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پرسش و پاسخ

در اســام چیزی به اســم »آقازاده« و »آقازاده بازی« و... به معنایی 
که امروز از این کلمات و مفاهیم، می فهمیم، وجود ندارد. در اســام 
آقازاده، »فاطمه زهــرا«)س( و زینب کبری)س( اســت، در مکتب 
عاشــوراآقازاده علی اکبر و علی اصغر هستند و... که در دفاع از دین 
پیشگام و در راه دفاع از مظلوم و حمله به کاخ ستمگران و غاصبان، 
پیشــتازند و به قول یکی از متفکران »یا در میدان جهاد، یا در زندان 
ســتم، یا در کار تعلیم خلق« یکســره در تاش و تکاپو هســتند. 

 ســید بــن طــاووس می گویــد: دربــاره زندگی نامه کســانی 
کــه بر بــدن مطهــر حضــرت ســید الشهدا)ع(اســب تاختند 
تحقیــق کردم دیدم همه شــان فرزنــدان زنان بدکاره هســتند!

رمز و راز خوب زندگی کردن اول 
شناخت هر چه بیشتر این اصول 
پایبندی  ثانیاً  و  سنت هاست  و 
مسلمان  آنهاســت.  به  عملی 
واقعی کسی است که این اصول 
و قوانین را باور داشــته باشد و 
در عمل به آنها »تسلیم« باشد. 
در پیشگاه خداوند به شناسنامه 
آنجا،  و  نمی کنند  نگاه  کســی 
باندبازی  و  پارتی بــازی  جای 
آقازاده بازی و... نیســت، در  و 
اینجا میــزان »نیت« و »عمل« 
اســت. و جهت گیــری عمل 

یک درس بزرگ کربا در موضوع 
عفت که باید بسیار مطرح شود 
این اســت که روابط نامشروع 
اصلی ترین  از  دو جنــس  بین 
مقدمات فاجعه کربا بود، وقتی 
پســر و دختر بدون حساب و 
کتاب با یکدیگر مرتبط باشند، 
بیرون  فاجعــه ای  آن  درون  از 
و  یله  روابط  این  نتیجه  می آید، 
افسارگسیخته این می شود که 
سر معصوم از قفا بریده می شود.

کربا  حادثه  در  معصومین  چرا 
بعضی از جانیان بزرگ را با نام 
مادر صــدا کرده اند؟ تا امت در 
تاریخ قضاوت  و  نباشند  خواب 
صحیح داشته باشد و همه بدانند 
که بی عفتی می تواند از جاهای 
بســیار خطرناک سر دربیاورد.
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سنت های تغییرناپذیر الهی
بــر کار و بــار دنیایی کــه در آن زندگی 
می کنیم، قانون حاکم است و حرکت منظم و 
بی وقفه روزگار مبتنی بر اصول و قواعد مشخص 
و تعریف شده ای است. طبق آموزه های دینی، 
در این دنیا هیچ برگی بی حساب از شاخه جدا 
نمی شود و بر زمین نمی افتد. دنیایی است که 
هر »ذره« و »مثقالش« حســاب دارد و مورد 
بررسی قرار می گیرد. در فرهنگ دینی و قرآنی 
از این قوانین و اصول تخلف ناپذیر و الیتغیر، 
به »ناموس هســتی« یا سنت الهی، تعبیر و 
یاد می شــود. »فلن تجد لسنه اهلل تبدیال...« 

)فاطر- 43(
رمز و راز خوب زندگی کردن اول شناخت 
هر چه بیشتر این اصول و سنت هاست و ثانیاً 
پایبندی عملی به آنهاســت. مسلمان واقعی 
کســی اســت که این اصول و قوانین را باور 
داشته باشد و در عمل به آنها »تسلیم« باشد. 

ضرورت های شناخت عاشورا

رمزنادیدهگرفتنپیامغدیر!
محمدسعید مدنی

در پیشــگاه خداوند به شناسنامه کسی نگاه 
نمی کنند و آنجا، جای پارتی بازی و باندبازی و 
آقازاده بازی و... نیست، در اینجا میزان »نیت« 
و »عمل« و جهت گیری عمل اســت. سخن 
معروف پیامبر)ص( به دخت گرامی اش از این 
منظر بسیار قابل تأمل است: »فاطمه کارکن که 
در پیشگاه الهی من نمی توانم برایت کاری انجام 
دهم...«! )استاد شهید مطهری، حق و باطل، 
ص 10(. در اسالم چیزی به اسم »آقازاده« و 
»آقازاده بازی« و... به معنایی که امروز از این 
کلمات و مفاهیم، می فهمیم، وجود ندارد. در 
اســالم آقازاده، »فاطمه زهــرا«)س( و زینب 
کبری)س( است، در مکتب عاشوراآقازاده علی 
اکبر و علی اصغر هستند و... که در دفاع از دین 
پیشگام و در راه دفاع از مظلوم و حمله به کاخ 
ستمگران و غاصبان، پیشتازند و به قول یکی 
از متفکــران »یا در میدان جهاد، یا در زندان 
ستم، یا در کار تعلیم خلق« یکسره در تالش 
و تکاپو هســتند. مردان خدا و در رأس همه 
آنها پیامبر اسالم)ص( و ائمه اطهار)ع(، مردان 
عمل و جهاد هستند. آن هم »احسن عمل«. 

احســن عمل، یعنی کاری خالصانه در جهت 
کســب رضایت خداوند که موجب خشنودی 
رب العالمین می شود. اینان مامور بیداری خلق، 
هدایت مردم به سوی سعادت دنیا و رستگاری 
آخرت هستند و چه عملی« بهتر از این و چه 

خدمتی با ارزش تر از این؟!
دالیل دشمنی قدرت های ستمگر با 

آموزه های وحیانی
ریشه دشمنی و عداوت قدرت های ستمگر 
و نیروهای فرعونی و طاغوتی در طول تاریخ با 
رسوالن الهی)ص(، با امام حسین)ع(، در همین 
جاست. اشراف قریش که نتوانسته بودندبا همه 
ترفند و خباثت هایشــان، در مصاف رویاروی، 
مانع اقدام و عمل پیامبر)ص(، در جهت بسط 
و گســترش دعوت گرایش روزافزون مردم به 
دین اسالم و پایه گذاری جامعه و تمدن اسالمی 
شوند، نقاب مسلمانی بر چهره زدند و پس از 

جنگ خندق و ضربــت نابود کننده مرتضی 
علی)ع( بر پیکر ســپاه کفر، در میان صفوف 
مسلمانان رخنه و نفوذ کردند و در انتظار مرگ 

پیامبر)ص( نشستند.
اینان بعد از رحلت رســول خدا)ص( تمام 
تالش خود را به کار بستند که اگر نمی توانند 
اســالم را به کل از بین ببرند، با حفظ صورت 
و ظاهر، ســیرت و حقیقت آن را نابود و محو 
نمایند. به گونه ای که از اسالم فقط »اسمی« 
مطرح باشــد و از پیامبر)ص( یاد و خاطره ای 
باقی بماند و... در نتیجه جامعه از حیث فرهنگی 
به گذشته عقبگرد نماید و ارزش های جاهلی 
و اشــرافیت قبیله ای احیاء شود یکی از رموز 
نادیده گرفتــن پیام واضح و صریح و عقالیی 
»غدیر« و پیدا شــدن معانی و تفســیرهای 
مــن درآوردی درباره آن را باید در این توطئه 
خطرناک دشمنان اسالم جستجو کرد. ظهور 
اتفاقاتی چون »منع نگارش حدیث« و بعدتر 
و بدتر »حدیث سوزی« و »حدیث سازی« و... 
نیز از این منظر قابل بررسی و علت یابی است. 
جریان اشــرافی ســیلی خورده از اسالم ناب 

و ســرآمد همه آنها باند امــوی بعد از رحلت 
پیامبر)ص( و ماجرای ســقیفه و خانه نشینی 
حضرت امیــر)ع(، برای تهی کردن اســالم 
از ماهیــت و ســیرت خود که بــه »عمل« و 
»احسن عمل« تکیه و تاکید داشت، دست به 
هــر حربه ای زد تا با وارونه جلوه دادن حقایق 
و مسخ شــخصیت  ها و شخصیت سازی و... به 
هدف خود که اســالم زدایی و احیای فرهنگ 
جاهلیت بود، برسد. این حرکات مزورانه و ضد 
اسالمی در اواخر دوران معاویه و آغاز حکومت 
یزیــد، به اوج خود رســیده بود تا آنجا که در 
ادامه ترفندهای قبلی، به کمک عالمان خود 
فروخته و عناصر اجیر شده، مکاتبی را ایجاد 
و در جامعه رواج داده بودند که )پرداختن به 
یک یک آنها از حوصله این مقال خارج است، 

اما( حرف و هدف همه آنها یکی بود. 
»بی عملی«! آن هم به نام مکتبی که در آن 
»مثقال« و »ذره«رفتار و گفتار آدمی حساب 
دارد! ظهور مکاتبی چون جبرگرایی، مرجئه، 
قدریه، تصوف و... همه در همین دوران اتفاق 
افتــاد. جبرگرایی، تســلیم و رضا به واقعیات 
را تجویز می کــرد، مثاًل اگر یزید به حکومت 
رسیده، خدا خواسته است چنین باشد، وظیفه 
بندگان در افتادن با خواست خدا نیست، آنان 
با گردن نهادن به حکومت یزیدی، در واقع به 
مشــیت الهی، احترام گذاشته اند! »مرجئه«، 
مالک مسلمانی را نه عمل به جوارح که ایمان 

قلبی و اقرار زبانی می دانست. 
اگر یزید خیانت و جنایت می کند، فاســق 
و فاســد اســت، حرامخوار و ناعادل است و... 
در عوض از نظر قلبی مســلمان اســت، نماز 
می خواند، حج مــی رود و...! پس حکومت او 
مشروع است و هر حرکتی علیه او، قانون شکنی 

و موجب خشم خداوند می شود...!
تصــوف، اعراض از دنیــا و کنج عبادت و 
تنهایــی گزیدن را تبلیغ و ترویج می کرد، ....! 
افراد دین به دنیا فروخته و عالمان درباری چون 
شریح قاضی، سمرهًْ بن  جندب، ابوهریره و... در 
خدمت دستگاه حاکم یکسره در کار توجیه و 
ترویج این مکاتب انحرافی و ضد اسالمی بودند. 
به قول یکی از نویسندگان لبنانی: » ابوهریره 
و سمرهًْ بن  جندب، کعب االحبار و دیگران در 
راس مکاتبی قرار داشــتند که معاویه آنها را 
برای جعل احادیث تاسیس کرده بود.« ) هاشم 
معروف الحسنی، نهضت های شیعی، ص 432( 
در چنین اوضاع و احوالی امام حسین)ع( برای 
افشای این توطئه  آهنگ قیام کرد و... با خون 
سرخ خویش، تفکر سیاه و نقشه شوم امویان 
را برای همیشه تاریخ رسوا و خنثی ساخت... 

بــه هوش باشــیم که امروز نیــز توطئه های 
ضداسالمی و نقشه های اخالف باند اموی، در 
شــکل های بسیار فنی تر و پیچیده تر کماکان 
در حال طراحی و اجراست. امروز هم تفکرات 
مرجئه گری شیعیان فلسفه عزاداری عاشورا را 
به شدت تهدید می کند و در خطر »تحریف« 

قرار می دهد.  
امام حســین)ع( خود فرموده است: »من 
کشــته اشکم. هیچ مومنی مرا یاد نکند، مگر 
آن که اشــک بریزد.« براساس نقل موثقی از 
حضرت ســکینه)س( وقتی ایشان باالی بدن 
مطهر حضرت امام حسین)ع( رفتند، امام)ع( 
به این اصل کلی سفارش کردند که هر حادثه 
تلخی پیش آمد کرد، آن را بهانه کنید و بر من 

اشک بریزید. 
شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی

او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی
)مستدرک الوسائل، جلد 17، ص 26(

بزرگان دین از شخص پیامبر)ص( تا سایر 
بزرگــواران بر موضوع اشــک ریختن توام با 
معرفت بر مظلومیت حسین بن علی)ع( تاکید 
و توصیه های فراوان داشته اند، بنابراین در این 
باره هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد، اما باید 
مراقب بود، تمام فلســفه و هدف قیام خونین 
و تاریخ ساز عاشورا را در موضوع اشک ریختن 
صرف، محدود و محصور نکنند، امروز مروجان 
اســالم آمریکایی و طرفداران شیعه انگلیسی 
می خواهنــد دکترین مرجئه گــری را به این 
شــکل القاء نمایند که در ایام عزای حسینی 
اشــک بریز بعد هر کاری و هــر خیانتی که 
خواســتی نسبت به مردم و جامعه انجام بده، 
همه بخشیده می شود! این درست همان چیزی 
است که بنی امیه و دشمنان مکتب اهل بیت)ع( 
و جنایتکاران عاشورا در پی تبیین و القای آن 
به جامعه بودند، در حالی که شــعار پرمعنای 
پیروان مکتب عاشورا و عاشقان سیدالشهدا)ع( 
این بوده اســت که: انی سلم لمن سالمکم و 

حرب  لمن حاربکم...«!

یــک درس بزرگ کربــال در موضوع عفت 
که باید بســیار مطرح شود این است که روابط 
نامشــروع بین دو جنس از اصلی ترین مقدمات 
فاجعه کربال بود، وقتی پسر و دختر بدون حساب 
و کتاب با یکدیگر مرتبط باشــند، از درون آن 
فاجعه ای بیرون می آید، نتیجه این روابط یله و 
افسارگسیخته این می شود که سر معصوم از قفا 

بریده می شود.
آیا تا حال فکــر کرده اید که چرا اهل بیت، 
قاتالن کربال را با نام مادرانشان صدا می کنند؟ تا 
بفهمانند که کشف حجاب و روابط نامشروع ،امر 
ساده و فاجعه ساده ای نیست، مقدمات بی عفتی 
را فراهم کردن، برابر با کشتن امام است. قاتالن 
کربال تماّما از زنا به عمل آمده بودند، مهم ترین 
مقدمه زنا هم شکســتن حرمت ها اســت. امام 
باقــر)ع( می فرماید: »ال یقتــل االنبیاء و اوالد 
االنبیاء اال اوالد االدعیاء«)1( انبیا و فرزندانشــان 

فقط توسط زنازادگان کشته می شوند.

جلوه های حیرت انگیز از عفاف وغیرت در واقعه کربال

مادران نام  با  کربال  قاتالن  نامگذاری  علت 
آیت اهلل سید حسن عاملی
بخش پنجم

ادعیاء جمع دعّی اســت دعّی یعنی کسی 
که ادعاء می کند که او فرزند من اســت! یعنی 
پدر او مشخص نیست، کسی که پدرش نامعلوم 
اســت، پیامبر و پیامبر زاده را به قتل می رساند، 
به این خاطر است که امام حسین)ع( فرمودند: 
اال ان الدعــّی ابن الدعّی. .. نام ابن زیاد را الدعّی 
گذاشت؛ یعنی انسان های مختلفی ادعا می کردند 
که ابن زیاد فرزند آنهاست، می دانیم که قرآن و 
معصومین در بکارگیری کلمات مودبانه بسیار 
حساس هستند اّما در بعضی جاها تعابیر تندی 
به کار گرفته می شود مثل اینکه عالم بی عمل به 
االغ و عالم ریاست طلب به سگ و فرقه دنیاطلب 
و پول پرســت به »کالب ممطوره؛ سگان باران 
دیده« تشبیه می شوند،ادبیات دینی باید بسیار 
فاخر باشد اّما خداوند گاهی این ادبیات را کنار 
گذاشته اســت ،عالمی که عامل نباشد، نامش 
را گوش دراز و عالمی را که ریاســت طلب باشد 
اســمش را سگ گذاشته اســت: َمثل او مانند 
َمثل سگ هار است ،اگر به او حمله کنی زبانش 

را بیرون می آورد.)2(

چــرا معصومین در حادثــه کربال بعضی از 
جانیــان بزرگ را با نام مادر صــدا کرده اند؟ تا 
امت در خواب نباشــند و تاریخ قضاوت صحیح 
داشته باشد و همه بدانند که بی عفتی می تواند 
از جاهای بســیار خطرناک سر دربیاورد.در این 

مورد چند نمونه قابل  توجه است.
الف-  کلمه یابن الزرقاء را هم امام حسین)ع( 
و هــم عبدالرحمن بن ابی بکر که برادر خوانده 
عایشه است برای مروان به کار برده اند، زمانی که 
مروان در مدینه والی بود، ولیعهد بودن یزید را 
مطرح کرد و از مردم بیعت خواست.عبدالرحمن 
بن ابی بکر که خود داعیه خالفت در سر داشت 
با او درگیر شد،در این حال خواهرش عایشه از 
پشت پرده به کمک او آمد و کلماتی بسیار تند 
در حق مروان به کار برد، از جمله اینکه از او با 
»ابن الزرقاء«)فرزند زن زاغ چشم( )3( یاد کرد. 
امام حسین)ع( نیز قبل از ترک مدینه به مروان 
می فرماید: یابن الزرقاء الداعیة الی نفسها بسوق 
ذی المجــاز؛ ای فرزند زن زاغ چشــم، آن زنی 
که در بازار ذی المجاز مردم را به ســمت خود 

دعوت می کرد!
 ابــن جوزی از اســمعی نقل می کند اینکه 
امام حسین)ع( درباره مروان این تعبیر را به کار 
برده اســت سری دارد،سپس وی از ابن اسحاق 
نقل می کند که مادر مروان به نام امیه در زمان 
جاهلیت بدکاره بود و َعلَم و پرچم داشت و با آن 
شناخته می شد و نامش نیز ام حنبل زرقاء بود؛ 
یعنی زن بدکاره ای که زاغ چشم باشد. پدر مروان 
پیدا نشــد و او را به َحَکم نسبت دادند و او شد 
مروان بن َحَکم، در حالی که َحَکم پدر او نیست 
،همان گونه که امروزه در اروپا کودک پدر ندارد 
و وقتی بزرگ شد می گوید پدرم کیست؟ برای 
اینکه عقده ای بار نیاید پدر جعلی برای او دست 
و پا می کنند و در شناســنامه نام پدر جعلی را 
قید می کنند در اینجا نیز این کار را کردند این 
قضیه درباره عمرو عاص هم صادق است. عمرو 
را به عاص نسبت داده اند،در حالی که پدر عمرو 

مشخص نبود و نامش عمرو بن عاص شد.
ب-  حضــرت زینب وقتــی ابن زیاد را صدا 
می کند، می فرماید: یابن مرجانه. مرجانه کنیز 

بود و اهل زنا، این شناسنامه مادر ابن زیاد است، 
وضــع پدر او نیز بحرانی اســت، پدرش را زیاد 
ابن ابیه می نامند؛ یعنی زیادی که پسر پدرش 
اســت اّما پدرش کیست؟ معلوم نیست ،از آنجا 
که مادرش با افراد زیادی مرتبط بود، نفهمیدند 
پدرش کیســت. معاویه برای اینکه او را از این 
حقارت و افتضاح نجات دهد گفت: او پسر پدر 
من اســت! به همین جهت مجلس اســتلحاق 
درســت کرد؛ یعنی مجلسی که در آن ابن زیاد 
به پدر معاویه ملحق می شود! معاویه گفت: پدر 
من زمانی با مادر او بوده است! بنابراین او برادر 
من اســت! بعدها این را مانند شمشیری باالی 
ســر او نگه داشته بود و هرگاه زیاد می خواست 

از فرمان معاویه سرپیچی کند می گفت: مجلس 
استلحاق را نفی می کنم تا بی آبرو شوی! ببینید 
فاجعه کربال را چه کسانی درست کردند؟ تماّما 
بی عفت ها و تماّما کسانی که بی حیا بودند و به 
سمت روابط نامشــروع رفته بودند،کسانی که 
حریم را نگه نداشــته بودند. چرا در زیارت امام 

حسین)ع( می خوانیم اصالب شامخة و ارحام 
مطهرة ؟)4(

ج-  یزید نیز از این نوع روابط به وجود آمده 
بود،چون مادرش میسون دختر بجدل کلبی بود و 
با غالم پدرش مرتبط شد وبه یزید حامله گردید.
سید بن طاووس می گوید: درباره زندگی نامه 
کسانی که بر بدن مطهر حضرت سید الشهدا)ع(
اســب تاختند تحقیق کردم دیدم همه شــان 

فرزندان زنان بدکاره هستند!
پی نوشت ها

ــــــــــــــــــــــ
1- بحاراالنوار، ج 27، ص 240.

2- اعراف / 176.
3- مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 184.

4- زیارت وارث.

در پذیرش دین، اجبار و اکراهی نیست
مردی از اهل مدینه به نام ابوحصین دو پســر داشت برخی از 
بازرگانانی که به مدینــه کاال وارد می کردند، هنگام برخورد با این 
دو پســر آنان را به عقیده و آیین مسیحیت دعوت کردند. آنان هم 
ســخت تحت تاثیر قرار گرفته و به این کیش وارد شــدند و هنگام 
مراجعت نیز به اتفاق بازرگانان به شام رهسپار گردیدند.»ابوحصین« 
از این جریان سخت ناراحت شد و به حضور پیامبر اکرم)ص( رسید 
و از حضرت درخواســت کرد که آنان را به مذهب خود بازگرداند. و 
سوال کرد آیا می تواند آنان را با زور و اجبار به اسالم برگرداند؟ در 
این شــرایط بود که آیه الاکراه  فی الدین نازل شد، که در گرایش و 

پذیرش دین و مذهب اجبار و اکراهی نیست.« )1(
____________

1- تفسیر مجمع البیان، مرحوم طبرسی، ذیل آیه 255 سوره بقره

عدم جواز دروغ برای تقویت ایمان و 
دعوت به خدا

)بدان ای سالک راه خدا!( »بعضی می گویند: در راه تقویت ایمان، تهمت 
هم به اهل بدعت بزنید و به عبارت دیگر برای تقویت ایمان، به اهل بدعت 
هر دروغی می خواهید ببندید. آنها می خواستند یک چراغ سبز به اصطالح 
داشــته باشــند، به بهانه اینکه هدف ما ایمان است و هر وقت هدف ایمان 
شد، اسالم به ما چراغ سبز نشان داده که به دشمنان اسالم دروغ ببندید. 
گفتیم: نه، هرگز اسالم برای ایمان و در راه دعوت به حق و حقیقت، دروغ 
را اجازه نمی دهد. به هیچ شکلی و به هیچ نحوی سایر کارهای مقدس هم 

از همین قبیل است.« )1(
____________

1- سیری در سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 148

نفی ایمان و دین جبری
پرسش:

آیا در اســالم اجبار بر ایمان و دین وجود دارد؟ به بیان دیگر 
آیا می توان مخاطبین خود را مجبور کرد که حتما ایمان بیاورند و 

یا دین خاصی را بپذیرند؟
پاسخ:

در منطق اسالم اجبار بر ایمان و یا دین خاصی وجود ندارد، و انسان ها 
باید با تشخیص و حریت خودشان به این باور برسند که به خدای متعال 

ایمان بیاورند و دین اسالم را بپذیرند.
دالیل نفی ایمان و دین جبری

1- اولین دلیلش این است که ایمان اجباربردار نیست. آنچه پیامبران 
می خواهند، ایمان است نه اسالم ظاهری و اظهار اسالم. زیرا ایمان اعتقاد 
است، گرایش است، عالقه است. اعتقاد، عالقه و مهر و محبت را که نمی شود 
به زور ایجاد کرد. گرایش های باطنی باید با انتخاب افراد و باحریت کامل 
انجام گیرد نه با فشــار خارجی. به فرموده امام علی)ع( »الطیش الیقوم 
به حجج اهلل« با فشــار حجج الهی را نمی توان اقامه کرد. )سفینه البحار، 

ج1، ص586(
2- دلیل دوم جبری نبودن ایمان این است که ایمان پشتوانه معرفتی 
الزم دارد و تا این پشتوانه شناختی و معرفتی نسبت به معبود واقعی یعنی 
خدای متعال حاصل نشود  ایمان به وجود نمی آید. بنابراین ابتدا افراد باید با 
دلیل و برهان معبود واقعی خود را بشناسند، سپس به او ایمان بیاورند. الزمه 
این شناخت هم انتخاب خود انسان ها با کمال حریت و آزادی است، نه با 
فشار و جبر که هیچ گاه انگیزه تحقیق و تتبع در فرد را به وجود نمی آورد. 
امام حسین)ع( می فرماید: »ما خلق اهلل العباد اال لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه« 
خدای متعال بندگان را خلق نکرد مگر اینکه ابتدا او را بشناسند، پس از 

اینکه او را شناختند، بندگی او را بجا آورند. )بحاراالنوار، ج23، ص83(
3- دلیل سوم جبری نبودن ایمان این است که ایمان یک امر باطنی 
است نه ظاهری ممکن است با فشار و جبر افراد ایمان ظاهری بیاورند ولی 
این اظهار ایمان زبانی است و هیچ گاه از روی شناخت و باور قلبی نخواهد 
بود. امور باطنی را هیچ کس نمی تواند به انسان تحمیل کند. هرکسی باید 
با شناخت و آگاهی و میل و رغبت خودش این مسیر ایمان آوری را انتخاب 
کند، عوامل بیرونی مانند محیط خانواده و محیط اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی و اقتصادی جامعه می تواند تسهیل کننده و بسترسازی برای نوع 

انتخاب ها و ایمان و گرایشات درونی افراد به حساب آید.
4- در آیه شــریفه 255 ســوره بقره خداوند می فرمایــد:  »ال اکراه 
فــی الدین قد تبین الرشــد من الغــی« در دین هیچ اکــراه و تحمیلی 
نیســت )چرا که( به راســتی راه رشد از راه انحراف آشــکار شده است. 
»رشــد« از نظر لغت به معنی راه یابی ورســیدن به واقع اســت، در برابر 
»غــی« که بــه معنی انحراف از حقیقت و دور شــدن از واقع اســت. از 
آنجــا که دیــن و مذهب با روح و فکــر و عقیده مردم ســروکار دارد و 
اســاس و شــالوده اش بر ایمان و یقین استوار است، به طور طبیعی راهی 
 جز منطق و اســتدالل برای پذیرش آن نمی تواند داشــته باشد، و جمله 
ال اکراه فی الدین در واقع ناظر به همین معنا است. به عالوه این آیه پاسخ 
به بعضی از ناآگاهان زمان پیامبر)ص( است که از آن حضرت می خواستند 
همچون حکام جبار با زور و فشار اقدام به تغییر عقیده و دین مردم بکند. 
همچنین آیه شــریفه پاسخ دندان شــکنی به مستشرقین غربی است که 
معتقدند اســالم با زور و شمشیر و قدرت نظامی پیش رفته است. و این 
حکم قرآنی هرگز منسوخ نشده آنچنان که برخی مفسرین پنداشته اند، بلکه 
حکمی است جاودانی و هماهنگ با عقل و فطرت انسان. بنابراین هرگونه 
فشــار، اجبار، اکراه و تحمیلی در منطق اسالم برای پذیرش دین اسالم و 
ایمان و باور قلبی به خدای متعال مردود اســت و اسالم دین عقالنیت و 

منطق و استدالل است.

لزوم شناخت راه های نجات و هالکت
الصادق)ع(: »اعرف طریق نجاتک و هالکک،  قال االمام 
کی التدعو اهلل بشیئ عسی فیه هالکک و انت تظن ان فیه 
نجاتک. قال اهلل تعالی: »و یدع االنسان با لشر دعاءه بالخیر 

و کان االنسان عجوالً«
امام صادق)ع( فرمود: راه نجات و هالکت خود را درست بشناس، 
مبادا از خدا چیزی طلب کنی که هالکت تو در آن است، در حالی که 
گمان داری، نجات تو در آن است. خداوند متعال می فرماید: انسان 
بدی ها را طلب می کند، آن گونه که نیکی ها را می طلبد، زیرا انسان 

همواره عجول بوده است.)1(
____________

1- تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 141

 نحوه تالوت قرآن 
از زبان رسول اکرم )ص(

عن جعفرالصادق)ع( عن ابیه عن جده علی بن الحسین عن 
ابیه عن علی)ص( قال: سئل رسول اهلل)ص( عن قوله تعالی »و 
رتل القــرآن ترتیال« قال)ع( بینه تبیانا و التنثره نثر البقل و 
التهذه هذ الشعر. قفوا عند عجائبه، حرکوا به القلوب و الیکون 

)1(. هم احدکم آخر السورْهً
»امام صادق )ع( به نقل از پدرانشــان از امیرالمومنین)ع( روایت 
می کنند که فرمود: از پیامبر )ص( درباره ســخن خدا- و رتل القرآن 
ترتیال- سؤال شد؛ پیامبر فرمود: یعنی قرآن را به شکل واضح و آشکار 
تــالوت کنید و کلمات را خیلی با فاصلــه از هم نخوانید و نیز مانند 
شعر پشت سرهم و پی درپی نخوانید؛ در موارد عجائب قرآن و نکات 
مهمش تامل کنید و دل ها را با آن تکان بدهید و همتتان این نباشد 

که به آخر سوره برسید.«
- سئل رسول اهلل )ع( عن قوله تعالی »و رتل القرآن ترتیال«؛

]امــام صادق)ع( از قول پدرانش نقل می کند که از پیامبر )ص([ 
سؤال کردند که معنای ترتیل در تالوت قرآن چیست؟

- قال)ع( بینه تبیانا؛
]فرمودند:[ یعنی در تالوت، آن را آشکارا تالوت کن؛ »بینه تبیانا«

]یعنــی[: آن را واضح کن، واضح کردنی؛ وقتی که قرآن را تالوت 
می کنید، به شــکل واضح، با کلمات واضح، با نحوه قرائت واضحی آن 

را قرائت کنید.
- و ال تنثره نثر البقل؛

مثل »بقل« یعنی ســبزی ای که پهن می کنند، پخش می کنند، 
می ریزنــد، آن را پخــش مکن.»نثر« یعنی پخش کردن و از هم جدا 
گذاشتن؛ یعنی این جور تالوت نکن که یک کلمه را بگویی، یک کلمه 
را بعد از مدتی )بگویی(؛ مثل بعضی از تالوت هایی که خیلی جداجدا 

کلمات را از هم بیان می کنند.
- وال تهذه هذ الشعر؛

آن را مثل شــعر هم پی درپی و پشت سرهم نخوان. آدم شعر که 
می خواهــد بخواند، همین طور تندتند می خوانــد؛ )می فرمایند( این 
جــوری قرآن را نخوان. وقتی که قرآن را تالوت می کنید، کلمه کلمه، 
جمله جمله، نه چنان گسسته  از هم، نه چنان پیچیده و فرو رفته درهم، 

بلکه مبین و واضح بخوانید.
- قفوا عند عجائبه؛

در موارد عجایب قرآن توقف کنید. وقتی یک معنای مهمی، یک 
نکته ای در قرآن به نظرتان می رسد، توقف کنید و در آن تامل کنید 
و تدبر کنید؛ مثل کســی که یک نسخه ای را یا یک سخن مهمی را 
که برای او یادداشتی نوشته اند با دقت می خواند که ببیند چه در این 
هســت و چه کار باید بکند؛ قرآن را این جور بخوانید. صرف اینکه ما 
یک امواج صوتی ای در فضا ایجاد کنیم، مطلوب نیســت. مطلوب این 

است که انسان قرآن را بخواند تا بفهمد.
- حرکوا به القلوب؛

دل هــا را با آن بــه حرکت در بیاورید؛ دل را تکان بدهید اول دل 
خودتان را، بعد دل دیگران را. تا دل خود انسان تکان نخورد، نمی تواند 

دل دیگران را تکان بدهد.
؛ - و الیکون هم احدکم آخر السورْهً

یک سوره ای را که شروع می کنید، همتتان این نباشد که به آخر 
ســوره برسید و تمامش کنید. یا آنهایی که حاال مثال روزی یک جزء 
می خوانند یا نیم جزء می خوانند، همتشان این باشد که تا آن آخر- تا 
آن محلی که مقرر هست - برسند. حاال بعضی یا روزی پنج صفحه، 
ده صفحه، ســه صفحه یا یک جزء یا نیم جزء قرآن برای خودشــان 
مقرر کرده اند که بخوانند؛  این جور نباشد که وقتی قرآن را می خوانید، 
بخواهید سر آن مقطع برســید؛ نه، در قرآن تامل کنید، تدبر کنید، 
بفهمید، از قرآن اســتفاده کنید. واقع قضیه هم همین است؛ انسان 
وقتی در قرآن تامل می کند، وقتی انســان سوره هایی را که صدها بار 
این سوره را خوانده، با دقت، با تامل، با استفهام و استفسار می خواند، 
کأنه نکته تازه ای در آن پیدا می کند - حاال یا نکته علمی یا اجتماعی 
یا غیره - که می تواند آن را بردارد بنویســد؛ گاهی هم انسان نکاتی 
در آن پیدا می کند که نوشتنی و ثبت کردنی نیست بلکه لمس کردنی 
است، حس کردنی است. انسان در خود یک حالتی مشاهده می کند، 
یک فتوحی )گشایش روحی( از خواندن قرآن به دست می آورد؛ تالوت 
قرآن این جور باید باشــد؛ همان که فرمودند: حرکوا به القلوب؛  دلتان 

را تکان بدهید با قرآن.
به نقل از کتاب:  نسیم سحر.

* شرح حدیث در ابتدای درس خارج؛ 1384/3/23
____________

1- نوادر راوندی، ص164

با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

عنایت ویژه به مستمندان 
سال 1374 خانمی  با کودک خردسالش به مطب من مراجعه کرد. 
هر دو آنان بیماری سل داشتند. ناراحتی خانم به قدری بود که از حلقوم 
او خون بیرون می آمد. آنها را معاینه کردم و برایشان نسخه ای نوشتم. 
چون نســخه را به دست آن خانم دادم، با کمال ناامیدی اظهار داشت: 
نسخه قبلی شما را هم دارم! من یک بار دیگر هم به شما مراجعه کرده ام 
و به علت ناتوانی مالی، قدرت تهیه دارو را ندارم! وی در ادامه ابراز داشت: 
من چهار فرزند دارم که همگی-  به جز یک دختر ده ســاله-  همین 
بیماری را دارند، همسرم نیز فلج و خانه نشین است و تنها نان آور خانه 
همان دختر ده ساله است که با قالی بافی مبلغ اندکی به دست می آورد 
و این مقدار، تنها هزینه خرید نان ما است! من بعد از شنیدن درد دل 
این خانم به او گفتم: موضوع را با دوستانم در میان می گذارم تا چاره ای 
بیندیشیم و مشکل شما را حل کنیم. آن خانم از مطب من خارج شد و 
من همچنان در فکر چاره جویی بودم. پس از مدتی دیدم دوباره به من 
مراجعه کرد. اما این بار با دفعه قبل خیلی تفاوت داشت و از خوشحالی 
در پوست خود نمی گنجید. با شادی تمام به من گفت: دیگر نیازی به 
تالش شما نیست! علت را پرسیدم، در جوابم گفت: وقتی که به منزل 
رســیدم، هیئتی به خانه ما آمدند و وضعیت ما را بررسی کردند. قرار 
شــد همه ما را برای درمان به بیمارســتان ببرند! گفتم: این هیئت از 
سوی چه کسی آمده بودند؟ گفت: از سوی رهبر معظم انقالب! گفتم: 
چگونه از موضوع با خبر شــده بودند؟ گفت: وقتی که رهبر انقالب به 
قم تشریف آوردند، من ماجرای زندگی ام را طی نامه ای، خدمت ایشان 
توضیح دادم. نامه من به دست مسئولین امر سپرده شد. تمامی نامه ها 
را بررســی کردند، نامه افراد اورژانسی در اولویت قرار گرفت و من نیز 

چون چنین وضعی داشتم، مورد لطف قرار گرفتم. 
* دکتر وحیدی )از پزشــکان قــم(، پایگاه اطالع رســانی حوزه، 

.1390/7/24


