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 التَّقْوَى الزَّادِخَيْرَفَإِنَّوَتَزَوَّدُوا�
� الْأَلْبَابِأُولِييَاوَاتَّقُونِ

 كـه) بدانيـدو ديگرتـان سـراي بـراي( برگيريد توشهو

از! خردمنــدانايو اســت، پرهيزگــاري توشــه، بهتــرين

)197/بقره( بپرهيزيد.من) كيفرو خشم(

 تومان 2000قيمت:
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 طـي را خـودروالو نظـم همـهو همه ازند،بمي رنگ همچنانهافصل گردد،مي سپري سرعت با زمان گذرد،مي ايام

 ظاهري دنياي از آنچه كه اين از غافل ايم،گشته دور درونيمان هايبنيان از چقدر هاييم.انسان ما يافته تغيير آنچه كنند.مي

 ايم.كرده كسب را دنيايي آوردهايدست بودن فانييتجربه خود، ما از بسياريو است فاني آوريم،مي بدست ماديو
ارزش براستي آنچه نياز جامعه و رواني است. كه قطعاً بـا كسـب هـاي دنيـايي ميسـري امروز ماست، آرامش روحي

در اين مقطع زماني چنان غرق اين منجالب گشته كه درماندگيباشد. جامعهنمي اش محرز است.ي ما
جدرونشايد اين سؤال پيش آيد كه اين روحيه چگونه خود را در امعه جا داده است؟ چه كسـي مقصـر اسـت؟ افراد

و...هايشان، ضعف مديريتها، پيشرفتانسان  ها
و مي را به خود مشغول سازد، در اين زمينه اذهان را صحيح تلّقي كنـيم. شايد صدها نكته هـر حـال توانيم همه بـه

و مخاطب و پايبند به مفا،روي سخن با شما مؤمنين است و زنان متعهد ميشما مردان  باشيد.هيم اسالمي
و و صـبر در جامعـه نـدارد. بـا عمـل از منكرِ كالمـي، جـايي و نهي ما بايد الگوي جامعه باشيم، اگر امر به معروف

چرا كه جهاد امروز براي  را به سوي آرامش معنوي دعوت نماييم، آرامش خود را حفظ كنيم بر آن، اطرافيانمان مداومت
و متعه همسلمانان و آرامش دروني است.دان ديني، و حفظ عزّت در جامعه و اخالق نيك  مان استقامت بر اعمال

قلبگرماگرم تابدر و ستان، بهار در اين ايام كه دعا ها، بهار ايمان، بهار قرآن، يعني ماه پرفيض رمضان رسيده است.
قرار مي هر زمان ديگري مقبول درگاه حق معبادات مسلمين بيش از ي جوامع اسالمي، شكالت عديدهگيرد، براي رفع

ي خودمان، دعا كنيم. الخصوص جامعهعلي
ودر شرايطي كه به لطف پروردگار انقالب در برخي كشـورهاي اسـالمي، بـا روالـي آرام هاي مشهور به بهار عربي،
رو به جلو خود ادامه مي از پيشمعقول به مسير در ميان ديگر مسلمانان بيش را مي دهد، اين اميدواري كنـد كـه ايجاد

و به تحقيق به را است«ستي در قلمرو اسالم را انتخاب كرده». آينده اند. اگر بله، سيد شهيد به درستي اين عنوان

و صادقانه به مفهوم آيه بِأَنْفُسِـهِمْ«ي مسلمانان به خود آيند يُغَيِّـرُوا مَـا حَتَّـى بِقَـوْمٍ مَـا يُغَيِّرُ لَا و خداونـد»إِنَّ اللَّهَ حـال

و ملّتي را تغيير نمي قوم به وضع هيچ ذلّت به دانائي، از به خوشبختي، از ناداني (و ايشان را از بدبختي دهد

و بالعكس نمي و... .كشاند) مگر ايـن كـه آنـان احـوال خـود را تغييـر دهنـدعزّت، از نوكري به سروري،

از درون خود شروع كنند، را و تغيير در پايبندي عملي نشان دهند در همه جـاي ممالـك اسـالمي، آينـده به اميد الهي
را به رسـميت مـي  و تسامح و ادعـاي قلمرو اسالم قرار خواهد گرفت. اسالمي كه تكثر شناسـد، بـه جـاي ديكتـاتوري

و ظل اللّهي، با اتكا به پشتوانه و مهربـاني، بـه نمايندگي خدا و با اتكا بـه نـرمش و پذيرش دروني پيروانش، ي مردمي
و به جاي تحميل خود، با ارائه را تسـخيري اسوهرأي اكثريت جامعه احترام گذاشته و عمل، قلوب مردم هايي از اخالق

از راه قلب و را در جامعه، جامهها، اهداف عاليهكرده ي عمل خواهد پوشانيد.ي خود
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  يا رضايت مردم؟؟؟ خدارضايت

  
 أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ نْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَ� 

  )54(مائده/  .� مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ

اي مؤمنان ! هركس از شما از آئين خود بازگردد خداوند جمعيتي را خواهد آورد كه خداونـد دوستشـان     

دارند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر كافران سـخت و   دارد و آنان هم خدا را دوست مي مي

اي (در اطاعـت   كننـده  ايستند و از سرزنش هيچ سرزنش كنند و به تالش مي ر راه خدا جهاد مينيرومندند. د

خداونـد آن را بـه هـركس كـه      .دهند. اين هـم فضـل خـدا اسـت     از فرمان يزدان) هراسي به خود راه نمي

  كند. و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه است.   طاء مي، عبخواهد
  

ي قـوم و گروهـي   هابه ويژگي خداوند متعال ،در اين آيه
و  به دست آورده پروردگار را فرمايد كه رضايتاشاره مي
قومي خواهند شد كه بـه فـرامين و دسـتورات     جايگزين
  .اندتوجه بودهبي خداوند

زيرا لياقـت و   .داردآنان را دوست مي خدا، .�يُحِـبُّهُمْ � -1

و مـورد لطـف و    شايستگي هدايت را در خود ايجاد كرده
   .گيرندمي حمت آفريدگارشان قرارر

همانا خداونـد نيكوكـاران را    .�إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِـنِينَ �

  )195/(بقره. دارد دوست مي

چـرا كـه بـه     .آنان خداوند را دوست دارند .�يُحِبُّونَهُ�-2

و  و عظمت و توانـايي پروردگارشـان پـي بـرده     توحداني
  .ش و اطاعت استدانند كه فقط او شايسته پرستمي

اند  كساني كه ايمان آوردهو .�وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبا لِلَّهِ�

  )165/(بقره .دارند خدا را سخت دوست مي

 و خـو نسـبت بـه مؤمنـان نـرم     .�أَِذلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ� -3

ي ايمـان  چون همگي در دايـره  .هستند فروتن مهربان و
   .باشندبرادر يكديگر مي، ي قرآنبه فرموده قرار دارند و

فقـــط مؤمنـــان بـــرادران    .�إِنَّمَـــا الْمُؤْمِنُـــونَ إِخْـــوَةٌ �

  )10/(حجرات.همديگرند

پوشـان  نسبت به كفار و حـق  .�أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَـافِرِينَ  �-4

دانند كه كفار بـا  زيرا مي .باشندمي باكبسيار جسور و بي
راه كردن و بـه  سعي در گم پوشيدن حقايق بسيار روشن،
  .انحراف كشيدن مردم دارند

ارِ � د   .�مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَـهُ أَشِـدَّاءُ عَلَـى الْكُفـَّ محمـ

و كسـاني كـه بـا او هسـتند در      ،ي خدا اسـت  فرستاده

  )29/(فتح .تندكافران تند و سرسخ برابر

تـالش   ،خدادر راه رضايت  .�يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ� -5

را دهند تـا سـعادت خـود و مـردم     و كوشش به خرج مي
اي شده است زمينه ،تضمين كنند و همين تالش مستمر

  .براي هدايت و رستگاري ايشان

 �.����ی
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  .� وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ� 
ه تالش ايستند و در راه كساني كه براي (رضايت) ما ب

هــاي آنــان را در راه ،(پيــروزي ديــن) مــا جهــاد كننــد

خـدا بـا    و قطعـاً  ،گـردانيم مـي  منتهي به خود رهنمـود 

  ) 69/(عنكبوت .است نيكوكاران

-از سـرزنش هـيچ سـرزنش    .�لَا يَخَافُونَ لَوْمَـةَ لَـائِمٍ � -6

چون بـه   .دهندترس و هراسي به خود راه نمي ،ايكننده
فرمــوده  بــه اطمينــان دارنــد و ،و پيــروزي خــودنصــرت 
  .ها برتران و چيرگان هستندآن ،خداوند

 و سست و .� مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا� 

 (از برتـر  شـما  و نگرديـد،  افسـرده  و غمگين و نشويد زبون

   )139/عمران(آل .باشيد منمؤ راستي به كه اگر هستيد ديگران)

 �لَا يَخَـافُونَ لَوْمَـةَ لَـائِمٍ � ،فوق ياز موارد در خور توجه آيه

ــه ــت ك ــرامين  اس ــت از ف ــق و اطاع ــودن راه ح  در پيم
ــان ــرزنش  ،پروردگارش ــي از س ــوف و هراس ــدگان خ كنن
  .نخواهند داشت

ــت    ــت و حكم ــاهر رحم ــان از مظ ــرس در انس ــود ت وج
اي زشـت و  ها زماني چهرهآيد و تنخداوندي به شمار مي
گيرد كه لباس افراط يـا تفـريط بـرتن    ناپسند به خود مي

يـا بـه    خـارج شـود و   ،كند و از حد طبيعي و متعادل خود
اي از حقيقت ندارند كارگيري آن در اموري باشد كه بهره

  .بلكه ما حصل افكار و تصورات فرد هستند
عنـوان   ترس به ،بقره يمباركه ياز سوره 155 يدر آيه

معرفـي شـده كـه ميـزان صـبر       ،يكي از اسباب آزمايش
  .شوددر قبال آن سنجيده مي، مؤمنان

 وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ مِنَ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِنَ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ�  

 از برخــي بــا را شــما قطعــاً و .�الصَّــابِرِينَ وَبَشِّــرِ وَالثَّمَــرَاتِ

 و جـاني  و مالي زيان و گرسنگي و ترس همچون) (امور

ــده مــژده و كنــيم، مــي آزمــايش ،ثمــرات كمبــود ــه ب  ب

  بردباران.

هايي اسـت  ترس مؤمنان از سرزنش مردم، از جمله ترس
خـود را از   كه خداوند آن را نكوهش كـرده و دوسـتداران  

 ،ممكن است اين ترس .داردبرحذر مي ،هاييچنين ترس
  ها به قرار زيرند: باشد كه اهم آن داليل مختلفي داشته

  قرآني بينش نداشتن و قرآن به توجهيبي *
   يكتا خداوند به ايمان ضعف *
   اعمال حسابرسي گرفتن ناديده و قيامت به ايمان ضعف *
 سـپردن  موشـي افر بـه  و دنيـا  بـه  حد از بيش دلبستگي *

   مرگ واقعيت
   خانواده نادرست تربيت *

  داشتن بينش قرآنيتوجهي به قرآن و نبي
مهمترين عامل ترس از سرزنش مردم است كه  اولين و 

زيرا فقـط از طريـق    عوامل ديگر نيز باشد. تواند منشأمي
 معرفت صحيح، نسبت به خدا و قيامـت و مـرگ و   قرآن،

  شود.انسان و كل هستي، حاصل مي
بـه تفكـرات و   ، تالوت قرآن و درك مفاهيم و معاني آن

شي داده و وي را در جهت صحيح و خط م ،بينش انسان
سفارش خداوند يكتـا بـه قرائـت     .كنددرست هدايت مي

فَـاقْرَءُوا مَـا �گواه و شاهدي است بر ايـن مطلـب:    ،قرآن
بخوانيـد   پـس آن مقـدار از قـرآن را    .�تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

  )20/(مزمل .كه برايتان ميسر است
 از تـرس  و مـات نع دسـتيابي  حـبِّ  كه است موجودي انسان

 دست از ترس و جان حفظ حبِّ همچنين و هاآن دادن دست

 در هـا تـرس  ايـن  با دائماً و شده نهاده وجودش در آن، رفتن

 است الگويي قرآن، در مذكور وقايع يمطالعه باشد.مي ارتباط

 يـاد  بـه  زيسـتن.  چگونه يشيوه و اتواقعي به بردن پي براي

 حـوا  و آدم ضـرت ح يـب فر در شـيطان  هـاي وسوسه داشتن

 دسـتور  از سرپيچي به هاآن كردن وادار و )عليهما اهللا (سالم

 ،نعمـات  از برخـورداري  و جـاودانگي  يهوعد دادن با خداوند،
 و پروردگار اوامر و فرامين از سرپيچي در باشد مانعي تواندمي

    مورد.بي و واقعيغير هايترس داشتن همچنين
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 الْخُلْـدِ  شَـجَرَةِ  عَلَى أَُدلُّكَ هَلْ آدَمُ يَا قَالَ يْطَانُالشَّ ِإلَيْهِ فَوَسْوَسَ� 

 (و كـرد  وسوسـه  را آدم شـيطان،  سـپس  . �يَبْلَـى  لَا وَمُلْكٍ

 ملـك  و جـاودانگي  درخـت  بـه  را تـو  آيـا  :گفت بدو)

 ممنـوع  درخـت  ايـن  از (اگـر  ؟ كـنم  رهنمـود  فناناپذير

ــد، ــد نمــي ديگــر بخوري ــرمدي و ميري ــي س ــويد) م  .ش
  .)120(طه/

  ضعف ايمان به خداوند يكتا
خداوند با آن اوصافي كه در قرآن كريم ذكر شده  شناخت
ي بصـيرت  جهالت و ناداني را از روي ديده يپرده، است

 كنــار زده و فقــط خداونــد را صــاحب اختيــار و قــدرت و
در ايـن صـورت    .دانـد پرستش و عبـادت مـي   يشايسته

رس از نافرماني به تدريج جاي خود را به ت ،ترس از مردم
و روز بـه روز   يابـد خداوند داده و ايمان فرد فزونـي مـي  

   .گرددتقواي بيشتري كسب مي
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ �

مَ . تَتَّقُونَ اءَ بِنَـاءً َوأَنْـزَلَ مِـنَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَِراشًـا وَالسـَّ
هِ   السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِـنَ الثَّمَـرَاتِ رِزْقًـا لَكُـمْ فَلَـا تَجْعَلُـوا لِلـَّ

! خداي خود را بپرسـتيد،  ي مردما .�أَنْدَاًدا َوأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

آن كه شما را و كساني را آفريـده اسـت كـه پـيش از     

زگـاري گيريـد. خـداي شـما     اند، تـا راه پرهي  شما بوده

كسي است كه زمـين را برايتـان بگسـترد و آسـمان را     

كاخي بيافريد و از آسمان آب فـرو فرسـتاد و بـا آن،    

انواع ثمرات را به وجود آورد تا روزي شـما گردنـد.   

وجود نياوريد،  پس شركاء و همانندهائي براي خدا به

كه چنـين  دانيد ( ) ميدر حالي كه شما (از روي فطرت

  )21و22/(بقره ).كاري درست نيست

   

  قيامت به ايمان ضعف

  اعمال حسابرسي گرفتن ناديده و
 ،آگاهي از وقايع روز رستاخيز و باور قطعي بـه وقـوع آن  

سرپيچي از فـرامين الهـي را از انسـان     ت و جسارتأجر
سلب كرده و او را به انجام اعمالي كه در جهت رضـايت  

ـ وادار مي ،است خداوندي دانـد كـه مالـك    را مـي كند. زي
دسـت هـيچ كـس بـراي      حقيقي در آن روز خداست و از
تـرس از   ،به همـين دليـل   .ديگري، كاري ساخته نيست
از بين رفته و فـرد در پيمـودن    ،سرزنش و قضاوت مردم

  .گرددثابت قدم مي ،راه حق
لْمُلْكُ الْيَـوْمَ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ا� 

ــارِ  ــدِ الْقَهَّ ــهِ الْوَاحِ ــه   .� لِلَّ ــاروئي روزي اســت ك روز روي

ايشـان بـر    شـوند چيـزي از   مردمان ظاهر و آشكار مـي 

شـنوند   فريـاد وحشـتناكي را مـي   ماند. ( خدا پنهان نمي

؟  ) ملك و حكومت، امروز از آن كيست:گويد كه مي

ند يكتـاي  ) از آن خداوكهشود  پاسخ قاطعانه داده مي(

  )16(غافر/چيره و توانا است. 

 بَِما فَيُنَبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ رَبِّكُمْ ِإلَى ثُمَّ أُخْرَى وِزْرَ َوازِرَةٌ تَزِرُال�   

 گناهان بار كس هيچ .�الصُّدُورِ بِذَاتِ عَلِيمٌ إِنَّهُ تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ

 ي همـه  بازگشـت  بعـدها  كشـد.  نمـي  دوش بر را ديگري

 چيزهـائي  از و بود خواهد پروردگارتان سوي به اشماه

 او كـه  چـرا  سـاخت.  خواهـد  آگاهتان ،ايدكردهمي كه

  ).7(زمر/  است. ها سينه در نهفته افكار و اسرار از آگاه

  دلبستگي بيش از حد به دنيا

  :موشي سپردن واقعيت مرگاو به فر
كاهد و روز به روز انسـان را  توجه به سراي آخرت مي زا

در جهت دسـتيابي   تر كرده وهاي دنيوي وابستهينتبه ز
و ممكـن   .داردبه تكاپو وا مي ،هانعمات بيشتر و حفظ آن
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تا حدي پيش برود كه به جاي به خدمت گرفتن نعمـات  
در چنـين   .هـا درآيـد  خـود بـه خـدمت آن    ،در رفع نيازها

 بسيار كـم رنـگ شـده و    ،شرايطي ترس از نافرماني خدا
   .گيردجاي آن را مي ،رزنش مردمترس از قضاوت و س

 بَيْــنَكُمْ وَتََفــاخُرٌ وَزِينَــةٌ َولَهْــوٌ لَعِــبٌ الــدُّنْيَا الْحََيــاةُ أَنَّمَــا اعْلَمُــوا�

ارَ  أَعْجَـبَ  غَيْـثٍ  كَمَثَلِ وَالْأَْولَادِ الْأَمَْوالِ فِي وَتَكَاثُرٌ  ثُـمَّ  نَبَاتُـهُ  الْكُفـَّ

 شَـدِيدٌ  عَـذَابٌ  الْـĤخِرَةِ  وَفِـي  حُطَامًـا  كُـونُ يَ ثُمَّ مُصْفَرا فَتََراهُ يَهِيجُ

ا  الـدُّنْيَا  الْحَيَاةُ وَمَا وَرِضَْوانٌ اللَّهِ مِنَ وَمَغْفِرَةٌ  .�الْغُـرُورِ  مَتَـاعُ  ِإلـَّ
 و آرايـش  سـرگرمي،  بـازي،  تنهـا  دنيا زندگي كه بدانيد

 افـزايش  در يمسابقه و همديگر، ميان در نازش پيرايش،

 كـه  اسـت  بـاران  همچـو  دنيـا  بـس.  و تاس اوالد و اموال

 ســپس آورد،مــي شــگفت بــه را كشــاورزان آن، گياهــان

 و زرد را گياهــان بعــد و كننــد،مــي نمــو و رشــد گياهـان 

 رد گردند.مي پرپر و خرد آنگاه و ديد، خواهي پژمرده

 و آمـرزش  و دنياپرسـتان)  (براي شديدي عذاب آخرت

 زنـدگي  اصـالً  اسـت.  )خداپرسـتان  (براي خدا خشنودي

   )20(حديد/  نيست. فريب كاالي جز چيزي دنيا

 .�أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ َولَوْ كُنْتُمْ فِـي بُـرُوجٍ مُشَـيَّدَةٍ �
يابـد، اگرچـه در    هركجا باشيد، مـرگ شـما را در مـي   

  ).78(نساء/ برجهاي محكم و استوار جايگزين باشيد.

  يددلبستگي را نشا   آن چه را نپايد

  تربيت خانواده
 .اي برخـوردار اسـت  نيـز از اهميـت ويـژه   تربيت خانواده 

امروزه برخي از والـدين در آمـوزش وظـايف و     متأسفانه،
عبـاراتي را بـه كـار     ،به فرزندان ديني)-تكاليف(شخصي

گيرند كه تخم بدبيني و ترس از قضـاوت و سـرزنش   مي
-در همان اوايل دوران كودكي در ذهن پـاك وي  ،مردم
 ،اين بذر با رشد كـودك  ،غافل از اين كه .شوداشته ميك

گفتـار   ،هاي ديگر زندگيبه تدريج رشد كرده و در دوران
اي بـه گونـه  . دهدو رفتار وي را تحت تأثير خود قرار مي

مباني فكري و ديني خود را كنار نهاده و بـا افكـار و    ،كه
رود وآن چه را كـه سرزنشـي   هاي مردم پيش ميخواسته

گيـرد  پي نداشته باشـد مـورد پـذيرش وي قـرار مـي     در 
  غلطو با شعار .نظر از درست يا نادرست بودن آنصرف

  همرنگ جماعت شو  خواهي نشوي رسوا، 

قـدرت تحمـل مالمـت و     بـرد زيـرا  پيش مـي  زندگي را
  .سرزنش مردم را از دست داده است

و  به اوج خـود رسـيده   ،والدين در چنين شرايطي، نگراني
گفتـار و  پردازند كه چـرا و اعتراض از فرزند ميكوه به ش 

 ،. فرزندشان..رفتار و اخالق و حتي طرز لباس پوشيدن و
  .شودها توجهي نميجامعه پسند شده و به نصايح آن

رعايـت نظافـت و نظـم و ترتيـب از      ،به عنـوان مثـال  
ياد  والدين بايد آن را به فرزندان وظايف شخصي است و

تواند هركدام از موارد زير باشد يي آموزش مشيوه .دهند
  .كه پيامدهاي مختلفي خواهند داشت

 و گذاشـته  منـت  ما بر خداوند و هستيم انسان ما – الف
 بكـارگيري  با تا ،است فرموده عطا ما به را شعور و عقل

 بـه  وديگران خود براي مشكلي و كنيم زندگي بهتر آن،

 و نظـم  و پاكيزگي رعايت انسان، وظايف نيايد.از وجود
 كنـيم،  عمل بهتر وظايف، انجام در هرچه است. ترتيب

 هـاي موفقيت به و شده بيشتر ما در مسئوليت احساس

 روح و جسـم  پـرورش  در و يافت خواهيم دست زيادي

   شد. خواهيم موفق خويش،
هـر   فهمانـد كـه در  بـه كـودك مـي    ،اين گونه آمـوزش 

ظف است به رعايت نظافت و نظم و ترتيب. وم ،شرايطي
گري خواه مشاهده شنود خواهد شد،خ ،از انجام وظايف و

   .داشته باشد و خواه نداشته باشد
 داشـته  دوسـت  را تو مردم تا ،باش تميز و پاكيزه -ب

 تا ،كن مرتب را اتاقت نخوانند. نظافتبي را تو و باشند

 سـوي  از تا ،باش منظم ندهند. نامرتب لقب تو به مردم

  ي.نشو هممتّ نظميبي به مردم،
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ي آموزش، انجام وظـايف، منـوط اسـت بـه     در اين شيوه
-كند كه اگر مشـاهده و كودك تصور مي .حضور ديگران

 ،عدم رعايت نظافت و نظـم و ترتيـب   گري نداشته باشد،
ترس از مالمـت   ،و از همان زمان .از اشكال است به دور

   .گيردو سرزنش ديگران در وي شكل مي
 ،وظـايف دينـي   علـيم ت در(ب) به كار گيـري روش دوم  

 ممكن است، پيامدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت و
   .فرد را به سوي نفاق سوق دهد

  مردم  ،اي مذهبي هستيمما خانواده :به عنوان نمونه

مطلع شـوند كـه    اگر .خوانندرا مسلماناني متعهد مي ما

آبرويـي برايمـان بـاقي نخواهـد      ،خـواني تو نماز نمـي 

تا تو  ،صداقت را پيشه كن ،با مردمدر معاشرت  -ماند

  را دروغگو نخوانند و از تو سلب اعتماد نكنند. 

و سنت نبي گرامـي   ،واقعيات را از زبان قرآن ،پس بياييم
تا در پيمودن مسير مسـتقيم قـرب    ،درك كنيم �اسالم
دچار لغزش و انحراف نشـويم و بـا سـربلندي و     الي اهللا،

  إِن شاءاهللا .سرافرازي به سرمنزل مقصود برسيم
��� ������ 	
��� ���� ���	� ��������� ����  

�	��� �� ���� ��������� ����� �����  

 بـه  هستي، ومردم خود سعادتمندي خواهان اگر (دلبندم،

 بـاش  نداشته توجهي ديگران، سوي از مالمت و تشويق

 فرمـوده  تعيـين  خداونـد  كه گونه آن ،را خودتمسير و

  ).زادهمفتي احمد كاك شهيد، يامه(علّ ن).ك طي است،

  

  اسـت  رارهگـذ  انسـان،  كـه  دنيـا،  اين در
  

ــانِ   ــوب مي ــد، و خ ــش ب ــار عقل ــت بك   اس
  

  زمينـــــــي انســـــــانِ روحِ در چـــــــرا
  

  اســـت ناپايـــدار بســـي حـــق، كـــالمِ  
  

ــرا ــر چـ ــي سـ ــدمـ ــر زنـ ــاهي دم هـ   گنـ
  

ــي   ــد،نمـ ــدايش دانـ ــار در خـ   اســـت كنـ
  

  ســـوزجـــان آه و يتـــيم اشـــك چـــرا
  

ــانِ   ــلِ ميـ ــ اهـ ــي لم،اعـ ــاربـ ــت نگـ   اسـ
  

  خاليـــــق جمـــــعِ در مســـــكين چـــــرا
  

  اســـت گســـارغمبـــي و آلـــوده غـــم بـــه  
  

  گيتــــي چــــرخِ ايــــن دامــــنِ در چــــرا
  

ــزان   ــان، خــ ــار در بينوايــ ــت بهــ   اســ
  

  بينـــي صـــدق گـــر هـــا،گفتـــه در چـــرا
  

  اسـت  هـزار  در يـك  دروغ، بـا  نسـبت  به  
  

ــافر، ــانِ در تنـــــ ــلِ ميـــــ   آدم نســـــ
  

  اســـت تبـــاربـــي تبـــاني و اصـــل شـــده  
  

ــرا ــقِ چـ ــين، خُلـ ــعِ در امـ ــق مجمـ   خَلـ
  

ــا     اســت ناســازگار دل، بــه و گشــت فن
  

  فــــراري شــــد تعقــــل زن، از چــــرا
  

  اسـت  عـار  و ننـگ  پوشـش،  كـه  گونه بدان  
  

ــرا ــه چــــ ــمندان يانديشــــ   انديشــــ
  

  اســـت غبـــار و گـــرد عمـــوم، افكـــارِ در  
  

ــرا ــارِ چــــ ــادارِ يــــ ــديمي وفــــ   قــــ
  

ــمن، مكــــر بــــراي     اســــت رازدار دشــ
  

ــول، ــرچمِ تمـــ ــه پـــ ــد انديشـــ   باشـــ
  

ــو   ــي چ ــقِ بين ــو، خُل ــي نيك ــارب ــت من   اس
  

ــذر ــق از ح ــويِ و خُل ــاك خ ــد پ   �احم
  

ــبب   ــازِسـ ــاد سـ ــي فسـ ــماربـ ــت شـ   اسـ
  

  حســـامي اي كـــن كـــم شـــكوه و فغـــان
  

ــو   ــي چ ــه دان ــوردن غص ــار خ ــت نابك   اس
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    :سنّت نبوي

 
 

كُمْ، وَ أَزْكاها عِنْدَ مَليكِكُمْ، وَ أَرفَعِها فـي دَرَجـاتِكُمْ، وَ ال أُنَبِّئُكُم بِخَيْرِ أَعمالِأَ� �قال: قال رسول اهللاِ �عَنْ أبي الدَّرداءِ
ا: بَلَي، قال: وَ يَضْرِبُوا أَعناكُمْ؟ قالوخَيرُ لَكُمْ مِنْ إِنْفاقِ الذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ وَ خَيرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، فَتَضْرِبوُا أَعناقَهُمْ، 

  رمذيتّالرواه  �ذِكرُ اهللاِ تعالي
  

  معني برخي لغات حديث:

      أ به معني خبر. به شما خبر بدهم.بني از ريشه :أُنَبِّئُكُم
 از ريشه زكو به معني پاك شدن. پاكترين. :أَزْكا
 نقره. :فِضَّة         طال. :أَلذَّهب        بلندترين. :أَرفَع
 جمع كلمه عنُق به معني گردن. :أَعنَاق       رخورد كنيد.ب -روبرو شويد :تَلْقَوْا

  

  حديث:  يترجمه 

  فرمود:  �روايت شده است كه گفت: رسول خدا �از ابو درداء

تـان  آيا شما را از بهترين كارتان و پاكترين آن نزد فرمانروا و پروردگارتـان و بلنـدترينش در منزلـت و جايگـاه    «

كنم؟ [عملي كه] برايتان از بخشيدن و انفـاق طـال و نقـره بهتـر اسـت، و هـم       گاه ؤثرترين آن در جايگاه شما] آ[م

چنين براي شما بهتر از آن است كه با دشمنانتان [دشمنان اسالم] روبرو شويد و گردنهايشان را بزنيد و گردنهايتان 

  .»وند متعالرا بزنند[يعني جهاد در راه خدا] عرض كردند: آري. پيامبر فرمود: ياد كردن و ذكر خدا

  

  شرح حديث: 

ـ  ر در آيـات قـرآن   ت و تـدب با دقّ
بــه  �كــريم و احاديــث رســول اهللا

يـابيم كـه در ميـان    سهولت در مـي 
ــادات ــلّ از   ،عب ــداي عزّوج ــر خ ذك
ــ ــژه اهمي ــاه وي ــزا و جايگ اي ت بس

برخوردار اسـت. پروردگـار عـالم در    
بسياري از آيات روح بخـش قـرآن،   
به طـرق مختلـف بـه ذكـر و ذاكـر      
بودن مـؤمن دسـتور داده اسـت. در    

ي احزاب چنين سوره 42و  41آيات 

ــت:   ــده اس ــوا   �آم ــذِينَ آمَُن ــا الَّ ــا أَيُّهَ يَ
ــًرا كَثِيــًرا ــبِّحُوهُ  ؛  اذْكُــرُوا اللَّــهَ ذِكْ وَسَ

ــيلًا ــرَةً َوأَِص ــان! بســيار  � بُْك اي مؤمن

خداي را ياد كنيد (و هرگـز او را  
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ــد) ــدادان و  ؛فرامــوش ننمائي و بام

مگاهان (و در همه وقـت و آن)  شا

   به تسبيح و تقديس او بپردازيد. 

 يسـوره  205 يآيه در همچنين
 بر مجدد تأكيد با متعال خداي اعراف

 اخيـر  قسمت در ذكر، آوردن جاي به

 اهللا ذكـر  به توجهيبي و غفلت از آيه

كَ  وَاذْكُـرْ  � فرمايـد: مي نهي  فِـي  رَبـَّ

 مِـنَ  الْجَهْـرِ  دُونَوَ وَخِيفَةً تَضَرُّعًا نَفْسِكَ

 مِـــنَ تَكُـــنْ َولَـــا وَالĤْصَـــالِ بِالْغُـــدُوِّ الْقَـــوْلِ

ــافِلِينَ ــارت  � الْغَـ  دل در را پروردگـ

 و خـدا)  برابـر  (در فروتني با خود،

ــراس ــته و او) (از هـ  آرام، و آهسـ

 و كـن،  ياد شامگاهان و صبحگاهان

      مباش. غافالن ي زمره از

 اين نهي از غفلـت و دسـتور اهللا  
اي مهـم و حيـاتي   به اندازه ،به ذكر

است كه خداوند منّان ذكـر نكـردن   
عبــد و در نتيجــه فرامــوش كــردن 

اش را موجــب خداونــد توســط بنــده
فاسق شدن او دانسته است. خداوند 

ي حشـر چنـين   سـوره  19ي در آيه
ذِينَ نَسُـوا �فرمايد: مي َولَا تَكُونُـوا كَالـَّ

ــ  ــاهُمْ أَنْفُسَـ ــهَ فَأَنْسَـ ــمُ اللـَّ ــكَ هُـ هُمْ أُولَئِـ
و همسان كساني نباشـيد   � الْفَاسِـقُونَ 

كه خدا را از ياد بردند، و خدا هم 

خودشان را از ياد خودشـان بـرد !   

آنــان بيــرون رونــدگان (از حــدود 

شرائع الهي) و خارج شوندگان (از 

     ي ايمان) هستند. رهيدا

-بنـده  به دستور ضمن متعال اهللا
 را خداي كرذ بسيار كه اين براي اش
 رستگاري موجب را آن آورد، جاي به

-مي قيامت و دنيا در مؤمن سعادت و
 ديـن،  راه مجاهدان به خطاب و داند

 كـافران،  و معاندين گروه با مقابله در

 حـل  راه موفقيتشان، و پيروزي براي

-مـي  نشـان  اهللا ذكر و درپايداري را
-سوره 45 يآيه در منان خداي دهد.
ذِينَ  أَيُّهَـا  يَـا � ت:اس فرموده انفال ي  الـَّ

 اللَّهَ وَاذْكُرُوا فَاثْبُتُوا فِئَةً لَقِيتُمْ إَِذا آمَنُوا

ــًرا ــمْ كَثِي ــونَ لَعَلَُّك ــان! اي  � تُفْلِحُ  مؤمن

 دشـمنان  (از گروهي با كه هنگامي

 شـديد،  روبـرو  كـارزار)  ميدان در

 و نكنيـد)  فـرار  (و نمائيـد  پايداري

 و تقـدر  (و كنيد ياد را خدا بسيار

 پـيش  را او عهـد  بـه  وفاي و عظمت

 زاريـش  و تضـرّع  بـه  و داريد چشم

 (در و پيـروز  دنيـا)  (در تا بخوانيد)

    شويد. رستگار آخرت)

خداي سبحان براي اهل ذكـر از  
ــده  ــرد، وعـ ــلمانان زن و مـ ي مسـ

ــره  ــان و به ــرت گناه ــدي از مغف من
ــا عنايــت   ــه آنه ــزرگ را ب اجــري ب
فرموده است. اهللا متعال در قسـمت  

ي احـزاب ايـن   سوره 35ي آخر آيه
بشارت بزرگ را بـه زنـان و مـردان    

ذاكر داده و فرمـوده اسـت:    مسلمانِ

 وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيًرا وَالـذَّاكِرَاتِ  ...�
 ... �أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِـرَةً َوأَجْـًرا عَظِيمًـا  

و مردانــي كــه بســيار خــدا را يــاد 

ر خـدا را  كنند و زناني كه بسيامي

ي  خداوند بـراي همـه   كنندياد مي

آنان آمرزش و پـاداش بزرگـي را   

  .فراهم ساخته است
خداي سبحان براي جدا سـازي  
صف مؤمنان از منافقان، به آنان امر 
فرموده كه برخالف گروه و جماعت 
منافقين، اهل ايمـان راسـتين بايـد    
ذكر خدا را در هـيچ حـالي فروگـذار    

يوي و خـانواده  نكرده و نبايد امور دن
و فرزندان، آنـان را از ايـن فضـيلت    
عظيم دور سازد و در نتيجه خسران 

. نماينـد و ضرر ابدي را متوجه خـود  
ــ ي ســوره 9ي ان در آيــهخــداي منّ

يَـا أَيُّهَـا  �فرمايـد:  منافقون چنين مي
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ َولَا أَْولَادُكُمْ 

اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ َذلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ عَنْ ذِكْرِ 
اي مؤمنان! اموالتـان و    � الْخَاسِرُونَ

اوالدتان شما را از يـاد خـدا غافـل    

نكند. كساني كـه چنـين كننـد (و    

اموال و اوالدشان، آنان را سرگرم 

ــان   ــغول دارد) ايش ــود مش ــه خ و ب

   زيانكارند. 

 مهربان و رحيم پروردگار كالم از

 تـوان مـي  ايمانـدار  انسـان  هب خطاب

 اهللا صـورتي  در تنها كه گرفت نتيجه
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 آثار و بركات از و كرد خواهد ياد را ما

 خـواهيم  مندبهره كردن ياد اين خير

 شـكرگزاري  بـا  و كرده ياد او كه شد

 و تبارك خداوند ياد و ذكر و هانعمت
 در و ننمــاييم نعمــت كفــران تعــالي،

 اونـد خد نگيريم. راقر كافران يزمره

 بقــره يســوره 152 يآيــه در انمنّــ

 أَذْكُـرْكُمْ  َفـاذْكُرُونِي � اسـت:  فرموده

 مـرا  پـس  �تَكْفُـرُونِ  َولَـا  لِي َواشْكُرُوا

 و عبــادت و طاعــت (بــا كنيــد يــاد

 و زبــان و دل بــه معاصــي، از دوري

 انفس، و آفاق در سير و قدم، و قلم

 مـن)  قدرت و عظمت كشف جهت

 اعطـاء  (بـا  مكن ياد را شما نيز من تا

 و سـعادت  ابـواب  گشايش و ثواب

 قدرت و پيروزي ي ادامه و خيرات

 كنيد سپاسگزاري من از و نعمت) و

 شــكرگزار كــردار، و گفتــار بــا (و

 مـن  از و باشـيد)  مـن  احسان و انعام

ــد ناسپاســي ــاي (و مكني ــرا نعمته  م

      مگيريد). ناديده

 شويممي متوجه گذشت، آنچه بر بنا

 خداونـد  دائمـي  و سـتمر م ياد و ذكر كه

 چنان از اسالم، سمقد شريعت در يكتا

 بـر  كه است برخوردار اهميتي و جايگاه

 زيـرا  دارد. برتـري  ديگر عبادات يهمه

 و خـدا  يـاد  بـراي  تنهـا  عبادات يهمه
 خـداي  گيـرد. مـي  صـورت  او به بتقرّ

 عنكبـوت  يسوره 45 يآيه در مهربان

 الْكَِتـابِ  مِنَ يْكَإِلَ أُوحِيَ مَا اتْلُ � فرمايد:مي

 الْفَحْشَــاءِ عَــنِ تَنْهَــى الصَّــلَاةَ إِنَّ الصَّــلَاةَ وَأَقِــمِ

هِ  وَلَـذِكْرُ  وَالْمُنْكَرِ هُ  أَكْبَـرُ  اللـَّ  مَـا  يَعْلَـمُ  وَاللـَّ

 آنچـه  بخـوان  پيغمبر!) (اي   � تَصْنَعُونَ

 تـو  به قرآن) (آسماني كتاب از كه را

 كـه  چنـان  را نماز و است، شده وحي

 را) (انسـان  نماز مسلّماً دار. برپاي ايدب

 ناپسند كارهاي از و بزرگ گناهان از

 قطعـاً  و دارد،مـي  بـاز  شـرع)  نظر (در

ــر ــدا ذك ــاد و خ ــر (از اهللا ي ــز ه  چي

 و اســت، بزرگتــر و واالتــر ديگــري)

 كارهـائي  چه شما كه داندمي خداوند

 را جزايتان و سزا (و دهيدمي انجام را

    داد). خواهد

 بــه دســتور از بعــد كــريم قــرآن

 بـه  امر و نماز ياقامه و كتاب تالوت

 خداونـد  ذكـر  منكر، از نهي و معروف

 عبادات جمله از عبادتي، هر از برتر را

 همانگونـه  و اسـت.  دانسته شده ذكر

 بـراي  عبـادات  تمـام  شـد،  گفتـه  كه

 گيـرد. مي صورت اهللا ذكر و يادكردن

 هـر  از مهمتر و برتر خدواند ذكر پس

  است. يعبادت
 و نشـانه  بيـان  در رحمان خداوند
 از را آنـان  خـرد،  صاحبان خصوصيت

 ديگـر  بـه  كنـد، مي معرفي ذكر اهل

 خـداي  ذكـر  اهل كه كساني عبارت،

 و خرد صاحب واقع در هستند، بزرگ
 يآيه در هستند. كامل و پاكيزه عقل

 خلـق  خداوند عمرانآل يسوره 190

-نشانه را روز و شب و زمين و آسمان
 اين درك و دانسته خويش قدرت ي

 اولــوا« بــه نيــز را هــانشــانه و آيــات

 عقـل  و خرد صاحبان يعني »االلباب

 و هــوا يشــائبه از دور بــه و خــالص
 در ادامـه  در و دهدمي نسبت هوس،

 ايـن  مصـداق  معرفـي  در 191 يآيه

 همـه  در آنـان  فرمايـد: مي خرد، اهل

 فِـي  إِنَّ �هستند. خداوند ذكر اهل حال

 اللَّيْـلِ  وَاخْتِلَـافِ  وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ

 در مسـلّماً   � الَْألْبَابِ لِأُولِي لĤَيَاتٍ َوالنَّهَارِ

 و منظّم و غريب و (عجيب آفرينش

 و آمـد  و ،زمـين  و آسمانها مرتّب)

 ،روشـني  و تاريكي و (پياپي، رفت

 روز، و شــب درازي) و كوتــاهي و

 يبــرا (آشــكار دالئلــي و هــا نشــانه

 دانش و كمال و آفريدگار شناخت

 است. خردمندان براي او) قدرت و

ــبحانه اهللا  ــالي و س ــه تع ــدگان ب  بن

 پايـان  در دهدمي دستور خود راستين

 و پنجگانـه  نمازهـاي  چـون  عبادتي
  شوند. مشغول خدا ذكر به جمعه، نماز
 چنين نساء يسوره 103 يآيه در

ــده ــت: آم ــإِذَا� اس ــيْتُمُ َف ــلَا قََض  ةَالصَّ
ــاذْكُرُوا ــهَ فَـ ــا اللـَّ ــوًدا قِيَامًـ  وَعَلَـــى وَقُعُـ

 إِنَّ الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا اطْمَأْنَنْتُمْ فَإَِذا جُنُوبِكُمْ

ــلَاةَ ــتْ الصـَّ ــى كَانَـ ــؤْمِنِينَ عَلَـ ــا الْمُـ  كِتَابًـ
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 پايــان بــه را نمــاز هرگــاه   � مَوْقُوتًــا

 و نشسته و ايستاده را خداي برديد،

 ي همـه  در (و افتـاده  پهلوهايتـان  بر

 در حّتي (و كنيد ياد احوال) و حال

ــار كشـــاكش ــاگرم و روزگـ  گرمـ

 خـدا  و گوئيد خدا ،كشتار و كشت

 و (تــرس كــه هنگــامي و جوئيــد)

 باز را خود آرامش و) نماند هراسي

 و كمـال  و تمـام  (به را نماز يافتيد،

 داريــد. برپــاي مشــخّص) وقــت در

 و فــرض مؤمنــان بــر نمــاز بيگمــان

      است. معين و معلوم اوقات داراي

 يســوره 10 يآيــه در همچنــين
 از بعـد  مهم امر اين به خداوند جمعه

 اكيد و صريح دستور جمعه نماز اتمام

ــإَِذا � اســت: فرمــوده ــلَاةُ قُِضــيَتِ فَ  الصَّ

 فَضْـلِ  مِـنْ  َوابْتَغُـوا  الْأَرْضِ فِي فَانْتَشِرُوا

ــهَ وَاذْكُـــرُوا اللَّـــهِ  كُـــمْلَعَلَّ كَثِيـــًرا اللـَّ

 خوانـده  نمـاز  كـه  آنگـاه    � تُفْلِحُونَ

 بـه  و گرديد پراكنده زمين در شد،

 و برويــد خــدا روزي و رزق دنبــال

 يـاد  بسـيار  زبان) و دل (با را خداي

    شويد. رستگار كه اين تا كنيد،
 عملـي  و قولي يسيره و سنت در

 بسـيار  تأكيـد  ،ذكـر  بـر  نيز �پيامبر

  است. شده فراواني
 بخـاري  صحيح رد كه حديثي در

 چنــين �خــدا رســول اســت، آمــده

ــوده ــد:فرم ــي  « ان ــي موس ــنْ أَب عَ
قـال: مَثَـلُ  �عنْ النبّيِّ �الْأَشعَريِّ

الَّذي يَذكُرُ رَبَّهُ وَالّـذي ال يَـذكُرُهُ،  
تِ   ابوموسـي  از »مَثَلُ الحَـيِّ وَالْمَيـِّ

 �گرامـــي پيـــامبر از �اشـــعري

 مانند و مثل فرمود: كه شده روايت

-مـي  ياد را وردگارشپر كه كسي

 كنـد، نمي ياد را او كه كسي و كند

  است. مرده و زنده حكايت همچون
-رحمـه -امام ابن قيم الجـوزي  

در كتـــاب ارزشـــمند مـــدارج  -اهللا
السالكين در اين زمينه چنـين آورده  

وَ هُوَ روحُ األَعمالِ الصّالِحَةِ. «است: 
، كـانَ فإِذا خَال العَملُ عَـنِ الـذِّكرِ  

 يعنـي » فيِـهِ  الذّي ال رُوح كَالجَسَدِ

 و نيــك اعمــال جــان و روح ،ذكــر

 از عمـل  كـه  وقتـي  است. پسنديده

 و جسـم  ماننـد  باشـد،  تهـي  خدا ياد

 در روح و حيـات  كـه  است جسدي

  نباشد. آن

در صحيح مسلم روايتي ديگر به 
مَثَـلُ  «همين مضمون آمـده اسـت:   

البَيْتِ الَّذي يَذكُرُ اهللاَ فيـهِ وَالبيـتِ  
ال يَذكُرُ اهللا فيـه، مَثَـلُ الحَـيِّ الّذي 

ــتِ  مثــل و حكايــت يعنــي». وَالْمَيِّ

 ياد خداوند نام از آن در كه ايخانه

ــه و شــودمــي ــادي كــه ايخان  از ي

 حكايـت  هماننـد  شود،نمي خداوند

  است. مرده و زنده

 پس با دقت در دو حديث شريف
يابيم كـه  به خوبي در مي ذكر شده،

ي آن تـا  امهحيات واقعي انسان و اد
سرمنزل سعادت، به ذكـر و يـاد اهللا   

 ايمتعال بستگي دارد. قلب و خانـه 
كــه خــالي از يــاد و ذكــر پروردگــار 

اي نبـرده  باشد، از حيات واقعي بهره
هـا و چنـين   و صاحبان چنـين قلـب  

ــه ــش  خان ــه آرام ــاه ب ــايي هيچگ ه
نخواهند رسيد. چرا كه اهللا متعال در 

است: ي رعد فرموده سوره 28ي آيه
ــذِكْرِ  � ــوا وَتَطَْمــئِنُّ قُُلــوبُهُمْ بِ الَّــذِينَ آمَنُ

آن   � اللَّهِ َألَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَـئِنُّ الْقُلُـوبُ 

ــي  ــان م ــاني كــه ايم ــد و  كس آورن

ــكون و    ــدا س ــاد خ ــا ي ــان ب دلهايش

كند. هان! دلهـا بـا    آرامش پيدا مي

ــي   ــدا آرام م ــاد خ ــد (و از  ي گيرن

ــدا و   ــدرت خ ــت و ق ــذكّر عظم  ت

ــاي     ــب رض ــادت و كس ــام عب انج

   كنند).  يزدان اطمينان پيدا مي

ــديثي در ــر ح ــه ديگ ــنن در ك  س

 خـوانيم: مـي  چنـين  شده، وارد ترمذي

 قـال:  رَجُالً أَنَّ �بَشرٍ بنِ عَبدُاهللاِ عَنْ«

 قَـدْ  الْإسـالمِ  شـرائِعَ  إِنَّ اهللاِ، رسولَ يا

 ،به أَتَشَبَّتُ بِشَيءٍ فَأَخْبِرْني عَلَيَّ، كَثُرَتْ
 ».ذِكْرِاهللاِ مِنْ رَطْباً لِسانَكَ يزالُ ال قال:

 كـه  شده روايت �بشر بن عبداهللا از
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ــي ــرض شخص ــرد: ع ــول اي ك  رس

 فزونـي  من بر شرعي تكاليف �خدا

 يهمه انجام توان من [و است گرفته

 تـا  بفرمـا  مـن  به چيزي ندارم] را آنها

 حضـــرت آن زنـــم. چنـــگ آن بـــه

 ذكر از زبانت پيوسته كه اين فرمود:

 خداونـد  [پيوسته باشد. تَر خدا ياد و

  كني]. ياد را

 صحيح روايت به ديگر حديثي در

ــلم، ــالس مس ــل و مج ــر، محاف  ذك

 رحمت جلب و مالئكه حضور موجب

 سعيد أَبي عَنْ« اسـت.  الهي آرامش و

 ال �اهللا رسـولُ  قالَ قال: �الخُدريِّ
تْهُمُ  إِلّـا  اهللا يَـذكُرونَ  قَومٌ يَقعُدُ  حَفـَّ

 نَزَلَـتْ  وَ الرَّحْمَةُ غَشِيَتْهُمُ وَ ائِكَةُ،الْمَلَ

 فـيمَنْ  اهللاُ ذَكَـرَهُمُ  وَ السَّكينَةُ، عَلَيْهِمُ

ــدَهُ  �خـــدري ابوســـعيد از ».عِنْـ

 �اهللا رسـول  كـه  است شده روايت

 يـاد  بـراي  كـه  گروهي هر فرمود:

-مي هم گرد خداوند ذكر و كردن

 فـرا  را آنهـا  دور فرشـتگان  نشينند،

 در را آنان الهي رحمت و گيرندمي

 فـرود  هاآن بر آرامش و گيردمي بر

 مقـربين  ميـان  در خداوند و آيدمي

  كند.مي ياد آنان از خود درگاه

شرح و توضيح بيشتر اين حديث 
شريف را در حديثي ديگر از رسـول  
خدا كه در صحيح مسلم روايت شده 

كنيم كه البته بـه  است، جستجو مي

، علت طـوالني بـودن مـتن حـديث    
  كنيم:تنها به ذكر معني آن اكتفا مي

روايـت نمـوده كـه     �ابوهريره«

 يفرمود: خداونـد فرشـتگان   �پيامبر

بـر [فرشـتگان حـافظ]     نار افزودسي

-دارد كه مجالس ذكر را جستجو مي

كنند. اگر مجلس ذكري را يافتند، بـا  

نشـينند و همـديگر را بـا    اهل آن مـي 

گيرند تـا ايـن كـه    بالهاي خود فرا مي

ي بين آنهـا و آسـمان دنيـا پـر     اصلهف

شـود. چـون [مـؤمنين اهـل ذكـر]      مي

پراكنــده شــدند. [فرشــتگان] عــروج 

-كنند و به سوي آسـمان بـاال مـي   مي

رونــد. خداونــد متعــال ـ كــه دانــاتر   

پرســد؟ از كجــا از آنــان مــي -اســت

كننــد: از نــزد ايــد؟ عــرض مــيآمــده

بندگانت در زمين كه تو را به پاكي و 

كردند و ال الـه اال اهللا و  مي بزرگي ياد

گفتنـد و از  حمد و ستايش تـو را مـي  

  كردند.بارگاهت طلب مي

 هنـد؟ خوامي چه من از فرمايد:مي

-مـي  را تـو  بهشـت  كننـد: مـي  عرض

  خواهند.

 انـد؟ ديـده  مـرا  بهشـت  آيا فرمايد:مي

  خير. پروردگارا، كنند:مي عرض

 [چـه  است چگونه پس فرمايد:مي

 مـرا  بهشـت  اگر دند]كرمي پيدا حالي

  ديدند؟مي

 چنين] [هم آنان و كنند:مي عرض

  برند.مي پناه تو به

 پناه من به چيزي چه از فرمايد:مي

  برند؟مي

ــرض ــي ع ــد:م ــارا كنن  از پروردگ

  جهنم. آتش

 مـرا  جهـنم  آتـش  آيـا  فرمايـد: مي

  اند؟ديده

   خير. كنند:مي عرض

 [چـه  است چگونه پس فرمايد:مي

 مـرا  جهـنم  اگـر  دند]كرمي پيدا حالي

  ديدند؟مي

 تـو  از چنـين]  [هم كنند:مي عرض

  طلبند.مي بخشايش

ــي ــد:م ــان فرماي ــيدم. را آن  بخش

 برآورده و داشته روا را ايشان خواسته

 پنـاه  مـن  بـه  آن از كه آنچه از و كردم

  دادم. پناه آنان به جستند،مي

 عـرض  فرشـتگان  گفت: �پيامبر

 اينـده ب كه فالني پروردگارا، كنند:مي

 است. آنان ميان در است، كارگنه بس

  نشست. آنان با و گذشتمي راه از
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 بخشـيدم.  هـم  را او فرمايـد: مي اهللا

 شـان نشينهم كه هستند گروهي آنان

   شود.نمي بختنگون

اي از امـام  در اين جا بـه جملـه  
-اشـاره مـي   -اهللارحمـه -تيميه ابن

ةٌ مَـن لَـم  «كنيم:   إِنَّ في الدُّنيا جَنـَّ
ةَ اآلخِـرَةِ    در» يَدخُلها ال يَدخُلُ جَنـَّ

 اگـر  كه دارد وجود بهشتي دنيا اين

 هم قيامت در نشود، آن وارد كسي

 بهشت اين [و شود.نمي بهشت وارد

  است]. متعال اهللا ياد و ذكر دنيا

در پايان اين مقال و بـه عنـوان   
حسن ختام به چنـد مـورد از اذكـار    

ـ   نبوي اشاره مـي  ككنـيم كـه تمس 
جستن به آن را به اصـحاب و امـت   

  خود توصيه فرموده است:
قال: قالَ رسُول  �عَنْ أَبي هُرَيرَةَ -1
لِأَنْ أَقُولَ: سُبْحانَ اهللاِ، وَالْحَمْدُ : «�اهللا

لِلّهِ، وَ ال إله الّا اهللاُ، و اهللاُ أَكبر، أَحَبُّ 
مْسُ   (رواه » إلَيَّ مِمّا طلعـت عليـه الشـَّ

 كه شده روايت �ابوهريره ازمسلم) 

 و اهللا سـبحان  اينكـه  فرمود: �پيامبر

 بر را اكبر اهللاُ و اهللا الّا اله ال و الحمدهللا

 كـه  آنچه هر از من براي آورم، زبان

-دوسـت  كند، طلوع آن بر خورشيد

  است. ترداشتني

قال: قالَ لي رسُولُ  �ذَرٍّعَنْ أَبي -2
ليَ : أَال أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِ�اهللاِ

اهللاِ؟ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إليَ اهللا: سُبْحانَ 
 �ابـوذر  از (رواه مسلم)اهللاِ وَ بِحَمْدِهِ. 

 مـن  بـه  �پيـامبر  كـه  شـده  روايت

 تـرين داشـتني دوسـت  از آيا گفت:

 خبـر  شـما  بـه  خداوند نزد در سخن

ــدهم؟ -دوســت و تــرينمحبــوب ب

 خداونـد  نزد در سخن ترينداشتني

  است. »مدهبِح و اهللا سبحان«

قال:  �عَنْ أَبي موسي االَشعَريِّ -3
: أَال أَدُلُّكَ عَليَ �قالَ لي رسُولُ اهللاِ

كَنْزٍ مِنْ كُنوُزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ بَليَ يـا  
رَسُول اهللاِ، قالَ: ال حَوْلَ وَال قَوَّةَ إلّـا  

ــاهللاِ.  ــه)(متفـــقبِـ  ابوموســـي از عليـ

 �پيامبر كه شده روايت �اشعري

 از گنجـي  به را تو آيا فرمود: من به

 شــوم؟ رهنمــون بهشــت هــايگــنج

 اهللا. رسـول  يـا  آري كـردم:  عرض

ال حَـوْلَ وَال قَـوَّةَ   گفتن آن فرمود:
   است. إلّا بِاهللاِ

 رسُول قالَ قال: �هُرَيرَةَ أَبي عَنْ« -4

 اللِّسـانِ،  عَلَـي  خَفيفَتانِ كَلِمَتانِ :�اهللا

 إلـيَ  تـانِ حَبيبَ الْميـزانِ،  فـي  ثَقيلَتانِ

 سُـبحانَ  بِحَمْدِهِ، وَ اهللاِ سُبحَانَ الرَّحمنِ:

 �ابـوهريره  از عليـه) (متفق»الْعَظيمِ اهللاِ

ــت ــده رواي ــه ش ــامبر ك ــدا پي  �خ

-[گفـتن  كه است عبارت دو فرمود:

 تـرازوي  در و سـبك  زبـان  بـر  شان]

ــال ــنگين اعم ــزد در و س ــد ن  خداون

بحانَ  هسـتند:  داشتنيدوست اهللاِ سـ و 

دمبِح،بحانَ هظيمِ. اهللاِ سالْع  

 كـه  است ضروري نكته اين ذكر

 هسـتند.  فـراوان  سنت در وارده اذكار

 حـاالت  بـراي  رحمـت  و نـور  پيامبر

 جملـه  از زنـدگي،  تحوالت و مختلف

 مسـافرت  خـواب،  هنگام نماز، از بعد

 خـود  امت به را مخصوصي اذكار و...

 بـراي  مؤمنين كه است داده آموزش

 مراجعــه اذكــار بكتــ بــه آنهــا فهــم

 كتاب آنها مشهورترين از كه فرمايند

 امــام ينوشــته »الْأذكــار« ارزشــمند

 أَلْوابِـلُ « كتـاب  چنينمه و �نووي

 ينوشـته  »الطَّيـبِ  الْكَلمِ منَ الصيب
  باشد.مي الجوزيه القيمابن امام

در پايان از خداوند منّان مسـألت  
داريم كه توفيق ياد و ذكرش را بـه  

ي ما عطا فرموده و بـا رحمـت   همه
ي ذاكـرين  اش، ما را در حلقهواسعه

  راستينش بپذيرد.

والسالم علي من اتبع اهلدي
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 يخـانواده  و ايـران،  يشده مار و تار شاهنشاهيِ قايايب
 �عمـر  زمـان  در آنكـه  از پس اموي، يشده ذوب اشرافي

 پيـاده  خطر با نيز دومي و داد دست از را خود موجوديت اولي

 يخفته بخت آفتاب و بود مواجه ديوان سيستم نهايي شدن
 كـه  افتادند تالش به ديد،مي نزديك نهايي سقوط به را خود

 .كنند جلوگيري اميد يروزنه آخرين شدن بسته از
اي سـاده و  اين مطلب توضيح چنداني ندارد، فقط اشاره

كردن سيستم است از پيدا  كوتاه به اين مطلب، كه عبارت
 در سـال  عمـر تقريبـاً   حضرت كه آنچه طبق. ديوان نهايي

تمـام  : آخر عمر خود فرموده است، طرح ديوان اين بود كه
آن زمان موجـود بـود، بـه     اسالمي يجامعهدر آنچه را كه 

طور مساوي در بين تمام مسلمانان تقسيم شود. كه عبارت 
 فيهـا  دعأَ ال َأن هممـت  إِنّـي « :ايـن بـود   �حضرت عمر

فراءص ال و يضاءِإّلا ب ّمُتهينَ قَسالنّاس ب.« 
 و زرد هـيچ  اسـالمي،  سـرزمين  در كـه  است آن تصميم
 و طـال  يسـكه  :يعنـي  اسـت،  كنايه سفيد و زرد – سفيدي
 موجودي و ثروت تمام منظور و بود، زمان آن سكه كه نقره،

 آنها ينكها مگر گذارم،نمي باقي را ،-است بوده اسالمي عالم

 .كنم تقسيم مسلمانان بين در را
 مـورد  در بـود،  آن بر واقف �عمر حضرت كه تصميمي

 گرفته انجام و صورت وسيعي العادهفوق فعاليت و تالش آن

 ايجامعـه  اگـر  بـود.  مشكل تصميم اين كردن عملي و بود،

 كشـيده  آن دور بـه  مـرز  و باشد جغرافيايي محدوديت داراي

 افـراد  تعـداد  و خـود  سـرزمين  مسـاحت  بتواني و باشد، شده

 تا باشد، آساني كار است ممكن كني، محدود را خود جمعيت

 تعـداد  تـا  بكنـي  تالش و بكشي زحمت آن براي سالي چند

 دسـت  بـه  را جامعـه  آن درآمـد  و ثـروت  و جمعيـت  و افراد

 داشـته  وجود ايجامعه در اسالم اگر كه دانيممي اما بياوري،

 را سـرزمين  از ايقطعـه  كه گيردمين تصميمي چنين باشد،
 بگويـد  و نمايـد  معين جامعه آن هايانسان از تعدادي براي

 كـاري  بشـريت  بـاقي  به ديگر و هستند چشمي نور اينها كه

 و ملتـي،  از طرفـداري  و نظـري  تنـگ  اينگونه باشد. نداشته
 اسـالمي  يانديشـه  فكـرو  بـا  ديگر، هايملت به توجهيبي

 و هسـتند  يكـي  همـه  بشريت اسالم نظر در نيست. سازگار
 تنهـا  امـا  است. بشريت كل نجات براي كند،مي كه تالشي

-مي مسلمان تردزو كه فردي كه است آن هست، كه چيزي
 جـان  و مال كه كند،مي پيدا تليؤمس سايرين برابر در شود،

 برتـري  و ليتضاف كند. فدا هاانسان باقي نجات براي را خود

 جـان  :اسـت  ايـن  در فقط شوند،مي مسلمان زودتر كه آناني

 زودتـر  چـون  اينكه نه !انسانها ميان در كردن فدا مال بازي،

 آنهـا  مشـغول  را خـود  تنها بايد اسالم پس اند،شده مسلمان

 و بشـريت  به كاري ديگر و نمايد، آماده و بسازد را آنها و كند
 .باشد نداشته مردم بقيه

 حـالي  در سـت، ا اينگونه اسالم يبرنامه چون حال، بهر

 مشخصـي  مرز يافت،مي گسترش اسالمي جامعه بمرتّ كه

 نيـز  كـاري  چنان بايد نبود، معين و محدود جمعيت نداشت،

 كـرد،  اشـاره  بدان �عمر حضرت كه را آنچه و گيرد انجام

 گرفتـه  نظـر  در امـت،  درآمد و ثروت مجموع كه شود، پياده

 آنگـاه  و شـود  روشـن  دقيق نيز جمعيت آن دنبال به و شود،

 بـر  را درآمـد  و ثـروت  يمجموعـه  يعنـي:  شود. پياده برنامه

 يـك  همـه  كه ايگونه به كند، تقسيم امت افراد يمجموعه

 و كم و شود، عايدشان اموال تقسيم مساوي طور به و اندازه

  عمر حضرت هدف

 نديوا تشكيل از
 اهللارحمهزادهمفتي احمد كاك شهيد

 نوار از شده پياده متن
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-سـرزمين  جغرافيايي مساحت بمرتّ چون باشد. نداشته زياد
 ثروت زني نسبت همان به و يافتمي گسترش اسالمي هاي

 نيز درآمد و ثروت نسبت كه بود طبيعي بود، تغيير در درآمد و

 بـه  كـه  جمعيتـي  مقـدار  آن كه نيست الزم چون يابد، تغيير

 به نيز درآمد و ثروت مجموع د،شومي افزوده اسالم سرزمين

 يبقيـه  كـه  ايشـيوه  به و باشد داشته افزايش نسبت همان
 شـود،  تقسـيم  رادافـ  بـين  در داراست، را آن اسالم سرزمين

 در مرتب نسبت كند. دريافت خودش سهم اندازه به هركسي

 دبـو  كـرده  آماده طوري را شرايط اين، وجود با اما بود، تغيير
    .يابد قتحق امر اين ديوان نام به دستگاهي واسطه به

 هـاي فعاليـت  كـه  بـود  دسـتگاهي  :ديـوان  دستگاه

 به را ثروت آن بتوان تا كرد،مي تنظيم را المالبيت اقتصادي

 بسـياري  كـار  .كنـد  تقسـيم  مسلمانان ميان در مساوي طور

 چنـان  �عمر حضرت .بود رسيده آنجا به تا بود، داده انجام

 ديـوان  مورد در كه را آنچه بتوان ديگري سال كردمي تصور

 .گيرد انجام و عملي ،دارد خود ذهن و تصور در
 امـا  .تشـكيالتي  ياداره و دسـتگاه  ي:يعنـ  اساسـاً  ديوان

 و كـرد، مـي  دنبـال  كـه  را هـدفي  و داشت ديوان كه روحي
 داشـت،  نظر در ديوان مورد در �عمر حضرت كه ايبرنامه

 انقالبـيِ  تكـان  يـك  اقتصـادي،  سيستم يك از: بود عبارت

 بـه  بيشـتر  ديـوان  يكلمـه  بنابراين، جامعه. براي اقتصادي

 اسـت  درست ،نشد پياده نيز عمالً كه مطلبي روح آن معناي

 چـون  تشـكيالت.  و دسـتگاه  آن بـراي  تـا  شـود،  برده بكار

 آن بـراي  بـود  ايوسيله بود، قالبي فقط تشكيالت و دستگاه

 .اقتصادي تكان آن از بود عبارت كه محتوي
 دهـد،  انجـام  داشـت  نظـر  در عمـر  حضرت كه آنچه اما

 دو حقيقـت  در كردنـد. مي مخالفت آن با مسلمانان از بعضي

 از عمـر  حضـرت  كـه  هـدفي  كامل رطو به شد، باعث عامل

 سيسـتم  همـان  بـه  (كـه  داشـت،  ديوان تشكيالت تأسيس

 :نشود عملي و نهائي ديوان)، ميگوئيم اقتصادي
 آن اعـالم  از كه ،�عمر حضرت خود شهادت يكي -1

 .شد شهيد بود، نگذشته سالي تصميم
 بـانظر  مسـلمانان  از برخـي  كـه  بـود  آن ديگر، يكي -2

   بودند. مخالف عمر حضرت

-مـي  .بود نيز مخالفت اما بودند، بسيار نيز موافقين البته
 و مهـاجرين  جماعـت  بـا  يعنـي  أَالمـر  أُولي با مدتي بايست
ـ  و بودنـد،  شـورا  اعزاي كه انصار، كـه  داشـتند  را آن تاهلي 

 نظر در كه سيستمي و حركت با تا شود، كار كنند، اظهارنظر

 .شوند همراه و موافق كند، پياده داشت
 تمـام  بتوانـد  كـه  شـد  آن از مـانع  عمر حضرت شهادت

 قطعـاً  كـه  بكنـد،  نظريـه  و تصـميم  اين متوجه را مسلمانان

 .شود اجرا بايستمي و اسالمي، صددرصد است نظري
 با عمر، حضرت نظر اين آيا كه دهيم توضيح مقداري اما

 اقتصـاد  كلـي  سيسـتم  كلـي  نظـام  با و اسالمي اقتصاد روح

 خير؟ يا بود سازگار اسالمي،
-كلمه همان ساده طور به اسالمي، اقتصاد روح مورد در
 مطلـب  و بكنم اشاره كرديم بحث آن از بسيار قبالً كه را اي

 استضـعاف  و طرفي از اتراف اسالمي، يجامعه در كه آنست

 :كـه  سـت ا ايـن  مطلـب  روح شـود.  برچيـده  ديگـر  طرف از
 بسـر  تنگدسـتي  در جمـاعتي  و نباشند خوشگذران جماعتي

 كـه  شـود مـي  مشاهده .است اين اسالمي اقتصاد روح .برند

 بـراي  ايبرنامـه  يا نظامي سيستمي، از كه آن از قبل اسالم

 رسـالت  شـروع  يمرحلـه  اولين همان در كند، مطرح جامعه

 مشـغول  فقـط  اسـالم  حياتش، يلحظه آخرين تا �محمد

 اتراف كه مادي امتياز چه است. امتيازداران با مبارزه و جنگ

 سـت ا آن مهـم  اسـت.  استكبار كه معنوي امتياز چه و است،

 رفتن بين از عامل خصوصيت دو اين و ببرد. بين از را آن كه

 .است اسالم اجتماعي روح و اسالمي، اقتصادي روح
 بـين  از و است، اقتصادي روابط براي اتراف بردن بين از

 الغرض، است. اخالقي و اجتماعي روابط براي استكبار بردن

 روشي آن راستاي در كه حركتي هر و كاري هر كه مبينيمي

 نتيجـه  در و ببـرد،  بـين  از را استضـعاف  و اتـراف  كـه  باشد،

 چنـين  نباشـند.  تنگدسـت  جمـاعتي  و خوشگذران، جماعتي

 روح بـا  است، سازگار اسالمي بينش و روح با حركتي و تفكر

 .است مطلب لُب اين .است سازگار اسالم اقتصادي
 اقتصـاد  قالب و شكل با ديوان روش اين آيا هك ببينم آن از پس

 نيسـت  آن در ترديدي خير؟ يا است همخوان و سازگار اسالمي

 حضـرت  كـه  راهـي  و اسـت،  همخوان و سازگار آن روح با كه
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 قالـب  و شكل با اام بود. خوبي بسيار راه داشت، نظر در �عمر

 اسالمي اقتصاد مسلمات از كه زكات نام به نظامي يك چطور؟

 اتزكـ  .گـويم مـي  را اموال زكات فقط است. شده تعيين ت،اس

 و ثـروت  نـوع  چند از تنها زكات دارد. طوالني بحث خود درآمد
 .كند ثروتمند را انسان كه است چيزي هر از بلكه نيست، درآمد
 آن شـرايط  براي �پيامبر كه اياندازه همان به نيز آن مقدار و

 نوع همان تنها كه يستن الزم نيست. است، كرده تعيين روزگار

 مقـدار  مختلـف،  شـرايط  تناسـب  بـه  بلكه باشد. اندازه همان و

 روح بـا  كـه  را خصـلت  نوع آن جامعه تا است، تغيير قابل زكات

-مـي  چنـين  عيناً نيز قرآن كه كند. پيدا است، سازگار اقتصادي

 كَبِيـرٌ  إِثْـمٌ  فِيهَِمـĤ  قُـلْ  وَالْمَيِْسـرِ  الْخَْمـرِ  عَنِ يَسْأَلُونَكَ� :فرمايد

 قُلِ يُنفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ نَّفْعِهِمَا مِن أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمĤَ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ

   )219بقـره/ ( �تَتَفَكَّـرُونَ  لَعَلَّكُـمْ  اآلَيـاتِ  لَكُمُ اللَّهُ يُبيِّنُ كَذلِكَ الْعَفْوَ

 گنـاه  آنهـا  در بگـو:  كنند. مي سؤال تو از قمار و باده ي درباره

 گنـاه  ولـي  دارنـد،  دربـر  مردم براي هم منافعي و است بزرگي

 صدقه را چيز چه پرسند:مي تو از و است. آنها نفع از بيش آنها

 خداونـد  چنين اين خود). (نيازمندي مازاد بگو: كنند؟ انفاق و

 ي (دربـاره  شايد سازد، مي روشن شما براي را احكام) (و آيات

      نديشيد.بي خود) آخرت و دنيا مصالح

 از عبـارت  كردنـد، مي انفاق زكات نام به آنها كه مقداري

 بيشـتر  استضـعاف  و اتـراف  مابين متوسط حد از كه بود، آن

 زكـات  مشمول همان باشد، بيشتر و زائد آن از چه هر باشد.

 گـوئيم مي را اين فقط كنم،نمي بحث زياد باره اين در است.

 تنظيم براي ثابت نظم كي عنوان به زكات اينكه باوجود كه:

 جامعـه،  اگـر  راسـتي  بـه  شـده،  وضع اسالمي جامعه اقتصاد

 نيسـت.  الزم ديگـري  چيز است، كافي زكات شود، اسالمي

 و كنـد. مـي  تنظـيم  را جامعه اقتصادي نظام و جامعه زكات،
 هـاي فاصـله  البتـه - آيـد،  بوجـود  هافاصله دوباره گذاردنمي

 شـود،  اجرا زكات كه رسد نآ به نوبت آنكه از قبل اما -.مهم

 زكـات  كـه  است مطرح مسأله آن است، مطرح ديگري چيز

 شـده  پاكسـازي  اقتصـادي  نظـر  از كه را اسالمي، يجامعه

 اسـالمي  تـازه  كه طاغوتي، جامعه اما كند،مي كنترل است،

 زيـاد  چنـان  هـا فاصـله  ايجامعـه  چنين در چي؟ است، شده

 رود.نمي بين از صلهفا اين سال هزاران زكات، با كه هستند،

 چطور؟ زمان آن
 آن در انقالبـي  ايـران،  غيراسالمي جامعه در اكنون مثالً

 كه كنيم فرض چنان !!!اسالمي انقالب نام: به است، رخداده

 ايمان همان با ،است ملت آرزوي كه همانگونه حقيتاً انقالب

 مسـؤولين  و رهبـران  و است، رفته پيش عاطفه و اخالص و

 انقالب و جامعه بخواهند، نيز انقالب ندركارانا دست و امور

 اقتصـادي  نظـر  از اينان كنيم! فرض چنين كنند! اسالمي را

 بـدين  و اسـت؟  كافي كنند، وضع را زكات نظام كنند؟ چكار

 اسـت  عبارت كه است، اسالمي اقتصاد روح كه آنچه وسيله

 شود.نمي خير، شود؟مي تأمين إستضعاف، و إتراف نماندن از

 بـوده  طـاغوتي  اسـت،  نبوده اسالمي ،جامعه قبالً چون چرا؟

 .آيدمي بكار اسالمي يجامعه يك براي زكات است.
 بـه  مقيـد  جهت هر از كه است ملتي مسلمان، ملت يك

 اداره زكـات  بـا  اقتصـاديش  امورات و شده، اسالمي اتتعهد

 .نشود پيدا آن در طبقاتي فاصله گريد كه نيا براي شود،مي
 شـبهه  هامسلماني چون نبوده، مسلمان كه تمل اين اما

 .است شبهه اشهمه نيز اكنون بوده،
 طـاغوتي  يجامعـه  يك در طبقاتي هايفاصله بهرحال،

 اگـر  هسـت.  نيـز  اكنـون  و دهبـو  ما يجامعه در .دارد وجود

 بـا  كنـي،  تنظيم اقتصادي نظر از را جامعه اينچنين بخواهي

 دارد. الزم هـم  يگريد چيزهاي قبالً شود.نمي تنظيم زكات

 اشـتباهات  از يكـي  ،كنـيم  بررسي را آن ديگر جهتي از حال

 نظـام  در تغييـرات  سـرعت  تفـاوت  ايـران  در عجيـب  بسيار

 امـور  در مـثالً  اسـت.  شـرعي  هـاي جنبـه  ساير با اقتصادي

 امـوري  در و دارد جريان گام به گام و آرام سياست اقتصادي

 اسـت.  گرفته رتصو انقالبي و تند حركت حدود اجراي مثل

 بوجـود  اقتصادي تكاني اما كند،مي اجرا را حد ايران انقالب

 در عكـس.  به درست ببرد. بين از را هافاصله اين تا آوردنمي

 كـه  زمـاني  اسـت.  سـالم  جامعـه  يـك  متوجه حد، كه حالي

 باشـند،  شـده  متعهـد  اسـالم  بـه  باشند، شده سالم هاانسان

 كنيـد،  درسـت  مانعي و يمرز آنگاه باشد، تميز و پاك جامعه

 هنـوز  كـه  حـالي  در امـا  شـود.  فاسـد  دوباره جامعه نگذاريد
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 متعهـد  اسالم به مردم است، نشده درست مسلمان يجامعه

 ،است خانوادگي و قراردادي و سنتي چيزي اسالم و اندنشده
 چه اند؟كرده بيعت اسالم با كساني چه است. غلط روش اين

 به و هست كه آنگونه به را اسالم كه است كرده تعهد كسي

 ابتـدا  بگويـد  كـه  اجراكند؟ مو به مو است، شده شناسانده او

 قبـول  را آن كـه  باشـد  گفتـه  آن از بعـد  و است، اسالم اين

 ندارد. وجود ايجامعه چنين و شخصي چنين ام،كرده
 نيسـت،  مسـلماني  ،هست جامعه در كه اين حقيقتاً چون

 از پـس  گفتـيم.  كه است بيعتي آن و آگاه تعهد آن مسلماني

 بعـد  ،شـود  جدا غيراسالمي جامعه از و شده، پاك جامعه آن

 .شـود  ناپـاك  اسـالمي  يجامعـه  اين دننده اجازه و دننگذار
 بـا  بايـد  كنـد،  رو جامعه اين به هدبخوا انحرافي هر اگر حال

 حـدود  نتيجه در و شود مقابله انحراف آن با وجه شديدترين

 شود.مي اجرا آن در
 و كنـد  رو سالم جامعه به فساد و انحراف باشد رارق اگر
 نوع هر دست بريدن، سربريدن و يا هايي مثلالعملعكس
 فاسـد  جامعـه  بتدريج و كم كمنشان داده شود،  ديگر، حد
اي را براي عـده معـدودي   آن صورت جامعه در و شود،مي
 .ايكرده فدا

 اجـرا  كـه  كننـد مي تصور چنان بعضي كه است اين منظور

 اسـت.  خشونت ندادن انجام حد خير، است. خشونت حد، كردن

 بـاز  ميـدان  معنـاي  بـه  .است جامعه به خيانت حد، نكردن اجرا

 مشـغول  كـه  عـده،  يـك  از كـردن  پوشي چشم بخاطر كردن،

 جامعه مرور، به و كم كم و هستند، جامعه درون به فساد آوردن

 بـراي  بعـد  و .شـود  كشيده انحراف و فساد طرف به و شود، فدا

 كشـته  هـم  نفـر  هزاران بعدها شده فاسد يجامعه اين اصالح

 زجـر  بايـد  بشـريت  آن از بعـد  و .نشود اصالح جامعه شوند،

 كـه  بـدبختي  و زجـر  همه آن شد، فاسد جامعه وقتي بكشد.

 بشريت وقت آن و آيدمي پيش است آن گرفتار بشريت اممد

 .ماند خواهد باقي آن گرفتار هميشه
 را اسـالم  ،بيعـت  بـا  افـراد  كـه  شـود، مي رااج زماني در حد
 ايجاد اينها از سالم ايجامعه و باشند، تعهدكرده و باشند شناخته

-مـي  طـوالني  العادهفوق زماني كار اين و باشد. شده تشكيل و
 بگويد خواهدمي حكومت نيست. حكومت تنها كارِ اين خواهد،

 ايـن  مـا ا دهـم، مـي  انجام را آن خودم و است كارخودم اين كه

 اسـت  راهي همان آن، يطريقه و است مردم با حكومت رابطه

 انقـالب،  از قبـل  بايـد  ايـم. كرده بيان اسالمي استراتژي در كه

 بوجود اسالمي جامعه اين شود، تشكيل حكومتي كه آن از قبل

 اينكـه  تـا  آينـد،  پـيش  حركـت  مسـير  در آغـاز  از هاانسان آيد،

 جامعـه  اين در وقتي كه ستا آن از بعد و شوند، واقعي مسلمان

 مراقب بايد حكومت همين جامعه، آن در ،شد تشكيل حكومتي

 قبـل  پس شود. فاسد رهدوبا پاك، يجامعه اين نگذارد كه باشد

 براي بايد ،برود بين از حكومتي و گيرد صورت انقالبي اينكه از

 كـه  باشـد،  شـده  انجـام  كـار  اين اسالمي، حكومت يك ايجاد

 از بعـد  و سالم هايانسان شدن درست و ،هانانسا پرورش همان

 بـه  نوبـت  آن از پـس  اسـت.  سـالم  يجامعـه  شدن درست آن

 اسـت  آنگـاه  شود، تشكيل حكومت كه رسد،مي دوم يمرحله

 و پـاك  جامعـه  ايـن  نگـذارد  و كند جلوگيري بايد حكومت كه
 كـار  يك مورد در – ديگر درمورد اما .گردد پليد و ناسالم سالم،

 .باشد داشته زمان به نياز كه نيست كاري اين – اقتصادي
 گرفتـي،  عهـده  بـه  را جامعـه  ياداره كه زماني همان از

 حركـت  مانند - باشد كرده حركت صحيح ،ازآغ از چه ديگر

 را هـايي انسـان  ابتـدا  كـه  �محمـد  حضـرت  خـود  انقالبي
 را ايجامعـه  اينكـه  تـا  رفـت  پـيش  كـم  كم و داد، پرورش
 انقالبـي  حركـت  ماننـد  غلط و اشتباه با اينكه چه و ساخت،

 يكـي  يكـي  واقعـاً  را آن ملت قبل از انقالب اين زيرا .ايران

 اسـالمي  عواطـف  تمـام  با ملت واقعاً چند هر نكرد، پرورش

 كه دارد، الزم آگاهي ،اسالمي كامل پرورش اما كرد، حركت

 طـوالني  زماني با ترتيب اين به ملت نشد، مينأت ملت براي

 و فكـر  بـا  ملت يك كه نبود گونه اين يعني بود. نيامده پيش
 را انقالبي و باشند شده پرورش اسالمي، هايآگاهي و درك
 بـود،  اسالمي واقعاً عواطفشان چون مردم .باشند انداخته راه

 كامـل  آگـاهي  و وضوح معناي به نه بود، اسالمي ايمانشان

 حركـت  مسـلمانانه  و مخلصـانه  و صـادقانه  يعني: اسالمي،

 اينگونـه  كننـد،  فدا را خود مال و جان بودند حاضر و د،كردن

 احساسـات  و ايمـان  و عواطـف  مـوج  اين و آمد انقالب اين

 خـودش  و برد بين از را حكومت درآورد، حركت به را مردمي

 انقـالب  مسـير  بـا  ايـن  كـه  گرفت. بدست را جديد حكومت
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 بـود.  پوچ و محتوابي سطحيانه، چيزي نبود. منطبق اسالمي

 !آمد پيش بينيم،مي اكنون كه هاييفتاريگر و
 به و روز به روز گرفت، صورت كه اسالمي اصيل انقالب

 ايـران،  در امـا  بـرد. مـي  بين از را طاغوتي هايقدرت تدريج

 دسـتگاه  آن بـا  طـاغوتي  هـاي قدرت شد، انجام كه انقالب

 آنجا و اينجا در كه كوچك، جاسوسي هايگروه و جاسوسي

 .كنندمي خفه را انقالب دارند ،دارند اختيار در
 حركـت  اسـتراتژي  بـا  كـه  اسـت  ايـن  علت حال، هر به

 گرفته دست به را حكومت كه حال اما نبود. منطبق اسالمي

 كـار  بايد اقتصادي كار مورد در چيست؟ تكليف اكنون است،

 بـا  كه حد، مانند چيزهايي عكس درست دهد. انجام انقالبي

 در كـه  اياشاره براي توضيحي مه اين دارد. كار و سر افراد

 .هست بحث اين مورد در جزوه اين آخر
 بـه  گـام  كـار  ،موردي چه در اسالم، مكتب موازين طبق

 ضـربتي  انقالبـي  كـار  مـوردي  چـه  در و است؟ درست گام

 بـا  را مسائل اينها اسالم، مكتبي موازين طبق است؟ درست

 خـود  حكومـت  كه است جالب بسيار اين و كردند، قاطي هم

 قابـل  جـرايم،  ساير و دزدي زنا، با ديگر رباخواري و دارد، ربا

 ،)بـانكي  كار در( دارد رباخواري خود حكومت نيست! مقايسه
 عنـوان  ايـن  بـه  كند،مي مردم تنبيه به اقدام حكومت خود و

 چيـز  كنـد. مـي  اجـرا  حد اند،كرده زنا اند،خورده مشروب كه

 !است اييتماش و عجيب تركيبي و است غريبي و عجيب
 حكومـت  ايـن  انحرافـات  و اشتباهات از اين حال، هر به

 وگرنـه،  اسـت.  داده تغييـر  و كـرده  عوض را جاها كه است،

 سـالم  شوند، پرورش هاانسان رود، پيش گام به گام بايستي

 نگذارد و اجراكند حد آنگاه گردد، پاك اسالمي جامعه گردند،

 اينجـا  كنـد،  رفتـار  قاطعانه اينجا در .شود فاسد دوباره جامعه

 را اسـالمي  اقتصـاد  انقالبـي،  حركتـي  بـا  كه است آن جاي
 و هـا توانـائي  از كار اين چون كند. طاغوتي اقتصاد جايگزين
 در دهـد.  انجـام  را آن توانـد مـي  خود است، حكومت قدرت

 بگويـد  اينكـه  نـه  رود.نمي پيش نيز گام به گام دوباره اينجا

 فشـارهايي  زماني روم.يم پيش و كنممي حركت گام به گام

 مقـداري  و داديم را هاطرح آن -هست يادتان كه – آورديم

 و كارخانه وعده كردند، بازي آمدند، ديديد كرديم. تهديد نيز

 صـميمانه  چـون  امـا  كردند. رها سپس دادند، ديگر چيزهاي

 نشد دنبال اصالً شد. هيچ نبود، آگاهي و تعهد با چونكه نبود،

 !.نگرفت انجام كاري هيچ و
 انقالبـي  تكـان  آيا ببينيم و بپردازيم قضيه اين به اكنون

 مـوازين  با شود، سازي سالم جامعه كه آن از قبل اقتصاد، در

 خير؟ يا است منطبق اسالمي
 هـاي جامعـه  فعـالً  كـه  بـود  ايـن  عمر حضرت يبرنامه

 اصـالً  شـود.  افزوده اسالمي يجامعه به تدريج، به طاغوتي

 دهم يك ندارد، نسبتي جوامع آن ميان رد اسالمي، يجامعه

 شـوند. نمي درست زكات با طاغوتي جوامع اين و نيست. نيز

 .دارد الزم ديگر تكاني و دارد الزم ديگري كار
 شودمي اجرا و است زكات قانون اين گفتند:مي مخالفين

 تـر صـحيح  عمـر  حضرت نظر اما نيست. الزم ديگري كار و

 مـوازين  خـود  بـا  اسـالم،  دليـل  بـه  تنهـا  دليلي؟ چه هب بود.

 .تنّس با دليل با و اسالمي،
 همان در شد، ساخته تازه اسالمي جامعه كه زماني �پيغمبر

 چكـار  بود، آن در همچنان طبقاتي فواصل كه طاغوتي يجامعه

 قبل خير! كرد؟ پياده را زكات حكومت تشكيل محض به كردند؟

 ايجـاد  جامعـه  آن تصاداق در انقالبي تكاني اينكه براي چيز هر از

 ببـرد،  بـين  از را آن طبقـاتي  و طـاغوتي  يقيافه و شكل و نمايد

 هـر  فرمـود.  اعـالم  را انصـار  و مهـاجر  ميان برادري و إخاء نظام

 الزم تكاني چنين آغاز در شد. ثروتمند يك ثروت سهيم فقيري،

 .برود بين از و شود شكسته بايد طاغوتي يجامعه اين دارد.
 إخـاء؟  بـود  فرمـوده  قـرآن  ؟كرد را كار اين چرا �پيامبر

 پيـامبر  كه كاري است مسلم .بود �پيامبر كار اين پس خير.

 و شخصـي  و غريـزي  كارهاي از غير دهد، انجام دين راه در
 عنـوان  بـه  كـه  كاري است عمومي عرف چيزهاي و عادت

 تفاوتي و فرق كتاب با كه مطمئناً دهد،مي انجام ديني نظام

-مـي  انجام �پيامبر كه كاري مسلمان، انسان ظرن از ندارد.
 كـه  شود ممسلّ كه شرطي به .است قرآن مانند به عيناً دهد،

 باشـد.  تشريعي امور از شرطي به و داده انجام را آن �پيامبر

 .باشندمي عادي كه هستند اموري گرنه، و
 اين خورد،نمي غذا است، مريض روز فالن مثالً اينكه مانند

 يـا  نخـورد.  غـذا  را روز آن مسـلمان،  فرد كه شودنمي آن دليل
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 شـود نمـي  دليل است، كرده تن بر رنگ آن از لباسي روز فالن

 داشـته،  عمامـه  بار كي مثالً يا است. خوب رنگ آن بگويي كه

 ،غيرمسـلمان  و مسـلمان  كـه  بـوده  ايـن  عـرب  عمومي عرف
 گذاشته عمامه �پيامبر اند.داشته عمامه همه موحد، و مشرك

 عـرف  نـه،  اسـت.  شـده  سـنت  عمامـه  بگويي: بنابراين ،است

 پـس  اسـت،  بسته سفيد عمامه روزي است. بوده مردم عمومي

 بـه  پارچـه  اسـت،  بسـته  سياه روزي است. سنت سفيد بگوييم

 وقـت  هـر  مـردم  سـاير  اسـت،  بوده موجود مختلف هايرنگ

 كردنـد. مـي  درسـت  عمامـه  آن از نـد، دآورمي بدست ايپارچه

 كـارگر  .كردنمي جدا كارگر از را خود .است بوده چنين �پيامبر

 اسـت.  بـوده  يكي لباسشان همه عرب، غيرمسلمان و مسلمان

 .است نكرده تن بر اشرافي لباس .است بوده چنين نيز �پيامبر
 اسـت.  اسـالمي  دستوري نيز اين است. پوشيده كارگري لباس

 .نيست اشرافيت اسالم در
 اگـر  انـد. بـوده  چنين ،زمان آن در معمولي و ساده كارگر

 داشتند، سياه پارچه .داشتند سفيد عمامه داشتند، سفيد پارچه

 مـثالً  اكنون، مانند بستند.مي قرمز يا .بستندمي سياه عمامه

 پارچـه  انـواع  كـه  سـنندج  و خودمـان،  موكريـان  منطقه در

 عرف اين است. بوده چنين نيز عرب يجامعه است. متداول

 اسـت  چيـزي  ايـن  شود،نمي ديني دستور به تبديل عادت و

 نظـام  و بيايـد  �پيـامبر  اينكـه  اما گيرد.مي انجام كه عرفي

 ايبرنامـه  و ديني ايبرنامه اين است معلوم كند، اعالم إخاء

 .ندارد فرقي هيچ قرآن با است، تشريعي
-مـي  استنباط را اين كنيم؟مي استنباط چيزي چه اين از
 رفـتن  بـين  از اسـت،  مياسال اقتصاد روح كه آنچه كه كنيم

 يـك  حركتـي  و تكاني، با بايد ابتدا است، استضعاف و اتراف

 نـدارد  امكـان  زكات با است، طاغوتي ،جامعه وقتي شود. سو

 بايـد  هـا، فاصـله  نمانـدن  بـراي  و بـرود،  بين از هافاصله آن

 .انداخت راه به سريع حركتي
 ءإخـا  نظـام  �پيامبر داد. صورت ديگر كاري بايد بنابراين،

 بـه  كمـي  تكـان  ايـن  با طاغوتي يجامعه تا است، كرده اعالم

 تعـديل  زكـات  بـا  بعـدها  سپس و شود، نزديك اسالمي جامعه

 پيش استثنايي چيزي مگر شود،مي ميزان ،ترازو مانند شود.مي

 آمـد.  خواهـد  بوجـود  ديگر تكاني باز كه زند، هم به را آن و آيد

 اگـر  اسـت،  بوده غوتيطا كه يمدانمي ايران، يجامعه الغرض،

 را پيـامبر  روش بايـد  است، كرده اسالمي انقالبي حكومت اين
 يجامعـه  بـه  را طـاغوتي  يجامعـه  وقتـي  يعنـي  كند، اجرايي
 دسـت  كاري چه به اقتصادي، لحاظ از كند،مي تبديل توحيدي

 ايـن  بايـد  .انقالبي تكان است، اين كند؟مي اقدامي چه زند،مي

 انقـالب  درسـت  حركـت  بـا  اينهـا  كتحر چون اما باشد. گونه

 .اندشده سردرگم نيست، متناسب اسالمي
 جهـت  بـه  برگرديم، �عمر حضرت قضيه بحث به اكنون

 بـه  طـاغوتي  يجامعه تحول مشغول كه زماني �پيامبر اينكه

 دهـد. نمـي  زكـات  دستور كار اين براي بود، توحيدي يجامعه

 حركتـي  چنين ،اقتصادي تكاني چنين و آيدمي بالفاصله، بلكه

 رو اين از .است إخاء كه كند،مي ايجاد جامعه اقتصاد در انقالبي

 .است بوده درست نيز �عمر حضرت نظر كه دانيممي
 مدينـه  نخست يجامعه مانند عمر، حضرت زمان يجامعه

 پـاك  اسـالمي،  يجامعـه  و مدينه نخست يجامعه البته .است

 همـان  اسـت  آن حقيقت اما برجاست. پا همچنان شده، سازي

 نسـبت  اسـت،  كـرده مـي  درك را آن عمـر  حضـرت  كه گونه

 تـا  نبـود.  هـم  1 بـه 9 حيـدي، تو يجامعه با طاغوتي يجامعه

 .بـود  شـده  اضـافه  تـدريج  به طاغوتي يجامعه زيادي ياندازه
 از تقريبـاً  روم امپراطوري شده، متالشي ايران شاهنشاهي نظام

 آن بـا  همـه  شـد،  ماسـال  يضميمه هاسرزمين اين رفت. بين

 كـه  نخسـت  يجامعـه  ماننـد  درست طاغوتي، اقتصاد يشيوه

 درست فاسد، يجامعه آن كند، اسالمي را آن خواست �پيامبر

 پيـامبر  كـار  مانند كاري بايد كند؟ چه عمر پس است. اين مانند

 كـرد،  ايجـاد  را حركت آن �پيامبر حضرت چگونه دهد. انجام

 كـه  شـود  آمـاده  اينكـه  تا كند، دايجا را حركت آن نيز عمر بايد

 .گردد تعديل زكات يبوسيله
شهادت عمر معلول اين توطئه بـود، بـا رفـتن عمـر و     

امتيازداران شكست خورده در كمـين   خوابيدن نظام ديوان،
 نشسته، نفسي راحتـي كشـيدند، فرصـتي بـراي برداشـتن     

گامهــايي در جهــت اعــاده نظــام شــرك آلــود طبقــاتي و  
 علـي، ظـاهراً  حضـرت  شـهادت   . و بعـد از امتيازاتي يافتند

آخرين سد توحيدي را در برابـر خـود محـو و نـابود شـده      
  ...قبضه كردند حكومت را كالً ديدند، و
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 جـواب  و سـئوال  از برگرفتـه  نوشـتار،  ايـن  :تذكار

 فرسـاد  فـاروق  استاد شهيد مرحوم از دانشجويان برخي

 شـده  برگردانـده  فارسـي  بـه  و شده پياده عيناً كه است

 در كه است شبهاتي از ناشي عمدتاً سئواالت اين است.

 آمـوزش  دانشـجويان  به ها،دانشگاه 2و1 معارف كتاب

 گذرانـدن  بـه  مجبور درسي واحد عنوان به و شده داده

  هستند. آن

  
  پاياني بخش

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
  است؟ نبوت از باالتر امامت آيا

 از بـاالتر  مقـامي  امامـت  ينـد گومـي  اينكه ديگر يمسئله

 كننـد مـي  بيان گونه اين هم را آن دليل .است رسالت و نبوت

 به اينكه از بعد ابراهيم حضرت ،بقره يهسور124 يآيه در كه

   رسد.مي امامت مقام به ،رسيد رسالت و نبوت مقام
 اساساً فرق امامت با نبـوت و رسـالت چيسـت؟   : جواب

ـ   نبوت عبارتست از اسـتعداد و خصوصـيت و    د،اينكـه خداون
-براي او مي )خبر(نباء  ه وايجاد كرد فردي را در يصالحيت
كه خـدا  -صالحيت شد آن داراي  ييعني وقتي فرد .فرستد

كنـد و  دريافت مي ءنبا -داند به چه صورت استخودش مي
را به جامعه اعـالم   ءشود. و اگر مامور شد كه اين نبامينبي 
ت ناظر به دريافت وحي است و شود. پس نبوميرسول  ،كند

  رسالت ناظر بر ارائه و اعالم وحي.

-نمـي  سـرانجام  به مرحله دو اين با انسانها هدايت كار اما
 و كند تمام را اشبرنامه حجت اينكه براي تعالي خداوند رسد.
 كـه  باشد داشته مترفين و مستكبرين با مقابله براي را كساني

ـ  را آنهـا  و كـرده  آگاه را مردم  مسـتكبرين  و متـرفين  عليـه  رب

 سـر  توانائي و كنند دعوت هدايت طرف به را مردم و بشورانند

 چنـين  پـرورش  يزمينـه  ؛باشـند  داشته را شدن الگو و مشق

 كـار  از جنبـه  آن واقـع  در .كنـد مـي  ايجاد جامعه در را افرادي

 عملـي  اجـراي  راهنمائي و بودن مقتدا و الگو نقش كه دعوت،

  گويند.يم متاما را است برنامه
 بدست انسان كه هستند انتسابي منصب ود رسالت و نبوت

 اسـت  منصـبي  امامت ولي .كند كسب را آن تواندنمي خودش

 بيفتند او دنبال ديگران كه شد ويژگي آن داراي اگر انسان كه

 اينكـه  و است. امام او ديگر ،ببرد 1شر يا و خير بطرف را آنها و

 كندمي بحث ابراهيم حضرت متاما از قرآن ،بقره يهسور در

 و نبـوت  از بـاالتر  مـت اام اينكه نه است زماني تأخير خاطر به
  باشد. رسالت
 نداشتيم ابراهيم حضرت به راجع اطالعي هيچ قرآن از اگر

 بِكَلِمَاتٍ رَبُّهُ إِبَْراهِيمَ ابْتَلَى وَإِذِ� :خوانديممي را آيه اين فقط و

 يَنَـالُ  الَ قَـالَ  ذُرِّيَّتِـي  وَمِن قَالَ إِمَاماً لِلنَّاسِ اعِلُكَجَ إِنِّي قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ

 خـداي  كـه  را گـاه  آن آوريد) خاطر (به و   � الظَّالِمِينَ عَهْدِي

 تكاليف و نواهي و اوامر بر (مشتمل سخناني با را او ابراهيم،

ــاي از و وظــائف، و ــا و مختلــف راهه ــاگون) وســائل ب  گون

 به را آنها و) برآمد آزمايش ي عهده از يخوب (به او و بيازمود

 بـدو)  (خداونـد  داد. انجـام  وجـه  بهتـرين  بـه  و كمال و تمام

 گفـت:  (ابـراهيم)  كرد. خواهم مردم پيشواي را تو من گفت:

 خـواهي  پيغمبـر  و پيشـوا  را كسـاني  (نيـز  من دودمان از آيا

 ولـي)  پـذيرفتم،  را تـو  (درخواسـت  گفـت:  خداونـد)  كرد؟

 فرزنــدان تنهــا (بلكــه رســد نمــي مكارانســت بــه مــن پيمــان

 درك را مطلب اين .)124(بقره/ گيرد).مي بر در را تو نيكوكار

 هـاي آزمايش با خدا كه بوده ابراهيم بنام فردي كه كرديممي

                                                 
 هم مطرح است. چون امامت شرّ - ١

 اهللارحمهشهیدکاک فاروق فرساد
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 بـار  زير از صورت ترينعالي با او و است آزموده را او فرساينده

 ودهفرمـ  خـدا  نتيجـه  در .اسـت  آمده بيرون بلند سر مسئوليت

 و شريعت يك تطبيق در كه داري صالحيت و ويژگي تو است
-نمـي  ديگر آيات يهوسيل هب ما اگر بشوي. مردم امام ،برنامه
-نمـي  آيـه  اين با ،است بوده رسول و نبي ابراهيم كه دانستيم
  كنيم. ثابت را او رسالت و نبوت توانستيم
 ازاحـر  را امامـت  مقام توانندمي افراد هم نبي غير ميان در

 كتـاب  از را ءنبـا  اول بايـد  ،نبي غير فرد كه صورت بدين كنند

  بشود. مردم امام و داده پرورش را خود سپس ،كند دريافت

  عصمت
هاي نبوت و رسـالت داراي عصـمت   پيامبران در قسمت

 در واقــع .امــا در قســمت امامــت معصــوم نيســتند .هســتند
 .صـومند مع آنپيامبران در دريافت وحي و در تبيين و تبليـغ  

عملي مطرح است چونكه مرتبـاً   امامت يهاما وقتي كه جنب
و متناسب با شرايط زمـان و مكـان    هستنداجتهادات مطرح 

احتمـال اشـتباه بـراي     ،اتخاذ تاكتيك مناسب مطـرح اسـت  
 يهتاريخ سير همچنانكه در قرآن و 1پيامبران منتفي نيست.

چنـد  بـه   .شـود رسول اكرم اين قضيه مشاهده مي يهمرضي
در  پيـامبر  امامت ،بدرجنگ در ماجراي  :كنمنمونه اشاره مي

جنـگ   يهپيـامبر خـدا فرمانـد    .كندنظامي بروز مي يهجنب
كند كه لشكر اسالم در آنجا است وقتي مكاني را انتخاب مي

: گويـد رسد و مياز اصحاب به خدمت مي نفر يك ،اردو بزند
آيا ايـن  ي رسول خدا ا "يا رسول اهللا اهذا منزل انزلكه اهللا"
شـما  يست كه خدا فرموده است اين جا بايستيد يا چـون  ئجا

. پيـامبر  ؟سـت جنگي شمافرمانده جنگ هستي اين تاكتيك 
گويد يـا  صحابي ميجنگي من است. اين تاكتيك  فرمايدمي

هاي بدر در جلوي ما قرار دارنـد اگـر دشـمن    رسول اهللا چاه
سترسي پيدا كـرده و مـا را   ها دبتواند ما را عقب براند به چاه
هـا  چـاه  جلـوتر از پس بهتر است  ؛در تشنگي خواهد گذاشت

دسـتور  پيامبر هم رأي اين مرد را قبول كـرده و   .اردو بزنيم
  آن طرف چاه ها اردو بزنند. داد 

                                                 
 عصـمت  واقـع  در ،اسـت  مطرح عصمت كه هم رسالت و نبوت قسمت در - ١

-يمـ  معصـوم  كه است يوح و .است يوح عصمت بلكه ستينامبريپ شخص
 باشد.

 يهجنبـ  بر ناظر پيامبر، امامت ،عبس يهسور يهقضي در
 شـكال إِ ايـن  بـا  آن اجرائـي  تحقق وقتي .است قضيه تبليغي

 داراي كـه  افـرادي  به اينكه جاي به پيامبر كه شودمي مواجه

 ؛كنـد  توجه آنها به بايد داعي كه هستند صفاتي و خصوصيات
 بـا  را خـودش  نبايـد  داعي كه است شده كساني جلب نظرش

-مـي  قـرار  خداونـد  عتاب مورد شدت به لذا ،كند مشغول آنها
 ايـن  به را يامبرپ تكليف نازعات يهسور در خداوند چون گيرد.

 تـو  �اهَخشـَ يَ نمـَ  مُنذِرٌ أَنتَ إِنَّمَا� :است كرده مشخص صورت

 موضـع  قيامـت  نسـبت  بـه  كـه  هسـتي  كسـي  انذر به مكلف

 به كه شديدي حرص بخاطر پيامبر حال باشد. داشته خشيت

 بينـد مـي  ،پردازدمي جامعه تحليل به وقتي ،دارد مردم هدايت

 مـردم  گرويـدن  در مانعي چنان قريش مستكبر و مترف سران

 از مكه مردم از زيادي جماعت اوالً كه اندآورده پيش اسالم به

 هـم  قبايل ديگر طرف از و آيندنمي اسالم سوي به آنها ترس

 و رفـت  ديگـر  ،بشـويم  مسـلمان  مـا  اگر گويندمي خود پيش
 در شد. خواهد ممنوع زيارت و تجارت خاطر به مكه به آمدمان

 دعـوت  مـردم،  دنيـوي  حسابرسـي  و ستر اين بخاطر نتيجه

 دفعـه  چنـدين  پيـامبر  بنابراين .رفتمي پيش كندي به خيلي

 بطوريكـه  زدمـي  حـرف  آنهـا  بـا  و هكرد جمع را قريش سران

 يهسور طبق كه كساني از يكي شد.مي گرفته وقتش از خيلي
 از و بـوده  مـؤمن  (چون بوده شرازان به موظف پيامبر ،نازعات

-ام بـن  عبـداهللا  نام به نابينائي ،است) هداشت ترس هم قيامت
 هماننـد  روزي فـرد  ايـن  مهـاجرين)  سـابقين  (از است مكتوم

 تعليمـات  از بردن استفاده و درس گرفتن جهت ديگر روزهاي

 بـا  مقـارن  كـه  آيدمي حضرت خدمت به پيامبر هايپرورش و

 وقتـي  آنجا در است. بوده قريش سران با پيامبر جلسه تشكيل

 تـذكر  او بـه  پيـامبر  و كندمي پيامبر از درس طلبِ بار، چندين

 (اخم گرفته ايچهره با پيامبر يكباره ،بنشينيد فعالً كه دهدمي

 در شـديد  عتـاب  آن نتيجـه  در كنـد مـي  او طـرف  به رو آلود)

 �االعمـي  هجاء ان تولي و عبس� :شودمي نازل عبس يهسور

 آمـد.  او پـيش  نابينا شخص وقتي برگرداند روي و كرد اخم

 اسـت  آن سـرزنش  و عتاب يهشيو شديدترين عربي زبان در

 مـورد  غائـب  يهصـيغ  بـا  دارد حضور اينكه عين در فردي كه
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 قرارگيرد. مستقيم خطاب مورد درباره بعداً و فتهقرارگر خطاب

 چـه  تـو  �الـذكري  فتنفعـه  يـذكر  او يزكـي  لعه مايدريك و�

 و) يـرد گ بهـره  تـو  پـرورش  و آمـوزش  (از او شايد داني، مي

 بدو اندرز و گيرد پند كه اين يا سازد. آراسته و پاك را خود

 يهبرنامـ  اسـت  آمـده  او شـايد  دانـي مي هچ تو برساند. سود
 او كـه  شوي موجب هستي تزكيه معلم كه تو و بگيرد جديدي

 ؟كنـد  حركت تزكيه مسير در و كند پيدا بيشتري رشد و زكات
 ،نتيجـه  در كه كني يرويادآ او براي گذشته مسائل از اينكه يا

 تـو  �تصـدي  لـه  فانـت  اسـتغني  مـن  امـا � شـود.  نفعـش  موجب

 تـو  دعوت از نيازبي را خود او كه ايشده كسي كار متصدي

 نيسـت  تو بر اشكالي هيچ و �االيزكي عليك ما و� بيند.مي

 يخشـي  هـو  و يسـعي  جاءك من اما و� نشوند. تزكيه اينها اگر

 تـو  پـيش  به مشتاقانه و شتابان كه كسي اما   �تلهي عنه فانت

 (و شـوي  مـي  غافـل  او از تو    است. ترسان خدا از و    آيد. مي

 كه است صفت دو داراي كه كسي اما   . كني!)نمي اعتناء بدو

 ديگـران  بـا  و هسـتي  او از غافـل  تـو  ؛كني كار آنها با بايد تو

 و خـدا  از تـرس  اًثانيـ  1.آيـد مي تو پيش شتابان اوالً مشغولي.
 وقـت  بيشـتر  بايد آيه اين طبق داعي يهاانسان( .دارد يامتق

 .)باشـند  بـاال  صـفت  دو داراي كـه  كنند افرادي صرف را خود
 و (قرآنـي  آيـات  ايـن  باشد! چنين نبايد   �تذكره انّها كالً�

 و اولـين  بـس.  و اسـت  آگاهي و يادآوري آسماني) شريعت
 مـي  لنـاز  پيـامبر  به خطاب قرآن در ردع و زجر حرف آخرين

 و عتـاب  ايـن  2نكنـي.  كـاري  چنـين  ديگر يعني »كال« شود
 ناظر نه و است وحي دريافت يهجنب بر ناظر نه شديد سرزنش

 تاكتيـك  انتخـاب  در خطـا  ايـن  بلكه ،وحي ارسال يجنبه به

 مشـغول  او بـا  سـاعت  اين در امروز اينكه جاي به يعني .است

 است. مشغول ديگري جمع و فرد با باشد

                                                 
 عصـا  نـا يناب يفـرد  ،باالتر كه در اوج خطـرات مكـه   نياز ا ياقيچه اشت - ١

 .ديايب پيامبر شيكرده و پ يمكه را ط يهابدست كوچه
ت ا بـار آخـر   :ميگـوئ يكه در محاوره خودمـان مـ   يمترادف است با عتاب - ٢ 

 باشد.

-عده هستند جنگ عازم مدينه در هامسلمان :ديگر مثالي
 بـه  هـم  پيـامبر  .نيايند جنگ به و بگيرند اجازه كه آيندمي اي

 فرمايد:مي پيامبر به خطاب خداوند اينجا در .دهدمي اجازه آنها

 ببخشـد  را تـو  خداونـد  )43(توبه/ �لَهُمْ أَذِنتَ لِمَ عَنكَ اللّهُ عَفَا�

 تـو  بر اينكه تا ؟نيايند جنگ به كه دادي اجازه اينها به چطور

 و بگيرند اجازه آيندمي كه گويندمي دروغ اينها كه شود روشن
  آمدند.نمي جنگ به هم باز دادينمي اجازه هم تو اگر

 ِإلَـهَ  لَا أَنَّهُ فَاعْلَمْ� حمد:م يهسور 19 يآيه ديگر: ينمونه

ــا ــهُ ِإلَّ ــذَنبِكَ َواْســتَغْفِرْ اللَّ ــؤْمِنِ لِ ــاتِ ينََولِلُْم ــهُ وَالْمُؤْمِنَ ــمُ َواللَّ  يَعْلَ

 وجود اهللا جز معبودي هيچ قطعاً كه بدان   �وَمَثْـَواكُمْ  مُتَقَلَّبَكُمْ

 آمـرزش  مـؤمن  زنـان  و مـردان  و خـود  گناهان براي ندارد.

-مـي  (و است آگاه كامالً سكناتتان و حركات از خدا بخواه.

-مـي  چـه  و كنيـد مي زندگي كجا در و رويد مي كجا به داند

 بـا  پيـامبران  گنـاه  بگويند دارد احتمال  كنيد).نمي چه و كنيد

 اسـت  قياس قابل گويمنمي هم من نيست قياس قابل ما گناه

 كوچـك  و ريـز  بسـيار  هـاي قسـمت  در دارند خطائي آنها اگر

 هـر  در ولـي  .شودنمي محسوب گناه ما براي اصالً كه 3.است

 ايـن  شـود. مي نجيدهس مقام نسبت به شرّ هم و خير هم حال

 خداونـد  كه است همين براي است گناه پيامبر براي هم اندازه

  است. برده اسم گناه بنام
شويم: نيت، قول، چهار چيز محاسبه مي برايها ما انسان
در  ،ات در اوج صـدق و اخـالص  يامبران در نيپ 4.عمل، حال

قــول و در اعمــال در اوج  و اســتحكام ادددر اوج ســ لاقــوا
در  ،انـد گـاهي ضـعفي داشـته   عمل هستند و اگر گـاه صالح 

 ،موارد فوق يهها در همحاالتشان بوده است. ولي ما انسان
شويم. منظورم اين است كه با مطـرح  دچار لغزش و خطا مي

 ،كردن بعضي خطاها كـه در احـوال پيـامبران بيـان كـرديم     
خواهيم مقام معنوي آنها را پائين بياوريم. مقـام معنـوي   نمي
  ت.رود نه به الوهيت باال مييامبران به عبوديپ

                                                 
 .نديبيكه او را نم ينائيناب يآنهم برا امبريمثالً اخم كردن پ - ٣
 تبسـم  كـردن، اخم ،يتوجهيب غم، ،يشاد مثل مختلف حاالت يعني حال - ٤

 و...
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  شفاعت
تعدادي از سؤاالت كه پرسيده شده بود در مورد شفاعت 
است. در قرآن سه نـوع آيـه در مـورد شـفاعت وجـود دارد.      

هـا از  شفاعت يههم گويندمياول آياتي هستند كه  يهدست
 از نجيگريميـا  گونـه  هر �لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً� آن خداست:

دوم آياتي هستند كه عنـوان   يهدست )44زمر/( .است خدا آن

ذِينَ � :كنند در قيامت مطلقاً هيچ شفاعتي نيستمي يَا أَيُّهَا الـَّ
آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَـوْمٌ الَّ بَيْـعٌ فِيـهِ وَالَ  

 آنچـه  از كنيـد  انفاق مؤمنين اي )254(بقره/ �خُلَّةٌ وَالَ شَفَاعَةٌ

 از قبـل  اسـت  داده شـما  بـه  روزي و رزق عنـوان  به خداوند

 و دوسـتي  و فـروش  و خريـد  و معامله كه بيايد روزي اينكه

سوم آيـاتي هسـتند كـه بـه      يدسته .نيست آن در شفاعتي

ذِي يَشْـفَعُ �گويند شـفاعت هسـت.   صورت مقيد مي مَـن َذا الـَّ
 او پيشــگاه در كــه آن ســتكي. )255(بقــره/ �إِذْنِــهِعِنْــدَهُ إِالَّ بِ

حال ببينيم اين آيات به  او؟ ي اجازه با مگر كند ميانجيگري
   ؟چه صورت به هم مربوطند

 بـه  وتر( است. وتر مقابل در شفع چه؟ يعني شفاعت اصل

 در را چيـزي  يعنـي  شفاعت .)زوج معناي به شفع و فرد معناي

 .آوردن بيـرون  فـردي  حالـت  زا آنـرا  و دادن قـرار  چيزي كنار
 از يكـي  :كـه  اسـت  رفته كار به تعبير اين به قرآن در شفاعت

 گيرد. قرار خدا هايسنت از ديگر يكي كنار در الهي هايسنت

 ،كـرد  گناه كس هر كه است اين الهي هايسنت از يكي مثالً
 كـه  اسـت  اين الهي ديگر سنت ببيند. را عملش يهنتيج بايد

-مي زائل را گناهش عمل يهنتيج خداوند ،كرد توبه هركس
 قابـل  ،الهي سنت طبق و ايدهش يگناه مرتكب تو مثالً كند.

 سـنت  كنـار  ،را توبـه  الهـيِ  سنت آييمي ولي هستي مجازات

 و دهـي مـي  قـرار  شفيع آنرا و گذاريمي   سيئه براي مجازات
 يعنـي  �جَمِيعـاً  الشَّفَاعَةُ لِّلَّهِ� بيني.نمي را عمل مجازات ديگر

 را حـاالتي  ،ديگر هايسنت يهوسيل هب ما كه هائيسنت تمام
-مـي  بوجـود  خودمـان  شرايط مناسب حالت و دهيممي تغيير
 عبـارت  بـه  خداسـت.  هـا سنت اين يههم يهآفرينند ؛آوريم

 توانـد نمـي  و ببينـد  مجـازات  بايد ،كرد گناه شخص اگر ديگر

 در ولـي  بگيرد. را مجازاتش جلوي كه بياورد خدا از غير چيزي

-سـنت  كنـار  را سنتي توانينمي يعني نيست طور اين قيامت
 اينكـه  پـس  دهـي  تغيير آنرا يهنتيج و بدهي قرار ديگر هاي

 1.معناست اين به ،نيست شفيعي هيچ قيامت در فرمايدمي
 د؟هسـتن  چه است ممكن خدا ذنإ به كه يهايشفاعت اما 

ـ  دعا نوعي واقع در هااين سوم): (دسته  آن خـود  تكـريم  رايب

 كـالس  سـر  هسـتي.  معلـم  نفـر  يـك  تـو  مثال: هستند. بنده

 نظـم  و كنـد نمـي  توجـه  درس بـه  كه را يشاگرد .اينشسته

 كـه  مـدتي  كني.مي اخراج سكال از ،زندمي هم به را كالس

 و اسـت  شـده  متنبـه  كـه  شـوي مـي  متوجه ايستندمي بيرون
 سـتقيم م ولـي  Ĥوريبيـ  كـالس  سر را او كه گيريمي تصميم

 و زنيمي صدا را كالس دبؤم و زرنگ شاگرد كني.نمي عمل
 كالس سر و ببخشم را او من كه كن خواهش بيا تو :گوئيمي

 و تكـريم  اينجـا  در اسـت؟  بـوده  چه كار اين از منظور بياورم.
تـو  راي خالف آيا .است شده كالس زرنگ شاگرد بزرگداشت 

 را او كـه  ديبـو  خواسته خودت .خير است؟ شده انجام چيزي
 بـه  منـوط  را قضيه زرنگ شاگرد تكريم خاطر به ولي ببخشي

 �فَرْداً الْقِيَامَةِ يَوْمَ آتِيهِ وَكُلُّهُمْ� قيامتدر كني.مي او خواهش

 يار (بدون تنها و تك رستاخيز روز آنان يهمه و   )95(مريم/

 او محضــر در مراقــب) و محــافظ و اوالد و امــوال و يــاور و

 خداوند پيش نلماعماا كارنامه با ما تك تك  د.شونمي حاضر

 �كَتَابَـكَ  اقْـَرأْ � :فرمايدمي و كرده ما به رو خداوند حاضريم.

 را اتزنـدگي  كتـاب  .بخوان را خود (اعمال) كتاب )14(اسراء/
 گيري.مي را اتنمره اشتباهي كمترين بدون سپس خوانيمي

 تـو  بـراي  تبهش به ورود و قبولي يهنمر طلب كننده شفاعت

 تو يدرباره تصميمي چنين خداوند قبالً كه حالي در نمايد.مي

 بـا  شـافع  افـراد  احتـرام  و تكـريم  طراخـ  بـه  امـا  است گرفته

 هـم  خـدا  نسـبت  بـه  و گـردد مـي  ابالغ تو به آنها درخواست

 چطـور  واال گيـرد. نمـي  صورت اياراده و حكم تغيير كمترين

 و اراده و شود بلند رديف كه باشيم اين به قائل ما است ممكن

                                                 
 شفاعت. اتيدوم آ يهدست ريتفس - ١
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 لِكَلِمَـاتِ  تَبْـدِيلَ  لَـا � كه دانيمنمي مگر ؟!دهد تغيير را خدا حكم

 ايـن  اسـت.  ناپـذير تخّلـف  خداونـد  سخنان )64(يونس/ �اللَّهِ

 من فقط كه نيست چيزي و است آشكار و روشن بسيار مطالب

 .است آمده هم گذشتگان آثار ميان در مطالب اين باشم. گفته
 زبان با نبودن آشنا خاطر به مردم از بسياري چون أسفانهمت اما

 خبرنـد. بي نيز مسائل اين از ،ندارند خبر اصلي مراجع از عربي

ا  يَتَكَلَّمُونَ لَّا� يآيه تفسير در عبده محمد شيخ مثالً  أَذِنَ مَـنْ  ِإلـَّ

 سـخن  بـه  زبان كدام هيچ و )38(نباء/ �صَوَاباً وَقَالَ الرحْمَنُ لَهُ

 و دهـد  اجازه بدو مهربان خداوند كه كسي مگر گشايند،نمي

 اجـازه  كه اين :گويدمي بگويـد.  درست و راست سخن نيز او

 و بزرگداشـت  نـوعي  ،بزنـد  حـرف  قيامـت  در كسي شود داده
 بخواهد كه كسي هر به را آن خداوند و او مختص است تكريم

 آنچـه  در اثـري  قطعـاً  او خواسـت  در آن و دهدمي اختصاص

   .ندارد ،است كرده اراده ندخداو

  بيت اهل
 اسـت  شـده  مطـرح  هـا سـؤال  ايـن  در كـه  ديگري بحث

 مـا  خداوند گويا كه است شوري يهسور 23 ييهآ به استشهاد

 أَسَْألُكُمْ لَّا قُل� است. كرده بيت اهل داشتن دوست به مكلف را

 بـراي  مـن  بگـو  پيـامبر  اي �الْقُرْبَـى  فِي الْمَوَدَّةَ ِإلَّا أَجْراً عَلَيْهِ

 .خواهمنمي القربي في تمود جز به شما از ريجا هيچ تبليغم

 دوسـت  يعني :كه اندكرده معني طور اين را القربيفي مودت و

 هـم  پيـامبر  نزديكـان  و اقربـا  و .پيامبر ونزديكان اقربا داشتن

 همـان  ديگـر  تعبيـر  بهو فرزندانش و زهرا يفاطمه از رتندعبا

  گويند.مي بيت اهل آن به كه چيزي
 آن در كـه جـائي  يعنـي  بيـت  چه؟ يعني بيت اهل :جواب

 بـه  بيـت  اهل منزل. يعني ترساده عبارت به يا .كنندمي بيتوته

-مي آنجا در را روز و شب كه اعتبار اين به گويندمي خانه اهل
 حال »بيتك اهل حال كيف« بپرسي عرب يك از اگر گذرانند.

-نمـي  خطور ذهنش هب وقت هيچ است. چطور شما بيت اهل
 در بيت اهل اي.دهش دامادش و دختر احوال جوياي تو كه كند

-مـي  زندگي خانه در او با كه فرزنداني و زن يعني عرب ذهن

 ،است نداشته فرزندي خانه در پيامبر بگويند است ممكن كنند.
  است. داشته كه زن گويممي

 اهنگـ  را 73 آيـه  هود يهسور زنم:مي مثال برايتان ايآيه

 كـه  گوينـد مـي  ابـراهيم  به خطاب قبل آيات در مالئكه كنيد.

 بتعج زنش نمايد. عطا تو به فرزندي است كرده اراده خداوند
 أَمْـرِ  مِـنْ  أَتَعْجَبِـينَ  قَـالُوا � :ويندگمي جواب در مالئك .كندمي

هُ  الْبَيْتِ أَهْلَ عَلَيْكُمْ وَبَرَكَاتُهُ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ  �مَّجِيـدٌ  يـدٌ حَمِ إِنـَّ

 بيـت  اهـل  اي كنـي؟ مـي  شـگفت  خـدا  كـار  از آيـا  گفتند: 

 جـاي  (پـس  است شما شامل خدا بركات و رحمت (نبوت)!

 ديگـران  بـه  كـه  كنـد  عطاء چيزي شما به اگر نيست تعجب

 ي همـه  (در سـتوده  خداونـد  بيگمـان  باشـد).  نفرمـوده  عطاء

 يغهصـي  تعجبين  است. احوال) يهمه (در بزرگوار و) افعال
 از كنـي مي تعجب" زن. يك يعني است مخاطب مونث مفرد

 ."بيـت  اهـل  اي شماست شامل خدا بركات و رحمت خدا. امر
 در .ابـراهيم  بيـت  اهل است شده گفته ابراهيم زن به اينجا در

 ايـن  الًواصـ  .است نداشته هم فرزندي هنگام آن در كه حالي

 خانـه  يـك  در هـم  بـا  كـه  يمرد انفرزند و زن از غير ،كلمه

  شود.نمي برده بكار ديگري چيز براي ،هستند
به چه معناست؟ قربـي مصـدري    �مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَـى �اما 

 القربـي  است به معناي نزديكيو ب) ، ر است از مصادر (ق،
القربـي يعنـي    ذوي نيست، قوم و فاميل به معني به تنهايي

در واقع  .في ذوي القربي هگويد مود. در آيه نميقوم و فاميل
را دوست  نزديك بودن و نزديكيمنظور از آيه اين است كه 

-آيه كه خدا درو قربي بداريد. كدام نزديكي؟ همان نزديكي 

مـن أَسْـَألُكُمْ عَلَيْـهِ  مـا قُـل �فرمايـد.  مي فرقان يهسور 57ي 
 نآ برابر در من بگو �ِإلَّا مَن شَاء أَن يَتَّخِذَ ِإلَى رَبِّهِ سَبِيالً أَجْرٍ

 مگـر  خـواهم نمـي  شما از پاداشي گونههيچ خدا) آيين (ابالغ

 برگزينـد.  پروردگـارش  سـوي  به راهي بخواهد كسي اينكه
ب بـه درگـاه الهـي    تقـرّ  يدقفي القربي يعني انسان م تمود

فرمايد مـن بـه پـاس زحمـاتم     پيامبر مياين است كه باشد. 
د اينكه دوست داشـته باشـي   آنخواهم و يك چيز از شما مي
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: فرمايدمي سباء يهسور 47ي آيهنزديك شويد. و در  به خدا
 قبـال  (در كـه  مـزدي  هر بگو: �مَا سََألْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ�

 خودتـان.  بـراي  باشم، خواسته شما از آسماني) دعوت تبليغ
اش آنچه از شما خواستم و شما اسم آن را اجر گذاشتيد فايده

 يهمـودت در سـور   يها آيـه از اين براي خودتان است. جدا
شوري آمده كه يك سوره مكي است در زمـان نـزول ايـن    

زهـرا   يهو فاطم بودهطالب هنوز نوجوان سوره علي بن ابي
   با او ازدواج نكرده بود.اصالً 
  

  احزاب) يسوره 33 ي(آيه تطهير يآيه
 .كنيـد  ، به خـوبي مطالعـه  احزاب را از اول سوره يهسور
مدينـه   يهترين مسـائل دور يكي از مهمدر مورد ه اين سور

كنـد. ايـن جنـگ اثـرات فـوق      جنگ احزاب بحث مييعني 
العاده ارزشمندي درتثبيت اسالم داشت. بعد از اين جنگ بود 

از  اتي پيدا كرد كه ترسِبكه دولت اسالمي چنان استقرار وث
-هضربكه چرا  ؛قلوب كافرين حاكم شدبر ،حكومت اسالمي

بعد از اينكه  . خداوندمتحمل شدند ،در اين جنگرا اصلي  ي
-كند قضيه را به ايـن صـورت جمـع   كل ماجرا را تعريف مي

   نمايد:بندي مي
   ام:كرده چه برايتان احزاب) (جنگ ماجرا اين در
وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ �به نسبت كافرين:  -1

كه موضع كفر گرفته بودند  آنهاي )25/(احزاب �يَنَالُوا خَيْـراً 

با غيظ و خشمي كه داشتند خدا آنها را برگرداند در حـالي  

و  �كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَـالَ � كه هيچ نفعي نصيبشان نشد.

كفايـت   .خداوند براي مؤمنين به نسـبت مسـئله قتـال   

مند و چيـره  و خداوند نيرو �وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً� 1كرد

   .است

                                                 
آنها  يخدا آن كار را برا يعنيشود ين به كار برده مآدر قر يهر وقت كف - ١

انـا   نديگويم يوقت يدر عرب .نگذاشت خودشان انجام دهند گريانجام داد و د
 .تو يمن به جا يعنيهذا االمر  كياكف

نْ �به نسبت اهل كتاب:  -2 ذِينَ ظَـاهَرُوهُم مـِّ َوأَنـزَلَ الـَّ
 � أَهْــلِ الْكِتَــابِ مِــن صَيَاصِــيهِمْ وَقَــذَفَ فِــي قُلُــوبِهِمُ الرُّعْــبَ 

حامي كافران را از قلعه و دژهايشان  كتابِاهل  )26(احزاب/

اً فَرِيق� پائين آورد و قلبشان را پر از رعب و وحشت كرد.
 د ويتكشـ اعتي از آنهـا را مـي  مـ ج �تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً

  2نمائيد.اي را اسير ميعده

 وَدِيَـارَهُمْ  أَرْضَـهُمْ  َوأَوْرَثَكُـمْ � :مـادي  غنـائم  لحاظ از -3

 �قَـدِيراً  شَـيْءٍ  كُـلِّ  عَلَى اللَّهُ وَكَانَ تَطَؤُوهَا لَّمْ َوأَرْضاً َوأَمْوَالَهُمْ

هايشـان و دارائـي آنـان، و    هـا و خانـه  و زمـين    )27/ (احزاب

همچنين زميني را كه هرگـز بـدان گـام ننهـاده بوديـد، بـه       

گمان خداونـد بـر هـر چيـزي توانـا      چنگ شما انداخت. بي

ــت. ــان   اس ــه و زمينهايش ــانخان ــان و هايش ــي و اموالش  حت

  داد. قرار شما ارث را نشديد آن داخل كه زمينهائي
ــ حــال و ــا� ره:ســو يهادام ــا يَ ــيُّ أَيَُّه ــل النَِّب ــكَ قُ  �لِّأَزْوَاجِ

 از بحـث  كه شد چطور اي پيامبر به زنهايت بگـو.  )28(احزاب/

 رسيد؟ پيامبر زنهاي به بود كرده مومنين به خدا كه كمكهائي

  اي؟رابطه چه است؟ موجود ايرابطه اينها بين آيا
 اسالمي يجامعه اقتصادي وضعيت احزاب جنگ از قبل تا

 مثـل  اسـت  قـرار  هم جامعه رهبر داشت. قرار پائيني سطح رد

 مهئاال علي فرض اهللا انّ" كند. زندگي جامعه فرد ترينضعيف

 نمـوده  فـرض  خداوند "النّاس هفبضع انفسهم وايّقدر ان العدل

 تـرين ضـعيف  مثل را شانمادي زندگي كه جامعه پيشوايان بر

 همسـرانش  و مبرپيا زندگي نتيجه در كنند. تنظيم ،جامعه فرد

 زيـادي  دارائـي  و امـوال  كه حال گذشت.مي سختي به بسيار

 تغييـر  درخواست ،پيامبر يهازن است شده هامسلمان نصيب

 قُـل  النَّبِـيُّ  أَيُّهَـا  يَا� فرمايد:مي جواب در هم خدا .كنندمي وضع

 أُمَـتِّعْكُنَّ  فَتَعَـالَيْنَ  وَزِينَتَهَا الدُّنْيَا الْحَيَاةَ تُرِدْنَ كُنتُنَّ إِن لِّأَزْوَاجِكَ

اي پيامبر به زنهايـت   )28(احزاب/ � جَمِيالً سََراحاً َوأُسَرِّحْكُنَّ

                                                 
 .ميم احساس كنرا به مضارع آورده است كه صحنه را جلو چش غهصي - ٢
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خواهيد بيائيد تـا  بگو اگر دنيا و زينتهاي حيات دنيا را مي

بهرمندتان سازم و بعد از آن طالقتان دهم طالق دادني زيبا 

 و تمهسـ  اسـوه  و لاو داعي من چونكه چرا؟ و بدون دردسر.
 اگـر  و كنيـد  تحمل توانيد،مي اگر .ندارم را زندگي تغيير اجازه

 ايـن  ديگـر  ولـي  .كـنم  تـأمين  را تـان زندگي بيائيد توانيدنمي

 وَإِن� دهيد.مي دست از را باشيد جامعه رهبر همسر كه افتخار

ــتُنَّ ــرِدْنَ كُن ــهَ ُت ــولَهُ اللَّ ــدَّارَ وَرَُس ــĤخِرَةَ َوال ــإِنَّ اْل ــهَ فَ ــ اللَّ  دَّأَعَ
ا اگـر شـما       )29/ (احـزاب  �عَظِيماً أَجْراً مِنكُنَّ لِلْمُحْسِنَاتِ و امـ

خواهيــد (و بــه خــدا و پيغمبــرش و ســراي آخــرت را مــي

ت     هـا قـانع   زندگي ساده از نظـر مـادي، و احيانـاً محروميـ

هستيد) خداوند براي نيكوكـاران شـما پـاداش بزرگـي را     

 مُّبَيِّنَـةٍ  بِفَاحِشَةٍ مِنكُنَّ يَأْتِ مَن يِّالنَّبِ نِسَاء يَا� آماده ساخته است.

ــاعَفْ ــا يَُض ــذَابُ لَهَ ــعْفَيْنِ الَْع ــانَ ِض ــكَ وَكَ ــى َذلِ ــهِ عََل ــيراً اللَّ  �يَِس

اي همسران پيغمبر! هـر كـدام از شـما مرتكـب       )30(احزاب/

گناه آشكاري شـود (از آنجـا كـه مفاسـد گناهـان شـما در       

پيغمبـر هـم لطمـه    محيط تـأثير سـوئي دارد و بـه شـخص     

زند) كيفر او دو برابر (ديگران) خواهد بود، و اين براي  مي

 صَـالِحاً  وَتَعْمَلْ وَرَسُولِهِ لِلَّهِ مِنكُنَّ يَقْنُتْ وَمَن�  خدا آسان است.

و    )31(احـزاب/  �كَرِيمـاً  رِزْقـاً  لَهَا َوأَعْتَدْنَا مَرَّتَيْنِ أَجْرَهَا نُّؤْتِهَا

بر خدا و پيغمبرش خضوع و اطاعـت  هر كس از شما در برا

كند و كـار شايسـته انجـام دهـد ، پـاداش او را دو چنـدان       

خـــواهيم داد، و بـــراي او (در قيامـــت) رزق و نعمـــت    

نَ  كَأَحَـدٍ  لَسْـتُنَّ  النَّبِـيِّ  نِسَاء يَا�  ايم. ارزشمندي فراهم ساخته  مـِّ

 مَرَضٌ قَلْبِهِ فِي الَّذِي فَيَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَلَا اتَّقَيْتُنَّ إِنِ النِّسَاء

اي همسـران پيغمبـر! شـما       )32(احزاب/ �مَّعْرُوفـاً  قَوْالً وَقُلْنَ

(در فضل و شرف) مثل هيچ يـك از زنـان (عـادي مـردم)     

ي  خواهيــد پرهيزگــار باشــيد (بــه گونــهنيســتيد. اگــر مــي

ــا اداء و   هــوس ــازك نكنيــد (و ب ــرم و ن انگيــز) صــدا را ن

ان ننمائيد) كه بيمـار دالن چشـم طمـع بـه شـما      اطواري بي

 بدوزند. و بلكه به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيد.

 (بــدان گونــه كــه مــورد رضــاي خــدا و پيغمبــر او اســت).

ــرْنَ� ــي وَقَ ــوتِكُنَّ ِف ــا بُيُ ــرَّجْنَ َولَ ــرُّجَ تَبَ ــةِ تَبَ ــأُولَى الْجَاهِلِيَّ  �الْ

ئيـد. و مثـل بـرج داراي    هايتان بيرون نيااز خانه )33(احزاب/

همچــون تبــرج زمــان جاهليــت  ،زينــت و زيــور و آرايــش

هَ  َوأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ الصَّلَاةَ َوأَقِمْنَ� نباشيد.  �وَرَسُـولَهُ  اللـَّ

نماز را بپاي داريد و اداي زكات كنيد و اطاعت  )33(احزاب/

 لِيُذْهِبَ لَّهُال يُرِيدُ نَّمَا...ا� چونكه: چرا؟ خدا و رسول نمائيد.

  )33(احزاب/ �تَطْهِيراً وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنكُمُ

آيه را طبق نظريه اهـل تشـيع بررسـي كنـيم. اي     حال 
زنهاي پيامبر اهل حيات اخروي باشيد، نرم سـخن مگوئيـد.   
در خانه بمانيد، آرايش نكنيد و اطاعت خدا و رسول بنمائيـد.  

طالب و فرزنـدانش  خواهد كه علي بن ابيميخداوند  كهچون
!! چه ارتباطي با موضوع آيات از هر گونه نا پاكي بدور باشند

  قبل دارد؟
 يـك  خداونـد  :اسـت  ايـن  آيات صحيح تفسير واقع در اما

 ايـن  پايـان  در و دهـد مـي  پيـامبر  زنهـاي  به دستورات سري

-نز اي كند.مي بيان دستورات اين از را خود منظور دستورات
-مـي  خداوند ،هستيد ديگر زنان الگوي شما چون پيامبر هاي
 بـا  و بـردارد  آنـرا  ،شماست ميان در ناپاكي و سجر اگر خواهد

 ضـميرهاي  بگوينـد  دارد احتمـال  گردانـد.  پاكتان وجود تمام

 اسـت  شـده  اسـتفاده  عـنكم  از اينجا در چرا است مونث ديگر

 عربـي  در گـردد.  مي بر اهل به و است كم ضمير آن گويممي

 بـه  جمـع  ضمير آن براي رودمي كار به اهل يكلمه وقت هر

 نگاه مثال عنوان به باشد. مونث نفر يك اگر حتي رود مي كار

 كرده ابراهيم زن به رو مالئك هود. يهسور 73 يآيه به كنيد

 مْعَلَيْكُ وَبَرَكَاتُهُ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ أَمْرِ مِنْ أَتَعْجَبِينَ� :گويندمي و
 جمـع  ضـمير  عليكم و است مونث مفرد اتعجبين .�الْبَيْتِ أَهْلَ

 عـرب  يك از اگر است. اهل آن مرجع كم اين مخاطب. مذكر
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 داشته زن يك فقط اگر حتي "بيتك؟ اهل حال كيف" بپرسند

 كـه  اينجاست جالب ."بخيرٍ مه" گويدمي ،باشد فرزند فاقد و

 مَا وَاذْكُرْنَ� است: مبرپيا زنان به راجع دوباره هم بعدي يآيه

هِ  آيَـاتِ  مِـنْ  بُيُـوتِكُنَّ  فِـي  يُتْلَى هَ  إِنَّ وَالْحِكْمَـةِ  اللـَّ  لَطِيفـاً  كَـانَ  اللـَّ

 انگيـز  حكمـت  سـخنان  و خـدا  آيـات  و  )34/ (احزاب �خَبِيراً

 و (بياموزيـد  شـود  مـي  خوانده شما منازل در كه را (پيغمبر)

   است. آگاه و دقيق ندخداو گمان بي كنيد. ياد ديگران) براي

ـ  پيامبر از حديثي در ،قرآن :تذكر يك   يهسـفر " نـام  هب
 نيسـت  ايسفره اين و است. شده معرفي "الهي يهشد چيده

 سفره اين سر بيايد و بردارد ديگر جايي از را غذايش انسان كه

 متعـال  خداونـد  طـرف  از قـبالً  (قرآن) سفره اين بلكه بخورد.

 بايـد  قـرآن  يمطالعـه  هنگـام  در بنـابراين  اسـت.  شده چيده

 شـده،  پذيرفتـه  قـبالً  عقايد و تعلقات و تعصبات از را ذهنمان

 آن عربـي  زبان لغت و اسلوب و قواعد دانستن با و كرده خالي

 هرچه گيريم. بهره كتاب هدايت از صميمانه و كرده مطالعه را

 مسائلي از پر را ذهنمان اينكه نه است. درست همان بود گفته

 دليلـي  دنبـال  به قرآن در بعد و ايم پذيرفته آنها قبالً كه مكني

 بـه  ،گمراهـي  بـه  جز صورت آن در كه ؛باشيم آن اثبات براي

  رفت. نخواهيم ديگري مسير

  آل
  است. رايج آل يهريش مورد در نظريه دو

 يهريشـ  معتقدنـد  سني علماي از تعدادي و شيعه علماي
 شـده  آل و 1گرفتـه  صورت آن بر قلب كه بوده اهل كلمه اين

 فرقـي  و كس. فالن آل يعني كس فالن اهلِ نتيجه در است.

 بـه  و اسـت  تحقيقي اينها راي كه ديگر يدسته ندارند. هم با

 ولاَ يهريشـ  از آل :گويندمي ،است درست اينها راي من نظر

 بنـابراين  رجوعـاً.  ،يرجعـوا  ،رجـع  يعني اوالً ،يأولوا ،آل و است

 كسـانيكه  يعنـي  ،كـس  هـر  آلِ پس ،تبازگش يعني ولاَ چون

 تمـام  يعنـي  محمـد  آل واقـع  در .كننـد مي او بطرف بازگشت

 يهخـانواد  تنها فرعون آل كه همانطور محمد. حقيقي پيروان

                                                 
 قلب بدون قاعده است. نيا - ١

 جهنم به و كرده نابود را آنها فرمايدمي كه آنجا نبودند. فرعون

  2است. فرعون افراد و اطرافيان يههم منظور ،انداختيم
برتري نسـبت بـه تعريـف اول دارد. اول     دو :تعريف دوم
اگر هر (ده ندارد. عن قلب بدون قاآاش احتياج به اينكه ريشه

-ما مـي  .دو كلمه يكي است بايد يك معني هم داشته باشد
گوئيم آل سـنندج. در صـورتيكه   گوئيم اهل سنندج ولي نمي
 .)توانستيم بگـوئيم آل سـنندج  اگر هر دو كلمه يكي بود مي

برنـد ولـي   اهل را بـراي همـه بكـار مـي     يهكه كلمدوم اين
اي اسـت كـه داراي موقعيـت    مخصوص طبقـه  ،آل يهكلم

باالئي باشند (از هر لحاظ) براي يـك فـرد كـه داراي يـك     
فـالن   گوينـد اهـلِ  به اهل و عيالش مـي  ،شغل عادي باشد
در نتيجه صحابه و  فالن شخص. گويند آلِشخص ولي نمي

مسـلمانان واقعـي و هـر     يو همهحضرت علي و فرزندانش 
  آل محمد هستند. ،كس كه مرجعش حضرت محمد است

  شنوند؟ مي را ما صداي اندمرده كسانيكه آيا
-مـي  قرآن اينكه مورد در است شده مطرح ديگري سؤال

كَ � :فرمايد  تـواني نمـي  تـو  )80(نحـل/  � الْمَـوْتَى  تُسْـمِعُ  لَـا  إِنـَّ

ن  بِمُسْمِعٍ أَنتَ وَمَا� يا و برساني. هامرده به را خودت صداي  مـَّ

 تو صداي هستند قبرها در كه كساني و )22(فاطر/ �الْقُبُورِ فِي

 بـه  ربطـي  نتيجه در است تشبيه اين اندگفته رسد.نمي آنها به

 بـه  اسـت  تشـبيه  چـون  اتفاقاً گويممي من ولي ندارد ما بحث

 تشـبيه  هامرده به كافران اينجا در كند.مي پيدا ارتباط ما بحث

 "القبور في من" به كنندنمي توجه ياتآ به اينكه در و اندشده
  ند.اشده تشبيه

                                                 
النَّارُ يُعْرَضُونَ ؛  فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بĤِلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ �  - ٢

خداوند . � بِعَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَـذَا 

هـا و نيرنگهـاي    ي مؤمني را تنها نگذاشت و) او را از سـوء توطئـه   (چنين بنده

ايشــان محفــوظ و مصــون داشــت، ولــي عــذاب بــدي خانــدان فرعــون را در 

و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاهان آنان بـدان عرضـه    ؛برگرفت

شـود  امت برپا مـي شوند. (اين عذاب برزخ ايشان است) و اما روزي كه قيمي

دهـد) خانـدان فرعـون (و پيـروان او) را بـه      (خدا بـه فرشـتگان دسـتور مـي    

  شديدترين عذاب دچار سازيد. 
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 چيـز  به را چيزي وقتي كه ايمبرده ياد از را قاعده مگر ولي

 و باشـد.  برقرار آنها بين در شبه وجه بايد كنيممي تشبيه ديگر
 بـه  را صورتي وقتي باشد. قويتر بهمشبه از شبه وجه همچنين

 صـورت  اين از ماه زيبائي ذهنمان در بايد ،كنيممي تشبيه ماه

 چه در هستند. مردگان مثل كافران گويدمي اينجا باشد. بيشتر

 در نشـنيدن  بايـد  پـس  نشنيدن. در هستند؟ مردگان مثل چيز

 نشـنيدن  كـه  اسـت  دليـل  همين به باشد قويتر خيلي هامرده

  است. كرده تشبيه هامرده نشنيدن به را كافران
 بـرده  بكار پيامبر براي را تمي كلمه قرآن ديگري جاي در

 ميـت  همان ،موتي افراد از يكي است ميت جمع موتي 1.است

  است. مطرح هم پيامبر براي سماع عدم پس است پيامبر

  (قسم) ندگسو
به غيـر خـدا در بعضـي از     قسمِ سوال شده به چه علت

ايتـي  . مـثالً رو ؟احاديث بعنوان شرك نام بـرده شـده اسـت   
 "اشـرك  من حلف بغيـر اهللا فقـد "داريم با اين عبـارت:  

 اسـت.  شده شرك مرتكب بخورد قسم خدا غير به كه كسي
توانيم فهمي درست از اين حـديث و مضـاميني از   مي زماني

قسـم خـوردن    حكمـت اين دست داشته باشيم كـه بـدانيم   
. اساساً با توجه بـه اينكـه انسـان موجـودي فطرتـاً      ؟چيست
مهمترين ركني كه امكان زندگي جمعي را به  ،تزي اسجمع

اي كـه ركـن   هر جامعـه دهد اعتماد است. يعني درانسان مي
امكان اجتماع و اسـتفاده   ،اعتماد افراد به يكديگر منهدم شد

-كه مسئلهي جوامعدري است. فبردن از زندگي اجتماعي منت
زنـدگي  از نظـر   ،اعتماد در آنها به حد پائيني رسيده است ي
يعنـي   . زنـدگي جمعـي  انـد ضربه پذير شـده به شدت عي جم

بعداً مبتني بـر آن فهـم،   و اينكه افراد همديگر را فهم كرده 
ي � تعـاون داشـته باشـند.    ،خالفـت  براي اداي مسئوليت إِنـِّ

 جانشـيني  زمـين  در مـن ) 30(بقره/ �جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَـةً 

                                                 
 ي همـه  كـه  اسـت  مسـائلي  از مـرگ  محمـد!  (اي � مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ إِنَّكَ�  - ١

 لذا) بد.خوا مي  كس همه ي خانه در بر كه است شتري و يكسانند، آن در انسانها

  از جاويدان و خوش و نيك سرانجامِ (و ميرند مي آنان ي همه و ميري، مي هم تو

      است). پرهيزگاران آنِ

ي آباد كـردن  مهم دارد يك يهت هم دو شاخفخال .بيافرينم
برد و ديگـري  خود انسان، كه قرآن بنام تزكيه از آن نام مي

كـه   ،امكانـات و اسـتعدادهايش   يهآباد كردن زمين بـا كليـ  
كه ركـن   مادامدر نتيجه  .بردقرآن بنام استعمار از آن نام مي

 .شـود هـا ادا نمـي  هيچ كدام از اين مسـئوليت  ،اعتماد نباشد
ـ  تآن شدبا حجرات  يهعلت اينكه قرآن در سور ات با منهي

اعتماد را  ،اتكند اين است كه اين منهيبرخورد مي 2ششگانه
  برد.از بين مي
 است. تفاهم انساني روابط در مهم اركان از يكي كه گفتيم

 و زده حـرف  يكـديگر  بـا  كـرده،  فهم را يكديگر انسانها يعني
 كـالم  يهبوسيل است پوشيده و مخفي دلشان در كه را چيزي

 ايجاد تفاهم ،نباشد راستگوئي ايجامعه در اگر كنند.مي آشكار

 زيـادي  فضـيلت  اسالم كه است اساس همين بر .شد نخواهد

 كـه  آيـد مـي  پـيش  گـاهي  حـال  .است قائل راستگوئي براي

 آنهـا  ميان كه اعتمادي تناسب به و موضوع تناسب به انسانها

ـ ؤم را كالمشان كه دارند احتياج رددا ضعف يا قوت  كننـد.  دكّ

 بخـواهيم  اگـر  .اسـت  برقرار كامل اعتماد شما و من بين مثالً

 بيـان  تأكيـد  بـا  آنرا كه نيست احتياج بگوئيم هم به را مطلبي

 گـاهي  امـا  كنـيم. مي مطرح را قضيه راحت خيلي بلكه .كنيم

 اين كه هستم روبرو ديگري فرد با من كه آيدمي پيش حالتي

 بـين  ،قوت آن با ،است رحمط تو و من بين كه اعتمادي حالت

 تأكيـد  با را كالمم كه مجبورم بنابراين نيست. مطرح او و من

 كـه  كلماتي از دارم احتياج اينجا در كنم بيان او براي بيشتري

 بگـويم  مثالً .گيرم بهره شود مي استفاده تأكيد براي عرف در

 هـم  تأكيـد  مقـدار  ايـن  يگاه .غيره و باش مطمئن كن، باور

  شوم.مي خوردن قسم به مجبورِ نتيجه در نيست كافي
 آن يهوسـيل  بـه  مـؤمنين  كه است ايوسيله ،خدا به قسم

  است. راست ،گويندمي كه يكالم آن كه كنندمي اعالم

  است؟ شرك خدا غير به خوردن قسم چرا حال
به خـدا قسـم    ،نفر ديگريك يا چند وقتي يك نفر پيش 

اين كسي كـه مـن    كند كه:اعالم ميدر واقع دارد  ،خوردمي
 ؛بين من و شماسـت  ،ميعظّم نظيرِبي ،خورمبه او سوگند مي
مـن   درونكه در جاي ديگر يـا   ، قول و نيتيكه بر آن فعل

                                                 
 .تجسس ،ظنسوء ،بتيغ ي،جوئ بيع ،لقب گذاشتن ،مسخره كردن - ٢
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چه كسي غيـر  در اينصورت  خبر است.باصورت گرفته است 
چه كسي غير از  ؟ازخدا بر نفس و درون انسانها خبردار است

. و ؟اسـت  رخببـا ايـم  دهخدا از فعلي كه در تنهـائي انجـام دا  
در واقـع دارد اعـالم    ،وقتي كسي نام خـدا را بـه دروغ آورد  

. در خبر است (نعوذ بـاهللا) بيه خداوند از درون او كند كانَّمي
 در ،خـوري تو داري به غير خدا قسم مـي  مقابل هنگامي كه

بين تو و مـن مشـتركاً    ،خدا كه آن غيرِ :كنياعالم مي واقع
آن قدر با عظمت است  ،ن آن غير خدامعظم است و همچني

سوگند خوردن به خدا هـم   .!كه از درون تو و ماجرا خبر دارد
مكـروه   ،اما در جائي كه الزم نباشـد  ،هر چند ذاتاً مباح است

كـه ممكـن اسـت    است. يعنـي انسـانها مكلفنـد تـا آنجـائي     
  1 .روابطشان مبني بر اعتماد باشد

-مـي  خـدا  كـه  ئيهـا سوگند :آيدمي پيش سؤال اين حال
 .نيسـت  گفتـيم  كه منظوري به خدا هايقسم چيست؟ فرمايد
 بزرگداشـت  و تعظـيم  در مشتركي خداوند است معلوم كه چرا

 كـه  نـدارد  ايـن  بـه  احتياج خداوند اساساً و ندارد ديگر كس با

 اثبـات  بـراي  خـدا  قسـمِ  كنيم. باور ما تا كند موكد را كالمش

 در خـوبي  بـه  مؤمنين اشم كه است منظور اين به ،مطلب يك

 تـا  ؛كنيـد  تفكر و دقت خوردمي قسم آن به خدا كه چيزي آن

 مـثالً  .شـود  ثابت برايتان ،است كرده اعالم خدا كه چيزي آن

 زمان به سوگند �خُسْرٍ لَفِي الْإِنسَانَ إِنَّ * وَالْعَصْرِ� :فرمايدمي

 نيـل  بـراي  او تـالش  فرصت و انسان، زندگي ي سرمايه (كه

 اگـر  يعني  زيانمندند. همه انسانها است)! جهان دو دتسعا به

 براسـتي  كه شويد مي متوجه كنيد دقت عصر مفهوم در خوب

ينِ � يـا  اسـت.  زيانكـاري  در انسان  وَطُـورِ  * َوالزَّيْتُـونِ  َوالتـِّ

 و زيتـون!  و انجيـر  بـه  سـوگند   �الْـأَمِينِ  الْبَلَـدِ  وَهَـَذا  * سِينِينَ

 اين در  (مكّه)! امن شهر اين به دسوگن و !اسين طور به سوگند

 :كـه  شـوي مـي  متوجه كني تفكر و دقت خوب اگر چيز چهار
 جسم نظر (از را انسان ما  � تَقْوِيمٍ أَحْسَنِ فِي الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ �

ــرين در روح) و ــاترين و شــكل بهت ــده ســيما زيب ــم آفري         . اي

                                                 
ـ نبا نـد اثبات حرفش از او طلـب قسـم نكرد   يبرا يمخصوصاً اگر كس - ١  دي

 قسم بخورد.

 نـون.  �بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ مَا  يَسْطُرُونَ وَمَا وَالْقَلَمِ ن � يا

 ي سـايه  در نويسـند!  مـي  كه چيزي به قسم و قلم! به سوگند

 و قلـم  در اگـر   نيسـتي.  ديوانه تو پروردگارت، لطف و نعمت
 نيسـت  ممكـن  كه شويمي متوجه كني دقت نويسدمي آنچه

 توجـه  جلـب  از عبارتسـت  ،خـدا  قسم پس باشد. ديوانه پيامبر

 مطالـب  آن از مطلبـي  يـا  هاپديده آن از ايپديده به مخلوقين

  عليه. مقسم اثبات براي
 تأكيد براي كلماتي از ،قسم از يجدا مختلف هايزبان در

 مثـل  .باشدمي مجاز آنها زا كردن استفاده كه كنندمي استفاده

 كه ،تو جان به گويندمي جاهائي در يا و باش مطمئن كن، باور

 بـاور  حدود در چيزي و نباشد رگداشتزب و تعظيم خاطر به اگر

 و تعظـيم  براي اگر اما .ندارد اشكال ،باشد باش مطمئن و كن
 مظـاهر  از ،باشد ديگري يا و تو تعظيمي) (مشترك بزرگداشت

   رود. بكار نبايد و است شرك

 بركاته و اهللا ةرحم و عليكم والسالم


	ز و راز و �ز 
	زر�وان �    
�  �� � اّ��� ��� زان ���
����  ا%$ وا#"ن � ! �ل 

  ا0 /� .*-���� � ,+*ت )'&
  زاد7ا1�2��34�56
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    اسداهللا و سيدالشهداء
  

 رفته عميق خواب به لهوبازي و عبادت و تالش و كار روزي از پس مكه شهر

 ينيمـه  در نفر يك شهر اين اين در اما غلطيدند،مي رختخواب در آن مردم و بود،
 بعـد  سپس كرده، استراحتي تا رفته رختخواب به دمسپيده در و شد،مي بيدار شب

   آيد.مي بيرون رختخواب از شوق با و شده لسرحا خستگي رفع از
 بـراي  كـه  محلـي  به خود خداي با ديدار براي و داشت، وعده خود خداي با او

 و پـردازد، مـي  او بـا  نيـاز  و راز و خـدا  با مناجات به و رفته بود داده اختصاص نماز
 به دلش ،شدمي بيدار زاريش و گريه صداي و پرسوزش يناله از همسرش هرگاه

-مـي  او از و خوانـد مـي  خـودش  از مراقبـت  و آرامش به را او و سوختمي لشحا
 (خديجه گفت:مي او به آلوداشك چشماني با جواب در اما بخوابد، كمي تا خواست

  است) رسيده سر به خواب زمان
آلود بودنـد و  ببا اينكه او بيداركردن قريش را شروع كرده بود، اما هنوز خوا

 نمـوده ز چشمانشان نرفته بود. او دعوت خود را تازه شروع خواب به طور كامل ا
و در آغاز راه بود، و مردم را به طور مخفي و به دور از سر و صـدا و هيـاهو    بود

  كرد. دعوت مي
 مـردم  سـاير  ميـان  از بود، اندك بودند، آورده ايمان كه كساني تعداد روزها آن

 هـم  زيـادي  رغبـت  و داشـتند مي دوست را او همچنان كه بودند كساني نيز مكه

 آداب و فشـار،  جامعه، محيط، عرف، مانند عواملي اما آورند، ايمان او به كه داشتند

  .بود نموده متردد را آنان و شده اسالم به گرويدنشان مانع موروثي رسوم و
يكي از اين افراد حضـرت حمـزه پسـر عبـدالمطلب، عمـو و بـرادر شـيري        

  بود. �پيامبر
 حقيقت از و دانستمي خوب را اشزادهبرادر كمال و تعظم »حمزه«حضرت

  داشت. كامل آگاهي خصلتهايش و او تبليغ و دعوت
-مـي  را خود يزادهبرادر كه عموهايي تمام مانند به را او تنها »حمزه«حضرت

 دوسـت  و برادر كه دوستي و برادر مانند به را پيامبر او بلكه شناخت،نمي د،نشناس

 نسـل  يـك  فرزنـدان  و سـال  و سـن هم دو هر زيرا شناختمي شناسد،مي را خود

 رشـد  هم كنار در و خانه يك در بودند،

 هـم  بـازي  هم و شدند، بزرگ و كردند

  بودند. نيز
 راه يك هر جواني در اينكه وجود با

ــود ــيش در را خ ــد، پ ــرت گرفتن  حض

 هــا،خوشــي بــه رســيدن راه »حمــزه«

 در جـايي  كـردن  پيـدا  دنيايي، لذتهاي

 را مكـه  بزرگـان  و اشراف سران، ميان
 علت به �محمد حضرت و كرد، دنبال

 قلب به متعال خداي سوي از كه نوري

 و پــاك را روحــش و جســم و تابيــد او
 دور زنـدگي  هياهوي از كردمي نوراني

 پيرامـون  در دقـت  و تأمـل  به و نموده

 پيـام  دريافـت  براي شدن آماده و خود

 ديگـر  راهـي  به او لذا داشتمي وا حق

  .رفت
 و راه يك هر جواني در آنان هرچند
 امــا گرفتنــد، پــيش مخــالف مســيري

 از لحظـه  يـك  پيامبر فضايل و اخالق

 و نشـد  خـارج  »حمـزه « حضرت ذهن
  نماند. دور

ــزه« حضــرت روزي ــا »حم ــه بن  ب

 شـد  خارج خانه از اشهميشگي عادت

 و اشـراف  از افـرادي  و رفت كعبه به و
ـ  كعبه اطراف در را قريش بزرگان  د.دي

   

 زندگي صحابه:
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  داد.مي گوش كردند،مي بدلورد كه سخناني به و يافت حضور آنها مجلس در
 آثـار  بار نخستين براي »حمزه« و بود، �»محمد« حضرت آنان سخن محور

 از و كرد،مي مشاهده آنان چهره در را دعوتش و خود يزادهبرادر از قريش نگراني

 را نگرانـي  ايـن  شـدت  مـرارت  و وحشـت  كينه، و حقد سراسر و دارنيش سخنان
  زد.مي حدس

 يـا  ،نـد دادنمي اهميتي و ندكردنمي توجهي دعوتش و حضرت به قبالً قريش

 و انـدوه،  و غـم،  و كـرد، مـي  فـرق  وضع امروز اما ،ندكردمي تظاهر چنين حداقل
 الأقـل  يـا  كـردنش  مطيـع  و گرفتـه  را وجودشـان  سراسر حالي پريشان و نگراني

  بود. شده آرزو برايشان كردنش ساكت
 گفـت  و كرد طوالني و بلند خنده سخنانشان، شنيدن از پس »حمزه« حضرت

  هستيد. نگران اندازه از بيش شما
 »محمـد « دعوت خطرات بر »حمزه« كه شد متذكر بود جلسه در كه جهلابو
 كـه  هـم  چنـان  آن موضوع كه كندمي وانمود چنين اما است، واقف بيشتر همه از

 رختخـواب  بـه  آسـوده  خيال با شبها و سازد آرام را قريش تا نيست، گوييدمي شما

 و داده نتيجـه  اشزادهبـرادر  تالش دريابند شوند، بيدار خواب از صبح وقتي و روند
  است. شده خارج دستشان از اوضاع كنترل

 بـر  و دادنـد  ادامه خود تهديدات به و گفتند پي در پي را خود سخنان حاضرين

 حضـرت  كردنـد.  پافشاري و تأكيد »محمد« حضرت با برخورد در شدنشان جدي

 خشـمگين  و ناراحـت  هم گاهي و كردمي تبسمي بحثشان به گاهي هم »حمزه«

 را خـود  خانه راه يك هر و رساندند آخر به را خود گفتگوي افراد كه زماني شد،مي
-مي فشار او به و شد مطرح حمزه ذهن در جديدي مطالب و مسايل گرفت، پيش
-زادهبـرادر  با را آنها است الزم مسايل اين شدن روشن براي دريافت وا و آوردند،
  گذارد.! ميان در اش

***  
 دعوت قبال در قريش جنجال و جار رسيدمي كه روزي هر و گذشت،مي زمان

 زمـان  چـه  هـر  و گرفت،مي شدت او با برخوردشان و شدمي بيشتر و بيشتر پيامبر

 و خشـونت  جـويي عيـب  به و شدمي ترتند و ترشديد سخنان اين رفت،مي جلوتر
   داشت. نظر زير را اوضاع دور از هم »حمزه« حضرت و يافت،مي تغيير تهديد

 قريش، آزار و اذيت و تهديدات برابر در اشزادهبرادر پايداري و استقامت ثبات،

 هـم  قريش براي و بود واداشته تعجب به را او دعوت و ايمان راه در او، فداكاري و

  بودند. نديده چيزي چنين كسي از حال به تا آنان زيرا داشت، تازگي
 و صـداقت  بـه  نسـبت  را كسـي  توانسـت مـي  ترديد و شك هنگام آن در اگر
 هرگـز  شـكي  چنـين  كنـد،  ترديـد  دچار پيامبر اخالقي سجاياي و اخالق عظمت

 »حمزه« حضرت ذهن به توانستنمي
 را محمـد  حضرت او چون چرا يابد، راه
  شناخت.مي بهتر و بيشتر همه از

-مـي  كـودكي  دوران از را پيامبر او
 هم و كودكي دوران در هم او شناخت.

-بي و واال داريامانت و پاكي درجواني
 آن از و كـــرده مشـــاهده را نظيـــرش

  داشت. كامل اطالع
ي خـودش و  او پيامبر را به انـدازه 

شناخت، زيرا آنـان  شايد هم بيشتر مي
-م به دنيا آمدهدر فاصله كوتاهي از ه

اند، و با اند، و در يك خانه متولد شده
بـه  و  هم و در كنار هم بـزرگ شـده  

او ديده  .انددوران بلوغ و جواني رسيده
 �بــود كــه زنــدگي حضــرت محمــد
است!  سراسر پاكي و درخشندگي بوده
اي ايــن او حتــي نديــده اســت شــبهه

پاكي را آلوده كرده باشد. او هرگز بـه  
روزي او ناراحت، غمگين  ياد ندارد كه

، و يا حرص و يا مأيوس و نااميد بوده
و طمع داشـته و يـا بـه لهـو و لعـب      

  پرداخته باشد.
 كـه  نبـود  انساني »حمزه« حضرت

 باشـد،  منـد بهره جسمي نيروي از تنها

 نيـز  قوي و پويا و واال عقلي از او بلكه

 طبيعي وي براي لذا است،بوده برخودار

 صـداقت  فقط او از كه انساني از نيست

 نمـوده،  مشـاهده  كامـل  داريامانت و

 كـاري  بـراي  او رو اين از د،ننك پيروي

 عقل دهدمي روي نزديك آينده در كه

  .نمودمي هماهنگ را خود قلب و
  رسيد. موعود روز

 عــادت بــه بنــا »حمــزه« حضــرت

 خانه از و برداشت را كمانش هميشگي
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 نـوعي  بـرايش  و بود شكار كه خود يهميشگ كار سراغ به رفتن براي و شد، خارج

 آن در و داشـت  دوسـت  بسـيار  را شـكار  شد. صحرا راهي بود هم تفريح و ورزش

   داشت. هم خاصي مهارت
 بـراي  قبلـي  عـادت  به بنا و بازگشت شهر به و گذراند صحرا در را روزي چند

 بـود  جـدعان  بـن  عبـداهللا  خـادم  كه زني با كعبه نزديكي در رفت. كعبه به طواف

 كـه  بدان اباعماره :گفت وي به ديد را »حمزه« حضرت كه وقتي زن كرد. رخوردب

 محمد اتبرادرزاده با ناشايستي برخورد جهل)(ابو هشامبن ابوالحكم پيش ساعاتي

 را او آنكـه  از پـس  و رفت طرفش به ديد، نشسته آنجا در را اتبرادرزاده او .داشت
 ناراحـت  و رنجانيـد  بسـيار  را او كـه  ايگونه به گفت او به بدي كلمات كرد، اذيت

 »حمزه« حضرت و كرد بازگو »حمزه« حضرت براي كامل بطور را اتفاق زن كرد،
 دسـت  بـا  آنگاه و كرد، درنگ ايلحظه سپس داد، گوش زن سخنان به خوب هم

 در را ابوجهـل  اينكـه  اميـد  بـه  و گذاشـت  اششانه بر و برداشت را كمانش راست

 را ابوجهـل  .رفت كعبه به قوي و محكم هاييگام با و سرعت با بيابد، كعبه اطراف
 اسـت.  گفتگـو  و بحث سرگرم قريش اشراف و بزرگان از چندي با كه ديد آنجا در

 شد نزديك ابوجهل به اندازدمي طرف دل به هراس و خوف كه حالتي با و آهسته

 آن از خون .ردك زخمي را سرش و زد او سر به تمام شدت با و برد باال را كمانش و

 واكنشـي  ابوجهل مجلسيانهم آنكه از قبل و پوشاند را صورتش و سر و زد بيرون

 و امپذيرفتـه  را امزادهبـرادر  دين من اينكه وجود با« گفت: ابوجهل به .دهند نشان
 اگـر  ؟دهـي مـي  دشـنام  او بـه  ،دارم باور و قبول داردمي اعالم و گويدمي را آنچه

  ».بگو من به را سخنان آن داري جرأت
 و شـده  شـان هسركرد و رهبر به كه اهانتي ابوجهل مجلسيانهم دقايقي براي

 كردنـد،  فراموش را است جاري آن از خون شده وارد سرش به كه ايضربه اثر در

 كـه  كلمـاتي  يعنـي  كنند.مي فكر شد نازل آنها بر صاعقه مانند به كه كلماتي به و

 فكـر  او ماننـد  بـه  و است (محمد) دين بر كه گفت و كرد اعالم »حمزه« حضرت

 تفكـر  به و كرد، مبهوت و مات و گيج را آنان ايد.نميم تكرار را او سخن و كندمي

 بـه  و آورده اسالم قريش، جوانان ترينگرامي و ترين،قوي از »حمزه« آيا انداخت:

  است؟! گرويده محمد دين
 شدمي تصور زيرا بود، دخواه قريش براي بزرگي مصيبت حادثه، اين ترديدبي

 را آن برابر در استقامت و ايستادگي و ندارد را اتفاق اين از ممانعت توان قريش كه
  ديد.مي مشكل و سخت

 به را قريش بزرگان از تعدادي »حمزه« حضرت آوردن اسالم كه نيست شكي

 افرادي خود پيرامون در �محمد حضرت و كرد، خواهد تشويق اسالم به گرويدن

 خواهنـد  دعـوتش  كار ادامه به اشاراده و عزم شدن ترقوي موجب كه ديد دخواه

 در آمـد،  فـرود  هـا آن بر صاعقه مانند به »حمزه« حضرت كلمات كه روزي و شد

 قريـب عـن  كـه  بود آن گوياي حقيقت

 هاآن بر كه هاييتيشه ضربات زير بتها

 شد، خواهند شكسته آمده خواهد فرود

 بـه  و گشت ندخواه نابود خدايانشان و

 شـد.  خواهنـد  بيدار و آمد خواهند خود

 را خود اسالم حمزه حضرت گونه بدين
 و كـرد،  اعـالم  شهر بزرگان محضر در

 گيج بوده، هاآن با ابوجهل كه را جمعي

 حال به را آنان و كرد رها زدهحشت و و

 نااميـدي  و يـأس  بـا  تـا  گذاشـت  خود

   كنند. نرم پنجه و دست
 خـود  صـورت  بـه  دسـتي  ابوجهل

 بـود  پوشـانده  را آن كـه  خوني و كشيد

 كمـانش  هم حمزه حضرت و كرد پاك

 تمـام  قدرت با و گذاشت اششانه بر را

  گرفت!! پيش را خانه راه
 و نافــذ عقلــي حمــزه حضــرت
ــه او .داشــت ســالم ضــميري ــه ب  خان

 رفع و استراحت كمي از پس و برگشت

 داد روي برايش كه اتفاقي به خستگي،

 و انديشـيد  خود اسالم اعالم ينحوه و
 يـاد  بـه  او كـرد،  بازنگري و مرور را آن

 گرفتـار  و شـد  عصـباني  وقتي كه آورد

 بـه  تعصـبش  و غيرت و گرديد حميت

 بــه ،گرفــت را او خشــم و آمــد جــوش

 را خـود  اسـالم  العمـل، عكـس  عنوان
  كرد. اعالم
 دونب كه اشزادهبرادر از اينكه از او

 يـاد  بـدي  بـه  اسـت  ياور و يار و حامي

 گيـرد  قـرار  تعـدي  و ظلم مورد و شود

 بخـاطر  و گشـت  خشـمگين  و ناراحت

 هاشـم بنـي  كرامـت  و تعـزّ  به اينكه

 تحريك شتعصب و غيرت شده، تعدي

 كـار  آن بـه  دست كه ابوجهل به و شد
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 .خروشـيد  وي بر ترتمام هرچه عصبانيت با و كرد زخمي را او و برد يورش بود زده
  گرفت. را وجودش سراسر خشم
 يسـابقه  كـه  دينـي  خـود،  قـوم  و نياكـان  ديـن  از بخواهد كه كسي براي اما
 و هـا ويژگـي  از كـه  جديـدي  ديـن  و بردارد دست دارد، ساله هزار چند و طوالني
 روش و راه كند، قبول است اطالعبي آن حقيقت از و ندارد زيادي خير آن محاسن

   است؟ اين آن
 و پاكي و »محمد« رتحض صداقت به هم لحظه يك حتي او كه است درست
 آنهـم  جديدي دين انسان است درست آيا اما ندارد، و نداشته شك هدفش درستي

 بـه  داشت خواهد هم تبعاتي طبعاً و كندمي ايجاد كه مسؤليتي و تعهد همه اين با

 كـه  جديـد  دعـوت  ؟دپـذير ب عصـبانيت  و خشم هنگام در »حمزه« حضرت مانند

 ايويـژه  احترام از و دارد خاصي جايگاه او قلب در است، آن دارپرچم اشبرادرزاده

 و ديـن  ايـن  پيـروان  از يكـي  كـه  شده مقدر چنين برايش اگر اما .است برخوردار
 مـدافعان  و حاميان و آوردگانايمان از يكي و باشد دعوت اين به دهندگان اجابت

 و خشـم  هنگـام  در آيـا  باشـد؟  زماني چه بايد آن اعالم و پذيرفتن زمان ،شود آن
 مسـأله؟  در تدبر و تفكر از بعد يا است؟ تعصب و حميت شدن تحريك يا و غضب

 حضـرت  انديشـه  و تفكـر  صـفاي  و پـاكي  و ضـمير  سالمت پايداري، و استقامت

 قـرار  دقيق و درست بازنگري و برسي مورد دوباره را مسأله تا واداشت را »حمزه«

 قـرار  بررسـي  و رتدب وردم را آن و كرده فكر موضوع در دوباره او جهت بدين دهد،

 هاشب .نداشت قرار و آرام او مدت اين در .داد اختصاص امر اين به را روزها و داد،

    رفت.نمي خواب به چشمانش
 و قديم دين ميان و داد قرار بررسي مورد را اسالم كه همين »حمزه« حضرت

 يـد جد ديـن  به نسبت خاصي محبت و آمد خود به فطرتش كرد، ايمقايسه جديد

   .آمد وجود به او در نفرتي قبلي دين به نسبت و شد، ايجاد دلش در
 كعبـه،  مـورد  در او شيرين و تلخ هايخاطره و ياد نفرت، و محبت اين كنار در

 ايـن  كـه  ظاهري بزرگي و عظمت بودند، برگرفته در را كعبه كه بتهايي و خدايان

 بـه  يكبـاره  بـه  بود ردهك عطا مكه و قريش به ،انسان توسط شده تراشيده خدايان

 كـل  از شـدن  جـدا  يعني دين اين از شدن جدا .شدند زنده و كردند خطور او ذهن

 سـخت  بسيار چيزي چنين پيداست و است، ساله هزار چند هايوابستگي و تاريخ

 آغاز را خود شدن جدا مشكل، و سختي اين وجود با »حمزه« حضرت اما باشد،مي

 حالتي چنين انساني براي است ممكن چگونه ،كهبود آورتعجب هم برايش و كرد،

 و كنـد  پوشـي  چشم خود پدري سالههزار چند دين از سرعتي چنين با و آيد پيش
 داد، ادامه خود تفكر به برد،مي بهره سالمي خرد و عقل از كه او ولي بردارد؟ دست

 بـه  دنرسـي  و او مشكل حل به قادر تنهايي به او عقل كه شد متوجه نهايت در اما

 پناه آن به و آورد روي غيب به تمام صداقت و اخالص با رو اين از نيست، حقيقت

 بـه  آنجا در و رفت كعبه كنار به او برد.

 و پرداخـت،  زاري و تضـرع  و نياز و راز
 طلبيد كمك به را هستي مطلق قدرت

 راسـت  راه بـه  و بنماياند او به را حق تا

 را موضـوع  دهيد اجازه نمايد. هدايتش
  بشنويم: او خود زا

 ديـن  از اينكـه  از بعـد  و سپس «...

 يكـرده  از شـدم،  خارج خود قوم و پدر
 در بزرگـي  شك و گشتم پشيمان خود

 چشـمانم  ايگونـه  بـه  شـد،  ايجاد من

 بـا  و رفـتم  كعبـه  بـه  رفتند.نمي خواب

 مـن  بـه  خواسـتم  خدا از زاري و تضرع

 هدايتم حق به و كند عطا صدر انشراح

 مـن  بـه  كـه  ترديـدي  و شك و نمايد،

 متعـال  خداي سازد. برطرف داده دست

 بـه  نسـبت  و كـرد،  اجابـت  مـرا  دعاي

 و يـافتم  اطمينـان  خـود  عمـل  درستي
   كردم. پيدا قلبي يقين

 و رسـيدم  �پيامبر حضور به آنگاه
 را داد دسـت  مـن  به كه وضعي و حال

 دعـا  بـرايم  نيز او و كردم بازگو برايش

 ديـن  بـر  مـرا  تـا  خواست خدا از و كرد

    ».گرداند قدم ثابت اسالم
 ايمـان  ينحـوه  و مـاجرا  بـود  اين

  ».حمزه« حضرت آوردن
 و حمـزه  حضـرت  آوردن ايمـان  با

 قدرت اسالم، ،�محمد به او گروييدن

 كــوهي ماننــد بــه او و يافــت، عــزت و

ــار در ثابــت و اســتوار  قــرار پيــامبر كن

 و پيــامبر از تمــام قــدرت بــا و گرفــت
  نمود. اعدف و كرد حمايت يارانش

ــي ــل وقتـ ــان در را او ابوجهـ  ميـ

 را هابرخورد اين عاقبت ديد، مسلمانان
 جلوگيري براي و يافت، ويرانگر جنگي
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 و پيـامبر  شـكنجه  و اذيـت  و آزار به را قريش سران اسالم گرفتن قدرت و رشد از
 آرام را خـود  كينـه  و خشـم  هـم  طريق اين از تا كردمي تشويق و ترغيب يارانش

  بكشاند. نابرابر جنگي سوي به را مسلمانان هم و سازد
 بگيـرد،  را هـا آزار و اذيت همه جلو نتوانست »حمزه« حضرت كه است طبيعي

 اسالم به ضمناً گرديد. مسلمانان از حمايت براي مانعي و سپر شدنش مسلمان اما

 شدن مسلمان براي تشويقي و ترغيب خطاب بنعمر حضرت سپس و او گرويدن

  گرديد. قبايل ادافر از بسياري
 و ثـروت  و مـال  شـد،  مسلمان و آورد ايمان كه روز همان از »حمزه« حضرت

 و خـدا  راه در دارد كـه  را چههر شد حاضر و كرد، اسالم وقف را خود جان و حيات
 بزرگ لقب �پيامبر كه بود مخلصانه و صادقانه چنان راه اين در و كند، فدا اسالم

  داد. او به را اهللا)رسول (اسد و (اسداهللا)
 در داد، نشـان  خـود  از مكه در كه هاييفداكاري از گذشته مطلب اين تأييد در

 مسلمانان گروه و دسته نخستين كه جايي تا بود. چنان هم هجرت از بعد و مدينه

 فرمانـدهي  بـه  رفتنـد،  آنهـا  مصـاف  بـه  قـريش  مشركان با شدن روبرو براي كه

 تهيـه  سلم و عليه اهللاپيامبرصلي كه رقيبي و لوا نخستين و بود، »حمزه« حضرت

  داد. »حمزه« حضرت به داد، كسي به و كرد
 حضـرت  گرفتند، قرار هم برابر در »بدر« در كفر سپاه با اسالم سپاه كه زماني

  بود. نبرد ميدان ساز شگفتي »حمزه«
 رييس ابوسفيان همراه به ناكام، و مأيوس قريش يخورده شكست سپاه وقتي

-بـي  بـدن  كه حالي در و بازگشتند مكه به زدهوحشت مسلمانان نظروردم كاروان
 خلـف، بـن اميـه  ربيعـه، بـن شيبه ربيعه، بن عتبه ابوجهل، مانند قريش سران جان

 حـارث،  بـن  نفيـر  عتبـه، بن وليد مخزومي، اسد عبيد، بن اسود معيط، ابيبنعقبه

 زمين بر قريش بزرگان و سران از ديگر نفر هاده و عدي بن طعمه سعيد، بنعاص

 و نبردند ياد از را بزرگ شكست اين هيچگاه بودند، هكرد رها و گذاشته بجا كارزار
  بودند. انتقام فكر در مدام

 انتقـام  گرفتن براي و نگذاشتند پاسخبي را فاحش و بزرگ شكست اين قريش

 و تجهيـزات  و آمـاده  را خود حيث هر از شدگانشان كشته و خود آبروي و شكست
  كردند. تهيه نيز را الزم امكانات
 بـه  نيـز  را خـود  پيمـان هـم  قبايـل  ،خود افراد بر اضافه قريش مقرر، زمان در

  كرد.مي فرماندهي ابوسفيان را سپاه بردند. مسلمانان مصاف
 رضـي  »حمـزه « حضـرت  و پيامبر نفر دو دنبال به جنگ اين در قريش سران

 ايـن  مـورد  در را آنـان  نقشـه  و سخنان يشخص اگر كه ايگونه به بودند عنه اهللا

 متوجه بخوبي شنيد،مي جنگ ميدان و مدينه طرف به حركتشان از قبل در جنگ

  است. »حمزه« حضرت �پيامبر از بعد جنگ اين از آنان مقصود كه شدمي

آنان قبل از خارج شدن از مكـه و  
حركت به سـوي مدينـه، شخصـي را    

تعيـين  » حمزه«براي كشتن حضرت 
بودند، و او هم كسي جز وحشي كرده 

-نبود. وحشي برده بود و مهارت فوق
اي در پرتاب نيزه داشت. سـران  العاده

اي را كـه بـه وحشـي    قريش وظيفـه 
سپرده بودنـد، فقـط كشـتن حضـرت     

بود و از او خواسته بودند كه » حمزه«
ي جــز بــه ايــن موضــوع بــه مســأله 

  ديگري فكر نكند.
 بسـيار  پـاداش  كـار  ايـن  براي آنها

 آنـان  گرفتنـد.  نظر در برايش را بزرگي

 در كـه  صـورتي  در دادنـد  وعـده  او به

  شد. خواهد آزاد شود، موفق كارش
 بود. مطعم جبيربن يبرده (وحشي)

ــر و ــدر در عمــويش جبي ــه ب  دســت ب

 به او بود. شده كشته »حمزه« حضرت

 جنـگ  ايـن  در اگر« بود. گفته وحشي

 خـواهي  آزاد برسـاني  قتـل  به را حمزه

  !».شد
 عتبـه  دختـر  هنـد  به را وحشي جبير

 انجـام  به را او هند تا داد ابوسفيان همسر

 در هند سازد. آماده و كند تشويق كار اين

 كشـته  فرزندش و برادر، عمو، پدر، (بدر)

 كـه  بودنـد  داده خبـر  او بـه  و بودند شده

-شـده  كشته حمزه توسط مستقيماً اينان
 داشـته  دخالت شدنشان كشته در يا و اند

 يهمـه  از بيشـتر  دليـل  همين به ت.اس
 بـه  را مكـه  مـردم  قـريش  زنان و مردان

 و كـرد، مـي  تشـويق  مسلمانان با جنگ
-كشته انتقام گرفتن تالش، اين از هدف
 حضـرت  رسـاندن  قتـل  بـه  و خود هاي

    بود. حمزه
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 به نسبت كه ايكينه و خشم انتقال كارش سپاه حركت از قبل روزي چند هند

 ايـن  در او مسـئوليت  و وظيفـه  تعيـين  و (وحشي) به شتدا دل در حمزه حضرت

  بود. جنگ
 تـرين گرانبهـا  رسـاند،  قتل به را حمزه و شود موفق اگر داد وعده وحشي به او

 مـال  اينها گفت او به و داد خوهد او به باشد داشته تواندمي زن يك كه زيورآالتي

  بود!! خواهد تو
 موفـق  صـورت  در كـه  ورآالتزي آن ديدن و آزادي يوعده شنيدن با وحشي

 آرزوهـايش  بـه  رسيدن و جنگ يلحظه رسيدن براي شد، خواهد مالكشان شدن

  كرد!!مي شماري لحظه و تابيبي
 كشـتن  جنـگ،  طـرح  و نقشـه  اساسـي  و اصـلي  هـاي بخش از يكي بنابراين

  بود. »حمزه« حضرت
***  

 در و كـرد  حركـت  مدينـه  طـرف  به قريش سپاه و رسيد فرا (احد) جنگ زمان

 دو و آمدنـد  آنهـا  مصـاف  بـه  هم مسلمانان زد اردو (احد) كوه در و مدينه ينزديك

 عـادت  بـه  بنـا  را خود رزم لباس »حمزه« حضرت .كشيدند صف هم دربرابر سپاه

 در او بـود.  كـرده  مزين و آراسته داشت سينه بر كه مرغي شتر پر با اشهميشگي

-مـي  سـو  آن و سـو  اين به ،گرفت قرار بود مرگ و حيات ميدان كه جنگ ميدان
 مـرگ  گويي .كردمي جدا بدن از را سرش ايضربه با ديدمي را دشمني تا و تاخت

  است. انداخته سايه جنگ ميدان بر و است
 آنان �پيامبر كه اندازانيتير اگر و كردند حمله دشمن به يكباره هم مسلمانان

 تـرك  را خـود  جـاي  حالي هيچ در بود خواسته آنان از و داده قرار خود محل در را

 دشـمن  كـار  كردند،نمي ترك را خود محل جنگي غنايم نمودن جمع براي نكنند،

 اجـازه  قريش سواراناسب به خود هايسنگر كردن رها با آنان اما .شدمي يكسره

 شـكاف  از سـواران  اين كنند. را استفاده بيشترين آمده دست به فرصت از تا دادند

 سرنوشت .نمودند گيرغافل را آنها و كردند حمله سلمانانم به پشت از آمده بوجود

 گرفتار مسلمانان .تغييركرد كند، دشمن گورستان را جنگ ميدان داشت كه جنگ

  دادند. دست از را زيادي دوستان و شدند
 تـالش  و عزم شكست از جلوگيري براي ،شد جريان متوجه »حمزه« حضرت

 مصـاف  بـه  و كـرد مي تاز و تاخت يشتريب توان و قدرت با .كرد چنداندو را خود

  رفت.مي دشمن
 آغاز همان از نداشت، »حمزه« حضرت رساندن قتل به جز كاري كه (وحشي)

 اشنيـزه  پرتـاب  براي مناسب فرصتي آمدن پيش انتظار به و داشت نظر زير را او

  بشنويم: او خود از را موضوع دهيد اجازه ماند.

 ماننـد  بـه  و هسـتم  جشي من «...

 كـافي  مهـارت  نيزه پرتاب در هايجش

 پـيش  كـم  خيلـي  كه ايبگونه داشتم،

  برود. خطا پرتابم آمدمي
 طـرف  دو و شد شروع جنگ وقتي

 حمـزه  سراغ من تاختند، هم به نبرد در

 ماننـد  بـه  ديدم يافتم را او وقتي رفتم.

 بــا .كنــدمــي غــرّش خاكســتري شــير

 جنگجويـان  جـان  شمشـيرش  ضربات

ــاراي ســيك .گرفــتمــي را قــريش  ي

 خود من نداشت. را برابرش در ايستادن

 انجـام  بايسـت مـي  كـه  كاري براي را

 درختـي  پشـت  در .كـردم  آمـاده  دهم،

 تيررسم در تا شدم منتظر و شدم پنهان

 كـه  شـود،  نزديك من به يا ،گيرد قرار

 بـه  و شد پيدا عبدالعزي)بن(سباع ناگاه

 ديـد،  را حمزه وقتي رفت. حمزه طرف

 البظـور  مقطعه پسر گفت: و غريد او بر

 نقـش  و زد او بـه  ايضـربه  سپس بيا،

   كرد. زمينش
 تكـاني  را خـود  نيـزه  هنگام اين در

ــرينشــانه و دادم  از وقتــي كــردم، گي

 را آن شـدم  راضـي  خـود  گيـري نشانه
 از و خورد او شكم به نيزه كردم. پرتاب

 زمـين  بـر  آمـد.  بيـرون  پايش دو ميان

 آيـد،  طرفم به خواست و شد بلند افتاد،

 هـم  مـن  داد. جان و افتاد ،نتوانست اما

 .آوردم بيرون بدنش از را امنيزه و رفتم
 منتظـر  آنجـا  در و برگشـتم  اردوگاه به

 مـن  بـه  كـار  همـين  فقط چون ماندم.

 او من نداشتم. ديگري كار و شد سپرده

  ».كشتم آزاديم آوردن بدست براي را
  گويد:مي چنين ادامه در او
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 �پيـامبر  كـه  روزي آوردم، دسـت  بـه  را خود آزادي م،بازگشت مكه به وقتي«

    رفتم. طائف به و گريختم مكه از من آمد، مكه به و كرد فتح را مكه
 يـا  يمن، شام، به گرفتم تصميم رسيدند، �پيامبر حضور به طائف هيأت وقتي

 بـه  سـوگند  اسـت،  شده چه را تو مرد اي گفت: من به مردي اما بروم، ديگر جاي

 عمـل  او يگفتـه  بـه  رسـاند. نمي قتل به هرگز آورد اسالم كه را كسي يامبرپ خدا

 و رسـيدم  پيـامبر  خـدمت  بـه  رفتم. مدينه به پيامبر حضور به رسيدن براي .كردم
 هسـتي؟  وحشـي  تو آيا فرمود: ديد مرا پيامبر وقتي آوردم. زبان به را حق شهادت

 بـرايش  را حمـزه  شـدن  شـته ك ينحوه تا خواست من از اهللا.رسول يا آري گفتم:

 به سخنانم رساندن اتمام به از بعد كردم. بازگو برايش را ماجرا هم من كنم، بازگو

ـ  نشـان  من به را خودت ديگر خواهممي شما از تو. بر واي فرمود: من  مـن  ،يدهن

 پيـامبر  م،نداد نشان او به را خود يافت وفات كه روزي تا و بعد به لحظه آن از هم

   شدم.مي دور آنجا از من رفتمي هك كجا هر به
 بـا  نيـز  من رفتند، يمامه حاكم كذاب، يمسيلمه جنگ به مسلمانان كه زماني

 دو وقتـي  بـردم.  خـود  با بودم رسانده قتل به آن با را حمزه كه اينيزه و رفتم آنها

 جنـگ  ميـدان  در دسـت  بـه  شمشير را كذاب يمسيلمه شدند، درگير هم با سپاه

 آن شدم، مطمئن خود گيرينشانه از وقتي و گرفتم نشانه او سوي به ار نيزه ديدم،

 ينيـزه  بـا  مـن  اگر شد. زمين نقش و كرد اصابت او به .كردم پرتاب يشسو به را
 بـدترين  عـوض  در م،رسـاند  قتـل  بـه  بود حمزه كه هاانسان بهترين از يكي خود

 آن جاي به را اين متعال خداي اميدوارم رساندم، قتل به نيزه همان با نيز را انسان

  ».بگذرد گناهم از و بپذيرد من از
 شد زمين نقش جانشبي بدن .رسيد شهادت به سيدالشهداء »حمزه« حضرت

 او شهادت و مرگ ،داشت بزرگي بازتاب او زندگي كه همانگونه و گشت جاودانه و

  داشت. بزرگي بازتاب نيز
 و مـال  كـه  بودنـد  كساني اينان زيرا نكردند، قناعت ششدن كشته به دشمنان

 ايـن  از آنـان  هـدف  .بودند كرده بسيج جنگ اين براي را مكه مردم و مكه ثروت

 رساندنشـان  قتل به .بود آنان كشتن و حمزه عمويش و پيامبر به يابيدست جنگ

 رو اين از شوند، قانع آن به تا كند ارضاء را آنان يكينه و خشم توانستنمي هرگز

 بـه  ابوسـفيان  همسر عتبه) دختر (هند »حمزه« حضرت يدنرس شهادت به از بعد

 درخواسـت  ايـن  وحشـي  و بيـاورد،  بـرايش  را حمـزه  جگـر  تا داد دستور (وحشي)

 هنـد  داد،مي هند به را جگر كه حال همان در داد، پاسخ را او وارديوانه و ددمنشانه

  داد. وحشي به بود، داده را آن قول كه گردنبندي و گوشواره
 پـدرش  كه پرستيبت و شرك سپاه فرمانده ابوسفيان همسر و عتبه دختر هند

-كينـه  و خشم اينكه اميد به بود، شده كشته مسلمانان دست به بدر غزوه در عتبه
 كـرد  تـالش  چـه  هـر  .گرفت گاز را »حمزه« جگر گيرد، آرام و كند فروكش اش

 و كنـد  تكه را آن نتوانست دندانهايش
 بـر  سسـپ  انـداخت،  دور را آن بخورد،

 بـا  و رفـت  بلنـدي  سـنگ  تخته باالي

 خطـاب  مـورد  را مسلمانان بلند صداي

   گفت: و داد قرار
 مـن  گرفتيم، شما از را بدر انتقام ما

 فرزنـدم  و عمو پدر، شدن كشته تحمل

 ضـمناً  گـرفتم،  آرام حاال اما نداشتم، را

 .كـردم  عمـل  بـودم  كرده كه نذري به
 قلـبم  بـر  كـه  سـنگيني  بار هم وحشي

  برداشت. را كردمي سنگيني
 مكه به مشركان .يافت پايان جنگ

 ميدان به يارانش و �پيامبر بازگشتند،

 پيـامبر  كنند. شناسايي را داشه تا رفتند

 بــه كــه يــارانش يكايــك صــورت بــه

 فـداي  را خـود  جـان  و رسيده شهادت

-مـي  نظر ،بودند كرده خدا راه و اسالم
 صـورت  بـه  ايسـتاده،  ناگاه به كه كرد،

-چهـره  در خشم .شد خيره آنها از يكي
 كـرد نمي فكر هرگز او شد. نمايان اش

 تـا  قـريش  مشركان و دشمنان يكينه

 اين به آنان گريوحشي و باشد حد اين

 ايمـرده  بـدن  بـا  و باشد رسيده درجه

 جـاودان  شـهيد  بـدن  با كه كنند چنان

 عبـدالمطلب،  پسـر  »حمـزه « حضرت

 را آنـان  كردنـد،  سيدالشـهداء  و اسداهللا
   كنند. مثله نچنيناي

ــامبر ــالي در �پي ــه ح  از اشــك ك

 جانبي جسد به و بود جاري چشمانش

  فرمود: كرد،مي نگاه عمويش
 و سـختي  ايـن  به مصيبتي هرگز«

ــعيتي و تلخـــي ــايندتر وضـ  و ناخوشـ
 بيـنم، مـي  كـه  آنچه از تركنندهناراحت
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 :فرمود و كرد نگاهي يارانش به آنگاه ».ديد نخواهم و نديده
 شودمي اندوهگين و ناراحت -حمزه خواهر- صفيه كه نبود اين خاطر به اگر«

 و پرنـدگان  خـوراك  تـا  كـردم مـي  رها حال همين به را او شود سنت من از بعد و
 مثلـه  را آنان از نفر سي گرداند غالب قريش بر مرا متعال خداي اگر شود، درندگان

  ».كرد خواهم
 اگـر  خـدا  بـه  سـوگند « گفتند: لندب صداي با سخن اين شنيدن با پيامبر ياران

 خـود  شـهداي  ماننـد  به را آنها هايكشته گرداند، پيروز آنان بر را ما متعال خداي

   ».كنيممي مثله
 گرامـي  را او و كـرده  »حمـزه « حضرت نصيب را شهادت كه متعال خداي اما

 حمايـت  ابـد  تـا  را عدالت كه بزرگي درس دادن براي فرصتي را شهادتش ،داشت

 واجـب  ابـد  تـا  قصـاص  و عقوبـت  و مجازات در حتي را دلسوزي و رحمت و كند

  داد. قرار گرداند،
 را خـود  جـاي  و نبـرده  پايـان  به را خود تهديد هنوز �پيامبر و شد، هم چنين
   :شدند نازل او بر آيات اين كه بود، نكرده ترك
 إِنَّ أَحْسَـنُ  هِـيَ  بِـالَّتِي  وََجـاِدلْهُمْ  نَةِالْحَسَ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ ِإلَى ادْعُ� 

 مَـا  بِمِثْـلِ  فَعَـاقِبُوا  عَـاقَبْتُمْ  وَإِنْ  ؛ بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلِهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ

هِ  ِإلَّا صَبْرُكَ وَمَا َواصْبِرْ  ؛ لِلصَّابِرِينَ خَيْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ َولَئِنْ بِهِ عُوقِبْتُمْ  تَحْـزَنْ  َولَـا  بِاللـَّ

 � مُحْسِنُونَ هُمْ وَالَّذِينَ اتَّقَْوا الَّذِينَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ  ؛ يَمْكُرُونَ مِمَّا ضَيْقٍ فِي تَكُ َولَا عَلَيْهِمْ
(اي پيغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو و زيبـا بـه     

ي هرچه نيكـوتر و بهتـر گفتگـو     گارت فراخوان، و با ايشان به شيوهراه پرورد

كن ؛ چرا كه (بر تو تبليغ رسالت الهي است بـا سـخنان حكيمانـه و مسـتدلّانه و     

ي بس زيبا و گيرا و پيدا، و بر ما هدايت و ضالل و حسـاب  آگاهانه، و به گونه

ز همگان) به حـال  تر (اگمان پروردگارت آگاهو كتاب و سزا و جزا است.) بي

شـوند و يـا ايـن كـه رهنمـود و      كساني است كه از راه او منحرف و گمراه مي

(اي مسلمانان!) هرگاه خواستيد مجازات كنيـد (كسـاني را     ؛ گردندراهياب مي

اند)، تنها بـدان انـدازه مجـازات كنيـد و     كه به حقوق شما تعدي و تجاوز كرده

اسـت (و از حـد آن فراتـر نرويـد و      ي شـما روا شـده  كيفر دهيـد كـه دربـاره   

برمگذريد) و اگر شكيبائي پيشه ساختيد (و به خاطر خـدا مجـازات نكرديـد و    

پرسـتي چـون شـما كـه از دل      كيفر نداديد) حتماً شكيبائي براي شكيبايان (حق

داريـد، در دنيـا و آخـرت)    بريد و به راهنمائي يزدان گوش فرا مـي  فرمان نمي

پيغمبر! تو نيز  و (اي؛ بهترخواهد بود

ــحنه  ــائب و صـ ــر مصـ ــاي در برابـ هـ

جانســوزي كــه در راه تبليــغ رســالت  

آسماني خواهي ديد) شكيبائي كـن و  

شكيبائي تو (و هركس ديگـري) جـز   

در پرتو (لطف رحمان و بـه يـاري و)   

ــر    ــر نيســت. (اگ ــزدان ميس ــق ي توفي

ــان   ــر آن ــد،) ب كــافران ايمــان نياوردن

ــر مكــر و   ــدوهگين مشــو و در براب ان

هـائي   ورزند (و توطئـه  يرنگي كه مين

ــه راه مــي اندازنــد ) ناراحــت و  كــه ب

نگران مبـاش (و خويشـتن را در پنـاه    

گمان خدا (مرحمـت و  بي  ؛ خدا دار)

ــه    ــت هم ــت و رعاي ــت و حفاظ معون

اش ) همـراه كسـاني اسـت كـه     جانبه

تقوا پيشه كنند و (با دوري از نواهي، 

خود را از خشم خدا به دور دارنـد، و  

ا تمام نيرو و قدرت) با كساني اسـت  ب

كه نيكوكار باشند و (بـا انجـام اوامـر    

ــزد     ــاف اي ــه الط ــتن را ب ــي خويش اله

  نزديك سازند).  

نازل شدن اين آيات در آن حالـت  
و بزرگتـرين  و آن مكان خود بهترين 

اي كــه »حمــزه«تكــريم از حضــرت 
خداي متعال خود پاداش او را خواهـد  

ــي ــامبر داد، م ــد. پي ــ �باش رت حض
داشت، و را بسيار دوست مي» حمزه«

همانگونه كه پيشـتر هـم گفتـه شـد،     
تنهـا عمـوي پيـامبر    » حمزه«حضرت
بـازي  بلكه او برادر شـيري، هـم   ،نبود
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  هاي پيامبر بود.ي دوراندوران كودكي و دوست همه
 درودي و سـالم  �پيـامبر  بود، خداحافظي و وداع لحظات كه لحظات، اين در

  نيافت. ،خواند نماز او بر احد جنگ شهداي يهمه تعداد به اينكه از باالتر و بهتر
 حضـرت  شـهادت  شاهد كه جايي در تا خواست يارانش از پيامبر كار اين براي

 كنـار  يكي يكي شهدا و دارند پابر نماز برده فرو خود در را پاكش خون و بود حمزه

 و پيـامبر  ترتيـب بـدين  خواندنـد،  نمـاز  آنهـا  بر يارانش و پيامبر و شوند گذاشته او
  خواندند. »حمزه« حضرت يجنازه بر ميت نماز بار هفتاد يارانش

***  
-عبـد بنـي  زنـان  راه در او بازگشت. مدينه به (احد) از پيامبر شهدا دفن از پس
 را او كـه  انـدوهي  و غم با �پيامبر گريستند.مي خود شهداي بر كه ديد را السهل
  »!!كند گريه برايش كه ندارد را كسي مزهح اما« فرمود،: بود، گرفته فرا

 حضـرت  بـراي  زنـاني  اگـر  برد، گمان شنيد، را سخن اين وقتي معاذ)بن(سعد

  كرد. خواهند شاد را پيامبر كنند گريه حمزه
 و كنـد  گريـه  حمزه براي خواست اشهلبني زنان از و رفت زود دليل همين به
 صـداي  ينكـه ا محـض  بـه  پيـامبر  گريستند. و دادند پاسخ اشخواسته به نيز آنان

 شـما  بر خدا رحمت نبود. اين من منظور :گويدمي آنها به دشنومي را زنان يگريه

  .برويد هايتانخانه به برگرديد باد،
***  

 شـكيبايي  و صبر و بزرگ بس مصيبتي پيامبر براي »حمزه« حضرت شهادت

 در او براي را خاطر تسلي بهترين تقدير بود، مشكل و سخت بسيار نيز آن برابر در

  بود. گرفته نظر
كـه در جنـگ پـدر، همسـر و      دينـار به زني از بني �در راه بازگشت پيامبر

را ديـد بـا    انمسـلمان  ،برادرش به شهادت رسيده بودند برخورد كرد. وقتـي زن 
ل كرد و مسلمانان خبر مـرگ پـدر،   ؤاها رساند و از جنگ سعجله خود را به آن

حـال  «او دادند. زن با ناراحتي و آشفتگي و اندوه پرسيد: برادر و همسرش را به 
-ميحالش خوب است و به حمد خدا آنگونه  :به او گفتند »پيامبر چگونه است؟

  كه دوست داري!!باشد 

 دهيـد.  نشان من به را او گفت: زن

ــلمانان ــاهم در مس ــتادند انج ــا ايس  ت

  رسيد. آنجا به �پيامبر
 سـوي  بـه  ،ديـد  را پيامبر زن وقتي

 وجـود  بـا « گفت: وي به و رفت يامبرپ

 هـا مصـيبت  بزرگتـرين  بودنـت  و شما

  ».بود خواهد تحمل قابل و آسان
 ترينزيبا بهترين، كلمات اين آري،

 بـود.  پيـامبر  بـه  تسليت ماندگارترين و

ــاً ــامبر حتم ــن از �پي ــحنه اي  از و ص

-بي خود نوع در كه كلمات اين شنيدن
 اسـت.  كـرده  تبسـمي  ،باشـد مي نظير

 محبتـي  چنين و گذشتگيخود از نچني

 بـانويي  نـدارد.  ماننـدي  و نظير دنيا در

 كـه  حالي در ،نوابي و مسكين ضعيف،

 ميـان  در را خـود  بـرادر  و همسـر  پدر،

 بـه  پاسخ در و بود، داده دست از جنگ

 كـه  ،را عزيزانش مرگ خبر كه افرادي

-مـي  او بـه  آوردمـي  در لرزه به را كوه
 چگونـه  مبرپيـا  حال« :گويدمي دهند،

 در و اسـت،  نظيـر بـي  براسـتي  ».است

 زيبـايي  يصـحنه  چنين تقدير حقيقت

 هـم  را آن زمـان  و كشـيده  تصـوير  به

 اسداهللا شهادت در تا است كرده تعيين

 ماننـدي بي و واال تسليت الشهداسيد و

  باشد...!! �پيامبر براي
* * *  
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ي در سوره � نَستَعينُ إِياك نَعبد وإِياك �فهم معاني 
الفاتحه يك امر ضروري و واجب ديني است.  يمباركه

اين  ،با دقت تأمل شود ،شريفه ياگر در آيات اين سوره
اول  يچهـار آيـه   :گردد كهحقيقت به وضوح معلوم مي

بعـد از   يو دو آيه ،كالم يمقدمه ياين سوره به منزله
 ،قصود و جان كالمحكم خاتمه را دارد. اصل م ،5 يآيه

 �نَعبد وإِياك نَستَعينإِياك �ي همين آيه ،در اين سوره
در آسـمان قـرآن    ،الفاتحـه  يمباركـه  يسوره .باشدمي
إِيـاك نَعبـد    �ي لكن درخشـش آيـه   ،درخشدمي مجيد

همانند خورشيد درخشــــان اسـت در   � وإِياك نَستَعينُ
ين دليـل بـه تفسـير و تفصـيل آن     به هم ،نآآسمان قر

تأييـد و   ،مسـتعان  معبود يو از درگاه يگانه ،پردازيممي
  .توفيق را خواهانيم

�  اكينإِيتَعنَس اكإِيو دبما بنـدگان تـو   :يعني �نَع، 
كنـيم نـه غيـر تـو را و     فقط تو را عبادت و پرستش مي

  .ر تـو طلبيم نه از غيـ فقط تنها از تو ياري مي ،همچنين
الزم است بمنظور فهم درست معاني  ،در ابتداي تحقيق
نظرات بعضـي از مفسـران    ،شريفه يو مفاهيم اين آيه

بـه   ،عظام و محققان كبار را عرضه بداريم و پس از آن
  .تحقيق خود بپردازيم

  تفسير روح البيان اسماعيل حقّي:  -1
 نَعبــد وإِيــاكإِيــاك  �ي تحقّــق بخشــيدن بــه آيــه

از جانب بندگان اين گونه است كه: احـدي را   �نَستَعين
از  ،از اهللا وعال خدمت و بندگي نكنند، و غيرجز اهللا جلّ

احدي چيزي طلب ننمايند. حكايـت شـده كـه سـفيان     
 .كـرد ثوري(رح) در نماز مغرب براي جمعي امامـت مـي  

وش شد گفت بيه �نَعبد وإِياك نَستَعينإِياك  �آنگاه كه 
سـبب را از او   ،وقتي كه به هوش آمـد  ،زمين افتاد و بر

پرسيدند گفت: ترسيدم به من گفته شود: پس چرا براي 
بـراي رفـع ظلـم نـزد      روي ومعالجه نزد پزشكان مـي 

يعقوب چرخي هـم ايـن واقعـه را در تفسـير     «سلطان؟ 
گـويي) را  خودش بيان كرده، و در آخر، (دروغ چـرا مـي  

صـاحب روح البيـان بعـد از    ». ه استهم در قضيه آورد
بيان مطالب فوق نوشته: در تخصيص اسـتعانت بـه اهللا   
تعالي اقتدا نمودن به خليل اهللا است كـه دربنـد نمـرود    
بود، آنگاه كه جبرئيل به او گفت: آيا ترا حاجتي هست؟ 
خليل اهللا فرمود: اما به تو، نه، جبرئيل گفت: پـس از او  

 همين كه او از حـال مـن خبـر   بخواه، خليل اهللا فرمود: 
  �حسبنا اهللا و نعم الوكيل�.دارد براي من كافي است

ي قرآنــي را چنــين در قالــب ايــن قصــه ،نويســنده 
   شود.مثنوي به نظم كشيده كه ذيالً عرضه مي

ــل   ــراهيم خليــــــ ــده ابــــــ ــتال گرديــــــ   مبــــــ
  از ســـــــوي معبـــــــود خـــــــود رب جليـــــــل   
ــر او   ــد از بهــــــ ــاده شــــــ ــق آمــــــ   منجنيــــــ

ــد او را   ــش افكنــــــ ــا در آتــــــ ــدو  تــــــ   عــــــ
ــق   ــتگاه منجنيــــــ ــر آن دســــــ ــر ســــــ   بــــــ
  آن زمـــــان كـــــه مســـــتقر شـــــد آن عتيـــــق    

  

� اكإِي دبنَع اكإِيين وَتعنَس� 

 يپنج سوره يتحقيقي پيرامون آيه
 الفاتحه

  سيدمحمد شافي قرشي ميناباد
 ي اهل سنت تالشمفت
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ــل  ــا اي خليــــــ ــد بگفتــــــ ــل آمــــــ   جبرئيــــــ
  خــــــواهي كمــــــك از جبرئيــــــل؟تــــــو نمــــــي

  خــــواهم ز كــــس گفــــت مــــن يــــاري نمــــي   
ــرا كــــــافي اســــــت و بــــــس     يــــــاري اهللا مــــ
ــب    ــاري طلـــ ــنم يـــ ــون كـــ ــورش چـــ   در حضـــ

ــواي او ــ ،از ســــــ ــيينــــــ ــن بــــــ   ادب م مــــــ
ــل   ــم الوكيــــ ــا نعــــ ــت بــــ ــبنا اهللا گفــــ   حســــ
  يــــــــــاري اش بنمــــــــــود آن رب جليــــــــــل 
ــالم   ــرد و ســــ ـــ ــر او بـ ــت آتــــــش بهــــ   َگشــــ
  حفــــــــظ كــــــــرد او را خــــــــداي او مــــــــدام
ــل  ــن از خليـــــ ــروي كـــــ ــلمان پيـــــ   اي مســـــ
ــل    ــين رب جليــــــ ــو يقــــــ ــتعان تــــــ   مســــــ
ــل    ــد آن خليـــــ ــوه باشـــــ ــان را اســـــ   مؤمنـــــ
  ربشــــــــان از بهرشــــــــان نعــــــــم الوكيــــــــل 
ــدد   ــد مــــ ــود خواهــــ ــود خــــ ــد از معبــــ   عابــــ
ــمد    ــــ ــد و عبدالصـ ــيخ و مرشـــــ ــي ز شـــــ ــــ نـ  
ــتمند    ــدگاني مســـــ ــد بنـــــ ــيخ و مرشـــــ   شـــــ
  جــــــــز بــــــــه رب خويشــــــــتن دل مبنــــــــد 
ــا    ــد اوليـــ ــيخ و مرشـــ ــر شـــ ــي هـــ ــر نبـــ   هـــ
  جملگــــــي نــــــاالن بــــــه درگــــــاه خــــــدا     
ــر   ــاج وفقيــــــ ــه محتــــــ ــر اهللا جملــــــ   غيــــــ
  نيســـــت و نبـــــود جـــــز خـــــدايت دســـــتگير     
ــا  ــا و اوليـــــــــــ ــتگير انبيـــــــــــ   دســـــــــــ
  بــــــــوده رب العــــــــالمين در هــــــــر كجــــــــا 
  دســــــــتگير بنــــــــدگان تنهــــــــا خداســــــــت

ــي   ــدايت كـــ ــر خـــ ــواهش از غيـــ ــت؟خـــ   رواســـ
  ــواهي ز رب ــي خــ ــه مــ ــر چــ ــواه  هــ ــود بخــ   خــ

ــاه    ــو شـــ ــا چـــ ــر يـــ ــد رهبـــ ــت او ماننـــ   نيســـ
  خوانــــــدن غيــــــر خــــــدا در شــــــرع و ديــــــن

ــا    ــرادر بــــ ــد اي بــــ ــرك باشــــ ــين  شــــ   يقــــ
ــدا   ــز خــــ ــد جــــ ــي نخوانــــ ــافي ) راجــــ   ( شــــ
ــدا   ــرآن مقتــــ ــت قــــ ــراورا هســــ ــون مــــ   چــــ
ــدي   ـــ ــمس الهـ ــي شَــــ ــا رب علــــ ــل يــــ ـــ صـ  
ـــــــرمدا    ـــــــحبه سـ لــــــــي آلــــــــه و صـوع  

 

ــ  -2 ــه شــيخ تفســير تيســير الكــريم ال رحمن علّام
   :عبدالرحمن ناصر السعدي

� اكينإِيتَعنَس اكإِيو دبيعني تنها تـو را مـي   �نَع-
طلبيم، زيرا تقـدم معمـول   پرستيم و تنها از تو ياري مي

مفيد حصر، و اثبات حكم براي مذكور و نفي آن از غير 
پرسـتيم و از عبـادت   باشد. پس يعني تنها تو را مـي مي
گردانيم، و از تو ياري طلبيـده و از غيـر   و روي ميغير ت

طلبيم. مقدم داشتن (عبادت) بر استعانت از تو ياري نمي
باب تقدم عام بر خاص، و به سبب اهتمام ورزيـدن بـه   

-حقّ خداوند متعال و مقدم داشتن آن بر حقّ بنده مـي 
امع و فراگيـر دارد و  (عبادت) مفهـومي بسـيار جـ    باشد.
و افعال ظاهري و باطني را كه خداوند آن اقوال  يههم

گيرد (استعانت) نيز بر مي پسندد، دررا دوست دارد و مي
و بـه  به معني ياري جستن از خداوند و تكيه كردن بـر ا 

ها است، و اينكـه آدمـي   منظور جلب منافع و دفع ضرر
تواند به اطمينان داشته باشد كه با تكيه بر اهللا تعالي مي

 وجلّانجام دادن عبادت براي اهللا عزّ يد.اين مهم نايل آ
ي كسـب سـعادت ابـدي و    و ياري جستن از او، وسيله

ها است. پس جز اين دو راه، راهي ي بدينجات از همه
براي نجات وجود ندارد، و عبادت زماني عبادت واقعـي  

شود كه برگرفته از سـنّت و سـيره پيـامبر    محسوب مي
هدف از انجام آن فقـط  عليه الصلوات و السالم باشد و 

ـ   س هـر عملـي كـه داراي ايـن دو     رضاي اهللا باشـد. پ
 انجـام  اهللا رضـايت  جلـب  براي خالصانه –باشد ويژگي
 -باشـد  هـم  اكـرم  رسول روش و سنّت مطابق و بگيرد
 خواهــد پــاداش و اجــر و( شــودمــي محســوب عبــادت
 اسـت  دليل اين به عبادت از پس استعانت ذكر). داشت
عبادت به ياري اهللا جلّ شأنه احتيـاج   نده در انجامب كه

توانـد  دارد، زيرا اگر اهللا ذوالجالل او را ياري نكند، نمي
  مر الهي عمل كند و از نواهي پرهيز نمايد.ابه او

  تفسير كبير فخر رازي:  -3
ي ابراهيم خليـل و  ي گذشتهدر اين تفسير هم قصه
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 ي چهـارم جبرئيل امين بيان شده و سپس نوشته: فايده
يعني غير از تو از كسـي  » اياك نَستعين«اين است كه 
خواهيم و اين براي اين است كـه ايـن غيـر،    ياري نمي

تواند به من ياري رساند مگـر زمـاني كـه تـو او را     نمي
ياري كني كه به من ياري كند، پس چون يـاري دادن  

شود، پس ما بايد ديگري جز به ياري دادن تو تمام نمي
  ، و از تو ياري بخواهيم. اين واسطه را قطع

(حفظـه  العلماء  شيخ محمد علي خالدي سلطان -4
   .اهللا تعالي)
چنـين   )العرفان ةصفوتفسيرش ( ي مذكور را درآيه

 كنيم نه غير تـو را، و ترا بندگي مي« تفسير كرده است:
خواهيم نه از غير تو، معبود بر حق كائنات از تو مدد مي

هـا تـويي، يقـين    سـختي  تويي، و فريادرس بندگان در
داريم كه نداريم در دو جهان معبـود بحـق، مگـر تـو و     

كمك بخواهيم مگـر تـو، بـه     نداريم مددكاري كه از او
  ». يقين نيست مدد كاري جز تو

   :(ره)المه مفتي محمدشفيع عثمانيع -5
گفته است: در  98ص  1در تفسير معارف القرآن ج 

-را بيـان مـي   نيز همان اقتضاي طبع »اياك نستعين«
ها تنهـا ذات  نيازهاي انسان يفرمايد كه چون برآورنده

كنـد  خداوندي است، پس عقل و سرشت نيز ايجاب مي
..، يعني بنده .كه در كارهاي خود فقط از او مدد بخواهد

ي حاجـات ندانـد و   در حقيقت كسي ديگـر را برآورنـده  
  نكند. دست نياز به سويش دراز

  ين آمده است: درتفسير جاللين هم چن -6
بـه  [ گـردانيم تو را يا اهللا به عبادت مخصـوص مـي  

كنيم و بر انجـام دادن  مي يگانگي و كمال صفاتت اقرار
  جوييم.فقط از تو ياري مي] عبادت و كارهاي ديگر

  درتفسيرفي ظالل القرآن چنين آمده است:  -7
نماييم و فقـط از تـو كمـك    تنها تو را پرستش مي«

اصل، زير بناي اعتقادي است كه  اين يك» خواهيممي
بنـابراين هـيچ    از اصول قبلي سوره سرچشمه گرفتـه و 

پذيرد و هيچ براي اهللا انجام نمي پرستشي جز عبادتي و
گونه ياري و كمكـي جـز از ذات پروردگـار درخواسـت     

  ي دكتر مصطفي خرمدل حفظه اهللا تعالي).(ترجمهشود. نمي

 دل خرم مصطفي دكتر تأليف المقتطف تفسير در - 8

 شـيخ  دكتـر  الميسـر  تفسـير  در -11تعـالي)،  اهللا (حفظه

 المنـار  تفسـير  در -12تعـالي)،  اهللا (حفظه القرني عايض

 در -13(رح)، رضـا  رشيد محمد شيخ و عبده محمد شيخ

 تفسير در -14عنهما)، اهللا عباس(رضي ابن تفسيرعبداهللا

 صـفوة  يرتفسـ  در -15،)رح( طبـري  جريـر  ابـن  مشهور

 ذيل عموماً تفاسير ديگر در و صابوني علي شيخ يرالتفاس

 هـم  مثـل  �نَسـتَعين  وإِيـاك  نَعبد إِياك�يشريفه يآيه

 ذات مخـتص  را واسـتعانت  عبـادت  همگي و شده تفسير

  اند.كرده اعالم ،مقتدر و متعال خـداوند پاك

صاحب تفسير مجمع البيـان كـه از معتبرتـرين     -9
در تفسير آيـه چنـين اظهـار     ،است عتفاسير در نزد تشي

كنيم و غير تـو را  نموده است: يعني ترا فقط عبادت مي
كنـيم از غيـر   از تو كمك طلب مي كنيم، وعبادت نمي
توفيـق در عبـادت و در تمـامي     .خـواهيم تو كمك نمي
-نمـي  كمـك  تـو  غيـر  از ،كنـيم مي طلب تو امور را از
  د.ندار واناييت دادن توفيق اين بر تو غير زيرا خواهيم؛

 تحقيق و اختصار در كريم جواد فتح تفسير در -10 
نَعبـد وإِيـاك   إِيـاك  �: اسـت  آمـده  كثيـر ابن تفسير در

 از برائـت  مـي دو اسـت،  شـرك  از برائت لياو �نَستَعين
. عزّوجـل  اهللا بـه  امـور  تفـويض  و غيـر  يقـوه  و حول

 يگـانگي  بـه  تـرا  فقط ما پروردگارا: يعني »نعبد اياك«
را، خوف و رجاي مـا فقـط بـه تـو      تو غير نه داريم باور

يعني: فقط » اياك نستعين«متوجه است، نه به غير تو. 
ي خـواهيم بـر طاعـت تـو و بـر كليـه      از تو يـاري مـي  

  امورمان.
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شيخ كبير اسـتاد احمـد مصـطفي المراغـي در     -11
مختص  ،تفسير خودش استعانت غيبي را همانند عبادت

كه  اعالم داشته و اضافه نموده: در اموريبه حق تعالي 
كمـا   .غير خـدا كمـك نخـواهيم    فوق اسباب هستند از

كنـيم، از غيـر خـدا هـم     اينكه غير خدا را عبادت نمـي 
  خواهيم.كمك نمي

 يهي رسـال شيخ مهدي آصفي شيعي در مجله -12
 .ه 1425 شـوال  و رمضان يمورخه 45التقريب شماره 

 نوشته مطالب صفحه 16 بحث مورد يآيه تفسير در ق
  :شودز آن ذيالً درج ميا كمي بخش كه

 درك را بنـدگي  و عبوديـت  معنـاي  ايبنده گاه هر«

 و كمـك  خـدا  غير از هيچگاه ،فهميد درست را آن و كرد
 و پرسـتد، نمي را خدا غير كه همانگونه نكند، طلب ياري
 خـدا  غيـر  از بـرد، نمي پناه خدا غير به اشزندگي امور در

 بايـد  و متعـال...  خداوند اجازه به جز گيردنمي كمك مه

 بـراي  چيزي هر در كه است يكتا خداوند تنها كه دانست

 كفايـت  را او خـدا  از غيـر  چيـزي  و است، كافي اشبنده

 ضرررسـان،  سودرسـان،  كه است واحد خداوند و كندنمي

 ميراننـده،  كننـده،  زنـده  كننـده،  قـبض  امور، يگشاينده

 است ...و رسان كمك و شفادهنده كننده، منع عطاكننده،

 روا خـدا  غيـر  از بنـدگان  استعانت و خواستن كمك پس

 خـدا  غيـر  بـه  اميدي گيرد،نمي چيزي خدا غير از نيست،

 از كنـد، نمـي  درمان و شفا درخواست خدا غير از و ندارد،

 پيروزي، خواهد،نمي ياري كند،نمي طلب روزي خدا غير

 جـز  كنـد، نمي طلب ...و معرفت و علم تندرستي، عافيت،

 معنـاي  اسـت  ايـن  و متعـال،  خداوند ياجازه و دستور به

   طلبيدن. ياري و استعانت در توحيد
بسـياري از تفاسـير ديگـر را هـم مطالعـه       ،نويسنده

نموده كه عمومـاً نظـرات مشـابه همـين بزرگـواران را      
ي بيان نظرات مفسران مطـالبي نيـز از   در خاتمه .دارند

  شود.سجاديه ذيالً تقديم مي يصحيفه

ي ســجاديه، صــحيفه 28ي دعــاي شــماره رد –13
يـك   حاجـت خـواهيِ   حضرت سجاد(ع) فرموده اسـت: 

ي كم خـردي در رأي و  نيازمندي ديگر نشانه از نيازمند
صحيفه  51يگمراهي در عقل است. و در دعاي شماره

آمده است: خدايا غير از تو احدي را نخوانم و بر غير تو 
آمـده: خداونـدا، هـر     13اميد ندارم. و در دعاي شـماره  

كس حاجت را به يكي از بندگان تو برد، يا يكي از آنها 
را سبب رواشـدن حاجـت خـود پنـدارد، جـز حرمـان و       

گـردد. و در دعـاي   ناكامي چيز ديگري نصـيب او نمـي  
چنين آمـده: پروردگـارا تنهـا بـه درگـاه تـو        52شماره 

-به تو اميد بندم، و فقط ترا ميكنم، و فقط استغاثه مي
جويم، اعتمادم فقـط بـه تـو    خوانم و فقط به تو پناه مي

 51خـواهم. و در دعـاي   است و فقط از تـو يـاري مـي   
صحيفه آمده است: خدايا غير از تو كسـي را نخـوانم، و   

  ..بر غير تو اميد ندارم.

  .ادامه دارد
  
  
  
  
 

   

  !برادرم

  آزادي   ،تو در پشت اين ديوارها !اي برادرم

  آزادي  ،هاو با وجود اين بندها و محدوديت

  چون به خدا تمسك بجويي

  نيرنگ بندگان ترا چه ضرر رساند؟

  گردد اي برادرم سپاه تاريكي هالك مي

  ي نور در هستي خواهد درخشيدو سپيده

  بدرخشدپس بگذار كه روحت آزادانه 

  تا ببيني كه سپيده از دور 

  .كندما را نظاره مي

 هشهيدسيدقطب رحمه اللّ
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ـ    يحكمت از ريشه ن كلمـه بـه   حكـم و در اصـل اي

گويـد  معني بازداشتن به قصد اصـالح اسـت. كسـي مـي    
(حكمته الدابه) يعني لگام حيوان يـا (احكمـوا سـفهاءكم)    

م حُكـ و ي مَكـ ح .خردان را از كار ناپسند باز داريديعني بي
زيرا حـاكم نـزاع و    .از اين ريشه و به معناي داوري است
  كند.دشمني طرفين دعوا را بر طرف مي

 حكمـت  گاهي است. حكمت حقيقت شامل محكي امر

-مي گفته كوتاه قالبي در اما آشكار معاني و رسا كلماتي به
 هر پس .است ترجامع حكمت از حكم يواژه و كلمه شود.

 گاهي .نيست صادق آن عكس ولي دارد نام حكم حكمتي،

 اين در و است آمده حقيقت و هدايت مفهوم و معنا در حكم

   كنيد. جهتو زير آيات به باره

      129ي ي بقره آيهسوره -1

 وَيُعَلِّمُهُـمُ  آيَاتِكَ عَلَيْهِمْ يَتْلُو مِّنْهُمْ رَسُوالً فِيهِمْ وَابْعَثْ رَبَّنَا�
ــابَ ــةَ الْكَِت ــزَكِّيهِمْ وَالْحِكَْم ــكَ وَُي ــتَ إِنَّ ــزُ أَن ــيمُ العَزِي  اي  �الحَِك

 فرمـان  ادمنق و ما دودمان از كه( آنان ميان در! ما پروردگار

 ايشـان  بر را تو آيات تا برانگيز خودشان از پيغمبري) تويند

 و شـريعت  اسـرار ( حكمـت  و) قـرآن ( كتاب و خواند فرو

 اخالق و شرك از( را آنان و بياموزد بديشان را) آن مقاصد

 بـر  و( حكيمـي  و عزيزي تو گمانبي، نمايد پاكيزه) ناپسند

 بنـابر  كنـي  مي هك را كاري هر و، پيروزي و توانا چيزي هر

    ).است حكمتي برابر و مصلحتي

  

  

   151ي ي بقره آيهسوره -2
 وَيُـزَكِّيكُمْ  آيَاتِنَـا  عَلَـيْكُمْ  يَتْلُـو  مِّنكُمْ رَسُوالً فِيكُمْ أَرْسَلْنَا كَمَا�  

 مچنينه و  �تَعْلَمُونَ تَكُونُواْ لَمْ مَّا وَيُعَلِّمُكُم وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُكُمُ

 در خودتـان  از را پيغمبـري  )شـما  بـر  خـود  نعمـت  تكميل براي(

 خوانـد  مـي  فـرو  شما بر را ما )قرآن( آيات كه برانگيختم ميانتان

 شـما  بـه  جهان گستره در را خدا عظمت و وحدانيت هاي نشانه و(

ــي ــد م ــما و )نمايان ــاكيزه را ش ــي پ ــي از( دارد م ــون رذائل  همچ

 ترس از فرزندان كشتن و يزيهاخونر و دختران كردن بگور زنده

 را شـما  ،انـدرونتان  در فضائل نهال كاشتن با و .غيره و فاقه و فقر

 و )قـرآن ( كتـاب  شـما  بـه  و )سازد مي ديگران سرمشق و سرور

 و نظـم  حفـظ  بـا  تا( آموزد مي را )احكام منافع و اسرار( حكمت

 و حيـات  خـويش  زنـدگي  بـه  ،آن نور از مندي بهره و قرآن لفظ

 بـه  ،نبـوي  سـيرت  و عملـي  سـنّت  از اسـتفاده  با و بخشيد تحرّك

 و كتـاب  همـراه  بـه ( شـما  بـه  و ).گرديـد  آشـنا  شـريعت  احكام

 بياموزيـد  را آن توانسـتيد  نمـي  كـه  دهـد  مي ياد چيزي )حكمت

 راه از بايـد  بلكـه  ،نيست نگاه و انديشه ،آن آموزش وسيله چون(

 و علمـي  تاشـارا  و غيـب  عالم اخبار همانند .شود آموخته وحي

 بـراي  تنهـا  نـه  كـه  ،پيشـينيان  احـوال  و پيغمبران سرگذشت بيان

 ).بود مجهول نيز كتاب اهل براي بلكه اعراب

   231ي ي بقره آيهسوره -3

ــرُواْ� ــتَ وَاذُْك ــهِ نِعْمَ ــيْكُمْ اللّ ــا عَلَ ــزَلَ وََم ــيْكُمْ أَن ــنَ عَلَ ــابِ مِّ  الْكِتَ

 و  �عَلِـيمٌ  شَـيْءٍ  بِكُـلِّ  اللّـهَ  أَنَّ وَاعْلَمُواْ للّهَا وَاتَّقُواْ بِهِ يَعِظُكُم وَالْحِكْمَةِ

 نعمت پيروزي
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 شـريعت  اسرار و قرآن يعني( حكمت و كتاب از كه را آنچه

 بـه  ،دهد مي پند آن با را شما و است كرده نازل شما بر )اسالم

 گمان بي كه بدانيد و بپرهيزيد خدا )خشم( از و بياوريد خاطر

    .است آگاه چيزي هر از خداوند

   54ي ي نسا آيهسوره -4 

 مُّلْكـاً  وَآتَيْنَاهُم وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ إِبَْراهِيمَ آلَ آتَيْنَا فَقَدْ�  
 و شـما  نيـاي  ابـراهيم  كـه ( ابراهيم آل به كه ما   �عَظِيمـاً 

 پادشــاهي و پيغمبــري و) آســماني( كتــاب) اســت ايشــان

 شـاهي  و، مصـر  در يوسف سلطنت: مانند. (داديم عظيمي

   ). شام در سليمان و وددا

 :گوينـد مي قرآن در حكمت معاني درباره تفسير علماي
 و حقـايق  فهم ،قرآن تفسير- سنت پيامبري، يعني حكمت،
  و... اشيا رموز -شريعت اسرار هستي، اسرار و رموز

پروردگار دانـا و توانـا را در آيـات متعـدد بـه       ،قرآن
 حكمت از سوي خـداي پـاك   .كندوصف حكيم ياد مي
عمـران  آل يسـوره  58 يدر آيـه  .يعني شناخت اشـياء 

الْحكيمِ موصوف است يعنـي از حكمـت    قرآن به َالذِّكْرِ
 يو در آيـه . خوردار اسـت پايان برفراوان و استحكام بي

 ثُـمَّ  آيَاتُـهُ  أُحْكِمَـتْ  كِتَـابٌ  الَـر �: فرمايدهود مي يسوره 1
دُنْ  مِن فُصِّلَتْ  )قـرآن  ايـن ( .را .الم .الـف    �خَبِيـرٍ  حَكِـيمٍ  لـَّ

 مـنظّم  )خدا توسط( آن هايآيه كه است بزرگواري كتاب

 بـدان  نسخي و خلل و تناقض لذا و( است گرديده محكم و

 و شرح )جهان( خداوند سوي از آن آيات نيز و )ندارد راه

 كارهـايش  و( آگاه هم و است حكيم هم كه است شده بيان

    ).پذيرد مي انجام فرزانگي و كارداني روي از

و بينـد  هاي هستي را بـر حكمـت مـي   يهاقيم پابن
تمام نظام هستي بر اين صفت حكمت مرتبط  :گويدمي

 ،دهـد است و هر خللـي در هسـتي و در آدمـي رخ مـي    
   .فساد و ظلمي است كه در صفت حكمت رخ داده است

ترين انسان كسي است كه بيشترين بهره را پس كامل
كسي  ،ترين انسان به كمالناقص از حكمت گرفته باشد و

تـوانيم  و يـا مـي   .است كه كمترين بهـره را داشـته باشـد   
فضـيلتي از فضـايل    :حكمت را اين گونه تعريف كنيم كـه 
   .اخالقي و مورد عنايت قرآن است

 كـردار  و گفتـار  يعنـي  شـد  يـاد  كه مفهومي به بنا حكمت

 مجاهـد  شـود  حاصـل  خـرد  و علم طريق از كه حقّي و درست

 و آن از پيـروي  و حـقّ  شـناخت  حكمـت  فرمايد:مي اهللا مهرح
 يُـؤتِي � كرداراست. و گفتار طريق از حقيقت و هدف به رسيدن

 يَـذَّكَّرُ  وَمَـا  كَثِيراً خَيْراً أُوتِيَ فَقَدْ الْحِكْمَةَ يُؤْتَ وَمَن يَشَاءُ مَن الْحِكْمَةَ

 شايسـته  و( بخواهـد  كه هركس به را فرزانگي  �األَلْبَـابِ  أُوْلُواْ إِالَّ

 خير گمانبي ،شود داده فرزانگي كه هركس به و ،دهد مي )بيند

 را حقـائق  ايـن ( خردمنـدان  جـز  و ،است شده داده بدو فراواني

   )269(بقره/ .گردند نمي متذكّر )و كنند نمي درك
 يعنـي  حكمـت  فرمايـد: مـي  اهللا رحمـه  عبده محمد شيخ

 اراده بر و راسخ و پايدار صفتي آدمي درون در كه درست عملي

 زمـان  هر و كند حركت كردار و اعمال سوي به و گردد مسلط

 سـوق  و شايسـته  عمـل  همان ،آيد وجود به علم آن از اعمالي

 و فضـيلت  كـه  اسـت،  سـرفرازي  و خوشـبختي  بطرف دهنده
    آيد. شمار به حكمت آن ثمرات و منزلت و ارزش

 سـت ا آن سـازد  قانع حكمت فضيلت به را نفس كه تفسيري

 شـتاب  و پليدي و پستي از و كردار و گفتار در جهل از را آدمي كه

 نيكـو  خويش جاي در چيزي هر كه بياموزد او به و دارد باز زدگي

 علـم،  معـاني  از ايمجموعـه  حكمـت  انـد گفتـه  رو ايـن  از است

    است. ارزش و انضباط و نظم دادگري،
 ايـن  در پيشـينيان  يكوبنده و رسا كوتاه، عبارات به اينك

   دهيم: فرا گوش باره
 و تفكـر  حكمـت،  :فرمايـد مـي  اهللا رحمـه  انس بن مالك
  اوست. از پيروي و خدا امر در انديشيدن
   است. پارسايي حكمت، فرمايد:مي اهللا رحمه بصري حسن
 از خشـيت  و بيم حكمت گويد:مي اهللا رحمه انس بن ربيع

   است آفريدگار
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 و انبيـا  رواندنباله ماحك فرمايد:مي اهللا رحمه وراق ابوبكر
 يعنـي  حكمـت  و است حكمت پيامبري از پس و هستند رسل

 حكمـت  ينشـانه  نخسـتين  فرمايـد مي هم باز و امور احكام

    است. نياز ياندازه به گفتن سخن و طوالني سكوت
 بيـان  چنين اهللا رحمه كرماني) (شاه ولي اله نعمت شاه

ـ  و مقـام  شـناخت  حكمـت،  ينشانه دارد:مي  مـردم  تمنزل

 هرگـاه  فرمايـد: مـي  اهللا رحمـه  دارانـي  سليمانابو و .است

 .پوشاندمي را او حكمت نور ،كرد رها را دنيا خردمند شخص
 مبـارك  وجـود  در اشارزنده هايصورت با حكمت يقين به

 محمـد  خدا رسول آنان ترينكامل كه يافته تجسم پيامبران

ـ  دعاي در رباني اجابتي هم آن .است مصطفي(ص)  راهيماب

  فرمودنـد:  كه آيدمي حساب به عليهما اهللا سالم اسماعيل و
 الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ آيَاتِكَ عَلَيْهِمْ يَتْلُو مِّنْهُمْ رَسُوالً فِيهِمْ وَابْعَثْ رَبَّنَا�

 !ما پروردگار اي  �الحَكِيمُ العَزِيزُ أَنتَ إِنَّكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَالْحِكْمَةَ

 )توينــد فرمــان منقــاد و مــا دودمــان از كــه( آنــان ميــان در

 فـرو  ايشـان  بـر  را تـو  آيـات  تـا  برانگيز خودشان از پيغمبري

 مقاصـد  و شـريعت  اسرار( حكمت و )قرآن( كتاب و خواند

 )ناپسـند  اخالق و شرك از( را آنان و بياموزد بديشان را )آن

 چيـزي  هر بر و( حكيمي و عزيزي تو گمان بي ،نمايد پاكيزه

 و مصـلحتي  بنـابر  كني مي كه را كاري هر و ،پيروزي و توانا

  ).است حكمتي برابر

 .انـد كرده تفسير نبوي سنت به را حكمت آيه اين در
 و نيست همين فقط اهللا رحمه عبده محمد شيخ نظر ولي
 شـناخت  يعنـي  چيـزي  هـر  در حكمـت  كه داردمي مقرر

 مقاصـد  و قـوانين  و ديني احكام هاينهاني فوايد و رازها

 خـود  حكيمانـه  رفتـار  و روش بـا  رحمت و نور پيامبر .نآ

-مي استنباط آن در دانايي و دين از كه چه آن و حكمت
 اشـاره  نيز فوق يآيه و فرمود تبيين مسلمانان براي شود

 بـراي  تنهـايي  بـه  حكمـت  و قـرآن  آمـوزش  كه كندمي

 بايـد  و نيسـت  كافي هاامت سعادتمندي و كردن اصالح

 از دو هـر  و باشـند  هـم  كنـار  رورشپ و تزكيه و آموزش

 .شـوند  وربهره خردمندانه و برتر نمونه و نيكو اعمال فضايل
 خداونـد  يزكيهم) (و فرمايدمي قرآن كه است دليل همين به

-مـي  ناپسـند  و مذموم و ناپاك هايمنش از را آنان ،دل در
 نهادشـان  در و گردانـد مـي  باز آنان به را نيك كردار و زدايد

 زشت كردار از و نشاندمي نفساني) راسخ (صفت خير ملكات

   است. خشمناك ،كشاندمي تباهي و شر بسوي را آنان كه
 از پـس  پيـروان  به همچنين و پيامبرش به بزرگ خداي

 را حكمـت  راه حق بسوي فراخواني در تا دهدمي دستور وي
 اُدْعُ� فرمايد:مي نحل يسوره 125 يآيه در گيرند پيش در

 هِـيَ  بِـالَّتِي  وََجـاِدلْهُم  الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ يلِسَبِ ِإلِى

 �بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلِهِ عَن ضَلَّ بِمَن أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ أَحْسَنُ

 انـدرزهاي  و بجـا  و اسـتوار  سـخنان  با را مردمان !)پيغمبر اي( 

 شـيوه  بـه  ايشان با و ،فراخوان روردگارتپ راه به زيبا و نيكو

 رسـالت  تبليغ تو بر( كه چرا ؛ كن گفتگو بهتر و نيكوتر هرچه

 گونه به و ،آگاهانه و مستدالّنه و حكيمانه سخنان با است الهي

 و حسـاب  و ضـالل  و هـدايت  مـا  بر و ،پيدا و گيرا و زيبا بس

 زا( تـر  آگاه پروردگارت گمان بي .)است جزا و سزا و كتاب

 گمـراه  و منحـرف  او راه از كـه  اسـت  كساني حال به )همگان

    .گردند مي راهياب و رهنمود كه اين يا و شوند مي
 ايـن  كـه  كندمي اشاره قرطبي تفسير صاحب قرطبي امام 

ـ  بـا  را مـردم  تـا  اسـت  پيـامبر  بـه  خدا سوي از دستور  و فتلطّ
 شـود مـي  يادآور ما به قرآن .فراخواند او برنامه و بدين مهرباني

 آراسـته  و مـزين  حكمـت  وصف به را خود پيامبران خداوند كه

 از آنان از برخي گفتند: سپاس را نعمت اين ارزش نيز آنان .نمود

 زبـان  از قرآن فرمايد، عطا ايشان به را حكمت كه خواستند خدا

 حُكْمـاً  لِـي  هَـبْ  رَبِّ� فرمايـد: مـي  السـالم  عليـه  خليـل  ابراهيم

  )83(شعرا/  �الِحِينَبِالصَّ وَأَلْحِقْنِي

 يَـا �  :فرمايـد و خطاب به يحيي نبي عليه السـالم مـي  
  )12(مريم/  �صَبِيّاً الْحُكْمَ وَآتَيْنَاهُ بِقُوَّةٍ الْكِتَابَ خُذِ يَحْيَى
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   :فرمايـد و در رابطه با موسي نبي عليه السالم مـي 
 نَجْـزِي  وَكََذلِكَ لْماًوَعِ حُكْماً آتَيْنَاهُ َواسْتَوَى أَشُدَّهُ بَلَغَ َولَمَّا�

  )14(قصص/   �الْمُحْسِنِينَ

 فرمايد:مي چنين السالم عليه نبي عيسي يدرباره و

  )48عمران/(آل  �َواإلِنجِيلَ َوالتَّوَْراةَ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ�

خطـاب بـه لقمـان     12 يلقمان آيـه  يدر سوره و
هِ  اشْـكُرْ  أَنِ الْحِكْمَـةَ  لُقْمَـانَ  نَاآتَيْ َولَقَدْ�: فرمايدحكيم مي  لِلـَّ

 �حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهَ فَإِنَّ كَفَرَ وَمَن لِنَفْسِهِ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ وَمَن
حكمت خويش را با كلماتي  .دحكيم و فرزانه بو ،لقمان  

هاي كريمانه بر جاي منش ،ر كرد و از خودتعبيآميز پند
ا همنشين بد معاشرت كند در امـان  هر كس ب .گذاشت

هر كس بر زبـانش چيـره نگـردد مـورد      –نخواهد بود 
پسر عزيـزم درسـتكار   . گيردنكوهش اين و آن قرار مي

همچنين قرآن پنـدهاي حكيمانـه    .نياز شويباش تا بي
لقمـان را   يسـوره  19تا  13او را جاودانه نموده و آيات 

قي باشد براي بدان اختصاص داده است تا الگو و سرمش
  .بشريت و مخاطبين قرآن عظيم

يكي از معاني حكمت يعنـي سـنت پيـامبر بـزرگ     
حال كه معناي ديگـرش اخالقـي اسـت بسـيار      .اسالم

نيـز راهنمـاي    �مطلوب خواهد بود و سنت رسول اهللا
   .انسان بسوي كمال و مكارم اخالق است

اجراي سـنت  » عليكم بسنتي«فرمايد: مي �پيامبر
فرمايد: دو چيز براي شما به شماست و مي من بر عهده
ام كه اگر به آن تمسك يابيد هرگـز پـس از   جا گذاشته

من به بيراهه نخواهيد رفت و آن دو عبارتند از قـرآن و  
سنت من. (تركت فيكم ما ان تمسكتم بـه لـن تضـلوا    

   و سنتي)كتاب اهللا :بعدي ابدا
بردباري و حوصله  ،هايي چون دانشيهاحكمت بر پ

وقار اسـتوار اسـت و از طرفـي ديگـر صـفاتي چـون        و
-زدگي كلنـگ شتاب خيره سري و ،سبك مغزي ،ناداني

كه بنيان شخصيت و فرزانگي را  هاي ويرانگري هستند

گمان دارندگان اين اوصـاف  كند و بياز وجود انسان بر مي
  . دارنداز روي حكمت گام بر نمي

  .دو نوع است حكمت بر :قيم فرموده استابن
  .ت عمليمكح-2 حكمت علمي-1 
و  ءهـاي اشـيا  يعني آگاهي بر نهاني :حكمت علمي-1

شناخت ارتباط ميان اسباب و مسببات از جهت خلق و امـر  
  .و سرنوشت و سنت اللهي

در جـاي   يعني قـرار دادن هـر چيـز    :حكمت عملي-2
   .درجه است 3خود و آن داراي 

اوز از حـدود آن تجـ   ،هر چيزي را ادا كني حق –الف 
ـ      .خير نينـدازي أننمايي و بر وقتش پيشي نگيـري يـا بـه ت

مواظبــت نكــردن از مــوارد فــوق دور از حكمــت و ســنت 
تبـاه   يبنابراين تعطيل حكمـت بـه منزلـه    .آفريدگار است

آبياري بيش از حد و  مثالً .گشتن دانه و آبياري زمين است
تلـف  را دانه را در آب غـرق و مزرعـه    ،غير اصولي مزرعه

شتزار پيش از فـرا  كورزي در درو كردن د و شتاباندگرمي
   .رسيدن دانه است

 حكمت كه ايگونه به خود جاي در چيز هر دادن قرار -ب

 ذَرَّةٍ مِثْقَـالَ  يَظْلِـمُ  الَ اللّـهَ  إِنَّ� بشناسـي.  خدا وعيد و نويد آينه در را

 (اي   )40(نساء/  �عَظِيماً أَجْراً لَّدُنْهُ مِن وَيُؤْتِ يُضَاعِفْهَا حَسَنَةً تَكُ وَإِن

 ملّتـي  هـر  از كـه  گاه بدان بود خواهد چگونه اينان) حال محمد!

 را تـو  و بيـاوريم  خود) قوم بر شهادت براي پيغمبران (از گواهي

 (يعنـي  اينـان  جملـه)  از خـود،  (قـوم  بـر  شـاهدي  عنوان) به (نيز

    ؟ بياوريم نافرمايان) و تنگچشمان

 و شـود مـي  شـناخته  الهي نشورم اين در عدالت و حكمت 
 حكمـت  :انـد كـرده  تعريـف  چنـين  را آن جماعت و سنت اهل

 خداي امر و خلق در عنايت مورد و پسنديده مقاصدي و اهداف

 و داد فرمان حكمت آن ايجاد به منظور همين به .است سبحان
 همچون خدا يپاينده صفت واال هدف اين آفريد. و نمود مقدر

 دانـايي  – اراده – توانـايي  – بينـايي  – شـنوايي  صـفات  ساير

    اوست. سخن و حيات
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 و بصيرت يدرجه به فهم و علم در حكمت كه اين -ج
 اأَدْعُـو  سَـبِيلِي  هَـذِهِ  قُلْ� فرمايد:مي قرآن باشد. رسيده آگاهي

 مِـنَ  أَنَـاْ  وَمَـا  اللّـهِ  وَسُـبْحَانَ  اتَّبَعَنِـي  وَمَـنِ  أَنَـاْ  بَصِـيرَةٍ  عَلَـى  اللّـهِ  إِلَى

 بـا  )را مردمـان ( مـن  كـه  اسـت  من راه اين :بگو �لْمُشْرِكِينَا

 هـم  مـن  پيـروان  و خـوانم  مـي  خـدا  سـوي  به بينش و آگاهي

 ديگـر  و نقـص  و انبـاز  از( منـزّه  را خـدا  و )،باشند مي چنين(

 كسـي  و( باشم نمي مشركان زمره از من و ،دانم مي )ناشايست

   )108(يوسف/  ).انگارم نمي خدا شريك را چيزي و

منزلت اهل حكمت را بلند آوازه كرد كه  �و پيامبر
   .بهشت از آن اهل حكمت است :فرمود
 و حكمـت  اهـل  انـد گفتـه  حديث اين بيان و تفسير در
-مـي  دشـمن  دام در كه اندحق راه مجاهدان همان ،تجربه
 اما .دهندمي اختيار شدن كشته و شرك ميان را آنان و افتند

 كه گونه همان گزينندمي بر را مرگ مجاهد هايانسان آن

 و ايمـان  و كردنـد  ايسـتادگي  االخـدود)  (اصـحاب  مؤمنان
    دادند. ترجيح ماندن و كفر و شرك بر را شدن كشته

 آمـده  آن در بهشـت  از ايگوشـه  وصف كه كعب حديث

 نجات و پيامبران جز كه دارد جايگاهي بهشت گويد:مي چنين

   شد. نخواهد جا آن وارد كسي حكمت اهل يا و يافتگان
هيچ شگفت نيست كه اهل حكمـت بـه آن مكـان    
   .ارزنده دست يابند چون آنان صفات نيك فراوان دارند

آزموده هستند امام بخـاري در بحـث ادب نقـل    -1
  .فرزانه كسي است كه آزموده باشد :كندمي

روايـت   .مگر براي بيان حق .ساكت و خاموشند -2
   .انداست كه خاموشي حكمت است اما اهلش كم

-مـي  نـوادر  در ترمذي امام خدا، محضر از خوف -3
 از بـيم  يعنـي  فرزانگـي  و حكمـت  يسرچشـمه  فرمايد:

  خدا. پيشگاه
گـر  هركسـي بـا بـدعت    :فضيل پسر عياض گويـد  

   .حكمت بر رويش بسته است درِ ،همنشين باشد

يوسف پسر حسـين رازي حكمـت را يكـي از مراحـل     
از راه فرهنگ  :گويدو ميپندارد ارتباط با خشنودي خدا مي
-فهمي از راه علم به عمل مـي و ادب و تربيت علم را مي

از راه ، گـردي از راه عمـل بـه حكمـت آراسـته مـي      .رسي
از راه پارسايي  ي،شويابي و سربلند ميحكمت پارسايي مي

كني و از اين راه نيز به هاي دنيا دل بر ميهم از وابستگي
وري و در نهايــت بــه آكنــي و روي مــيآخــرت ميــل مــي

  .خرسندي آفريدگار خواهي رسيد
-بنـي  يسوره 39 يآيه در كريم قرآن در حكيم خداي
ا  َذلِـكَ � فرمايـد: مي بزرگوارش رسول به خطاب اسرائيل  مِمـَّ

 فَتُلْقَـى  آخَـرَ  ِإلَهـاً  اللّـهِ  مَعَ تَجْعَلْ وَالَ الْحِكْمَةِ مِنَ رَبُّكَ ِإلَيْكَ أَوْحَى

 كـه  است آميزي حكمت امور از اينها  �مَّدْحُوراً لُوماًمَ جَهَنَّمَ فِي

 خداونـد  بـا  هرگـز  و ،اسـت  كـرده  وحـي  تو به پروردگارت

 ،مكـن  انباز را ديگري معبود )هستي جهان آفريدگار و يگانه(

 و خدا سوي از و( شوي افكنده دوزخ به )كني چنين اگر( كه

    ).گردي الهي رحمت از( مطرود و شده سرزنش )مردم

بـه   حكمت آميـزي اسـت كـه پروردگـار     اينها از امور
كـه  آن و بـراي   وحي كرده اسـت  �رسولش محمد امين

بدانيم خداي سبحان چه چيزي را به پيامبرش وحي كـرده  
اسرائيل (اسـراء) مراجعـت   بني يالزم است به سوره ،است

را مـد نظـر قـرار داده و مطالعـه      38تـا   22نموده و آيات 
سيدن به حكمت خداوند صاحب حكمت نماييم تا مفاهيم ر

   .را درك كنيم
فضيلت و بركت حكمت و دانش را در پناه قرآن  !خدايا
  هاي پيامبر محبوبت به ما عطا فرما امين و راهنمايي

  منابع:
  قرآن كريم -1 
  مفردات راغب اصفهاني   -2 

ي دايره المعارف اخالق قرآني دكتـر محمـد شرباصـي ترجمـه     -3
    الدين حسينيآقاي محمد بها 
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بينيم كـه از آنهـا خوشـمان    در جامعه افرادي را مي

كه در مقابل صاحبان قدرت و صاحبان  كساني ،آيدنمي

كنند و يـا بـراي بدسـت آوردن    ثروت ذليالنه رفتار مي

كنند. مشكل اينهـا چيسـت؟   چيزي، خود را كوچك مي

   .ندارندعزّت نفس  اينها

يعنـي انسـان   عزّت نفـس   ست؟عزّت نفس چي 

(البتـه  . براي شخصيت انساني خويش ارزش قائل باشد

ر و خودخواهي متفاوت است)اين با تكب.  

خداوند تفاوت زيادي را در خلقت انسان بـا سـاير    -

به بهترين شـيوه   موجودات زمين قرار داده است و او را

 را انسان ما   �تَقْـوِيمٍ  أَحْسَنِ فِي الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ �خلق كرد. 

 سيما زيباترين و شكل بهترين در روح) و جسم نظر (از

واضح است كه اين احسن تقويم در صفات  ايم. آفريده

شود چرا كه تعدادي از حيوانات جسماني ما خالصه نمي

تر و دقيق از ما خلق از لحاظ قواي جسماني بسيار قوي

  اند. شده

خصـيت و كرامـت   اين تفاوت خلقـت، تفـاوت ش   -

 اعطاء (با را آدميزادگان ما �وَ لَقَد كَرَّمنا بنَي آدم� .است

 نوشـتار،  و گفتـار  و پنـدار  نيروي اختيار، اراده، ،عقل

  )70(اســراء/ .ايــم داشــته گرامــي )غيــره و راســت، قامــت

خداوند اين كرامت را بواسطه نفخ روحي الهي به انسان 

 متعلّـق  روح از و �حيوَنَفَختُ فِيهِ مِن رو�بخشيده است 

و بر اساس اين  )72-و ص 29(حجر/ دميدم. او در خود به

  موهبت است كه بشر، انسان شده است. 

هـر چنـد كـه     چه كساني عزّت نفس دارند؟

فقط مختص دينداران نيست و تعداد عزّت نفس  داشتن

اما اكثريـت   ،اندنفسعزّت  باوران نيز دارايكمي از بي

منـان حقيقـي   ؤرا معـزّت نفـس    داراي ،چشمگير افراد

گويم مؤمن حقيقي زيـرا  براي اين مي .دهندتشكيل مي

شـك   يشخص زبون و ذليل بايـد بـه ديـده    در ايمانِ

نگريست. در واقـع در ارتبـاط بـا خداسـت كـه انسـان       

دانـد كـه در   كند و ميشخصيت واقعي خود را درك مي

  ي خطيري بر عهده اوست. دنيا چه وظيفه

ن در قبال آن ايمان، خود را در امنيت شخص با ايما

يابــد و اســتفاده از منــافع و مواهــب را و اطمينــان مــي

بيند كه كرامت خويش را به فروش تر از آن ميكوچك

  برساند 

 عـزّت  كس هر �جَمِيعًا الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ يُرِيدُ كَانَ مَنْ�

 چـه  هـر  كـه)  چـرا  بخواهـد  خدا از را (آن خواهدمي

هِ � ).10(فـاطر/  خداسـت.  دست در است عزّت  الْعِـزَّةُ  َولِلـَّ
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 آن از عزّت �يَعْلَمُونَ لَا الْمُنَافِقِينَ َولَكِنَّ َولِلْمُؤْمِنِينَ َولِرَسُولِهِ

 و خـدا  بـا  (همراهـي  اسـت  مؤمنـان  و او رسول و خدا

 منافقـان  ولكـن  اسـت)  عـزّت  باعـث  مؤمنين و رسول

  )8نافقون/(م .كنند)نمي (درك دانندنمي

 بـه  هـم  ظـاهر  به اگر و كنندنمي درك واقعاً منافقين

 و امتيـازات  آن قبـال  در خواهنـد مـي  آيندمي دين سمت

 مقابـل  در فقـط  ذليل و زبون افراد .آورند بدست مناصبي

 بسـيار  هـا دست پايين مقابل در اما اندذليل خود از باالتر

  ستمگرند. و ظالم

  م يا نه؟چگونه بدانيم كه عزّت نفس داري

دارند احسـاس ارزشـمند   عزّت نفس  افرادي كه -1

بودن دارند و اين احساس ارزشمند بودن به آنها آرامش 

دهـد و ايـن تفـاوت دارد بـا     اي) مـي واقعي (نه لحظـه 

(احساس برتر بودن) تكبـر بـر    .هايي كه متكبرندانسان

گيـرد و  آرامش واقعي را از انسان ميعزّت نفس  خالف

  درون ناآرامي دارند.افراد متكبر 

بينند كه دارند لزومي نميعزّت نفس  كساني كه -2

آن را به ديگران اعالم كنند برخالف اشـخاص متكبـر   

  كشند.كه هميشه خود را به رخ ديگران مي

بااليي دارنـد زيـر انـواع    عزّت نفس  افرادي كه -3

فشارهاي مادي و معنوي (اذيت، شكنجه، تهمت، افترا، 

-آيند و خيانـت نمـي  ه) به زانو در نميطرد شدن و غير

  كنند.

وقتي قدرتمندي را به خاطر قدرتش، ثروتمندي  -4

عـزّت   بدانيم كه ،كنيمرا به خاطر موقعيتش احترام مي

  ايم.خود را از ياد بردهنفس 

عزّت نفـس   هاي داشتنيكي از مهمترين نشانه -5

گوينـد و تبعـات   اين اسـت كـه ايـن افـراد دروغ نمـي     

پذيرنـد و آن را بـه گـردن ديگـران     اتشان را مياشتباه

  اندازند.نمي

بـااليي دارنـد. قضـاوت    عزّت نفس  كساني كه -6

ديگران نسبت به آنها خيلي برايشان مهم نيسـت. ايـن   

 افراد با برخالف .كنندافراد طبق اصول خود زندگي مي

ي قضاوت ديگران در مـورد  پايين كه نحوهعزّت نفس 

شـان بــه  و دكوراسـيون منـزل   ي تيـپ و شـكل  نحـوه 

  ي زندگيشان تبديل شده است.مهمترين دغدغه

 ديگـران  نيازهـاي  به ،باال نفس عزّت داراي افراد -7

 عزّت كه فرزندي .دهندمي اهميت خود نيازهاي از بيشتر

 خـود  تيپ و ظاهر وضع جهت به قيمتي هر به دارد نفس

  گذارد.نمي فشار تحت را اشبيچاره مادر و پدر

نالنـد  پايين دارند دائم ميعزّت نفس  افرادي كه -8

  و از زمين و زمان شاكيند.

  چند نكته:

هـاي عـزّت نفـس    يكي از مهمترين جلوه -1

  ي موسي(ع) با فرعون است.مواجهه

از بكار بردن كلمات ذليالنه و رذيالنه هـر   -2

ايد بپرهيزيد: نوكرتم، چـاكرتم،  چند عادت كرده

  ژير پاتم. مخلصتم، بوچكتم، خاك

عزّت نفس را به كودكانمان منتقل كنيم و  -3

-هاي خودمان و يا دلسـوزي به خاطر خودخواهي

  هاي نابجا آن را در كودكان از بين نبريم.
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 پسـر  يگانـه  طـاهري  مالعبـدالرحمن  ماموسـتا  حاج استاد

 خـاكي)  به متخلص و توانا (شاعر طاهري مالعبدالغفور مرحوم

 از باغلوجـه  روسـتاي  در شمسـي  1304 سـال  رجب ماه 28 در

 و كـودكي  دوران گشـود.  جهـان  بـه  ديده سقز شهرستان توابع
 گذرانـده  پدر تعليم و پرورش تحت و آبادي همان در را نوجواني

 در گرفـت.  فرا پدرش محضر در را نحو و صرف علم مقدمات و

 بـه  دينـي  علـوم  تحصيل و فراگيري براي شمسي 1320 سال

 و رفتـه  سـقز  شهرسـتان  توابع از ترجان روستاي ديني رالعلمدا
 مرحـوم  ربـاني  عـالم  و فاضـل  دانشـمند  محبـت  و توجه مورد

 حـاج  مرحـوم  فرزنـد  زانـي) نـه  س(كـه  قدسـي  مالعبدالحميد

 حـوزه  آن نامدار مدرسين جزو زمان آن در كه اي،بانه مالرسول

 محضـر  در 1323 سـال  تـا  و گرفت قرار ،آمدمي شمار به ديني

 اوايـل  در .گرديـد  مشـغول  دانـش  و علم كسب به قدسي استاد

 روسـتاي  همجـوار  گـرديگالن  يقريـه  به شمسي 1324 سال

 مالعبداهللا حاج مرحوم استاد درس يحلقه در و عزيمت ترجان

 سـوتوئي  مالعبـداهللا  بـه  كـه  سقز) سابق جمعه (امام محمدي

 عقايـد  شـرح  كتاب و يزدي عبداهللا كتاب و نشسته ،بود مشهور

 اسـتاد  محضـر  در گيـرد. مـي  فـرا  استاد آن محضر در را نسفي

 و آشـنا  شـهريكندي  مالعبـدالكريم  شـهيد  مرحوم با محمدي
 شـهريكندي  شهيد اتفاق به سپس شود،مي درسهم و دوست

 كندي بغده و سفلي قهرآباد روستاهاي به تحصيل يادامه براي

 و قـاجري  امـين  مالمحمد همچون استاداني محضر در تا رفته
 كتـاب  يبقيـه  .نمايـد  دانش كسب انيرب مالعلي ماموستا حاج

 قسمتي و قاجري امين مالمحمد استاد خدمت در را عقايد شرح

 اسـتاد  خـدمت  در را مختصـرالمعاني  كتاب و بيضاوي تفسير از

 1325 سـال  در رسـاند. مي اتمام به رباني مالعلي ماموستا حاج

 علـم  در الجوامـع جمـع  ابكتـ  اول جلد تكميل و خواندن براي

 شهرسـتان  توابع از حماميان ديني علوم يمدرسه به فقه اصول

 ماموسـتا  حـاج  مرحـوم  معظم استاد خدمت در و عزيمت بوكان

 گردد.مي مشغول الجوامعجمع كتاب فراگيري به ولزي مالعلي

 روسـتاي  به فقه و حديث و تفسير خواندن براي 1326 سال در

 و فقـه  و حـديث  علـوم  و رفته بوكان انشهرست توابع از شيخلر
 شـيخي  حسن مالشيخ حاج ماموستا مرحوم خدمت در را تفسير

 روسـتاي  در طاهري استاد مرحوم يفرموده به بنا گيرد.مي فرا

 ماموسـتا  كـرد  تواناي شاعر و مترجم دانشمند، استاد با حماميان

 بـه  مشـغول  دينـي  علـوم  يطلبه عنوان به هم با و آشنا ژارهه

 نوشـته  ژار،هـه  اسـتاد  مرحوم خطدست كه گردند،مي حصيلت

 اهـدائي  طـب،  در قـانون  كتاب دوم جلد اول يصفحه در شده

 موضـوع  مؤيـد  ،طـاهري  اسـتاد  به ژارهه استاد شخص توسط

 بـه  1327 سـال  در طاهري مالعبدالرحمان ماموستا حاج است.

-جمـع  كتـاب  يبقيـه  و برگشته ترجان روستاي ديني دارالعلم
 حاج استاد محضر در را العلومتهذيب كتاب از قسمتي و لجوامعا

 امـر  بـه  ترجـان  يقريه در زمان آن در كه محمدي مالعبداهللا

 سـال  8 از بعد سرانجام رساند.مي اتمام به ،بود مشغول تدريس

 مرحـوم  خـدمت  در 1327 سـال  اواخـر  در ،ديني علوم تحصيل

 و افتـاء  ينامـه جـازه ا اخذ به مفتخر سيادت شيخ بابا حاج استاد
 روسـتاي  زادگاهش به شمسي 1328 سال در گردد.مي تدريس

 دينـي  علـوم  تـدريس  و امامـت  بـه  آنجا در و بازگشته باغلوجه

 بـه  بنـا  شمسـي  1329 سال در طاهري استاد شود.مي مشغول

 :كردستان هاي ماندگارچهره
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 توابـع  از حصـار  روسـتاي  به دادخواه لشكر سعيد مرحوم دعوت

 مسجد امامت آنجا در ليكسا مدت و عزيمت بوكان شهرستان

 بـه  بنا 1330 سال در گردد.مي دارعهده را ديني علوم تدريس و

 باز روستا آن به مجدداً باغلوجه روستاي اهالي اصرار و خواهش

 خـان  اهللاسـيف  مرحـوم  دعوت پي در 1333 سال در .گرددمي

 مركـز  مرخـز،  پرجمعيـت  روستاي به سقز) وقت (حاكم اردالن

 پشـتكار  و عالقـه  و عشـق  نمايـد. مـي  تمهاجر سقز دهستان

 علـوم  طالبان هيجان و شور و تدريس، به طاهري استاد مرحوم

 و نـام  كـه  بود چنان وي محضر به كردستان نقاط اقصا از ديني
 طـاهري  اسـتاد  شـخص  و مرخز روستاي ديني دارالعلم يآوازه

 طـاهري  اسـتاد  درس يحلقـه  در كـه  جايي تا شد، انداز طنين

 حضور كرمانشاه مناطق و اروميه كردنشين مناطق از هاييطلبه

 و حكـومتي  مسـئولين  پيشنهادات و سفارشات عليرغم داشتند.
 خصـوص  در طـاهري  اسـتاد  بـه  انقـالب  از بعـد  و قبل محليِ

 در غيـره  و جمعـه  و جماعت امامت و اداري هايپست پذيرفتن

 و مردمـي  پايگـاه  به اتكاء و نفس تعزّ بوكان، و سقز شهرهاي
 ابعاد با حجره بنام اطاقي برتري و ترجيح و بودن، مردم ميان رد

-حجـره  چنين در ديني هايطلبه تربيت و پرورش و متري، 12
 مطـرحِ  و رفـاهي  مشاغل آن از برتر و ترمهم استاد براي هايي،

 از پـر  و نوراني سيماي و پسنديده و نيكو اخالق بود. پيشنهادي

 بـود  شده عام و خاص يهشهر طاهري استاد يپدرانه عطوفت

 هـاي طلبـه  و شاگردان به ديني علوم استادان ديگر كه جايي تا

 ،شـدن  التحصـيل فارغ از قبل كه كردندمي پيشنهاد ديني علوم
 روسـتاي  دينـي  دارالعلـم  به اخالق درس فراگيري براي مدتي

 گردنـد،كاك  مشـرف  و رفته طاهري استاد شخص نزد و مرخز

 هايطلبه از يكي كه كردستان ميمرد شرع حاكم اميني حسن

 علـوم  تحصيالت پاياني ينامه اجازه و است بوده طاهري استاد

  كنند:مي تعريف چنين ،اندگرفته ايشان از را ديني
 طـاهري  ماموستا حاج محضر در شدن التحصيلفارغ از بعد

 دعـوت  و تدريس و جمعه و جماعت امامت وظايف به اشتغال و

 اسـتاد  خدمت به روزي چند ماه، چند هر يا هما هر ديني، تبليغ و

 ايـن  در و گرفتـه  اخالقـي  نيـروي  و درس تـا  رفتممي طاهري

 ذخيـره  مـدتي  بـراي  و كرده كسب بيشتر و مجدد انرژي زمينه

 لحـاظ  از را كسـي  هـيچ  زمـان  آن در :گوينـد مي ايشان نمايم.

  شناختم.نمي طاهري ماموستا حاج حد در حسنه اخالق
 و تقـديم  و دينـي،  علوم تدريس و امامت لسا 29 از بعد 

 و كردسـتان  يجامعـه  بـه  زيـادي  استادان و بزرگان تحويل
 شمسي 1362 سال اوايل در روستا، در مردم به خدمت سالها

 بعنوان و گزيد سكني آنجا در و مهاجرت بوكان شهرستان به

 بـه  مـردم  شرعي و ديني مسائل حل در نظر صاحب مرجعي

 و تقاضـا  بـه  بنـا  1362 سـال  اواخر در د.دا ادامه خود خدمت
 علـوم  تـدريس  و امامـت  بوكـان  مردم از زيادي تعداد اصرار

 از بعـد  .گرديـد  دارعهـده  را بوكـان  الرسـول  مسجد در ديني

 سـؤاالت  بـه  پاسـخ  و مردم مراجعات فراواني علّت به مدتي

 شـخص  به را مذكور مسجد امامت مشكالتشان، حل و آنان

ـ نَ بركـت  بـه  همچنان ولي نمود واگذار ديگري  و گـرم  سَف
 ارشـاد  يحلقه و محفل در زيادي افراد حسنه، و نيكو اخالق

 از .نمودنـد مـي  فـيض  كسب و شده جمع ايشان راهنمائي و

 و دوسـتان  بـراي  مـأمني  ايشان مسكوني منزل ديگر طرف
 بشمار كردستان نقاط تمامي مردم براي پايگاهي و مسافران

 ايويـژه  اعـتالي  را طـاهري  اداست شخصيت آنچه رفت.مي

 ارزشـمند  خصوصـيات  علمـي،  مقـام  بـر  مقدم ،بود بخشيده

 حتـي  و جوان و پير احترام مورد بود. ايشان روحي و اخالقي

 رفتار و اخالق گوشها، نوازشگر او سخن و كالم .بود كودكان

 و متواضع رفت.مي بشمار اجتماعي رفتارهاي در مؤثر ايشان
 و فقهي مسائل در بود، دنيا متاع و تملّق ريا، از بدور و ادعابي

 بشـمار  كردستان اول طراز علماي جزو و نظر صاحب شرعي

 ذوق دلنـواز،  و خـوش  صـداي  خـدادادي  صـفات  از آمد؛مي

 يخط از و بوده دلربا و نوراني و زيبا سيماي و قامت شاعري،
 و دينــي علمــاي يهمــه بــود. برخــوردار ظريــف و خــوش
 ماموسـتا  حـاج  كردسـتان  اجتمـاعي  و علمي هايشخصيت

 اظهـار  او دوسـتي  و آشـنايي  بـه  و داشـته  دوست را طاهري

 مرحـوم  يـاران  و دوسـتان  نزديكترين از .كردندمي شادماني

 كـه  اميني حسن كاك اظهار به بنا بود؛ زادهمفتي احمد كاك

 بـه  احمد كاك است، بوده بزرگوار دو آن بين يواسطه غالباً

 منـد عالقـه  ماموسـتا  حاج ياندازه به شدوستان از هيچكدام

 احمـد  كـاك  بـه  نسبت ماموستا حاج همينطور و است نبوده
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 و احمـد  كاك بودن زنداني هايسال در بود. مندعالقه بسيار
 حـاج  كـه  مـدتي  آن شصـت،  يدهه در شاگردانش، و ياران

 از متشكل تيأهي سال هر بود، حيات قيد در طاهري ماموستا

 جهـت  قـرآن  مكتـب  طـرف  از بازاريـان  و فرهنگيـان  علما،

 و حكـومتي  مقامـات  بـا  مالقـات  بـراي  آنان آزادي پيگيري
 هـا هيات آن همه كه شدمي فرستاده قم و تهران به مذهبي

 زمـان  در ماموستا حاج است. كرده سرپرستي ماموستا حاج را

 از و ايـران  كرد تملّ حقوق فعاالن از يكي ايران سابق رژيم

 يلحظـه  تا و بود كردستان دمكرات بحز نزديك همكاران
 ايـران  سـنّت  اهـل  و كـرد  مـردم  حقوق احقاق براي رحلت،

 و تـالش  در مجدانـه  ديگـر  حقيقي دلسوزان و علما با همراه
ـ  مـذهبي  يملّ رهبران نشست در بود. فعاليت  منـزل  در ردُك

 در سقز، وقت جمعه امام محمدي مالعبداهللا ماموستا مرحوم

 براي كنديبغده روستاي در بعد ماه ندچ نيز و 27/12/1357

 رسميت به و ايران، كرد مذهبي و ملي حقوق بررسي و بحث

 گنجانيدن و ايران جديد حكومت طرف از حقوق آن شناختن

 نقـش  و حاضـر  طـاهري  ماموستا حاج اساسي، قانون در آن

 پايـاني  نامـه  در ايشـان  يامضا كه داشتند، تأثيرگذار و فعال

  باشد.يم موجود سقز نشست
ـ  و القـدر جليـل  عـالم  و بـزرگ  اسـتاد  اين سرانجام  ممعّل

 از تـن  دو اتفـاق  بـه  شمسي 30/1/1366 مورخه در اخالق،

 مالمحمـد  مرحـوم  قـرآن  مكتب فعاالن از و باوفايش ياران

 مالقـات  و ديدار منظور به نمدي صالح كاك مرحوم و اميني

 خـدمت  كشـوربه  غـرب  عمليـاتي  منـاطق  در كـه  فرزندش

 10 فاصـله  در و بازگشـت  در كـه  رفته، بود مشغول زيسربا

 دردنـاك  سـانحه  اثـر  بـر  كرمانشـاه  به ماهيدشت كيلومتري

 لقـاءاهللا  بـه  نمـدي  صـالح  كـاك  مـراه ه به اتومبيل تصادف

 و حـزن  ميان در طاهري ماموستا حاج مرحوم جنازه پيوست.
 مختلـف  شـهرهاي  از كـه  ارادتمنـدانش  و دوستداران اندوه

 شهرستان عمومي گورستان در و تشييع بودند آمده كردستان

 طـاهري،  اسـتاد  مرحـوم  رثاي در شد. سپرده خاك به بوكان

 (ئـاوات)  امـامي  سيدكامل مرحوم كرد تواناي و بزرگ شاعر

  است. سروده را زير اشعار

  
 

 ������ �	
�� �
�� ��� �	
��  
 ������ ��
�� ���� ����� ����  

 ����� ���� ��������� ����  
 ���� ���  �!"������ � 
#  $�  

 ���% &�'� (�# )*�� � +�� � ,-��  
���� .&/0� (1� .2�� &� (3��  

 2�� � 2�� &� �45�������� �6��  
 ������� ���&-�� .(��* � �0* 
�%  

 ���� (� ��57� �� 85� �� �*��9  
 ���:�� �453�� ��� &�4"��  

 ��;�� ��� <�
�� (*����  #
�1���  
 � .�� ���*��- ������" ��� �;���  

-�� �!=�9 ���	 ���� (?&���)  ���  
���A;�� �!��� �� ��  �4B	 ���9 

�� �	
� ������� ������� � �:�����  
�� ���� �������� ������� .�
 �! "�#��  �$�%	�	&.��  

�� �$ ��'� 
(� �) ����% ��	�� �	
� *�(+)�, �� -� �) �$ ��	� �.�(% �����"
,.�  
�  �/%0�1 ��� "�#$��� ��2(3�,3 ��� �) -��� �$�, 4�� 	5%  

�6(60 "�% �+)	���  �.��  
78/:/;� <
$ 

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


53  
  

         

 
 

 1391تابستان  18شماره 
 

ماراه

  آشنايي با كشورهاي اسالمي و مسلمانان جهان
  

   

   

  
  مقدمه
قـدس، اورشـليم يـا قـدس، از     المالمقَدس، بيـت بيت
هاي اين شهر اسـت. در متـون مـذهبي    ترين ناممعروف
المقـدس بـه كـار رفتـه     نام مختلف براي بيت 20حدود 

، »القريـة «هـاي  است. در قرآن كـريم نيـز بـه صـورت    
» مكانـاً قصـياً  «، »مكانـاً شـرقياً  «، »االرض المباركة«
در آمـده اسـت. از ايـن شـهر     » الساهرة«و » الزيتون«

هاي گونـاگون  هاي مختلف به ناممتون عربي و در دوره
ياد شـده اسـت، و آن را بـه عنـوان سـرزميني مبـارك،       

  اند. قدسي و مورد احترام دانسته
باشد. اين شهر باستاني پايتخت سرزمين فلسطين مي

در اين مكـان قـرار   دومين مسجد خداوند بر روي زمين 
حــرم مبــارك ي مســلمين و ســومين ، اولــين قبلــهدارد

باشـد. از مراكـز اديـان الهـي بـوده و نـزد       نزدشان مـي 
و  شـهر در آن  (ع)مسيحيان به دليل تولد حضرت عيسي

بسيار با اهميت  (ع)مادر وي حضرت مريم وجود آرامگاه
باشد. نخستين و تنها مكان عبادي معتبرشان ميبوده و 

همچنين اين شهر بسـيار نـزد يهوديـان داراي ارزش و    
ت حضور اكثر پيـامبران  است آنهم به دليل مركزياحترام 
، وفاتشـان در ايـن سـرزمين   و  تولداسرائيل و محل بني

در كـه  الخصوص وجود آرامگاه حضرت موسـي(ع)  علي
   باشد.مي جاآن

  المقدس قبل از اسالم:بيت
 در بشـر  حيـات  يسـابقه  شناسي، باستان شواهد بنابر

-زمـين  چهـارم  دوران از نخسـت  يدوره به سرزمين اين
 بـه  المقدسبيت مفرغ، عصر اواخرِ در گردد.مي بر شناسي

 در العرب ةجزير از كوچنده هايعرب كه بود دژي صورت

  بودند. برآورده را آن ميالد از قبل سال 3000 حدود
بنيان اين شـهر توسـط   كند كه تاريخ چنين بيان مي
بـه فرمـان    (ع)و حضرت ابراهيمسام بن نوح نهاده شده 

مهـاجرت نمـود و در   اين سرزمين با قوم خود به  اوندخد
ــهر   ــن ش ــام اي ــان ن ــوس«آن زم ــود و حضــرت » يب ب

ــرداســحاق(ع) را در آنجــا مســتقر  ــر الهــي و ك ــه ام  ب
نام نهـاد و خـود   » بيت اهللا«عبادتگاهي در آنجا بنيان و 

 .دفن گرديـد در همان جا شهر وفات يافت و  ايننيز در 
حضــــرت  حضــــرت اســــحاق(ع)، بعــــدها فرزنــــد

يعقوب(اسرائيل)(ع) كه رهبري قوم عبراني را بـر عهـده   
و  دنمودناز اين سرزمين به مصر هجرت جملگي  ،داشت

-حضرت موسي(ع) در زمان پيامبري و رهبري قوم بني
آنهـا را از مصـر بـه سـرزمين      به امر پروردگـار اسرائيل 
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 نماي كامل مسجد االقصي

اما به دليـل   رداندالمقدس بازگبيتشهر يا همان مقدس 
اسـرائيل  از حد قوم بنـي هاي بيشو نافرمانيها سركشي

حـرام كـرد و    خداوند متعال ورود آنها را به اين سرزمين
سال در صـحراهاي اطـراف آن سـرگردان     40به مدت 

المقدس وفـات  بيتشهر  حضرت موسي(ع) در امانمود. 
بعـدها ايـن شـهر توسـط     . دفـن گرديـد  در آنجا يافت و 

دسـت يبوسـيان،    در آن زمان شـهر  كه (ع)حضرت داود
بنــاي  . اوفــتح گشــت  ،دبــواي از كنعانيــان شــاخه

عمرش كفايت ننمـود و   امامسجداالقصي را شروع كرد 
د و توسـط ايشـان   كـر امـر  حضرت سليمان(ع) آن را به 

مسجدي بزرگ در اين شـهر بنيـان نهـاده    توسعه يافت 
از آن پــس،  شــد كــه

مركز تحوالت بـزرگ  
ــي و  ــك دينـ و كوچـ
ا اجتمــاعي گرديــد، تــ

اين كه بابليان بـر آن  
  چيره گشتند.

سال قبـل از   539
ــيالد كــورش، شــاه  م
ايران بابل را گشـود و  
يهوديان را از اسـارت  

المقدس و معابـد آن را  رهانيد و اجازه داد كه بيتبابليان 
 ،ي هخامنشـي بازسازي كنند. از اين پس در تمـام دوره 

  ت.رفالمقدس ايالتي در قلمرو ايران به شمار ميبيت
مقارن با سقوط هخامنشيان، ايـن شـهر بـه تصـرف     
اسكندر در آمد و پس از مـرگ او مصـريان و سـرانجام    

  سلوكيان بر آنجا استيال يافتند.
سلوكيان با وجود تالش فراوان جهت ترويج فرهنگ 

سـال قبـل از    40يوناني در آنجا توفيق چنداني نداشتند، 
و انـدكي بعـد   ميالد باز توسط پارتيان ايران فتح گرديـد  

توسط هرود به يـاري روميـان آن را از دسـت ايرانيـان     
  خارج كردند.

در نزديكي اين شهر در اين زمان حضرت عيسي(ع) 
در آن دوران چشم به جهـان گشـود،   اللحم يعني در بيت

و  هاز لحاظ دفاعي اسـتحكام يافتـ   المقدس نيزبيت شهر
نه در ولـي متأسـفا   شده بود، ترقدري بزرگتر و پرجمعيت

  اين دوران معبد سليمان از بين رفت.
هاي زيادي ، شورش132ميالدي تا  66هاي در سال

در اين سرزمين روي داد كه بـه شـدت توسـط روميـان     
سركوب گرديد. اين دوران اوج امپراطوري مسـيحي روم  

شـد و  بود كه روز بـه روز بـه تصرفاتشـان افـزوده مـي     
وي به توسعه نهاد هاي ديني مسيحيان ركليساها و ابنيه

و بسياري از مسيحيان به آن شهر كـوچ كردنـد. همـين    
ــل ســبب گســترش   عوام

المقـدس  بيشتر شهر بيـت 
-گرديد و بر سر آن جنگ

هاي زيادي بين سامانيان 
ايــران و مســيحيان روم  
ــار   ــدين ب ــت و چن درگرف
ــرزمين   ــن س ــت اي حاكمي

  دست به دست گرديد.
اما در مجموع تا زمان 

به دست  فتح اين سرزمين
مسلمانان تحت تصرف مسيحيان روم بود. الزم به ذكـر  

ي ايـن  است كه يهوديان به صورت پراكنده و در حاشيه
  سرزمين قرار داشتند و هرگز تسلطي بر آن پيدا نكردند.

  ي اسالمي تا عصر عثماني:دوره
بـود كـه    �فتح شـام يكـي از آرزوهـاي رسـول اهللا    

سـوريه،  كنـوني  در آن زمـان سـه كشـور    منظور از شام 
بود. در اواخر خالفت حضرت  مصرقسمتي از فلسطين و 

هجـري قمـري فـتح     13ابوبكرصديق(رض) يعني سال 
ي شهر شام آغاز شد و طي سه سال مسلمانان تا دروازه

المقـدس پـيش رفتنـد. در زمـان خالفـت حضـرت       بيت
ابوعبيده جرّاح(رض) دستور حملـه بـه    ،عمرفاروق(رض)
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فت و سپاهيان زيادي را روانـه آنجـا   المقدس را دريابيت
ي شهر و دعوت مردم بـه صـلح،   نمود. پس از محاصره

روميان مسيحي و مردم شهر به ايـن شـرط كـه خليفـه     
، تـن  وقت خود بايد وارد شهر گشته و صلح نامه بنويسد

) خـود  رض(اميرالمؤمنين عمرفـاروق . لذا به تسليم دادند
ورود بـا   شخصاً وارد سـرزمين مقـدس شـد و از لحظـه    

سادگي پوشش و محبـت فـراوان بـه مـردم و اصـحاب      
اديان به خصوص يهودياني كـه از طـرف مسـيحيان در    
مذيقه بودند، مردم آنجا را بسيار متحير و متعجب نمـود.  

چنـد   ،گشته و نمـاز گـذارد   مسجداألقصيوي فوراً وارد 
هاي مسجدي را بنا نهاد روزي را آنجا سپري نمود و پايه

  ساخته شد. كه بعداً
آميزشان با مردم و با ورود مسلمانان و رفتار مسالمت

المقـدس  صاحبان اديان در اين شهر، سبب شد كه بيـت 
به مركز اديان بزرگ الهي، شهر صلح و صـفا و آرامـش   

  تبديل گردد.
بنايي سخت باشـكوه در ايـن شـهر     1مسجد االقصي

كه اين پرستشگاه توسط حضرت داوود(ع) و حضرت بود 
و به نام هـر پيـامبر بزرگـي    مان(ع) بنيان نهاده شد سلي

المقدس كه مهمترين شهر سرزمين محرابي داشت. بيت
واقعه قرن خالفت عباسي، آرام و بي 3فلسطين بود طي 

ان مصر به تصرف درآمـد و  ماند تا اين كه توسط فاطمي
اي جديـد نمـود. حكّـام فـاطمي     اين شهر را وارد مرحله

 و يهوديان سخت گرفتند، بزرگتـرين بسيار بر مسيحيان 
» قيامت«اين شهر به نام مسيحيان در كليساي  و اولين

را ويران كردند ولي سـالها بعـد خودشـان دوبـاره آن را     
  ساختند. 

ي بزرگ صليبي تسلط فاطميان بـر  با ظهور سالجقه
هاي فراوان پايان ها و درگيريالمقدس بعد از جنگبيت

ـ    ه بازسـازي كليسـاها و مراكـز    يافت. مسـيحيان فـوراً ب
هاي ديني به اي از ابنيهمسيحيت دست زدند و مجموعه

                                                 
ولين بار توسط خداوند متعال در قرآن كريم بر اين مسـجد  اين نام براي ا - ١

ي سـوره  شناسـند. اطالق گرديد و از آن زمان مسلمانان آن را به اين نام مي
 ي اول.اسراء آيه

-سبك رومي پديد آوردنـد. چيرگـي صـليبيان بـر بيـت     
هـاي  المقدس، معادالت سياسي منطقه و روابـط دولـت  

  مسلمان را دستخوش تغيير و تحول كرد.

  الدين ايوبي:صالح
در مـيالدي)  1187ه.ق ( 583المقدس تـا سـال   بيت

تصرف صليبيان بود. و اين دوران با بـه قـدرت رسـيدن    
الدين ايوبي در منطقه به پايان رسيد. اين شير خدا صالح

بـه نـام    ايبيلـه كه يـك كُـرد اصـيل و از خـانواده و ق    
 ،چشـم بـه جهـان گشـود    در منطقه كردستان » رواديه«

ــرد در   ــدهان كُ ــد يكــي از فرمان ــرزمينفرزن ــش س  ارت
و وارد ارتش  داليلي به سوريه رفته، كه به كردستان بود
الدين نيز به ماننـد پـدر بـه ارتـش     صالح آن كشور شد.

شمشير و نفـوذ در  ايمان و و با نيروي سوريه وارد گشته 
توانست در اوان جواني يكي از فرماندهان ارتشيان قلوب 

هـاي  كه بعـدها بـا رشـادت    ،نامي در ارتش سوريه گردد
ت فاطميان خارج كـرده و  فراوان سرزمين مصر را از دس

همچنـين منطقـه    يو ،به سرزمين سوريه اضـافه نمـود  
فتح ها و نيروي ايمان عراق و كردستان را نيز با رشادت

سرزميني يكپارچه به وجود آورد و چنان قدرتمنـد   و دكر
بـه   گشت كه صليبيان ياراي رويارويي با وي را نداشتند.

كُشتاري باز المقدس را بدون هيچ گونه همين سبب بيت
و براي اولين بار پـس از سـالها دوبـاره ايـن     پس گرفت 

شگرد ايـن  فتوحات اسالمي نمود.  يسرزمين را ضميمه
هاي اطـراف  تمرد مؤمن اين بود كه بدون خونريزي ملّ

را با خود متحد نمايـد تـا حكومـت اسـالمي راسـتين را      
دوباره پياده سازد لـذا حكومـت ايوبيـان بـراي هميشـه      

باشـد و در اذهـان   اسالم و مسلمانان بوده و مـي افتخار 
  باقي خواهد ماند.
صليبيان بارها به اين شهر حمله كردند  در اين دوران

تا آن را از دست ايوبيـان خـارج كننـد. امـا هـر بـار بـا        
شدند. پس از مرگ عادل ايوبي بـرادر  شكست مواجه مي

هايي در ميان ايوبيان به وجود آمد الدين كشمكشصالح
 .كه باعث شد قسمتي از اين سرزمين را از دست بدهنـد 
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از اين زمـان بـه بعـد ايـن سـرزمين ميـان صـليبيان و        
  شد.مسلمانان دست به دست مي

   :المقدسبيتي جغرافيا
ي تـرين شـهر كرانـه   المقدس به عنـوان بـزرگ  بيت

ي يهوديه و غربي، از نظر طبيعي در دشت مرتفع منطقه
زين «مرتفع موسوم به  اًي نسبتمنتهي اليه جنوبي ناحيه

ميان دو درياي مديترانه و بحرالميـت قـرار دارد.   » قدس
كيلومتر و تـا دريـاي    22ي اين شهر تا بحرالميت فاصله

  كيلومتر است.  52مديترانه 
هاي نگاران مسلمان سدهاين شهر كه توسط جغرافي
آمـد، پيوسـته موقعيـت    ميانه از اقليم سوم به حساب مي

 -جنوبي و شرقي -هاي شماليارتباطي، بين راهمناسب 
غربي داشت. همين موقعيت خاص اين شهر را در ميـان  

هاي كهن به صورت كانال اتصال آسيا، آفريقا امپراتوري
  و اروپا درآورده بود.

آب و هواي شهر تركيبي از اقليم نيمه گـرم و نيمـه   
هـايي بـاراني   هايي خشك و زمسـتان خشك، با تابستان

  است.

  المقدس:مسلمانان بيتمذاهب رايج در بين 
دشـان بـه   والمقدس توسط مسلمانان و وربا فتح بيت

اين سرزمين بسياري از اصحاب به آنجا مهاجرت نمودند 
بـن   شـداد بن صامت و  هاز جمله عالماني همچون عباد

كه مردم را با عقايـد راسـتين و    (رضي اهللا عنهما) اوس
آنچه از احاديث و روايـات   احكام اسالمي آشنا نمودند و

دانستند به مردم اين شهر تقديم داشتند، مي �اهللارسول
ي ظهور علوم اسالمي در زمينه حـديث  اين اولين جرقه

و فقــه در ايــن ســرزمين شــد. بعــدها عالمــاني از ايــن  
سرزمين به مناطق بغداد و دمشـق مهـاجرت كردنـد تـا     

مين خـود  آنچه از مفاهيم و قرائات ديني است براي سرز
  به ارمغان آورند. 

مسلمانان اين سرزمين در ابتداي امر با مذهب امـام  
ي همان سرزمين است در بغـداد  شافعي كه خود نيز زاده
آشنا گشتند و عالمان مهـاي تـدريس وي   سي از حلقهقد
توان بيان هاي فراوان جستند و ميدر بغداد و مصر بهره

ن زمان همگي المقدس در آداشت كه مذهب مردم بيت
شـان را از تبيينـات ابوموسـي    بر اقوال شـافعي و عقيـده  

هايي كه به اين سرزمين اشعري گرفته بودند. با مهاجرت
شد و عالماني كه از مـذاهب مختلـف بـه آن شـهر وارد     

با مذاهب ديگر  ديارجوي آن رفته رفته مردم حق ،شدند
 4اهل سنت و جماعت آشنا گشته و بعدها مسلمانان هر 
-مذهب اهل سنت و جماعت در آن شهر مشـاهده مـي  

شدند و عالمان اين مذاهب هر كدام شاگردان زيـادي را  
امام محمد غزالي از عالمـاني اسـت كـه    دادند. تعليم مي

م پرداختـه و بنـا   زماني را در اين شهر صرف تعليم و تعلّ
ــان    ــان در آن زمـ ــول ايشـ ــه قـ ــدرس در  360بـ مـ

-اند. اما با تصرف بيتمسجداالقصي به تدريس پرداخته
از  المقدس توسـط صـليبيان، مـدت زمـاني ايـن حلقـه      

  حركت باز ايستاد. 
الـدين ايـوبي ايـن    المقدس توسط صـالح با فتح بيت

باز هم رونق يافت و بالفاصله بعد از  حركت علمي ديني
هـاي  پيروزي و تسلط بر اين شهر دستور داد كه كالس

و خــود نيــز  درس مسجداالقصــي از ســر گرفتــه شــود
و موقوفـات   ايي به نام صالحيه در آن جا بنا نهادمدرسه

زيادي براي آن بجا گذاشت، همين سبب شد تـا دوبـاره   
عالمان و مشـتاقان علـوم اسـالمي را بـه ايـن منطقـه       
  .بازگرداند و يكي از مهمترين مراكز علمي اسالمي گردد

 حنفـي  مذهب عثماني دولت آمدن كار سر با آن از بعد

 در زيـادي  هـاي دانشـكده  و يافـت  رونق سرزمين اين در

 الـدين صـالح  دانشكده جمله از ،گشتند داير المقدسبيت

 ايـن  در و نمـود  دايـر  خـود  كـه  بود اييمدرسه همان كه

 امــام نظــرات و آراء حــول بيشــتر و شــد بازســازي دوران

ــه دانشــكده كــرد.مــي فعاليــت شــافعي فقــط كــه نحوي 

 دارالقـرآن  و دانشـكده  ود،ب عربي زبان تدريس مخصوص
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 قبة الصخره بخشي از مسجداالقصي

 معظميه دانشكده داشت، اختصاص حنبليان به كه وجيهيه

 خانقـاه  چنـدين  و پرداختمي حنفي مذهب تدريس به كه

 و اخالقـي  دروس و داشت اختصاص صوفيان به كه مهم
   .دادندمي تعليم را پيامبر عملي و قولي هايسنت
 دوران پايـان  تـا  المقـدس بيـت  در مـدارس  ايـن  آمار

 كـه  بـوده  سـنت  اهل مذاهب از فعال مدرسه 56 عثماني

 ايـن  از علمي دانشكده و مدرسه 12 فقط اكنون متأسفانه

   است. فعاليت مشغول پرورعالم شهر
بازسـازي   )دولـت عثمـاني  (دوران ايـن  در همچنين 

  انجام پذيرفت. قبة الصخرهاالقصي و زيباسازي مسجد

  المقدس معاصر:بيت 
 بـه  روز بـه  روز اروپـا  ي چهـره  نعتي،صـ  انقـالب  از پس

 مختلـف  هـاي  رشـته  در اروپائيان و شد مي دگرگون سرعت

 به شرق زمان اين در گرفتند. پيشي مسلمين بر فنون و علوم

 و صـنايع  پيـدايش  بـا  اروپا ولي بود رفته فرو طوالني خواب
 بـراي  خارجي بازار به نياز خود داخلي بازار اشباع و انبوه توليد

 دوران و بـود  كرده پيدا خام مواد تهيه نيز و توليد زادما صدور

 نموده آغاز را ديگر هاي سرزمين به اندازي دست و استعماري

 و شـد  برپـا  فلسطين در هائي شورش نوزدهم قرن اواخر .بود
 تغييـر  ناگهان بود، عثماني مدافع ها سال اين در كه انگلستان

ــر در و داد روش ــاني براب ــرار عثم ــت ق ــيان از و گرف  شورش

 مستعمره مهمترين هندوستان زمان اين در زيرا .كرد حمايت

 حفـظ  بـراي  لـذا  و بـود  آن ثـروت  و قـدرت  منبع و انگليس

 از جلـوگيري  و آسـيا  ممالـك  بـر  تسلط از ناگزير هندوستان

 هند به اروپائي) مقتدر رقيب (دو فرانسه و روسيه تهاجم خطر

 شد. مي مسلط بود عثماني دست كه سوئز كانال بر بايد و بود

 عثمـاني  هـاي  ترك عليه شورش به را اعراب انگليس دولت

 نماينـده  كه را »مكه امير حسين،« جمله از كرد. مي تحريك

 بـا  كـه  كرد تحريك بود طلب  جاه مردي و حجاز در عثماني

 ق) هـ 1334( 1916 در شود. جدا عثماني از انگليس حمايت
 فرانسه روسيه، انمي »سازونوف« و »پيكو سايكس« قرارداد

 كــه رســيد امضــا بــه اروپــا اصــلي قــدرت ســه بريتانيــا، و

 تقسـيم  خـويش  ميان را عثماني از شده تجزيه هاي سرزمين

 سـلطه  با مغاير را پيمان آن بعد چندي كه انگلستان اما .كنند

 از اسـتفاده  با ق) هـ 1335( 1917 در ديد سوئز كانال بر خود

 از پيوسـت،  وقوع به كشور آن در كه انقالبي و روسيه ضعف

 .درآورد خويش قيمومت تحت را فلسطين و زد سرباز پيمان
 يهوديـان  توسط اقداماتي )1882-1898( نوزدهم قرن اواخر

 فلسـطين  بـه  يهوديان اسكان و مهاجرت براي ناسيوناليست

 اهـداف  از يهـود  روحـانيون  از اي عـده  چـون  امـا  ،شد انجام

 آگاه استعمارگران هاي برنامه با اقدام اين ارتباط و آن سياسي

 شكسـت  صهيوني نهضت اقدام اين كردند مخالفت و شدند

 بـر  انگليس سلطه از استفاده با بيستم قرن اوايل در اما خورد

 برابـر  در را يهـودي  كشـور  يـك  تشـكيل  حل راه فلسطين،

رؤيـاي  زيـرا  كرد مطرح آنان آزار و جهان يهوديان با تضدي 

 اســت. صــهيونيزم آرمــان ائيلاســر باســتاني كشــور ايجــاد

 خود سلطه تداوم براي پايگاهي به زمان اين در نيز انگلستان

 اعالميـه  1917 نوامبر در سرانجام .داشت نياز منطقه اين در

 در »يهـود  ملي كانون« تأسيس طرح تصويب مورد در بالفور

 شـريف  شـد.  منتشـر  انگلـيس،  كابينه در فلسطين، سرزمين

 انگلـيس  دولت از بود، ها انگليس دمتح خود مكه امير حسين

 به كمك تصميم كه داد پاسخ مزبور دولت و خواست توضيح

 ســاكنان آزادي و حقــوق بــا فلســطين بــه يهــود مراجعــت

 دولـت  تشـكيل  از پاسـخ  ايـن  در نـدارد.  منافـاتي  فلسطين

 جنـگ،  اواخـر  بـود.  نيامـده  ميـان  بـه  سخني هيچ اسرائيل

 سـازمان  بـه  بسـته وا يهـود  لشكر توسط فلسطين از قسمتي

 اعـراب  در نـامطلوبي  بازتـاب  كه گرديد اشغال صهيونيستي

 بعنــوان يهــودي كوچــك گروههــاي هــم قبــل از داشــت.
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 كـه  بودنـد  شـده  داده اسـكان  فلسـطين  در نشين مستعمره

 ايجاد يهودي مزارع و خريدند مي را محلي هاي عرب اراضي

 ملــل، جامعــه و متفقــين 1920 آوريــل 25 در كردنــد. مــي

 و كردنـد  واگذار انگليس دولت به رسماً را فلسطين ومتقيم
 در يهـود،  ملـي  كـانون  تأسـيس  بـا  كه نمودند موظف را آن

 هــايگــام نخســتين كنــد. كمــك بــالفور اعالميــه اجــراي

 ايجــاد ديمــيال )1856( ه.ق 1273 ســال در يســتصهيون

ــهرك ــايش ــودي ه ــينيه ــارج در نش ــار از خ ــهر حص  ش

 هـاي هيئـت  گـروه  اولـين  و شـد  آغاز المقدس بيت قديمي

 داشـتند،  شـركت  آن در هايهودي كه بيگانه شناسيباستان

ــت ــش تحـ ــهاي پوشـ ــتان كاوشـ ــانه باسـ ــه شناسـ  بـ

 1897 تـا  1882 هـاي سال يط شدند. سرازير سرزمين اين

 فلسطين در يهود جرانمها اسكان براي جهاني صهيونيست

 را ايحظـه مال قابـل  فتپيشـر  اما زد دست هايكوشش به
 يـك  م 1917سـال  در .خـورد  شكست مجدداً و كردن كسب

 صدور با انگلستان دولت اول نيجها جنگ پايان از قبل سال

 در و سـرزمين  ايـن  در يطياشـر  ايجاد به دست لفوربا نيهبيا

 ســيطره بــراي را راه تــا زد المقــدس بيــت ،آن سأر

 دوره در سـازد.  همـوار  فلسـطين  سراسـر  بـر  صهيونيسـتها، 

 بــه هــاصهيونيســت از بســياري ادتعــد انگلســتان قيوميــت

 امـروز  قدس .شدند يرسراز المقدس بيت ويژه به و فلسطين

 آن دولـت  ،1948 سال يعني ئيل اسرا كشور سيسأت زمان از

 سـاكن  اعراب ندن را بيرون سيلهو تدريج به تا است كوشيده

 آن در را يهوديــان اســكان موجبــات و فــراهم را فلســطين

 جديـد  دولـت  1967 جنـگ  ولط در .نمايد هم فرا سرزمين

 بر و نمود اشغال را فلسطين هايسرزمين بيشتر صهيونيست

 فراوانـي  هايكوشش تاريخ آن از يافت دست المقدس بيت

 اسـالمي  صـورت  از مقدس شهر اين دادن چهره تغيير براي

 11 در .اسـت  آمده عمل به نشين يهودي شهر يك بصورت

 بوجـود  صـي االق مسجد ر د مهيبي سوزي آتش 1969 اوت

 .شـد  مسـجد  از زيادي قسمت شدن سوخته به منجر كه آمد
 نمازگزاران روي بر گشودن تشآ و مسجد زدن تشآ جنايت

 يـك  در كـه  بـود  هـاي جنايـت  ترينزشت از يكي حرم اين

 بـه  ديگـري  چهره قدس امروزه .گرفت جامنا مقدس مكان

 حرم اطراف در زياد هايحفاري و هاكاوش .است گرفته خود

 بـراي  اسـرائيل  دولـت  تا ديدهگر باعث براق ديوار و سمقد

 بـه  اقـدام  و ويـران  را حـرم  اطراف يهاخانه ،كار اين انجام

 اديـان  وزير .نمايد امروزي و مدرن سبك به سازي ساختمان

 اعـالم  »يعورت يد« روزنامه در 1970 سال اكتبر در اسرائيل

 ،كاوشها اين وسيله هب خواهدمي اسرائيل اديان وزارت« كرد:
 را گرانبهـا  تحفه اين و كند كشف ملكا بطور را ندامت ديوار
 هايكاوش كه هاكاوش اين .گرداند باز بوده كه شكلي بدان

 و متنـدا  ديـوار  كشـف  ،آن از هدف و است مقدس تاريخي
 هاييدشواري همه وجود با آن بر و دور هايبنا كردن ويران

 وزيـر  هشـدار  .باشدمي يدآ پيش كار اين در است ممكن كه

 گـزارش  بـه  االقصـي  مسجد تخريب درباره فلسطين اوقاف

ــه يوســف شــيخ .)21/6/2005- 31/3/84( المحــيط  جمع

 هـاي توطئـه  درباره فلسطين ديني امور و اوقاف وزير سالمه

 منظـور  بـه  االقصـي  مبـارك  مسجد تخريب براي اسرائيل

 بـا  مصـاحبه  در وي .داد هشـدار  آن در كـذايي  معبد احداث

 در يهـودي  افراطـي  هـاي گـروه  گفت: فلسطين زاريخبرگ

 ايجـاد  يـا  بمـب  گذاشتن كار طريق از را مسجد اين شندتال

 نحـو  هـر  بـه  و كننـد  ويـران  هوايي حمله يا آن زير در تونل

 به اشاره ضمن وي كنند تعرض مقدس مكان اين به ممكن

 امـاكن  و اسـالم  مقدسـات  عليـه  اسرائيل مياننظا تجاوزات

 مسجد اخيراً اشغالگران :افزود كليسا و مسجد از اعم متبرك

 و بسـتند  گلولـه  بـه  را لحـم ال بيـت  شـهر  در خطاب عمربن
 ايخمپـاره  حمـالت  هـدف  مذكور شهر در را المهد كليساي

  .قراردادند
 منابع:

 اسالمي بزرگ المعارف دايرة -
  اينترنت -
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  خوانداسالم تو را مي

  سنت با موضوع بيداري اسالمي)(مقاله ارسالي به همايش دانشجويان اهل 
  اميد كردستاني

  
  

  بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

شكر و سپاس مخصوصِ خداوند مهرباني است كه هـر  
چه داريم از اوست و درود و رحمت خدا بر پيـامبر رحمـت،   

  ي اعصار. محمد مصطفي و پيروان راستينش در همه
 دنـد بو خوانـده  گوشمان در چنان متمادي سالهاي طول در

 و خوشگذران امتي اعراب، كه بوديم كرده باور ما از بسياري كه
 حاكمـان،  اين كه چند هر اند.خويش حاكمان مطيع و خيال،بي

    باشند. مردم اساسي حقوق به اعتنابي و ظالم
براي كساني كه تاريخ را بـه خـوبي مطالعـه و بررسـي     

ا چـه  ستيزانه، ب د، روشن است كه اين تبليغات عربانكرده
  يابد. هدف و منظوري در جامعه انتشار مي
-هاي قبل و چه در دورهدر ميان مسلمانان، چه در سده

هاي معاصر، همواره افـرادي مخلـص، دلسـوز و درد آشـنا     
-اند كه تماميِ عمر خود را صرف مبارزه با ظلم و بـي بوده

هـاي هميشـه   عدالتي و تنوير اذهـان عمـومي، بـا چشـمه    
اند و در اين راه مـال و اوالد و  ت نمودهجوشانِ كتاب و سن

  اند. جان خويشتن را در طبق اخالص نهاده
و اينك حدود يك سال است كه به لطف و رحمت اهللا 

ي دلسـوزان و  رنجِ تالش و مجاهدت چند قرنهتعالي، دست
مجاهدان امت اسالمي، در حال ثمر دهي است. زن و مرد، 

ت و احتـرامِ  ق و عـزّ صـدا، حقـو  پير و جوان، همگام و هـم 
طلبند و در اين خواسـتن، گلولـه و بـاتومِ    ي خود را ميحّقه

  گيرند. فرعونيان را به سخره مي
 طلبِ و كردن دعا صرفاً و تنها كه اندفهميده خوبي به اينان

 چنـين  كنـار  در بلكه نيست كافي ظالم، يبوسيله ظالم شرِ دفع

 بـه  عمـالً  يشـان، هاخواسته به نيل جهت بايستمي دعاهايي،

ى  بِقَـوْمٍ  مَـا  يُغَيِّرُ لَا اللَّهَ إِنَّ� بيايند. ميدان رُوا  حَتـَّ  �بِأَنْفُسِـهِمْ  مَـا  يُغَيـِّ

 مگـر  دهـد نمـي  تغيير را گروهي هيچ وضع و حال خداوند

    )11(رعد/ دهند. تغيير را خود احوالِ آنان، اينكه
ي شريفه هست ي مهم و حياتي در اين آيهاما يك نكته

آن اينكه اين تغيير احـوال، منحصـر بـه تغييـر و تحـول       و
اجتماعي و سياسي نيست بلكه مهمتر از آن، تغيير و تحـول  
در درون و برداشتن قدمهاي محكم و مخلصـانه در جهـت   
پرورش و سـاختن شخصـيت فـردي، بـر اسـاس نصـوص       

  باشد. روشنگرِ كتاب و سنت مي
اسـالمي،   در طول تاريخ و در نقاط مختلف سرزمينهاي

هر از چند گاهي شاهد حركتهـاي اعتراضـي و شورشـهاي    
ايم كه بعضاً حتـي منجـر بـه تغييـر حاكميـت      عمومي بوده

ايم كه سياسي هم شده است. اما آيا تا كنون از خود پرسيده
چرا پس از مدتي، مظلومينِ ديروز، تبديل به ظالمينِ بعدي، 

ه ظـالمِ  كنـي كـ  اند؟ آيا تضمين مـي در همان سرزمين شده
  بعدي، من يا تو نباشيم؟

ي تمايل بـه  بايست ريشهپس چه بايد كرد؟ ما ابتدا مي
كشي از ديگران را در درون در ريشه كن كنـيم.  ظلم و بهره

صادقانه به خود نگاه كنيم آيا ما در امـور كوچـك و بـزرگ    
زندگي خود، نسبت به خانواده و دوستان و همنوعـان خـود   

بايست سرطان خود خواهي و تكبـر  چنين هستيم؟ ابتدا مي
را در درون خود بخشكانيم. آيا براستي و از صـميم قلـب و   

ال �به صورت عملي، عاملِ به اين حديث شريف هسـتيم؟  
ايمـان نـدارد   . �يومِنُ اَحَدُكُم حتّي يُحِبَّ لِاَخيهِ ما يُحِبُّ لِنَفسِـهِ 

هيچ كدام از شما، مـادامي كـه آنچـه را بـراي خـودش      

   رد براي برادرش هم دوست بدارد.دوست دا
  برادر دانشجوي مسلمان! خواهر دانشجوي مسلمان! 

   .خواندبيدار شو. اسالم تو را مي
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 دانـي مـي  آيا هستي؟ خود خطير و مهم يوظيفه متوجه آيا

 و توحيـد  قـدرتي،  و سـرعت  چـه  با تن، لذت اصالت و الحاد كه
 روشـهاي  چـه  بـا  دانـي مـي  آيـا  است؟ گرفته نشانه را معنويت

 قـرار  هجمـه  مـورد  را اتاسـالمي  هويت اي،مزورانه و فريبنده

    است؟ مانده خياليبي و بطالت براي وقتي براستي آيا اند؟داده
ي زنـدگي يـك فـرد مسـلمان،     يكي از سمهاي كشنده

اكتفاء به وضع موجود است. برادر مـن، خـواهر مـن! نمـاز     
ننـد قتـل و   اي ماخواندن و روزه گـرفتن و تـرك معاصـي   

  ي ابتدايي توست، نه هنر تو. دزدي و زنا، وظيفه
ي ظهور برسان. بدرخش. كه ايـن  هنر خود را به منصه

درخشيدن را خداوند متعال در وجود تو به وديعـت گذاشـته   
است. كاري كن كه ديگران با ديدن تو، به ياد خدا بيفتنـد.  
به ديگران انگيزه و شوق ببخش، همنشينشـان بـاش، بـه    

ردهايشان گوش بده و ياورشان باش. و مطمئن باش كـه  د
رسـد. جـدا از اجـر    اولين نفع اين اقدامات، به خود تـو مـي  

اخروي، در همين دنيا هم، زندگيت را پر از انگيزه و شـوق  
خواهد نمود. اگر تو به اين امور نپردازي، چـه كسـي آن را   
انجام دهد؟ آيا انتظار از تو و كسي كـه بـه خـاطر بدسـت     

ساعت  12اش روزي آوردن لقمه ناني جهت معاش خانواده
گزار اين مشغول است؛ مثل هم است؟ آيا شكر به كار بدني

  موقعيتي كه در آن به تحصيل اشتغال داري، هستي؟ 
اي برادر و اي خواهر دانشجوي مسلمان! اسـالم تـو را   

   .خواندمي
 معيشـتيِ  و اقتصـادي  مانـدن  عقب اصلي داليل از يكي

 اسـت.  فني و تجربي علوم به كافي توجه عدم سلمان،م ملل

 ديگران توليدات و محصوالت يكننده مصرف بايد كي به تا

 در دانش، و دانستن به سفارش و توصيه همه اين آيا باشيم؟

 ايـن  خطابِ آيا است؟ بوده تفنن و مزاح سرِ از سنت، و كتاب

   است؟ ديگري كس با تو و من جز احاديث، و آيات
 كسـاني  آيا �يَعْلَمُـونَ  لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ�

  )9(زمر/ برابرند؟ هم با دانندنمي كه كساني و دانندمي كه

بـدنبال دانـش    (حـديث نبـوي)   اطلبوا العلـمَ و لـو بالصـين  

(دورترين كـانون   برويد هر چند الزم باشد به چين برويد
    .علمي آن زمان)
  اهر من! برادر و خو

اطيعــوا اهللا و اطيعــوا �طــيِ طريــق مشــخص اســت: 
هِ  يَعْتَصِـمْ  مَـنْ � .اطاعت از خدا و رسول خدا �الرسول  بِاللـَّ

هر كس به اهللا تمسك جويد  �مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ ِإلَى هُدِيَ فَقَدْ

 .)101عمران/(آل گمان به راه راست رهنمود شده است.بي

اي پيامبر تو قطعاً بـه راه   �مُسْتَقِيمٍ اطٍصِرَ ِإلَى لَتَهْدِي إِنَّكَ�

  )52(شوري/ .سازيراست رهنمود مي

    چگونه بايد رفت؟
 شدي، فارغ مهمي كار از گاه هر .�فَانصَب فَرَغتَ فَاِذا�

 ديگـر  كـار  بـه  و بپـاخيزد  بالفاصـله  مشو، ساكن نايست،

 را شـرط  دو ايـن  كـه  باشـد  يـادت  فقط باش. مشغول مهمي
 خدا مسير در و خدا براي فقط نيت ربّك: ليا-1 نمايي رعايت

   رغبت و ميل كمال با بلكه اجبار و اكراه با نه َفارغَب:-2 باشد
شود سر بلند كـرده و  اگر چنان كرديم؛ ديگر رويمان مي

 مَــعَ فَاكْتُبْنَــا الرَّسُــولَ َواتَّبَعْنَــا أَنَْزْلــتَ بِمَــا آمَنَّــا رَبَّنَــا �بگــوييم: 
اي ايمـان  روردگارا ما بدان چه نازل فرمودهپ �الشَّاهِدِينَ

ي آورديم و از پيامبر پيروي نموديم پس ما را از زمـره 

  )53عمران/(آل  گواهان بنويس.
در خاتمه بايد بگويم مطالـب عنـوان شـده، نـه از بـاب      
نصيحت، بلكه از باب خواهش و تمناسـت و خـدا را شـاهد    

  دانم. گيرم كه خود را نيازمندتر به نصيحت ميمي

  .�وما توفيقي الَّا باهللاِ عليهِ توكَّلتُ واليهِ اُنيب�

  1391چهارم ارديبهشت 
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 را اي چاره و چيست؟ خطرناك بيماري اين درمان -1
 و كنـد  سؤال كسي اگر است؟ كدام نمايم،مي توصيه كه

 و اسـت  متصـور  مـرده  هـاي  روان كـردن  زنده آيا: بگويد
 امـراض  عـالج  آيـا  ميسـر؟  قلـوب،  هـاي بيماري يچاره
 دارد؟ امكـان  مرگ به مشرف اسالمي ي جامعه يكشنده
  چگونه؟ و كسي چه يوسيله به چطور؟ امكان صورت در

 و امـراض  ميكـروب  كه دانستيم كه آن از بعد: پاسخ
 قـرآن  و ديـن   بـه  نسبت جهل همانا مسلمين واگير آالم
 اصـول  بـه  جهـل  اثـر  در مسـلمانان  چون الغير، و است

 را خـود  پيشـوايان  فكري مسايل و نظري فروع دينشان،
 در جمـود  يواسـطه   به و دادند قرار تعصب و تقليد منشأ
 كــه اينظريــه يــا شــدند پيــروش كــه مــذهبي از تقليــد

 متفرّق احزابي به گشتند، عاشقش كه هوسي يا پسنديدند
 دارد خـود  آنچـه  بـه  حزبـي  هر. شدند تقسيم متخاصم و
- نتيجه در و است بيزار ،دارند ديگران آنچه از و خوش دل
 وحـدت  ي شيرازه شدنه پاشيد ازهم و تفرّق و اختالف ي
 دول آسـياي  سـنگ  فشـار  و قدرت زير در اجتماعشان و

 گـام  زيـر  در و شـده  خميـر  و خـرد  غالـب  اقوام و بزرگ
   .گشتند خوار و زبون غبار، و گرد مانند رحم بي دشمنان
 در و شـده  دشمنان پيرو ها راهي گم و ها بدعت در لذا
 چنـان  آن سـايه  بـه  سـايه  و گـام  به گام احوال و اخالق
 شـدند  سوسـمار  سـوراخ  در داخل آنها با تا شدند رودنباله
 بـه  بنا فرموده پيشگويي �اكرم رسول حضرت كه ناچن

   .ابوسعيد از مسلم روايت
 در قـرآن  تعـاليم  روح دميـدن  جـز  نـداريم  راهي پس
 تعليم و تعميم و قرآن تنها زيرا .مسلمانان لوبق و عقول

   .بيهوده و است عبث آن سواي و است درد ي چاره آن
 جنـون  و اغـواگر  بيهوشي اين از مسلمين عالج ،بلي

 از كـه  است آن آورمرگ يدسيسه و نيرنگ و رسواكننده
 و بيـدار  را مسـلمانان  عمـوم  قرآنـي  يعاليه تعاليم روي

 داليل با را ديني ضروريات و يمانا اصول و نمود هوشيار
 در تقليـد  و بـرود   بين از تعصب تا آموخت آنان به روشن
 و وحـدت  و ميـرد مـي  اختالف آنگاه بربندد، رخت آن پي

. گيـرد مي را آن جاي و شده زنده مسلمانان بين در اتحاد
-مـي  حاكم قرآن و يابد مي باز را خود حقيقي جايگاه حق
 را گذشـته  طاليـي  دوران آن نـو  از اسالمي امت و گردد
  .يافت خواهد باز بشريت راهنمايي براي
 بــه جــز دينــي تربيــت و آمــوزش و قــرآن تبليــغ -2
 پرهيزكـار،  بـاهوش،  باحوصـله،  متفكـر،  علماي يوسيله
 ميسر و ندارد امكان خدا راه در فدايي و جسور كار، درست
 طالي و نترسند سرخ مرگ از حتي كه علمايي .شودنمي
 كننـد؛  عمـل  گوينـد مي را آنچه نربايد؛ را گاهشانن احمر
 باشـند  قـدم  پيش درآورند؛ عمل 1حيز  به دانندمي را آنچه
 از جوينـد  دوري كننـد؛ مي دعوت آن به را مردم آنچه در

 جمـود  زنجيـر  بشـكنند  دارنـد؛ مي باز آن از را مردم آنچه
 را مرگبـار  و آور زيـان  تحجـر  زنجير اين .شندهكُ آور زيان
 در ممنـوع  يكوركورانـه  تقليـد  بنـدهاي  بشـكنند؛ م دره

 شـكم  سـيركردن  بـراي  را وجدان سازند؛ پاره را شريعت
 ننماينـد؛  معاملـه  خـدا  دين روي دنيا سود براي نفروشند؛

 در نكننـد؛  اطاعت را حق جز نپرستند؛ را بزرگ خداي جز

                                                 
 حيز= جايگاه. - ١

 

 اهللارحمهزادهماموستا عبدالهادي افخم
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 نداشـته  بـيم  اغنيا ثروت از و سلطان 1سطوت از دين كار
 مـرگ  حق، كتمان و ترس كه باشند اشتهد ايمان باشند؛

 و فقـر  موجـب  لهجـه  صراحت و شجاعت و نكند منع را
   .نشود گرسنگي
ـ  رهبـري  و اصـالح  كار واقعاً و سـخت  كـاري  ،هعام 
 دارد؛ گذشـتگي  خـود  از و فداكاري به نياز و است دشوار
 محتـاج  عبـا؛  و عمامـه  نـه  است آهنين هاياراده نيازمند
  .تنومند و درشت هاي هيكل نه نيرومند ارواح به است

 را هـا پيكـان  و كرد آماده را تيرها تيراندازي از قبل بايد
 الزم دينـي  مبلِّـغ  بـراي  چيـز  هر از پيش يعني .داد صيقل

 پيدا كامل اطالعات ديني علوم و عصري علوم در كه است

 ايمجادلـه  و حسنه يموعظه و حكمت روي از گاه آن كند

 چون كالمي و مهربان قلبي با تا .دنماي كار به شروع ،نيكو

 متـين  رفتاري شامل، حرارتي و كامل هوشياري روان، آبِ

 مقـدمات  روشـن،  داليلي و ماليم اسلوبي شيرين، بياني و

 نتـايج  مشـقت،  كبراي و خدمت صغراي و كوشش و سعي

 بـه  خـدمت  در بايـد  البته آورد، بار به بركت و خير و رحمت

  خواست. مدد اخد از فقط ،آن ترويج و قرآن
 اي! دانش داران دوست اي! ديني برادران اي پس -3

 در مجاهـدين  اي! قرآن كارانخدمت اي! اسالم فرزندان
 مـا  كه دهيد فرا گوش خداوند فرمان به! بزرگ خداي راه
 و كــرده امــر ديــنش ســوي بــه مــردم دعــوت بــراي را
ةٌ  مِـنْكُمْ  َولْـتَكُنْ �: فرمايد مي  وَيَـأْمُرُونَ  لْخَيْـرِ ا ِإلَـى  يَـدْعُونَ  أُمـَّ

 بايد و �الْمُفْلِحُـونَ  هُمُ َوأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ

 نيكي به و كنند دعوت خير  به كه باشند جمعي شما از

  .رستگارانند ايشان و بازدارند بدي از و كنند امر

 كـه  �خود گرامي پيغمبر سخن به فراداريد گوش و 
 كـه  درسـتي  بـه : «فرمايـد  مي كه آنجا دهد مي دهمژ ما به

 سـلطاني  نـزد  حـق  اسـت  ايكلمـه  گفتن ،جهاد بهترين
  ».كار ستم

                                                 
 هيبت. سطوت = قدرت و - ١

 بدانيد! قرآني رهنمايان اي! رباني دانشمندان اي پس
 َوأَنَّ�: فرمايـد  مي كه بس و شماست با خداي خطاب كه
 عَـنْ  بِكُمْ فَتَفَرَّقَ سُّبُلَال تَتَّبِعُوا وَال فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي هََذا

 ديـن  ايـن  درستي به و �تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّاكُمْ َذلِكُمْ سَبِيلِهِ

ــروي را آن پــس اســت مــن راســت راه ــد پي  از و كني

 پراكنـده  خـدا  راه از را شما كه نكنيد پيروي هايي راه

 تقـوا  شـايد  كنـد مـي  توصـيه  شما به خدا را اين. سازد

  .دكني پيشه

 بـا  واحـد  صفوف و كلمه وحدت با كه شماست بر لذا
ــال ــزم كم ــزم، و ح ــت صــراحت، و فصــاحت ع  و مناع
 غيرت از ماالمال رحمت، و حكمت حلم، و علم شجاعت،

   .شويد كار به دست ،مسلمين بر شفقت و ،اسالم بر
 دسـت  در را خـدا  كتـاب ! بزرگ خداي نام  به پيش به
 بـا  تـا  بگيريـد  چپ دست در را پيغمبرتان تسنّ و راست

 و بجنگيـد  هـا  بندي دسته و ها فرقه ها، بدعت و موهومات
 و روي پيش مانع چيزي هيچ سوزان و تابان شهابي مانند

 را باطـل  تقليـد،  روغن كه باشيد مطمئن. نگردد نفوذتان
 و جهـل  و نموده شيرين را آن تعصب يشيره و داده جال

 نرم و چرب رو اين از. است كرده زيبايش و آراسته جمود،
 حـق  كـه  همين. كندمي جلوه درخشان و روشن و لذيذ و

 آنگاه پس .شود مي محو و بازد مي رنگ باطل كند، طلوع
 رســوا و شــده آفتــابي باطــل تيرگــي و تلخــي و زشــتي
  .گردد مي

 و اوهـام  ستارگان برآيد، يقين و دانش خورشيد هرگاه
 برطـرف  جهالـت  ابـر  تـاريكي  و شوند مي پنهان خياالت
 بــه ســپس و پايــد انــدكي باطــل سركشــي زيــرا. گــردد

-مي در را جا همه گرچه گمرهي طوفان گرايد؛  خاموشي
 و يقين برّان شمشير هرگاه .گرددمي آرام زود ولي نوردد،
 نهادنـد،  كـارزار  ميـدان  بـه  پا براهين، يكشنده هاينيزه
 فرار به پا باطل پهلوانان و فروافتاده كنندگان گمراه پرچم
 هـزاران  ،حـق  ان شـير  از يك هر برابر در زيرا. ذارندگ مي
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 ورود جسارت دزد، كه البته. گريزانند االبد الي بدعت روباه
 يالنـه  در جـز  اهريمن و ندارد را روشن و آباد يخانه به

 تابش برابر در اوهام غبار ذرات. نتواند گذاريتخم جهالت
 ي چـاره  پراكنـدگي  و اضـطراب  جـز  آسـماني  وحـي  نور
  .ندارند گريدي

 براي كه كنمنمي گمان ديگر! گرامي برادران اي پس
 و عـذر  مردم از الهي حقايق كتمان و مرگبار سكوت اين
 إِنَّ�: فرمايـد مي خداوند كه حالي در باشيم داشته اي بهانه
 لِلنَّاسِ اهُبَيَّنَّ مَا بَعْدِ مِنْ وَالْهُدَى الْبَيِّنَاتِ مِنَ أَنَْزلْنَا مَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ

 تَـابُوا  الَّذِينَ إِال الالعِنُونَ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ يَلْعَنُهُمُ أُولَئِكَ الْكِتَابِ فِي
وَّابُ  َوأَنَـا  عَلَـيْهِمْ  أَتُوبُ فَأُولَئِكَ وَبَيَّنُوا َوأَصْلَحُوا  �الـرَّحِيمُ  التـَّ

 و هـا  حجت از را آنچه پوشانند مي كه كساني درستي به

 بــراي را آن كــه آن از بعــد فرســتاديم فــرو راهنمــايي

 كننـدگان لعنـت  و خداوند. كرديم بيان قرآن در مردم

 و نمودنـد  توبـه  كـه  آنـان  مگر. كنندمي لعنت را آنان

ــد اصــالح ــان و كردن ــد بي ــه پــس كردن  را ايشــان توب

  .مهربان پذير توبه منم و پذيرفتم

 تخريـب  و باطل بناي كردن ويران در بايد ما از يك هر

 كـدام  هر .باشد مخرب و محكم كلنگي گمراهي ساختمان

 برابـر  در كـه  باشد كسي نخستين تا جويد سبقت بايد ما از

 از .كنـد مـي  مبـارزه  فاسـد  محـيط  اين و ناگوار اوضاع اين

 قـرار  جـاهالن  عداوت يا سفيهان مالمت تير هدف كه اين

 و ناسـزا  و فحـش  و جنجـال  و هو نبايد .ترسيد نبايد گيرد،
 بـين  جدالِ اين زيرا آورد، نظر در را آنان استهزاي و توهين

 اكثـر  .دارد كهـن  تـاريخي  ضـاللت،  و هدايت و شرّ و خير

 و داننـد  نمـي  كـه  هسـتند  چيـزي   دشـمن  ديربـاز  از مردم
 اسـت:  آمده قرآن در .ندارند دوست را خود مشفقِ ناصحانِ

ــا� ــرَةً يَ ــى حَسْ ــادِ عََل ــا الْعَِب ــأْتِيهِمْ مَ ــنْ يَ ــو ِم ــانُوا إِال لٍرَسُ ــهِ كَ  ِب

 نيايـد  پيغمبـري  را  ايشان بندگان، بر افسوس �يَسْتَهْزِئُونَ

  .كنند مي استهزايش كه آن مگر

ــا� ــولٌ َجــاءَكُمْ أَفَكُلَّمَ ــوَى ال بَِمــا رَسُ ــكُمُ تَهْ ــتَكْبَرْتُمْ أَنْفُسُ  اسْ
ــا ــذَّبْتُمْ فَفَرِيقً ــا َك ــونَ وَفَرِيًق ــا �تَقْتُُل ــاه آي ــراي هرگ ــما ب  ش

 سركشـي  شـما،   نفـس  آرزوي بـرخالف  آمـد  ريپيغمب

ــد،  را بعضــي و كــرده تكــذيب را بعضــي پــس نمودي

  كشتيد؟

هِ  بĤِيَـاتِ  يَكْفُرُونَ الَّذِينَ إِنَّ� ي،كريمه آيه تفسير در و  اللـَّ
ذِينَ  وَيَقْتُلُـونَ  حَقٍّ بِغَيْرِ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ  مِـنَ  بِالْقِسْـطِ  يَـأْمُرُونَ  الـَّ

 آيات به كه كساني درستي به �َألِـيمٍ  بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُمْ النَّاسِ

 و كشـند مـي  ناحق به را پيغمبران و شوندمي كافر خدا

ــردم از را كســاني ــه امــر كــه م ــد مــي عــدالت ب  نماين

  .بده مژده دردناك عذاب به را ايشان پس كشند، مي

 43 اسـرائيل بني قوم كه شده روايت � اكرم پيغمبر از
. رسانيدند شهادت به ساعت يك در روز آغاز در را پيغمبر
ــس ــه آن از پ ــك ك ــد ي ــر دوازده و ص ــلحاي از نف  ص
 و دادند اندرز و پند را انبيا قاتلين و كرده قيام اسرائيل بني
 آخـر  در را آنـان  تمـام  كردند، سرزنش شنيع عمل اين از

  .رساندند قتل به ساعت يك در روز همان
 چنـين  خدا مردان و برانپيغم با عوام عادت كه  وقتي
 پاي خاك از كه حالي در باشيم ناراحت چرا ديگر ما ،باشد

ــارك ــان مب ــريم ايش ــرآن در. كمت ــريم ق ــان از ك  لقم
 بُنَـيَّ  يَـا �: گفـت  پسرش به كه فرمايد حكايت السالم عليه

 مَـا  عَلَـى  َواصْـبِرْ  الْمُنْكَـرِ  عَنِ َوانْهَ بِالْمَعْرُوفِ َوأْمُرْ الصَّالةَ أَقِمِ
 دار برپاي را نماز فرزندم �األمُـورِ  عَزْمِ مِنْ َذلِكَ إِنَّ أَصَابَكَ

 تـو  آنچه بر و بازدار بد كار از و امركن نيك كار به و

 كه است كاري اين كه درستي به كن پيشه صبر رسد را

  .بود استوار آن در بايد

 پيكـار  اين در ما برگ و ساز و اسلحه بايد برادران اي
 حـق،  بـه  قيـام  درسـت،  ايمان باشد، امر چند اين مبارك
 بـا  پـس . مكـاره  بـر  صـبر  وحدت، حفظ كار، در اخالص
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 كـه  رسا صدايي با .كنيد ندا صدا يك و هماهنگي و اتحاد
 و مسـاجد  در تـان  قلـم  بـا  زبان، با برسد آسمان گوش به

 مجـالس  در خطابه، و درس در معابر، و هاكوچه در منابر،
 از شد ممكن اگر و زماني هر در و هرجا در ها،كنفراس و

-حكومت وزراي كشورها، سران به. مطبوعات در و راديو
 بـه  و نماييد ابالغ هاملت داران زمام اقوام، نمايندگان ها،
: بگوييـد  گدا و ثروتمند و زن و مرد از مردم طبقات ساير
 إِنََّمــا�: فرمايــد مــي مــا خــداي مســلمانان اي مــردم اي

ــونَ ــوَةٌ الْمُؤْمُِن ــلِحُوا إِْخ ــيْنَ فَأَصْ ــوَيْكُمْ بَ ــوا أََخ ــهَ َواتَُّق ــمْ اللَّ  لَعَلَّكُ
 ميان پس برادرانند مؤمنان كه نيست اين جز �تُرْحَمُـونَ 

 باشـد  بترسـيد  خـدا  از و كنيد برقرار سازش برادرانتان

  .شويد واقع رحم مورد كه

ــوا� ــهَ َوأَطِيعُ ــولَهُ اللَّ ــازَعُوا وَال وَرَُس ــلُوا تََن ــ فَتَفَْش  ذْهَبَوَتَ
هَ  إِنَّ َواصْـبِرُوا  رِيحُكُمْ ابِرِينَ  مَـعَ  اللـَّ  از بريـد  فرمـان  و �الصـَّ

 سسـت  اگـر  پـس  نكنيـد  كشـمكش  و پيغمبرش و خدا

 كنيـد  صـبر  و بـرود  بـين  از شـما  هيبت و دولت شويد

   .است صبركنندگان با خداي كه درستي به

هِ  بِحَبْـلِ  َواعْتَصِمُوا�  متمسـك  و �تَفَرَّقُـوا  وَال جَمِيعًـا  اللـَّ

 پراكنـده  و )ديـنش  و قـرآن ( خدا يرشته به همه شويد

  .نشويد

 جَــاءَهُمُ مَـا  بَعْــدِ مِـنْ  وَاخْتَلَفُــوا تَفَرَّقُـوا  كَالَّــذِينَ تَكُونُـوا  وَال�

 كسـاني  ماننـد  نباشـيد  و �عَظِـيمٌ  عَذَابٌ لَهُمْ َوأُولَئِكَ الْبَيِّنَاتُ

 آمـد  آنچـه  از بعـد  كردنـد  اخـتالف  و شدند متفرق كه

 بـزرگ  عـذابي  گـروه  آن بـراي  و هـا  حجت از را ايشان

  .است

! المصـطفي  محمـد  امـت  اي! خدا بندگان اي: بگوييد
 ايـن  جـدايي؟  و دوگـانگي  و تفرقـه  همـه  ايـن  چه براي
 هـم  از جماعـات  پراكنـده،  هايحزب كوچك، هايدسته

 ظلمــت در راهنمــا بــدون كــي تــا دارد؟ معنــي چــه دور
 دويدن؟ جهاالت بيابان در انكور پي در رفتن؟ اختالفات

 از را ديـن  خـوردن؟  گول برهان و سند بدون خياالت به
 بـه  برگرديـد  پـس !! پـذيرفتن؟  عالميان خداي كتاب غير
 و بزرگ ي فرموده آن بشنويد و پروردگارتان كتاب سوي

 ي مباركـه  ي سـوره  در كريمـه  ي آيـه  سه در را خطيرش
.. .الْكَـافِرُونَ  هُـمُ  فَأُولَئِكَ اللَّهُ زَلَأَنْ بِمَا يَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ�: مائده

الِمُونَ  هُـمُ  فَأُولَئِـكَ  اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ  لَـمْ  وَمَـنْ .. .الظـَّ
 حكـم  كه كسي و �الْفَاسِقُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمْ

 د... وكافراننـ  آنهـا  پـس  فروفرستاد خدا آنچه به نكرد

 آنهـا  پـس  كـرد  نازل خدا آنچه به نكرد حكم كه كسي

 نـازل  خدا آنچه به نكرد حكم كه كسي ستمكارانند... و

  فاسقانند... آنها پس كرد

 هايشب اين در عميق خواب اين! خدا به مؤمنانِ اي
 بـه  هوشـي  بـي  و حسـي  بـي  چيسـت؟  خبري بي و غفلت
 مرتبـه  دو مؤمن آيا كي؟ تا شوم تلقينات سموم ي وسيله
 اين با مگر شود؟ مي گزيده سوراخي از مرتبه چندين بلكه
 وحـدت  بنـاي  فـروريختن  بـاز  مكرر؛ هاي نگريستن همه
 نماييـد  بازگشت خدا سوي به پس بينيد؟ نمي را تان ديني
 از و كنيـد  زنده را يگانگي و اتحاد كرده، نابود را تفرقه و
  .شويد همصدا نو

 وجـود  معبود يك از بيش اسالم در آيا! مسلمانان اي
 روا دنيـوي  داران زمام و طريقت مشايخ پرستش آيا دارد؟
 ي  كريمـه   آيـه  اين تفسير در پيامبر كه حالي  در باشد؟ مي
 خـدا،  جـز  �اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْبَابًا وَرُهْبَانَهُمْ أَحْبَارَهُمْ اتَّخَذُوا�

  .گرفتند خود ارباب را زاهدانشان و دانايان

 و حالل در كردندمي اطاعت آنان از كه :فرمود چنين
 عدي از ديگران و ترمذي كه چنان- چيزها دانستن حرام

  .-اند نموده روايت اهللا عنهم)(رضيطايي  حاتم  پسر 
 شـرع  بـه  اكتفانكردن و �پيغمبر قرارندادن  حكَم آيا 
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 جمـع  خـدا  بـه  ايمـان  با  اختالف و منازعات در مقدسش
 ال وَرَبِّـكَ  فَـال �: فرمايـد  قرآن رد كه حالي در!! شوند؟ مي

ى  يُؤْمِنُونَ  فِـي  يَجِـدُوا  ال ثُـمَّ  بَيْـنَهُمْ  شَـجَرَ  فِيمَـا  يُحَكِّمُـوكَ  حَتـَّ
 بـه  قسم نه، پس �تَسْـلِيمًا  وَيُسَلِّمُوا قَضَيْتَ مِمَّا حَرَجًا أَنْفُسِهِمْ

 را تـو  كـه  آن تـا  داشـت  نخواهنـد  ايمان پروردگارت

 در سـپس  دارنـد  اخـتالف  چـه آن در ندهنـد  قـرار  حكَم

 و نيابنـد  ناخشـنودي  اي كـرده  حكـم  آنچه از هاشان دل

  .شوند تسليم كامالً و نهند گردن

 و اسـت  آشـكار  حق: بگوييد منحرفان به! دانايان اي
 را راهي گم پس. باشد بينا كه كسي براي است روشن روز

 پـي  در نشـويد؛  سـوار  باطل پشت بر نسازيد؛ خود مركَب
 ندهد؛ فريب را شما خام خيال نگرديد؛ روان هوس و هوا
 مخالف و بوده خدا حكمت خالف بر كه جاييبي توقع به

 احكـام  هـذا  علي. نداريد خوش  دل است، قرآن دستورات
 پيغمبـر  سـنت  و خـدا  كتاب به دانايان از جز را خود دينِ

 نـزول  خرافـات  اصـطبل  بـه  حقـايق  عمـارت  از. نپذيريد
 راهـي  گـم  كري زيرا ،آريد برون  دل  گوش از پنبه. نكنيد
 را عـادت  و عـرف . بيچـارگي  و بدبختي راهي گم و است
 و مقـدس  را پيشينيان و مردگان .ندهيد قرار دين مالك
 جـز . ننماييـد  رويزيـاده  خود دين در. ندانيد خطا از منزّه
 پرسـتش  را واحـد  خـداي  تنها. نگوييد خدا قول از را حق
 يـك  بـه  تنها و دهيد قرار محكَ را كتاب يك تنها و كنيد

 و يكي كتابتان و يكي خدايتان زيرا. نماييد رفتار شريعت
ذِينَ  أَيُّهَـا  يَـا �: فرمايـد  مـي  خداوند. است يكي پيغمبرتان  الـَّ

 وَالْحَِجــارَةُ النَّــاسُ وَقُودَُهــا َنــارًا َوأَهِْلــيكُمْ أَنْفُسَــكُمْ قُــوا آمَُنــوا
 مَـا  وَيَفْعَلُونَ أَمَرَهُمْ مَا اللَّهَ يَعْصُونَ ال شِدَادٌ غِالظٌ مَالئِكَةٌ عَلَيْهَا

 و خودتـان ! ايـد آورده ايمـان  كـه  كساني اي �يُؤْمَرُونَ

 و مردمـــان هيـــزمش كـــه آتشـــي از را كســـانتان

 ي ماليكـه  اسـت  آن مـأمور . كنيـد  حفظ هاست، سنگ

 فرمايد امر را ايشان خدا آنچه در كه گير سخت درشت

  .دهند انجام شوند، امر هآنچ به و نكنند نافرماني

 و شـريعت  به علم و دين فهم ي نشانه! مسلمانان اي
 مطلـع  عـالم  فقيه آن ايمان فقط حديث و قرآن از اطالع
 تنهـا  نيـز،  ايمان دليل و داندمي و گويدمي آنچه به است
 يدرباره را چيزي كسي اگر پس. الغير و باشد وي عمل
 سـپس  كـرد،  يلدل ي اقامه حديث و قرآن از و گفت دين
 آن ننمـود،  رفتـار  خـود  يگفتـه  مخالف عمل، هنگام در

 هر با پس. است دين در شما پيشوايي ي شايسته شخص
 ريشـش  بـه  نبـود  چنين اگر و زنيد او در چنگ دست دو

 ينماينـده  و جانشـين  زيـرا  ،كنيد مسخره را او و بخنديد
   .است شيطان

 و عزيـز  دوسـتان  اي دوسـتان،  با عرايضم آخرين -4
 است وجودي خدا جز كه باشيم داشته ايمان بايد! ارجمند
  .رفتني است اي سايه و موقتي و عاريتي
  عاقبت پذيرند زوال ها سايه اين

  نيست زوال را آن كه گريز اي سايه در
 إِال ِإلَـهَ  ال آخَرَ ِإلَهًا اللَّهِ مَعَ تَدْعُ وَال�: فرمايدمي خداوند 

 بـا  �تُرْجَعُـونَ  وَِإلَيْـهِ  الْحُكْـمُ  لَـهُ  وَجْهَـهُ  الإِ هَالِكٌ شَيْءٍ كُلُّ هُوَ

 معبـود  هـيچ  .مخـوان  فريـاد  بـه  را ديگـري  معبود خدا

 فـاني  خـدا  جـز  چيزي هر. ندارد وجود او جز ديگري

 او سوي به شما يهمه و اوست آنِ از فقط حكم. است

  .شويد مي برگردانيده

 خيرخـواهي  خاطر به و خدا رضاي محض بياييد پس 
 و اسـالم  و قـرآن  بـه  خـود  توانـايي  قـدر   به تا نيكويي و

 و بيـان  و ايمان با ما از كدام هر و كنيم خدمت مسلمين
  .نمايد مبارزه خود خون و قدم و قلم و زبان

 راه در را خـود  قواي تمام و مال و تن و جان تا بياييد
 يُكَلِّـفُ  ال�: فرمايـد مي خداوند. نماييم فدا و كنيم بذل خدا
 ي انـدازه  بـه  جـز  را اش بنده خدا �لَهَا وُسْعَهَا إِال نَفْسًا اللَّهُ

  كند. نمي مكلف توان

 بـا  خـدا  يـاري  بـه  تـا  دهيـد  جرئـت  خود به و بياييد
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 مسـلمين  فريبكـار  شـياطين  و ديـن  گرِتحريف اهريمنان
 و هــاهــوس و هــابــدعت اســتحكامات تــا كنــيم؛ پيكــار
 از نبايـد  و كنيم؛ ويران را خرافات و موهومات هاي سنگر
 پهلوانان و باطل قهرمانان از احالم، فريب و اوهام ي فتنه

 و مسـخركرده  را افكارشان ، واهمه زيرا بهراسيم؛ دروغين
 معنـي بي سخنانشان و پوچ عقايدشان لذا گرفته، بازي به

 بـا  و و انـد  كشمكش در عقلشان با كه است همين. است
  .سركشي در پروردگارشان
 يكي با مواجهه هنگام شانافتضاح و رسوايي از عجبا

 خـونش  و گوشـت  بـا  ايمـان  كـه  خدا مخلص بندگان از
 زيـرا  اسـت،  يقـين  از ماالمال وجودش سراپاي و عجين
 خواهـد  پشيمان و تسليم بلكه سرگردان و ساكت را آنان
 را آنـان  و اسـت  روشـن  حجـت  و دليـل  را ما چون .كرد
 و سـت ا محكـم  سخن را ما مبرهن؛ و دار شاخ هاي دروغ
. سسـت  مذهب و آشكار ضاللت را آنان و درست مذهب
 بـازكرده،  را راهش متانت، و صحت يواسطه به ما منطق
 .زدايـد  مـي  شكسته، هم در را مسير اين موانع و پيمايد مي
 جـز  و نگوييم اند، گفته پيغمبرش و خدا آنچه جز ما چون
 استشـهاد  صـحيح،  و ثابـت  احاديـث  و روشـن  آيـات  به

 انـد،  كرده ثابت عقل و حواس كه را آنچه از غير. نجوييم
 هـاي برهـان  و عقلـي  هـاي حجـت  بـه  جز و نداريم باور

 ترهـات،  و خرافـات  به كه الحمد هللا. نياريم دليل شرعي،
 اهميتـي  ها خواب و حكايات و ها قال و قيل و ها برساخته
 يـا  معصـوم  سخني به جز كه )را خداي منت. (دهيمنمي
 گـردن  متـين  سـندي  يـا  و ديـن  در نصـي  معلوم، دليلي
  .نهيم نمي
. فرزانه پيامبري و يگانه معبودي جز نيست ما دين در

 گُنده القاب به. اندنوشته يا اند گفته را چه هر نداريم باور و
  هـيچ  و كنـيم نمي اطاعت حق، از جز و شويمنمي تسليم
 خود نفس با و نمايدنمي سفسطه خود حس با ما از كدام
 اطاعت و نكنيم فهم بدون چيزي ادعاي. دكننمي مغلطه
 دم آن از نـدانيم  كه را چيزي. نكنيم وهم روي از چيزي

  .نزنيم قلم آب، مركب با هوا لوح بر و نزنيم
 طرفـداران  و حقـايق  دشـمنان  يعنـي  دشمنانمان، اما
 بـا  جـز  و نپذيرنـد  هـوس  و هـوا  يخواسته جز ،خرافات
 نابينـا  شـتران  نچو رو اين از. نگيرند الفت پدران ميراث

 بـه . رواننـد  بهمـان  و فـالن  پـي  از پيوسته و سرگردانند
. كوبنـد  مـي  هـاون  در آب آري كوبند، مي آهن بر سردي
 حاصـلي  ولي آرند، بيرون كينه يحدقه از عصبانيت چشم
 كتـاب  هـاي نقشـه . ندارنـد  جـويي ستيزه و گويي ياوه جز

 و رسـوايي  و شكسـت  حاصلشان و آب بر نقش خيالشان
  .است سراب
 سـتايش  و سـپاس  كـه  اسـت  آن مـا  سخن آخرين و
   .عالميان پروردگار براي

  حديث و قرآن كوچك خدمتكار
  زادهافخم عبدالهادي

   

  آخر كالم
  !پروردگارا

 را قـرآن  نعمـت  آنهـا   بـه  گذاشـتي،  منت ها انسان به
 نجاتشـان  بارهـا  شـرك  و پرسـتي  بـت  از داشـتي،  ارزاني

 انـد، گشـته  بيگانه غامتپي آخرين با اكنون ولي. بخشيدي
 هـا  گمراهـي  و هـا  سياهي به اند، شده منحرف قرآن راه از

 خـود  دوست را شماري بي هاي بت تو جاي به اند، روكرده
 شده كثرت از ماالمال و توحيد از خالي آنها دل اند، گرفته
 در آنهـا  رهبـران  انـد،  فرورفتـه  بـدبختي  و فساد در. است
 را رهـروان  و كردنـد  هـا  خيانـت  تـو  ديـن  به دين لباس

  .نمودند سرگردان
 را واقعـي  مؤمنـان  خـود  لطـف  به مهربان، خداي اي

 يوسـيله  بـه  را واقعـي  سعادت ديگر بار تا كن پشتيباني
  .برگردانند آنها به �محمد سنّت و تو قرآن
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 دوست د.كردن رها زمان حكم به مرا آنها نوشتم.مي نامه دوستانم براي دلتنگي روي از گاهي گاه

 شـروع  هاستقصه تمام يكنندهآغاز كه او نام به بنويسم. نامه تو براي دلتنگي روي از بار اين !دارم

   كنم.مي

 مردمـي  اند،خوردهزخم كه آيممي مردمي ميان از نويسم،مي تو براي نشينخاكستر نسل از من

 نشـان  شـاداب  را خـويش  يتهخسـ  هايصورت دروغ خندند،بهمي دروغ به گويند،مي دروغ هم به كه

  تنهايند. چقدر كنند فكر ديگران مبادا اينكه ترس از تنها دهندمي

 صـداي  مبـادا  كرده، پنهان هاصوتضبط خراشگوش صداي پشت را خود كه آيممي نسلي از من

بشنوند. را درونشان يهزج  

 انـد، كرده رنگارنگ تصاوير با و گرانقيمت تابلوهاي از پر را اتاقشان ديوار و در كه آدمهايي ميان از

 بكارت كه امآمده اييبرهنه نسل از است! ريختني هاديوار ،ردب يادشان از هاعكس اين زيبايي شايد

  اند.فروخته آنها به اندكي بهاي به را عرياني رفته، تاراج به فروشيبرده بازار در ذهنشان

ـ مني از دفـاع  بـراي  هـا جهـاد  تمـام  ام.خاسـته بر زنده ظاهر به اما پوشكفن هاييمرده ميان از تي 

  است. خودمان

 زور به را اششخصي زندگي شعر كرده، گم را شعرهايش قافيه كه نويسممي تو براي قرني از من

  كنند.مي ديكته وا به

  نويسم.مي برايت گيروزمرّ از دور به و خيس چشماني با امشب

 فكـر  تـو  بـه  آنقـدر  ام.شـده  بينـا  اسـت  پيش در كه ايآينده روزهاي حرمت به و دقيقه چند براي

-چـادر  كـه  ايقبيله و بينممي صحرايي .كنممي مجسم ذهنم در را زندگيت هايلحظه لحظه كه امكرده

 بـه  خيـره  دشـت  ميـان  در كـه  سفيد لباسي با كودكي است. كرده داغ سوزان آفتاب زير در هايشان

   ميكند. جدا سايرين از را او كه است حقيقتي دلش در نگرد.مي اينقطه
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 كـردم.  حس را عجيبي چيز امشب اما .ما نگذاشته پا تو ديار به هرگز دانم،نمي عربي من پيامبرم،

 را رفتـي مـي  غـار  سـوي  بـه  كـه  شب تاريكي ميان در را تو پاهاي صداي سجاده، اين روي امشب من

 طلـب  در كـه  قلبـي  صـداي  رفت،مي كنانخش خش خاشاك و خار روي بر كه پاهايي صداي شنيدم.

  بود. برده پناه سكوت به متواضعانه حقيقت

  پيمايد.مي را هاسنگالخ اند،خوابيده همه كه ظلمتي ميان در ديدم را پاهايت من

 بـه  اطرافيـانش  كـرنش  و احتـرام  خواهـان  نه و بود شدن پيامبر شهرت دنبال به نه كه مردي پاي

  بودنش. خاص خاطر

 و هـا سـجده  از كـدام  هـيچ  كـه  دانـم مـي  چيـز  يـك  تنها دانم.نمي غار آن در ايكرده چه و ايگفته چه

 يدردانه يگانه تصوير هم شايد نداشتم، تصويري تو از من ،نبوده شدنت رسول طمع در هايتشكرگذاري

 عصـمتي  لطـف  بـه  كرد او كه كارهايي مامت بگويم دلم در و بخورم غبطه تو به مدت تمام شدمي باعث خدا

  عصمتم. آن از خالي من آنكه حال بود داده خدايش كه بود

-مـي  چگونـه  نميـدانم  .شنيدم و خواندم را اتسيره و يگزند از ايهزر چگونه دانمنمي هم خودم

 قضـاوت  همه اين از شرمسار و اينديده كه شود كسي شور از پر وجودت تمام سال 1400 از پس شود

  او. مورد در

 ميـان  در حيـران  كـه  نگـاهي  تمعصـومي  تمـام  كنم.مي احساس طوالني يفاصله اين از را عشقت

 تـو  وجودت. بزرگي درك از مانده عاجز ذهنم و كنممي حس را شد دوخته جبرئيل به حرا هايسنگ

  كرد. جووجست هازيبايي تمام ميان در را بويت شودمي قرن، همه اين از بعد كه ايبوده چه

   داد. خواهد نشان تو به مرا خدايت كنم. گريه اندكي بگذار بگويم. برايت بگذار

 شـدن  زيبـا  آرزوي در كـه  قلبـي  با گذاشته، دنيا به پا بسته يخ عصري ميان در كه سرگرداني دختر

 در كه كسي است. خويش يزمانه خاص هايكتاب و حساب درگير ذهنش و فكر اما است جهان تمام

   كشد.مي زجر تناقضات ميان

 گوشـت  بـه  را صـدايم  و خواند خواهد عربي به برايت را امنامه و داد خواهد نشان تو هب مرا خدايت

  كند.نمي بخشش مردم ميان در را عشق تو مثل كسي ديگر زندمي صدايت كه دختري رساند،مي
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چشمان كسي بـه معصـوميت و پـاكي     ايستد.نمي لبخند با هاعربده مقابل در تو مثل كسي ديگر

  اند.پاك ديدن تنها مانده مردم در دركنگاه تو نيست، 

 به چيزي ،پيچيدههم به اصوات ميان در كه هاييلحظه داد، خواهد نشان تو به مرا هايلحظه خدايت

 يـك  بـا  سكوت در كسي اماين حسرت در هنوز اما اند،كرده معرفي من امثال و من به را زندگي نام

 معنـي  ايـن  دنبـال  بـه  حيران است سال هايسال كني؟معنامي برايم را زندگي :بپرسد من از نگاه

  گردم.مي

  ديد. را تو پاي رد شودمي هايشانقلب در حقيقتاً بينم.مي را دوستدارانت من

 داريـم  دوسـت  كه داد خواهد نشان تو به را ما خدايت خوانيم.مي قرآن شويم،مي جمع هم دور ما

  است. خالي اينجا تو جاي بريده. را نامانما هاهراهبي اما بدهيم ادامه را تو راه

 از را نگاهـت  :دهـد مـي  هشـدار  مـن  بـه  سرم باالي سقف هميشه و كنممي نگاه را باال زمين از من 

  ببر. ترباال خانه اين هايسيمان و آجرها

 و عشـق  پيـام  رانـدن  شـما،  از كـدام  هـر  رسالت بگو ما به و كن نگاه من قرن هايآدم به باال از تو

  زدايد.مي را جاهالنه تعصبات كه پيامي است. همديگر به محبت

 از پـر  را تنهـايي  تمـام  و كنـد.  آسـان  برايشان را زندگي هايلحظه و هاساعت سنگيني كه پيامي 

  آنهاست. راه به چشم عظمتش تمام با كه اييگانه پرشكوه حضور

  ماست. هاينداشته و هاداشته تمام جانشين كه اييگانه

 ايـن  تـك  تـك  صـداي  امروز .دارند دوستت كه خوانممي جمعي در را امنامه بود. نگت خيلي دلم

 لبخنـد  گرمـاي  بـه  كنيـد.  نگـاه  مـا  بـه  خـدايت  و تـو  خـدا]  إذن [به آيدمي باال آسمان سوي به هاقلب

 خالي اينجا تو جاي :نوشتم برايت خسته قلبي با نشينخاكستر نسلي از من نيازمنديم پروردگارمان

  است.

  است. خالي اينجا تو جاي
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  قرآن كريمقرآن كريمعلمي علمي اعجاز اعجاز 
  در تقويم صحيح ميالديدر تقويم صحيح ميالدي

  دكتر جليل رحماني
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

كالم اهللا تبارك  ،ما مسلمانان ايمان داريم كه قرآن 
بينـيم  هاي آن را ميتعالي است و هر كدام از ما نشانه و

نـد يـا   كنيم، ولي بعضي از مردم يا بـاور ندار و لمس مي
توجهنـد چـون بـا    چشم بصيرت ندارند و بعضي نيز بـي 
كننـد و هـر وقـت    عقل خود، به معجزات خدا نگاه مـي 

ن در مـ  ،بيننـد آورند اشكال را در آيه مـي درعقل كم مي
ديدگاه علمي  ازات قرآن را اين مقاله يكي ديگر از معجز

مــورد تحقيــق قــرار دادم كــه اميــدوارم توانســته باشــم 
   مطلب را ادا كرده باشم. مقداري از حق

هـر رسـولي يـك     هر رسولي براي يك قوم آمده و 
آتشـي   براي يك زمان خاص داشته، مثالًمعجزه خاص 

يـا   ،را حفظ كرد ديگر وجود ندارد ع)(كه حضرت ابراهيم
داد ذن اهللا شفاء ميإع) كه بيماران را به (حضرت عيسي

 نين عصـاي حضـرت  چهم و ،تواند شفاء بدهدر نميگدي
  شود.ر وجود ندارد اگر هم باشد مار نميگع) دي(موسي

رسـولي كـه بـراي تمـام     (ص) محمـد  اما حضـرت  
اش معجزه و گفتار ،و بايد عمل ،خر دنيا آمدهآبشريت تا 

قرآن است كه هر روز و هر  زنده باشد و معجزه بزرگ او
و اين تا  ،يمبينميشنويم و آن را مي اي نو ازروز معجزه
  .امه داردآخر دنيا اد

آغاز سال ميالدي كدام درسـت   جشن كريسمس يا 
تـا   هـا دو !!! مسـيحي !كنيد هيچكـدام است؟ اگر باور مي

گويـد:  ديگري لوقا كه در متا مي انجيل دارند يكي متا و
-لوقا مـي  دنيا آمده وه سال قبل از ميالد ب 4عيسي در 

  سال قبل از ميالد بدنيا آمده.  6گويد نه 
ي از استراليا كه نجوم شناس بـود  دكتر ديك ريكس 

 17 در محاسبات خـود نشـان داد كـه عيسـي در تـاريخ     
و ببينيـد كـه    ،اگوست بدنيا آمده است يعني در تابسـتان 

وَهُـزِّي ِإلَيْـكِ بِجِـذْعِ �: گويـد قرآن در اين مورد چه مـي 
ــا   ــا جَنِيـ ــكِ رُطَبًـ ــاقِطْ عَلَيْـ ــةِ تُسَـ ــريم/ �النَّخْلَـ ــه  )25(مـ تنـ

ا به طرف خود [بگيـر و] بتكـان بـر تـو     خرما ر درخت

در فصل خرما و اين نيز معجـزه   .ريـزد  خرماى تازه مى
كنند و وقتي بـه  قرآن است كه مردم در آن اختالف مي

  كند.گردند قرآن آن را حل ميمي قرآن بر
 10و در مورد سال ميالدي در اويل سـال مـيالدي    

-و ماه ،دماه و شروع آن از ماه مارس بو 12ماه بوده نه 
يعنـي تمـام    ،فبريه در تاريخ وجود نداشت هاي ژانويه و

  ماه بود. 10سال 
هـاي سـال را تعيـين    تعداد ماه خداي منان در قرآن 
هُورِ عِنـدَ اللّـهِ اثْنَـا عَشَـرَ شَـهًْرا فِـي �نمايد: مي إِنَّ عِـدَّةَ الشـُّ

مَاوَات وَاألَرْضَ...    حقيقـت  در � كِتَابِ اللّهِ يَـوْمَ خَلَـقَ السـَّ

نزد خدا از روزى كه آسمانها و زمـين را   هاهشماره ما

پـس   .آفريده در كتاب [علم] خدا دوازده مـاه اسـت  
  .است 12هاي سال ماهعدد 

و از مـاه مـارس    ماه بـود  10در اوايل  سال ميالدي
در زير ، شود و بعدها دو ماه به آن اضافه كردنشروع مي
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شود كـه  مشخص ميها توجه كنيد برايتان به معاني ماه
 شود. چطور اين مطلب ثابت مي

1- January آغـاز  و اول يالهـه  نام از ژانويه ماه 
خـر  آ كه در اسالم خـدا اول و  است شده گرفته) ژانوس(

  است.
2- FEBRUARY ــه از ــين كلم  FEBRUUM الت

ــتق ــه مشـ ــده گرفتـ ــت شـ ــه اسـ ــه كـ ــاي بـ  معنـ

PURIFICATION است سازي پاك و تصفيه همان يا. 
 اين 15 در روميان كه بود ايمذهبي مراسم انتخاب علت

 تقـويم  در .دادنـد مي انجام خود روح سازي پاك براي ماه

 را شـباهت  بيشترين امروزي ميالدي تقويم كه گريگورى
 سـال  مـاه  دومـين  بـه  سال آخر ماه از ماه اين دارد آن به

 .داد مكان تغيير
3- March ــاه ســومين  و گريگــوري تقــويم در م
 يعنـي  جنـگ  الهه نام از. باستان روم تقويم در ماه اولين
 . است شده گرفته مارس
4- April كلمـه  از احتمـاالً  است روزه سي ماهي 
 گرفتـه  اسـت  شـدن  بـاز  معناي به كه aperire التين
 . است يعني خداي در آسمان شده
5- May نـام  بـه  يونـاني  الهه يك از Maia  كـه 
 شـده  گرفتـه  تاسـ  بوده باروري و خيزي حاصل يالهه
 . است
6- June نام از Juno  و بـوده  ازدواج يالهـه  كـه 
 و يا زن خدا. شده اقتباس بوده ژوپيتر زن

7- July باســــتان روم در آن نــــام ابتــــدا در 
Quintilis تغييـر  از پس ولي پنجمين معناي به بوده 

اين ماه ماه هفـتم شـد چـون از اول دو     هاماه ترتيب در
 .ماه به آن اضافه كردن

8- August ــدا در ــام ابتـ ــتان روم در آن نـ  باسـ
Sextilis با اضافه كـردن   ولي ششمين معناي به بوده

 .به ماه هشتم رسيده دو ماه در اول
9- September ــه از ــه septem كلم ــي ب  معن
ولـي در  . اسـت  هفتمـين  معنـاي  به كه است آمده هفت

 .اينجا ماه نهم است
10-October ــه از ــه Octo كلم ــه ك ــاي ب  معن
و در حال حاضر ماه دهـم   .است شده گرفته است هشت
 است.

11-November كلمـــه از novem بـــه كـــه 
و همـانطور كـه گفتـه     .است شده گرفته است نه معناي

 شد بعد از اضافه كردن به ماه يازدهم تبديل شد.
12-December مـاه  دهمـين  و سال ماه آخرين 
 مشــتق ده معنــاي بــه Decem كلمــه از باســتان روم
  كه ماه دوازدهم است..است شده فتهگر

 به سال هايماه معناي بيشتر بينيدمي كه همانطور و 

 روزها همچنين و است، آميزشرك و مختلف خداهاي اسم

 و جنـگ  خـداي  يعني انگليسي زبان در شنبهسه روز مثالً
   خدا. زن يعني جمعه و خداست نام هم شنبهپنج روز

دكتـراي   كـه  محمد كـاظم در دبـي  دكتر جناب 
در سال ريكا آمگتن ديسي ندانشگاه واشاز نجوم شناسي 

، را در تقويم به ثبت رسـانيد  جالبي اكتشاف، دارد 1988
-مـي  وارد سـال جديـد   بعد روز است و 365 سالهر يك
؟ ايـن  از چه منبعي اخذ گشتهروز  365خوب اين  شويم،

تعـداد  ن زمـان  آدر  ،هـا گرفتنـد  رومـاني از  انمسيحي را
سـال قبـل    دو هـزار  .بـود  366.25سال هر يكروزهاي 
نتيجه گرفتنـد  رود و كه زمستان عقب مي ،دمتوجه شدن

كـه در   طـوري  .كردنـد ن را كم آروز زياد است  366 كه
مــيالدي مقــارن بــا دوره پــاپ گريگــوري  1582ســال 

افتـاد. بـراي    مـارس اتفـاق مـي    10سيزدهم، نـوروز در  
مـيالدي   1582تصحيح اين خطا، پاپ دستور داد سـال  

يعنــي در تقــويم آن ســال، ( روز زودتــر تمــام شــود 10
روز بيشتر نداشت و به جاي  21روز،  31دسامبر به جاي 

ژانويــه اعــالم شــد) و ضــمن تصــحيح  1دســامبر،  22
ي مـيالدي، روش جديـدي بـراي    هـا هسيستم جديد مـا 

  اعالم شود.نيز گيري  كبيسه
 ختـاري  در روز 519 كـه  نمـود  كشـف  ،بزرگ عالم اين
 برآورد شمسي ماه با را قمري ماه بعد است، غلط ميالدي
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  تلمیذ بی ارادت، عاشق بی زر است؛ و
  رنده بی معرفت، مرغ بی پر؛ و
  عالم بی عمل، درخت بی بر؛ و

  علم، خانه بی در. زاهد بی
  مراد از نزول قرآن، تحصیل سیرت خوب است نه ترتیل سورت مکتوب، 

  عامی متعبد پیاده رفته است. و عالم متهاون سوار خفته،
  به از عابد که در سر دارد.عاصی که دست بردارد 

  بهتر ز فقيه مردم آزار    سرهنگ لطيف خوي دلدار   
 سعدي شيرازي رحمه اللّه

 ساعت 20 و روز10 شمسي و قمري ماه كه آورد در و كرد

 فِـي  َولَبِثُـوا « كـرد،  نگاه قرآن به بعد و دارند اختالف هم با

 در سـال  سيصـد  و �تِسْـعًا  َوازْدَادُوا سِـنِينَ  مِائَـةٍ  ثَلَـاثَ  كَهْفِهِمْ

 افزودنـد  آن] بـر  [نيـز  سـال  هنُ و كردند درنگ غارشان

 شمسـي  سـال  300 بر را قمري سال 309 وي .)25/كهـف (

 روزهـاي  بـر  را شمسـي  سـال  روزهاي يعني كرد، تقسيم

 هـر  روزهاي تعداد كه كرد ثابت و كرد تقسيم قمري سال

 هـا سـال  همـه  يعنـي  روز، 365 نه است روز 364 ساليك

 حـال  در يعنـي  ثانيـه  364.23.55.12 با است برابر

 و اسـت،  غلـط  ميالدي تاريخ در ساعت 6 رحاض
 كـه  اسفند) (فبريه، ماه سال چهار هر موضع همين بخاطر

    كنند.مي تبديل روز 29 به ،است روز 28
 هر و باشد روز 28 بايد ماه اين گويد:مي چه اسالم اما

 كم را روز يك شد جمع ساعت 6 كه اين از بعد سال 300

 اين روز، 29 نه كنيد روز 27 را ماه اين يعني زياد، نه كنيد

 6 مـيالدي  تـاريخ  در حاضـر  حـال  در كه معناست اين به
   .است غلط ساعت

و ايـن   چنين خطايي براي تقـويم مـيالدي روي داد  
خطاها را در قرآن مشخص و درسـت قيـد شـده و ايـن     

  .معجزه قرآن است
 7در 2006گتن تايمز شنمجله وا يك مطلب ديگر در

-دهد كه لوحـه خبر مي، يد ببينيدتواندر سايت مي ژانويه

گويـد  به يهودا مي شده در زمان حضرت عيسي اي پيدا
در زمان كوتاه عمر عيسي به يكي از طلبه خود وصـيت  

گويند اين يهودا به عيسـي خيانـت   يهوديان مي( كندمي
گويند يهودا مـرد خـوبي بـود از    ها مييكرد ولي مسيح

د خود يهودا حضرت عيسي به شاگر حواريون عيسي بود)
كه تو به  ،كنمميپيشنهاد تو  هبزرگي ب من كار :گويدمي

من را نجـات دهـي، در لوحـه نوشـته      جاي من باشي و
ن آبرگرديم به قر عيسي(ع) است.شده كه آن مرد شبيه 

وَقَْولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِـيحَ عِيسَـى ابْـنَ مَـرْيَمَ رَسُـولَ اللّـهِ وَمَـا  «
ذِينَ اخْتَلَفُـواْ فِيـهِ لَفِـي قَتَلُوهُ وَمَ ا صَلَبُوهُ َولَـكِن شُبِّهَ لَهُـمْ وَإِنَّ الـَّ

و  �شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِالَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَـا قَتَلُـوهُ يَقِينًـا  

گفته ايشان كه ما مسيح عيسى بن مريم پيامبر خـدا را  

د و مصـلوبش  كشتيم و حـال آنكـه آنـان او را نكشـتن    

نكردند ليكن امـر بـر آنـان مشـتبه شـد و كسـانى كـه        

دربــاره او اخــتالف كردنــد قطعــا در مــورد آن دچــار 

اند و هيچ علمى بـدان ندارنـد جـز آنكـه از      شك شده

 )157/نسـاء (. او را نكشتند كنند و يقيناً گمان پيروى مى

او را  نان فكر كردن كـه او مـنم و  آو در لوحه نوشته كه 
   د.كشيدنبه صليب 
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  ي اسالم ُكرددر آيينه
  پايگاه اطالع رساني مكتب قرآن كردستان

  
  

    مصر جمهوري رياست انتخابات در مرسي محمد دكتر پيروزي مناسبت به كردستان مردمي شرع حاكم پيام
  

  

 الرّحيم الرّحمن اهللا بسم
  !مرسي محمد دكتر ايآق جناب مصر، عربي جمهوري محترم رياست ارجمند و فاضل برادر
 بركاته و اهللا رحمة و عليكم السّالم
 و مسـرور  را عـدالت  جوينـدگان  و تشـنگان  و خواهـان  آزادي و جهـان  مسلمانان ي همه جنابعالي پيروزي كه دانيد مي قطعاً
 بيشـتر  فشـار  تحـت  خـواهي  حق و ديني ي عقيده خاطر به آنانيكه بخصوص دانند، مي خود به متعلّق را آن و ساخته، اميدوار
 اصلِ دو آن از صيانت براي ناپذير خستگي و مستمرّ جهاد و ، انسان حريت رب، توحيد كه هستند متوجه خوب زيرا باشند، مي

  .است اسالم يعني شما فكر محور و منهل مساوات، و عدالت نمودن همگاني و بسط جهت و اصيل
 خـود  حسـاب  بـه  را شـما  شكسـت  و موفّقيـت  دانسـته،  خـويش  عتقادا و خود ي نماينده را فكرتان و حضرتعالي عموماً پس
 را مبـارك  پيروزي اين آنان، از بسياري و خود طرف از اينجانب لذا ايران، سنّت اهل و زبان كرد مردم ما جمله از. گذارند مي
 عمـق  از ديـار  آن جاهدم مسلمانان بخصوص مصر، باستاني كشور متمدن و فهيم رشيد، مردم ي همه و بزرگوار برادر آن به
 برايتـان  را سـربلندي  و موفّقيـت  قسـط،  بـه  الناس قيام براي رسل مرسل و احد، واحد اهللا از و گفته، تهنيت و تبريك قلب

 الناس دخول« نتيجه در و »اهللا كلمة« اعتالي و اسالم محبوبيت و رونق ي مايه حضرتعالي حقيقي پيروزي كه. خواستارم
 ي نتيجـه  دقيقـاً  دينـي  مقـررات  بـه  عمـل  در اطرافيانتـان  و شما شكست ناكرده خداي و شد، خواهد »أفواجا اهللا دين في

  .داد خواهد معكوس
 و ايجابي ي نتيجه دو با ايم داشته فراوان مسلمانان سردمداري و ديني ادعاي با هاي قيام اسالم، جديد و قديم تاريخ طول در

  .كننده مأيوس و نادر بسيار رسان خير و ايجابي موارد و زياد، بسيار مخرب و لبيس موارد -متأسفانه- كه اشاره مورد سلبي
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 ي»اسـوه « بـا  شـما،  از بيشتر سن سال شش ي تجربه و ديني اندك بضاعت و دانش داشتن با ايمانيتان برادر اين اعتقاد به
 لـو  ودّوا« كـه  آنـان  بـا  داهنـه م عدم و »للعالمين رحمة« و ،»عظيم خلق« اوصاف در) ص(اهللا رسول دادن قرار خويش
 و.. .الكـافرين  علـي  اعـّزة  المـؤمنين  علـي  اّذلـة « كـه  آنـاني  عداد در همكاران و خود گرفتن قرار و، »فيدهنون تدهن

 پر و درخشان دوران بسان آن زمان چند هر. شد خواهد محقّق آن ايجابي ي نتيجه با حقيقي پيروزي »الئم لومة اليخافون
 بـراي  واضح بس است اي اسوه بزرگوار آن براستي كه باشد، اندك و كوتاه عبدالعزيز عمربن راشده ي هخليف پنجمين افتخار
  .اسالمي زمامداران ي همه
  آمين الّلهم. شماست همراه تاريخي و بزرگ ابتالي و آزمون اين در مسلمانان تمام موفقيت انتظار و خير دعاي خاتمه در

  

  اميني حسن: ايمانيتان برادر
  ايران/كردستان استان مركز/سنندج/كردستان شرع محاك

11/4/91 
  

  "حوادث تندباد" كتاب ي درباره كردستان مردمي شرع حاكم اميني، حسن كاك بيانيه

 الرّحيم الرّحمن اهللا بسم
 انتشـار  خصـوص  در اي بيانيـه  ايـران  كردسـتان  مدني و مطبوعاتي فرهنگي، فعاالن از جمعي كه يافتم اطالع پيش چندي

 من متأسفانه حاليكه در اند، داده جاي خودشان جمع در هم را اينجانب اسم كه اند كرده منتشر "حوادث باد تند" نام با تابيك
 تلفن بشماره خانمي نيز 24/3/91 بتاريخ زمينه اين در. كنم اطالعي بي اظهار كه بود طبيعي لذا بودند، نگذاشته جريان در را

 بيانيـه  نه من گفتم كرد، سؤال بيانيه آن امضاي مورد در و زنم، مي زنگ ايسنا از: گفت و زد زنگ تهران از 02122840140
 ارشـاد  وزارت از رسمي مجوز كتاب آن داشت اظهار خانم آن باشد، ديگري شخص شايد ام، خوانده را كتاب آن نه و ديده را
 مقدسـات  و مذهب به آنها در زيرا دارم ايراد دارند ارشاد وزارت رسمي مجوز كه هايي كتاب از بسياري به من گفتم دارد، هم

 يـا  اسـت  مجاز آن كه اينست بخاطر نه ام نكرده امضا را بيانيه آن گويم مي كه اين پس است، شده توهين سنّت اهل مذهبي
  .بگويم را واقعيت خواهم مي بلكه مجاز، غير
  :سـهرابي  رضـا  آقـاي  قول به يا "حقدنامه" و "نامه فحش" كتاب را، كتاب هم و كردم مطالعه را بيانيه هم بعد روز چند اما
  ."فحاشي باد تند"

 امضـاء  از يكي كه هستم راضي كامالً: دارم مي اعالم ام شده مطلع هم بيانيه محتواي از و نموده مشاهده را كتاب كه اكنون
 بـارزاني،  مصـطفي  مـال  مرحـوم  مـد، مح قاضـي  مرحوم همچون هايي شخصيت بنده باور به زيرا باشم، بيانيه اين كنندگان
 بـه  توهين شرافتمند، و اصيل كرد هر و باشند مي سنّت اهل و كرد ملت افتخار و رموز امثالهم و زاده مفتي احمد كاك مرحوم
 ملـت  ايـن  اكنون آنچه كرد، خواهد تلقي ُكرد ملّت حق به خواهانه آزادي مبارزات به جفا و خود به توهين را آنان از يك هر
 بـزنيم  كنـار  را تـوزي  كينه و جويي انتقام حس و انصافي بي اگر كه است بزرگواران آن مجاهدات و ها فداكاري ي نتيجه ددار
 ي سـفره  سـر  اينـان  اما مبارزان، ديگر زحمات براي نهادن ارج با بود، خواهد بيشتر بقيه از بارزاني مرحوم سهم كه بينيم مي
  .باشند قدردان و شاكر مهماناني كه است بايسته و شايسته و اند، نشسته آنان
 تخريـب  جـز - كـردي  فرهنـگ  و زبـان  بـه  خـدمتي  هيچ و كشند مي يدك را كرد نام تنها كه نيستند كساني مخاطب البته

  .باشند داشته نتوانند هم! شايد و ندارند خود ي كارنامه در -كرد ملت رموز و رهبران و ها شخصيت
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 از كـه  باشـد،  مـي  كُـرد  ملّـت  هـاي  شخصيت و رموز تخريب ي پروژه آغاز اين: بداننند بايد كرد آزاده و دلسوز و فهيم مردم
  .رسيد خواهد هم حال و گذشته ديگر هاي شخصيت به نوبت دور چندان نه ي آينده در و شروع بارزاني مرحوم
 همچـو  توانـد  مـي  شـما  هوشياري و بيداري كه برخوردارند سياسي و مادي فراوان امكانات از گسترده طرح اين اربابان زيرا

  .سازد نوميد و ورشكسته را سهامدارنش و كرده مواجه شكست با را آن هميشه
 نيـز  و سـنّت  اهـل  مـذهبي  و اسـالمي،  عقيـدتي  هـاي  كتـاب  بـه  چرا ما ارشاد وزارت: است مطرح نيز  پرسش اين اينجا در

 خـوان  هفـت  طي با مگر! فرمايد نمي عطا مجوز اند داشته اناير ملّت انقالب در را باال سهم غالباً كه كشور داخل روشنفكران
 هاي كتاب به اما.. .و اهللا رحمه و عليه اهللا سالم عنه، اهللا رضي حضرت،: مانند مؤدبانه و ديني هاي واژه حذف با آنهم رستم،
 سـطح  در و عـالي  كيفيـت  بـا  شود، مي داده انتشار و چاپ اجازه سادگي اين به.. .و سابق رژيم عوامل توهين و فحش از پر

  .بود خواهد شريك آن در باشد مطلبي به راضي كس هر: قرآن متعدد آيات به بنا كه گسترده
  

  اميني حسن
  كردستان مردمي شرع حاكم

4/4/91 
  

 شد بازداشت اميني حسن كاك كردستان، مردمي شرع حاكم  دفتر مسئولين از عباسي، عبداهللا كاك
كـاك عبـداهللا عباسـي از اعضـاي مكتـب قـرآن كردسـتان و يكـي از          6/5/91ه مورخ به گزارش اسالم كرد، روز جمع

كرمانشاه توسط نيروهاي  –مسئولين دفتر كاك حسن اميني، مفتي و حاكم شرع مردمي كردستان، در پليس راه سنندج 
علـت دسـتگيري و    ي كل اطالعات استان كردستان انتقـال يافـت. هنـوز از     امنيتي بازداشت شد و به ستاد خبري اداره

  .وضعيت ايشان در بازداشت، خبر موثقي در دست نيست
سـنّت وضـعيت ايـن     ي ايشان، و طبعاً مسـلمانان متعهـد اهـل    بديهي است كه حركت مكتب قرآن كردستان و خانواده

  .نمايند دعوتگر ديني را پيگيري مي
  .اخبار و گزارشات بيشتر متعاقباً به اطالع عموم خواهد رسيد

  
  (رض) عمر حضرت مسجد جمعه امام "گلنواز عبدالسالم ماموستا" دادگاهي ي جلسه دومين

  .است داشته ادامه ساعت 4 به نزديك بعدازظهر 14:50 ساعت تا صبح 11:10 ساعت از چهارشنبه روز 91/ 3/10 تاريخ در
 دفاعيـات  دادگـاه،  اين در بار رينآخ براي نيز عبدالسالم كاكه دادگاه، قاضي چابك آقاي توسط وارده اتهامات تفهيم از پس
  .كرد مكتوب را خود

  :وارده اتهامات
  .-است بوده محمد قاضي مرحوم بحث كردن مطرح منظورشان – دمكرات حزب نفع به تبليغ -1
  .سني و شيعه ميان اختالف ايجاد به اقدام روحاني، يك عنوان به -2
  …و گروه اين به افراد جذب براي تالش نيز و زاده مفتي احمد قايآ از پيروي و قرآن مكتب !قانوني غير گروه در عضويت -3

 از كتبـي  بطـور  سـاعت  2 حدود در) سردشت -عليه اهللا سالم - عمر حضرت مسجد جماعت و جمعه امام( عبدالسالم كاكه
 تـاريخي  ئلمسا بحث و محمد قاضي مرحوم شخصيت ي درباره توضيحات با را دوم و اول اتهام دو و. نمودند دفاع خودشان
 جـدال  و انگيـز  تفرقـه  مباحـث  گونه هر از پرهيز با ،)عليه اهللا ةرحم( شافعي حضرت مذهب ويژه به سنّت اهل و ُكرد ملت

  .گفت پاسخ مذهبي،
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 گرايـي،  گـروه  و حزب از بدور و ديني حركت يك عنوان به قرآن مكتب فعاليت و كار تشريح ضمن سوم، بند ي درباره اما و
 هدايت جهت در تالش از كه است كرده واعالم دانسته خود سعادت راموجب قرآن مكتب در زاده حمدمفتيا كاكه از پيروي

  .كرد نخواهد دريغ مسير اين در افراد راهنمايي و
  .كردند اعالم اطالعات و انتظامي و نظامي نيروهاي را پرونده شاكيان

  قرآن مكتب وبسايت :منبع .باشد تبريز روحانيت ژهوي دادگاه در بعدي دادگاهي شايد: كه اند كرده ذكر آخر در و
 

  !شد احضار همدان روحانيت ويژه دادگاه و كردستان اطالعات اداره به اميني حسن كاك
 كردسـتان  قـرآن  مكتب شوراي رئيس و مردمي شرع حاكم اميني، حسن كاك 9/3/91 مورخه شنبه سه كرد، اسالم گزارش به 

 فتـوا،  صـدور  اسالم، مبين دين دعوت و تبليغ زمينه در گوناگون مسايل پيرامون و فراخوانده كردستان اطالعات كل ياداره به

  .گرفت قرار گفتگو و تحقيق مورد حاكميت، از هايي بخش از انتقاد و سياسي، و اجتماعي مسايل مورد در اظهارنظر
  :بود ذيل قرار به حسن كاك با مطروحه مسايل اهم

  ).كلمه و نور( سنّت اهل اي ماهواره هاي شبكه و آمريكا صداي فردا، راديو وله، دويچه جمله از رجيخا هاي رسانه با مصاحبه -1
 و كُـرد  ملّـت  نسـبت  بـه  مـذهبي  و ملّـي  هـاي  سـتم  وجود بر دال -زاده مفتي احمد كاك مرحوم از تأسي با- اظهارنظر -2

  .راناي ملّت ي همه نسبت به گوناگون هاي ستم همچنين و ايران سنّت اهل
 بابـت  هزينـه  دريافـت  همچنـين  و تحصـيلي  مختلـف  مقاطع در آموزش بابت هزينه دريافت خاطر به حاكميت از انتقاد -3

 در مـورد،  دو هـر  در مـردم  از سـنگين  وجـوه  دريافت و مرتبط اشخاص و ها دستگاه كار بر نظارت عدم و درمان و بهداشت
  .حكومت بر ي وظيفه و است رايگان اسالم در اينها حاليكه

 منـابع  به استناد با و علما نظر اساس بر رمضان مبارك ماه اعالم و قربان و فطر عيد مراسم از جلوگيري نسبت به انتقاد -4
  .مطالع و افق اتّحاد ي دايره در هالل روئيت رغم به سنّت، اهل مستدالت و
 از اسـتفاده  عـدم  همچنـين  و جمهـوري،  رياست و مجلس انتخاباتي نامزدهاي ي گسترده هاي صالحيت رد به اعتراض -5

  .اي منطقه و كشوري باالي رده هاي پست و مناصب در سنّت اهل و ّكرد مستقل شايسته و خدوم نيروهاي
 و جمعـه  ائمـه  نصـب  و عـزل  نيـز  و سـنّت،  اهـل  ويژه آموزشي و عملي عقيدتي، امور در قانوني غير دخالت به اعتراض -6

  .اساسي قانون 12 اصل خالف رب آنان مناطق در خطبا و جماعات
7-...  
 مردمـي  شـرع  حـاكم  و انجاميـد  طـول  به ها ساعت امنيتي مسئولين با حسن كاك نشست در ديگر، موارد نيز و مباحث اين

 در داده، قـرار  بررسـي  مـورد  را خود انتقادهاي و ادعاها همواره خويش هاي مصاحبه و گفتار نوشتار، در همچنانكه كردستان
  .پرداخت خويش اظهارات به نسبت داليل تشريح و ارائه به مستدلّ و دقّت با زني جلسه اين

 پيرو نيز همدان روحانيت ويژه دادگاه سوي از 11/3/91 مورخه شنبه پنج روز: جلسه اين از پس روز دو تنها است ذكر شايان
 مردمـي  شرع حاكم اميني حسن كاك و ارسال ذيل مضمون با اي احضاريه 16/12/90 مورخه اتهامات تفهيم و قبلي احضار

  :شد احضار نيز دادگاه آن به كردستان
  

  همدان روحانيت ويژه دادسراي: حضور محل صبح، 9 ساعت ،30/3/91 حضور تاريخ
 روحانيـت  ويـژه  دادگـاه  بـه  16/12/90 مورخه صورتجلسه شرح به را خود ادعايي مستندات و اثباتي مدارك -: حضور علت
  .نماييد ارائه مرجع اين به الذكر فوق مورخه تا همدان
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 كـه  را ذيل اتهامات و احضار را اميني حسن كاك نيز 16/12/90 مورخه در همدان روحانيت ويژه دادگاه : اطالع مزيد جهت
  :رساند وي اطالع به بود شده عنوان ايشان خواست كيفر در
  .قومي هاي اقليت و سنّت اهل حقوق نسبت به حكومت كاري كم و تضييع -
  .ديگر مناطق برخي و) تهران( ايران پايتخت در سنّت اهل مسجد ساخت از جلوگيري دليل به حكومت از ايراد -
  .سنّت اهل ديني هاي حوزه و مدارس ساماندهي طرح با مخالفت -
  .سنّت اهل بزرگان به نسبت جمعي هاي رسانه و مطبوعات كتب، سيما، و صدا در شده مطرح هاي اهانت به اعتراض -
  .مذهبي و ديني آراء و عقيده خاطر به سنّت اهل دعوتگران و علما كردن زنداني -

 خـود  مستندات تا كرده درخواست حسن كاك از و آورده شمار به نظام عليه تبليغ و كذب را مطالب اين كردن عنوان دادگاه
 .نمايد ارائه خويش اظهارات صحت به ارتباط در را
  

  اميني حسن كاك دادگاه جلسه لغو با رابطه در كردستان قرآن مكتب اطالعيه

 الرّحيم الرّحمن اهللا بسم
  !ايران سنّت اهل و كردستان سرافراز و آزاده مسلمان، ملّت

 بركاته و اهللا رحمة و عليكم السالم
 ي هعـد  ،30/3/91 بـراي  همدان روحانيت ويژه دادگاه به اميني حسن كاك كردستان، مردمي شرع حاكم مجدد احضار پيرو

 حـق  بـه  مواضـع  از حمايت ابراز ضمن اي رسانه طريق از و حضوري تلفني، صورت به عزيز، و بزرگوار مردم شما از كثيري
 شـنبه  پـنج  روز اينكـه  بـه  نظر اما. بوديد داشته اعالم همدان دادگاه به وي همراهي و مشايعت جهت را خود آمادگي ايشان،
 لغـو  را الـذكر  فـوق  ي شـده  تعيـين  ي جلسه حسن كاك با تلفني تماس طي انهمد روحانيت ي ويژه دادگاه 18/3/91 مورخ
  .است شده منتفي مسافرت اين نموده،
 فهـيم،  مـردم  شـما  پشـتيباني  و همراهـي  اعـالم  از وسـيله  بدين »الخالق يشكر لم المخلوق يشكر لم من« حكم به اينك

 ي همه براي و نموده قدرداني و تشكر صميمانه اند كرده انيرس اطالع كه ها رسانه ديگر و ها سايت نيز و دلسوز، و قدرشناس
  .نماييم مي مسئلت را سربلندي و خير پاداش و جزيل اجر متعال خداوند از عزيزان اين

  

 كردستان قرآن مكتب رهبري شوراي
  

  رمضان مبارك ماه آغاز مناسبت به كردستان مردمي شرع حاكم اميني، حسن كاك پيام

 الرّحيم الرّحمن اهللا بسم
 أصحابه و آله علي و بعده، نبيّ ال من علي السّالم و الصّالة و وحده، هللا الحمد

 بركاته و اهللا رحمة و عليكم السّالم! مسلمان خواهران و برادران
  �فَانتَهُوا عَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَا فَخُذُوهُ سُولُ الرَّ آتَاكُمُ وَمَا: «فرمايد مي كريم قرآن در تعالي اهللا

 ايـن  و ،)بكشـيد  دست آن از داشت حذر بر آن از را شما آنچه و بگيريد را آن داد شما به و آورد شما براي آور پيام اين چهآن(
  :فرمايد مي رمضان مبارك ماه شروع ي درباره اإلتّباع واجب و بزرگوار رسول
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  البخاري واهر »ثالثين شعبان عدّة فأكملوا عليكم غبّي فإن لرؤيته، أفطروا و لرؤيته صوموا«

 نشـد  رؤيـت  و بود پوشيده شما بر ماه اگر پس بخوريد، را روزه شوال هالل رؤيت با و بگيريد، روزه رمضان ماه هالل رؤيت با( 

 بـا  -سّلم و عليه اهللا صلّي – اهللا رسول فرموده، اين در ،)-كنيد آغاز را رمضان ماه روزه آنگاه– كنيد تمام را شعبان ماه روز سي

 اعـالم  پـس  دارد، مـي  بيان »أفطروا و صوموا« امرِ ي صيغه با را رمضان مبارك ماه پايان و آغاز به علم چگونگي متما صراحت

 و دينـي  غيـر  نامشـروع،  شـيوه،  آن بـا  مخالفـت  يـا  شد داده توضيح ي طريقه خالف به گرفتنش روزه و ماه اين پايان و شروع
 بـه  معتقـد  آنانكـه  چـه  شيعي، چه و سنّي چه است مسلمانان ي همه باور اين و باشد، مي اسالم پيامبر فرمان و حكم با مخالفت

 اعـالم  ديگـر  كشـورهاي  و ايـران  كشـور  تلويزيـون  و راديو از سال هر ندارند، باور آن به كه آناني چه و هستند مطالع اختالف

 و مجتهـدين  جمهـور  .گـردد  اعـالم  شـوال  يا رمضان ماه آغاز رؤيت، به توجه با تا شده تشكيل هالل رؤيت هيأت كه شود مي
 امـام  خـود  نـه – شـافعي  علماي از برخي جز هستند، مطالع اتّحاد به معتقد تشيع اهل علماي از اي عده و سنّت اهل دانشمندان

 بـه  معتقـدين  از كـه  نـووي  شـرف  بـن  يحيـي  زكريا امام يعني شافعي المذهب في مجتهد و دانشمند .شيعي علماي و -شافعي

 بـراي ( .داند مي مطلع هم را اذان ي دقيقه 32 يا فلكي ي درجه هشت ي فاصله با ي منطقه دو وجود، اين با ست،ا مطالع اختالف

  )شود مراجعه اينجانب »هالل رؤيت ثبوت« ي جزوه به بيشتر توضيح
 در كردستان با مطلع هم كشورهاي و مناطق در رمضان مبارك ماه هالل رؤيت ثبوت به توجه با و گذشت آنچه مبناي بر اينك

 فردا ميالدي، 2012 جوالي 19 و شمسي 1391 تيرماه 29 مطابق قمري، 1433 سال شعبان نهم و بيست شنبه پنج روز غروب

 انجـام  توفيـق  متعـال  قـادر  خداونـد  از تبريـك،  عرض با همراه باشد، مي رمضان مبارك ماه روز اولين 30/4/1391 جمعه روز

 بـودن  بسـته  و بهشـت  درهـاي  بودن باز ماه غفران، ماه قرآن، نزول ماه بركت، و خير ماه اين در را آستانش ي شايسته عبادات

 مرحمـت  و قـدرت  بـا  خـواهم  مـي  وي از نيـز  و  خواسـتارم،  شـما  ي همـه  و خود براي را شيطان كشيدن بند به و دوزخ درهاي

 و سـتمكار  ديكتـاتور،  حكّـام  عليـه  مجاهـد  و خواسـته  پـا  به هاي ملّت پيروزي و رهايي ي وسيله مبارك ماه اين در اش مطلقه
  .بعزيز اهللا علي ذلك ما و سازد، فراهم اسالم دنياي ويژه به جهان ي همه در را گر سركوب

  
  اميني حسن

  سنندج/كردستان مردمي شرع حاكم
  

    شد محكوم يزد شهرستان به تبعيد سال 3 به هبكي محمدجمال
 از– هبكي محمدجمال 4/3/91 تاريخ به 3465 رأي شماره حكم طي !كارمندان اداري تخلفات به رسيدگي بدوي هيأت
  .كرد تبعيد يزد استان به سال 3 مدت به را – قرآن مكتب پيروان
 تـاريخ  در باشـد،كه  مـي  خـدمت  ي سـابقه  سال 20 با سقز پرورش و آموزش در شاغل شيمي دبير هبكي، جمال محمد

 .بـرد  سـر  بـه  بازداشت در) روز 71( 28/2/90 تا و دستگير، رسهمد درب جلو سقز، اطالعات نيروهاي توسط 18/12/89
 قرآن مكتبوبسايت  :منبع

  

  

   "اسالم كُرد -پايگاه اطالع رساني مكتب قرآن كردستان "الزم به ذكر است براي ارتباط با مديريت 

  تماس حاصل فرماييد. islamkurd.net@gmail.comتوانيد با آدرس ايميل مي
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  ���QHTH: يزنته
  

  مزگاني و گراني   

  مريشكي خواردن كردنش فيرار  »ياري دلَ مزگاني، ئاما كوچ ئه«
  ژاربو هه» سيمرغ«ي فسانهبه ئه بووه  زارههشا كيلوي دهبه روژه ره
  سيخا دهزور ئهن بهمهولَهمرو دهئه  سدهژار و بير ههيخوهتا دويني په

  نتارهرباز قهور مريشكان سهله ده  »نحمل ديارهرد و غوبار مهها گه«
  رو يادشانت كهبه چاوي حورمه  لَاتشانف بازرگاني بو خهسه

  رمانه بو باوه پيرهقوليان ده  يان ليرهلَا و پوپهيان تههيلكه
  ن سكالَاش:فتهبي پروتوئين كه  »تاو هيجران بالَاشن جهدهچون به«

  والَيحي شپرز ئهوالَه به پهحه  ربالَينوكي، بالَي، سهراني، ده
  پيومر قور ئهش ههور هيالنهله ده  رگي پشيومجه نواردني كه

  نندهمهراس نهالم بههيزو تين جه  »نندهوانا سهور تهفيراقش به ته«
  ر ئاگرچالَ نه له سهخهنه له يه  عامي مامرم تهر سفرهنه له سه

  رو ساز...خ فروجاو كهرزهبه مله عالَه  »رواح بشو وه پيشوازن ئهتهفرسه«
  تارلَين مريشكان هاتن به قهئه  ژارلَكي ههرن بو خهمزگاني به

  نجه هاتگه بو ناوشاربه الر و له  الررد شوخي پوپهنجي كهم رهدهقه
  رشريفي ئاوهو تهها ها له دوره  »ركهراش ئاوپاشي سرينئه وه ين!ينهعه«
  س مروثي بي دلَدهنجو جهنه ره  »ي گولَرهمين پهخاسان، جهبا شاي خالَ «

  يه خيري گرتن يارانه....وهئه  ژارانهرد ههمرَو دهگراني ئه
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• ���� :����� ��	�
 ** �: 	��  . 

• ����: �� �������� ** �: ���� �	���.  

• �����	��� :�� �	��� �
 �  ��� �!�" #��$ ���� �!���  ��%�&� ���' (!)%
�$ �  �*�� ** �: 
��  ��� )+*��&� �,�%� (!�.  

• �����: �%� �	���*+�  �-��� . ** �: �%/��.  

• ������� :)��0��! ��1 ** �: )��0�!.  

• ������ :�	�2 ����$%� �3 4 �� ��� �,�� ��� �-�5 ** �: 6.%� �7�$. 

• � !���: �.�$ �8��� � ��%���� �51%! 69����$�,/* ** :� ��%��� ���	+; .  

• "�#���$ :�� �  �)��0�<3 � ** �: %=*..  

• ��%&	���'( :�!3�2 >������ �  �,/��	 %* #  6�3 � %� #! ** �: �� � ��� )+� ?@ .  

• �)�*&'+ :�3 ��� ��*%���3 )%5���� ** �:�!%*.�� �%��. 

• ),�-�: �� ��9 �5)��� (��%�!9 &� ������3 ��'��3��� ** �: �� CD���3. &� �,�� .�+�  

• �)&��: �� �9%!���.) &� �,*�� �  ���E�� � )%5. 8�*�3 ** �: �� �+!.��! &� �*%;2 .� ��E�� )%�.�..��3    

• �$���'	 :�.��)�� ** �: ��2%F�'.  

• �./� :�G ��H�� ��;�*�#
 ** :� I�G.  

• �0"	: �� ��%*�JK &� 6�%!.%! �L+;��	 6��' �$�M*�> ** �: �� K�3%*�J &� NM  �OP� Q*%/5.�.  

• /1�2�3 :���� ��*�
�!��� �#�R ** �: #��. 

• ����: �� �S/�G�*� ** �: ?=T5 � S/G  .  

• 4'&�% :��   ��*�%U� � R%U'&��.  �U' �VU*� �U
  +U!W� �U" �3 6��+U2 �U� � >X�  �.%UGY ** �:          

��  ���2%'&�  %=*.W�  �5%Z! 6��-X� 3�[5.  

• �5�'( :�� �G )3�2 �$%2 6�%5&� �L3 6�%!�*�2 ** �: ��  )�+	%2&� ?
� �	3 E%!  . 
• ��6:
�+ �� �'��6�� N��,2 ����
�!� &� �$��!���- �\%2. ** �: �� �T]^ Y%,2 &� C�! _�� `\%2 

• :&��)'+�2 ��3 ����' �%5 ** �: �+*�� �%5. 
• :7�	+'	 �2���%� ** �: �0�0��%D� 6. 
• :&�82+�* a�7� � V�70 ** �: �.�	)%$1�%� ��%2. 
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