که داللت بر عذاب دارد در حقّ او نازل شده است .گروهي هم در اين باره توقف نمودهاند .عده انگشت شماري از
دانشمندان سن ّي نيز حکم به اسالم و ايمان او کردهاند؛ از جمله زيني دحالن ،مفتي مکه (متوفاي سال 1304هـ) او ميگويد :بايد انصاف داد که هدف
از طرح اين مسئله جز طعن در فرزندان ابوطالب و باالخص اميرالمومنين چيز ديگري نيست.
امام مجتبي qميگويد:
أن أمير المؤمنين كان ذات يوم جالسا في الرحبة ،و الناس حوله مجتمعون ،فقام إليه رجل فقال:
يا أمير المؤمنين! أنت بالمكان الذي أنزلك اهلل به و أبوك معذب في النار؟
فقال له علي بن أبي طالب :مه فض اهلل فاك ،و الذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي في كل
مذنب علي وجه األرض لشفعه اهلل فيهم ،أبي معذب في النار و ابنه قسيم الجنة و النار؟!
كسي آمد به اميرالمومنين qگفت :بعضيها ميگويند پدر تو در آتش معذب خواهد بود؟
اميرالمومنين qبه او گفت :ساكت باش ،خداوند دهانت را بشكند .قسم به كسي كه محمد
 yرا به حق ،نبي قرار داد ،اگر پدرم شفاعت كند تمام گنهكاران روي زمين را ،خداوند شفاعت
او را قبول خواهد كرد .آيا پدرم در جهنم باشد و پسرش تقسيم كننده بهشت و جهنم؟!

اگر پدرم تمام گنهكاران
روي زمين را شفاعت
کند ،خداوند شفاعت
او را قبول خواهد كرد.

امام صادق qنیز فرمودند:
ك فَآتَا ُه ُم هَّ
ف أَ َس ُّروا الإْ ِي َمانَ َو أَ ْظ َه ُروا الش ِّْر َ
اب ال ْ َك ْه ِ
َ إ ِ َّن َمث ََل أَب ِي َطال ِ ٍ
ب َمث َُل أَ ْص َح ِ
الل ُ أَ ْج َر ُه ْم َم َّرتَيْنِ .
حضرت ابوطالب به سان اصحاب کهف است که در دل ايمان داشتند و تظاهر به شرک
مينمودند ،به همین جهت خداوند به آنها دو اجر میدهد.

ذکر
ابوتراب 37
سال اول » شماره دوم » زمستان 1389

محمد ابراهیم کلباسی

داستان کوتاه

دوست قدیمی
خیلی وقت بود حمید رو ندیده بودم .دیر به جلسه رسیدم .آن جلو
روی صندلی کنار سخنران نشسته بود .دبیرستان که بودیم خیلی
با هم جور بودیم .درس خوندن و تفریح کردنمون با هم بود.
حمید ،صاف و صمیمی بود .دانشگامون که یکی نشد هر دو خیلی
پَ َکر شدیم .اوائل سعی میکردیم هفتهای یکی دوبار همدیگرو
ببینیم ولی کم کم ِول شد...
«سعید!»
به خودم اومدم ،چشمم رو از حمید برداشتم و باالسرمو نگاه کردم.
علیرضا سینی چایی رو جلوم گرفته بود ،بهم لبخند زد:
«کجایی؟ چایی رو بردار بابا»
ّ
تشکر کردم .جلسهی دورهی
یک استکان با دو تا قند برداشتم و
بچههای دبیرستان بود ،خونهی بابای علیرضا .چهار سالی بود که
ّ
فارغ ال ّتحصیل شده بودیم.
جلسه تموم شد ،در واقع چایی آوردن علیرضا اینو اعالم میکرد.
چایی رو ول کردم و رفتم طرف حمید ،خیلی دلم براش تنگ شده
بود.
«حمید!»
برگشت منو دید.
«به ،اینجا رو ببین ...سالم ...خوبی؟»
روبوسی کردیم .فهمیدم اونم دلش برام تنگ شده بوده .نشستیم
و شروع کردیم به صحبت کردن ،مدل خودمون ،اینکه کجایی و
پیدات نیست ،ال اقل یه زنگی میزدی...
بچهها کم کم خداحافظی میکردن
نمیدونم چند دقیقه شدّ ،
و میرفتن .دیگه سه چهار تا مونده بودیم .یواش یواش باید
میرفتیم .خونهشون به خونهی علیرضا دور بود .بهش گفتم:
«ماشین که نداری؟»
گفت:
«نه ،ولی مزاحم نمیشم».
اخم کردم و گفتم:
«اوه اوه ...مزاحم نمیشم ،غریبه شدی ...پاشو ببینم!»
خندید و بلند شد .با علیرضا و بقیه خداحافظی کردیم .اومدیم
بیرون .تابستون بود .هوا برای ساعت نه شب خنک و خوب بود.
چون دیر اومده بودم ماشین سر خیابون بود ولی برخالف همیشه
ناراحت نشدم ،ترجیح میدادم دو سه تا خیابون رو با حمید قدم
بزنم.
انگار زودتر از رفتنه به ماشین رسیدم .سوار شدیم .ماشین رو
روشن کردم .داشتم از پارک در میومدم که حس کردم حمید یه
جوری نگام میکنه .وایسادم .نگاش کردمو سرمو سؤالی تکون
دادم:
«چی شد؟»
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قبل از نمازهایت

گفت:
«تو که اهل آهنگ نبودی؟»
جا خوردم .یه کم گوشام داغ شد:
«اِ»...
اگه کس دیگهای بود جوابای جورواجور زیاد داشتم براش ،ولی
حساس بودم.
حمید ...رو چیزی دست گذاشته بود که روش ّ
گفتم:
«اشکالی داره؟»
چشماش گشاد شد:
«اِ ...خوبی سعید؟»
دیگه باید تا تش میرفتم .سعی کردم خودمو خونسرد و بیتفاوت
نشون بدم .برگشتم طرف جلو ،گفتم:
«آره ...تو چطوری؟»
حمید ضبط رو خاموش کرد .یه لحظه عصبانی شدم .به خودم
قول داده بودم نذارم کسی تو کارای شخصیم دخالت کنه ،ولی
این حمید بود .اونم بعد این همه سال رفاقت ،اونم امشب که این
همه همدیگرو تحویل گرفتیم ...صدای بوق یه ماشین اومد .نصف
نیمه از پارک در اومده بودم و راه کوچه رو بسته بودم .یه نگا به
حمید کردم و نفسم و با فوت بیرون دادم .صاف نشستم و راه
افتادم .پنجره رو دادم پایین و دست چپمو باال بردم تا از ماشینه
عذرخواهی کرده باشم .هر دو ساکت شده بودیم .یه کم ناجور
بود .حس میکردم بینمون فاصله افتاده .چند دقیقهای همین
جوری گذشت.
«سعید! یادته از مدرسه میرفتیم خونه ،به راننده تاکسیا گیر
میدادی ضبطشونو خاموش کنن؟»
هیچی نگفتم.
کرد.
عرق
گردنم
سینهام یخ کرد .حس کردم پشت
ّ
«چند دفعه که خاموش نکردن پیاده شدیم ،یادته؟»
پنجره رو دادم باال .گفتم:
«اون آهنگا زاقارت بودن».
یه کم مکث کرد و گفت:
«ولی اون موقعها واسه این نمیگفتی خاموش کنن».
جوابی نداشتم .انگار ناغافل بهم حمله شده بود .بازم سعی کردم
خودمو خونسرد نشون بدم .با بیتفاوتی شونههامو انداختم باال و
گفتم:
«حاال».
نمیخواستم بحث کنیم .ولی حرفش فکریم کرده بود .چند
لحظهای به سکوت گذشت .حمید پَ َکر شده بود .حاال با سرعت
بیشتری میرفتم .برعکس چند دقیقه پیش میخواستم زودتر
خداحافظی کنیم .حاال تا خونهشون ده دقیقه فاصله بود .انگار حمید
میخواست ادامه بده:

«تو که میدونی هیچ کدوم از مراجع اجازهی گوش کردن
اینا رو نمیدن».
دوباره ساکت شد .بازم چیزی نگفتم .حرفش منو بُرد
عقب ،حدودا ً سه سال پیش .یاد موقعهایی افتادم که سعی
میکردم چیزایی که گوش می دم رو یه جوری با رساله
جور در بیارم .وقتایی که میدونستم جور در نمیاد ّ
معذب
میشدم .اوائل سی دی رو عوض میکردم ولی کم کم
دیگه گوش میکردم .آدم خوش سلیقهای بودم .کلکسیون
خوبیم جمع کردم و اصالً این کاره شدم .با چند نفری سر
همین بحثا به هم زدم و با چند نفری سر دادن و گرفتن سی
دی جدید حسابی رفیق شدم ،مبادلهی پایاپای!
نفس عمیقی کشیدم .رسیدیم به سر کوچه شون .پیچیدم
تو .این کوچه رو بارها اومده بودم .جلوی خونه نگه داشتم.
پیاده نشد .چند لحظه همین طور تو ماشین نشسته بودیم.
گفت:
«نمیخوای چیزی بگی؟»
بهش نگاه نکردم .چشمم رو دوخته بودم به جلو.
«نه»
در ماشینو باز کرد و پیاده شد.
«ممنون که رسوندیم .شب بخیر».
صداش غمگین بود .آروم گفتم:
«شب بخیر».
درو بست .رفت طرف درو کلید رو انداخت .تو فکر بودم
ضبطو روشن کنم .یه جورایی که بفهمه تو راه به احترام اون
خاموش بوده ...دستم رو بردم طرف ضبط .برگشت ،چش
تو چش شدیم .دستم رو آوردم پایین .نفهمید میخواستم
چی کار کنم .سرمو چرخوندمو راه افتادم .به خیابون که
رسیدم پامو گذاشتم رو گاز .چندتا دنده جابجا کردم .کالفه
بودم .زدم رو ترمز و کنار خیابون نگه داشتم.
حمید رو دوست داشتم ولی حرفاش کالفم کرده بود .دو
سالی بود که آهنگ جزء عادی زندگی من بود؛ تو خونه ،تو
ماشین ،تو مترو ...ولی حمید منو برده بود به قبل از اینها ،به
موقعی که با خودم کلنجار داشتم ،موقعی که عادت نکرده
بودم.
به خیابون نگاه کردم .محلّهی خلوتی بود .ماشینا با سرعت
از کنارم رد میشدن و صداشون تو خیابون میپیچید.
نگاهم اومد رو دکمهی ضبط .حس میکردم دوباره دچار
اون کلنجار شدم...

همانگونه که امروزه برای محافظت از دندانهایمان از دهان شویهها،
مواد سفیدکننده ،دندانپزشکان و جرمگیری کمک میگیریم ،خوب
است بدانیم که دین پیشرو اسالم که در همه زمینهها سرآمد و بلکه
یکهتاز بوده و هست ما را چگونه به محافظت از این نعمت خدادادی
فرا خوانده است !
در نظر امام

صادقq

مسواک زدن ویژگیهای متعددی دارد

از جمله:
 .1موجب خوشنودی خداوند است.
 .2سن ّت پیامبران است
 .3جلوی ترش کردن را می گیرد
 .4مالئکه خوشحال می شوند
 .5حسنات را مضاعف می کند
 .6دندان ها را سفید می کند
 .7ریشه دندان را محکم می کند
 .8پوست انداختن و پوسیدن دندان را از بین می برد .
 .9پاک کننده دهان است
 .10اشتها را زیاد میکند
 .11حافظه را زیاد میکند
حضرت رسول yبه حضرت علی qوصیت فرمودند :بر تو باد
که پیش از هر نماز مسواک بزنی!
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برای اینکه بتوانی برتری مقام امامت را بر دو مقام نبوت و رسالت نشان دهیم
الزم است نخست به بيان مفهوم دقيق دو واژه «نب ّوت» و «رسالت» از دیدگاه قرآن
بپردازیم .تا در نهایت معلوم شود چرا مقام امامت از دو مقام ياد شده ،باالتر است.

در قرآن تدبر کنیم!

نکتههایی پیرامون
مقام امامت
حجت االسالم ظهیرالدین

َ
َ
َ ْ هُ
ُُ
َ تَ َ َ
َ ُْ َ ْ
ىلَ قلوب أقفالا
أ فال يد َّب ُرون الق ْرآن أم ع
ٍ

این آیه ،برای ما که مسلمانیم ،زنگ خطری است که به ما تدبر در قرآن را
گوشزد میکند .تدبر در قرآن به معنای ،مصداق سازی و تأویل و تفسیر به
رأی آیات قرآن نیست .بلکه همانگونه که در آیهی مذکور مشاهده شد ،آماده
سازی قلبها برای پذیرش مطلب حقی است که خداوند به تدبر کنندهی در
آیات قرآن عنایت میفرماید .و این ،جز با زدودن زنگار از قلب و یاری عالمان و
صاحبان حقیقی قرآن –که همان اهلبیت رسول خدا هستند -میسر نخواهد بود.
بر اساس این آیه و آیاتی مشابه آن ،حداقل میتوان نتیجه گرفت هر موضوعی
که خداوند متعال دربارهی آن ،در قرآن سخنی فرمودهاند ،به صورت بالقوه
ایستگاهی برای تدبر در قرآن کریم و عمل به این دستور خداوند ع ّز ّ
وجل است.
قرآن ،این اصلیترین معجزهی جاودانهی آخرین رسول الهی صلیاهللعلیهوآله،
در ژرفای آیات خود ،مسألهای متعالی را به ما مینمایاند که از جایگاهی واال
و اهمیّتی ویژه برخوردار است .این مطلب مهم ،معرفی مقامی در دستگاه الهی
است که قرآن ،آن را از مقام نب ّوت نیز باالتر و برتر میداند.
در آیه  124سورهی مبارکهی بقره ،خداوند بیان میدارد که حضرت ابراهیم
علینبیناوآلهوعلیهالسالم ،در حالی که یکی از انبیای اولوالعزم الهی است ،با
وجود چنین مقامی ،پس از طی مراحل مختلف و پیروز شدن بر یک یک
امتحانات پروردگارش ،تازه به خواست خدا و جعل الهی ،به مقام رفیع امامت
نایل میآید.
این آیه به تنهایی خود گواهی میدهد که امامت ،امر خداوند است .از سویی
دیگر ،از آنجا که در جای جای آیات قرآن ،به مسألهی امامت پرداخته شده
است ،بر اساس آنچه پیشتر در اهمیت و وجوب تدبر در آیات قرآن کریم
آمد؛ میتوان مسألهی امامت را یکی از مصادیق «امر به تدبر در قرآن» دانست.
از این رو ،نه تنها ما ،که تمامی مسلمین موظفند این امر مهم را به انجام رسانیده
و به تدبر در مسألهی امامت اهتمام ورزند تا خدای ناکرده ،مشمول «علی قلوب
اقفالها» و عقوبت الهی ،نگردند.
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مقام «نب ّوت»
واژه «نبي» ،از ريشه «نبأ» به معناي خبر مه ّم گرفته شده است ،بنابراين مفاد لغوي
«نبي» ،حامل خبر بزرگ و يا خبر دهنده از آن ،مي باشد 1.کلمه «نبي» که معادل
آن در فارسي «پيامبر» است ،در فرهنگ قرآن ،به انساني گفته ميشود که وحي
الهي را از خداوند بزرگ ،با روش هاي گوناگون ميگيرد و گزارشگري است
که بدون وساطت بشري ديگر ،از جانب خدا خبر ميآورد ،دانشمندان اين واژه را
چنين تعريف نموده اند:
2
«إن َّ ُه مُؤ ّد مِ َن اهلل ِ ب ِال وا ِس َطة مِ َن الْبَشَ رِ».
نبي ،کسي است که بدون وساطت انساني ديگر ،وحي خدا را براي مردم بازگو
کند.
بر اين اساس ،شرح وظايف «نبي» ،در چهارچوب اخذ وحي و گزارش نمودن
آنچه به وي الهام ميگردد براي مردم ،محدود ميباشد .قرآن مجيد ،در اين زمينه
مي فرمايد:
3
ُ
«فَبَ َع َ
ِّ
ِين َو مُن ْ ِذ ِري ْ َن».
ر
ش
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ـ خدا پيامبران را به عنوان مژده آورندگان و بيم دهندگان ،برانگيخت.

مقام «رسالت»
واژه رسول در قاموس وحي ،بر پيامبراني اطالق ميگردد که عالوه بر أخذ وحي
و خبر دادن از جانب خدا ،مسؤوليت ابالغ رسالتي الهي را از جانب پروردگار بر
دوش دارند و مأموريت دارند که آن رسالت را به مردم برسانند.
قرآن مجيد در اين مورد مي فرمايد:
4
«فَإ ْن تَ َولَّيْت ُ ْم فَا ْعلَ ُم ْوا انَّما َعلي َر ُس ْولِنا الْبَال ُغ ال ْ ُمب ِي ْ ُن».
ـ اگر روي برتافتيد ،بدانيد که فرستاده ما ،جز ابالغ روشن رسالت ،مأموريتي
ندارد.
بنابراين ،مقام «رسالت» ،مقام ديگري است که به «نبي» عطا ميشود.
به ديگر سخن :هر يک از دو مفهوم «نب ّوت» و «رسالت» ،به خصوصيتي از
ويژگيهاي پيامبراني که از جانب خدا وحي دريافت نمودهاند اشاره ميکند ،بدين
صورت که پيامبران از آن جهت که گيرندگان و حامالن خبری هستند« ،نبي»
ميباشند و از آن نظر که وظيفهاي را به عنوان ابالغ رسالت بر عهده ميگيرند،
«رسول» ناميده ميشوند.
از مجموع سخنان ياد شده ،چنين نتيجه ميگيريم که پيامبران ،تا لحظهاي که در
محدوده نب ّوت و رسالت قرار دارند ،تنها اخبار الهی را اعالم ميدارند و راههاي
سعادت و خوشبختي را به مردم نشان ميدهند ،و جز خبر دادن از جانب خدا و يا
ابالغ رسالتي که بر دوش آنان نهاده شده است ،مسؤوليت ديگري ندارد.
اما مقام «امامت الهي» از چشم انداز قرآن مجيد ،غير از دو مقام ياد شده و توأم با
تصرفاتي گستردهتر ميباشد.
اختيارات و ّ

قرآن کريم در مورد اعطاي مقام امامت به پيامبري گرامي؛ يعني ابراهيم خليل،
چنين ميفرمايد:
يّ
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ْ مْ َ َ ُّ ُ َ
ُ َ َ ْ
َ َْ
جاعلک للناس إماما
راهي ربه ِبک ِلمات فأتهن قال إن ِ
«و ِا ِذ ابتلي ِاب ِ
ِ ِ
ُ
َ
ِّ تَّ ْ 5
قال َو ِم ْن ذريي».
ِ
آنگاه که خداي بزرگ ،پيامبر خود ـ ابراهيم ـ را به چندين امتحان ،آزمود ،و
او نيز از بوته امتحانات الهي ،سرفراز بيرون آمد ،خدا به وي فرمود :ما تو را امام
و پيشواي مردم قرار داديم .ابراهيم گفت :اين پيشوايي را به فرزندان من نيز عطا
خواهي فرمود؟
در پرتو اين سخن قرآن ،دو حقيقت بر ما آشکار مي گردد:
الف :آيه ياد شده به روشني بر مغايرت مفهوم امامت با دو مفهوم «نب ّوت و
رسالت» ،گواهي ميدهد؛ زيرا ابراهيم از ساليان دراز پيش از اين آزمايشهاي
الهي ،که از جمله آنها تصميم بر قرباني کردن فرزند خود (اسماعيل) بوده
است ،به مقام نب ّوت نائل گرديد و اين موضوع ثابت شده است زیرا همه ميدانيم
که خداي بزرگ ،در دوران کهولت ابراهيم ،فرزندان وي [اسماعيل و اسحاق]
را به او عنايت فرمود ،زيرا قرآن مجيد ،به نقل از وي ،چنين مي فرمايد:
6
ب ل ِ َي َعلَي ال ْ ِکبَ ِر إ ْسم ِعي ْ َل َو إ ْسحقَ ».
«اَل ْ َح ْمد للِِهّ ال َّ ِذ ْي َو َه َ
ـ سپاس خداي را که در دوران پيري ،اسماعيل و اسحاق را به من عطا فرمود.
از اينجا معلوم ميشود که يکي از آزمايشهاي الهي؛ يعني تصميم بر ذبح
اسماعيل ،که به دنبال آن آزمايشهاي دشوار ،خداي بزرگ مقام «امامت» را به
ابراهيم ارزاني داشت ،در اواخر عمر آن حضرت به وقوع پيوسته و او در پايان
دوران زندگاني خويش ،به مقام امامت بر مردم نايل گرديده است ،در حالي
که از ساليان دراز پيش از آن ،داراي مقام نب ّوت بوده است؛ زيرا پيش از آن
7
که داراي «ذ ّريّه» گردد ،وحي الهي ـ که نشانه نب ّوت است ـ بر او فرود ميآمد.
ب :همچنين ،از اين آيه « َو ا ِ ِذ ابْتَلي اِبرا ِهي ْ َم َرب َّ ُه ب َِکلِمات »...استفاده ميشود که
مقام «امامت الهي» ،در مرتبهاي فوق مرتبه نب ّوت و رسالت قرار دارد؛ زيرا به
گواهي سخن قرآن ،در عين حال که حضرت ابراهيم به مقام نب ّوت و رسالت
نائل گشته بود ،ميبايست امتحانات طاقت فرسايي را پشت سر بگذارد و پس از
رستگاري در آن آزمايش ها ،مقام امامت به وي ارزاني شود .و دست يافتن به آن
مقام ،بدون پشت سرنهادن آزمايشهاي الهی پیدرپی ،امکان پذير نبوده است.

 -1اگر ريشه لغوي نبي ،صيغه الزم باشد ،به معناي نخست مي باشد و اگر متعدّي باشد،
به معناي دوم ،خواهد بود.
 -2رسائل العشر (نگارش شيخ طوسي) ،ص .111
 -3بقره.213 :
 -4مائده.92 :
 -5بقره.124 :
 -6ابراهيم.39 :
 -7در اين زمينه ،به آيه  102ـ  99از سوره صافات ،و آيه  53ـ  54از سره حجر ،و آيه
 70ـ  71از سوره هود ،مراجعه گردد

ثبت سند وزارت
در دفترخانه معراج
پیامبر خدا yدر وصیتشان به امیرالمومنین qفرمودند:
«يا على من نام تو را در چهار جا همراه نام خود ديدم و با ديدن آن
انس گرفتم ،هنگامى كه من در معراج خود به آسمان ،به بيت المقدس
رسيدم ،ديدم كه بر سنگ بزرگ آن نوشته شده بود كه:
ول هَّ
لاَ إِل َ َه إِلاَّ هَّ
الل ِ أَيَّ ْدت ُ ُه ب ِ َو ِزي ِرهِ َو ن ََص ْرت ُ ُه ب ِ َو ِزي ِرهِ
الل ُ مُ َح َّم ٌد َر ُس ُ
هَّ
معبودى جز الل نيست ،محمد پيامبر خداست ،او را با وزيرش تایید
کردم و با وزیرش یاری رساندم.

به جبرئيل گفتم :وزير من كيست؟ گفت :على بن ابى طالب ،q
پس چون به سدرة المنتهى رسيدم بر آن نوشتهای یافتم (که چنین بود):

إِن ِّي أَن َا هَّ
الل ُ ال إِل َه إِلاَّ أَن َا َو ْح ِدي مُ َح َّم ٌد َص ْف َوتِي مِ ْن خَ ل ْ ِقي أَيَّ ْدت ُ ُه ب ِ َو ِزي ِرهِ
َو ن ََص ْرت ُ ُه ب ِ َو ِزي ِرهِ
همانا منم خداوند كه معبودى جز من نيست و من يگانهام و محمد
برگزيده من از آفریدگانم است ،او را با وزيرش تأييد کردم و با
وزیرش یاری اش كردم.

به جبرئيل گفتم :وزير من كيست؟ گفت :على بن ابى طالب ،qو
چون از سدرة المنتهى گذشتم و به عرش خداوند جل جالله رسيدم،
بر پایههای عرش نوشتهای یافتم (که چنین بود):
أَن َا هَّ
الل ُ ال إِل َه إِلاَّ أَن َا َو ْح ِدي مُ َح َّم ٌد َحب ِيب ِي أَيَّ ْدت ُ ُه ب ِ َو ِزي ِرهِ َو ن ََص ْرت ُ ُه
ب ِ َو ِزي ِرهِ
معبودى جز من نيست و من يگانهام ،محمد حبيب من است و او را
با وزيرش تأييد کردم و با وزیرش یاری اش كردم.

پس چون سر خود را بلند كردم درون عرش نوشته ای یافتم (که
چنین بود):
أَن َا هَّ
الل ُ ال إ ِل َه إِلاَّ أَن َا َو ْح ِدي مُ َح َّم ٌد َعب ْ ِدي َو َر ُسولِي أَيَّ ْدت ُ ُه ب ِ َو ِزي ِرهِ َو
ن ََص ْرت ُ ُه ب ِ َو ِزيرِه
منم خداوند ،معبودى جز من نيست و من يگانهام ،محمد بنده و
پيامبر من است ،او را با وزيرش تأييد کردم و با وزیرش یاری اش
كردم.

بهتر است در روایت فوق کمی تامل کنیم!
درست است که خیلیها تمام تالش خود را جهت نابود کردن
روایات پیامبر اکرم yانجام دادند ،تا سندی از وصایت و خالفت
امیرالمومنین qبرجا نماند ،هرچند که ناموفق بودند،
اما آیاکسی میتواند این اسناد را نابود کند!؟
اسنادی که بر عرش خدا نوشته شده است!

خصال صدوق ،ج ،1صفحه.207
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فضائل

امام

رضاq

چرا والیت عهدی مأمون را قبول کردی؟

عجب ادعای گزافی کردهایم! ما کجا و شیعه علی qکجا!

دوستتان داریم ،اما شیعه نیستیم!
در زمانیکه امام رضاqدر خراسان بودند و در اجازه شما ،ديگر براى ما آبروئى نمانده است .علت
ظاهر ولى عهد مأمون به شمار مىآمدند ،جمعى از چيست؟
شيعيان براى ديدار آن حضرت به خراسان آمده ،و امام رضا qفرمود :اين آيه را بخوانيد:
از دربان اجازه ورود مىخواستند ،دربان براى آنها
َ
ُ
ت أيْديك ْم َو
« َو ما أَصاب َ ُك ْم مِ ْن مُصيبَ ٍة فَب ِما َك َسبَ ْ
از آن حضرت اجازه مىطلبيد ولى اجازهای صادر
يَ ْع ُفوا َع ْن َكثير»
نمیشد.
«هر مصيبتى كه به شما رسد به خاطر اعمالى است
آنها دو ماه پى در پى در هر روز دو بار به در خانه
كه انجام دادهايد و او بسيارى را نيز عفو مىكند»
حضرت آمده و اجازه ورود میطلبيدند و به دربان
میگفتند :به امام رضا qبگو ما جمعى از شيعيان من در مورد شما به پروردگار و به رسول خدا و
اميرمؤمنان و پدران پاكم پيروى كردم.
شما هستيم.
وقتى دربان تقاضا و پيام آنها را به امام عرض میكرد ،آنها عرض كردند :چرا نسبت به ما بى اعتنايى
هستيد؟
امام فرمود :امام دیدار آنان را رد میفرمود.
سرانجام آنها به دربان گفتند :از جانب ما به امام امام رضا qفرمود :به خاطر آنكه شما ادعا
عرض كن ،ما از شهرهاى دور آمدهايم و مكرر اجازه مىكنيد از شيعيان اميرمؤمنان على qهستيد ،واى
خواستهايم و جواب منفى دادهايد .اگر بدون مالقات بر شما همانا شيعه على ،qافرادى مانند حسن
با شما به وطن بازگرديم ،دشمنان ما ،ما را شماتت و حسين eو ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و
خواهند كرد .نزد مردم هم شرمنده و سرافكنده محمد بن ابوبكر بودند كه هيچ گونه مخالفت با اوامر
آن حضرت نمىنمودند ،و هيچگاه كارى كه مورد
خواهيم شد...
دربان ،پيام آنها را به امام ابالغ كرد ،امام  qنهى آنها بود انجام نمىدادند ولى شما وقتى كه
فرمود :به آنها اجازه ورود بده .دربان به آنها اجازه مىگوئيد ما شيعه على qهستيم در بيشتر اعمال،
داد ،آنها به محضر آن حضرت رسيدند و پس  از با دستورات آن حضرت مخالفت مىنمائيد و در
احوال پرسى عرض كردند« :اى فرزند رسول خدا ،انجام فرائض كوتاهى مىنمائيد ،و در رعايت حقوق
چه شده كه ما به اين بىمهرى جانكاه و خفت و برادران ،سستى مىكنيد ،آنجا كه تقيه واجب است
خوارى افتادهايم؟ پس از آن همه بى اعتنائى و عدم تقيه نمىكنيد و آنجا که حرام است تقيه مىكنيد،

اگر شما به جاى شيعه بگوئيد ما از دوستان اولياء خدا
و دشمنا ِن دشمنان آنها هستيم ،شما را در اين قول
رد نمىكنم ،ولى شما ادعاى مقام ارجمند «شيعه»
مىكنيد ،و این ادعاى شما با اعمال شما سازگار
نيست ،شما راه هالكت را مىپيمائيد مگر اينكه با
توبه و انابه ،ضايعات گذشته را جبران كنيد.
آنها گفتند :ما استغفار و توبه مىكنيم ،و از اين پس
خود را به عنوان دوستان شما دشمن دشمنان شما،
عنوان مىنمائيم نه شيعه شما.
امام رضا qفرمود« :آفرين بر شما اى برادران و
دوستان من».
آنگاه امام qاز آنها احترام شايان كرد و آنها را
نزد خود نشانيد و سپس به دربان خود فرمود :چند بار
از ورود آنها جلوگيرى كردى؟
او عرض كرد 60 :بار.
امام به او فرمود :شصت بار نزد آنها بيا و به آنها
سالم كن و سالم مرا به آنها برسان ،خداوند به خاطر
استغفار و توبه ،آنها را آمرزيد ،و آنها و بستگان
آنها را به خاطر دوستيشان با ما ،مشمول كرامت و
لطف خاص قرار داد و به آنها از غذاها و اموال به
طور فراوان بهرمند ساز و گرفتارى آنها را بر طرف
نما.
بحار االنوار ،ج  ،68ص 158

آشنایی با همه زبانها
اين از واقعيتهاي انکارناپذير تاريخي است که امامان rبا ملتها و اقوام گوناگوني ارتباط
داشتند و مناظره ديني و علمي ميکردند و با زبان آنها به گفتوگو ميپرداختند .سندهاي روشن
و فراوان اين حقيقت ،در دست تاريخکاوان است و معارف عظيم ما بر آن گواهي ميدهد.
امامان rبا گروههاي ناهمزبانی از جمله گروههای زیر در ارتباط بودند:
1ـ اهل کتاب ،مثل يهود و نصاري.
2ـ موالي يا بردگاني که از ملل گوناگون به قلمرو حکومت مسلمانان آورده شده بودند.
3ـ شيعيان با مليتهاي مختلف که براي زيارت ،تجارت ،پرسش و آموختن به ديار امامان
rميآمدند.
4ـ دانشمندان و حقيقت جويان کشورهاي دور و نزديک.
5ـ مأموران دولتي.
6ـ زنان ،کنيزان و غالمان ناهمزباني که در خانه آنان بودند.
بدین جهت موارد متعددی نقل شده که آن بزرگواران با هر قومی به زبان خودشان صحبت
میکردند .پیش از این نمونهای در مورد امام حسن عسکری qرا بیان نمودیم .این گفتگو،
گاه باعث تعجب اصحاب آنان نیز میشده است .در ادامه به نمونهای از این موارد اشاره میکنیم.
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یکی از یاران اما رضا qبه نام اباصلت هروی میگوید:
امام رضا qبا هر گروه و ملیتی از مردم با زبان مادری
او سخن میگفت .به خدا سوگند او از خود آنها به زبان
محلیشان داناتر بود و از خودشان فصیحتر صحبت میکرد.
روزی به ایشان گفتم :ای پسر رسول خدا ،من از آشنایی شما به
این همه زبان های مختلف در شگفتم؟! چطور ممکن است یک
انسان به این همه زبانهای رایج ملتهای مختلف آشنایی کامل
داشته باشد؟! آن حضرت در پاسخ فرمود:
«ای اباصلت! من حجت خداوند بر تمامی مردم روی زمین
هستم ،و پروردگار متعال کسی را که زبان و گویش هر قومی را
بلد نباشد ،حجت و خلیفه خویش بر آنان نمیگرداند .آیا سخن
امیرمؤمنان qرا نشنیدهای که فرمود :به ما فصل الخطاب عطا
شده است و آیا فصل الخطاب غیر از آشنایی به لغات و زبانهای
گوناگون ،چیزی دیگر است؟!»

زمانيکه مأمون حضرت رضا qرا وليعهد خود کرد ،يک نفر از مخالفین
چاقویی را به زهر آلوده کرده و به ياران خود گفت« :من نزد اين مرد که خودش
را فرزند رسول خدا yميداند ميروم و ميپرسم چرا وليعهدي مأمون را قبول
کرده است! پس اگر دليلي «قانعکننده» نياورد ،او را میکشم!»
وی چاقو را هم در آستينش پنهان کرد.

هنگامی که اجازه ورود گرفت و بر حضرت رضا qوارد شد ،حضرت به او
فرمود« :جواب سئوال تو را ميدهم اما به شرط اينکه تو هم به اين شرط وفادار
باشي».
آن مرد گفت :شرط چيست؟
حضرت فرمود« :اگر جوابي که دادم مورد پسند تو بود بايد آنچه که در آستين
پنهان کردهاي بشکني و دور اندازي».
آن مرد از شنيدن سخن حضرت متحير شد و فورا آن چاقو را بيرون آورد و
شکست و دور انداخت .آنگاه به حضرت عرضه داشت :چرا وليعهدي مأمون را

قبول کردهاي؟» و حال آنکه آنان کافرند و شما فرزند پيغمبر هستی؟
حضرت رضا qفرمودند« :آيا کفر اين گروه بدتر است يا کفر عزيز مصر
«زمان حضرت يوسف »qو اهل مملکت او؟ در حالیکه اين گروه به يگانگي
خدا اقرار دارند و اما اهل مصر به يگانگي خدا اقرار نداشتند؟ يوسف هم فرزند
پيغمبر و پيغمبر زاده بود با این حال به عزيز مصر که کافر بود گفت« :مرا بر خزائن
زمين فرمانروا کن!» و يوسفqدر مجالس فراعنه مينشست.
من مردي از اوالد رسول خدايم و مرا به زور و قبول اين امر وادار کردهاند پس
ديگر سرزنش تو بیمورد است!
مرد پاسخ داد« :قبول کردم» و ديگر شما را سرزنش نميکنم و شهادت ميدهم
که توئي فرزند رسول خدا yو صادق و راستگو هستی.

کرامات خدا به دستان فرزند رسول خدا
در زمان مأمون ،به هنگام واليتعهدي حضرت رضا qبارندگي صورت
نگرفت و خشکسالي پيش آمد .برخي از اطرافيان مأمون و برخي از کساني که
نسبت به حضرت رضا qدر دل کينه داشتند ،ميگفتند:
ببينيد از زماني که علي بن موسي به اين خطه آمده و وليعهد ما شده
است ،خداي تعالي باران را بر روي ما قطع کرده است.

آنان اين مطلب را به مأمون رساندند .مأمون به حضرت رضا qعرض کرد:
بارندگي قطع گرديده و ما دچار کمبود باران شدهايم .اگر شما از خدا بخواهيد
که بر ما باران فرو فرستد ،بسيار به جا خواهد بود[ .میخواست امام را امتحان
کند!]
حضرت فرمودند :اين کار را خواهم کرد.
مأمون پرسيد :چه زماني اين کار را انجام خوهيد داد؟
حضرت فرمودند:
روز دوشنبه .چون دیشب در عالم رؤیا رسول خدا yبه همراه اميرالمؤمنين
 qتشريف آوردند و فرمودند :فرزندم! منتظر روز دوشنبه باش .و در آن روز
به صحرا برو ،نماز طلب باران بخوان ،که خداي تعالي به دعاي تو باران خواهد
فرستاد .و فضائل خود را به منکران بنمايان ،که خدا ميخواهد به آنان بنماياند ،تا
آنکه درک آنان نسبت به فضل و منزلتي که نزد خدا داري ،زيادتر گردد.
بامداد روز دوشنبه آن حضرت به صحرا رفت .مردم نيز به همراه آن حضرت
بيرون رفته بودند و انتظار ميکشيدند.
آن امام همام باالي منبر تشريف برد .و حمد و ثناي الهي را به جاي آورد .سپس
عرض کرد:
«پروردگارا! تو حق ما اهل بيت را بزرگ داشتهاي .و مردم نيز به فرمان تو ،به ما
متوسل شدهاند .و انتظار فضل و رحمت تو را ميکشند ،و احسان و نعمت تو را
توقع دارند .پس اي پروردگار مهربان! باراني سودمند و همگاني و بدون زيان

بر اين مردم ببار .و به گونهاي باران را فروفرست که وقتي اينان به خانههايشان
رسيدند ،باران شروع به باريدن کند».
در اين هنگام ابرها گرد آمد و به هم متصل گرديد ،و رعد و برق آغاز شد .مردم
وقتي چنين ديدند ،به حرکت در آمدند ،تا به منازل خويش بروند و باران آنها
را خيس نکند.
حضرت فرمودند:
«اي مردم! اين ابرها مأمور به باريدن در سرزمين شما نيستند .آنها مأموريت منطقه
دیگری را دارند».
با اين بيان امام qابرها حرکت کردند ،و به سمت ديگري رفتند .سپس ابر
ديگري آمد.
رعد و برق آغاز شد .مردم حرکت کردند که به منزل خود بروند ،امام همان
جملهي دفعه قبل را فرمودند.
بدين گونه ده ابر هم پيوسته آمد و گذشت .و هر بار حضرت همين جمله را
ميفرمودند ،تا آنکه يازدهمين ابر در آسمان هويدا شد.
امام فرمودند:
«اي مردم! اين همان ابري است که خدا مأمور باريدن در سرزمين شما فرموده
است .پس شکر خداي را به خاطر اين نعمت به جاي آوريد ،و به منازل خود
برويد .و بدانيد که اين ابر ،زماني شروع به باريدن خواهد کرد که شما به منازل
خود رفته باشيد .و آنگاه خير بر سرزمينتان نازل خواهد شد».
در اين هنگام امام qاز منبر به پایین آمد .مردم به منازل خود رفتند .تا زماني
که منازل خويش نرسيده بودند ،از ابرها قطرهاي باران نباريد .و پس از آن باران
فراواني باريدن گرفت ،که تمام صحراها و حوضها و برکهها و دشتها را پر
کرد ،مردم پس از ديدن اين نعمت بزرگ خدا گفتند« :کرامات خدا ،بر فرزند
رسول خدا گوارا باد».
بحاراالنوار ،ج  ،49ص .180-182
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َف َسابِ ُقوا ـ َرحِ َم ُک ُم ا ُ
هلل ـ ِإلَى َمنَا ِزل ُِک ْم الَّتِی ُأم ِْر ُت ْم أَ ْن َت ْع ُم ُروهَ اَ ،و الَّتِی َر ِغ ْبت ُْم فِی َهاَ ،و دُ عِیت ُْم ِإلَ ْی َها.
اس َتت ُِّموا نِ َع َم ا ِ
یبَ .ما
هلل َع َل ْی ُک ْم بِ َّ
الص ْب ِر َع َلى َطا َعتِهِ َ ،و الْ ُم َجانَ َبةِ ل َِم ْع ِص َیتِهِ َ ،ف ِإنَّ َغداً م َ
َو ْ
ِن الْ َی ْو ِم َق ِر ٌ
َ
َ
َ
َ
ُّ
السا َع ِ
ِین فِی
ات فِی الْ َی ْو ِمَ ،و أ ْس َر َع االَْیَّ َ
السن َ
ام فِی ال َّش ْه ِرَ ،و أ ْس َر َع الش ُهو َر فِی َّ
أ ْس َر َع َّ
السنَةِ َ ،و أ ْس َر َع ِّ
الْ ُع ُم ِر!

در خطبه 188

شما ـ خدایتان رحمت کند ـ به سوى منازلى که مأمور عمران آنها هستید و به آن ترغیب و دعوت
شدهاید ،بشتابید .نعمتهاى خدا را با صبر و استقامت و دورى از معصیت بر خویش کامل کنید ،زیرا
فردا نزدیک است ،و چقدر ساعات در روز با شتاب و سرعت مىگذرد و روزها در ماه و ماهها در سال
و سالها در عمر!

ُأوصِ ُ
َّاس ،بِ َت ْق َوى ا ِ
هلل َو َک ْث َر ِة َح ْمدِ ِه
یک ْم ،أَ ُّی َها الن ُ
الئِهِ ِإلَ ْی ُک ْمَ ،و نَ ْع َمائِهِ َع َل ْی ُک ْمَ ،و بَ َ
َع َلى آ َ
الئِهِ
لَدَ ْی ُک ْمَ .ف َک ْم َخ َّص ُک ْم بِ ِن ْع َمةَ ،و َتدَ ا َر َک ُک ْم بِ َر ْح َمة!
أَ ْع َو ْر ُت ْم لَهُ َف َست ََر ُک ْمَ ،و َت َع َّر ْضت ُْم َِ
ال ْخذِ ِه َف َأ ْم َه َل ُک ْم!

اى مردم شما را به تقواى الهى و شکر بسیار خداوند در برابر نعمتهاى معنوى
و مادى که به شما بخشیده و در برابر آزمایشهایش (که سبب ترفیع مقام شما
مىشود) سفارش مىکنم .چه بسیار نعمتهایى که خداوند ویژه شما قرار داد و
شما را مشمول رحمت خاص خود گردانید ،شما عیبهاى خویش را آشکار
کردید و او پوشاند ،خود را در معرض آتش قرار دادید؛ اما او به شما مهلت داد.

ت َو ِإ ْق َ
َو ُأوصِ ُ
ال ِل الْ َغ ْف َلةِ َعنْهُ َ .و َک ْی َ
یک ْم بِذِ ْک ِر الْ َم ْو ِ
ن
س ُی ْغ ِف ُل ُک ْمَ ،و َط َم ُع ُک ْم ف َ
ِیم ْ
ف َغ ْف َلت ُُک ْم َع َّما لَ ْی َ
ینَ ،و ُأن ْ ِزلُوا فِی َها
س ُی ْم ِه ُل ُک ْم! َف َک َفى واعِظ ًا بِ َم ْو َتى َعا َی ْنت ُُموهُ ْمُ ،حمِ ُلوا ِإلَى ُق ُبورِهِ ْم َغ ْی َر َراکِ ِب َ
لَ ْی َ
الخِ َر َة لَ ْم َتزَ ْ
ِینَ ،ف َک َأن َّ ُه ْم لَ ْم َی ُکونُوا لِلدُّ ن ْ َیا ُع َّماراًَ ،و َک َأنَّ ا ْ
ل لَ ُه ْم دَ اراً .أَ ْو َح ُشوا َما َکانُوا
َغ ْی َر نَا ِزل َ
اش َت َغ ُلوا بِ َما َفا َر ُقواَ ،و أَ َضا ُعوا َما ِإلَ ْیهِ ان ْ َت َق ُلواَ .
ونَ ،و ْ
ن َق ِبیح
ُونَ ،و أَ ْو َطنُوا َما َکانُوا ُیوحِ ُش َ
ُیوطِ ن َ
ال َع ْ
َ
ون ان ْ ِت َقاالَ ،و َ
ون ازْدِ َیاداً .أن ُِسوا بِالدُّ ن ْ َیا َف َغ َّرتْ ُه ْمَ ،و َو ِث ُقوا بِ َها َف َص َر َع ْت ُه ْم.
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شما را به یادآورى مرگ و کاستن غفلت از آن توصیه مىکنم .چگونه غافل مىشوید از چیزى که او
از شما غافل نمىشود؟ چگونه طمع مىورزید در کسى (اشاره به فرشته مرگ است) که به شما مهلت
نمىدهد؟! بهترین واعظ و اندرزدهنده براى شما مردگانى هستند که با چشم خود آنها را مىبینید
که آنها را به سوى قبرهایشان مىبرند بىآنکه اختیارى از خود داشته باشند و در میان قبر مىگذارند
بىآنکه بخواهند!
(چنان از دنیا بیگانه مىشوند که) گویى هرگز به عمران آن نپرداختند و چنان به آخرت مىپیوندند که
گویى همیشه وطنشان بوده است!
(آرى) از آنجا که وطنشان بود وحشت و دورى مىکنند و آنجا را که از آن وحشت داشتند وطن
مىگزینند .آنها در دنیا به چیزى مشغول شدند که (سرانجام) از آن جدا گشتند ،و جایى که به آن
منتقل گشتند (سراى آخرت) را تباه کردند ،نه قدرت دارند از عمل زشتى که انجام دادهاند کنار روند
و نه مىتوانند بر کارهاى نیک خود چیزى بیافزایند ،آنها به دنیا انس گرفتند و او فریبشان داد و به آن
اعتماد کردند و او بر زمینشان زد!

در هنگام مرگ،
دیگر مهلت انسان
به پایان میرسد.
آن جا که دیگر
هیچ کس یاور
او نخواهد بود و
امکان بازگشت
وی به دنیا وجود
نخواهد داشت.

هیچ عقلى اجازه نمىدهد انسان از حادثهاى که به هر حال در انتظار اوست ،غافل بماند و از چیزى که راه
گریزى ندارد امید واهى فرار ببندد ،عاقل کسى است که این واقعیت را بپذیرد که مرگ سرنوشت حتمى
همه انسانها ،بلکه همه موجودات است و به گفته شاعر که اشاره به قبر خویش مىکند:
آخرین منزل هستى این است
هر که باشى و به هر جا برسى
یاد مرگ و پایان زندگى ،هنگامى اثر بخشتر مىشود که انسان در حوادثى که هنگام مردن رخ مىدهد
کامال دقّت ورزد و امورى را که موالى ما امیرمؤمنان در خطبه باال انگشت بر آن نهاده بررسى کند ،جدا
شدن از عزیزان ،فاصله گرفتن از ثروتها ،کاخها و مقامها ،بیگانه شدن از همه دوستان و فرود آمدن در
وادى خاموشان و پنهان شدن زیر تودههاى خاک تیره و از همه مهمتر بسته شدن پرونده زندگى و عدم امکان
جبران خطاهاى گذشته ،همه اینها به راستى بهترین واعظ و اندرزگوست.
به همین دلیل در حدیث معروف پیامبر اکرم yمیخوانیم:
«ان اکیس المومنین اکثرهم ذکرا للموت و اشدهم له استعدادا»
با هوشترین مؤمنان کسى است که بیش از همه به یاد مرگ باشد و بیش از همه آماده آن باشد.
1

در حدیث دیگرى از همان بزرگوار مىخوانیم:
از آن حضرت پرسیدند :آیا احدى از غیر شهیدان با شهدا محشور مىشود؟
2
ایشان فرمودند :آرى کسى که در شبانه روز ،بیست بار به یاد مرگ بیافتد.
این بحث را با حدیث عبرت انگیز دیگرى از امیرمؤمنان على qپایان مىدهیم که مىفرماید:
«انسان هنگامى که در آخرین روز دنیا و نخستین روز آخرت قرار گیرد اموال و فرزندان و اعمال او در
مجسم مىشوند ،نخست به اموالش مىنگرد و مىگوید :به خدا قسم من در جمعآورى تو حریص
برابرش ّ
و بخیل بودم ،حال بگو :سهم من نزد تو چیست؟ مىگوید :فقط به اندازه کفنت از من برگیر و با خود
ببر! سپس رو به فرزندانش مىکند و مىگوید :من شما را دوست مىداشتم و از هر جهت شما را حمایت
مىکردم .بهره من نزد شما چیست؟ مىگویند :همین اندازه که ما تو را به سوى قبر مىبریم و در زیر
خاکها پنهان مىسازیم! سپس متوجه عملش مىشود و به آن مىگوید :به خدا سوگند! من نسبت به تو
(اعمال) بىرغبت بودم و تو بر من سنگین بودى ،اکنون من چه بهرهاى نزد تو دارم! مىگوید :من در قبر
3
و قیامت با توام.

ای اموال من!
به خدا قسم من در
جمعآورى شما حریص
و بخیل بودم ،حال
بگویید سهم من نزد
شما چیست؟
 فقط به اندازهکفنت برگیر و با خود
ببر!

.1بحاراالنوار ،جلد  ،79صفحه 167
.2محجة البیضاء ،جلد  ،8صفحه .240
ّ
.3الکافى ،جلد  ،3صفحه  ،231حدیث .1
برگرفته از شرح آیتاهلل مکارم شیرازی
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شامگاه
خداپسندی

حامد داودوندی

من به او نگاه میکنم و او به من .هر دو هاج و واج ماندهایم که چه بگوییم .هر چه میکنم نمیتوانم قفل زبانم را باز کنم .انگار
همهی وجودم میلرزد .آخر هر چه هم برایم عزیز باشد از خودم که عزیزتر نیست! هر چه هم فداکار باشم باز نمیتوانم ...خدایا!
رحم کن! چه امتحان سختی است! نمیدانم چه کنم .اگر قبل از اینکه برادر شویم ،مجبور بودم چنین تصمیمی بگیرم ،کار سادهتر
بود؛ ال اقل این قدر شرمنده نبودم .امّا آخر ،جان من هم عزیز است ...باالخره یکی باید کوتاه بیاید.
او هم حالی بهتر از من ندارد .انگار میکائیل هم – مثل خود من -خجالت میکشد ،شاید دوست دارد من پیش قدم شوم و ایثار
کنم! امّا نمیتوانم؛ انگار حاال که تلخی مرگ در دهانم میچرخد ،تازه دارم شیرینی زندگی را حس میکنم .دستور خداوند روشن
است:
اکنون ،من شما را برادر يك ديگر قرار دادم و عمر يكى از شما را  -به انتخاب خودتان -از عمر ديگرى بلندتر
گردانیدم .حال ،كدام يك از شما عمرش را به ديگرى ميبخشد و ایثار ميكند؟

آن قدر روشن است که راه هر بهانهای را بسته است .مشکل ندانستن نیست! مشکل نخواستن است! آخر چگونه میتوانم از جانم
بگذرم؟ نه! خدایا! با وجود اینکه میکائیل برادر من است امّا  ...من زندگی را ترجیح میدهم ...و چشمهای میکائیل هم فریاد میزند
که« :من هم همین طور!»
تصمیم هر دویمان قطعی است .اص ً
ال مگر گذشتن از جان به همین راحتی است که من یا او فداکاری کنیم؟ آنهم برای اینکه آن
یکیمان بیشتر زنده بماند؟ نه من میتوانم از جانم بگذرم ،نه میکائیل...
حاال دلهرهی عجیبی دارد سراسر وجودم را گاز میگیرد .کداممان؟ باالخره کداممان برای مرگ انتخاب میشویم؟ کاش امر الهی
ال ...اص ً
برگردد و از این آزمایش معاف شویم .خدایا رحم کن! اص ً
ال باید خداوند را قسم دهیم ،من خودم به آدم یاد دادم چگونه
خداوند را قسم دهد! ...
محمد yعقد برادرى بستم على qدر بستر پيامبر
آيا شما مانند على بن ابى طالب qنیستيد؟ بين او و
ّ
خوابيده و این گونه [جان] او را به وسيلهى جان خویش حفظ ميكند! ...

به زمين فرود آئيد و او را از شر دشمنان نگهدارى كنيد!

میکائیل ماتش برده است و من هم .مبهوت به من نگاه میکند و انگار خجالت میکشد و من هم .کاش...
انگار دارد سرم گیج میرود!  ...یعنی علی qجای پیامبر yخوابیده تا بدنش را به جای رسول yخدا تکه تکه کنند؟! خداوند
که رسولش را از حیلهی قریشیان آگاه کرده بود ...چطور به این سادگی از جانش گذشته است؟ یعنی رسول خدا yرا این قدر
دوست دارد؟ یعنی جان پیامبر yاین قدر برایش ارزش دارد؟ من؟ میکائیل؟ علیq؟ محمدy؟  ...انگار فراموش کردهام که
قیاس با این خاندان باطل است! ...خوب که فکر میکنم ،میبینم اگر کسی جز علی qاین کار را میکرد ،جای تعجب داشت.
اص ً
ال مگر پیامبر غیر از علی qمؤمن و پیرو دیگری هم دارد؟...
هنوز جلوی چشمانم است .چهل نفر از بزرگانشان ،جمع شده بودند در «دار الندوة» که از هجرت پیامبر به مدینه جلوگیری کنند و
خبر نداشتند ،ابلیس هم به شکل انسان ،در بینشان نشسته است.
ابوجهل شروع کرد که« :ای قریشیان! بیتردید در میان عرب کسی گرامیتر از ما نیست .هر ساله در موسم حج ،مردم از همه جای
عربستان به میهمانی ما میآیند و ما را بزرگ میدارند»...
تأییدهای پشتسر هم حاضران او را تشویق میکرد که به سخنانش در ستایش قریش ادامه دهد ،امّا آنها برای چیز دیگری
جمع شده بودند و او ادامه داد« :ما پیوسته بزرگ بودهایم تا اینکه مح ّمد yدر میان ما به دنیا آمد .در جوانی او را که راستگو و
راستکردار بود ،امین نامیدیم و او را آنچنان گرامی داشتیم که کارش به جایی رسید که خود را رسول خدا دانست ...او خردمندان
ما را با جمالت جادویی خود فریفت و خدایان ما را فرومایه پنداشت و جوانان ما را گمراه کرد!»
حاال دیگر میشد مقدمات عصبانیت را در چهرهاش دید .انگار نه انگار که او عموی پیامبر بود .کاش میشد به او بفهمانم که« :به
جای این توطئهها باید خدا را شکر میکردی که آخر عمری چنین افتخاری نصبیت شده!» امّا امان از محبّت دنیا که چقدر عمیق
در جان او و دوستانش رخنه کرده بود.
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همینطور صدایش بلندتر میشد و صورتش برافروختهتر« :او دو دستگی و دوگانگی در جمع ما ایجاد کرد و پدران و نیاکان ما
را که به این آیین مردهاند ،دوزخی خطاب کرد!! سخنان او بر ما بسیار گران آمده است و اینک من ،رأی خویش را دربارهی او
بازگو میکنم»...
با گفتن این جمله هیاهویی به پا شد .بعضی با فریاد از او میخواستند نظرش را زودتر بگوید .ابوجهل خوب بلد بود که چطور باید
این جمعیت پیر و خودپرست را به هیجان بیاورد .حاال گوشها آنقدر تشنه بودند که یکجا همهی حرفهای او را ببلعند.
چشمانش از شیطنت و جنایت برق میزد .حاال وقتش بود که دلش را خنک کند و عقدهاش را خالی .سینهاش را که صاف کرد در
دم همه ساکت شدند« :به نظر من ،باید کسی را مأمور کنیم تا او را بکشد!! اگر هم احیاناً بنیهاشم خواستند به خونخواهی برخیزند،
ده برابر به آنها دیه و خونبها میدهیم!»
انتظارش را نداشتند اینقدر تندروی و خشونت به خرج دهد .هیجان لحظات قبل جایش را به سکوت داده بود و نگاههای گره
خورده که حاال کمکم تردیدآمیز میشد .داشت خیالم راحت میشد که آن پیرمرد ناشناس ،دهان پلیدش را باز کرد و ای کاش
میشد فریاد بکشم که« :ای بیخردان! این ابلیس است!».
هیبتی برای خودش درست کرده بود که حتّی کسی جرأت نکرد سؤال کند «او کیست؟» و آنجا چه میکند! امان از این همه ظاهری
بینی! ...ملعون پوزخندی زد و گفت« :نظر ابوجهل سست و نسنجیده و پوچ است .به جایی نمیرسد!»
نگاهها به سمت او برگشته بود و حاال خود ابوجهل هم منتظر بود ببیند این تازه وارد چه میگوید« .چه کسی حاضر است او را
بکشد؟ بنیهاشم بیتردید به گرفتن دیه رضایت نخواهند داد؛ با اصرار قاتل را میگیرند و قصاص میکنند .خب! حاال چه کسی
حاضر است از جان خویش بگذرد و جان مح ّمد yرا بگیرد؟» پاسخ ابلیس روشن بود .ادامه داد« :تازه اگر هم بگویید از قاتل
محمد حمایت میکنید ،بدانید که وارد جنگ خانگی خواهید شد و کمر به نابودی خود بستهاید».
بزرگان قریش حاال مقهور مکر غریبهای شده بودند که خیال میکردند به فکر جان قبیلهیشان است .غافل از این که او میخواست
اگر هم در جمع آنها کسی هست که دلش مایل به کشتن پیامبر نیست ،با این نقشه مجبور به رضایت شود و بر گمراهی و گناهش
افزوده شود .کاش میفهمیدند او همان دشمن دیرینه و قسم خوردهی آدمزادگان است .یک قدم بیشتر نمانده بود کار را یکسره
کند که یکی گفت« :من پیشنهاد دیگری دارم که هم مؤثر است و هم بیخطر!  ...باید او را در خانهای حبس کنیم تا آنقدر آنجا
بماند که بمیرد و یادش از خاطرها برود»
ابلیس ،خندهی خبیثانهای کرد و گفت« :این نظر که از نظر ابوجهل هم سستتر است!  ...فکر میکنید بنیهاشم دست روی دست
میگذارند تا آنقدر مح ّمد yدر زندان شما بماند تا بمیرد؟!  ...در یکی از موسمهای حج که اعراب اطراف –که بنیهاشم را
گرامی میدارند -به ّ
مکه میآیند ،با کمک آنها بر شما یورش میآورند و او را آزاد میکنند».
ناگهان یک نفر گفت« :بگذارید من هم پیشنهادم را بدهم .بهترین راه این است که او را تبعید کنیم .آنگاه با خیالی آسوده به عبادت
خدایانمان بپردازیم»...
این بار بالفاصله همهی نگاهها به دهان پلید ابلیس دوخته شده بود تا نظر شومش را بدانند .او هم –که حاال حرفش خریدار داشت -با
تکبر همیشگیاش ،مخالفتش را با تکان دادن سرش ابراز کرد و گفت« :شما انگار نمیفهمید چه میگویید! شما میخواهید مردی
را تبعید کنید که چهرهای جذاب و گیرا دارد و در سخنوری بینظیر است .لهجهی شیرین او دلها را شیفتهی خود میکند ...به هر
جایی او را تبعید کنید مطمئن باشید مردم آنجا شیدای او میشوند به دین او در میآیند!!»
حاال دیگر وقتش بود که آخرین ضربه را وارد کند .ابلیس داشت به آرزویش میرسید .همه حیران و سرگردان مانده بودند چه
بگویند .حاال او تنها سخنور جمع شده بود« :فقط یک راه باقی میماند! »...چشمها و زبانها فریاد میکشیدند« :چه راهی؟» و او با
غرور نفرتانگیزش ادامه داد« :قریش ،قبیلهی بزرگی است و خاندانهای زیادی دارد .شما باید از هر خاندان بزرگ و مهم قریش،
یک نفر را انتخاب کنید ،از خود بنیهاشم نیز ابولهب -که عموی اوست -باید شرکت داشته باشد ،این گروه باید شبانه بر او هجوم
آورند و او را بکشند .با این حساب بنیهاشم مجبور به پذیرفتن خونبها خواهند شد».
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پیشنهاد پلید شیطان ،به اتفاق آرا تصویب شد و همه خوشحال میرفتند که با سوت و کف ،کعبه را طواف کنند و مراسم
شکرگزاری از خدایان را به جای آورند که خداوند دستور داد به رسولش برسانم:
کافران به حیله و نیرنگ پنهانی تصمیم گرفتند تا تو را زندانی کنند یا آنکه بکشند و یا تبعید نمایند .آنان حیله
میورزند و خداوند نیز سزای حیلهی آنان را میدهد و البته خدا بهترین کسی است که میتواند نیرنگ آنان را

نقش بر آب کند.

بیچارهها نمیدانستند «دست خداوند» همیشه باالی دست آنهاست و این دست خداست که یار و یاور رسول خدا yو
حافظ جان اوست .حاال این که «دست خدا» این بار چگونه جان رسول خدا yرا نجات میدهد فکرم را مشغول کرده بود...
این قدر از خودم سؤال میکنم و با خودم کلنجار میروم که نمیفهمم چگونه به زمین میرسم .این سؤالها دارد دیوانهام
میکند مخصوصاً حاال که این چشمهای پر از کینه و خون و این شمشیرهای ّبرنده را با چشم خودم میبینم.
چهل نفرند .به حساب خودشان زرنگی کردهاند و از هر قبیله ،نمایندهای برای ریختن خون پیامبر آمده است تا از خونخواهی
بنیهاشم پیشگیری کنند! اینها واقعاً چه فکری کردهاند؟ یعنی واقعاً خیال کردهاند میتوانند خدا را فریب بدهند؟ باز از
خودم میپرسم« :علی qچگونه...؟»
عجب دلی دارد علی !qپر از محبت رسول خدا و خالی از ترس! دوباره یاد خودم و میکائیل که میافتم ،دلم پر از مهر
علی qمیشود.
حاال من درست ایستادهام باالی سر علی qو میکائیل ایستاده پایین پایش .چقدر راحت از این شانه به آن شانه میشود! رو
انداز پیامبر را هم انداخته رویش که نکند قاتالن شک کنند! خدایا! نکند...
انگار وقتش رسیده است .سپیده زده و حاال دیگر برق شمشیرهای کشیده به راحتی دیده میشود .خدایا!...
یورش میآورند! همه با هم! میآیند سمت بستر پیامبر که حاال جانش در آن خوابیده است .علی qتیز بلند میشود و
آب سرد میریزد روی آتش هیجانشان .خشکشان زده است .همینطور زل زدهاند به علی qدهانشان باز مانده است
و چشمانشان از حدقه بیرون زده .باز هم دست خدا تنها یار و یاور رسول خدا میشود .مثل روز دعوت خویشان ،مثل ...مثل
همیشه.
از سر شوق با همهی وجودم فریاد میکشم« :آفرین بر تو علی !qمبارکت باشد! کجا کسی مثل توست؟! خداوند به وسیلهی
تو به فرشتگان آسمان مباهات میکند».
الل و هَّ ُ
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از مردم کسانی هستند که جان خویش را برای بدست آوردن خشنودی خداوند به فروش میگذارند و خداوند

نسبت به بندگانش بسیار مهربان است.

«خوشا به حالت! علی جان ،عجب معاملهی پرسودی کردی! من ،میکاییل و همهی فرشتگان ،به گرد پای تو هم نخواهیم
رسید ...اص ً
ال من که باشم که از تو تعریف کنم؟! خداوند بر تو مباهات میکند! تو به مقام «خشنودی خداوند» رسیدهای!
گوارایت باد!»

48

