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انگیزه سازی
شوهرش به مواد مخدر اعتیاد داشت و روزگارش را تلخ کرده بود ،نمیتوانست این وضعیت را تحمل کند! به
همین دلیل از همسرش طالق گرفت و حضانت دخترش را پذیرفت تا روزگار خوبی را تجربه کند یک سال
بعدِ طالق ،به خواستگاری مرد  ۲1سالهای پاسخ مثبت داد تا شاید سر پناهی داشته باشد.در حالی که پسرش
یک سال بعد از ازدواج دوم به دنیا آمد همسرش حاضر نبود از دخترش سرپرستی کند و این موضوع سرآغاز
اختالفات خانوادگی شد .از طرف دیگر هم فرزندان شوهرش که موافق ازدواج مجدد پدرشان نبودند ،به این
اختالفات دامن میزدند تا این که مهریه اش را کف دستش گذاشت و طالقش داد.
این خانم بعد از جدایی از همسر دومش در تنگنای مشکالت اقتصادی و اجتماعی دست و پا میزد و
نمیتوانست دو فرزند خردسالش را به تنهایی سروسامان بدهد متاسفانه شیطان لعین نقشه قتل دو کودک
بی گناهش را در ذهنش زینت داد و مهرمادری را به قساوت تبدیل کرد و به جای توکل برخدا و استمداد از
خدای مهربان برای حل مشکالتش ،توجه به ناتوانی و تنهایی خودش کرد لذا این مادر سنگدل چشم به
صورت معصوم فرزندانش دوخت و باالی سر دختر  9سالهاش نشست که کنار کیف مدرسه اش به خواب
رفته بود! مادر بی رحم ناگهان راه تنفسی دخترک را مسدود کرد به طوری که دست و پا زدنهای ملتمسانه
او ثمری نداشت و دقایقی بعد در حالی که چشم به مادر دوخته بود ،جان خود را از دست داد و بی حرکت
شد .این جنایت دردناک چنان بی سروصدا انجام شد که هنوز پسر  ۴ساله در کنار خواهرش باچهرهای
معصومانه به آرامی نفس میکشید .این بار راه تنفسی علیرضا (کودک  ۴ساله) را بست ،اما او نتوانست بیشتر
دست و پا بزند و تنها با چشمانی نیمه باز نگاهی به مادرش انداخت و به آرامی جان داد .زن  ۳۳ساله بعد از
ارتکاب این جنایت ،ادامه نقشه اش را به اجرا گذاشت .او که تالش میکرد خود را از عذاب روحی آینده رها
کند ،می خواست نعوذ باهلل ،خودکشی کند ،اما جرئت نداشت داخل اتاق کنار اجساد فرزندانش تا صبح فردا
نشست.1
آیا به راستی این همان انسانی است که خدای مهربان او را اشرف مخلوقات خوانده است؟
در تاریخ اسالم این نوع قساوت ،که به راحتی اطفال را بکشند؛ در عملکرد اهل سقیفه و تابعین آنها دیده می شود:
مرحوم دیلمی در کتاب«إرشاد القلوب» در ضمن وصیت حضرت زهرا علیهاالسّالم ،از قول ایشان چنین نقل
میکند :بر درب [خانه] ما هیزم زیادی جمع کردند و آتش آوردند که درب را و ما را آتش بزنند .من در چارچوب
درب ایستاده بودم ناشَدْتُهُمْ بِاهللِ وَ بِأبِی أنْ یکُفُّوا عَنّا وَ ینْصُرُونا.و آنها را به خدا و پدرم قسم میدادم که دست از
ما بردارند و ما را یاری کنند .پس خلیفه دوم ،شلّاق را از دست قنفذ گرفت و با آن به بازویم زد .پس شلّاق ،دور
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بازویم پیچید؛ به گونهای که [دور تا دور] بازویم [ورم کرد و] مثل دُمْلُج 1شد؛ و با پایش به درب لگد زد و درب را
به روی من ،به عقب راند و باز کرد؛ ـ وَ أنا حامِلٌ ـ فَسَـقَطْتُ لِوَجْهِی وَ النارُ تَسْعَرُ وَ تَسْـفَعُ وَجْهِی ،فَضَرَبَنِی بِیدِهِ
حَتّی انْتَثَرَ قُرْطِی مِنْ اُذُنِی وَ جائَنِی الْمَخاضُ؛ فَأسْـقَطْتُ مُحْسِناً قَتِیالً بِغَیرِ جُرْمٍ  ۳ـ و من در آن هنگام باردار بودم ـ
 ،پس به صورت به زمین افتادم ،در حالی که آتش شعلهور بود و حرارتش صورتم را میسوزاند .پس با دستش مرا
کتک زد به طوری که گوشوارهام تکّهتکّه شده ،از گوشم جدا شد .و دردِ زایمان به سراغم آمد و محسن را ـ که
بیگناه کشته شد ـ سقط کردم .پس اینها ،مردمی هستند که [میخواهند] بر [جنازه] من نماز بخوانند؟ و حال آن
که خدا و رسولش رشته پیوندِ خود را با آنان گسستهاند [و بین آنها و رسولش هیچ رابطه و پیوندی برقرار نیست]
و من [نیز] رشته پیوندم را با آنان گسستهام [و بین من و آنها هیچ رابطه و پیوندی نیست].

اقناعاندیشه

حضرت زهراسالم اهلل علیها با وصیت به عدم حضورِ غاصبین خالفت و قاتلین حضرت محسنعلیه السالم در تشییع جنازه
سالم اهلل علیها
نهایتِ انزجار خودشان را از اهل سقیفه بروز دادند .اهل سقیفه در گناه کشتن فرزندِ بیگناه حضرت زهرا
نهایت پلیدی و قساوت قلب را بروز دادند چون همیشه مادر باردار و طفل معصومِ در شکم او مورد احترام بوده
است و حتی اعراب جاهلیت وقتی فرزندان به دنیا میآمدند آنها را زنده به گور میکردند و این اولین اقدام برای
سقط جنین و نسل کشی صورت گرفت .و به تبع آنها در تاریخ اسالم ،افراد زیادی از نسل خاتم انبیا صلیاهللعلیهوآله و
شیعیان به شهادت رساندهاند.
همانطور که در زیارت عاشورا میخوانیم :اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی
ذلِکَ؛ خدایا لعنت کن نخستین ستمگری را که بزور گرفت حق محمد و آل محمد را و آخرین کسی که او را در
این زور و ستم پیروی کرد.
پس در درجهی اوّل ،گذارندگان خشت اوّل را لعنت میکنیم ،که اینها بنیانگذار و رأس و ریشه همه شرارت های
تاریخ بعد از خود بودند و حتی در زیارت عاشورا ،واقعه کربال را ناشی از قساوت اهل سقیفه معرفی میکند .لذا
میفرماید :وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ؛ و در درجه دوم تمام قسی القلب هایی که این ظلم را ادامه دادند.
هدف اندیشه ای(:تصحیح نگاه مخاطب از سقط جنین که قبح آن ریخته شده به گناه کبیره قتل نفس
توسط والدین خصوصا مادر)

 1دُمْلُج زیوری از زیورآالت زنانه است همانند النگو ،با این تفاوت که النگو را در مچ دست قرار میدهند؛ ولی دُمْلُج را در بازو.
« ۳محدّث قمی» در کتاب شریف «بیت األحزان» عبارات فوق را با استناد به کتاب «إرشاد القلوب» نقل نمودهاند( .بیت األحزان ،ص  ،1۳1چاپ :مکتبة فدک( .فَهذِهِ اُمَّةٌ تُصَلِّی عَلَی؟!! وَ قَدْ تَبَرَّاَ اهللُ
وَ رَسُولُهُ مِنْهُمْ وَ تَبَرَّاْتُ مِنْهُمْ .بحار األنوار ،ج  ،۳3ص  ۳۴9ـ  ،۳۴8چاپ :دارالرضاعلیهالسّالم .دانشنامه شهادت حضرت زهرا سالماهللعلیها  ،چاپ اول ۴۳5 ،1۳99 ،صفحه یا جلد اول درسنامههای
فاطمیه  ،چاپ سوم ، 1۳8۳ ،ص 178-177

اقناع
 .1مقایسه و
تشبیه
سنگدلیِ
سقیفهایِ
دشمنان
اهلبیت با مادرِ
قاتل فرزند

اگر این قساوت در عملکردِ اهل سقیفه و تابعین آنها ،دیده می شود باور پذیر هست چون ذات و روح آنها در اثر
شرارت و معاصی ،سنگ شده است قرآن می فرماید گاهی قلب و روح انسان قساوتش از سنگ هم بیشتر می شود:
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً
آنها دستشون به خونهای پاکی آلوده شده است تا اینکه مستوجب عذاب و عقاب الهی شدند:
شیعه کشی در تاریخ
در عصر معاویه بهقدری بیرحمانه شیعه و طرفداران علی علیهالسالم را کشتند که میگویند صد هزار شیعه توسط او و
عمال وی ،ازجمله «بسر بن ارطاة» « ،زیاد بن ابیه» و  ...کشته شدند « .ابوالسوار عدوی» میگوید :عوامل معاویه
در یک صبحگاه  ۴5نفر از اقوام ما را ،که همگی حافظ قرآن بودند ،کشتند»« ۴سمرة بن جندب» پسازآن که
مدتی کوتاه ،جانشینی زیاد بن ابیه را در بصره به دست گرفت ،در عرض شش ماه ،هشت هزار نفر را کشت؛ وقتی
زیاد برگشت ،به او گفت« :از خدا نترسیدی که بیگناهی را کشته باشی؟» و او پاسخ داد« :اگر دو برابر این را نیز
میکشتم ،نمیترسیدم!»
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«یزید»  ،عالوه بر کشتار بیرحمانه در کربال ،در واقعه حره نیز مال و جان و ناموس مردم مدینه را ،بر
سربازان خود حالل کرد؛ تا آنجا که امام چهارم علیهالسالم میفرماید« :در مدینه و مکه ،بیست تن دوست
(شیعه برای ما باقی نمانده بود)

۲

اگر امروزه داعش اقدام به نابودی نسل شیعیان عراق و سوریه می کند به جهت قساوت سقیفه ای است؛ اما از یک
 .1مقایسه
داعش با
مادرانِ قاتل

مومن و شیعه که رقت قلب علوی دارند ،بعید است که اقدام به کشتن شیعیان کند" .سهام" زن ساکن منطقه
الکیلو در شمال استان بابل عراق که شاهد جنایت هولناک تروریستها بوده و خاطرات بسیار تلخ و دردناکش را از
شب حمله گروههای مسلح و قتل عام مردم و زنان و کودکان بی گناه دارد ،میگوید :آنها وارد منزل دو برادر
شدند و  11نفر از اعضای خانواده آنها را قتل عام کرده و قبل از خروج از منطقه این خانه را منفجر کردند .آنها در
حالی که فریاد "اهلل اکبر" سر می دادند ،سر کودکان و زنان را می بریدند و شکم یک زن حامله را از هم دریدند.5
لذا امثال شهید سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس جان خودشان را فدا کردند تا این تفکرِ
داعشیِ سقیفهای از جامعه حذف شود .اما در میان جامعه خودمان با همان تفکر داعشیِ سقیفهای اقدام به قتل
اطفال در شکم مادر مینمایند .اگر دشمنان شیعه ،برای نابودی نسل شیعیان« ،فرمول دو بچه (برای هر خانواده)»
و یا «فرزند کمتر ،زندگی بهتر!» را مطرح می کنند و با قساوت سقیفه ایِ حتی مادران باردار جامعه را تشویق به
سقط جگر گوشه شان میکنند ،این هم از دشمن تعجبی ندارد .اما این که یک مادر نقشه آنها را عملیاتی کند و
عمالً مُهره دشمن شود خییییلییییی جای تعجب است ،چرا این مهرمادری که از رحمت خدا نشئت گرفته ،به

 . ۴ابن اثیر ،تاریخ ادوار اسالم ،تهران ،چاپ اسالمیه ،ص  : 199خون مردم و مال بندگان خدا بر عمال معاویه حالل بود.
 . 7ابن اثیر ،تاریخ ادوار اسالم ،تهران ،چاپ اسالمیه ،ص 199
 . ۲ابن ابی الحدید ،شرح نهجالبالغه ،افست ،تهران ،کتابخانه اسماعیلیان ،ج ،۴ص  . 13۴حجاج در مدت بیست سال حکومتش 113 ،هزار نفر را با شکنجه کشت و هنگام مرگش پنجاه هزار مرد و
سی هزار زن در زندانی که سقف نداشت و از سرما و گرما محفوظ نبودند ،حتی آب آشامیدنی زندانیان ،مخلوط به خاکستر بود ،زندانی کرده بود .عمر بن عبدالعزیز در رابطه با خباثت و قساوت حجاج
میگوید .اگر بنا شود که روزی از هر جمعیتی ،خبیث آن معرفی شود و ما هم حجاج را بیاوریم ،بر همة آنان غالب خواهیم شد .
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 .۳توضیح و
تبیین آیات با
تطبیق قتل
نفس بر سقط
جنین

قساوت قلب سقیفهای تبدیل شد؟
با اینکه خدای مهربان ،وجود بانوان بر احساس بنا کرده 9و عطوفت آنها در تصمیمات و رفتارشون بیشتر نمود پیدا
می کند و در عمل هم بانوان مهربانتر از آقایون هستند؛ اما چرا بعضی مادران قلب و روحشان مثل سنگ شده و یا
از سنگ نیز سختتر شده باشد؟ و یک مادر اقدام به قتل فرزند خود کند؛ خیلی از حیوانات در حفاظت از فرزندان،
از اینجور آدمهای سنگدل خیلی مهربانترند حتی حیوانات وحشی و درنده ،حافظ فرزند خودشون هستند و با
درندگان دیگر ،میجنگند تا از بچه شون حفاظت کنند!!!!!!!!!!

 .۴توضیح و
تبیین به نمونه
تاریخی سقط
جنین در
جاهلیت

مادر قاتل
متاسفانه امروزه در جامعه ما پدران و مادرانی هستند که دست به قتل فرزندان خود میزنند و در همان
روزها و ماههای اولیه شکلگیری جنین اقدام به سقط آن از روشهای مختلف میکنند.
کسیکه سقط جنین میکند یک انسان را کشته است ،و کسی که انسانی را بکشد نامش «قاتل»
میشود .چنانکه خداوند متعال به زنان فرموده است« :اى پیامبر زمانی که زنان با ایمان برای بیعت نزد تو
آمدند ،با چند شرط بیعت کن« :یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءکَ الْمُومِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلَا
یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ8...که چیزى را با خدا شریک نسازند و دزدى نکنند و زنا نکنند و
فرزندان خود را نکشند و در این آیه ،خداوند متعال مستقیماً می خواهد که فرزندان خود را نکشند،
ما امروز خیلی تعجب می کنیم (از رفتار دوران جاهلیت) می گوییم واقعا چه مردمی بودند! چطور این آدم
دلش می آمد که این بچه نوزاد بیگناه را که االن به دنیا آمده است فورا دفن کند ،ولی مثل اینکه ما
13
خودمان یادمان رفته که االن و در زمان ما صد هزار برابر مردم جاهلیت همین کار می شود.
متأسفانه این روزها هم مادران زیادی هستند که از دوران جاهلیت بدترند چون انها بیشتر مردانشان
اقدام به زنده به گور می کرد و آن هم فقط دختران را .اما امروزه مادران پیش قدم برای سقط شده اند و
پسر و دختر هم برایشان فرقی نمی کند که بدون توجه به خواست و اراده الهی ،در صورت باردار شدن
اقدام به سقط جنین و قتل فرزندان خود میکنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در سال  1۳5۴وزارت بهداشت اعالم کرد " 93هزار
سقط جنین در سال داریم" یعنی حدود  113جنین در هر روز سقط میشوند! در زمینه سقط جنین ،آمار
رسمی دیگری تا سال  81اعالم نشد تا اینکه در این سال وزارت بهداشت آمار سقط جنین را  173هزار
جنین در سال اعالم کرد یعنی هر روز حدود  533انسان زنده توسط پدر و مادر خود از طریق "سقط" کشته
میشوند!
اما در جدیدترین آمار در سال  ،8۲دکتر محمد باقر الریجانی ،معاون آموزشی وزیر بهداشت اعالم کرده که
ساالنه "«بین  ۳33تا  733هزار» سقط جنین غیرقانونی در کشورمان انجام میشود" یعنی طبق آمار رسمی
وزارت بهداشت ،هر روز  1333جنین در کشورمان توسط والدین کشته میشوند که تنها حدود  13مورد آن
قانونی است! و این تعداد در مقابل تعداد فوتی های مبتال به کرونا که در اوج شرایط قرمزی آن  173نفر در

 9خدای مهربان ،انسان را طوری خلق کرده است که شخصیتش معجون از دو عنصر عقل و احساس باشد و درصد تاثیر این دو عنصر برتصمیمات انسانها بین زن و مرد فرق می کند یعنی وجود
آقایان برعقل استوار است و وجود بانوان براحساس بنا شده است یعنی بانوان مهربانتر از آقایون هستند و عطوفت آنها در تصمیمات و رفتارشون بیشتر نمود پیدا می کند
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روز بود  7برابر هست یعنی خطر سقط جنین عمدی  7برابر از کرونا بیشتر است مثل اینکه فقط قربانیان
کرونا ،انسان هستند و قربانیان کورتاژ و ...که تکه تکه میشوند ،انسان نیستند!...
"سقط جنین" زاییده دنیای مدرن است! تمدنهایی که بهجای "خدامحوری" ،به غلط "انسانمداری" را
سرلوحه سیاستهای خود قرار دادهاند و بشر را عقل کل میدانند و همواره در حال افراط و تفریط هستند؛
این در حالی است دین اسالم از ابتدا ،عمل ناپسند سقط جنین را بهشدت مذمت کرده است.
ای مادر میدونی که با سقط جنین در جایگاه قاتل قرار میگیری؟!!! فکر میکنی این قتل نیست؛ جزئی
از بدن خودم هست که دلم می خواد اون را همراهم نداشته باشم!!!!
مرحوم آیت اهلل دستغیب درکتاب گناهان کبیره می فرمایند :آدم کشی کوچک و بزرگ ندارد و در این حکم
بزرگساالن و خردساالن یکسانند حتی بچه ای که در رحم مادر باشد و کشته شود در این حکم با دیگران
مساوی است.11
آیا میدانی قاتل بودن چه عذاب دردناکی دارد؟
در حالی که قتلِ نفسِ مومن از گناهان کبیرهای 11است که خداوند متعال صریحاً در قرآن وعده عذاب به
آن داده است «:وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا هرکس مؤمنى را از روى عمد و قصد بکشد ،فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا
فِیهَا پاداشش دوزخ است ،درحالىکه در آن جاودان مىباشد .وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا
 »1۳و خشم خدا بر او است و او را از رحمت خود دور ساخته و عذاب بزرگى را برایش آماده ساخته است .در
این آیه شریفه خداوند 7 ،تهدید راجع به قاتل دارد ( :جهنم ،خلود و همیشگی بودن در آن ،غضب خدا،
لعنت ،عذاب بزرگ)
گناه کمک به آدم کشى
در بسیاری از این موارد زن و شوهر هم عقیده هستند و یا اطرافیان تشویق میکنند و یا اینکه میبینند
و یا میشنوند که قتلی صورت میگیرد؛ اما بی تفاوتند هر کس که راضی به سقط جنینی باشد و از این کار
منع نکند ،خودش هم در این جنایت شریک جرم است.
همانگونه که گناه آدم کشى بسیار بزرگ است ،کمک کردن به آن ،گرچه غیر مستقیم و بسیار دور و ناپیدا باشد،
نیز از گناهان بزرگ است و کمک کننده ،گر چه کمک او به اندازه یک کلمه باشد ،شریک جرم و به عنوان ((اعوان
الظلمه)) به حساب میآید.
امام صادق(علیه السّالم)فرمود :مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ کَلِمَةٍ هر کس بگفتن نیم کلمه در کشتن مؤمنى
شرکت جوید ،یا حکم کشتن او را با کوچکترین کلمهاى تأیید کند :جَاءَ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مَکْتُوبٌ آیِسٌ مِنْ
رَحْمَةِ اَللَّهِ تَعَالَى؛1۴روز قیامت بیاید در حالى که بپیشانى او نوشته شده باشد « آیِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ عزّ و جلّ» .این
مرد از رحمت حقّ تعالى مأیوس و نومید خواهد بود( .یعنى رحمت واسعة حقّ شامل او نخواهد شد).
حضرت صادق(علیهالسالم) فرمود :به رسول خدا(صلیاهللعلیهوالهوسلم) عرض شد که یک نفر مسلمان کشته شده و جسدش
در اطراف شهر افتاده است ،حضرت حرکت فرمود و مردم هم با خبر شدند و به اتفاق آن حضرت آمدند تا به آن

 11گناهان کبیره .ص7۲
 11امام باقرعلیه السالم فرمود :مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً أَثْبَتَ اَللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ جَمِیعَ اَلذُّنُوبِ وَ بَرِىءَ اَلْمَقْتُولُ مِنْهَا ؛ هر که عمداً مؤمنى را بکشد ،خداوند همه گناهان را به حساب قاتل ثبت مىکند ،و مقتول را
را از گناهان پاک مىکند .وسائل الشیعة ،ج ،18صفحه 17و امام صادقعلیه السالم فرمودند :إِیَّاکُمْ وَ قَتْلَ اَلنَّفْسِ اَلْحَرَامِ بِغَیْرِ حَقٍّ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْکُمْ نَفْساً فِی اَلدُّنْیَا قَتَلْتُهُ فِی اَلنَّارِ مِائَةَ أَلْفِ قَتْلَةٍ مِثْلَ قِتْلَةِ
صَاحِبِهِ؛ هر کدامِ شما در دنیا کسى را بکشد ،او را صد هزار بار در آتش همان گونه بکشم که دیگری را کشته است .بحار األنوار ،ج ،1۳ص۳7۲
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کشته رسیدند ،حضرت فرمود :قاتل او کیست؟ عرض کردند یا رسول اللّه(صلیاهللعلیهوالهوسلم) ما نمىدانیم .پس از روى
تعجب فرمود :کشتهاى در بین مسلمانان افتاده باشد و قاتلش معلوم نباشد؟ قسم به آن خدائى که مرا به پیغمبرى
برگزید اگر اهل آسمانها و زمین در خون یک نفر مسلمان شرکت نمایند و به آن راضى باشند هر آینه خداوند همة
آنها را عذاب خواهد فرمود و به آتش جهنم خواهد انداخت!!!!
از این حدیث شریف استفاده مىشود که فرقى در حرام بودن آدم کشی بین قاتل و سایر شرکتکنندگان
نیست در قتل هرچند کم شریک باشد و به هر نوع شرکتى که باشد چنانچه از حضرت باقر(علیهالسالم) است؛
که در قیامت شخصى مىآید که با او مقدار خون حجامتى است ،مىگوید :به خدا قسم من کسى را نکشتم
و شرکت در قتل کسى هم نکردم ،مىگویند :بلى یاد نمودى بندة مؤمن ما را و آن یاد سبب کشته شدن او
17
گردید پس خون او به عهدة تو هم هست!

هدف احساسی(:ترساندن مخاطب خصوصا مادران از عواقب قتل جنین و بشارت به برکات و ثواب های دنیوی و
اخروی حفظ فرزند)
آدمکشی در پیشگاه خداوند از منفورترین گناهان و جنایاتی است که امنیت جامعه را به شدت به مخاطره میاندازد
به همین دلیل قرآن کریم قتل به ناحقِ یک نفر را مساوی کشتن همه بشریت دانسته :مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِ نَفْسٍ أو
فَسادٍ فِی األَرضِ فَکانَّما قَتَلَ النَّاسَ جمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَّما اَحیا النَّاسَ جمیعاً1۲هر کس ،انسانی را بدون ارتکاب
قتل یا فساد در روی زمین بکشد ،چنان است که گویی همه انسانها را کشته ،و هرکس انسانی را از مرگ رهایی
بخشد ،چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.
چگونه قتل یک انسان مساوی است با قتل همه انسانها و نجات یک نفر مساوی با نجات همه انسانها!
آنچه میتوان گفت این است که :قرآن در این آیه یک حقیقت اجتماعی و تربیتی را بازگو میکند زیرا:
کسی که دست به خون انسان بیگناهی میآالید در حقیقت چنین آمادگی را دارد که انسانهای بیگناه
دیگری را به قتل برساند ،او در حقیقت یک قاتل است و طعمه او انسان بیگناه ،و میدانیم تفاوتی در میان
انسانهای بیگناه از این نظر نیست.
همچنین کسی که به خاطر نوع دوستی و عاطفه انسانی ،دیگری را از مرگ نجات بخشد این آمادگی را
دارد که این برنامه انسانی را در مورد هر بشر دیگری انجام دهد و با توجه به این که قرآن میگوید:
«فکأنّما »...استفاده میشود که مرگ و حیات یک نفر اگر چه مساوی با مرگ و حیات اجتماع نیست اما
شباهتی به آن دارد.
عذاب دنیا و اخرت
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مظلوم در روز
قیامت

عالوه بر نکبتهای دنیوی در آخرت هم اول از قاتلین مطالبهگری 15میشود پیامبر خدا( صلی اهلل علیه و اله وسلم) :
أوَّلُ ما یَحکُمُ اللّهُ فیهِ یَومَ القِیامَةِ الدِّماءُ ،نخستین چیزى که خداوند در روز قیامت درباره آن به داورى
مىپردازد[ ،ریختن] خون است .آیا به راستی با چه رویی در قبال فرزند بیگناه خود در قیامت ،قرار میگیرد
و چه جوابی دارد؟!!!
خدا دو فرزند آدم (هابیل و قابیل) را نگه مىدارد و میان آنها داورى مىکند .سپس میان کسانى که بعد از
آنها آمدهاند و دعواى خونى دارند حکم مىشود ،تا جایى که از آنها کسى باقى نمىماند ـو حساب دیگر
مردمان پس از آنهاستـ تا جایى که مقتول با چهرهاى خون آلود قاتل خود را مىآورد و مىگوید :هذا قَتَلَنی
این مرا کشت .خداوند مىفرماید :تو او را کشتى؟ و او نمىتواند سخنى را از خدا کتمان کند.

 .۳داستان
ترسناک
عاقبت قاتل

 .۴ترس با
داستان نکبت
ها و گرفتاری
های بعد از
سقط

ابو جارود گوید :امام باقرعلیهالسّالم فرمود :هر انسان نیکوکار و فاجرى که کشته شده ،در حالى در روز قیامت
محشور مىشود مُتَعَلِّقَةً بِقَاتِلِهِ بِیَدِهِ اَلْیُمْنَى وَ رَأْسُهُ بِیَدِهِ اَلْیُسْرَى وَ أَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً؛ با دست راست ،قاتلش
را گرفته و با دست چپ ،سر خود را و از رگهایش خون جارى است ،مىگوید :پروردگارا! از او بپرس«:فِیمَ
قَتَلَنِی چرا مرا کشته است؟ اگر قاتل ،مقتول را در راه اطاعت خداوند کشته باشد ،جزایش بهشت خواهد بود
و مقتول را به دوزخ مىبرند و اگر بگوید« :در راه اطاعت فالن شخص کشته» ،به مقتول گفته مىشود« :او
19
را بکش؛ همانطور که او تو را کشت .آنگاه خداوند متعال طبق اراده خود درباره آنها انجام مىدهد.
در سال هشتم هجرى ،رسول خدا( صلی اهلل علیه و اله وسلم) ابو قتادة انصارى را با  933نفر از لشکر اسالم به
جانب اضم فرستاد در راه عامر بن اضبط به ایشان رسید و به طریق مسلمانان سالم کرد یعنى اظهار اسالم
نمود و مسلمین به همین مقدار حکم به اسالم او نموده متعرضش نشدند ولى محلم بن جثامه بواسطة
عداوتى که در جاهلیت با او داشت این معنى را بر ترسش حمل کرده به او حمله کرد و او را کشت ،و شتر و
مالش را تصرف نمود پس از اینکه خدمت حضرت آمد آیة شریفه دربارهاش نازل شد که «به آن کسى که
به شما سالم کرده اظهار مسلمانى مىکند نگوئید مسلمان نیستى» وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَیْکُمُ اَلسَّالمَ
لَسْتَ مُؤْمِناً 18.پس محلم خدمت رسول خدا( صلی اهلل علیه و اله وسلم) آمد و در برابر آن حضرت زانو زد و التماس
کرد که آن حضرت برایش طلب آمرزش کند ،رسول خدا( صلی اهلل علیه و اله وسلم) چون از شنیدن معاملهاش با
( صلی
عامر و کشتنش بدون جرم ،سخت غمناک بود فرمود :خدا تو را نیامرزد .محلم گریان از خدمت پیغمبر
اهلل علیه و اله وسلم) بیرون آمد و اشک چشم خویش را به عبا پاک مىکرد و تأسف مىخورد و بعد از هفت روز از
( صلی اهلل
دنیا رفت .زمین قاتل را نپذیرفت :چون او را دفن کردند زمین او را بیرون انداخت ،خدمت رسول خدا
علیه و اله وسلم) عرض کردند که زمین محلم را نمىپذیرد ،فرمود به درستى که زمین آنهایى را که از محلم
بدتر بودند پذیرفت و لیکن خداوند مىخواهد شما را موعظه فرموده به احترام بندة مؤمن آشنا سازد و به
روایت دیگر ،فرمود :به شما بزرگى گناه کشتن بندة مؤمن را بفهماند.

 15مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ,ج ,19ص 139معصوم :امام باقر(علیه السالم)وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِیَّکُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ یَأْتِی اَلْمَقْتُولُ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ مُعَلَّقاً رَأْسُهُ بِإِحْدَى
یَدَیْهِ مُلَبِّیاً قَاتِلَهُ بِیَدِهِ اَلْأُخْرَى تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً حَتَّى یُرْفَعَا إِلَى اَلْعَرْشِ فَیَقُولُ اَلْمَقْتُولُ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى رَبِّ هَذَا قَتَلَنِی فَیَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْقَاتِلِ تَعَسْتَ فَیُذْهَبُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ .
الکافی ,ج ,1ص ۳53معصوم :امام باقر(علیه السالم)ُونُسُ عَنِ اَلْعَالَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّالَمُ یَقُولُ :یُحْشَرُ اَلْعَبْدُ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ وَ مَا نَدِیَ دَماً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ شِبْهُ اَلْمِحْجَمَةِ أَوْ
فَوْقَ ذَلِکَ فَیُقَالُ لَهُ هَذَا سَهْمُکَ مِنْ دَمِ فُالَنٍ فَیَقُولُ یَا رَبِّ إِنَّکَ لَتَعْلَمُ أَنَّکَ قَبَضْتَنِی وَ مَا سَفَکْتُ دَماً فَیَقُولُ بَلَى سَمِعْتَ مِنْ فُالَنٍ رِوَایَةَ کَذَا وَ کَذَا فَرَوَیْتَهَا عَلَیْهِ فَنُقِلَتْ حَتَّى صَارَتْ إِلَى فُالَنٍ اَلْجَبَّارِ
فَقَتَلَهُ عَلَیْهَا وَ هَذَا سَهْمُکَ مِنْ دَمِهِ .
 19الکافی  ,جلد , 5صفحه151
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 .7ترس
بخاطر احکام
وجوب
پرداخت دیه
مقتول

عالوه بر نکبتهای آخرتی در دنیا نیز قاتل باید منتظر بدبختیها و گرفتاریهای فراوان باشد و به قول
معروف خواب خوش از او گرفته میشود با این قتل در حالی که فکر میکرد مشکالتش کمتر میشه؟
مشکالت چندین برابر میشه.
یکی از این موارد که خیلی بارز است و به دفعات شاهد آن بودهایم ،بیمار شدن خانمهایی است که اقدام به
کورتاژ و سقط جنین میکنند.
خانمی ۳1ساله به علت ناباروری به مطب دکتر رفت.
میگفت 7 :سال قبل باردار شدم و اقدام به کورتاژ و سقط جنین کردم (کشتن موجود زندهای که خدا به او
قابلیت انسان شدن داده) و بعد از آن دیگر باردار نمیشوم در حالی که همه آزمایشهای من و همسرم
طبیعی است!
ــ چرا سقط جنین کردی؟
ــ آن زمان دانشجو بودم و میخواستم درس بخوانم! وقت نداشتم!!
ــ اگر این مشکل مجازات الهی باشد چه؟
اشک در چشمانش حلقه زد و گفت:
ــ سونوگرافیست هم که دید رحم من طبیعی است همین را گفت.
ــ بله همه چیز نرمال است الّا اینکه شاید خدا دیگر دوست ندارد امانت دیگری را به تو بسپارد!
به او گفتم توبه کند ،صدقه بدهد و نذر کند و ما هم درمان را شروع میکنیم.
بعضی اوقات بیماری نتیجه رفتار خود ماست یعنی بیماری مجازات گناهانی است که مرتکب میشویم
و بیماری نعمتی است که در قالب نقمت میآید تا ما را به خود بیاورد و از خطا بازدارد.
پرداخت دیه
و عالوه بر بدبختیهای شخصی از لحاظ حقوقی نیز گرفتاریهای فراوانی در انتظار قاتلِ فرزندِ خدا داده
است .قانون قصاص با آن همه تقسیم بندى و دقتى که در اسالم دارد ،بیانگر آن است که اسالم براى جان
انسان احترام بسیارى قایل است و با وضع قانون قصاص خواسته که هیچ گونه آسیبى به جان انسان نرسد.
هر گناهى اگر از روى سهو و خطا باشد با توبه بخشیده مىشود ،ولى آدم کشى و یا آسیب رسانى به
اعضاى بدن انسان ،گرچه از روى سهو و خطا باشد ،دیه دارد و از حق الناس است که بدون اداى آن ،توبه
قبول نمىشود.
احترام انسان در حدى است که حتى اگر به صورت نطفه منعقد شده باشد ،سقط نمودن آن گناه کبیره
است .سقط جنین اگر چه جنین از راه نامشروع باشد به فتوای مراجع معظم تقلید حرام است .و نگهداری و
تکفل فرزند نامشروع بر پدر ومادر او واجب است.
در اسالم براى هر مرحلهاى از سقط جنین دیه سنگینى قرارداده شده است؛ سقط جنین شرعاً حرام است و
در هیچ حالتی جایز نیست مگر آنکه استمرار حاملگی برای حیات مادر خطرناک باشد که در این صورت
سقط جنین قبل از ولوج روح ،اشکال ندارد ،ولی بعد از دمیدن روح جایز نیست حتّی اگر ادامه حاملگی برای
حیات مادر خطرناک باشد مگر آنکه استمرار بارداری ،حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کند و نجات
زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد ولی نجات زندگی مادر به تنهایی با سقط جنین امکان داشته باشد.13
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 .۲قاتل فرزند
از ارث فرزند
محروم میشود
 .5بشارت
بخاطر ثواب
های فراوان
بچه داری

فقهاى عظام 11مىفرمایند(( :اگر انسان کارى کند که کودک زن حامله سقط شود ،آنچه که سقط شده ،اگر
نطفه باشد ،دیه آن بیست مثقال طالى سکه دار است ،و اگر علقه (خون بسته شده) باشد ،دیه آن چهل
مثقال ،و اگر مضغه باشد یعنى به صورت گوشت جویده شده باشد ،دیه آن شصت مثقال ،و اگر به استخوان
بندى رسیده باشد ،دیه آن هشتاد مثقال ،و اگر گوشت آورده باشد ،دیه آن صد مثقال است .و اگر روح در
آن دمیده شده باشد ،دیه آن چنانچه پسر باشد هزار مثقال ،و اگر دختر باشد دیه آن پانصد مثقال مىباشد)).
نیز مىفرمایند :اگر کسى زن حاملهاى را بکشد ،باید هم دیه زن و هم دیه فرزندش را بپردازد .و اگر آن زنِ
حامله ،دو فرزند یا بیشتر داشته باشد ،به همین نسبت دیه آنها بر ساقط کننده واجب مىشود؛ ولى اگر
ساقط کننده خود زن حامله باشد ،دیه فرزندش را باید به ورثه فرزند بدهد ،ولى خودش از آن دیه هیچ
سهمى ندارد.
در قتل عمد ،عالوه بر وجوب دیه ،کفاره جمع به قاتل واجب است؛ یعنى هم باید یک برده آزاد کند ،و هم
دو ماه پى در پى روزه بگیرد ،و هم شصت مسکین را طعام بدهد .و اگر عدهاى با هم شخصى را بکشند ،بر
11
همه آنها کفاره واجب است.
این احکام شدید ،هر کدام بیانگر بزرگى گناه آدم کشى و آسیب رسانى به جان انسانها است که مسلمانان
باید به شدت از آن پرهیز نمایند .زیرا عالوه بر این احکام ظاهرى و رسوایى دنیوى ،رسوایى معنوى را نیز
به دنبال دارد .از جمله این مکافات ،مکافات کشتن است که به زودى دامنگیر قاتل خواهد شد.
شخصی از امام محمدباقر(علیهالسالم) سوال کرد زن بارداری بدون آگاهى همسرش ،دارویى نوشیده و بچهاش
را سقط کرده است است .امام (علیهالسالم) فرمود :اگر داراى استخوان بوده و گوشت بر آنها روییده ،پرداخت
دیه بر زن واجب است و باید آن را به شوهرش بپردازد و اگر به هنگامىکه بچه را انداخته ،علقه یا مضغه
بوده ،باید چهل دینار یا یک بنده ،به پدر بچه تسلیم کند .آن شخص پرسید :پس آیا زن در این دیه ،از
فرزندش ارث نمیبرد؟ فرمود :نه ،زیرا خودش بچه را کشته ،پس ارث هم نمىبرد.
اما اگر مادر با تمام مشکالت فرزند خود را حفظ کرد طبق وعده پیامبر در دو دنیا برکات فراوانی نصیب او
خواهد شد .پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و اله وسلم) فرمودند :زنی که از شوهرش باردار میگردد (تا هنگام زایمان) زیر
سایه خدای متعال قرار دارد و وقتی که درد زایمان میگیرد ،برای هر دردی که میکشد ،ثواب آزاد کردن
بنده مومنی را خواهد داشت و پس از به دنیا آمدن فرزند ،وقتی به او شیر میدهد ،خدای متعال (برای هر
بار مکیدن) نور درخشانی در روز قیامت به او عنایت میفرماید و درخشش این نور ،همگان را به تعجب
بازخواهد داشت و خدای متعال این زن را جزو زنانی که روزها را روزه و شبها را شب زندهداری مشغول
بودند ،بشمار خواهد آورد و ثواب روزه و اجر شب زندهداری یک عمر را در نامه عمل او خواهد نوشت؛ و آن

 11حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای(مدظلهالعالی) دراین رابطه گفته است :سقط جنین و انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه شرعاً حرام است و در هیچ حالتى جایز نبوده و توبه جدى از آن الزم است و
باید دیه سقط جنین پرداخت شود که اگر علقه باشد دیه آن چهل دینار است و اگر مضغه باشد شصت دینار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دینار است و دیه به وارث جنین با رعایت
طبقات ارث پرداخت مىشود ولى وارثى که مباشر سقط جنین بوده از آن ،سهمى ندارد.دینار شرعى معادل سکه طال به وزن یک مثقال شرعى ( ۳/ ۲گرم) مىباشد و قیمت آنرا مىتوان از بازار
بهدست آورد.همچنین ،حضرت آیتاهلل العظمی سیستانی در این خصوص گفته است :انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه  ،جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد ،مگر اینکه باقى ماندن
حمل براى مادر ضرر جانى داشته باشد ،یا مستلزم حرج شدیدى باشد که معموالً تحمل نمىشود ،که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است ،و بعد از آن مطلقاً
جایز نیست .و اگر مادر حمل خود را بیاندازد ،دیه آن بر مادر واجب است و باید آنرا به پدر یا دیگر ورثهاش بپردازد و اگر پدر حمل را بیاندازد ،دیهاش بر او واجب است و باید آنرا به مادر بپردازد و
اگر پزشک این عمل را انجام دهد ،دیه بر او واجب است
همچنین ،حضرت آیتاهلل العظمی مکارم شیرازی در این رابطه گفته است :اسقاط جنین حرام است ،ولى هرگاه جنین در مراحل ابتدایى باشد ،و بهصورت انسان کامل در نیامده باشد ،و باقیماندن
جنین در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن به تصدیق اهل اطالع متدین باعث عسر و حرج شدید براى پدر و مادر گردد ،پایان دادن به حاملگى جایز است و احتیاطاً باید دیه را بدهند و دیه جنین بر
کسانی است که در سقط دست داشتهاند ،و چنانچه مادر با میل و اختیار ،خود را در اختیار طبیب قرار داده که سقط کند نیمی از دیه بر عهدة اوست ،و باید عالوه بر پرداخت دیه از گناه بزرگی که
مرتکب شدهاند بهطور جدی توبه کنند و با اعمال نیک آینده گذشته را جبران نمایند.
 11تحریرالوسیله امام خمینى(ره) ,ج  ,1ص 785و789و.۲3۲

هنگام که به فرزندش شیر میدهد ،خدای متعال به او میفرماید( :ای زن) گناهان گذشته تو آمرزیده شد،
1۳
پس زندگی را از نو شروع کن و خدای عزوجل تو را مورد رحمت خود قرار داده است.
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :هنگامی که زنی باردار میشود ،مالئکه (در آسمان) و ماهیان (در دریا) برای او
استغفار مینمایند و خدای متعال (هر روز) برای او هزار حسنه مینویسد و هزار گناه او را محو میکند؛ و
آنگاه که درد زایمان میگیرد ،خدای متعال ،ثواب مجاهدین و شهدا و صالحین را در نامه عمل او مینویسد
و از گناهان شسته میشود ،مانند روزی که از مادرش متولد شده است و خدای متعال ،ثواب هفتاد حج را در
نامه عمل او مینویسد و هرگاه فرزندش را شیر دهد ،خدای متعال برای هر قطره (از شیر) حسنهای در نامه
1۴
عمل او نوشته و گناهی از او را میبخشد و حورالعین (در بهشت) برای چنین زنی استغفار مینمایند.
امام صادق (ع) فرمودند :زنی که در وقت زایمان از دنیا برود (در وقت برانگیخته شدن از قبر) حساب و
17
کتابی برای او نخواهد بود.
روزی پیامبر اکرم (ص) از مردم سوال کرد :کدامیک از افراد امتم ،شهید محسوب میشوند؟ مردم گفتند:
شهید آن شخصی است که در راه خدا (در میدان جهاد) کشته شود ،در حالی که از عرصه کارزار ،فرار نکرده
باشد .پیامبر اکرم (ص) به این مضمون فرمودند :پس (بنابراین) شهدای امت من ،بسیار اندک هستند!
شخصی را که شما وصف نموید ،شهید است ،اما از افراد امت من ،اشخاص دیگری هستند که آنها نیز در
1۲
زمره شهیدان میباشند .از جمله آنها ،زنی است که در وقت زایمان از دنیا میرود.
رفتار سازی
رفتار

هدف رفتاری( :برنامه دهی به مخاطبین برای احیای قبح سقط جنین و تشویق جامعه به گفتمان حفظ فرزندان خدا
خواسته
تنها راه در شرایط کنونی این است که بسیج عمومی برای آگاهی سازی مردم انجام گیرد:
 .1تبلیغ عمومی همه افراد
در دهه اخیر همه توان و استراتژی دشمن در جهت جلوگیری از گسترش نسل شیعه به کار گرفته شده
است .همه باید تعامل و ارتباط خود را با عموم مردم به ویژه نسل جوان به صورت چهره به چهره و خانه به
خانه تقویت کنند .و همه ما که اینجا حضور داریم ،مبلّغ دینمان هستیم .و تک تک ما باید با دیگران ارتباط
برقرار کنیم و قاتل بودن سِقط کننده را برای مردم بیان کنیم که جالد جگر گوشه خودتون نباشید!!!
فردی نزد پیامبر(ص) آمد و عرض کرد :ای پیامبر خدا من دختر عمویی دارم که از زیبایی ،خوش اخالقی و دینش
راضی شده ام ولی نازاست .پیامبر فرمود با او ازدواج نکن؛ زیرا یوسف بن یعقوب وقتى با برادرش مالقات کرد،

 1۳قال رسول اهلل(ص)  :ما من إمرأة تحمل  -من زوجها -ولداً.إال کانت فی ظل اهلل عز و جل.حتی یصیبها الطلق .یکون لها بکل طلقة رقبة مؤمنة .فإذا وضعت حملها.و أخذت فی رضاعه  -فما
یمص الولد مصة -من لبن امه -إال کان بین یدیها نوراً ساطعاً  -یوم القیامة -یعجب من رآها -من األولین و اآلخرین . -و کتبت صائمة قائمة  -و إن کانت مفطرة. -و کتب لها صیام الدهر  -کله-
و قیامه .فإذا فطمت ولدها .قال الحق  -جل ذکره : -یا أیتها المرأة  -قد غفرت  -لک -ما تقدم من الذنوب .فاستأنفی العمل . -رحمک اهلل (مستدرک الوسائل ج  1۴ص . )1۴7
 1۴قال رسول اهلل(ص)  :إذا حملت المرأة.تستغفر لها المالئکة  -فی السماء . -و الحیتان  -فی البحر . -و کتب اهلل لها  -فی کل یوم -ألف حسنة .و محا  -عنها -ألف سیئة .فإذا أخذها الطلق.کتب
اهلل لها ثواب المجاهدین.و ثواب الشهداء و الصالحین .و غسلت من ذنوبها  -کـ یوم ولدتها امها .و کتب اهلل لها ثواب سبعین حجة .فإن أرضعت ولدها.کتب اهلل لها  -بکل قطرة من لبنها -حسنة .و
کفر  -عنها -سیئة .و استغفر لها الحور العین  -فی جنات النعیم( -عوالم علوم سیدة النساء(ع) و مستدرکاتها ج  1ص . )71۴
 17قال اإلمام الصادق(ع)  :النفساء تبعث من قبرها بغیر حساب.ألنها ماتت فی غم نفاسها (األمالی للشیخ الطوسی  -علیه الرحمة -ص  ۲5۳المجلس )۳۲
 1۲قال رسول اهلل(ص)  :من الشهید من امتی؟ قالوا :إلیس هو الذی یقتل فی سبیل اهلل مقبالً غیر مدبر؟ فقال رسول اهلل(ص)  :إن شهداء ذمتی  -إذا -لـ قلیل.
الشهید الذی ذکرتم .و الطعین.و المبطون.و صاحب الهدم.و الغریق .و المرأة تموت جُمعاً .قالوا :و کیف تموت جمیعاً  -یا رسول اهلل -؟! قال (ص)  :یعترض ولدها فی بطنها(...دعائم اإلسالم ج  1ص
. )11۲

گفت :برادر جان! چگونه توانستى پس از من ،ازدواج کنى؟ عرض کرد :پدرم به من دستور داد و فرمود :إِنِ اسْتَطَعْتَ
أَنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ اگر مى توانى فرزندانى داشته باشى که بر روى زمین با تسبیح
الهى سنگینى کنند ،اینکار را بکن .امام صادق(ع) فرمود :فرداى آن روز نیز مردى خدمت پیامبر خدا(ص) آمد و
همان سؤال را پرسید .پیامبر(ص) فرمود :با زن سوءاء فرزندآور ازدواج کن ،فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ زیرا
من در روز قیامت به شما بر سایر امت ها افتخار می کنم .راوی می گوید به امام صادق(ع) عوض کردم مراد از
سوءاء چیست؟ فرمود زن زشت رو).
 .1بالا بردن سواد عمومی
مثل مطالعه کتاب گناهان کبیره....کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب ،از نظر علمى بسیار ارزشمند و از
نظر منابع است و مطالب را با استفاده از آیه ها و روایت ها ،رسا و شیوا بیان مى کند .این کتاب را میتوانید
از فروشگاه اینترنتی پاتوق کتاب فردا 15به صورت آنالین تهیه کنید.
 .۳ترویج روحیه تفکر در عواقب سقط
بعضی اوقات تبلیغ چهره به چهره ،جواب نمیدهد و افراد گارد می گیرند ولی اگر فضای عمومی جامعه
اندیشیدن در مورد عواقب سقط شود و افراد درخلوتهای خودشون در تعارض عقل و وجدان بتوانند آینده
خود و عوارض سقط را مد نظر گیرند واال در شرایطی که قبح سقط ،شکسته شود و فرزند خود را بُکشد و
هیچ مطالبه عمومی صورت نگیرد ،هر روز برآمار فرزندان کشته شده افزوده می شود.
متاسفانه دشمن روحیه مهر مادری را به روحیه قساوت تبدیل کرده است اما اگر فضای عمومی مادران بر
حفظ طفلِ در رحم شد  ،خود مادران بیشتر برحفظ جنینشون دغدغه دارند  :پدر سردار شهید حاج
محمدابراهیم همت درباره تولد این شهید بزرگوار مینویسد :میخواستم به زیارت امام حسین (ع) بروم.
همسرم سه ماهه حامله بود .التماس و اصرار می کرد که من را هم با خودت ببر ،مشکلی پیش نمیآید .هر
جوری بود مرا راضی کرد .نهایت او را با خودم بردم .اما سختی سفر ،به شدت مریضش کرد .وقتی به
کربال رسیدیم  ،اول ایشون را پیش دکتر بردم.
دکتر گفت :احتماال جنین مرده .اگر هم هنوز زنده باشه ،امیدی نیست .چون عالیم حیات نداره.وقتی
برگشتیم مسافرخونه ،خانم گفت :من این داروها رو نمیخورم! بریم حرم .هرجوری که میتوان من را به
ضریح آقا برسون .زیر بلغهاش را گرفتم و کنار ضریح بردم .تنهایش گذاشتم و گوشهای برای زیارت
رفتم.با حال عجیبی زیارت را شروع کرد .بعد هم خودش بلند شد و تا دم در حرم رفت .صبح که برای نماز
بیدارش کردم .با خوشحالی بلند شد و گفت :چه خواب شیرینی بود .االن دیگه مریضی ندارم .بعد هم گفت:
توی خواب خانمی رو دیدم که نقاب به صورتش بود ،یه بچه زیبا را توی آغوشم گذاشت .پیش همان
پزشک رفتیم 13 .دقیقهای معاینه کرد .آخرش هم با تعجب گفت :یعنی چه؟ موضوع چیه؟ دیروز این بچه
مرده بود .ولی امروز کامال زنده و سالمه! کجا رفتید؟ کی این خانم را معالجه کرده؟ باور کردنی نیست،
امکان نداره!؟خانم که جریان را براش تعریف کرد ،ساکت شد و توی فکر رفت.وقتی بچه به دنیا آمد،
اسمش را محمد ابراهیم گذاشتیم« .محمدابراهیم همت»
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روضه

امشب شب روضه عموی نشکفته سادات حضرت محسن ابن علی است یابن الحسن ،آقای ما ،موالی ما!!
شما که جریان به آتش کشیدن خانه جدتان امیر المومنین جلوی چشمتان است و مطمئناً این ماجرای
دردناک را دیدید برای ما روضهخوان باشید ،آقاجان معذرت میخواهم که اینگونه سخن میگویم:
ناموس خدای مهربان را کشتند
آن فرقه که زهرای جوان را کشتند
یکسوم سادات جهان را کشتند
با کشتن محسن پسرش
در کتاب ارشاد القلوب نقلشده است که فاطمه فرمود ":هیزم بسیار به در خانه ما آوردند تا خانه و اهلش را
بسوزانند من پشت در ایستاده بودم و آن قوم مهاجم را به خدا و رسولش سوگند میدادم که دست از ما
بردارند و ما را یاری نمایند ،عُمر تازیانه را از دست قنفذ غالم آزاد شده ابوبکر گرفت و با آن بر بازویم زد و
اثر آن چون رگههای بازوبند در بازویم باقی ماند آنگاه لگد به در زد و در را به طرف من فشارداد در این
هنگام به صورت بر زمین افتادم در حالیکه فرزندی در رحم داشتم ،آتش زبانه میکشید و صورتم را
میسوزاند او با دستش مرا میزد گوشوارهام قطع و پراکنده شد ،درد مخاض مرا فرا گرفت ،محسنم بیگناه
سقط و کشته شد ".اما اگر اینجا در خانه امیر المومنین را این بی حیاها به آتش نمیکشیدند کربال کسی
جرات نمیکرد خیمههای اهل بیت امام حسین را به آتش بکشد.
پاشیده روی دیوار ،خون از پهلوی مادر
بابا ببین که مادر ،خورده زمین پشت در
گمون کنم برای ،پهلو شکستنش بوده
صدای آه مادر ،میون آتش و دوده
آخه مادر چرا گفت ،یا فضه خذینی
یه عمره تو مدینه ،بابا خونه نشینی
گمون کنم که بابا ،دیگه داداشم مرده
اینجوری که میخ توی ،پهلوی مادر خورده
دور از چشای مادر ،داداش محسن رو خاک کن.
زینب دلش میسوزه ،بابا اشکات رو پاک کن

