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سرمقاله
روز عشاق (والن تاین)

الحمد هلل و الصالة و السالم علی رسول اهلل و آله و صحبه و بعد:
خداوند متعال می فرماید:
" فَإِنْ لَمْ یَسْتَجِيبُوا لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا یَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ( "...القصص )52 :
"پس اگر پيشنهادت را نپذیرفتند و پاسخت نگفتند ،بدان كه ایشان فقط از هواها و هوس هاي خود پيروي می كنند".
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فرمودند " :من تشبه بقوم فهو منهم " (روایت احمد و ابوداود)« ،هر كس شبيه قومی رفتار
كند جزو آنها محسوب می شود».
امروزه پيكره امت اسالمی به انواع بيماري ها مبتال شده است ،این بيماري ها از هر طرف به این امت هجوم می آورند.
بيماري جشن عيد كسانی كه خداوند بر آنها خشم گرفته است و نيز عيد گمراهان مانند روز عشاق ،روز تولد ،روز مادر و
جشن هاي دیگر از آن جمله است.
جشن هایی كه بسياري از جوانان دختر و پسر مسلمان را فریفته است .آنها این روزها را جشن می گيرند ،به هم هدیه می
دهند و با پوشيدن لباس هاي شبيه به لباس هاي دشمنان خداوند رحمن ،تقليد از رفتارها و عادات آنها ،فضاي گناه ،فسق و
فجور و ارضاي نفس ،هوي و هوس در بين خود حمكفرما می سازند .عالوه بر اینها انتشار رذایل در رسانه ها ،ضعف ایمان،
شيفتگی به ه مه چيزهایی كه از سوي سرمداران فساد تزریق می شود ،تردید پدران و مادران نسبت به قرآن كریم و
احادیث رسول اكرم صلى اهلل عليه و سلم و عدم اجراي عملی اوامر اهلل و رسولش در درون خانواده به این گونه رفتارهاي
شيطانی دامن زده است.

برسد تا جشن بگيري؟ آیا این جشن به خاطر عشق به اهلل و براي اهلل است؟ آیا این جشن به منظور تجدید محبت پدر و
مادر و مساكين است؟ آیا این عشق به فضيلت می انجامد؟ هرگز؛ این نوع عشق راهی به سوي گناه ،فجور و رذیلت است؟
چرا این گونه عشق را از گمراهان (ضالين) می آموزي كه به خدا شرک می ورزند و اخالص را كه یكی از شروط پذیرش
عمل بندگان است ،سركوب می كنند؟
خداوند متعال در این باره می فرماید ":برخی از مردم هستند كه غير از خدا ،خدا گونه هایی را بر می گزینند و آنان را
همچون خدا دوست می دارند( ."..بقره )185/
این نوع عشق و محبت عين شقاوت و بدبختی است و صاحبان این عشق به عذاب الهی دچار می شوند كه عذاب پروردگار
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اي كسی كه جزو امت محمد صلى اهلل ع ليه و سلم محسوب می شوي ،آیا منتظر هستی كه روز عشاق (والن تاین) فرا

بسيار شدید است.
چطور این عشق را از مردمانی می آموزي كه از رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم پيروي نمی كنند.
مسلمان چگونه مناسبتی را جشن می گيرد كه خداوند و رسولش آن را مقرر نكرده اند بلكه مردمانی آن را ایجاد كرده اند
كه براي ستم بر مستضعفان جهان با هم همكاري می كنند ،به سرزمينشان حمله ور می شوند ،خون هایشان را می ریزند،
زنانشان را بيوه و كودكانشان را یتيم می كنند ،اموالشان را به سرقت می برند و از هيچ نوع جرم و جنایت ،ظلم و فسادي
روي زمين فروگذار نيستند.
روز عشاق چه مناسبتی است كه روابط ناسالمی را بين پسران و دختران كه موجب غضب اهلل تعالی می شود رواج می
دهد .خداوند درباره این گروه می فرماید":هنگامی كه فرمان ما فرا رسيد ،آن را زیر و رو نمودیم و آنجا را با گل هاي
متحجر و پياپی سنگباران كردیم ،سنگهایی كه از سوي پروردگار تو نشاندار بودند ،این چنين سنگهایی از ستمكاران به
دور نيست"(.هود60:ـ )61
این چگونه مناسبتی است كه عفت و حيا را می كشد و روابط حرام را احياء می كند ،روابطی كه بسياري از خانواده ها را از
هم پاشيده و انواع بيمارهاي مهلک را در شرق و غرب منتشر كرده است .رسول اكرم صلى اهلل عليه و سلم در این باره
فرموده است ":پس از شرک به اهلل هيچ گناهی در نزد خداوند متعال بزرگ تر از ریختن نطفه مرد در فرج زن غير حالل او
نيست".
اعياد ساخته دست بشر این گونه است .اگر چه مردم مغرب زمين از نظر پيشرفت به باالترین درجه پيشرفت علمی و
تكنولوژي رسيده اند ،اما در عين حال به پایين ترین درجه انحطاط و از هم گسيختگی خانوادگی و روابط اجتماعی نيز نایل
آمده اند .آنها در معایب و سنگدلی به اوج رسيده اند .پروردگار متعال می فرماید":پس واي بر كسانی كه دل هاي سنگينی
دارند و یاد خدا بدانها راه نمی یابد .آنان واقعا به گمراهی و سرگشتگی آشكاري دچارند"(.زمر)00/
براي چه در گمراهی آشكار؟
زیرا آنها راه و روش خود را دنبال كردند و از راه الهی به دور ماندند كه اگر آن را پی می گرفتند این فرموده خداوند براي
آنها محقق می شد كه ":اگر آدميان و پریان بر راستاي راه ماندگار بمانند ،آب زیاد و نعمت فراوان بهره ایشان می
گردانيم"(.جن)18/
اي عزیز بدان!
ماه هایی كه انسان به دست خود ساخته است با ماه هایی كه اهلل تعالی به عنوان موسم عبادت قرار داده است بسيار
ماه ذي الحجه را كه آفریدگار زمين و آسمان آن را مقرر فرموده مثال می زنيم و به برخی از ثمرات و بركات آن كه به ما
ارزانی داشته است اشاره می كنيم.
در ماه ذي الحجه مسلمانان به سوي مكه مكرمه حركت می كنند ،مسافت طوالنی را می پيمایند ،رنج هاي سفر را متحمل
می شوند ،خانواده و عزیزان خود را ترک می كنند ،دنيا و همه خوشی ها و لذت هاي آن را رها می سازند تا با اداي فریضه
حج خشنودي اهلل را كسب نمایند و پس از اتمام حج مانند كودكی كه تازه از مادرانشان زاده شده اند پاک به دیارشان
بازگردند.
پيامبر اسالم صلى اهلل عليه و سلم در این زمينه می فرماید ":هر كس حج را به جاي آورد در حالی زناكار و فاسق نباشد،
مانند كسی است كه تازه از مادرش متولد شده باشد .كودكی كه به دنيا می آید پاک و مطهر است .قلب او از تمامی گناهان
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متفاوت است.

پاک است ،نه همی و غ می دارد و نه كينه و شهوات حيوانی ،هنگامی كه مرگ به سراغش می آید خداوند با قلب سليم او را
وارد بهشت جاویدان می كند .كودک بري از هر گونه گناه است ،وجودش آرام و دلش سفيد و پاک از آلودگی هاي دنيوي
همچون كينه ،دروغ ،نيرنگ ،تكبر ،شک ،حسد ،فریب و ظلم است ،به جان و مال و آبروي مردم تجاوز نكرده است ،از
گناهان كبيره همچون زنا كه موجب خشم پروردگار می شود مبري است .مال مردم را به ستم نخورده است .خوشا به حال
این كودک كه خداوند متعال زبان او را از نفرین ،غيبت و سرزنش و شهادت دروغ ،فسق و فجور پاک گردانيده است.
صورتش نوران ی است .هيچ كس از نگاه به او خسته نمی شود ،او را در آغوش می گيرند و بارها رویش را می بوسند .كسی
از او بدش نمی آید .همه او را دوست دارند و با مهربانی با او رفتار می كنند .پروردگار كودک را از كفر و گناهان كبيره و
صغيره پاک گردانيده است.
عيد ذي الحجه با تمام ا عياد امت هاي دیگر فرق می كند ،این عيد داراي معانی متعالی است و ثمره زیبایی در پی دارد كه
در اعياد دیگر به دست نمی آید؛ زیرا این عيد از بزرگ ترین عبادات و مدارس تربوي است كه محمد بن عبد اهلل صلى اهلل
عليه و سلم فرستاده خداوند متعال و رحمت للعالمين معلم آن بوده است.
ما در این مدرسه با حقوق اهلل تعالی ،حقوق والدین ،همسایگان ،مساكين و همه مردم آشنا می شویم .در عيدمان برقراري
روابط اجتماعی در طول سال را تجدید می كنيم .صله رحم ،دیدار با همسایگان و دادن هدیه در این عيد به اوج خود می
رسد و كودكان به انواع بازي هاي سالم می پردازند كه از بركت این عيد سعيد فضایی مملو از عشق و محبت ،وفا و
صميمت و اخالص حكمفرما می شود .در این عيد با انجام قربانی به پروردگار جهانيان تقرب می جویيم و یكی از آیات و
نشانه هاي اهلل تعالی را به یاد می آوریم ،قصه ابراهيم (ع) و رویایی را كه دیده بود و واقعيت تسليم شدن ،فرمانبرداري از
اهلل تعالی ،خشوع در برابر او و ترجيح دادن عشق و محبت اهلل را بر كسان دیگر كه انس و جن از آن درس می گيرند،
متذكر می شویم  .ما نيز باید جان و مال و هرچه را كه در اختيار داریم براي كسب رضایت باري تعالی فدا كنيم.
از د استان حضرت ابراهيم طاعت از اهلل تعالی و پدر و مادر را می آموزیم ،یاد می گيریم كه به خواست خداوند یكتا و بی
همتا پس از هر سختی گشایشی است و همچنين می آموزیم كه انسان در دنيا در معرض امتحان و ابتال است ،اگر صبر
كرد و بر دوستی اهلل و اطاعت از او ثابت قدم ماند ،پروردگار قادر و توانا در دنيا و آخرت به او اجر می دهد ،كما اینكه
حضرت ابراهيم پس از آنكه عاطفه پدري را فداي عشق و محبت اهلل كرد به جمله نيكوكاران كه خداوند متعال به آنها
بشارت داده است بهشتی را نصيب آنها می كند كه جویبارهایی در زیر درختان آن جاریست و هميشه در آن جاویدان
خواهند ماند ،وارد شد.
عيد قربان عيد رحمت ،صدقه ،نيكوكاري  ،صله رحم و تعاون است .در آن مسلمانان به امتی واحده تبدیل می شوند .با هم
متحد هستند و به هم دوستی و عشق می ورزند .این معانی دائماً بين كوچک و بزرگ ،فقير و ثروتمند ،سياه پوست و

عيد قربان عيد نشاط و شادي است كه معانی عشق و مهربانی و شادمانی در بين اقشار مختلف حاضر در جشن آن موج
می زند .آنها از هر گونه فسق و فجور و سرمستی به دورند ،نایاب ترین صفات انسانی و زیباترین احساسات نسبت به
یكدیگر در آن تجلی می یابد .هنگامی كه شادمان می شویم فراموش نمی كنيم كه در دنيا ملت هایی هستند كه ناموسشان
مورد تجاوز قرار گرفته ،اموالشان به سرقت رفته است و در معرض نابودي قرار گرفته اند ،فراموش نمی كنيم كه برادران
ما در فلسطين ،عراق ،افغانستان و كشورهاي دیگر همه روزه در برابر دیدگان جهانيان بی گناه كشته می شوند.
هنگامی كه مسروریم و در امن و امنيت به سر می بریم فراموش از یاد نمی بریم كه كودكان برادرانمان جلوي چشمان آنها
قربانی شده اند ،خانه هایشان ویران گشته است و از سرزمين خود آواره شده اند .از یاد نمی بریم كه صدها هزار زن و مرد
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سفيدپ وست و سرخ پوست تجلی می یابد و تنها فرق آنها در تقواي آنهاست.

و كودک و سالخورده و بيمار در فلسطين در زندان هاي اسرائيل ظالم اسيرند.
هنگامی كه خانواده هاي مسلمان در عيد شادمان می شود و كودكانشان شادي می كنند به یاد می آورند كه یتيمان و بيوه
زنان و از كارافتادگان و فقرا نيازمند یاري هستند همه اینها در عيدمان را به یاد می آوریم ،از این رو اسراف نمی كنيم ،ستم
نمی كنيم ،به فسق و فجور دست نمی زنيم ،با ذكر و عبادت و دعا برایشان به اهلل متعال پناه می بریم و با هر چه در توان
داریم به یاریشان می شتابيم.
آیا كسانی كه به عيد والن تایم اعتقاد دارند و آن را دنبال می كنند می توانند به این اندازه از عشق و تعالی و عطا و
بخشش دست یابند.
اي بهترین امتی كه در بين مردم برانگيخته شده اید
عشق ما از بزرگ ترین ،متعالی ترین و پاک ترین عشق هاست ،آن عشق عين خوشبختی است .باالترین درجه آن این
است كه هيچ كس از عذاب نجات نمی یابد جز آنكه این عشق و محبت را داشته باشد .در عين حال كه در برابر اهلل تعالی
خشوع و فروتنی داریم و از اوامر و نواهی او پيروي می كنيم و از خشم او بيم داریم در مقابل با توكل ،توبه ،صبر ،تقوا،
عدالت و احسان و نيكی به او تقرب می جویيم و از ظلم ،تكبر ،اسراف ،تجاوز ،خيانت ،فساد ،دوستی با كفر و همسان شدن
به آنها می پرهيزیم .با عمل به دستورات الهی و دوري از نواهی به خداوند متعال نزدیک می شویم با انجام سنت و عبادت
به او نزدیک می شویم و محبت او را كسب می كنيم تا جایی كه خداوند عز وجل جبرائيل را صدا می زند تا او را از این
عشق آگاه سازد و به وي فرمان می دهد كه آنهایی را كه در آسمان ها هستند نسبت به این عشق باخبر كند و به آنها
بگوید همانطوري كه خدایش را دوست می دارد او را نيز دوست بدارند.
ما با دوست داشتن بهترین آفریده اهلل یعنی محمد بن عبداهلل صلى اهلل عليه و سلم به پروردگار نزدیک می شویم و این
دوست داشتن تنها با پيروي از او امكانپذیر می شود ،خداوند متعال می فرماید[ :بگو :اگر خدا را دوست می دارید از من
پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهتان را ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است](.آل عمران)11:
هي چ كس نمی تواند طعم شيرین ایمان را بچشد مگر اینكه دوستی اهلل و رسول او را بر دوستی غير از آنها ترجيح دهد،
كما اینكه در صحيحين انس (رض) از پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و سلم روایت می كند :سه چيز است كه در آن طعم
شيرین ایمان را احساس می كنی و در كالم طعم ایمان را نمی یابی مگر اینكه این سه اصل در آن باشد اول اینكه اهلل و
رسول او براي تو از دیگران دوست داشتنی تر باشد ،دوم؛ فرد چيزي را تنها به خاطر اهلل تعالی دوست داشته باشد و
سوم؛ دوست نداشته باشد كه پس از آنكه آفریدگار متعال او را از كفر نجات داد به آن بازگردد كما اینكه دوست ندارد در
آتش جهنم بيفتد.
فدا كنيم ،با كمک دولتمردان در برابر تمامی كسانی كه سعی در از هم پاشيدگی این سرزمين و نشر فتنه در آن دارند
با یستيم؛ زیرا آن محل نزول وحی و سرچشمه نوري است كه در گذشته و حال تمام دنيا را روشنایی بخشيده و مقدس
ترین مكان ها در آن قرار گرفته است كه هر مسلمانی براي تكميل یكی از اركان اسالم به سوي آن بار سفر می بندد و به
اذن و خواسته الهی در حالی كه عبادتش مورد پذیرش قرار گرفته و گناهانش بخشوده شده است به سرزمين و دیار خود
باز می گردد.
ما به خانواده ،پدر و مادر ،همسران و فرزندانمان و دیگران كه دوست داشتن آنها مباح است عشق می ورزیم ،اما این
عشق و محبت ما نباید از عشق و محبتی كه به اهلل و رسولش داریم بيشتر باشد و این گفته پروردگار متعال را فراموش
نمی كنيم كه فرمود":اي مؤمنان اموال و اوالدتان شما را از ذكر اهلل باز ندارد".
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ما باید وطن خود را كه مهد توحيد و عقيده است دوست داشته باشيم و همه چيز خود را در راه امنيت و استقالل و عزت آن

دوست داشتن ما باید براي اهلل تعالی باشد ،دوستی در راه اهلل و كينه به خاطر وجود مبارک او از نشانه هاي اصلی ایمان
است ،اگر كسی را دوست داشته باشيم این دوست داشتن باید به خاطر اهلل باشد و اگر نسبت به كسی نفرت پيدا كردیم
این دوست داشتن و نفرت باید براي اهلل تعالی باشد .ما به خاطر اهلل بخشش می كنيم و به خاطر اهلل از این كار دست می
كشيم.
از پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و سلم روایت شده است كه فرمود ":مردي براي دیدار دوست خود به روستایی رفت و اهلل
تعالی فرشته اي را به دنبال وي گسيل داشت هنگامی كه فرشته به مرد رسيد از او پرسيد كجا می روي؟ گفت من در این
روستا دوستی دارم .فرشته پرسيد :آیا امانتی در نزد او داري و می خواهی آن را باز پس گيري؟ مرد جواب داد :من او را به
خا طر عز وجل دوست دارم ،سپس فرشته گفت :اهلل تعالی مرا به نزد تو فرستاده است تا به تو خبر دهم كه همانطوري كه
تو آن را دوست داري دوستت دارد.
ما به خاطر اهلل كسی را دوست می داریم؛ زیرا می دانيم كسانی كه یكدیگر را به خاطر اهلل دوست داشته باشند در روز
قيامت ،روزي كه هيچ پناهی جز پناه پروردگار متعال وجود ندارد و شهدا و پيامبران دور تا دور آن حلقه زده اند،در پناه اهلل
تعالی خواهند بود.
پدران بزرگوار!
جگر گوشه هایتان چه دختر و چه پسر امانتی هستند كه در روز قيامت به خاطر آنها مورد بازخواست قرار خواهيد گرفت؛ از
این ر و در تربيت آنها سهل انگاري نكنيد ،به آنها تذكر دهيد ،آن ها را از همراهی با دوستان ناباب برحذر دارید كه رسول
صلى اهلل عليه و سلم فرموده است":شخص با دوستش شناخته می شود".
اي كسی كه سرپرستی فرزندانت را برعهده داري ،اهلل تعالی تو را به خاطر كم كاري در حق زیر دست هشدار می دهد.
پيامبر اسالم صلى اهلل عليه و سلم می فرماید":هر كس كه اهلل تعالی سرپرستی شخصی را به او واگذار كرده باشد و او در
حقش سهل انگاري كرد اهلل بهشت را بر وي حرام می كند".
خطاب به جوانان اسالم
شمار زیادي از دختران و پسران جوان این روز را جشن نمی گيرند ،اما جشن هاي را كه به همين مناسبت در رسانه ها
پخش می شود دنبال می كنند .بيم آن می رود كه این پيگيري ها به رغبت و دلبستگی به این گونه جشن ها بيانجامد كه
ثمره آن انحرافات اخالقی است كه نتيجه خوشایندي را در پی ندارد به ویژه كه می دانيم دشمنان اهلل تعالی به نقش زیاد
رسانه هاي خبري در تغيير ارزش ها و اصول و تهاجم فكري آگاه هستند و سموم خود را از طریق آن منتشر می كنند.

هر نوع عشق و محبتی كه هدف از آن معصيت اهلل تعالی باشد در روز قيامت به دشمنی مبدل می گردد كه خداوند متعال در
آیه  82سوره زخرف می فرماید":دوستی ها در آن روز به دشمنی تبدیل می شود مگر دوستی پرهيزكاران".
هر دختر و پسر جوانی كه روز عشاق را جشن می گيرد به طور حتم به آن اعتقاد دارد و در آن به انواع گناهان از جمله
شرابخواري ،شنيدن صداي شيطان دست می زند و نمازهایش را قضا می دهد .او با این كار قلبش را می ميراند و شهوتش
به هم و غم او تبدیل می شود.
دوستی ،دشمنی ،بخشش و عدم بخشش او به خاطر هوي و هوس است ،او هواي نفسانی خود را بر دوستی و خشنودي
اهلل تعالی ترجيح داده است.
بيمناک تر اینكه او در حالی از هواي نفسانی خود پيروي می كند كه نمی داند از راه ایمان منحرف شده است ،كما اینكه
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برادر و خواهر مسلمانم بدان !

پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و سلم فرمود":شهوات در شكم ها و فرج ها و گمراهی هواي نفس از ترسناک ترین چيزهایی
است كه شما باید از آن بيم داشته باشيد".
فضيل بن عياض می گوید ":از كسی كه هوي و هوس بر او چيره شد و از شهوات پيروي كرد اسباب توفيق الهی قطع می
شود".
اینها تذكراتی بود تا ما از راه كسانی كه خداوند بر آنها خشم گرفته است و نيز راه گمراهان دوري گزینيم و از راه ذلت و
خواري ،حسرت و پشيمانی بپرهيزیم .اهلل تعالی در سوره فرقان می فرماید":در آن روز ستمكار هر دو دست خود را از
شدت حسرت به دندان می گيرد و می گوید :اي كاش با رسول خدا راه را برمی گزیدم ،اي كاش من فالنی را به دوستی
نمی گرفتم .بعد از آنكه قرآن به دستم رسيده بود مرا گمراه كرد؛ شيطان انسان را به رسوایی می كشد و خوار می
كند(".فرقان 02:ـ )06
بار پروردگ ارا! دوستی تو را خواستاریم و آن اعمالی را دوست داریم كه ما را به عشق و محبت تو نزدیک می كند .الها! آنچه
به من ارزانی داشته و براي من خوشایند است آن را مایه قدرتی براي دوست داشتن چيزي كه تو آن را می پسندي قرار
بده .خداوندا! دوستی خود ،فرشتگان ،پيامبران ،فرستادگان و بندگان صالح خود را نصيب من گردان و مرا از جمله كسانی
قرار بده كه تو را ،فرشتگانت را ،پيامبران و فرستادگانت را و بندگان صالحت را دوست دارد .آفریدگارا! قلب مرا با دوستی
خود زنده گردان و مرا طوري قرار بده كه دوست داري؛ بار الها! مرا به گونه اي تغيير ده كه همه قلب من از محبت تو پر
شود و همه تالشم جلب رضایت تو باشد ،پروردگارا همه دوستی و محبت مرا براي خودت قرار بده و تمام تالشم را براي
كسب رضایتت مبذول دار.
و صلی اهلل علی نبينا و حبينا و رسولنا و قرة اعيننا محمد و علی آله و صحبه اجمعين.
نویسنده :محمد بن عبد العزیز حارثی
مصدر :سایت نوار اسالم www.IslamTape.Com

مترجم :ام طه ناوي
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تقویم تاریخ
تأسيس حكومت فاطميان در مصر
( 1ربيع االخر  062ه ق –  626/10/01م).
فرقه شيعی اسماعيلی باطنی فعال ترین فرقه شيعی براي انتشار دعوت خود بود .اسماعيليان تالش می كردند با افزودن بر
پيروان خود به تدریج یک خال فت علوي بوجود آورده و از طریق آن مذهب شيعی اسماعيلی باطنی خود را در جهان اسالم
نشر دهند .در نيمه قرن سوم هجري امام اسماعيليه ،چهار داعی داشت .دو نفر در مغرب آفریقا به نامهاي حلوانی و
ابوسفيان و دونفر در یمن به نامهاي ابن حوشب و ابو عبداهلل شيعی .این ابوعبداهلل مهمترین داعيان اسماعيلی به شمار می
رفت .وي موسس حقيقی دولت فاطمی محسوب می شود .چنانكه ابومسلم خراسانی موسس حقيقی دولت عباسيان به
شمار می رود .جالب است كه هر دوي آنها یک سرنوشت پيدا كردند هم ابومسلم و هم ابوعبداهلل به دست سرور خودشان
به قتل رسيدند!!
ب عد از وفات داعيان مغرب یعنی ابوسفيان و حلوانی ،امام مهدي امام اسماعيليان از ابوعبداهلل خواست كه به مغرب برود و
مرحله جدید دعوت اسماعيليان را آغاز كند .مرحله جدید آن بود كه آشكارا مردم را به اسماعيليه دعوت دهند و پيروان خود
را براي شورش بسيج و مسلح نمایند .متعاقب آن ابوعبداهلل هم به مكه رفت و در موسم حج با حجاجی از قبيله بربر كتافه
دیدار كرد و با تظاهر به زهدا و تقوا خود را به آنها نزدیک كرد .آن بربرها هم او را گرامی داشته و طرفدارش شدند و همراه
گروه خود كردند .و در سفر بازگشت او را با خود به مغرب بردند .او در سال  066ه وارد مغرب شد و تا سال  061قبایل
بربر را به سوي اسماعيليان دعوت داده و آنها را براي بيعت با امام مهدي و نصرت اهل بيت فراخواند .وقتی كه پيروان وي
زیاد شدند مرحله بسيج و تجهيز سپاه خود را آغاز كرد و از سال  061ه جنگ را آغاز كرد .تا سال  062ه شهرهاي زیادي
را در مغرب و شمال آفریقا به تصرف خود درآورد .حكومتهاي زیادي از قبيل بنی مدرار در سجلماسه و بنی رستم در تاهرت
و بنی اغلب در تونس را برانداخت .پس از آن مهدي از محل اقامت خود در سلميه شام به مغرب آمد و به ابوعبداهلل ملحق
شد .وي در  1ربيع االخر  062ه به همراه ابوعبداهلل وارد شهررقاده تونس شد و از منبر جامع آن سقوط سلسله بنی اغلب
و قيام دولت خالفت فاطمی را اعالم كرد .وي از همان روز خود را اميرالمومنين عبيداهلل مهدي ناميد)1(.
مترجم :ابو یحيی
----------------( )1الكامل فی التاریخ ،البدایه و النهاي ،المنتظم فی التاریخ ،تاریخ مصر االسالميه ج  ،1النجوم الزاهد اتعاظ الحنفا،
السلوک مقریزي

اعدام استاد سيد قطب
(زمان 11 :ربيع االخر  1165ه –  1آگوست  1688م).
صاحب تسير مشهور «فی ظالل القرآن» و مؤلف مجموعه كتب فكري و اندیشه اي كه بر بسياري از جنبشها و جماعتهاي
اسالمگراي معاصر تأثير گذاشته ،استاد ادیب سيد قطب ابراهيم در سال  1101ه برابر با  1628م .در روستاي «موشه» از
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مصدر :سایت دایرة المعارف شبكه اسالمی www.Islamwebpedia.com

توابع استان آسيوط در صعيد مصر به دنيا آمد .در سال  1116ه براي ادامه تحصيل به قاهره رفت و در سال  1150ه با
دریافت ليسانس ادبيات از دانشگاه قاهره فارغ التحصيل شد .وي تحت تأثير مكتب ادبی «العقاد» قرار داشت و پس از
فراعت از تحصيل بعنوان معلم در روستاها و شهرهاي زیادي خدمت كرد .در سال  1186ه ق مطابق 1616م .وزارت
معارف مصر وي را همراه عده اي دیگر براي مطالعه در خصوص روشهاي آموزش و پرورش در آمریكا به آن كشور اعزام
كرد .سيد قطب دو سال در آمریكا بود سپس برگشت و در وزارت معارف به سرعت ترقی كرده و به مقامات عاليه رسيد و
به مقام كفيل وزارت معارف ارتقاء یافت .ولی در سال  1120ه چند ماه پس از انقالب ژوئن ،از مقام خود استعفا كرد.
سال بعد ،پس از آنكه رسما به جنبش اخوان المسلمين پيوست ،سردبير مجله اخوان المسلمين ،ارگان این حزب شد .سيد
قبل از آن هم با این جنبش همدل و همفكر بود و پرشور و پر حرارت خواستار اصالح جامعه براساس اسالم و اخالق بود و
بدان دعوت می كرد .در سال  1182ه سيد قطب كه از طرفداران مكتب ادبی «العقاد» به شمار می رفت از آن كناره گيري
كرده و به اسالم و ادبيات و اخالق و آداب اسالمی و نشر آن متمایل شد .سيد قطب اولين كسی بودكه حركت اخوان و
الدعوه را با عقيده اسالمی مرتبط كرد ،در واقع سيد بود كه بعد اصيل و عميق عقائدي را وارد جنبش اسالمگرایی معاصر
كرد و با شدت و صراحت تمام درباره اوضاع جوامع اسالمی گفت و نوشت و دوري این جوامع را از روش اسالم صحيح
برمال كرد و نشان داد كه چقدر از امور و ارزشهاي جاهليت قدیم وارد زندگی و باور مسلمانان امروز شده است .وي در این
خصوص كتابها و رساله هاي مهم فراوانی نوشت از جمله« :هذا الدین ،المستقبل لهذالدین ،معالم فی الطریق ،خصائص
التصور اإلسالمی»( )1سيد قطب نخستين كسی هم بود كه توجه مسلمانان را به این سو جلب كرد كه دشمنان اسالم براي
مشوه كردن و مسخ كردن حقایق دین اسالم و تبدیل اسالم حقيقی به یک اسالم سكوالر كه كاري به زندگی و سرنوشت
مردم نداشته باشد به شدت در تالش اند .نشر این افكار و اندیشه ها در جهان باعث شدكه سيد قطب برجستگی خاصی
بين رجال اسالمی و متفكران مسلمان پيدا كند .دیگر سيد نه فقط در كشورهاي عربی و اسالمی چهره اي خاص و شناخته
شده بود بلكه در كشورهاي غير اسالمی هم با افكار اسالمگرایی خود شناخته شده بود.
پس از انقالب (افسران آزاد مصري كه به حكومت خدیوان مصر پایان داد و جمهوري عربی بوجود آمد) سيد با انقالبيون
سر سازش نداشت لذا در همان سال اول انقالب یعنی  1121ه –  1651م .دستگير و زندانی شد .دو ماه بعد آزاد شد اما
به زودي بار دیگر بازداشت و به  15سال حبس محكوم شد .آنگاه با ميانجی گري رئيس جمهور آن وقت عراق عبدالسالم
عارف در سال  1161ه –  1681م .براي معالجه آزاد شد زیرا كه در آن موقع سيد بيمار بود اما نه ماه دیگر به اتهام تالش
براي براندازي نظام حاكم مصر دستگير شد و در دادگاه به اعدام محكوم شد .متعاقب آن سيل تلگرافها و درخواستها از
سوي روسا و پادشاهان و مسووالن كشورهاي اسالمی از سراسر جهان اسالم به سوي مصر سرازیر شد كه از نظام حاكم
مصر می خواستند سيد قطب را آزاد كند .علماي اسالم از قبيل ابن باز رحمه اهلل مفتی عام عربستان از حاكمان مصر
خواستند كه سيد را عفو كند .ولی مع األسف رئيس جمهور مصر جمال عبدالناصر این درخواستها را نپذیرفت و سيد در
صبحگاه روز دوشنبه  11ربيع االخر  1165ه برابر آگوست  1688اعدام شد .قبل از اعدام از وي خواسته بودند كه نامه اي
گفت « :این انگشت سبابه كه در نماز به وحدانيت خدا شهادت داده ،هرگز نمی پذیرد كه حتی یک كلمه در تمجيد از حاكمی
طاغوت و ظالم بنویسد ».قابل ذكر است كه سيد قطب از جمله شخصيتهایی است كه بگو مگوهاي بسياري در اطراف وي
برپاشده ،عده اي در تعریف از وي غلو كرده و عده اي دیگر در حد افراط وي را نكوهش كرده و انتقاد كرده اند .گروهی به
شدت به وي دل بسته و نسبت به وي تعصب می ورزند و گروهی دیگر در دشمنی با وي تعصب دارند .حقيقت آن است كه
او هم یكی از رجال اسالمی است كه درباره وي هم همان قاعده معروف اهل سنت صادق است .چنانكه براي هيچ كس بعد
از پيامبران عليهم السالم قائل به عصمت نيستيم بلكه معتقدیم كالم هر كسی هم قابل قبول است و هم می توان با دليل
نپذیرفت .البته سيد قطب از علماي متخصص علوم اسالمی نبوده است و اشتباهات و لغزشهایی كه در كتابهاي وي دیده
می شودكه در مقایسه با فضائل و خوبی هاو فواید این كتابها چيزي نيست .شایسته آن است كه از لغزشها و خطاها به
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در تعریف و تمجيد از رهبري مصر بنویسد و تقاضاي عفو كند .ولی سيد جمله اي گفت كه برصفحه تاریخ ماندگار شد.

خاطر خوبی ها و فواید آنها چشم پوشی كنيم .و واقعيت دیگر درباره شخصيت سيد قطب آن است كه وي از همه اتهاماتی
كه به وي زده شده از قبيل اینكه وي را متهم به تعطيل صفات خدا كرده یا متهمش كرده اند كه مسلمانان را تكفير كرده یا
اینكه جاهل بوده ،وي از همه این اتهامات مبرا می باشد .بعالوه خاتمه وي كه به دست یک حاكم طاغوت اعدام شد
بهترین دليل شخصيت نيک وي می باشد .نهایتا اینكه خداوند خودش از هر كسی به احوال بندگانش و عاقبت آنها آگاه تر
است.
مترجم :ابو یحيی
-----------------( )1نگاه كنيد :ثوره یلوي امریكيه (انقالب آمریكایی ژوئن) التاریخ االسالمی ثوره یولوي اثر رافعی
مصدر :سایت دایرة المعارف شبكه اسالمی www.Islamwebpedia.com

وفات بركاي خان؛ نخستين پادشاه مسلمان مغول
( 15ربيع اآلخر  885ق 1082/1/02 -م).
بركاي خان نخستين پادشاه مغول است كه اسالم آورده است .او ابوالمعالی ناصرالدین بركاي خان( )1پسر جوجی پسر
چنگيزخان مغول نخستين كس از فرزندان چنگيز است كه اسالم آورده است .بركاي هنگامی كه از شهر «قره قروم»
پایتخت مغوالن ،باز می گشت در شهر بخارا اسالم آورد .چنگيز خان قبل از مرگ ،قلمرو وسيع خود را بين چهار فرزندش
تقسيم كرد .اسياي مركزي و روسيه را به فرزندان جوجی داد زیرا خود جوجی قبل از مرگ پدرش مرده بود .سرزمين
فرمانروایی فرزندان جوجی را «اردوي زرین» می ناميدند .همه خانات مغول تابع خان بزرگ بودندكه در شهر قره قورم -كه
در كشور مغولستان كنونی قرار دارد -اقامت داشت  .هر گاه خان بزرگ وفات می یافت خوانين مغول در قره قورم جمع
شده و كسی دیگر از خاندان چنگيز را به عنوان خان بزرگ انتخاب می كردند .در سرزمين اردوي زرین «باتو» برادر بزرگتر
بركاي فرمانروا بود .در آن هنگام قرار بود خانی دیگر بر كرسی خان بزرگ بنشيند و بركاي براي حضور در آن مراسم رفته
بود .در بازگشت در شهر بخارا با یكی از علما مالقات كرد و بالفاصله اسالم آورد .یكی از همسران جوجی پدر بركاي
«رسالت دختر خوارزم شاه» بود كه پس از تصرف قلمرو خوارزمشاهيان بوسيله مغوالن به اسارت در آمده و همسر جوجی
شده بود .بركاي او را در منزل پدرش دیده بود و از وي متأثر بود لذا پس از مالقات با آن عالم ،خيلی زود اسالم آورد.
اسالم آوردن بركاي در سال  816ق .پيروزي بزرگی براي اسالم و مسلمين و هم براي خود مغوالن بود.
سلطان بركاي خان در سال  851ق رهبر مغوالن اردوي زرین شد و با اسالم آوردن وي گروه بزرگی از مغوالن ارودي
پایبندعقيده توالو تبرا بود كه ما نمونه آنرا در بسياري از مسلمانان امروز نمی بينيم .بركاي خان نقش بزرگی در خدمت به
اسالم و مقابله با طاغوت بزرگ مغولی ،هوالكو -ایلخان ایران كه دشمن سرسخت اسالم و مسلمين بود -داشت .بركاي
سالها می كوشيد كه از حمله مغوالن به بغداد جلوگيري كند و بارها با هوالكو جنگيد تا حمله وي به بغداد را به تأخير اندازد.
پيروزي هاي وي بر هوالكو باعث تضعيف قدرت و شوكت هوالكو در بين مغوالن شد و منجر به بيماري صرع در هوالكو
شد .از سوي دیگر بركاي خان تالش م ی كرد كه وحدت مغوالن بت پرست را از بين ببرد و در بين آنها براي جانشينی خان
بزرگ اختالف اندازد .از آن طرف روابط برادرانه و صميمانه اي با حكومت مماليک در مصر برقرار كرد و روابط بسيار
دوستانه اي با سلطان بيبرس فرمانرواي مماليک داشت .وي حتی قبل از سقوط بغداد با مستعصم آخرین خليفه عباسی
بيعت كرد .بركاي خان حتی با مماليک بر ضرر مغوالن همكاري می كرد و بيبرس از شدت عالقه به بركاي نام وي را بر
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زرین اسالم آوردند .او یک مسلمان واقعی بود و شدیدا به دین اسالم و سرنوشت مسلمانان اهميت می داد او آنقدر

پسر بزرگ خود نهاد .بركاي خان تا آخر حيات پر بار خودش خيرخواه اسالم و مسلمين بود .از حقوق مسلمانان دفاع می
كرد و قلبا و جسما دوستدار اسالم بود .وي شهر «سراي» را با معماري اسالمی بنا كرده و پایتخت خویش كرد .علما و فقها
را به آن شهر دعوت كرد و چنان شد كه سراي به یكی از بزرگترین شهرهاي زمان تبدیل شد.
بركاي خان سرانجام پس از عمري پر بركت در  15ربيع اآلخر سال  885ه هنگامی كه براي جنگ با اباقا پسر هوالكو به
سوي ایران در حركت بود ،درگذشت .لذا در حالی در گذشت كه نيت جهاد در راه خدارا داشت .اميد است كه با مرتبه
شهدا از دنيا رفته باشد .رحمت خدا بر وي باد.
مترجم :ابو یحيی
------------------( )1رجوع كنيد به :اطلس تاریخ اسالم ،التاریخ االسالمی ج  ،2البدایه و النهایه ،النجوم الزاهره ،شذرات الذهب ،تاریخ االیو
بيين و المماليک ،السلوک ،مفرج الكروب
مصدر :سایت دایرة المعارف شبكه اسالمی www.Islamwebpedia.com

وفات سلطان بزرگ محمود غزنوي
زمان 01 :ربيع اآلخر  101ه ق  1212/5/1م.
یكی از بزرگترین فرمانروایان اسالم -و به قولی بزرگترین سلطان مسلمان -و یكی از بزرگمردان تاریخ اسالم،پادشاه
بزرگ و مجاهد غازي ،فاتح سرزمين هند ،یمن الدوله ابوالقاسم محمود بن سبكتكين غزنوي می باشد .او سلطان غزنه ،در
افغانستان كنونی و خراسان و بيشتر فالت ایران بوده است .وسعت فتوحات او را با گسترش فتوحات اسالم در عصر طالیی
حضرت عمر رضی اهلل عنه مقایسه كرده اند .محمود غزنوي اسالم را به مناطقی برد كه قبل از آن هيچ مسلمانی به آنجا پا
نگذاشته بود .دستاوردها و خدمات وي به اسالم و مسلمين آنقدر گسترده و ارزشمند است كه او را بر فراز قله اي مرتفع در
آسمان قهرمانان و بزرگمردان قرار می دهد .از مهمترین خدمات وي می توان موارد زیر را برشمرد :از بين بردن دولت آل
بویه – بویهيان -كه حكومتی پليد و رافضی مسلک بود و در مركز و غرب ایران حكومت می كرد .پایتخت آنها در آن هنگام
شهر اصفهان بود .آل بویه از عوامل ایجاد تفرقه و تضعيف در ميان امت اسالمی بودند و حتی بعضی از رهبران آل بویه
تصميم داشتند بار دیگر ایران را به دوره پيش از اسالم به عصر ساسانی برگردانند.واز ميان برداشتن دولت سامانيان كه
ضعف و فساد به اركان آن راه یافته بود و خود به مانعی بزرگ بر سر راه اتحاد مسلمانان منطقه در برابر دشمان هندي و
تركان غير مسلمان تبدیل شده بودند.
را ميان آنها رواج داد .اسالم آوردن غوریان ،پيروزي بزرگی براي اسالم محسوب می شد زیرا ایشان جنگ جویانی
قدرتمند بودند و بارها اسالم را یاري كردند و بعداز انحطاط و زوال غزنویان ،پرچم جهاد را به دست گرفتند.
از دیگر اقدامات سلطان محمود مبارزه با عقاید باطل و فرقه هاي گمراه بویژه اسماعيليان فاطمی و قرمطيان و جهميان بود.
محمود ،داعی بزرگ فاطميان ،قاهرتی ،را كشت و قاطر او را به قاضی القضاه شافعيان ،ابوعبداهلل هروي هدیه داد .او
گروههاي قرمطی كه در شمال هند پراكنده بودند را تعقيب و از بين برد .و رئيس قرمطيان بنام «ابوالفتوح داود» را دستگير
و اعدام كرد .و چنان شد كه در مملكت محمود مجالی براي فرقه هاي منحرف و مبتدع -كه از عقيده اهل سنت و جماعت
خارج بودند -باقی نماند .وي با خليفه عباسی مكاتبه داشت و به وي ارادت داشت و فرمانش می برد.
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سلطان محمود ،قبایل غوري كه در كوهستانهاي ميان هرات و با ميان در مركز افغانستان می زیستند را مطيع كرده و اسالم

اما بزرگترین برگ كارنامه سلطان محمود،فتوحات گسترده وي در سرزمين هند و خاصه در شمال هند بود .با پيروزي
درخشان محمود بر پادشاه هند «گوپال» در جنگ برشور به سال  160ه ق فتوحات هند آغاز شدو پيوسته تا سال  115ه
ادامه داشت .سلطان محمود هر سال دو سفر جنگی به هند داشت :غزاي تابستانه و غزاي زمستانه ،در این مدت وي
توانست كه تمام شمال هند را فتح كند و مولتان و كشمير را زیر پرچم اسالم آورد .سلطان محمود ،معبد سومنات كه
بزرگترین معابد هندوها بود را ویران كرد و غنایم فراوانی بدست آورد .آثار و ميراثی كه از محمود در هند باقی مانده،
اصالت و ماهيت جهادي حمالت سلطان محمود را نشان می دهد .محمود در این سالها توانست سند و پنجاب و حوزه رود
گنگ تا حدود بنگال را تصرف نماید .مسلمانان از زمان صحابه تا آن وقت ،شاهد چنين فتوحات درخشانی براي اسالم
نبوده بودند .آنچه درباره اخالق و ویژگی هاي سلطان محمود باید گفت این است كه وي بسيار متدین و پاكدامن بود .از
گناهان و گنهكاران دوري می جست .هيچ كس را یاراي آن نبود كه عالنيه به فسق و فجور بپردازد .صالحان و علماء و اهل
حدیث را دوست می داشت و از متكلمين بویژه معتزله و اشاعره دوري می كرد .عدالت و نيكوكاري را دوست داشت .و
سرانجام پس از عمري تالش براي اسالم در سپيده دم  01ربيع اآلخر سال  101ه ق در گذشت خدایش بيامرزاد.
برگرفته از :سير اعالم النبال ،وفيات االعيان ،الكامل فی التاریخ ،البدایه و النهایه ،المنتظم ،اطلس تاریخ اسالم،ابطال سقطوا
من الذاكره
مترجم:ابویحيی
مصدر :سایت دایرة المعارف شبكه اسالمی www.Islamwebpedia.com

تولد شيخ المحدثين محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز ذهبی
در  1ربيع الثانی  821ق.
محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز ذهبی ،شمس الدین ،ابو عبد اهلل :حافظ ،مورخ ،عالمة محقق .تركمانی االصل ،از اهل
ميافارقين .مولد ووفات وي در دمشق .در قاهره رحل اقامت گزید و بسياري از سرزمينها را گشت ،و در سال  211هـ .نابينا
شد .تصانيفش بسيار زیاد است و به هزار تأليف می رسد .از آن جمله " :دول االسالم ـ چاپ" در دو جزء ،و " المشتبه فی
االسماء واالنساب ،والكنىَ وااللقاب ـ چاپ" و " والعباب ـ خطی" در تاریخ ،و " تاریخ االسالم الكبير ـ  ،و " سير اعالم
النبالء ـ چاپ" و " تذكرة الحفاظ ـ چاپ" در چهار جزء ،و " الكاشف ـ " در تراجم رجال حدیث ،و " العبر فی خبر من غبر
ـ چاپ" در پنج جزء ،و " طبقات القراء ـ چاپ" و " االمامة الكبرىَ ـ خطی" و " الكبائر ـ چاپ"  ،و " ميزان االعتدال فی نقد
الرجال ـ چاپ"  ،و " المختصر المحتاج اليه من تاریخ الدبيثی ـ چاپ" ،و " معجم شيوخ خود وي ـ خطی" و " المقتنىَ فی
دو جز ،در رجال حدیث .و " الرواة الثقات ـ چاپ" رساله ،و " الطب النبوي ـ چاپ" و " المرتجل فی الكنىَ ـ خطی" و "
زغل العلم ـ چاپ" رساله ،و " المستدرک علىَ مستدرک الحاكم ـ چاپ" در حدیث ،و " اهل المائة فصاعدا ـ چاپ" و " ذكر
من اشتهر بكنيته من االعيان ـ خطی" رساله وبسياري از كتابها را به صورت اختصار درآورده است.
وفات وليد بن عبدالملک اموي
در پانزدهم جمادي اآلخر سال  68هجري قمري
مصدر :سایت دایرة المعارف شبكه اسالمی www.Islamwebpedia.com
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الكنىَ ـ خطی" و " االعالم بوفيات االعالم ـ خطی" و " تجرید اسماء الصحابة ـ چاپ" در دو مجلد ،و " المغنی ـ چاپ" در

وليد بن عبدالملک (دوران خالفت از  68- 68هجري)
 -)1اسم ،كنيه و خالصهاي از زندگی او
او وليد پسر عبدالملک پسر مروان بن حكم بود ،كنيه اش ابو العباس بود ،هنگامی كه پدرش در قيد حيات بود ،با او بيعت
كرده شد.
قدي بلند ،و رنگ صورتش گندمگون بود ،و هيكلش زشت به نظر می رسيد ،پيري و فرسودگی بر او نمایان بود.
مال دوست و دنيا دوست بود ،و علمش اندک و قليل بود .اهتمامش بيشتر به ساخت و ساز و بناء كردن بود ،مسجد جامع
بنی اميه بدست او ساخته شد ،و مسجد رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم را توسعه داد.
دوران خالفت عبدالملک ،را عصر طالیی دولت اموي می نامند ،رزق و روزي در بالد افزایش یافت ،بالد اندلس و سند و
ماوراء النهر به دست مسلمين فتح شد .خود او نيز در عهد پدرش ،بارها در غزوات عليه روم شركت داشت ،اما این غزوات
نفعی چندانی عاید آنها نكرد ،بلكه مقدماتی براي فتوحات این عصر بود.
وليد بن عبدالملک فریضه حج را انجام داد ،و هر سه روز ،یكبار قرآن را ختم می كرد؛ گفته و در رمضان  12بار قرآن را
ختم می كرد.
در او ابهت و جبروت ملوكيت دیده می شد ،به فقراء و ایتام و درماندگان رسيدگی داشت ،و اوضاع آنها را مورد بررسی قرار
می داد.
وقتی عبدالملک بن مروان  ،در سال  68هجري دار فانی را وداع گفت ،فرزندش وليد ،امور خالفت را برعهده گرفت.
 -)0مهمترین كارها در عهد وليد بن عبدالملک:
أ) -توسعه مسجد نبوي:
همان طور كه گفتيم ،وليد بن عبدالملک از مشهور ترین خلفاء بنی اميه ،در ساخت و ساز ،و عمران بوده است .مورخان او را
مهندس بنی اميه می دانند.
وليد بن عبدالملک بعد از به خالفت رسيدنش ،اراده كرد تا مسجد رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم ،در حدي وسيع و بزرگ
توسعه دهد ،او در توسعه مسجد ،اتاق امهات المؤمنين و اتاق فاطمه و اتاق عائشه -رضی اهلل عنهن -را جزء مسجد قرار
داد .در آن زمان دیوار بعضی از این حجره ها به خاطر قدیمی بودن ،در حال ریزش و فروپاشی بودند .وقتی این خبر به
گوش والی مدینه عمر بن عبدالعزیز رسيد ،او فقهاء مدینه را جمع كرده ،و آنها را از عمل وليد در توسعه مسجد نبوي با
خبر ساخت .فقهاء مدینه مخالف هر نوع تخریب در حجره هاي امهات المرمنين بودند ،آنها بر این بودند ،كه این اتاق ها
باید باقی بماند ،تا حجاج و زائران ،از آن درس عبرت گرفته ،وزهد و ورع رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم را با چشمان خود
ببينند.
بن عبدالملک نامه نوشت ،و او را از فتواي فقهاء با خبر ساخت .و نقل شده است كه سعيد بن مسيب مخالف داخل كردن
حجره عائشه به درون مسجد بود ،ترس از اینكه ،مبادا قبر را به عنوان مسجد بگيرند.
همچنين وليد به عمر بن عبدالعزیز دستور داد ،تا طرق و راههاي مدینه را براي رفت و آمد هموار سازد؛ و در مدینه چاه ها و
منبع هایی براي تأمين آب آن حفر كند.
ب)  -بناي مسجد اموي در دمشق:
ابن كثير می گوید :در سال  68هجري ،بناي مسجد جامع اموي به دست بانی آن وليد بن عبدالملک پایان یافت .در اصل
این مكان در قدیم معبد یونانيان بود ،سپس نصاري بعد از غلبه كردن بر بالد شام ،آن معبد را به كليسا تبدیل كردند ،تا
اینكه مسلمين وارد این منطقه شدند ،و مردم دمشق به دین اسالم گرویدند .و در عهد وليد بن عبدالملک این كليسا
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و اجازه دادند ،بگونه ي تعمير شود ،كه فقط از تخریب باز ماند .در همين حال عمر بن عبدالعزیز كه والی مدینه بود ،به وليد

بازسازي شده و به مسجد تبدیل شد .وليد دستور داد :تا هر نوع آثار مسيحيت كه در كليسا باقی مانده بود ،از آنجا خارج
سازند ،او در مقابل این كار ،عطایاي با ارزشی به نصاري داد ،و آنها را راضی ساخت .وليد براي ساخت این مسجد،
مهندسين و كارگران زیادي به كار گرفت.
ج) -ساخت بيمارستان و درمانگاه در عهد وليد بن عبدالملک
خليفه ،وليد بن عبدالملک ،اولين كسی بود ،كه مكانی خاص مجروحين و زخمی شدگان بنا كرد ،این مكان ،كه شبيه
بيمارستان امروزي بود ،زخمی شدگان تحت مداوا و معالجه قرار می گرفتند .مورخان و تاریخ نویسان بر این اتفاق كردند،
كه او اولين كسی بود ،كه بيمارستان را در بالد اسالمی بنا كرد ،وليد هزینه مداوا و معالجه ي مساكين و فقراء را نيز تأمين
می كرد ،و براي این كار ،افرادي را مسئول قرار داده بود .اولين بيمارستان دولت اموي در سال  66هجري ساخته شد.
 -)1وليد بن عبدالملک و قرآن كریم
یكی از ویژگيهاي خلفاء اموي ،اهتمامشان به تالوت و خفظ قرآن بود ،و هر چند وقت ،آن را ختم می كردند .وليد هم یكی از
آنها بود ،كه حب قرآن و تالوتش در دلش جا گرفته بود .و هر سه روز یک بار قرآن را ختم می كرد.
از ابراهيم بن أبی عبلة روایت شده است :كه فرمود :رحمه اهلل الوليد ،امثال او كجا هستند؟ مسجد دمشق را بنا كرد؛ به من
قطعه هاي از نقره عطا كرد ،تا به قراء بيت المقدس بدهم.
 -)1أم البنين همسر وليد بن عبدالملک
ام البنين دختر عبدالعزیز بن مروان ،و خواهر عمر بن عبدالعزیز ،یكی از زنان نمونه و صالح در آن عصر به شمار می رفت.
ابوزرعه می فرماید :ام البنين دائما زبانش مشغول به ذكر اهلل ،و قلبش متصل به كتاب اهلل بود ،صحبگاه و شامگاه مشغول
تالوت قرآن بود.
او در تالوت قرآن با همسرش وليد مسابقه می داد .ابن جوزي-رحمه اهلل -در باره ام البنين می گوید :او در هر جمعه برده
اي را در راه خدا آزاد می كرد .ورع و خوف این تابعی ،در حد بسيار باال بود ،هر مال و هدیه اي را قبول نمی كرد ،در آن می
نگریست ،كه آیا آن از راه حالل به دست آمده است یا حرام!
او در جود و كرم هم از دیگران سبقت گرفته بود ،و هر چند وقت زنان را به خانه ي خود دعوت می كرد ،و به آنها لباس
هاي زیبا و عطایاي با ارزش می داد .ام البنين ،بخل را مذمت می كرد ،و در مذمت شان اشعاري از او نقل شده است.
 )5فتوحات درعهد وليد بن عبدالملک
محمود شاكر در كتاب تاریخ اسالمی می گوید :فتوحات در عهد وليد بن عبدالملک بسيار عظيم بوده است ،و نمی توان آن
را مقایسه كرد ،مگر با عهد عمر بن خطاب و عثمان بن عفان رضی اهلل عنهما .این فتوحات در جهت هاي مختلفی ادامه
داشته است.
أ)  -فتوحات جبهه ي غربی
مسلمين در جبهه ي غربی با بالد روم ،جهاد می كردند ،و فرماندهی آن بر عهده مسلمة بن عبدالملک بود ،مسلمون در این
از طرف دیگر در جهاد از طریق دریا ،دو جزیره ي صقليه و ميورقه ،در سال  66هجري فتح كردند ،و پرچم اسالم را در آن
بر افراشتند.
باز در همين جبهه ،مسلمين توانستند به فرماندهی موسی بن نضير ،فتوحات مهی را در افریقا و اراضی مغرب بدست آورند؛
بالد "بربر" در همان ایام توسط مسلمين به دین اسالم مشرف شدند .مسلمين در مدت بسيار كوتاهی عدل و امنيت را در
افریقا و بالد مغرب برقرار ساختند ،رفتار و اخالق آنها ،جاذبه ي عجيبی داشت ،و سبب شد ،تا قشرهاي و نژاد هاي مختلف،
فوج فوج و گروه گروه به دین اسالم نائل شوند .هدف واالي آنها كه نشر دین اسالم ،و كسب رضاي سبحانه و تعالی بود،
آنها را به قله ي افتخار و عزت رساند.
ب) فتح اندلس و تالشهاي طارق بن زیاد و موسی بن نضير
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جبهه فتوحاتی كسب كرده ،و توانستند تا آن روز،یعنی سال  61هجري ،خود را به خليج قسطنطنيه برسانند.

فتح اندلس یكی از افتخارات بزرگ دولت اموي ،و در رأس آن ،وليد بن عبدالملک است ،كه این فتح بزرگ در عهد او
صورت گرفت.
داستان فتح اندلس ،و رشادتهاي لشكر مسلمين ،از جمله طارق بن زیاد ،نسل به نسل ،و سينه به سينه به آیندگان منتقل
شده است ،تا قدرت و اقتدار اسالم در دل نسل هاي آینده باقی بماند.
ان شاء اهلل به خاطر اهميت این فتح ،ما آن را در یک مقاله ي جداگانه مورد بررسی قرار می دهيم .و در اینجا فقط اشاره
كلی به این فتح می كنيم.
موسی بن نضير بعد از فتح بالد افریقا و مغرب ،از حركت باز نيایستاد ،و مقدمات فتح بالد اندلس را فراهم كرد ،او با انتشار
دادن دین اسالم و عمل جهاد در راه خدا توانست ،از بالد تازه مسلمان شده ،نيروهاي زیادي را جذب سپاه مسلمين سازد.
فساد و ظلم حكام در بالد اندلس ،سبب شد ،تا انگيزه فتح در موسی بن نضير بيشتر شود ،او براي شروع این فتح در طی
نامه ي از وليد بن عبدالملک اجازه گرفت.
موسی بن نضير بعد از رسيدن پاسخ ،از جانب وليد؛ به طارق بن زیاد كه موال (به دست او آزاد شد) و یكی از نيروهاي
مخلص او بود ،دستور داد تا براي فتح بالد اندلس حركت كند.
طارق بن زیاد با لشكرش بر كشتی سوار شده ،و از "سبته" به سوي جزیره ي خضراء حركت كرد؛ سپس بر كوهی كه
امروز به اسم "جبل الطارق" می خوانند ،باال رفته ،و در آنجا لشكر خود را صف آرایی كرد .همراه او تقریبا  10222جنگجو
بودند كه اكثر انها از بالد بربر بودند ،ناگفته نماند كه خود طارق بن زیاد نيز بربري بود.
طارق در باالي كوه براي لشكر خود ،خطبه ي بليغی ایراد كرد ،و آنها را به ثبات و شجاعت در ميدان نبرد تشویق كرد.
سخنان بليغ او در روحيه ي سپاه مسلمين تاثير زیادي گذاشت ،سپس از كوه پایين آمده و توانستند این جزیره را فتح
كنند.
ذریق حاكم وقت ،وقتی از غزوات طارق با خبر شد ،بيش از صد هزار جنگجو ،را آماده ي مقابله با او ساخت؛ از طرف دیگر
وقتی طارق متوجه آمادگی آنها شد ،به موسی بن نضير نامه نوشت ،و از او طلب كمک كرد.
موسی بن نضير در پی طلب طارق 5222 ،جنگجوي دیگر ،را عازم جهاد كرد ،او دو نفر كه ،از جغرافياي منطقه آشنایی
كامل داشتند ،را براي طارق بن زیاد فرستاد.
طارق با ایمان قوي و جهد بسيار توانست ،در كنار رودخانه "لكه" بر ذریق غلبه كند ،و او را شكست دهد .او بعد از شكست
ذریق به شهر "استجه" رفته ،و آنجا را نيز به تصرف خود در آورد .بعد از این فتوحات جيش هاي مسلمين به قسمتهاي
مختلف تقسيم شده ،و به سوي شهرهاي قرطبه ،مالقه ،تدمير ،طليطله و  ...روانه شده ،و معظم آنها را فتح كردند.
موسی بن نضير در رمضان سال  61هجري همراه با جمعی زیاد ،وارد شهر "ابن سليم" شده و آنجا را فتح كرد؛ سپس به
سوي "قرمونه" كه یكی از زیباترین شهرهاي اندلس بود؛ حركت كرده ،و آنجا هم در شب فتح كردند.
لشكر اسالم به همين ترتيب شهر هاي "اشبيله" و "مارده" را در سال  61هجري فتح كردند .
چيز مانند ایمان واالي فرماندهان ارتش ،در این فتح تأثير گذار نبود .مسلمانان در این فتح عظيم غنائم بزرگی از جواهرات
و یاقوت و طال و نقره و  ...به دست آوردند.
ج) -فتح بالد ماوراء النهر و بالد سند
مسلمانان در جبهه شرقی نيز مشغول جهاد بودند ،اصال جهاد و نشر دین اسالم با خون و گوشت آنها یكی شده بود ،هيچ
هدفی جزء انتشار توحيد و یكتاپرستی ،و رضایت سبحانه و تعالی نداشتند.
لشكر مسلمين در بالد ما وراء النهر در طی سالهاي  62تا  68مشغول جهاد در راه خدا بودند ،اكثر بالد ماوراء النهر در طی
این سالها ،به دست مسلمين فتح شده ،و عدل و امنيت و طمأنينه در آن بالد بر قرار شد .رهبري این جبهه بر عهده قتيبه
بن مسلم الباهلی بود .مسلمين در این پيشروي تا مرز چين جلو رفته؛ و دولت چين را به ترس و هراس انداختند.
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و بدینوسيله جميع بالد اندلس ،و شمال افریقا ،یكی پس از دیگري فتح شد .و لشكر اسالم تا وسط اروپا جلو رفت .هيچ

از طرف دیگر محمد بن القاسم الثقفی با كشتن "داهر" پادشاه بالد سند ،توانست در طی سالهاي  62تا  61هجري  ،اكثر
آن مناطق را فتح كرده ،و پرچم اسالم را در آنجا بيافرازد.
 -)8وفات وليد بن عبدالملک:
وليد بن عبد الملک در طی ایام خالفتش ،كه بيشتر از  12سال تجاوز نكرد ،موفقيتهاي بزرگی كسب كرد .مورخان عصر او
را طالیی می نامند .در این عصر دولت اموي در اوج پيشرفت خود قرار گرفته بود و حركتهاي عمرانی و حضاري به نحو
احسن ،رو به رشد بود .دروس و حلقات درس در مساجد رو به فزونی بود.
سر انجام وليد بن عبدالملک بعد از كسب این همه افتخارات در عصرش ،در  15جمادي اآلخر سال  68هجري مصادف با
 215ميالدي دار فانی را وداع گفت.
مراجع و مصادر :
- 1الدولة األمویة_ تأليف دكتر علی محمد صالبی
 -0سير أعالم النبالء  -تأليف  :الذهبی  -تحقيق شعيب األرناؤوط
 -1سایت موسوعة األسرة المسلمة التاریخ اإلسالمی -موسوعة الحرة  -اسالم أون الین
 -1تاریخ اإلسالم السياسی والدینی والثقافی واالجتماعی  -تأليف  :دكتر حسن ابراهيم حسن
 -5البدایة و النهایة  -ابن كثير
 -8التاریخ اإلسالمی  -تأليف محمود شاكر
ترجمه و تحقيق  :أبو أنس
مصدر :سایت دایرة المعارف شبكه اسالمی www.Islamwebpedia.com
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اخبار مهم
ترور ناجوانمردانه یكی از علماي اهل سنت در زاهدان
شنبه 11 ,بهمن 1161
"مولوي عبداهلل براهویی" ،یكی از علماي اهل سنت زاهدان،
روز جمعه ( 11بهمن  )1161توسط افراد ناشناس ترور شده و
به شهادت رسيد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنی آنالین ،تعدادي افراد
مسلح ناشناس ،دیروز جمعه ( 11بهمن  )1161در یک اقدام
تروریستی و ناجوانمردانه" ،مولوي عبداهلل براهویی" ،امام
جماعت یكی از مساجد شهر زاهدان را ترور كرده و به شهادت
رساندند.
افراد مسلح كه سوار بر یک خودروي سواري بودند ،با
تيراندازي به سوي خودروي این مولوي جوان ،وي را به شهادت
رساندند.
گفتنی است شهيد مولوي عبداهلل براهویی ،عالوه بر تدریس در
چند مكتب سطح شهر زاهدان ،امامت یكی از مساجد اهل سنت
واقع در خيابان بدر زاهدان را نيز بر عهده داشت و به تعليم
قرآن و آموزش احكام دینی به فرزندان مسلمان مشغول بود.
نماز جنازه ایشان عصر روز شنبه ( 11بهمن) با حضور جمع كثيري از علما ،طالب و عموم مردم در مسجد جامع مكی
زاهدان به امامت شيخ االسالم موالنا عبدالحميد اقامه گردید.
موالنا عبدالحميد در سخنانی كوتاه ،ضمن محكوميت شدید این عمل بزدالنه ،آن را اقدامی "تروریستی" و "ناجوانمردانه"
توصيف كرد و از مسئولين قضایی و امنيتی خواست تا این موضوع را هر چه سریعتر پيگيري و عوامل این اقدام تروریستی
را شناسایی و دستگير نمایند.

شيخ االزهر خواستار رعایت حقوق اهل سنت در ایران شد
چهارشنبه 16 ,بهمن 1161
شيخ االزهر در دیدار با محمود احمدي نژاد ،جمهوري اسالمی ایران را به رعایت حقوق اهل سنت توصيه نمود.
شيخ "احمد الطيب"  ،در دیدار با رئيس جمهور كشورمان ،كه براي شركت در دوازدهمين اجالس سران سازمان
همكاري هاي اسالمی به مصر سفر كرده است ،با بيانيه شدیداللحنی خواستار اعطاي حقوق كامل جامعه اهل سنت ایران و
همچنين احترام به مقدسات اهل سنت شد.
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مصدر :سایت سنی آنالین www.Sunnionline.us

شيخ احمد الطيب ''بر لزوم تالش براي اعطاي حقوق كامل
شهروندي جامعه اهل سنت ایران'' تاكيد كرد.
رئيس دانشگاه االزهر همچنين "تبليغات مذهبی اهل تشيع
در كشورهاي اهل سنت" را مورد انتقاد شدید قرار داد.
"شيخ حسن الشافعی" ،یكی از مشاورین ارشد شيخ
االزهر نيز در یک كنفرانس خبري كه با حضور دكتر
احمدي نژاد برگزار شد ،احترام به مقدسات اهل سنت را
بسيار مهم و حياتی توصيف كرد و تصریح نمود« :تعرض
برخی از شيعيان به صحابه پيامبر اسالم و همسران او
غيرقابل قبول بوده و روابط بين دو كشور را مشوش می
كند».
شيخ حسن الشافعی از رئيس جمهور ایران خواست كه ''مراجع دینی ایران عليه توهين به حضرات عایشه ،ابوبكر ،عمر و
عثمان -رضی اهلل عنهم -فتوا صادر نموده و این توهينها را جرم و حرام اعالم كنند تا مسير تفاهم فراهم شود».
"هر كس به صحابه توهين كند ،مسلمان نيست"
در بخشی از سخنان دكتر احمدي نژاد در جمع اساتيد االزهر ،كه توسط سایت "تابناک" منتشر شده است ،آمده است:
« هر كس بخواهد ،در این جهت كه شيعه اي را سنی و اهل تسننی را شيعه كند ،عمل و تالش كند ،بدون شک در مسير
پيامبر اسالم (ص) نيست».
سایت تابناک همچنين آورده است« :احمدي نژاد تصریح كرد :به صراحت اعالم می كنم ،هر كس در هر كجاي دنيا به
صحابه پيامبر اسالم (ص) توهين كند ،مسلمان نيست و در مسير اسالم گام برنداشته است ،بلكه نوكر بيگانگان و بازي
خورده آنها است».
مصدر :سایت سنی آنالین www.Sunnionline.us

آغاز دوازدهمين دوره مسابقات سراسري حفظ و
قرائت قرآن كریم در زاهدان
سنى نيوز :دوازدهمين دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن كریم
در بين مدارس دینی اهل سنت كشور ،از صبح امروز در مسجد
جامع مكی زاهدان آغاز به كار كرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنی آنالین ،دوازدهمين دوره
مسابقات حفظ و قرائت قرآن كریم ،كه همه ساله در بين طالب
مدارس دینی اهل سنت كشور برگزار می شود ،با ميزبانی حوزه
علميه دارالعلوم زاهدان ،صبح امروز سه شنبه ( 01بهمن  )1161برنامه هاي خود را آغاز كرد.
در این دوره از مسابقات كه با شركت بيش از  152شركت كننده از طالب مدارس دینی سراسر كشور برگزار می شود،
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سه شنبه  10فوریه  01 - 0211بهمن 1161

شركت كنندگانی از استان هاي تهران ،كردستان ،خراسان رضوي ،خراسان جنوبی ،هرمزگان ،بوشهر ،فارس ،گلستان و
سيستان و بلوچستان در رشته هاي مختلف و در مقاطع مختلف سنی به رقابت می پردازند.
الزم به ذكر است كه این دوره از مسابقات روز پنجشنبه ( 08بهمن) به كار خود پایان خواهد داد.
گزارش تكميلی این مسابقات متعاقباً منتشر خواهد شد.
مصدر :سایت سنی نيوز www.Sunni-News.net

ساخت «مسكن حالل» در هلند ممنوع شد
11-0-0211
وزیر مسكن هلند ساخت و ساز «مسكن حالل» در این كشور را متناسب با زندگی خانواده هاي مسلمان رد كرد.
به گزارش خبرگزاري ها ،در ادامه اسالم ستيزي در هلند «استيونس ابراهام بلوک» وزیر مسكن این كشور اعالم كرد:
شركتهاي مسكن تعاونی باید جلوي ساخت و ساز مسكن حالل را در كشور بگيرند.
این درحالی است كه شركت مسكن «آیخن هارد» در آمستردام برخی خانه ها را مناسب با زندگی خانواده هاي مسلمان
ساخته اند و نام آنها «مسكن حالل» گذاشته شده است.
مسكن حالل مكانی ویژه براي وضو خانه دارد و هزینه ساخت آن  1222یورو است و بخشی از منزل  ،قسمت زنان آن از
مردان جدا است.
مصدر :سایت اخبار جهان اسالم www.Islamworldnews.com

مفتی جدید مصر انتخاب شد
11-0-0211
براي نخستين بار در تاریخ معاصر ،مفتی اعظم مصر از سوي دانشگاه اسالمی االزهر انتخاب شد .در بيانيه این دانشگاه
اسالمی آمده است كه "شاوكی ابراهيم عبدلكریم" به عنوان مفتی اعظم برگزیده شده است.
پيش بينی می شود كه محمد مرسی ریيس جمهوري مصر ،این انتخاب شيوخ ارشد الزهر را تایيد كند.
كرد.
در نشست هيات علماي االزهر براي انتخاب مفتی مصر ،كه در االزهر برگزار شد ،شوقی ابراهيم عدالكریم به عنوان مفتی
جدید مص انتخاب شد.
علی جمعه مفتی كنونی مصر در اسفندماه سال جاري و با پایان یافتن مهلت قانونی مفتی مصر ،از این سمت كنار گذاشته
شده و مفتی جدید جایگزین وي می شود.
در این نشست كه در دانشگاه االزهر برگزر شد ،تمامی هيات علماي بزرگ این دانشگاه نظير علی جمعه ،مفتی مصر،
یوسف قرضاوي رئيس اتحادیه جهانی علماي مسلمان نيز حضور داشتند.
 05تن از علماي االزهر از جمله سعدالدین هاللی ،استاد فقه مقارن دانشگاه االزهر ،رمضان عيد ،رئيس دانشكده الهيات و
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پيش از این ،ریيس جمهوري مصر مفتی اعظم را (كه بلندپایه ترین قاضی اسالمی این كشور به شمار می رود) ،انتخاب می

قانون دانشگاه االزهر ،عباس عبداهلل شومان ،استاد و رئيس بخش شریعت اسالمی دانشگاه االزهر ،محمد ابوهاشم،
رئيس دانشكده اصول دین شهر «زقازیق» مصر و عبدالرحمن البر ،مفتی جنبش اخوانالمسلمين این كشور براي تصدي
این سمت كاندید شده بودند.
براساس گزارش پایگاه «مصراوي» ،انتخاب مفتی مصر به این شكل است كه اعضاي اهيات علماي بزرگ كشور مصر یكی
از علمایی كه براي برعهده گرفتن این سمت نامزد شده اند را انتخاب كرده و شيخ االزهر نام او را به عنوان مفتی جدید به
رئيس جمهور مصر اعالم می كند تا حكم رسمی سمت مفتی جدید مصر براي این شخص صادر شود.
مصدر :سایت اخبار جهان اسالم www.Islamworldnews.com

مخالفان بشار اسد پایگاه هوایی « جراح » را در استان حلب در اختيار گرفتند
11-0-0211
دیده بان حقوق بشر سوریه می گوید نيروهاي مخالف حكومت بشار اسد ،پس از چند روز درگيري ،روز سه شنبه موفق
شدند پایگاه هوایی « جرّاح » را در استان حلب تصرف كنند.
مخالفان بشار اسد روز دوشنبه نيز كنترل بزرگترین سد و تاسيسات « هيدرو الكتریک» سوریه را بر روي رود فرات در
استان « رَقه » در اختيار گرفتند.
مصدر :سایت اخبار جهان اسالم www.Islamworldnews.com

ارتش آزاد سوریه فرودگاه نظامی حلب را به تصرف خود درآورد
چهار شنبه  11فوریه  05 - 0211بهمن 1161
سنی نيوز :مركز اطالع رسانی حلب وابسته به مخالفان اسد ،روز چهارشنبه -11
 0211-0اعالم كرد ارتش آزاد سوریه ،پيشرفت هاي قابل توجهی را در منطقه
فرودگاه نظامی این شهر ،به دست آورده است.
شهداي منطقه" النهر" كه سه روز پيش آغازكرده بود ،توانست فرودگاه نظامی
"الجراح" واقع در اطراف شهر حلب را به تصرف كامل خود در آورد.
ارتش آزاد سوریه پس از آزاد سازي كامل فرودگاه ،مقدار زیادي تجهيزات
نظامی ،چند فروند جنگنده در داخل آن كشف و آنها را مصادره كرد.
به گزارش مركز اطالع رسانی حلب ،ارتش آزاد همچنين منطقه المطاحن ومعمل الزیتون را نيز به تصرف خود درآورده
است.
این گزارش می افزاید نيروهاي اسد در  01ساعت گذشته به منظور كنترل مجدد برخی مناطق استراتژیک در منطقه حلب
تمام تالش خود را بكار گرفتند ،اما به گفته ارتش آزاد تالش آنها تاكنون بی نتيجه بوده است.
همزمان با تصرف فرودگاه "الجراح" شاهدان عينی از وقوع درگيري شدیدي ميان ارتش آزاد و نيروهاي اسد در اطراف
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به گزارش العربيه.نت ،ارتش آزاد سوریه ،در نبردي شدید كه با نام "انتقام

شهر "السفيره" در شرق حلب نيز خبر دادند.
به گفته یكی از كارشناسان نظامی شهر حلب به عنوان پایتخت اقتصادي وهمچنين منطقه حضور نظامی رژیم اسد در
شمال غرب سوریه به شمار می رود.
در حلب تاسيسات نظامی مهمی همچون آكادمی نيروي هوایی ،دانشكده آموزش نيروي پياده نظام ،دانشكده توپخانه،
آكادمی نظامی ارتش و كارخانه هاي وزارت دفاع قرار دارند.
مخالفان سوري تاكنون  65درصد از مناطق اطراف حلب را به تصرف خود در آورده اند.كارشناسان نظامی می گویند چنانچه
ارتش آزاد موفق شود تمام شهر را از چنگ نيروهاي اسد خارج كند در آن صورت بزرگترین استان مجاور تركيه از كنترل
رژیم خارج و به منطقه امنی براي ارتش آزاد تبدیل خواهد شد.
مصدر :سایت سنی نيوز www.Sunni-News.net
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ردود و شبهات
چندین شبهه و جواب!..
شماره سؤال126 :
نویسنده :ابوبكر بن حسين
آیا در كتب اهل سنت روایتی از زبان پيامبر مبنی بر حق و یا فضليت دخترانش غير از فاطمه وجود دارد؟
جواب :به آن كثرت و وفوري كه احادیث و روایات در مورد سيده فاطمه وارد شده است ،در مورد سه دختر دیگر رسول خدا
صلی اهلل عليه وسلم ،یعنی ،زینب و رقيه و ام كلثوم وارد نشده است و احادیثی نيز كه دربارة این سه بانو رضی اهلل عنهن
وارد شده قابل مقایسه با احادیثی كه در مورد سيده فاطمه وارد شده ،نيست و چون این سه بانو قبل از رسول خدا صلی اهلل
عليه وسلم از دنيا رفتند و همچنين فرزندي نيز از خود بر جاي نگذاشتند ،دربارة سيرت آنها نيز اطالعات چندانی در دست
نيست ،برخالف سيده فاطمه كه دربارة ایشان  ،اطالعات نسبتاً وسيعی در دست است.
اما در كل ،جواب مثبت است؛ احادیثی در كتب اهل سنت در فضيلت زینب و رقيه وارد شده است ،مانند:
« مُنِيبُ بْنُ مُدْرِکِ بْنِ مُنِيبٍ الْأَزْدِيُّ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ جَدِّهِ ،قَالَ :رَأَیْتُ رَسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی الْجَاهِلِيةةِ وَهُوَ یَقُولُ
لِلنَّاسِ " :قُولُوا :لَا إِلَهَ إِلَّا اهللُ تُفْلِحُوا " ،فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِی وَجْهِهِ ،وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ ،وَمِنْهُمْ مَنْ سَبةهُ ،حَتَّى انْتَصَفَ
النَّهَارُ ،فَأَقْبَلَتْ جَارِیَةٌ بِعُسٍّ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَوْ یَدَیْهِ وَقَالَ« :یَا بُنَيةةُ ،لَا تَخْشَى عَلَى أَبِيکِ عَيْلَةً وَلَا ذِلَّةً» فَقُلْتُ :مَنْ هَذِهِ؟
قَالُوا :زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،وَهِیَ جَارِیَةٌ وَضِيئَةٌ
(معجم الكبير للطبرانی  ،ج ، 02ص ، 110:مكتبة ابن تيمية _قاهره)
یعنی :مدرک بن منيب از پدرش و وي از جدش روایت كرده كه :پيامبر اكرم صلی اهلل عليه وسلم را در دوران جاهليت دیدم
كه میگفت اي مردم! بگویيد ال اله اال اهلل تا رستگار میشوید .در آن اثنا برخی از مردم بر چهرة رسول خدا تف انداختند؛
یكی بر ایشان خاک می ریخت؛ یكی ناسزا ميگفت تا اینكه ظهر شد آن گاه دختر نوجوانی با ظرفی آب آمد و پيامبر چهره و
دستهایش را شست و فرمود :دخترم! مترس از اینكه پدرت شكست میخورد و تحقير میشود .پرسيدم :این دختر
كيست؟ گفتند :زینب دختر رسول خداست ،او دختري پاكيزه بود».
و روایت طویلی كه در باب نحوة هجرت سيده زینب از مكه به مدینه و آزار و اذیتهایی كه متحمل شد و سقط جنين نمود
وارد شده و در حين آن آمده است:
«هِیَ خَيْرُ بَنَاتِی ،أُصِيبَتْ فِیة» (المعجم الكبير للطبرانی ج 02ص  ، 101قاهره) یا « هِیَ أَفْضَلُ بَنَاتِی أُصِيبَتْ فِیة» (مستدرک
و بعد از اینكه علی بن حسين (زین العابدین) از این حدیث با خبر شد  ،به عروة بن زبير كه راوي این خبر بود گفت :
حدیثی به من رسيده كه در آن مقام فاطمه كم شده؟ عروه گفت :بخدا دوست ندارم كه شرق و غرب عالم مال من باشد و
من كسی باشم كه مقام فاطمه را كم می كند  ،بخدا دیگر این حدیث را روایت نمی كنم.
در مورد رقيه رضی اهلل عنها كه دو بار همراه شوهرش ،سيدنا عثمان بن عفان رضی اهلل عنه به حبشه هجرت كرده بود  ،از
قول رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم آمده است:
«صَحِبَهُمَا اللَّهُ ،إِنَّ عُثْمَانَ أَوةلُ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ عَلَيْهِ السةلَامُ» (اآلحاد والمثانی ج 5ص ، 128ابن ابی عاصم _ریاض)
و در مورد ازدواج ام كلثوم رضی اهلل عنها كه او نيز همسر عثمان ذي النورین بود  ،از قول رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم
چنين وارد شده است«:مَا زَوةجْتُ عُثْمَانَ أُمة كُلْثُومٍ إِلَّا بِوَحْیٍ مِنَ السةمَاءِ»(مجمع الزوائد  ،ج 6ص  ، 61هيثمی _قاهره)
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حاكم  ،ج 0ص _ 016بيروت) یا « زَیْنَبُ خَيْرُ بَنَاتِی أُصِيبَتْ فِیة» (المعجم األوسط للطبرانی ج 5ص  _ 62قاهره)

هر چند هيثمی سند روایت را حسن می داند اما در واقع روایت ضعيف است.
سوال دوم :از بين صحابی در لشكر عبيداهلل بن زیاد درمقابل حضرت حسين رضی اهلل عنه وجود داشته؟
هيچكدام از اصحاب رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم ،نه در بين یاران حسين عليه السالم و نه در بين سپاه عمر بن سعد ،
نبوده اند؛ اشخاصی كه به عنوان اصحاب النبی معرفی شده اند و ادعا شده در سپاه عمر بن سعد یا در لشكر حسين عليه
السالم بوده اند؛ یا صحابی بودن آنها ثابت نيست و یا اینكه حضور آنها در واقعة كربال قطعی نيست.
سؤال سوم :در مورد شبهه دفاع نكردن پيامبر از سميه و بالل كه شكنجه شدن در قياس با شبهه شيعه كه حضرت علی
هم از فاطمه دفاع نكرد مفصال توضيح بدید؟
این قياس شيعه سراسر باطل است  ،چونكه:
 . 1در همان عصري كه سميه و بالل شكنجه می شدند  ،رسول اكرم صلی اهلل عليه وسلم نيز مورد آزار و شكنجة مشركين
قرار می گرفت  ،حتی كه رسول خدا را در خانة خودش مورد آزار قرار ميدادند  ،چنانكه ؛ ابولهب ،حكم بن ابی العاص بن
اميه ،عقبه بن ابی معيط ،عدي بن حمراء ثقفی ،ابن االصداء هذلی .اینها همه همسایگان رسولاكرم صلى اهلل عليه وسلم
بودند ،و همه رسول خدا را آزار ميدادند ،بعضی شكمبة گوسفند بر سر رسول اكرم می افكندند؛ بعضی دیگر  ،شكمبة
گوسفند را در ظرف غذاي رسول خدا كه بر آتش بود ،می انداختند .كار به جایی رسيده بود كه خواستند موقع نماز و به
وقت سجود ،رسول خدا را با تخته سنگی به شهادت برسانند كه لطف خدا مانع شد؛ حكم بن ابی العاص ،طنابی بر گردن
رسول خدا انداخته بود و به قصد خفه كردن رسول خدا آن را فشار می داد كه در همان موقع ابوبكر صدیق سر رسيد و
مداخله كرد.
پس زمانی كه حضرت رسول اكرم صلی اهلل عليه وسلم با آن قلت و با آنكه هنوز آیة جهاد نازل نشده بود و در عين حال نه
خودشان و نه دیگر یارانشان امنيت جانی نداشتند ،چگونه می توانستند ،به كمک سميه و بالل بشتابند؟ بحث سر این
نيست كه چرا رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم از سميه و بالل دفاع نكردند؛ بحث سر این است كه اصوالً رسول خدا نمی
توانستند كمكی بكنند  ،چون در اقليت بودند و خودشان و یارانشان نيز مورد شكنجه قرار می گرفتند.
 .0فرق دیگر بين این دو موضع این است كه رسول اكرم صلی اهلل عليه وسلم تا آخرین لحظات زندگی مباركشان عليه
كفار و مشركين قيام كرد و هيچگونه سازشی با آنها نشان نداد ،ولی حضرت علی چه كرد؟؟ با همانهایی كه زنش را
كشتند!(بزعمهم) و بچه اش را سقط كردند و طناب در گردنش انداختند؛ مسامحه كرد،مصاهره كرد ،فرزندانش را به نام
آنها مسمی كرد  ،مشورت داد و در ركابشان بود و ...
پس ميبنيد كه فرقها از كجا تا به كجاست!

ابوهریره از مهاجرین اهل یمن بودكه در سال هفتم هجري و مصادف با "جنگ خيبر" به مدینه آمد؛ اما معاویه از مهاجرین
به حساب نمی آید ،چرا كه بنابر قول مشهور او در "فتح مكه" (وبنابر قول ضعيفتر  ،مدتی قبل از آن) مسلمان شد و در
شمار "طلقاء" قرار گرفت ،اما به هر حال این ثابت است كه هجرت معاویه بعد از فتح مكه بوده و بنابر حدیث صحيح و
صریح نبوي «ال هجرةَ بعد الفتح» ؛ پس معاویه از جملة مهاجرین نيست و كسی را نمی شناسيم كه ادعا كرده باشد ،معاویه
از مهاجرین است!
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سؤال آخر :حضرت ابوهریره و معاویه جزو مهاجرین بوده اند چون من جایی خوندم كه در سال هفتم هجري ایمان آوردند؟

التماس دعا
مصدر :سایت اسالم تكس www.IslamTXT.net

به مناسبت وحدت ميان شيعه و سنی
شماره مقاله552 :
نویسنده :علی حسين اميري
جناب دكتر محمد حسينی قزوینی(قطب علمی تشيع صفوي در جهان) در مورخ 1166/10/5ساعت 00در شبكه ماهواره
اي والیت برنامه اي داشتند پيرامون وحدت ميان شيعه و اهل سنت و در خالل صحبتهاي خود ،به دشمنی مسيحيان و
یهودیان اشاره كردند و اینكه مسيحيان قاتل حضرت عيسی را یهودي می دانند ولی براي ایجاد اتحاد ،واتيكان بيانيه اي را
صادر كرد كه ما حاضریم از این عقيده كه یهودي حضرت مسيح را كشته است ،دست برداریم و منظورش این بود كه
جهت ایجاد اتحاد ميان شيعه و سنی می بایست از عقاید خود كناره گيري كنيم و هر كدام براي تحقق این امر ،یک قدم
برداریم و از فالن عقيده خود دست بكشيم.
سپس خطابش به اهل سنت بود كه ایشان حاضر به عقب نشينی از هيچ عقيده اي نيستند و آیا مثال حاضرند مومن بودن
ابوطالب را بپذیرند و این مسئله نزد شيعه خيلی مهم است!!! خطاب به جناب قزوینی می گویم :شما كه الالیی بلدي چرا
خوابت نمی بره؟!! مثال شيعه از كدام عقاید خویش دست برداشته؟! شما هنوز بر سر مسئله قمه زنی در شک و شبهه
هستيد و آنرا قطعا حرام نمی كنيد و تنها بخاطر وهن شيعه آنرا جایز نمی دانيد!! آیا شما حاضرید از افسانه شهادت حضرت
فاطمه توسط خليفه دوم و آتش زدن خانه و اصابت درب به پهلو و سقط جنين دست بردارید؟ چون این افسانه نقش
مهمی را در ایجاد تفرقه بازي می كند ،ولی شما هرساله بر آن بيشتر پافشاري می كنيد و حتی دهه فاطميه می گيرید]1[.
پس تمام این سخنانی كه گفتيد شامل حال خودتان می شود نه اهل سنت و اما در مورد ایمان ابوطالب باید گفت :به مورد
طنزآميز و خنده داري اشاره كردید .شما یا خودتان را به خواب زده اید و یا واقعا جاهل و نادان هستيد .ایمان داشتن یا
نداشتن ابوطالب چه ربطی به عقاید شما دارد؟!! عقاید شما همچون خالفت الهی حضرت علی و امامت ،جزء مهمترین
اصول به حساب می آیند كه نزد شما از نبوت هم باالتر است .پس این چه قياسی است كه می كنيد؟! و ظاهرا شما هيچ
چيزي را نزد اهل سنت پيدا نكردید كه به چنين مواردي روي آورده اید.

و بالفصل نبوده؟ و آیا حاضرید منكر چنين مسئله اي شوید؟ یا منكر امام زمان ،خمس مال مردم ،عصمت ائمه و دیگر
عقایدتان می شوید؟ براي خواننده گرامی الزم به تذكر است عقایدي را كه شيعه به عنوان عيبجویی از اهل سنت مطرح
می كند ،بر فرض صحت نيز خيلی مهم نيستند[ ]0و اعتقاد و یا عدم اعتقاد به آنها خيلی حائز اهميت نبوده و نقش چندانی
ندارد ،ولی عقاید شيعه بر روي كل جامعه و امت اسالمی تاثيرات مختلف سياسی و دینی و اجتماعی را دارد و بسيار كلی تر
و خطرناک هستند(نمونه آن رهبر شيعيان است كه خود را ولی امر كل مسلمين جهان می داند و همينطور نائب بر حق امامی
معصوم و من عنداهلل كه سخنش همچون وحی الهی است) پس الزم به تذكر است كه این عقاید ضاله و مخرب و ویرانگر
تشيع قالبی است كه از ابتدا مانع ایجاد وحدت واقعی ميان مسلمين گشته است ،عقایدي كه همچون سنگریزه می مانند و
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و مثال چنانچه اهل سنت قبول كنند كه ابوطالب ایمان داشته آیا شما حاضرید قبول كنيد كه حضرت علی داراي خالفت الهی

قابل حل شدن با سواد اعظم مسلمين نيستند و تازه سواد اعظم مسلمين را به حل شدن با خود دعوت می كند و انتظار
دارند با دالیل خود ،اهل علم و تحقيق را قانع سازند كه مذهب ایشان بر حق است،
یعنی در یک كالم :اي یک و نيم ميليارد مسلمان اهل سنت ،لطف كنيد و بيایيد صحابه را غاصب خالفت الهی حضرت علی
بدانيد و ایشان را لعن كنيد و همچون ما زیارت عاشورا بخوانيد و هر ساله در ماه محرم بر سر و روي خود بكوبيد و روي
قبور را گنبد و بارگاه بسازید و براي ظهور امام زمان نيز ،دعاي ندبه بخوانيد و در مصائب و مشكالت ،امامان را همچون
خداوند صدا بزنيد و از قبور ایشان حاجت بطلبيد و رهبر ما از فقيهان شيعه را به عنوان ولی امر مسلمين جهان و نائب امام
معصوم قبول كنيد و اجازه دهيد والیت فقيه ما به كشور شما نيز صادر شود و غيره ،....خواننده گرامی خود قضاوت كند كه
آیا با داشتن چنين عقایدي ،اصال ایجاد اتحاد ممكن است و آیا شيعه حاضر به ایجاد اتحاد با خوارج و نواصب هست یا
خير؟ با اینكه خوارج تنها با علی دشمنی می كرده اند و بسياري دیگر از عقاید رافضيان را ندارند كه آن نيز هم اكنون كم
رنگ شده و خوارج امروزي بسيار معتدل شده اند و همچون سابق نيستند ،ولی باز شيعه حاضر به شنيدن نام ایشان هم
نيست و حتی با اهل سنت كه حضرت علی و اهل بيت را دوست دارند مشكل دارد ،چه برسد به خوارج و نواصب .آري تا
ریشه فتنه را نابود نكنيد ،تظاهر به وحدت سودي نمی بخشد و باالخره در جایی این آتش زیر خاكستر برمال می شود(مثل
وقتی كه آخوندي بنام مهدي دانشمند بر باالي منبر رفت و اهل سنت و ابوبكر و عمر را حرامزاده خواند ،مراجع شيعه باید
توجه داشته باشند كه بعضی اوقات ممكن است برخی از ایشان از حالت تقيه خارج شوند و آنچه را كه در دل به آن ایمان
كامل دارند ،ناگهان بر زبان بياورند و آن موقع است كه چهره واقعی ایشان نمایان می شود و این براي منافقين خوب
نيست) جالب است كه جناب قزوینی در برنامه اي[ ]1درباره وحدت می گفت :نمی بایست به مقدسات كسی توهين شود!!!
باید به جناب قزوینی گفت كه ظاهرا شما لعن به اشخاصی كه مورد محبت و دوستی اهل سنت هستند را توهين نمی
دانيد؟! خوب با این حساب ،خوارج و نواصب هم توهينی به شما نكرده اند و باز جناب قزوینی پيرامون وحدت شيعه و سنی
اینگونه ادامه دادند كه به گفته شهيد مطهري :نمی بایست عواطف یكدیگر را جریحه دار كنيم!!!
می گویم :واقعا كه شما در گمراهی رتبه اول را در جهان دارید ،باید به شما و مطهري و دیگر مراجع گفت :آیا لعن كردن و
داشتن كينه و نفرت و بدگویی كردن در مورد اشخاصی كه مورد محبت اهل سنت هستند باعث آن نمی شود كه عواطف
ایشان جریحه دار شود؟ پس خوارج و نواصب هم عواطف شيعيان را جریحه دار نكرده اند و شيعه حق اعتراض به ایشان
را ندارد(.و چرا دائم معترض هستيد كه در زمان بنی اميه ،علی را بر منبرها لعن می كرده اند؟ شما هم زیارت عاشورا می
خوانيد و البته كودكان دبستانی هم مقصود اشخاص لعن شونده در این زیارت را می دانند) همانطور كه گفتم تا ریشه
خرافات و فتنه از بين نرود سودي حاصل نمی شود و شما و روشنفكرانتان چون مطهري ،هرچه می خواهيد سخنان زیبا
بكار بگيرید .جناب قزوینی به اتحاد ميان شيعه و سنی در ایران اشاره كرد كه ایشان بدون هيچ مشكلی و بخوبی در كنار
مساجد اهل سنت افتادم[ ]1و همچنين مسموم شدن و ترور علماي ایشان[ ]5كه البته براي آگاهان نيازي به توضيح بيشتر
در این زمينه نيست و حكومت شيعی ایران(و ولی امر مسلمين جهان) حتی اجازه ساخت یک مسجد را در شهرهاي بزرگی
چون تهران و اصفهان به اهل سنت نمی دهد و تنها دم از وحدت می زند.
جناب قزوینی سخنان بسياري گفت در مورد اینكه رفتار علماي عربستان با ما بسيار عالی و مودبانه بوده است .در پاسخ
می گویم :خود ما نيز می دانيم كه اهل سنت و علماي ایشان هميشه در حفظ جماعت مسلمين و دوري از تفرقه و ایجاد
اتحاد ،گام اول را برداشته اند و این شمایيد كه با عقاید و افكار مسمومی كه در مذهبتان دارید ،هميشه باعث تفرقه و
ایجاد فتنه ميان مسلمين شده اید و این رفتار خوب علماي اهل سنت باید باعث شرمندگی شما باشد .به هرحال خالصه
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یكدیگر زندگی می كنند و حتی با یكدیگر ازدواج می نمایند .البته این سخنان مرا به خنده انداخت ،چون به یاد تخریب

سخن ما این است كه می بایست اتحاد واقعی و اتحادي از ته قلب ميان مسلمين ایجاد شود نه اتحادي ظاهري و ایجاد
چنين اتحادي تنها در سایه تمسک به قرآن و سنت و دوري از عقاید پوچ و خرافی امكان پذیر است ،عقاید تفرقه انداز و
پوچی كه پایه و اساس تشيع قالبی(و نه شيعيان واقعی) را تشكيل داده اند و مراجع مدعی تشيع نيز به این سادگی از این
عقاید دست نمی كشند.
[ ]1حتی در شهر كاشان آرامگاهی براي ابولؤلؤ مجوسی كه قاتل حضرت عمر رضی اهلل عنهمیباشد درست كردهاند و آنرا
زیارت میكنند و یا اطراف آن جشن می گيرند(.البته نمی دانم قبر ابولؤلؤ در كاشان چه می كند؟ البته روافض براي هر
سوالی پاسخهاي منطقی و بسيار محكمی دارند و در این مورد نيز می گویند كه حضرت علی ،ابولؤلؤ را زیر عباي خود
گرفت و با طی االرض به كاشان برد و او را در آنجا گذاشت و برگشت ،تا كسی بخاطر قتل خليفه مجازاتش نكند!! البته
شما مختار هستيد كه به دنبال روایات صحيح و متواتر تاریخی بروید و یا به دنبال خبري واحد و جعلی و غلوآميز و مسخره)
[ ]0تازه مراجع رافضی دائما بر این عقاید اشتباه تاكيد دارند و باالي منبرها مرتب و تنها از همين عقاید صحبت می كنند،
در صورتيكه علماي اهل سنت اینگونه نيستند و به قرآن و سنت تاكيد می كنند ،نه عقاید خرافی و اشتباه(در ضمن چنانچه
حتی اهل سنت از برخی نظرات خود دست بكشند ،به جرات می توان گفت كه مراجع متعصب رافضی حاضر به عقب
نشينی از هيچ عقيده اي نيستند و حتی چنانچه زبانی به این امر معترف شوند ،در دل بر همان عقيده قبلی خود می مانند و
به اصطالح خودشان تقيه می كنند)
[ ]1برنامه مورخ  1166/10/10ساعت  01/12شبكه والیت
[ ]1همچون مسجد شيخ فيض محمد مشهد یا مسجد بجنورد و مساجد دیگر از اهل سنت.
[ ]5مسموم شدن علماي اهل سنت توسط سربازان گمنام امام زمان كه با انجام این اعمال عالوه بر گمنام ،بدنام نيز شده
اند و فكر می كنم منظور روشنفكران شيعه از جریحه دار نكردن عواطف اهل سنت همين بوده كه با سم ریختن و بصورت
مخفيانه عمل كنيد تا عواطف اهل سنت جریحه دار نشود و ایشان به آرامی و بدون ناراحتی به قتل برسند تا مبادا به وحدت
شيعه و سنی لطمه اي بخورد!!!
مصدر :سایت اسالم تكس www.IslamTXT.net

آیا شمر بن ذي الجوشن از راویان حدیث و از بهترین مسلمانان همه ي تاریخ است؟
شماره سؤال121 :
قبل از هر چيز باید بگویم كه كل جوالن شيعه بر روي روایتی است كه اسمی از شمر در آن نيست و روایت هم ضعيف
ميباشد!!!
شبهه ي شيعه :علماي اهل سنت مثل بخاري و مسلم و احمد و دیگران حدیثی از رسول خدا (صلّی اهلل عليه وآله) نقل كرده
اند به این مضمون:بهترین شما مردم قرن من هستند ،سپس كسانی كه پس از آنان می آیند ،سپس كسانی كه پس از
آنان می آیند .علماي اهل سنت اهل قرن رسول را صحابه ،گروه بعدي را تابعين و گروه بعدي را تابعان تابعين دانسته اند.
الحدیث " :خيركم قرنی  ،ثم الذین یلونهم  ،ثم الذین یلونهم " یعنی الصحابة والتابعين وأتباعهم  .تاج العروس ،الزبيدي،
ج  16ص  .111اهل سنت بر اساس این حدیث بر برتر بودن صحابه نسبت به جميع مسلمين در طول قرون استدالل
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نویسنده :مجاهد دین

كرده اند .اما ادامه ي حدیث از برتري تابعين نسبت به جميع مسلمين به جز صحابه خبر می دهد( .توجه كنيد كه ما
شيعيان معناي دیگري براي این حدیث داریم و در اینجا صرفا با نگاه اهل سنت به مساله می نگریم).
در اینجا شيعه قصد دارد با سوء استفاده از این حدیث شمر را فقط به خاطر اینكه در زمان تابعی زندگی ميكرده بر تمام
امت برتري دهد!!!
شيعه ادامه ميدهد :اكنون ببينيم كه شمر بن ذي الجوشن كه منسوب به قتل امام حسين (عليه السالم) نواده ي رسول
گرامی اسالم (صلّی اهلل عليه وآله) ،یكی از دو ریحانه ي او از دنيا و یكی از دو سرور جوانان بهشت ،می باشد در نزد اهل
سنت چه مرتبه اي دارد.حافظ ابن عساكر كه ذهبی  -در سير أعالم النبالء ج  02ص  - 551وي را "االمام العالمة الحافظ
الكبير المجود ،محدث الشام ،ثقة الدین" می خواند ،شمر را چه خوانده است .ابن عساكر كه در تاریخ دمشق در پی معرفی
كسانی است كه وارد دمشق شده و در آنجا روایت نقل كرده اند ،اسم شمر را هم در زمره ي روات حدیث آورده و او را
"تابعی" می خواند .او نيز همانند بيشتر تاریخ صحابه نویسان ،پدر شمر یعنی ذي الجوشن را صحابی می نامد.
شمر بن ذي الجوشن واسمه ذي الجوشن شرحبيل ویقال عثمان بن نوفل ویقال أوس بن األعور أبو السابغة العامري ثم
الضبابی حی من بنی كالب كانت ألبيه صحبة وهو تابعی أحد من قاتل الحسين بن علی وحدث عن أبيه روى عنه أبو إسحاق
السبيعی ووفد على یزید بن معاویة مع أهل بيت الحسين .تاریخ مدینة دمشق ،ابن عساكر ،ج  01ص  162رقم 0280
شبيه همين سخنان را صفدي هم گفته است :شمر بن ذي الجوشن أبو السابغة العامري ثم الضبابی حی من بنی كالب
كانت ألبيه صحبة وهو تابعی أحد من قاتل الحسين رضی اهلل عنه وحدث عن أبيه روى عنه أبو إسحاق السبيعی وفد على
یزید مع أهل البيت وهو الذي احتز رأس الحسين .الوافی بالوفيات ،الصفدي ،ج  18ص  .125اكنون با قرار دادن حدیث
اولی كه ذكر شد و برداشتی كه اهل سنت از آن می كنند ،و نيز این كه شمر جزء تابعين است ،معلوم می شود كه بر اساس
نظریات اهل سنت ،شمر بن ذي الجوشن بعد از صحابه از بهترین مسلمانان همه ي تاریخ می باشد!!!
پاسخ :مغلطه بلغور كردن روافض در اینجا دیگر بيش از هر موقعی دیگر است .شمر تنها در آن زمان زندگی ميكرده است
و چون پيامبر را ندیده است اصطالحا به چنين افرادي تابعی گفته ميشود .و اینكه شمر تابعی و قاتل نوه ي پيامبر بوده
است چطور از تمام امت برتر است؟ این فهم كج شيعه از حدیث خيركم قرنی ميباشد.
معنی این حدیث این است كه در این سه دوران یعنی صحابی و تابعی و تبع تابعی دین داري بهتر از هر موقعی دیگر
است و خرافات و بدعت ها و فرقه هاي گمراه وارد دین نشده اند .و اینطور نيست كه هر شخصی كه در آن زمان بود را
برتري دهيم به افرادي كه بعدا آمده اند مثل ابن تيميه و امام شافعی و ..

شيخ االسالم ابن تيميه(ره) در مجموع الفتاوي( ) 166_162/1می گوید :و اما كسی كه حسين را به قتل رسانيد یا كمک به
كشتن او نمود یا به كشتن او رضایت داده ،لعنت خدا و مالئكه و تمام مردمان بر او باد .دیگر چه جایگاهی ميتواند نزد اهل
سنت داشته باشد؟
شيعه ادامه ميدهد:
دقت كنيد كه ابن عساكر در كتابش نام روات حدیث را آورده ،یعنی شمر بن ذي الجوشن نزد اهل سنت جزء روات حدیث
است!!!!!!!! درست به همين دليل است كه می بينيم نام وي در كتب رجالی اهل سنت قرار گرفته است .از جمله:ميزان
االعتدال ،الذهبی ،ج  0ص  062رقم  ..1210گرچه ذهبی وي را "ليس بأهل للروایة" خوانده ،و شاید این نشان می دهد
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نظر اهل سنت درباره ي قاتل حسين رضی اهلل عنه واضح است:

كه اهل سنت حدیثی از وي نقل نكرده اند؛ اما باید به عرض برسانيم كه متاسفانه اهل سنت از وي حدیث نقل كرده اند آن
هم در یكی از كتب ستّه ،یعنی یكی از شش كتاب برتر حدیثی خود یعنی سنن ابی داوود .اگرچه حدیث وي را احمد حنبل
و دیگران هم نقل كرده اند.....
پاسخ:
اوال :سنن ابی داود كتاب صد در صد صحيح نيست بلكه از كتب درجه چهار نزد اهل سنت ميباشد .و گفتن صحاح سته
درست نيست بلكه اهل سنت دو كتاب حدیثی صحيح دارند به نام بخاري و مسلم ،بقيه ي كتاب ها را مسند ميخوانند نه
صحيح .براي مثال مسند ابو داود.
دوما :نویسنده ي سنن(ابو داود) نيز شرط نكرده است كه هر آنچه در كتابش است بدون قيد و شرط صحيح ميباشد .این
مسند نویسان احادیث پيامبر را با ذكر سند آن جمع ميكنند و تحقيق و بررسی آن را به علماي حدیثی سپرده اند .و اما این
یک حدیث كه اسمی هم از شمر در آن نيامده است مرسل و منقطع و ضعيف ميباشد!!!
الراوي :ذو الجوشن الضبابی المحدث :األلبانی  -المصدر :ضعيف أبی داود  -الصفحة أو الرقم0268 :
خالصة حكم المحدث :ضعيف
الراوي :ذو الجوشن الضبابی المحدث :ابن حجر العسقالنی  -المصدر :إتحاف المهرة  -الصفحة أو الرقم156/1 :
خالصة حكم المحدث :نحوه مرسل
سوما این روایت كه در باب عقيده و فقه و اصول و فروع دین نيست بلكه صرفا نقل یک جریان تاریخی است و بس .
سيدنا علی در نهج البالغه منتسب به ایشان ميگوید:
وَقَالَ عَلَيهِ السَّالمُ:الحِكمَةُ ضَالَّةَ المُؤمِنِ  ،فَخُذِ الحِكمَةُ وَلَو مِن أَهلِ النِّفَاقِ .ترجمه :حكمت گمشده مؤمن است پس بگير
حكمت را ولو از منافق باشد.
شيعيان طبق چنين روایتی مسلما در كتابهایشان باید روایاتی از منافقان داشته باشند .آیا ما باید خرده بگيریم كه چرا
منافق در رجال حدیثشان است؟ حال منافق جاي خود كلينی در یكی از روایاتش حتی عفير كه االغ پيامبر ميباشد را قرار
داده است و از زبان عفير حدیث نقل كرده است
شيعه ادامه ميدهد:
البته در این حدیث نامی از وي برده نشده ،اما این از تدليس ابو اسحاق سبيعی است! سيوطی  -در أسماء المدلسين ص
 - 22راجع به وي می گوید :مشهور بالتدليس!ابوزرعه می گوید :حدیث سبيعی از ذي الجوشن مرسل است ،زیرا ابو
اسحاق از ذي الجوشن چيزي نشنيده است.قال وسمعت أبا زرعة یقول وحدیث ابن عيينة عن أبی إسحاق عن ذي
الجوشن هو مرسل لم یسمع أبو إسحاق من ذي الجوشن .تهذیب التهذیب ،ابن حجر ،ج  6ص 56
پاسخ:
اینكه اسمی از شمر نيامده است آیا این خود به این معنی نيست كه اهل سنت دوست دار شمر نبوده اند و حتی حاضر
نبوده اند اسم او را نيز در كتاب هایشان بياورند؟؟ چرا نيمه ي خالی ليوان را فقط ميبينند؟ متاسفانه براي خدشه وارد كردن
به چهره ي اسالم واقعی به هر خش و خاشاكی متوسل ميشوند تا هر طور شده ضربه اي به اهل سنت وارد كنند اما با این
كله زدن ها تنها كله ي پوک خودشان منفجر ميشود.
شيعه ادامه ميدهد:
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.....

این است موضع اهل سنت در قبال قاتل حسين :نقل روایت از او ،البته با فریب و نيرنگ! و البته در یكی از كتب ستّه كه
برخی علمایشان آن ها را "صحاح ستّه" خوانده اند!!!
پاسخ:
موضع اهل سنت كامال واضح است شيخ االسالم ابن تيميه(ره) در مجموع الفتاوي( ) 166_162/1می گوید :و اما كسی كه
حسين را به قتل رسانيد یا كمک به كشتن او نمود یا به كشتن او رضایت داده ،لعنت خدا و مالئكه و تمام مردمان بر او باد.
خالصه:
شيعه ي از نوع رافضی سابقه ي بسيار درخشانی در رشد و شكوفایی اسالم داشته است و خدماتی كه به اسالم كرده
است غير قابل شمارش اند .یک گوشه ي كوچک این خدمات شامل بد نام كردن صدر اسالم ميباشد ،با توسل به كاه سعی
در كوه كردن آن ميكنند.
مختصر سخن شيعه این بود كه شمر در دورانی زندگی ميكرد كه اصطالحا به آن مردم تابعی گفته ميشود ،و با شاخ و برگ
افزودن سعی كرده كه مقام او را بصورت عجيبی باال ببرد .در ادامه روایتی اورده و گفته نگاه كنيد كه اهل سنت از قاتل
حسين حدیث روایت ميكنند .در تعجب هستم از این مردم نادان و پست كه چه سودي دارد چنين شبهات آبكی؟ ایا
فلسطين را فتح ميكند؟ یا دشمنان اسالم را پر رو ميكند؟ وقتی مذهبی به نام اسالم از زمان تاسيسش تنها هدفی كه
داشته است مخالفت با اصحاب پيامبر و مسلمانان ميباشد مسلما یهودي ها و نصارا هم از فرصت استفاده كرده و علنا به
اسالم توهين ميكنند و علتش تنها جسارت شيعه ميباشد.
مصدر :سایت اسالم تكس www.IslamTXT.net

پاسخ به شبهات تحریف قرآن در كتب اهل سنت (قسمت اول)
شماره مقاله516 :
نویسنده :مجاهد دین
مقدمه :مدعيان تشيع معروف به روافض اساسا قرآن فعلی را تحریف شده ميدانند و روایات و اقوال وارد شده در این
موضوع را اینقدر زیاد است كه انكار أن را برابر با انكار امامت ميدانند و حتی براي اثبات تحریف قرآن تاليفاتی هم داشته
اند از جمله فصل الخطاب فی اثبات تحریف كتاب رب االرباب شيخ طبرسی!!!
شيعيان وقتی دیدند كه جوابی براي تحریف قرآن در اقوال و رویات وارده در كتبشان ندارند مجبور شدند تا با توسل به
روایات ضعيف یا آیات نسخ شده بگویند كه قرآن در نزد اهل سنت نيز تحریف شده است .مدعيان تشيع من جمله شبهه
از دسترس است و این است عقيده ایشان در باره ي قرآن .ولی در تفسير البيان فی تفسير القرآن آمده است:
وهذا االحتمال أوهن االحتماالت :الن حفظ القرآن یجب أن یكون عند من انزل إليهم وهم عامة البشر ،أما حفظه عند االمام
عليه السالم فهو نظير حفظه فی اللوح المحفوظ ،أو عند ملک من المالئكة ،وهو معنى تافه یشبه قول القائل :إنی أرسلت
اليک بهدیة وأنا حافظ لها عندي ،أو عند بعض خاصتی .البيان فی تفسير القرآن ج/1ص011
این احتمال از دور ترین احتماالت است (اینكه قرآن واقعی نزد مهدي باشد) براي اینكه قرآن باید نزد كسانی باشد كه
براي آنها نازل شده است(،حفظ قرآن نزد مهدي) شبيه این است كه همان در لوح محفوظ باشد یا نزد ملكی از مالئكه و
كسانی كه چنين ادعایی دارند حرفشان شبيه این است كه «من براي تو هدیه اي گرفته ام ولی آن را نزد خودم برایت نگه
ميدارم!!!».
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پرداز ميگوید كه سيدنا علی قرآن را جمع كرد سپس او را پنهان كرد و ظاهرا به مهدي داده است و تا زمانی مشخص دور

خداوند قرآن را براي هدایت انسان ها نازل كرده است ولی در نزد شيعه قرآن تحریف شده و قرآن اصلی غيب شده تا یک
روز مانده به قيامت!!!پس ادعاي رافضی مبنی بر اینكه قرآن فعلی تحریف شده و واقعی آن نزد مهدي ميباشد بيشتر شبيه
هذیان و سخن سرائی هاي بی معنی ميباشد.
علماي قدیم و جدید مدعی تشيع بر تحریف شدن قرآن اتفاق نظر دارند از جمله این اقوال:
 .1شيخ مفيد ميگوید«إن األخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى اهلل عليه وسلم باختالف القرآن وما
أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان » اوائل المقاالت  :ص .61یعنی :همانا اخبار و روایات از ائمه هدي از آل
محمد صلى اهلل عليه وسلم درباره اختالف قرآن ،و آنچه كه ستمكاران در آن بوجود آوردهاند از حذف و نقصان بطور
مستفيض آمده است.
 .0ابوالحسن عاملی ميگوید« اعلم أن الحق الذي ال محيص عنه بحسب األخبار المتواترة اآلتية وغيرها أن هذا القرآن الذي
فی أیدینا قد وقع فيه بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شیء من التغييرات  ،وأسقط الذین جمعوه بعده كثيرا من الكلمات
واآلیات » [المقدمه الثانية لتفسير مرآة األنوار ومشكاة االسرار ص  18وطبعت هذه كمقدمه لتفسير البرهان للبحرانی] .یعنی
حقی كه شكی در آن نيست در اخبار متواتره و غير از آن این است كه این قرآنی كه در دستان ماست در آن تغييراتی رخ
داد بعد از فوت نبی ،و كسانی كه جمعش كردند بسياري از كلمات و ایات را از ان حذف كردند!!!
 .1نعمت اهلل جزایري ميگوید«:إن تسليم تواتره عن الوحی اإللهی  ،وكون الكل قد نزل به الروح األمين  ،یفضی الى طرح
األخبار المستفيضة  ،بل المتواترة  ،الدالة بصریحها على وقوع التحریف فی القرآن كالما،ومادة،وإعرابا  ،مع أن أصحابنا قد
أطبقوا على صحتها والتصدیق بها » [األنوار النعمانية ج  0ص  .]152جزائري هم ميگيود اخبار مستفيض بلكه متواتر وجود
دارد كه داللت صریح بر وقوع تحریف قرآن ميكند
 .1سلطان محمد خراسانی ميگوید «اعلم أنه قد استفاضت األخبار عن األئمة األطهار بوقوع الزیادة والنقيصة والتحریف
والتغيير فيه بحيث ال یكاد یقع شک » [تفسير (( بيان السعادة فی مقامات العبادة )) مؤسسة األعلمی ص  .]16بدان كه
گفتارهاي مكرري از ائمه اطهار در مورد زیاد و كاستی ،و تحریف و نقص ،و تغيير در قرآن آمده است.
رافضه براي فرار از این مهلكه و سرپوش گذاشتن به گند علمایشان فكر كردند و چاره جستند و براي راه حل سعی در
متهم كردن اهل سنت به تحریف قرآن كردند تا با این وسيله بگویند كه اگر ما معتقد به تحریف قرآن هستيم پس بدانيد
شما هم معتقد هستيد .اما بنابر اصول و قواعد اعتقادي اهل سنت ،هركسی كه معتقد به تحریف قرآن باشد را كافر ميدانند،
حال شما هم مرد باشيد ،و موقف خود را در قبال علماي خودتان از جمله كلينی فيض كاشانی محمد باقر مجلسی نوري
طبرسی و دیگر از علمایتان مشخص كنيد آیا همه كاسه آنها هستيد یا حناي شما هم رنگ دیگري دارد؟

نسخ بر سه نوع ميباشد  -1نسخ آیه وباقی ماندن حكم آن  -0نسخ حكم و باقی ماندن آیه  -1نسخ هردو :حكم وآیه بدليل
آیه دیگري از خود قرآن:
خداوند ميفرماید  -1وَإِذَا بَدةلْنَا آیَةً مةكَانَ آیَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا یُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ الَ یَعْلَمُونَ /121نحل.
معنی هرگاه آیهاي ( از قرآن ) را به جاي آیه دیگري قرار دهيم و خدا خود بهتر میداند كه چه چيز را نازل میكند (كافران )
میگویند :تو ( اي محمّد ! ) بیگمان بر زبان خدا دروغ میبندي بلكه بيشتر آنان ناآگاهند.
 -0مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ /128بقره.
معنی :هر آیهاي را كه رها سازیم ،و یا این كه فراموشش گردانيم  ،بهتر از آن یا همسان آن را میآوریم و جایگزینش
میسازیم .مگر نمیدانی كه خداوند بر هر چيزي توانا است ؟
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اینجا احكام قرآن نزد اهل سنت و جماعت در مورد نسخ قرآن الزم به یاد اوري ميباشد:

 -1یَمْحُو اللّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ /16رعد.
معنی :خداوند هرچه را كه بخواهد از ميان برمیدارد ،و هرچه را كه بخواهد برجاي میدارد و در علم خدا ثابت و مقرّر است
.
 -1ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليک /68اسراء
معنی :اگر ما بخواهيم آنچه را كه به تو وحی كردهایم ،از تو بازپس میگيریم
در اینجا مدعيان تشيع روایاتی را در منابع اهل سنت كه یا كذب و باطل افتراء بر گویندگانشان است یا نسخ شده ميباشد
را آورده تا به گمان خود تحریف قرآن را از كتب اهل سنت ثابت كند!!!
در اینجا به شبهاتش جواب داده ایم:
رافضی ميگوید:
 .1مصحف ابن مسعود :این مصحف  111سوره داشت؛ زیرا فاقد سوره حمد و سورههاى معوذتين بود .او بر این عقيده بود
كه ثبت سوره ها در مصحف براى حفظ آن از پراكندگى و گم شدن است كه سوره حمد به جهت تكرار قرائت آن در نمازها
هرگز گم نمىشود .دو سوره ناس و فلق را جزء قرآن نمىدانست ،بلكه دعاى چشمزخم (باطل السحر) مىدانست كه از
جانب خدا بر پيغمبر وحى شد تا براى سالمتى حسنين عليهما السالم آن را بخواند و آنان را از چشمزخم محفوظ دارد .او
هرگاه مىدید كه در مصحفى این دو سوره را نوشتهاند ،آن را پاک مىكرد و مىگفت :غير قرآن را با قرآن خلط نكنيد و
هرگز در نماز این دو سوره را نمى خواند.
در ضمن این مصحف در بسيارى از آیات و كلمات قرآنى ،با مشهور مخالفت دارد؛ زیرا ابن مسعود بر این باور بود كه
مىتوان كلمات قرآن را به مترادف آن تبدیل كرد .او مىگفت :هرگاه كلمه اى بر شما دشوار باشد یا براى خواننده فهم آن
مشكل آید ،مىتوان آن را به كلمه دیگر كه سهل و واضح است و معناى آن را دارد ،تبدیل كرد .او كلمه «زخرف» را به كلمه
«ذهب» تبدیل مىكرد و كلمه «عهن» را به كلمه «صوف» زیرا معناى هر دو كلمه در هر دو موضع یكى است .او در تعليم
یک نفر اعجمى كه تلفظ كلمه «اثيم» بر وى دشوار بود ،تجویز كرد تا به جاى آن بگوید« :انّ شجرة الزقوم طعام الفاجر»
به جاى «طَعامُ الْأَثِيم»
پاسخ:
ابتدا متن روایت:
قال أبو بكر األنباري :حدثنی أبی قال حدثنا نصر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبدالعزیز بن محمد عن
ابن عجالن عن عون بن عبداهلل بن عتبة بن مسعود قال :علم عبداهلل بن مسعود رجال "أن شجرة الزقوم .طعام األثيم "
فقال الرجل :طعام اليتيم ،فأعاد عليه عبداهلل الصواب وأعاد الرجل الخطأ ،فلما رأى عبداهلل أن لسان الرجل ال یستقيم على
عبداهلل ابن مسعود رضی اهلل عنه به مردي (اعجمی و غير عرب زبان) قرآن یاد ميداد "أن شجرة الزقوم .طعام األثيم "
درخت زقوم غذاي گناه كاران است .پس ان مرد گفت ان شجره الزقوم طعام اليتيم ،یعنی طعام یتيمان است .عبد اهلل
دوباره تلفظ درست را برایش تكرار كرد و ان مرد دوباره اشتباه خواند پس وقتی كه عبد اهلل بن مسعود دید كه زبان ان
مرد درستش را تلفظ نميكند به او گفت :ميتوانی بگویی طعام الفاجر؟ گفت بلی ،گفت پس بگو.
در تفسير رازي نيز آمده است
واحتج المخالف على صحة مذهبه بأنه أمر بقراءة القرآن ،وقراءة الترجمة قراءة القرآن ،ویدل عليه وجوه  :األول  :روي أن عبد
اهلل بن مسعود كان یعلم رجالً القرآن فقال{ :إِنَّ شَجَرَةَ الزقوم طَعَامُ األثيم} [ الدخان ] 11 ، 11 :وكان الرجل عجمياً فكان
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الصواب قال له :أما تحسن أن تقول طعام الفاجر ؟ قال بلى ،قال فافعل.

یقول  :طعام اليتيم  :فقال  :قل طعام الفاجر  ،ثم قال عبد اهلل إنه ليس الخطأ فی القرآن أن یقرأ مكان العليم الحكيم بل أن
یضع آیة الرحمة مكان آیة العذابمفاتيح الغيب تفسير رازي ج/1ص161
قبل از توضيح این موضوع الزم به ذكر است كه تمام قرآن با تمام احكام آن یكباره بر پيامبر عليه الصاله و السالم نازل
نشد بلكه در طی  01سال تدریجا نازل شد و حكم ابدالی كه در باال ان را دیدیم مربوط به زمانی است كه هنوز حكم چنين
عملی از طرف اهلل سبحانه و تعالی نازل نگشته بود و عبد اهلل ابن مسعود رضی اهلل عنه براي اینكه معناي قرآن توسط آن
مرد غير عربی عوض نشود و در واقع نگوید درخت زقوم طعام یتيمان است پس از مدارسه با آن اعجمی ميگوید كه آیا
ميتوانی بگویی طعام الفاجر و این جمله بر زبان آن شخص راحت تر گفته ميشد و براي همين عبد اهلل ابن مسعود ميگوید
پس این را بگو و احتجاج كرده كه"ثم قال عبد اهلل إنه ليس الخطأ فی القرآن أن یقرأ مكان العليم الحكيم بل أن یضع آیة
الرحمة مكان آیة العذاب"
اشكال در این است كه آیه ي رحمت را با آیه ي عذاب جابجا كنيم ،همان طور كه آن اعجمی اثيم را با یتيم جابجا ميكرد .و
به همين خاطر عبد اهلل ابن مسعود رضی اهلل عنه نه از روي این نيت كه قرآن را تحریف كند بلكه براي یاد گيري آن
شخص و جلو گيري از تحریف كلی معنی آن كار را كرد و هرچند عملش مروبط به زمان خود بوده و سپس در همان زمان
نيز ممنوع شد و مربوط به قبل از نسخ چنين عملی است.
آیه هاي فراوانی در اثبات عدم تحریف و تغيير و تبدیل كلمات اهلل نازل شده اند منجمله « وَتَمةتْ كَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقاً وَعَدْالً الَّ
مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السةمِيعُ الْعَلِيمُ » /115اعام.
معنی:فرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام میپذیرد  .هيچ كسی نمیتواند آن را تباه و دگرگون كند و او شنواي
داناست
« وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن كِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً »/02كهف.
معنی :بخوان آنچه را كه از كتاب (قرآن) از سوي پروردگارت به تو وحی شده است كسی نمیتواند سخنان او را تغيير دهد،
و هرگز پناهی جز او نخواهی یافت
« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ »/6حجر.
معنی :ما خود قرآن را فرستادهایم و خود ما پاسدار آن میباشيم
و در مورد نسخ چنين عملی طحاوي رحمه اهلل ميگوید:
قال الطحاوي إنما كان ذلک رخصة لما كان یتعسر على كثير منهم التالوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والظبط واتقان
الحفظ ثم نسخ بزوال العذر وتيسرالكتابة والحفظ وكذا قال ابن عبد البر والباقالنی وآخرون  -األلوسی ج/05ص110
و قول رافضی كه ميگوید «:در ضمن این مصحف در بسيارى از آیات و كلمات قرآنى ،با مشهور مخالفت دارد؛ زیرا ابن
مسعود بر این باور بود كه مىتوان كلمات قرآن را به مترادف آن تبدیل كرد».
قوم تهمت زدن و افترا بستن بسيار آسان است  .و هيچ وقت ابن مسعود رضی اهلل عنه به این باور نبود كه ميتوان كلمات
قرآن را به مترادفاتش تبدیل كرد و باز ادعاي تحریف نشدن قرآن را داشته باشد .در واقع رافضی از آن یک مورد نسخ
شده كه به اعجمی یاد ميداد سوء استفاده كرده و آن را به كل قرآن نسبت داده است!!! و بدون هيچ دليلی گفته كه كل
قرآنی كه او جمع كرده بر همين منوال بوده است!!! واقعا باید از شر چنين فتنه گرانی به خدا پناه برد كه تهمت و افترا و
توهين را اساس مذهب خود قرار داده اند.
اما در مورد معوذتين ابن مسعود رضی اهلل عنه فكر ميكرد كه ان دو سوره دعائی هستند كه بر پيامبر نازل شده تا با ان از
چشم زخم را دفع كند ولی نظر او در این باره اشتباه بوده است و به اجماع امت ثابت شده كه معوذتين نيز جزوي از قرآن
است و در نماز خوانده ميشود
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این توهين قبيح و بسيار بی شرمانه است كه از طرف روافض به ابن مسعود رضی اهلل عنه نسبت داده شده است و نزد این

و هرچند در این باره در بين علما نسبت به این روایات اختالف هست و دسته اي كال این روایات را باطل ميدانند.
براي مثال ابن حزم در المحلى  11/1ميگوید  :كل ما روي عن ابن مسعود أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن فی مصحفه
فكذب موضوع ال یصح  ،وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود  ،وفيها أم القرآن والمعوذتان.
معنی:كل آنچه كه از ابن مسعود رضی اهلل عنه روایت شده كه معوذتين و ام اقرآن در مصحفش نبوده است كذب و وضع
شده ميباشد و صحيح نيست .همانطور كه از او به صحت رسيده در قراءت عاصم از زر از ابن مسعود كه در ان ام القرآن و
معوذتان وجود دارد.
موضوعی كه این دسته از روایاتی كه اشاره به حذف معوذتين از مصحف ابن مسعود رضی اهلل عنه را باطل ميكند در واقع
قراءت وارده از عاصم بن ابی النجود كوفی و قراءت ابو عمرو بصري و همچنين حمزه و كسائی ميباشد كه همه ي انها از
طریق ابن مسعود ميباشند و در انها معوذتين آمده است .پس چطور باز گفته ميشود كه چنين عقيده اي نسبت به معوذتين
داشته است؟
همچنين روایت دیگري وجود دارد كه -1ابن مسعود معوذتين را با بسم اهلل الرحمن الرحيم ميخواند -0و همچنين به
خواننده هم ميگوید تقراء ،و در بين عرب تقراء را براي قرآن بكار ميبرند و اگر دعا بود باید ميگفت تدعو -1 .و همچنين ابن
مسعود ان دو سوره را همراه سوره ي اخالص یک جا ميخواند كه باز اشاره به این دارد كه ابن مسعود ان را جزو قرآن
ميدانسته است
فروى الطبرانی فی المعجم الكبير عن عبد اهلل بن مسعود ،أنه رأى فی عنق امرأة من أهله سيرا فيه تمائم فمده مدا شدیدا
حتى قطع السير ،وقال":إن آل عبد اهلل ألغنياء عن الشرک" ،ثم قال":إن التولة ،والتمائم ،والرقى لشرک" ،فقالت امرأة :إن
أحدانا لتشتكی رأسها فيسترقی فإذا استرقت ظن أن ذلک قد نفعها ،فقال عبد اهلل":إن الشيطان یأتی أحدكم فيخش فی
رأسها فإذا استرقت خنس فإذا لم تسترق خنس ،فلو أن إحداكن تدعو بماء فتنضحه فی رأسها ووجهها ،ثم تقول :بسم اهلل
الرحمن الرحيم ،ثم تقرأ" :قل هو اهلل أحد" " ،وقل أعوذ برب الفلق" " ،وقل أعوذ برب الناس" نفعها ذلک إن شاء اهلل".رواه
الطبرانی فی المعجم الكبير [ ] 6220سلسه احادیث صحيحه ج160/1
همچنين روایاتی دیگر كه اشاره به سوره بودن معوذتين دارند:
أنَّ النبیة صلَّى اهللُ عليهِ وسلمَ أقرأه المُعَوِّذَتينِ وقال له :إذا أنتَ صلَّيتَ فاقرأْ بهما
 .یعنی :پيامبر صلی اهلل عليه و سلم معوذتين را خواند و به او گفت هرگاه نماز خواندي پس با آن دو سوره بخوان
الراوي :رجل من الصحابة المحدث :ابن حجر العسقالنی و العينی  -المصدر :فتح الباري البن حجر و عمدة القاري -
الصفحة أو الرقم 815/6و 18/02
خالصة حكم المحدث :إسناده صحيح
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ  :قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :أُنْزِلَ أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَیة آیَاتٌ لَمْ یُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ " الْمُعَوِّذَتَيْنِ " .
بودم"سوره ي فلق و ناس"
رواه مسلم ()611
و اگر هم گفته شود كه ابن مسعود آن را در مصحف ننوشته است و چنين روایاتی را صحيح بدانيم در واقع این اجتهاد
خطاي او بوده كه فكر ميكرده ان دو سوره دعا بوده اند .و این به معنی تحریف قرآن نيست ولی بعدا با مشاهده ي اجماع
امت بر اینكه ان دو از قرآن هستند او هم به همين نظر بر گشته چنانكه ابن كثير در تفسيرش ميگوید« ثم لعله رجع عن
قوله ذلک إلى قول الجماعة » تفسير القرآن العظيم ()560/8سپس از قولش نسبت به معوذتين بر گشت به سوي قول
جماعت كه ان دو از قرآن هستند.

صفحه36

عقبه بن عامر ميگوید كه پيامبر صلی اهلل عليه و سلم به من گفت نازل شد بر من ایاتی كه مثل ان را هيچ وقت ندیده

شبهه ي دوم رافضی:
 .0مصحف ابی بن كعب :این مصحف دو سوره به نامهاى «خلع و حفد» بيش از مصاحف دیگر دارد .این دو دعاى قنوت اند
و به گمان اینكه از سورههاى قرآنى است ،در قرآن درج شده است.
دعاى خلع« :بسم اهلل الرحمن الرحيم اللهم انّا نستعين بک و نستغفرک و نثنى عليک الخير و النكفرک و نخلع و نترک من
یفجرک» دعاى حفد« :بسم اهلل الرحمن الرحيم اللهم ایاک نعبد و لک نصلّى و نسجد و اليک نسعى و نحفد ،نخشى عذابک
و نرجو رحتمک ان عذابک بالكفار ملحق» االتقان؛ ج  ،1ص 85
در ضمن در این مصحف ميان دو سوره فيل و قریش ،بسم اهلل الرحمان الرحيم ،نيامده و آن دو ،یک سوره پنداشته شده
است .همان؛ ج  ،1ص .85 -81
همچنين در این مصحف ابتداى سوره زمر با «حم» شروع شده بود و در نتيجه حواميم این مصحف به جاى هفت سوره،
هشت سوره است .بنابراین مصحف ابى بن كعب داراى  118سوره بود .همان؛ ج  ،1ص .81
پاسخ:
با این همه جهل روافض مانده ایم كه آیا گریه كنيم به حالشان یا بخندیم به شبهاتشان .متاسفانه این آخوندان پوشک به
سر یک جمع و تفریق ساده را نيز بلد نيستند انجام بدهند.
یک طرف ميگوید فيل و قریش یک سوره حساب شده(یعنی از  111سوره ميشود  111سوره) بعالوه ي دو سوره ي خلع و
حفد كه ميشود  115و یک طرف هم ميگویند مصحف ابی ابن كعب  118سوره داشته است .و البته در داخل اینترنت همه
جا همين عدد نوشته شده و دیگر مقلدان نيز چشم بسته شروع به كپی پست كردن از رو دست هم كرده اند و لهذا
آخوندانی كه اینقدر به شعورشان فشار نياورده اند كه یک مساله ي جمع و تفریق ریاضی را حل كند چطور به خود اجازه ي
طرح چنين شبهاتی داده اند؟ واقعا كه كدخداي ده مرغابی شود در آن ده چه غوغایی شود!!!
البته ميتوان از این عدد  118نيز اینطور نتيجه گرفت كه دو سوره ي فيل و قریش در مصحف ابی ،یک سوره حساب نشده ،
چون  111با خلع و حفد ميشود .118
رافضی به كتاب االتقان فی علوم القرآن استناد كرده است كه مصحف ابی ابن كعب اینطور بوده است اما ظاهرا مصحف
سيدنا علی رضی اهلل عنه هم این دو سوره در ان وجود داشته است!!!
در همان كتاب این روایت امده است:
 - 615وأخرج الطبرانی فی الدعاء من طریق عباد بن یعقوب األسدي عن یحيى بن یعلى األسلمی عن ابن لهيعة عن ابن
هبيرة عن عبد اهلل بن زریر الغافقی قال قال لی عبد الملک بن مروان لقد علمت ما حملک على حب أبی تراب إال أنک
رسول اهلل ما علمتهما أنت وال أبوک اللهم إنا نستعينک ونستغفرک ونثنی عليک وال نكفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم
إیاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإليک نسعى ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک إن عذابک بالكفار ملحق.التقان
ج/1ص180
عبد اهلل بن زریر الغافقی ميگيود عبد الملک بن مروان به من گفت فهميدم انچه را كه باعث دوست داشتن علی بن ابی
طالب نزد تو شده است هر آنكه تو یک اعرابی خشک هستی .من به او گفتم به خدا سوگند جمع كردم قرآن را قبل از انكه
پدرانت ان را جمع كنند و از آن به من یاد داد علی بن ابی طالب دو سوره (خلع و حفد) كه پيامبر به او یاد داده بود كه تو و
پدرت ان را نميدانستی « اللهم إنا نستعينک ونستغفرک ونثنی عليک وال نكفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم إیاک نعبد
ولک نصلی ونسجد وإليک نسعى ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک إن عذابک بالكفار ملحق»
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أعرابی جاف فقلت واهلل لقد جمعت القرآن من قبل أن یجتمع أبواک ولقد علمنی منه علی بن أبی طالب سورتين علمهما إیاه

پس مشاهده ميكنيم كه آن دو سوره واقعا از سوره هاي قرآن بوده اند همانطور كه علی رضی اهلل عنه به وي یاد ميداد .ولی
نسخ شدند و دیگر جزو قرآن نيستند اما لفظ آنها همنچنان به عنوان دعا كاربرد دارد .و اگر شخصی در مصحفش آن را
نوشته باشد متهم به تحریف قرآن نميشود بلكه متهم به جهل به نسخ شدن آن ميشود كه در انتها توسط سيدنا عثمان
رضی اهلل عنه و با همكاري همه جانبه و علم كامل همه ي اصحاب رضی اهلل عنهم اجمعين بر ناسخ و منسوخ مصحف كامل
را جمع اوري كردند.
اما خلع و حفد از سوره هاي قرآنی بودند ولی نسخ شده اند و دیگر جزو قرآن محسوب نميشوند
قال :الحسين بن المنادي فی كتابه الناسخ و المنسوخ :و مما رفع رسمه من القرآن و لم یرفع من القلوب حفظه ،سورة
القنوت فی الوتر ،و تسمی سورتی الخلع و الحفد .اإلتقان فی علوم القرآن ج056/1
حسين بن منادي در كتاب ناسخ و منسوخ ميگوید و انچه كه نوشتنش در قرآن با نسخ شدن از بين رفت اما در قلبها باقی
ماند سوره قنوت در وتر است كه نام گذاري به خلع و حفد شدند
اما به خاطر عدم اگهی از نسخ شدن آن ،ابی ابن كعب رضی اهلل عنه آن را در مصحفی كه جمع كرده بود نوشته بود و این
موضوع در مقوله ي ناسخ و منسوخ قرار دارد .و مسلما یک نفر به تنهایی بر تمام انچه كه نسخ شده اگاهی نخواهد داشت
براي همين بعضا در بعضی صحف آیاتی كه نسخ شده بودند ولی خبر نسخ به آنها نرسيده بود نيز وجود داشت اما بعدا
عثمان بن عفان رضی اهلل عنه با جمع آوري حافظان و صحيفه هایی كه در آنها آیات قرآن نوشته شده بود و با كمک گرفتن
از علم اجماع امت قرآن را جمع آوري كرد ،قرآنی كه دیگر در آن خبري از تعليقات شخصی و توضيحات اضافی در كنار
آیات و همچنی آیات نسخ شده نبود .مصحفی گرد اوري شد كه غير از كالم خداوند چيز دیگري در ان قرار نداشت.
و اینكه در مصحف ابی ابن كعب آن دو سوره ي نسخ شده وجود داشته است به این معنی نيست كه او از خود سوره ساخته
باشد و وارد قرآنش كرده باشد بلكه خبر از نسخ ان نداشته است .پس شبهه شيعه بی معنی است .تعدد مصحف ها در آن
زمان زیاد شده بود و بعضا در كنار مصاحفی كه جمع ميكردند توضيحاتی و شان نزوالت آیات نيز نوشته ميشد كه همين امر
باعث تحریف كالم خدا با غير كالم خدا ميشد.
شبهه ي سوم رافضی:
 .1مصحف عایشه
نظر و رأي خود عایشه پيرامون قرآن:
 - 61حدثنا عبد اهلل قال حدثنا عمرو بن عبد اهلل األودي  ،حدثنا أبو معاویة  ،عن هشام بن عروة  ،عن أبيه  ،قال  :سألت
عائشة عن لحن القرآن  ،إن هذان لساحران (طه  ، )81وعن قوله  :والمقيمين الصالة والمؤتون الزكاة (نساء  )180وعن
قوله والذین هادوا والصابئون (مائده  )86فقالت  « :یا ابن أختی  ،هذا عمل الكتاب أخطئوا فی الكتاب » (المصاحف ،ابن ابی
شخصی از او در مورد سه آیه فوق الذكر سوال می كند و او جواب می دهد این از اشتباه كتاب وحی است كه در كتاب وارده
شده است!
پاسخ :قبال نيز اشاره كردم كه شبهات روافض یا از منسوخات است یا از روایات ضعيف و باطل و بدون بررسی سندي
روایات را پشت سر هم مينویسد و تهمت تحریف به اهل سنت را ميخواهد ثابت كند!!!
همانطور كه شبهه پرداز نيز به آن اشاره كرده و گفته است"ما در این مقاله سعی كردیم اخباري كه نقل می كنيم از كتب
معتبر اهل تسنن باشد تا بحث رجالی آن به حداقل برسد" "همچنين تذكر می دهيم برخی از روایات آنقدر در كتب متعدد
اهل تسنن نقل شده است كه اگر می خواستيم تمامی روایات و اسناد آن ها را بيان نمایيم صفحات متعددي به صورت
پيوست نياز داشت و صرفاً به برخی از آن ها كه شهرت بيشتري دارند اشاره می نمایيم".
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اوال چرا شيعيان مقاالتی سریال وار در ده ها قسمت مينویسيد آنجا به پر حرفی خود ایرادي نميگيرید اما در اینجا كه حتما
نياز به بررسی سند آن است با گفتن اینكه مقاله طوالنی نشود حدیث را بررسی نكرده اید؟ آیا این خبر از نيت فاسدشان
نميدهد؟ و اگر یک دروغ را هزار نفر تكرار كنند تبدیل به حقيقت ميشود؟ تعریف ميكنند كه مال نصر الدین به دروغ اینقدر
ميگفت كه در كوچه ي پائينی آش نذري ميدهند كه بعد از مدتی دید كه در آن كوچه افراد بسيار زیادي در انتظار آش جمع
شده اند وقتی مال جمعيت مردم را دید باعث شد كه مال نيز به شک بيوفتد كه شاید واقعا در انجا آش نذري بدهند و به
صف منتظران آش پيوست !!!
پس تعدد روایات دروغ مانند شهادت فاطمه رضی اهلل عنها دليل بر صحت آن نميشود.
اینجا اشاره به چند تا از این روایات ميكنيم و سپس به بررسی سند آن ميپردازیم
در تاریخ المدینه منيري امده است :حدثنا أحمد بن إبراهيم قال  ،حدثنا علی بن مسهر  ،عن هشام بن عروة  ،عن أبيه قال :
سألت عائشة عن لـحن القرآن {قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}(طه، )81/وقوله {إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا
وَالصةابِئُونَ}(المائدة{ ، )86/وَالْمُقِيمِينَ الصةالَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}(النساء )180/وأشـبـاه ذلـک  ،فقالت  :أي بنـی ! إن
الكتاب یخطئون .تاریخ المدینة البن شبة النميري ج1ص1211
حدثنا عبد اهلل قال حدثنا عمرو بن عبد اهلل األودي  ،حدثنا أبو معاویة ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،قال :سألت عائشة عن
لحن القرآن ،إن هذان لساحران (طه  ، )81وعن قوله :والمقيمين الصالة والمؤتون الزكاة (نساء  )180وعن قوله والذین
هادوا والصابئون (مائده  )86فقالت  :یا ابن أختی ،هذا عمل الكتاب أخطئوا فی الكتاب (المصاحف ،ابن ابی داود ،ص 111
حدثنا ابن حميدقال ،حدثنا أبو معاویة ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه :أنه سأل عائشة عنقوله":والمقيمين الصالة" ،وعن قوله
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُواوَالصةابِئُونَ ) [سورة المائدة ،]86 :وعن قوله إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ) [سورة طه ،]81 :فقالت :یَا ابْنَ
أُخْتِيهَذَا عَمَلُ الْكُتَّابِ أَخْطَئُوا فِی الْكِتَابِ.تفسير طبري سوره نساء180/
راوي اول مُحَمةدُ بنُ حُمَيْدِ بنِ حَيةانَ الرَّازِيُّ ميباشد كه درباره ي او اختالف است و اكثر علما او را ثقه نميدانند و با توصيفاتی
مثل ليس بالقوي  ،منكر ،فيه نظر ،ليس بثه از او یاد ميكنند .اگر چه در این بين افرادي او را ثقه بدانند ولی وقتی درباره ي
یک شخص اختالف است آن هم در چنين موضوعی كه مربوط به تحریف قرآن است ضعيف بودن چنين روایاتی واضح
خواهد بود
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الجَوْزَجَانِیُّ :وَهُوَ غَيْرُ ثِقَةٍ.
قال یعقوب بن شيبة السدوسى  :محمد بن حميد الرازى كثير المناكير
و قال البخارى  :حدیثه فيه نظر
و قال النسائى  :ليس بثقة
و قال إبراهيم بن یعقوب الجوزجانى  :ردىء المذهب غير ثقة .
و قال محمد بن شاذان  ،عن إسحاق بن منصور الكوسج  :قرأ علينا ابن حميد كتاب " المغازى " عن سلمة  ،فقضى من
عن سلمة ـ قال  :فتعجب على بن مهران  ،و قال  :سمعه محمد بن حميد منى !!! .
و قال أبو العباس أحمد بن محمد األزهرى  :سمعت إسحاق بن منصور یقول  :أشهد على محمد بن حميد و عبيد بن إسحاق
العطار بين یدى اهلل أنهما كذابان .
و قال فى موضع آخر  :كان أحادیثه تزید و ما رأیت أحدا أجرأ على اهلل منه  ،كان یأخذ أحادیث الناس فيقلب بعضه على
بعض .
و قال فى موضع آخر  :ما رأیت أحدا جبلة  ،بالكذب من رجلين  :سليمان الشاذكونى  ،و محمد بن حميد الرازى  ،كان یحفظ
حدیثه كله  ،و كان حدیثه كل یوم یزید ! .
راوي دوم أَبُو مُعَاوِیَةَ مُحَمةدُ بنُ خَازِمٍ السةعْدِيُّ الكُوْفِیُّ
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القضاء أنى صرت إلى على بن مهران فرأیته یقرأ كتاب " المغازى " عن سلمة  .فقلت له  :قرأ علينا محمد بن حميد ـ یعنى

مَوْلَى بَنِی سَعْدِ بنِ زَیْدِ مَنَاةَ بنِ تَمِيْمٍ ،اإلِمَامُ ،الحَافِظُ ،الحُجةةُ ،أَبُو مُعَاوِیَةَ السةعْدِيُّ ،الكُوْفِیُّ ،الضَّرِیْرُ ،أَحَدُ األَعْالَمِ.
وَقَالَ عَبْدُ اهللِ بنُ أَحْمَدَ :عَنْ أَبِيْهِ :كَانَ أَبُو مُعَاوِیَةَ إِذَا سُئِلَ عَنْ أَحَادِیْثِ األَعْمَشِ ،یَقُوْلُ :قَدْ صَارَ حَدِیْثُ األَعْمَشِ فِی فَمِی
عَلْقَماً ،أَوْ أَمَرَّ ،لِكَثْرَةِ مَا تَرَدةدَ عَلَيْهِ.
ثُمة قَالَ أَبِی :أَبُو مُعَاوِیَةَ فِی غَيْر حَدِیْثِ األَعْمَشِ مُضْطَرِبٌ ،الَ یَحفَظُهَا حِفْظاً جَيِّداً ،وَقَالَ یَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ :هُوَ أَثْبَتُ مِنْ جَرِیْرٍ
فِی األَعْمَشِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبةانَ :كَانَ حَافِظاً ،مُتْقِناً ،وَلَكِنَّهُ كَانَ مُرْجِئاً ،خَبِيثاً.
وَقَالَ ابْنُ خِرَاشٍ :صَدُوْقٌ ،وَهُوَ فِی األَعْمَش ثِقَةٌ ،وَفِی غَيْرِهِ فِيْهِ اضْطِرَابٌ.بتصرف یسير من السير للذهبی
و قال یعقوب بن شيبة  :كان من الثقات و ربما دلس
و قال أبو عبيد اآلجرى  ،عن أبى داود  :كان مرجئا
و قال النسائى  :ثقة فى األعمش
نتيجه ميگيریم كه ابومعاویه در احادیث اعمش ثقه است و در غير ان مضطرب و روایات موجود هيچ كدام از اعمش نيستند
و رواي دوم این احادیث نيز ضعيف است
راوي سوم هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوةامِ األَسَدِيُّ
این راوي ثقه است اما بعد از انكه به عراق رفت از پدرش حدیث ارسال ميكرد و روایاتش زیاد شد و ابن حجر او را
مدلس ميداند
قَالَ ابْنُ سَعْدٍ :كَانَ ثِقَةً ،ثَبْتاً ،كَثِيْرَ الحَدِیْثِ ،حُجةةً.
وَقَالَ عَلِیُّ بنُ المَدِیْنِیِّ :لَهُ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعِ مائَةِ حَدِیْثٍ.
وَقَالَ یَعْقُوْبُ بنُ شَيْبَةَ :هِشَامٌ ثَبْتٌ ،لَمْ یُنْكَرْ عَلَيْهِ إِالَّ بَعْدَ مَا صَارَ إِلَى العِرَاقِ ،فَإِنَّهُ انبَسَطَ فِی الرِّوَایَةِ ،وَأَرْسَلَ عَنْ أَبِيْهِ أَشْيَاءَ،
مِمةا كَانَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ خِرَاشٍ :بَلَغَنِی أَنَّ مَالِكاً نَقَمَ عَلَى هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ حَدِیْثَه ألَهْلِ العِرَاقِ ،وَكَانَ الَ یَرضَاهُ.
ثُمة قَالَ :قَدِمَ الكُوْفَةَ ثَالَثَ مَرَّاتٍ ،قَدْمَةً كَانَ یَقُوْلُ فِيْهَا :حَدةثَنِی أَبِی ،قَالَ :سَمِعْتُ عَائِشَةَ .وَالثَّانِيَةُ ،فَكَانَ یَقُوْلُ :أَخْبَرَنِی أَبِی،
عَنْ عَائِشَةَ .وقدمالثالثة فكان یقول أبی عن عائشة .وهذا االثر قد رواه هشام عن أبيه عنعنة عن عائشة ولم یصرح
بالتحدیث ,و رتبته عند ابن حجر  :ثقة فقيه ربما دلس
یقول اإلمام الذهبی رحمه اهلل :
" ولما قدم – یعنی هشام بن عروة  -العراقَ فی آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم  ،فی غضون ذلک یسير أحادیث لم
یجودها  ،ومثل هذا یقع لمالک ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات " انتهى من" ميزان االعتدال " ( ،)121/1وانظر تحقيق " سنن
سعيد بن منصور " للدكتور سعد الحميد ( ، )856/0وینظر أیضا  :تعليق الدكتور سعد الحميد  ،حفظه اهلل  ،على هذا األثر ،
فی تخریجه لسنن سعيد بن منصور ()511-522/1
ادامه دارد...
مصدر :سایت اسالم تكس www.IslamTXT.net
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نتيجه گرفته ميشود كه روایات وارد شده در این باره هيچكدام صحيح نيستند.

قــرآن

فضائل سوره إخالص
قصري در بهشت:
عن أنس الجهنی صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :عن النبی صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :من قرأ ( قل هو اهلل أحد )
حتى یختمها عشر مرات بنى اهلل له قصراً فی الجنة ) (السلسلة الصحيحة)
(از انس جهنی روایت شده كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلّم فرمودند :هركس سوره ي (قل هواهلل احد) را ده بار تا آخر بخواند
اهلل برایش در بهشت قصري بنا می فرماید).
سوره اخالص (معادل) یک سوّم قرآن است
عن أبی س عيد الخدري رضى اهلل عنه قال  :قال النبی صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه  ( :أیعجز أحدكم أن یقرأ ثلث القرآن
فی ليلة ؟ ) فشق ذلک عليهم وقالوا  :أینا یطيق ذلک یا رسول اهلل ؟ فقال  ( :اهلل الواحد الصمد ثلث القرآن )( رواه البخاري
ومسلم والنسائی)
حضرت ابو سعيد خدري م ی فرمایند :كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم به اصحاب فرمودند :آیا كسی از شما هست كه نتواند
در یک شب ثلث قرآن را بخواند؟ این بر صحابه دشورا امد و پرسيدند :چه كسی از ما توان چنين كاري را دارد یا رسول
اهلل ؟ حضرت فرمودند :اهلل الواحد الصمد(منظور سوره ي اخالص است)( برابر با )ثلث قرآن است.
اخالص صفت خداوند رحمان است
عن عائشة رضی اهلل عنها  :أن النبی صلى اهلل عليه وسلم بعث رجالً على سریة وكان یقرأ على أصحابه فی صالته فيختم
بقل هو اهلل أحد  ،فلما رجعوا ذكروا ذلک للنبی صلى اهلل عليه وسلم فقال  ( :سلوه ألي شئ یصنع ذلک ؟ ) فسألوه فقال :
ألنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها  .فقال النبی صلى اهلل عليه وسلم  ( :أخبروه أن اهلل یحبه ) .
از حضرت عائشه رضی اهلل عنها روایت است كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلّم مردي را (به عنوان امير جماعت)به سریه اي (
غزا و جهادي كه شخص رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم در آن حضور نداشتند بلكه صحابه فرستاده می شدند ،سریه نام
دارد) فرستادند ،او در امامت نماز براي دوستانش نمازش را با قل هو اهلل احد به پایان می برد وقتی برگشتند ،ماجرا را
براي پيامبر صلی اهلل عليه وسلّم بيان كردند ،فرمود :از او بپرسيد ،چرا این كار را انجام می داد؟ آنها از او سؤال كردند ،او
اهلل عليه وسلم در جوابش فرمودند ( :أخبروه أن اهلل یحبه )(به او خبر دهيد كه اهلل دوستش دارد).
( /182/156الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة)
ترجمه:عبيداهلل
مصدر :سایت اسالم-قرآن و تفسير www.Islamqt.com
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هم در جواب گفت :چون این سوره توصيف خداوند رحمان است به این دليل من نيز دوست دارم آن را بخوانم پيامبر صلی

تفسير آیة الكرسی [بخش دوم]
"القيوم" ،دليل ثانی براي معبودیت اهلل سبحانه و تعالی است .معنی "القيوم" ،در تفسير روح المعانی اینگونه آمده است:
"القائم الحافظ لكل شیء" -یعنی نگهبان و حافظ هر چيز
اوست .او به حفاظت هيچ احدي نيازمند نيست ،بلكه فقط
او تعالی همه مخلوقات ارضی و سماوي را از تمام رنجها
و بالها حفاظت میفرماید .حتی محافظ انبياء و اولياء ،اهلل
سبحانه و تعالی است و به آنها دستور داده است كه در
تمام مراحل زندگی از تمام رنجها و بالها از من پناه
بخواهيد كه من شما را حفاظت میكنم .چنانچه به پيامبر
گرامی اسالم صلی اهلل عليه وسلم در قرآن مجيد بكثرت
دستور داده شده است كه؛ «وَقُل رةبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيَاطِينِ* وَأَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَن یَحْضُرُونِ» [المؤمنون-62 :
( ]66و بگو :پروردگارا! از وسوسههاى شياطين به تو پناه مىبرم .و از اینكه آنان نزد من حاضر شوند (نيز) -اى پروردگار
من -به تو پناه مىبرم).
همچنين در معوذتين آموزش داده شده است كه بگو از شرّ جميع مخلوقات از "رب الفلق" پناه میخواهم ،و در سوره جن
نيز به عنوان تعليمِ عقيده دستور داده است كه «قُلْ إِنِّی لَن یُجِيرَنِی مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا» [جن( ]00:بگو:
هيچ احدي مرا از عذاب خدا پناه نمیدهد و هيچ پناهگاهی غير از او نمییابم).
خالصه اینكه در این مورد آیات و احادیث نبوي  -عليه الصالة والسالم -داللت صریحی دارند كه انبياء و اولياء پناه گيرنده
بودهاند و پناه دهنده فقط خداوند متعال بوده است.
سيره بندگان مخلص خدا در استعاذه و استمداد
بندگان مخلص در تمام مراحل زندگی براي حل مشكالت و مصائب و جلب منافع فقط خداوند متعال را فریاد زدهاند ،و او
تعالی به فریا د آنها رسيدگی فرموده است .از باب نمونه ،سيرت طيبة حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل
اهلل -عليهم الصالة والسالم -را كه در قرآن مجيد صراحتاً بيان شده است ذكر میكنيم .هنگامی كه برادران یوسف عليه
السالم نسبت به او حسد ورزیدند و با ترفند و نيرنگ او را از پدر بزرگوارش جدا كردند و در چاه انداختند و گزارش بسيار
ناگوار و تلخ را به پدر بزرگوارشان حضرت یعقوب عليه السالم ابالغ نمودند كه حضرت یوسف را گرگ خورده است ،در این
موقع حساس پيامبر گرامی حضرت یعقوب عليه السالم در جواب فرزندانش فرمود كه از قرائن معلوم میشود كه گزارش
میگيرم و نتائج امور را به خداوند متعال تفویض میكنم ،چون كه او فریادرس فریادكنندگان است« .فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ» [یوسف( ]16:وظيفه من صبر جميل است و از خداوند متعال كه فریادرس است استعانت بر
گزارش تلخ و ناگوار شما میگيرم).
از این آیه صراحتاً معلوم میشود كه در مواقع بسيار حساس و غمانگيز بندگان خداوند متعال كامالً به او متوجه میشوند،
چون كه جز او كسی دیگر قدرت دادرسی و فریادرسی بندگان را در اختيار ندارد .حتی حضرت یعقوب عليه السالم آباء و
اجدادش را به عنوان وسيله فریاد نزد ،بلكه فقط از خداوند متعال كه مستعان است استعانت گرفت و صبر جميل را در فراق
فرزند عزیزش وظيفه خود قرار داد.
حضرت یوسف عليه السالم نيز در مراحل آزمونهاي خودش نيز به خداوند متعال متوسل میشدند .در مرحله آزمون عفت و
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شما صحت ندارد و آنچه شما كردهاید مطابق نفس اماره شما بوده است و در این موقع حساس من از صبر جميل كار

پاكدامنی هنگامی كه زليخا پشت درهاي بسته دعوت «هَيْتَ لَکَ» را با قوت تمام پيش حضرت یوسف عليه السالم مطرح
كرد ،در آن لحظه بسيار حساس ،حضرت یوسف در اولين عكس العمل به خداوند الیزال پناه گرفت و فرمود« :مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ
رَبِّی أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ الَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» [یوسف( ]01:پناه به خدا ،بدرستی كه آقایم جایگاه من را خوب كرده است ،و حقا
كه ظالمين و خائنين رستگار نمیشوند).
پيامبر گرامی حضرت یوسف عليه السالم در این جواب مختصر ،قبائح و زشتیهاي متعددي براي دعوت زليخا مطرح
نموده اند؛ اول اینكه در دعوت شما نافرمانی اهلل سبحانه و تعالی است .لذا از نافرمانی او تعالی به او پناه میگيرم ،تا مرا از
شر نفس اماره حفاظت بفرماید .دوم اینكه آقائی كه مرا در خانهاش آورد روز اول مرا بعنوان یک فرزند معرفی كرد ،لذا
خيانت در حق اختصاصی او كمال نمک نشناسی و ناشاكري از این جایگاه خوب است .سوم اینكه آنهایی كه در حق خداوند
متعال و بندگانش خيانت میكنند ظالمند و ظالمان در زندگی هرگز رستگار نمیشوند .حضرت یوسف عليه السالم با ذكر
این همه ق بائح از جلوي داعية فحشا فرار كرد و خداوند حاضر و ناظر و سميع و عليم و مستعان به فریاد و استعاذة بندهاش
رسيدگی فرمود« :كَذَلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ» [یوسف( ]01:دالئل قدرت را به او نشان
دادیم تا كه اراده گناه (زنا) و خود زنا (فحشاء) را از او منصرف بگردانيم چون كه او از بندگان مخلص ما بود).
این سنت مستمره اهلل سبحانه و تعالی است كه به فریاد بندگان مخلص خودش رسيدگی میفرماید .لحظات از این حيث
بسيار حساس و پر خطر بود كه حضرت یوسف عليه السالم به اوج جوانیاش رسيده بود و در عالم تجرد بسر میبرد و
پشت درهاي بسته قرار گرفته بود و زليخا با حُسن و جمالی كه داشت خواستار نفس او شده بود و حضرت یوسف در این
لحظه حساس و پر خطر با گفتن "معاذ اهلل" و بيان قبائح فحشاء فرار كرد و زليخا او را تعقيب نمود و پيراهنش را پاره كرد
و هنگامی كه به درب خانه رسيدند و عزیز مصر را پشت درب منزل منتظر باز شدن درب یافتند ،زليخا بار گناه را بر گردن
یوسف صدیق و پاكدامن تحميل كرد و حضرت یوسف عليه السالم با گفتن «هِیَ رَاوَدَتْنِی عَنْ نَفْسِی» (این خانم نسبت به
نفس من با من گفت و شنود داشته است ).از خودش دفاع كرد و شاهد حكيم و دانشمند ،او را با بيان حكمت حكيمانهاش
تأیيد نمود و خيانت زليخا براي شوهر و اطرافيان او ،و نيز صداقت و پاكدامنی یوسف عليه السالم هویدا و مشخص گشت و
یوسف عليه السالم همچون گذشته در خانه عزیز مصر باقی ماند.
زليخا به ای ن همه افتضاح و رسوائی بسنده نكرد و دست از ترفند و نيرنگ باز نداشت و براي مائل كردن نفس یوسف عليه
السالم از كانال مكر و نيرنگ دیگري وارد عمل شد و آن این كه همه خانمهاي مدل باالي مصر را به خانهاش دعوت نمود
تا كه تهمت آنها را نسبت به خودش در انتخاب یار و معشوق دفع كند ،چون آنها زليخا را نسبت به انتخاب یار سرزنش
میكردند و میگفتند« :امْرَأَةُ الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِی ضَالَلٍ مُّبِينٍ» [یوسف( ]12:همسر
عزیز ،جوانش [غالمش] را به سوى خود دعوت مىكند! عشق این جوان ،در اعماق قلبش نفوذ كرده ،ما او را در گمراهى
آشكارى مىبينيم).
زليخا خواست آنها را تفهيم كند كه خدمتكار در حُسن و جمال از تمام مخدومين سبقت جسته است .هدف دوم زليخا این
حضرت یوسف صدیق در این برهه حساستر و خطرناکتر به ذات عظيم پروردگارش متوسل شد و از تهدید ندامتگاههاي
آنها نهراسيد و در جواب تهدیدات آنها فرمود« :قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیة مِمةا یَدْعُونَنِی إِلَيْهِ وَإِالَّ تَصْرِفْ عَنِّی كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السةمِيعُ الْعَلِيمُ» [یوسف( ]11-11:گفت :پروردگارا!
زندان ،مرا محبوبتر است از آن عملی كه اینها به آن مرا دعوت میدهند و اگر مكر و ترفند آنها را از من بر نگردانيد من به
جانب آنها ميل میكنم و در نتيجه از گروه نادانان می شوم .خداوند متعال فوراً به فریاد بنده مقربش رسيدگی كرد و مكر و
ترفند آنها را از او منصرف گردانيد .چون كه فقط او تعالی است كه (هر وقت و هر جا) فریاد فریادكنندگان را میشنود و از
احوال آنها اطالع كامل دارد).
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بود كه به واسطه خانمها حضرت یوسف عليه السالم را متعاقد كند تا كه به خواسته او جواب مثبت دهد .ليكن پيامبر گرامی

نتيجه و خالصه بحث مذكور
انبياء عليهم الصالة والسالم در تمام مراحل زندگی فقط از خداوند متعال (ما فوق االسباب) استمداد كردهاند و استعانت
خواستهاند .به عنوان نمونه ،از چند مرحله زندگی حضرت یعقوب و حضرت یوسف عليهما الصالة و السالم كه مستنبط از
قرآن مجيدند استدالالً ذكر گردیده كه آن بزرگواران در لحظات خطرناک (مافوق االسباب) فقط از خداوند متعال كه «الحی
القيوم» است پناه و استعانت خواستهاند .چون كه نگهبان و حافظ همه مخلوقات فقط اهلل سبحانه و تعالی است ،و براي
حل مشكالت و معضالت خویش به آباء و اجداد بزرگوارشان كه همه آنها انبياء و اولياء بودهاند متوسل نشدهاند .لذا خداوند
متعال با بيان داستان انبياء عليهم الصالة و السالم ،ما بندگان بیخبر را آگاه میگرداند كه ما هم مثل آنها در مهمات و
مشكالت مستقيماً به ذات عظيم و مقدس او تعالی متوسل شویم و كسی دیگر را به عنوان حاضر و ناظر و غيب دان ،در هر
جا و هر وقت (مافوق االسباب) نخوانيم .چون كه فقط خداوند متعال است كه هر جا و هر وقت بر احوال و اعمال بندگانش
مطلع بوده و هست و به مشكالت آنها رسيدگی میفرماید.
در حقيقت این شمه اي است به عنوان نمونه (مشتی از خروار) از سيرت انبياء عليهم الصالة والسالم ،و گرنه در سيرت انبياء
و اولياء عليهم السالم كه قرآن مجيد از آنها صحبت به ميان آورده است هویداست كه همه انبيا در مواقع خطرناک و
حساس فقط مستقيماً خداوند متعال را خواندهاند و به او متوسل شدهاند و هيچ احدي را به عنوان وسيلة مافوق االسباب
نخواندهاند و به آن متوسل نشدهاند.
سيرت سيد المرسلين و یاران با وفایش
سرتاج انبياء و اولياء ،پيامبر اسالم جناب محمد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم و یاران با وفا و مخلص او در لحظة خطرناک
و حساس در ميدان بدر كه از نظر اسباب ظاهري در مقابل دشمن مجهز به سالح روز دست خالی بودند ،مافوق االسباب
فقط از خداوند متعال طلب امداد كردهاند .در سوره انفال كيفيت استغاثة آنها ذكر گردیده است؛ «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبةكُمْ
فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّی مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَآلئِكَةِ مُرْدِفِينَ» [انفال( ]6:قابل یاد است هنگامی كه شما پروردگار خویش را فریاد
زدید و او فوراً به فریاد شما جواب داد كه من شما را با هزار مالئكه امداد خواهم كرد در حالی كه هم ردیف یكدیگر
میآیند).
مالحظه بفرمائيد لحظاتی را كه شما از پروردگارتان طلب امداد كردید پس او به فریاد شما جواب مثبت داد و براي امداد و
كمک شما فرشتگان معصوم را اعزام گردانيد.
خالصه اینكه در سيرت و داستان انبياء و اولياء عليهم الصالة والسالم كه در قرآن مجيد بيان شدهاند ،روشنتر از خورشيد
است كه آنها در تمام مش كالت و معضالت زندگی مستقيماً و بالواسطه فقط از خداوند متعال استمداد و استغاثه كردهاند و
به هيچ عنوان از غير او تعالی طلب امداد و استغاثه نكردهاند.
متعال معذرت خواهی كرده است و خداوند نيز بواسطه این تسبيحات به فریاد او رسيدگی فرموده است .چنانچه در سوره
انبياء این مطلب را كامالً توضيح داده است؛ «وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِی الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا
أَنتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجةيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِکَ نُنجِی الْمُؤْمِنِينَ » [انبياء( ]66-62:یادي از
صاحب ماهی بفرمائيد هنگامی كه در حال خشم (از قوم خویش بود به طرف كشتی) رفت و تصور میكرد كه ما بر او فشار
نمی آوریم (ليكن ما او را در شكم ماهی بازداشت كردیم) پس او ما را در تاریكیهاي (دریا و شكم ماهی) فریاد زد و گفت
كه غير از تو هيچ معبود (و مشكل گشائی) نيست (و از اینكه تو كسی را ناحق بازداشت كنی) پاک و منزّهى .البته من از
ستمكاران بودم (چون كه قوم را بدون اذن صریح تو ترک كردهام) .سپس (فوراً) به فریاد او جواب دادیم و او را از غم
نجات دادیم و همين طور مؤمنين را نجات خواهيم داد).
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مثالً حضرت یونس عليه السالم در شكم ماهی به وسيله تسبيح «ال إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» از خداوند

خالصه اینكه آنچه ذكر شد مشتی است نمونه خروار .اگر اشتياق تفصيل سيرة انبياء و اولياء را دارید قرآن مجيد را مطالعه
بفرمائيد .خصوصاً سوره هایی مثل انبياء ،صافات ،قصص ،نمل و غيره كه در آنها سيرة انبياء و اولياء بيان شده است كه همه
آنها در مصائب و مشكالت مستقيماً بدون واسطه خداوند متعال را فریاد زدهاند و از او كمک و امداد خواستهاند .چنانكه
حالت مشترک انبياء عليهم الصالة والسالم را در پایان داستان آنها در آیه  62سوره انبيا اینگونه بيان فرموده است« :إِنَّهُمْ
كَانُوا یُسَارِعُونَ فِی الْخَيْرَاتِ وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ» [انبياء( ]62:بالشک (همه انبياء) در كارهاي خوب و
خيرات از یكدیگر مسارعت میگرفتند در هر حال ما را میخواندند و فریاد میزدند در حاليكه به رحمتهاي ما راغب و از
عذاب ما میترسيدند و فقط براي ما متواضع و خاشع بودند).
در حقيقت خداوند متعال را خواندن و فریاد زدن و به محضر او تضرع و عاجزي نمودن بزرگترین عبادت و مغز آنست چون
كه سرور كائنات فرموده است« :الدعاء مخ العبادة ،الدعاء هو العبادة» (خواندن مغز عبادت است ،و خواندن همين است
عبادت».
همه ما باید به سيرت انبياء متمسک و مقتدي باشيم .چنانكه فرمایش حق سبحانه و تعالی است« :فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ» (به
سيرت انبياء مقتدي باش).
ادامه دارد...
مصدر :سایت سنی آنالین www.Sunnionline.us

روش قرآن در اثبات اصول شریعت
نویسنده  :قاسم اميري
آن گاه كه انسان به اهلل و رسولش و روز واپسين ایمان بياورد ،بر اوست كه به مقتضاي این ایمان ،عمل كند؛ اینجاست كه
نوبت شریعت فرا میرسد و نقش احكام شرعی به ميان میآید.
پس دین ،عبارتست از :عقيده و شریعت؛ عقيده ،اصل است و شریعت ،فرعِ آن؛ اگر دین را به سان یک ساختمان فرض
كنيم ،عقيده ،پایه و اساس میباشد كه شریعت بر روي آن بنا گردیده است.
با نگاهی به قرآن درمییابيم كه اصول شریعت ،از دو طریق به اثبات میرسند:
 -1خبر دادن (ذكر اصل حكم).
 -0قطعيت و وضوح.
نيست؛ زیرا مخاطب چنين متونی ،فردِ مسلمان است كه به صحت دادهها و آیههاي قرآن ایمان دارد؛ لذا مسلمان براي
عمل به هر حكم شرعی كه اهلل سبحانه و تعالی فروفرستاده و به انجام آن دستور داده است ،به چيزي غير از آگاهی از
حكم اهلل متعال كه در قرآن آمده است ،نياز ندارد؛ یعنی مسلمان براي درک اینكه نماز و زكات و روزه جزو دین هستند،
نيازمند دالیل اثباتی نيست؛ بلكه تنها به دليلی قطعی نياز دارد كه اهلل سبحانه و تعالی خطاب به او اصل حكم را
فروفرستاده یا او را به كاري مكلف فرموده باشد؛ از این رو در اصول شریعت ،فقط مسلمانان مورد خطاب قرار میگيرند.
شریعت ،داراي اصول و فروعیست؛ براي اثبات اصول شریعت ،از قبيل :نماز و زكات و نيكی به والدین ،وجود خبر یا متن
قرآنی واضح و قطعیالدالله ،ضروري ست؛ اما در رابطه با جزئيات و فروع احكام ،دليل ظنی راجح ،یعنی دليلی كه وجهی از
ترجيح دارد ،كافیست.
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یعنی :از طریق خبر یا متن قرآنیِ واضح و قطعیالدالله .براي اثبات یک حكم شرعی یا بيان صحت آن ،نيازي به دليل عقلی

دليل قطعی را از آن جهت قطعی گویند كه آن قدر واضح و روشن است كه غير از معنايِ ظاهرياش هيچ احتمال و مفهوم
دیگري به آن راه ندارد.
شایستهي تأكيد و یادآوريست كه هر اصلی ،تنها از طریق قرآن ثابت میشود؛ یعنی دليلِ اثباتِ هر اصلی ،حتماً باید قرآنی
باشد و روایات و دیدگاهها یا «دالیل عقلی» در این زمينه ،مستقل نيستند و نمیتوانند به طور مستقل ،پایهگذار اصلی باشند
كه اساسی قرآنی ندارد و در قرآن كریم ثابت نشده است .این شرط ،هم اصول عقيده را در بر میگيرد و هم اصول شریعت
را.
مصدر :سایت تذكره www.Tazkerah.net
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اعجاز قرآن و سن ّت
سرعت نور
خداوند متعال میفرماید :
{یُدَبِّرُ األمْرَ مِنَ السةماءِ إلیَ االَرْضِ ثُمة یَعْرُجُ إلَيهِ فی یَوْمٍ كَانَ مِقْدارُهُ اَلْفَ سَنَهٍ مِمّا تَعُدُّونَ} (سجده )5 :
« خداوند (تمام عالم هستی را) از آسمان گرفته تا زمين ،زیر پوشش تدبير خود قرار داده است( ،و جز او مدبّري در این
جهان وجود ندارد) .سپس تدبير امور در روزي كه اندازة آن هزار سال از سالهایی است كه شما میشمارید ،به سوي او باز
میگردد».
خطاب آیه در لفظ «تَعُدُّونَ» كسانی است كه مبناي شمارش آنها ،سال قمري است ،كه ماه در هر  12روز (عموماً) به دور
زمين یک دور كامل می چرخد .حال اگر فاصله ميان مركز ماه تا مركز زمين یعنی ،نصف قطر مدار چرخشی ماه به دور زمين
را به دست آوریم میتوانيم ،تعداد كيلومترهاي طی شده ماه در هر گردش كامل به دور زمين را تعيين كنيم .و اگر محيط
دایره چرخشی ماه را در  10ماه ضرب كنيم ،مسافت طی شده آن را در طول سال و اگر در  1222ضرب كنيم مسافت
هزارساله آن را كه به دور زمين طی كرده است ،به دست میآوریم .مسافت هزارسالهاي كه در آیه  5سوره سجده بيان
شده است.
در واقع ،مسافتی را كه ماه در هزار سال میپيماید ،نور در یک روز طی میكند .زیرا اگر مسير طی شده ماه در هزار سال را
بر تعداد ثانيههاي كامل یک روز تقسيم كنيم( ،تعداد ثانيهها =  ،)01×82×82عددي برابر سرعت نور در هر روز به دست
میآید ،حال اگر این عدد را بر تعداد ثانيههاي طول روز تقسيم كنيم ،عدد زیر حاصل میشود ،یعنی دویست و نود و نه هزار
و هفتصد و نود و دو كيلومتر و نيم ،كه عدد دقيق مربوط به سرعت نور است كه توسط كنفرانس جهانی پاریس اعالم شده
است .كشف دقيق سرعت نور ،یكی از دستاوردهاي مهم بشر در قرن بيستم به حساب میآید ،این عدد باالترین حد
سرعت در هستی است و اگر شیء دیگري به غير از نور بتواند با سرعت نور حركت كند همانند نور ذرهذره گشته و حجم
آن به صفر میرسد و در شكل مشخصی نمیگنجد و زمان براي آن متوقف میشود ،اما اگر با سرعت بيشتر از نور حركت
كند ،زمان به عقب برمیگردد و در غير این صورت زمان كوتاه میشود.
آنچه كه راجع به سرعت نور و برابر بودن مقدار مسافت طی شده آن در طول یک روز با مقدار مسافت طی شده توسط ماه
در هزاران سال ،بيان كردیم همان نظریه نسبيتی است كه غرب به آن میبالد.
آیه دیگري كه درباره مقدار سرعت ،بحث میكند ،این است كه میفرماید :
{تَعْرُجُ المَالئِكَهُ وَ الرُّوُحُ إلَيهِ فی یَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ اَلْفَ سَنَهٍ} (معارج )1 :
میكشد».
در این آیه ،جملة «مِمّا تعدُّون» یعنی طبق شمارش شما انسانها ،وجود ندارد .زیرا سرعت مذكور در این آیه ،سرعت
مالئكه است كه باالتر از سرعت نور میباشد.
همه میدانيم كه ماه در مدت زمان یک ماه قمري ،یک بار به دور زمين میچرخد و چرخش ماه به دور خود نيز ،همين مقدار
طول می كشد ،به همين دليل هميشه یک طرف ماه قابل رؤیت است و طرف دیگر آن هرگز دیده نشده است .زیرا چرخش
آن به دور خود و به دور زمين ،در یک وقت صورت میگيرد .و هر دو چرخش آن در زمان بيست و نه روز و هشت ساعت،
انجام میگيرد.
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«یعنی (فرشتگان و جبرئيل به سوي او (پر میكشند و) باال میروند در مدتی كه پنجاه هزار سال (معمولی بر انسانها) طول

اما نكته قابلتوجه اینست كه ماه در هر روز ،سيزده درجه از مدار خویش به دور زمين را طی میكند ،اما نسبت به طلوع روز
قبل ،چهل و نه دقيقه ،دیرتر ،ظاهر میشود ،كه اگر هر روز این تأخير چهل و نه دقيقهاي را نداشت هميشه آن را به صورت
ماه بدر مشاهده میكردیم ،اما این تأخير روزانه باعث میشود كه ماه در مراتب و درجههاي مختلف هاللی ،ربع اول ،ماه
بدر ،هالل آخر و غياب كامل مشاهده شود ،به همين دليل ،پروردگار میفرماید :
{هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءَاً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدةرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الحِسابَ} (یونس )5 :
« خدا است كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است ،و براي ماه منازلی معين كرده است تا شمارة سالها و
حساب (كارها) را بدانيد».
و این نعمتی دیگر از جانب خالق و پدیدآورنده هستی است كه ماه را اینگونه فرمان داده كه هر روز چهل و نه دقيقه ،نسبت
به روز قبل دیرتر ظاهر شود ،تا منازل و مراتب مختلفی به خود گيرد و گاهشماري در دل آسمان باشد و شما اي اهل زمين،
حساب و كتاب روز و ماه و سال خویش را بدانيد .به راستی كه خدا پرورنده جهانيان است.
نكته دیگر اینست كه ماه یكی از هشتاد جزء زمين است و نيروي جاذبه در سطح ماه ،نيروي جاذبه روي زمين است و اگر
انسانی شصت كيلویی در سطح ماه قرار گيرد ،وزن او تا ده كيلو كاهش پيدا میكند.
با وجود اینكه قمرهاي دیگري نيز وجود دارد كه گردش آنها به دور خودشان سالها طول میكشد ،برخی بسيار دور و
برخی بسيار نزدیكند ،اما حسن تدبير و برنامه خداوند ،به گونهاي بوده كه قمر زمين ،در همان زمانی كه به دور زمين
میچرخد ،به دور خود نيز میچرخد و اگر اینگونه نمیبود و در هر گردش به دور زمين ،سيزده درجه از مدارش را طی
نمیكرد و هر روز با چهل و نه دقيقه تأخير نسبت به روز گذشته ،ظاهر نمیشد ،نمیتوانستيم از آن استفاده شمارشی برده
و مبناي كار تقویمها قرار دهيم.
اما سؤال دیگري نيز درباره ماه مطرح است .اگر فاصله ماه تا زمين كمتر از مقدار كنونی میبود چه میشد؟
پروردگار عليم فرموده است :
{وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ} (رحمن )5 :
«خورشيد و ماه برابر حساب (منظمی در چرخش و گردش) هستند».
پس فاصله ماه تا زمين ،طبق حسابی دقيق ،تعيين شده است كه جزر و مد یكی از نتایج آن با تأثير محدود است .اگر این
فاصله كمتر از آن چه كه هست میشد ،آب دریاها ،باال آمده و تمام خشكی را در بر میگرفت و زندگی بر روي زمين،
افزایش مییافت پدیده جزر و مد كه تأثيرات مهمی در دریاها میگذارد ،از بين میرفت و آثار ناگواري بر حيات میگذاشت.
و با افزایش بيشتر این فاصله ،جذب سيارات دیگر شده و باعث میشد كه زمين در چهار ساعت ،حركت انتقالی خود را
انجام دهد ،و شب  0ساعته و روز  0ساعته پدید میآمد .آیه زیر تمام محاسبات مذكور را در بر گرفته است :
{وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ}
آیات زیر نشانه اهميت خورشيد و ماه است ،میفرماید :
{وَ القَمَرَ قَدةرْناهُ مَنازِلَ حَتّی عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدیمِ} (یس )16 :
«براي ماه نيز منزلگاههایی تعيين كردهایم كه (پس از طی كردن آنها) به صورت ته ماندة كهنة (خوشه خرما بر درخت) در
میآید (قوسی شكل و زرد رنگ)».
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غيرممكن میشد و اگر بيشتر نزدیک میشد ،جذب زمين شده و با آن برخورد میكرد .و در صورتی كه فاصله آن با زمين

سپس میفرماید :
{ال الشَّمْسُ یَنْبِغَیِ لَها أنْ تُدْرِکَ القَمَرَ وَ الَ الَّيلَُ سَابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ}
و باز میفرماید :
{وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ القَمَرَ دَابِئَينِ} (ابراهيم )11 :
«و خورشيد و ماه را مسخر شما كرده است كه دائماً به برنامة خود ادامه میدهند».
و مدت زمان حيات ماه به ذهن هيچ كس خطور نخواهد كرد ،خداوند به این قضيه اشاره دارد كه :
{وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ یَجْري إلی اَجَلٍ مُسَمةیً وَ أَنَّ اهللَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ} (لقمان )06 :
«و خورشيد و ماه را مسخر شما كرده (و در مسير منافع انسانها به جریان انداخته است)؟ و اینكه هر كدام تا سرآمد
معينی به حركت خود ادامه میدهند (و این نظم و نظام با پایان گرفتن دنيا ،پایان مییابد) و خداوند از آنچه انجام میدهيد
آگاه است».
این آیه نيز یكی دیگر از نشانههاي خداوند است كه بر عظمت وي داللت دارد :
{تَبَارَکَ الَّذي جَعَلَ فی السةماءِ بُروُجاً وَ جَعَلَ فِيهَا سِراجاً وَ قَمَراً مُنيراً} (فرقان )81 :
«پاینده و بزرگوار خداي رحمانی است كه در آسمان برجهایی را به وجود آورده است و در آن ،چراغ (فروزان خورشيد) و
ماه تابان را ایجاد نموده است».
در جایی دیگر میفرماید :
{اَلَمْ تَرَوُا كَيفَ خَلَقَ اهللُ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقاً* وَ جَعَلَ القَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً} (نوح )18-15 :
«مگر نمیبينيد كه خداوند چگونه هفت آسمان را یكی باالي دیگري آفریده است؟* و ماه را در ميان آنها تابان ،و خورشيد
را چراغ (درخشان) كرده است؟».
جالب است بدانيم كه خاک ماه ،منعكس كننده نور است و این از حكمتهاي خدایی است ،زیرا نور ماه یكی از هيجده جزء
نور خورشيد ،محسوب میشود( .و نور سطح آن ،به ماه فرصت اظهار وجود داده و در منظر دید ما قرار میدهد) تا بتوانيم از
آن به عنوان یک تقویم دقيق كه در دل آسمان قرار دارد ،استفاده كنيم و از خورشيد به عنوان یک ساعت روزانه واز ماه به
عنوان یک گاه شمار ،بهره جویيم ،خداوند داناي آگاه میفرماید :
{هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْ سَ ضِياءَاً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدةرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الحِسابَ} (یونس )5 :
حساب (كارها) را بدانيد».
این موارد ،جزو آیات آفاقی قرآن هستند كه بر عظمت و وحدانيت خداوند داللت دارد .كه بوق دستگاههاي تبليغاتی غرب ،از
كشف آنها در سال هاي گذشته ،به صدا درآمده است ،در حاليكه قرآن كریم از هزار و چهارصد سال پيش آن را به صراحت
و وضوح ،بيان كرده است .پس اي انسان (سرگشته و شيداي غرب) به كجا میروي و به چه كس روي میآوري؟ آیا از
تفكر در این آیات میگریزي؟
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« خدا است كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است ،و براي ماه منازلی معين كرده است تا شمارة سالها و

برگرفته شده از كتاب :دایره المعارف اعجاز علمی در پرتو قرآن و سنت
تأليف  :دكتر محمد راتب نابلسی
مترجمان  :محمد آزاد شافعی ،عبدالباسط عيسى زاده
مصدر :سایت اسالم-قرآن و تفسير www.Islamqt.com

ميدان مغناطيسی و نماز
هارولدبور از دانشگاه یيل براي اولين بار با انجام یک آزمایش ساده ،به وجود ميدان
مغناطيسی در اطراف موجود زنده پی برد.او با توجه به یک مولد الكتریكی كه در آهنربا
در داخل سيم پيچ دوران می كند و جریان توليد ميكند ،سمندري را در یک ظرف آب
نمک قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند .الكترودهایی كه در این ظرف وجود
داشتند و به یک گالوانومتر حساس متصل شده بودند ،یک جریان متناوب را نشان می
دادند .زمانی كه بور این آزمایش را بدون سمندر انجام داد،گالوانومتر هيچ جریانی را
نشان نداد.
این بدان معنا بود كه در اطراف موجود زنده ميدانی وجود دارد كه خاصيت مغناطيسی
هم دارد .بور این وسيله را بر روي دانشجویان داوطلب خود امتحان كرد و مشاهده
نمود كه این ميدان در بدن انسان هم وجود دارد وكامال تابع رویدادهاي اساسی زیست
شناختی بدن است .او این ميدان را حياتی ناميد چون هرگاه حيات از بين برود،ميدان
حياتی هم از بين ميرود .به گونه هاي كه یک سمندر مرده كه در دستگاه بود هيچ
پتانسيلی به وجود نمی آورد.
تشكيل ميدان مغناطيسی بدن :
همانگونه كه می دانيد ،در بدن ما ميليونها عصب وجود دارد كه كار انتقال پيام در بدن ما بوسيله تحریک الكتریكی این
عصبها صورت می گيرد .در اثر شارش بار در اطراف آنها در بدن ما یک ميدان تشكيل می شود و ميدان بدن ما در اثر
فعاليت همزمان ميليونها عصب به وجود می آید.

دستگاه موج نگار مغز چهار نوع منحنی از امواج مغزي را ارائه ميدهند كه عبارتند از :آْلفا ،بتا ،دلتا و تتا .ریتمهاي دلتا
كندترین امواج مغزي با تناوب از 1تا 1دور در ثانيه بوده و اغلب در خواب عميق ظاهر می شوند .به نظر ميرسد كه ریتمهاي
تتا كه داراي تناوب 1تا2دور درثانيه می باشند به خلق و خوي بستگی داشته باشد.
ریتمهاي آلفا از 6تا  10دور در ثانيه ،در اوقات تفكر ،تامل آزاد رخ داده و در صورت تمركز حواس و توجه قطع می شوند و
باالخره ریتمهاي بتا با تناوب 11الی 00دور در ثانيه،ظاهرا منحصر به نواحی جلوئی مغز ،یعنی جایی كه فعاليتهاي پيچيده
مغزي رخ می دهد می باشند .امواج آلفا امواج بسيار مهمی هستند كه بوسيله هانسبرگر آلمانی كشف شدند و به گفته وي با
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امواج مغزي :

نوعی هوشياري و خوداگاهی معطوف به درون ظاهر می شوند تغييرات فيزیولوژي مهمی در بدن ایجاد می كنند مثل تمركز
و یادگيري.
ميدان مغناطيسی بدن و امواج مغزي در معرض خطر :
حتما تا به حال در باره خطرات گوشيهاي موبایل یا زندگی در نزدیكی نيروگاهاي برق چيزهایی شنيده اید.بنابر تحقيقات
پروفسور الي امواج مغناطيسی كه از نيروگاهاي برق یا وسایل برقی مثل سشوار و ریشتراش برقی و ...ساتع می شود به
دي ان اي سلولهاي مغزي آسيب ميرساند و قابليت ترميم را در آنها از بين می برد .ميدانهاي مغناطيسی خارجی عالوه بر
آسيب به دي ان اي مغز اثر منفی دیگري به بدن دارند.
این ميدان ها باعث اختالل در ميدان مغناطيسی طبيعی بدن می شوند .همانطور كه ميدانيد نزدیک به %22از بدن مارا آب
فراگرفته و مولكولهاي آب به صورت دوقطبی هستند و زمانی كه ما در معرض یک ميدان مغناطيسی خارجی قرار می گيریم،
این مولكولها در جهت آن ميدان قرار می گيرند و این پدیده باعث می شود نظم ميدان مغناطيسی ما به هم بریزد.
عالوه بر عوامل خارجی یكسري عوامل داخلی نيز وجود دارند كه باعث می شوند اختالل در ميدان بدن ایجاد شود.
مهمترین آنها بارهاي الكتریكی هستند كه هنگام شارش بار در عصب در اطراف آن به وجود می آیند و به صورت
الكتریسيته ساكن در بافتهاي بدن ذخيره ميشوند و ميدانی كه در اطراف این بارها بوجود می آیند در ميدان بدن ایجاد خلل
می كنند.
این بارها به خصوص در نقاطی كه تراكم اعصاب بيشتر است ذخيره می شوند و به دليل این كه هم تراكم زیادي دارند و
هم در نزدیكی عصبهاي بيشتر و مهمتري قرار دارند براي بدن به شدت مضر هستند .از جمله این نقاط ناحيه سر و دستها
و قسمت مچ یابه پایين است و در بين این سه قسمت ،سر اهميت ویژه اي دارد چون بارهاي ذخيره شده در آن عالوه بر
ایجاد خلل درميدان مغناطيسی مغز باعث اغتشاش در امواج مغزي نيز می شوند.
به ظاهر ما روزانه تنها دقایقی را در معرض ميدان مغناطيسی هستيم.مثل موبایل یا سشوار و غيره.اما در طول دوران زندگی
خود در معرض ميدانی بسيار قوي هستيم و آن ميدان مغناطيسی زمين هست .عوامل داخلی اغتشاش در ميدان بدن ما هم
فعاليتهاي حياتی و اجتناب ناپذیري هستند كه در تمام طول عمر ما در جریان هستند پس چگونه ميتوان باعث خلل این
اثرات سو كه باعث اختالل در بدن ما و بيماریهایی مثل سرطان می شوند را خنثی كرد؟
در اینجاست كه باید گفت خداوند راه حل تمام این سواالت را در یک عمل ساده كه امكان آن براي همه افراد وجود دارد و
بيش از چند دقيقه هم وقت نمی برد و هيچ ضرري هم ندارد به انسان هدیه داده و آن نماز است.
نماز و ميدان مغناطيسی :
زمين رو به قبله بایستد ،ميدان مغناطيسی بدنش بر ميدان مغناطيسی زمين منطبق می گردد و در مدتی كه در نماز است
ميدان بدنش منظم می شود.
یكی از نكات بسيار جالبی كه پروفسور بور به آن دست یافته بود این بود كه دریافته بود كه در بدن تمام دانشجویان
مؤنث ماهی یكبار تغيير ولتاژ شدید ایجاد می شود و ميدان بدن به منظمترین حالت خود می
اخيرا هم كشف شده است كه علت اینكه قلب زنان منظم تر و قویتر از مردان ميزند و دليل آن همين تغيير ولتاژ هست.
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آنگونه كه از تصاویر به دست آمده از ميدان مغناطيسی زمين پيداست ،به طور شگفت انگيزي اگر انسان در هر نقطه از

نماز و بارهاي الكتریكی :
همانطور كه قبال اشاره شد بارهاي زائدي كه در اثر تحریكات الكتریكی اعصاب به وجود می آیند هم شبيه ميدان بدن و هم
بر امواج مغزي اثر سو دارند .و این اثرات در نواحی كه اعصاب در آن تحرک بيشتري دارند ،خطرات جدیتري ایجاد می
كنند و باید هرچه سریعتر از آن نواحی دور شوند.
به طرز حيرت آوري می بينيم كه این نواحی دقيقا نواحی هستند كه در وضو شسته می شوند و بنابر تحقيقات صورت گرفته،
بهترین راه دفع این بارهاي زائد استفاده از یک ماده رساناست كه سریعترین و ارزانترین و بی ضررترین ماده براي این
كار آب است و جالب اینجاست كه آب هرچه خالص تر باشد سریعتر بارهاي ساكن را از بدن ما به اطراف گسيل می دهد و
هيچ مایعی مثل آب خالصی كه در وضو به انسان سفارش شده این اثر را ندارد.
نماز و امواج مغزي :
با دفع بارهاي زائد بدن در وضو امواج مغزي در ایده الترین حالت قرار می گيرند .عالوه بر آن حالت تمركزي كه در هنگام
نماز در انسان به وجود می آید ،تشعشع امواج آلفا را به اندازه قابل توجهی باال می برد و توانایی مغز را در توليد این امواج
باال می برد.
مصدر :سایت تذكره www.Tazkerah.net

اسراري از علم بيان در مثال هاي قرآن (مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ) ()1
این یكی از مثال هایی است كه خداوند در قرآن بيان فرموده است:
(مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ) در این آیه خداوند می فرماید ﴿ :مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ ﴾(داستان كسانى كه غير از خدا دوستانى اختيار
كردهاند همچون عنكبوت است كه [با آب دهان خود] خانهاى براى خویش ساخته و در حقيقت اگر مىدانستند سستترین
خانهها همان خانه عنكبوت است)[العنكبوت.]11:
این مثالی است كه خداوند تمام كسانی را كه به غير اهلل اعتماد و توكّل می كنند و به كسی غير از او پناه می برند ،درحاليكه
این چيزها در حقيقت برایشان سود و زیانی ندارند به آن تشبيه می كند و حال آنان را به حالت عنكبوتی مانند می داند كه
براي خود خانه اي ساخته تا در آن از خطرات در امان بماند و به آن پناه برد ،به تارهاي نيرومند آن اطمينان می كند امّا این
و نه خسته اي را آرامش می بخشد .پس كسانی كه غير خداوند را دوست و سرپرست خود ساخته اند ،هم خودشان و هم
سرپرستانش ان مانند عنكبوت و تار او هستند ،كه به جاي خانه هاي دیگر آن را اختيار كرده اند ،و این نيز تشبيه دیگري
است و بين این دو تشبيه وجه شبهی وجود دارد و آن ضعف و نا پایداري چيزي است كه به آن اطمينان شده است.
و نتيجه ي این تشبيه :هشداربه آدمی درباره ي فریفته شدن به عملی است كه هيچ اساس و پایه اي ندارد.
این مثال در ابتداي نيمه ي دوم از سوره ي عنكبوت آمده كه سوره ایست مكّی و موضوع آن عقيده و اصول بزرگ آن مانند
وحدانيت الهی ،رسالت پيامبر صلی اهلل عليه وسلم و زنده شدن بعد از مرگ و پاداش و كيفر اعمال بندگان است.
این سور ه ازاساس حول محور ایمان و سنّت ابتالي الهی در زندگی انسان است زیرا مسلمانان در مكّه در شدید ترین و
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حقيقت را نمی داند كه این خانه ي سست بنيان نه كسی را از گرما و سرما حفاظت می كند و نه پناهنده اي را پناه می دهد

سخت ترین حاالت قرار داشتند به همين دليل در این سوره نيز مفصالً و به طور مبسوط  ،به طور خاص در البالي داستان
انبياء عليهم السالم از امتحان و ابتال سخن گفته شد ه  ،از اقوامی سخن به ميان آمده كه قدرت مالی و مقام و سلطنت ،آنان
را فریفته ؛ گمان كرده اند كه همين چيزها آنان را از عذاب الهی محفوظ خواهد داشت.
سوره بعد از حروف مقطعه ي ( الم) با این جمله ي صریح و روشن شروع می شود كه :
﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ ال یُفْتَنُونَ ﴾
( آیا مردم پنداشتند كه تا گفتند ایمان آوردیم رها مىشوند و مورد آزمایش قرار نمىگيرند)؟
سپس سوره ادامه پيدا می كند و درباره ي كسانی كه ایمان را تنها اعتراف زبانی پنداشته ،در هنگام رسيدن مشقت و
محنت به سوي جهن م گمراهی می روند ،و از اسالم خارج می گردند تا بلكه از سختی دنيا رهایی یابند ،گویی(در نظر اینان)
عذاب آخرت از رنج دنيا سهل تر است!
﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِی اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ(﴾ ..بعضی از مردم با زبان می گویند به خدا
ایمان داریم ،امّا به محض اینكه (از سوي مردم) به خاطر خدا آزاري می بيند ،آزار مردم را همچون عذاب الهی دردناک می
پندارد) ..
آنگاه سوره با بحث در مورد محنت انبياء عليهم السالم و رنج هایی كه در راه تبليغ رسالت خداوندي متحمّل شدند ادامه
می یابد كه از محنت نوح عليه السالم آغاز شده ،به ابراهيم ،لوط ،و سپس به شعيب (عليه الصالة و السالم) می رسد و در
مورد بعضی از ملت هاي طغيانگر و افراد جبار و ظالم چون عاد ،ثمود ،قارون ،و هامان سخن می گوید و خالصه وار ،هالكت
و نابودي را كه در نتيجه ي ظلم و سركشی گریبانگيرشان شده ،بيان كرده ،می فرماید:
﴿ فَكُالً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصةيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ ﴾( و هر یک [از ایشان] را به گناهش گرفتار [عذاب] كردیم از آنان
كسانى بودند كه بر [سر] ایشان بادى همراه با شن فرو فرستادیم و از آنان كسانى بودند كه فریاد [مرگبار] آنها را فرو
گرفت و برخى از آنان را در زمين فرو بردیم و بعضى را غرق كردیم و [این] خدا نبود كه بر ایشان ستم كرد بلكه خودشان
بر خود ستم مىكردند) [العنكبوت.]12:
سپس با این نمایش سریع از محنت انبيا عليهم السالم و مقابله آن حضرات با كفار و مشركان سركش و ظالمان و
به هر پادشاه ظالمی تأكيد و گوشزد نماید كه در تمام كائنات ،سلطنتی غير از سلطنت اهلل تعالی اصالً وجود حقيقی ندارد و
هيچ پناه و نجاتی جز در بارگاه او سبحانه و تعالی نيست و قویترین بدكاران زمين هر اندازه خود را عظيم و صاحب جبروت
بدانند ،در مقابل او بسيار ضعيف و ناتوان و بی بنيان هستند ،و پناه بردن به آنها و قرار گرفتن در زیر چترشان همانند
پناهنده شدن عنكبوت به خانه ي سست بنيان خویش است  ،كه آیه ي شریفه آن را (أوهن البيوت) می خواند:
﴿ مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ ﴾(
داستان كسانى كه غير از خدا دوستانى اختيار كردهاند همچون عنكبوت است كه [با آب دهان خود] خانهاى براى خویش
ساخته و در حقيقت اگر مىدانستند سستترین خانهها همان خانه عنكبوت است) [العنكبوت.]11:
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مفسدان در زمين و نشانه ها و عبرت هایی كه از آنان براي آیندگان باقی مانده ،این تمثيل قرآنی می آید تا این حقيقت را

كسانی كه سروران و سرپرستانی غير از اهلل براي خود برمی گزینند ،به آنان پناه برده و از ایشان انتظار سود دارند ،درواقع
همانند عنكبوت ی هستند كه تاري می تند یعنی خانه اي بسيار ناپایدار می سازد خانه ي اینان از نظر سستی و ناپایداري و
بی بنيادي همچون خانه ي عنكبوت است ،بلكه در دست قدرت پروردگار متعال و در مقابل سلطنت چيره ي خداوند قهار از
عنكبوت هم بی مقدارتر و ضعيف تر و ناتوان تر هستند.
د وستان وسرپرستانی نيز ،كه اینان به آنها پناهنده می شوند ،از تار عنكبوت سست ترند ،چرا كه خانه ي عنكبوت حداقل،
فایده ي كمی دارد ،امّا اینها هيچ فایده و حقيقتی ندارند زیرا نه می توانند سختی را از دوستان خود دور كنند ،نه می توانند
نيازي را برطرف نمایند و نه می توانند بدي و ناراحتی را از ایشان دور كنند.
این مثال یكی از زیباترین مثال ها و راهگشا ترین آنها براي بطالن شرک و خسران مشركان و رسيدنشان به غير آن
چيزي كه در نظرشان بوده ،به شمار می رود؛ یعنی مانند آینه اي است كه مردم در آن دیده می شوند به خصوص كسانی
كه طبعشان سخت گشته و مشاعر و احساساتشان تغيير كرده – در حقيقت تصویري است كه تمام سرپرستانی را كه به
غير اهلل به آن دل بسته می شود ،ناچيز و ضعيف نشان می دهد و سستی پناهگاه كسانی را كه به غير پروردگار پناه می
برند بيان می كند و تصویري دوگانه را براي آن ترسيم می كند؛ یعنی پناه جویندگان به غير خدا همانند عنكبوت هایی
ضعيف و ناتوانند كه به خانه اي در حمایت یاران و سرپرستان خود می روند  ،خانه اي سست تر و ناپایدار تر از تار
عنكبوت.
و هركس امكان نظر كردن و دیدن بقایاي عبرت انگيز پندآموزي را كه خداوند در خانه هاي ظالمان كه از گذشته باقی
مانده را نداشته باشد ،حجت خداوند بر او نيز تمام شده و بهانه اي براي نپذیرفتن دین نخواهد داشت ،زیرا خداوند این
حقيقت را به طور كامل در تار عنكبوت برایمان منعكس فرموده است.
در تمثيل كسانی كه غير خدا را یاور خود گرفته اند ،به عنكبوت و همچنين تشبيه این یاوران به خانه ي عنكبوت  ،یكی از
معجزات قرآن نيز وجود دارد زیرا عنكبوت ،النه ي خود را تنها از تارهاي بلندي می سازد كه با ترشح ماده اي از بدنش به
وجود می آورد این ماده به محض قرار گرفتن در معرض هوا سفت می شود و از حالت بزاق به صورت تارهاي براقی در می
آید و كسانی كه غير خدا را سرور و سرپرست خود می دانند این اعتقاد فاسد را خود به وجود آورده اند و اطمينان و آرامش
را در سایه ي آن می جویند و این باور نادرست را تنها از هواي متعفنی كه از عقل ناسالمشان بر می خيزد ،و این اوهام
گمراه كننده از آن به وجود می آید؛ ساخته اند.

،به همين دليل به جاي الهه كلمه ي اولياء را به كار برده است كه اشاره به شرک خفی می باشد و هر كس عبادت خداوند را
براي ریا در نظر دیگران انجام دهد،در حقيقت سروري غير از او اختيار نموده پس مثال او نيز (﴿ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً
﴾) است.
انكار تمام (اولياء) ( سرپرستان غير خداوند) و آوردن آن به صورت جمع براي تنوع و تعدد است ،یعنی سرپرست و دوست
تنها یک نوع ندارد بلكه انواع آن متفاوت است ،اصل آن ولی می باشد ،اصل كلمه ي ولی به معناي آمدن یا قرار دادن چيزي
بالفاصله بعد از دیگري است ،عرب می گوید( هذا یلی ذلک) ( این چيز بعد از آن چيز می آید) كلمه ي ولی به عنوان صفت
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مراد از موصل در این فرموده ،هر چيزي است كه به جاي خداوند پناهگاه و محل اعتماد قرار گيرد چه بت باشد ،چه انسان

بر تابع و متبوع و یاري دهنده و یاري شونده نيز اطالق می گردد.
م ی گویند (اهلل ولی المومنين) یعنی خداوند مددكار مومنان است ،مومن ولی خداوند است یعنی خداوند او رانصرت می
فرماید .همچنين می گویند (شيطان) ولی كافران است و كافران اوليا ي شيطان هستند و همچنين می گویند كه كافران
اولياي یكدیگرند و مومنان نيز اولياي( دوستان و یاران) همدیگرند.
اهلل تعالی فرموده اند ﴿ :اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِینَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾(خداوند سرور كسانى است كه ایمان آوردهاند آنان را از تاریكيها به سوى روشنایى به در مىبرد و
كسانى كه كفر ورزیدهاند سرورانشان طاغوتند كه آنان را از روشنایى به سوى تاریكيها به در مىبرند آنان اهل آتشند كه
خود در آن جاودانند) [البقرة]052:
﴿ الَّذِینَ آَمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ
ضَعِيفًا ﴾(كسانى كه ایمان آوردهاند در راه خدا كارزار مىكنند و كسانى كه كافر شدهاند در راه طاغوت مىجنگند پس با
یاران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان [در نهایت] ضعيف است)[النساء]28:
﴿ وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِیُّ الْمُتَّقِينَ ﴾(آنان هرگز در برابر خدا از تو حمایت نمىكنند [و به هيچ وجه به
كار تو نمىآیند ] و ستمگران بعضىشان دوستان بعضى [دیگر]ند و خدا یار پرهيزگاران است)[الجاثية]16:
﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾116الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ
الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾(به منافقان خبر ده كه عذابى دردناک [در پيش] خواهند داشت( )116همانان كه غير از مؤمنان كافران را
دوستان [خود] مىگيرند آیا سربلندى را نزد آنان مىجویند [این خيالى خام است] چرا كه عزت همه از آن خداست
([))116النساء.]116-116:
﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِینَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِیدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾(اى كسانى كه
ایمان آوردهاید به جاى مؤمنان كافران را به دوستى خود مگيرید آیا مىخواهيد عليه خود حجتى روشن براى خدا قرار دهيد
)[النساء]111:
﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾(اى
كسانى كه ایمان آوردهاید یهود و نصارى را دوستان [خود] مگيرید [كه] بعضى از آنان دوستان بعضى دیگرند و هر كس از
شما آنها را به دوستى گيرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران را راه نمىنماید)[المائدة]51:
بنابر این اطالق لفظ (اولياء) به معناي آلهه(جمع اله) و خدایانی كه مشركان به جاي خداوند می پرستيدند  ،درست نيست.
*پژوهشگر و محقق زبانشناس و استاد زبان عربی دانشگاه حلب سوریه
مصدر :سایت اسالم-قرآن و تفسير www.Islamqt.com
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استاد محمّد اسماعيل عتّوک.

قصه هاي قرآن
داستان شتر حضرت صالح و قومش از دیدگاه قرآن ()0
قبالً بيان داشتيم كه این قوم از اعراب بوده اند ،و بعد از قوم عاد می زیسته اند ،امّا از سرنوشت آنان عبرت نگرفتند ،به
این دليل پيامبرشان عليه السالم به آنان فرمود :
....اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَالَ تَمَسُّوهَا
بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( .....اى قوم من خدا را بپرستيد براى شما معبودى جز او نيست در حقيقت براى شما از جانب
پروردگارتان دليلى آشكار آمده است این مادهشتر خدا براى شماست كه پدیدهاى شگرف است پس آن را بگذارید تا در
زمين خدا بخورد و گزندى به او نرسانيد تا [مبادا] شما را عذابى دردناک فرو گيرد ( ، ))21وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ
عَادٍ وَبَوةأَكُمْ فِی األَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آالَءَ اللَّهِ وَالَ تَعْثَوْا فِی األَرْضِ مُفْسِدِینَ(و
به یاد آورید هنگامى را كه شما را پس از [قوم] عاد جانشينان [آنان] گردانيد و در زمين به شما جاى [مناسب] داد در
دشتهاى آن [براى خود] كاخهایى اختيار مى كردید و از كوهها خانههایى [زمستانى] مىتراشيدید پس نعمتهاى خدا را به
یاد آورید و در زمين سر به فساد برمدارید (())21اعراف)
یعنی خداوند شما را جانشين قوم عاد فرموده تا از سرنوشت آنان عبرت بگيرید ،و برخالف آنان عمل كنيد،زمين را در
اختيار شما قرار داده ،تا از كوهها وسنگ هایش قصر و عمارت بسازید ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ﴾ كه در ساخت
خانه هاي محكم و استوار از دل كوههاي سنگی مهارت دارید ،پس در مقابل این نعمت الهی شكر و عمل صالح انجام
دهيد ،و تنها او را بپرستيد ،و از انجام عملی خالف دستور او پرهيز كنيد ،زیرا سرانجام وخيمی خواهد داشت.
به همين دليل اینچنين آنان را نصيحت می فرماید﴿ :أَتُتْرَكُونَ فِی مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ،فِی جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ،وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا
هَضِيمٌ﴾( آیا در آنچه اینجاست ،ایمن رها میشوید؟ ( )118و كشتزارها و خرمابنانى كه شكوفههایشان لطيف است ())116
ميوه هاي انبوه و زیبا و تازه هستند﴿ .وَتَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ ،فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِی ،وَالَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ،
الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی األَرْضِ وَالَ یُصْلِحُونَ﴾(شما را توان این داده كه از این كوههاي سخت ماهرانه ساختمانهاي امن
بسازید ،پس از او پروا دارید و از امر دستور من اطاعت كنيد ،نه از فرمان مسرفان افراطگري كه در زمين تنها راه فساد
درپيش داشته به راه درستاري نمی روند.) .
همچنين به آنان فرمود﴿ :یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَ﴾ خداوند آن ذاتی
است كه شما را از خاک زمين آفرید ،و شما را آباد كنندگان آن قرار داد ،و كشت و ميوه در اختيارتان نهاد ،پس او خالق و
رازق است و تنها او شایسته ي عبادت است نه كسی جز او.
﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمة تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ پس از آنچه می كنيد دست بر دارید ،و به پرستش خداوند روي آورید ،زیرا هم اوست كه از
می كند).
﴿قَالُوا یَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَذَا﴾ ( :گفتند اي صالح ما قبالً آرزوي می كردیم كه قبل از این سخن كه ما را به
توحيد در عبادت و ترک دیگر معبودان و كنار گذاشتن خدایان نياكانمان دعوت كنی ،داراي عقل درستی باشی ).از این
جهت گفتند﴿ :أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِی شَکٍّ مِمةا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِیب﴾.
﴿قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَآتَانِی مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ یَنصُرُنِی مِنْ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِیدُونَنِی غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾(
گفت اى قوم من چه بينيد اگر [در این دعوا] بر حجتى روشن از پروردگار خود باشم و از جانب خود رحمتى به من داده
باشد پس اگر او را نافرمانى كنم چه كسى در برابر خدا مرا یارى مىكند در نتيجه شما جز بر زیان من نمىافزایيد).
و این نوعی نرمش و انعطاف از سوي ایشان در برابر كفار و نيكویی در دعوت دادن آنان به سوي خير است،می فرماید :
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شما می پذیرد و شما را عفو می فرماید﴿ .إِنَّ رَبِّی قَرِیبٌ مُجِيبٌ﴾(همانان پروردگار نزدیک است و دعاي بندگان را اجابت

اگر  ،سخنم درست باشد ،چه می گویيد؟آنوقت عذر شما نزد خداوند چه خواهد بود؟ چه چيزي شما را از عذاب خدا خواهد
رهانيد؟ شما از من می خواهيد كه دعوت به سوي خدا را ترک كنم ،و من هرگز نمی توانم چنين كاري را انجام دهم زیرا
این كار بر من واجب است و اگر من كار دعوت را ترک گویم نه شما و نه هيچ كس دیگر نخواهيد توانست مرا از عذاب
الهی نجات دهد یا مرا كمک كند ،پس من همچنان شما را به سوي اهلل (وحده الشریک له) فرا می خوانم تا روزي كه
خداوند بين من و شما داوري فرماید.
آنان به او گفتند﴿ :إِنَّمَا أَنْتَ مِنْ الْمُسَحةرِینَ﴾ یعنی :بدون شک تو از مسحور شدگانی .و نمی دانی كه چه می گویی و ما را
به طرف خداي واحد و فروگذاشتن خدایان فرا می خوانی(جمهور ائمه آیه را اینگونه معنا كرده  ،فرموده اند مراد از
مسحّرین ،مسحورین یعنی سحر شدگان است ).بعضی نيز گفته اند مراد این است كه ( تو فردي ساحر هستی) كه البته
معناي اول درست تر است ،زیرا قبل از آن گفته بودند كه ﴿ما أنت إال بشر مثلنا﴾(تو تنها بشري مانند خود ما هستی) و
سپس گفتند (:اگر راست می گویی معجزه اي {از نزد خدا} بياور) ﴿فَأْتِ بِآیَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنْ الصةادِقِينَ﴾ از او خواستند كه
كارهاي خارق العاده اي برایشان انجام دهد ،تا دليلی بر صدق ادعایش باشد ،او فرمود( :این هم شتر خداوند ،كه نوبتی از
آب خوردن از آن اوست و نوبت روزي معين نيز از آن شما باشد ،بر او گزندي مرسانيد ،كه در آن صورت عذاب روزي بزرگ
شما را خواهد گرفت﴿:).قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ ،وَالَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ یَوْمٍ عَظِيمٍ﴾
همچنين در جواب این درخواست آنان فرمود﴿ :قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ
وَالَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيم﴾ (نشانه ي روشنی از سوي پروردگارتان براي شما آمده است ،این شتر خداوند
است ،پس بگذارید در زمين خداوند بچرد و به سویش به بدي دست دراز مكنيد كه دچار عذابی دردناک شوید ).و خداوند
نيز در این باره می فرماید﴿ : :وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾(براي قوم ثمود آن ماده شتر را(به عنوان معجره
فرستادیم) كه در حق آن ظلم كردند.) .
مفسران گفته اند كه روزي قوم ثمود در مجمع خود گرد آمده بودند  ،در آن هنگام صالح پيامبر خدا (عليه السالم) نزدشان
آمد ،و آنان را به سوي اهلل دعوت داد ،موعظه كرد و تذكر داد و آنان را امر به كار هاي نيک فرمود قوم در جوابش به صخره
سنگی از كوهی كه در آن نزدیكی بود اشاره كرده ،گفتند :آیا می توانی از این صخره سنگ ،شتري چنين و چنان برایمان
ب يرون آوري؟ آنان اوصاف شتر را با جزئياتش به او گفتند و در این كار بسيار زیاده روي كردند حتی گفتند ماده شتري بلند
و بزرگ و ده ماهه حامله باشد ،و شكل و شمایل آن را برایش توصيف نمودند .صالح پيامبر عليه السالم فرمود :آیا چيزي را
كه گفتيد ،اگر درست همانگونه كه خواسته اید بيرون آورم به من ایمان خواهيد آورد؟و رسالت مرا تصدیق خواهيد كرد؟
گفتند:آري ،سپس براي ایمان آوردن از ایشان عهد و پيمان گرفت.
آنگاه به جایگاه نمازش رفت و تا می توانست براي خداوند عزوجل نماز خواند و سپس از پروردگار درخواست كرد كه آنچه
را قوم از او د رخواست نموده اند به انجام برساند ،اهلل تعالی به آن صخره سنگ دستور داد كه شكافته شود ،و از درون آن
ماده شتري عظيم بيرون آمد درست به همان صورت كه آن قوم از او خواسته بودند.
دليلی قاطع و برهانی روشن بود ،آنگاه بسياري از ایشان ایمان آوردند امّا اكثرشان بر كفر و گمراهی و عناد خویش پاي
فشردند و استمرار ورزیدند ،به همين دليل اهلل تعالی می فرماید﴿ :فَظَلَمُوا بِهَا﴾ یعنی آن را انكار نمودند ،و با دیدن چنين
معجزه اي از حق پيروي نكردند  .رئيس ایمان آورندگان ،به حضرت صالح عليه السالم ،جندع بن عمرو بن محالة بن لبيد
بن جواس و از رؤساي قوم بود ،كه جزو بقيه كسانی بودند كه می خواستند به دین خدا مشرف شوند  ،كه ذؤاب بن عمرو
بن لبيد ،وحباب ورباب بن صعر بن جلمس آنان را از از ایمان آوردن باز داشتند ،جندع پسر عمویش شهاب بن خليفه را كه
از اشراف ثمود بود ،به سوي دین خدا فرا خواند ،او نيز تمایل داشت مسلمان شود امّا این افراد ،وي را از این كار باز
داشتند  .مردي از مسلمانان آن زمان به نام مهرش بن غنمة بن الذميل رحمه اهلل چنين سروده است:
وكانت عصبة من آل عمرو *** إلى دین النبی دعوا شهابا

صفحه57

آنان وقتی این معجزه را دیدند ،با امري بسيار عظيم مواجه شدند ،منظره اي بسيار شگفت انگيز و قدرتی بس عظيم و

دسته اي از جوانان آل عمرو*** شهاب را به سوي دین پيامبر دعوت دادند
عزیز ثمود كلهم جميعا *** فهم بأن یجيب ولو أجابا
او بزرگترین بزرگان ثمود بود*** و تمایل داشت كه به دین خدا بگرود و اي كاش این كار را می كرد كه در این صورت
ألصبح صالح فينا عزیزا *** وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا
صالح پيامبر در بين ما عزیز و بزرگوار می گشت ***و مردم بزرگ قوم (ذؤاب) را به دوست و پيامبر خود ترجيح نمی
دادند.
ولكن الغواة من آل حجر ** *** تولوا بعد رشدهم ذبابا
امّا گمراهان آل حجر(ثمود)** *** بعد از هدایت خداوندي ،به دنبال انسان بی ارزشی (چون مگس) افتادند.
لذا سيدنا صالح به ایشان فرمود﴿ :هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ﴾ ( :این شتر خداست) :نام شتر را با اضافه ي تشریفی به نام خداوند
اضافه نمود ،تركيبی كه شبيه عبارات بيت اهلل و عبداهلل است﴿ .لَكُمْ آیَةً﴾( :تا معجزه اي برایتان و دليلی بر صدق رسالت
من باشد) (پس او را بگذارید تا در زمين خدا بچرد و به سویش به بدي دست دراز مكنيد كه در آن صورت به زودي عذاب
خدا ،شما را فرا خواهد گرفت) ﴿:فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَالَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِیبٌ﴾
با هم به توافق رسيدند كه آن ماده شتر در بين آنان بماند ،و هرجا از سرزمينشان كه بخواهد بچرد ،و هر یک روز در ميان،
یک بار سهم آب از آن او باشد ؛ هنگامی كه نوبت شتر می رسيد ،آن روز او آب چاه آنان را می نوشيد و فرداي آن روز قوم
ثمود ،سهم خود را از آب چاه براي رفع نيازهاي آن روز و فردایش بر می داشتند ،همچنين آورده اند كه از شير ماده شتر به
اندازه اي كه تمام آنان را كفاف باشد استفاده می نمودند.
از این روست كه آیه می فرماید﴿ :لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾.
در جایی دیگر خداوند خطاب به سيدنا صالح می فرماید﴿ :إنا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ﴾ (ما شتر را براي آزمایش و امتحان
ایمان آنان فرستادیم تا ببينيم كه ایمان می آرند یا كفر می ورزند؟ و خداوند بهتر از همه می داند كه چه می كنند. ).
﴿فَارْتَقِبْهُمْ﴾﴿وَاصْطَبِرْ﴾(تو منتظر باش كه عاقبت كارشان چه خواهد شد ،و صبر پيشه كن چرا كه به زودي خبر همه چيز را
آشكار خواهی دانست﴿ ).وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ (و به آنان خبر ده كه آب ميانشان بخش
شدهاست هر كدام را آب به نوبتخواهد بود)
این حالت زیاد دوام نياورد ،تا باالخره بر این رأي به توافق رسيدند كه شتر را پی كرده بكشند ،تا از شرّ آن خالص شوند و
آب بيشتري داشته باشند ،و شيطان لعين كار زشتشان را برایشان زیبا جلوه داد در این باره اهلل تعالی فرموده﴿ :فَعَقَرُوا
النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا یَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾(.آخر االمر آن شتر را پی كردند و از فرمان
پروردگار خویش سر پيچيدند ،و گفتند  :اي صالح اگر راست می گویی (كه پيامبر خدا هستی) عذابی را كه گفته بودي بر ما
نازل گردان).
كسی كه از بين آنان كشتن شتر را عهده دار شد ،مردي بود ،سرخ وسفيد  ،با چشمان آبی به نام قدار بن سالف بن جندع
توافق همه ي آنان این كار را انجام داده است ،به همين دليل (در آیه كریمه) این عمل به تمام آنان نسبت داده شده است.
امام ابن جریر و دیگر ائمه ي تفسير روایت كرده اند كه دو زن از قبيله ي ثمود كه نام یكی "صدوقة" دختر محيا بن زهير
بن المختار و زنی با نسب و صاحب جمال بود ،كه در نكاح مردي از قبيله ي اسلم بوده امّا از او جدا شده ،پسر عموي خود
به نام "مصرع" بن مهرج بن المحيا را فرا خواند و به او پيشنهاد كرد كه اگر شتر را بكشد ،با او ازدواج خواهد نمود.و زن
دیگر نامش "عنيزة" بنت غنيم بن مجلز و عجوزه اي كافره بوده و از یكی از رؤساي قوم (ذؤاب بن عمرو) دخترانی داشته
كه به قدار بن سالف پيشنهاد می كند در صورتی كه شتر را بكشد ،چهار دختر خود را به او پيشكش خواهد نمود تا هر
كدام را كه دوست داشت به دلخواه خود انتخاب كند .این دو جوان آغازگر كار قتل آن شتر بودند و در بين قوم خود براي
این كار تالش نمودند.
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كه می گفتند ولد الزناست و زن سالف او را به دنيا آورده و پدر اصلی او مردي بوده كه وي را صيبان می گفته اند .او با

هفت نفر دیگر نيز به درخواست این دو جواب مثبت دادند و تعدادشان به نه نفر رسيد .كه در فرموده خداوند تعالی ذكر
آنان آمده است﴿ :وَكَانَ فِی الْمَدِینَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ یُفْسِدُونَ فِی األَرْضِ وَالَ یُصْلِحُونَ﴾( .و در آن شهر نه دسته بودند كه در آن
سرزمين فساد مىكردند و از در اصالح درنمىآمدند) اینان در ميان بقيه ي قبيله تبليغ و تالش نمودند و این كار را در نظر
آنان زیبا جلوه دادند آنان نيز خواسته شان را اجابت نموده ،از آنان براي این عمل اطاعت كردند.
براي دیدن آن شتر كمين كردند ،و هنگامی كه از محل ورود خود گذشت ،مصرع كه در آنجا كمين كرده بود ساق پایش را
با تير زد و استخوان ساقش را شكست .زنان نيز آمدند و مردان قبيله را به كشتن شتر تشویق می كردند و براي ترغيب
آنان روسري و روبند هایشان را از سر بر داشتند قداربن سالف قبل از همه با شمشير به او حمله ور شد و قوزک پایش را
هدف قرا ر داد؛ ماده شتر بر زمين افتاد و فریادي بسيار بلند براي هشدار به فرزندش بر آورد ،سپس قدار با شمشير به
سينه اش زد و او را ذبح نمود .كره اش پا به فرار گذاشت و باالي كوه بلندي رفت و سه بار فریاد بر آورد.
عبدالرزاق از معمر و او از كسی كه از حسن رحمه اهلل شنيده روایت كرده كه :كره شترگفت :خدایا مادرم كو؟ و سپس وارد
یک صخره شد و از نظرها پنهان گردید و بعضی گفته اند :ثمود او را نيز پی كرده و كشتند.
اهلل تعالی می فرماید﴿ :فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِی وَنُذُرِ﴾( پس رفيقشان را صدا كردند و [او] شمشير
كشيد و [شتر را] پى كرد) ﴿إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ،فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَ﴾( آنگاه كه شقىترینشان بر[پا] خاست
( ()10پس فرستاده خدا به آنان گفت زنهار مادهشتر خدا و [نوبت] آبخوردنش را [حرمت نهيد] (﴿ )))11فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوةاهَا ،وَالَ یَخَافُ عُقْبَاهَا﴾(([ولى] دروغزنش خواندند و آن [مادهشتر] را پى كردند و
پروردگارشان به [سزاى] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یكسان كرد ( )11و خداوند از عاقبت كار خود
هيچ ترسی ندارد (.))15
امام احمد با این سند(حَدةثَنا عبد اهلل بن نمير ،حَدةثَنا هشام  -أبو عروة  -عن أبيه عن عبد اهلل بن زمعة قال) چنين روایت
می كنند( :خطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال" :إذ انبعث أشقاها :انبعث لها رجل
عارم عزیز منيع فی رهطه ،مثل أبی زمعة"( ).رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم خطبه فرمودند و از شتر (قوم ثمود) و كسی
كه آن را به قتل رسانده بود سخن گفتند .وسپس در باره ي این آیه"إذ انبعث أشقاها" فرمودند :مردي زیرک(اما شرور و
فاسد) كه در بين قوم خود مانند "ابو زمعه" داراي عزت و مقام بلند بود براي قتل ناقه انتخاب شد).
این حدیث را از روایت هاشم تخریج كرده اند.
(عارم به معناي  :زیرک و با ذكاوت ،عزیز  :رئيس؛ و منيع به معناي مطاع و داراي احترام در بين قوم خویش است).
مُحَمْد بن إسحاق با این سند ( :حدثنی یزید بن مُحَمْد بن خثيم ،عن مُحَمْد بن كعب ،عن مُحَمْد بن خثيم بن یزید ،عن
عمار بن یاسر قال) چنين روایت كرده است كه ( :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعلی" :أال أحدثک بأشقى الناس؟
قال :بلى .قال :رجالن ،أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة ،والذي یضربک یا علی على هذا  -یعنی قرنه  -حتى تبتل منه
هذه  -یعنی لحيته" )( سيدنا عمار بن یاسر می گوید كه پيامبر صلی اهلل عليه و سلم به سيدنا علی رضی اهلل عنه فرمودند:
ثمود كه شتر خدا را پی كرد و كشت و دیگري مردي كه فرق سر تو را خواهد شكافت تا اینجایت را با خون خضاب كند
(اشاره به ریش مباركش بود))( رواه ابن أبی حاتم)
اهلل تعالی می فرماید﴿ :فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا یَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾ قوم ثمود در
این گفته ي خود به چند دالیلی از چند جهت نهایت و اوج كفر و عناد را با هم جمع نموده اند از جمله ي این دالیل :
 بر خالف دستور اكيد خدا و رسول او سيدنا صالح عليه السالم مبنی بر نكشتن ماده شتر كه به عنوان معجزه آمده بود،عمل كردند.
 در طلب نزول عذاب الهی عجله كردند و به دو دليل خود را مستحق آن عذاب نمودند :الف) اینكه در آیه شرط شده بود كه اگر بالیی به سر شتر بياورند به زودي دچار عذاب خواهند شد ،كه در آیه اي عذاب
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اي علی می خواهی به تو بگویم كه شقی ترین(بد بخت ترین) مردمان كيست؟ عرض كردم :بلی فرمود :یكی احيمر از قوم

بزرگ و در دیگري با عبارت عذاب دردناک از آن یاد شده است و همه موارد حق و درست هستند .ب) عجله ي آنان در
نزول عذاب خداوندي
 این قوم پيامبري را تكذیب كردند كه براي صدق رسالت و پيامبري خود از جانب خداوند دليل قاطع ارائه كرده بود ،آنانبه روشنی این حقيقت را می دانستند  ،امّا كفر و گمراهی و عنادشان آنان را به دوري از حق و نزول عذاب الهی كشانيد.
خداوند می فرماید﴿ :فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِی دَارِكُمْ ثَالَثَةَ أَیةامٍ ذَلِکَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾(آنان شتر را پی كردند{ ،صالح}
گفت :سه روز در خانه هایتان بمانيد( ،بعد از آن عذاب خواهيد شد) این وعده اي است كه دروغ را بدان راهی نيست.).
آورده اند كه وقتی به سوي شتر دست درازي كردند و آن را پی كردند ،اولين كسی كه شالقش را بر روي شتر بلند كرد،
قدار بن سالف ،بود كه قوزک پایش را با شمشير هدف قرار داد و او را بر زمين انداخت سپس كافران با شمشيرهایشان
شروع به لت و پار كردن شتر نمودند و قتی كه كره ي آن شتر دید كه چنين بالیی بر سر مادرش آورده اند ،از دستشان به
باالي كوه گریخت و سه بار با صداي بلند ناله بر آورد.
از این سبب بود كه سيدنا صالح به آنان فرمودند﴿ :تَمَتَّعُوا فِی دَارِكُمْ ثَالَثَةَ أَیةامٍ ( ﴾...غير از امروز سه روز دیگر در خانه
هایتان بمانيد و بعد از آن سه روز عذاب خداوند خواهد آمد)
ثمود می پنداشتند كه صالح عليه السالم به دروغ چنين وعده ي قطعی را بدانها می دهد تا جایی كه به زعم خود تصميم
داشتند آنحضرت را نيز كشته و پيش شتر بفرستند.
در نتيجه گفتند﴿ :قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾( با هم] گفتند با یكدیگر سوگند بخورید كه حتما به [صالح] و كسانش
شبيخون مىزنيم سپس) :بيایيد قسم بخوریم كه او و خانواده اش را در خانه اش زندانی كنيم و سپس به قتل رسانيم و
بعد قتل او را انكار خواهيم كرد ،و به اولياي دم خواهيم گفت كار ما نبوده است ،از این روي گفتند﴿ :ثُمة لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا
شَهِدْنَا مَهْلِکَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُون﴾ (.به ولى او خواهيم گفت ما در محل قتل كسانش حاضر نبودیم و ما قطعا راست
مىگویيم)
اهلل تعالی در باره اینان فرموده :وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ الَ یَشْعُرُونَ (و دست به نيرنگ زدند و [ما نيز] دست به
نيرنگ زدیم و خبر نداشتند ( ،)) 52فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمةرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (پس بنگر كه فرجام
نيرنگشان چگونه بود ما آنان و قومشان را همگى هالک كردیم ( ،))51فَتِلْکَ بُيُوتُهُمْ خَاوِیَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِی ذَلِکَ آلَیَةً لِقَوْمٍ
یَعْلَمُون (و این [هم] خانههاى خالى آنهاست به [سزاى] بيدادى كه كردهاند قطعا در این [كيفر] براى مردمى كه مىدانند
عبرتى خواهد بود ( ،)) 50وَأَنجَيْنَا الَّذِینَ آمَنُوا وَكَانُوا یَتَّقُونَ (و كسانى را كه ایمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند رهانيدیم
(.﴾))51
چنين شد كه خداوند ب ر سر كسانی كه قصد شهيد كردن حضرت صالح عليه السالم را داشتند ،سنگ بارانيد و قبل از بقيه
ي قوم ،عذاب آنان را تعجيل فرمود و ایشان را هالک گردانيد.
قوم ثمود صبح روز پنج شنبه را كه روز اول از مهلت سه روزه به آنان بود دریافتند در حالی كه چهره هایشان درست همان
پایان رسيد! صبح روز بعد یعنی روز جمعه روي هایشان سرخ گردید ،شب هنگام دوباره جار كشيدند كه آگاه باشيد كه دو
روز از مهلت تمام شد .در روز سوم یعنی شنبه چهره هاشان سياه شد ،و قتی شب فرا رسيد ندا زدند :هان! كه مهلت تمام
شد! صبح روز یكشنبه خود را خوشبو كرده براي مردن مهيا شدند و منتظر نشستند كه چگونه عذاب و بال و نقمت بر
سرشان خواهد آمد ،نمی دانستند عاقبتشان چه خواهد شد ،و عذاب از كدام طرف به سویشان خواهد آمد.
وقتی خورشيد روز یكشنبه طلوع كرد ،بانگی مرگبار از آسمان روي سرشان و و لرزه اي از زیر پاهایشان بر خاست ؛ جانها
برآمدند و ارواح از جا بركنده شدند ؛ حركتهاشان به سكون و صدا ها به سكوت بدل گشت؛ حقيقت به وقوع پيوست  ،آنان
در خانه هاشان تبدیل به مردگانی شدند ،اجسادي كه نه جانی داشتند و نه حركتی .آورده اند كه از ميان این قوم كسی جز
یک نفر زنده نماند جز كنيزي به نام (كلبه) بنت سلق كه به او الذریعه نيز می گفتند  .این زن كفر و دشمنی سختی با سيدنا
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گونه كه صالح فرموده بود ،به زردي گرایيد  ،هنگامی كه شب فرا رسيد جار زدند كه  :آگاه باشيد ،كه روز اول مهلت به

صالح عليه السالم داشت؛
نشسته بود ،وقتی عذاب خدا را مشاهده كرد پاهایش را آزاد كرد و با تمام سرعت پا به فرار گذاشت و دوان دوان خود را به
محلی دیگر كه اعرابی (غير از قوم ثمو د) در آنجا بودند ،رساند و آنان را از واقعه اي كه دیده بود ،و بالیی كه بر سر قومش
نازل شده بود ،خبردار كرد؛ از آنان مقداري آب براي نوشيدن خواست ،و به محض اینكه آب را نوشيد جان سپرد.
اهلل تعالی می فرماید﴿ :كَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِيهَ﴾  :گویی هرگز در رزق و ناز و نعمت و ثروت ،در آنجا به سر نبرده اند﴿،أَالَ إِنَّ ثَمُودَ
كَفَرُوا رَبةهُمْ أَالَ بُعْداً لِثَمُودَ﴾( هان كه قوم ثمود به پروردگار خود كافر شدند ،دوري مرگ بر قوم ثمود باد!) آري گویی زبان
تقدیر و سرنوشت چنين چنين جمله اي را براي ایشان گفت.
امام احمد رحم ه اهلل با این سند به روایت حضرت جابر از رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم فرموده اند( :حَدةثَنا عبد الرزاق،
حَدةثَنا معمر ،حَدةثَنا عبد اهلل بن عثمان بن خثيم ،عن أبی الزبير ،عن جابر قال :لما مرّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالحجر
قال" :ال تسألوا اآلیات فقد سألها قوم صالح ،فكانت  -یعنی الناقة  -ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج ،فعتوا عن أمر
ربهم فعقروها .وكانت تشرب ماءهم یوماً ویشربون لبنها یوماً ،فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد اهلل بها من تحت أدیم السماء
منهم إال رجالً واحداً كان فی حرم اهلل" فقالوا :من هو یا رسول اهلل؟ قال :هو أبو رغال ،فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب
قومه" )  ( :وقتی كه رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم از وادي حجر عبور می كردند فرمودند :شما هرگز طلب معجزه مكنيد،
چون قوم صالح عليه السالم وقتی از او درخواست معجزه كردند ،خداوند آن ماده شتر را خلق فرمود ،كه از همين درّه رفت
و آمد می كرد و  ،این قوم دستور پروردگار خویش را نادیده گرفتند و شتر را پی كرده كشتند ،در نتيجه چنان فریاد
مرگباري بر سر آنان زده شد كه احدي را زیر سقف آسمان زنده باقی نگذاشت ،مگر تنها یک مرد از آنان كه در حرم الهی
بود ،عرض كردند  :یا رس ول اهلل آن مرد كيست؟ فرمود :ابورغال بود كه او هم به محض اینكه از حرم خارج شد ،دچار
همان عذابی گردید كه قوم را فرا گرفته بود ( ).این حدیث طبق شروط امام مسلم است ،امّا در هيچ یک از كتب سته(
ششگانه) وجود ندارد .واهلل اعلم)
عبدالرزاق نيز از معمر و او از إسماعي ل بن أمية و ایشان از جناب رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم نقل می كند كه بر قبري
گذر كرده فرمودند :آیا می دانيد این قبر كيست؟ عرض كردند خدا و رسول داناترند .فرمودند :این قبر ابورغال مردي از
قبيله ي ثمود است  ،او در هنگام نزول عذاب در حرم الهی بود ،به همين دليل در آن وقت دچار عذاب نگردید و به محض
اینكه از حرم بيرون آمد به همان بالیی دچار شد كه بر سر قوم ثمود آمده بود سپس در همان جا دفن گردید و شمشی از
طال نيز با وي مدفون شد سپس مردم آمدند و با شمشير هاي خود قبر را نبش كرده ،و طال را از داخل آن بيرون آوردند.
عبدالرزاق فرموده كه زهري از معمر نقل كرده كه ابو رغال همان جد بنوثقيف است[. ]1
امّا همين روایت با سند متصل دیگري نيز آمده كه محمّد بن اسحاق آن را در سيره از اسماعيل بن اميه از بجير بن ابی
بجير روایت كرده است كه فرمود از عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنهما شنيدم كه می گفت از پيامبر خدا صلی اهلل عليه وسلم
شنيدم كه زمانی كه به طرف شهر طائف به راه افتاده بودیم می فرمودند ":اینجا قبر ابورغال  ،جد بنی ثقيف است ؛ او
قوم ثمود گردید و در همين جا مدفون شد .به این نشان كه یک شمش طال نيز با وي در قبرش مدفون است ،كه اگر قبر را
نبش كنيد طال را خواهيد یافت؛ مردم قبر را نبش كردند و طال را از آن بيرون آوردند.
{ سمعت عبد اهلل بن عمر یقول :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف ،فمررنا بقبر ،فقال" :إن
هذا قبر أبی رغال ،وهو أبو ثقيف ،وكان من ثمود ،وكان بهذا الحرم یدفع عنه ،فلما خرج منه أصابته النقمة التی أصابت قومه
بهذا المكان فدفن فيه ،وآیة ذلک أنه دفن معه غصن من ذهب ،إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه .فابتدره الناس فاستخرجوا
منه الغصن"}
( این روایت را امام ابوداود از طریق محمد بن اسحاق روایت كرده و فرموده :شيخ ما حافظ ابوالحجاج معزي رحمه اهلل می
فرمود این روایت حسن و عزیز است).
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مردي بود از قوم ثمود و بودن او در این حرم باعث حفظ او از عذاب الهی شد ،امّا به محض خروج از آنجا دچار همان بالي

من می گویم :این حدیث را تنها بجير بن ابی بجير روایت كرده ،و او را تنها با این حدیث می شناسند ،و كسی غير از
اسماعيل بن اميه كسی از وي روایت حدیث نكرده ،شيخ ما فرمود شاید رفع و نسبت آن به پيامبر اشتباهی اتفاق افتاده
باشد ،و این سخن تنها كالم عبد اهلل بن عمر و یارانش باشد واهلل أعلم.
من می گویم :اما هم در حدیث مرسل قبلی و هم در حدیث جابر رضی اهلل عنه شاهدي براي این روایت وجود دارد .واهلل
اعلم
این فرموده اهلل تعالی﴿ :فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ یَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّی وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ الَ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ ( :از
آنان روي بر گرداند و گفت :اي قوم  ،من رسالت خداوندي را به شما ابالغ نمودم  ،و خيرخواهی شما كردم امّا شما
دلسوزان خویش را دوست ندارید ).نقل قولی است از زبان حضرت صالح عليه الصالة و السالم كه بعد از هالكت قومش به
محل نزول عذاب تشریف می برد و آنان را چنين خطاب قرار می دهد و می فرماید﴿ :یَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّی وَنَصَحْتُ
لَكُمْ﴾ :اي قوم ! من تا جایی كه در توان داشتم ،تالش زیادي براي هدایت شما كردم ،و با گفتار و كردار بر هدایث شما
مشتاق و حریص بودم ﴿وَلَكِنْ الَ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ .امّا دوست داشتن كسانی كه دلسوز شما بودند ،جزو اخالق شما نبود،
و حق را نمی پذیرید و دوستش ندارید ،به همين دليل دچار این عذاب دردناک شده اید كه هميشه تا ابد در آن در آن
خواهيد ماند .و دیگر كاري از دست من بر نمی آید ،و نمی توانم عذاب را از شما دفع كنم .من وظيفه ي خود یعنی اداي
رسالت الهی و خيرخواهی را در حق شما انجام دادم  ،امّا اهلل هرچه بخواهد انجام می دهد.
خود پيامبر صلی اهلل عليه وسلم نيز به همين صورت ،بعد از گذشت سه شبانه روز ،از مرگ كشته شدگان چاه بدر ،سوار بر
مركب خویش بر سر مدفن آنان ایستاد و در حالی كه آخر شب دستور رفتن را صادر فرموده بود ،ایشان را خطاب قرار داده
فرمودند :اي افتادگان در چاه! آیا وعده اي را كه خداوند به شما داده بود ،حق و راست یافتيد؟ زیرا من وعده ي الهی را در
یافتم كه حق بود .سپس در بين سخنانش به ایشان چنين فرمود " :با پيامبر خود چه بدرفتار بودید ،شما مرا تكذیب
كردید ،در حالی كه مردم مرا تصدیق نمودند ،شما مرا از شهرم بيرون كردید ،امّا مردم مرا پناه دادند ،به راستی طایفه ي
بدي براي پيغامبر خویش بودید"
" عمر رضی اهلل عنه به حضرت فرمودند :اي پيامبر خدا! آیا با كسانی سخن می گویيد كه جسدهاشان متعفن شده؟ حضرت
صلی اهلل عليه وسلم ف رمودند :قسم به آن ذاتی كه جانم در دست اوست ،شما(كه زنده هستيد) آنچه را می گویم نمی
توانيد ،بهتر از آنان بشنوید ،آنها فقط نمی توانند پاسخ دهند".
آورده اند كه صالح عليه السالم بعد از این واقعه به سوي حرم آمد و تا پایان عمر شریفش در آنجا اقامت گزید.
امام احمد رحمه اهلل می فرمایند( :حَدةثَنا وكيع ،حَدةثَنا زمعة بن صالح ،عن سلمة بن وهرام ،عن عكرمة ،عن ابن عبةاس قال:
لما مرّ النبی صلى اهلل عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال" :یا أبا بكر أي واد هذا؟" قال وادي عسفان .قال" :لقد مرّ به
هود وصالح عليهما السالم على بكرات خطمها الليف ،أزرهم العباء ،وأردیتهم النمار یلبون یحجون البيت العتيق" ( :).ابن
عباس فرموده اند هنگامی كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم در وقت حج بر وادي عسفان گذشتند ،فرمودند :اي ابوبكر اینجا
سوار بر شتر هاي ماده  ،كه افسارشان از ليف خرما بوده ،و عبا و ازارهایی از پوست پلنگ برتن داشته اند ،لبيک گویان
براي حج خانه ي خدا از همين وادي می گذشته اند( ) .اسناد حسن)
قبالً در داستان نوح عليه السالم به روایت امام طبرانی نيز همين حدیث را آورده بودیم كه در آن روایت  ،نوح وهود
وإبراهيم ،بودند.
منبع :سایت القصة فی القرآن الكریم
مصدر :سایت اسالم-قرآن و تفسير www.Islamqt.com
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كدام وادي است؟ فرمود :وادي عسفان است .حضرت صلی اهلل عليه وسلم فرمودند " :زمانی هود و صالح عليهما السالم

آشنایی با علم حدیث
احادیث مشهوري كه ضعيف هستند ()11
 « -111الدعاء سالح المؤمن ،وعماد الدین ،ونور السموات واألرض» "سلسلة األحادیث الضعيفة" (شماره .)126
« -111دعا سالح مؤمن ،و ستون دین ،و نور آسمانها و زمين است».
این حدیث دروغ و جعلی است.
« -110إن الرزق ال تنقصه المعصية وال تزیده الحسنة ،وترک الدعاء معصية» "سلسلة األحادیث الضعيفة" (شماره .)161
« -110روزي انسان با گناه كم نميشود و با نيكوكاري و حسنات زیاد نمی شود ،و ترک دعا گناه است».
این حدیث دروغ و جعلی است.
« -111دفن البنات من المكرمات» "سلسلة األحادیث الضعيفة" (شماره .)168
 « -111در گور كردن دختران از كرم و بزرگواري است».
این حدیث دروغ و جعلی است.
باز به روایت عكرمه از ابن عباس نوشته اند كه چون رقيه همسر عثمان بن عفان فات كرد ،به پيامبر صلی اهلل عليه وسلم
تعزیت گفتند ،و فرمود« :الحمد هلل ،دفن البنات من المكرمات».
این حدیث هم دروغ و جعلی است.
« -111إن اهلل تعالى ینزل على أهل هذا المسجد  -مسجد مكة  -فی كل یوم وليلة عشرین ومئة رحمة :ستين للطائفين،
وأربعين للمصلين ،وعشرین للناظرین» "سلسلة األحادیث الضعيفة" (شماره .)162
« -111خداي متعال بر اهل این مسجد – یعنی مسجد الحرام – در هر شب و روز صدوبيست رحمت نازل می فرماید:
شصت رحمت براي طواف كنندگان ،و چهل رحمت براي نمازگزاران ،و بيست رحمت هم براي كسانی كه مسجد را مناظره
می كنند».
حدیث دیگري است با لفظ « :إن اهلل تعالى ینزل فی كل یوم مئة رحمة :ستين منها على الطائفين بالبيت ،وعشرین على
أهل مكة ،وعشرین على سائر الناس».
یعنی « :خداي متعال در هر روز یكصد رحمت بر بندگانش نازل می كند؛ شصت رحمت بر طواف كنندگان كعبه ،و بيست
این حدیث هم ضعيف است.
 « -115الجمعة حج الفقراء» یا «الجمعة حج المساكين» "سلسلة األحادیث الضعيفة" (شماره .)161
« -115نماز جمعه حج فقراء و مساكين است».
این حدیث موضوع و جعلی است ،و در لفظ دیگري چنين آمده است :
« الدجاج غنم فقراء أمتی ،والجمعة حج فقرائها».
یعنی« :مرغ ،گوسفند فقيران امت من است ،و نماز جمعه حج آنهاست».
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رحمت براي ساكنان مكه ،و بيست رحمت براي سایر مردم».

عالوه بر عالمه البانی كه حدیث را موضوع و ساختگی معرفی كرده ،صغانی در "األحادیث الموضوعة" (ص  )2و ابن
الجوزي در"الموضوعات" ( )6 / 1آنرا جعلی دانستند ،و حافظ عراقی در "تخریج اإلحياء" ( )188/1آنرا ضعيف دانسته
است.
مصدر :سایت نوار اسالم IslamTape.Com

علم حدیث و هدف از آن
اگر بين كلمات «علم» و «حدیث» ،حرف «به» را اضافه كنيم چنين جمله هاي خواهيم داشت« :علم به حدیث» ،یعنی
«دانش حدیث شناسی».
این علم به ما این توانایی را میدهد كه صحت و یا عدم صحت احادیث روایت شده از پيامبر(ص) را مشخص كنيم.
و اكنون این سؤال مطرح است :آیا می توان از این علم براي شناسایی صحت و یا عدم صحت هر نوع نقل قولی از
گذشتگان كمک گرفت؟ جواب واضح است :بله.
میتوان به جاي كلمهي حدیث ،لفظ عامتر روایت را به كار برد و تركيب را علم روایت (علم به روایت) ناميد تا هر نوع
روایتی را كه از گذشته به ما رسيده است شامل شود و قادر به شناسایی هر نوع نقل قول و روایت تاریخی باشيم.
بنابراین ،تاكنون فهميدیم كه هدف از این علم ،نشان دادن روشی است كه صحت و سقم روایات گذشتگان را به ما
میآموزد.
مصدر :كتاب مقدمه علم حدیث  /تأليف :مهندس آدم غالمی

حدیث و سنت
تعریف حدیث:
الف) حدیث در لغت عبارتست از هر آنچه كه ضد قدیم باشد .و عبارتست از :هر كالمی كه بوسيله ي آن سخن گفته شود
و نقل گردد و به انسان ابالغ شود .قرآن می فرماید« :وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِیثًا» (نساء .)62
یعنی :و راستگوتر از خدا در سخن كيست؟
یعنی :اگر راست مىگویند سخنى همانند آن بياورند.
در این آیه خداوند تبارک و تعالی كتاب خویش را حدیث ناميده است.
و باز می فرماید« :وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِیثًا» (تحریم.)1
یعنی :و آنگاه كه پيامبر با برخی از همسران خود سخنی نهانی گفت.
ب) و حدیث در اصطالح عبارتست از :هر آنچه كه از قول یا فعل یا تقریر( )1یا صفتی (ظاهري یا اخالقی) كه به پيامبر
صلی اهلل عليه وسلم نسبت داده می شود)0(.
و جمهور گفته اند حدیث عبارتست از :هر آنچه كه به پيامبر صلی اهلل عليه وسلم یا صحابی یا تابعی نسبت داده می شود.
()1
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و می فرماید« :فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ» (طور .)11

تعریف سنت:
الف) سنت در لغت عبارتست از :طریق و روشی كه بر انجام آن مواظبت شود ،بگونه اي كه فعل به موجب آن تكرار گردد؛
مانند این فرموده ي اهلل تعالی« :سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلًا» (احزاب.) 80
یعنی :این سنّت خداوند در اقوام پيشين است ،و براى سنّت الهى هيچ گونه تغيير نخواهى یافت .و سنت انسان ،یعنی
روشی كه به آن ملتزم گشته و بر انجام آن مواظبت می كند حال چه آن روش پسندیده باشد یا نكوهيده)1(.
ب) در تعریف اصطالحی ،سنت نزد علما تعاریف جداگانه اي دارد بگونه اي كه فقها و اصوليين و محدثان هر یک تعاریف
مجزایی از سنت ارائه داده اند:
 -1در اصطالح فقها :بعضی از فقها سنت را بر عبادات مستحب یا نوافلی كه از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم نقل شده است
اطالق كرده اند .بر این اساس عباداتی كه حكم واجب را ندارند ،سنت یا مستحب یا مندوب گویند .البته اگر به كتابهاي
فقهی نظر شود متوجه می شویم كه در نزد فقها اطالق كلمه ي سنت فقط مربوط به امورات مستحب در باب عبادات نمی
شود؛ بلكه شامل عبادات و غير آن نيز می شود.
و گاهی در كالم بعضی از فقها ،سنت به مقابل بدعت اطالق می گردد ،مثال گفته می شود :فالن عمل مطابق سنت است؛
هرگاه آن عمل موافق عمل پيامبر صلی اهلل عليه وسلم باشد ،و فالن عمل بدعت است؛ هرگاه بر خالف روش پيامبر صلی
اهلل عليه وسلم انجام پذیرد )5(.امام شوكانی در «ارشاد الفحول» می گوید« :سنت بر نقطه مقابل بدعت اطالق می گردد،
مثل اینكه گفته می شود :فالنی از اهل سنت است» .و وقتی كسی بر اساس كردار پيامبر حركت كند خواه عملی باشد كه
قرآن بر آن داللت كند یا نه ،گفته می شود :فالنی پيرو سنت می باشد و هر گاه خالف آن عمل كند گفته می شود :فالنی
بدعت گذار است.
در این تعریف ،مستحب یا واجب بودن عمل مد نظر نيست ،بلكه معيارِ سنت بودن فعل ،موافقت آن عمل با عمل پيامبر
صلی اهلل عليه وسلم است ،حال چه آن عمل جزو واجبات باشد و یا جزو مستحبات.
 -0در اصطالح اصوليين :سنت از نگاه اصولی ها اصلی از اصول احكام شرعی و دليلی از دالیل است كه بعد از قرآن كریم
قرار می¬گيرد و عبارتست از :هرچيزي كه از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم از قول یا فعل یا تقریر صادر شده باشد )8(.بر این
اساس سنت در نزد علماي اصول عبارتست از منقوالت و نصوصات شرعی كه غير از قرآن كریم باشد ،یعنی كالم رسول
اهلل صلی اهلل عليه وسلم یا فعل او را به عنوان سنت می شناسند .مثال پيامبر صلی اهلل عليه وسلم می فرماید« :ال ضَرَرَ وَ ال
ضِرار»( )2حال از نظر یک اصولی این سخن نه كالم اهلل است و نه اجماع و نه قياس ،بلكه داخل در سنت می باشد ،و این
سخن جزو ادله ي نقلی می باشد كه داخل در قرآن نيست بلكه جزو نصوصی است كه از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم صادر
گشته است.

صفتی (ظاهري یا اخالقی) كه به پيامبر صلی اهلل عليه وسلم نسبت داده می شود .بر اساس این تعریف هر چيزي كه از
پيامبر صلی اهلل عليه وسلم چه قبل از نبوت و چه بعد از آن منقول باشد داخل در معناي سنت خواهد بود)6( .
می بينيم كه براي هر كدام از تعاریف وجهه اي وجود دارد؛ مثال غرض محدثان شناخت اقول و افعال و تقریرات و صفات
پيامبر صلی اهلل عليه وسلم و نقل آنها براي مردم است بدون اینكه حكم شرعی را ثابت كنند ،همانطور كه اخبار و شمایل و
داستانها و صفات اخالقی و خلقتی ایشان را بيان كردهاند .علماي اصول از این جهت كه سنت یكی از مصادر شریعت می
باشد آنرا مورد توجه قرار داده اند و لذا صفات (ظاهري و اخالقی) براي آنها مهم نيست ،و از آن سو به اقوال و افعال و
تقریرات ایشان توجه می كنند كه احكام افعال بندگان را از جهت حرام بودن یا واجب بودن و یا مباح بودن و غيره در بر
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 -1سنت در اصطالح محدثين :سنت مترادف با حدیث است؛ یعنی عبارتست از :هر آنچه كه از قول یا فعل یا تقریر یا

میگير د .اما فقها از ناحيه ي داللت سنت بر حكم شرعی به آن می نگرند ،زیرا سنت از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم صادر
گشته است و آنها در پی یافتن حكم شرع بر افعال بندگان از جهت اباحه یا تحریم یا وجوب یا استحباب یا كراهت هستند.
----------------- )1تقریر به این معنی است كه در حضور پيامبر صلی اهلل عليه وسلم كاري صورت گرفته باشد و ایشان آن را رد نكرده
باشند ،و یا در غياب پيامبر صلی اهلل عليه وسلم قولی گفته شود یا فعلی انجام گردد و سپس آنرا به پيامبر صلی اهلل عليه
وسلم ابالغ كنند و ایشان آنرا تایيد كند یا رد ننماید.
 )0مثال هایی براي قول و فعل و تقریر در بخش اول این كتاب خواهد آمد.
 )1لمحات فی أصول الحدیث؛ دكتر محمد ادیب صالح ،ص.06
 )1الوجيز فی أصول الفقه؛ دكتر عبدالكریم زیدان ،ص.181
 )5الوجيز فی أصول الفقه؛ دكتر عبدالكریم زیدان ،ص.181
 )8الوجيز فی أصول الفقه؛ دكتر عبدالكریم زیدان ،ص.181
 )2یعنی :نه به خود زیان برسانيد و نه به دیگران( .صحيح – روایت ابن ماجه و السلسلة الصحيحة؛ شماره.)052
 )6لمحات فی أصول الحدیث؛ دكتر محمد ادیب صالح ،ص.10
مصدر :كتاب مصطلح الحدیث  /تأليف :عالمه محمد بن صالح العثيمين

شكاف ميان فقه و روایت و درمان این مشكل
نویسنده  :محمد غزالی  /مترجم :داود ناروئی
در دوران اضمحالل فرهنگی ،مرزهایی ساختگی ميان مكاتب
فقهی ،كالمی و عرفانی كشيده شد .در نهایت قضيه به جایی
رسيد كه هر مكتبی یک دولت مستقل با هواداران ،پرچم و هویت
مخصوص به شمار می رفت .این اوضاع گمراه كننده پيامدهاي
ناخوشایندي بر استحكام صفوف و انسجام امت در برابر دشمنان
بر جاي گذاشت و به حقيقت ،پيام ،رسالت و هدف اسالم آسيل
جدي وارد نمود.
معناي این مطلب چيست كه والي یک مسلمان ،ابوحنيفه یا ابن
روش برتر زندگی خود می شمارد؟ و آن را ارزش و شيوه ي برتري تلقی و به مردم عرضه می كند یا براي آنان در نظر می
گيرد؟ و متقابال” با كسانی كه شيوه و روش امامی دگر را برگزیده به خصومت و دشمنی می پردازد؟ من از بسياري
كشورهاي اسالمی دیدن كرده ام .در برخی از این كشورها مشاهده نموده ام كه یک دیدگاه فقهی مشخص بر هزاران هزار
انسان حاكم است ،و مردم این كشورها خود را به درون دایره ي آن دیدگاه(یا مذهب فقهی) محبوس ساخته اند و جز از
درون این دایره تنفس نمی كنند .آنان دوستی ها و دشمنی هاي خود را در چارچوب همين مذهب شكل می دهند.
از سرزمين هایی كه با اسالم آشنا نبودند نيز دیدن كرده ام .در این سرزمين ها برخی از منكرات را مشاهده كرده ام،
همچنين در آنجا اموري دیده ام كه با رأي و نظر فالن شخص یا فالن امام توافق دارد یا با برداشت برخی از علماي ما
نزدیک است .زمانی كه كتاب «السنة النبوة بين اهل الفقه و اهل الحدیث» را نوشتم از ناحيه ي كسانی كه در مورد موضوع
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حنبل اختصاص یابد؟ و چرا شيوه ي او را در استنباط احكام،

طرح شده جز دیدگاه ابن صالح را نمی دانند و با نظریه ي عراقی ،نووي و سایر محققين آشنایی ندارند ،سختی ها و
خشونت هاي فراوانی،مثل جبهه ي راست ،چپ و ميانه با دین ما مبارزه می شود .این كامال” نشانه ي ناتوانی است كه
هنگام دفاع از اسالم به دیدگاهی خود را ملتزم و متعهد نمایم كه در اینجا مشهور اما در جایی دیگر بی طرفدار است .باید
ميان دیدگاههاي تمام امامان ،گشت بزنم و از فهم ها و برداشت هاي شناخته شده استفاده نمایم .هيچ اشكالی ندارد كه
هنگامی كه از نظام زكات صحبت می كنم ،در دژ ابوحنيفه بایستم؛ یا زمانی كه از نظام طالق صحبت می كنم در دژ ابن
تيميه قرار بگيرم .یا هنگامی كه از نظام خوراكی ها صحبت می كنم به دژ امام مالک پناه ببرم .این افراد همه از رجال
اسالم و خادمان رسالت او هستند .هيچ اشكال ندارد كه هنگامی كه با موضوعات و قضایاي جدید مواجه می شوم فهم ها و
برداشت هایش ان را با خود همراه سازم .اساس براي من ،اسالم است ،نه دیدگاه فقهی .اعتراف می كنم كه برخی از
كسانی كه نزد ما«علماي دین» ناميده می شوند در خارج براي دعوت مصيبت به بار آورده اند؛ در درون خانه ي اسالم و
قلمرو اسالمی براي خود نيز فاجعه به بار آورده اند .این عده از علما ،نيمه مالهایی هستند كه هر كدامشان می خواهد
سخنگوي رسمی اسالم باشد.
آنچه من خواهان آنم دو چهيز است :نخست معرفت و شناخت گسترده چرا كه دانش اندک فاجعه به بار می آورد ،بویژه
هنگام تصدي مقام فتوا ،داوري؛ قضاوت و دعوت ،دوم :هدف بودن خدا و آخرت؛ چرا كه بهره برداري از دین براي دنيا
بزرگ ترین جرم است.
گاه احكامی كه ائمه صادر نموده اند ،متناقض می نمایند؛ بنابراین باید بدانيم كه در این شرایط ،اثبات و نفی(اثبات یا نفی
یک حكم توسط یک امام) با هم برابر است .مهم این است كه آدم همراه با علم و اخالص حركت كند .در كتاب«السياسة
الشرعية» خواندم كه ابن تيميه اجراي حدود را واجب می داند و توبه را در متوقف ساختن اجراي آن ها مؤثر نمی داند .پس
از چندي در «الفتاوي» خواندم كه وي اجراي حدود را با توبه راستين متوقف می داند .در «المحلی» نيز خواندم كه امام
شافعی در مذهب قدیم خود با توبه اجراي حد را ممنوع می دانست ،اما پس از اینكه به مصر رفت ،دیدگاهش تغيير كرد ،و
این بود كه پس از آن با توبه حد را ساقط نمی دانست .دیدگاه نخست هركدام از ابن تيميه و شافعی دیدگاه اخيرش را
نقض می كند .اما بگذار چنين باشد؛ این حق مجتهد است و هيچ عاقلی منكر آن نمی شود.
اكنون نوبت به ما رسيده است تا با تكيه بر سنت این عالم یا آن عالم یا با طرح اجتهادي جدید ،مسایل مردم را حل كنيم.
این اجتهاد جدید باید توسط مجتهدان آگاه  ،با تقوا و مخلص صورت گيرد .به نظر من ،اجتهاد اگر به صورت دست جمعی
یا به شكل انفرادي صورت بگيرد ،تفاوت نمی كند ،هرچند به گمان من جماعت بهتر و مفيدتر است .جهان بزرگ تبدیل به
یک شهر شده است .همراه با پيشرفت علوم ،زمان و مكان با هم نردیک شده اند .بنابراین روا نيست كه جهان اسالم تكه
تكه و پاره پاره باشد .به هر نقطه اي كه علوم اسالمی رسيده اند ،باید مردم آن ،آن ها را به نقاط دیگر هم برسانند .جهان
اسالم نيز باید از علوم و یافته هاي جدید ،با بصيرتی باز و فهمی دقيق استقبال كند.
از این مختصر به این نتيجه می رسم كه علوم فقه و علوم حدیث داراي رجال بيشماري هستند كه مشرب ها و روش هاي
از روي بصيرت به خوبی بسازیم.
در اسالم مكاتب عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد .این مكاتب در ارتقاي تمدن و پيشرفت امت اسالم ،مهم ترین پایه به
شمار می روند .اكنون كسانی دیده می ش وند كه می خواهند مكتب اصوليين(اصول فقه) را زیر آوار خاک ها دفن كنند و افق
هایش را از بين ببرند .كسانی هم هستند كه می خواهند فقه مذاهب را از بين ببرند و دریاي عميقش را بخشكانند .كسانی
دیگر نيز درصددند كه هر نوع تفسيري جز تفسير روایی را از صحنه حذف كنند .عده اي دیگر عالقه دارند كه روایات پوچ
را بر قياس قطعی غالب سازند .برخی دیگر از شنيدن واژه ي فلسفه ي اسالمی چندششان می آید .در این بين كسانی هم
هستند كه هر نوع سخنی را در مورد تربيت ،عرفان و اعمال قلبی رد می كنند.
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فكري و رفتاري شان با هم تفاو ت دارد .تاریخ این علوم در ميراث ما باید با دقت و وسواس بررسی شود؛ تا آینده ي مان را

پس از این از علوم دین چه باقی می ماند؟ داستان هاي واعظان و نقل روایات بدون توجه به فقه! اینجا است كه همراه با
بحتري می گویيم:
«انگار زمان خواسته اش را با پست ترین پست ها همراه ساخته است».
در كنار این محدودیت ها ،چگونه می توانيم برخيزیم و حركت كنيم؟!
سند و متن
آیا متخصصان پيشين حدیث به سند اهتمام ورزیده اند ،اما به متن توجه نكرده اند؟ اگر روایت و رجال سند ،كسانی را به
خود سرگرم نموده ،اما آیا فقها نيز از بررسی متن روایات و تأمل در آن غفلت نموده اند؟ در اینجا سخنان دكتر مصطفی
سباعی را از كتاب «السنة و مكانتها فی التشریع االسالمی» نقل می كنم:
دكتر سباعی عالیمی را كه داللت بر جعلی بودن یک روایت دارند ،ذكر و آن ها را به دو دسته تقسيم بندي نمود ه است:
یک دسته ،عالیمی هستند كه در سند وجود دارند و دسته دیگر ،عالیمی هستند كه در متن وجود دارند.
منبع :ارزیابی ميراث فكري مسلمانان  /مؤلف :محمد غزالی  /مترجم :داود ناروئی  /انتشارات :نشر احسان1160-
مصدر :سایت نوگرا www.Eslahe.com

مختصري درباره جرح و تعدیل  02راوي
شماره فتوى 2211
در مورد راویان زیر از حيث ميزان ثقه بودن و این كه امامان صحاح سته از آنها حدیث نقل كرده اند یا نه اطالعاتی را از
شما خواستارم.
 -1ابراهيم بن زید
الزم بود اسم كامل ایشان ذكر می شد ،زیرا در كتب "تراجم و رجال" نه یک نفر و دو نفر بلكه نزدیک به ده نفر بنام
"ابراهيم بن زید" وجود دارد ،مثال  :ابراهيم بن زید اسلمی ،ابراهيم بن زید كوفی ،ابراهيم بن زید بن ثابت"  ،إبراهيم بن
زید البغدادي و ..
 -0اسماعيل بن خليفه
درسال  186هجري فوت كرده ،بخاري و مسلم از او حدیث روایت نكردند و از بين كتب صحاح تنها در سنن ترمذي و ابن
ماجه از او حدیث روایت شده است ،امام ذهبی وي را ضعيف دانسته ،و ابن حجر گفته « :صدوق است اما قوت حفظ او بد
بود ،و گفته شده كه در تشيع اهل غلو بود».
امام بخاري درباره او گفته  :عبد الرحمن بن مهدي احادیث وي را ترک گفته ،او عثمان رضی اهلل عنه را دشنام می داد.
ابوزرعه گفته « :صدوق است ،اما داراي غلو بوده».
و ابو حاتم می گوید« :به حدیث او استناد نمی شود ،و بد حفظ بود».
" تهذیب الكمال" للمزي
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إسماعيل بن خليفة ال عبسی (أبو إسرائيل)؛ او كوفی است كه گفته شده اسم وي عبدالعزیز است ،از تابع تابعين است كه

 -1جعفر بن زیاد
جعفر بن زیاد األحمر ،أبو عبد اهلل؛ از تابع تابعين است كه درسال  182هجري فوت كرده ،بخاري و مسلم از او حدیث
روایت نكردند و از بين كتب صحاح تنها در سنن ترمذي و نسایی از او حدیث روایت شده است ،امام ذهبی گفته :
«صدوق و شيعی است» ،و ابن حجر گفته « :صدوق است كه به تشيع گرایش داشت».
عثمان بن سعيد دارمی گفته  :از یحيی بن معين درباره جعفر احمر سوال شده ،گفت  :نه وي را ثابت كرده و نه تضعيف! "
تهذیب الكمال" للمزي
حافظ ابن حجر در كتاب "تهذیب التهذیب" ( )61 / 0آورده :
« ابن عدي وي را فرد صالح و شيعی دانسته ،عجلی نيز گفته  :كوفی و ثقه است ،عثمان بن ابی شيبه نيز وي را صدوق و
ثقه دانسته ،امام ابن حبان گفته  :او زیاد از راویان ضعيف حدیث روایت می كند».
 -1حارث بن عبداهلل
اگر منظور حارث بن عبد اهلل بن أبی ربيعة القرشی المخزومی باشد؛ او از تابعين است كه در سال  22هجري فوت كرده ،و
از بين محدثين صحایح تنها نسایی از او روایت كرده ،ابن حجر وي را صدوق دانسته و ذهبی درباره وضعيت او چيزي
نگفته است.
بخاري نقل كرده كه مادر او نصرانی بود ،و ابن حبان وي را در "ثقات تابعين" آورده است.
"تهذیب التهذیب " ،111 / 0و " تهذیب الكمال"
و اگر منظور حارث بن عبد اهلل األعور الهمدانی الحوتی الخارفی باشد؛ او از تابعين بود كه در زمان والیت عبداهلل ابن زبير
رضی اهلل عنه وفات كرد ،بخاري و مسلم از او روایت نكردند و أبو داود  -ترمذي  -نسائی  -ابن ماجه از او روایت كردند،
البته نسایی فقط یک حدیث را از او نقل كرده ،ابن حجر گفته  :در حدیث او ضعف نهفته است ،و شعبی وي را كذاب
دانسته و متهم به رافضی گري نموده ،و امام ذهبی گفته  :شيعه ميانه بوده ،و نسایی گفته  :در حدیث قوي نيست.
چند نفر دیگر نيز وي را به كذب متهم كردند ،و عبدالرحمن بن مهدي حدیث وي را ترک می كرد ،یحيی بن معين گفته  :او
ضعيف است ،و ابوزرعه گفته  :به حدیث او استناد نمی شود ،و ابوحاتم گفته  :او از كسانی نيست كه به احادیثش استناد
شود ،و امام دارقطنی نيز وي را ضعيف دانسته است.
تهذیب التهذیب  " ،118 / 0تهذیب الكمال"
 -5داوود بن ابی عوف
داود بن أبی عوف؛ أبو الجحاف الكوفی  ،وي هم عصر صغار تابعين بود ،تنها ترمذي  -نسائی  -ابن ماجه از او روایت
معين وي را توثيق كردند ،و ابوحاتم گفته  :در اندكی از احادیثش صالح است .اما ابن عدي وي را در حدیث قوي نمی داند
و به حدیث او احتجاج نمی كرد ،زیرا وي را به غلو در تشيع متهم می كرد ،ابن حبان نيز وي را در "الثقات" آورده و گفته :
دچار خطا می شد ،عقيلی هم وي را از غالة شيعه بحساب آورده است.
"تهذیب التهذیب"  " ،168 / 1تهذیب الكمال".
 -8عثمان بن عمير
او عثمان بن أبی حميد (یا بن عمير) ،البجلی أبو اليقظان كوفی است ،وي هم عصر صغار تابعين بود كه در سال 152
هجري فوت كرد ،تنها ترمذي  -ابوداود  -ابن ماجه از او روایت آوردند ،حافظ ابن حجر گفته  :او ضعيف است ،و گاه دچار
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آوردند ،حافظ ابن حجر گفته  :صدوق شيعی و گاها دچار اشتباه می شده ،و امام ذهبی گفته  :احمد بن حنبل و یحيی بن

اختالط (هواس) می شد و تدليس می نمود و در تشيع غلو می كرد .امام ذهبی گفته  :ضعيف است.
عبداهلل بن احمد از پدرش نقل می كند كه او (یعنی احمد بن حنبل) وي را ضعيف الحدیث دانسته است ،و ابن مهدي
حدیثش را ترک می كرد .و از یحيی بن معين نقل شده كه او گفت  :حدیث عثمان بن عمير ارزشی ندارد.
حافظ ابن حجر در كتاب "تهذیب التهذیب" ( )118 / 2گفته  :او منكر الحدیث است ،و از انس هم روایتی سماع نكرده
است ،و حاكم از دارقطنی نقل كرده كه او عثمان بن عمير را فردي منحرف پنداشته كه حدیثش مورد استناد نيست .ابن
حبان گفته  :او دچار اختالط هواس می شد و حتی نمی دانست كه چه می گوید ،پس احتجاج به او جایز نيست .و ابن عدي
هم گفته  :در تشيع غلو می كرد ،و به رجعت (مردگان به این دنيا) معتقد بود.
 -2عبداهلل شداد
عبد اهلل بن شداد بن الهاد ،از تابعين بود كه در سال  61به بعد در كوفه فوت كرد ،بخاري  -مسلم  -أبو داود  -ترمذي -
نسائی  -ابن ماجه از او روایت كردند ،امام ذهبی وي را ثقه دانسته ،و ابن حجر بنقل از عجلی آورده كه او از بزرگان تابعين
ثقه است ،از امام احمد بن حنبل درباره او سوال شد  :آیا عبداهلل بن شداد از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم حدیثی شنيده
است؟ گفت  :خير.
ابوزرعه و نسائی هم وي را ثقه دانسته اند ،ابن مدینی گفته  :او به همراه علی رضی اهلل عنه در نهروان شركت داشت .امام
ذهبی در كتاب " سير أعالم النبالء " ( )168/5سخنی را از عبداهلل بن شداد بنقل از "عطاء بن سائب" می آورد و در انتها در
تعليق بر سخن عبداهلل می گوید  :این سخن او زیاده روي در حق علی است ،و بعدا می آورد  :در توثيق عبداهلل نزاعی
وجود ندارد.
" تهذیب الكمال".
 -6سليمان بن قرم
سليمان بن قرم بن معاذ التميمی الضبی ،از بزرگان تابعين بود ،بخاري از او روایت متصلی در كتابش نياورده ،و مسلم  -أبو
داود  -ترمذي – نسائی نيز او روایت كردند ،حافظ ابن حجر درباره وي گفته  :بد حفظ بود و به تشيع گرایش داشت.
عبداهلل بن احمد از پدرش (احمد بن حنبل) نقل می كند كه او (یعنی احمد) سليمان بن قرم را جزو ثقات می دانست .و
محمد بن عوف طائيی از احمد بن حنبل نقل كرده كه درباره سليمان بن قرم گفت  :ایرادي بر او نيست ،اما در تشيع افراط
می كرد .و عباس دوري از یحيی ببن معين نقل كرده كه او سليمان را ضعيف می دانست.
نسائی نيز او را ضعيف دانسته است.
حافظ ابن حجر در كتاب "تهذیب التهذیب" ( )011 / 1آورده « :ابن حبان و بخاري و ابن قطان ما بين دو اسم "سليمان
بن قرم" و "سليمان بن معاذ" فرق قائل بودند (یعنی معتقد بودند كه این دو اسم متعلق به دو شخصيت جداگانه است و
دچار اشتباه شده است».
و باز در كتاب ابن حجر آمده كه « :ابن حبان وي را رافضی غالی می داند».
" تهذیب الكمال".
 -6ظالم بن عمرو بن سفيان
ظالم بن عمرو بن سفيان؛ همان أبو األسود الدیلی و یا الدؤلی بصري است ،از بزرگان تابعين است كه در سال  86هجري
وفات كرد ،بخاري  -مسلم  -أبو داود  -ترمذي  -نسائی  -ابن ماجه از او روایت كردند .حافظ ابن حجر درباره او گفته  :ابو
االسود فردي فاضل و ثقه بود .و امام ذهبی هم گفته  :ثقه است ،او مبتكر علم نحو بود.
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یک نفر واحد نيستند) ،اما عبدالغنی بن سعيد در كتاب "إیضاح اإلشكال " گفته  :كسی كه بين این دو اسم فرق قائل شود

ابوبكر بن ابی خيثمه از یحيی بن معين و احمد بن عبداهلل عجلی نقل كرده كه آن دو نفر ظالم بن عمرو را ثقه دانسته و وي
را اولين كسی می دانند كه در علم نحو سخن رانده است.
ابن حبان نيز وي را از ثقات تابعين ذكر كرده است.
زركلی وي را پایه گذار علم نحو می داند ،و گفته  :ابو االسود در جنگ صفين همراه علی بود ،او بعد از ابن عباس والیت
بصره را برعهده گرفت ،وقتی صفين تمام شد نزد معاویه رفت و معاویه در اكرام وي مبالغه می كرد.
" تهذیب الكمال"" ،تهذیب التهذیب" ( ،)11 / 10األعالم زركلی (.)012/1
 -12ثابت بن دینار (ابوحمزه ثمالی)
ابوحمزه ثمالی متولد  152هجري و اهل كوفه و از طائفه ازد بود ،كه اماميه او را ثقه و معتبر می دانند ،اما محدثين اهل
سنت وي را حائز شرایط نقل حدیث نمی دانند ،و گفتند  :او بسيار دچار توهم و اشتباه در نقل اخبار می شده (الوافی
بالوفيات) ،نسائی گفته  :او ثقه نيست (ميزان االعتدال) .و ابن سعد گفته  :او ضعيف الحدیث است (الطبقات الكبري) .ابن
معين گفته  :او ضعيف است (المجروحين) و باز در همين كتاب "المجروحين" آمده  :بسيار دچار وهم می شده تا جایی كه از
حد احتجاج خارج شده است.
 -11عامر بن وائله
احتماال منظور شما (عامر بن واثلة) است ،باید گفت كه او در سال جنگ احد بدنيا آمده و در حجة الوداع در اواخر حيات
نبوي ایشان را مالقات كرد ،لذا صحابی است و محدثين اهل سنت احادیث او را نقل كردند.
 -10طاووس بن كيسان
ایشان فارس زبان بودند ولی اهل یمن بودند ،و از طبقه وسط تابعين می باشند ،محدثين ایشان را ثقه دانسته اند و
احادیث او در كتب اهل سنت نقل شده است .اسم واقعی او "ذكوان" است و طاووس لقب اوست.
او از ام المومنين عایشه رضی اهلل عنها و ابن عباس و ابوهریره هم حدیث روایت كرده (سير اعالم النبالء)
 -11ابان بن تغلب
او أبان بن تغلب الربعی  ،أبو سعد الكوفی شيعی است ،متوفاي  112هجري می باشد ،بعضی از علما (مانند زركلی) گفتند :
او از غاليان شيعه است ،و بعضی مانند "ذهبی" گفتند  :بدعت او خفيف بود ،بخاري از او حدیثی روایت نكرده اما مسلم -
أبو داود  -الترمذي  -النسائی  -ابن ماجه از او حدیث نقل كردند.
ابن سعد او را ثقه دانسته است( .طبقات الكبري).
 -11احمد بن مفضل
احمد بن مفضل كوفی است ،بعضی از محدثين مانند نسائی از او حدیث نقل كردند ،ولی متاسفانه معلومات بيشتري در
خصوص وي نيافتيم.
 -15اسماعيل بن ابان
اگر منظور شما (إسماعيل بن أبان الوراق األزدي) باشد؛ او اهل كوفه بود ،درسال  018هجري فوت كرد ،بخاري و ابوداود و
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حافظ ابن حجر گفته  :ثقه است اما درباره او قيل و قالهایی است.

ترمذي از او حدیث نقل كردند ،حافظ ابن حجر گفته  :ثقه است اما درباره او قيل و قالهایی است ،و ذهبی وي را ثقه
دانسته است.
و اگر منظور (إسماعيل بن أبان الغنوي العامري) باشد؛ او نيز اهل كوفه است كه در سال  012هجري فوت كرده ،محدثين
وي را كذاب و متروک دانسته و به جعل حدیث متهم كردند.
از یحيی بن معين روایت شده كه او گفته  :اسماعيل بن ابان وراق ثقه است ،و اسماعيل بن ابان غنوي كذاب ،و حدیث «
أَنَّ السَّابِعَ مِنْ وَلَدِ العَ بَّاسِ یَلْبَسُ الخُضْرَةَ  :نسل هفتم از نوادگان عباس (یعنی مامون) لباس سبز (خالفت) می پوشد» را او
جعل كرده است" .سير أعالم النبالء"
گفته شده در اسماعيل بن ابان وراق اندكی شيعه گري بوده..
 -18حسن بن حی
ابن سعد گفته  :او صالح بن صالح بن حی است ،كه حسن كنيه اوست ،او در سال  122هجري بدنيا آمد ،فردي عابد و فقيه
بود ،درسال  182هجري در كوفه درگذشت ،او به تشيع زیدي تمایل داشت ،ثقه است و حدیث زیادي روایت كرده است
(الطبقات الكبري).
از ابن معين روایت شده كه گفته  :حسن بن حی؛ حسن بن صالح بن صالح بن مسلم ابن حيان است كه مردم به او ابن
حی گویند.
حافظ ابن حجر و ذهبی هر دو وي را ثقه دانسته اند ،بخاري از او حدیث روایت نكرده اما مسلم  -أبو داود  -ترمذي -
نسائی  -ابن ماجه از او حدیث نقل كردند.
 -12خالد بن مخلد
او خالد بن مخلد القطوانی  ،أبو الهيثم البجلی است ،در سال  011فوت كرده ،بيشتر محدثين از جمله امام بخاري از او
حدیث نقل كرده ،ابن حجر گفته  :او صدوق است ،و ابوداود نيز همين را گفته ،یحيی بن معين گفته  :ایرادي بر وي نيست،
اما امام احمد گفته  :او (حدیث) منكر دارد ،ابن عدي هم گفته او چندین حدیث منكر دارد" .سير أعالم النبالء"
 -16شریک بن عبدا...
اگر منظور (شریک بن عبد اهلل بن أبی شریک النخعی) باشد؛ او كوفی است و درسال  126هجري فوت كرد ،امام بخاري
حدیث متصل از او روایت نكرده ،اما مسلم  -أبو داود  -الترمذي  -النسائی  -ابن ماجه از او روایت كردند ،ابن حجر گفته :
او انسان عادل و فاضل و عابدي بود كه نسبت به اهل بدعت بسيار سخت گير و شدید بود ،فردي صدوق است اما اشتباه
و اگر منظور (شریک بن عبد اهلل بن أبی نمر القرشی) باشد؛ او از ساكنان مدینه بود كه در سال  112هجري درگذشت،
حافظ ابن حجر گفته  :صدوق است اما اشتباه زیاد می كند ،نسایی گفته  :او قوي نيست ،و ابن معين گفته  :ایرادي بر او
نيست ،بيشتر محدثين از جمله امام بخاري از او حدیث روایت كردند " .تهذیب الكمال" و " سير أعالم النبالء".
 -16صعصعه بن صوحان
صعصعة بن صوحان العبدي ،أبو عمرو  ،وگفته شده أبو طلحة  ،و یا أبو عكرمة ،كوفی است كه در زمان خالفت معاویه رضی
اهلل عنه فوت كرده است ،ابن حجر و ذهبی هر دو وي را ثقه دانسته اند ،نسائی هم او را توثيق كرده است ،او همراه سپاه
علی رضی اهلل عنه در جمل حضور داشت ،حافظ ابن حجر در كتاب " تهذیب التهذیب" گفته  :ابن حبان درباره او گفته  :او
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زیاد می كند ،بعد از آنكه قاضی كوفه شد حفظ او تغيير كرد .ابن معين هم وي را توثيق كرده است.

دچار اشتباه می شد .ابن سعد وي را ثقه دانسته است " .تهذیب الكمال".
از محدثين تنها ابوداود و نسایی از او حدیث روایت كردند.
 -02هشام بن الحكم
هشام بن حكم كوفی رافضی است ،او فردي مجسمه و مشبهه بود ،و كفریات زیادي داشت ،چنانكه ابن حزم گفته  :هشام
بن حكم و شاگردش ابو علی صكاک می گویند  :علم خدا جدید است ،و او از ازل چيزي نمی دانست تا آنكه آن چيز روي
داده بعد بدان علم پيدا می كند.
از او نقل شده كه گفته  :طول خدا هفت وجب به اندازه وجب خودش است!
ندیم گفته  :او از شاگردان جعفر صادق رحمه اهلل بود ،و مذهب را دستكاري نمود و سخن درباره امامت را آشكار ساخت" .
سير أعالم النبالء"
احادیث همچون شخصی نوشته نمی شود.
در پایان الزمست كه به نكته وارده در فتواي ( )8611نيز اشراف داشته باشيد.
واهلل اعلم
وصلی اهلل علی نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم
مصدر :سایت اسالم -پرسش و پاسخ www.IslamPP.com

منظور از مقدم بودن جرح بر تعدیل
شماره فتوى 2211
منظور از مقدم بودن جرح بر تعدیل چی ميباشد؟ لطفا مفصل توضيح دهيد؟
الحمدهلل،
این مسئله زمانی مطرح است كه در مورد یک راوي ما بين اهل علم بر سر تجریح یا تعدیل وي اتفاق نظر نباشد ،كه در
این هنگام براي ترجيح یكی بر دیگري یكسري ضوابط وجود دارد ،از جمله قاعده اي (نه چندان كلی و فراگير) زیر كه
درست آن چنين است :
یعنی اگر كسی كه قائل بر جرح راوي باشد ،اطالع بيشتري از راوي داشته باشد و علت جرح را بيان كند ،در آنصورت جرح
راوي (بر تعدیل وي) ترجيح داده می شود ،مگر آنكه كسی كه قائل بر تعدیل راوي است بگوید« :من می دانم سببی كه
باعث جرح او شده از بين رفته و باقی نمانده»؛ در اینصورت حكم به تعدیل راوي خواهد شد ،زیرا قائل بر تعدیل اطالعات
بيشتري (از راوي) دارد.
مثال یكی از ائمه جرح و تعدیل می گوید  :فالنی ثقه است ،ولی دیگري می گوید  :ثقه نيست ،چون من دیدم كه او شراب
می خورد! یا فالنی به من گفت كه دیدم فالنی شراب می خورد.
در اینجا قول جارح را بر معدل ترجيح می دهيم ،چونكه او اطالع بيشتري از وضعيت راوي بيان كرده است.
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«جرح مفسر بر تعدیل مجمل مقدم است».

نكته ظریفی كه نباید از آن غافل ماند اینست كه  :گاهی سبب تجریح یک راوي موجب جراحت او نمی شود و گاهی می
شود؛ بعنوان مثال  :مردم كوفه معتقد بودند كه نبيذ حرام نيست ،آنها معتقد بودند كه هر مایع مست كننده اي كه از خرما و
انگور ساخته شود حرام است ،اما سواي آن حرام نيست! حال اگر فرد جارح بگوید كه فالن راوي را (كه اهل كوفه است)
دیدم (یا شنيده ام درباره وي) كه نبيذ می خورد ،با این علت جرح او مؤثر واقع نمی شود ،اما اگر بگوید  :فالن راوي را (كه
اهل بصره است) دیدم (یا درباره او شنيدم) كه نبيذ می خورد ،این علت براي تجریح او مؤثر واقع می شود ،زیرا مردم
بصره معتقد به تحریم نبيذ بودند.
هدف از بيان این مثال آن بود كه اسباب جرح راوي نيز از اهميت ویژه اي برخوردار است ،و فرد طالب علم باید به این
نكات مهم و تعيين كننده هم اشراف داشته باشد ،تا دچار اشتباه نشود.
امام سيوطی در كتاب " تدریب الراوي" گفته « :هرگاه درباره یک راوي هم جرح و هم تعدیل وارد شود و علت جرح تشریح
شده باشد ،در اینحالت جرح او بر تعدیل مقدم است هرچند كه تعداد افرادي كه وي را تعدیل كردند بيشتر باشد .این
صحيح ترین قول نزد فقهاء و اصوليون است ،و خطيب بغدادي این قول را از جمهور علماء نقل كرده ،زیرا كسی كه قائل بر
جرح راوي است آگاهی بيشتري نسبت به احوال او دارد كه تعدیل كننده وي این آگاهی را ندارد».
شبيه همين سخن را امام نووي رحمه اهلل در كتاب ( التقریب  )1/126 :آورده است.
و حافظ ابن حجر رحمه اهلل در (شرح النخبة ص )155:گفته « :جماعت علماء جرح را بر تعدیل مقدم می دانند ،اما این امر
زمانی است كه سبب جرح روشن باشد ،و از جانب كسی بيان گردد كه به اسباب جرح راویان آشنایی داشته باشد ،چرا كه
اگر سبب جرح راوي روشن نباشد نمی تواند موجب لطمه وارد كردن به معدل (كسی كه راوي را تعدیل كرده) شود ،و
همچنين اگر از جانب شخصی نا آشنا به اسباب جرح وارد شود باز موجب لطمه به نظر معدل نخواهد شد.
هرگاه یک راوي از جانب شخصی آشنا به اسباب جرح و تعدیل ،تجریح شود و كسی وي را تعدیل نكرده باشد (یعنی فقط
از جرح او گفته باشند) در اینحالت جرح راوي پذیرفته است حتی اگر بصورتی مجمل بيان شده و اسباب جرح ذكر نشده
باشد ،زیرا ماداميكه سخنی از تعدیل وي وارد نشده باشد پس راوي در حالتی مجهول است ،و اعمال قول جرح بر اهمال
آن اوالتر است».
وعالمه البانی رحمه اهلل در نوار صوتی "سلسلة الهدي و النور" شماره  65چنين می گوید« :الجرح مقدم علی التعدیل إذا
كان الجرح مؤثراً»
«جرح بر تعدیل مقدم است هرگاه جرح كارامد و سودمند باشد».
یعنی اسبابی كه موجب تجریح راوي می شود به حد و درجه اي برسد كه باعث جرح راوي شود.
و باز گفته « :وليس یخفی علی المتقنين لهذا العلم أن الجرح مقدم علی التعدیل ،وبخاصة إذا كان المعدِّل معروفاً
بالتساهل»" .سلسلة األحادیث الضعيفة" (.)116 /11
یعنی « :بر اساتيد این علم پنهان نيست كه  :جرح بر تعدیل مقدم است ،خصوصا اگر فرد تعدیل كننده به تساهل در امر
توصيه می شود براي آشنایی با مسئله "تعارض جرح و تعدیل" كتاب "مصطلح حدیث" را از همين سایت دانلود كنيد.
واهلل اعلم
وصلی اهلل علی نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم
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تعدیل معروف باشد».

یاد اهلل جل شأنه
برادري در راه خدا چيست؟
عبداهلل ناصح علوان
برادري در راه خدا یک عطية مقدس و تابش ربانی و نعمت الهی است كه خداوند متعال آن را به دل بندگان مخلص و
دوستان برگزیده خود و مردم تقوي پيشه القا میكند .خداوند متعال در سورة انفال چنين فرموده است:
«وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَكِيمٌ» [األنفال.]81 :
«اگر همه آنچه در زمين است صرف میكردي نمیتوانستی ميان دلهایشان انس و الفت برقرار سازي ،ولی خداوند (با
هدایت آنان به ایمان و دوستی و برادري) ميانشان انس و الفت انداخت».
و در سورة آل عمران نيز فرموده است« :وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِکَ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»
[آل عمران « .]121 :و همگی به رشته (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشوید و نعمت خدا را برخود به یاد آورید
كه بدانگاه كه (براي همدیگر) دشمنانی بودید و خدا ميان دلهایتان (انس و الفت برقرار كرد و آنها را به هم) پيوند داد،
پس (در پرتو نعمت او براي هم) برادرانی شدید».
همچنين برادري نيروي ایمان درونی است كه احساس عميق به عاطفه ،محبت ،احترام و اعتماد متقابل را در ميان تمام
كسانی كه رشتههاي عقيده اسالمی و روابط تقوي و ایمان آنان را به هم پيوند میدهد برمیانگيزد .بنابرآنچه ذكر شد این
احساس راستين برادري در دل فرد مؤمن درستترین و خالصانهترین عواطف را كه موجب موضعگيريهاي مثبت میشود
مانند :همياري ،ایثار ،مهر و محبت ،گذشت ،تسلی خاطر هنگام سختی و بار تكفل هنگام ناتوانی ال ایجاد میكند.
بنابر آنچه ذك ر شد برادري در راه خدا صفتی مالزم با ایمان و خوي توأم با پرهيزكاري است ،زیرا هيچ برادري بدون ایمان
و هيچ ایمانی بدون برادري نيست ،چنانكه هيچ دوستی بدون تقوي و هيچ تقوي بدون دوستی نيست.
اما اینكه هيچ برادري بدون ایمان نيست به دليل این فرموده خداوند تبارک و تعالی در سوره حجرات است« :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
إِخْوَةٌ» «فقط مؤمنان برادران همدیگرند» ،اما اینكه هيچ دوستی بدون تقوي نيست به دليل این سخن خداوند متعال است:
«الْأَخِلَّاءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ».
بدون تردید هرگاه بر ادري بر مبناي ایمان نباشد براساس منافع شخصی خواهد بود و اگر دوستی برپایه تقوي نباشد ،در
نخستين كشمكش بر سر امور دنيا به كاشتن بذر كينه و دشمنی منجر میشود.
به دستآوردن سود و رسيدن به منافع موجب كينه و دشمنی میشود و این كينه و دشمنی بیدرنگ در نخستين رقابت بر
سر سود و منافع شخصی جلوهگر میشود!!
مشكوک است ،زیرا بنابر روایت شيخين حضرت پيامبر صلی اهلل عليه وسلم فرموده است« :الَ یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ،حَتَّى یُحِبَّ
لِأَخِيهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ» «ایمان كسی از شما درست و كامل نيست مگر اینكه آنچه براي خود دوست میدارد براي برادر
خویش نيز دوست داشته باشد» ،و دليل مشكوکبودن پرهيزگاري بدون دوستی این فرموده خداوند متعال است« :وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» « همدیگر را در راه نيكی و پرهيزگاري یاري و پشتيبانی نمائيد ،و همدیگر
را در راه تجاوز و ستمكاري یاري و پشتيبانی نكنيد».
هر انسانی كه دلش پر از ایمان باشد و تقواي خدا را پيشه كند بدون شک در وهله نخست كه كسی مانند خود را از لحاظ
ایمان و تقوي دیدار میكند با او انس میگيرد و در نخستين لحظات این دیدار احساس آرامش میكند و كار این دو بدانجا
می رسد كه گویی هردو یكی شدند و قلبشان چنان كشش و ميلی نسبت به هم پيدا میكند كه گویی آهنگ یكیشدن دارند
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باید اذهان داشت كه فرد مسلمان بدون داشتن روحيه برادري درست و دوستی پر خلوص ،داراي ایمان ناقص و تقواي

و فوري بذر دوستی در رگهاي آنان به جنب و جوش درمیآید و خون آن دو آميخته با احساس برادري میگردد ،و گل
مودت بر رخ آن دو نقش میبندد .بنابراین ،این دو فرد مؤمن به عنوان دو برادر با مهر و محبت دست در دست یكدیگر
قرار داده ،باهم در گلزارهاي مودت به حركت درمیآیند و در كنار هم از لطافت نسيم وفاداري برخوردار میكردند و ابر
محبت آنان را در زیر سایة خود میگيرد.
بیدرنگ هركدام از آنان در گوش جان مردم این حقيقت را زمزمه میكند! ما :من تو و تو من هستی  -ما دو جانيم در یک
تن.
اما فردي كه فساد در او ریشهدار گشته و پليد میباشد در هنگام دیدار با فرد مؤمن داراي نفس مطمئنه هرگز نمیتواند
توافق اخالقی داشته باشد ،زیرا در اصل هردو آنان یكدیگر را دوست ندارند و از لحاظ خط مشی با همدیگر مخالف اند و
روح آن دو از یكدیگر متنفر میباشد.
و آنچه را كه شيخين از حضرت پيامبر روایت نمودهاند به تمام معنی باال اشارت دارد« :النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ الْفِضَّةِ،
خِيَارُهُمْ فِی الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِی الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا ،وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ،فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ،وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا
اخْتَلَفَ»*«مردم از خاندانهاي مختلف تشكيل شدهاند و این خاندانها بسان كانهاي زر و نقره هستند ،برگزیدگان
(بزرگان) مردم در جاهليت برگزیدگان آنان در اسالم میباشند ،به شرط آنكه در علوم دینی (و فرمانروایی برحسب آن)
ورزیده شوند .جانها مانند سربازان سازمان یافته میباشند .بنابراین ،آنانی كه یكدیگر را بشناسند باهم انس میگيرند و
آنانی كه یكدیگر را نشناسند باهم به مخالفت میپردازند».
اي برادران ایمانی! تنها آنچه ذكر شد حقيقت برادري در راه خدا است ،پس در واقع آن موهبتی است الهی كه خداوند
متعال آن را در دلهاي آكنده به ایمان خالص جاي میدهد.
این برادري نيروي كارآمد و پرارزشی است كه دلهاي مؤمنان متقی را به هم پيوند میدهد و این برادري است كه شخص
با ایمان را به موضعگيري مثبت نسبت به محبت ،ایثار ،دلسوزي ،همياري و تكفل اجتماعی سوق میدهد و یكی از صفات
مالزم ایمان و توأم با تقوي است ،و با همگنان خود از جانهاي پاک همخو است و از جانهاي پليد و شرور كه مخالف او
میباشند متنفر است.
جوانان! پس از اینكه شاخصها برایتان نمایان گشت و حقایق امور آشكار گردید ،راهی به جز واردشدن به دروازه عقد
اخوت و تحقق آن در دلهایتان ندارید ،تا در ميان خود مهربان و بر دشمنان خود سختگير و نيرومند باشيد و جلودارانی از
یاران پيامبر صلی اهلل عليه وسلم را كه خداوند متعال در سوره فتح در مورد آنان چنين فرموده است ،اسوة خود قرار دهيد:
«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» «محمد فرستاده خدا است و كسانی كه با او هستند در برابر
كافران تند و سرسخت ،و نسبت به یكدیگر مهربان و دلسوز اند».
الناس معادن ،برحسب استعداد خدادادي به انسانها ،آنان ریشه و منابع خير و یا شر میباشد.
ترجمه :عبدالقادر مارونسی

دالیلی بر وجود پروردگار متعال
عبدالحكيم سيدزاده
( )1دليل فطرت :شناخت خالق در فطرت انسان غرس شده است؛ پيامبر صلى اهلل عليه وسلم میفرماید« :مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا
یُوْلَدُ عَلى الفِطْرَةِ ،فَأَبَوَاهُ یُهَوِّدانِهِ أَو یُنَصِّرانِهِ أَو یُمَجِّسانِهِ»؛ «هر نوزاد فطرتاً مسلمان به دنيا میآید ،پس پدر و مادر [یا
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محيط] او را یهودي یا نصرانی یا مجوسی [یا …] میگردانند ».بخاري ،الجنائز ( .)1165مسلم ،القدر ()0856؛ و نفرمود :أو
یسلمانه؛ زیرا دین اسالم موافق با فطرت است.
«فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِکَ
الدِّینُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ» [روم]12 :؛ «پيروي كن
دین خدا را كه مردمان را بر وي پيدا كرد ،براي دین خدا دگرگونی
نيست ،این است دین درست ،و ليكن اكثر مردم نمیدانند« ».وَ إِذْ
أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیةتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا» [أعراف]120 :؛ «و یاد كن چون
پروردگار تو از بنی آدم از پشت ایشان اوالد ایشان را گرفت و
ایشان را بر ذاتهاي ایشان گواه گردانيد ،گفت :آیا پروردگار شما
نيستم؟ گفتند :آري! هستی ،گواه شدیم».
( )0دليل عقل(استدالل از آفریده بر آفریدگار) :وجود مخلوقات دليل
بر وجود خالق است :دالیل قرآنی بر آن ناطق است كه عالَم آفریده
است و آفریده بی آفریدگار نباشد« :إنَّ فِی خَلْقِ السةمَاوَاتِ وَ األَرْضِ
وَ اخْتِالفِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الفُلْکِ الَّتِی تَجْرِي فِی البَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ
وَ مَا أنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السةمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأحْيَا بِهِ األَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابةةٍ وَ تَصْرِیْفِ الرِّیَاحِ وَ السةحَابِ المُسَخَّرِ
بَيْنَ السةمَاءِ وَ األَرْضِ لَآیاتٍ لِقَومٍ یَعْقِلُونَ» [بقره]181 :؛ معنی این آیت آن است كه« :به درستی و راستی كه در آفرینش
آسمانها و زمين و در آمدن و شدن شب و روز و درازي و كوتاهی آن و در كشتیاي كه در دریا میرود به سبب منفعت
مردمان ،و در آنچه خداي تعالى فرو فرستاده است از باران و برف و تگرگ ،پس زمين را بعد از آنكه مرده بود و پژمرده،
بدان زنده كرد و در آنچه در زمين برانگيخته است و از عدم به وجود آورده از حيوانات ،و در گردانيدنِ بادها از جهتی به
جهت دیگر ،و در ابر كه به فرمان حق رام كرده شده باشد در ميان آسمانها و زمين ،نشانههاست قومی را كه به عقل
چيزها را بدانند؛ یعنی :حجّتهاست بر خدائی و خداوندي و قدرت و قوت و یگانگیِ من .و اشارت در این آیه آن است كه
اگر در خدائی و یگانگی من ،یقين تمام نياید ،در این نشانهها كه در این آیه یاد كردیم ،اندیشه كنيد تا بدانيد كه در خدائی
و یگانگی من شكی نيست…» (المعتمد فی المعتقد 11 :و.)11
«أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ٭ أَمْ خَلَقُوا السةمٰوَاتِ وَ الْأَرْضَ بَل لَا یُوقِنُونَ» [طور 15 :و]18؛ «آیا ایشان به غير
آفریننده ،آفریده شدهاند یا ایشان خود آفریدگاراند؟ آیا آسمانها و زمين را آفریدهاند؛ بلكه باور نمیكنند« ».أَفَرَأَیْتُمْ مَا
تُمْنُونَ ٭ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ» [واقعه 56 :و]56؛ «آیا میبيينيد آنچه را كه میریزید (در رحم زنان)؟ آیا شما آن
را میآفرینيد یا ما آفرینندهایم« ».أَفَرَأَیْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ٭ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ» [واقعه 81 :و ]81؛ «آیا دیدید
الْأَبْصَارَ وَ مَنْ یُخْرِجُ الْحَیة مِنَ الْمَيِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَ مَنْ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰه» [یونس]11 :؛ «بگو :چه
كسی شما را از آسمان و زمين روزي میدهد ،یا كيست كه مالک گوش و چشمها باشد و كيست كه بيرون آورد زنده را از
مرده و بيرون آورد مرده را از زنده و كيست كه كار را تدبير میكند؟ خواهند گفت :آن خدا است« ».أَفَلَا یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ
كَيْفَ خُلِقَتْ ٭ وَإِلَى السةمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ٭ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ٭ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ» [الغاشية]02-12 :؛ «إِنَّ فِی
خَلْقِ السةمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِي فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السةمَاءِ مِنْ
مَاءٍ فَأَ حْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابةةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسةحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السةمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَیَاتٍ لِقَوْمٍ
یَعْقِلُونَ» [البقرة ]181 :ابن قيم میگوید :من از شيخ االسالم شنيدم كه فرمود« :كيف یطلب الدليل على من هو دليل على
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آنچه را كه میكارید؟ آیا شما میرویانيد آن را یا ما رویانندهایم« ».قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السةمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمةنْ یَمْلِکُ السةمْعَ وَ

كل شیء»؛ چگونه بر وجود ذاتی دليل مطالبه میشود كه او بر هر چيز دليل است؟ و این شعر را میخواند (الثمرات الزكية:
:)16
وَلَيسَ یَصِحُّ فِی األذهانِ شَیءٌ ٭ إذَا احْـتَاجَ النَّـهَـارُ إلـى دَلـيـلٍ
هر گاه روز نياز به دليل داشته باشد ،پس در اذهان چيزي ،صحيح قلمداد نمیشود.
أعرابی و استدالل از آفریده بر آفریدگار
از یک عرب بادیه نشين سؤال شد :دليل بر وجود پروردگار چيست؟
گفت :به یقين سرگين شتر بر وجود شتر داللت میكند ،و به یقين ،نقش قدمْ بر رونده داللت دارد؛ پس آسمانی كه داراي
برجهاست و زمينی كه داراي راههاست و دریاهایی كه داراي امواج است ،چهطور بر وجود لطيف و خبير داللت ندارد؟!
یعنی :به طریق اولى اینها بر وجود اللّٰه داللت دارند.
امام ابوحنيفه رحمه اهلل و استدالل از آفریده بر آفریدگار
برخی زنادقه از امام ابوحنيفه ـ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ بر وجود پروردگار دليل خواستند؛ امام صاحب فرمود :مرا بگذارید تا
نسبت به چيزي كه بر آن اطالع یافتهام ،فكر كنم؛ [سپس فرمود ]:میگویند :كشتیاي [كه تختههاي آن خود به خود از
درختان جدا شده و ساخته میشود و خود به خود بارگيري میشود و] پر از وسایل تجاري در دریا بدون ناخدا و محافظ در
حركت است و امواج بزرگ را شكافته و بدون هيچ سرنشين و مالّحی به سالمت به مقصد میرسد [و لنگر میاندازد و خود
به خود خالی میشود]!
منكران وجود باري تعالى گفتند :كلّا و حاشا؛ كه چنين نيست و هيچ عاقلی این را نمیپذیرد.
پس امام فرمود :واي بر شما!
شما كه قبول دارید كشتی كوچكی بدون مالح حركت نمیكند ،پس چگونه این موجودات زمينی و آسمانی كه پر از
حكمتاند ،آفریننده ندارند و وجود جهان به این همه عظمت ،بدون از خدا چهطور ممكن است؟!
مخاطبان امام مبهوت و الجواب شدند و به سوي حق رو آورده و به دست ایشان مسلمان شدند( .ابن كثير) .تفسير ابن
كثير ()120/1؛ مناقب أبی حنيفة ،للمكی ()151؛ شرح العقيدة الطحاویة (.)61
حكيم سنایی داستان مناقشهي مرد دهري با امام ابوحنيفه رحمه اهلل را به همين مضمون به نظم در آورده است؛ مطلعش
چنين است [دیوان 151 :ـ :]158
اي خـردمنـد مـوحـد پاک دیـن هـوشـيار ٭ از امام دین حق یک حجّت از من گوش دار…
حكيم سنایی داستان مناقشهي مرد دهري با امام ابوحنيفه رحمه اهلل را به همين مضمون به نظم در آورده است؛ مطلعش
چنين است [دیوان 151 :ـ :]158
اي خـردمنـد مـوحـد پاک دیـن هـوشـيار ٭ از امام دین حق یک حجّت از من گوش دار…
امام شافعی رحمه اهلل و استدالل از آفریده بر آفریدگار
داراي یک مزه است؛ اما میبينيم كه آن را كرم میخورد و از آن ابریشم بيرون میآید و زنبور عسل آن را میخورد و از آن
عسل بيرون میآید و گوسفند و گاو و دیگر چارپایان از آن میخورند و از آن سرگين بيرون میآید ،و آهو آن را میخورد و از
آن مشک بيرون میآید( .تفسير ابن كثير 120/1 :و.)121
امام احمد رحمه اهلل و استدالل از آفریده بر آفریدگار
از امام احمد رحمه اهلل هم در این باره سؤال شد ،فرمود :دليل ،دژِ استوار و صافی است كه هيچ در و سوراخی ندارد ،ظاهراً
به نقرهي سفيد میماند و باطن آن بهسان طالي خالص و ناب است ،ناگهان دیوار آن ترک میخورد و از آن حيوانِ شنوا و
بينا با شكل و صورت زیبا بيرون میآید؛ یعنی :تخم مرغ كه از آن جوجه بيرون میآید [دليل بر وجود كردگار است]( .همان:
.)121
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از امام شافعی رحمه اهلل نيز سؤال شد :دليل بر وجود پروردگار چيست؟ فرمود :این برگ توت ،با آنكه یک چيز است و

( )1دليل تمام ادیان وَكتب آسمانی؛ كه بر وجود خداي تعالى داللت دارند.
( )1دليل حسی :نصرت خداوند به انبيا و مسلمانان و پذیرفتن دعاي دعا كنندگان و هالک كردن ظالمان و انتقام در دنيا از
كفار؛ دليل قطعی حسی بر وجود اللّٰه تعالى هستند ،نيز معجزات انبيا دليل حسی بر وجود اللّٰه میباشد.
( ) 5وجود ممكنات به طور بدیهی مقتضی وجود واجب است :بدیهی است كه مجموع ممكنات موجود ممكن هستند ،و هر
ممكنی به علّتی نياز دارد كه به او وجود ببخشد ،بنابراین مجموع ممكنات موجود كال به پدیدآورندهاي نيازمند میباشند.
حال این پدید آورنده یا خود این مجموعه است و چنين چيزي محال است؛ چون مستلزم سبقت چيزي بر نفس خود
میباشد ،یا جزئی از این مجموعه است ،و چنين چيزي نيز محال است؛ زیرا اگر فرض شود [پدید آورنده در وسط مجموعه
گرفته و] جزء اوّلی نيست ،الزم میآید تقدم شیءاي بر نفس خود و بر ما سبق خود ،و اگر فرض شود جزء اوّلی است ،فقط
تقدم شیءاي بر نفس خود الزم میآید و باطل بودن هر یک از اینها آشكار است .بنابراین ثابت گردید كه براي ممكنات
موجود پدید آورندهاي كه واجب الوجود باشد ،وجود دارد.
هم چنين ممكنات موجود خواه متناهی و خواه غير متناهی فرض شوند ،حتماً با وجود بر پا هستند ،حاال همين وجود ،اگر
منشأش ذات امكان و ماهيت ممكنات فرض شود ،باطل است؛ زیرا در گذشته ضمن بيان احكام ممكن گفته شد كه هيچ
كدام از ماهيّت ممكنات مقتضی وجود نيست؛ بنابراین الزاماً باید منشأ وجود ممكنات چيزي جدا از آنها باشد ،و بدیهی
است موجودي كه غير ممكنات باشد ،واجب الوجود است( .شيخ محمّد عبده ،رسالة التوحيد 15 :و .)18
( )8برهان محرّک غير متحرک :این برهان حدود  100سال قبل از ميالد مسيح از طرف ارسطو ،نخستين واضع علم منطق و
معروف ترین فيلسوف یونان ،بر وجود خدا اقامه گردیده است و تقریرش به این صورت است كه« :هر متحركی ـ چه حركت
به معناي انتقال مكانی و تغيير از حالی ،و چه حركت به معناي انتقال از قوه به فعل و از امكان به تحقق و وقوع ـ به محركی
نياز دارد و آن محرک نيز اگر به هر كدام از آن معانی ،متحرک باشد به محركی نياز دارد ،و در صورت امتداد دائمی این
زنجيره ،تسلسل به وجود میآید كه محال است .پس تسلسل قطع میشود و به محركی میرسد كه به هيچ یک از معانی
مذكور متحرک نيست؛ یعنی :نه مسبوق به عدم است و نه پذیراي عدم و نه كمالش از قوه به فعل و از امكان به تحقق
می رسد ،بلكه قدیم و ازلی و ابدي و نيستی ناپذیر و الیتغير و واجب الوجود و هميشه داراي كمال مطلق است و آن ”اللّٰه“
است( ».كتاب ”خدا“ تاليف محمود عقاد ،ترجمه محمّد علی خليلی ،ص.)022
( )2برهان أعلى وَاكمل :برهان اعلى و اكمل كه از ابتكارات سنت آنسلم و آنگاه در فلسفه دانشمند فرانسوي دكارت
(1206م) و معروف به پدر فلسفه ي جدید ،بر تحقيق و توضيح آن افزوده شده است ،تقریر آن برهان به این صورت است
كه« :هيچ كاملی به عقل در نمیآید مگر اینكه عقل در صدد شناختن كاملتر از آن میباشد و به این ترتيب تا منتهاي
درجهي خود پيش میرود و به جایی میرسد كه ”غایت كمال مطلق“ است و هيچ مزیدي بر آن نيست و هيچ نقصی در آن
یافت نمیشود .چنين وجود كاملی كه مزیدي بر آن نباشد ،المحالة موجود است؛ زیرا وجودِ تصورياش كمتر از وجود
حقيقیاش میباشد؛ چرا كه عدم وجودش كماليت مطلق را از او منتفی میسازد و كمال برایش باقی نمیماند و بلكه در
وجود ،موجود و داراي كمال مطلق و مبرّا از هر نقص ،خداست .بنابراین اعتقاد به خدا الزمهي تفكر هر انسانی است ».آیات
و احادیثی كه بر عظمت و كمال اللّٰه داللت دارد ،مثل« :اللّٰه اكبر»« ،لِلّٰهِ المَثَلُ األَعْلَى» و «سُبْحَانَ رَبِّیَ األَعْلَى» و… دليل
بر صحت این برهان است( .سير تحليلی كالم اهل سنّت).
( ) 6برهان علت :هر پدیده و معلول داراي علت است و همواره علت از معلول خود مقدم است و وجود معلول مشروط به
وجود علت است و هر علت معلول علتی دیگر است ،حال چون وجود هر چيز مشروط به وجود چيز دیگر است ،پس همه
مشروط هایی هستند كه شرطشان وجود ندارد پس باید هيچ چيز یافته نشود و این خالف مشاهده است؛ پس به طور قطع
و یقين ،واجب بالذات و علت غير معلول و وجود غير مشروطی وجود دارد كه وجود بیشرط او ،موجب تحقق همه شرطها و
ایجاد همه موجودات گردیده است.
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نقص مطلق خواهد بود .بنابراین مادامی كه كمال برایش ثابت شده باشد ،تصور همان كمال وجودش را ثابت مینماید و آن

( )6برهان نظم وَهدایت :این برهان از زندهترین و ارزندهترین برهانهاي اثبات وجود آفریدگار است و بيشترین اتكاي
قرآن بر همين برهان است ،به طور خالصه عبارت است از اینكه« :پدیدههاي كلی و جزئی این جهان ،چون عموماً
هماهنگ ،منظم و هدفدار هستند ،و با یک علم محيط و عنایت خاص و ارادهي شامل پدید آمده و در حال حركت میباشند،
داللت قطعی دارند بر اینكه ذات تواناي بااراده و حكيمی آنها را آفریده و آنها را بهحركت انداخته است و آن ذات ازلی و
ابدي و متعالی ،خدا و آفریدگار جهان است ».كتاب ”خدا“ تاليف عقاد (سير تحليلی كالم اهل سنّت).
«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى ٭ الَّذِي خَلَقَ فَسَوةى ٭ وَالَّذِي قَدةرَ فَهَدَى» [األعلى]1-1 :؛ «منزه شمار نام پرودگار بلندمرتبهات را؛
همان خداوند كه آفرید و منظم كرد و همان كه اندازه گيري كرد و هدایت نمود« ».قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمة
هَدَى» [طٰه]52 :؛ پرودگار ما همان كسی است كه به هر چيزي آن چه را كه الزمهي آفرینش او است ،داده ،سپس او را
هدایت كرده است (یعنی به مصالح و شيوهي برآورده كردن نيازهایش).
( )12آمار سرسام آور دانشمندان خدا پرست :مال عبداللّٰه احمدیان میفرماید …« :در چند قرن اخير ،بر اثر پيدایش
اكتشافات و اختراعات ،و مشاهدهي نظم و قانونمندي و راهیابی در تمام پدیدهها ـ از الكترونها ،نوترونها ،پروتونها و
اتمها ،گرفته تا منظومهي شمسی و كهكشانها ـ اكثریت قریب به اتفاق دانشمندان متخصص در فيزیک ،شيمی،
جانورشناسی ،گياهشناسی ،زمين شناسی و فضاشناسی ،ایمان قطعی خود را به وجود خدا و به علم و قدرت بی نهایت او
اعالن كردهاند( ».سير تحليلی كالم اهل سنّت.)061 :
( )11اختالف لغات وَاصوات :امام رازي حكایت میكند كه رشيد از امام مالک رحمه اهلل پرسيد :دليل بر وجود اللّه چيست؟
فرمود :اختالف لغات و اصوات و نغمات دليل بر وجود اللّه است.
مصدر :سایت سنت آنالین www.Sunnatonline.com

شروط «ال اله اال اهلل»
جليل رمضانی
شروط «ال اله اال اهلل» عبارتند از:
 1ـ داشتن علم و دانش در فهم این جمله كه خودش كامالً مقابل جهل است[. ]1
 0ـ داشتن یقينى كه با شک مخالف می باشد]0[.
 1ـ داشتن اخالصى كه مخالف با شرک است[.]1
 5ـ دوستى و محبتى كه با هر گونه دشمنى مخالفت دارد[.]5
 8ـ تسليم شدن محض در برابر آن بدون هر گونه مخالفت و اعتراض[.]8
 2ـ پذیرفتن و قبولى كه مخالف هرگونه انكار و رد كردن است[.]2
 6ـ كفر ورزیدن و انكار و بيزارى از هر آنچه كه به غير از اهلل مورد عبادت و پرستش قرار می گيرد[.]6
تمامى این موارد هشتگانه در دو بيت شعر زیر چنين آمده است:
علم یقين وإخالص وصدقک مع
وزید ثامنها الكفران منک بما
محبة وانقياد والقبول لها
سوى اإلله من األشياء قد ألها
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 1ـ داشتن صداقت و راستى كه با دروغ مخالفت دارد[.]1

با توجه به مفاهيم این شهادت كه محمد -صلی اهلل عليه وسلم -فرستاده خداوند است مواردى همانند آنچه در پاراگرافهاى
بعدى می آید الزم االجرا می باشد.
 1ـ تصدیق و باور كردن هر آنچه كه از آن خبر داده است.
 0ـ اطاعت و فرمانبردارى از اوامر او.
 1ـ اجتناب و پرهيز از هر آنچه كه نهى كرده و بر حذر داشته است.
 1ـ اینكه پرستش و عبادت خداوند تنها به روش و شيوهاي باشد كه خودش و پيامبرش -صلی اهلل عليه وسلم -بيان
داشته و مقرر داشته اند]6[.
بدنبال آن سایر اركان پنجگانه اسالم را شرح می دهد كه عبارت است از ،نماز ،زكات ،روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان و
زیارت ،و حج خانه خدا براى كسيكه توانایى مالى و جسمى آن را داشته باشد.
_______________
[ ]1خداوند متعال در این باره می فرماید﴿ :فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾( .محمد ،آیه.)15:
«بنابراین بدان و آگاه باش كه هيچ معبود راستين و برحقی جز خداوند یكتا وجود ندارد».
همچنين در آیه  68از سوره زخرف می فرماید﴿ :إِالَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ﴾.
یعنی« :مگر كسی كه به راستی و حق گواهی داد (و گفت :ال إله إالَّ اهلل) و حال آنكه آنان از صداقت گفتارش آگاه هستند».
مفهومش آن است با بيان «ال إله إالَّ اهلل» گواهی به حق داد.
رسول اهلل -صلی اهلل عليه وسلم -می فرماید« :من مات وهو یعلم أنَه ال إله إالَّ اهلل دخل الجنة».
(مسلم حدیث  ،55/1 ،11/08أحمد حدیث  ،181النسائی فی الكبرى حدیث  ،12666و دیگران).
«هر كس در حالی بميرد كه می داند و آگاهی دارد كه هيچ معبودي بحق جز اهلل وجود ندارد وارد بهشت می گردد».
[ ] 0این است كه گوینده پيام توحيد الزم است به مدلول و مفاهيم آن یقين كامل داشته باشد ،بنابراین اگر كسی در دلش
نسبت به مدلول و مفاهيم این پيام شک و تردیدي داشته باشد سودي از بيان آن نخواهد برد ،زیرا پروردگار متعال می
فرماید﴿ :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمة لَمْ یَرْتَابُوا﴾( .الحجرات :آیه .)15
« جز این نيست كه مؤمنان راستين و واقعی كسانی هستند كه به خدا و رسولش ایمان آورده اند و هيچگاه شک و تردیدي
به خود راه نمی دهند».
همچنين پروردگار در سوره بقره آیه  1می فرماید﴿ :والَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَبِاآلخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ﴾.
«و آنان كه به آنچه كه به سوي تو نازل شده ،و آنچه كه قبل از تو نازل شده است ایمان می آورند ،و به جهان آخرت هم
یقين دارند».
یعنی هيچ شک و تردیدي به دل خود راه نمی دهند ،و به آن یقين كامل دارند .اما هركس كه به دل خویش شک و تردید را
یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِی رَیْبِهِمْ یَتَرَدةدُونَ﴾( .التوبه :آیه .)15
«تنها (فقط) آنانی از تو اجازه می خواهند كه به خداوند یكتا و روز قيامت ایمان نمی آورند ،و دلهایشان در شک و تردید
افتاده است ،بنابراین (بدان) كه آنان در شک و تردیدشان سرگردان و دو دل می باشند».
رسول اهلل -صلی اهلل عليه وسلم -در این ارتباط می فرماید« :أشهد أن ال إله إالَّ اهلل وأنَّی رسول اهلل ال یلقى اهلل بهما عبد
غير شاک فيهما إالَّ دخل الجنة»( .مسلم حدیث 55/1 ،11/02ـ ،58أحمد حدیث  ،15116و دیگران).
«شهادت و گواهی می دهم كه هيچ معبود راستين و بر حقی جز خداي یكتا وجود ندارد ،و اینكه من فرستاده و رسول خدا
هستم( ،بدانيد) هر بندهاي كه خداوند متعال را با این دو شهادت مالقات كند ،بدون آنكه نسبت به این دو گواهی شک و
تردیدي داشته باشد ،وارد بهشت خواهد شد».
همچنين رسول اهلل -صلی اهلل عليه وسلم -در ارتباط با یقين به اصول توحيد می فرماید« :فمن لقيت وراء هذا الحائط
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راه داد دچار دو دلی و تردید می شود ،منافق می باشد ،زیرا خداوند متعال در این باره می فرماید﴿ :إِنَّمَا یَسْتَأْذِنُکَ الَّذِینَ الَ

یشهد أن ال إله إالَّ اهلل مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة»( .مسلم حدیث  ،82/1 ،50/11و دیگران).
«هر كسی را كه در پشت این دیوار دیدي كه شهادت به «ال إله إالَّ اهلل» می دهد در حالی كه قلبش به آن یقين دارد ،او را
بشارت و مژده به بهشت بده».
[ ]1خداوند متعال در ارتباط با اخالص در عبودیت و دین در آیه  ،5سوره بينه می فرماید﴿ :وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّینَ﴾.
یعنی :به (آنان) فرمان داده نشد مگر آنكه تنها خداوند یكتا را پرستش و عبادت كنند آنگونهاي كه (برنامه زندگی و فرامين
الهی) دین را براي او خالص و بىآالیش گرداندهاند».
رسول اهلل -صلی اهلل عليه وسلم -نيز می فرماید« :إنَّ اهلل حرّم على النار من قال ال إله إالَّ اهلل یبتغی بذلک وجه اهلل»( .متفق
عليه ،البخاري حدیث  516/1 ،105فتح الباري ،مسلم .)158/1 ،081/11
«همانا خداوند یكتا ،هر كسی را كه بگوید« :ال إله إالَّ اهلل» در حالی كه توسط آن رضا و خشنودي خداوند بلند مرتبه و
واالمقام بطلبد بر آتش جهنم حرام گردانيده است».
همچنين ایشان می فرماید« :أسعد الناس بشفاعتی من قال ال إله إالَّ اهلل خالصاً من قلبه أو نفسه»( .متفق عليه ،البخاري
حدیث  ،121/11 ،2512فتح الباري ،و دیگران).
سعادتمندترین و خوشبخترین مردم به شفاعت من در روز قيامت كسانى هستند كه بگویند :معبودى بحق غير از خداى
یكتا نيست و این گواهى خالص از قلب و جانش باشد.
[ ] 1صداقتی كه با هر نوع دروغ و حيله و نيرنگ مخالف باشد ،آنگونه كه مخلصانه از دل سرچشمه بگيرد .خداوند متعال در
این باره میفرماید﴿ :الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَكُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ
الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾( .العنكبوت ،آیه  1ـ .)1
«آیا مردم گمان كردهاند كه بمحض آنكه بگویند ،ایمان آوردیم رها شده و مورد آزمایش و امتحان قرار نمیگيرند .همانا
كسانی را كه قبل از آنان بودند مورد آزمایش و امتحان قرار دادیم( .این را بدانيد و یقين كنيد) كه خداوند یكتا حتماً میداند
و میشناسد كسانی را كه راست گفتند ،حتماً میداند و میشناسد كسانی را دروغ گفتند( .صف راستگویان از دروغگویان،
مشخص و متمایز خواهد شد).
همچنين در جایی دیگر خداوند مىفرماید﴿ :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصةادِقِينَ﴾( .التوبه ،آیه .)116
«اي كسانی كه ایمان آوردید (برنامه الهی را پذیرفتيد) تقواي الهی را پيشه خویش ساخته (و از دروغگویان منافق پرهيز
كرده) و همراه راستگویان و صادقان باشيد».
رسول اهلل -صلی اهلل عليه وسلم -می فرماید« :ما من أحد یشهد أن ال إله إالَّ اهلل وأنَّ محمداً رسول اهلل صادقاً من قلبه إالَّ
حرّمه اهلل على النار»( .متفق عليه ،واللفظ للبخاري حدیث  ،008/1 ،106مسلم حدیث .)81/1 ،51/10
«هر كس صادقانه و از صميم قلب به «ال إله إالَّ اهلل » شهادت بدهد ،و اینكه محمد رسول خداست ،خداوند آتش جهنم را بر
[ ]5محبت و دوستی كه با هر نوع دشمنی و كينه ورزي مخالف بوده و سبب ارتباط بيشتر با پيام توحيد میشود ،همانگونه
كه خداوند متعال میفرماید﴿ :وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ﴾( .البقره ،آیه .)185
« … و كسانی كه به (ال إله إالَّ اهلل) ایمان آورده و آن را باور داشتهاند ،دوستی و محبت بسيار شدید و زیادي با خداوند یكتا و
بىهمتا دارند».
همچنين پروردگار متعال در سوره مائده ،آیه  51میفرماید﴿ :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یَرْتَدة مِنكُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ
بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ﴾.
یعنی« :اي كسانی كه ایمان آوردهاید( ،این را بداني د كه) هر كس از گروه شما از (دین و ایمانش) برگشته و مرتد گردد (در
برابر این رفتارش) خداوند قوم و گروهی را خواهد آورد كه ایشان را دوست می دارد و آنان هم او را بسيار دوست می
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وي حرام میگرداند».

دارند».
[ ]8خداوند متعال در ارتباط با تسليم شدن در برابر احكام و فرامينش می فرماید﴿ :وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾( .الزمر
آیه .)51
« به سوي پروردگارتان با توبه و پشيمانی بازگشته و روي آورید ،و در برابرش (در مقابل قوانين و فرامينش) تسليم محض
بشوید».
همچنين در فضيلت كسانی كه خود را تسيلم او میكنند در سوره نساء ،آیه  105می فرماید﴿ :وَمَنْ أَحْسَنُ دِیناً مِّمةنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ هلل وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾.
یعنی « :دین چه كسی بهتر و نيكوتر است از كسی كه تمام وجودش را تسليم خدا كرده است در حالتی كه در این تسيلم
صادق و راضی و خشنود است( .و نيكوكار هم می باشد).
خداوند متعال در آیه  ،00سوره لقمان چنين می فرماید﴿ :وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى﴾.
یعنی « :و هر كس وجودش را تسيلم پروردگار یكتا نماید و روي به سوي او كند در حالتی كه نيكوكار بوده (و از این تسيلم
راضی و خش نود باشد) به تحقيق كه به رسيمانی مستحكم و استوار چنگ زده است( .محكمترین رشته الهی)».
در آیه  ،85سوره نساء هم به كيفيت و چگونگی این تسليم شدن اشارهاي دقيق شده است﴿ :فَالَ وَرَبِّکَ الَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ
یُحَكِّمُوکَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمة الَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمةا قَضَيْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾.
یعنی« :چنين نيست ،سوگند به پروردگارت ،آنان ایمان نمیآورند (در زمره مؤمنين قرار نمیگيرند) مگر آنكه تو را در آنچه
ميانشان اختالف و مشاجره افتاده است حاكم و داور كنند (در مسائل و برنامه هاىشان از دستورات و سنت تو پيروي كنند،
نه از هوا و هوس بزرگان یا دیگران) و سپس بدنبال این داوري در وجودشان و ضميرشان هيچ دلتنگی و اعتراضی به آنچه
كه تو حكم كردي نيابند و كامالً و با كمال ميل تسليم آن حكم و فرمان بشوند».
[ ]2اینكه تمام مفاهيم و معانی را كه این كلمه (توحيد) در بردارد با جان و دل بپذیرد ،و از صميم قلب آن را قبول كرده و بر
زبانش جاري سازد ،همانگونه كه خداوند متعال در آیه  ،118سوره بقره می فرماید﴿ :قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾.
یعنی« :بگویيد :به خداوند یكتا و آنچه كه بر ما (توسط پيامبرش كه همان قرآن و سنت است) نازل گردیده است ایمان
آورده و باور داشته ایم».
[ ] 6كفر ورزیدن و انكار و بيزاري از هر آنچه كه به جاي خداوند یكتا ،و یا به همراه وي پرستش و عبادت میگردد ،مانند:
طاغوتها ،بتها ،سایر مخلوقات ،هوي و هوس ،و آرزوهاي غير شرعی فردي یا فاميلی یا گروهی و غيره.
خداوند متعال در آیه  ،058سوره بقره چنين می فرماید﴿ :فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾.
یعنی« :بنابراین هر كس كه به طاغوت (هر آنچه كه از برنامه الهی سرپيچی كرده و سر باز زند) كفر ورزیده و آن را انكار
نماید ،و به خداوند یكتا (از صميم قلب) ایمان بياورد ،به تحقيق كه به ریسمانی محكم و استوار چنگ زده است( .نجات
رسول اهلل -صلی اهلل عليه وسلم -در این باره می فرماید« :من قال ال إله إالَّ اهلل وكفر بما یعبد من دون اهلل حَرُمَ ماله ودمه
وحسابه على اهلل عز وجل»( .مسلم حدیث  ،51/1 ،12/01و دیگران).
«هر كس بگوید« :ال إله إالَّ اهلل» (هيچ معبودي راستين و بر حق جز اهلل وجود ندارد) و به هر آنچه كه به غير از اهلل پرستش
میشود كفر بورزد ،مال و خونش (بر مسلمانان) حرام میگردد و حسابش تنها با خداوند بلند مرتبه و واال مقام خواهد بود».
[ ]6علما و دانشمندان اسالمی ،آن چيزهایی را كه به نفی و بطالن شهادتين (ال إله إالَّ اهلل ،محمد رسول اهلل) می انجامد در
ده مورد به شرح زیر بر شمردهاند كه از آنها به «نواقض اسالم» تعبير می كنند.
اول :شرک آوردن در عبادت خداوند یكتا و براي او شریک قائل شدن.
خداوند متعال در این باره می فرماید﴿ :إِنَّ اللّهَ الَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاءُ﴾( .النساء ،آیه .)118
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خواهد یافت)».

«قطعاً خداوند یكتا ،شرک ورزیدن به خود را نمیبخشد و (این را بدانيد) براي هر كسيكه بخواهد گناهانی پایين تر از
شرک را میبخشد».
همچنين در آیه  ،20سوره مائده چنين آمده است﴿ :إِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ أَنصَارٍ﴾.
«و هر كس به خداوند یكتا شرک بورزد قطعاً خداوند یكتا بهشت را بر او حرام میگرداند (و این را بدانيد) كه جایگاهش در
آتش جهنم است و ستمگران و مشركان هيچ یاري دهنده اي ندارند».
از جمله مصادیق شرک در عبادت و پرستش خداوند متعال می توان از موارد زیر نام برد.
در دعاها ،مردگان را خواندن ،و به كمک طلبيدن و یاري خواستن از آنان ،همچنين نذر كردن ،و ذبح و قربانی براي مردگان،
مانند كسانی كه در كنار گورستانها و مقابر قربانی میكنند.
دوم :چنانچه شخصی بين خود و خداوند یكتا واسطه اي (ميانجی) قرار دهد و به آن واسطه متوسل شده و چيزي بخواهد
(یعنی در دعا به او توجه كرده و بخواهد كه نزد خدا سفارشش را كرده یا آنكه برایش كاري را انجام دهد) و از وي طلب
شفاعت نموده و بر او توكل كند ،بنابر اجماع علماء و دانشمندان اسالمی ،كافر است.
سوم :چنانچه كسی مشركان را كافر ندانسته ،و یا اینكه در كفر آنان شک و تردید داشته باشد ،یا اینكه مذهب و روششان
را صحيح بداند ،كافر است.
چهارم :چنانچه كسی معتقد باشد كه رهنمود و دستور فردي یا گروهی یا مذهبی ،از رهنمود و دستور رسول اهلل -صلی اهلل
عليه وسلم -كاملتر ،یا بهتر است ،یا اینكه بگوید حكم و قضاوت آنان ،از حكم و قضاوت پيامبر -صلی اهلل عليه وسلم-
بهتر و عادالنه تر است ،كافر می باشد ،مانند كسانی كه حكم و قضاوت طاغوتيان (قوانين رسمی كشور) را كه غير شرعی
است ،بر قوانين شرعی و دینی برتري داده و ترجيح می دهند.
پنجم :چنانچه كسی نسبت به آموزشهاي رسول خدا -صلی اهلل عليه وسلم -به امت اسالمی از قبيل ،هدایت بشري،
قضاوت ،احكام قرآن و سنت ،دشمنی ورزیده و از آنها نفرت داشته باشد ،هر چند كه به آنها عمل كند ،از زُمره و گروه
كافران میباشد.
خداوند متعال در این باره میفرماید﴿ :ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾( .محمد ،آیه .)6
« این به آن سبب است كه آنان به آنچه كه خداوند یكتا نازل كرده است (احكام قرآن و سنت) كراهت داشتهاند ،بنابراین
(خداوند یكتا) اعمالشان را محو و نابود كرد».
ششم :هر كسی حكمی یا مسئله اي از دین مبين اسالم را به باد تمسخر و ریشخند بگيرد ،همان دینی كه رسول اهلل -
صلی اهلل عليه وسلم -از جانب خداوند متعال براي بشریت آورد ،و یا آنكه حسن پاداش و ثواب آن ،و سوء كيفر و عقاب آن
را به ریشخند و تمسخر بگيرد ،كافر می گردد .زیرا پروردگار متعال در این باره می فرماید ﴿ :قُلْ أَبِاللّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ
تَسْتَهْزِئُونَ * الَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِیمَانِكُمْ﴾( .التوبه آیات .)88 ،85
پوزش نطلبيد ـ بهانه نياورید زیرا بعد از آنكه ایمانتان را آشكار كردهاید ،كافر گردیدهاید».
هفتم :سحر و جادوگري و كارهایی كه با آنها مرتبط بوده و در زیر مجموعه آن میباشد ،از قبيل تردستی در ميان مردم
براي جلب آنان به سوي خود ،به آن معنی كه من داراي نيروي فوق بشري و ماورایی میباشم (نه براي سرگرمی و شاد
كردن آنان) از اعمال خالف شرع بوده و انجام دهندهي آن كافر میگردد .بدین سبب است كه خداوند در آیه  ،120سوره
بقره ،سحر و جادو را مرادف با كفر دانسته است تا جایی كه این اعمال با روند طبيعی خودش به كفر منجر میگردد.
﴿وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُوالَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَالَ تَكْفُرْ﴾.
یعنی« :آن دو شخص صالح به كسی آموزش (سحر و جادو) نمیدادند ،مگر آنكه ابتدا به او میگفتند :جز این نيست كه ما
(ابزاري) براي آزمایش و امتحان (شما) هستيم (تا مشخص گردد كه از ميان شما ،چه كسی كفر را بر ایمان ترجيح داده و
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« بگو ،آیا خداوند یكتا ،آیاتش (قرآن) و پيامبرش را به باد ریشخند و تمسخر میگرفتيد ـ از رفتار ناپسند و اعمال زشتتان

خواهان یادگيري سحر می باشد) بنابراین (مبادا فریب خورده و كافر شوي) كافر مشو( .حقيقت را كتمان نكن).
این آیه بدان معنا است كه به دنبال یادگيري و آموزش سحر و جادوگري نباش ،زیرا با انجام سحر و جادوگري كفر تو
آشكار خواهد شد.
هشتم :پشتيبانی و حمایت از مشركان و كافران و یاري كردن آنان عليه مسلمانان از مصادیق خروج از اسالم است كه
منجر به كفر میگردد .خداوند متعال در این باره میفرماید﴿ :وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ الَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.
(المائده ،آیه .)51
«( بنابراین) هر كس از شما ،آنان (یهودیان و مسيحيان) را به دوستی و مواالت برگزیند ،یقيناً از زمره آنان به شمار میرود
(و این را بدانيد كه) خداوند یكتا گروه ستمكاران را هدایت نمیگرداند.
یعنی كسانی كه به خود ظلم و ستم میكنند و با كافران دوستی برقرار میكنند.
نهم :چنانچه كسی اعتقاد داشته باشد كه برخی از مردم (انسانها) میتوانند از شریعت و دین محمد -صلی اهلل عليه
وسلم -بيرون رفته و به ظاهر آن عمل نكنند كافر میگردد.
خداوند متعال در این باره میفرماید﴿ :وَمَن یَبْتَغِ غَيْرَ اإلِسْالَمِ دِیناً فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴾( .آل
عمران ،آیه .)65
«هر كس غير از اسالم دینی دیگر را برگزیند و تابع قوانين و برنامههاي آن شود ،هرگز از وي پذیرفته نخواهد شد ،و قطعاً
در آخرت از زیانكاران خواهد بود».
دهم :رو ي گردانی و پشت نمودن به دین خدا و نياموختن قوانين اسالم و عمل نكردن به آنها نيز از مصادیق كفر میباشد.
زیرا خداوند متعال در این ارتباط میفرماید﴿ :وَمَنْ أَظْلَمُ مِمةن ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمة أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾.
(السجده ،آیه .)00
«چه كسی ستمگرتر است از كسی كه آیات و نشانههاي پروردگارش براي او یادآوري شود ،باز او از آنها روي بگرداند ـ
هيچ كس از وي ستمكارتر و ظالم تر نيست ـ (این را بدانيد و آگاه باشيد) كه ما از مجرمان و جنایتكاران انتقام گرفته و
آنان را به سزاي اعمالشان میرسانيم».
در تمامی این موارد كه ذكر شد تفاوتی نمی كند كه شخص در این نواقض و مخالفتها جدي بوده یا شوخی كند ،و یا آنكه از
روي ترس و هراس به قوانين كلی عمل نكند ،زیرا در تمامی این حالتها مصادیق كفر شاملش میشود ،مگر كسی كه تحت
اجبار و فشار و از روي اكراه مجبور به انجام چنين اعمالی شود كه مخالف شریعت اسالمی است ،به شرط آنكه قلباً از این
اعتقادات و رفتارها ناراضی باشد ،و ضميرش به ایمان پيوسته بوده و مطمئن باشد.
الزم به یادآوري است كه تمامی این موارد از امور خطرناكی هستند كه احتمال مبتال شدن مردم به آنها بسيار زیاد است.
بنابراین بر هر مسلمان واجب است از این موارد دهگانه پرهيز كرده و بهراسد ،مبادا به این گناهان آلوده گردد ،لذا مجدداً
یادآور میشویم كه باید شدیداً از آنها اجتناب و دوري كرد.
در ارتباط با خطرات و نواقض مورد چهارم ،مسائل و مواردي پيش میآید كه الزم است آنها را برایتان توضيح دهم.
چنانچه كسی اعتقاد داشته باشد كه قوانين رسمی و اساسی كشوري كه بانی آن جمهور مردم بوده و ساخته و پرداخته
دست بشریت می باشد ،از قوانين دین مبين اسالم بهتر است.
یا آنكه بگوید :قوانين و دستورهاي اسالمی در قرن بيستم (یا هزاره سوم) كارایی نداشته و قابل قبول نيست.
و یا آنكه بگوید :شریعت و قانون خدا (دین اسالم) عامل زیان و عقب ماندگی مسلمان در این عصر (قرن بيستم یا هزاره
سوم) شده است.
و سرانجام بگوید :دین اسالم تنها برنامه فردي بين انسان و خداست ،و هيچ برنامهاي براي شئونات اجتماعی و سياسی
بشریت ندارد ،و كاري هم به این امور ندارد ،در تمامی این حاالت اگر كسی چنين اعتقادهایی داشته باشد كافر می گردد.
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دقت نمایيد:

همچنين كسی اعتقاد داشته باشد بریدن و قطع كردن دست دزد ،و یا سنگسار كردن زن و مرد متأهلی كه مرتكب زنا شده
است ،در این زمان و عصر قابل اجرا نبوده و صحيح نيست ،كافر می گردد.
و یا چنانچه كسی اعتقاد داشته باشد كه می توان از قانون دیگري غير از قانون الهی در معامالت ،خرید و فروش ،حدود و
تعزیرات شرعی پيروي كرده و آن را جایز دانست ،و یا آنكه بگوید این حكمها و قوانين بهتر از حكم خداوند است ،كافر می
گردد.
زیرا او با این اعمال و اعتقادات ،هر آنچه را كه اجماع مسلمانان حرام داشتهاند ،حالل قرار داده است .به عنوان مثال هر
كس آنچه را كه خداوند بصورت آشكار و روشن از قبيل زنا ،شرابخواري ،ربا ،قضاوت و حكمی غير از شریعت الهی را حالل
بگرداند ،بنابر اجماع مسلمانان كافر می گردد.
مصدر :سایت تذكره www.Tazkerah.net

معناي ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل
روح و راز ال إله إال اهلل این است كه محبت و تعظيم و
بزرگداشت و ترس و اميد و توابع آن از قبيل توكل ،روي
آوردن ،رغبت و رهبت ،فقط براي او باشد .پس انسان
مسلمان غيرخدا را دوست نمیدارد ،بلكه اگر غيرخدا را
دوست میدارد به تبع از محبت خداست و خداست كه وسيلهي زیاد شدن محبتاش میشود ،و از غيرخدا نمیترسد و به
غيرخدا اميد ندارد...
معناي كلمه ي ال إله إال اهلل این است كه معبود برحقی جز اهلل نيست .پس خدا یگانه و یكتاست و استحقاق این را دارد كه
تمامی عبادات خالصانه براي او باشد و براي غير او نباشد .خداي متعال میفرماید { :وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ال إِلَهَ إِال هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ((})181البقره« ) 181 :خداوند شما ،خداوند یكتا و یگانه است و هيچ خدائی جز او كه رحمان و رحيم است وجود
ندارد».
در جاي دیگري میفرماید { :وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ألبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِی بَرَاءٌ مِمةا تَعْبُدُونَ ()08إِال الَّذِي فَطَرَنِی فَإِنَّهُ سَيَهْدِینِ
()02وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِی عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ (( })06الزخرف(« )06 - 08 :اي پيغمبر! براي تكذیبكنندگان معاصر بيان
معبودي كه مرا آفریده است( .او را خواهم پرستيد) چرا كه او مرا (به راه حق) رهنمود خواهد كرد .ابراهيم توحيد را به
عنوان شعار یكتاپرستی در ميان قوم خود باقی گذاشت ،تا این كه ایشان (بدان ایمان آورده و) برگردند».
همچنين میفرماید { :اللَّهُ ال إِلَهَ إِال هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّومُ (( })0آل عمران« ) 0 :جز اهلل ،خدائی نيست و او زنده (به خود) و
متصرّف (در كار و بار جهان) است».
معناي شهادت محمد رسول اهلل این است كه انسان مسلمان به زبان اقرار نماید و با قلب ایمان داشته باشد كه محمد بن
عبداهلل قریشی هاشمی ،فرستادهي خدا به سوي تمامی آفریدهها اعم از جنيان و آدميان است؛ خداي متعال میفرماید{ :
قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْکُ السةمَاوَاتِ وَاألرْضِ ال إِلَهَ إِال هُوَ یُحْيِی وَیُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
النَّبِیِّ األمِّیِّ الَّذِي یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (( })156األعراف« )156 :اي پيغمبر! (به مردم) بگو :من
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كن گوشهاي از داستان ابراهيم را) وقتی ابراهيم به پدر و قوم خود گفت :من از معبودهائی كه میپرستيد بيزارم ،بجز آن

فرستاده خدا به سوي جملگی شما (اعم از عرب و عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ) هستم .خدائی كه آسمانها و زمين از
آن او است .جز او معبودي نيست .او است كه میميراند و زنده میگرداند .پس ایمان بياورید به خدا و فرستادهاش ،آن
پيغمبر درس نخواندهاي كه ایمان به خدا و به سخنهایش دارد .از او پيروي كنيد تا هدایت یابيد» .در جاي دیگري
میفرماید { :تَبَارَکَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِیرًا (( })1الفرقان« ) 1 :واال مقام و جاوید كسی است كه
فرقان( ،جدا سازنده حق از باطل) را بر بنده خود (محمّد) نازل كرده است ،تا این كه جهانيان را (بدان) بيم دهد (و آن را به
گوش ایشان برساند)».
پس كلمهي «ال إله إال اهلل» شامل دو جزأ نفی و اثبات است:
 -1نفی (ال إله) ،این جزأ تمام معبودهاي غيرخدا را نفی میكند .پس كسی غير از خدا استحقاق پرستش را ندارد .نكره در
سياق نفی ،عام است .پس این جزء شامل تمام موجودات غيرخداوند است كه ممكن است پرستيده شود و به سوي او رو
كرده شود.
 -0اثبات (إال اهلل) ،این جزء عبادت براي خداي متعال را اثبات میكند .پس خدا معبود حقيقی و مستحق پرستش است.
چون خبر «ال» كه «بحق» است محذوف می باشد ،همان چيزي است كه نصوص قرآن آن را بيان كرده است .پس ال إله إال
اهلل یعنی ال إله بحق إال اهلل؛ یعنی هيچ معبود برحقی جز اهلل نيست .پس همان طور كه تنها خدا خالق و رازق و زنده كننده
و ميراننده و به وجود آورنده و از بين برنده است و تنها اوست كه سود و زیان میرساند و احدي در آفرینش مخلوقات و در
تصرف در چيزي از اینها با او شریک نيست ،همين طور تنها خدا مستحق الوهيت است و شریكی ندارد؛ خداوند بلندمرتبه
میفرماید { :ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْكَبِيرُ (( })12لقمان« ]1[) 12 :این
(آفریدههاي عجيب و غریبی را كه میبينيد) دليل بر آن است كه خداوند حق است ،و آنچه را كه بجز او به فریاد میخوانيد
و عبادت می نمائيد باطل است ،و خداوند واالمقام و بزرگوار (و باالتر و برتر از آن) است (كه به توصيف درآید)».
لفظ جاللهي «اهلل» در كلمهي شهادت ،یكی از نامهاي خدا ،بلكه از نظر جماعتی اسم اعظم خداست .این اسم بيشتر از
دیگر اسماء خدا در قرآن و سنت آمده است .لفظ «اهلل» از همهي نامهاي دیگر خدا مشهورتر است و بيشتر بر زبان همهي
انسانها در لغات و زبانهاي مختلفشان وارد میشود.
«اهلل» اسمی است كه بر ذات عظيم و جامع صفات الوهيت و ربوبيت داللت میكند پس این اسم ،تنها اسم خداست و به
كسی غير از خدا تعلق ندارد و بر غير خدا اطالق نمیشود و احدي از انسانها ادعاي آن را نمیكند.
«اهلل» نام پروردگار معبود ستودهاي است كه مخلوقات او را تمجيد و تسبيح و ستایش میكنند و آسمانهاي هفتگانه و
زمين هاي هفتگانه و موجودات ميان آنها و شب و روز و آدميان و جنيان و خشكی و دریا او را به پاكی میستایند { :وَإِنْ مِنْ
شَیْءٍ إِال یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (( })11اإلسراء« ) 11 :و هيچ موجودي نيست مگر
این كه (به زبان حال یا قال) حمد و ثناي وي میگوید ،ولی شما تسبيح آنها را نمیفهميد (چرا كه زبانشان را نمیدانيد و از
ساختار اَسرارآميز عالَم هستی و نظام پيچيده جهان آفرینش چندان مطلع نيستيد .پس همآهنگ با سراسر جهان هستی به
همگان باز است) .بیگمان یزدان بس شكيبا و بخشنده است (و در كيفر رساندن شتاب نمیورزد و فرصت آشنائی با
توحيد و رهاكردن شرک را به مردمان میدهد ،و در برابر بيداري از خواب غفلتشان مغفرت خود را شاملشان میسازد)».
«اهلل» پروردگاري است كه قلبها معبودش می دانند و درونها به سوي او مشتاقاند و شوقها به سوي او سر بر میآورند و
با یاد خدا خوشحال میشوند و به سوي او اشتياق دارند ،و تمامی آفریدهها در هر لحظه و ساعتی و در هر چشم به هم
زدنی در امور خاص و عامشان ،بزرگ و كوچکشان ،و حال و آیندهشان محتاج اویند .چون خدا این مخلوقات را به وجود
آورده و پس از نابودي دوباره آنها را زنده میگرداند و او آنها را آفریده و به آنها هستی داده است .و این آفریدهها
فرمانبردار و فروتن خدایند .هيچ انسانی نيست مگر اینكه احساس میكند كه خداي متعال منتها و نعمتهایی را بر گردن
او نهاده و از نعمتها و لطف و كرم خویش ،چيزهاي زیادي بر او سرازیر كرده است .پس شایسته است كه قلب انسان با
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یكتاپرستی بپردازید و از راستاي جملگی كنار نروید و دور نشوید .درهاي توبه و برگشت به سوي یزدان جهان به روي

محبت و مهربانی و تعظيم به سوي خداي متعال رو كند.
«اهلل» به این معناست كه خداوند در ذات و صفات و اسماء و جالل و مجدش ،عظيم است .عقلها به او احاطه ندارند و
فهمها او را درک نمیكنند و گمانها به عظمت او نمیرسند .پس عقلها در عظمت پروردگار در حيرت و شگفتی اند هر چند
با توجه به توانایی و قدرتی كه به آن بخشيده شده میتوانند گوشهاي از این عظمت را درک كنند .محبت خدا و ترس از
خدا و اميد به پروردگار و پرستش براي او در حد توان به او توان شناخت عظمت او تعالی را میبخشد]0[.
شاعر میگوید:
هلل فی اآلفاق آیات
لعل أقلها هو ما إليه هداكا
«خدا در آفاق و كرانههاي زمين ،نشانههایی دارد ،شاید كمترین این نشانهها تو را به سوي خدا هدایت كند».
لعلّ ما فی النفس من آیاته
عجب عُجاب لو تري عيناكا
«و شاید از آیات و نشانههاي خدا در درون ،چيزي شگفتانگيزي باشد اگر چشمانت آن را میدیدند».
والكون مشحون بأسرار
إذا حاولت تفسيراً لها أعياكا[]1
« هستی پر از رازهایی است ،كه هرگاه تالش كنی به آنها پی ببري ،تو را سرگشته و درمانده میكند».
«اهلل» فرمانروا ،فریادرس و معبودي است كه مؤمنان ،دلها و عبادتها و نماز و حج و شعایر و حيات و آخرتشان را براي او
خالص میگردانند { :قُلْ إِنَّ صَالتِی وَنُسُكِی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ()180ال شَرِیکَ لَهُ وَبِذَلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوةلُ
الْمُسْلِمِينَ (( })181األنعام« ) 181 - 180 :بگو :نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان
است (و این است كه تنها خدا را پرستش میكنم و كارهاي این جهان خود را در مسير رضایت او میاندازم و بر بذل مال و
جان در راه یزدان میكوشم و در این راه میميرم ،تا حياتم ذخيره مماتم شود) .خدا را هيچ شریكی نيست ،و به همين
دستور داده شدهام ،و من اوّلين مسلمان (در ميان امت خود ،و مخلصترین فرد در ميان همه انسانها براي خدا) هستم».
روح و راز ال إله إال اهلل این است كه محبت و تعظيم و بزرگداشت و ترس و اميد و توابع آن از قبيل توكل ،روي آوردن،
رغبت و رهبت ،فقط براي او باشد .پس انسان مسلمان غيرخدا را دوست نمیدارد ،بلكه اگر غيرخدا را دوست میدارد به
تبع از محبت خداست و خداست كه وسيلهي زیاد شدن محبتاش میشود ،و از غيرخدا نمیترسد و به غيرخدا اميد ندارد.
تنها به خدا توكل میكند و تنها مشتاق اوست و تنها از او میترسد .جز به اسم خدا سوگند نمیخورد و جز براي خدا نذر
نمیكند و تنها به سوي خدا توبه مینماید .تنها از اوامر و دستورات پروردگار اطاعت مینماید و جز از خدا اميد ثواب و
پاداش را ندارد .در سختیها تنها از خدا كمک و یاري میجوید و تنها به او پناه میبرد .جز براي خدا سجده نمیكند و جز
براي او با نام او ذبح نمیكند .همهي اینها در یک كلمه خالصه میشود و آن اینكه كسی با تمامی انواع عبادات پرستش
إله إال اهلل بدهد ،از آتش دوزخ دور نگه میدارد و محال است كسی داخل آتش جهنم شود كه حقيقت این شهادت را محقق
نموده و بدان قيام نموده است ،همان طور كه خداوند متعال میفرماید { :وَالَّذِینَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (( })11المعارج:
« )11و كسانی كه گواهی هائی را كه باید بدهند ،چنان كه باید اداء میكنند (و شهادت الزم را پنهان و كتمان نمیكنند)».
پس او در باطن و ظاهرش و در قلب و جسماش به شهادت این كلمه قيام میكند]1[.
مقتضاي این شهادت این است كه رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم را در آنچه آورده ،تصدیق كنی و از اوامرش
فرمانبرداري نمایی و از نواهیاش دوري كنی ،و تنها مطابق شریعت و برنامهي خدا ،خدا را بپرستی و معتقد نباشی كه
رسول خدا در ربوبيت و گرداندن هستی یا در پرستش ،حقی دارد بلكه پيامبر صلی اهلل عليه و سلم بندهاي است كه
پرستيده نمیشود و فرستادهاي است كه تكذیب نمیشود و براي خود و غيرخود ،نفع و زیانی از دستش بر نمیآید مگر
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نمی شود جز خدا .این همان محقق نمودن شهادت ال إله إال اهلل است .به همين خاطر خداوند كسی را كه حقيقتاً شهادت ال

آنچه كه خدا بخواهد]5[.
ال إله إال اهلل نزد مسلمانان به كلمهي «توحيد»« ،اخالص» و «تقوا» شناخته میشود« .ال إله إال اهلل» اعالم انقالب و شورش
عليه زورگویان و ستمگران روي زمين و طاغوتهاي جاهل ،و انقالب و شورش عليه تمامی بتها و خدایان مزعوم در مقابل
خداست؛ خواه این خدایان ،درخت باشند ،خواه سنگ باشند و خواه بشر باشند« .ال إله إال اهلل» نداي جهانی است جهت
آزاد سازي انسان از بندگی انسان و طبيعت و هر آفریدهي دیگري.
«ال إله إال اهلل» عنوان منهج خداوندي است كه چهرهها فقط به سوي او رو میكنند و قلبها جز براي حكم او سر تسليم
فرود نمیآورند و جز براي سلطهي او فروتن نمیشوند]8[.
[ -]1العقيدة الصافية ،سيد سعيد عبدالغنی ،ص.082
[ -]0مع اهلل ،دكتر سليمان عودة ،صص.12-18
[ -]1همان ،ص.16
[ -]1الجواب الكافی ،اثر ابن قيم ،ص.116
[ -]5األمثال فی القرآن ،اثر دكتر عبداهلل جربوع.011/1 ،
[ -]8اإلیمان و الحياة ،اثر قرضاوي ،ص.11
از كتاب :ایمان به اهلل ،مؤلف :دكتر علی صالبی
مصدر :سایت تذكره www.Tazkerah.net
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برگی از تاریخ
آیا طارق بن زیاد كشتیهایش را به آتش كشيد؟
بعضی از منابع آندلسی ذكر میكنند كه طارق بن زیاد اندكی قبل از شروع جنگ «برباط» در سال (60هـ 211 /م) اقدام به
سوزاندن همهی كشتیهایی كرد كه با آن لشكرش را از راه تنگه جبل الطارق به آندلس آورده بود ،به این خاطر كه
سربازانش فكر فرار در مقابل ارتش گوتها را از سر خود بيرون كنند ،ارتش گوتهایی كه از برتري خویش نسبت به
ارتش مسلمانان از لحاظ تعداد نفرات و امكانات شگفتزده شده بودند ،چرا كه بر اساس بعضی روایات ارتشی بودند
متشكل از چهل هزار جنگجو و در بعضی روایتهاي دیگر هم یكصد هزار جگنجو ،در حالی كه تعداد سربازان طارق بن زیاد
از دوازده هزار نفر بيشتر نبوده.
داستان به آتش كشيدن كشتیها بسيار مشهور است و مردمان آن را به كثرت نقل میكنند ،اما با قرار گرفتن این داستان
در بوتهی بررسی و محک ،آشكار میگردد كه چيزي نيست بجز افسانهاي كه داستانسرایان براي ایجاد شور و هيجان آنرا
از خود درآورده و ساختهاند .و دالیل زیر بر این حقيقت تأكيد دارند:
اوال :این داستان در منابع آندلسی جدیدتر روایت شده در حالی كه مصادر و منابع آندلسی قدیمی و نخستين ،كه به زمان
وقوع این اتفاق نيز نزدیكتر بودهاند چيزي در این باره ذكر نكردهاند ،آنهم اتفاقی اینچنين با اهميت و شگرف كه اگر واقعا
رخ داده بود ،بعيد به نظر میرسد كه آن منابع نسبت به نقل كردن آن سهلآنگاري كرده و یا اینكه آن را نادیده گرفته
باشند.
دوما :اگر هدف طارق از سوزاندن كشتیها این بوده كه سربازانش را به جنگيدن مجبور كند و از فرار بازشان دارد ،پس
پيشينه و سابقهی نظامی مسلمانان خود بر شجاعت و داوطلبی آنان گواه است ،در حالی كه آن سربازان به هيچ وجه از روي
اجبار به ارتش طارق نپيوسته بودند ،و اصال جهاد براي فتح آندلس فرض عين نبوده بلكه فرض كفایه بوده و هریک از
مسلمانان كه خود میخواسته در آن شركت میكرده ،و معموال هم در این اینگونه مجالها مشاركت نمیكنند مگر افراد
شجاع و دلير كه در پی كسب اجر و ثواب هستند.
سوما :این نبرد ،نخستين نبردي نبوده كه در آن تعداد سربازان مسلمانان بسيار كمتر از تعداد سربازان دشمنشان بوده،
بلكه آنان در بيشتر جنگهایشان كه به این وسيله شرق و غرب را فتح كردهاند ،تعدادشان بسيار كمتر از تعداد دشمنانشان
بوده ،پس سی هزار مجاهد چيزي نزدیک به دویست هزار نفر رومی را در نبرد یرموک شكست دادند ،و سه هزار و پانصد
مجاهد به رهبري عمرو بن العاص رضی اهلل عنه مصر را فتح كردند كه مركز تجمع هستههاي سرسخت ارتش بيزانس
بود ،همينطور هم بيست هزار نفري را كه عبداهلل بن سعد بن ابی سرح رضی اهلل عنه آنان را فرماندهی میكرد ،یكصد و
بيست هزار نفر رومی را به فرماندهی گریگوریوس در نبرد سبيطله در شمال آفریقا و به سال 06هـ شكست دادند.
غافلگير شود ،بلكه وي مدت زمانی پيشتر از اینكه درگيري شروع شود از برتري نفرات آنان باخبر بود؛ چرا كه براي موسی
بن نصير پيكی فرستاده و از او درخواست كمک براي مقابله با ارتش بزرگ گوت كرده بود ،كه او هم با پنج هزار سرباز او را
تقویت كرده و برایش نامهاي فرستاد كه در آن او را به گفتهی رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم« :لن یغلب اثنا عشر ألفاً من
قلة» [هرگز دوازده نفر بخاطر كم بودن ،مغلوب هزار نفر نخواهند شد] یادآور شده بود .وگرنه اگر موسی بن نصير و طارق
بن زیاد میدانستند كه مسلمانان با این تعداد نفرات ،شایستگی پيروزي بر ارتش بزرگ گوتها را ندارند ،حتما دستور
میدادند كه سربازان به سالمت عقبنشينی كنند و مسلمانان را بسوي شكست و قتلعام شدن نمیفرستادند ،یا اینكه
جنگاوران بيشتري فراهم میساختند.
پنجم :گيریم كه طارق بن زیاد از كمبود سرباز رنج میبرد و ناچار هم بود كه با این تعداد اندک وارد جنگ شود ،پس در
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چهارم :اینكه هرگز آگاهی طارق بن زیاد نسبت به زیادي سربازان گوتها در واپسين لحظات شروع جنگ نبوده كه

این صورت میبایست به پيروزي در جنگ «برباط» كه در آن چيزي نزدیک به سه هزار نفر از سربازانش را نيز از دست
داده بود بسنده میكرد؛ اما میبينيم با همين تعداد سرباز باقیمانده و بدون اینكه تقاضاي كمک كند ،براي چندین ماه به
تعقيب گوتها ادامه داد و شهرهاي اصلی شان را یكی پس از دیگري فتح كرد تا این كه به تولدو پایتخت آنان رسيد و آنجا
نيز فتح گردید.
ششم :غيرممكن بود كه فرماندهاي دانا همچون طارق بن زیاد  -كه موسی بن نصير او را به عنوان والی طنجه و سپس
فرماندهی نخستين ارتش فاتح اندلس برگزیده بود  -اقدام به سوزانيدن كشتیهایی كند كه براي در ارتباط بودن با مقر
فرماندهی در مغرب به آنها نيازمند بود ،این كشتیها تنها راه ارتباطی و یاريرسانی با فرماندهی بود ،و هرگز عاقالنه
نخواهد بود كه فرماندهاي خود به دست خویش راه ارتباطی و امداد رسانیاش را قطع كند.
هفتم :بدون شک طارق بن زیاد میدانست كه نتيجهی هر جنگی یا پيروزي خواهد بود و یا شكست ،همينطور هم میدانست
كه نباید راه عقبنشينی و نجات را بر سربازانش ببندد تا باعث نشود كه اگر عرصهی جنگ به سود آنان پيش نرفت دوازده
هزار نفر مسلمان قتلعام شوند.
هشتم :حتی اگر طارق بن زیاد هم تصميم به چنين اقدام جسورانهاي میگرفت پس فرماندهان بزرگ و عربی نظير مغيث
الرومی و عبدالملک بن أبی عامر و علقمة اللخمی كه با او در لشكر همراه بودند ،هرگز چنين اجازهاي به او نمیدادند.
نهم :دیگر اینكه تمام آن كشتی هایی كه مسلمانان با آنها از دریا گذشته بودند مال خود مسلمانان نبوده ،بلكه مسلمانان
بعضی از آن كشتیها را از ژوليان حاكم سبته قرض گرفته بودند ،و طارق بن زیاد نمیتوانست كشتیهایی را كه قرض
گرفته بسوزاند ،و هرگز هم هيچ سندي وجود ندارد كه داللت كند مسلمانان خسارت كشتیها را به ژوليان با پرداخت قيمت
آنها جبران كردهاند.
دهم :طارق بن زیاد كسی نبود كه بتواند كشتیهایی را كه مسلمانان براي ساختن آنها اموالی بسيار هنگفت و وقتی بسيار
زیاد هزینه كرده بودند به آتش بكشد ،بلكه اگر میدید كه ماندن آنها بر روحيهی سربازان تأثيرگذار است میتوانست
بجاي این اقدام ناخداها را امر كند تا كشتیها را به مغرب بازگردانند.
یازدهم :اگر طارق بن زیاد كشتیها را به آتش كشيده بود ،یقينا زمانی كه با موسی بن نصير روبرو میشد او را بازخواست
مینمود و قيمت كشتیها را مطالبه میكرد و یا اینكه خليفه در دمشق با او این چنين میكرد ،همانگونه كه با موسی بن
نصير كرد ،كه خليفه سليمان آنچه كه موسی بن نصير در راه بازگشت به دمشق از مال غنيمتها صدقه داده بود را از او
مطالبه كرد و او نيز قبول كرده و آن را به بيت المال مسلمانان پرداخت نمود.
دوازدهم :بدون شک این روایت بافتهی خيال داستانسرایان است تا با آن شور و هيجان بوجود آورند ،همانگونه كه خطبهی
غراء [خطبة العصماء] را بافته و به طارق بن زیاد نسبت میدهند ،كه محققان باطل بودن آن را به اثبات رسانيدهاند.
نویسنده :د.خالد الخالدي.
منبع :سایت قصة اإلسالم.

مصدر :سایت نوار اسالم IslamTape.Com
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مترجم :عبداهلل فریدونی.

مسایل اجتماعی
مفهوم جوانی ،و مراحل زمانی آن
دانشمندان اسالمی در تعریف مصطلح جوانی ،بيش از چند رویكرد را
مد نظر خویش قرار دادند؛ كه مهمترین آنها عبارتند:
 -1رویكرد زمانی (عمر فرد)
در این رویكرد این سؤال مطرح است كه شروع سن جوانی چه وقت
است؟ أیا می توان محدوده سنی براي آن قائل شد؟
در كنفراس جوانان عربی دوران جوانی را بين سنين  15تا  05سالگی
تعيين كردند ،و بعضی از روان شناسان نيز با این نظریه موافق هستند
و أن را از دیدگاه واقعی و عملی ،مورد تایيد اجتماع امروزي می دانند.
و از دید گاه دیگر می توان گفت :تعيين شروع و پایان سن جوانی از یک جامعه تا جامعه ي دیگر متفاوت است ،و این
تفاوتها بر اساس اوضاع سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،دینی ،و اقتصادي می تواند در تعيين سن جوانی تاثير گذار باشد.
دیدگا ه دوم را می توان براي كشورمان ترجيح داد ،چون ما در جامعه ي ایران مشاهده می كنيم كه شروع سن جوانی بر
اساس فرهنگ ها و آداب و رسوم ،حتی ناحيه أب و هوایی تاثير گذار است.
 -0رویكرد روانی یک شخص
بعضی از كارشناسان تربيتی بر این باورند كه مرحلة زمانی خاصی نمی توان براي سن جوانی در نظر گرفت ،بلكه این امر
بر اساس استعداد ها و احتياجات و یا رشد فكري و ذهنی اشخاص متفاوت است.
و هر فرد مقدار جنب و جوش ها و فعاليتهاي وي ،نشان دهنده سن جوانی اش می باشد ،و در جهت مقابل یأس و نآميدي
و ضعف و ستی نشانه پایان این سن می باشد.
 -1رویكرد بيولوژي
طرفداران این رویكرد تعيين دورة جوانی را بر اساس رشد و نمو اعضاي جسمی انسان تصور می كنند ،حال چه عضو
خارجی باشد یا عضو داخلی!!
 -1رویكرد اجتماعی
این رویكرد یكی از مهمترین رویكردهاي ذكر شده است ،جامعه شناسان بر این باورند :كه اجتماع و جامعه بيشتر نقش را
در شكوفایی مراحل جوانی ایفا می كند ،به گونه ي كه مكانت اجتماعی جوانان و نقش آنها در اجتماع در این امر تاثير
بسزایی دارد.
عقلی و روانی و اج تماعی در آنها ظاهر می شود ،و افراد در این مرحله ي سنی می توانند در مسائل اجتماعی ،فرهنگی،
فكري ،دینی،اقتصادي و سياسی مشاركت داشته باشند.
اما دانشمندان اسالمی در طی تحقيقات و پژوهش هاي خویش به این نتيجه رسيدند كه حداقل شروع سن جوانی را می
توان پانزده سالگی تصور كرد و بيشترین أن سن چهل سالگی ،و استدالل نموده اند به این فرمودة خداوند( :حتى إذا بلغ
أشده وبلغ أربعين سنة) به دین معنا كه وقتی انسان به سن چهل سالگی رسيد فهم وعقلش كامل می شود ،و بعضی از
مفسرین بر این باورند سن رشد و قوت همان سن  11سالگی است.
جدول پا یين نشان دهندة مراحل عمر یک فرد را به تصویر كشانده است ،و درصد زندگی یک فرد (بر اساس حدیث رسول
اهلل صلی اهلل عليه وسلم كه می فرمایند :عمر امت من بين  82تا  22سالگی می باشد) تقسيم بندي نموده است.
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جامعه شناسان با تعریف قانونی سن جوانی موافق هستند بر این باورند كه یک فرد در سنين بين  15تا  05سالگی ،رشد

سال

دوران

درصد سپري شدن زندگی

از

تا

طفوليت و كودكی

تولد

 11سالگی

%00

جوانی

 15سالگی

 12سالگی

%12

كهولت و ميان سالگی

 11سالگی

 52سالگی

%15

پيري

 51سالگی
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منبع :االساليب النبویة لتنمية القيم اإلسالمية لدي الشباب المسلم ،تأليف :الطيب أحمد الشنقيطی
مصدر :سایت خانواده خوشبخت www.BlestFamily.Com

گمان خوب نسبت به دیگران
اغلب مردم كه ما با آنها زندگی میكنيم ،هرچند كه در بدي غرق باشند اما از خير – اگرچه بسيار اندک هم باشد – خالی
نيستند ،پس اگر بتوانيم به كليد خير آنها دسترسی پيدا كنيم بسيار خوب است.
مشهور است كه یک جنایتكار از خانههاي مردم باال میرفت و اموال آنها را سرقت میكرد تا بخشی از آنها را براي
انسانهاي ضعيف و یتيم خرج كند یا مسجد بسازد! یا زنی را میبينی كه فرزندان یتيم و گرسنهاي دارد ،لذا زنا میكند تا از
این جهت آنها را سير نماید:
بنى مسجداً هلل من غير حله
كمطعمة األیتام من كدِّ عرضها !
فكان بحمد اهلل غير موفق
لک الویل ال تزنی وال تتصدقی
«از راه حرام براي خداوند مسجد میسازد و به حمد خداوند در كارش موفق نمیشود»
«مانند زنی كه ناموسفروشی میكند و به یتيمان غذا میخوراند! واي بر تو زنا نكن و آن را صدقه نكن».
چهقدر افراد شمشيربدست هستند كه انسانها را با آن بدرند كه ناگهان كودک یا زنی در قلبش رسوخ كرده و آنان را به
رحم و شفقت وامیدارد و شمشير و اسلحه را میاندازند .بنابراین ،با همه مردم چنان برخورد كن كه احساس میكنی در
اخالق پيامبر و خنكی چشم ما حضرت محمد صلى اهلل عليه وسلم به حدّي رسيده بود كه در پی عذرهاي اشتباهكاران بوده
و به گناهكاران خوشبين و نيکگمان بود.
هرگاه با گناهكاري برخورد میكرد نخست به جنبههاي ایمانی او مینگریست ،پيش از این كه به جوانب شهوت و عصيان
او بنگرد .نسبت به هيچكس بدگمان نبود و با آنان چون فرزندان و برادرانش برخورد میكرد .همچنانكه خيرخواه خویش
بود ،براي دیگران نيز خيرخواه بود .شخصی در زمان رسول خدا صلى اهلل عليه وسلم به شرب خمر و میگساري مبتال بود،
روزي او را در حالی آوردند كه شراب نوشيده بود .رسول خدا صلى اهلل عليه وسلم دستور داد به او شالق بزنند .چند روزي
گذشت و باز شراب نوشيد و دو مرتبه او را آوردند و باز به او شالق زده شد .باز چند روزي گذشت و سپس او را آوردند كه
شراب خورده است و شالق زده شد .وقتی بيرون رفت ،یكی از اصحاب گفت :خدا نفرینش كند ،چهقدر او را میآورند.
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آنها خيري است قبل از این كه نسبت به آنها گمان بد داشته باشی.

رسول خدا صلى اهلل عليه وسلم به او نگاه كرد در حالی كه رنگ چهرهاش متغيير شده بود و گفت :به او نفرین نكن .زیرا به
خدا قسم تو چه میدانی كه او خدا و رسولش را دوست دارد([.)]1
پس هرگاه با مردم تعامل نمودي عادل و با انصاف باش ،خيري را كه در آنها وجود دارد یادآوري كن و این احساس را در
آنها به وجود آور كه این شر و بدي كه در آنها قرار دارد باعث نشده كه تو خير آنها را فراموش كنی و این امر آنها را
به تو نزدیک میكند.
هنر...
« پيش از این كه در كشيدن درخت شر از دیگران اقدام نمایی ،نخست از درخت خير آنها جستجو كن و آن را آبياري
كن».
منبع :استمتع بحياتک ،تأليف :دكتر محمد بن عبدالرحمن العریفی ،مترجم :محمد حنيف حسين زاي.
[ -]1متفق عليه.
مصدر :سایت خانواده خوشبخت www.BlestFamily.Com

نرمی در هرچيزي ،آن را زیبا میكند
مرتب بر زبانهایمان متداول است كه هرگاه از شخصی خوشمان بياید ،او را اینگونه تعریف میكنيم :فالنی انسانی متين و
با وقار است .فالنی انسانی سنگين است ،فالنی فردي آرام است.
اگر بخواهيم كسی را مذمت و نكوهش نمایيم ،میگویی :فالنی عجول است ،فالنی سبک است.
اما رسول خدا (صلی اهلل عليه وسلم) چنين میگوید« :ما كان الرفق فی شیء إال زانه وما نزع من شیء إال شانه» «نرمی در
هرچيزي باشد آن را زیبا و قشنگ مینماید ،و از هر چيزي گرفته شود ،آن را زشت میگرداند»([.)]1
آیا تو میتوانی یک تن آهن را با یک انگشت برداري؟
آري ،وقتی یک جرثقيل بياوري و با نرمی و آرامی آن را محكم ببندي و سپس آن را باال میبردي ،وقتی در هوا آویزان
گردید میتوان آن را با كوچكترین حركت انگشت تكان دهی.
دو دوست باهم توافق نمودند كه نزد شخصی جهت خواستگاري دو دخترش كه یكی بزرگتر و دیگري كوچكتر بود ،بروند.
آن رفيقش فریاد زد ،:نه نه نه ،دختر بزرگتر مال تو و كوچكتر مال من .در این وقت اولی گفت :باشه ،دختر كوچک مال تو و
آنكه از او كوچكتر است مال من .او گفت :من موافقم .ولی نفهميد كه رفيقش تصميم او را تغيير داده است جز اینكه با
نرمی و آرامی اسلوب كالم را تغيير داده است.
در حدیث آمده است« :هرگاه خداوند به اهل یک خانهاي اراده خير داشته باشد ،در آنها نرمی را عطا میفرماید و هرگاه
خداوند به اهل خانهاي بدي را اراده كند ،مهربانی را از آنها میگيرد»([.)]0
در حدیث دیگري رسول خدا (صلی اهلل عليه وسلم) میفرماید« :خداوند نرم و مهربان است و نرمی را دوست دارد ،و به
نرمی میدهد آنچه را كه به خشونت نمیدهد و آنچه را كه به غير آن نمیدهد»([.)]1
نرمخویی و آسانگيري و آزادمنشی در نزد مردم محبوب و پسندیده است و دلها به آن آرام میگيرند و در آن اعتماد
می شود ،بویژه زمانی كه سخنان وزین و قدرت تعامل زیبا با آن توأم باشد.
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یكی به دیگري گفت :من دختر كوچكتر را میگيرم و تو بزرگتر را.

امام «قاضی ابویوسف» از علماي مشهور احناف و شاگرد رشيد امام «ابوحنيفه» است ،ابویوسف در دوران كودكی فقير بود و
پدرش از حضور وي در درس ابوحنيفه جلوگيري میكرد و به او دستور میداد ،جهت كسب و كار به بازار برود .ابوحنيفه
نسبت به وي بسيار عالقمند بود و هرگاه غایب میشد او را مورد نكوهش و عتاب قرار میداد.
ابویوسف روزي از حال خود با پدرش نزد ابوحنيفه شكایت كرد .ابوحنيفه پدر ابویوسف را طلبيد و گفت :پسرت روزي
چهقدر كار میكند .گفت :دو درهم .ابوحنيفه گفت :من به تو دو درهم میدهم ،بگذار او درس بخواند .از این رو ابویوسف
سالها قرین و مالزم استادش بود .وقتی ابویوسف به سن جوانی رسيد و در ميان اقران و معاصرین خود به رشد و نبوغ
عالی دست پيدا كرد ،به بيماري زمينگيري مبتال گردید و ابوحنيفه به عيادت او آمد ،بيماري وي بسيار شدید و جانكاه بود،
وقتی ابوحنيفه او را دید غمگين شد و به نابودي و مرگ او بيمناک شد.
در حالی كه از خانهي ابویوسف بيرون شد كه با خود میگفت :آه ،اي ابویوسف! اميد من بعد از خودم ميان مردم تو بودي!
ابوحنيفه كشان كشان گامهایش را به حلقهي درسی طالبش سوق میداد .دو روز گذشت و ابویوسف از بيماري بهبود
یافت و غسل كرد و لباسهایش را پوشيد تا به درس استادش حضور یابد .كسانی كه دور او بودند ،پرسيدند :كجا
میروي؟ گفت :به حلقه درس استاد .آنها گفتند :هنوز دنبال علم هستی؟ بس است به اندازه كافی علم فرا گرفتهاي .مگر
خبر نداري كه استادت در مورد تو چه گفته است؟ پرسيد :چه گفته است؟ آنها گفتند :او گفت :اميد من بعد از خودم در
ميان مردم تو بودي.
یعنی تو تمام علم ابوحنيفه را حاصل نمودي و اگر امروز استادت بميرد تو در جاي او بنشينی .ابویوسف در دورن خود دچار
عجب و غرور شد و به مسجد رفت و در گوشهاي حلقه درس ابوحنيفه را دید ،وي به گوشهي دیگر رفت و به تدریس و
فتوا مشغول شود!
ابوحنيفه به حلقه ي جدید نگاه كرد ،پرسيد :این حلقه از آن كيست؟ گفتند :حلقه ابویوسف است .پرسيد :آیا از بيمارياش
بهبود یافت .آنها گفتند :بله .ابوحنيفه گفت :آیا به درس ما مشاركت نمیكند؟ شاگردان گفتند :آنچه شما گفتی به گوش او
رسيده است ،لذا نشسته و به مردم تدریس میكند و از شما بینياز است!
ابوحنيفه به فكر فرو رفت كه چگونه با نرمی به این موضع تعامل نماید .همواره در اندیشه بود و آنگاه گفت :ابویوسف انكار
میكند تا این كه ما پوست عصا را براي او بكنيم!
آنگاه به یكی از شاگردانش گفت :فالنی! نزد آن شيخ كه در آنجا نشسته – یعنی ابویوسف – برو و بگو :جناب شيخ! من
سوالی دارم .او از سوال تو خوشحال شده و مسألهات را میپرسد .همين كه او نشست به او بگو:
شخصی پارچهاي به خياط میدهد تا آن را كوتاه بدوزد .وقتی آن شخص چند روز بعد میآید و پارچهاش را میطلبد ،خياط
پارچهي او را انكار میكند و میگوید :تو به من پارچهاي ندادهاي ،آن مرد به دادگاه میرود و از او شكایت میكند ،مأموران
دولتی نزد او میآیند و پارچه را از دكان او بيرون میآورند ،حال سوال اینست كه آیا خياط مستحق اجرت كوتاهكردن و
دوختن پارچه میشود یا خير؟ اگر او به تو جواب داد كه بله مستحق اجرت میشود ،بگو :اشتباه پاسخ گفتی و اگر گفت:
آن شاگرد با این مسألهي دشوار و پيچيده خوشحال شد و نزد ابویوسف رفت و گفت :جناب شيخ! سوالی دارم.
ابویوسف گفت :سوالت چيست؟
گفت :مردي پارچهاي به خياط میدهد.
ابویوسف بالفاصله جواب داد :بله مستحق اجرت میشود وقتی كار را انجام داده است .سائل گفت :اشتباه پاسخ گفتی.
ابویوسف تعجب نمود و مقدار بيشتري در مسأله فكر كرد و سپس گفت :نخير مستحق اجرت نمیشود ،باز سائل گفت:
اشتبا ه جواب دادي .ابویوسف به او نگاه كرد و سپس گفت :تو را به خدا! بگو چه كسی تو را فرستاده است؟ سائل به
ابوحنيفه اشاره كرد و گفت :شيخ ...مرا فرستاده است.
ابویوسف از جلسهاش بلند شد و به حلقه ابوحنيفه رفت و ایستاد و گفت :استاد! مسألهاي دارم ،ابوحنيفه به او توجه نكرد.
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خير ،مستحق اجرت نمیشود باز هم تو بگو :خير ،اشتباه جواب دادي.

ابویوسف جلوتر آمد و در جلو استادش زانو زد و با كمال ادب گفت :استاد! سوالی دارم.
ابوحنيفه گفت :سوالت چيست؟ ابویوسف گفت :تو آن را میدانی.
گفت :مسأله خياط و پارچه است؟ گفت :بله.
ابوحنيفه گفت :برو و جواب بده ،مگر تو شيخ نيستی؟
ابویوسف گفت :تویی شيخ.
آنگاه ابوحنيفه در جواب مسأله گفت :در مقدار كوتاهكردن پارچه نگاه میكنيم ،اگر آن را به اندازه آن مرد كوتاه كرده است،
پس این به معنی آنست كه كار را به صورت كامل انجام داده است.
سپس خواسته پارچه را انكار نماید ،اما كار را به خاطر آن مرد انجام داده است ،در نتيجه مستحق اجرت میشود.
ولی اگر آن را به مقياس خودش كوتاه كرده بود ،پس این به آن معنی است كه كار را به خاطر خودش انجام داده و از این
جهت مستحق اجرت نمی شود .آنگاه ابویوسف پيشانی ابوحنيفه را بوسيد و تا مرگ ابوحنيفه با او مصاحبت و مالزمت نمود و
بعد از او ابویوسف در جایگاه ابوحنيفه جهت تدریس و فتوا به مردم نشست.
پس چهقدر زیباست نرمخویی و درمان كارها با آرامی.
اگر دو زن و شوهر ،همچنين پدر و مادر ،مدیران و معلمين همواره از روش نرمی كار گيرند ،اغلب مشكالت و خصومتها
زدوده خواهد شد.
ما هميشه خواستار نرمی هستيم ،در رانندگی ،تدریس ،خرید و فروش .اگرچه گاهی انسان نياز به سختی پيدا میكند ،حتی
در نصيحت و خيرخواهی ،حكمت در نصيحت نيز همين است یعنی گذاشتن امور در مواضع خاص آنها.
پيوسته خشم آنحضرت (صلی اهلل عليه وسلم)  -اگر به خشم میرفت – در امور دینی بود؛ زیرا هرگز رسول خدا (صلی اهلل
عليه وسلم) براي امور شخصی خشم نمیگرفت ،مگر این كه محارم الهی مورد بیاحترامی قرار میگرفتند.
روزي حضرت عمر با یک یهودي مالقات كرد و آن یهودي سخنی از تورات براي او گفت كه براي حضرت عمر جالب به نظر
میرسيد ،لذا به او گفت :آن را براي من بنویس ،سپس عمر این مكتوبه از تورات را نزد رسول خدا (صلی اهلل عليه وسلم)
آورد و آن را قرائت كرد .رسول خدا (صلی اهلل عليه وسلم) مالحظه نمود كه عمر به آنچه آورده است و اگر مجال دریافت
علوم از ادیان گذشته باز شود با قرآن آميخته میشود و كار براي مردم ملتبس قرار میگيرد.
چگونه عمر چنين كاري میكند و از چنين سخنی نسخهبرداري نموده و بدون اجازه پيامبر (صلی اهلل عليه وسلم) آن را
می نویسد؟ در این هنگام رسول خدا (صلی اهلل عليه وسلم) به خشم آمد و گفت :اي پسر خطاب! شما در شریعت من شک
دارید؟ سپس گفت :سوگند به ذاتی كه جان من در قبضهي اوست! من این شریعت را براي شما به صورت سفيد و شفاف
آوردهام ،چيزي از یهود نپرسيد؛ زیرا آنها شما را از كلمهي حقی خبري میدهند و شما آن را تكذیب میكنيد و سخن
باطلی به شما میگویند و شما آن را تصدیق میكنيد .سوگند به ذاتی كه جانم در قبضه اوست ،اگر موسی زنده میبود جز از
پيروي من چارهاي دیگر نداشت([.)]1
آنحضرت (صلی اهلل عليه وسلم) در آغاز بعثت نزد كعبه میآمد در حالی كه قریش در مجالس خویش نشسته بودند و
آنحضرت بدون توجه به آنها به نماز میایستاد.
آنها هرگونه شكنجه و آزار به او میرساندند ،در حالی كه او صابر و شكيبا بود .روزي اشراف قریش در «حجر اسماعيل»
یعنی (حطيم) گرد آمدند و از رسول خدا (صلی اهلل عليه وسلم) سخن به ميان آورد و گفتند :كسی را ندیدیم كه به اندازه ما
در مقابل این مرد از خود صبر و شكيبایی نشان دهد.
خردمندان ما را به جهالت نسبت میدهد ،پدرانمان را بيراه میگوید ،از آیينمان ایراد میگيرد ،گروه و جمعمان را متفرق
ساخته ،خدایانمان را سب و شتم می گوید و ما از جانب او به مشكل بزرگی گرفتار آمدیم .آنها همچنان در جلسه خود
بودند كه رسول خدا (صلی اهلل عليه وسلم) ظاهر شد و استالم ركن نمود و از كنار آنها به طواف خانه كعبه مشغول گردید.
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یكی دیگر از مواضع غضب و پایمردي بر آن

آن ها با برخی سخنان به وي اشاره نمودند .چهره آنحضرت (صلی اهلل عليه وسلم) متغير شد ،اما با آنها جانب نرمی را
پيشه گرفته و خاموش شد و رفت .وقتی در شوط دوم به آنها رسيد باز مثل سابق به او اشاره نمودند و این بار نيز چهره
آنحضرت (صلی اهلل عليه وسلم) متغير شد ،ولی خاموش شده به طواف ادامه داد .در شوط سوم وقتی از كنار آنها گذشت
آن ها به او اشاره نمودند و كلماتی مانند سابق به او گفتند ،در این هنگام آنحضرت (صلی اهلل عليه وسلم) دید نرمی به امثال
اینها كارآمد نيست ،لذا در كنار آنها ایستاد و گفت :اي جماعت قریش! آیا میشنوید ،سوگند به ذاتی كه جانم در قبضهي
اوست ،آمدم تا شما را ذبح نمایم ،آنگاه ،پيامبر رهبر و شجاع در مقابل آنها ایستاد .وقتی آن قوم این تهدید ذبح ،را
شنيدند در حالی كه او در ميان آن ها به راستگو و امين شهرت داشت .به لرزه درآمدند و چنان خاموش شدند كه گویا بر سر
هركدام پرندهاي ایستاده است و حتی شجاعترین آنها با او به نرمی درآمدند گفتند :برو اي ابوالقاسم! تو عاقلی تو جاهل
نيستی ،آنگاه رسول خدا (صلی اهلل عليه وسلم) از كنار آنها رد شد.
آري.
إذا قيل :حلم ،قل :فللحلم موضع
وحلم الفتى فی غير موضعه جهل
یعنی « :وقتی گفته شد :صبور و بردبار باش ،بگو :بردباري از خود جایی دارد و بردباري فرد در غير جایگاهش جهل است».
كسی كه در سيره نبوي به تحقيق و پژوهش میپردازد ،متوجه میشود كه كفه نرمی هميشه غالب است ،اما متوجه باش!
این ضعف و بزدلی نيست ،بلكه نرمی است.
یكی دیگر از مواضع رفق و نرمی یک ماه پس از غزوه بدر« ،ابوالعاص» شوهر زینب (دختر رسول خدا) خواست او را به
مدینه نزد پدرش بفرستد ،رسول خدا (صلی اهلل عليه وسلم) «زید بن حارثه» و یک نفر از انصار را به مكه فرستاد تا در
جایی نزدیک مكه در مسير راه مدینه منتظر بمانند ،به آنها گفت :شما در بطن «یأجج» بمانيد تا این كه زینب نزد شما
میآید و شما او را با خود به مدینه بياورید .این دو نفر حركت كردند.
ابوالعاص به همسرش دستور داد خودش را آماده كند .زینب شروع به جمعنمودن اسباب و سامانهایش نمود .در این حال
كه او مشغول جمع نمودن وسایلش بود ،هند دختر عتبه همسر ابوسفيان او را دید .گفت :اي دختر محمد! به من خبر رسيده
است كه میخواهی نزد پدرت بروي؟!
زینب ترسيد كه شاید او میخواهد عليه او حيله و مكري به راه اندازد ،لذا گفت :نه من چنين قصدي ندارم .گفت :اي دختر
عمو! اگر تو قصد چنين كاري داري ،پس من نيازي به كاالهاي تو ندارم كه در سفر همراه تو باشند یا مالی را كه براي
پدرت میخواهی ببري.
پس تو از من خجالت نكش؛ زیرا آنچه بين مردان انجام میگيرد به زنان مربوط نمیشود.
زینب گفت :به خدا قسم! وقتی چنين گفت من فكر نمیكردم كه كاري بكند ،اما بازهم من از او ترسيدم و قصدم را از او
پنهان نمودم وقتی زینب خود را آماده كرد ،شوهرش ترسيد كه خودش با او بيرون شود؛ زیرا قریش از بيرونشدن او آگاه
آن سوار شد« .كنانه» كمان و تيردانش را با خود برداشت و در روز ،در حالی كه زینب در كجاه بود بيرون شد ،مردم او را
دیدند و در این مورد مردانی از قریش با همدیگر گفتگو نمودند كه چگونه دختر محمد نزد پدرش میرود ،در حالی كه در
جنگ بدر چه بالیی بر سر ما آورد.
از این رو تعقيبش كردند و در جایی به نام «ذوطوي» به او رسيدند و اولين كسی كه به او رسيد« ،هبار بن اسود» بود و در
حالی كه زینب در كجاوه بود« ،هبار» با نيزه او را ترسانيد.
گفته شده است كه زینب ح امله بود و چنان ترسيد كه سقط جنين كرد .و كفار در حالی كه اسلحه به دست داشتند شتابان
نزد او میآمدند .حال آن كه با زینب كسی جز برادر شوهرش« ،كنانه» نبود.
وقتی «كنانه» این وضعيت را مشاهده نمود ،شتر را خواباند و سپس تيردانش را باز كرد و نيزهاش را در جلوش گذاشت و
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میشوند ،لذا به برادرش «كنانه» دستور داد تا او را ببرد ،از این رو برادرش «كنانه بن ربيع» شتري برایش آورد و زینب بر

سپس گفت :به خدا قسم! هركسی جلو بياید ،به سویش تيري شليک خواهم كرد و كنانه نيز تيرانداز ماهري بود .مردم نيز
عقبنشينی كرده و برگشتند و از دور به او نگاه میكردند ،نه او میتوانست به راهش ادامه بدهد و نه آنها جرأت میكردند
به او نزدیک شوند.
تا این كه به ابوسفيان خبر رسيد كه زینب به سوي پدرش حركت كرده است .آنگاه با جمعی از قریش حركت نمود وقتی
«كنانه» را دید كه با تيرهایش در حال آمادهباش است و قوم را دید كه در انتظار نبرد با او هستند فریاد زد و گفت :اي مرد!
به سوي ما تير شليک نكن تا ما با تو صحبت كنيم .آنگاه «كنانه» از تيراندازي دست كشيد.
ابوسفيان به جلو آمد و در كنار او ایستاد و گفت :تو كار خوبی نكردي به صورت آشكارا در جلو مردم با این زن بيرون آمدي،
در حالی كه تو از مصيبت و فاجعهي ما در جنگ بدر خبر داري و میدانی كه محمد چه بالیی بر سر ما آورد ،بزرگان ما را
كشت و زنان ما را بيوه كرد ،لذا وقتی مردم تو را دیدند و قبایل از آن باخبر شدند كه تو به صورت آشكارا از جلو مردم و از
ميان ما با دختر او بيرون شدي ،گمان میكنند كه این بر اثر ذلتی است كه به ما رسيده است و این دليل ضعف و سستی
ماست ،سوگند به جانم كه ما نيازي به نگهداشتن او نداریم و ما نمیخواهيم از او انتقام بگيریم .بلكه با این زن برگرد تا
این كه صداهاي مردم خاموش شود و مردم بگویند ما او را بازگرداندهایم آنگاه به صورت پنهانی او را بردار و نزد پدرش
ببر.
وقتی «كنانه» این سخن را شنيد ،به آن قانع شد و او را برگرداند .سپس چند شبی در مكه ماند تا این كه سر و صداها آرام
شدند ،شبی او را برداشت و حركت كرد تا این كه او را به زید بن حارثه و رفيقش تحویل داد و آنها شبانه به سوي
آنحضرت (صلی اهلل عليه وسلم) حركت نمودند.
پس ببين چهقدر ابوسفيان نرمخو و مهربان بود و چگونه توانست خشم «كنانه» را فروكش نماید و از كشتارش جلوگيري
كند كه چه بسا در آن دختر رسول خدا (صلی اهلل عليه وسلم) كشته میشد.
در حالی كه ابوسفيان در آن زمان كافر بود ،پس نظر تو در مورد مسلمانان چيست؟
وحی...
«نرمی در هرچيزي باشد آن را قشنگ و زیبا میكند و از هرچيزي كشيده شود آن را زشت میگرداند».
بر گرفته شده از كتاب :استمتع بحياتک ،تأليف :دكتر محمد بن عبدالرحمن العریفی ،مترجم :محمد حنيف حسين زایی.
[ -]1مسلم.
[ -]0احمد با سند صحيح.
[ -]1مسلم.
[ -]1احمد ،ابویعلی و بزار با سند حسن.
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با نرمی و آرامش میتوان به هدف رسيد
رانندهاي كه میخواهد اتومبيلش را از كوچهاي تنگ عبور دهد كه فقط به اندازه یک خودرو عرض دارد ،باید كامال احتياط
كند و اتومبيلش را به آرامی از كوچهی تنگ ،عبور دهد؛ حال اگر راننده ،بخواهد اتومبيل را با سرعت در این كوچه براند،
حتماً اتومبيلش ،به دو طرف میخورد و خراب می شود .ماشين ،همان ماشين است و سرعتِ كم و زیاد ،راه را كم و زیاد
نمیكند؛ فقط روش عبور از كوچهی تنگ فرق میكند .یكی با احتياط رد شد و دیگري ،بی احتياطی و شتاب كرد و زیان دید.
نهال كوچكی كه میكاریم ،اگر كم كم و به اندازه آبياري شود ،رشد میكند؛ اما اگر تمام این آبها ،یک دفعه روي آن ریخته
شود ،از ریشه بيرون میآید؛ مقدار آب ،یكی است ،اما روش آبياري فرق میكند .هر كس لباس خود را آرام و آهسته در
بياورد ،لباس او سالم خواهد ماند .اما كسی كه با تمام قدرت لباس خود را از تنش بيرون بكشد ،لباسش پاره خواهد شد.
برادران یوسف ،لباس یوسف (عليه السالم) را درآوردند و گفتند كه او را
گرگ خورده است؛ نشان دروغگویی آنها ،این بود كه لباس یوسف
(عليه السالم) پاره نشده بود؛ زیرا آنها با دقت و با نرمی لباس او را
بيرون كشيده بودند و اگر آنطور كه آنها میگفتند ،او را گرگ خورده بود،
لباسش پاره پاره میشد.
زندگی ما ،به نرمی احتياج دارد؛ با همدیگر به نرمیرفتار كنيم ،چنانكه
در حدیث آمده است« :خداوند ،مهربان است و نرمی و مهربانی را
دوست میدارد»؛ «با زنان مهربان باشيد».
در ابتداي پلهاي چوبیاي كه ترکها ساخته اند ،نوشته شده است:
آهسته عبور كنيد؛ چون كسی كه آهسته و با نرمیميرود ،نمیافتد و
كسی كه با شتاب میرود ،شاید در قعر آب بيفتد.
در خاطرات یكی از ادیبان سوریه كه در شهر «السلميه» سكونت داشت ،آمده است كه او ،میخواست با موتورسيكلت از
روي یكی از پلهاي چوبی اي كه تركها ساخته اند ،عبور كند؛ آنها پل را طوري ساخته اند كه میتوان با موتورسيكلت،
آهسته و با احتياط عبوركرد .این مرد میگوید :من با سرعت و شتاب روي پل حركت كردم؛ وقتی باالي پل رسيدم به این
سو وآن سو نگاه نمودم؛ بی آنكه با خودم و موتورم به نرمی و متانت رفتار كرده باشم؛ ناگهان نگاهم به خطا رفت و با
موتورسيكلت داخل آب افتادم.
در ورودي باغهاي گل در بعضی از شهرهاي اروپایی تابلوهایی نصب شده كه روي آنها نوشتهاند« :با احتياط و آرام؛ مواظب
باش» .چون كسی كه با سرعت داخل میشود؛ آن گياه زیبا را نمیبيند و سالمت آن گل زیبا را به خطر میاندازد و ممكن
یک معادلهی تربيتی هست كه میگوید :گنجشک ،مانند زنبور عسل دقت و احتياط نمیكند .در حدیث آمده است« :مؤمن،
مانند زنبور عسل است ،زیبا میخورد و زیبا پس میدهد ،و هرگاه روي شاخهاي بنشيند ،آن را نمیشكند» .وقتی زنبور
عسل روي گل مینشيند ،گل هرگز احساس نمیكند؛ زنبور عسل ،به آرامی شهد گل را میمكد و به آنچه میخواهد ،دست
مییابد .گنجشک با وجود بدن ضعيفش ،با نشستن روي خوشهها مردم را باخبر میكند؛ گنجشک ،هنگام نشستن طوري
شتاب میكند كه گاهی به زمين میخورد و آسيب میبيند.
همواره داستان آن نقاش هندي را به خاطر میآوردم؛ او ،نقاشی زیبایی كشيد؛ او ،خوشهی گندمی را نقاشی كرد كه
گنجشكی روي آن نشسته بود؛ این خوشه پر از دانه و داراي ساقهی بلند و زیبایی بود .پادشاه ،این نقاشی را بر دیوار كاخ

صفحه99

است آن را تلف و نابود كند؛ زیرا او احتياط نكرده و به نرمی رفتار ننموده است.

خود نصب كرد و مردم این تابلو را به او تبریک میگفتند و از كار زیباي نقاش تعریف میكردند؛ در ميان ازدحام جمعيت،
مردي فقير وارد شد و به تابلوي نقاشی اعتراض كرد و گفت كه اشتباه است .مردم به رویش فریاد زدند؛ چون او با اجماع
مخالفت كرده بود؛ پادشاه ،با نرمی ،مرد فقير را نزد خود خواند و گفت :تو چه میگویی؟ گفت :نقاشیِ این تابلو اشتباه
است .پادشاه گفت :چرا؟! گفت :نقاش ،گنجشک را روي خوشهی گندم نقاشی كرده و خوشه را همچنان راست و قدكشيده
گذاشته است و این ،اشتباه است؛ چون وقتی گنجشک ،روي خوشه گندم بنشيند ،خوشه را كج میكند؛ زیرا گنجشک ،تند
و باشتاب ،روي خوشه مینشيند.
پادشاه گفت :راست میگویی و آنگاه تابلو را پایين آورد و جایزهی نقاش را از او پس گرفت.
پزشكان ،توصيه میكنند كه دارو ،با احتياط و سر وقت مصرف شود .یكی ناخنش را با دست خود میكَنَد و دیگري را
میبينی كه دندانش را خودش میشكند ،و یكی لقمه را نمیجود و آن را فرو میبرد؛ چون لقمه بزرگی برداشته و نمیتواند
آن را بجود؛ از این رو بناچار آن را فرو میبلعد.
آب ،آهسته از زمين بيرون میآید و میجوشد؛ باد ،تند میوزد و خرابی به بار میآورد .در مورد یكی از سلف خواندم كه گفته
است« :از نشانه هاي فقاهت و اندیشمنديِ مرد ،این است كه با نرمی وارد خانهاش بشود و با نرمی بيرون برود و با نرمی و
آهسته كفش و لباس بپوشد و سوار مَركَبش شود».
شتاب و بی احتياطی در كارها ،زیان آور است و نفع و سود را از بين میبرد .چون خير و خوبی ،بر پایهی نرمی و متانت
استوار است .در حدیث آمده است« :نرمی و متانت در هر چيزي باشد ،آن را زیبا میكند ،و نرمی و متانت از هر چيزي
گرفته شود ،آن را زشت و نامناسب مینماید».
نرمی در تعامل و رفتار باعث میشود تا دلها و روحها تسليم آن شوند و مردم در برابر آن فروتن گردند .انسانهاي
نرمخوي و متين ،كليد هر خير هستند و انسانهاي نافرمان ،تسليم آنها میشوند و دلهاي كينه توز بدانها معطوف میگردند:
{پس به سبب رحمت خداوند براي آنها نرم شدي و اگر درشتخو و سنگدل بودي ،از پيرامون تو پراكنده میشدند} [آل
عمران.]156 :
ترفـق أیـهـا القـمـر الـمـنـير و ال تـک كـالریـاح لها زئير
فإنـک بالسنـاء مألت وجـهی و وجـهک فی دیاجينا نضير
و تلـک الریـح هاجت فی عتو فـزلـزلت الـمنازل و القصور
«نرمیكن اي ماه تابان و مانند طوفان مباش كه غرش دارد»
«زیرا تو چهرهام را آكنده از نور كردي و سيمایت ،در تاریكیهاي ما ،زیباست»
«و این باد ،با سركشی ،وزیدن گرفت و خانهها و قصرها را به لرزه انداخت».
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ما چه چيزي فرا میگيریم؟
مردم غالباً در اسباب اندوه و شادمانی باهم مشترک هستند.
زیرا همگی شادمان میشوند وقتی اموالشان زیاد شود.
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منبع :غم مخور (راز شاد زیستن) نوشتهی دكتر عائض قرنی ،ترجمه :محمد گل گمشادزهی ،انتشارات سنت احمد

شادمان میگردند وقتی در كارهایشان به پيشرفت و ترقی دست یابند.
شادمان میگردند وقتی دنيا به رویشان بخندد و خواستههایشان تحقق یابد.
در عين حال همگی غمگين میشوند وقتی به فقر و فاقه مواجه شوند.
غمگين میشوند وقتی به بيماري مبتال شوند.
غمگين میشوند آنگاه كه مورد اهانت و بیاحترامی قرار گيرند.
پس مادامی كه امور اینگونه است ،بيایيم و از روشهایی كه شادمانیهاي مان را پایدار میكند و ما را بر غمها و
اندوههايمان پيروز میگرداند استفاده كنيم.
آري ،قانون زندگی اینگونه است كه انسان بين تلخیها و شيرینیها به سر میبرد.
من در این مورد با شما موافق هستم.
اما چرا ما در بسياري اوقات براي مصائب و سختیها جاي بزرگتري از حجمش باز میكنيم؛ و روزهایی را در غم و اندوه
سپري میكنيم؛ با وجود این كه میتوانيم غم و اندوهمان را به یک لحظه كاهش دهيم و چرا ساعتها اندوهگين باشيم؟
براي چيزي كه سزاوار غم و اندوه نيست! چرا؟
بدان كه غم و اندوه ناخودآگاه به قلب هجوم آورده و بدون اجازه وارد آن میشود ،ولی هر وقت دروازه غم باز میشود هزار
راه براي بستن آن نيز وجود دارد؛ این چيزي است كه ما آن را در این كتاب فرا میگيریم.
از جهتی دیگر ،چهقدر انسانهاي محبوبی وجود دارند كه مردم با دیدن آنها شادمان میشوند و به همنشينی آنها انس
میگيرند ،آیا به این فكر كردهاي كه تو یكی از آنها باشی؟
چرا عملكرد دیگران تو را به شگفتی وامیدارد و تو به دنبال این نيستی كه مایه شگفتی دیگران قرار گيري!
ما در اینجا به تو میآموزیم كه چگونه میتوانی اینگونه باشی.
چرا وقتی پسر عمویت در مجلسی سخن میگوید ،همهي مردم به خاطر او سكوت میكنند و به سخنان او توجه میكنند و
از شيوه سخنگفتنش به شگفت درمیآیند ،اما وقتی تو سخن میگویی از تو روي میگردانند و به گفتگوهاي جانبی
میپردازند؟ چرا؟
عليرغم این كه اطالعات تو بيشتر است و از مدرک علمی باالتري برخوردار هستی و شغل و منصب برتري در اختيار داري؟
پس با وجود این چرا او میتواند مردم را به خود جلب كند ،اما تو از آن عاجز هستی؟ چرا فرزندان فالن پدر ،او را دوست
دارند و به همراهی او در دید و بازدیدها شركت میكنند ،ولی فرزندان پدري دیگر از او رويگردان هستند و با ذكر انواع
عذرها و بهانهها از همراهی او پوزش میخواهند .چرا؟ آیا هردو پدر نيستند؟ این چرا و آن چرا؟ در این كتاب چگونگی
بهرهبردن از زندگی را یاد میگيریم .روشهاي جذب مردم ،ایجاد تأثير در آنها ،تحمل اشتباهات آنها ،تعامل با افراد
سختمزاج و بداخالق و ...را یاد میگيریم.
پس درود بر شما...
گيري تا محبت آنها را جلب نمایی».
چرا ما به دنبال مهارتها میگردیم
من به یكی از مناطق فقيرنشين جهت سخنرانی رفتم ،پس از ایراد سخنرانی یكی از اساتيد كه از خارج منطقه آمده بود،
نزد من آمد و گفت :از شما میخواه يم كه در تكفل و نگهداري بعضی از طالب همكاري نمایی .من عرض كردم :یعنی چه؟
مگر مدارس دولتی به صورت رایگان كار نمیكنند؟ گفت :چرا؛ اما ما براي تحصيالت دانشگاهی آنها را مساعدت میكنيم.
من گفتم :تحصيل در دانشگاه دولتی رایگان است؛ حتی به آنها حقوق پرداخت میكنند.
وي افزود :من موضوع را براي شما مفصل بيان میكنم :نزد ما دانشآموزانی وجود دارند كه چون از دوره دبيرستان فارغ
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«موفقيت این نيست كه تو چيزهایی را كشف كنی كه مردم دوست دارند؛ بلكه موفقيت آنست كه مهارتهایی را به كار

التحصيل میشوند %66آنها ،از چنان ذكاوت و هوش فوق العادهاي برخوردار هستند كه اگر بين كل امت تقسيم شوند،
براي آنان كافی هستند؛ اما وقتی از دوره دبيرستان فارغ التحصيل میشوند و تصميم میگيرند براي ادامه تحصيل به خارج
از روستاي شان بروند و علوم مختلفی از قبيل :پزشكی ،مهندسی ،دین و شریعت ،كامپيوتر و ...را فرا بگيرند ،خانوادههاي
شان از رفتن آنها ممانعت نموده و میگویند آنچه خواندهاید برایتان كافی است ،لذا نزد ما بنشينيد و چوپانی كنيد.
من ناخود آگاه فریاد زدم :چوپانی! گفت :بله چوپانی و اكنون بيچارگان نزد پدرانشان نشسته و چوپانی میكنند .چه بسا
ازدواج میكنند و صاحب فرزندانی میشوند و آنها نيز با شيوه پدرانشان رفتار میكنند و آنان نيز شغل چوپانی را
برمیگزینند! من گفتم راه حل این مشكل چيست؟
گفت :راه حل این است كه ما پدران شان را با استخدام یک چوپان قانع كنيم تا او را با پرداخت مبلغی اندک كه توسط ما
جمعآوري شده است ،استخدام نماید و پسر نابغهاش از توانمنديها و استعدادهایی كه دارد استفاده كند و نيز هزینه
فرزندش را تا این كه فارغ التحصيل شود به عهده بگيریم .باز آن استاد سرش را پایين گرفت و گفت :حرام است كه
توانمنديها و استعدادهاي فطري در سينهي صاحبانشان بميرد ،در حالی كه براي آن حسرت میخورند .بعد از آن در
سخنانش اندیشيدم و به این نتيجه رسيدم كه امكان ندارد ما به قله برسيم ،مگر این كه مهارتها را دنبال كرده و آنها را
كسب نمایيم.
آري! من به مبارزه فرا میخوانم اگر كسی از موفقشدگان را بيابی اعم از این كه در علم باشد یا دعوت یا سخنوري،
اقتصاد ،طب ،هندسه و یا كسب محبوبيت در ميان مردم و این كه در ميان خانوادهاش به موفقيتی دست یافته است ،مانند:
پدر موفق با فرزندانش ،یا همسر پيروزمند با شوهرش یا این كه موفقيت اجتماعی به دست آورده است ،مانند شخص
موفق با همسایگان و دوستانش – هدف من افراد موفق است نه كسانی كه با پشتوانه و بازوي دیگران باال رفتهاند – من به
تحدي فرا میخوانم اگر یكی از اینها را بيابی كه به مرحلهاي از موفقيتها رسيده باشند مگر این كه – دانسته یا
ناخودآگاه – به ممارست و جستجوي مهارتهاي پرداخته و به وسيلهي آن توانستهاند به موفقيت و پيروزي دست یابند.
برخی از مردم بنابر سرشت و طبيعت خویش به كسب مهارتهاي هدفمند و موفقيتآميز پرداختهاند و برخی از مردم
مهارتها و خالقيتهایی را فرا گرفته و آنها را اعمال نمودهاند و سپس به موفقيت دست یافتهاند ،ما در اینجا از این افراد
موفق بحث كرده ،زندگی آنها را بررسی میكنيم و روش و شيوهي آنها را مورد توجه قرار میدهيم تا بدانيم چگونه موفق
شدهاند و آیا ممكن است عين راه و روش آنها را طی نمایيم و مانند آنها به موفقيت برسيم؟
چندي پيش با یكی از ثروتمندان جهان جناب شيخ سليمان راجحی برخورد نمودم ،وي را داراي تفكر استعالی و در اخالق
همانند كوهی یافتم ،فردي كه صاحب ميلياردها پول و مالک هزاران قطعه زمين است صدها مسجد بنا نموده و هزاران یتيم
را كفالت و سرپرستی نموده است ،مردي در اوج پيشرفت و موفقيت ،از نخستين دوران زندگی خویش ،یعنی از پنجاه سال
قبل سخن میگفت كه در آن زمان مانند عموم مردم بود و جز خوراک و كفاف روزانهاش چيزي دیگر در بساط نداشت و چه
بسا این مقدار را هم نمیتوانست تهيه كند و به یاد میآورد كه گاهی خانههاي مردم را تميز میكرد تا مایحتاج زندگیاش
وي گفت كه چگونه در ابتدا در دامنهي كوه موفقيت قرار داشت و سپس همواره باال میرفت تا این كه به قلهي ترقی و
پيشرفت رسيد.
من به مهارتها و توانمنديهایش میاندیشيدم و چنين دریافتم كه اگر بسياري از ما این مهارتها را فرا گرفته و به تمرین
آنها بپردازیم و استقامت نموده و در این راستا ثابتقدم باشيم به توفيق خداوند میتوانيم مانند او باشيم.
آري ،امر دیگري كه ما را وادار میكند تا مهارتها را جستجو نمایيم ،این است كه برخی از ما داراي توانمنديهاي فطري و
خدادادي میباشيم؛ اما از آنها غافل هستيم ،یا در رشد و باروري آنها تالش نمیكنيم ،مانند قدرت سخنوري ،اندیشه
تجاري ،یا ذكاوت كارشناسی و غيره.
گاهی خود فرد ،این توانمنديها را كشف میكند ،اما گاهی توسط افرادي دیگر مانند استاد ،مسئول ،مربی ،یا برادر
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را تهيه كند و گاهی شب و روز در مغازه و صرافی خود كار میكرد.

خيرخواهی كشف شده و ما به آنها پی میبریم ،ولی اینگونه افراد بسيار اندک اند و چه بسا این استعدادهاي بالقوه در
درون فرد نهفته شده (و به بالفعل تبدیل نمیشوند) تا این كه محيط بر آنها غلبه پيدا میكند و توانمنديهایشان در نطفه
خفه میشود.
نتيجه این می شود كه ما یک رهبر ،خطيب ،دانشمند و چه بسا همسر موفق یا پدري دلسوز را از دست میدهيم.
ما در اینجا مهارتهاي ویژه و برجستهاي را ذكر میكنيم كه اگر برخی از آنها نزد توست به شما یادآوري میكنيم و اگر
بخشی را از دستدادهاي تو را به آن تمرین میدهيم ،پس حركت كن.
بيندیش!
«وقتی خواستی باالي كوه بروي ،به قله بنگر و به تخته سنگهاي پيرامونت توجه مكن ،با گامهاي محكم و مطمئن باال برو
و به صورت جهش و پرش حركت نكن كه مبادا پایت بلغزد».
بر گرفته شده از كتاب :از زندگی ات لذت ببر ،تأليف :دكتر محمد بن عبدالرحمن العریفی ،مترجم :محمد حنيف حسين زایی.
مصدر :سایت خانواده خوشبخت www.BlestFamily.Com
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مسایل زنان و خانواده
چند نشانه از عالقه مندي خانمها به همسرشان
اگر می بينيد همسرتان در مورد مسائ لی حتی كم اهميت كه برایش بازگو می كنيد مشتاقانه اظهار نظر و ارائه پيشنهاد می
كند ،نشانه این است كه او شما را بسيار دوست دارد و حتی كوچكترین مسائل شما نيز براي او داراي اهميت است.
در صورتيكه شما به عنوان مرد خانواده نگران ميزان عالقه مندي همسر
خود نسبت به خودتان هستيد ،نكات زیر را در مورد رابطه خود كنترل كنيد:
 -1نوع نگاه همسرتان به شما
با كمی سعی در شناخت همسرتان ،شما به راحتی می توانيد از نحوه نگاه
همسرتان به خودتان متوجه شوید كه رابطه تان در چه سطحی است .در
صورتيكه نگاه او به شما مهربانانه و بدون هيچگونه تردیدي در آن باشد،
متوجه خواهيد شد كه رفتارتان با او مناسب بوده است و همسرتان از بودن
با شما خرسند است.
 -0پيشنهاد انجام كارهاي دو نفره
یكی از نشانه هاي عالقه مندي همسرتان به شما ،ميزان پيشنهاد او به شما براي انجام كارهاي دو نفره است ،مثال اصرار
بر نوشيد ن چاي با همدیگر و یا رفتن به پارک و سينما می باشد .لذا با این نشانه شما متوجه خواهيد شد كه همسرتان از
اینكه در كنار شما باشد لذت می برد و به شما عالقه مند است.
 -1سعی می كند در طول روز از شما خبر داشته باشد
اگر همسر شما در هنگام رفت شما به سركارتان با خنده و روي باز شما را بدرقه می كند و یا در هنگام ورود به منزل با
رفتاري مهربانانه از شما استقبال می كند و در طول مدت زمانی از روز كه از هم جدا هستيد با شما در تماس است و حال
شما را جویا می شود و برایش نوع غذایی كه در بيرون می خورید مهم است ،این ها نشانه هاي این است كه شما براي
همسرتان بسيار ارزشمند هستيد.
 -1براي شما هميشه وقت دارد
وقت با شما تماس می گيرد و با شما صحبت می كند .حتی در شلوغ ترین زمان هاي كاري خود چه در كار بيرون از خانه و
چه در كار منزل ،حداقل براي شما پيامكی محبت آميز ارسال می كند و به شما گوشزد می كند كه برایش اهميت دارید.
 -5اظهار تمایل براي رفتن به خرید همراه شما
در صورتيكه همسر شما در گفتار و در عمل از اینكه شما به همراهش براي خرید بيرون بروید اظهار خوشحالی و تمایل می
كند ،بدانيد كه او به شما احساس نزدیكی و دوستی بسياري می كند .شاید براي مرد ها رفتن به خرید و مدت هاي طوالنی
راه رفتن چندان جالب نباشد ،ولی زنی كه عالقمند به همسرش می باشد ،بسيار از خرید به همراه او لذت می برد.
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در محل كارش ،در هنگام ورزش ،در هنگام مكالمه تلفنی با فرد دیگر ،زمانی كه ببيند شما با او تماس گرفته اید ،در اسرع

 -8آماده است كه به شما مشاوره بدهد
اگر می بينيد همسرتان در مورد مسائلی حتی كم اهميت كه برایش بازگو می كنيد مشتاقانه اظهار نظر و ارائه پيشنهاد می
كند ،شاید در نظر اول این حركت همسرتان را دخالت در امور كاریتان تصور كنيد در حاليكه شاید این اظهار نظر
همسرتان نشانه این باشد كه او شما را بسيار دوست دارد و حتی كوچكترین مسائل شما نيز براي او داراي اهميت است.
 -2به خانواده تان احترام می گزارد
اگر می بينيد كه همسرتان به مادر و پدرتان احترام می گذارد و حتی علی رغم وجود دلخوري هایی كه وجود دارد واكنشی
نشان نمی دهد و احترام خود را به خانواده تان حفظ می كند ،این نشانه عالقه مندي و احساسی است كه به شما دارد.
بر گرفته شده از سایت كلمه
مصدر :سایت خانواده خوشبخت www.BlestFamily.Com

تنبيه بدنی زن  :آري یا نه ؟
تنبيه بدنی زن از پدیده هاي اجتماعی ،بدون محدودیت زمانی و مكانی است و در تمامی جوامع و فرهنگ ها وجود دارد.
چنان كه ویژه روستائيان نبوده ،حتی در پيشرفته ترین جامعه ها دیده می شود ،تا بدان حد كه اكنون در اروپا « جمعيت
زنان كتک خورده » تأسيس شده ،به دفاع و چاره جویی می پردازند .در فرانسه دو ميليون زن از شوهران خود كتک خورده
اند  ،یعنی یک چهارم شمار زنان)0(.از این رو شماره تلفنی در اختيار بانوان قرار گرفته تا به طور رسمی از آنان حمایت
كند.
تبارشناسی
تنبيه بدنی بانوان  ،ریشة بشري داشته ،در شمار بيماري هاي اجتماعی و ناهنجاري هاي روانی است و براي درمان آن
مشاركت و همفكري جامعه شناسان و روان شناسان و رهبران مذهبی الزم است .بنابراین می باید آیه  11سوره نساء را
در فضاي مردم شناسانه و روانی و مذهبی بازخوانی كنيم.
توجه به شرایط زمان و مكان
تحليل تاریخی ،و روان شناسانة این حكم براي پی بردن به معناي درست آیه ،نيز حكمت و هدف دستور الهی الزم است.
بنابر برخی تفسيرها از آیه  ،تنبيه زن توسط شوهر روا است اما برخی از قرآن پژوهان و مفسران ،این برداشت را نپذیرفته
دليل هاي آنان آمده  ،معناي مورد قبولشان گزارش شده است.
محل نزول
این آیه در مدینه نازل شد ) 1(.پيشتر و در مكه ،زنان كتک می خوردند و شكایتی نداشتند و آن را توهين به خود و خارج از
عرف و فرهنگ مردمان نمی دانستند .چگونه توهين شمرده می شد ،در صورتی كه دختران را زنده به گور می كردند؟! نيز
نذر می كردند پسران را قربانی خدایان كنند!()1
اما در مدینه جنبشی به پا خاست كه زن گرایانه بود و بر ضد فرهنگ مكه به شمار می آمد.
اوضاع مدینه ،سه سال پيش از نزول آیه
بنابر اسناد تاریخی ،زنان مدینه شهرنشين بودند و از آزادي افزون تري نسبت به زنان مكه برخوردار بودند.
اینان بر مردان چيره بودند و اگر توسط شوهران تنبيه بدنی می شدند ،به دستور و اجازه پيامبر (ص) اجازه قصاص داشتند
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 ،توجه به شرایط زمان و مكان حكم را ضروري می دانند .در پاسخ  ،نظر كسانی كه تنبيه بدنی را نمی پذیرند ،به همراه

 ،یعنی می توانستند در عوض ،شوهران خود را تنبيه كنند )5(.پيامبر مایل بود فرهنگ زنان مكه را همچون فرهنگ بانوان
مدینه كند و تنبيه بدنی توسط شوهران را از ميان بردارد ،از این رو مردان را از كتک زدن زنان منع می كرد ( )8و می
فرمود« :اینان را كتک نزنيد»)2(.
نيز درباره مردانی كه همسران خود را می زدند ،می فرمود« :این مردان ،نيكان نيستند»)6(.
حتی پيامبر فرمان قصاص براي مردانی صادر می كرد كه زنان خود را كتک می زدند.
اما به رغم دستور پيامبر  ،همچنان فره نگ تنبيه بدنی بانوان ادامه داشت .بنابر روایتی آخرین موردي كه پيامبر به نفع زنان
دستور به قصاص و كتک زدن شوهران داد ،حبيبه دختر زید یا خوله دختر محمد بن مسلمه (همسر سعد بن ربيع) بود اما
این بار دستور پيامبر اجرا نشد ،زیرا آیه  11سوره نسا فرود آمد و حكم قصاص مردان لغو شد.
آیا به راستی در قرآن حكم به تنبيه شده است؟
چگونه در قرآن حكم به تنبيه بدنی زن داده شده ،در حالی كه خداوند آیات را «شفا و رحمت» قرار داده است و رابطه دو
زوج را از آیات الهی و نشان رحمت و مودت می داند و عفو و گذشت را سرمایه بزرگ انسان دانسته و فرمان می دهد كه
حتی بدي را به نيكی پاسخ دهيد« :ادفع بالحسنة السيئة» نيز به مردان فرمان می دهد كه با زنان خود به نيكی رفتار نمائيد:
«و عاشروهن بالمعروف» .روایات بسيار از پيامبر اسالم در مورد مهربانی و عطوفت به زنان وارد شده و مردان را از زدن
زنان باز داشته  ،حتی در احكام فقهی براي زدن زنان كه منجر به آسيب مانند كبودي بدن شود ،دیه تعيين شده است.
دین اسالم زندگی خشونت بار و وضع نكبت بار زنان را در زمان جاهليت دگرگون كرد و اینان را از زنده به گور شدن یا
محروميت از حقوق اجتماعی و مالی رهایی بخشيد  ،نيز ميان زن و مرد تبعيض (نه تفاوت) ننهاد ،یعنی براساس عرف و
فرهنگ زمانه ،امتيازات را عادالنه ميان زن و مرد تقسيم كرد .مثالً اگر در ارث ،مردان بر زنان  ،به ظاهر برتري دارند ،از آن
روست كه سرپرست زنان بوده ،افزون بر پرداخت نفقه  ،می باید مهریه بانوان را بدهند ،چنان كه زحمات زنان در سال
هاي زناشویی ،بی اجر و مزد نمی ماند ،بنابراین زیادت و برتري یک طرف (مردان) در برابر حقوق طرف دیگر (زنان) قرار
میگيرد و گویا برتري در ميان نيست)6(.
گفتيم فرهنگ زنان مدینه متفاوت از زنان مكه بود ،از این رو زنان بر ضد شوهران می شوریدند و نافرمانی میكردند .این
وضع جامعة مسلمانان را دچار نابسامانی كرده بود .تا سه سال (پيش از نزول آیه) پيامبر می كوشيد به سود زن و بر پایة
مساوات حكم كند و خداوند بدین وضع راضی بود اما بر اثر وضع بحرانی جامعه ،حكم عوض شد ،مبادا از آزادي سوء
استفاده شده ،جامعه به تنش زایی و انفجار برسد!
نزول آیه به هنگام جنگ اُحد
دگرگونی حكم در شب اُحد پيش آمد كه شبی بسيار سخت بر مسلمانان بود .اینان در دشوارترین برهة زمانی بوده ،گرفتار
ترس و بحران بودند .بيم آن می رفت اسالم توسط مشركان از بين رفته ،مسلمانان نابود شوند .یهودیان و منافقان در
داخل مدینه و مشركان ،بيرون از آن شهر ،در كمين مسلمانان بودند .در چنين وضعی ،كنار گذاشتن اختالفات داخلی ميان
قرار بود همان مردانی به جهاد بروند و دین و دینداران را حفظ و حمایت كنند كه مهاجر و اهل مكه ،با همان فرهنگ نسبتاً
زن ستيز بودند ،پس خداوند بدین مصلحت بسيار مهم (واقعيت و شرایط زمانه) حكم را عوض كرد ،و از پاشيدگی و
گسست امت (با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی) جلوگيري به عمل آورد اما دگرگونی حكم بدان معنا نبود كه بر زنان ،
ستم و جفایی شود ،بلكه زن فقط در برابر تعهدي كه با ازدواج  ،آن را پذیرفته ،بازخواست می شود ،یعنی اعمال زناشویی ،
نه خانه و بچه داري (.این مسئله در پایان به طور تفصيلی بيان می شود).
مقصد شریعت
بنابر آنچه گفتيم روا شمردن تنبيه بدنی زنان ( آن هم پس از مراحلی و با شرایطی) فقط به سبب اوضاع دشوار اجتماعی
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مسلمانان و اتحاد زن و مرد بسيار الزم بود .خداوند به منظور وحدت و سالمت امت ،آیه  11و  15نساء را فرود فرستاد.

است .مقصد و هدف شریعت (دین) از وضع هر حكمی ،مصالح و منافع جمعی (امت) است ،از این رو در قضاوت در مورد هر
حكمی می باید مصلحت جمعی را در نظر گرفته ،به منافع صنف و گروهی بسنده نكرد.
تأثير احكام فقهی قرن دوم و سوم در روند حركت بر ضد زن
فقه اسالمی در سده هاي دوم و سوم شكل گرفت و بر همان منوال و شيوة قرن نخست ادامه یافت .روایات به زنان حكم
می كرد در برابر مرد فروتن بوده  ،در صورت سرپيچی از درخواست مرد در مورد همبستر شدن و اعمال زناشویی تنبيه
گردند .این احكام طبق فهم و بينش اجتماعی و مردم شناسانه شكل می گرفت ،و این فرایند  ،همان است كه در
آغازبحث اشاره كردیم كه در صدور هر حكمی ،اوضاع جامعه شناسانه و روان شناسانه تأثير دارد.
به رغم آن كه فقيهان ( با توجه به فهم و فرهنگ مردم و جامعه) حكم به تنبيه بدنی همسر كردند اما آن را مقيد ساختند كه
«خون آلود» نباشد و «عضوي را نشكند و اثري به جا نگذارد» )12(.تنبيه نمی بایست خشن و دردآور باشد و نمی باید لطمه
بزند.
در تمامی كردار و اعمال شرعی می بایست به هدف و مقصد خداوند (كه حكم می نهد) توجه كرد ،از جمله در مورد تنبيه
بدنی با شرایطی كه برشمردیم و پس از نتيجه نگرفتن از مراحل پيشين (پند و نصيحت كردن ،قهر كردن و همبستر نشدن
با زن) نوبت به تنبيه بدنی می رسد اما چنان كه در آیه بعد می خوانيم به دنبال هيچ راهی براي سرزنش و توبيخ آنان نمی
باید بود و بهانة بيخود نمی شود گرفت! نشوز به معناي سركشی در برابر مسئول خانواده است و از نظر برخی اسالم
شناسان كتک زدن می باید با پارچه بهم تنيده و یا با دست باشد ،نه با تازیانه و عصا)11(.
در آیه  11سوره ص آمده است« :و خذ بيدک ضغثاً و ال تَحنَث؛ به ایوب گفتيم :بسته اي از ساقه هاي گندم ( یا مانند آن
مثل شاخة نازک خرما) را برگير و با آن ( همسرت را ) بزن و سوگند خود را مشكن».
زدن همسر توسط حضرت ایوب  ،خطا و جرمی بر ضد زن شمرده نمی شد چون اذیت و آزاري ندید و تحقير نشد ،گرچه
همسرش كارناپسندي انجام داده بود .از این رو اگر در جامعه اي  ،زدن اهانت و آزار به شمار آید و فرهنگ مردمان آن را
نپذیرد ،نباید صورت گيرد.
خداوند در پایان آیه ،شوهران را از همين مقدار اندک نيز باز می دارد و می فرماید« :ان اهلل كان عليّاً كبيراً؛ خدا واالي بزرگ
است» یعنی شوهران را نسبت به ستم بر زنان تهدید می كند ،كه اگر زنان نمی توانند ستم را از خود بردارند و از خویش
دفاع كنند ،اما خداي بلند مرتبه و بزرگ به جاي زنان قصاص و حق خواهی خواهد كرد)10(.
نپذیرفتن تنبيه بدنی
شایان ذكر است برخی اسالم پژوهان تنبيه را روا نمی دانند و آن را انكار كرده اند )11(.قاضی ابوبكر درباره آیه می گوید:
«زن را كتک نزند و اگر به وي امر و نهی كرد ،ولی او اطاعت نكرد ،فقط بر او خشم گيرد» )11(.یعنی معتقد است از نظر
خداوند ،ضرب (زدن) مباحی ناخوشایند است ،نه اینكه باید به كار گرفته شود .زدن امري خطرناک است و تعيين حدودش
و ضرر تلقی شود .از این رو دولت اسالمی اگر پی برد شوهران كيفر شرعی را درست و به جا اجرا نمی كنند و بر حدود آن
آگاه نيستند ،می باید آنان را از به كارگيري این كيفرمنع كند و متخلفان را مجازات كند ،تا آزار رساندن به همسران خطر
ساز نشود ،به ویژه آن جا كه انگيزه و بهانة تنبيه بدنی ،سست و بی پایه باشد)15(.
این گروه از اسالم پژوهان ضرب مورد اشاره در آیه را به معناي زدن نمی دانند ،بلكه می گویند :به معناي جدایی شوهر و
ترک خانه و دوري از زن و خانواده است ،چنان كه وقتی ميان پيامبر و همسرانش اختالف پيش آمد و اینان به نصيحت
رسول خدا عمل نكردند ،پيامبر براي یک ماه از آنان جدا شد و به مكانی به نام «مشربه» رفت و از زن و خانه دوري گزید.
پيامبر هيچ گونه آزار جسمانی به آنان نرسانده ،كتک شان نزد و تحقير و سرزنش شان نكرد .اگر زدن و آزار جسمی و
روحی خواستة خدا و راه حلی ثمربخش بود ،پيامبر نخستين كسی بود كه به دستور خدا عمل می كرد اما كسی را نزد و
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دشوار می باشد ،افزون بر آن كه قانون شرع اجازه نمی دهد كسی به نفع خود حكم و داوري كند .نيز زدن نمی باید اهانت

بدان اجازه یا دستور نداد .افزون بر آن كه هر گاه قرآن خواست «زدن» را تجویز كند ،تعبير به «ضرب » نكرده  ،بلكه «جَلد»
آورده  ،مانند « :الزانية و الزانی فاجلدوا كلَّ واحد)18( »...
آیا جواز تنبيه براي همة زمان ها و مكان ها ست؟
حال با صرف نظر از این تفسير،اگر تنبيه بدنی از آیه فهميده شود ،سؤال این است آیا انسان ها كه در فهم مقصود و منظور
خداوند در قرآن دچار خطا می شوند می ت وانند این حكم را جاري كنند ،تا روز قيامت  ،در تمامی اقشار اجتماع ،شرق و
غرب ،بر هر زنی با هر سطح فرهنگی؟ آیا نمی باید شرایط اجتماعی  ،سياسی و مردم شناسانه را كه بر آیه چيره بود و
سبب صدور چنين حكمی شد ،در نظر گرفت؟ آیا این حكم به سبب آن نبود كه جلوي فتنه ها و بحران ها ( با توجه به
فرهنگ و ظرفيت فكري مردمان) گرفته شود؟!
اگر بپذیریم روا دانستن تنبيه بدنی آن هم پس از مراحل و با شرایطی – كه در آیه بيان شده – براي برهه و اوضاع خاصی
بود ،مثالً در شرایط زمانی و فرهنگی كه توهين به زن محسوب نمی شود پس می توان نتيجه گرفت :هر گاه این وضع از
بين رود ،حكم نيز از ميان خواهد رفت ! چنين برداشتی نه از ارزش آیه می كاهد و نه تفسيري فراتر از اهداف سازنده و
مثبت و بشر دوستانة قرآن است.
این فهم از آیه اگر چه مطابق با ظاهر آیه قرآن نيست ،اما با آیاتی كه فرمان به برخورد نيک با همسر می دهد و پيوند بين
زن و مرد را مودّت و دوستی و رحمت می داند ،سازگارتر می نماید.
سخن پایانی :حكم تنبيه بدنی با صرف نظر از شأن نزول آیات و تفسيرهاي مختلفی كه در مورد آیه  11سوره نساء آمده
است ،باید صرفاً به عنوان یک حكم حقوقی مورد لحاظ قرار گيرد از این جهت كه هر كس حق دارد از راه قانونی براي
دستيابی حق خود اقدام نماید  .اگر بخواهيم از نگاه ارزش هاي اخالقی به آن نگاه كنيم ،با توجه به آیات قرآن می توان
استنباط نمود كه گذشت و اغماض بهتر و شایسته تر است ،اما گذشت از حقوق نمی تواند یک قاعده و قانون كلی قرار
گيرد.
در ادامة پاسخ  ،تنبيه زن را از جایگاه حقوقی ،به تفصيل بررسی میكنيم (البته با این باور كه از قرآن ،تنبيه برداشت
میشود).
تنها مورد تنبيه ،نشوز است.
نشوز آن است كه زن در مقابل تكليف اختصاصىاش نسبت به شوهر بدون هيچ عذر موجهى سرپيچى نماید.
جالب این است كه اگر زنى از انجام كارهاى خانه ،بچهدارى و ...سرباز زند شارع مقدس هيچ حقى براى مرد در برابر آن
قرار نداده و لذا مرد نمىتواند در این موارد واكنش نشان دهد.
بنابراین آیه فوق در مورد با بسيارى از مسائل اختالفى زوجين ساكت است و هيچ حقى براى مرد در برابر آن قرار نداده جز
در موردي كه زن با پيمان ازدواج ،تعهد به آن را ملتزم شده است.
نشوز امرى برخالف حقوق مرد است و براى رویارویی با آن بهترین راه این است كه پيش از مراجعه به دیگران ،مشكل را
آیه بعد سالم ترین راه آن عنوان شده است.
حل مسأله نشوز در داخل خانه نيز به اشكال مختلفى انجام پذیر است و جالب این است كه خداوند از مالیمترین راهها
شروع نموده و در صورت تأثير گذارى آن مراتب باالتر را اجازه نداده است .از این رو در مرتبه اول سفارش به پند و اندرز
نموده است.
چنين روشى حكيمانهترین شيوه در حل مشكالت زوجين است.
ليكن اگر زنى در برابر اندرزها و نصایح شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر سرپيچی از حقوق زوج پایدارى ورزید
چه باید كرد؟
در اینجا نيز خداوند راه دومى را پيشنهاد نموده است كه از حد برخورد منفى عاطفى باالتر نمىرود و آن خوددارى از
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در داخل خانه حل نمود ،ولى اگر چنين چيزى ميسر نبود آنگاه نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن دیگران مىرسد كه در

همبستر شدن با وى مىباشد.
در اینجا نيز اگر مشكل حل شد دیگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد ،امّا اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان
داده و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگردید چه باید كرد؟
در اینجا چند راه قابل تصور است :أ) در مقابل نشوز زن به كلی ساكت بود یعنی مرد حقوق خود را نادیده انگارد هر چند
ساليان دراز این برنامه ادامه یابد.
چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد ،یعنى در هيچيک از نظامهاى حقوقى
جهان نمى توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند ،یعنى از نظر اخالقى ،آن هم در موارد
خاصى مىتوان چنين توصيهاى نمود ولى نباید بين مسأله حقوقى و اخالقى خلط كرد.
از طرف دیگر نشوز زن اقسامى دارد كه برخى از آنها مسلّماً به زیان خود او هم تمام مىشود و بر مرد الزم است كه به
عنوان مدیر كانون خانواده ،كنترل هدایتگرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد..
ب) راه دیگر آن است كه مرد از هر طریق ممكن حقوق خود را به دست آورد .چنين چيزى را هرگز شارع اجازه نمىدهد و
براى گرفتن حق ،روشهاى معيّنى وضع نموده  ،زیرا در غير این صورت ممكن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و
مظالم دیگر به بار آید.
ج) راه دیگر آن است كه مرد با مراجعه به دیگران اعم از مراجع قضایى یا افراد ذىنفوذ دیگر حقوق خود را بگيرد.
چنين چيزى اگر چه ممكن است حق مرد را تأمين كند ولى هنوز با امكان حل مشكل در داخل خانه بهتر است چالش به
بيرون كشيده نشود ،زیرا فاش كردن مسائل داخل خانه آسيبهاى فراوانى براى خانواده به بار مىآورد كه در اینجا جاى
ذكر آن نيست ،لذا خداوند حكيم راه ممكن را پيشنهاد مىنماید.
د) راه دیگر آن است كه مرد اندكى قاطعانهتر از برخورد منفى عاطفى برخورد نماید .از این رو قرآن مجيد به عنوان آخرین
راه حل ممكن در داخل خانه مسأله «ضرب» را مطرح نموده است.
البته این مسأله نيز حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى یا تبليغات مسموم مطرح مىشود ،سازگارى ندارد.
دربارة با حدّ و چگونگى زدن ،عالمه مجلسى (ره) در بحار االنوار ،ج  ،121ص  56روایتى از فقهالرضا (ع) نقل نموده است
كه « والضرب بالسواک و شهبه ضرباً رفيقاً؛ زدن باید با وسایلى مانند چوب مسواک و امثال آن باشد» آن هم با مدارا و
مالیمت .ظاهر روایت فوق به خوبى نشان مىدهد كه «ضرب» باید در پایينترین حد ممكن باشد و هرگز نباید اندک آسيبى
بر بدن وارد كند .وسيله اى كه در این روایت اشاره شده چوبى بسيار نازک مانند چوب سيگار ،سبک و كم ضربه است.
نكته دیگرى كه از آیه به دست میآید این است كه دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد و نباید به آن مداومت بخشيد ،زیرا
به دنبال این عمل دو واكنش احتمال مىرود:
یكى آن كه زن به حقوق مرد وفادار شود ،در این صورت قرآن مىفرماید« :فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَال تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيال؛اگر به
اطاعت درآمدند بر آنها ستم روا مدارید ».یعنى ،اگر زن در برابر حقوقى كه بر آن پيمان بسته است تسليم شد دیگر مقابله
واكنش دیگر آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بىثباتى نماید ،در این باره در
آیه بعد فرموده است« :وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْالحاً یُوَفِّقِ اَللَّهُ بَيْنَهُما
إِنَّ اَللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً؛ اگر خوف گسست در بين آن دو یافتيد ،پس از ناحيه مرد و داوري از بستگان زن برگزینيد ،اگر از
پى آن خواستار صالح باشند خداوند بين آنان وفاق ایجاد خواهد كرد ،همانا خداوند دانا و آگاه است».
قرآن مجيد در آخرین مرحله ،گشودن گره را به دست نزدیكان و بستگان قرار مىدهد تا مسئله با سالمت هر چه بيشتر
روال خود را طى كند و براى اینكه حقى از هيچ یک از طرفين زایل نشود و تبعيضى رخ ننماید فرموده است كه از هر جانب
داوري برگزیده شود و با رعایت حقوق و مصالح طرفين ،مشكل را برطرف نمایند.
خالصه در این حكم شرایط زیر دیده مىشود:
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با وى ظلم و تجاوز است.

 - 1اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه با پيمان ازدواج ،زن وفادارى خود
نسبت به آن را متعهد شده است؛
 - 0در راستاى حل مشكل در داخل خانه و خوددارى از بروز آن در خارج از منزل وضع شده؛
 - 1سومين مرحله حل اختالف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست.
 -1حد آن نازلترین مرتبه ضرب است و نباید موجب كمترین آسيبى بر بدن زن شود؛
-5موقتى است و چه داراى نتيجه مثبت و چه منفى باشد باید به زودى از آن دست كشيد.
دیدگاه شارع نسبت به زدن همسر ،نگرشى منفى است و نصوص زیادى در نهى از این عمل وارد شده است .این روایات
همه در زمانى بيان شده كه خشونت عليه زنان از توهين و فحاشى تا ضرب و جرح و حتى قتل را شامل مىشد ،و اسالم
آنها را تحریم كرد و مستوجب مجازات فقهى و قضایى در دنيا و عذاب آخرت دانست.
پی نوشت ها :
 – 1برداشتی آزاد از دو مقاله نشریه پيام زن ،شماره هاي  118و  182با اجازه سردبيري.
 – 0كانال دوم تلویزیون فرانسه ،به نقل از مجله پيام زن ،شماره .182
 – 1تاریخ یعقوبی  ،ج ،1ص .052
 – 1ابواألعلی مودودي ،روح المعانی ،ج ،5ص .05
 – 5التحریر و التنویر  ،ج ،5ص 10؛ التفسير الكبير ،ج ،12ص  ،62البته برخی این گزارش را نمی پذیرند.
 – 8المنار ،ج ،5ص 28؛ روح المعانی ،ج ،5ص .05
 – 2تفسير ابن كثير ،ج ،1ص .521
 – 6همان؛ المنار ،ج ،5ص .28
 – 6فخررازي ،التفسير الكبير ،ج ،12ص .60
 – 12تفسير ابن كثير ،ج ،1ص .521
 – 11تفسير الكبير ،ج ،12ص .62
– 10همان ،ص .61
 – 11التحریر و التنویر ،ج ،5ص  .11اینان می گویند ضرب به معناي دوري و ترک زن براي مدتی محدود است.
 – 11احكام القرآن ،ابن عربی  ،ج ،1ص .102
 – 15التحریرو التنویر ،ج ،5ص .11
 - 18نور ( )01آیه 0
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وفـاداري شوهر
در ساعت هشت ونيم صبح ،پيرمردي كه عمرش در حدود هشتاد سال به نظر می رسيد ،براي باز كردن بخيه از انگشت
شستش وارد اتاق دكتر شد.
پيرمرد به پزشک گفت :من كمی عجله دارم ،و در ساعت  6باید سر وعده ام حاضر
شوم ،پزشک صندلی اش را نزدیكتر آورد ،و در حالی كه بخيه ها را باز می كرد با او
نيز صحبت می كرد.
دكتر :آیا با دكتر دیگري قرار داري؟
پيرمرد :نه ،ولی می خواهم بروم خانة سالمندان ،تا صبحانه را همراه همسرم
بخورم.
دكتر :خوب ،چرا همسرت را به خانة سالمندان بردي؟
پيرمرد :همسرم چند ساله كه آنجاست ،او به بيماري آلزایمر (فراموشی)مبتال شده
بود.
دكتر كار بخيه ها را تمام كرد ،دو باره از پيرمرد سوال گرفت!
دكتر :آیا اگر كمی دیرتر برسی ،همسرت ناراحت می شود؟
پيرمرد :نه به هيچ عنوان ،او از مدت زمان پنج سال است كه كسی را نمی شناسد!
دكتر :اگر كسی را نمی شناسد ،پس تو چرا به مالقاتش می روي؟
پيرمرد لبخندي زد ،و دست دكتر را به سختی فشارد ،زیر لبی گفت :او نمی داند من كی هستم ،ولی من كه می دانم ،او
كيست؟
اگر چه این داستان كوچک است ،ولی از آن باید به عنوان حماسة وفاداري یاد كرد.
زندگی زناشویی فق ط بر عالقة جنسی بنا نشده ،بلكه روح با روح  ،و خون با خون پيوند خورده ،یک آینده و یک خانواده را
رقم می زند ،چه زیبا قرآن كریم از آن یاد كرده ،هنگامی كه می فرماید( :وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً)[.]1
قرآن از زندگی زناشویی به عنوان سكينه و آرامش و محبت و رحمت یاد می كند ،و جانب مادي را اصال ذكر نمی كند.
ایا از وفاي رسول اهلل (صلی اله عليه وسلم) به همسرش خدیجه چيزي شنيده اید؟
به روایتی كه در صحيحين نقل شده ،دقت كنيد:
عایشه رضی اهلل عنها می گوید :بر هيچ یک از همسران نبی اكرم  -صلى اهلل عليه وسلم  -به اندازة خدیجه ،رشک نبردم.
او را ندیده بودم ولی رسول اكرم  -صلى اهلل عليه وسلم  -به كثرت از او یاد می كرد و چه بسا كه گوسفندي را ذبح می
نمود ،آنرا قطعه قطعه می كرد و براي دوستان خدیجه می فرستاد .گاهی به آنحضرت  -صلى اهلل عليه وسلم  -می گفتم:
گویا در دنيا زنی بجز خدیجه ،وجود نداشته است .رسول خدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -می فرمود« :خدیجه فضایل زیادي

و در حدیث دیگر عایشه رضی اهلل عنها می گوید :هاله دختر خویلد؛ خواهر خدیجه رضی اهلل عنها؛ از رسول اهلل  -صلى اهلل
عليه وسلم  -اجازة ورود خواست .آنحضرت  -صلى اهلل عليه وسلم  -چون از شنيدن صداي او به یاد اجازه خواستن خدیجه
رضی اهلل عنها افتاد ،تكان خورد و فرمود« :بار الها! هاله است» .عایشه می گوید :از شنيدن این جمله ،رشک بردم ،و گفتم:
چرا از پير زنی قریشی كه سرخی لثه هایش آشكار بود و مدتها است كه از دنيا رفته است این همه یاد می كنی در حالی كه
خداوند ،زنان بهتري از او به شما عنایت فرموده است.
پس اینگونه زندگی كنيد ،زندگی همراه با محبت و عشق و وفاي به همدیگر.
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داشت و من از او ،فرزند دارم».

ترجمه  :أم أنــــــس
[ - ]1و زنان پيمان محكمی ( هنگام ازدواج ) از شما گرفتهاند.
مصدر :سایت خانواده خوشبخت www.BlestFamily.Com

شكوفهها و گل هاي ارزشمند
شكوفهي اوّل :بهیاد داشتهباش كه هر كس از پروردگار ،طلب آمرزش كند ،خداوند او را میآمرزد ،و توبه هر كسی را كه
توبه نماید ،میپذیرد و هر كس را كه برگردد ،قبول میكند.
شكوفهي دوّم :خواهرم! بر بينوایان و ضعيفان رحم كن و با آنان مهربان باش تا خوشبخت گردي به مستمندان كمک نماي
تا بهبود یابی و نسبت به دیگران كينه و دشمنی نورز تا راحت و آسودهخاطر باشی.
شكوفهي سوّم :خوشبين باش ،زیرا خدا با تو است و فرشتگان برایت طلب آمرزش میكنند و بهشت در انتظار توست.
شكوفهي چهارم :خواهرم! با حسنظن به پروردگارت اشكهایت را پاک كن و با یادآوري نعمتهایی كه خداوند ،به تو
ارزانی نموده ،غمها را از خود دور نما.
شكوفهي پنجم :خواهرم! گمان مبر كه كسی در دنيا به همهي
خواستههایش دست یافته و هيچگاه صفاي زندگی ،براي او تيره نشده
است.
شكوفهي ششم :خواهرم! مانند درخت خرما بلندهمّت باش كه كسی را
اذیّت نمیكند و وقتی به سوي او سنگ میاندازند ،او در عوض خرما
میدهد.
شكوفهي هفتم :خواهرم! آیا شنيدهاي كه غم خوردن ،چيز از دسترفته را
بازآورده باشد و آیا شنيدهاي كه ناراحتشدن ،اشتباه را درست كند؟! پس چرا غم میخوري و اندوهگين میشوي؟!
شكوفه ي هشتم :منتظر بال و مصيبت مباش؛ بلكه همواره به امنيّت و سالمتی و تندرستی چشم بدوز (انشاءاهلل)
شكوفهي نهم :با عفو عمومی و بخشيدن همهي كسانی كه به تو بدي كرده اند ،آتش كينه و حسد را در سينهات خاموش
كن.
شكوفهي دهم :خواهرم! غسل ،وضو ،استفاده از عطر (درخانه) ،مسواکكردن و نظم ،داروهاي مفيد و كارسازي براي رفع
دلتنگی و ناراحتی هستند.

گل اوّل :خواهرم! مانند زنبور عسل باش كه بر گلهاي خوشبو و شاخههاي سبز و تازه مینشيند.
گل دوّم :شما براي مطلعشدن از عيبهاي مردم و جمعآوري اشتباهاتشان وقت نداري.
گل سوّم :خواهرم! وقتی خدا با تو باشد از چه كسی میترسی؟ و اگر خدا عليه تو باشد ،به چه كسی اميد داري؟!
گل چهارم :آتش حسادت ،جسم و تن را از بين میبرد و مزاج آتشين و غيرت نابجا ،آتش زیر خاكستر است.
گل پنجم :اگرامروز خوشبخت نشوي ،بدان كه فردا در اختيار تو نيست.
گل ششم :خودت را خيلی آرام از مجالس جرّو بحث و یاوهگویی كنار بكش.
گل هفتم :با اخالق خود ،زیباتر از باغ باش.
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گلها

گل هشتم :خواهرم! خوبی كن كه به سبب آن خوشبختترین فرد خواهی بود.
گل نهم :آفریدهها را براي آفریننده بگذار و حسود را بگذار تا بميرد و دشمن را فراموش كن.
گل دهم :لذّت كار حرام بعداً به ندامت و حسرت و عذاب تبدیل خواهد شد.
بر گرفته شده از كتاب :أسعد المرأة فی العالم ،تأليف :دكتر عائض القرنی ،مترجم :محمد محمد گل گمشادزهی
مصدر :سایت خانواده خوشبخت www.BlestFamily.Com

نقش زن در زندگی امامان چهار گانه
نویسنده :عمرو خالد /مترجم :محمد ابراهيم ساعدي رودي
زن درد زندگی امامان چهارگانه نقش بزرگی دارد .این امري است كه شاید بر بسياري از مردم پوشيده باشد.
پشت سر امام احمد حنبل (رض) مادرش قرار دارد كه وقتی جوان بود شوهرش فوت كرد .او ازدواج نكرد تا فرزندش را
تربيت كند.
پشت سر اما شافعی ( رض) مادرش قرار دارد كه به او گفت « :تو را براي علم نذر كردم ،شاید خداوند به وسيله ي تو امت
را جمع كند» .
پس اندیشه ي همزیستی و جمع امت نزد مادر امام شافعی ( رض) بود كه در وجودش غرس كرد و او را تشویق كرد كه
هر چه باعث یک پارچگی و اجتماع امت می شود ،یاد بگيرد تا این كه امام همزیستی شد.
پشت سر امام مالک (رض) مادرش است كه او را نجات داد .او در راه كامال” متفاوتی می رفت .با تيز هوشی مادرانه نه زور،
راهش را تغيير داد .اي مادران ،شما را به خدا می خواهيم كه از داستان هاي امامان چهارگانه استفاده كنيم و فرزندانمان به
ا ین صورت باشند .دختر امام مالک در حين درس در پشت دیوار می نشست .یكی از شاگردانش می خواند و امام مالک
(رض) توضيح می داد .اگر آن دانشجو اشتباه می كرد دختر به دیوار ضربه یم زد تا پدرش متوجه شود .چون او كتاب «
مُوطَّأ » را مثل پدرش حفظ بود .یكی از كسانی كه امام مالک (رحمه اهلل عليه) علم و دانش را از آنان گرفت عایشه دختر
سعد ابن ابی وقاص (رض) بود.
هم چنين امام شافعی( رح) وقتی به مصر رسيد ،نزد بانو نفيسه دختر حسن بن علی (رض) رفت تا از او علم بياموزد،
شاگردي یک زن را عيب ندانست .در حلقه ي درس امام ابوحنيفه ( رح) جاي ویژه اي براي زنان بود ،افزون بر 12
دانشجویی كه در فتوا با آنان مشورت می كرد.
باشد .روزي مادرش قسمی خورد و خواست كه از قسمش بازگردد ،از پسرش پرسيد كه چه كار كند؟ او به مادرش فتوا
داد ،ولی مادرش نپذیرفت و به او گفت « :نزد زرعه قاص برو ».زرعه قاص عابدي بود كه مردم او را دوست داشتند ،ولی
فقيه نبود .اگر كسی غير از امام ابوحنيفه ( رح) ان جا بود ،قبول نمی كرد و به او می گفت :تو مرا در مقابل مردم رسوا می
كنی.
ولی امام ابوحنيفه ( رح) مادرش را نزد زرعه قاص برد و در ضمن براي زرعه پيغام داد « :كه اگر چنين سوالی براي تو آمد
جوابش این چنين است» .
وقتی بر زرعه وارد شدند ،مادر به او گفت « :به ما فتوا بده» .
زرعه گفت « :براي تو فتوا دهم در حالی كه امام امت با تو است؟ »
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به همزیستی امام ابوحنيفه ( رح) با مادرش نگاه كنيد .مادر معموال” فرزندش را كوچک می بيند ،هر چند او بزرگ شده

امام ابوحنيفه ( رح) به او گفت « :برایش فتوا بده» .
او همان جواب امام ابوحنيفه ( رح) را به او داد و مادرش از او پذیرفت.
منبع :به سوي همزیستی/مؤلف :عمرو خالد /مترجم :محمد ابراهيم ساعدي رودي /نشر واسع/تایباد 1162
مصدر :سایت نوگرا www.Eslahe.com
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شناخت رسول اهلل
پيامبري محمد صلى اهلل عليه وسلم [بخش نخست]
شيخ محمد عبده
ترجمهي :عالمه مال عبداهلل احمدیان
دو دولت جهان ـ دولت ایران در شرق و دولت روم در غرب ـ همواره در حال كشمكش و زد و خورد بودند ،خونهاي زیادي
در بين این دو بلوک شرق و غرب ریخته شده و نيروهایی به هدر رفته ،و داراییهایی نابود گشته بودند ،ویژگیهاي فكري
بر اثر حسادتها سياهتر و غيلظتر شده بودند  ،و با وجود همهي اینها خودپسندي ،عياشی ،اسراف ،فخرفروشی و تنوع در
لذایذ ،در تمام كاخهاي شاهان و تاالر فرمانروایان و فرماندهان و پيشوایان دیانتها ،در ميان تمام ملتها به جایی
رسيده بود كه قابل توصيف نبود و طمع و آزمندي این قشر
از ملتها پایانی نداشت ،و به سبب آن ،مالياتها را به
حدي باال برده ،و در گرفتن باج و خراجها افراط كرده بودند
كه با مطالبات خویش ،پشت زیردستان را زیر بارهاي
بسيار سنگين قرار داده بودند ،و تمام دسترنج آنها را از
دستشان گرفته بودند ،و قدرت هر فرد نيرومندي منحصر
در این شده بود ،كه بهرهي كار فرد ناتوانی را برباید و
خالصهي كاربرد فكر هر فرد خردمند غارت افراد ناآگاه با
نيرنگ و فریب بود و عواقب این ستم و بيدادگريها،
حكمفرما شدن انواع فقر و ذلت و بيچارگی و دلهره و
پریشانی بر اثر فقدان امنيت جانی و مالی بر همهي این ملتها حكمفرما شده بود.
مشيّت حكمرانان ادارهي زیردستان را به حدي در خود غرق كرده بود ،كه این زیردستان [در صحنه زندگی] به تصویر
سایههایی میماندند كه بازیگري در پشت پرده ،به ميل و ارادهي خود ،آنها را میچرخاند ،و تماشاچی میپندارد كه این
سایهها نيز افرادي خردمند هستند ،و بر اثر همين [سيطرهي مشيّت حكمرانان بر ارادهي آنها] فاقد استقالل شخصی
گردیده و افراد زیردست گمان كرده بودند ،كه تنها به خاطر خدمت به آقایان خویش و تامين هر چه بيشتر لذایذِ آنها
آفریده شدهاند ،همچنان كه حيوانات زبانبسته با پرورشكنندگان خویش این چنين حالتی را دارند ،بزرگان اقوام در عقاید
و تمایالت خویش گمراه شده بودند ،و هواپروريهاي آنها ،حق و عدالت را مغلوب آنها ساخته بود ،اما [با وجود این
گمراهی و هواپروري] یک ته ماندهي ناچيزي از نيروي اندیشه و تفكر آنها باقی مانده بود ،و به سبب آن ،این ترس و
بر دلها را بشكافد و پردههایی كه بر سر خردها كشيده شدهاند ،پاره پاره كند ،و تودهي مردم راه وصول به كمال خود را
بيابند و اكثریت بی شمار مردم عليه این افراد قليل به قصد شورش بپاخيزند ،و به سبب این [ترس و نگرانی] شاهان و
حكمرانان هرگز از این امر غافل نمیماندند كه ابرهایی از اوهام را در فضاي تفكر مردم ظاهر سازند و قطعههایی از افسانه
و خرافهها را آماده نموده ،تا آنها را در دلهاي تودهي مردم بيندازند ،و پردهها را كلفتتر و زنگزدگیها را شدیدتر نموده،
و بدین وسيله نور فطرت را در جاي خویش خفه نمایند و آنچه را كه از ملتهاي زیر فرمان خود میخواهند ،به طور كامل
به آن نایل شوند ،و دین با زبان پيشوایانش تصریح كرده بود كه همواره دشمن عقل و دشمن تمام نتایج تفكر و اندیشه
است ،مگر عقل و تفكري كه كتاب مقدسی [تورات و انجيل و غيره] را تفسير كند [و براي تزریق اوهام و تصورات واهی] از
ذوق و سليقههاي بتپرستانه سرچشمههاي هميشه روان و كمکهاي مستمري را نيز در اختيار داشتند.
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پرهيز از آنها جدا نمیشد ،كه مبادا تابشی از نور الهی كه با فطرتهاي انسانی آميخته است ،ناگاه غالف و پوستهي محيط

این چنين بود حال ملتها از حيث معارف و آگاهی ،و آن چنان بود وضع آنها از حيث زندگی كه بردگان ذليلی بودند ،و در
جهالت كور و گمراه سرگردان مانده بودند [و از تمام معلومات بیبهره] مگر برخی كلمات آواره از بقایاي حكمتهاي گذشته
و شریعتهاي پيشين ،كه به گوشه برخی از ذهنهاي وارد گشته ،و با دو امر نيز همراه بودند :یكی نفرت و دشمنی اهل
زمان حاضر با آن معلومات و دیگري كمبود وسایل علم به گذشته [و عدم امكان تحقيق آن معلومات].
شک و شبههها به حدي بر اصول و فروع عقاید یورش برده بودند كه اوضاع امور منقلب و طبایع آنها معكوس شده بود و
بر اثر این تحوالت ،در جایی كه مظنهي طهارت و پاكی بود ،كثافت و آلودگی دیده میشد  ،و در جاي طمعكاري مشاهده
میگردید كه جاي قناعت بود ،و در جاهایی فساد فحشاء دیده میشد كه محل اميد سالمتی و صفا و آرامی بود  ،با وجود
این كه تفكر و اندیشه از شناختن سبب این تحوالت كوتاه بود ،در اولين وهله متوجه میشد كه سرچشمهي تمام این
نابسامانیها دین است و این هم موجب گردید كه اضطراب و پریشانی بر وسایل درک و فهم انسانها حاكم گشته و مردم
را هم دربارهي عقل و هم دربارهي دین به راه هرج و مرج [انارشيستی] بكشاند ،و عقيده اباحيّهها [كه دارایی و زنان را در
بين تمام مردم مشترک اعالن میكردند] و عقيدهي دهريها كه زمان را به عنوان آفریدگار در حوادث جهان مؤثر
میشمردند] در بين اقوام متعددي ظاهر گردید ،و ظهور این عقيدهها نيز بالي بزرگی بود ،كه اضافه بر سایر گرفتاريها
بدان مبتال گشتند.
ملت عرب نيز قبایلی بودند كه داراي تمایالت متضاد و تسليم دست هواپروريها گشته بودند و افتخار هر قبيلهاي منحصر
در این بود كه با قبيلهي دیگر بجنگد و خون قهرمانانش را بر زمين بریزند و زنان را اسير و اموال و دارایی آنها را غارت
كند ،و خصلت طمعكاري آنها را به محل نعرهكشیها [ميدانهاي جنگی] سوق مینمود ،و اعتقادهاي فاسد كارهاي فاسد
كارهاي بد و ناروا را در نظر آنها آراسته و دلپسند جلوه میداد ،و عربها در سبکمغزي و كمعقلی به جایی رسيده بودند
كه بتهاي خود را از شيرینی ساخته ،و می پرستيدند ،و به هنگام گرسنگی میخوردند! و در ضعف و سستی اخالق نيز به
جایی رسيده بودند ،كه دختران خود را از ننگ زنده ماندن آنها ،یا رهایی از هر هزینهي زندگی آنها ،میكشتند ،و دامن
آلودگی آنها به جایی رسيده بود ،كه با وجود آن دیگر هيچ ارزش و بهایی براي عفت و پاکدامنی باقی نمانده بود و خالصه
شيرازههاي روابط اجتماعی همهي گرههایش در ميان تمام ملتها سست گشته ،و دستاویز آن در نزد هر طایفه و گروهی
قطع شده بود.
پس آیا از مقتضيات رحمت خدا نسبت به این اقوام و ملتها نبود ،كه آنها را به وسيلهي مردي از خودشان ،تربيت نماید؟
مردي كه خدا پيام خود را به او وحی كند ،و عنایت خاص خود را به او ببخشد ،و او را با چنان نيرویی مدد دهد كه به
وسيلهي آن بتواند ،همان ابرهایی را كه بر سر تمام ملتها سایه افكندهاند ،برطرف نماید؟ بلی چنين امري تحقق یافت ،و
فقط براي خداست حكم و فرمان چه قبل از این و چه بعد از این حادثه.
در شب دوازدهم ربيع االول در «عام الفيل» ،بيستم آوریل سال  521ميالدي ،محمد پسر عبداهلل ،پسر عبدالمطلب ،پسر
هاشم قریشی در شهر مكه متولد گردید ،و با حالت یتيمی تولد یافت كه پدرش قبل از تولد او وفات كرده بود  ،و جز پنج
زندگی مادرش را نيز از دست داد  ،و جدش عبدالمطلب او را پرورش نمود ،پس از گذشت دو سال از كفالت او ،جدّش نيز
وفات كرد و بعد از او عمویش ابوطالب سرپرستیاش را به عهده گرفت .ابوطالب رادمردي بخشنده و بزرگوار بود ،امّا به
حدي تنگدست بود كه هزینهي كافی زندگی خانوادهي خود را نداشت و محمد صلى اهلل عليه وسلم مانند یكی از عموزاده
و پسر بچههاي قوم خویش بود ،به عالوهي یتيم بودن او كه هم پدر و هم مادر را از دست داده بود ،و به عالوهي فقر و
تنگ دستی كه شامل حال او و شامل حال سرپرستش ابوطالب شده بود ،و یک نفر مربی نيز وجود نداشت كه عهدهدار
تربيت و تهذیب اخالق او باشد ،و ادیبی هم نبود كه به تعليم و آموزش او توجهی مبذول دارد [و محيط زندگيش نه تنها
محيط تربيتی و آموزش نبود بلكه محيط بیفرهنگی و بدآموزي نيز بود؛ زیرا] در بين همساالنی از نوجوانان دوران جاهليت،
و در بين قبایلی كه به بتپرستی چسپيده ،و در ميان سرپرستانی كه بندهي اوهام و خویشاوندانی كه خدمتگزار بتها
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شتر و چند گوسفند و كنيزي ـ و از این كمتر نيز نقل گردیده ـ تركهاي براي او به جا نگذاشته بود ،و در ششمين سال

بودند ،زندگی میكرد ،اما با وجود همهي اینها ،چه از حيث عقل و بدن و چه از حيث ادب و فضيلت اخالقی تا آنجا رشد و
تكامل یافت كه در آغاز جوانی در شهر مكه به (امين) معروف گردید ،این تربيتی است صرفاً خدایی ،و هرگز عادت بر این
جاري نبوده است كه یتيمان فقير و بیچيز به ویژه اگر سرپرست آنها تنگدست و فقير باشد ،به چنين تربيتی آراسته
گردند [و بر اثر این تربيت خدایی] پيامبر صلى اهلل عليه وسلم در دورهي ميانسالی خالی از نقص بود و قومش داراي
نقص ،و او داراي رفعت و سرفرازي و قومش منحط و پست و او یكتاپرست و آنها بتپرست ،و او اهل صلح و صفا و آنها
اخاللگر و فتنهانگيز ،او داراي اعتقاد صحيح و آنها واهمهگرا ،و خير و نيكی در سرشت او آفریده شده در حالی كه قومش
از آن ناآگاه و از راه آن منحرف گشته بودند.
ادامه دارد ...

مصدر :سایت سنت آنالین www.Sunnatonline.com

رسول خدا؛ فرماندهی منحصر به فرد
تجربه نشان داده كه رویدادهاي روزگار آبستن رهبران سترگ و فرماندهان نام آوري بوده كه پا به عرصه گيتی نهاده و
قيادت آن را بر عهده داشته اند .در این ميان برخی فرصت قيادت را در ابتداي جوانی به دست آورده و براي برخی دیگر
این مسئوليت به تعویق افتاده است .اما پيشوایی و رهبري منجی عالم بشریت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی -صلی
اهلل عليه وسلم -كامال با رهبري دیگر سردمداران و رهبران جهان متفاوت بوده و غيرقابل مقایسه است.
آنحضرت -صلی اهلل عليه وسلم -از نظر فطري داراي صفات وهبی در زمينه قيادت بوده اند و خداوند متعال ایشان را
شایستگی و لياقت پيشوایی مسلمين را داده بود كه رویدادهاي زمان هيچ نقشی در شكوفایی خالقيتهاي فرماندهی وي
نداشته است .به طور مثال هنگامی كه واقعه "حرب فجار" رخ داد -جنگی كه یک سوي آن قریش همان قبيله اي كه رسول
خدا به آن منتسب است قرار گرفته بود و در طرف دیگر آن یكی از قبایل عرب قرار داشت -پس چرا این خالقيتهاي
فرماندهی در آنجا هویدا نگردید؟ حال آنكه پيامبر خدا در عنفوان جوانی بود و فقط نقش یک سرباز عادي را ایفا نمود با
وجودي كه در ميان قریش در چنين سنی فرماندهان زیادي وجود داشت .چرا این ویژگیها در زمانی كه اصحاب وي
بدترین شكنجه هارا می چشيدند نمودار نگردید؟
آري ،قيادت پيامبر خدا در سن  51سالگی آغاز گردید،آن هم به بهترین شكل ممكن ،چرا كه این یک رسالت معيّن و ویژه
از جانب پروردگار بود .به تعبير دیگر خداوند متعال وي را از مبارزه هاي جنگی ،بازيهاي سياسی ،رقابتهاي تنگاتنگ و...
كه بقيه فرماندهان دنيا به آن نياز دارند ،بی نياز ساخته بود.
تجربه هایی كه در جوانی به آن دست می یابد رشد و نمو می كند و بعد در هر ميدانی می خواهد صالحيتهاي خود را با
تالش متناوب و رقابتهاي تنگاتنگ به رخ دیگران بكشد تا از این راه به مقام دلخواهش دست یابد.
آیا شما فكر می كنيد كه ناپلئون  02ساله كه ایتاليا را به زانو نشاند بدون سابقه جنگی و بدون تجربه بوده است؟
خير .او ابتدا وارد دانشكده جنگی شد و سپس به عنوان افسر توپخانه از آنجا فارغ التحصيل شد ،سپس از تجربه هاي
نظامی معاصر استفاده نموده و آنها را عملی اجرا می كرد و پس از آن در سن 05سالگی به سمت سرلشكري درآمد و در
سال 1265توانست اغتشاشگران را در پاریس سركوب كند و پس از آن توانست قيادت ارتش فرانسه در ایتاليا را بر عهده
گيرد .به همين ترتيب اگر به دیگر فرماندهان بنگریم به طورمثال "هيتلر"" ،چرچيل"" ،تيتو"و "استالين" و حتی
"چنگيزخان" همه به این شكل بوده اند؛ چنگيزخان از 11سالگی تا 15سالگی (یعنی به مدت چهل سال از عمرش را) در
جنگها سپري كرده است و كشورگشایی او ناگهانی نبوده است.

صفحه117

همان طوركه اشاره گردید در دنيا معموال استعدادهاي یک فرمانده از كوچكی در وجود وي مشخص می شود و سپس با

بی تردید قيادت این فرماندهان و كشورگشایانِ مقام طلب با رهبري و قيادت نبوي -صلی اهلل عليه وسلم -به هيچ وجه
قابل مقایسه نيست ،زیرا پيامبر خدا -صلی اهلل عليه وسلم ،-نبی رحمت و عطوفت بوده اند ،در حالی كه كشورگشایان
دنياطلب در راه رسيدن به اهداف و آرمانهاي خود ميليونها نفر را از دم تيغ گذرانده اند .به عنوان نمونه چنگيزخان
16ميليون نفر را فقط در چين كشت .عالمه ابوالحسن علی ندوي -رحمه اهلل -می فرماید :تمامی جنگهایی كه در صدر
اسالم رخ داده واقعی ترین و درست ترین رویدادهایی است كه تاریخ به خود دیده است و از لحاظ خونریزي و تلفات
جانی در كمترین درجه قراردارند .این جنگها در راستاي مصلحت عمومی ،خير مشترک و خوشبختی همگانی بوده اند و
آمار كشته شدگان دو طرف (مسلمان و كافر) در تمام غزوات و سرایا و جنگهایی كه از سال دوم هجري شروع شده و تا
سال نهم ادامه یافته ،بيش از  1216نفر نيست؛ از این تعداد  056نفر مسلمان و  256كافر بودند .این در حالی است كه
فقط شمار زخمیهاي جنگ جهانی اول بالغ بر01ميليون نفر بوده و نزدیک به 2ميليون نفر نيز در این جنگ كشته شده اند.
"مستر مكستن" ،عضو پارلمان انگلستان ارزیابی كرده كه در جنگ جهانی دوم ( )1616حدود 52ميليون نفر مجروح
شدند .هزینه كشتن هر فرد در جنگ جهانی اول ده هزار جنيه (یک مليون تومان) بود و در كل هزینه جنگ جهانی اول
بالغ 12ميليارد جنيه (122ميليارد تومان) و هزینه هاي جنگ جهانی دوم در هر یک ساعت یک ميليون جنيه بوده است.
نمونه دیگر رأفت و رحمت و برتري پيشوایی پيامبرخدا -صلی اهلل عليه وسلم -دررفتار ایشان با اسيران هویدا می گردد .در
اینجا مقایسه كوتاهی در این مورد خواهيم داشت.
"رمضان الوند" در كتاب خود نمونه اي از رفتار آلمانیها با اسيران جنگی را چنين به تصویر كشيده است :صدها هزار اسير
به سبب گرسنگی و امراض گوناگون طعم مرگ را چشيدند .سپهبد "كيتال" پيشنهاد كرد كه اسيران را با آهن داغ دهند.
همچنين سپهبد "نون مانستين" دستور داده بود كه هيچ نوع غذایی به اسيران داده نشود .او غذا دادن به اسيران را كاري
پست و مایه حقارت می دانست.
فرماندهان و كشورگشای ان دنياطلب هر فكري به ذهن آنها می رسيد بر سر اسيران جنگی اعمال می كردند .كارهاي
سنگين و طاقت فرسا را به دوش آنها می كشيدند .قلعه هاي محكم كه هم اكنون به ثبت آثار باستانی گردیده اند ،ساختة
دست همين اسيران بوده است .چه بسا اسيران را براي شادكامی فرماندهان در پيش روي آنها همانند مار و كژدم سر می
بریدند و گاها آنها را طعمة درندگان می كردند،تا كشورگشایان با دیدن رنج و درد آنها احساس لذت كنند.
اما پيامبر خدا -صلی اهلل عليه وسلم -آمد تا این پدیدة شوم را به تدریج از بين برده و بساط این عمل شنيع را برچيند.
آنحضرت -صلی اهلل عليه وسلم -اگر چه از مبارزان وسربازان گروه مقابل (كفار) اسير می گرفت ،اما چنان قوانين و
ضوابطی براي آنها تصویب نموده بود كه در طول تاریخ قبل و بعد از آن ،بی نظير بودند .به طورمثال به لشكریانش توصيه
می نمود تا با اسراء به عنوان برادر و یک انسان همنوع معامله صورت گيرد ،چه بسا اسيرانی را در مقابل سوادآموزي به
یارانش آزاد می نمود و برخی را با فدیه آزاد می كرد.
پيامبر خدا -صلی اهلل عليه وسلم -با فرماندهان شكست خورده چه معامله اي می كرد؟ هنگامی كه مكه را فتح كرد و
آیا آنها را دستگير كرد؟
آیا آنها را اعدام كرد؟
آیا آنها را سوزاند؟
آیا به آنها توهين كرد؟
و یا حتی همانند مجرم جنگی آنها را به پاي ميز محاكمه كشاند؟
خير ،بلكه آن حضرت  -صلی اهلل عليه وسلم -در مورد "ابوسفيان" ،كه تا آن زمان بزرگترین دشمن سياسی اسالم
محسوب می شد ،چنين فرمود« :من دخل دار أبی سفيان فهو آمن» (هر كس كه در منزل ابوسفيان برود در امان است).
منزل كسی كه مقر فرماندهان قریش بود و از آنجا عليه آنحضرت -صلی اهلل عليه وسلم -توطئه چينی و نقشه می كشيدند،
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فاتحانه وارد مكه شد ،با سران قریش ،كه در طول این مدت با او جنگيده بودند -چكار كرد؟

اما امروز با ورود فاتحانه محمد امين -صلی اهلل عليه وسلم -به سراي بخشش و كرامت تبدیل گردیده است و هر مجرمی
كه مرتكب هر نوع جرمی گشته بود با ورود در آن منزل ایمن می گشت.
این جستار كوتاه را با سخنی از اندیشمند قرن بيستم عالمه ابوالحسن علی ندوي -رحمه اهلل -به پایان می رسانيم.
پيش از ظهور پيامبر -صلی اهلل عليه وسلم -جامعه بشري نشاط مردانگی و بخشایندگی را در زندگی و در تمام امور
ایجابی و سلبی خویش از دست داده بود .جامعه اي خسته و توأم با خفقان بود .بدون نشاط و دلگرمی طبق خواست امراء
به ميدان جنگ كشانده می شد و هنوز جنگ را تمام نكرده و به هدف نرسيده بود كه صلح بر وي تحميل می شد .در این
جامعه مردان بی اراده و بی عاطفه و بی وجدان ،به فداكاري ،ایثار ،تحمل مشكالت ،دست و پنجه نرم كردن با سختی ها
واداشته می شدند؛ نه آنان رهبرانشان را دوست داشتند و نه رهبران آنها را .مجبور بودند از كسانی فرمانبرداري كنند كه
قلبا آنها را دوست ندارند و جان و مالشان را فداي كسانی كنند كه قلبا ازآنان متنفرند.
شعله آتش دل ها به خاموشی گرایيده بود و احساسات و عواطف مرده بودند .مردم نفاق ،ریا و مكر را پيشة خویش كرده
بودند و در نهایت ذلت و تحمل ظلم و خواري خو گرفته بودند.
عاطفه قوي ،یعنی عشق ،كه اغلب در طول تاریخ موجب بروزعجایب روزگار و آثار ماندگار می شد ،قرنها بود كه سرگردان
و از كار افتاده بود و كسی نبود كه آن را به كار بندد و محصولی از آن به دست آورد .این چيز در البالي رنگهاي زیبا و
مظاهر فانی و فریبند ه كه در گذشته و حال مورد توجه شعراء بوده است ضایع و تباه شده بود.
در این جامعه ستمدیده و سرگردان رسول خدا -صلی اهلل عليه وسلم -به پا خاست ،قيد و بند آن را گشود و سپس به مثابة
روح و روان و چشم و قلب آن جامعه تلقی شد .او انسانی بود كه خداوند واالترین صفات جمال و كمال و نهایی ترین
مفاهيم حُسن و احسان را به وي عنایت فرموده بود .هر كس ناگهانی او را می دید از هيبتش لرزه بر اندام می شد و چون
دمی با او مجالست می كرد ،آرام گرفته و ازمحبتش سير نمی شد .توصيف كننده اش چنين می گوید« :قبل و بعد از او
هرگز مانند او را ندی ده ام؛ چون عشق راستين به سوي او روان شد ،درست همان گونه كه آب به سوي سراشيبی روان می
شود .دلها و روانها به سوي او چون آهن به سوي مغناطيس جذب گردید .گویا این قلبها و روانها از قبل در انتظار
چنين فردي بودند .مردان امتش به گونه اي به وي عشق می ورزیدند و به گونه اي از وي اطاعت می كردند كه نظيرش در
تاریخ عشاق و دلدادگان نگذشته است.
از محبتهاي نادر و خودگذشتگی در راه اطاعت از او و ترجيح وي بر جان ،اهل ،مال و فرزند مواردي پدید اورده است كه
نه در گذشته چنين شده است و نه در آینده چنين خواهد شد.
منابع
1ـ الحرب العالمية الثانية ،رمضان الوند ،صص150-151 :
 -0كندوكاي در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان ،ص 085:و ص151-150

چرا رسول خدا(ص) را دوست میداریم
احمد نصيب
آن حضرت(ص)به صفاتی بسعالی آراسته بود ،پروردگارش او را نيكو و خوب پرورش نمود و او را ادب آموخت.خداوند
متعال در این باره خطاب به آن حضرت (ص) فرمود ﴿ :انک لعلی خلق عظيم ﴾ به راستی تو بر اخالق بسعظيم و بزرگی
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هستی .و همين خصلتها بود كه مردمان را به او نزدیک گردانيد و محبت او را در دلها جاي داد ،و خوي و طبيعت سركش
قومش را پس از نفرت و بيزاري رام او كرد...
محبت ما به رسول خدا (ص) دالیل و سببهاي فراوانی دارد.
دليل اول :این كه خداي عزوجل دوستی و پيروي از پيامبر گرامی را بر ما واجب و آن دو را با محبت و اطاعت خود همردیف
گردانيد قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ٰ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رةحِيمٌ (11آل عمران)
دليل دوم :این كه خداي تعالی پيامبر (ص) را دوست دارد و او را از ميان بندگانش براي مأموریت و رسالتش برگزید و هم
او را بر همه آفریدههایش برتري داد ،آنگونه كه صاحب كتاب الجوهره (در مبحث توحيد) گفته است:
وَأَفْضَلُ الخَلْقِ عَلَى اإلِطْالقِ
نَبِيُّنَا فَمِلْ عَنِ الشِّقَاقِ
بزرگترین و بهترین آفریده بدون هيچ شكی پيامبر(ص) میباشد ،پس از مخالفت و
ستيزه در این مورد پرهيز كن.
به تحقيق ثابت شده است كه خدا هرگاه بندهاي را دوست بدارد محبت و پذیرش و
مقبوليت او را نزد ساكنان زمين و آسمانی پدیدار میكند.
از ابوهریره(رض) روایت است كه پيامبر (ص) فرمود« :إِذَا أَحَبة اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِیلَ
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ فُالَنًا ،فَأَحِبةهُ .فَيُحِبُّهُ جِبْرِیلُ ،فَيُنَادِى جِبْرِیلُ فِى أَهْلِ السةمَاءِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ فُالَنًا ،فَأَحِبُّوهُ .فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السةمَاءِ ،ثُمة
یُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى أَهْلِ األَرْضِ(مسلم و بخاري).
«هرگاه خداوند بندهاي را دوست بدارد ،جبریل را فرا میخواند كه خداوند فالن را دارد ،پس اي جبرئيل او را دوست بدار،
پس جبرئيل او را دوست میدارد و جبرئيل مردمان آسمان را صدا میكند كه به راستی خداوند فالن را دوست دارد ،پس او
را دوست بدارید ،سپس مقبوليت او در خاطر مردم زمين نهاده میشود».
وقتی براي یک فرد عادي وضعيت چنين است ،پس در نظر بياورید كه نسبت به رسول خدا(ص) چگونه باشد؟ پس بدون
تردید محبت پيامبر(ص) واجب است ،و این محبت در دلهاي مؤمنين و غير ایشان ثابت است و جاي دارد .ترمذي از
حدیث سعد و ابوهریره روایت كرده است كه پيامبر (ص) فرمود« :إِذَا أَحَبة اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِیلَ إِنِّى قَدْ أَحْبَبْتُ فُالَنًا فَأَحِبةهُ
قَالَ فَيُنَادِى فِى السةمَاءِ ثُمة تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبةةُ فِى أَهْلِ األَرْضِ فَذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا
نَادَى جِبْرِیلَ إِنِّى قَدْ أَبْغَضْتُ فُالَنًا فَيُنَادِى فِى السةمَاءِ ثُمة تَنْزِلُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى األَرْضِ»(ترمذي)« .وقتی خداوند بندهاي را
دوست بدارد جبرئيل را ندا دردهد كه همانا فالن را دوست دارم پس او را دوست بدار ،در نتيجه جبرئيل مردمان آسمان را
ندا میدهد ،سپس محبت او در ميان اهل زمين نازل میشود .پس آن معنی فرموده خداي تعالی است كه به زودي خداوند
رحمان براي آنان محبتی در دلها قرار میدهد ،و هنگامی كه خداوند از بندهاي خشمگين شود ،جبریل را فرا خواند كه همانا
من از فالن بيزارم و بر او خشم گرفته ام ،پس جبرئيل در ميان اهل آسمان ندا میدهد ،سپس كينه و تنفر از او در ميان اهل
دليل سوم :به سبب مهر و رحمت او بر امتش میباشد و هم به سبب عالقه و حرص شدید پيامبر بر هدایت و نجات و
راهنمایی امتش از آتش دوزخ ،و اینها صفات ثابت و هميشگی آن حضرت است .و خداوند در بيان این اوصاف میفرماید:
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رةحِيمٌ
قطعاً براي شما پيامبري از خودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد ،به (هدایت) شما حریص و نسبت به
مؤمنان دلسوز و مهربان است
بيان رحمت و مهربانی پيامبر(ص) نسبت به امتش بيشتر از آن است كه به شمار آید.
دليل چهارم :این كه دین و شریعت و تعليم و راهنمائیهاي پيامبر (ص) بهترین و نيكوترین شرایع و تعاليم و
راهنمائی هاست .پيوسته ميل داشت تا در همه چيز بر امتش آسان گيرد و از صفات آن حضرت (ص) این كه از ميان دو امر
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زمين نازل میگردد.

آسانترین را برمیگزید به شرط آنكه گناه و ناروا نمیبود.
و به یقين دستور فرموده است به ما كه در كارهايمان از سختگيري بر همدیگر بپرهيزیم و بر هم آسان گيریم و از
سخنان آن حضرت است كه «یَسِّرُوا وَال تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَال تُنَفِّرُوا» نسبت به هم آسان گيرید و سخت نگيرید ،و
بخشندگی و رحمت خداوند را مژده دهيد و مردم را از خشم الهی نترسانيد و مردم را از دین بيزار نكنيد.
دليل پنجم :به سبب مهربانی و دلسوزي و خوشرویی و بخشندهبودن و گذشت و بزرگواري پيامبر(ص) او را دوست
میداریم.
از جمله عطوفت و مهربان ی آن حضرت (ص) آن است كه دعوتش را تا روز رستاخيز ذخيره كرده و به تأخير انداخته است تا
این كه در سختترین وقتها و شدیدترین تنگناهاي روز قيامت شفيع امتش گردد.
از ابوهریره (رض) روایت است كه پيامبر(ص) فرمود :هر پيغمبري را دعوتی مستجاب و پذیرفته است ،پس هر پيغمبري
در بهره مندي از دعوتش شتاب و تعجيل كرده است ،اما من دعوتم را براي شفاعت امتم در روز قيامت نگاه داشتهام تا به
خواست خدا هركس از امتم كه بميرد و با خدا انباز و شریک نگيرد ،از دعوتم بهرهمند آید.
و باز از جمله مهربانی و عطوفت آن حضرت(ص)آن است كه هميشه براي امتش دعاي خير میكرد و به حال و وضعيت
ایشان توجه مینمود و از خداي توانا میخواست تا راه خطا را بر آنها ببندد و تالش و كوشششان را موفق گرداند تا این
كه رضاي خدا را به دست آورند و از خشم و غضب او به دور باشند.
حضرت رسول (ص) اگر در نماز گریه كودک را میشنيد ،نمازش را زودتر به پایان میبُرد.
زمانی كه پيامبر (ص) در حال سجده بود حسن(رض) وارد شد و بر دوشش نشست و پيامبر تأخير كرد و از سجده
برنخاست ،تا این كه حسن(رض) از دوش او پایين آمد .همين كه نمازش را تمام كرد ،یكی از یارانش به او گفت:
سجدهات را طوالنی كردي ،پيامبر (ص) فرمود« :إِنَّ ابْنِی ارْتَحَلَنِى فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ» «چون پسرم (حسن) روي دوشم
بود ،دوست نداشتم او را وادار كنم زودتر از دوشم پایين آید».
فقط همين بس هنگامی كه خدا او را بر قریش پيروز كرد و یاریش نمود و فاتحانه و یپروزمندانه وارد مكه شد ،سرمست
پيروزي نشد و پيروزي او را مستبد و خودراي نكرد ،بلكه روي شترش سرش را در برابر عظمت و لطف الهی فرود آورد و
كلمه جاودانه اش را بر زبان راند و فرمود :اي قریش! چه میبينيد و چه میاندیشيد كه من آن را دربارة شما انجام دهم،
گفتند :در مورد ما نيكی كنيد مانند برادري بخشانيده و برادرزادهاي كریم و بزرگ ،حضرتش فرمود :بروید ،شما آزاد و در
امانيد.
چه زیباست عفو و بخشش در هنگام قدرت و توانایی! چه مقدار عظيم و بزرگ است این نفس و جان كه بر هر شرف و
عظمتی برتري دارد و بر كينه و انتقام غلبه كرد و پيروز گشت و همه خوشیهاي دنيا را كنار گذاشت ،و در بزرگواري و
شرف به باالتر از آنچه انسان به آن دست یابد رسيد.
دليل ششم :به سبب همنشينی و معاشرت نيک و كمال ادبش و اخالق پسندیده اش با مردمان مختلف ،و اما در حُسن
آن در توان و درک هيچكس نيست ،و در این مورد فرموده پروردگارش را به اثبات رسانيد﴿ :انک لعلی خلق عظيم) به
راستی تو بر اخالق بسعظيم و بزرگی هستی.
سرور ما حضرت علی (رض) گفته است :پيامبر (ص) بلندهمتتر از همه مردم بود و بيشتر از همه مردم پذیراي سخن
دیگران بود ،و در سخن راستگوترین مردمان بود ،و در خوي و منش مهربانترین و در معاشرت با مردمان گرامیترین
ایشان بود.
یارانش را دوست میداشت و از آنان بيزار نبود ،و بزرگ هر قومی را گرامی میداشت و او را بر آنان مهتر میگردانيد و از
مردمان پرهيز میكرد و خود را از آنان حفظ می نمود ،بدون آن كه خوشرویی و خوي نيكش را از ایشان دریغ دارد ،و از حال
و وضع یارانش جستجو مینمود و حق و سهم هریک از همنشينانش را در جاي خود رعایت میكرد ،و همشنين او هرگز
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معاشرت و نيكی اخالق و كمال ادب و خوشرویی و خوشخوئيش با همه مردمان به غایت و حدي رسيده است كه دریافت

گمان نمیكرد كسی نزد پيامبر(ص)گرامیتر از او باشد.
هميشه آن حضرت(ص)شادمان و گشادهروي و نرمخوي و آرام بود ،تندخو و سختدل نبود صدایش را بلند نمیكرد و
سخنان زشت بر زبان نمیراند ،عيبجوي و مداح نبود ،و از آنچه بدان رغبت نداشت غفلت میورزید و بدان توجه
نمینمود؛ و دعوت و هدیه دیگران را میپذیرفت و پاداش آن را هم میداد.
با یارانش شوخی و مزاح میكرد و با آنان همنشينی و گفتگو مینمود و دعوت همه را از آزاد و بنده گرفته تا كنيز و
تهيدست و مسكين میپذیرفت ،عذر و پوزش دیگران را قبول میفرمود و از بيماران در دورترین نقطه شهر مدینه عيادت
میكرد.
و به هركس میرسيد ابتدا سالم میكرد ،و در مصافحه و احوالپرسی با یارانش پيشدستی مینمود و هركه را كه بر او وارد
میشد گرامی میداشت ،و چه بسا ردایش را بر او میگسترد و او را بر خود ترجيح میداد ،و اگر ميهمان – به خاطر ادب –
خودداري میكرد ،خود برآن مینشست .یارانش را با كنيه و لقب نام میبرد ،و به خاطر بزرگداشت ایشان با نامهایی
ایشان را فرا میخواند كه خوشایندشان بود ،سخن كسی را قطع نمیكرد.
 مبادا آن شخص سخنش را ناتمام بگذارد – تا زمانی كه آن شخص سخنش را به پایان میبرد یا از آنجا برمیخواست.و با این كه هنوز قرآن بر او نازل نشده بود حتی پيش از آن كه به پيغمبري برگزیده شود و مردمان را به راه خدا فرا خواند
بيشتر از هركس لبخند بر لب داشت ،درونش از همه مردمان پاکتر و وجودش از همه شریفتر و بزرگوارتر بود.
دليل هفتم :به خاطر وفاداریش در حُسن عهد و پيمان و به پایانبردن و انجامدادن وعدههایش.
عبداهلل بن ابی الحمساء گفت :پيش از بعثت با پيامبر (ص) داد و ستد كردم و مقداري از طلبم پيش او مانده بود و با او قرار
گذاشتم كه در همان محل خرید براي وصول مطالبه نزد او آیم ،پس فراموش كردم به آن محل بروم ،پس از سه روز یادم
آمد ،به آنج ا رفتم و با شگفتی دیدم كه پيامبر در آنجا منتظر است ،پس فرمود :اي جوان! به راستی مرا به زحمت و درد سر
انداختی كه مدت  1روز است در اینجا منتظر تو میباشم.
انس (رض) گفت :هرگاه براي پيامبر هدیه میآوردند میفرمود :آن را به خانه فالن زن ببر ،زیرا وي در زمان حيات خدیجه
پيش ما میآمد و دوست خدیجه بود ،و به راستی خدیجه را دوست میداشت.
وقتی نمایندگان نجاشی به مدینه آمدند ،آن حضرت (ص) شخصاً از ایشان پذیرایی میكرد ،یارانش به او گفتند :ما كارهاي
شما و پذیرایی از مهمانان را انجام میدهيم ،آن حضرت (ص) فرمود :دوست میدارم خودم از آنان پذیرایی نمایم ،زیرا
آنان یاران ما را در حبشه گرامی داشتند.
خالصه كالم این كه آن حضرت(ص)به صفاتی بسعالی آراسته بود ،پروردگارش او را نيكو و خوب پرورش نمود و او را ادب
آموخت.
خداوند متعال در این باره خطاب به آن حضرت (ص) فرمود ﴿ :انک لعلی خلق عظيم ﴾ به راستی تو بر اخالق بسعظيم و
بزرگی هستی .و همين خصلتها بود كه مردمان را به او نزدیک گردانيد و محبت او را در دلها جاي داد ،و خوي و طبيعت
دوستدار اسالم شوند ،به گونهاي كه خود و ثروت و هرچه داشتند در راه اسالم فدا كردند.
هرگاه برخی از این صفات پسندیده در انسانی موجود باشد ،محبت و تمجيد و تقدیر دیگران را نسبت به خود
برمیانگيزاند ،چه برسد به آن حضرت (ص) كه به تمام خصلتهاي نيک و منشهاي عالی و كاملترین آنها آراسته بوده
است.
پس بر هر مسلمانی الزم و واجب آید كه پيامبر (ص) را دوست بدارد ،و نيز واجب و الزم است همه كسانی را كه پيامبر
ایشان را دوست دارد ،دوست بدارد .زیرا دوستِ دوست ،محبوب و گرامی است.
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سركش قومش را پس از نفرت و بيزاري رام او كرد و آن ان را واداشت تا گروه گروه به دین اسالم بگرایند و یارو یاور و
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ویژگیهاي پيامبر(ص)
دكتر مصطفی سباعی/مترجم :محسن شيخی
با مردم همچون پيامبري بزرگوار و رهبري محبوب و متواضع رفتار می كرد ،بزرگواري كه بزرگيش از اخالق و رفتارش بود
نه از جاه و مقام و نفوذش .هميشه و در تمام مراحل دعوتش پيامبري متواضع بود ،چه هنگامی كه مورد ظلم و ستم قرار
گرفته بود و چه بعد از غلبه و پيروزي و چه درزمانی كه تنها بود ،و چه در وقت مشكالت و سختی ها و چه در قله افتخار و
پيروزي حتی بعد از این كه بر جزیرة العرب غلبه یافت و همه از او فرمانبرداري می كردند...
ویژگی هاي اخالقی پيامبر(ص)
درباره ویژگی هاي ایشان گفته اند :ظاهري تابناک و چهره اي نورانی داشت،
داراي نوري بود كه وي را برتري می بخشيد ،گام هایش در حد نياز بود و
آرام و با وقار با قدم هاي استوار راه می رفت ،چشمانش را پایين می انداخت
و به زمين بيشتر ازآسمان خيره می شد .وقتی با كسی روبرو می شد در
سالم كردن از او پيشی می گرفت ،بدون نياز صحبت نمی كرد ،سخنش را با
نام خدا آغاز و با نام خدا به پایان می برد ،سخنانش شمرده شمرده و قاطع
بود و در سخنانش گزاف و نقصان راه نداشت ،فصيح و بليغ صحبت می كرد،
بيهوده و یاوه نمی گفت و بی فایده لب به سخن نمی گشود ،هرگز از غذایی
بدگویی نمی كرد و هيچ وقت به خاطر امور دنيا و یا بخاطر شخص خودش
خشمگين نمی شد و به خاطر خودش انتقام نمی گرفت ،وقتی خوشحال بود
چشمانش را پایين می انداخت و خنده هایش تبسم بود.
نيكو منظر ترین ،زیبا روي ترین ،بخشنده ترین و جوان مرد ترین مردمان بود ،در بخشش از فقر نمی هراسيد و هرگز از
وي چيزي طلب نشد كه جواب رد دهد و هرگز در بين دو امر مخيّر نشد مگر اینكه آسانترین آن دو را برمی گزید ،البته در
صورتی كه نافرمانی خدا درآن نبود.
حضرت علی(رض) در توصيف پيامبر(ص) می گوید :هركه وي را ناگهان می دید دچار ترس می شد و هركس با او آشنا می
شد دوستش می داشت.
زندگی شخصی پيامبر(ص)
در پوشيدن لباس و انتخاب غذا سخت نمی گرفت ،هر لباسی كه برایش دست می داد می پوشيد ،بيشتر از لباس معمول
مردم استفاده می نمود .اما در صورت نياز براي استقبال هيئت ها یا به مناسبت عيد لباس خوب و مناسب می پوشيد .از هر
خوراكی كه موجود بود می خورد .اگر گوشت و شيرینی بود تناول می كرد و یا اگرتنها نان و روغن یا سركه بود از خوردن
آنها امتناع نمی كرد و اگر هم خوراكی پيدا نمی شد گرسنه می خوابيد و چه بسا از شدت گرسنگی سنگی بر شكمش می
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حضرت عایشه رضی اهلل عنها می گوید :اخالقش قرآن بود.

بست .براي خواب هم از تشكی چرمی كه ليف خرما درآن بود؛ استفاده می نمود ،بر روي حصيري می نشست و چه بسا
براي خوابيدن هم به آن بسنده می كرد.
زندگی پيامبر(ص) در منزل
در هم نشينی و هم صحبتی با همسرانش شيرین سخن بود ،با آنان بسيار گفت وگو می كرد ،اخالق و منش آنان را می
پذیرفت و حساسيت و روحيه خاص آنان را در نظر می گرفت و می فرمود« :خيركم خيركم لِأَهله».
{بهترین شما كسی است كه با خانواده اش بهترین باشد}.
حضرت عایشه رضی اهلل عنها می گوید :هيچ وقت خانواده محمد(ص) دو روز متوالی از نان گندمين سير نشدند ،گاهی یک
ماه و گاهی دو ماه می گذشت اما در خانه ي ما آتش روشن نمی شد و خوراک ما تنها آب و خرما بود.
انس(رض) می گوید :رسول خدا(ص) زرهش را درگرو می گذاشت تا مقداري جو براي خوراک خانواده اش تهيه كند.
كاركردن پيامبر (ص) در منزل
ازحضرت عایشه رضی اهلل عنها درباره ي كار پيامبر در خانه پرسيدند :پيامبر(ص) درخانه چه كارهایی را انجام می داد؟
گفت :پيامبر انسانی همچون دیگر انسانها بود ،كفش هاي خود راتعميرمی كرد ،لباس خود رامی دوخت ،گوسفند خود رامی
دوشيد كارهایی كه یک مرد در خانه انجام می دهد ایشان نيز انجام می داد و هنگامی كه وقت نماز فرا می رسيد از خانه
بيرون می رفت.
رفتار پيامبر (ص) با یارانش
انس خادم رسول اهلل(ص) می گوید :ده سال براي پيامبرخدا(ص) خدمت كردم هرگز نگفتند :آه از دست تو و هرگز به
خاطر كاري كه كرده بودم ،نگفتند :چرا چنين كرده اي؟ و هيچ وقت درباره كاري كه انجام ندادم از من سوال نكرد كه چرا
انجام نداده اي؟ و در پرداخت مزد هيچ گاه ستمی روا نمی داشت.
حضرت عایشه رضی اهلل عنها می گوید :پيامبرخدا (ص)هيچگاه با زیر دستان خویش به تندي رفتار نمی كردند و هيچ وقت
زنان و خدمتكاران خودشان را تنبيه نكردند.
ابوهر یره (رض)نقل می كند كه :بارسول خدا(ص) به بازار رفتيم تا شلواري بخرد ،فروشنده خواست دستان پيامبر را ببوسد
ولی پيامبر دستش را عقب كشيد و او را از كارش منع كرد و فرمود( :این كار را عجم ها در مقابل پادشاهانشان انجام می
دهند ،من پادشاه نيستم ،من مردي از ميان شما هستم) شلوار را برداشت .من خواستم آن را براي پيامبر بردارم ولی اجازه
نداد و فرمود :براي حمل هر چيزي صاحبش سزاوارتراست.
پيامبرخدا(ص) یک بار با گروهی در سفري بودند؛ وقت غذا فرا رسيد ،خواستند تا گوسفندي براي خوراكشان آماده كنند،
پيامبر(ص) نيز فرمودند من هم هيزم جمع می كنم ،گفتند اي رسول خدا ،ما كار تو را هم انجام می دهيم .فرمود :می دانم
شما كار من را هم انجام می دهيد ولی من دوست ندارم خودم را از شما جدا كنم؛ زیرا خداوند دوست ندارد هيچكدام از
بندگان او خود را از همراهانش جدا كند.
یكی از عادات حضرت محمد (ص) این بود كه عذر خطا كار را می پذیرفت و هيچ كس را با نام ولقبی كه بدش می آمد
صدا نمی زد .اگر از كسی ناشایستی می دید یا می شنيد بدون اینكه نام اورا بياورد می فرمود :حال كسانی كه چنين كنند
چگونه است؟
وهم چنين پيامبر خدا (ص) دوست نداشت كسی به خاطر او از جایش برخيزد ،هرجا كه خالی بود می نشست ،به بازار
ميرفت و مردم را به امانتداري سفارش می نمود و آنان را از فریب و خيانت در معامله باز می داشت.
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یكی از آنان گفت :سربریدنش با من! دیگري گفت من هم پوستش رامی كنم .سوّمی هم گفت :پختنش هم با من.

یكی دیگر از عاداتش این بود با هركس كه در مجلس ایشان حضور می یافت چنان شاد و خنده رو بود كه تصور می كرد
محبوبترین فرد پيش پيامبر است .در امور سياسی و جنگ و امور دنيا با صاحب نظران مشورت می كرد و به نظراتشان
گوش می داد ،اگرچه با آن مخالف هم بود.
خشيت و عبادت پيامبر(ص)
حضرت محمد (ص) مراقبت و نظارت خدا را بسيار احساس می كرد و ترس الهی در دل مباركشان بسيار نمو داشت.
ایشان بيشتر اوقات خویش را به عبادت اهلل سپري می نمود ،شب ها بيدار و درحال ركوع و سجده بود .عایشه صدیقه
رضی اهلل عنها در این باره به او می گوید :چرا این همه عبادت می كنی در حالی كه خداوند گناهان پيشين و پسين را براي
تو آمرزیده است؟ در پاسخ می فرماید :آیا بنده سپاسگذاري نباشم؟
حضرت محمد (ص) خدا را بسيار یاد می كرد ،خوردن ،نوشيدن ،نشستن ،برخواستن و شروع تمام كارهایش با نام خدا بود
و هرگز از راز و نياز با خدا خسته نمی شد .نمونه هاي زیر از جمله دعاهاي ایشان است:
«اللَّهُمة إِنّی أعوذ بِکَ مِن عِلمٍ ال یَنفَعُ وعَمَلٍ الیُرفَع ودُعاءٍ الیُسمَع»
پروردگارا! از علمی كه بهره نرساند و از عملی كه پذیرفته نشود و ازدعایی كه مستجاب نگردد به تو پناه می برم.
«اللّهُمة إِنّی أسألُکَ مِن الخَير كُلِّهِ ،ما عَلِمتُ مِنهُ ومَا لم أعلَمُ وأعوذُ بِکَ مِن الشَّرِّ كُلِّه ،مَا عَلِمتُ مِنهُ وَمَا لَم أعلَم».
پروردگارا! من هر خيري را از تو طلب می كنم ،چه آن چه كه می دانم و چه آنچه كه نمی دانم و پروردگارا از هر شري به تو
پناه می برم ،چه آنچه كه خود می دانم و چه آنچه كه خود نمی دانم.
«اللَّهُمة إِنّی أعوذ بِکَ مِن زَوالِ نِعمَتِکَ وتَحَوُّلِ عافِيَتِکَ وفجاءَةِ نَقمَتِکَ وجَميعِ سَخَطک».
پروردگارا! از نيست شدن نعمتت و دگرگونی عافيتت و عذاب ناگهانی ات و همه خشمت به تو پناه می برم.
«اللّهُمة إِنِّی أعُوذ بِکَ مِن مُنكرَاتِ األخالقِ واألَعمَالِ وَاألهوَاءِ واالدواء».
پروردگارا! از اخالق زشت ،كردار نا پسند ،هواي نفس و درد و رنج ناگوار به تو پناه می برم.
توجه پيامبر (ص) به ورزش و بهداشت
پيامبر (ص) درونی پاک داشت و به روي زندگی می خندید .باحضرت عایشه رضی اهلل عنها مسابقه می داد ،با (ركانه)
كشتی می گرفت ،بازي حبشيان را در جشنهایشان تماشا می كرد .به لباس و بهداشت شخصی خود هم خيلی توجه می
كرد ،بسيار استحمام می نمود و خود را معطر می كرد ،اگر از راهی می گذشت مردم از بوي خوش او می فهميدند كه پيامبر
(ص)از آنجا گذشت ه است و اگركسی با ایشان دست می داد بوي خوش او را تا مدتی بر دستان خود احساس می كرد.
مزاح و شوخی پيامبر(ص)
پيامبر (ص) شوخی سالم را دوست می داشت و به لطيفه زیبا می خندید و با یارانش شوخی می كرد ،ولی شوخيش راستی
پيرزنی از انصار پيش پيامبر (ص) آمد و گفت :دعا كن كه خداوند مرا بيامرزد.
پيامبرفرمود :مگر نمی دانی پيرزن وارد بهشت نمی شود؟ پيرزن شروع به گریستن كرد ،پيامبر (ص) خندید و فرمود :درآن
روز تو دیگر پيرنيستی .مگر سخن خدا را نخوانده اي كه:
«ما آنان را پدید آورده ایم چه پدید آوردنی! و ایشان را دوشيزه گردانيدیم .شوي دوست و همسال».
روزي صحرا نشينی پيش پيامبر (ص) آمد و از پيامبر خواست براي سفري كه در پيش دارد شتري به او بدهد ،پيامبرفرمود:
من تو را بر بچه شتري سوار می كنم ،گفت :من بچه شتر را چه كاركنم؟ فرمود :مگر شتر بجز بچه چيز دیگري می زاید؟
زنی به اسم (اُم ایمن) براي نياز شوهرش پيش پيامبر آمد و پيامبر(ص)از او پرسيد :همسرت چه كسی است؟ گفت :فالنی.
فرمود همان كه درچشمش سفيدي هست؟ گفت :اي رسول خدا در چشمش سفيدي نيست! فرمود  :چرا در چشمش
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و حقيقتی بود.

سفيدي است! آن زن زود به نزد همسرش برگشت و به چشمان او خيره شد .شوهرش پرسيد :چه كار داري؟ گفت :پيامبر
به من فرمود كه در چشم تو سفيدي هست ،گفت :آیا نمی بينی سفيدي چشمم از سياهی آن بيشتر است؟
جابر بن عبد اهلل می گوید :یک بار خدمت پيامبر (ص) رفتم ،دیدم كه حسن و حسين بر پشتش سوار شده بودند و پيامبر
(ص) با چهار دست و پا راه می رفتند و می فرمودند :شتر شما چه شترخوبی است!
یكی از یاران پيامبر (ص) به نام نعيمان بسيار اهل شوخی و شيرین سخن بود و با رسول خدا (ص) شوخی می كرد ،یكی
از شوخی هایش این بود كه هروقت وارد مدینه می شد چيزي می خرید و براي پيامبر (ص) می برد و می گفت :اي رسول
خدا ،این را براي تو هدیه آورده ام .ناگهان صاحبش می آمد و پولش را از نعيمان طلب می كرد و نعيمان او را پيش پيامبر
می برد و می گفت :پول جنسش را بدهيد .پيامبر (ص) می فرمود :مگر تو آن را براي من هدیه نياورده بودي؟ و می گفت:
به خدا پول آن را نداشتم ولی دوست داشتم كه توآن را بخوري .پيامبر می خندید و دستورمی داد كه پولش را به او بدهند.
فروتنی و گذشت پيامبر(ص)
با مردم همچون پيامبري بزرگوار و رهبري محبوب و متواضع رفتار می كرد ،بزرگواري كه بزرگيش از اخالق و رفتارش بود
نه از جاه و مقام و نفوذش .هميشه و در تمام مراحل دعوتش پيامبري متواضع بود ،چه هنگامی كه مورد ظلم و ستم قرار
گرفته بود و چه بعد از غلبه و پيروزي و چه درزمانی كه تنها بود ،و چه در وقت مشكالت و سختی ها و چه در قله افتخار و
پيروزي حتی بعد از این كه بر جزیرة العرب غلبه یافت و همه از او فرمانبرداري می كردند.
هنگام ی كه خداوند مكه را براي او گشود و سپاه قریش پس از بيست و سه سال جنگ و دشمنی در برابرش به زانو
درآمدند ،درحالی وارد مكه شد كه سرش را به نشانه تواضع در برابر خداوند و ستایش به درگاه او پایين انداخته بود.
مردان قریش ترسان پيش او آمدند .یكی از آنان پاهایش از ترس می لرزید .پيامبر(ص) به او فرمود :راحت باش! من
فرزند همان زن قریش هستم كه گوشت خشک شده می خورد!
رسول خدا (ص) به سخنان برده ،پيرزن ،بيوه و بينوا به دقت گوش می داد .در سر راه براي هركس كه قصد صحبت با وي
را داشت توقف می كرد و هر كه را می دید با او دست می داد و دستش را رها نمی كرد تا موقعی كه آن شخص دستش را
رها می كرد .به یارانش سر می زد ،از بيماران عيادت می نمود ،در تشييع جنازه آنان شركت می كرد ،به مشكالتشان گوش
می داد و در غم و شادیهایشان شریک بود.
مهربانی و دلسوزي پيامبر(ص)
ایشان با كودكان و زنان و بينوا یان خيلی مهربان بود .یک بار در نماز گریه بچه اي را شنيد كه مادرش پشت سر او مشغول
نمازبود ،نمازش را كوتاه كرد .در یكی از جنگها به جنازه زنی برخورد كرد؛ و سخت ناراحت شد و فرمود :مگر شما را از
كشتن زنان منع نكرده بودم؟ این زن با شما نمی جنگيد!
چهارپایان از خدا بترسيد و آنها را سير كنيد .این ها همه نشانه هاي رحمت و مهربانی و دلسوزي حضرت محمد (ص)
است كه درون بزرگش را لبریز نموده بود.
همدردي پيامبر (ص) با مردم
فاطمه رضی اهلل عنها یک بار از رنج و زحمت كار منزل پيش ایشان شكایت برد و از پدر خواست خدمتكاري به او بدهد.
پيامبر قبول نكرد و فرمود :در حالی كه اهل صفه شكمشان از گرسنگی به هم می پيچند ،چطور می توانم خدمتكار به تو
بدهم.
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با حيوانات به حدي مهربان بود كه ظرف آب را در جلوي گربه قرار می داد .یک بار شتر الغري را دید؛ فرمود :در مورد این

زهد و پارسایی پيامبر(ص)
رو زي عمر فاروق (رض) پيش پيامبر (ص) رفت؛ دید كه ایشان بر روي حصيري دراز كشيده و جاي حصير بر پهلوي او
نمایان است ،به خانه پيامبر هم نگاه كرد به جز كيسه اي آویزان وكمی جو چيزي نيافت .عمر(رض) شروع به گریستن كرد،
پيامبر فرمود :اي پسر خطاب چه چيز تو را به گریه انداختپ؟ گفت :اي رسول خدا چگونه گریه نكنم! این از حصيري كه بر
پهلوي تو اثر نهاده و آن هم از خانه ات ،تمامش همين است كه می بينم و آن طرف پادشاهان ایران و روم در ناز و نعمت
به سر می برند ،درحالی كه تو پيامبر خدا و فرستاده ي او هستی.
حضرت محمد (ص) فرمود :اي پسر خطاب ،آیا در آن شكی داري؟ آنان كسانی هستند كه همه چيز خود را در دنيا گرفته
اند.
عبداهلل بن مسعود(رض) هم درچنين وضعی خدمت پيامبرخدا (ص) رسيد .به او گفت :چرا اجازه نمی دهی چيزي را براي
شما بر روي حصير بيندازم؟ فرمود :من را به دنيا چه كار؟ مثال من و دنيا ،مثال مسافري است كه در سایه درختی می
نشيند و پس از اندكی استراحت آن جا را ترک می كند.
انفاق و بخشش پيامبر (ص)
بخشش و انفاق پيامبر (ص) حد و حدودي نداشت و هرگز چيزي را ذخيره و انبار نمی كرد و چه بسا قرض می گرفت تا آن
را به نيازمندان ببخشد و در بخشش از فقر و تنگ دستی نمی هراسيد .وقتی كه حضرت محمد (ص) از دنيا رفت درهم و
دیناري نداشت؛ در این باره هم می فرماید :ارث ما پيامبران به كسی نمی رسد و آن چه برجاي بگذاریم صدقه است .یاران
او تعبير زیبایی ازاو داشتند ،می گفتند( :پيامبر (ص) از باد وزنده بخشنده تر است).
عدالت و قاطعيت پيامبر (ص) در اجراي حق
پيامبر (ص) در برابرحق دوست و خویشاوند نمی شناخت ،و همه پيش او یكسان بودند و همه در برابر خدا و شریعت
مسئول اعمال خود بودند .زنی از قبيله بنی مخزوم كه قومی صاحب نسب بودند مرتكب دزدي شد ،خبربه پيامبر(ص) رسيد
و آن زن اعتراف ك رد؛ نزدیكانش ترسيدند از اینكه پيامبر (ص) او را مجازات كند و رسوا شوند .پيش اسامه پسر زید رفتند
 مشهور بود كه پيامبر (ص) اسامه(رض) و پدرش را بسيار دوست دارد – به او گفتند نزد پيامبر براي آن زن شفاعت كند.اسامه در این مورد با پيامبر صحبت كرد ،پيامبر سخت ناراحت شد و فرمود :آیا براي اجرا نشدن حدي از حدود خداوند
شفاعت می كنی؟ سپس مردم را جمع كرد و براي آنها خطبه اي ایراد نمود و فرمود :اي مردم ،پيش از شما كسانی هالک
شدند به سبب اینكه اگر فرد مشهور و بزرگی از آنان دزدي می كرد او را رها می كردند و اگر ناتوان و ضعيفی مرتكب
دزدي می شد؛ او را مجازات می كردند .قسم به خدا اگر دخترم (فاطمه) دزدي كرده بود دستش را قطع می كردم.

اوج این منظر شگفت انگيز در جنگ ها هنگامی نمایان می شد كه ایشان خود فرماندهی جنگ ها را بر عهده می گرفت و
در ميدان كارزار ف رو ميرفت و مسلمانان را به جنگ در راه خدا و براي پيروزي رسالتی كه بر عهده گرفته بود و بدان ایمان
آورده بود تشویق می كرد.
ایشان هيچ وقت از ميدان جنگ و نبرد فرار نكردند .حتی در جنگ احد وقتی كه بيشتر مسلمانان شكست خورده بودند،
ایشان ثابت قدم همچنان در برابر تير باران دشمنان ایستاده بود و می جنگيد و مبارزه می كرد.
در این باره علی(رض) كه خود جنگ آوري بی باک بود ،می گوید :وقتی كه چشم ها به خون می نشستند و آتش جنگ زبانه
می كشيد ما به رسول خدا (ص) پناه می بردیم و هيچكدام از ما نزدیكتراز پيامبر (ص) به دشمن نبود.
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شجاعت پيامبر (ص) در جنگها

عشق و عالقه پيامبر (ص) به اداي وظيفه و ابالغ رسالتش
پيامبر از هيچ وسيله اي براي تبليغ رسالتش فرو گذار نكرد و دشمنانش هم از هيچ وسيله اي براي بازداشتن ایشان از
دعوتش دریغ نكردند ،ولی با وجود آن همه نيرنگ و تهدید ،همچنان ثابت قدم ایستادگی كرد و به عمویش آن جواب
مشهور را داد كه :قسم به خدا اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهند كه از این دعوت دست
بردارم ،هرگز رهایش نخواهم كرد تا این كه خداوند آن را پيروز گرداند یا در راه آن كشته شوم.
هنگامی كه صورت مباركش در جنگ احد زخمی و دندان مباركش شكسته شد ،به او گفتند :چرا آنها را دعا نكردي؟ فرمود:
من براي نفرین كردن برانگيخته نشده ام بلكه داعی خير و رحمت هستم و فرمود :پروردگارا! قومم را بيامرز چون آنان نمی
دانند
مصدر :سایت تذكره www.Tazkerah.net

گزیده اي از زندگانی محمد مصطفی(ص)
شيخ علی صابونی /مترجم  :محمد مالزاده
رسول خدا(ص) یتيم و بی پدر و در غربت نشأت پيدا كرد و از ابتدا با سختی و آالم و مرارتهاي زندگی خو گرفت ،هنوز به
دنيا نيامده بود ،كه پدرش عبداهلل از دنيا رفت و یتيم و محروم از عطوفت و حنان پدر به دنيا آمد.
چون به سن  1سالگی رسيد ،حليمهي سعدیه او را به سوي مادرش بازگردانيد و در مكه در پناه حمایت و عنایت خداوند
متعال نزد مادر و پدر بزرگش به زندگی ادامه داد .خداوند او را مورد كرامت و توفيق خود قرار داد تا براي مأموریتی كه بدو
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تفویض مینماید ،آمادگی پيدا كند..
محمد خاتم النبيين صلی اهلل عليه و سلم[]1
محمد فرستادهي خدا صلی اهلل عليه و سلم و خاتم همهي پيغمبران است ،خداوند نبوت و رسالت را به واسطهي او خاتمه
بخشيد چنانكه كتابهاي آسمانی را بوسيلهي قرآن كریم و عظيم
خاتمه داد ،پس محمد ختام مسک است ،چون از حيث وجود در
مرحلهي آخر سلسلهي انبياء قرار دارد و از حيث مرتبه و منزلت
در اول آن ،او سيد اوالد آدم و مایهي فخر آنها در دنيا و آخرت
است { .مَا كانَ مُحَمةدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكمْ وَلَكنْ رَسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيينَ وَكانَ اللَّهُ بِكلِّ شَیءٍ عَلِيمًا (( ]0[})12احزاب.)12 :
«محمد پدر هيچ یک از مردان شما نيست بلكه او فرستادهي خدا
و خاتم پيغمبران است و خداوند به هر چيزي عالم و دانا است».
رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم میفرماید« :إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ
فَجَعَلَنِى فِى خَيرِ خَلْقِهِ وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَينِ فَجَعَلَنِى فِى خَيرِ فِرْقَةٍ
وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ فَ جَعَلَنِى فِى خَيرِ قَبِيلَةٍ وَجَعَلَهُمْ بُيوتاً فَجَعَلَنِى فِى خَيرِهِمْ بَيتاً فَأَنَا خَيرُكمْ بَيتاً وَخَيرُكمْ نَفْساً» (رواه احمد).
معنی « :خداوند ،خلق را آفرید ،آنگاه مرا در بهترین خلقش قرار داد و آنها را به دو گروه نمود ،من را در بهترین گروه قرار
داد و قبایل را آفرید ،پس مرا در بهترین قبيله قرار داد و آنها را بعنوان خانوادههایی قرار داد ،آنگاه مرا در ميان بهترین
خانواده قرار داد .لذا ،من هم از لحاظ خانواده و هم از لحاظ وجود ،از همهي شما بهتر و برتر هستم!».
در حدیث دیگري میفرماید« :أَنَا سَيدُ وَ لَدِ آدَمَ یوْمَ الْقِيامَةِ وَالَ فَخْرَ وَبِيدِى لِوَاءُ الْحَمْدِ وَالَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ یوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ
سِوَاهُ إِالَّ تَحْتَ لِوَائِى وَأَنَا أَوةلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ األَرْضُ وَالَ فَخْرَ» (رواه الترمذي) .من در روز قيامت سيد اوالد آدم هستم و در

این هيچ فخري نيست ،پرچم حمد و ثناء در دست من خواهد بود و جاي فخر نيست و هيچ پيغمبري (آدم و غير او) وجود
ندارد مگر اینكه زیر پرچم من خواهد بود و من اولين كسی هستم كه زمين بر او شكافته میشود و جاي افتخار نيست.
نسب شریف و بزرگوار رسول خدا:
او محمد پسرعبداهلل پسرعبدالمطلب پسرهاشم پسرعبدمناف پسرقُصّی پسر كالب پسر مُرّه پسر كعب پسر لؤي پسر
غالب پسر فهد پسر مالک پسر نضر پسر كنانه پسرخزیمه پسر مدركه پسرالياس پسر مضر پسر نزار پسر معد پسر
عدنان است .و این نسب شریف درنهایت به اسماعيل پسرابراهيم عليه السالم میرسد.
تمامی اجداد رسول خدا از بزرگان و اصحاب فخر و شرافت بودهاند نسبهي او بهترین و برترین نسبها است .چون خدا
هيچ پيغمبري را جز از ميان برترین و شریفترین نسبها بر نيانگيخته است.
در حدیث بخاري آمده است ،چون هرقل پادشاه روم در مورد نسبهي رسول خداص از ابوسفيان سؤال كرد و گفت :نسب
او در ميان شما چگونه است؟
گفت :او در ميان ما داراي نسبهي اصيل و فاضل است.
هرقل گفت« :چنين است كه انبياء از ميان شریفترین افراد و نسبههاي قومشان مبعوث میشوند» .یعنی از ميان شریفترین
افراد و قبایل قوم .در حقيقت والدت حضرت محمد صلی اهلل عليه و سلم بر طهر و پاكی بوده است و نسب او به هيچ وجه
به ناپاكی و خباثت جاهلی آلوده نگردیده است و ثمرهي یک نكاح صحيح است كه به نكاح اسالمی شبهات دارد .دليل این
ادعا فرمودهي رسول خدا است كه میفرماید:
«إنی خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» و در روایت عایشه ل آمده است« :وُلدتُ مِنْ نِكاحٍ غَيرِ سِفَاحٍ » من محصول و
مولود نكاح هستم نه نتيجه و ثمرهي زنا.
رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم از اوالد اسماعيل است نه از اوالد اسحاق ،و پيغمبران بنی اسرائيل همگی از نسل یعقوب
پسر اسحاق پسر ابراهيم تراوش یافتهاند در حالی كه رسول صلی اهلل عليه و سلم از ذریهي اسماعيل بوده است .در
حدیث مسلم آمده است:
«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِى كنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِى كنَانَةَ قُرَیشًا وَاصْطَفَى مِنْ
قُرَیشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ».
« همانا خداوند از اوالد ابراهيم اسماعيل را برگزید و از فرزندان و نوادگان اسماعيل بنی كنانه را برگزید و از بنی كنانه
قریش را برگزید و از ميان قریش بنی هاشم را برگزید و مرا از ميان بنی هاشم برگزید» .در برخی از روایتها آمده است:
پس من برگزیدهي از ميان برگزیدگان هستم.
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تولد رسول خدا:
حضرت محمد صلی اهلل عليه و سلم در روز دوشنبه دوازده ربيعاألول سال عام الفيل حوالی سال  522ميالدي تولد یافته
است ،منظورم از ميالد مسيح است .ابن كثير گوید« :در اینكه رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم روز دوشنبه به دنيا آمده
است اختالفی وجود ندارد»[ .]1ابن عباس رضی اهلل عنه روایت كرده« :رسول خدا روز دوشنبه تولد یافته و در روز دوشنبه
به نبوت رسيده و در روز دوشنبه از مكه به مدینه هجرت كرده و در روز دوشنبه از دنيا رفته است»( .روایت از احمد).
و اینكه در سال مشهور به «عام الفيل» به دنيا آمده قطعی است .اما در روز و ماه اختالف كردهاند ،جمهور علماء بر این قول
هستند كه در روز دوازده ربيعاألول به دنيا آمده است .ابن اسحاق در كتاب سيرهي خویش بر این قول نص و تأكيد دارد .از
ابن عباس رضی اهلل عنه روایت شده كه« :رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم در عام الفيل روز دوشنبه دوازده ماه ربيع األول
تولد یافته و در همان روز (دوشنبه) مبعوث شده و به معراج رفته و هجرت كرده و از دنيا رفته است» صاحب البدایة والنهایة
گوید :قول مشهور نزد جمهور این قول است[.]1
محمد صلی اهلل عليه و سلم پسر عبداهلل پسر ...تا آخر است كه قبالً ذكرش رفت .مادرش آمنهي دختر وهب پسر عبدمناف
پسر زهره میباشد نسب آمنه و عبداهلل در جد ششم رسول اهلل كالب به هم میرسند.

نامهاي رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم:
سيد و بزرگوار ما حضرت محمد صلی اهلل عليه و سلم مكنی به ابوالقاسم و ابو ابراهيم داراي چندین نام است .محمد ،احمد،
ماحی (خداوند كفر را بوسيلهي او محو و نابود میكند) ،عاقب (كسی كه بعد از او پيغمبري نمیآید) ،حاشر (كسی كه مردم
در پاي او جمع میشوند) ،مقفی ،نبی الرحمة ،نبی التوبة ،نبی الملحمة ،فاتح ،طه ،یس ،خاتم النبيين[ ]5و. ...
تورات و انجيل مژدهي ظهور او را دادهاند و صفات او در هر دو كتاب آمده است { .الَّذِینَ یتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی األمِّی الَّذِي
یجِدُونَهُ مَكتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَاإلنْجِيلِ ((})152اعراف« .)152 :آنهایی كه از رسول اُمّی پيروي مینمایند؛ پيغمبري كه
صفات او را نزد خود در تورات و انجيل به صورت مكتوب مییابند».
نام رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم در تورات و انجيل احمد است و در واقع ،حضرت مسيح مژدهي آمدن او را داده است
چنانكه خداوند متعال میفرماید { :وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْیمَ یا بَنِی إِسْرَائِيلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيكمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ یدَي مِنَ
التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأْتِی مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (( ]8[})8الصف.)8 :
ترجمه« :آنگاه كه حضرت عيسی پسر مریم فرمود :اي بنی اسرائيل همانا من فرستادهي خدا به سوي شما هستم ،تصدیق
كنندهي خبري هستم كه از تورات ميان دو دستهي من قرار دارد و به آمدن رسولی مژده میدهم كه بعد از من میآید و
نامش احمد است» .اما مسيحيان ،از روي بغض و حسادت همهي این نشانهها را نادیده گرفته و مخفی كرده و تمامی
اوصاف او را كه در انجيل آمده است ،انكار كردهاند و گمان بردهاند كسی كه مسيح وعدهي آمدن او را داده است؛ كسی غير
محمد است و آنها انتظار ظهور او را میكشند و آنچه در انجيل برنابا پيرامون اوصاف حضرت محمد آمده است را انكار
میكنند و تكذیب مینمایند تا آنجا كه انجيل برنابا را از اصل انكار مینمایند ،چرا؟ تا نبوت رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم
اقرار نكنند.
قاضی عياض در كتابش الشفا میگوید« :نام احمد كه در كتاب (انجيل) آمده است و پيغمبران بدان مژده دادهاند ،خداوند به
حكمت خویش مانع از آن شده كه كسی (غير از رسول خدا) به این اسم نام برده شود و بر هيچ احدي به این اسم بانگ
برنيامده ،تا افراد ضعيف القلب گرفتار شک و گمان نشوند .همچنين اسم محمد در ميان اعراب و غير اعراب قبل از رسول
خدا بر كسی نهاده نشده است و شایع نبوده كه قبل از او پيغمبري به نام احمد وجود داشته باشد و اعراب فرزندان خود را
به این نام نامگذاري میكردند تا بلكه این شأن و مقام نصيب یكی از آنها شود»[.]2
رسول خدا محمد صلی اهلل عليه و سلم همان اثر و نتيجهي دعاي ابراهيم عليه السالم است كه در مقام مناجات و دعا
میفرمود { رَبةنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوال مِنْهُمْ یتْلُو عَلَيهِمْ آیاتِک ((})106بقره« .)106 :پروردگارا پيغمبري را در ميان ایشان
(اهل مكه) برانگيز كه آیات تو را بر آنها تالوت كند» .لذا رسول خدا میفرمود« :من ثمرهي دعاي ابراهيم ،و مژدهي عيسی
هستم ،مادرم هنگام تولد من دید كه نوري از او خارج شد كه قصرهاي شام از اثر آن روشن گردیدند»( .رواه احمد).
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حضرت محمد صلی اهلل عليه و سلم به توصيف تورات:
امام احمد از عطاء پسر یسار روایت میكند كه گفت :عبداهلل پسر عمرو پسر عاص را دیدم ،گفتم :صفات رسول خدا (در
تورات) را برایم شرح كن .در جواب گفت :بلی .رسول خدا در تورات نيز به صفات قرآن توصيف شده است
{ یا أَیهَا النَّبِی إِنَّا أَرْسَلْنَاک شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا (( ]6[})15احزاب )15 :وحرزاً لألميين ،أنت عبدي ورسولی ،سميتک
المتوكل ليس بفظٍ وال غليظ وال صخّابٍ فی األسواق وال یدفع بالسيئة السيئة ولكن یعفو ویغفر ،ولن یقبضه اهلل حتى یقيموا
الملة العوجاء ،بأن یقولوا :ال إله إال اهلل یفتح اهلل بها أعيناً عمياً ،وآذاناً صماً ،وقلوباً غلفاً».
«اي پيامبر ،ما تو را به عنوان شاهد مژدهدهنده ،بيمدهنده و پناهگاهی براي افراد امی فرستادهایم ،تو بنده و فرستاده من
هستی ،من تو را توكل كننده ناميدهام .او درشت خوي ،خشن و در بازارها پر هياهو و پر سر و صدا نيست .پاسخ بدي را با
بدي نمیدهد اما میآمرزد و عفو میكند ،و روح او را خداوند نمیگيرد تا آن زمان كه ملت گمراه را هدایت كند و آنان ال إله
إال اهلل بگوید« :خدا را به یكتایی یاد كنند] .و به وسيله او ،خدا چشمان كور ،گوشهاي ناشنوا و قلبهاي مرده را باز نماید».
ابن اسحاق از حسان بن ثابت روایت میكند كه گفت« :من پسر بچهي هفت یا هشت ساله بودم ،آنچه را كه میدیدم و

میشنيدم فهم میكردم ،در یک روز صبح ،ناگهان با یک یهودي در مدینه روبرو شدم كه بانگ برمیآورد و میگفت :اي
طایفهي یهود! آنگاه مردم به سوي او جمع شدند .میشنيدم كه میگفتند :واي بر تو ،تو را چه شده؟ گفت :ستارهي احمد
(كه عالمت تولد او است) همين امشب طلوع كرده است[.]6
كسانی كه به رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم شير داده اند:
مادرش (آمنه دختر وهب) ،ثویبهي اسلميه ،ام ایمن و خولهي دختر منذر همگی به رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم شير
دادهاند .اما حليمهي سعدیه ل بيش از همه به رسول خدا شير داده است.
حليمه سعدیه همراه با ده زن دیگر ،از زنان بنی سعد به مكه آمد تا بچههاي شيرخوار را تحویل بگيرند و شير بدهند ،این
حادثه در سال موسوم به شهباء كه مردم در گرسنگی و قحطی شدید بودند روي داد .رسول خدا را بر هر كدام از آنها
عرضه كردند ليكن همگی آنها از پذیرش او خودداري ورزیدند ،زیرا او یتيم و بیسرپرست بود .هرگاه بر یكی از آنها عرضه
میشد میگفت :ما با او چكار كنيم در حاليكه مادرش نمیتواند كاري براي ما بكند و چيزي از دستش برنمیآید بلكه ،ما
فقط از پدران نوزاد ،انتظار خير و منفعت داریم ،حال با مادر این بچه یتيم چكار كنيم؟! سرانجام حليمه نزد عبدالمطلب آمد
و شيرخواري از او طلبيد ،گفت :بچه یتيمی نزد من وجود دارد او را بر زنان بنی سعد عرضه كردهام اما از پذیرش او
خودداري ورزیدهاند  ،آیا تو حاضري او را شير دهی شاید باعث سعادت و خوشبختی تو بشود؟ حليمه با شوهرش (حارث
بن عبدالعزي) در این زمينه به مشورت پرداخت ،آنگاه حارث گفت :اگر او را بپذیري ،اشكالی ندارد ،شاید خداوند خير و
بركت را براي ما ،در وجود او قرار دهد.
حليمه گوید :به محض تحویل گرفتن او و بازگشت به سوي اثاثيه و وسایل پستانم مملو از شير گشتند او و برادرش به ميل
خود از آن نوشيدند و سير شدند ،شوهرم به سوي ماده شتر پيرمان رفت دید كه پستانهایش مملو از شير گشتهاند آن را
برایمان دوشيد .او و ما از آن نوشيدیم تا سير شدیم و آن شب را به خير و خوشی سپري كردیم .شوهرم گفت :اي حليمه
قسم به خداوند میبينم كه تو سهم مباركی دریافت كردهاي دیدي كه امشب خير و بركت یاور و نصيب ما شد!!
بعد از مكه خارج شدیم و راهی دیار خود گشتيم من سوار بر االغ خود راه میرفتم هيچ یک از همسفران توان راه رفتن با
من را نداشتند ،و چون از مقابل زنان همسفرم رد میشدم ،میگفتند :اي حليمه آیا این همان االغی است كه تو سوار بر
پشت آن همراه با ما از منطقه خارج شده؟ میگفتم :بلی سوگند به خدا همان است .می گفتند :سوگند به خدا آن (االغ) را
شأنی است بس عظيم ...حليمه گوید :تا به منطقه سعد رسيدیم ،سرزمينی خشک و بیحاصلتر از آن در روي زمين سراغ
ندارم با این وصف گوسفندان ما كه به صحراء میرفتند سير و با پستان مملو از شير برمیگشتند ولی گوسفندان بقيهي
مردم گرسنه برمیگشتند و قطره شيري از پستان آنها بيرون نمیجهيد ،تا زمانی كه رسول خدا به دو سالگی رسيد مرتب
خير و بركت خدا بر ما میبارید .رشد و قوت گرفتن رسول خدا مثل سایر بچهها نبود .سوگند به خدا ،زمانی كه به سن دو
سالگی رسيد ،پسر بچهي قوي و تنومندي به نظر میرسد.
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حادثهي شكافتن سينه:
در یكی از روزها كه رسول خدا همراه با برادران شيریش مشغول چرانيدن گوسفندان حليمهي سعدیه بود ،ناگهان دو مرد
سفيدپوش بر او پيدا شدند ،او را بر پشت دراز كردند و سينهي او را شكافتند ،برادر شيریش به سرعت به سوي حليمه
بازگشت و واقعه را به او خبر داد.
حليمه گوید :من و پدرش به سرعت به سوي او رفتيم او را یافتيم كه ایستاده و رنگش پریده بود ،پدرش او را در آغوش
كشيد و گفت :فرزندم تو را چه شده است؟ گفت :دو مرد سفيدپوش بر من پيدا شدند ،آنگاه مرا بر بر پشت دراز كرده،
شكم مرا شكافتند و چيزي از آن درآورده و بدور انداختند بعد شكم مرا به حالت اولی برگردانيدند.
حليمه گوید :او را با خود به خانه آوردیم .پدرش گفت :اي حليمه ،میترسم چيزي به سر پسرم آمده باشد .برخيز تا او را
برداریم و قبل از اینكه بالیی بر سرش بياید او را به خانوادهاش تحویل دهيم .حليمه گوید :او را برداشتيم و نزد مادرش
آوردیم .گفت :شما را چه شده؟ قبالً بر نگهداري او حریص بودید ولی هم اكنون خواهان باز گردانيدن او...؟ گفتيم:

فرزندان رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم:
رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم هفت فرزند داشته همگی جز ابراهيم از حضرت خدیجه بودهاند .ابراهيم از ماریهي قبطيه
متولد شده است .اسامی آنها به ترتيب عبارتند از:
 )1قاسم :كه بزرگترین فرزند او بود .كنيه رسول خدا از نام او ابوالقاسم گرفته شده است .او در سن دو سالگی فوت كرد.
 )0عبداهلل :دومين فرزند ذكور رسول خدا در كودكی در حيات رسول خدا وفات كرد.
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ترسيدیم حادثهاي برایش پيش آید یا تلف شود و داستان را براي او توضيح دادیم .مادرش گفت :آیا از دسترسی شيطان
به او ترس و هراس دارید نه نه هرگز! قسم به خدا شيطان به این فرزند من دسترسی پيدا نخواهد كرد و او در آینده از
شأن و مقام بزرگی برخوردار خواهد بود.
بعد آمنه گفت :دوست دارید داستان این پسر را برایتان تعریف كنم ،گفتيم :بلی .زمانی كه به او حامله شدم حملش آنقدر
بر من خفيف و آسان بود ،انگار هرگز چيزي به این خفيفی حمل نكردهام و زمانیكه به او حامله بودم در خواب دیدم كه
نوري از من خارج شد كه قصرهاي شام از شعاع آن روشن گردید و چون او را وضع كردم امري عجيبی مشاهده كردم ،او
را دیدم كه بر روي دستان خود تكيه كرده بود و سرش را رو به آسمان بلند كرد انگار میخواست سخن بگوید .پس او را
نزد خودتان نگه دارید و هيچ خوفی به دل راه ندهيد[.]12
ابن كثير گوید :این خبر از طرق دیگري نيز روایت شده است و از جملهي احادیث مشهور نزد اهل سير و مغازي به شمار
میرود ،حادثه ي شكافتن سينه در دوران كودكی كه عمرش نزدیک به سه سال بود براي رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم
رخ داد و هنگام وقوع آن نزد حليمه به سر میبرد (چنانكه حادثهي دیگري شبيه آن قبل از معراج برایش پيش آمد) حادثه
از این قرار بود كه سينهي او را شكافتند ،قلب مبارک او را بيرون آوردند و آن را با آب زمزم شستشو دادند سهم شيطان را
از آن بيرون آوردند و آن را مملو از حكمت و علم نمودند[.]11
ابن اسحاق در سيرهي خود نقل كرده كه بعضی از اصحاب عرض كردند اي رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم دربارهي
خودت با ما حرف بزن ...فرمود :بلی «من ثمرهي دعاي پدرم ابراهيم و مژدهي عيسی إ هستم و مادرم هنگام حامله بودنش
به من دید نوري از وي خارج شد كه قصرهاي شام از شعاع آن روشن گردید .من دوران شيرخوارگی خود را در ميان
قبيلهاي بنی سعد بنی كعب سپري كردم ،وقتی در ميان آنها بودم ،دو مرد پيش من آمدند كه لباس سفيد به تن داشتند
طشتی طالیی پُر از برف با خود داشتند .مرا بر پشت دراز كردند شكم مرا شكافتند و قطعهي سياهی از آن بيرون آوردند و
دور انداختند بعد قلب و شكمم را با این برف شستشو دادند و آن را از هر گونه آلودگی پاک نمودند .بعد به حالت اوليه باز
گردا نيدند .بعد یكی از این دو نفر به رفيقش گفت :او را در مقابل ده نفر از امتش وزن كن مرا وزن كرد از عهدهي آن
برآمدم ،گفت :او را در مقابل صد نفر وزن كن باز كفهي ترازو به نفع من بود ،گفت :او را در مقابل هزار نفر از امتش وزن
كن ،باز كفهي ترازو به نفع من بود .گفت :او را رها كن .اگر او را در مقابل همهي امتش قرار دهيم باز كفهي ميزان به نفع او
خواهد بود[.]10
ابن كثير گوید :این اسناد قوي و نيكو است.
از این روایات نتيجه میگيریم كه حادثهي شكافتن سينه دو بار براي رسول خدا پيش آمده است ،بار اول در دوران كودكی،
زمانی كه نزد حليمهي سعدیه به سر میبرد و بار دوم در بزرگی و در شب معراج چنانكه در صحيحين ثبت شده است و
این امر از قدرت خداوند عزوجل به هيچ وجه بعيد نيست؛ چرا كه شكافتن سينه در زمان ما امري عادي و مألوف به نظر
میرسد جراحان قلبی ،قلب فرد مریض را بيرون میآورند و عمليات جراحی روي آن انجام میدهند بعد آنرا دوباره در جاي
خود قرار میدهند و فرد مریض احساس هيچ درد و رنجی نمیكند ،بلكه صحيح و سالم به خانهي خود برمیگردد ،گو اینكه
هرگز مریض نبوده است .چنانكه عمل امروز عمليات پيوند قلب در بسياري از كشورها شایع و واقع است عمليات جراحی در
دقيقترین اعضاء و اقسام بدن امري عادي و مألوف به نظر میرسد آیا با این وصف و نوع شكافتن سينه براي رسول خدا
آنهم از سوي قدرتی چون اللهجل جاللهمحال و بعيد است ،تا بعضی از افراد ضعيف اإلیمان آن را انكار كنند و حادثه
بصورت باطل و نادرست چنان تأویل كنند كه هيچ دليلی بر آن وجود ندارد!!

 )1زینب :بزرگترین دختر رسول خدا با ابوالعاص ازدواج كرد.
 )1رقيه :همسر عثمان پسر عفان
 )5ام كلثوم :یک سال بعد از وفات رقيه با عثمان پسر عفان ازدواج كرد.
 )8فاطمهي زهرا :با حضرت علی پسر ابوطالب ازدواج كرد و آل بيت نبوي از او متسلسل گردید ،همهي اوالد رسول خدا جز
حضرت فاطمه پيش از او از دنيا رفتهاند ،فاطمه شش ماه بعد از رسول اهلل دار فانی را وداع گفت.
 )2ابراهيم :از ماریه ي قبطيه متولد شد رسول خدا بعد از وفات خدیجه با ماریه ازدواج كرد همهي فرزندان رسول خدا جز
فاطمه و ابراهيم قبل از بعثت متولد شدهاند.
ابن هشام گوید :رسول خدا در سن  05سالگی با حضرت خدیجه ازدواج كرد تا زمانی كه حضرت خدیجه در قيد حيات بود،
رسول خدا زن دیگري نگرفت و بعد از وفات خدیجه با بقيهي همسران ازدواج كرده است و در این امر حكمتهاي تعليمی،
تشریعی ،اجتماعی و سياسی نهفته است .واهلل الموفق والهادي إلى السبيل.
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زندگی نامهي رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم در چند كلمه:
تحليل زن دگی رسول خدا نياز به كتابت و نگارش چند مجلد بزرگ و تحریر یک دایرةالمعارف پيرامون چگونگی نشأت و
دعوت و رسالت او دارد لذا به ذكر چند نكته و تحریر چند فراز از آن اكتفاء میورزیم.
 )1رسول خدا یتيم و بیپدر و در غربت نشأت پيدا كرد و از ابتدا با سختی و آالم و مرارتهاي زندگی خو گرفت ،هنوز به دنيا
نيامده بود ،كه پدرش عبداهلل از دنيا رفت و یتيم و محروم از عطوفت و حنان پدر به دنيا آمد.
 )0چون به سن  1سالگی رسيد ،حليمهي سعدیه او را به سوي مادرش بازگردانيد و در مكه در پناه حمایت و عنایت خداوند
متعال نزد مادر و پدر بزرگش به زندگی ادامه داد .خداوند او را مورد كرامت و توفيق خود قرار داد تا براي مأموریتی كه بدو
تفویض مینماید ،آمادگی پيدا كند.
 )1چون به سن  8سالگی رسيد ،همراه مادرش به سوي مدینه شتافت تا با دایههاي پدرش از طایفهي بنی نجار آشنا شود.
هنگام مراجعت به سوي مك ه ،مادرش در مكانی ميان مكه و مدینه بنام ابواء از دنيا رفت و محبوب خدا از نعمت پدر و مادر
محروم گردید.
 )1بعد از وفات مادر تحت كفالت پدربزرگش (كه او را بینهایت دوست میداشت) قرار گرفت او را بجاي خود مینشاند در
سایهي كعبه نزد خود جاي براي او تهيه میكرد و این در حالی بود كه پسرانش به احترام او نزد او روي فرش
نمینشستند ،اگر رسول خدا میآمد و عموهایش مانع از نشستن او میشدند عبدالمطلب میگفت :فرزند مرا رها كنيد قسم
به خدا او داراي شأن و مقام بزرگی خواهد بود ،بعد او را نزد خود مینشاند و دست بر پشتش میكشيد و او را نوازش
میداد و این بخش از عنایت خداوند به او بود{ أَلَمْ یجِدْک یتِيمًا فَآوَى (( ]11[ })8ضحی .)8 :مگر تو را یتيم نيافت بعد به
تو مأوي و جایگاه بداد.
 )5پس از دو سال زندگی تحت كفالت پدر بزرگ ،او نيز به دیار ابدي شتافت و مسئوليت كفالت او را عمویش «ابوطالب»
به عهده گرفت در آن زمان رسول خدا  6سال داشت ،پدربزرگش قبل از وفات وصيت كرده بود كه ابوطالب مسئوليت
كفالت او را به عهده بگيرد .ابوطالب براي او احترام فراوان قائل بود و نهایت عطوفت با او را نشان میداد ،چون هم
برادرزادهاش بود و هم پدرش بدان توصيه كرده بود ،این چنين پی در پی مصائب بر رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم فرود
میآمدند .لذا مربی و معلمی نمییافت كه او را ادب بدهد .اما خداوند او را تحت رعایت و نگهداري خود قرار داده بود و بر
كمال و خلق عظيم رشد و نشأت گرفت «أَدةبَنِی رَبِّی فَأحْسَنَ تَأْدِیبِی» پروردگارم مرا به بهترین شيوه ادب داد.
 )8ازدواج  :چون به سن  05سالگی رسيد با خدیجه ازدواج كرد و در سنين  12سالگی به پيغمبري مبعوث گردید و خداوند
بر او وحی فرستاد .حادثه مبعث در حوالی سال  812ميالدي به وقوع پيوست ،بعد از سپري شدن سه سال از نبوتش ،از
سوي خداوند مأمور به تبليغ شد و با حكمت و موعظهي حسنه به دعوت به سوي خدا فراخواند ،مدت  11سال در مكه و
حوالی آن به دعوت پرداخت ،بعد خداوند به او اجازه داد به مدینه هجرت كند.
 ) 2رسول خدا به مدینه هجرت كرد و آنجا را مركز دعوت و پایتخت دولت دینی خویش قرار داد و این عمل به امر و توجيه

خداوند صورت گرفت .هنگام هجرت ،حضرت ابوبكر شرف همراهی و همسفري او را پيدا كرد ،هجرت به منظور فرار از
معركه و از خوف كشتن نبود بلكه به عنوان تنفيذ و اجراي امر و فرمان پروردگار متعال و به دستور و وحی او بود .هجرت
باعث پایهگذاري هستهه اي دولت اسالمی و به عرصه آمدن جماعت محمدي در مدینه گردید .بعدها این دعوت از آنجا به
سوي مشرق و مغرب زمين گسترش پيدا كرد و در اطراف عالم منتشر گردید و باعث شد كه كلمهي خدا برتري و علو پيدا
كند.
 )6چون خداوند دین خود را براي مردم تكميل كرد و نعمت خود را بر آنها اتمام بخشيد و رسول خدا امانت را به بهترین
وجه ادا كرد و رسالت را تبليغ نمود و امت را نصيحت كرد ،خداوند نصر مبينی را بدو ارزانی داشت .خداوند او را به سوي
خویش برگزید تا در جوار (رحمت) او بيارامد .این بود كه در روز دوشنبه دوازدهم ماه ربيع األول سال  11هجري نداي حق
را لبيک گفت و به جوار معشوق سفر كرد.
اللهم صل وسلم وبارک وعظم على عبدک ورسولک سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين والحمدهلل رب العالمين.
زیرنویسها:
[ )]1خواننده مالحظه میكند ،ما در اینجا ،سيري اجمالی در ارتباط با رسالت خاتم پيامبران داشتهایم و از ارائهي آن به
صورت تفصيلی خودداري ورزیدهایم .چه ،این كار به یک كتاب خاص نياز دارد.
[ )]0محمد پدر هيچ یک از مردان شما نبوده بلكه فرستادهي خدا و آخرین پيغمبران است و خدا از همه چيز آگاه بوده و
هست.
[ )]1البدایة والنهایة ص .082
[ ) ]1البدایة والنهایة ص .082
[ )]5البدایة والنهایة ص .051
[ )]8خاطرنشان ساز زمانی را كه عيسی پسر مریم گفت :اي بنی اسرائيل من فرستادهي خدا به سوي شما بوده و توراتی
را پيش از من آمده است تصدیق میكنم و به پيغمبري كه بعد از من میآید مژده میدهم.
[ )]2الشفاء قاضی عياض.
[ )]6اي پيغمبر ما تو را به عنوان گواه و مژدهرسان و بيمدهنده فرستادیم.
[ )]6سيرهي نبوي ،ابن اسحاق و البدایة والنهایة ابن كثير.
[ )]12البدایة والنهایة .025 /
[ )]11این حدیث در صحيحين روایت شده است.
[ )]10البدایة والنهایة .025 /
[ )]11آیا خدا تو را یتيم نيافت و پناهت نداد
برگرفته از كتاب :پيغمبري و پيغامبران در قرآن
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سنّت رسول اهلل
تعليم و تربيت در پرتو اساليب نبوي
شيخ عبدالرحيم خطيبی
یكی از اسلوبهایی كه پيامبرصلی اهلل عليه وسلم براي تعليم و تربيت ازآن استفاده می نمود اسلوب الگو پردازي و استفاده و
تقليد از یک الگو بود .گاهی آن حضرت كاري را انجام می داد مثال می فرمود «صلّوا كما رأیتمونی أصلّی» (نماز بخوانيد
آنگونه كه مرا دیدید نماز می خوانم) و یک بار بر روي منبر كيفيت نماز را براي یارانش تعليم داد ،و در مورد مناسک حج
فرمودند « :خذوا عنّی مناسككم» (مناسک خودتان را از من بگيرید) و آن حضرت به وسيله تعليم عملی وایجاد الگو دیگران
را تعليم می دادند...
قضية عمل كردن به علم در واقع شرط اساسی ارزش علم است و آن رفعتی كه نوید داده شده به علماء {یرفع اهلل الذین
آمنوا منكم والذین اوتواالعلم درجات} این آیه شامل كسانی می شود كه عامل به علم خویش باشند .خداوند در قرآن
انسانها را به دو دسته تقسيم می كند خيرالبریه و شرالبریه اما خير البریه چه كسانی هستند و شرالبریه چه كسانی
میباشند؟
معروف است كه می گویند انسان اشرف مخلوقات است .اما این جمله علی اإلطالق نيست بلكه انسانی اشرف مخلوقات
است كه خ يرالبریه باشد اما اگر خداي ناكرده انسانی در ردیف شرالبریه قرار گرفت و در آن سمت و سو حركت كرد نه
تنها اشرف مخلوقات نيست بلكه به تعبير قرآن شرالبریه و اخبث مخلوقات می باشد.
اما چه معياري براي خيرالبریه وشرالبریه بودن وجود دارد؟ خداوند هم نتيجه و هم معيار آن را براي ما مشخص نموده
است :نتيجة خيرالبریه بودن این است كه انسانهایی كه خيرالبریه هستند وارد بهشت می شوند و نتيجة شرالبریه بودن
این است كه چنين انسانهایی نعوذ باهلل وارد جهنم می شوند.
حاال انسان جزء كدام گروه باشد به عملكرد خودش بستگی دارد كه آیا جزء خير البریه یا اشرف مخلوقات باشد و از همه
خالیق جلو بزند و آنقدر پيش برود تا به آستانة عرش الهی برسد آنجائيكه هيچ ملک مقربی راه ندارد ،آنجایی كه رسول اهلل
صلی اهلل عليه وسلم بدانجا راه یافت ،و بشود مسجود مالئكه كه فرشتگان در مقابل او تعظيم و كرنش بكنند یا خداي
ناكرده شر البریه یا بدترین خالیق شود .آن خالیقی كه خداوند در وصف آنها فرموده است {أولئک كاألنعام بل هم أضل}
مانند حيوانات بلكه گمراهترازحيوانات .
خداوند معيار را براي ما مشخص نموده حاال اختيار با خود انسان است:
{ان الّذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک هم خيرالبریه} (اهلایمانوعملصالح بهترین مخلوقاتند) وقبل از آن می فرماید:
در اینجا خداوند كفار و مشركين را اهل جهنم معرفی نموده و در مورد آنها میفرماید{ :أولئکهم شر البریه} و اهل ایمان
وعمل صالح بهترین منازل را در روز قيامت دارند:
{جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها األنهار خالدین فيها أبدا رضی اهلل عنهم ورضواعنه ذلک لمن خشی ربه}
آنهایی كه خير البریه هستند پاداششان در نزد پروردگار باغهایی دائمی است كه در زیر آنها نهرهایی جاري است كه براي
ابد مأوایشان است خداوند ازآنها راضی وآنها نيز در مقابل از خداوند راضی میباشند.
بعد خداوند كليد خير البریه را معرفی می كند {ذلک لمنخشی ربه} در اینجا خداوند خشيت از خدا را سرّ خير البریه بودن
معرفی می كند اما چگونه خشيت كسب میشود؟ یكی از راههاي مهم كسب خشيت علم و آگاهی است؛ خداوند می
فرماید{ :إنما یخشی اهلل من عباده العلماء} پس نتيجه میگيریم خشيت از علم كسب میشود.
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{إن الذین كفروا من أهل الكتاب والمشركين فی نار جهنم خالدین فيها أولئک هم شر البریه}

انسانهایی كه اهل علم و معرفت باشند خدا را میشناسند :رسول اكرم صلی اهلل عليه وسلم میفرمایند «إنی ألعلمهم باهلل
وأشدهم له خشية» (من آگاهی و شناخت و معرفتم نسبت به خداوند از همه بيشتر است و بيشتر از همه از خدا می ترسم ).
پس علم است كه انسان را به خشيت می رساند وهمان خشيت است كه انسان را به تقوا می رساند خداوند در مورد
فرش تگان می فرماید{ :یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون} فرشتگانی كه دامانشان به گناه آلوده نمیشود و
شب و روزشان طاعت و بندگی است سرّ طاعتشانچيست؟ {ال یعصون اهلل ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون} معصيت خداوند
را انجام نمی دهند و هر چه را كه بدان امر شدهاند انجام میدهند {یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون} آنها
ازخدایشان میترسند و هر چه را كه بدان امر شدهاند انجام میدهند .
پس تقوا نتيجة ترس ازخداوند است پيامبرصلی اهلل عليه وسلم می فرمایند « :إنی ألخشاكم هلل وأتقاكم له» كه
آنحضرتخودش را با خشيتترین و باتقواترین افراد معرفی كرده است اما در مقابلاگر انسان قدر علم را نشناسد و علم را
در جهتی كه براي آن قرار داده شده است مورد استفاده قرار ندهد و به علم خود عامل نباشد می شود{ :أولئک كاألنعام بل
هم اضل} می شود شر البریه و خداوند كافران را به «كاالنعام» توصيف نموده است و به چهار پایان و حيوانات بلكه
گمراهتر از حيوانات ،زیرا كه حيوان عقل و شعور ندارد و مكلف نيست اما انسان با عقل وشعور و مكلف می باشد و جالب
این است كه ما در قرآن دو تشبيه داریم در رابطه با یهود كه خداوند آنها را در یک جا به االغ نعوذ باهلل و در جاي دیگر
بهسگ تشبيه می كند.
دربارة یهود خداوند فرموده است{ :مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها كمثل الحمار یحمل أسفارا} آنهایی كه مسئوليت
تورات را برعهده گرفتند و این مسئوليت بر دوش آنها گذاشته شد اما آنها از زیر بار آن شانه خالی كردند و به این
مسئوليت عمل نكردند {كمثل الحمار یحمل اسفارا} اینها به مانند االغهایی هستند كه كتابهایی را حمل میكنند ،و از بين
یهود خداوند به یكی از علماي برجستة آنها یعنی «بلعم باعورا» در سورة اعراف اشاره نموده كه دنبال هواي نفس خودش
رفت و به علمش عمل ننمود و شد «كالكلب» (به مانند سگ) به تعبير قرآن {ولو شئنا لرفعناه بها} اگر میخواستيم او را با
علمش باال می بردیم {لرفعناه بها} یعنی در علم رفعت است ،رفعت در علم به صورت بالقوه وجود دارد{ :یرفع اهلل الذین
آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات}
{ولكنه اأخلد إلی األرض} وليكن او به پستی تن در داد و به زمين چسبيد .نخواست خداوند او را باال ببرد {واتّبع هواه}
وتابع هواي نفس خویش شد {فمثله كمثل الكلب} خداوند او را به سگی تشبيه كرد.
مناسب می دانم براي اینكه استفاده اي از این بحث برده باشيم نمونه هایی عرض بكنم از اساليب تبيين و تعليم پيامبر
صلی اهلل عليه وسلم ،زیرا آن حضرت معلمی براي بشریت بود كه در وصف خودش می فرماید« :إنما بعثت معلما» (همانا من
معلمی مبعوث شده ام) و «إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق» (من مبعوث شده ام تا فضائل و نيكی ها را به كمال برسانم)
در قرآن مشاهده می كنيم كه خداوند پيامبرش را اینگونه معرفی می كند{ :لقد منّ اهلل علی المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال
شما به عنوان طالب ع لم باید رسول خدا را الگوي خودتان قرار دهيد در همة زمينه ها وخاصة قضيه تعليم و تربيت و این
مسئله اي نيست كه فقط خاص والدین باشد ،قضية تعليم و تربيت به همة مسلمانها مربوط است.
پدر و مادري كه می خواهند فرزندي تحویل جامعه بدهند آنها در واقع معلم ومربی اول فرزندشان هستند كه باید بعضی از
مسائل را به فرزندانشان بياموزند یعنی وقتی كه رسول خدا امر می كند كه «مروا أوالدكم بالصالة لسبع» (در هفت سالگی
فرزندانتان را به نماز امر كنيد) اما آیا منظور از امر كردن این است كه به آنها بگوئيم نماز بخوانيد یا اینكه نماز را به آنها
تعليم دهيم؟
نماز و اخالق اسالمی و آداب معاشرت ،اینها آدابی هستند كه پدران ومادران باید به فرزندانشان بياموزند اما با چه اسلوبی؟
باید از رفتار پيامبرصلی اهلل عليه وسلم درس بگيریم از اسلوبی كه آن حضرت در آن زمان بكار برده و جزو پيشرفته ترین
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من أنفسهم یتلوا عليهم آیاته ویزكيهم ویعلمهم الكتاب والحكمة} آنها را تزكيه می كند و به آنها كتاب و حكمت می آموزد.

ومترقی ترین ا سلوبهاي تعليمی و تربيتی محسوب می شود .تاكنون هم با پيشرفت علم وتكنولوژي در این عصر این
اساليب حرف اول را در تعليم وتربيت می زنند.
پيامبر صلی اهلل عليه وسلم اسلوبهاي متعددي را براي تعليم به كار برده كه بنده نمونه هایی از آن را عرض می كنم براي
اینكه هر كسی كه در مقطع یا مقامی از تعليم و تربيت قرار گرفت بتواند از این اساليب براي تعليم و تربيت افراد جامعه
استفاده نماید.
یكی از اساليبی كه پيامبر اكرم صلی اهلل عليه وسلم به الهام از قرآن بكار برده است و قرآن هم چنين اسلوبی را بكار برده
است اسلوب خطاب مستقيم و مخاطب قرار دادن افراد می باشد كه {یا أیهاالذین آمنوا} و {یا ایهاالناس} در قرآن فراوان
است ،و مخاطب قرار دادن اصحاب یكی از اسلوبهاي تعليم و تربيت بود وهر گاه خواستيم چيزي را به كسی یاد بدهيم او را
مخاطب قرار دهيم.
رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم اصحاب را مخاطب قرار می داد مثال می فرمود :یا معاذ  ،یا علی ،یا عائشه ،یا معشر
المسلمين ،یا معشر األنصار ،یا معشر الشباب ،یا معشرالنساء ...وبه وسيلة این خطاب توجه آنها را به خود جلب می كرد
سپس مطلب را براي آنها بيان می كرد.
اسلوب دیگري كه رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم از آن استفاده می كرد اسلوب استفاده كردن از فرصتها و مناسبتها براي
تعليم می باشد .گاهی آن حضرت از فرصتی كه پيش می آمد آن فرصت را غنيمت می شمرد مثال براي تعليم مطلبی فردي
سئوالی می نمود ویا فردي عرض حالی می كرد و یا اشتباهی می كرد پيامبر صلی اهلل عليه وسلم براي تعليم شخص همان
سئوال یا اشتباه را غنيمت می شمرد .استفاده از فرصتها و مغتنم شمردن آن براي تعليم؛
مثال شخصی سئوال كرد «نحن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضئنا به عطشنا أنتوضؤا بماء البحر؟» سئوال
كرد :ما سوار بر كشتی می شویم در حالی كه اندكی آب همراه خودمان داریم اگر بخواهيم با آن وضوبگيریم تشنه می
شویم آیا می توانيم با آب دریا وضو بگيریم پيامبرصلی اهلل عليه وسلم این را مغتنم شمرد براي تعليم یک سري مسائل و
در جواب فرمودند« :هوالطهور ماءه الحلّ ميتته» (آب دریا پاک كننده و مردارش نيز حالل می باشد) كه به اضافة مطلب
شخص ،مطلب دیگري را به او فهمانيد و از آن استفاده كرد.
شخصی آمد عرض كرد« :یارسول اهلل ما لقيت من عقرب لدغتنی البارحة» چه كشيدم از عقربی كه دیشب مرا گزید .آن
حضرت بالفاصله این مطلب و ذكر را به همان مناسبت وعرض حال به او تعليم داد وگفت «أماّ لو قلت حين أمسيت أعوذ
بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق لم تضرک» (اگر هنگامی كه در قسمت آخر روز وارد می شدي این جمله را می گفتی:
«أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق» آن عقرب به تو آسيبی نمی رساند) اینها همه براي ما درس هستند.
شخصی بدون اجازه وسالم وارد شد وگفت« :أألج» آیا وارد شوم؟ آن حضرت به غالمش فرمود« :أخرج إلی هذا وعلّمه
اإلستئذان» برو و اجازه گرفتن را به او بياموز و به او یاد بده تا بگوید «السّالم عليكم أأدخل» اول سالم بنما بعدا اجازة ورود
ومناسبتها براي تعليم؛
اسلوب دیگري كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم براي تعليم و تربيت به كار برده است اسلوب تشبيه وتمثيل است.
رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم براي تبيين مطالبی بسيار از تشبيه وتمثيل استفاده می نمودند :براي جا انداختن یک ارزش
و یا تنفير از یک ضد ارزش ،مثال می فرمود« :مثل المؤمنين فی توادهم و تعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكی
منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسّهر والحمّی» آن حضرت مؤمنان را در عطوفتشان نسبت به همدیگربه جسد واحدي
تشبيه می كنند .یا «مثل الجليس الصالح كحامل المسک إن لم یؤتک من عطره أصابک من ریحه» (مثال همنشين صالح
مثال عطار است كه اگر از عطرش به تو ندهد بوي خوش وي به مشامت می رسد)
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بخواه .آن شخص از بيرون شنيد ،سالم نمود و اجازة ورود خواست .این اسلوبی براي تعليم است :استفاده از فرصتها

و در بعضی مواقع پيامبر صلی اهلل عليه وسلم براي تقبيح چيزي از تمثيل استفاده می نمود و گاهی تشبيه را تشبيه بليغ ذكر
می كرد بدون اینكه وجه شبه را ذكر كند تا ذهن انسان به همه جا كشيده شود مثال می فرمود« :المؤمن مرآة المؤمن»
(مؤمن آینة مؤمن می باشد) حاال انسان فكر می كند آینه چه اوصافی دارد ،و گاهی براي تقبيح یک ضد ارزش از تشبيه
استفاده می نمود مثال می فرمود« :العائد فی هبته كالكلب یقیء ثم یعود فی قيئه» (كسی كه در هبه اش رجوع كند و چيزي
را كه بخشيده پس بگيرد مانند سگی است كه استفراغ می كند و استفراغ خود را می خورد) و یا «مثل العالم الذي یعلّم
الناس الخير وینسی نفسه كمثل السّراج یضیء للناس ویحرق نفسه» (انسان عالمی كه چيزي را به دیگرا ن می آموزد و
خودش را فراموش می كند مانند چراغی است كه براي دیگران روشن می كند اما خودش را آتش می زند) و آن حضرت از
تشبيه براي تعليم و تربيت استفاده می نموده اند.
یكی از اسلوبهایی كه پيامبرصلی اهلل عليه وسلم براي تعليم و تربيت ازآن استفاده می نمود اسلوب الگو پردازي و استفاده و
تقليد از یک الگو بود .گاهی آن حضرت كاري را انجام می داد مثال می فرمود «صلّوا كما رأیتمونی أصلّی» (نماز بخوانيد
آنگونه كه مرا دیدید نماز می خوانم) و یک بار بر روي منبر كيفيت نماز را براي یارانش تعليم داد ،و در مورد مناسک حج
فرمودند « :خذوا عنّی مناسككم» (مناسک خودتان را از من بگيرید) و آن حضرت به وسيله تعليم عملی وایجاد الگو دیگران
را تعليم می دادند.
اسلوب دیگري كه آن حضرت براي تعليم و تربيت بكار می گرفت اسلوب عدد و شمارش است .گاهی آن حضرت براي بيان
یک مطلب كه اشخاص به صورت منظّم آن را یاد بگيرند از عدد و شمارش استفاده می نمود و عددي را ذكر می كرد .مثال
می فرمود « :سه چيز كفاره گناهان است ...سه چيز انسان را نجات می دهد ...چهار چيز عالمت نفاق است ...حق مسلمان
بر مسلمان پنج یا شش چيز می باشد ...هفت نفر در زیر سایة عرش خداوند جاي می گيرند »...بنده نمونه هایی را به
صورت مختصر عرض كردم .عدد و شمارش تاثير دارد یعنی اگر انسان چيزي به صورت منظم به او گفته شود بهتر آن چيز
را به خاطر می سپارد.
از اسلوبهاي دیگري كه آن حضرت در تعليم و تربيت از آن استفاده می نمود اسلوب قصه گویی می باشد؛ قصه گویی یعنی
بيان یک مطلب در قالب قصه ،قصه هایی را پيامبر صلی اهلل عليه وسلم بيان می نمود ،مثال براي اهميت اخالص قصه آن
سه نفر را ذكر می كرد كه در غاري گير افتادند و درب غار بر روي آنها مسدود شد و هيچ راه نجاتی نداشتند و تنها راه
نجات خود را در متوسل شدن به اعمال خالص خودشان دیدند؛ هر كدام خالصانه ترین عمل خود را بر شمرد و در پيشگاه
خدا عرض نمود و به آن توسل جست و از خداوند خواست به واسطه آن عمل آنها را از این مخمصه نجات دهد و برهاند و
از بركت اخالصشان آن درب غار كنار رفت وآنها توانستند نجات پيدا كنند.
و قصه آن سگی را ذكر می كند كه تشنه بود و از شدت تشنگی خاكهاي مرطوب چاه را می خورد شخصی گنه كار دلش به
حال آن سگ سوخت ،به داخل چاه رفت و با كفشهاي خودش آب را باال آورد و به آن سگ تشنه داد؛ خداوند آن بنده را به
براي بيان و جا انداختن مطلبی بيان می نمود.
از اسلوبهاي دیگري كه پيامبر اكرم صلی اهلل عليه وسلم براي تعليم و تربيت از آن استفاده می نمود اسلوب تأكيد است و
ایشان براي بيان مطلبی از تاكيد استفاده م ی نمود .گاهی اوقات آن حضرت براي بيان مطلبی قسم یاد می كرد و جمله را با
«والّذي نفسی بيده» آغاز می كرد تا اهميت آن را برساند.
گاهی اوقات هم به وسيلة تكرار ،مطلبی را تاكيد می نمودند« :كان اذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حتی تفهم عنه» (گاهی براي
تفهيم حرفش آن را سه مرتبه تكرار می نمودند) .یک بار در سفري یكی از یاران تعریف می كند كه ما در سفر بودیم وقت
نماز عصر تنگ شده بود شتابان وضو می گرفتيم .رسول خدا فرمودند« :ویل لالعقاب من النار» و دو تا سه مرتبه این جمله
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خاطر این ترحمش مورد عفو و مغفرت خودش قرار داد .اینها نمونه قصه هایی هستند كه رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم

را تكرار نمودند كه (واي بر پاشنه هاي پا از آتش جهنم) و گاهی آن حضرت تكرار و تاكيد را با هم ذكر می نمود و می
فرمود« :واهلل ال یؤمن ،واهلل ال یؤمن ،واهلل ال یؤمن» تكرار و قسم را با هم بيان می نمود و سه بار فرمود «واهلل ال یؤمن»
(قسم به خدا ایمان نمی آورد) «من ال یأمن جاره بوائقه» (كسی كه همسایه اش از آزار و اذیت وي در امان نباشد).
از اسلوبهاي دیگري كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم براي تعليم و تربيت بكار می برد اسلوب بر انگيختن انگيزه و اشتياق و
كنجكاوي در مخاطب می باشد تا مخاطب كنجكاو شود و انگيزة تعلّم در وي به وجود بياید .آن حضرت گاهی با استفهام و
سئوال این انگيزه را ایجاد می كرد مثال می فرمود« :أتدرون ما الغيبة؟» آیا می دانيد غيبت چيست؟ و با این سئوال انگيزة
فراگيري را در اصحاب ایجاد می كرد و آنها می گفتند« :اهلل ورسوله أعلم» بعد می فرمود« :ذكرک أخاک بما یكره» (اینكه
برادر مسلمانت را به آنچه خوشش نمی آید یاد كنی)
یا می فرمود« :أال أخبركم بأفضل من درجة الصّالة والصّيام والصّدقة؟» (آیا شما را خبر ندهم به كاري كه درجه اش از نماز و
روزه و صدقه بيشتر است؟) اصحاب تعجب كردند كه این چه كاري است كه كه از نماز و روزه و صدقه بهتر است؟!! بعد آن
حضرت فرمودند« :اصالح ذات البين فإن فساد ذات البين هی الحالقة» (اصالح روابط انسانی زیرا فساد روابط اجتماعی
تراشنده و از بين برندة دین و اعمال و حسنات انسان است) با سئوال و استفهام آن حضرت این مسائل را ایجاد می كرد
بعد مطلب را بيان می فرمود.
گاهی اوقات آن حضرت براي بيان مطلبی آن را بصورت معما مطرح می كرد مثال می فرمود« :إن من الشجرة شجرة ال
یسقط ورقها وإنها مثل المسلم ،فحدثونی ما هی؟» آن حضرت این معما را براي یارانش مطرح نمود كه (از بين درختان
درختی است كه برگش نمی افتد و این مثال انسان مسلمان است مرا خبر دهيد كه این چگونه درختی است؟)
اصح اب هر كدام فكري به ذهنشان خطور كرد و درختی را در نظر گرفتند ،ابن عمر رضی اهلل عنهما می فرماید :من به دلم
خطور كرد كه این درخت ،درخت نخل است ولی به خاطر اینكه افرادي بزرگتراز من بودند جرأت نكردم حرفی بزنم و
رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم در جواب فرمودند« :هی النخلة» (این درخت ،درخت نخل است) كه همه اجزاي آن داراي
خير و بركت می باشد انسان مؤمن باید اینگونه باشد« :مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شئ نفعک» (مثال مؤمن
مثال نخل است كه هر چه از آن بگيري به تو نفع می رساند) مسلمان باید اینگونه باشد و نفع و بركتش به همه جا و همه
كس برسد .سراسر وجودش در خدمت جامعه باشد.
گاهی هم پيامبر صلی اهلل عليه وسلم از اشتباه یک فرد براي تعليم استفاده می كرد و وي را به خاطر عملش تخطئه می
نمود و در او حس كنجكاوي و انگيزه و اشتياق فراگيري را به وجود می آورد ،شخصی وارد مسجد شد و در انظار آنحضرت
و در گوشه اي از مسجد نماز خواند.
آن فرد «مسئ الصالة» كه قصه اش معروف است سه بار نمازش را خواند و هر بار كه نزد رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم
می آمد و سالم می كرد پيامبر به او می فرمود« :إرجع فصل فإنک لم تصلّ» (برگرد و نمازت را بخوان كه تو نماز نخوانده
اي) آنحضرت سه بار این مطلب را تكرار فرمودند تا انگيزه و اشتياق فراگيري در وي بوجود بياید و سراسر وجودش شور و
به آن كسی كه تو را به حق مبعوث كرده است بهتر از این بلد نيستم پس به من یاد بده) وخودش متقاضی فراگيري و تعلّم
شد و آنحضرت طریقة درست نماز را به وي یاد داد.
از اسلوبهاي دیگري كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم براي تعليم و تربيت بكار می برد اسلوب تصحيح معيارها می با شد.
تصحيح یک معيار و ردّ یک معيا ر نادرست ،آن معيارهایی كه در جامعه حاكم است و ذهنيتهایی كه در جامعه وجود دارد ،و
می فرمود« :ليس الغنی عن كثرة العرض ولكن الغنی غنی النفس» (غنا و بی نيازي این نيست كه انسان مال فراوان داشته
باشد بلكه غناي واقعی بی نيازي نفس است) و در جاي دیگر می فرماید« :ليس الشدید بالصرعة إنماّ الشّدید الّذي یملک
نفسه عند الغضب» (قهرمان به كسی نمی گویند كه در كشتی پشت همه را به زمين می زند بلكه قهرمان واقعی كسی
است كه در هنگام خشم و عصبانيت خودش را كنترل می كند و بر خودش مسلط شود) و معيارها را تصحيح می كرد سپس
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شوق شود براي یاد گرفتن نماز صحيح .در نهایت آن شخص گفت« :والّذي بعثک بالحق ما أحسن غير هذا فعلّمنی» (قسم

معيار درست را بيان می نمود.
از اساليب دیگري كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم در تعليم و تربيت بكار می برد اسلوب مقایسه است ،مقایسه یک مطلب با
مطلبی دیگر ،مثال مقایسه دنيا با آخرت و یا «مثل الّذي یذكر ربه والّذي ال یذكر مثل الحی والميت» (مثال كسی كه ذكر خدا
می كند و كسی كه ذكر خدا نمی كند مثال مرده و زنده است) و یا «فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر علی سائر
الكواكب» (فضيلت شخص عالم بر شخص عابد مانند فضيلت ماه چهارده بر بقيه ستاره ها می باشد) و می فرمود« :الدّنيا
سجن المؤمن وجنة الكافر» مؤمن و كافر را آن حضرت در مقایسه با دنيا اینگونه بيان می كند كه (دنيا براي مؤمن زندان اما
براي كافر بهشت می باشد).
و از اساليب دیگري كه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم براي تعليم و تربيت از آن استفاده می نمود اسلوب نمایش بود یعنی
نشان دادن تصویري عملی یک قضيه به صورت نمایش ،آن حضرت چيزي را براي یاران خودش ترسيم می نمود مثال در
فصل زمستان شاخه خشكی را از زیر درختی گرفت و آن را تكان داد تا همة برگهایش ریخت ،بعد به یارانش فرمود:
« ببينيد انسان مسلمان وقتی به نماز می ایستد و خالصانه به درگاه خداوند نماز می خواند اینگونه گناهانش می ریزند» یک
بار آن حضرت خط مستقيمی را كشيد و اطراف آن را خطوط كوچكی كشيد بعد به یارانش فرمود« :این خط مستقيم مثال
صراط مستقيم است و این خطوط كوچک راههاي بيراهة شيطانی است كه بر هر یک از این راهها شيطانی ایستاده است و
انسان را به سمت خودش دعوت می كند» مثال صراط مستقيم و خطراتی است كه در جادة مستقيم هر انسانی را تهدید
می كند.
گاهی آن حضرت بعنوان وسيلة كمک آموزشی از اسلوب حركت و اشاره استفاده می كرد «أنا وكافل اليتيم فی الجنة هكذا»
و به انگشت سبابه و وسطی اشاره می كرد« ،من و سرپرست یتيم در بهشت مانند این دو انگشت در كنار هم هستيم».
«المؤمن للمؤمن كالبنيان یشدّ بعضه بعضا وشبّک بين اصابعه» (مؤمن براي مؤمن مانند ساختمان است كه اجزایش اینگونه
همدیگر را محكم نگه داشته اند) و براي بيان یكپارچگی این امت انگشتانش را در هم فرو برد و همچنين می گفت:
«التقوي ههنا ویشير إلی صدره» (و با اشاره به سينه اش می فرمود كه تقوا اینجاست) مركز و منشأ تقوا را آن حضرت به
یارانش به وسيلة اشاره می فهماند.
از اسلوب هایی كه آن حضرت براي تعليم بكار می برد اسلوب باز پس گرفتن درس از متعلمين است ،درسی كه آن حضرت
داده بود از یاران پس می گرفت حدیث براءبن عازب معروف است كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم دعاي هنگام خواب را به
وي تعليم داد آن حضرت مطلبی را كه یاد داده بود پس می گرفت و از همان شخص می شنيد و استماع می كرد و اشتباه
وي را تصحيح می نمود.
این كار را براي براء بن عازب انجام داد و فرمود« :إذا أتيت مضجعک فتوضأ وضوءک للصالة ثم اضطجع علی شقک األیمن
ثم قل :اللهم انّی أسلمت وجهی إليک و فوّضت أمري إليک وألجأت ظهري إليک رغبة ورهبة إليک ال ملجأ وال منجأ منک إال
درس را پس دادم و در آخر گفتم «آمنت بكتابک الّذي انزلت وبرسولک الّذي ارسلت» پيامبر فرمود« :ال وبنبيک الّذي
أرسلت» (نه بگو :وبنبيک الذي ارسلت) آنگونه كه آن حضرت یاد داده بود همانگونه می خواست و اشتباهش را تصحيح
نمود.
اميدواریم كه خداوند همه ما را مورد عفو و عنایت خودش قرار دهد و ما را جزو بندگان خالص و مخلص خودش قرار دهد.
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين والسّالم عليكم ورحمة اهلل تعالی وبركاته
مصدر :سایت تذكره www.Tazkerah.net
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إليک أللهم آمنت بكتابک الذي أنزلت وبنبيک الذي أرسلت» براء می گوید من این دعا را تكرار كردم تا یاد بگيرم سپس

رقيه و دعاهاى شرعی از كتاب و سنت
شروط رقيه شرعی
 -1رقيه باید با كالم خداوند و صفاتش باشد.
 -0رقيه باید به زبان عربى باشد و یا معناى آن به زبان دیگرى كه مفهوم باشد.
 -1رقيه كننده نباید معتقد باشد كه خود رقيه مؤثر هست ،بلكه باید اعتقاد داشته باشد كه تاثيرش توسط خداوند متعال
هست.
آیات وارده در قرآن كریم
• بسم اهلل الرحمن الرحيم { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ * إِیةاکَ نَعْبُدُ وَإِیةاکَ نَسْتَعِينُ *
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَال الضَّالِّينَ }
• بسم اهلل الرحمن الرحيم { الم * ذَلِکَ الْكِتَابُ ال رَیْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَیُقِيمُونَ الصةالة وَمِمةا
رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ * وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَبِاآلخرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ * أُوْلَئِکَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ
وَأُوْلَئِکَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ }
• { إِنَّ فِی خَلْقِ السةمَوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِالفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِي فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ
السةمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ األَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابةةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسةحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السةمَاءِ وَاألَرْضِ
آلیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ }
• { اللَّهُ ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّومُ ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَال نَوْمٌ لَهُ مَا فِی السةمَوَاتِ وَمَا فِی األَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ
یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَال یُحِيطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِالَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السةمَوَاتِ وَاألَرْضَ وَال یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيمُ }
• { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَالئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبةنَا وَإِلَيْکَ الْمَصِيرُ * ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبةنَا ال تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبةنَا وَال تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبةنَا وَال تُحَمِّلْنَا مَا ال طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْالنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ }
• { إِنَّ رَبةكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السةمَوَاتِ وَاألَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیةامٍ ثُمة اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّيْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَال لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ تَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ }
• { إِنَّ فِی خَلْقِ السةمَوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِالفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آلیَاتٍ ألُولِی األَلْبَابِ * الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
وَیَتَفَكَّرُونَ فِی خَلْقِ السةمَوَاتِ وَاألَرْضِ رَبةنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِالً سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ }
• { أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا ال تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیمِ * وَمَنْ یَدْعُ
• { وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاکَ فَإِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِکَ وَانقَلَبُوا
صَاغِرِینَ }
• { وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ * فَلَمةا جَاءَ السةحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَلَمةا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا
جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ ال یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ * وَیُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ }
• { قَالُوا یَا مُوسَى إِمةا أَنْ تُلْقِیَ وَإِمةا أَنْ نَكُونَ أَوةلَ مَنْ أَلْقَى * قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ یُخَيةلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا
تَسْعَى * فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى * قُلْنَا ال تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ األَعْلَى * وَأَلْقِ مَا فِی یَمِينِکَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ
سَاحِرٍ وَال یُفْلِحُ السةاحِرُ حَيْثُ أَتَى }
• { وَالصةافَّاتِ صَفّاً * فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً * فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً * إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَبُّ السةمَوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ *
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مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ ال بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ ال یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ * وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ }

إِنَّا زَیةنَّا السةمَاءَ الدُّنْيَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ * ال یَسةمةعُونَ إِلَى الْمَإٍ األَعْلَى وَیُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ *
دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِالَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ }
• { هُوَ اللَّهُ الَّذِي ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السةالمُ
الْمُؤْمِنُ الْ مُهَيْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبةارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمةا یُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ األَسْمَاءُ الْحُسْنَى یُسَبِّحُ
لَهُ مَا فِی السةمَوَاتِ وَاألَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِيمُ }
• { وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَال یَزِیدُ الظَّالِمِينَ إِالَّ خَسَاراً }
• { وَإِنْ یَكَادُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمةا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ }
• { وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَال وَلَداً }
{ قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ * ال أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَال أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَال أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ * وَال أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ *
لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِیَ دِینِ }
• { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصةمَدُ * لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ * وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ }
• { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا
حَسَدَ }
• { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِکِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ * مِنْ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ }
دعاهاى وارده در سنت
• (( أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق )).
• (( أعوذ بكلمات اهلل التامة من كل شيطان وهامة  ،ومن كل عين المة )).
• (( أعوذ بكلمات اهلل التامة التی ال یجاوزهن بر وال فاجر من شر ما ینزل من السماء  ،ومن شر ما یعرج فيها  ،ومن شر ما
ذرأ فی األرض  ،ومن شر ما یخرج منها  ،ومن فتن الليل والنهار  ،ومن شر طوارق الليل والنهار إال طارقاً یطرق بخير یا
رحمن )) .
• (( أعوذ بكلمات اهلل التامة من غضبه وعقابه  ،ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن یحضرون )) .
• (( اللهم إنی أعوذ بوجهک الكریم  ،وكلماتک التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته )) .
• (( اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم ن  ،اللهم إنه ال یهزم جندک وال یخلف وعدک  ،سبحانک وبحمدک )) .
• (( أعوذ بوجه اهلل العظيم الذي ال شيئ أعظم منه  ،وبكلماته التامات التی ال یجاوزهن بر وال فاجر وبأسماء اهلل الحسنى ما
علمت منها وما لم أع لم من شر ما خلق و ذرأ و برأ  ،ومن كل ذي شر ال أطيق شره  ،ومن شر كل ذي شر أنت آخذ
بناصيته،إن ربی على صراط مستقيم))
باهلل  ،أعلم أن اهلل على كل شيئ قدیر  ،وأن اهلل قد أحاط بكل شيئ علماً  ،وأحصى كل شیء عدداً  ،اللهم إنی أعوذ بک منه
شر نفسی  ،وشر الشيطان وشركه  ،ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها  ،إن ربی على صراط المستقيم)) .
• (( تحصنت باهلل الذي ال إله إال هو وإليه كل شیء  ،وتوكلت على الحی الذي ال یموت  ،و استدفعت الشر بال حول وال قوة إال
باهلل ))
• (( حسبی اهلل ونعم الوكيل  ،حسبی الرب من العباد  ،حسبی الخالق من المخلوق  ،حسبی الرزاق من المرزوق  ،حسبی اهلل ،
هو حسبی الذي بيده ملكوت كل شيئ وهو یجير وال یجار عليه  ،حسبی اهلل وكفى  ،سمع اهلل من دعا  ،وليس وراء اهلل مرمى
))
• (( حسبی اهلل ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ))
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• (( اللهم أنت ربی ال إله إال أنت عليک توكلت وأنت رب العرش العظيم  ،ما شاء اهلل كان وما لم یكن  ،وال حول وال قوة إال

• (( بسم اهلل أرقيک من كل داء یؤذیک ومن شر كل نفس أو عين حاسد اهلل یشفيک،باسم اهلل أرقيک ))
• (( أسال اهلل العظيم رب العرش العظيم أن یشفيک ))
=========
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یاران پيغمبر صلى اهلل عليه وسلم
دكتر عبدالحسين زرین كوب
اشاره :استاد دكتر عبدالحسين زرینكوب (1126-1121هـ.ش ).یكی از دانشمند و فضالي برجسته ایران معاصر است.
ایشان در ادبيات و تاریخ داراي آثار ارزشمندي است .در اینجا قسمتی از كتاب بامداد اسالم را با هم میخوانيم كه از نگاه
یک شخص منصف شيعی مذهب به بررسی زندگی و خدمات یاران پيامبر پرداخته است.
بسياري ازین یاران سالهاي دراز در دوستی پيغمبر پایداري و فداكاري نشان داده بودند .ارقم بن ابی االرقم در مكه در
بحبوحه تضييقات و محدودیت هاي قریش خانه خود را به پيغمبر واگذاشته بود .در خانه او بود كه اولين دسته مسلمانان بر
رغم فشارها و سختیهاي مخالفان با پيغمبر خویش ارتباط می یافتند ،دین خود را از وي تعليم می گرفتند و پشت سر وي
نماز می خواندند .این ارقم از خاندان بنی مخزوم بود و با آنكه مخزومیها در آن هنگام با محمد به شدت دشمنی می
ورزیدند ارقم از پذیرایی و خدمتگزاري نسبت به پيغمبر هيچ كوتاهی نداشت.
ابو بكر بن ابی قحافه كه بعدها خليفه پيغمبر و فرمانرواي مسلمانان شد قسمت عمده مالی را كه طی سالها در تجارت
اندوخته بود در راه محمد صلى اهلل عليه وسلم و دوستی او خرج كرد.
طلحة بن عبد اللّه كه بعدها داستان جنگ جمل نام او را مشهور كرد ،در روز
احد به دست و تن خویش سپر پيغمبر شد ،چندان كه دستش آسيب سخت
دید و بيست و چهار زخم بر تنش وارد آمد.
علی بن ابی طالب شبی كه پيغمبر از مكه به مدینه هجرت می كرد در بستر
او غنود و از خطرنهراسيد .بسياري از یاران دیگر نيز در راه پيغمبر از هيچ
جانبازي دریغ نمی ورزیدند .عده یی از آنها مخصوصا در مكه براي خاطر
دین خویش سختیها دیده بودند .بعضی چون كس و كاري نداشتند زیاده
مورد آزار مشركان می شدند .بسياري را قریش ریشخند می كردند ،پست و
فرومایه می خواندند و حتی برخی را شكنجه می كردند .غالب این یاران
بعدها نيز همچنان ثابت قدم ماندند و وفادار .سرگذشت بعضی از آنها
سرگذشت فداكاري و ایمان بود .از جمله عمار بن یاسر كه پدر و مادرش درراه مسلمانی و از صدمه مشركان تباه شده
بودند خود نيز در مكه به خاطر دین سختی بسيار دید .در مدینه هم در تمام غزوه ها با پيغمبر همراه بود .بعدها كه عمر بن
خطاب او را امارت كوفه داد ،باز در نهایت پارسایی می زیست .در دوره عثمان مثل بسياري از مسلمين دیگر ناخشنودي
مكه به بندگی افتاده بود و آزادي یافته .مشركان قریش شكنجه اش دادند تا ترک اسالم كند و او نكرد .در مدینه هم از
پيغمبر جدا نشد .بعدها به كوفه رفت و آن جا وطن گزید تا مرد .علی به هنگام بازگشت از صفين بر وي نماز خواند.
صهيب بن سنان هم آزاد كرده یی بود در مكه و چون یک چند در روم به اسارت افتاده بود او را رومی می خواندند .در مكه
چون بی پشت و پناه بود مورد آزار مشركان شد و از دین بازنگشت .وقتی آهنگ هجرت به مدینه داشت اهل مكه مانع
شدند .گفت :اگر من همه مال خویش به شما واگذارم به من كاري ندارید .گفتند :نه ،صهيب مال بداد و به مدینه رفت و
پيغمبرچون او را بدید گفت :صهيب سود كرد ،صهيب سود كرد.
بالل ب ن رباح بنده یی زنگی بود از آن امية بن خلف و او وي را به سبب مسلمانی شكنجه هاي سخت می كرد .ابو بكرش از
مال خویش بخرید و آزاد كرد و وي به خدمت پيغمبر پيوست .در مدینه مؤذن پيغمبربود ،اما بعد از وي دیگر اذان نگفت .از
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داشت و یک بار عثمان را نيز دشنام داد .سرانجام هم در جنگ صفين كه همراه علی آمده بود كشته شد .خباب بن ارت در

ابوبكر رخصت یافت و در شام سكونت جست .گویند :وقتی عمر به شام رفت از او درخواست تا اذان بگوید .چون صدایش
بلند شد عمر بگریست و مسلمانان نيز .از آنكه صداي او پيغمبر را به یاد مردم می آورد ،پيغمبر را كه آن همه محبوب بود.
كسانی كه به خاطر مسلمانی در مكه دستخوش آزارو بيداد مشركان شدند عده شان به همين چند تن محدود نمی شد .با
این همه در بين یاران پيغمبر كسانی هم بودند كه در مهاجرت به حبشه امتحان وفا و ثبات خویش را دادند.
بعضی از این یاران در راه مهاجرت خویش بالهاي سخت دیدند ،وراي غربت و آوارگی .از آن جمله بود سلمة بن هشام
برادر ابو جهل .این سلمه در نوبت دوم به حبشه رفت و آنجا با دیگر مسلمانان سختیها دید و رنجها .چون به مكه
بازگشت ابوجهل وي را بگرفت و حبس كرد و او تا به هنگام غزوه خندق نتوانست به مدینه رود .نظير این سختگيري را
ابوجهل به كمک برادر دیگرش حارث نسبت به عياش بن ابی ربيعه كرد .عياش پسر عم ابوجهل بود و برادر او از جانب
مادر .وي نيز در نوبت دوم به حبشه رفت .وقتی از حبشه به مكه آمد هنگام هجرت مسلمين بود به مدینه .وي نيز راه مدینه
پيش گرفت و با عمر بن خطاب همراه شد .چون نزدیک مدینه رسيد ابوجهل و برادرش حارث با یک تن از یاران خویش
پيش وي آمدند و گفتند  :مادرت بيمار شده است و نذر كرده است كه تا ترا نبيند نه از آفتاب به سایه رود نه موي خویش را
شانه كند و نه چيزي بخورد جز پاره نانی خشک .عياش متاثر شد و آهنگ بازگشت كرد ،عمر گفت :اینها راست نمی
گویند ،قصدشان آنست كه ترا از دین خویش بگردانند .اما سخن عمر در عياش نگرفت .گفت :ناچار به مكه می روم و باز
می گردم .پس با قوم راه مكه پيش گرفت .آنها در راه وي را گرفتند و بند كردند .عياش در مكه گرفتار شد و نتوانست به
مهاجران مدینه بپيوندد .گویند :یک پاي او را با یک پاي سلمه در قيدي بسته بودند و آنها را در تنگنایی به زندان افگنده
بودند تا چند سال بعد كه پس از وقعه احد به مدینه رفت وآنجا بود تا بعد از رحلت پيغمبر در مكه وفات یافت .نظير این
ماجرا براي هشام برادر كهتر عمرو بن عاص هم پيش آمد .این هشام نيز در نوبت دوم به حبشه رفت و چون به مكه آمد با
دیگر مسلمانان آهنگ هجرت مدینه داشت .اما در راه پدرش او را بگرفت و بند كرد .وقتی پدرش وفات یافت ،وي در صدد
فرار برآمد اما كسانش او را بگرفتند و باز به حبس افگندند و او همچنان در حبس بود تا بعد از واقعه خندق كه توانست به
مدینه رود ،نزد پيغمبر .كنيه او ابو العاص بود و پيغمبر او را ابو المطيع خواند.
باري كسانی از مسلمانان كه در این دو نوبت به حبشه رفتند غالبا در غربت ودر وطن سختی بسيار دیدند .حتی مشركان تا
پيش نجاشی فرمانرواي حبشه هم آنها را دنبال كردند .داستان آنها سرگذشت سختی و آوارگی بود ،در راه خدا و
دردوستی پيغمبر .از جمله كسانی كه در نوبت اول به حبشه رفتند عثمان بود ،داماد پيغمبر.
زنش رقيه هم كه دختر پيغمبر بود در این هجرت با او همراه شد .جعفر بن ابی طالب پسرعمّ پيغمبر نيز به حبشه رفت .اما
در نوبت دوم ،و مدتی آنجا ماند .وقتی بازگشت مقارن فتح خيبر بود و پيغمبر كه از دیدار او زیاده خشنود شده بود گفت:
نمی دانم از فتح خيبر بيشتر خوشحال شدم یا از دیدار جعفر .گذشته از اینها ابو عبيده جراح ،عبد الرحمن بن عوف ،زبير
بن عوّام ،مقداد بن اسود ،ابو موسی اشعري ،و عبد اللّه بن مسعود هم از كسانی بودند كه به مهاجرت حبشه رفتند و در آن
راه سختی ها دیدند .ابوبكر نيز یک بار به قصد حبشه بيرون آمد اما منصرف شد و در مكه ماند .روي هم رفته كسانی كه به
در راه دین پایداري و استواري بسيار نشان می دادند.
از كسانی كه هر دو نوبت به مهاجرت حبشه رفتند عثمان بن مظعون بود ،دایی حفصه بنت عمر از زنهاي پيغمبر .این
عثمان بن مظعون تمایالت زاهدانه داشت و از پيشروان زهاد اسالم بود .گویند :وي یک بار در صدد برآمد خویشتن را از
مردي بيندازد زن و خانه را هم رها كند و سر به بيابان بگذارد ،اما پيغمبر وي را از این كارها منع كرد .در واقع پيغمبر با آن
كه خود در نهایت سادگی می زیست ،با شيوه رهبانی موافق نبود .حدیثها هست حاكی از آن كه یاران را از افراط در زهد
بر حذر می داشت چنان كه عبد اللّه پسر عمرو بن عاص را كه می خواست خویشتن را تسليم روزههاي طوالنی و شب
زنده داري هاي مستمر كند ،نيز از این كارها باز داشت .با این همه تمایالت زاهدانه در نزد بعضی از یاران همراه بود با فقر
و قناعت .كسانی از یاران كه اصحاب صفّه خوانده می شدند مخصوصا ازین حيث شهرت دارند .اینها جماعتی بودند از
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مهاجرت حبشه رفتند تعدادشان بسيار بود .این یاران رسول در مكه از دست مشركان آزار بسيار دیده بودند و با این همه

مهاجران فقير كه در مدینه خانه نداشتند و از این رو در صفه مسجد زندگی می كردند .در باب فقر و زهد این اصحاب صفه
بعدها صوفيه روایات زیاد نقل كردند كه بعضی از آنها خالی از اغراق نيست .تعداد آنها را نيز به اختالف ذكر كرده اند
وبیشک عده شان كم و زیاد می شده است .گویند :و ظاهرا از مبالغات صوفيه است كه این قوم بيشتر اوقات برهنه بودند
و خود را ميان ریگ پنهان می كردند ،حتی چون هنگام نماز می رسيد آنها كه جامه یی داشتند نماز خویش به جاي می
آوردند و در ریگ پنهان می شدند تا دیگران آن جامه ها بپوشند و به نماز بروند .به هر حال این جماعت كسانی بوده اند كه
در مدینه كس و كاري نداشته اند خواه از مهاجرین مكه و خواه ازاعراب بادیه كه به دیدار پيغمبر میآمده اند .چون جایی
براي آنها معين نبود در مسجد صفه یی ساخته شد تا آنجا به سر برند و از مسلمانان مدینه كسانی كه ثروت و مكنتی می
داشتند آنها را دستگيري می كرده اند .شروع به غزوات و نيل به غنایم رفته رفته بسياري از آنها را توانگر كرد اما نام اهل
صفه بر آنها ماند و خود آنها نيز ظاهرا به این نام افتخار می كردند .از جمله كسانی كه نامشان در شمار اهل صفّه آمده
است ابو عبيده جرّاح است و زید بن خطّاب برادر عمر خطاب .چنان كه بالل بن رباح و خباب بن االرت و صهيب بن سنان
نيز به موجب روایات مشهور یک چند جزو این طایفه بوده اند .ابوذر غفاري هم از این طایفه بود .از او نقل كرده اند كه
گفت :من از اهل صفه بودم چون شام هنگام فرا می رسيد به در خانه پيغمبر می رفتيم و او می فرمود تا هر یک از ما با یک
تن از یاران باز گردد .آنگاه ده تن یا كمتر كه از اهل صفه باقی می ماندیم پيغمبر خود ما را به خانه می برد و چون از
خوردن فارغ می شدیم می فرمود تا در مسجدبخوابيم( .)1نيز از كسانی كه جزو اهل صفه محسوب شده اند مقداد بن
اسود ،عمار بن یاسر ،ابو دردا ،ابا هریره و سلمان فارسی را می توان یاد كرد .گویند :پيغمبر با آنها دلنوازيها می كرد و
ایشان را به بهشت مژده ها می داد .عده یی از اصحاب صفه آزادگان فقيربودند و عده یی بيشتر كسانی بودند كه پيغمبر
یا دیگر مسلمانان آزادشان كرده بودند.
در حقيقت این آزادكردگان هم خواه از اهل صفه و خواه غير از آن نزد پيغمبر با سایر مسلمانان تفاوتی نداشتند .از آن كه
محمد صلى اهلل عليه وسلم در حق همه محبت داشت وحتی پسر خوانده خود او یک آزاد كرده بود :زید بن حارثه .این زید
در جاهليت در دست غارتگران به اسارت افتاده بود او را در عكاظ فروخته بودند و براي خدیجه كه بعدها زن پيغمبر شد،
خریده بودندش به چهار صد درهم و به قولی ششصد .خدیجه هم وقتی به محمد پيوست ،غالم را بدو بخشيد .بعدها پدر
كه نشان فرزند را گم كرده بود از وجود او آگاه شد به مكه آمد و او را از محمد درخواست .محمد زید را مخير كرد كه نزد
وي بماند یا همراه پدر و كسان خویش بازگردد .زید ترجيح داد كه هم نزد محمد بماند .محمد نيز او را به فرزندي گرفت و
مردم زید بن محمد خواندندش .چون محمد دعوت خویش آشكار كرد ،زید كه هم در خانه او می زیست اسالم آورد .بعدها
پيغمبر دختر عمه خویش زینب بنت جحش را به عقد او درآورد .اما چندي بعد زید زن را طالق داد و پيغمبر او را براي خود
گرفت .این داستان مجالی داد به بدخواهان كه براي آن شاخ و برگها درست كردند .گزافگویان گفتند :محمد صلى اهلل
عليه وسلم زنی را كه از آن پس ر باشد بر پدر حرام می داند اما خود زنی را كه از آن زیدست ،به زنی می كند .وحی خدایی
آمد كه پسر خوانده در حكم پسر نيست و محمد هم پيغمبر خداست ،پدر كسی نيست .از این پس زید را به نام پدرش
لشكركشی ها ماموریت داد و فرماندهی .وقتی هم كه وي در غزوه مؤته كشته شد پيغمبر از خبر مرگش به سختی گریست.
پسر این زید نامش اسامة بن زید نيز نزد پيغمبر زیاده محبوب بود .از این رو او را اسامة الحب می خواندند ،چنان كه
پدرش زید ال حب خوانده می شد .پيغمبر درباره او مهربانی بسيار می كرد ،چنان كه گویند :در هنگام سواري بسا كه او را
در ترک خویش می نشاند .در آخرین روزهاي عمر خویش نيز او را سركردگی مسلمين داد ،براي جنگ شام .در حالی كه او
بيست سالی بيش نداشت و پيران سالخورده در زیر فرمانش بودند.
یک تن دیگر از آزاد كردگان وي سلمان بود ،سلمان فارسی .این سلمان پيش از اسالم خویش مجوسيی بود ایرانی.
گویند :از رامهرمز بود در والیت استخر وبعضی هم گفته اند :از اصفهان بود از دیه جی .پدرش دهقان بود و دهقان زاده
فارسی یک چند نزد راهبی ترسا می رفت .سرانجام آیين نصرانی گزید و در دنبال راهب به شام افتاد .از آنجا چندي در
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خواندند :زید بن حارثه .پيغمبر زید را كه دست پرورده و آزاد كرده اش بود بسيار دوست می داشت .مكرر او را در

شام و عراق می گشت .آخر به اسارت افتاد ،یهودیی بخریدش و به مدینه اش برد .سلمان در آنجا به پيغمبر پيوست،
مسلمانی گزید و پيغمبر او را بازخرید .وقتی وي به مدینه آمد ،جنگ احزاب بود و گویند :به اشارت وي بود كه دور مدینه
خندق كنده شد و بالي احزاب دفع گشت .در تمام غزوات همراه پيغمبربود و پيغمبر او را محرم می شناخت و از اهل بيت
خویش می خواندش .در رحلت پيغمبر چون شنيد كه خلق با ابوبكر بيعت كرده اند به فارسی خویش گفت« :كردید
ونكردید!» گویی اشارت داشت به اختالفهایی كه در پی آن بيعت پيش آمد.
بجز این سلمان چند تن دیگر از آزادكردگان پيغمبر هم ایرانی بودند مثل :باذام ،هرمز ،كركره ،وردان ،مهران و یک تن از
آن ها نامش ابو ضيمره نسب و تبار خویش را به گشتاسپ پادشاه افسانه هاي ایران می رسانيد( .)0آزاد كرده یی دیگر
ثوبان نام داشت كه سالها بعد از پيغمبر زنده بود و به روزگار معاویه در شام وفات یافت.
گویند( :) 1وقتی پيغمبر گفت :كيست كه براي من یک خصلت را بر عهده گيرد تا من براي او بهشت را بر عهده گيرم؟
ثوبان گفت :من ،اي پيغمبر خداي .محمد صلى اهلل عليه وسلم گفت :بر عهده گير كه از خلق چيزي طلب نكنی .ثوبان
پذیرفت و گویند بسا كه وقتی سوار بود تازیانه از دستش می افتاد از هيچ كس در نمی خواست تا آن را بردارد و به دستش
دهد خودش فرود می آمد و آن را بر می داشت .سخن پيغمبر در وي و در دیگر یاران تا بدین پایه تاثير می كرد.
با یارانی كه تا این حد چشم بر حكم و گوش بر فرمان او بودند پيغمبر دوستانه می زیست و بی تكلف .به خانه هاشان می
رفت ،در شادي و سوكشان حاضر می شد به آنها هدیه می داد و آنها را عيادت می كرد .از روي محبت آنها را خطاب
دوستانه می كرد و لقبهاي محبت آميزشان می نهاد .یک تن از یاران را كه نامش ابو العاص بود ابو المطيع خواند؛ دیگري
را كه بچه گربه یی در بغل داشت ابا هریره نام نهاد .خالد بن وليد راسيف اللّه خواند و او بدین لقب افتخارها می داشت.
علی بن ابی طالب ع را در مسجد برروي خاک خفته یافت وي را ابو تراب خواند :نامی كه بعدها معاویه آن را چون دشنامی
در حق وي به كار می برد و علی در واقع بدان فخر می كرد .با یاران در هر جایی دلنوازيها می كرد و مهربانیها .در باب
ابو عبيده جراح نقل می شد كه گفت :هر امت را امينی هست و امين این امّت ابو عبيده جراح است .راجع به ابوذر غفاري
گفته بود كه :آسمان بر كسی كه راستگوي تر از اباذر باشد سایه نيفگنده است .وقتی هم گفته بود :بهشت به سه تن از
یاران من مشتاق است :علی (ع)و عمار و بالل( .)1به موجب روایات مشهور به ده تن از یاران مژده بهشت داده بود و نام
اینها كه عشره مبشره خوانده شده اند در حدیثها به اختالف آمده است و در آن باب جاي سخن هست( )5ليكن كسانی
كه نامشان در هر صورت جزو این ده تن آمده است عبارتند از:ابو بكر ،عمر ،عثمان ،علی ،طلحه ،زبير ،عبد الرحمن بن
عوف ،سعد بن ابی وقاص ،و سعيد بن زید.
این تربيت یافتگان پيغمبر بعدها در پارسایی و پرهيز سرمشق مسلمانان شدند و قصه هااز احوال آنها نقل می شد ،درست
یا گزاف.
در بين این یاران كه غالبا دوستداران واقعی پيغمبر بودند مردم از هر دستی بودند :با مایه ها و استعدادهاي گونه گون .از
جمله كسانی بودند كه از خط و سواد بهره داشتند .پيغمبر آنها را نویسندگی می داد :نویسندگی وحی و نویسندگی نامه.
ابی بن كعب و زید بن ثابت هر دو اهل مدینه بودند و بعدها نيز در كار تدوین قرآن كوشيدند .بعد از رحلت پيغمبر ابی از
دوست داران علی شد و زید به عثمان عالقه می ورزید .خود عثمان نيز از كاتبان بود چنان كه دو خویشاوند او معاویة بن
ابی سفيان و عبد اللّه بن سعد بن ابی السرح هم براي پيغمبر نویسندگی كردند .عبد اللّه بن سعد چندي نویسنده وحی بود
اما در دل انكاري پنهان می داشت .آخر انكار خویش آشكار كرد و مرتد شد و نزد قریش رفت و مدعی شد كه آنچه بر
محمد فرود می آید براي او نيز می رسد .بعد از فتح مكه پيغمبر در صدد بود كه او را هالک كند ،اما به شفاعت عثمان
بخشودش .نام عده یی دیگر از یاران نيزذكر شده است كه پيغمبر گهگاه آنها را به كار نویسندگی وا می داشت .كار
دیگري كه به مستعدان قوم حواله می رفت سركردگی بود در دسته هاي جنگی .در واقع بعضی از یاران استعداد خاصی در
كار جنگ و فرماندهی نشان می دادند .زید بن حارثه را مخصوصا مكرر سركردگی داد و او نيز در این كارها كفایت تمام
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اولين كس كه براي وي نویسندگی كرد ابی بن كعب بود از انصار و هر وقت كه اوحاضر نبود زید بن ثابت كار او را می كرد.

ابراز می كرد .عبد اللّه بن جحش ،ابو سلمه مخزومی ،محمد بن مسلمه ،عكاشة بن محصن ،عبد الرحمن بن عوف علی بن
ابی طالب (ع) نيز از كسانی بودند كه به این گونه ماموریتها گسيل می شدند .بعضی از این سركردگان مثل خالد بن وليد،
ابا عبيده جراح و عمرو بن عاص بعدها در فتوحات عهد خلفا استعداد نظامی كم نظيري از خود نشان دادند .عده دیگر از
یاران نيز بودند كه براي وصول و جمع آوري زكات گسيل می شدند و كسانی هم بودند كه جهت تعليم دین و قرآن ميان
قبایل فرستاده می شدند .چنان كه یک وقت هم پيغمبر چندین تن را به سفارت فرستاد با نامه و دعوت براي پادشاهان و
فرمانروایان ،ازعرب و غير عرب .در این ماموریتها یاران ورزیدگی و تجربه یافتند جهت كارهایی بزرگتر كه مقدر بود به
زودي براي آنها پيش بياید .زیرا پيغمبر آنها را براي كارهاي بزرگ آماده كرده بود :كار فتح و نشر اسالم.
 -1ابن الجوزي ،تلبيس ابليس 152
 0٫ابن اثير ،الكامل 010٫-1/ 0
 1٫بالذري ،انساب االشراف 161٫
 1٫بالذري ،انساب االشراف 182٫
 5٫عنوان مبشره در اصل صحاح راجع به این عشره كه در نامشان هم اختالف هست – نيامده .محب الدین الطبري ،در باب
آنها رساله یی مفرد دارد به نام الریاض النضره فی مناقب االصحاب العشره ،كه در قاهره به سال  1102ه .چاپ شده
است .در هر حال راجع به اصل روایت نيز ،شيعه سخنها دارند.
بامداد اسالم :ص  ،86-81چاپ ششم ،تهران :اميركبير1186٫ ،
مصدر :سایت سنت آنالین www.Sunnatonline.com

ابوبكر صدیق پيش از اسالم و مسلمان شدن او
نویسنده  :محمد علی صالبی تاریخ نگار معاصر ليبيایی
مسلمان شدن ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،زادهي یک برنامهي ایمانی در پهنهي جستجوي دین حقيقی و راستينی بود كه با
فطرت و نهاد سالم ،سازگاري مییابد و انگيزهها و نيازهاي انسانی را پاسخ میدهد .دین حق و راستينی كه با اندیشههاي
كامل و بينشهاي ،درست تطابق و هماهنگی دارد.
ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،به ضرورت فعاليت تجاريخویش ،بسيار سفر میكرد و به صحراها و روستاها و شهرهاي عربستان
و شبهجزیرهي عرب ،رفت و آمد داشت و همين مسأله ،زمينهي دیدار و بلكه رابطهي او با صاحبان ادیان دیگر و بهویژه
راستين و بدور از خرافه بودند ،سكوت اختيار میكرد .خودش میگوید :در كنار كعبه و در صحن مسجدالحرام نشسته
بودم؛ زید بن عمرو بن نفيل نيز آنجا بود كه اميه بن ابیالصلت به نزدش آمد و گفت« :چگونهاي اي طالب خير و حقيقت؟»
زید بن عمرو گفت« :خوبم ».اميه ،ادامه داد« :به نتيجهاي هم دست یافتهاي؟» و چون زید ،پاسخ منفی داد ،چنين سرود:
كل دین یوم القيامة إال ما قضی اهلل فی الحقيقة بور
و سپس افزود« :پيامبري كه انتظارش میرود ،یا از ميان ما برانگيخته خواهد شد و یا از ميان شما ».ابوبكر(رضی اهلل عنه)،
می گوید :پيش از آن ،هرگز نشنيده بودم كه شخصی ،به پيامبري برانگيخته خواهد شد و یا كسی انتظار بعثتش را داشته
باشد؛ برخاستم و به نزد ورقه بن نوفل رفتم .او ،به آسمان زیاد مینگریست و نالهاي در سينهاش ،موج میزد( .اشارهاي
است به عبادت گزار بودن نوفل ).ماجرا را به او گفتم .به من گفت« :بله ،اي پسر برادرم! ما ،اهل كتاب و داراي علم و دانش
هستيم؛ آن پيامبر كه انتظار بعثتش میرود ،از ميان عربهاي پاکنژاد و شریف ،مبعوث میشود .من ،نسبشناس نيز
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مسيحيت را فراهم مینمود .او ،در قبال سخنان موحدان و كسانی كه پرچم توحيد را برافراشته و در جستجوي دینی

هستم و میدانم كه قوم تو ،نسب برجستهاي دارند ».گفتم :اي عمو! آن پيامبر ،چه میگوید؟ گفت« :همان چيزي را
میگوید كه به او وحی میشود؛ او ،چنان شخصيتی دارد كه ستم نمیكند و بر كسی ستم روا نمیدارد ».ابوبكر(رضی اهلل
عنه) ،میافزاید :زمانی كه رسولخدا (ص) ،مبعوث شدند ،به آن حضرت ایمان آوردم و تصدیقش كردم.
ابوبكر صدیق(رضی اهلل عنه) ، ،دورهي جاهلی را با بصيرت ،عقل و اندیشهاي روشن و با استعدادي درخشان ،تيزهوشی،
ذكاوت و اندیشهي استواري كه تمام وجودش را در بر گرفته بود ،سپري كرد .تيزهوشی و فراست ابوبكر(رضی اهلل عنه)، ،
این امكان را برایش فراه م آورد كه بتواند اشعار و اخبار زیادي را درمورد بعثت پيامبري جدید ،به خاطر بسپارد .یک بار
رسول اكرم (ص) ،از گروهی از صحابه كه ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،نيز درميان آنها بود ،پرسيدند« :چه كسی از شما سخنان
قس بن ساعده را در بازار عكاظ ،حفظ است؟» صحابه ساكت بودند كه ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،گفت«:من ،كالم قس را
حفظ هستم؛ آن روز من ،در بازار عكاظ بودم كه قُس ،بر شتر خاكستریش ،ایستاد و گفت :اي مردم! گوش كنيد و آگاه
باشيد تا فایده ببرید؛ همانا همه ،روزگاري زندگی میكنند و روزي هم مرگشان ،فرامیرسد؛ آن كس كه بميرد ،فرصتش
پایان مییابد .بیگمان در آسمان ،خبرهایی است كه ما از آن بیخبریم و در زمين اتفاقات قابل پندي در جریان است؛
زمين ،به سان فرش گسترده و آسمان ،همانند سقفی برافراشته است؛ ستارگان ،در گردش هستند و دریاها ،هرگز
نمیخشكند؛ شبها ،تار و تاریک است و آسمان ،داراي برجها ،باروها و ستارگان بیشمار!
قُس ،خطاب به مردم سوگند یاد نمود كه خداوند ،دینی دارد كه از دین شما بهتر و دوستداشتنیتر است و سپس چنين
سرود:
فی الذاهبين األوليــ ـن من القرون لنا بصائر
لـما رأیـت مـوارداً للمـوت ليس لها مصادر
و رأیت قومی نحوها یسعی األكابر واألصاغر
أیقنت أنی المحـــا لة حيث صارالقوم صائر
یعنی« :در مردمانی كه پيش از این رفتهاند ،پندها و عبرتهاي زیادي براي ما وجود دارد.
آنگاه كه مرگهاي زیادي دیدم ،دانستم كه مرگ ،وقت و زمان مشخصی ندارد.
من ،خویشان نزدیک و دور خود را از كوچک و بزرگشان دیدم كه به سوي مرگ میروند و بدین ترتيب یقين كردم كه من
نيز به همانجا میروم كه آنان رفتند».
ابوبكرصدیق(رضی اهلل عنه) ،با حافظهاي استوار و بلندمدت ،توانست گفتههاي قس بن ساعده را براي رسولخدا (ص) و
یارانش ،بازگو كند.
باري ،ابوبكرصدیق(رضی اهلل عنه) ،در سفر شام ،خوابی دید؛ آن خواب را براي بحيراي راهب ،تعریف كرد .بحيرا ،پرسيد:
«تو از كجایی؟» ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،فرمود« :از مكه؛» بحيرا پرسيد« :از كدامين طایفه؟» ابوبكر ،پاسخ داد« :از قریش».
بحيرا دوباره سؤال كرد« :چه كاره هستی؟» ابوبكر جواب داد« :تاجرم ».بحيرا گفت« :اگر خداوند ،خوابت را به حقيقت
جانشينش خواهی شد ».ابوبكر(رضی اهلل عنه) ، ،این گفتههاي بحيرا را همواره پيش خود نگه داشت و فاش نكرد.
ابوبكر(رضی اهلل عنه) ، ،پس از جستجو و انتظاري طوالنی كه پيامبرخدا (ص) از قریشيان مبعوث شد ،اسالم آورد .شناخت
عميق ابوبكر از محمد(ص) و رابطهي استوارش با ایشان در زمان جاهليت مردم مكه ،او را بيش از هر چيز دیگري براي
لبيک گفتن به دعوت حق ،یاري رساند .آن هنگ ام كه بر پيامبر(ص) وحی شد ،ایشان ،شروع به دعوت مردم به سوي
خداوند یكتا نمود و نخستين انتخاب و گزینش آن حضرت (ص) براي دعوت به اسالم ،یار و رفيق دلسوزش ابوبكر بود كه
او را پيش از بعثت ،به نرمخویی و پاکنهادي میشناخت؛ همانطور كه ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،نيز پيامبر(ص) را به صداقت،
امانت و اخالق سترگش شناخته بود و میدانست ،چنين شخصی كه نمیتواند ،بر مردم دروغ ببافد ،هرگز بر خداوند نيز
دروغ نمیبندد.
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تبدیل كند ،پيامبري از قوم تو برمیانگيزد كه تو در حيات آن پيامبر ،وزیر و معاون او خواهی بود و پس از او خليفه و

رسول خدا{(ص) ،دعوتشان را به ابوبكر عرضه كردند و ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،نيز بدون درنگ و دودلی ،قدم پيش نهاد و
مسلمان شد و با رسولخدا (ص) ،پيمان یاري بست و به پيمانش عمل كرد .به همين خاطر ،رسولاكرم (ص) ،دربارهي
ابوبكر ،فرموده اند( :إنَّ اللَّهَ بعَثَنی إليكمْ فقلتُمْ كذبتَ و قال أبوبكر :صدق و واسانی بنفسِهِ و مالِهِ ،فهل أنتم تاركوا لی
صاحبی؟) یعنی« :خداوند ،مرا بهسوي شما برانگيخت؛ شما (تكذیبم كردید و) گفتيد :دروغ میگویی؛ اما ابوبكر (تصدیق
نمود و) گفت :راست میگوید؛ او ،مرا با جان و مالش یاري نمود ».و دوبار فرمودند« :پس آیا شما ،یار و رفيق دلسوزم را
(محض خاطر من) برایم میگذارید؟»
ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،اولين مرد آزادي بود كه اسالم را پذیرفت .ابراهيم نخعی ،حسان بن ثابت ،ابنعباس و اسماء بنت
ابیبكرگفتهاند :اولين كسی كه اسالم آورد ،ابوبكربود .یوسف بن یعقوب میگوید :پدرم و مشایخ و اساتيد ما اعم از :محمد
بن منكدر ،ربيعه بن عبدالرحمن ،صالح بن كيسان ،سعد بن ابراهيم و عثمان بن محمد،در این شک و تردیدي نداشتند كه
نخستين فردي كه مسلمان شده ،ابوبكر صدیق(رضی اهلل عنه) ،بوده است.
ابنعباس رضی اهلل عنهما گفتهاست :نخستين كسی كه نماز خواند ،ابوبكر بود و سپس،اشعاري از حسان(رضی اهلل عنه)،
را در اینباره آورد كه:
إذا تذكرت شجوًا من أخی ثقـة فاذكر أخاک أبابكر بما فعــال
خير البریة أتقـاهـا و أعــدلـها بعد النبی و أوفـاها بما حمـال
الثانی التـالی المحمـود مشـهده وأول الناس منهم صدق الرسال
والثانیاثنين فیالغارالمنيفو قد طاف العدو به إذ صعد الجبـال
عـاش حميـداً ألمـر اللّه متبعًـا هدي صاحبه الماضی و ما انتقال
و كان حب رسولاللّه قد علمـوا من البریة لم یعـدل به رجــال
ترجمه« :هرگاه خواستی از روي محبت ،از یاران و دوستان ،یادكنی و خاطرهي خوشی را به یاد آوري ،برادرت ابوبكر را با
كارهایی كه (در راه اسالم و براي اسالم) كرده است ،به یاد آور.
او ،پس از رسولخدا صلی اهلل عليه و سلم ،بهترین ،پرهيزكارترین و عادلترین نيكوكاران میباشد و دیهها را خوب
پرداخته (و هر مسؤوليتی را كه پذیرفته ،به نيكی انجامش داده است).
كسی كه در هجرت ،همراه پيامبر بود و همراهیاش با پيامبر در غار ،در قرآن آمده و ستوده شده است؛ او ،نخستين شخص
این امت است كه پيامبران را تصدیق نمود.
ابوبكر ،در غار كوه بلند ،ستبر و استوار به همراه پيامبر بود؛ در حالیكه دشمنان ،از كوه باال رفته بودند و دور و بر غار
میگشتند .ابوبكر ،چه نيک ،زندگی كرد؛ او ،در زندگی همواره پيرو دستورهاي خداوند بود و بر راه یار و دوستش
رسولخداص گام مینهاد و هيچگاه در عرصهي اطاعت از خدا و پيامبر ،فروگذازي نكرد و منحرف نشد.
همهي نيكان و نيكوكاران ،میدانند كه هيچكس به اندازهي ابوبكر ،رسولخداص را دوست نمیدارد و محبت ابوبكر با
علما ،مسألهي مسلمان شدن ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،را مورد بررسی قرار دادهاند كه آیا ابوبكر ،نخستين كسی است كه
اسالم آورد؟ عدهاي در اینباره نظر قطعی داده و ابوبكر را نخستين مسلمان این امت ،دانستهاند؛ برخی نيز با نظریهاي
قطعی ،علی(رضی اهلل عنه) ،را نخستين مسلمان شناختهاند .عدهاي گفتهاند :زید بن حارثه ،پيش از همه مسلمان شد .اما
ابنكثير رحمه اهلل میگوید« :نخستين مسلمان از ميان زنان و همچنين مردان ،خدیجه رضیاهللعنها است؛ از غالمان
آزادشده ،زید بن حارثه(رضی اهلل عنه) ،و از افراد نابالغ ،علی(رضی اهلل عنه) ، ،پيشاز دیگران مسلمان شدند .اینها ،در آن
موقع اعضاي خانواده ي پيامبر(ص) بودند .و اولين مرد آزادي كه مسلمان شد ،ابوبكر صدیق(رضی اهلل عنه) ،بود كه فواید و
پيامدهاي نيک مسلمان شدنش ،بيش از افراد مذكور بود .چراكه او ،به عنوان یكی از رؤساي قریش ،جایگاه واال و ثروت
زیادي داشت و از آنجا كه مورد احترام و محبت همه بود ،دعوتش در دیگران اثر میكرد؛ وي ،دعوتگري بود كه در راه
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رسولخداص از محبت همهي محبان پيامبر ،بيشتر است».

خدا و رسولش ،مال و ثروت خود را هزینه و صرف نمود.
ابنكثير اضافه بر این میگوید« :ابوحنيفهرحمه اهلل ،این اقوال را بهخوبی جمعبندي نموده و گفته است :اولين مرد آزادي كه
مسلمان شد ،ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،میباشد و نخستين زنی كه اسالم آورد ،خدیجه رضیاهللعنها است؛ از ميان غالمان،
زید بن حارثه(رضی اهلل عنه) ،و از پسران نابالغ ،علی(رضی اهلل عنه) ، ،پيش از دیگران مسلمان شدند».
هنگامی كه ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،مسلمان شد ،سرور و شادي تمام قلب پيامبر(ص) را در برگرفت؛ عایشهي صدیقه رضی
اهلل عنها در اینباره میگوید« :زمانی كه سخنان پيامبر(ص) ،پایان یافت ،ابوبكر(رضی اهلل عنه) ، ،اسالم آورد و پيامبراكرم
(ص) ،در حالی از نزد ابوبكر رفتند كه از شادي و سرور مسلمان شدن ابوبكر(رضی اهلل عنه) ، ،كسی در مكه ،از ایشان،
شادمانتر نبود».
ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،گنجينهاي بود كه خداوند ،او را براي پيامبرش ،از پيش آفریده و ذخيره كرده بود تا در خدمت آن
حضرت(ص) قرار بگ يرد؛ او ،در نزد قریش محبوبيت زیادي داشت؛ خلق و خوي واالیش كه موهبت و ارزانی الهی بود ،او را
در نزد همه بهگونهاي محبوب كرده بود كه همگان ،دوستش داشتند .چراكه اخالق ومنش نيک ،عامل و عنصري مؤثر در
برقراري پيوند و الفت میباشد .او ،همان است كه رسولخداص ،دربارهاش فرمودهاند( :أرحم أمتی بأمتی أبوبكر) یعنی:
«مهربانترین فرد امتم نسبت به امت من (و در قياس با دیگران) ،ابوبكر است».
ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،در تاریخ و نسبشناسی كه در نزد عربها ،مهمترین علوم و دانشها محسوب میشد ،بيشترین
بهره را داشت و قریشيان نيز همواره به برتري علمی ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،در پهنهي این علوم اذعان میكردند و باور
داشتند كه ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،از گذشتهي خوب و بد قریش و قریشيان ،آگاهی و دانش وافري دارد .فرهيختگان قریش
همواره در پی مجالس ابوبكر بودند تا با دانش وافر و گستردهي او ،عطش پژوهش و جویندگی خود را فرو خوابانند .جوانان
بيدار و تيزهوش ،مجالس علمی ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،را دنبال میكردند تا از داشتههاي علمی او ،استفاده كنند كه این
خود  ،نشان دیگري از مقام واالي ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،است .فعاالن مالی و تجاري مكه نيز همواره به مجالس ابوبكر،
رفت و آمد داشتند؛ چراكه گرچه ابوبكر(رضی اهلل عنه) ، ،بزرگترین بازرگان مكه نبود ،اما از مشهورترین تجار و بازرگانان
مكه محسوب میشد .سایر اقشار و عموم مردم نيز همواره بهخاطر برتريهاي اخالقی و رفتاري ابوبكر(رضی اهلل عنه) ، ،در
مجالسش شركت میكردند و اینچنين ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،به سبب اخالق سترگش ،مهماندار بزرگی بود كه با دیدن
مهمانانش شادمان میشد و با آنان ،انس و الفت میگرفت .طبقات و اقشار مختلف جامعهي مكی ،هر كدام به سهم خود از
ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،استفاده میكردند .جایگاه واالي ادبی ،علمی و اجتماعی ابوبكر در مكه ،باعث شد كه با مسلمان
شدن ابوبكر(رضی اهلل عنه) ،و آغاز حركت دعوتی او ،جمعی از برگزیدگان مكه ،مسلمان شوند و در جرگهي بهترین بندگان
خدا قرار بگيرند.
مصدر :سایت تذكره www.Tazkerah.net

نویسنده  :علی الصالبی
جرأت و شجاعت ،از دیگر ویژگیهاي ابوبكر(رض) بود كه او را از دیگران ،متمایز و متفاوت میساخت .او ،در راه حق از
هيچ چيزي نمیهراسيد و در مسير نصرت دین خدا ،فعاليت دینی و همچنين حمایت و پشتيبانی از رسولخدا (ص) ،از هيچ
سرزنش و توبيخی متأثر نمیشد.
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حمایت و پشتيبانی ابوبكر (رض) از پيامبر اكرم(ص)

عروه بن زبير می گوید :از عبداهلل بن عمرو بن عاص خواستم كه برایم از شدیدترین رفتارهاي مشركان با رسولخدا (ص)
 ،بگوید؛ او ،گفت :پيامبر اكرم (ص) در كنار كعبه نماز میخواندند كه عقبه بن ابیمعيط آمد و لباس را در گردن آن حضرت
(ص) آویخت و بهقدري كشيد كه نزدیک بود رسولخدا (ص) خفه شوند .ابوبكر(رض) به سوي عقبه شتافت ،شانههایش
را گرفت و او را از پيامبر اكرم (ص) دور كرد و گفت (( :أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن یَقُولَ رَبِّیَ اللَّهُ )) (غافر)06-

یعنی« :آیا میخواهيد مردي را بكشيد به این خاطر كه میگوید :پروردگار من ،اهلل است؟»
در روایت انس(رض) آمده است :باري مشركان ،رسول اكرم (ص) را چنان زدند كه آن حضرت (ص) تا سرحد بيهوشی
پيش رفتند .ابوبكر(رض) بپا خاست و گفت« :واي بر شما؛ (آیا كسی را به این خاطر میزنيد و میخواهيد بكشيد كه
میگوید :پروردگار من ،اهلل است؟)» در روایت اسماء رضی اهلل عنها آمده است :شخصی ،فریادزنان ،به نزد ابوبكر(رض)
آمد و گفت« :دوستت را دریاب و به كمكش بشتاب ».اسماء رضی اهلل عنها میگوید :ابوبكر(رض) در حالی كه چهار گيسو
داشت ،از ميان ما برخاست و با شتاب به سوي پيامبر(ص) رفت و فریاد برآورد كه(( :أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن یَقُولَ رَبِّیَ اللَّهُ))..
مشركان با شنيدن فریاد ابوبكر(رض)  ،دست از آزار رسولخدا (ص) كشيدند و به سوي ابوبكر(رض) شتافتند و او را زدند.
ابوبكر(رض) در حالی به خانه بازگشت كه از شدت كتكی كه به او زده بودند ،هر یک از گيسوانش را كه دست میزد ،كنده
میشد و در دستانش قرار میگرفت.
یک بار علی بن ابیطالب(رض) در حال سخنرانی پرسيد« :اي مردم! چه كسی شجاعتر و دليرتر است؟» مردم گفتند:
«شما ،اي امير مؤمنان!» فرمود« :من ،با هر كس كه جنگيدهام ،شكستش دادهام؛ اما شجاعترین مردم ،ابوبكر(رض) است.
ما براي رسولخدا (ص) سایهبانی درست كردیم و گفتيم :چه كسی حاضر است با رسولخدا (ص) بماند تا مشركی ،به آن
حضرت (ص) حمله نكند؟ به خدا سوگند تنها ابوبكر(رض) براي این كار قدم پيش نهاد و شمشيرش را از نيام بيرون
كشيد و باالي سر پيامبر(ص) ایستاد و هر مشركی را كه به پيامبر(ص) نزدیک میشد ،دور میكرد؛ پس ابوبكر(رض) ،
شجاعترین مردم است ».علی(رض) افزود« :من ،دیدم كه قریشيان ،رسولخدا (ص) را درميان گرفته بودند و این
ابوبكر(رض) بود كه به شدت از آن حضرت (ص) دفاع میكرد و آنان را از ایشان دور میراند .قریشيان به پيامبر (ص)
میگفتند :تویی كه خدایان را منكر شدهاي و به جاي این همه معبود ،به خداي واحدي معتقدي؟! در آن هنگام تنها
ابوبكر(رض) بود كه به آن حضرت (ص) نزدیک شد و در حالی كه گفتهي مؤمن آل فرعون را بر زبان داشت ،رویاروي
مشركان ایستاد و آنان را از پيامبر(ص) دور كرد .حال ،شما را به خدا سوگند میدهم كه مؤمن آل فرعون ،بهتر است یا
ابوبكر؟» مردم ،ساكت بودند و چيزي نگفتند .علی(رض) فرمود« :قسم به خدا ،اگر تمام زمين از امثال مؤمن آل فرعون پر
شود ،یک لحظهي ابوبكر(رض) از همهي آنها بهتر است .زیرا مؤمن آل فرعون ،ایمانش را پنهان كرده بود؛ اما این مرد
(ابوبكر) ،ایمانش را آشكارا بيان كرد».
این ،وصف و جلوهي روشنی از ابوبكر(رض) به زبان علی مرتضی(رض) میباشد كه كشاكش ميان حق و باطل ،هدایت و
گمراهی و ایمان و كفر را به تصویر میكشد و بهخوبی روشن میسازد كه ابوبكر(رض) در راه خداي متعال ،چهقدر سختی و
گواهی و زبان امام علی(رض) شناحته میشود .علی(رض) پس از گذشت چندین سال در دوران خالفتش به ویژگیهاي
ابوبكر اشاره میكند و به رادمردي و شجاعتش گواهی میدهد و آنچنان بههنگام گفتن صفات ابوبكر(رض) متأثر و
دگرگون میشود كه هم خودش ،میگرید و هم دیگران را به گریه میاندازد.
ابوبكر صدیق(رض) پس از رسولخدا (ص) نخستين مسلمانی است كه در راه خدا مورد شكنجه و آزار قرار گرفت .او،
نخستين پشتيبان رسولخدا (ص) و اولين دعوتگري بود كه به سوي خدا فرا خواند .او ،بازوي راست رسولخدا (ص) بود
كه براي حمایت از دعوت و یاري پيامبر ،تمام تالشش را بهكار بست تا آن حضرت(ص) را در گراميداشت و تعليم و تربيت
تازهمسلمانان ،یاري برساند .ابوذر(رض) ضمن بيان داستان مسلمان شدنش میگوید… :ابوبكر(رض) به رسولخدا(ص)
گفت« :به من اجازه دهيد تا من ،او را براي شام پيش خود ببرم ».ابوبكر(رض) با كشمش طائف ،از ابوذر(رض) پذیرایی
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مشقت متحمل شد .بنابراین شخصيت و سيماي واقعی ابوبكر صدیق(رض) از البالي نشانهها و ویژگیهاي بینظيرش ،به

كرد .ابوبكر(رض)  ،بیپروا و بدون هيچ ترس و هراسی در كنار رسولخدا (ص) میایستاد و همواره هر خطر بزرگ و
كوچكی را كه متوجه پيامبر میشد ،دور میكرد و تا آنجا كه میتوانست از پيامبر اكرم (ص) در برابر دشمنان ،دفاع و
پشتيبانی مینمود .او ،مشركان را دید كه یقه و گریبان رسولخداص را گرفتهاند؛ خودش را به ميان آنان افكند و بانگ
برآورد« :واي بر شما؛ آیا میخواهيد او را به این خاطر كه میگوید :پروردگارم ،اهلل است ،بكشيد؟» مشركان ،دست از
رسول خداص كشيدند و شروع به زدن ابوبكر(رض) و كشيدن و كندن موهایش نمودند و او را بهقدري كتک زدند كه خونين
و بیهوش شد.
 - 1بخاري ،شمارهي1568
 -0الصحيح المسند فی فضائل الصحابة از عدوي ،ص12
 -1منهاج السنة ()1/1؛ فتحالباري ()186/2
 -1البدایة و النهایة (021/1و)020
 -5ابوبكر الصدیق ،از محمد عبدالرحمن قاسم ،ص06
 -8فتحالباري ()011/2؛ الخالفة الراشدة از یحيی یحی ،ص158
 -2عبقریة الصدیق از عقاد ،ص62
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نامه عمر (رض) به فرمانده سپاه اسالم
حضرت امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه به فرمانده كل قواي مسلح اسالم در جبهه هاي شرق؛ جبهه فارس
وآنچه پشت آن است ،نامه عجيبی نوشت كه هيچ نامه اي به مانند آن نيست  ...نامه را به سعد و به تمامی رزمندگان همراه
او نوشت  ...این نامه بی شباهت به دستور لشكري نيست  .....دستوري كامل به تمامی قواي كشور ....
در آن نامه چه فرمود؟ ...فرمود:
(أما بعد فإنی آمرک ومن معک بتقوي اهلل علی كل حال ،فإن تقوي اهلل أفضل العُدّة علی العدو .وأقوي مكيدة فی الحرب.
وآمرک ومن معک أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصی ،من احتراسكم من عدوكم ،فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من
عدوهم ،وإنما ینصر المسلمون بمعصية عدوهم هلل ،ولوال ذلک لم تكن لنا بهم قوة؛ ألن عِدّتنا ليس كعدتهم ،والعُدتنا
كعدتهم ،فإن استوینا فی المعصية كان لهم الفضل علينا فی القوة ،وإن لم ننصر عليهم بفضلنا ،لم نغلبهم بقوتنا.
وال تقولوا أن عدوّنا شرٌّ منا ،فلن یسلط علينا وإن أسأنا ،فرُبّ قوم مسلط عليهم شرٌّ منهم ،كما سلط علی بنی إسرائيل لما
عملوا بمساخط اهلل كفرة المجوس ،فجاسوا خالل الدیار وكان وعداً مفعوالً ،واسألوا اهلل العون علی أنفسكم كما تسألونه
النصر علی عدوكم .أسأل اهلل ذلک لنا ولكم).
« اما بعد :من قبل از هر چيز شخص تو و سایر دالوران اسالم را به تقوي در هر حال سفارش می دهم .چون پرهيزگاري و
تقوي مهمترین و برنده ترین سالح بر عليه دشمن و قویترین سپر در جنگ است .و به تو و همراهانت دستور ميدهم كه تا
آخرین درجه ممكن خود را از ارتكاب معاصی باز دارید .و بر نفس خود بيشتر از دشمن بترسيد .چون گناهِ لشكر خطرناكتر
از حمله دشمن به آنها است .و مسلمانان به سسب گناه دشمنان بر آنان پيروزمی شوند ،و اگر به این سبب نبود ما قدرت
مقابله با آنان را نداشتيم؛ زیرا تعداد ما مثل تعداد آنها نيست و اسباب وسائل جنگی ما هم با آنها برابري ندارد ،اگر ما هم
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واعملو أن عليكم فی سيركم حفظة من اهلل ،ی علمون ما تفعلون ،فاستحيوا منهم ،وال تعملوا بمعاصی اهلل ،وأنتم فی سبيل اهلل،

مثل آنها مرتكب گناه شویم آنها در قوت بر ما غالب خواهند شد ،و اگر ما بر فضل و برتري بر آنان غالب نشویم با قوت خود
نميتوانيم بيروز شویم و بدانيد كه فرشتگان خدا ناظر اعمالتا ن هستند و از آنها حيا كنيد و معصيت خدا را نكنيد در حالی كه
شما در راه خدا جهاد ميكنيد .نگویيد دشمن ما از ما بد تر است و به این علت آنها بر ما بيروز نميشوند حتی اگر ما خوب
عمل نكنيم .چه بسا كه قوم بدتري بر قوم برتري بيروز شوند ،همان گونه كه خدا مجوسيان آتش پرست را بر بنی اسرائيل
مسلط كرد بعد از این كه به سبب اعمالشان گرفتار غضب و خشم خدا شدند (پس در ميان خانههایتان براى قتل و غارت
شما به جستجو درآمدند و این وعدة تحققیافتنى بود) پس از خدا طلب یاري بر نفس هاي خویش را بكنيد همانگونه كه از
او هميشه طلب نصرت بر دشمن ميكنيد ،و من این نصرت را براي خود و شما مسألت دارم.
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عمرو بن جموح رضی اهلل عنه

مصدر :سایت تابش www.Tabesh.net

صفحه154

عمرو بن جموح لنگان لنگان راهی احد شد و از خدا خواست كه به جاي برگشتن به خانه ،او را به عنوان شهيد بپذیرد.
او همراه فرزندش خالد و برادرزنش ،عبداهلل بن عمرو بن حرام شهيد شد .هند دختر عمرو بن حرام و همسر عمرو بن
جموح جنازه ي آنان را بر شتري حمل كرد و به سوي مدینه به راه افتاد.
ام المومنين كه همراه تعدادي از زنان به احد می رفت و (در حالی كه مسلمانان هنوز شكست نخورده بود) به او رسيد ،از او
پرسيد :از احد چه خبر ،هند گفت :رسول خدا سالم است و هر مصيبتی در كنار سالمتی پيامبر آسان است ،خداوند تعدادي
از مسلمانان را به عنوان شهيد برگزید… عایشه گفت :اینان كيستند كه بر شتر حمل كرده اي؟ گفت :برادرم عبداهلل ،پسرم
خالد و همسرم عمرو بن جموح.
ام الم ومنين گفت :آنان را كجا می بري؟ هند پاسخ داد :آنان را به مدینه می برم تا دفنشان كنم .سپس به شتر حل(اسم
صوت براي راندن شتر) گفت ،اما شتر زانو زد .ام المومنين گفت:شاید به سبب بار سنگينش باشد .هند گفت :من چنين
گمان نمی كنم ،زیرا بار دو شتر را حمل می كند و مسأله چيز دیگري است .بار دیگر حل گفت ،شتر به پا خواست  ،روي به
سوي احد چرخاند و به سوي احد برگشت.
هند به سرعت رهسپار احد شد و خبر را به پيامبر رساند ،پيامبر فرمود :این شتر مامور است ،عمر قبل از آمدن به احد
چيزي نگفته است؟ هند گفت :او هنگامی كه از مدینه به سوي احد به راه افتاد از خدا خواست كه جنازه ي او را به مدینه
برنگرداند و به عنوان شهيد او را بپذیرد! پيامبر فرمود :به همين خاطر است كه شتر به مدینه برنمی گردد .اي گروه انصار
اینک بدانيد كه در ميان شما كسانی وجود دارند كه چنان چه خدا را سوگند دهند ،خداوند سوگند آن ها را برآورده می كند و
عمرو بن جموح یكی از آنان است .اي هند! فرشتگان هنوز هم بر جنازه ي برادرت گرد آمده اند و او را رد سایه ي خود قرار
داده اند و منتظرند كه ببينند كی و كجا به خاک سپرده می شود.
پيامبر همان جا آنان را به خاک سپرد و به هند فرمود :شوهر و برادر و پسرت در بهشت رفيق خواهند بود .هند گفت :اي
پيامبر پيش خدا براي من دعا كن كه من را از جمله ي آنان قرار دهد.
منبع :خط مشی سياسی در سيره نبوي
تاليف :منير محمد غضبان
ترجمه :عمر قادري

اسالم شناسی
قرآن راجع به علمانيگري چه می گوید؟
ما نباید مانند بعضی ها بدون هيچ گونه احساس مسؤوليتی هر آنچه را كه نفس ما می خواهد ویا كه شيطان به ما القاء می
كند به خدا ورسول صلی اهلل عليه وسلم نسبت بدهيم،بلكه باید مؤدب باشيم واگر حكمی از كتاب خدا وسنت رسول خدا
صلی اهلل عليه وسلم در موضوع مورد بحث موجود نبود و یا آنكه وجود داشت وما از آن اطالع نداشتيم،بایستی خاموش
بنشينيم واز خداوند متعال براي خود طالب هدایت شویم .من به پندار خود می خواهم آیه مباركی از سوره نساء را راجع به
طرز دید علمانيگري،از نگاه قرآن بياورم كه اگر به خطا رفته باشيم از نفس من وشيطان است واگر به حق گفته باشم از
عطيه خ داوندي واز اثر توفيق الهی است ولی بيشتر از آن،آنچه را كه من از اصطالح علمانيگري فهميده ام می خواهم
برسم مقدمه،چند كلمه كوتاه خدمت شما خوانندگان عزیز،عرض وارایه نمایم،در اسالم گرایش به علمانيگري از لحاظی
مورد ندارد كه در جامعه اسالمی،قدرت به صورت یک زوج،كليسا  -دولت ویا دولت  -كليسا وجود ندارد كه تا ما بخواهيم به
تفكيک دین از حكم ویا كه حكمرانی از دین،دست یازیم.
در اسالم روحانيت به یک " طبقه" ممتاز وجود ندارد ویا كه به رسميت شناخته
نشده كه بخواهيم به عنوان استفاده از یک اصل علمانيگري،مبارزه عليه روحانيت
را به راه اندازیم وسر و سامان بدهيم .در اسالم قرائت وفهم كتاب خدا،به مانند
آئين مسيحيت،در انحصار هيچ مرجعی مانند كليسا یا گروه وطبقه خاصی قرار
ندارد كه ما بخواهيم به شيوه علمانيها،آزادي مذهب را بهانه قرار دهيم وبا این
بهانه قوانين الهی بسازیم ویا كه در سياست از مذهب فاصله بگریم.
براي فهم بهتر علمانيگري منطقاً الزم می اید كه از روش مؤمنان صحبت كنيم
كه در آن قرآن كریم می گوید {:یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ
وَأُوْلِی األَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ ذَلِکَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِیالً} [النساء  ] 56 :اي كسانی كه ایمان آورده اید از خدا واز پيغمبر اطاعت كنيد ،واز كارداران وفرماندهان مسلمان خود
فرمانبرداري نمائيد واگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به خدا وپيغبر او بر گردانيد اگر به خدا وروز رستاخيز ایمان دارید.
این كار براي شما بهتر وخوش فرجام تر است  .دكتر محمد عماره این آیه مباركه را بدین نحو شرح می دهد كه می گوید:
فرمانبرداري كنيد " فرمانبرداري كنيد خدا را " به معنی مرجعيت قرآن است ومنظور از اینكه می گوید( فرمانبرداري كنيد
پيغمبر را)به معنی مرجعيت سنت است وباز چون می گوید كه " فرمانروایان را " هدف اصل سلطه وقدرت است وچون می
گوید " :از جنس خویش " منظور یک سلطه حكمرانی در اسالم است " مرجعيت دینی" وباز وقتی كه می گوید " اگر
ومقيد به پيروي از كتاب خدا وسنت است وباز كه می گوید :اگر اعتقاد می دارید به خدا وروز رستاخيز ،این مطلب را می
رساند كه اگر مرجعيت كتاب وسنت را نپذیرید كه در وقت نزاع واختالف نظر با احكام،به منظور حل وفصل قضایاي
اختالفی،تنها به رأي حاكم مراجعه كنيد واطاعت شما از حكام والواالمر مشروط ومقيد به حكم خدا ورسول خدا نباشد در
واقع شما به خدا وروز آخرت ایمان ندارید.
در همين رابطه شيخ جعفر ادریس می گوید  :اینكه خداوند به هنگام نزاع واختالف به حكام ومحكومين هر دو به مراجعه به
كتاب وسنت امر كرد،به این علت است كه در چنين حالتی مراجعه به حكام،این معنی را می دهد كه حاكم در عين اینكه
خصم است (طرف نزاع است)حَكَم" نيز هست وقبول رأي حكام در چنين حالتی زمينه را براي زورگوي وطاغوت منشی در
قلمرو زیر نفوذ مسلمانان گسترش وتعميم می دهد.
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اختالف كردید در چيزي پس گردانيد آن را به سوي خدا وپيامبر خدا" منظور اطاعت مطلق از اولواالمر نيست بلكه مشروط

استباط دیگري از این آیه مباركه را در اینجا قابل بحث می دانيم كه بعضی ها به این نتيجه برسند كه چون مراجعه به
كتاب وسنت،وظيفه علما است،بناءً عالم باید حكم فرما نيز باشد وبه این باورند كه منظور از اولواالمر علما است،این طرز
استدالل مستند قوي ندارد چونكه لزوم مراجعه به كتاب وسنت به هنگام بروز نزاع ميان فرمانروایان ومحكومين ،براي هر
دو حتمی وضروري پنداشته شده واین حتمی است كه حاكم باید عالم باشد واما گروه خاصی كه علم را وظيفه واختصاص
خود بشناسند وباقی أمّ ت،همچنان جاهل ونافهم باقی بماند،در اسالم هيچ محلی از اعراب ندارد وما گروه خاصی را از این
آیه مباركه بنام عالم،نمی توانيم استنتاج نمایيم،این طرز دید ما ملهم از تعبير امام شافعی رحمه اهلل در این آیه است كه
امام شافعی می گوید ":فَإِن تَنَازَعْتُمْ  -..یعنی واهلل اعلم لهم وأمراهم الذین أمروا بطاعتهم" در ین جا امام شافعی تصریح
می كند كه خطاب متوجه فرماندهان ومردم عام هردو است كه از احكام اطاعت می كنند در رابطه با اطاعت از خدا ورسول
وبه تبع آن از الواالمر ميگوید كه  :بعضی از اهل علم مراد از الواالمر" سرایا" سران لشكر پيامبر خدا را گفته اند وچون
عرب حوالی مكه به امارت،آشنا نبودند .بعضی از آنان از بعضی دیگر به شيوه امارت اطاعت نمی كردند،همينكه به پيامبر
خدا ایمان آوردند،به این باور آمدند كه فرمان برادري تنها از پيامبر خدا شایسته است .از همين رو به پيروي از الو االمري
مامور شدند كه پيامبر خدا آن را امير مقرر كرده است .
این تعبير امام شافعی نظر به همه تفسير هاي كه تا اكنون از ین آیه مباركه شده به شمول تفسير دكتر محمد عماره كه ما
آن را در باال نقل كردیم متفاوت است  .حال بيایيم بر سر بحث از علمانيگري،ما پيوست به همان آیه مباركه می خوانيم{:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن
یَكْفُرُواْ بِهِ وَیُرِیدُ الشَّيْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَالَالً بَعِيداً  ،وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِينَ یَصُدُّونَ
عَنکَ صُدُوداً  ...............فَالَ وَرَبِّکَ الَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوکَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ الَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ
وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً [النساء  ] 85-82 :آیاتعجب نميكنی از كسانی كه ميگویند كه آنان بدانچه برتو نازل شده وبدانچه پيش از
تو نازل شده ایمان دارند ميخواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند وحال آنكه بدیشان فرمان داده شده است كه به طاغوت
ایمان نداشته باشند .و اهر یمن ميخواهد كه ایشان را بسی گمراه كند .وزمانی كه بدیشان گفته شود :به سوي چيزي بيائيد
كه خداوند آن را نازل كرده است،وبه سوي پيغمبر روي آورید،منافقان را خواهی دید كه سخت به تو پشت ميكنند."..........
اما،نه! به پ روردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نميآیند تا تو را در اختالفات ودر گيریهاي خود به داوري نطلبند وسپس
ماللی در دل خود از داوري تونداشته وكامال تسليم باشند .درین آیه هاي قرآنی،اشارت صریح وروشن به روش وآئين
علمانيها است از آن جمله وقتی كه می گوید ":آیا تعجب نميكنی از كسانی كه ميگویند كه آنان بدانچه برتو نازل شده
وبدانچه پيش از تو نازل شده ایمان دارند ميخواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند وحال آنكه بدیشان فرمان داده شده
است كه به طاغوت ایمان نداشته باشند" تفاوت یک علمانی بایک غير مسلمان،این است كه علمانی می گوید :كه من به
خدا ورسول وي ایمان دارم مگر نمی خواهم كه بجاي یک دولت مدنی داشته باشيم وشریعت را در رفع خصومات مدار
حكم قرار بدهم،ودر عوض سلطه دینی می خواهيم كه سلطه مدنی را جانشين آن بسازیم واز قانون وضعی غرب استفاده
آنند وباز كه می خوانيم " :وچون گفته شود به ایشان بيائيد به سوي آنچه نازل كرده است به سوي پيغمبر،او بينی آن
منافقان باز می ایستـند " وچون تطبيق كارنامه اسالم را از ایشان مطالبه كنی حاضر به قبول آن نمی شوند .در این جا
قرآن براي شان وصف منافق را سزاوار می داند چون كه اسالم را به عنوان عقيده می پذیرند واما به عنوان شریعت از آن
انكار می كنند ودر عوض شریعت قانون دیگران را در خودشان نافذ می سازند،نتيجه چه می شود بشنوید (آنچه از مصائب
وبال به شما مير سد،به خاطر كار هائی است كه خود كرده اید)و وقتی كه قانون دیگران را در یک كشور اسالمی نافذ
كنند،مجبور می گردند كه سيستم دادگستریخود را تغيير بدهند وقاضی هم كه این سيستم را جاري می كند،باید قاضی
باشد آشنا به قانون غ ...وحتی خود هم غربی باشد كه تا بتواند كه قانون آن را به مورد تطبيق واجرا بگذارد و چونكه افراد
مسلمان همان كشور،به عنوان قاضی مسلمان نبایستی وظيفه یک قاضی غير مسلمان را به پيش ببرند ویا كه داوطلب
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می كنم در حاليكه بر عكس ادعاي علمانی،اتباع مسلمان،مامور ومكلف به پيروي از آن نه بلكه مامور ومكلف به مخالفت با

چنين یک وظيفه شوند واین استثمار قانونی،درپایان كار منجر به از دست رفتن ازادي كشور می گردد واین همان پيش
بينی قرآن كریم است كه می گوید {:وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُو عَن كَثِيرٍ} [الشورى  ]12 :آنچه از
مصائب وبال به شما ميرسد،به خاطر كار هائی است كه خود كرده اید.
حال پس از آن كه علمانی به كوتاهی خود متوجه نبود،تو با ایشان چگونه باید معامله كنی وچه رویه را در پيش گيري واین
در واقع دستور وطرز العمل ورهنمود قرآن كریم،در امر معامله با علمانيگري در كشورهاي شرقی است بخوانيدُ { :مَّ جَآؤُوکَ
یَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِالَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقا}ً[النساء  ]80 :به پيش تو ميآیند وبه خدا سوگند ميخورند كه ما مقصودي جز خير
خواهی نداشته ایم.
در این جا قرآن كریم كه الهی قربان قرآن كریم ،شویم،نحوه استدالل علمانيها را در شرق وغرب بيان می كند كه می
گوید :ما اگر حكم شرعی را در كشور بپذیریم،در داخل یک كشور اسالمی كه به گروه هاي جدا گانه تقسيم شده اند،این
كار ما سبب تفرقه وپراگند گی افراد ملت می شود وما صرف بخاطر احساس(كه در متن عربی آمده)ودلسوزي به مردم خود
وبه واسطه آنكه ميان شان توافق(كه در متن عربی توفيق آمده)برقرار نمایيم،از تطبيق اسالم صرف نظر می كنيم ودر
عوض از قانون غرب ا ستفاده می كنيم ولی در اصل ما مخالف اسالم نيستيم،ولی در وقتی كه متوجه می گردند كه از اثر
تطبيق قوانين دیگران استعمار قانونی،آزادي قضایی وفكري خود را از دست داده اند وآنگاه كه زمينه براي باز گشت به
شریعت آماده می گردد،پس با این مردم چگونه بایستی معامله كنيم بشنوید { :أُولَـئِکَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللّهُ مَا فِی قُلُوبِهِمْ
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِی أَنفُسِهِمْ قَوْالً بَلِيغاً}[النساء  ]81 :آنان كسانيند كه خداوند ميداند در دلهایشان چيست.
پساز ایشان كناره گيري كن وپنده ده وبا گفتار رسائی كه به درونشان رسوخ كند با آنان سخن بگوي.
مفسران واز جمله ابن كثير،این عبارت را كه می گوید :ایشان كناره گيري كن وپنده ده به این وجه تفسير می كند كه می
گویند از آنچه در دلهاي شان است خدا به آن آگاهی دارد تو از آن اعراض كن وایشان را بنا بر باطن ایشان مئاخذه مكن
بلكه تو باید ایشان را پند دهی وسخنانی بگویی كه در دل شان كارگر افتد وپس از آنكه با سخنان موثر در دلهاي شان
نفوذ كردي وایشان نيز به واسطه مصيبتی كه به آنان رسيده است،آماده پذیرش فرمایشات تو شدند،نوبت به چه چيز می
رسد،بشنوید {:وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِالَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوکَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً} [النساء ]81 :وهيچ پيغمبري را نفرستادیم مگر بدین منظور كه به فرمان خدا از او اطاعت
شود .واگر آنان بدان هنگام كه به خود ستم ميكردند ،به نزد تو ميآیند واز خدا طلب آمرزش مينمودند وپيغمبر هم براي آنان
در خواست بخشش ميكرد،بيگمان خدا را بس توبه پذیر ومهربان می یا فتند.
این درواقع محک صدق علمانيها به ایمان است ودر واقع وثيقه سالمتی ایمان شان است وهمان طور كه در آغاز این
مبحث گفتيم كه خداوند متعال در حق مؤمنان تصریح می نماید كه اگر به هنگام نزاع واختالف به مرجعيت كتاب وسنت
توجه نكنند،ایمان ایشان به خدا وبه روز آخرت صحت پيدا نمی كند،طبيعتاً قبول ایمان علمانی به طریق اولی،پذیرفتن
شریعت در قلب وقالب است ودر این ميان تفاوتی ميان علمانی ومؤمن وجود ندارد.
رضی اهلل عنه ویک نفر از انصار از اهل بدر بوده است وما هم در فرصت مساعدي خاصتاً به توجيه وتعبير مجدد بخش اخير
همين آیه مباركه در ارتباط با اسالم وعلمانيگري باز خواهيم گشت.
پی نوشت ها:
نظرات فی منهج العمل االسالمی،شيخ جعفر ادریس ،چاب ميشگان،امریكا 1660ص .61
الرسالة :امام شافعی تحقيق محمد احمد شاكر،چاب بيروت 1616ص .62
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توضيح این نكته را در این جا از لحاظی ضروري دانستيم كه شأن نزول این آیه مباركه به تقسيم حقا به ميان حضرت زبير

ودكتر صالح صاوي.
نویسنده :استاد سمندرغوریانی
مصدر :سایت مهتدون www.Mohtadoon.com

اصول و پایه هاي تفكر اسالمی در مسأله ي مليّت
حيدر غالمی
اگر وطن دوستی یا ملی گرایی به معناي دفاع از وطن و ملت در برابر تجاوز ،تسلط یا رفتار تحقير آميز دیگران ،حفظ و
اعتالي فرهنگ ملی و تالش و كوشش جهت رشد و پيشرفت مادي و معنوي آن در تمام زمينه ها باشد ،در دیدگاه اسالمی
نه تنها مذموم و ناپسند نيست ،بلكه بسيار نيكو هم می باشد؛ و مسلمانان از دلسوزترین وطن دوستان هستند.
دیدگاه اسالم نسبت به مسأله ي مليّت مبتنی بر اصول و پایه هاي زیر است:
 -1حق حيات
« اولين حق براي انسان مؤمن یا غير مؤمن ،حق حيات است؛ چون اگر حيات و زندگی نباشد ،سایر حقوق هم مطرح
نيستند  ،...هر فردي در قلمرو حكومت اسالمی حق دارد كه از بهترین صورت نحوه ي زندگی برخوردار باشد .بر حكومت
واجب است كه در امكان شرایط و اسباب بهترین صورت زندگی را براي مردم تهيه كند و عوامل و اسبابی كه باعث پایين
آمدن سطح زندگی می شوند را ریشه كن نماید ».
براي اینكه فرد زندگی مناسب داشته باشد،حكومت باید در حد توان و امكان تالش كند كه حداقل خوراک و پوشاک و
مسكن مناسب را براي مردم تهيه كند و از لحاظ روحی و روانی هم زمينه و فضاي مناسب براي رشد آن ها را فراهم
نماید.اگر حكومت در این زمينه كوتاهی كند در حقيقت دچار انحراف و ظلم شده است و باید از آن جلوگيري كرد.
 -0كرامت و ارزش انسان
در قرآن كریم آمده است كه ... «:لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ  «»...ما آدميزادگان را گرامیداشتهایم  ،و به آن ها ارزش و احترام
بخشيده ایم».
همچنين می فرماید ... «:أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مةا فِی السةمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ  «»...خداوند به آسمان ها و زمين و هر آنچه را
كه در آن هاست براي شما رام و مسخر كرده است».
و از آن ها استفاده كند .استاد ابونصيره در این زمينه می گوید«:وقتی كه خداوند انسان را اینگونه آفریده و به او ارزش و
كرامت بخشيده است معلوم است كه انسان – صرف نظر از اینكه مؤمن یا غير مؤمن باشد – باید داراي چه ارزش و
احترامی باشد  ...هم حكومت و هم امت اسالمی ملزم هستند كه ارزش و كرامت انسان را در باالترین حد ممكن محقق
سازند و اگر آن ارزش و كرامت را دارد ،آن را محفوظ نگاه دارند و به آن لطمه نزنند .كوچكترین لطمه اي به احترام و
ارزش هر فرد مؤمن یا غير مؤمن در جامعه ي اسالمی ،از طرف حكومت ظلم و ناحق است؛ و اگر حكومت بر آن ظلم و ستم
اسرار ورزید ،مقتضی عزل خليفه می باشد»...
انسان به خاطر ارزش و كرامتی كه دارد ،حقوقی عمومی («حق حرمت مسكن» « ،حق مالكيت» و  )...به او تعلق می گيرند .
دكتر عبدالكریم زیدان در این رابطه می نویسد« :در حكومت اسالمی ،فرد از حرمت محل سكونت برخوردار است و هيچ
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یعنی آن ها را به گونه اي آفریده است كه انسان می تواند در مسير حركت به سوي رشد و كمال آن ها را به خدمت بگيرد

كس جز با اجازه و رضایت او به محل سكونت وي وارد نمی شود .زیرا مسكن اشخاص ،محل استقرار خانواده و جایگاه
اسرار می باشد و هر گونه دست درازي به آن ،تجاوز به خود شخص است كه جایز نيست .در قرآن كریم در آیات  02و 06
سوره ي نور ،نص صریح درباره ي منع ورود به خانه ي افراد ،بدون اذن آن ها وجود دارد .و در ادامه می نویسد «:شریعت
اسالم به آزادي تملک براي هر فرد و حق او در مالكيت اذعان دارد و آن را مورد احترام قرار می دهد و به محترم دانستن
آن دستور می دهد و تجاوز به آن را از گناهان كبيره به حساب می آورد».
هر رفتار و كرداري از قبيل ورود به منازل بدون اجازه و رضایت صاحبان آن ها ،كوچ دادن مستقيم یا غير مستقيم مردم با
اجبار و اكراه و جایگزین كردن دیگران در جاي آن ها ،تالش در جهت ذوب كردن ملت هاي مغلوب و زیر دست مانند
سياست تهوید در فلسطين ،تعریب در عراق و سوریه ،تتریک در تركيه و همچنين اشغال سرزمين دیگران ،شكنجه و
كشتار ملت هاي مفلوب ،توهين به كرامت و ارزطش انسان است و از گناهان كبيره محسوب می شوند.
پيام آور رحمت الهی محمد (ص) خون ،مال و ناموس مسلمانان را بر همدیگر حرام كرده است و می فرماید « :كلّ المسلم
علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه »[مسلم]« خون ،مال و ناموس مسلمانان بر همدیگر حرام است».
همچنين در حدیثی دیگر ،مسلمانان را از خوار و ذليل كردن و تحقير همدیگر برحذر داشته و می فرماید«:مسلمان برادر
مسلمان است و به او ظلم نمی كند و او را خوار ،ذليل و تحقير نمی كند[».مسلم]
 -1برابري و برادري انسان ها
خداوند عليم و حكيم می فرماید «:یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى  «»...اي مردمان ! ما شما را از مرد و زنی ( به نام
آدم و حواء ) آفریدهایم »...
عبارت «خلقناكم» اشاره به وحدت خالق و آفریننده ي انسان ها؛ و عبارت «من ذكر و انثی» اشاره كرده است به وحرت اصل
و نسب آن ها است.
با دقت در این عبارات قرآنی به وضوح در می یابيم كه ادعاي برتري ذاتی بعضی از انسان ها بر بعضی دیگر به خاطر رنگ،
نژاد و مليت -كه خود در ایجاد آن ها كوچک ترین نقشی نداشته اند – تا چه اندازه غير منطقی می باشد.
پيام آور رحمت الهی محمد (ص) در شرح و بسط این اصل قرآنی ،در خطبهی حجة الوداع فرمود:
« اي مردم! پروردگار و خالق شما یكی است و پدر شما (اصل آفرینش ) یكی است  .همگی از آدم هستيد و آدم از خاک .
هيچ عربی بر عجمی (غير عرب) و هيچ سفيدي بر سياهی فضل و برتري ندارد؛ جز با تقوا».
با دقت در اواخر آیه ي مذكور كه می فرماید «:إن أكرمكم عند اهلل اتقاكم »« گرامی ترین شما نزد پروردگار ،با تقواترین
شماست »
در می یابيم كه مقياس برتري و فضيلت به خاطر تقوا نزد پروردگار مطرح است؛ نه اعطاي امتيازات دنيوي.
اخوت و برادري انسانی بدون در نظر گرفتن نژاد ،رنگ ،زبان و دین بر دو اصل استوار زیر است:
 -0تمام انسان ها فرزندان یک پدر و مادر( آدم و حوا ) هستند و در مرتبه ي فرزند آدم مساوي می باشند .دكتر قرضاوي
در این زمينه می نویسد «:امام احمد از زید بن ارقم روایت می كند كه پيامبر (ص) بعد از هر نماز به هنگام دعا كردن می
فرمود:خداوندا ،پروردگار و مالک همه ي اشياء! گواهی می دهم كه تمام بندگان (مردم) برادر هستند».
این اخوت ،شامل تمام انسان ها می شود ...عده اي با توجه به فرموده ي خداوند «إنما المؤمنون اخوة» و همچنين این
فرموده ي پيامبر (ص) كه « المسلم اخو المسلم» ،می گویند :اخوت و برادري تنها با ایمان و دین معتبر است ،نه غير آن ها.
ولی ما می گویيم اخوت و برادري متكی بر ایمان ،خصوصی ترین و عميق ترین نوع اخوت است كه با اخوت هاي دیگر نظير
اخوت و برادري ملی و قومی منافاتی ندارد.
خداوند می فرماید «:وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً »[ هود «]52/به سوي قوم عاد ،برادرشان هود را فرستادیم».
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 -1تمام انسان ها مخلوق و بندگان پروردگار یكتا هستند.

« وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً »[ هود «]81/و به سوي قوم ثمود ،برادرشان صالح را فرستادیم».
« وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً »[ هود «]61/و به سوي مدین ،برادرشان شعيب را فرستادیم».
« كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ »[ شعراء  «]125 -128 /قوم نوح پيغمبران را تكذیب
كردند  .زمانی كه برادرشان نوح به آن ها گفت  :آیا تقواي خدا را رعایت نمی كنيد».
« إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ »[ شعراء  «]181 /آن زمان كه برادرشان لوط به آن ها گفت  :آیا تقواي خدا را رعایت
نمی كنيد».
خداوند این اخوت و برادري را بين پيامبران و قوم آن ها – در حالی كه آن ها را تكذیب كرده و از دستوراتشان سرپيچی
می كردند – اثبات می كند؛ زیرا آن ها از همدیگر هستند و غریب نمی باشند؛ و این همان اخوت و برادري ملی است و
همچنين به گواهی قرآن و سنت بين انسان ها ،اخوت عام انسانی وجود دارد».
عناصر اصلی و اساسی تشكيل دهنده ي اخوت و برادري عبارتند از :محبت ،مساوات و تعاون .زمانی می توان ادعاي وجود
«اخوت و برادري» را در جامعه اي مطرح كرد ،كه:
الف_ افراد جامعه از صميم قلب نسبت به همدیگر محبت داشته باشند ،به گونه اي كه مصداق عينی این شعر سعدي
باشند:
بنی آدم اعضاي یک پيكرند كه در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو كز محبت دیگران بی غمی نشاید كه نامت نهند آدمی
ب _ افراد جامعه داراي حقوق برابر باشند و تبعيضی بين افراد و اقوام مختلف وجود نداشته باشد.
ج _ وجود همكاري و تعاون ميان افراد جامعه.
در جامعه اي كه نه تنها افراد و اقوام مختلف داراي حقوق برابري نباشند بلكه حقوق انسانی آن ها در قانون اساسی هم به
صراحت نادیده گرفته و حتی پایمال شده باشد ،دم از براردي زدن دروغی بيش نيست.
تعاون و ه مكاري هم زمانی وجود خواهد داشت كه بين افراد محبت و مساوات وجود داشته باشد .در جامعه اي كه دور از
مساوات و محبت باشد ،بسيار امر طبيعی است كه تخاصم و اختالف جاي تعاون و همكاري را بگيرد.
در جامعه اي كه اصول و عناصر تشكيل دهنده ي اخوت وجود نداشته باشند ،دم از اخوت و براردي زدن ادعایی بيش
نيست.
 -1وجود اقوام و مليت هاي گوناگون ،آیه و نشانه اي الهی است.
خداوند می فرماید ... «:وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  [» ...حجرات  «]11 /و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نمودهایم تا
همدیگر را بشناسيد » ...
پروردگار می باشد .عبارت « لتعارفوا » این را بيان می كند كه رابطه ي این اقوام و ملت هاي گوناگون بر اساس گفتگو و
شناخت همدیگر باشد ،نه بر اساس جنگ و دشمنی .این اختالف در رنگ و زبان ،جهت ایجاد تعارف و در نتيجه تفاهم و
تعاون است ،نه جنگ و تخاصم و فخر فروشی بر همدیگر .زبان و رنگ نيز نشانه اي از نشانه هاي پروردگار می باشند.
خداوند می فرماید:
« وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السةمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ  [» ...روم ]00 /هر فرد و ملتی نه تنها این حق را دارد كه
خصوصيات ملی خود مانند زبان و آداب و فرهنگ را حفظ نماید ،بلكه وظيفه دارد كه در غنی كردن آن ها بكوشد ،چون با
این كار نشانه اي از نشانه هاي پروردگار را بيش از پيش آشكار و واضح كرده است .وظيفه ي هر دولتی ،به خصوص دولت
اسالمی است كه زمينه ي مناسب این كار را در حد وسع و امكانات براي تمام اقوام و مليت هاي مختلف فراهم نماید .به
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در این آیه به صراحت بيان شده كه وجود اقوام و مليت هاي مختلف ،جعل و قراردادي الهی است؛ و از آیات و نشانه هاي

عنوان نمونه تشكيل فرهنگستان زبان و ادب براي تمام اقوام نه قوم و ملتی مخصوص؛ امكان استفاده از رادیو ،تلویزیون و
مطبوعات به صورت عادالنه براي تمام اقوام . ...اگر این زمينه فراهم نشود ،مصداق « لتعارفوا » عينيت نمی یابد و در نتيجه
تعاون و همكاري هم وجود نخواهد داشت .كم كاري در ایجاد فضا و زمينه ي مناسب جهت بروز خصوصيات و ویژگی هاي
اقوام و یا سهل انگاري در این راستا ،از طرف هر دولتی كه باشد قابل قبول نيست و در دولت اسالمی گناهی كبيره
محسوب می شود.
هر نوع تالش و اقدامی در جهت از بين بردن خصوصيات اقوام و ملت ها و ذوب كردن آنان در ملت هاي غالب ،مبارزه با
آیات و نشانه هاي الهی می باشد ،كه تحت هيچ شرایطی قابل پذیرش نيست.
 -5رعایت عدالت نسبت به تمام انسان ها
برقراري عدل در ميان انسان ها بدون توجه به رنگ و نژاد و دین ،در اسالم ارزش و اهميت زیادي دارد؛ به گونه اي كه
خداوند هدف از ارسال پيامبران را اقامه ي قسط بيان می كند .یعنی « به هر كس سهم شایسته ي خود و آنچه كه حق
اوست داده شود».
خداوند می فرماید «:لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  [» ...حدید  «]05 /ما
پيغمبران خود را همراه با دالئل متقن و معجزات روشن ( به ميان مردم ) روانه كردهایم  ،و با آنان كتابهاي ( آسمانی و
قوانين ) و موازین ( شناسائی حق و عدالت ) نازل نمودهایم تا مردمان ( برابر آن در ميان خود ) دادگرانه رفتار كنند ».
«  ...وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ  « »...هنگامی كه در ميان مردم داوري می كنيد با رعایت برابري و مساوات
داوري كنيد .در اینجا با ذكر « ناس » رعایت عدل را نسبت به تمام مردم خواهان است ،حتی نسبت به دشمنان».
خداوند می فرماید «:وَالَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَالَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى « و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد
كه ( با ایشان ) دادگري نكنيد  .دادگري كنيد كه دادگري ( به ویژه با دشمنان ) به پرهيزگاري نزدیكتر ( و كوتاهترین راه به
تقوا و بهترین وسيله براي دوري از خشم خدا ) است ».
« كلمه ي عدل معناي وسيعی دارد .از جزئی ترین تا بزرگ ترین مسائل را شامل می شود ،از مسأله ي فردي تا مسائل بين
المللی ،كه باید در آن ها عدالت را مراعات كرد»
مقتضاي عدالت در حكومت اسالمی این است كه حقوق همه ي اقوام و ملت ها به طور مساوي و برابر رعایت شود و اگر
غير از این باشد دولتمردان و حاكمان از امر صریح خداوند سرپيچی كرده اند .در چنين حالتی وظيفه ي هر فرد مسلمانی
است كه در حد وسع و توان ،عليه بی عدالتی بایستد و در راستاي تحقق عدالت تالش نماید.
 -8دوري از ظلم و ستم و مبارزه با آن
اسالم ظلم و ستم را تحت هر نامی و از جانب هر فرد یا گروهی كه باشد ،حرام كرده است و آن را از گناهان كبيره قرار
كرده و به مسلمانان دستور دادهاست كه نسبت به همدیگر ظلم و ستم نورزند و می فرماید «:اي بندگانم ! من ظلم را بر
خود حرام كرده ام و آن را در ميان شما هم حرام كرده ام؛ پس به همدیگر ظلم و ستم نكنيد».
در حدیثی دیگر پيامبر (ص) مسلمانان را به شدت از ظلم برحذر می دارد و می فرماید:
« از ظلم و ستم بپرهيزید ،چرا كه در روز قيامت سبب بدبختی و تاریكی است[».مسلم]
و همچنين در حدیثی دیگر می فرماید «:مسلمان برادر مسلمان است و به او ظلم نمی كند و او را خوار ،ذليل و تحقير نمی
كند».
خداوند عالوه بر تحریم ظلم و ستم ،مبارزه با آن را در حد وسع و توان بر مسلمانان واجب كرده است .در رابطه با مبارزه
عليه ظلم و ستم آیات و احادیث فراوانی وجود دارند كه چند مورد از آنان را ذكر خواهيم كرد.
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داده و مبارزه با آن را بر مسلمانان واجب گردانيده است .خداوند متعال در حدیثی قدسی ظلم و ستم را از جانب خود حرام

خداوند خطاب به مسلمانان می فرماید «:وَمَا لَكُمْ الَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ
یَقُولُونَ رَبةنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ نَصِيراً »[ نساء  «]25 /چرا باید
در راه خدا و ( نجات ) مردان و زنان و كودكان درمانده و بيچارهاي نجنگيد كه ( فریاد برمیآورند و ) میگویند  :پروردگارا !
ما را از این شهر و دیاري كه ساكنان آن ستمكارند ( و بر ما بيچارگان ستم روا میدارند ) خارج ساز  ،و از جانب خود
سرپرست و حمایتگري براي ما پدید آور  ،و از سوي خود یاوري برایمان قرار بده ( تا ما را یاري كند و از دست ظالمان
برهاند ) » .
همچنين خداوند یكی از صفات بارز بنی اسرائيل را كه به واسطه ي آن مورد لعن و نفرین قرار گرفتند ،بی تفاوت بودن در
برابر منكر و عدم نهی از منكر توسط آنان بيان می كند.
«  ...كَانُواْ الَ یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ »[ مائده  «]26 /آنان از اعمال زشتی كه انجام میدادند دست نمیكشيدند و همدیگر
را از زشتكاریها نهی نمیكردند»
پيامبر (ص) در مذمت كسانی كه در برابر ظلم ساكت می نشينند می فرماید «:هرگاه مردم ستمگري را ببينند ( كه ستم می
كند) ولی او را باز ندارند نزدیک است كه خداوند با عذابی از جانب خود ،آنان را فرا گيرد»
و باز در این رابطه می فرماید «:هرگاه دیدي كه امت اسالمی از ترس و هراس به ستمگر نمی گویند ( :دست بردار ) ،آنان
را به حال خود رها كن»
در این آیات و احادیث تحریم ستم و مبارزه با ستمگران به صورت مطلق بيان شده است و هر نوع ستم و ستمگري را
تحت هر اسم و نامی شامل می گردد.
به عبارت دیگر اینكه ستمگر ،مسلما ن باشد و ستمدیده ،غير مسلمان؛ یا برعكس اهميتی ندارد .آن چه مهم است رابطه ي
ستم و شناسایی ستمگر و ستمدیده ،صرف نظر از خصوصيات و ویژگی هاي آن ها می باشد.
مبارزه با نمودهاي ظلم و ستم و تالش در راستاي رفع آن _ در حد وسع و توان _ وظيفه ي هر فرد مسلمانی است.
وظي فه ي مسلمانان است كه بر اساس اصول بر گرفته از قرآن و سنت كه به آن ها اشاره كردیم ،با مسائل ملی و مليت
هاي مختلف در جامعه ي اسالمی تعامل كنند .با پذیرش این اصول و اجراي آن ها به عنوان واجب و تكليف شرعی ،هر
گونه ظلم و ستم از جامعه رخت بر می بندد و امت اسالمی از مجموع مسلمانان ،بدون در نظر گرفتن رنگ ،نژاد و زبان آن
ها تشكيل می گردد.
امت اسالمی مجموعه اي است از اقوام و مليت هاي مختلف با حفظ خصوصيات و نشانه هاي ملی خود كه با پذیرش
آگاهانه و اختياري برنامه ي اسالم ،مسلمان شده اند .شرط مسلمان شدن؛ تغيير مليت ،زبان ،خصوصيات ملی یا بی توجهی
به آن ها نيست؛ بلكه پذیرش برنامه و عقيده ي اسالم است .پس بخشی از امت اسالمی بودن ،هيچ تعارضی با حفظ و
اعتالي خصوصيات ملی مسلمانان ندارد .صهيب رومی ،بالل حبشی ،سلمان فارسی از یاران وفادار و اصحاب برجسته ي
پيامبر (ص) بودند كه به نام مليت خود مشهور بودند و یک نفر هم این را مخالف با متدین بودن این بزرگواران ندانسته
این كه اسالم براي اقوامن و مليت هاي مختلف یک ارزش قائل است و همه ي آن ها را مساوي و برابر می داند به معنی
نفی خصوصيات ملی هر یک از آن ها نمی باشد .به عنوان نمونه :پدري كه با یک دید و بدون تبعيض به فرزندانش می
نگرد و همه را به یک اندازه دوست دارد؛ به معنی انكار تفاوت خصوصيات و ویژگی ها در ميان فرزندان نيست.
اگر مسلمانان احساس كردند كه مصالح و مافع آن ها با در كنار هم بودن و متحد شدن برآورده می شود ،با ميل و رغبت
خود و توافق بين همدیگر می توانند ایاالت متحده ي اسالمی را تشكيل دهند ،كه در حقيقت همان خالفت اسالمی صدر
اسالم می باشد .ولی اگر همانند امروز ،زمينه ي تشكيل چنان دولتی فراهم نبود ،هر ملت مسلمانی یا چند ملت با هم ،می
توانند دولت اسالمی تشكيل دهند و اگر در آینده هم به این نتيجه رسيدند كه با هم متحد شوند ،می توانند این كار را
انجام دهند و ایاالت متحده ي اسالمی ( خالفت اسالمی) را تشكيل دهند.
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است.

اگر وطن دوستی یا ملی گرایی به معناي دفاع از وطن و ملت در برابر تجاوز ،تسلط یا رفتار تحقير آميز دیگران ،حفظ و
اعتالي فرهنگ ملی و تالش و كوشش جهت رشد و پيشرفت مادي و معنوي آن در تمام زمينه ها باشد ،در دیدگاه اسالمی
نه تنها مذموم و ناپسند نيست ،بلكه بسيار نيكو هم می باشد؛ و مسلمانان از دلسوزترین وطن دوستان هستند.
منبع  :بررسی ناسيوناليسم از دیدگاهی تاریخی و اسالمی
مصدر :سایت تذكره www.Tazkerah.net

اسالم و صلح
دكتر محمد سيد وكيل
تأكيد اسالم بر صلح قبل از هرچيز ناشی از تشریع و قانونگذاري آنست و در درجة دوم ناشی از نامی است كه خداوند
براي آن اختيار كرده است .پس تمام بندهاي قوانين اسالمی بر مبناي برپایی امنيت و استقرار و صلح در زمين طراحی
شده اند و اسم اسالم از سالم گرفته شده است .آري ،دین ما اسالم ،تعارف ما سالم و شعار ما آشتی و صلح است...
حدود پانزده روز كمتر یا بيشتر بود كه دوستم را ندیده بودم حدس زدم كه من او را در مورد یک مسألهي مهم آزرده و تنها
تار موي بين معاویه و مردم را بریدهام .كار از كار گذشته است چرا كه دوست من یكی از طرفداران سرسخت
ناسيوناليسم بود ،و بيشتر از همه به سوي آن دعوت میكرد .آرزو كردم كه كاش صحبت در بارهي ناسيوناليسم را عقب
میانداختم و كاش پيرامون دولت اسالمی براي او صحبت میكردم و كاش ...و كاش!! و در دریایی از آرزوها و پشمانی
غرق شدم ،و در یک حيرت پریشانكنندهاي فرو ماندم ،در بارهي گفتن حق و زدودن شبههها از جهتی و از دیگر جهت
اصرار برماندن این فریبخوردهها در مسلک خود و شنيدن توضيحات بيشتر به فكر رفتم.
اما زنگ خانه همراه با كوبيدن شدید و پی در پی در ،افكار پریشانم را از هم گسست و به سوي در بلند شدم .در را كه باز
كردم به طور غير منتظره با دوست خود كه همراه چند نفري بود ،مواجه شدم ،از آنان با خوشحالی استقبال كردم و به طرف
اتاق پذیرایی و محل جلسات خود آنها را راهنمایی نمودم ،هركه در جایی نشست و خواستم از دوستم در بارهي علت
تأخير سؤال كنم ،او با ع ذرخواهی از من سبقت گرفت و دوستان جدید را به من معرفی كرد .لبخندي زد و گفت :امروز براي
ما پيرامون چه چيزي صحبت میكنی؟
** اميدوارم در صحبتهاي جلسهي قبل شما را نرنجانيده باشم!
* نه نه ،به راستی سخنان تو شبههاي را براي من برطرف كرد كه اگر تو نبودي براي من روشن نمیشد .جالبتر این كه
صحبت هاي شما را در خدمت این برادران عرض كردم كه از جهت تعصب قومی دست كمی از من نداشتند ،اما به شدت
به تفكر اسالمی روي آورده اند و امروز باهم خدمت شما آمده ایم تا به سخنانت گوش فرا دهيم و هرچه بيشتر بهرهمند
شویم.
** پس اكنون دعوتگر شدهاي؟ مگر نه؟
لبخند بلندي زد و گفت :مسلمان هميشه باید حق را بگوید و مردم را بدانچه ایمان دارد دعوت كند.
از ته قلب خدا را شكر كردم و با خود گفتم :این یكی از بركات گفتن حق و مقابله با باطل است.
دوستان با وقار و ادب نشسته و منتظر صحبتهاي من بودند؛
** پيرامون چه موضوعی دوست دارید صحبت كنيم؟
یكی از آنان پيشقدم شد و مثل این كه موضوع را قبالً تعيين كرده بود؛
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تحت تأثير قرار گرفتند و آنچه را كه من پذیرفتم بدان قناعت كردند ،و از گرایش ناسيوناليستی خداحافظی كرده و اكنون

* به نظر من بحث امروز پيرامون جنگ در اسالم است ،آري؟
به دوستانش نگاه كردم و گفتم :نظر شما در بارة این موضوع چيست؟ آنان نيز عالقهي خود را نسبت به آن ابراز داشتند.
گفتم :مسألة جنگ پيچيده و با ریختن خون و شكستن استخوان همراه است و میترسم واژهها در ميان صداي شليک
گلوله و انفجار بمب گم شوند و معانی در ميان نبرد از راه خود به سوي جان و خرد منحرف گردند چرا كه بحث ،بحث آهن
و آتش و دود است و جز ویرانی و كشت و كشتار از چيز دیگر خبري نيست.
اما جنگ تنها زبانی است كه تجاوزگران با آن آشنا هستند و زبونانه در مقابل ابهت آن سر تظعيم فرود میآورند .جنگ
یگانه حكم دادگرانهاي است كه حقوق را به صاحبانش باز میگرداند .و زمانی كه نيرومندان با توسل به قانون جنگل حقوق
مستضعفان را نادیده گرفته و به نفع خود آن را هضم میكنند جنگ تنها راهی است كه مظلومان براي دفاع از خود بدان
توسل میجویند و چنانكه شاعر میگوید چنانچه مركبی جز پيگان نيزه نباشد ناچاراً باید دل به دریا زد و سوار شد.
إذا لم یكن إال األسنة مركباً
فما حيله المضطر إال ركوباً
* آیا این بدان معناست كه اسالم فقط در هنگام نااميدشدن از راه حلهاي دیگر تن به جنگ میدهد؟ و زمانی به جنگ
میپردازد كه روش دیگري براي احقاق حق و نابودي باطل در دست نداشته باشد؟
** آفرین همنيطور است.
* پس روشهاي مسالمتآميز و صلح جویانه كه اسالم قبل از جنگ به كار میبندد كدامند؟
** اكنون مسير راه را پيدا كردهاي و درب ورودي را كوبيدهاي و الزم است در به روي تو گشوده شود.
در واقع صحبت پيرامون صلح و آشتی بر صحبت پيرامون جنگ مقدم است ،زیرا صلح و آشتی اصل هستند و جنگ یک
پدیدهي عارضی و اضطراري است و منشأ آن آز و طمع ،انحصارطلبی ،ستيزهجویی و بيماريهاي درونی است .پس بنابر آن
كه صلح اصل است و جنگ فرع ،اكنون پيرامون صلح صحبت میكنيم؛ موافقيد؟
گفتند :بلی.
گفتم :اسالم در زمينهي جنگ و صلح داراي قانونهاي شگفتآوري است و هيچ آیين و دولتی داراي این قوانين نيست.
اول :پيمانها را محترم میشمارد ،و به قراردادها وفا میكند و هيچ پيمان مهمی را جز بعد از خصومت طرف مقابل و بيم
مسلمانان از خيانت او نقض نمیكند و خداوند متعال میفرماید {:إِال الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ
فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ }([.)]1
« مگر با كسانی كه كنار مسجد الحرام پيمان بسته اند پس تا با شما بر سر عهد پایدارند با آنان پایدار باشيد».
{ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوال (.)]0[( })11
«و به پيمان خود وفا كنيد ،زیرا كه از عهد و پيمان پرسش خواهد شد».
{ وَإِمةا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْخَائِنِينَ (.)]1[( })56
است] ،زیرا خداوند خائنان را دوست نمیدارد».
دوم :تمام مردم را به روش حكيمانه و پند و اندرز نيكو ،بدون مجبوركردن كسی به ترک آیين خود و اسالمآوردن اجباري،
به دین اسالم دعوت میكند .از كسانی كه از گرویدن به اسالم خودداري میكنند جزیه میطلبد و جزیه عبارت است از
مالياتی كه با توجه به توانایی طبقههاي مختلف از آنان گرفته میشود چنانكه زمان پيامبر صلی اهلل عليه و سلم از
ثروتمندان چهار دینار ،از طبقهي پایينتر دو دینار و از كاسبان فقير یک دینار گرفته میشد و به عنوان یک شهروند از
حقوق انسانی آنها دفاع می شد .در اینجا همگی یک صدا گفتند :بنابراین جزیه یک نوع فشار مستقيم و اجبار براي
مجبورشدن آنان به گرویدن به اسالم است؟
** خير ،اینطور نيست و اكنون توضيح میدهم:
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«و اگر از گروهی بيم خيانت داري پيمان شان را به سویشان بينداز [تا طرفين] به طور یكسان [بدانند كه پيمان گسسته

اسالم تنها وارث ادیان گذشتة الهی است كه خداوند آن را بر محمد صلی اهلل عليه و سلم نازل كرده است تا بر تمام ادیان
چيره گردد .بنابراین ،اسالم مسوول حمایت از زمين و آزادسازي تمام مردم در گوشه و كنار جهان است ،اسالم فقط عقيده
نيست؛ بلكه دین و دولت است دولتی كه داراي موجودیت و نظم و قانون است ،و مسئوليت دولت اسالمی عرضهي عقيده
بر مردم و حمایت از عقيده و آزادي مردم از بندگی دیگران است تا بشریت با اختيار و آزادي و ارادهي محض خویش
عقيدهاي را كه به خير و صالح خود میبينند انتخاب كنند و در این مسير فقط با كسانی میجنگد كه مانعرسيدن این عقيده
به مردم هستند .بنابراین ،اسالم باید داراي ارتشی قوي باشد تا از آن عقيده حمایت كند و عقيدهي اسالمی با امنيت از شر
دشمنان و چنگال متكبران راه خود را به سوي دلها بپيماید و این ارتش باید بتواند امنيت كسانی را كه میخواهند به دین
اسالم بگروند اما از حكام میترسند تأمين كند.
بدیهی است كه ارتش اسالمی جز از مسلمان تربيت شده بهره نمیگيرد و در صف خود جز مؤمنين را نمیپذیرد و پيامبر
خدا فرموده است« :الَ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِکٍ»([.)]1
كسانی كه به اسالم ایمان نياورده اند نسبت به اسالم به دو قسمت تقسيم میشود -1 :دشمنان كه عليه دین به جنگ
میپردازند كه اسالم به شيوهي نظامی با آنها برخورد میكند.
 -0كسانی كه حاضرند با برخورد مسالمتآميز با حفظ عقيدة خود در نظام اسالمی زندگی كنند ،اینان باید با پرداختن جزیه
همكاري خود را با حكومت آشكار كنند .چرا كه ارتش اسالمی از كيان آنان نيز دفاع میكند و مملكت آنها را از تجاوز
دشمن حفظ مینماید.
پس جزیه مقدار پولی است كه غير مسلمان به جاي خدمت نظامی به دولت اسالمی میپردازد و دليل ما همان برخوردي
است كه ابوعبيدهي بن جراح با اهل حمص انجام داد.
دوستم گفت :ابوعبيده با اهل حمص چگونه برخورد كرد؟
** او شهر حمص را فتح كرد و از اهل حمص جزیه گرفت؛ اما زمانی كه ارتش روم بر حمص پيروز شد و ابوعبيده در دفاع
از مملكت و مردم حمص ناتوان ماند ،قبل از این كه آنجا را ترک كند جزیه را به مردم پس داد و هنگامی كه علت را از او
پرسيدند .فرمود« :ما به این خاطر از شما جزیه گرفتيم كه در قبال آن از شما حمایت و دفاع كنيم ،و اكنون كه در دفاع از
شما ناتوان ماندیم آن را پس میدهيم».
و از جنبة دیگر اسالم جزیه را بر مردانی واجب كرده است كه از توان رزمی برخوردارند نه تمام مردم .و این جزیه نيز
چندان كالن نيست كه كسی توانایی پرداخت آن را نداشته باشت تا بگویيم :این یک فشار مستقيم براي ایمان اجباري
است.
یكی از آنها گفت :برداشت شما از سخن خدا{ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (« )]5[(})06تا آنكه به دست
خویش خاكسارانه جزیه بپردازند» چيست؟
** از سياق آیه پيداست كه این برخورد مخصوص كسی است كه اسالم را قبول نمیكند و از پرداخت جزیه هم خودداري
عناد و تحدي آنان است كه میبایست به عنوان یک قانون آن را با كمال ميل پرداخت میكردند .بنابراین ،میبينيم خلفا
هرگاه نيرویی را به جایی میفرستادند ،به آنان توصيه میكردند كه ابتدا مردم را به دین اسالم دعوت كنند و اگر این دعوت
را نپذیرفتند در ازاي این كه در مملكت اسالمی زندگی میكنند در مقابل امنيت ملی جزیه بپردازند و اگرهيچكدام از این دو
كار را نپذیرفتند راه سوم شمشير است.
و این بدان معنا است كه پرداخت جزیه ابتدا از طرف شهروند غير مسلمان و بدون جنگ و جدال و به عنوان یک حق
شهروندي انجام میگيرد و زمانی كه آن را پرداخت كردند بر حكومت اسالمی واجب است با احترام آن را بگيرد و جنگ با
آنها حرام است و ابن قدامة مقدسی نيز در «العدة والمغنی» همينطور گفته است.
اما كسانی كه اسالم را نمیپذیرند و از پرداخت جزیه هم خودداري میكنند و نسبت به پذیرش حاكميت اسالمی غرور و
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مینماید كه جز شمشير چيز دیگري شایستهي او نيست تا علی رغم ميل خود ،با خواري آن را پرداخت كند و این به خاطر

تكبر میورزند ،باید با آنان مقابله به مثل شود و جزیه را برخالف ميل خود با خواري پرداخت كنند.
دوستم گفت :پس از آن چه؟
** همينطور مسلمانان مردم را به اسالم دعوت میكنند و در دین اجبار و اكراهی نيست ،اگر اسالم را نپذیرفتند از آنها
جزیه میخواهند تا پذیرش حاكميت اسالمی را اعالم كنند؛ باز اگر خودداري كردند مسلمانان بعد از به كارگيري تمام
برخوردها و روشهاي سالم ،براي تسليمكردن سركشان و نجات مستضعفان و استقرار دعوت و انتشار آن در زمين چارهاي
جز به كارگيري روش نظامی ندارند ،چرا كه این برخورد آنها در واقع یک نوع اعالم جنگ است.
آنان كه از پذیرفتن حق خودداري میكنند ،و به باطل ایمان میآورند ،و عقلهاي خود را به كار نمیاندازند ،و تسليم هوي و
هوس خود میشوند ،جز ذلت و خواري چيز دیگري شایستة آنها نيست .پس چه شده است كه ما همچون دایهاي از مادر
دلسوزتر بر آنها گریه میكنيم؟ در صورت تمایل میتوانستند خواري و ذلت را از خود بزدایند و به عنوان مسلمانان یا
شهروند حكومت اسالمی داراي عزت باشند ،اما خود آنانند كه این طرز برخورد را بر خود گوارا و شيرین میپندارند.
من یهن یسهل الهوان عليه
ما لجرح بميت إیالم
«آن كه به خواري عادت كرده است خواري بر او سهل است و زخم جسد مرده را آزار نمیدهد» ،زیرا چنانكه زخم در جسد
مرده دردي ندارد ،خواري و زبونی نيز روي آنها تأثير ندارد .پس میبينيم اسالم بيشتر از آن كه بر جنگ اصرار ورزد بر
صلح و آشتی تأكيد دارد و اسالم هيچگاه با هيچكس سر جنگ نداشته است ،مگر آن كه تمام راهها و روشهاي صلح و
آشتی را بر آن بسته باشند.
اسالم حتی در ميدان نبرد هم بر صلح اصرار میورزد و هميشه منتظر كسی است كه نداي صلح سر دهد تا به او لبيک
بگوید و حتی در موقعی كه چيره شد ،و توانایی انتقامگرفتن را دارد به سوي صلح میشتابد ،و خداوند میفرماید:
{ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسةلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ } ([.)]8
«و اگر به صلح گرایيدند تو نيز بدان بگراي و بر خدا توكل نما كه».
تأكيد اسالم بر صلح قبل از هرچيز ناشی از تشریع و قانونگذاري آنست و در درجة دوم ناشی از نامی است كه خداوند
براي آن اختيا ر كرده است .پس تمام بندهاي قوانين اسالمی بر مبناي برپایی امنيت و استقرار و صلح در زمين طراحی
شده اند و اسم اسالم از سالم گرفته شده است.
آري ،دین ما اسالم ،تعارف ما سالم و شعار ما آشتی و صلح است ،اما نسبت به كسانی كه یا بدان ایمان آورند و یا به
عنوان یک شهروند قانون را میپذیرند و چنانچه به ستيز پرداختند ،خداوند میفرماید { :وَإِنْ جَنَحُوا لِلسةلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ }« .و اگر به صلح گرایيدند تو نيز بدان بگراي و بر خدا توكل نما».
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زیرنویسها:
([ -)]1سورة توبه ،آیة .2
([ -)]0سورة اسراء ،آیة .11
([ -)]1سورة انفال ،آیة .56
([ -)]1السيرة النبویة ،دحالن ،06 / 0 :حاشية حلبية ،روایت از ابوداود و احمد.
([ -)]5سورة توبه ،آیة .06
([ -)]8سورة انفال ،آیة .81
به نقل از كتاب :اسالم آیين رشد و ترقی ترجمه عمر قادري

اسالم و دشمنان
بررسی عقاید مسيحی ها ،تثليث یا سه خدایی
نویسنده :مرفت بنت كامل عبداهلل
بررسی كوتاه در رابطه با عقيده مسيحیها كه شامل چند مسألهي جزئی است ،بارزترین آنها عبارتند از:
عقيدهي تثليث (خدایان سه گانه)
آنها معتقد هستند كه اهلل یكی از این سه خدایان است،
آن سه خدا عبارتند از:
الف – اهلل پدر .ب – اهلل پسر .ج – اهلل روح القدس.
بحث و بررسی در مورد این عقيده ما را ناچار میكند كه
از چند مسئلهي اساسی سخن به ميان آوریم ،این
مسائل:
اوالً :مسئلهي تولد عيسی ؛
اعتقاد مسيحیها در مورد تولد حضرت عيسی ؛ قسمتی
از آن حق و قسمتی نيز باطل است.
قسمت درست اعتقادشان این است كه حضرت عيسی ؛
متولد شده و مخلوق است .مادرش مریم پاكدامن است.
در انجيل متی اصالح شدة اول شماره  16با عبارت زیر آمده است:
اما تولد حضرت مسيح یسوع به این صورت باال بوده است ،چون مریم مادر مسيح براي یوسف خواستگاري شده بود ولی
قبل از این كه به هم برسند مریم از روح القدس حامله شده بود]1[ .
قرآن كریم واقعيت تولد حضرت عيسی ؛ را بيان میكند:
قال تعالی( :مریم)01 -18 :
(اي پيغمبر ص! در كتاب (آسمانی قرآن ،اندكی) از مریم سخن بگو :آن هنگام كه در ناحيهي شرقی (بيت المقدس براي
فراغت عبادت) از خانوادهاش كناره گرفت ،و پردهاي ميان خود و ایشان افكند (تا خلوت كدهاش از هر نظر براي عبادت
آماده باشد دراین هنگام) ما جبرئيل (فرشتة) خویش را به سوي او فرستادیم و جبرئيل در شكل انسان كامل خوش
هستی (بترس كه من به خدا پناه برده و او كسِ بیكسان است) (جبرئيل) گفت( :مترس كه من یكی از فرشتگان یزدانم و)
پروردگارت مرا فرستاده است تا (سبب شوم و) به تو پسر پاكيزهاي از (نظر خلق و خوي و جسم و جان) ببخشم .مریم
گفت :چگون ه پسري خواهم داشت در حالی كه انسانی با من نزدیكی نكرده است و زناكار هم نبودهام؟ جبرئيل گفت :همان
گونه است (كه بيان داشتی اما) پروردگار تو گفته است این (كار یعنی دادن فرزند بدون پدر) براي من آسان است( .انجام
این كار) به خاطر آن است كه (میخواهم) او را معجزهاي براي مردمان كنيم و (وي را براي بندگان مخلص) رحمتی از
سوي خود سازیم .دیگر كار انجام یافته است (و جائی براي بحث و گفت و گو نمانده است).
اما اعتقاد غلط مسيحيان در مورد تولد حضرت عيسی ؛ این است كه گمان میكنند عيسی ؛ پسر خداست .این مطلب در
انجيل لوقا اصالح شدة اول شماره  15با این عبارت آمده است:
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قيافه اي بر مریم ظاهر شد مریم (لرزان و هراسان) گفت :من از (سوءقصد) تو به خداي مهربان پناه میبرم .اگر پرهيزگار

(فرشته جواب داد و به او (مریم) گفت :روح القدوس بر شما فرود میآید و نيرو و قوت خدا بر شما سایه میافكند به همين
خاطر قدوس پيدا شده از شما خواهد بود و پسر خدا ناميده خواهد شد]0[).
دليل این گفتة مسيحيان این است كه قلبشان از توحيد ربوبيت[ ]1سيراب نشده است ،اگر واقعاً به خدا ایمان داشتند ،و
اگر معتقد بودند كه فقط خدا خالق و آفریدگار جهان و قادر و توانا بر هر چيزي است و فرمان و دستور او بين كاف و نون
است (منظور كُنْ فيكون یعنی خلق شو فوراً پيدا میشود ]1[).اگر واقعاً به این مطالب ایمان داشتند به خوبی میفهميدند
كه تولد حضرت عيسی ؛ بدون پدر دليل و نشانهاي است بر تنها خالق بودن او و همچنين دليل است بر قدرت و توانایی
خداوند بر چيزي كه عقل محدود بشري آن را محال میداند!!.
آن كسی كه حضرت آدم ؛ را از خاک بدون پدر و مادر خلق كرد خيلی تواناتراز این است كه عيسی ؛ را بدون پدر خلق كند.
خداوند میفرماید (آل عمران)56 :
(مسألهي آفرینش عيسی ؛ براي خدا همچون مسألهي آفرینش آدم است كه او را از خاک بيافرید سپس به او گفت پدید
آي و بیدرنگ پدید آمد ).سایر مخلوقات و موجودات و جمادات از ترس این دروغ و تهمت ناروا كه به خداوند نسبت
میدهند دچار وحشت و اضطراب میشوند .خداوند میفرماید( :مریم)61 – 66 :
(یهودیان و مسيحيان مشركان) گفتند :خداوند مهربان براي خود فرزندي برگرفته است .واقعاً چيز بسيار زشت و زنندهاي
میگویند ،نزدیک است آسمانها به خاطر این سخن از هم متالشی گردد و زمين بشكافد و كوهها به شدت درهم فرو ریزد.
از اینكه به خداوند مهربان ،فرزندي نسبت میدهند.
ابن كثير (رحمه اهلل) میفرماید﴿ :اذا﴾ به معنی بزرگ است و ﴿تكاد السموات یتفطرن …﴾ یعنی زمانی كه آسمانها این
گفتههاي ناشایست و ناروا را از انسانهاي فاسد نسبت به خدا میشنوند نزدیک است متالشی شوند به خاطر عظمت و
بزرگی خدا نزدیک بود دچار این حادثه شوند چون آسمانها نيز مخلوقاتی هستند و بر توحيد و یكتایی خدا پایه گذاري
شده اند و شاهد هستند كه هيچ اله و معبودي جز او نيست شریک همدم و شبيهی ندارد ،فرزند و همسر و همتایی ندارد
بلكه یكتا و بی نياز است و هر چيزي كه در این دنيا وجود دارد دليل و شاهد است كه خداوند واحد و یكتاست]5[.
دوم :خدا قرار دادن حضرت عيسی ؛
مسيحیها معتقد هستند كه حضرت عيسی ؛ –معاذ اهلل– خداست و دليل آنها براي این سخن چند متن از انجيلهاي
تحریف شده میباشد كه براي مثال بعضی را ذكر میكنيم:
در تصحيح دهم از انجيل یوحنا شماره  11الی  16با این عبارت آمده است (یهوديها هم ،سنگ را در دست گرفتند تا او را
سنگسار كنند ،یسوع به آنها پاسخ داد و در مورد أعمال و كارهاي زیاد و نيكو گفتگو كرد شما را نزد پدرم خواهم دید پس
به خاطر كدام یک از این كارها مرا سنگسار میكنيد؟ یهوديها جواب دادند ما به خاطر عمل و كار نيک شما را سنگسار
إله و خدا قرار میدهی!
آیا كسی كه پدر او را مقدس كرده است و او را براي تمام جهان فرستاده است به او میگویيد شما سخن كفرآميز میگویی
و به خدا اهانت میكنی؟
چون من گفتهام پسر اهلل هستم؟ اگر من واقعاً كارهاي پدرم را انجام نمیدهم به من ایمان نياورید ،ولی اگر آن اعمال را
انجام میدهم شما باز هم به من ایمان نمیآورید به آن اعمال ایمان آورید تا بدانيد و بفهميد و ایمان داشته باشيد كه پدر
در درون من است و من هم داخل او]8[.
رد این عقاید
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نمیكنيم بلكه به خاطر سخن كفرآميز و اهانت شما به خدا سنگسارتان میكنيم ،در حالی كه شما انسان هستی خودت را

خوبترین و نيكوترین دليل براي رد عقيده مسيحیها چيزي است كه به خود حضرت عيسی ؛ در كتاب مقدسشان نسبت
میدهند به خواست خدا پرده اي بر چشمانشان كشيده شد و با چشمی جستجو گرانه آن را ندیدند چون اگر آن را بررسی
میكردند همان طور كه در جاهاي زیادي این كار انجام دادهاند آن را تحریف و تعویض میكردند.
از این اقوال مطلبی است كه در انجيل مرقس اصالح شدهي دوازدهم شماره  06و  12آمده است:
(یسوع به او جواب داد :ابتداي همة توصيهها این است كه اي اسرائيل بشنو ،خداي معبود ما خدایی واحد و تنهاست .و
پروردگا خود را با تمام قدرت و با تمام وجودت و از صميم قلب و از روي فكر و آگاهی دوست داشته باش .این وصيت اول
است]2[.
در انجيل یوحنا اصالح شده هفدهم شمارة  1آمده است:
(و این زندگی ابدي است كه شما را بشناسند ،فقط تو به تنهایی معبود حقيقی و واقعی هستی و یسوع مسيح كسی است
كه تو آن را فرستادهاي و رسول خود قرار دادهاي]6[.
در انجيل متی تصحيح شده چهارم شماره  12آمده است:
(آن زمان یسوع به او گفت :اي شيطان برو ،چون نوشته شده است فقط براي پروردگار و معبودت سجده ببر و تنها او را
عبادت كن]6[.
سبحان اهلل … كجایند عقلهاي آگاه و چشمهاي بينا كه این سخنان را بررسی كنند تا آگاه شوند و در آنها بيندیشند؟
چطور انسانِ آزادهي هوشمند از خود نمیپرسد كه سرّ این تناقضات و اختالفات در گفتههاي حضرت عيسی ؛ یا یسوع در
انجيلها چيست؟ ولی !!!
چقدر زیباست كالم و گفتار امام ابن القيم رحمه اهلل در معرض ردّ عليه مسيحیها ،آن جا كه میفرماید( :بر خداوند– اگر
حكمت و خواست او تقاضا میكرد براي بندگانش آشكار شود و از كرسی عظمتش پایين بياید و مستقيماً خودش با آنها
حرف بزند – الزم بود كه وارد شرمگاه یک زن نشود و در شكم او در ميان ادرار و مدفوع و خون چند ماهی بماند و حاال كه
این كار را انجام داده الزم بود به صورت بچهاي كوچک كه شير بخورد و گریه كند خارج نشود ،حاال كه این حادثه روي
داده است الزم بود با مردم غذا نخورد و آب ننوشد و نخوابد ،اگر غذا میخورد و آب مینوشيد الزم بود نه ادرار و نه مدفوع
كند ،در حالی كه خداوند تعالی داراي صفات جالل و كمال است و این صفات خاص او هستند ،آن صفات كمالی و جاللی كه
آسمانها و زمينش وسعت و گسترش آنها را ندارند.
و كرسی او به اندازه گسترش زمين و آسمانهاست .پس چطور است كه فرج و شرمگاه یک زن وسعت و گسترش او را
دارد .پاک و منزه است خداوند سبحان از این اقوال بيهوده]12[).
ابن حزم رحمه اهلل هنگام سخن گفتن در مورد عقيدهي تثليث میگوید- :البته این مطلب را از انجيل مرقس نقل میكند-
این شرک ،یک شرک احمقانهاي است .این ربّ با اهلل جمع میشود خيلی عجيب است و طرف راست اهلل مینشيند! پس
این دو ربّ و دو إله میشوند ،اولی قويتر و نيرومندتر از دوّمی است چون بدون شک آن كس كه دیگري طرف راست او
قرار داده شده است بلندمرتبه است از كسی كه طرف راست او نشسته است.
از خواري و پستی به خدا پناه میبریم]10[.
در انجيل یوحنا اصالح شدهي اول شماره  6و  12در مورد خدا قرار دادن حضرت عيسی ؛ آمده است( ،آن نور حقيقی كه هر
انسانی را نورانی میكند به سوي جهان آمد .آن نور در جهان بود و جهان به وسيلهي آن درست شد و جهان او را
نشناخت]11[).
ابومحمد میگوید :این هم نشانهي حماقتِ شرک ورزیدن آنها به خداست چگونه در دنيا است و بوسيلهي او دنيا آفریده

صفحه169

(… پروردگار (ربّ) بعد از این كه با آنها صحبت كرد به آسمان صعود كرد و طرف راست اهلل نشست]11[).

شده است؟ اگر إله و خدا است ،او دنيا را آفریده است و دیگر درست نيست كه به وسيلهي او دنيا ساخته شود .و اگر چنان
چه به وسيله ي او دنيا آفریده شده است و آن را خلق نكرده است پس نه إله و خداست و نه خالق و آفریننده ،بلكه آلت و
وسيلهاي است از وسيلههایی كه دنيا به وسيلهي آنها آفریده شده است .پاک و منزه است خداوند كه چيزي را با آلت و
وسيله بيافریند بلكه خلقت و آفرینش از طرف خدا همان طور كه در وحی براي رسول صادقش حضرت محمد ص آمده
است و در گفتارش هيچ گونه تناقض و اختالفی وجود ندارد ،به این صورت است كه میفرماید( :یس)60 :
« هر گاه خدا چيزي را بخواهد كه بشود ،كار او تنها این است كه خطاب بدان بگوید :بشو و آن هم میشود».
—————————
منبع :ماهيت مسيحيت (اهل كتاب) و كشف اسرار آن  /مؤلف :مرفت بنت كامل عبداهلل  /ترجمه :انتشارات عقيده
([ )]1العهد الجدید ،ص 1٫
([ )]0العهد الجدید ،ص 116٫
([ )]1توحيد ربوبيت :یعنی اعتقاد به اینكه خالق هستی و كائنات ،رازق و نافع و … فقط خداست( .مترجم)
([ )]1مترجم.
([ )]5تفسير القرآن العظيم.)116/1( ،
([ )]8العهد الجدید ،ص 016٫
([ )]2همان كتاب ،ص 121٫
([ )]6همان كتاب ،ص 011٫
([ )]6همان كتاب ،ص 6٫
([ )]12هدایه الجباري فی أجوبه اليهود و النصاري إلمام ابن القيم ،ص  ،116 – 112با اختصار.
([ )]11العهد الجدید مرقس اصالح شدهي  18شماره  ،6ص 115٫
([ )]10الفصل فی الملل.)110 – 116/0( ،
([ )]11العهد الجدید ،ص 166٫
مصدر :سایت نوگرا www.Eslahe.com

بهائيت را بهتر بشناسيم
صاحب اثر :علی حسين اميري
عجيب نيست چون زائيده آن است.
وقتی باب فرقهگري را در اسالم بگشائيد باید هر روز نيز شاهد ظهور امري جدید و اختراعی نو در دین باشيد.خود شيعه با
این اعتقادات فعلی بدعت و انحراف در دین است ،چه برسد به فرقهاي دیگر از زیر مجموعههاي آن.
شيعيان اوليه چنين اعتقاداتی را نداشتهاند ،عقایدي همچون خالفت بالفصل علی از جانب خدا ،عصمت ،علم غيب ،توسل و
امام زمان.
ولی امروز شاهد آنيم كه انواع خرافات در این مذهب موج می زند ،و می توان گفت :بيشتر آنها نيز از حدود قرن سوم به
بعد پيدا شده اند ،از زمان ظهور علمایی همچون جناب كلينی و غيره…

صفحه171

بهائيت یكی از زیر شاخهها و شعبههاي مذهب تشيع است ،و از بسياري جهات با مذهب مادر خود تشابه دارد ،و البته

البته در زمان ظهور دولت منحوس صفویه به اوج اقتدار و ظهور خود می رسند و پدیدههایی را به جهان اسالم عرضه
میكنند كه تا آن زمان سابقه نداشتهاند ،كسانی چون عالمه مجلسی كه كوششهاي بی نظيري در ایجاد تفرقه ميان شيعه
و سنی انجام داده است ،و می بایست لوح افتخار ایجاد خرافات و تفرقه را به ایشان داد و لقب مُرَوِّج الخرافات و حارس
البدع برازنده اوست.
الزم به تذكر است كه بهائيان بدشان نمیآید كه حكومت و قدرت را در ایران به دست گيرند و البته از ثروت و نفوذ خوبی
نيز برخوردار هستند ،حتی در ميان كشورهاي بيگانه و حتی در ميان كسانی چون اسرائيل.
برخی از كانالهاي سياسی در خارج از ایران نيز وابسته به همين بهائيان هستند و مذهب بهائيت را تبليغ میكنند و باید
گفت :چنانچه مردم ایران بخواهند از تشيع به بهائيت روي آورند در واقع از
چاله به چاه افتادهاند ،و فرقی با قبل نداشتهاند.
در اینجا برخی از تشابهات بهائيت با تشيع را ذكر میكنيم ،و الزم به تذكر
است كه منظور ما تشيع صفوي ،غالی و خرافی است ،نه شيعيان واقعی مكتب
اهل بيت كه در واقع انسانهایی نيكوكار هستند ،و خواستار آن هستيم كه مردم
از هر دوي این مذاهب منحرف و جعلی دست بردارند و فقط مومن و مسلم
باشند و تنها به قرآن و سنت پيامبر صلی اهلل عليه وسلم چنگ بزنند ،چون هرچه
غير از این دو باشد و در قرون بعدي ایجاد شده باشد بطور حتم داراي اشتباهات ،انحرافات و بدعت می باشد.

مصدر :سایت مهتدون www.Mohtadoon.com
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در اینجا به ده مورد از تشابهات ميان این دو فرقه اشاره میكنيم.
 -1هر دو با دست بيگانه شكل گرفتند ،نطفه خرافات اوليه تشيع صفوي ابتدا به دست ابن سباء (خاخام یهودي) و سپس
توسط شاه اسماعيل اول ،شاه عباس و علماي جبل عامل لبنان و حمایت و تشویق كليساي روم و پادشاهان انگلستان و ….
تقویت شد.
 -0هدف هر دو ایجاد رخنه و تفرقه در جهان اسالم بود .تشيع در جهان اسالم و بهائيت در تشيع.
 -1هر دو شهرهاي مقدسی در كنار مكه و مدینه دارند ،تشيع صفوي :مشهد ،قم ،كربال ،نجف ،سامره و كاظمين .بهائيت:
عكا ،حينا و خانه ،باب در شيراز.
 -1هر دو كتابهاي مقدسی در كنار قرآن دارند ،تشيع صفوي :مفاتيح الجنان ،بحاراالنوار ،اسرار آل محمد ،اصول كافی.
بهائيت :كتاب اقدس.
 -5هر دو فرد پرستند ،گرچه این مشخصه تمام فرقه هاست .تشيع صفوي :علی پرست ،امام پرست و خمينی پرست.
بهائيت :بهاء اهلل و…
 -8راي هر دو فرقه ،فرد مهمتر از خداست .به افراد بيشتر از خدا اهميت می دهند.
 -2هر دو با نفوذ در مراكز قدرت در جهان اسالم ،جنگ و خونریزي و آشوب به راه انداختند ،بهائيت در دل دولت
صهيونيستی اسرائيل ،و تشيع در دولتهاي صفویه و جمهوري به ظاهر اسالمی در ایران.
-6كتابهاي هر دو پر از تناقضات ،سفسطهها ،تاویل دلخواهی آیات قرآن ،توجيهات و بازیهاي جدلی و كالمی است.
 -6متفكرین و رهبران شيعه و بهایيت در ابتداي كارشان ،مدعی عدم دخالت سران و پيروانشان در سياست و مشاغل
سياسی بوده اند ولی به محض پيدا شدن آب ،چنان ماهيگيران قهاري شدند كه نگو .نمونهاش روحانيون زمان صفوي و
روحانيون پس از سقوط سال  52و بهائيت در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوي.
 -12رگههایی از فساد جنسی در هر دو دیده میشود ،در تشيع :صيغه ،و در بهائيت :عدم حرمت ازدواج با برخی محارم.
پس كسانی كه میخواهند بهایی شوند ،به مواردي كه ذكر شد توجه داشته باشند.

جهـــاد
جهاد بر چه كسانی فرض عين است؟
شماره فتوى 1122
ایا جهاد در افغانستان براي مسلمانان ساكن ایران نيز فرض عين هست؟ چرا؟ و ایا اذن از والدین هم شرط رفتن به جهاد
افغانستان براي ایرانيان هست؟ و توضيح....
الحمدهلل،
جهاد دو حالت دارد
 – 1فرض كفائی  -0فرض عين
 -1فرض كفائی :جهاد زمانی فرض كفائی می باشد كه خليفه مسلمانان براي حمله بر سرزمين هاي كفار نيرو بفرستد ،بجز
گروهی كه به جهاد سوق داده می شوند ،چنين جهاد بر سائرین فرض كفائی است.
چنين شرایطی در زمان خالفت اسالمی بوده است ،و اما امروز كفار و یا مزدوران آنها بر جوامع بشري حكم روایی دارند و
هميشه مسلمانان اند كه از طرف كفار مورد تجاوز قرار ميگيرند در چنين وضعی جهاد فرض عين می باشد.
 -0فرض عين :وقتيكه كفار بر سرزمين مسلمانان حمله كند بر مسلمانان همان سرزمين جهاد فرض عين ميگردد ،و مكلف
اند كه قبل از هركاري باید در مقابل كفار بجنگند.
اگر مسلمانان مذكور كافی نبودند بر مسلمانان نزدیک شان فرض ميگردد كه از آنها دفاع كنند و اگر آنها نيز كافی نبودند،
به دیگر مسلمانان سرایت نموده تا شرق و غرب می رسد.
 هنگامی كه كفار در یكی از سرزمينهاي اسالمی داخل شدند:در این حالت ،سلف وخلف ،فقهاي مذاهب چهارگانه ومحدّثان ومفسرین درتمام ادوار مختلف اسالمی ،اتفاق نظر دارند كه،
جهاد در این حالت براهالی شهري كه مورد تهاجم واقع شده وآنانی كه مجاور ونزدیک آن قرار دارند ،فرض عين است.
بگونه اي كه فرزند بدون اجازه ي پدر و همسر بدون اجازه ي شوهر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار می تواند براي جهاد
بيرون بروند.
اگر تعداد اهالی آن شهر براي مقابله كافی نبودند ،یا اینكه ازخود كوتاهی وسستی نشان دادند ونشستند ،آنگاه فرض عين
به شكل دایره از نزدیكترین جا آغاز ودامنه ي آن گسترش می یابد .به این ترتيب اگر باز هم نزدیكترها براي مقابله كافی

در (حاشيه ابن عابدین  )116/1آمده است:
اگر دشمن به مرزه ا وثغور اسالمی حمله كرد ،برآنانی كه به این سرزمين نزدیک اند ،جهاد فرض عين است .وآنانی كه با
دشمن فاصله دارند تا هنگامی كه نيازي احساس نشده برآنان فرض كفایه است .اما به حضورشان نياز بود ،بدین گونه كه
افراد حاظر درمقابل دشمن تاب مقاومت نياوردند یا اینكه توانایی مقابله را داشتند ،اما از خود ضعف وسستی نشان دادند
وبه مقاومت و جهاد نپرداختند ،آنگاه جهاد برآنانی كه به این گروه نزدیگترند ،مانند نماز وروزه فرض عين می گردد .ونباید
آن را ترک نمایند.
وبه همين ترتيب در صورت نياز به همكاري مسلمانان مجاور آن سرزمين مورد تهاجم ،به تدریج بر تمام مسلمانان شرق
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نبودند ویا كوتاهی كردند ،دا منه ي آن فراگير و شامل همه ي كره ي زمين می گردد.

وغرب فرض می گردد.
عالمه كاسانی (رحمه اهلل) در (بدائع الصنائع )20/2وابن نجيم (رحمه اهلل) در(البحر الرائق  )161/5و ابن همام (رحمه اهلل)
نيز در(فتح القدیر )161/5همين فتوا را داده اند.
ابن تيميه (رحمه اهلل) می گوید:
" اذا د خل العدو بالد االسالم فال ریب أنه یجب دفعه علی االقرب فاالقرب اذبالد االسالم كلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه
یجب النفير اليه بال اذن والده والغریم ونصوص احمد صریحة بهذا"(فتاوي الكبري.)826/1
هنگامی كه دشمن به سرزمين اسالم تجاوز نمود ،بدون شک مقابله با دشمن به ترتيب ،بر نزدیک ترین آنان واجب است.
زیرا سرزمين هاي اسالمی ،سرزمين واحدي اند .ودر چنين شرایطی اقدام سریع ورفتن به سوي دشمن واجب است.
وفرزند بدون اجازه ي پدر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار بيرون شود ونصوص امام احمد(رحمه اهلل) به این مطالب صراحت
دارند واین حالت بعنوان(نفير عام) بسيج عمومی براي پيكار دشمن شناخته شده است.
واهلل اعلم
وصلی اهلل وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
مصدر :سایت اسالم -پرسش و پاسخ www.IslamPP.com

شرایط جهاد و مجاهد  ،زمان و مكان جهاد  ،اقسام جهاد و همچنان حكم انتحار را در اسالم
شرح دهيد.
شماره فتوى 1062
لطف فرموده ش رایط جهاد و مجاهد  ،زمان و مكان جهاد  ،اقسام جهاد و همچنان حكم انتحار را در اسالم شرح دهيد .و هم
اگر لطف مزید فرموده توضيح دهيد كه آیا در شرایط فعلی در عراق و افغانستان جهاد فرض است یا خير ؟؟؟
الحمدهلل،
مشروعيت جهاد با كتاب و سنت اثبات شده است:
قال اهلل تعالی ( :وَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ) البقرة . 162/
یعنی :و در راه خدا با كسانی كه با شما میجنگند بجنگيد ولی از اندازه درنگذرید زیرا خداوند تجاوزكاران را دوست

قال اهلل تعالی ( :وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَال عُدْوَانَ إِال عَلَی الظَّالِمِينَ(البقرة .161/
یعنی :با آنان بجنگيد تا دیگر فتنهاي نباشد و دین مخصوص خدا شود پس اگر دست برداشتند تجاوز جز بر ستمكاران روا
نيست.
وقال  ( :وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) األنفال . 16/
یعنی :و با آنان بجنگيد تا فتنهاي بر جاي نماند و دین یكسره از آن خدا گردد پس اگر [از كفر] بازایستند قطعا خدا به آنچه
انجام میدهند بيناست.
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نمیدارد.

و نيز در حدیث صحيح ثابت است كه :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اهلل عليه وسلم قَالَ« :أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّی یَشْهَدُوا أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَیُقِيمُوا الصَّالةَ ،وَیُوُتُوا الزَّكَاةَ ،فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ عَصَمُوا مِنِّی دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِال بِحَقِّ اإلِسْالمِ ،وَحِسَابُهُمْ عَلَی اللَّهِ».
(بخاري)05:
یعنی :رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود« :از جانب خدا به من امر شده است تا زمانی كه مردم به یگانگی اهلل و به
حقانيت رسالت محمد صلی اهلل عليه وسلم شهادت ندهند و نماز را اقامه نكنند و زكات ندهند ،با آنان جهاد كنم .ولی
هنگامی كه این كارها را انجام دادند ،مال و جان شان در برابر هرگونه تعرضی محفوظ خواهد ماند مگر در حقی كه اسالم
تعيين كرده است .و سرانجام كار آنان (در جهان آخرت) با خداست».
جهاد دو حالت دارد
 – 1فرض كفائی  -0فرض عين
 -1فرض كفائی :جهاد زمانی فرض كفائی می باشد كه خليفه مسلمانان براي حمله بر سرزمين هاي كفار نيرو بفرستد ،بجز
گروهی كه به جهاد سوق داده می شوند ،چنين جهاد بر سائرین فرض كفائی است.
چنين شرایطی در زمان خالفت اسالمی بوده است ،و اما امروز كفار و یا مزدوران آنها بر جوامع بشري حكم روایی دارند و
هميشه مسلمانان اند كه از طرف كفار مورد تجاوز قرار ميگيرند در چنين وضعی جهاد فرض عين می باشد.
 -0فرض عين :وقتيكه كفار بر سرزمين مسلمانان حمله كند بر مسلمانان همان سرزمين جهاد فرض عين ميگردد ،و مكلف
اند كه قبل از هركاري باید در مقابل كفار بجنگند( .پس جهاد در افغانستان و عراق واجب است)
اگر مسلمانان مذكور كافی نبودند بر مسلمانان نزدیک شان فرض ميگردد كه از آنها دفاع كنند و اگر آنها نيز كافی نبودند،
به دیگر مسلمانان سرایت نموده تا شرق و غرب می رسد.
 هنگامی كه كفار در یكی از سرزمينهاي اسالمی داخل شدند:در این حالت ،سلف وخلف ،فقهاي مذاهب چهارگانه ومحدّثان ومفسرین درتمام ادوار مختلف اسالمی ،اتفاق نظر دارند كه،
جهاد در این حالت براهالی شهري كه مورد تهاجم واقع شده وآنانی كه مجاور ونزدیک آن قرار دارند ،فرض عين است.
بگونه اي كه فرزند بدون اجازه ي پدر و همسر بدون اجازه ي شوهر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار می تواند براي جهاد
بيرون بروند.
اگر تعداد اهالی آن شهر براي مقابله كافی نبودند ،یا اینكه ازخود كوتاهی وسستی نشان دادند ونشستند ،آنگاه فرض عين
به شكل دایره از نزدیكترین جا آغاز ودامنه ي آن گسترش می یابد .به این ترتيب اگر باز هم نزدیكترها براي مقابله كافی

در (حاشيه ابن عابدین  )116/1آمده است:
اگر دشمن به مرزها وثغور اسالمی حمله كرد ،برآنانی كه به این سرزمين نزدیک اند ،جهاد فرض عين است .وآنانی كه با
دشمن فاصله دارند تا هنگامی كه نيازي احساس نشده برآنان فرض كفایه است .اما به حضورشان نياز بود ،بدین گونه كه
افراد حاظر د رمقابل دشمن تاب مقاومت نياوردند یا اینكه توانایی مقابله را داشتند ،اما از خود ضعف وسستی نشان دادند
وبه مقاومت و جهاد نپرداختند ،آنگاه جهاد برآنانی كه به این گروه نزدیگترند ،مانند نماز وروزه فرض عين می گردد .ونباید
آن را ترک نمایند.
وبه همين ترتيب در صورت نياز به همكاري مسلمانان مجاور آن سرزمين مورد تهاجم ،به تدریج بر تمام مسلمانان شرق
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نبودند ویا كوتاهی كردند ،دا منه ي آن فراگير و شامل همه ي كره ي زمين می گردد.

وغرب فرض می گردد.
عالمه كاسانی (رحمه اهلل) در (بدائع الصنائع )20/2وابن نجيم (رحمه اهلل) در(البحر الرائق  )161/5و ابن همام (رحمه اهلل)
نيز در(فتح القدیر )161/5همين فتوا را داده اند.
ابن تيميه (رحمه اهلل) می گوید:
" اذا دخل العدو بالد االسالم فال ریب أنه یجب دفعه علی االقرب فاالقرب اذبالد االسالم كلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه
یجب النفير اليه بال اذن والده والغریم ونصوص احمد صریحة بهذا"(فتاوي الكبري.)826/1
هنگامی كه دشمن به سرزمين اسالم تجاوز نمود ،بدون شک مقابله با دشمن به ترتيب ،بر نزدیک ترین آنان واجب است.
زیرا سرزمين هاي اسالمی ،سرزمين واحدي اند .ودر چنين شرایطی اقدام سریع ورفتن به سوي دشمن واجب است.
وفرزند بدون اجازه ي پدر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار بيرون شود ونصوص امام احمد(رحمه اهلل) به این مطالب صراحت
دارند واین حالت بعنوان(نفير عام) بسيج عمومی براي پيكار دشمن شناخته شده است.
اما در خصوص عمليات استشهادي:
اگر عمليات بر ضد دشمن و با نيت خالص براي خداوند باشد آنرا عمليات استشهادي ميگویند یعنی "طلب شهادت" ولی
عمليات انتحاري یعنی "خودكشی" كه از دشمنان اسالم این كلمه صادر شده است تا اینكه مسلمانان را از این عمل دور
كنند و وانمود كنند كه این نوع عمليات مانند خود كشی است ،بله ،براي كافران اگر ان كار را انجام دهند خودكشی است اما
براي مجاهدین ان شاء اهلل شهادت است.
و در مورد حكم عمليات استشهادي ،علماء نظریات مختلفی دارند ،اما آنهایی كه آنرا جائز ميدانند شروط زیر را الزم
ميدانند:
 -1نيت شخص خالص و براي اعالء كلمة اهلل باشد.
 -0باید متاكد شود و یا بداند كه حتما ضربه سنگين و خسارت به دشمن وارد ميآید ،پس این مسئله الزم به هماهنگی
است ب ا كسانی كه در این امور خبير هستند تا اینكه انسانهاي بيگناه كشته نشوند و ضربه بر دشمن حتمی باشد.
 -1باید این عمليات بر ضد كفاري باشد كه اعالن جنگ كرده اند مانند كفاري كه بزور و با جنگ كشورهاي مسلمان را
احتالل كرده اند.
در واقع ،از آنجایيكه این نوع عمليات مسئله جدیدي در عصر حاضر ميباشد ،علماء نظرات مختلفی در اینمورد دارند ،بعضی
از علماء آنرا عمليات خودكشی مينامند ،و برخی دیگر آنرا عمليات استشهادي (شهادت طلبانه) مينامند ،و برخی دیگر حكم
آنرا مشروط به برخی مسائل ميداند ،كه شيخ سلمان عوده این مسائل را در فتواي خود بشرح زیر بيان كرده است:
" مسأله اي كه به (عمليات استشهادي :یا عمليات شهادت طلبانه) شهرت یافته ،جزو مسائل نو و تازه بنيادي است كه نمی
جدیدي است كه بدنبال پيدایش مواد منفجره سربرآورده و استفاده ي از آن به ميان آمد.
این بيشتر جزئی از آنچه " جنگ چریكی" می خوانند است كه گروه هاي فدایی چابک وسریع بدان اقدام می نمایند.
اهميت اینگونه مقاومت در جنگ هاي داخلی آمریكا ،جنگ هاي جهانی دوم و دیگر نبردها آشكار شده و به بخشی از
ساختار جنگی تبدیل گشت كه در مؤسسات و دانشگاهها ي نظامی تدریس می گردد.
بویژه مسلمانان در نتيجه ي برخی مسائل به آن روي آوردند ،از قبيل:
الف .شدت آمادگی آنان براي قربانی دادن وقربان شدن و عشق بيه شهادت در ایشان .بی ارزشی زندگانی در خواري و
خفت در چشم آنان ،كه مرگ با عزت برایشان از زندگی با خواري پسندیده تر می باشد.
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توان در كتاب هاي فقهاي پيشين به هيچ گونه نص و مطلبی در مورد دست پيداكرد .دليل آن هم اینست كه از شيوه هاي

مرا به بخشش خویش با آب حيات سيراب مگردان ،بلكه به جامی تلختر از حنظل اما با كرامت سيرابم نما!
ب .فشارهایی كه از جانب دشمنان و گستاخی شان ،بخاطر عقب ماندگی علمی و مادي و فرهنگی مسلمانان و پيش افتادن
دشمنان در این زمينه ،در سرزمين هاي خویش با آن روبرو می شوند .بعضی سرزمين هاي اسالمی كامالً جوالنگاه
استعمارگران و اشغالگران شده اند و این حالت را در سرزمين مبارک فلسطين ،كشمير ،چچن و تا مدت ها افغانستان و
بسياري از جمهوري هاي اسالمی كه تحت سيطره ي شوروي سابق بودند ،مشاهده می شود.
ج .نبودن راه چاره ي دیگر در برابر آن ها .یكی از عوامل نيرودهنده ي انسان آنست كه انتخاب دیگري نداشته یا چاره ي
اندكی برایش مانده باشد ،در اینصورت زندگانی برایش نيكوتر می گردد زیراكه دیگر چيزي ندارد كه از دست بدهد .این
حالت نيرویی تازه به او می بخشد.
به همين سبب سؤاالت بسياري در مورد چنين عملياتی كه برخی آ نرا ،بدليل مجاز شناختن آن " ،عمليات استشهادي یا
شهادت طلبانه" و برخی دیگر آن را ،بدليل عدم جواز آن و یا شاید بخاطر پيروي از رسانه ها " عمليات انتحاري" می نامند.
ليكن م جتهدین در مورد آن اختالف نظر دارند .با توجه به نظر و ترجيح برخی اقوال بر دیگري برخی آن را مجاز و برخی
ممنوع می دانند.
با بازگشت به شرایط مشابه این مسأله در نصوص شرعی ،و وقایع تاریخی می توان در این مورد آشنایی بيشتري بدست
آورد:
 .1در كتاب ابن ابی شيبه از م حمد بن اسحاق (كه صدوق مدلس می باشد) از عاصم بن محمد بن قتاده روایت شده كه" :
معاذ بن عفراء پرسيد :اي پيامبر خدا (صلی اهلل عليه و سلم) ،چگونه خداوند بر بنده اش می خندد؟ فرمود( :مجاهدي كه)
بدون كالهخود در ميان دشمنان احاطه شده و زرهی كه بر تن را دارد را نيز بركنده و مبارزه می نماید تا كشته می گردد".
ابن حزم آن را (در محلی )2/061صحيح دانسته است.
و طبري آن را در تاریخنامه ي خویش( )11/0به نقل از عوف بن حارث ،كه همان ابن عفراء می باشد ،بيان داشته است .به
همين ترتيب در سيره ي ابن هشام( )125/1آمده است.
 .0از ابن ح زم در محلی(همان صفحه) از ابواسحاق سبيعی روایت شده كه می گوید :شنيدم كه مردي از براء بن عازب
سؤال كرد :اگر مردي به دسته اي از لشگریان بتازد ،و تعداد آن ها هزار نفر باشد ،آیا به نظر تو خودش را به دست خویش
به كشتن نداده است؟ براء پاسخ داد :خير ،بلكه خود را به كشتن دادن(تهلكه) آن است كه انسان مرتكب گناهی شده و
دستانش را فروانداخته (نااميد گشته) و بگوید :دیگر دروازه ي توبه بر من بسته است .و گفت :ابو ایوب انصاري و ابو

 .1داستان ابو ایوب در قسطنطنيه كامالً معروف و مشهور است .در آن مردي از مسلمانان بر صف لشگریان روم حمله برده
و وارد صفوف آنان می شود( ،با دیدن این صحنه) مردم فریاد زدند :سبحان اهلل ،این مرد خودش را با دست خود به كشتن
می دهد!؟ ابو ایوب برخاسته و گفت :اي مردم! ش ما اینچنين این آیه را تأویل می كنيد ،درحاليكه آن در مورد ما گروه انصار
نازل گشت .وقتيكه خداوند اسالم را عزت بخشيده و یاران آن بسيار شدند ،ميان ما كاسانی با خود ،در خفا و بدون اطالع
پيامبر خدا صلی اهلل عليه و سلم ،گفتند  :دارایی هاي ما تباه گشت و دیگر خداوند اسالم را عزت داده و یاران آن را فزونی
بخشيد .چنانچه به امورات مالی خویش می پرداختيم چيزي از آن تباه نمی شد .آنگاه خداوند آیه را بر پيامبر خویش صلی
اهلل عليه وسلم فروفرستاد ...تا انتهاي حدیث.
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موسی اشعري هيچكدام یورش بردن مرد یكه و تنها بر لشگر انبوه تا كشته شدنش را انكار ننموده اند.

این حدیث در سنن ترمذي ( )0666آمده و بيان شده كه حسن صحيح غریب می باشد .و ابوداود ان را روایت كرده
است.)0151(.
 .1سيره نویسان ،از جمله ابن مبارک در كتاب الجهاد خویش( ،)111/1داستان براء بن مالک ،كه خود را در ميان مرتدان
بنی حنيفه می افكند را ،نقل كرده اند.
و در برخی منابع ،مانند سير ( ، )168/1و سایر كتاب ها آمده كه به یارانش دستور داد او را بر روي سپر و بر باالي نوک
نيزه هایشان برگرفته و به داخل باغ بيافكنند .او بر آنان یورش برده و كار را بر آنان سخت كرد تا آنكه دروازه گشوده
گشت .آنروز وي هشتاد و اندي زخم برداشته بود .خالد بن وليد شخصاً سرپرستی و مداواي زخم هاي او را برعهده گرفت.
همين گونه در ثقات ابن حبان (  ) 125/0وتاریخ طبري ( )061/0وسایر جاها آمده است ،و نزدیک به این موضوع همان
داستان براء در تستر ميباشد.
 .5احمد بن اسحاق روایت می كند كه :به براء گفتم :مردي كه بر مشركان می تازد ،آیا جزو آنانی است كه خویش را به
هالكت می افكند؟
پاسخ داد :خير ،چون اهلل عزوجل پيامبر صلی عليه وسلم را فرستاد و او را فرمان داد كه« :فقاتل فی سبيل اهلل ال تكلف إال
نفسک » یعنی{ :پس در راه خدا پيكار كن جز عهدهدار شخص خود نيستی} .آنچه شما ذكر كردید(به هالكت افكندن
خویش) در مورد نفقه بود.
 .8هم چنين در صحيح مسلم رحمه اهلل و در حدیث مشهور و طوالنی صهيب سخنان آن پسر ،كه نمی توانستند او را
بكشند ،آمده است كه به پادشاه می گوید :تو نخواهی تواتنست مرا بكشی ،تا وقتی آنچه فرمان می دهم نپذیري.
پادشاه می پرسد :آن چيست؟
می گوید :مردم را در دشتی یكجا گردآوري .مرا بر تنه ي درختی به صليب كشی و از تركش من تيري را برداشته و آن را
در چله ي كمان نهاده و آنگاه بگویی به نام پروردگار این پسر و مرا با تير بزنی .هرگاه چنان كنی مرا به قتل می رسانی...
تا جایيكه در آن پادشاه چنان می كند كه پسر جوان فرمان داده بود و پسر می ميرد.
و مردم می گویند :به پروردگار آن پسر ایمان آوردیم .به پروردگار آن پسر ایمان آوردیم .به پروردگار آن پسر ایمان
آوردیم ...تا پایان حدیث.
این حدیث در مسند ( )00625و دیگر جاها ذكر شده است.
در اینجا آن پسر ،پادشاه را به روشی كه بتواند او را به قتل برساند راهنمایی می كند و پادشاه چنان عمل نموده و در تير
بخشيده بود ،به خداوند ایمان آوردند.
 .2در حدیث ابو سعيد خدري رضی اهلل عنه است كه پيامبر صلی عليه وسلم فرمود « :الذین یلقون فی الصف األول فال
یلفتون وجوهم حتی یقتلوا ،أولئک یتلبطون فی الغرف العلی من الجنة ،ویضحک إليهم ربک ،إن ربک إذا ضحک إلی قومٍ فال
حساب عليهم ».یعنی " :آنانی كه تا كشته شدن رویشان را برنمی گردانند ،هم آنان در سراي هاي افراشته در بهشت پاي
بر زمين می كوبند و خداوند بدیشان می خندد .و هر آنكس كه خداوند بر او بخندد ،هيچ حسابرسی در موردش اعمال نمی
شود" .
روایت ابن ابی شيبه ( ) 586/1و طبرانی ،و ابو یعلی ،وابن مبارک فدر كتاب الجهاد ،وابونعيم در كتاب الحلية ،ودیگران.
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خوردن آن جوان این مصلحت بسيار بزرگ و فراتر بود كه تمامی مردم با شنيدن خبر او و بزرگواري كه خداوند به او

و به عقيده ي منذري راویان آن مورد اعتماد هستند.
 . 6ابن ابی شيبه از مدرک بن عوف احمسی روایت نموده كه گفته است(... :تا آنكه) اي اميرالمؤمنين! آن مرد كه خویش را
بازخرید ،كه باشد؟ مدرک بن عوف گفت :او ،قسم به خدا كه ،دایی من است اي امير مؤمنان! مردم گمان می نمودند كه وي
خویش را به هالكت می افك ند .حضرت عمر فرمود :آنان دروغ گفته اند .او از آنانی است كه آخرت خویش را با دنيا خریدند.
 .6محمد بن حسن شيبانی در كتاب السير ( )181/1می گوید :ولی آنكس كه بر دشمن یورش برد و در تالش براي
سرافرازي دین است ،در افكندن خویش به شهادتی كه بدان زندگانی جاودان را حاصل می نماید ،چگونه جزو كسانی
است كه خویش را به هالكت می افكنند؟ سپس می گوید :در اینكه فرد به تنهایی بر دشمنان حمله ببرد اشكالی نيست.
حتی اگر بپندارد كه او را خواهند كشت .درصورتيكه فكر می كند كاري از او ساخته است و اگر در نتيجه ي آن كشته یا
مجروح شده و یا شكست نيز بخورد .چراكه یاران پيامبرخدا صلی اهلل عليه وسلم نيز در حيات آن حضرت صلی اهلل عليه
وسلم در جنگ احد آنگونه عمل نمودند و آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم آنان را بخاطر آن كار ستودند .از ابوهریره پرسيدند:
آیا سعد بن هشام در هنگامه ي رویارویی دو لشگر كه حمله برد و مبارزه نمود تا آنكه كشته شد ،خویش را به هالكت
افكنده است؟ پاسخ داد :به هيچ وجه! بلكه تأویل این آیه از كالم خداوند بود كه می فرماید( :و من الناس من یشري نفسه
ابتغاء مرضات اهلل) یعنی { :و از ميان مردم كسی است كه جان خود را براي طلب خشنودي خدا میفروشد و خدا نسبت به
[این] بندگان مهربان است( }.بقره)022:
با اینحال اگربداند كه نمی تواند آسيبی به دشمن وارد آورد ،در نتيجه جایز نيست كه به آنان حمله كند .چون با حمله بردن
او چيزي از سرافرازي دین حاصل نمی گردد و تنها اوست كه كشته می شود .اینجاست كه خداوند می فرماید( :و ال تقتلوا
انفسكم) یعنی ... { :و خودتان را مكشيد(} ...نساء)06:
در صورت نرساندن آسيب به دشمن ،در رسيدن به هدف مورد نظر موفقيتی حاصل نگشته و حق ندارد به چنين عملی اقدام
نماید.
 .12حافظ ابن حجر در مسأله ي حمله بردن یک نفر بر تعداد زیادي از دشمن بيان می دارد كه جمهور علماء اعالم كرده
اند كه در صورتيكه اینكار از شدت شجاعت وي سرزده و گمان برده باشد كه دشمن را فراري داده و یا آنكه به مسلمانان
جرأت می بخشد و یا هر هدف صحيحی از این قبيل داشته باشد ،عمل او درست است.
اما زمانيكه این عمل او تنها بدليل بی باكی او باشد ،ممنوع استو بویژه آنكه در اثر آن مسلمانان دچار ضعف و سستی شوند.
( رجوع كنيد به :سبل السالم ) 121/0

الف .هدفش اعالء كلمة اهلل باشد.
ب .به تاثير آن در دشمنان باور داشته باشد.
 .10ابن عربی ( )188/1به چهار دليل جواز اقدام مرد به تنهایی بر غليه گروهی از كافران را درست دانسته است:
نخست :طلب شهادت
دوم :رسانيدن آسيب به دشمن
سوم :دليري مسلمانان برآنان
چهارم :هراساندن دشمن ،ببينند كه این اقدام یكی از مسلمانان است و همگی آنان چه می توانند بكنند؟
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 .11در حاشيه ي دسوقی ()026/0آن را به دو شرط مقيد ساخته است:

 .11ابن تيميه در األنصاف ( )118/1آورده است :تاختن به قلب دشمن بخاطر مصلحت مسلمانان جایز است و در غير
اینصورت نادرست بوده و به هالكت افكندن خویش می باشد.
در بيشتر این نصوص و روایات دیده می شود كه همگی در مورد مرد یا مردانی هستند كه از گروه و لشگر مسلمانان به
قصد حمله به دشمن تاخته اند.
ولی در برخی ،مانند داستان جوان مسلمان ،آنگونه نبود.
آنچه از مجموع اینها استنباط می گردد -حال آنكه خداوند عالم است -روا بودن دست زدن به عمليات مورد سؤال درصورت
وجود شرایط مفهوم از برآورد گفته هاي علماء می باشد ،كه مهم ترین شان این ها هستند:
الف -براي اعالء كلمة اهلل باشد.
ب -بدرستی گمان برده و یا مطمئن باشد كه در این كار به دشمن آسيبی آید اعم از :از كشته یا زخمی شدن یا وارد آمدن
شكست به آنان و یا دادن جرأت به مسلمانان یا سست نمودن دلهاي آنان با دیدن كار یک فرد از مسلمانان و به هراس
افتادن از حمله ي جملگی ایشان.
البته دادن چنين اجازه اي را نمی توان به گروه و افراد مردم سپرد ،مخصوصاً در این دوره و زمانه ،بلكه باید توسط افراد
خبره و درایت و آگاه به مسائل جنگی و سياسی و از پایبندان به اسالم و حاميان و دوستان آن صادر گردد.
ج -این عمل عليه كافرانی صورت پذیرد كه جنگ با مسلمانان را اعالم داشته اند .كافران چند دسته اند:
محاربان ،سازشكاران ،پناه جویان ،اهل ذمه و هم پيمانان .همين كه كافر باشند ،ریختن خون آنان را بكلی روا نمی سازد،
بلكه در حدیثی در صحيح بخاري ( )0612به نقل از عبداهلل بن عمرو از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم آمده است كه می
فرماید« :من قتل معاهداً لم یرح رائحة الجنة ،وإن ریحها یوجد من مسيرة أربعين عاما » و نسائی ،امام احمد ،ابن ماجه و
دیگران نيز آن را روایت كرده اند.
اصل اجراي صحيح پيمان هاي مسلمانان و خودداري از تدویل و توجيه در آنها می باشد ،درغيراینصورت هرج و مرج و
فساد دامنه داري را پدید می آورد.
د -باید این عمل را در سرزمين آنان انجام گيرد ،یا در سرزمينی كه آن را تصرف نموده و در آن حكمرانی می كنند و
مسلمانان قصد مقاومت و اخراج آنان را داشته باشند .بنابراین این عمليات می تواند عليه یهودیان در فلسطين و قواي

هـ -این عمل با اجازه ي پدر و مادر صورت گيرد .وقتی اجازه ي والدین بصورت كلی در جهاد شرط باشد ،درنتيجه بطریق
اولی در این مورد اجازه ي آنان شرط می باشد .چنين برمی آید كه درصورت وجود اجازه ي والدین براي جهاد ،همين اجازه
كفایت كرده و اجازه ي ویژه اي را طلب نمی كند .و خداوند داناتر است.
كسی كه با شرایط معتبر شرعی ذكر شده اقدام به این كار نماید به اذن خدا و درصورت صحت نيت درونی اش شهيد
محسوب می گردد .بدون شک اعمال با نيات سنجيده می شوند و براي آن شخص دعا و آمرزش طلبيده می شود.
براي چنين عملياتی برداشت از بيت المال ،یا زكات و  ...جایز است ،چون در راه خدا می باشد.
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روس در چچن ،با وجود شرایط ذكر شده بعمل درآید.

اما در حد عام (اثخان) چنانكه بيان شد ،جاي تامل و تدبر براي افراد خبره و كاردان دارد ،تا اگر بطور علمی مشخص شده
یا گمان غالب ایجاد شود كه این عمل ميان دشمن كشته و زخمی بجا گذاشته یا ضرر قابل توجهی را متوجه آنان می نماید
و یا در بين آنان باعث گسترش ترس شده و آنان را به بازگشت به كشورهایشان وادار نماید .بدون درپی داشتن واكنش
هاي شدید و تند و تالفی آن در كشتار بی گناهان یا انهدام و نابود ساختن شهر و روستاها ،یا كشيده شدن به جنگی همه
گير كه مسلمانان یاراي آن را نداشته و براي آن داراي آمادگی الزم را نباشند یا مانند این ها كه الزم است كسانی كه
توانایی درک این مسائل را داشته و از راي و فهم الزم برخوردارند باید نظر بدهند.
اجتهاد در این مبحث وارد بوده و محل صحت و خطاي اجتهادات است .اما مسلمانان تا آنجا كه بتوانند تقوا و ترس
خداوندي را داشته و خداوند داناتر است.
سلمان بن فهد العودة
IslamWay.Com
واهلل اعلم
وصلی اهلل وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
مصدر :سایت اسالم -پرسش و پاسخ www.IslamPP.com

جهاد چه وقت براي مسلمانان فرض عين می شود؟
شماره فتوى 1021
ایاجهادي كه در افغانستان هست براي سایر مسلمانان فرض عين هست؟ براي همسایگان افغانستان چون ایران چه؟ و
اجازه از والدین شرط هست؟
الحمدهلل،
جهاد دو حالت دارد:
 – 1فرض كفائی  -0فرض عين
 -1فرض كفائی :جهاد زمانی فرض كفائی می باشد كه خليفه مسلمانان براي حمله بر سرزمين هاي كفار نيرو بفرستد ،بجز
گروهی كه به جهاد سوق داده می شوند ،چنين جهاد بر سائرین فرض كفائی است.
چنين شرایطی در زمان خالفت اسالمی بوده است ،و اما امروز كفار و یا مزدوران آنها بر جوامع بشري حكم روایی دارند و

 -0فرض عين :وقتيكه كفار بر سرزمين مسلمانان حمله كند بر مسلمانان همان سرزمين جهاد فرض عين ميگردد ،و مكلف
اند كه قبل از هركاري باید در مقابل كفار بجنگند.
اگر مسلمانان مذكور كافی نبودند بر مسلمانان نزدیک شان فرض ميگردد كه از آنها دفاع كنند و اگر آنها نيز كافی نبودند،
به دیگر مسلمانان سرایت نموده تا شرق و غرب می رسد.
 هنگامی كه كفار در یكی از سرزمينهاي اسالمی داخل شدند:در این حالت ،سلف وخلف ،فقهاي مذاهب چهارگانه ومحدّثان ومفسرین درتمام ادوار مختلف اسالمی ،اتفاق نظر دارند كه،
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هميشه مسلمانان ان د كه از طرف كفار مورد تجاوز قرار ميگيرند در چنين وضعی جهاد فرض عين می باشد.

جهاد در این حالت براهالی شهري كه مورد تهاجم واقع شده وآنانی كه مجاور ونزدیک آن قرار دارند ،فرض عين است.
بگونه اي كه فرزند بدون اجازه ي پدر و همسر بدون اجازه ي شوهر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار می تواند براي جهاد
بيرون بروند.
اگر تعداد اهالی آن شهر براي مقابله كافی نبودند ،یا اینكه ازخود كوتاهی وسستی نشان دادند ونشستند ،آنگاه فرض عين
به شكل دایره از نزدیكترین جا آغاز ودامنه ي آن گسترش می یابد .به این ترتيب اگر باز هم نزدیكترها براي مقابله كافی
نبودند ویا كوتاهی كردند ،دا منه ي آن فراگير و شامل همه ي كره ي زمين می گردد.
در (حاشيه ابن عابدین  )116/1آمده است:
اگر دشمن به مرزها وثغور اسالمی حمله كرد ،برآنانی كه به این سرزمين نزدیک اند ،جهاد فرض عين است .وآنانی كه با
دشمن فاصله دارند تا هنگامی كه نيازي احساس نشده برآنان فرض كفایه است .اما به حضورشان نياز بود ،بدین گونه كه
افراد حاظر درمقابل دشمن تاب مقاومت نياوردند یا اینكه توانایی مقابله را داشتند ،اما از خود ضعف وسستی نشان دادند
وبه مقاومت و جهاد نپرداختند ،آنگاه جهاد برآنانی كه به این گروه نزدیگترند ،مانند نماز وروزه فرض عين می گردد .ونباید
آن را ترک نمایند.
وبه همين ترتيب در صورت نياز به همكاري مسلمانان مجاور آن سرزمين مورد تهاجم ،به تدریج بر تمام مسلمانان شرق
وغرب فرض می گردد.
عالمه كاسانی (رحمه اهلل) در (بدائع الصنائع )20/2وابن نجيم (رحمه اهلل) در(البحر الرائق  )161/5و ابن همام (رحمه اهلل)
نيز در(فتح القدیر )161/5همين فتوا را داده اند.
ابن تيميه (رحمه اهلل) می گوید:
" اذا دخل العدو بالد االسالم فال ریب أنه یجب دفعه علی االقرب فاالقرب اذبالد االسالم كلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه
یجب النفير اليه بال اذن والده والغریم ونصوص احمد صریحة بهذا"(فتاوي الكبري.)826/1
ترجمه:
" هنگامی كه دشمن به سرزمين اسالم تجاوز نمود ،بدون شک مقابله با دشمن به ترتيب ،بر نزدیک ترین آنان واجب
است .زیرا سرزمين هاي اسالمی ،سرزمين واحدي اند .ودر چنين شرایطی اقدام سریع ورفتن به سوي دشمن واجب
است .وف رزند بدون اجازه ي پدر وبدهكار بدون اجازه ي طلبكار بيرون شود ونصوص امام احمد(رحمه اهلل) به این مطالب
صراحت دارند واین حالت بعنوان(نفير عام) بسيج عمومی براي پيكار دشمن شناخته شده است".
و بطور خالصه ،در  1مورد هست كه جهاد فرض عين ميشود:
كند مرتكب گناه كبيره شده است ،خداوند متعال در قرآن ميفرماید " :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا زَحْفاً فَال
تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَی فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ (األنفال  ،)18-15 :یعنی" :و شایسته نيست كه مؤمنان همگی رهسپار جهاد شوند پس چرا از هر فرقهاي از آنان،
گروهی رهسپار نشدند تا در دین دانشمند شوند تا قوم خود را ـ وقتی بهسوي آنان بازگشتند ـ بيم دهند ،باشد كه آنان
بترسند"
و در حدیث صحيح از پيامبر صلی اهلل عليه و سلم نقل شده است كه فرمودند" :اجتنبوا السبع الموبقات ،قالو یا رسول اهلل
ماهی؟ قال الشرک باهلل و السحر و قتل النفس التی حرّم اهلل اال بالحق واكل الربوا و اكل مال اليتم و التولی یوم الزحف
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 -1هنگامی كه یک فرد د ر صف جهاد حضور پيدا كند بر او فرض عين ميشود كه جهاد را ادامه بدهد و اگر پس از آن فرار

وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت" (روایت بخاري حدیث  551و  ،)561یعنی" :از هفت چيز هالک كننده دوري كنيد،
صحابه گفتند :اي رسول خدا آنها كدامند؟ پيامبر صلی اهلل عليه و سلم فرمودند -1 :شرک كردن به خدا  -0جادو كردن -1
كشتن فردي كه خداوند او را حرام نموده مگربه حق -1ربا خوردن  -5خوردن مال یتيم  -8فرار از ميدان روز نبرد با كفار
 -2تهمت زدن به زنان مؤمن پاک دامن و نا آگاه".
 -0كسی كه دشمن وارد كشورش شود بر او فرض عين ميگردد كه جهاد كند و از خودش و ناموس و شرف و كشورش
دفاع كند.
 -1هنگامی كه حاكم كشورش دستور جهاد بدهد در اینصورت بر همه فرض عين ميشود كه از او اطاعت كنند و به جهاد
بروند.
 -1اگر شخصی داراي علم و یا مهارات جنگی باشد و به او نياز داشته باشند و وجود او در معركه جنگ ضروري باشد بر او
فرض عين ميشود كه جهاد كند.
در این  1مورد جهاد فرض عين ميباشد كه نياز به اذن والدین هم نميباشد ،ولی در غير اینصورت جهاد فرض كفایه ميباشد
و نياز به اذن والدین ميباشد .وجهاد وقتی فرض عين شد بر هيچ شخصی الزم نيست كه از شخصی اجازه بخواهد ودر
نتيجه گناهی هم نخواهد داشت اگر بدون اجازه كسی به جهاد بپردازد بلكه مأجور هم خواهد بود.
واهلل اعلم
وصلی اهلل وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
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شناخت اهل سنّت
آشنایی با بعضی از بدعت هاي عقيدتی
صاحب اثر :عبدالظاهر داعی
بدعت در اصطالح :دراصطالح شریعت اسالمی نو آوري در احكام اسالمی ميباشد كه اصل درشریعت اسالمی نداشته باشد
( .الحدث فی الدین بعد االكمال او ما استحدث بعد النبی صلی اهلل عليه وسلم من االهواء واالعمال) چيزي جدیدي بعد از
تكميل شدن دین  ،ویاهم خواهشات واعماليكه بعد از نبی صلی اهلل عليه وسلم بوجود آورده شده است ([)]1
ولی بنظر من بهترین تعریف براي بدعت اینست كه  :نو آوري است كه به دین نسبت داده شود و به یک اصل شرعی به
شكل عام یا خاص استناد نشده باشد .
شرح تعریف  :براي اینكه چيزي را بدعت اصطالحی وبد بناميم  ،باید این سه شرط را داشته باشد:
 )1نو آوري باشد  :هرگاه كسی عبادتی را انجام دهد كه نو آوري نيست
بلكه اصل آن در قرآن وسنت موجود باشد  ،بدعت گفته نميشود .
 )0این نو آوري به دین نسبت داده شود  :به این شرط هرگاه كسی
چيزي را نو آوري كند  ،ولی آنرا به دین نسبت ندهد  ،بدعت پنداشته
نميشود.
نسبت دادن چيزي در دین به سه شكل ميشود :
شكل اول  :تقرب جستن به چيزي كه مشروع نباشد .
اصل دوم  :از نظام دین خارج شدن .
اصل سوم  :وسایلی كه به بدعت منجر ميگردد .
 )1این نو آوري به یک اصل شرعی به شكل عام یا خاص استناد نشده
باشد :هرگاه كدام ن و آوري باشد كه اصل شرعی داشته باشد  ،بدعت ناميده نميشود  ،مثل نماز تراویح كه رسول گرامی
اسالم آنرا انجام داده بود  ،ویا اینكه یک سنتی باشد كه فراموش شده باشد  ،وكسی آنرا دو باره زنده كند.
حكم بدعت اصطالحی  :بدعت اصطالحی كه در امور دینی ميباشد  ،حرام و ناجایز بوده  ،وهيچ حسنه وسيئة ندارد  ،بلكه
همه زشت وناروا است .
در احادیث شریف آمده است  ،حضرت عرباض پسر ساریه رضی اهلل عنه ميفرماید  ،كه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
فرمود  :از نو آوري در دین خود داري كنيد  ،زیرا هر نو آوري در دین بدعت است  ،وهر بدعت گمراهی است )]0[( .
صحابی مبارک جابر بن عبد اهلل رضی اهلل عنه ميفرماید كه نبی كریم صلی اهلل عليه وسلم در یكی از خطبه هایش فرمود :
امري نوپيدا گمراهی است  ،وهر گمراه در آتش دوزخ است )]1[( .
بدعت حرام  ،ناجایز ونوعی از گمراهی است  ،وبه همين اساس پيامبر (صلی اهلل عليه وسلم) فرموده است كه (كل بدعة
ضاللة) هرنو آوري دردین گمراهی است)]1[( .
احيانا به نام دین الهی و كتابهاي آسمانی اعقتادات باطلی نو آوري ميگردد  ،كه مخالفت صریح با حكم اهلل جل جالله داشته
 ،وعمل به آن یک بدعت اعتقادي ميباشد كه گمراهی و شرک مطلق است  .مثال :
الف  :بدعت پسر داشتن خداوند  :پيروان حضرت عيسی عليه السالم كه معتقد به یكتا پرستی بودند وهمه آنان مسلمان
بودند  ،و به تمامی پيامبران  ،كتابهاي آسمانی  ،ایمان داشتند  ،وحضرت عيسی عليه السالم آنانرا به عقيدهء توحيد دعوت
نموده بود .

صفحه183

بهترین سخن كتاب خدا است و بهترین راه هدایت  ،راه هدایت محمدي است و بدترین امور آن است كه نوپيدا باشد ،هر

ولی با گذشت زمان ودسيسه سازي دشمنان  ،حضرت عيسی(عليه السالم) را پسر اهلل (جل جالله) گفتند  ،وبه عوض اینكه
پروردگار یگانه را عبادت كنند  ،تصاویر ومجسمه هایی را بنام حضرت عيسی به عبادتگاه خود برده  ،آنرا عبادت نمودند .
این یک بدعت زشتی در عقيدهء مسيحيان بود .
ب  :بدعت واسطه جویی براي اهلل (جل جالله)  :تمامی پيامبران براي مردم ميگفتند ( اهلل الصمد)  ،وصمد به معناي بی نياز
است  ،معناي بی نيازي اهلل جل جالله اینست كه اهلل (جل جالله) مانند پادشاهان نيازي به واسطه ها ندارد  ،وقتی مردم به
نزد پادشاهان ميروند بخاطر عيوبی كه پادشاهان دارند صحبت با آنان مستقيما مشكل ميباشد  ،یا اینكه آن شخص بسيار
مصروف ميباشد  ،ویا مشكل مارا درک كرده نميتواند  ،ویاهم نميخواهد با هركسی مالقات كند  ،بنابراین مردم مجبور
ميشوند كه ازطریق وزراء  ،سكر تر ها  ،بادیگارد ها  ،محافظين و غيره با آنان تماس گيرند .
در قرآنكریم ميخوانيم كه (اهلل الصمد) اهلل جل جالله بی نياز است  ،بی نيازي اهلل جل جالله به این معناست كه اهلل جل
جالله مانند پادشاهانی نيست كه براي ارتباط گرفتن با او به واسطه ها نيازمند باشيم  ،بلكه اهلل جل جالله نيازي به واسطه
ها ندارد .
بدعت واسطه جویی در اعتقادات وقتی پيدا شد كه اهلل جل جالله را مثل پادشاهان تصور نمودند  .وگمان كردند كه به همين
قسميكه براي رسيدن به پادشاه ورئيس جمهور به سكرتر  ،وزیر  ،بادیگارد وغيره ضرورت است  ،وانسان نميتواند بدون
مشوره وواسطهء آنها به نزد آنان برسد و مشكل خود را بيان كند  ،آنان فكر كردند كه اهلل جل جالله نيز مانند پادشاهان
وروساي جمهوري به اینگونه واسطه ها نيازمند است  ،كه این نوع تصور كامال ضد معتقدات اسالمی است  .زیرا اهلل جل
جالله به انسان مومن بی نهایت نزدیک ميباشد وضرورتی به واسطه بازي ها ندارد .
امام قرطبی در تفسير الجامع الحكام القرآن ميگوید  :حضرت قتاده (رضی اهلل عنه) گفت  :هرگاه به ایشان گفته ميشد كه
پروردگار تان كيست؟ خالق تان كيست ؟ آسمانها وزمين را كی خلق نموده ؟ وكی از آسمان آب را فرو می اورد ؟ در جواب
ميگفتـند  :اهلل (جل جالله) .
وقتی برایشان گفته ميشد  :پس چرا این بتها را عبادت ميكنيد ؟
ميگفتند  :تا ما را به اهلل جل جالله نزدیک سازد  ،و براي ما در نزد اهلل جل جالله شفاعت كنند.
از حضرت زید بن أسلم وابن زید روایت است كه "إال ليقربونا إلى اهلل زلفى" به معناي شفاعت كردن براي ما  ،و ما را به
نزد اهلل جل جالله نزدیک ساختن است .
امام ابن كثير(رحمه اهلل) ميگوید  :این سخن مشركان در تمامی زمانه هاست  ،ولی تمامی پيامبران به ضد این عقيده ومنع
نمودن مردم از این فكر برخواستند  ،وبه یكتا پرستی و یگانگی اهلل جل جالله ایشان را دعوت نمودند  ،وبرایشان گفتند كه
این سخنانی است كه مشركان براي خود اختراع نموده اند  ،اهلل جل جالله به چنين اعمال اجازه نداده  ،وبه آن رضایت
نداشته بلكه آنرا بد تلقی نموده و آنانرا از این كار منع نموده است .
عالمه ابن كثير عالوه ميكند  :اهلل جل جالله خبر داده است كه تمامی فرشته ها خواه درآسمانها هستند ویاازجمله مالئكه
فرشته گان مثل والی هاي پاشاهان ن يستند كه بدون اجازه بادشاه خواه رضایت داشته باشد یا نداشته باشد شفاعت
ميكنند(.إن اهلل ال یهدي من هو كاذب كفار) اهلل تعالی دروغگویان و نعمت فراموشان را هدایت نميكند .
زیرا اهلل جل جالله به بندهء خود خيلی ها قریب ميباشد ( :اذا سالک عبادي عنی فانی قریب) هرگاه بنده گان من درمورد من
بپرسند  ،من بسيار نزدیک ميباشم .
ج  :بدعت استعانت (كمک خواستن) به غير از اهلل جل جالله :حكم قطعی قرآنكریم اینست كه انسان مسلمان درتمامی
نماز هاي خود تعهد نماید كه (ایاک نعبد وایاک نستعين) الهی ! خاص ترا عبادت ميكنيم  ،وخاص از تو كمک ميخواهيم  .به
این تعهد خود درخارج نماز نيز متعهد باشد  ،نه عبادتش را به كسی دیگري انجام دهد ونه هم به غير از اهلل (جل جالله) از
كسی دیگر كمک بخواهد .
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هاي مقرب ،همه بنده هاي اهلل (جل جالله) بوده  ،نميتوانند شفاعت كسی را بدون اجازهء ورضایت اهلل (جل جالله) بكنند ،

(قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ) ([ )]5موسی براي قومش گفت كه از اهلل (جل جالله) كمک بخواهيد وصبر كنيد .
قرآن عظيم الشان مسلمانان را به كمک خواستن به دو اصل توجيه ميكند  ،تا درهنگام مشكالت نخست با صبر وسپس با
خواندن نماز ومالقات مستقيم با اهلل جل جالله  ،ازذات اهلل (جل جالله) كمک بخواهند (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ
إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ) ([ )]8باصبرونماز كمک بخواهيد واین كار بسيار مشكل است مگر بر خشوع كننده گان
درميان مردم شيطان هاي انسانی وجنی سعی وتالش ميورزند  ،تا بدعت عبادت به غيراهلل (جل جالله) وبدعت كمک
خواستن از غيراهلل را رواج دهند.
ب دعت مقدس دانستن ریشهء درخت ها  :نباتات مخلوقاتی اند كه به خدمت انسانها خلق شده اند  ،وانسان مومن ميتواند
كه از تمامی نباتات براي نيازمندي هاي زنده گی خویش استفاده نمایند  ،نباتات كدام قدسيتی ندارند  ،بت پرستان بعضی
از نباتات را مقدس دانسته آنرا تعظيم وعبادت ميكنند كه این كار شان شرک است  .متاسفانه دركشور هاي اسالمی نيز یک
تعداد از خانمها اوالد هاي خود را به زیر ریشهء بعضی از درختان برده  ،وآنرا مقدس ميدانند كه این عمل یک نوع بدعت
بسيار زشت است  .بعضی از تابعين روایت ميكنند كه هنگاميكه در زیر درختی بيعت صورت گرفت ما آن درخت را چند
سال بعد هيچ نميشناختيم وشاید هم صحابه كرام بخاطر اینكه مردم آنرا مقدس قرار ندهند از بيخ كنده باشند .
بدعت ركوع وسجده نمودن به مخلوق  :یكی از بدعت هاي خطرناک كه به عقيدهء انسان بسيار ضرر ميرساند  ،ركوع
وسجده نمودن به مخلوقات است  ،هنگاميكه یک مسلمان بداند كه اهلل جل جالله برایش تعليم داده است كه (ایاک نعبد)
پروردگارا ! خاص ترا عبادت ميكنيم  ،بنابراین براي انسان اجازه نيست كه سجده وركوع كه دو عبادت مخصوص الهی
است  ،درمقابل مخلوقی صورت گيرد .
بدعت بردن قربانی براي زیارت ها  :یكی از بدعت هاي خطرناک كه انسانرا از دایرهء ایمان خارج ميكند  ،ودرصف
مشركين قرار ميدهد  ،ذبح نمودن حيوانات درمقابل یک مخلوق است  ،این مخلوق خواه زنده باشد ویا مرده  ،درمقابل وي
ذبح نمودن حيوانات جایز نيست .
بدعت لنگر گرم نمودن زیارت ها  :در دین مقدس اسالم رفتن به قبرستان ها وزیارت ها به شرطی جواز دارد كه انسان در
آن صرف مرگ خود را بياد بياورد  ،واز مردن آنان عبرت بگيرد  ،از زیارت ها چيزي خواستن  ،وبراي آنان نذر نمودن ،
مخالف آیت قرآنی است كه كمک خواهی واستعانت را مخصوص اهلل قرار داده است ( ایاک نستعين ) ما هميشه در نماز
هاي خود ميگویيم كه اهلل (جل جالله)ا خاص خاص خاص از تو كمک ميخواهيم  ،وهرگاه ما نذر و غذایی براي كدام شخص
انجام دهيم مخالف این آیت قرآنی عمل كرده ایم  ،بنابراین گرم كردن لنگر زیارت ها گناهی بزرگی بوده كه مخالفت
صریح با آیت قرآنی (ایاک نستعين ) دارد .
بدع ت بوسيدن دروازه ها  ،دیوار ها  ،قبر ها وغيره  :دربعضی ازكشور هاي اسالمی كه متاثر به اعتقادات دیگران شده اند ،
دروازه ها  ،دیوار وحتی قبر ها را بوسه ميكنند  ،این اعمال از دیدگاه اسالم كامال منفی ونا جایز ميباشد  ،وقدسيت دادن به
این چيز ها براي انسان مشكالت عقيدتی را بار مياورد .
جنت است بوسيده است  ،حضرت عباس از حضرت عمر رضی اهلل روایت ميكند كه او به نزد حجراالسود آمده آنرا بوسيد
وبرایش گفت  :من ميد انم كه توسنگ هستی هيچ نفع وضرري براي كسی رسانده نميتوانی وهرگاه من پيامبر صلی اهلل
عليه وسلم را نميدیدم كه ترا بوسه نموده است  ،هرگز من ترا نميبوسيدم)]2[( .
این روایت قوت ایمان حضرت عمر رضی اهلل عنه را نشان ميدهد كه او چقدر عقيدهء راسخ داشت كه این اشياء براي كسی
نفع وضرري نميرساند  ،وبوسيدن حجر االسود صرف براي متابعت از پيامبرصلی اهلل عليه وسلم است  ،اما بوسيدن سایر
اشياء هيچ نفع وفایدهء نداشته  ،بلكه ازینكه مخالف عمل پيامبر و ارشادات قرآنی است بعنوان یک بدعت بسيار زشت
ميباشد.
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در روایات اسالمی تنها بوسيدن حجر االسود جایز است و آنهم براي اینكه پيامبرصلی اهلل عليه وسلم آنرا براي اینكه از

بدعت كش كردن قفل ها براي مراد دادن  :بعضی اشخاص به زیارت ها رفته وقفل هایی را كه ساخت چين ميباشد  ،در
آنجا آویزان نموده وفكر ميكنند كه هرگاه قفلی را كش نمایم و آن قفل باز شود  ،مراد من حاصل ميگردد  ،این یک عمل
كامال زشت ومخالف عقيدهء اسالمی ميباشد  ،كه مسلمانان نباید خود را به چنين افكار خرافی وغير معقول مشغول سازند .
بدعت خوردن خاک قبر ها  :بعضی از مردمان بی خبر از معتقدات اسالمی وقتی به بعضی از قبور صالحين ميروند خاک آنها
را بعنوان تبرک برداشته و آنرا ميخورند  ،این یک عمل كامال مخالف عقيدهء اسالمی ميباشد .
بدعت ذبح كردن حيوانات براي م رده ها  :نذر در شریعت اسالمی عبارت از یک نوع عبادتی است كه خود انسان آنرا به
دوش خود صرف بخاطر اهلل ميگيرد  ،وقربانی هم صرف براي اهلل اجرا ميشود  ،متاسفانه بعضی از اشخاص بعضی از نذر ها
وقربان نمودن وذبح نمودن حيوانات را مخصوص بعضی از اشخاص نموده  ،ودر بعضی زیارت ها حيوانی را برده آنرا ذبح
ميكنند  ،این حقيقتا یک عمل مخالف عقيدهء اسالمی ميباشد.
مشركين قریش نماز را براي اهلل (جل جالله) و قربانی هاي خود را به بتها تقدیم مينمودند كه این كار آنان شرک پنداشته
شد .
بدعت سپند كردن  :دود كردن  ،بخار كردن درمقابل معبودان و در اماكن مقدس یكی از طقوس در هندویيزم و مسيحيت
است  ،بت پرستان درمقابل بت هاي خود خوشبو ها  ،بخار ها ودود ها را انجام ميدهند  ،همچنان روزي در یكی از
گذارشات تلویزیونی دركليسایی دیدم كه كشيش ها در داخل كليسا یک نوع قطعی هاي كوچگی مانند قطعی ها سپند دارند
وآنرا دود ميكنند  ،در دین مقدس اسالم این نوع خرافات وجود ندارد  ،دود كردن چيزي عبادت نميباشد  ،بنابراین سپند
كردن  ،وآنرا عبادت وثواب فكر كردن نوعی از بدعت ميباشد  ،كه در مورد كدام آیت وحدیثی وجود ندارد كه توسط دود
وسپند كسی عبادت كند كه متاسفانه این ع ادات با زنده گی نمودن مردم در مناطق غير مسلمان درميان مسلمانان نيز رواج
پيدا كرده است  .كه بعضی بته ها را سچه دانسته وآنرا دود ميكنند  ،كه از نگاه شریعت اسالمی چنين امور كدام اساس
اسالمی ندارد .
بدعت مقدس شمردن مهره ها  :تقدس مهره ها دربعضی از اعتقادات وجود دارد  .ودر قدیم الزمان انسانهاي بت پرست
ومشرک بعضی از اشياي طبيعی را مقدس دانسته آنرا عبادت ميكردند  ،مانند مهره ها  ،ستاره ها  ،درختها  ،سنگها وغيره .
حضرت عقبه بن عامر رضی اهلل عنه ميفرماید كه از رسول كریم صلی اهلل عليه وسلم شنيدم كه ميگفت  :هركسی
تميم هء(مهره ها) را آویزان كند  ،اهلل جل جالله برایش كارش را تمام نكند  ،وهركسی كه (ودعه( صدف) راآویزان كند اهلل
جل جالله او را ترک نكند  ،ویاهم سكون وآرامش نبخشد )]6[( .
درقاموس محيط المحيط درشرح تميمه ميگوید ( وهی خرزات كان االعراب یعلقونها علی اوالدهم یتقون بها النفس اي
العين بزعمهم ) تميمه مهره هایست كه اعراب عصرجاهليت آنرا بر اوالد هاي خود آویزان ميكردند  ،وميخواستند آنانرا از
چشم زدن به گمان خود شان وقایه نمایند )]6[( .
همچنان در مورد ودیعه ميگوید  ( :والودع خرز ابيض تخرج من البحرتتفاوت فی الصغر والكبرشقها كشق النواة تعلق لدفع
اندازه دانهء خرماست  ،وبراي چشم زده گی آویزان ميشود )]12[( .
ودرحدیث شریف است كه پيامبرصلی اهلل عليه وسلم فرمود (مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَکَ) هركسيكه مهره را آویزان كرد  ،به
تحقيق شرک آورد )]11[( .
دكترعلی شریعتی ميگوید ((:انسانها همواره از توتم گرفته ،از مهره گرد وقرمزرنگ وخوشرنگ گرفته به اسم فتی شيسم ،
از روح جدش گرفته به اسم آنيميسم  ،از اشياء طبيعی گرفته  ،از ستاره ها گرفته واز بعضی درختها گرفته از رب األ نواع
گرفته ازیک تكه سنگ گرفته  ،همهء اینها را می پرستيده است  ،ومجسمه می ساخته وپرستش ميكرده وتمام مدت
عمرش را در راه آنها فدا كاري ميكرده  ،بلكه خون خود ش را به ساده گی ميداده)) ([)]10
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العين الواحدة ودعة وجمعه ودعات ) مهرهء سفيدي است كه از بحر گرفته ميشود  ،ودرخوردي وبزرگی تفاوت دارند  ،به

اكنون درميان مسلمانان نيز متاس فانه بدعت مقدس شمردن بعضی از سنگها ومهره ها رواج شده وآنرا بر باربند هاي اطفال
شان بسته ميكنند  ،وآنرا نظر بردار ومقدس ميشمارند  .در حاليكه دین مقدس اسالم انجام چنين اعمال را هيچ اجازه نداده
واز جملهء بدعت هاي زشتی محاسبه ميكند كه درميان مسلمانان رواج یافته است .
بدعت نذر كشمش نخود  :نذر كشمش نخود كه آنرا نذر مشكل كشا مينامند بدعت دیگري است كه شامل مقدسات شده
وبعضی از مسلمانان بی خبر از دین وعقيدهء اسالمی آنرا انجام ميدهند  ،در دین مقدس اسالم یگانه مشكل كشاي
مسلمانان ذات اهلل جل جالله ميباشد  ،وبراي اینكه اهلل جل جالله مشكالت ما را رفع نماید فرموده است (واستعينوا
بالصبروالصالة) با صبر ونماز كمک بخواهيد  .بنابراین مسلمان دروقت رسيدن به كدام مشكلی نخست صبر ميكند وبعد از
آن مستقيما از طریق نماز با اهلل ارتباط گرفته مشكالت خود را بيان ميكند  ،ودرصورتيكه اعمال خوب داشته باشد  ،اهلل
مشكلش را دور ميكند .
اما چنين نذر ها در شریعت اسالمی ناروا بوده ازجملهء بدعت هاي سيئه ميباشد  ،كه الزم است مسلمانان بخاطر صافی
عقيدهء شان از چنين امور جلوگيري نمایند .
بدعت گذاشتن موي اطفال براي نذر :بعضی مردم در زیارتی رفته ویا به نزد كدام شخص بزرگ رفته نذر ميكنند كه
درصورتيكه طفلی بدنيا بياورند لنگر آن زیارت را گرم ميكنند ،ویا حيوانی برایش ذبح ميكنند،بنابراین دروقت تولد طفل یک
مقدار مویش را ميگذارند  ،تا وقتيكه برایش آن نذر را انجام دهند  ،هرگاه نذر براي اهلل باشد  ،ضرورت به چنين موي
م اندن ها نيست وهرگاه براي كدام زیارت ویا كدام شخص باشد  ،نذر كردن براي اشخاص ناجایز وبدعت ميباشد كه
كنندهء آن مرتكب سخت ترین گناه شده است .
-------------------[ - ]1مرجع سابق عين صفحه.
[ - ]0عن العرباض بن ساریة رضی اهلل عنه  ،وفيه  :قوله  " :وإیاكم ومحدثات األمور ؛ فإن كل محدثة بدعة  ،وكل بدعة
ضاللة "  .این حدیث را اخراج نموده است  :أبو داود فی سنن ابی داوود  )021/1( ،در شمارهء  )1822 :وابن ماجة ()15/1
در شمارهء  ، )10 :والترمذي ( )11/5در شمارهء  )0828 :وگفته است  :كه این حدیث حسن صحيح  ،و امام البانی آنرا در
فی ظالل الجنة فی تخریج السنة البن أبی عاصم حدیث صحيح خوانده است در شمارهء . 02 :
[ " - ]1إن أصدق الحدیث كتاب اهلل  ،وأحسن الهدي هدي محمد  ،وشر األمور محدثاتها  ،وكل محدثة بدعة وكل بدعة
ضاللة وكل ضاللة فی النار " بروایت مسلم ()151/1
[ - ]1أَخْبَرَنَا عُ تْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَکِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ فِی خُطْبَتِهِ یَحْمَدُ اللَّهَ وَیُثْنِی عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ یَقُولُ مَنْ یَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
یُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِیثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِی النَّارِ ثُمَّ یَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ
بِالْمُؤْمِنِينَ حدیث نمبر(  )1582كتاب صالة العيدین  ،سنن النسائی .
[ - ]5االعراف 106/
[ - ]8البقرة 15/
[ - ]2حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى
الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّی أَعْلَمُ أَنَّکَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّی رَأَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یُقَبِّلُکَ مَا قَبَّلْتُکَ
بخاري حدیث 1161
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غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِیرُ جَيْشٍ یَقُولُ صَ بَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَکَ دَیْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَیَّ أَوْ عَلَیَّ وَأَنَا أَوْلَى

[ -1 - ]6حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ یَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ
یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ18281
مسند الشاميين  /مسند احمد بن حنبل
[ - ]6محيط المحيط  ،معلم بطرس البستانی  ،بيروت  :مكتبة لبنان 1662( ،م) ص 21 :
[ - ]12المحيط المحيط  ،ص 681:
[( - ]11حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ دُخَيْنٍ الْحَجْرِيِّ عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَایَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَکَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ
بَایَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَ ذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ یَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَایَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَکَ) حدیث
نمبر( ) 18261مسند الشاميين مسند احمد بن حنبل رحمه اهلل
[ - ]10جهان بينی وایدیولوژي تاليف دكتور علی شریعتی مجموعه آثار( ، )01ایران  :چابخانه حيدري  1160 ،ص -11 :
. 15
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آیا پيروي از سنت اعتراف به اشتباه امام مذهب خود و عيبجویی از آنها است؟
صاحب اثر :ناصر الدین آلبانی
وهم دیگري كه نزد مقلدین ،شایع است و آنها را از پيروي سنت در جایی كه سخن مذهبشان مخالف با آن شد ،باز
میدارد ،این است كه آنها گمان می كنند با این كار به اشتباه امام مذهب خود اعتراف كرده و از او عيبجویی كردهاند .آنگاه
میگویند :وقتی نمیتوان از یک مسلمان عادي ،عيبجویی كرد ،چگونه میتوان به امامی از ائمهي مسلمين ،طعن وارد
ساخت؟! در پاسخ بایدگفت :چه پندار باطلی؟ و علت چنين پندارهایی ،انصراف از فقه سنت است.
و گرنه ،چگونه یک مسلمان عاقل به خود اجازه چنين سخنی را میدهد؟ در حالی كه رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم
میفرماید « :هر گاه حاكم (عالم) حكمی را بر اساس اجتهاد خویش ،صادر نماید ،در صورتی كه حكمش درست باشد به او
دو اجر میرسد و اگر اشتباه باشد باز هم یک اجر دارد»]1[.
حدیث فوق ،بيانگر این مطلب است كه معنی شرعی سخن كسی كه میگوید« :اخطأ فالن» این است كه« :أثيب فالن
أجراً واحداً» یعنی زمانی كه گفتيم فالنی در این اجتهاد ،اشتباه كرده است ،این سخن ،بيانگر آن است كه به ایشان یک
اجر میرسد.
پس كسی كه اشتباه عالمی را در مسئلهي متذكر میشود ،در واقع ،اعتراف
ناميد؟ بیتردید این یک سوء برداشت و توهم باطل است كه باید از آن دست
برداشت زیرا دارندهي چنين اعتقادي در واقع ،سایر مسلمانان و ائمه و تابعين
را طعن و تحقير مینماید چون كه سلف صالح و بزرگان قوم در برخی موارد
آراء یكدیگر را نقض میكردند .و اگر ما این عمل را طعن و تحقير بناميم ،گویا
آنها یكدیگر را طعن و تحقير مینمودند ،حتی خود پيامبر خدا صلی اهلل عليه و
سلم خطاب به ابوبكرت در مورد تعبير خوابی فرمود« :أصبت بعضاً و أخطأت
بعضاً»[( ]0بخشی از تعبير شما درست و بخشی ،اشتباه بود).
آیا میتوان گفت كه رسولاهلل صلی اهلل عليه و سلم قصد طعن و تحقير
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میكند كه به او یک اجر میرسد .كجاي این عمل را میتوان طعن و تحقير

ابوبكرت را داشته است؟ چه تأثير بدي این وهم بر اذهان آنها گذاشته است كه حاضراند از حدیث صحيح ،چشم بپوشند
چون پيروي از آن به معنی نقض سخن امام مذهب است كه نوعی تحقير و بیاحترامی به شخصيت ایشان تلقی میشود.
نمیدانم اینها فراموش كردهاند یا خود را به فراموشی زدهاند كه با این وهم ،از چاله به چاه افتادهاند زیرا اگر پذیرفتن
سخن شخص ،به م عنی احترام و تعظيم ،و رد كردن آن به معنی طعن و تحقير آن شخص باشد ،پس اینها چگونه حاضر
شدهاند با سخن صحيح و ثابت رسولاهلل صلی اهلل عليه و سلم به خاطر پيروي از سخن مذهب خویش ،مخالفت كنند و
سخن مذهب را ولو اینكه مخالف با سنت صحيح باشد بپذیرند حال آنكه امام مذهب آنها معصوم نيست و طعن و تحقير
كفر محسوب نمی شود اما پيامبر خدا صلی اهلل عليه و سلم معصوم است و طعن و تحقيرش ،كفر محسوب میگردد؟!
باید گفت :مقلدین براي این اعتراض ،پاسخی ندارند جز سخن معروفی كه همواره آن را دستاویز خود قرار داده و
میگویند :ما به امام خود اعتماد داریم و یقيناً ایشان از ما نسبت به سنت ،آگاهی بيشتري داشته است.
ما براي این سخن آنها ،نيز جوابهایی داریم اما به علت ضيق مقام به ذكر یكی از آنها بسنده میكنم كه به اميد خدا ،كافی
خواهد بود.
میگویم  :تنها امام شما نيست كه از شما نسبت به سنت ،آگاهی بيشتري دارد بلكه دهها و هزاران امام دیگر نيز وجود
داشته است كه سنت را از شما بهتر درک كردهاند .پس اگر سنت صحيحی نقل شد كه مذهب شما با مقتضاي آن موافق
نبود ولی یكی دیگر از ائمه ي آشنا به سنت بر آن عمل كرده بود ،شما طبق سخن خودتان باید آن را بپذیرید زیرا مخالف
شما نيز می گوید :امام من بر این عمل كرده است و من به امام خود اعتماد دارم .یقيناً امامی كه این سنت را پذیرفته است
شایستگی بيشتري دارد كه در این مورد از وي پيروي شود.
در پایان ،به صراحت میگویم :ما در این كتاب ،سنتهاي صحيح و ثابت رسولاهلل صلی اهلل عليه و سلم را در مورد نماز،
گردآوري نمودهایم و براي هيچ كس عذر و بهانهاي براي ترک آنها نگذاشتهایم.
بنابراین ،شما هيچ موردي را نخواهيد یافت كه علما به ترک آن اتفاق داشته باشند بلكه تمامی مسائل مطرح شده ،نزد همه
مسلمانان قابل قبول میباشند با این تفصيل كه هر مسأله نزد گروهی از مسلمانان مورد قبول است .و اگر عدهاي در موردي
دچار خطا گشتهاند ،معذور و مأجور می باشند .زیرا به احتمال قوي ،حكم منصوص به ایشان نرسيده یا از طریقی رسيده
است كه نزد آنها اتمام حجت نشده و یا به خاطر عذري دیگري بوده كه اینگونه عذرها نزد علما معروف است.
اما براي بعديها كه نص صریح و صحيحی به دستشان برسد و اتمام حجت گردد ،هيچگونه عذري باقی نمیماند و نباید
همچنان به تقليد امام خود ،در آن مورد ،پایبند باشند بلكه واجب است كه از حكم منصوص و معصوم ،پيروي نمایند .هدفی
كه ما این مقدمه را به خاطر آن آوردیم نيز همين است .خداوند در این مورد ،میفرماید:
{ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
(( })01انفال )01 /
« اي مؤمنان! دستور خدا را بپذیرید و از پيامبر صلی اهلل عليه و سلم اطاعت كنيد هنگامی كه شما را به چيزي دعوت نماید
اهداف خود نمیرسد) و بدانيد كه نزد خداوند ،حشر میشوید».
خداوند حق را میگوید و به راه راست هدایت مینماید و هم اوست بهترین كارساز و مددكار.
و درود و سالم خدا بر محمد صلی اهلل عليه و سلم و آل و اصحابش و حمد و ستایش مرخدایی را كه پروردگار عالميان
است.
محمد ناصرالدین آلبانی
دمشق  1161/5/02ه .ق
به نقل از :ترجمه صفة صالة النبی ،مؤلف  :محمد ناصرالدین آلبانی ،مترجم  :عبداهلل ریگی احمدي
--------------
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كه به شما زندگی (دنيوي و اخروي) بخشد بدانيد كه خداوند ميان انسان و دل او جدایی میاندازد (و انسان به بسياري از

[ -]1بخاري و مسلم.
[ -]0بخاري و مسلم( ،األحادیث الصحيحة.)101 ،
مصدر :سایت مهتدون www.Mohtadoon.com

كالم بزرگان اهل سنت و جماعت در خصوص فضایل اهل بيت رحمهم اهلل تعالی
تهيه و گردآوري :محمد عبدالطيف
بسم اهلل الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من یهده اهلل فال مضل ،ومن یضلل فال
لهادي له ،وأشهد أنَّ ال إله إالَّ اهلل وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً ..أما
بعد:
عقيده اهل سنت و جماعت در خصوص اهل بيت پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم عقيده متوسط و معتدل بين افراط و
تفریط است.
اهل سنت همه آنها را دوست می دارند ،و با همه محبت دارند ،به هيچكس جفا نمی كنند ،و در باره هيچكس غلو نمی كنند،
كما اینكه همه صحابه را نيز دوست می دارند ،و بدین ترتيب با همه اهل صحبت و قرابت حضرتش صلى اهلل عليه و آله و
سلم دوستی و محبت می ورزند.
بر خالف بعضی مدعيان محبت اهل بيت كه در باره بعضی اهل بيت غلو می كنند و در باره بقيه اهل بيت و تقریبا تمام
صحابه رضی اهلل عنهم اجمعين جفا و بی مهري نشان می دهند و بخصوص به بزرگان صحابه اهانت می كنند.
در این مقاله كالم و اقوال بزرگان صحابه و تابعين و برخی از علماي اهل سنت را در خصوص فضيلت اهل بيت رضوان اهلل
تعالی عليهم اجمعين می آوریم تا موید اعتقاد اهل سنت در دوستی با اهل بيت باشد.البته ما در این مقاله به طور خيلی
خالصه اقوال آن بزرگان را در خصوص اهل بيت ذكر می كنيم تا مطول نشود و شما خواننده عزیز می توانيد به آثار علماي
اهل سنت مراجعه نمایيد كه همواره بابی را در كتابهایشان با عنوان"محبت اهل بيت و فضایلشان" خواهيد یافت.
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الف)ستایش اصحاب پيامبر صلی اهلل عليه وسلم در مورد اهل بيت :
-1ابوبكر صدیق رضی اهلل عنه:
 امام بخاري رحمه اهلل عليه در صحيحش ()1210می فرماید:أبو بكر رضی اهلل عنه فرمود:
(والذي نفسی بيده لقرابة رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم أحب إلیّ أن أصل من قرابتی)
« قسم به ذاتی كه جانم در دست اوست خویشاوندي رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم در نزد من قطعاً نسبت به
خویشاوندي خودم محبوبتر است كه با آنان مراودت داشته باشم».
 همچنين امام بخاري رحمة اهلل عليه در صحيحش ( )1211از ابن عمر و ایشان از ابوبكر رضی اهلل عنه روایت می كند كهفرمود:
(أرقبوا محمدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فی أهل بيته)
« محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم را در معامله تان با اهل بيت ایشان همواره در نظر داشته باشيد».
حافظ ابن حجر رحمه اهلل عليه در شرح این حدیث می فرماید:

( ابوبكر صدیق ،مردم را مخاطب می كند و به آنان در این باره سفارش می كند ،مراقبت از چيزي یعنی حفاظت از آن ،و می
فرماید:
(احفظوه فيهم فال تؤذوهم و ال تسيئوا إليهم) «از آنان حفاظت كنيد ،پس به آنان آزار و اذیت نرسانيد و به آنان بدي نكنيد».
 همچنين در صحيح بخاري ( )1510از عقبة بن حارث رضی اهلل عنه روایت است كه فرمود:« أبوبكر رضی اهلل عنه نماز عصر را خواند و سپس از مسجد بيرون آمد و براه افتاد حسن را دید كه با بچه ها بازي می كند
او را برداشت و بردوش گرفت و فرمود:
(بأبی شبيه بالنبی ال شبيه بعلی) «پدرم فدایت باد ،تو كه به پيامبر شبيه هستی نه به علی»( .وعلی یضحک) و علی (رضی
اهلل عنه) می خندید».
حافظ ابن حجر در شرح این فرموده صدیق رضی اهلل عنه (بأبی) می فرماید:
« در اینجا طبق دستور زبان عربی كلمه اي مخذوف است ،جمله اش این می شود ( أفدیه بأبی) پدرم فدایش باد همچنين
می فرماید :این حدیث فضي لت ابوبكر صدیق رضی اهلل عنه را می رساند و اینكه ایشان چقدر با اهل بيت پيامبر صلى اهلل
عليه و آله و سلم محبت داشتند».
 -0عمر ابن الخطاب رضی اهلل عنه:
عدالت فاروقی و حب أهل بيت:
در كتاب اقتضاء الصراط المستقيم فی مخالفة اصحاب الجحيم ( )151/1از شيخ االسالم رحمه اهلل عليه آمده است كه:
«عمر رضی اهلل عنه را ببينيد وقتی كه دیوان را تأسيس نمود ،مردم گفتند كه امير المؤمنين! از خود شروع می كنيد؟ فرمود:
خير ،عمر را در جایگاهی قرار دهيد كه خداوند قرار داده است ،بنابراین از اهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم و
سپس كسانی كه به ایشان نزدیكتر است شروع كرد تا اینكه نوبت خودشان در بنی عدي آمد ،و بنی عدي از بيشتر
خاندانهاي قریش عقب ترند»..
احترام فوق العاده عمر و عثمان به اهل بيت:
در سير اعالم النبالء امام ذهبی و تهذیب التهذیب ابن حجر در بيوگرافی حضرت عباس آمده است كه:
وقتی ایشان از كنار حضرت عمر یا عثمان می گذشت و آنها سوار می بودند ،از اسب پياده می شدند تا اینكه حضرت
عباس عبور كند .این كار را به خاطر اجالل و احترام عموي پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم می كردند.

 -1شریک بن عبدا هلل رضی اهلل عنه:
از شریک بن عبدا هلل روایت كرده اند كه گوید اگر ابو بكر وعمر وعلی ( رضی اهلل عنهم) پيش من آیند و هر كدام از آنها
حاجتی داشته باشند هرچند ابوبكر وعمر افضل ترند اما من حاجت علی را مقدم می دارم زیرا وي از نظرخویشاوندي به
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم نزدیكتراست.
 -5ابوهریره (رضی اهلل عنه):
مساور السعدي گوید روزیكه حسن بن عل ی فوت كرد ابوهریره (رضی اهلل عنه) را دیدم كه بر سر قبرایشان گریه می كرد و
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 -1زید بن ارقم رضی اهلل عنه:
شعبی گوید زید بن ارقم بر جنازه مادرش نماز خواند سپس قاطري را نزدیک كردند تا وي بر آن سوار شود عبداهلل بن
عباس آمد وافسار قاطر را به دست گرفت تا زید برآن سوار شود ولی زید قبول نكرد وگفت اي پسر عموي رسول اهلل صلی
اهلل عليه وسلم این كار را نكنيد عبداهلل گفت ما این جوري به علماء خود احترام می گذاریم  .زید هم ازمركبش پائين آمد و
دستان عبداهلل بن عباس را بوسيد وگفت ما هم این جوري به آل بيت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم احترام می گذاریم.

با صداي بلند می گفت اي مردم امروز محبوب رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم از ميان ما رفته پس گریه كنيد
 -8ستایش عایشه از فاطمه رضی اهلل عنهما:
از أم المؤمنين عائشه رضی اهلل عنها روایت است كه فرمود:
(ما رأیت أحدا أشبه سمتا و دال و هدیاً برسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم فی قيامها و قعودها من فاطمة بنت رسول اهلل
صلى اهلل عليه و آله و سلم)
روایت از أبو داود ( )5012وترمذي ( )1620و اسنادش حسن است.
«كسی را ندیدم كه در سيما و رفتار و كردار و نشست و برخاستش از دخترشان فاطمه به رسول خدا صلی اهلل عليه و آله و
سلم شبيه تر باشد».
ب)ستایش تابعين رحمهم اهلل در مورد اهل بيت:
-1حسن بصري رحمه اهلل:
حسن بصري(رحمه اهلل) می گوید عثمان بن عفان (رضی اهلل عنه) مظلومانه كشته شد و مردم پس از وي به سوي بهترین
خودشان یعنی علی بن ابی طالب(رضی اهلل عنه) رفتند و با او بيعت نمودند.
نيز همين را فرموده است».
ابن عبدالبر رحمه اهلل عليه در االستيعاب (  ) 12/ 1حاشيه االصابه می فرماید:
از حسن ابن ابی الحسن بصري در باره علی ابن ابی طالب رضی اهلل عنه پرسيده شد ,فرمود:
«علی ت يري از تيرهاي خدا بر دشمنان خدا بود كه به هدف می خورد ،علی ربانی این امت و صاحب فضيلت و صاحب سبقت
و صاحب قرابت با رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم است .علی كسی نبود كه جایی كه حكم خدا باشد او را خواب ببرد,
یا در دین خدا مالمتی بپذیرد یا مال خدا را بدزدد .او دشوارترین اوامر قرآن را بكار بست .كه سر انجام به بهشت برین
رستگار شد ،این است علی ابن ابی طالب پسرعموي پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم».
 -0دیدگاه عمر بن عبدالعزیزرحمه اهلل:
در طبقات ابن سعد ( )111/5و ( )166-162/5با سند متصل خودش تا فاطمه(صغري) -دختر گرامی حضرت حسين-
رضی اهلل عنها نقل می كند:
عمر بن عبدالعزیز رحمه اهلل عليه به فاطمه صغري فرمود:
« اي دختر علی!(چون جدش علی است) به خدا سوگند در تمام روي زمين در نزد من خانواده اي محبوتر از خانواده شما
نيست ،شما از خانواده خود من نيز در نزد من محبوبتر هستيد».

 -1امام احمد بن حنبل(رحمه اهلل):
امام احمد بن حنبل(رحمه اهلل) گفته هركس بعد از{ ابوبكر وعمر وعثمان} به علی بن ابی طالب اقتداء نكند از االغ اهلی
گمراهتر است
ج)ستایش علماي بزرگوار اهل سنت در مورد اهل بيت رضوان اهلل عليهم اجمعين:
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-1امام مالک رحمه اهلل:
امام مالک بن انس امام دارالهجره ،وقتی كه ابو جعفر منصور او را اذیت و به زندان انداخت به وي گفته شد چرا ازمنصور
دعاء شرنمی كنيد امام مالک فرمود از اینكه روز قيامت كسی از خویشاوندان پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم را بياورند و ویرا
تعذ یب كنند شرم دارم پس چنين كاري را به سبب قرابت ابو جعفر منصور با رسول اهلل نمی كنم.

 -0امام ابن كثير رحمه اهلل:
ابن كثير رحمه اهلل عليه در تفسيرش پس از آنكه تفسير درست آیه شوري را بيان می كند و توضيح می دهد كه منظور از
«القربی» در آیه كریمه قبائل قریش هستند ،و تفسير ابن عباس رضی اهلل عنه درباره آیه مذكور را نيز كه در صحيح بخاري
آمده به عنوان مؤید این دیدگاه نقل ميكند می فرماید:
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 -1شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهلل:
ابن تيميه رحمه اهلل عليه در عقيده و اسطيه می فرماید:
« أهل سنت و جماعت اهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم را دوست می دارند و با آنها محبت دارند ،و وصيت
رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم را كه در غدیر خم درباره آنان فرمود بجاي می آورند.
حضرت در آنجا فرمودند(:أذكركم اهلل فی أهل بيتی) و همچنين درباره عمویشان عباس(هنگامی كه شكایت نمود كه بعضی
قریشيها با بنی هاشم سختی می كنند) فرمودند:
(والذي نفسی بيده ال یؤمنون حتی یحبوكم هلل و لقرابتی) «قسم به خدا كه مؤمن نيستند تا زمانی كه شما را بخاطر خدا و به
خاطر قرابت من دوست بدارند».
همچنين در الوصية الكبري و در مجموع الفتاوي نقل شده ( )126-122/1می فرماید:
«همچنين اهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم حقوقی دارند كه رعایت آن واجب است ،زیرا خداوند در خمس و
فئ براي آنان حق قائل شده و به ما امر فرموده كه هر گاه به رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم درود و سالم می فرستيم
بر آنان نيز درود بفرستيم چنانكه رسول گرامی صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمودند :بگوئيد:
(اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلىت علی ابراهيم انک حميد مجيد اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد
كما باركت علی ابراهيم انک حميد مجيد)
« پروردگارا ! بر محمد و آل محمد رحمت فرست چنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم رحمت فرستادي بدرستيكه تو ستوده شده
بزرگواري ،و بر محمد و آل محمد بركت ده چنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم بركت دادي ،براستيكه تو ستوده شده
بزرگواري».
همچنين در مجموع فتاوایش (  )161/06می فرماید:
« و نيز محبت و مواالت ورعایت حقوق اهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم واجب است».
ابن تيميه در مجموع الفتاوایش ( )511/1می فرماید:
«حسين رضی اهلل عنه خداوند متعال در چنين روز بزرگی ـ روز عاشورا -به ایشان افتخار شهادت بخشيد و بدینوسيله
كسانی كه ایشان را به شهادت رسانده یا همكاري كرده یا به آن راضی بوده اند را خوار و رسوا نمود ،شهداي پيش از او
برایش الگوي نيكی بودند ،زیرا ایشان و برادرشان حسن سردار جوانان بهشت هستند و از آنجایی كه در اوج عزت و
پيروزي اسالم متولد و بزرگ شده بودند ،و نتواستند به اندازه بقيه اهل بيت رسول اهلل در هجرت و جهاد و صبر بر تكاليف
در راه خدا سهم بگيرند لذا خداوند آنان را به افتخار شهادت نائل گردانيد(تكميال لكرامتهما) تا اینكه عزت و كرامتشان را
بدینوسيله تكميل و درجاتشان را بلند كرده باشد.
با این وجود ،شهادت ایشان براي ما مسلمين مصيبت بزرگی بود،
امام ابن تيميه در منهاج السنه ( )51-50/1می فرماید:
«جعفر صادق رضی اهلل عنه از بهترین علماء ودینداران بود»
عمرو بن ابو مقدام می فرماید:
«من هر گاه به چهره جعفر بن محمد نگاه می كردم می دانستم كه او از سالله پيامبران است».
استاد علماء :
ایشان(ابن تيميه) در رساله خود در فضل اهل بيت و حقوق آنان (ص )15می فرماید:
«شيخ علماء األمة ،یعنی امام صادق استاد علماي امت بود».

« ما منكر وصيت و سفارش پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم درباره اهل بيت و امر به احسان و نيكو كاري نسبت به آنان و
اكرام و احترامشان نيستيم ،زیرا آنان از «ذریه طاهره» هستند ،پاک ترین و شرافتمندترین خاندانی كه بر روي زمين وجود
دارد ،شرافت در حسب ،شرافت در نسب ،شرافت در عزت و افتخار بویژه اینكه اگر آنان پيرو سنت صحيح نبوي باشند
طوري كه اسالفشان مانند عباس و فرزندانش و علی و اهل بيت و ذریه اش رضی اهلل عنهم اجمعين بودند ».
آنگاه ابن كثير پس از آنكه دو أثر از ابوبكر صدیق رضی اهلل عنه و یک اثر از عمر فاروق رضی اهلل عنه در بيان احترام اهل
بيت و شان و منزلت رفيع آنان نقل می كند می فرماید:
« این حالت شيخين رضی اهلل عنهما است و بر هر فردي از افراد امت واجب است كه چنين باشد ،به همين دليل است كه
آنان(یعنی ابوبكر صدیق و عمر فاروق رضی اهلل عنهما) پس از انبياء و مرسلين از تمام مؤمنين افضل هستند ،خداوند از
آنان و از سایر اصحاب پيامبر راضی و خوشنود باد».
-1حافظ ابن حجر رحمه اهلل:
ابن حجر رحمه اهلل عليه در فتح الباري ( )11/1در حدیثی كه در سندش علی بن حسين (زین العابدین) از حسين ابن علی،
از علی ابن ابی طالب رضی اهلل عنهم آمده است می فرماید:
(وهذا من أصح األسانيد و من أشرف التراجم الواردة فيمن روي عن أبيه عن جده) «و این صحيح ترین سند از شریف ترین
خاندان درباره كسی آمده است كه از پدرش ،و پدرش از جدش روایت كرده است».
 -1شيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل:
آنان شيخ محمد بن عبدالوهاب را متهم كردند كه هيچ گونه حقی براي اهل بيت قائل نيست ،وعبداهلل پسرایشان درسال
 1016ه .ضمن نوشتن رساله اي اتهاماتی را كه به پدرش نسبت داده بودند رد و جواب داد ( سبحانک هذا بهتان عظيم ) و
هركس چيزي را در این زمينه از ما نقل نموده یا به مانسبت داده دروغی بيش نيست.
شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل عليه شش پسر و یک دختر داشته كه اسم پسرانش عبداهلل ،علی ،حسن،
حسين ،ابراهيم و عبدالعزیز و اسم دخترش فاطمه بوده است كه همه شان جز عبدالعزیز از اسمهاي اهل بيت است.
عبداهلل و اب راهيم پسران خود حضرت صلى اهلل عليه و آله و سلم بوده .و بقيه علی و فاطمه وحسن و حسين اسمهاي داماد،
دختر و دو نوه ایشان  -صلى اهلل عليه و آله و سلم -است .انتخاب این نامها از سوي شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب
براي فرزندانش داللت بر محبت و احترام فوق العاده ای شان نسبت به اهل بيت پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم می كند ،و
این نامها تا امروز نيز در خاندانش ادامه دارد.
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د) اهل بيت پيامبر صلی اهلل عليه وسلم در آثار علماي اهل سنت:
 -1علی ابن ابی طالب رضی اهلل عنه:
ابن عبدالبر رحمه اهلل عليه در االستيعاب ()85/1حاشيه االصابه می فرماید:
«ابو احمد الزبيري و دیگران از مالک بن مغول از اُكَيل از شعبی نقل كرده اند كه فرمود:
علقمه به من گفت :آیا ميدانی مثال علی ابن ابی طالب در این امت چگونه است؟ گفتم چگونه است؟ فرمود:
مانند عيسی ابن مریم است كه گروهی ایشان را دوست داشتند اما آنقدر در دوستی اش افراط كردند كه بخاطر دوست
داشتنش هالک شدند ،و گروهی با ایشان بغض ورزیدند و آنقدر در این بغض ورزي تندروي كردند كه بخاطر بغضش
هالک شدند».
و همچنين می فرماید)11/1( :
« اجماع كرده اند كه (حضرت علی) به سوي هر دو قبله نماز خوانده و هجرت كرده ،و در بدر و حدیبيه و سایر غزوات
شركت كرده و در بدر و اُحد و خندق و خيبر شدیدا مورد ابتالء و آزمایش قرار گرفته است ،و اینكه در آن غزوات امتحان
خوبی پس داده و مقام واالیی كسب كرده ،و پرچم رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم در بسياري جاها در دست ایشان

بوده است  ،در غزوه بدر نيز با اینكه اندكی اختالف نظر وجود دارد پرچم در دست ایشان بوده است و در غزوه اُحد هنگامی
كه مصعب ابن عمير رضی اهلل عنه به شهادت رسيد و پرچم را به دست داشت رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم پرچم
را بدست علی دادند».
همچنين می فرماید)16/8( :
« اهل سنت علی رضی اهلل عنه ،را دوست داشته و با ایشان محبت و مودت دارند ،وگواهی می دهند كه ایشان از خلفاي
راشدین و ائمه مهدیين است».
و ابن حجر رحمه اهلل عليه در تقریب می فرماید:
« علی ابن طالب بن عبدالمطلب بن هاشم هاشمی حيدر أبو تراب و ابوالحسنين ،پسر عمو و داماد پيامبر صلى اهلل عليه و آله
و سلم از سابقين اولين ،بلكه عده اي ترجيح داده اند كه او اولين كسی بود كه مسلمان شد ،پس او از عربها جلو است ،و
یكی از عشره مبشره است ،در رمضان سال چهل به شهادت رسيد و آن روز كه به شهادت رسيد به اجماع اهل سنت از
ميان همه كسانی كه در روي زمين زنده بودند بهتر بود ،و بنا بر قول راجح شصت و سه سال داشت».
 -0فاطمه زهراء رضی اهلل عنها دختر رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله و سلم:
 أبو نعيم اصفهانی در حلية االولياء ( )16/0می فرماید:«و از دیگر زنان عبادت گزار و پاكدامن و پرهيزگار تاریخ حضرت فاطمه رضی اهلل عنها است ،سيده بتول ،جگر گوشه
رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم ,كسی كه بيش از همه به رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم مشابهت داشت،
ایشان فاطمه را بيش از سایر فرزندانشان دوست می داشتند ،او در قلبشان جاي داشت از ميان اهل بيت ،فاطمه اولين
كسی بود كه پس از وفاتشان به ایشان ملحق شد ،فاطمه از دنيا ونعمتهایش رویگردان بود ،و عيوب و آفات پيچيده دنيا را
خوب می شناخت».
 امام ذهبی رحمه اهلل عليه در سير ( )116-116/0می فرماید:«او در زمان خودش سردار زنان جهان بود ،جگر گوشه پيامبر (الحجة المصطفویة) (أم أبيها) دختر سردار مخلوقات رسول
خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم ابو القاسم محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف قریشی هاشمی و ام
الحسنين)
و می فرماید:
« پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم به شدت او را دوست می داشتند و اكرام می كردند و با او راز دل می نمودند ،و فضائل او
بسيار است .او زن صابر و دیندار و خيرخواه و پاكدامن و قانع و شكر گذاري بود».
*ابن كثير رحمه اهلل عليه در البدایة والنهایة ( )165/6می فرماید:
كنيه او (أم أبيها) یعنی «مادر پدرش!» بود و می فرماید« :بنابر قول مشهور كوچكترین دختر پيامبر صلى اهلل عليه و آله و
سلم بود ،هنگام وفات حضرت صلى اهلل عليه و آله و سلم جز او فرزند دیگري زنده نبود ,لذا پاداش بزرگی برد ,چون به
خاطر وفات حضرتش صلى اهلل عليه و آله و سلم صدمه شدیدي تحمل كرد».
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 -1حسن ابن علی رضی اهلل عنه:
 امام ذهبی در سير ( )010-015/1در باره ایشان می فرماید:« امام سيد ریحان (گل خوشبو) و نوه رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم و سردار جوانان بهشت ابو محمد قریشی
هاشمی مدنی شهيد».
همچنين می فرماید)051/1 ( :
« این امام سيد و خوش سيما ،عاقل و پاكدامن ،سخاوتمند و دوست داشتنی ،خير خواه و دیندار ،و پرهيزگار و باحيا و
بزرگوار بود»
احترام ابوبكر و عمر به حسن:

 ابن كثير در البدایة والنهایة ( )161-160/11در باره ایشان می فرماید:« ابوبكر صدیق همواره نسبت به ایشان اجالل واحترام قائل می شد و ایشان را اكرام می كرد و با كلماتی همچون جانم
فدایت باد و پدر ومادرم فدایت باد از ایشان پذیرایی می كرد .عمر فاروق نيز با او چنين بود».
در ادامه می فرماید:
« همچنين حضرت عثمان بن عفان نيز حسن و حسين را اكرام می نمود و دوستشان می داشت ,هنگامی كه عثمان ذي
النوربن در محاصره بود حسن ابن علی نزد ایشان بود و در حالی كه شمشيرش را حمایل كرده بود از حضرت عثمان دفاع
می نمود ،حضرت عثمان در باره سالمتی حضرت حسن اظهار نگرانی كرد و ایشان را قسم داد كه به خانه شان برگردد زیرا
می ترسيد كه مبادا به گل خشبوي رسول اهلل گزندي برسد و در ضمن می خواست دل علی را شاد كند».
 -1حسين بن علی رضی اهلل عنه سبط رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله و سلم:
 ابن عبدالبر رحمه اهلل عليه در االستيعاب (122/1حاشيه االصابه) می فرماید:«حسين فاضل و دیندار بود ،خيلی روزه می گرفت و نماز می خواند و حج می كرد».
 امام ذهبی رحمه اهلل عليه در باره ایشان در ( سير  )062/1می فرماید:« امام ,سيد كامل ,نوه پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم و ریحانه و محبوب ایشان أبو عبداهلل حسين بن أميرالمومنين
أبوالحسن علی إبن أبی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی قریش هاشمی».
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 -5اُم المؤمنين خدیجه بنت خویلد رضی اهلل عنها:
 امام ذهبی در سير ( )112-126/0می فرماید:« او ام المؤمنين و سردار زنان جهان در زمان خودش بود ،مادر فرزندان رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم ( به جز
ابراهيم) و اولين كسی كه قبل از همه به حضرتش ایمان آورد و تصدیق نمود و به ایشان دلداري و تسلی داد .فضائل
ایشان فراوان است ،ایشان یكی از زنانی است كه كامل شده است ،زن عاقل ،با شخصيت ،دیندار ،پاكدامن و معززي بود،
و(طبق روایات) از اهل بهشت بود ،رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم از ایشان ستایش می نمود و او را بر تمام امهات
المؤمنين ترجيح می داد و به شدت احترام می نمود .از افتخاراتش این بود كه رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم قبل از
او با همسر دیگري ازدواج نكرده بود .چند فرزند آورد و تا او زنده بود پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم نه ازدواج كردند و نه
كنيزي به خانه آوردند .وفات او بر پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم خيلی تاثير كرد چون بهترین یاور ایشان بود.خداوند به
پيامبرش صلى اهلل عليه و آله و سلم دستور داده بود كه به او مژده قصري در بهشت دهد ،قصري كه از نی ساخته شده كه
نه در آن شور و غوغایی است و نه خستگی و كسالتی».
 ابن قيم رحمه اهلل عليه در جالء االفهام (ص )116می فرماید:«از خصائص ام المؤمنين خدیجه این بود كه خداوند بوسيله جبریل عليه السالم برایش سالم فرستاده است».
آنگاه ابن قيم می فرماید:
« این افتخار را جز ایشان هيچ كس ندارد».
(البته این ثابت است كه جبریل عليه السالم بوسيله رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم براي ام المؤمنين عائشه صدیقه
سالم فرستاد.مترجم).
مقایسه اي بين دو مادر مؤمنان:
ابن قيم همچنين می فرماید:
« از دیگر خصائص ام المؤمنين خدیجه این است كه بهترین و افضل ترین زن در این امت است ,و در اینكه آیا ایشان
افضل است یا ام المؤمنين عایشه رضی اهلل عنها سه قول است .قول سوم توقف است ,وقتی از استادمان ابن تيميه رحمه
اهلل عليه در این باره پرسيدم؟ فرمود :هر كدام آنان خصوصياتی دارد ،خدیجه در اول اسالم تأثير داشت ،رسول اهلل صلى
اهلل عليه و آله و سلم را تسلی و دلداري می داد و آرامش می بخشيد و با دست باز مالش را در خدمت ایشان خرج می كرد،

خالصه ایشان آغاز اسالم را درک نمود و در راه خدا و رسولش صلى اهلل عليه و آله و سلم آزار و اذیت زیادي تحمل كرد ،و
زمانی پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم را نصرت و یاري فرمود كه ایشان به كمک و نصرت نياز شدیدي داشتند ،ایشان
آنقدر مال خرج كر د و حضرتش صلى اهلل عليه و آله و سلم را یاري نمود كه هيچكس دیگري چنين نكرد ،و لی تأثير عایشه
رضی اهلل عنها در آخر اسالم بود ،ایشان بقدري علم و دانش و تفقه در دین داشت و به امت تبليغ نمود و فرزندانش را نفع
رساند و علم آموخت كه كس دیگري چنين افتخاري نداشت .این معنی كالم شيخ بود».
 -8جعفر بن ابی طالب رضی اهلل عنه پسر عموي پيامبرصلی اهلل عليه و آله و سلم:
 در صحيح بخاري ( )1226با روایت ابو هریره رضی اهلل عنه آمده است كه فرمود:(وكان أخير الناس للمساكين جعفر ابن ابی طالب كان ینقلب بنا فيطعمنا ماكان فی بيته حتی إن كان ليخرج الينا العكة التی
ليس فيها شئ فيشقها فنلعق ما فيها)
« جعفر ابن ابی طالب براي مساكين بهترین مردم بود هميشه ما را با خود به خانه اش می برد حتی گاهی كه چيز دیگري
نبود مشک خالی شده را پاره می كرد بين ما تقسيم می كرد تا اینكه اگر چيزي داشت بليسيم».
 حافظ ابن حجر در شرحش بر بخاري (فتح الباري )28/2می فرماید:«مطلقی كه از عكرمه آمده نيز بر این مقيد حمل می شود.
عكرمه از ابو هریره رضی اهلل عنه نقل می كند كه فرمود:
(ما احتذي النعال و ال ركب المطایا بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم أفضل من جعفر بن ابی طالب) روایت از
ترمذي و حاكم با اسناد صحيح است.
« بعد از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم كسی كفش نپوشيده و بر سواري سوار نشده كه از جعفر ابن ابی طالب بهتر
باشد».
 امام ذهبی در باره ایشان در سير ( )028/1می فرماید:«ایشان سيد ،شهيد بزرگوار ،تاج مجاهدین أبو عبداهلل پسر عموي رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم عبد مناف بن
عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی هاشمی ،برادر علی بن ابی طالب است كه ده سال از علی بزرگتر بود.
هر دو مرتبه هجرت كرده و از حبشه به مدینه هجرت كرده و خود را در غزوه خيبر به مسلمانان رساند اما هنگامی رسيد كه
آنها خيبر را فتح كرده بودند ،چند ماه در مدینه ماند ،سپس رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم ایشان را به فرماندهی
لشكري بر گزید كه عازم مؤته در منطقه كرک بودند و در آن غزوه به شهادت رسيد ،هنگام مسلمان شدنش رسول اهلل
صلى اهلل عليه و آله و سلم بسيار خوشحال شدند ،و طبعاً هنگام شهادتش بسيار غمگين گردیدند».
 در تقریب ابن حجر آمده است كه فرمود:« ایشان جعفر ابن ابی طالب هاشمی ابو المساكين ،ذوالجناحين صحابی جليل القدر ،پسر عموي رسول خدا صلى اهلل عليه و
آله و سلم است كه در سال هشتم هجرت در غزوه مؤته بشهادت رسيد ،ذكرش در صحيحين آمده است ،اما روایتی از
ایشان در این دو كتاب نقل نشده است».
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 -2عبداهلل پسر جعفر رضی اهلل عنه پسر عموي رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله و سلم:
 در صحيح مسلم (  )0106از عبداهلل بن جعفر روایت است كه فرمود:(كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إذا قدم من سفر تٌلقی بصبيان أهل بيته ،قال :و إنه قدم من سفر فسبقٌ بی إليه،
فحملنی بين یدیه ،ثم جیء بأحد ابنی فاطمة فأردفه خلفه ،قال فأٌدخلنا المدینة ثالثة علی دابة).
یعنی «رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم هرگاه از سفر باز می گشتند با كودكان اهل بيت شان مالقات می كردند ،باري
ایشان از سفر بازگشتند من هم به پيشوازشان برده شدم ،حضرت مرا جلوشان سوار كردند ،سپس یكی از پسران فاطمه
– حسن یا حسين -آورده شد او را پشت سرشان سوار كردند می گوید :آنگاه سه تایی مان در حالی كه بر یک اسب سوار
بودیم وارد مدینه شدیم».

 امام ذهبی رحمة اهلل عليه در سير ( )158/1در باره ایشان ميفرماید:«او شخصيت بزرگوار ،مكرم وسخاوتمندي بودكه صالحيت امامت و رهبري داشت(البته نه به مفهوم شيعی آن)».
 در الریاض المستطابه عامري ( ص  )025آمده است كه:«نماز جنازه اش را ابان ابن عثمان ابن عفان خواند كه در آن زمان استاندار مدینه بود ،ابان در حالی تابوتش را حمل می
كرد كه اشک از چشمانش سرازیر بود و می فرمود« :به خدا سوگند خير مطلق بودي كه بدي در تو نبود ،و شریف و فاضل و
نيكو كار بودي».
-6محمد بن علی ابن ابی طالب رحمه اهلل عليه،مشهور به محمد بن حنفيه:
 ابن حبان در ثقات تابعين( )112/5می فرماید:(كان من أفاضل أهل بيته) «از فاضل ترین افراد اهل بيت حضرت بود».
راوي معتمد:
 در بيوگرافی ایشان در تهذیب الكمال مزي آمده است:«احمد بن عبداهلل العجلی فرمود :تابعی ثقة ،تابعی معتمدي است ،مرد نيكوي بود ،ابراهيم بن عبداهلل ابن الجنيد می
فرماید :كسی را نمی شناسيم كه احادیث علی را از پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم بيشتر و صحيح تر از محمد بن حنفيه
روایت كرده باشد».
عالمی پرهيزگار:
و در سير امام ذهبی ( )115/1از اسرائيل از عبد االعلی (بن عامر) نقل شده است كه:
«محمد بن علی كنيه اش ابو القاسم بود ،مرد بسيار پرهيزگاري بود و علم بسيار داشت».
همچنين می فرماید)112/1( :
«سيد و امام ،كه كنيه اش أبو القاسم و أبو عبداهلل بود».
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 -6امام زین العابدین رحمه اهلل:
 ابن سعد گفته زین العابدین مردي وارع -عالم -امين -موثق -بلند مرتبه و كثير الحدیث بوده. زهري گوید هيچ قریشی اي را فاضل تر از علی بن الحسين ندیده ام. یحيی بن سعيد می گوید زین العابدین بزرگوارترین شخصيت هاشمی بوده كه من دیده ام . ذهبی گفته زین العابدین جایگاه واالیی دارد ،و به خاطر شرافت و كرامت و درایت و عقلش و سيادت و علمش امامتعظماي مسلمانان را الیق بوده وهرگاه هشام بن عبدالملک به هنگام حج می خواست حجر االسود را زیارت كند ازدحام
مردم كار را بر وي دشوار می كرد ،وهرگاه علی بن الحسين می آمد مردم به خاطر احترام ایشان ازكنار حجراالسود دور می
شدند وكار بجائی رسيد كه هشام را عصبانی نمود وگفت این كيست من او را نمی شناسم فرزدق كه به جانب وي ایستاده
بود این چند بيت شعر را سرود
اوكسی است كه صحرا وبيابان گامهایش رامی شناسند .......و براي این بيت و زائر و غير زائر آشنا است.
او فرزند بهترین خلق خدا است عالم -باتقوا -پاک و پاكيزه است
و هركس كه او راببيند گوید مكارم اخالق بسوي آنان منتهی می شود
او فرزند فاطمه است اگر وي را نمی شناسيد و جز با تبسم سخن نمی گوید و سلسله مبارک انبياء در پدر بزرگ او خاتمه
یافته است.
 ابن تيميه در منهاج السنه ( ) 16/1می فرماید:«و اما علی بن حسين از نظر علم و دینداري از بهترین بزرگان تابعين بود».
 زهري می فرماید:« علی بن حسين از بهترین و عابدترین اهل بيتش بود .و در نزد مروان بن حكم و عبدالملک بن مروان از همه شان محبوتر

بود».
 امام ذهبی در سير ( )168/1می فرماید:(السيد اإلمام زین العابدین الهاشمی العلوي المدنی)
 ابن حجر در تقریب می فرماید:«ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور»
 -12امام باقر رحمه اهلل:
 امام ذهبی گوید بخاطر تبحرش در علم او را باقر لقب داده اند و كنيه اش ابو جعفر داراي شأن واال .امام مجتهد قارئقرآن مجيد و باتوجه به صفات كمالی كه دارد او را دوست می داریم .
 ابن كثير گوید امام باقر از علماء اعالم .این امت به حساب می آید وداراي سيادت وكرامت است.11ـ جعفر بن محمد بن علی بن حسين بن علی بن ابی طالب رحمه اهلل عليه (امام صادق):
 ابو حاتم رازي گوید از امثال امام جعفر در باره شخصيتش سوال نمی شود.بزرگواري صادق:
و امام ذهبی در سير ( ) 055/8می فرماید :گفته امام جعفرصادق شيخ بنی هاشم ابو عبداهلل قریشی الهاشمی العلوي النبوي
المدنی و از بزرگان علماء می باشد .
همچنين از ایشان و پدرشان می فرماید:
(وكانا من أجلة علماء المدینة) «آنها از بزرگان علماي مدینه بودند»
فقيه مدینه:
و در تذكرة الحفاظ( )152/1می فرماید:
« امام شافعی و یحيی بن معين او را توثيق كرده اند ،و از امام ابو حنيفه روایت است كه فرمود :از جعفر بن محمد فقيه تر
ندیدم ،و ابو حاتم می فرماید :ثقه است ,و درباره امثال او نباید سوال شود».
 -10موسی بن جعفرملقب به كاظم:
 شيخ االسالم ابن تيميه گوید امام كاظم مشهور به عبادت و تقوا است. ابو حاتم رازي وي را موثق ،راستگو ویكی از ائمه مسلمين خوانده. -ابن كثيرگفته امام كاظم كثيرالعبادت و داراي مروت وشخصيت بود.

 -11محمد بن علی بن موسی ملقب به جواد:
ابن تيميه گوید وي از اعيان بنی هاشم و معروف به سخاوت و بزرگ منشی و لذا ملقب به جواد شده است.
وآنچه را كه جاهالن به اعتقادات اهل سنت ،درباره اهل سنت گفته اند كه اهل سنت نسبت به حقوق آل بيت بی اعتنائی می
كنند با توجه به منقوالت باال باطل و فاقد هر گونه اعتباري می باشد.
 -15عباس ابن عبدالمطلب رضی اهلل عنه عموي رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله و سلم:
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 -11علی بن موسی ملقب به الرضا:
 ابن حبان گوید وي ازسادات و عقالء اهل بيت و محترمترین و داناترین بنی هاشم است. -عالمه ذهبی گفته علی بن موسی داراي جایگاه رفيع و برازنده خالفت بود.

 امام ذهبی در سير اعالم النبالء ( )62-26/0می فرماید:« او در ميان مردان ،قد بلند و چهره زیبا و درخشان و صداي رسایی داشت به شدت برد بار بود و ....الخ ».
 زبير بن بكار می فرماید:« عباس نسبت به بنی هاشم بسيار مهربان بود ،نادارشان را لباس می پوشاند و غذا می داد ،و جاهلشان را كنترل می كرد،
به همسایه آزار نمی رساند ،به سخاوت مال خرج می نمود و به مصيبت زدگان رسيدگی می كرد».
 -18حمزه ابن عبدالمطلب رضی اهلل عنه:
 ابن عبدالبر در االستيعاب ( 022/1چاپی كه در حاشيه اإلصابة چاپ شده) می فرماید:«حمزه ابن عبدالمطلب بن هاشم عموي پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم بود ،به او «أسداهلل و أسد رسوله» یعنی «شير خدا
و رسولش» گفته می شد ،كنيه اش أبو عماره و گاهی أبو یعلی بود.
 امام ذهبی درباره حمزه رضی اهلل عنه می فرماید:«امام قهرمان ،شير خدا ،أبو عماره و ابو یعلی قریشی هاشمی مكی مدنی بدري شهيد ،عموي رسول اهلل صلى اهلل عليه و
آله و سلم و برادر رضاعی ایشان است»( .سير)120/1
از نشانهاي محبت و صميميت بين اهل سنت و اهل بيت نامگذاري فرزندان خود به نام یكدیگر و وجود مصاهرات و
خویشاوندي درميان طرفين است:

 نامگذاري فرزندانشان:علی بن ابی طالب فرزندانی به نامهاي ابوبكر ،عمر ،عثمان داشته است [كشف الغمه فی معرفة االئمه]82/0
حسن بن علی پسري بنام ابوبكرداشته [كشف الغمه]166/0
علی بن حسن هم پسري بنام عمرداشته [ كشف الغمه]120/0
ازميان فرزندان موسی بن جعفرپسري بنام عمر و دختري بنام عایشه وجود داشته است[كشف الغمه]06/1
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 مصاهرات(خویشاوندي از طریق ازدواج):اول آنان رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم است كه با عایشه دختر ابوبكرصدیق (رض) و از قبيله بنی تيم ازدواج می كند.
ازدواج با حفصه دخترعمربن الخطاب(رض) از قبيله بنی عدي.
ازدواج با ام حبيبه دخترابوسفيان از قبيله بنی اميه.
تزویج نمودن رقيه ازعثمان بن عفان(رض) { ازقبيله بنی اميه} و بعد از وفات رقيه دختر دیگرش ام كلثوم.
ازدواج زینب دخترش با عاص بن الربيع از قبيله بنی عبد شمس بن عبد مناف.
ازدواج ام كلثوم دختر علی بن ابی طالب با عمربن الخطاب الكافی .118/ 5
ازدواج علی بن ابی طالب با بيوه ابو بكر صدیق اسماء بنت عميس [ .سير اعالم النبالء]
ازدواج علی بن ابی طالب با امامه بنت العاص بن الربيع بعد از وفات خاله اش فاطمه.
محمد بن علی بن الحسين{الباقر} ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبكرصدیق را به ازدواج خود درآورد.
و از همين جهت بود امام جعفرصادق می گفت ابو بكر صدیق از دو طرف باعث تولد من بوده{سيراعالم النبالء.}055/8
یكی مادرش ام فروه بنت قاسم بن محمدبن ابوبكر .دو مادربزرگش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابوبكر .
ازدواج ابان بن عثمان با ام كلثوم دخترعبداهلل بن جعفربن ابی طالب[ الشيعة واهل البيت .] 111
ازدواج مصعب بن زبيربن العوام با سكينه دخترحسين بن ابی طالب[طبقات ابن سعد .] 161/5

در پایان:
شریف ترین نسب ,نسب پيامبرمان حضرت محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم است ،و بدون شک بسيار جاي افتخار است
كه كسی حقيقتاً به ایشان و اهل بيت شان منسوب باشد ,در ميان عرب و عجم زیادند كسانی كه خود را به اهل بيت نسبت
می دهند .اگر كسی مؤمن باشد و از اهل بيت ،براستی كه خداوند دو افتخار نصيبش كرده ,افتخار ایمان و افتخار نسب
شریف.
اما اگر كسی خود را به این نسب شریف منسوب كند و از اهل آن نباشد مرتكب كار حرامی شده است و ادعاي چيزي را
كرده است كه از داشتن آن محروم است.
داخل نمی شوند.
تا اینجا این رساله كوتاه در فضایل اهل بيت و مكانت و منزلت واالي آنان از دیدگاه اهل سنت و جماعت بپایان رسيد ،از
خداوند در آنچه خوشنودي اوست توفيق می طلبم ،و اینكه دانش در دین و ثبات و استقامت بر حق عنایت فرماید ،براستی
كه او شنواي اجابت كننده است.
خدا را سپاس كه محبت صحابه و اهل بيت پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم را به ما عنایت فرمود و از خداوند می خواهيم
كه این نعمت را بر ما دائم و قائم بدارد و قلبمان را از هر گونه كينه و حسد و زبانمان را از تلفظ هر آنچه كه شایسته مقام و
منزلت واالي آنان نيست پاک و محفوظ بدارد.
رَبةنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الذِینَ سَبَقُونَا بِاألِیمَانِ وَال تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبةنَا إِنَّکَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
حشر12:
« پرودگارا! ما را و آن برادرانمان را كه در ایمان آوردن از ما پيشی گرفتند .بيامرز ،و در دلهاي ما هيچ كينه اي در حق
كسانی كه ایمان آورده اند ،قرار مده .پروردگارا! تویی كه بخشنده مهربانی».
وصلی اهلل علی سيدنا محمد و علی آله و صحبه وسلم
سایت نوار اسالم
IslamTape.Com
مصدر :سایت دایرة المعارف شبكه اسالمی www.Islamwebpedia.com
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شيعه شناسی
شيعه در جهان
دكتر عليرضا دليري
ویژه سنی نيوز :شيعه در جهان " الشيعة فی العالم" نام كتابی 161
صفحهاي اثر :فرنسوا تویال مدیر مدرسه عالی جنگی ارتش
فرانسه كه از سوي دار الفارابی در بيروت به ترجمه عربی "نسيب
عون" در سال  0222براي اولين بار به چاپ رسيد.
نویسنده سعی دارد نقشه تاریخی ,جغرافی و سياسی از مذهبهاي
شيعه در جهان معاصر را براي دانشجویان مراحل عالی دانشگاه
نيروي انتظامی تقدیم دارد.
نویسنده بر این باور است كه مسأله شيعهگري در فضاي اسالمی
نوین چالشی است بسيار بزرگ كه بيش از پيش منطقه را در
ایران ،عراق ،كشورهاي عربی حوزه خليج ،سوریه ،لبنان و حتی پاكستان تحت الشعاع خود قرار میدهد.
بنا به تخمين نویسنده جمعيت مسلمانان جهان نزدیک به یک مليارد و دویست مليون نفر است كه با حلول سال 0202
ميالدي به چيزي حدود دومليارد انسان خواهد رسيد ،از این ميان شيعيان  12تا  10درصد جميعت جهان اسالم را بخود
تخصيص خواهند داد.
شيعه ها هر چند از سده  18ميالدي به بعد اكثریت جمعيت ایران را تشكيل میدهند ،در كشورهاي عربی اقليتی ناچيز
شمرده میشوند كه در فضاي داخلی خود داراي مذاهب مختلف ،تيرهها ،اقوام و مليتهاي گوناگونی میباشند.
شيعه گري پدیدهایست عربی كه در منطقه عرب نشين سر برآورد ،و بعدها به فضاي سنی نشين ایران صادر شد ،و با آغاز
قرن بيست و یكم در مركز تحوالت جهانی قرار گرفت ،بگونهاي كه هر تغيير و تحولی چه در سياستهاي داخلی منطقه و
چه در روابط خارجی بدون در نظر گرفتن مسأله تشيع ناممكن است.
از آنجا كه شيعهها در منطقهاي قرار دارند كه  %22از نياز نفت جهان را برآورده میكند ،و بگونهاي با ایران دوخته شدهاند،
باعث بحران در آینده كشورهاي منطقه و استقرار در جهان اسالم شدهاند.
بنا به دید نویسنده گروهی از شيعهها در پی برافروختن آتش جنگ شيعه سنی و بازگرداندن منطقه به تاریخ گذشته ،با
هيزمهاي مذهب گرایی و سياست و نحوه توزیع ثروت میباشند.
نویسنده میگوید؛ هر انسان آگاهی به سادگی میتواند دریابد شيعهگري نوین بر مبانی ایدئولوژي و برداشت خاص خود از
جنگ جهانی را برافروزد.
"جان بيار شوفنمان" وزیر دفاع سابق فرانسه ادعا دارد كه طی بيست و پنج سال گذشته مركز بحران در جهان عرب از
دریاي مدیترانه بسوي منطقه خليج جایی كه شيعهها اكثریت و یا جميعت قابل نفوذي دارند منتقل شده است .از اینروست
كه مقاومت نفوذ شيعه و جلوگيري بحران آفرینی آنها روابط بين المللی در منطقه را تحت الشعاع قرار میدهد.
شيعه ایران
آیا پيش از انقالب سال  1152شيعه نيروي ستيزهجویی در ایران بود؟
پرسشی است كه نویسنده براي رسيدن به تأثير انقالب به نام اسالم در ایران مطرح میسازد.
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دین در پی بحران سازي در جهان است .و از آنجا كه فضاي زیر سلطه آنها در جهان اسالم گسترده است میتواند آتش

موفقيت شيعه در ایران در مقایسه با سایر مناطق خاورميانه یک حالت استثنایی است كه برمیگردد به قرن شانزدهم
ميالدي؛ آن زمانی كه خانواده صفویها با زور شمشير مذهب شيعه اثنا عشري را بر مردم ایران تحميل نمودند و به گمان
برخی این انقالب خونين صفویان پروژهاي سياسی بود براي تشكيل قدرتی براي گالویز شدن با دولت خالفت عثمانی كه
علمدار اسالم در جهان آنروز بود.
دو قرن بعد یعنی در قرن هيجدهم نادرشاه تالش كرد تا با ميدان دادن به مذهب سنی بار دگر كشورش را به آغوش
جهان اسالم باز گرداند ،ولی تالشهاي او با مقاومت شدید آخوندهاي شيعه كه داراي قدرت و نفوذ بسيار زیادي در مناطق
فارس نشين جامعه ایرانی بودند روبرو شد.
از آنزمان بود كه علمداران مذهب شيعه براي حفظ جایگاه خود در جامعه نظامی هرمی در تنظيم رهبریت و اداره پيروان
خود بوجود آوردند .مدیریت جامعه تشيع به ( حجت االسالم  ،آیت اهلل  ،آیت اهلل العظمی) براي پر رنگ كردن نقش
سياسی و اجتماعی مرجعيت تقسيم بندي شد.
طبقه روحانيت كه مبالغ هنگفتی را از پيروان خود میگرفت ،بدور از نظارت دولت این ثروتها را در راستاي برپایی
مؤسسههاي اجتماعی مستقل و پر نفوذ كه توان حركت و بسيج كردن جامعه را براي رسيدن به اهداف روحانيت داشته
باشند به كار میگرفت.
با رسيدن خانواده پهلوي به عرش شاهی ایران ،آنها سعی كردند تا كشور را بسوي تغيير و تحوالت مشابه با غرب سوق
دهند ،كه روحانيت حاضر نشد حداقل در مسائل اجتماعی با سيستم حاكم انعطافی نشان دهد .چالش كمونيستها شاه را
مجبور ساخت با روحانيت كنار آید.
نگرشهاي سياسی و آموزشی جدید باعث بروز طيفهاي جدیدي از تشيع شد كه خطاب سياسی خود را در غالفی از مذهب
پيچيده با سلطه حاكم مبارزه میكردند .علی شریعتی؛ فارغ التحصيل جامعه شناسی فرانسه ،چنين اندیشهاي را رهبري
كرد.
پس از انقالب مردمی سال  1152و سرنگونی شاه ,روحانيت براي اولين بار مهار دولت را در ایران بدست گرفت .و به
عبارت دیگر هم ثروت هنگفتی كه از راه مذهب به روحانيت میرسيد ،و هم ثروت نفت به چنگ آنان افتاد.
در پی این تحول بسيار بزرگ كه نویسنده آنرا مهمترین حادثه نيمه دوم قرن بيستم میداند ،ایران تالش سياسی بسيار
پيچيدهاي براي برقراري نوعی توازن در دیپلماسی سياسی و برپایی جامعه جهانی تشيع و اصدار مذهب شيعه به هدف
تسلط بر جهان را شروع كرد.
رهبران جدید ای ران با این توهم كه همه جهان دشمن ایران است و تمامی ابرقدرتهاي جهانی در پی ویرانی كشور هستند
و با نوحه و گریه مظلوم نمایی خود ،تالش دارند ملت را واكسينه ساخته با كشورها و نيروهاي منطقه چون تركيه مقابله
كنند.
ایران پس از انقالب خود را در برابر كشورهاي سنی نيرومندي چون عراق ،عربستان سعودي و پاكستان یافت ،براي همين
باید توجه داشت محرک واقعی سياستها و استراتژي ایران جغرافياي سياسی بود نه عقيده تشيع.
نویسنده شيعههاي هزاره افغانستان ،علویان تركيه ،شيعه در شبه قاره هند و پاكستان ،شيعه در آسياي ميانه و شيعه
آذربایجان كه  25درصد جمعيت آن كشور را تشكيل میدهند را در سبد شيعه ایرانی دستهبندي میكند.
شوروي در زمان استالين سعی كرد مناطق آذري نشين شمال ایران را به منطقه آذربایجان كه در سال  1606م به اشغال
خود درآورده بود اضافه نماید ،و حركتهاي سياسی كرد مخالف با نظام ایران را تقویت نماید .آذریها از نظر قومی و فرهنگی
ترک هستند ولی مذهب شيعه آنها را از محيط بزرگ تركی رانده است .با وجود هم مذهبی آذربایجانيها با ایران جغرافياي
سياسی باعث بروز تنش شدید بين دو كشور شده است ،ایران در جنگ ارامنه با آذربایجان بر سر اقليم قرهباغ از ارمنيها
بر ضد آذربایجان شيعه مذهب حمایت كرد!
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سعی و تالش زیادي بخرج داد تا با گسترش ایدئولوژي شيعهگري تأثير و نفوذ خود را در این كشورها گسترش دهد .البته

هزارهها طایفه مستقل فارسی زبان در افغانستان هستند كه بر خالف اكثریت سنی مذهب كشور به تشيع گرویدهاند .آنها
در سال  1660م تحالفی را با تاجيكها و ازبكها بر عليه پشتوها براه انداختند .این تحالف با همپيمان شدن با آمریكا
توانست پس از حادثه  11سبتامبر مهار سلطه را از طالبان برباید .و بدینصورت هزارههاي شيعه در مركز هرم بازي
سياست منطقهاي و بين المللی قرار گرفتند و رابطه آنها با ایران ,نفوذشان را در افغانستان تقویت بخشيد.
بنا به ادعاي نویسنده شيعيان علوي یک چهارم جمعيت تركيه را تشكيل میدهند ،بر خالف تشيع اثناعشري ,شيعيان
علوي ستيزه جو نبوده و در هالهاي از ابهام در پوستين خود بسر میبرند ،كمال اتاتورک دردوران دین ستيزي خود آنها را
تقویت نموده و در مراكز سياسی خود قرار داد.
شيعيان علوي از دیدگاه اثناعشریها كافر شمرده میشوند ،و قوميت تركی همراه با جغرافياي سياسی آنها باعث شده
شيعه تركيه در محدوده كشور خود قرار گيرد و بر خالف شيعيان افغانستان و عراق (بطور مثال) به عنوان امتداد سياسی و
ایدئولوژي ایران ،و بازیچه سياستهاي روحانيت ایران قرار نگيرد.
اقليت شيعه اثناعشري شبه قاره هند و پاكستان ,امتداد سياسی وایدئولوژي روحانيت قم است .البته در كنار آنها شيعيان
اسماعيلی و بهرهها كه آنها نيز اسماعيليند ولی مرجعيت آغاقان را قبول ندارند – و هر دو از دیدگاه اثناعشریها كافر شمرده
میشوند – قرار دارند .با وجود اینكه شيعه در این منطقه اقليتی است ناچيز در مقابل سنيها ولی چالش بسيار بزرگی در
مقابل برپایی دمكراسی و استقرار در هند و پاكستان به شمار میآید.
در آسياي ميانه نيز مجموعههاي كوچكی از اسماعيليان در اقليم واخان و پامير افغانستان كه از نظر تاریخی به چين
برمیگردند وجود دارند كه همه آنها تابع مرجعيت آغاقان میباشند.
شيعه عرب
شيعه هاي عرب در عراق ،سوریه ،لبنان ،یمن و كشورهاي حوزه خليج پراكندهاند .شيعيان عراق و كشورهاي خليج و لبنان
چون ایرانيها اثناعشري ،و شيعيان یمن زیدي ،و شيعيان سوریه؛ علوي هستند .البته تعدادي از شيعيان سوریه و لبنان
درزي ،و برخی از اسماعيليها در یمن و سعودي بسر میبرند.
بنا به ادعاي نویسنده شيعيان اكثریت جمعيت عراق را تشكيل میدهند .در دهه هفتاد نظام بعثی حاكم بر عراق تالش
داشت به آنها در سياست و اقتصاد ميدان دهد ولی انقالب ایران و در پی آن جنگ ایران و عراق باعث بروز تنشهایی
خونين بين برخی از شيعيان و نظام حاكم شد.
اقليتهاي شيعه در كویت ،سعودي ،بحرین ،قطر ،عمان و نفوذ آنها در روابط اجتماعی ،مذهبی و قومی در منطقهاي كه حجم
زیادي از نفت جهان را تأمين میكند باعث شده مسأله شيعه به یک چالش سياسی اجتماعی بسيار عميق تبدیل شود كه
بطور مستقيم در روابط منطقهاي و بين المللی تأثير گذار باشد.
شيعيان بحرین از زمان شاه كه در پی تسخير بحرین بود ،و این تالشها پس از انقالب همچنان ادامه دارد ،چالش جدیدي
بشمار میآیند.
حكمرانی كردهاند و در آرامش كامل با سنيهاي هموطن خود بسر بردهاند.
علویها بنا به آمار نویسنده  11درصد از جمعيت سوریه را تشكيل میدهند ،شيعيان درزي و اسماعيلی نيز یک درصد
جمعيت را و هر دو طائفه اثناعشریها مرا مردود میشمرند .پس از آمدن استعمار به منطقه از آنها به عنوان اهرمهاي قدرت
خود استفاده نمود .و حكومت سوریه را به آنها واگذار كرد تا با شعور به ضعف خود در مقابل اكثریت سنی مذهب هميشه به
استعمارگران وابسته باشند.
جمعيت شيعيان درزي كمتر از یک مليون است و بيشتر آنها در سوریه و لبنان سكونت دارند .پيش از این رهبران درزیها
در لبنان بر درزیها و اثناعشریها و موارنه حكومت میكردند ،و با تغيير سياست منطقه در قرن بيستم ,كفه ترازو به نفع
موارنهها سنگين شد.
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شيعيان یمن حالتی خاص دارند ،آنها زیدي بوده با اهل سنت هيچگونه دشمنی ندارند .زیدیها بيش از  522سال بر یمن

با پيروزي انقالب  52در ایران ،با ثروتهاي هنگفت ایرانی دو جنبش "امل" و "حزب اهلل" در لبنان شكل گرفتند تا شيعه را
به عنوان چالشی بزرگ در ميدان سياست لبنان و همچنين منطقه مطرح سازد.
پس از تصویر این نقشه جدید سياسی اجتماعی شيعه كه در پایان قرن بيستم شكل گرفته ،نویسنده با طرح این پرسش
كتابش را به پایان میرساند كه:
آیا در تشيع نوعی انفجار و تمرد بروز خواهد كرد؟ و آیا شيعه در مقابل پيشرفتهاي نوین و نوگرائيهاي روز انعطاف نشان
داده ،از پوست زمخت خود بيرون خواهد پرید؟!  -و یا همچنان با لجاجت از باورهاي كينهتوزانه خود پاسبانی نموده ،باعث
فتنهآفرینی و آتش افروزي میگردد؟!

مصدر :سایت سنی نيوز www.Sunni-News.net

ادعاي شيعه مبنی بر اینكه كليهي كتابهاي آسمانی نزد ائمه وجود دارد
صاحب اثر :دكتر ناصر بن عبداهلل بن علی القفاري
شيعه ادعا میكند كه نزد ائمة اثنیعشریه هر كتابی كه از آسمان نازل شده وجود داشته ،و آنها كتابها را با لهجه و
زبانهاي مختلف قرائت میكردند ،صاحب «الكافی» براي این موضوع فصلی را جدا كرده به عنوان «بابی در مورد اینكه
نزد ائمه كل كتابهایی وجود دارد كه از آسمان نازل شده وآنها را با زبانهاي مختلف مربوط به آن می شناشند»([ )]1ودر
ضمن آن مجموعهاي از روایات خود را ذكر كرده است .صاحب «بحاراالنوار» نيز همان كار را انجام داده و فصلی جدا كرده
را به عنوان «همانا كتابهاي انبياء نزد ائمه صلوات اهلل وسالمه عليهم هست وآنها را با زبانهاي مختلف آنها
میخوانند»([ )]0و در این فصل بيست و هفت حدیث را از آنها ذكر نموده است .در این روایات كه از ائمه نقل كردهاند
میگویند« :هر كتابی كه نازل شده باشد نزد اهل علم است و ما اهل علم هستيم»« )]1[(.همانا صحف ابراهيم و الواح موسی
پيش ما است»« )]1[(.همانا علم تورات و انجيل و زبور و بيان آنچه در الواح موسی بود نزد ماست» )]5[(.و روایتی دیگر می
اید كه منظور از الواح را تفسير میكند كه همان الواح موسی است واین روایات آنها را به زبرجد بهشت توصيف نموده و
اینكه بيان هر چيزي كه تا قيام رستاخيز خواهد بود در آنها ذكر شده و با زبان عبري نوشته شده و رسول خدا صلی اهلل
عليه و سلم آنها را به امير المؤمنين سپرده وبه او گفته :اینها را بگير همانا علم اولينها و واپسينها در آن است و این
لوحههاي موسی است كه پروردگارم مرا امر فرمود آنها را به تو بدهم.گفت :اي رسول خدا! بخوبی نمیتوانم آنهارا
بخوانم ،گفت :جبرئيل به من امر فرمود كه به تو دستور دهم امشب آنها را زیر سرت بگذاري وقتی كه صبح اید همه را
میدانی .علی گفت :آنها را زیر سرم قرار دادم وقت صبح كه رسيد همهي آنچه در آنها بود یاد گرفته بودم .پس رسول
«جفر» حاوي علمی بود كه بوسيلهي آن از حوادث اینده میتوان خبر داشت و حاوي علم و دانش گذشتگان و ایندگان بود و
گفت این علم نزد ماست)]8[(.
وقتی كه این روایت مضمون و معناي «جفر» را به الواح موسی تفسير میكند ،روایتی دیگري دارند كه پا را ازاین هم فراتر
نهاده و می گوید :اباعبداهلل گفت :نزد من جفر سفيد وجود دارد ...كه زبور داود ،تورات موسی ،انجيل عيسی ،صحف ابراهيم،
حالل و حرام و مصحف فاطمه در آن است ،گمان نمیكنم كه قرآن در آن باشد ،و در آن هرچه نياز مردم باشد هست و ما
نيازي به هيچ كس نداریم حتی حكم تازیانه و نصف تازیانه و خونبهاي خراشيدن در آن هست )]2[(.مثل اینكه شارح
پنداشته كه همه چيز در آن پوست گوسفند نوشته شده باشد ،همانگونه كه روایت سابق آن را تفسير نمود ،لذا گفته:
ظاهراً (جفر) ظرفی است كه تمام این صحيفهها درون آن قرار داشته نه اینكه همه روي آن نوشته شده باشد )]6[(.در
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خدا صلی اهلل عليه و سلم به او امر كرد كه ازآنها نسخه برداري كند ،و علی روي پوست گوسفند آن را نوشت و آن كتاب

حالی كه صریح روایت قبل مخالف این است چون با نص صریح گفت :همانا علی (در پوست ميش آن را نوشت)و معنی آن
این است كه محال است این همه چيزها در پوست گوسفند جا داشته باشند ،در حالی كه تنها یكی از آنها كه الواح موسی
بود به تنهایی حاوي علم اولين و آخرین بود ،و این بيانگرآن است كه این ادعا را كسی ساخته و جعل نموده كه بسيار نادان
بوده و نتوانسته بخوبی آن را جعل كند.
هر عاقل و خردمندي بخوبی میداند كه اگر ائمه علم اولين و آخرین انسانها وحوادث را میدانستند صورت تاریخ تغيير می
كرد .و این پندار واهی مبنی بر اینكه كليهي كتابهاي آسمانی نزد ائمه بوده تنها بر مبناي شک و نظریه نبود ،بلكه از
محدودهي آن هم خارج شد به محيط عمل ،مثالً این ابا الحسن –به گمان شيعه – انجيل را نزد یک نفر ترسایی(نصرانی)
به نام بریه قرائت كرد ،بعد از شنبدن قرائت گفت :قطعاً تو پنجاه سال است انجيل میخوانی ،سپس ترسایی  -آنطور كه
در روایت آمده -ایمان آورد و اسالم آوردنش خوب بود و به امام گفت :تورات و انجيل و كتابهاي انبياء را از كجا آوردهاي؟
گفت :ما آنها را از ایشان به ارث بردهایم و ما هم مثل انبياء آنها را میخوانيم ،و ما نيز میگویيم همانگونه كه ایشان
گفتند« :همانا خدا حجتی را در زمين خود نمیگذارد كه در مورد چيزي از او سؤال شود ودر جواب بگوید :نمیدانم»)]6[(.
بنابراین ازاین روایت استنباط میشود كه ائمه هم تورات وهم انجيل وهم غير اینها را قرائت كردهاند به همان صورت كه
انبياء خواندهاند تا بتوانند به سؤاالت مردم پاسخ دهند.
بلكه مسأله از قرائت و فتوي هم تجاوز كرده و به حكم و قضاوت رسيده است ،صاحب كتاب «الكافی» فصل خاصی را براي
این نكته گذاشته به عنوان :بابی در مورد اینكه ائمه هرگاه ظهور كنند با حكم داود وآل داود حكم میكنند و از آنها بينه
ودليل خواسته نمیشود.
از جمله روایاتی كه در آن فصل ذكر نموده این است :جعيد از علی بن حسن روایت كرده است كه گفت :از ایشان پرسيدم
شما به چه چيزي حكم میكنيد؟ گفت با حكم داود ،اگر باز هم درماندیم روح القدس (جبرئيل عليه السالم ) با ما مالقات
میكند)]12[(.
ونزد ایشان نصوص و عبارات زیادي از آنها وارد شده كه میگویند :مهدي منتظر آنها با حكم آل داود حكم میكند و از او
بينه و شاهد خواسته نمیشود )]11[(.ومجموعهاي از احكام را ذكر میكنند كه مهدي آنها به موجب شریعت خاصی به
آنها حكم میكند ،مثل اینكه جزیه (سرانه) را از اهل كتاب نمی پذیرد و هر كسی را كه به سن بيست سال رسيد و در امور
دین آگاه نباشد به قتل میرساندو به احكام آل داود و امثال اینها حكم میكند )]10[(.همانگونه كه در فصل ذكر اعتقاد
شيعه در مورد مهدي مورد انتظار آنها انشاء اهلل مفصل ذكرخواهد شد.
آنان تعدادي روایت دارند پيرامون اینكه علی میگوید :اگر حكومت را بدست بياورم براي هر طایفه و دستهاي با كتاب
خودشان حكم خواهم كرد )]11[(.از جمله در این روایات ادعا میكنند كه علی گفته :اگر كرسی را بدست بگيرم [كه
مجلسی این را به والیت امر و بدست گرفتن حاكميت تفسير كرده] )]11[(.یا اگر مردم برایم كرسی فراهم نمایند
همان گونه كه براي ابن صوحان [مجلسی گفته :ابن صوحان در حدیث غریب و نا آشنا است ،شاید در اصل ابن ابی سفيان
صوحان نفوذ و تأثير داشت([ )]15در بين اهل تورات با تورات و در بين اهل انجيل با انجيل و در ميان اهل زبور با زبور و در
بين اهل قران با قرآن حكم میكردم»)]18[(.
نقد و بررسی این قسمت از گفتار
خداوند متعال محمد صلی اهلل عليه و سلم را براي كل انس وجنّ فرستاد و تمام رسالت و نبوتها را با او ختم نمود ،و با
رسالت و بعثت او همهي رسالتها را نسخ كرد:
{ وَمَنْ یَبْتَغِ غَيْرَ اإلسْالمِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ ( })65آل عمران65 :
(و كسی كه غير از (آئين و شریعت) اسالم ،آئينی برگزیند ،از او پذیرفته نمیشود ،و او در آخرت از زمره زیانكاران خواهد
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بوده است] به فرض اینكه اینطور بوده باشد معناي آن این است« :اگر حكم و دستور من در بين یارانم همانند ابن

بود).
و چنانچه موسی وعيسی زنده بودند قطعاً از محمد صلی اهلل عليه و سلم پيروي میكردند )]12[(.و هر گاه عيسی عليه
السالم به زمين فرود اید تنها با شریعت محمد صلی اهلل عليه و سلم حكم میكند )]16[( ،البته خداوند با قرآن كل ّ
كتابهاي آسمانی را منسوخ كرده همانگونه كه میفرماید:
{ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْکَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ یَدَ یْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَال تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِی مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ()16وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَال تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ
یَفْتِنُو کَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْکَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ
( })16المائدة16 - 16 :
(و بر تو (اي پيغمبر) كتاب (كامل و شامل قرآن) را نازل كردیم كه (در همه احكام و اخبار خود) مالزم حق ،و موافق و مصدّق
كتابهاي پيشين (آسمانی) ،و شاهد (بر صحّت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنها است .پس (اگر اهل كتاب از تو داوري
خواستند) ميان آنان بر طبق چيزي داوري كن كه خدا بر تو نازل كرده است ،و به خاطر پيروي از اميال و آرزوهاي ایشان ،از
حق و حقيقتی كه براي تو آمده است روي مگردان( .اي مردم!) براي هر ملّتی از شما راهی (براي رسيدن به حقائق) و
برنامهاي (جهت بيان احكام) قرار دادهایم .اگر خدا میخواست همه شما (مردمان) را ملّت واحدي میكرد (و بر یک روال و
یک سرشت میسرشت ،و لذا راه و برنامه ارشادي آنان در همه امكنه و ازمنه یكی میشد) و امّا (خدا چنين نكرد) تا شما را
در آنچه (از شرائع) به شما داده است بيازماید (و فرمانبردار یزدان و سركش از فرمان منّان جدا و معلوم شود) .پس
(فرصت را دریابيد و) به سوي نيكيها بشتابيد (و به ج اي مشاجره در اختالفات به مسابقه در خيرات بپردازید و بدانيد كه)
جملگی بازگشتتان به سوي خدا خواهد بود ،و از آنچه در آن اختالف میكردهاید آگاهتان خواهد كرد (و هر یک را برابر كردار
خوب یا بد پاداش و پادافره خواهد داد) .و (به تو اي پيغمبر فرمان میدهيم به این كه) در ميان آنان طبق چيزي حكم كن
كه خدا بر تو نازل كرده است ،و از اميال و آرزوهاي ایشان پيروي مكن ،و از آنان برحذر باش كه (با كذب و حقپوشی و
خيانت و غرض ورزي) تو را از برخی چيزهائی كه خدا بر تو نازل كرده است به دور و منحرف نكنند (و احكامی را پایمال
هوي و هوس باطل خود نسازند) .پس اگر (از حكم خدا رویگردان شدند و به قانون خدا) پشت كردند ،بدان كه خدا
میخواهد به سبب پارهاي از گناهانشان ایشان را دچار بال و مصيبت سازد (و به عذاب دنيوي ،پيش از عذاب اخروي گرفتار
كند) .بيگمان بسياري از مردم (از احكام شریعت) سرپيچی و تمرّد میكنند (و از حدود قوانين الهی تخطّی مینمایند)).
ابن جریر طبري در تفسير این ایه { :فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } میفرماید« :این فرمانی است از جانب خدا به پيامبرش
محمد صلی اهلل عليه و سلم كه بين كسانی كه براي داوري نزد او می روند؛ از اهل كتاب و سایر اهل دینها با همان كتابی
حكم كند كه بر او نازل شده كه همان قرآن است و آن را خاصّ شریعت خود گردانيد ،زیرا خداوند فرمود:
{ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْکَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } المائدة)]16[( 16 :
خارج شدن از دین اسالم است یا دعوت به وحدت ادیان؟! .این ،خود دليلی است بر اینكه شيعهگري مأوي و پناهگاهی
است براي تمام ادیان و عقاید و صاحب هر افكار و بينشی در شيعهگري به مطلوب و آرزوي خود دست مییابد و در خالل
آن میتواند سموم خود را براسالم بپاشد.
اما ادعاي شيعه مبنی بر اینكه مجموع كتابهاي انبياء نزد ائمه است هيچ دليلی ندارند و واقعيت آن را تایيد نمیكند ،چگونه
چنين امري ممكن است در حالی كه محمد مصطفی صلی اهلل عليه و سلم برگزیدهي خدا داراي چنين امري نبوده ،همانگونه
كه در صحيحين و غيره آمده كه « یهود نزد رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم آمدند گفتند در ميان ما زن و مردي با هم
مرتكب عمل زنا شده اند ،رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم فرمود :آیا در تورات در مورد رجم چيزي دارید؟ گفتند :بله آنها را
رسوا میكنيم و تازیانه میزنيم .عبداهلل بن سالم فرمود :دروغ گفتيد ،واقعاً در تورات حكم رجم وجود دارد .پس توراتی را
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اما كتابهاي شيعه میگویند ائمه با حكم و شریعت آل داود و براي صاحب هر دینی با كتاب خودشان حكم میكنند ،ایا این

آوردند و آن را گشودند ،یكی از آنها دستش را روي آیهي رجم گذاشت تا دیده نشود ،قبل و بعد از آن را قرائت نمود و
عبداهلل بن سالم گفت :دستت را بلند كن ،وقتی دستش را بلند كرد دیدند آیهي رجم آنجا است ،هر دو گفتند :راست گفت
اي محمد! پس رسول خدا فرمان داد آنها را رجم كردند»)]02[(.
اهل علم میگویند :فرمودهي رسول خدا صلی اهلل عليه و سلم كه فرمود« :ایا در تورات در مورد رجم چيزي دارید؟» احتمال
دارد با وحی خدا فهميده باشد كه حكم رجم در تورات ثابت باشد بنابر شریعت آن ..و احتمال دارد با خبر عبداهلل بن سالم
(كه قبل از اسالم آوردن از علماي یهود بود) و دیگر افرادي از علماي یهود فهميده باشد ،و این احتمال هم دارد كه به
عنوان استعالم از آنها سؤال كرده باشد ،سپس جهت صحت جواب آنها از خداوند متعال استعالم كرده باشد»)]01[(.
اما این احتمال را ذكر نكردهاند كه نزد او تورات بوده باشد و این ادعا از بدعتهاي شيعه است ...و اگر آنگونه بود كه
كتابهاي شيعه ادعا كردهاند تورات خود را آشكار میكرد و دستور نمیداد تورات خودشان را بياورند و یا اینكه آن را از علی
درخواست میكرد.
مسألهي دیگر اینكه شيعه گمان میكنند كتابهاي آسمانی دیگري نيز كه نزد ائمه هستند دست تحریف و تبدیل به آنها
راه نيافته ،در حالی كه خداوند متعال براي ما بيان فرموده كه كلمات را از جاهاى خود دگرگون مىكنند و فرمود :سهم و
نصيبی را كه به آن ها یادآوري شده بودند فراموش كردند و نصيبی از كتاب را به این علت به آنها داده شده بود چون
قسمت دیگر را فراموش و ضایع كردند.
وقتی كه امت قرآن از امّی بودن و بی سوادي بيرون آمدند و با تاریخ اهل كتاب آشنا شدند برایشان آشكار شد كه یهود
توراتی را كه موسی نوشته از دست دادهاند و دیگر آنرا نيافتهاند ،بلكه تنها برخی از علما قسمتی از آنچه را كه حفظ كرده
بودند برایشان نوشتند كه آميختهاي از تورات و غيرآن است ،و توراتی هم كه در دست دارند بيانگر این نكته
میباشد)]00[(.
اما در مورد انجيلها مسأله از تورات هم آشفتهتر است ،و نسخههاي زبور برخی با برخی دیگر در بسياري از الفاظ و معانی
مخالفت دارند و اگر كسی به آنها بنگرد ،میفهمد كه بسياري از آن دروغ است و به نام داود عليه السالم جعل
نمودهاند)]01[(.
ما در صدد بررسی وتحقيق و شرح این موضوع نيستيم ،بلكه تنها به منظور اشاره به نتایج بررسیهاي صورت گرفته در
مورد كتابهاي سابق قلم به دست گرفتهایم كه بيانگر این است هيچ كتابی برحالت زمان نازل شدن باقی نمانده و تحریف
بدان راه یافته است .. .،اما كتابهاي شيعه مدعی هستند ائمه كتابهاي آسمانی قدیمی را بدون تحریف و تغيير در دست
دارند ...اگر چنين بود كه میگویند بر ائمه واجب بود جهت امر به معروف و نهی از منكر در برابر اهل كتاب قيام كنند تا
آنها را به حق برگردانند ،و براي اینكه اخباري را اعالم میكردند كه در آن كتابها ذكر شده بود و آنان آنرا پنهان
كرده اند ،امثال ظهور و رسالت پيامبر اسالم صلی اهلل عليه و سلم و واجب بودن پيروي از او كه در آن صورت قسمت عمدة
یهود و نصاري از كفر برمیگشتند ونقل این امر مشهور میشد.
یافت میشوند؟ هدف از وجود آنها نزد ائمه چيست؟ ایا براي اینكه شریعت اسالم را با آنها تكميل كنند؟! .پس چرا با
آنها برتحریف كتابهاي یهود وترسایان استدالل نمیكنند و عليه آنها اقامهي حجت نمیكنند؟
این سؤالهایی هستند كه جواب قانع كنندهاي براي آنها یافت نمیشود ،چون مبناي آن جوابها افسانههاي بیاساس و
بدون حقيقت هستند .. .،و این ادعا از قومی كه براي ائمه همه چيز را ادعا میكنند جاي تعجب نيست بلكه تعجب این
است كه در دنياي امروز كسی پيدا شود این خرافات وافسانهها را باور كند.
براي همين است كه شيعه در مورد همهي كتابهاي سرّي ومصحفهاي آسمانی و ميراثهاي انبياء و...میگویند :قرارگاه و
محل اینها پيش مهدي منتظر موهوم و خيالی است )]01[( ،بنابراین پيروان آنها پيوسته به آن سراب فریبندهي
اسطورهاي دل بستهاند.
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ممكن است كسی كه این ادعا را میشنود ،سؤال كند :این كتابهاي آسمانی كجا هستند ،در چه مكانی و پيش چه كسی

تاليف :دكتر ناصر بن عبداهلل بن علی القفاري
به نقل از كتاب :نقد و بررسى اصول و پایههاى مذهب شيعه دوازده امامى
مصدر :سایت نوار اسالم
IslamTape.Com
پانوشتها:
([)]1ـ اصول الكافی.002/1 ،
مصدر :سایت مهتدون www.Mohtadoon.com

([)]0ـ بحارااالنوار.162/08 ،
([)]1ـ اصول كافی( ،همراه با شرح جامع مازندرانی) .155/5
([)]1ـ اصول كافی (همراه با شرح جامع مازندرانی).151/5 ،
([)]5ـ اصول كافی (همراه با شرح جامع مازندرانی).151/5 ،
([)]8ـ بحاراالنوار.166-162/08 ،
([)]2ـ اصول كافی.112/1 ،
([)]6ـ شرح جامع/نوشته ي مازندرانی.166/5 ،
([)]6ـ اصول كافی (همراه باشرح جامع) ،156/5 ،بحاراالنوار ،160 ،161/08 ،و كتاب التوحيد صدوق ،ص.066-068
([)]12ـ اصول كافی.166/1 ،
([)]11ـ اصول كافی166/1 ،به بعد.
([)]10ـ شعرانی/تعاليق علميه( ،شرح كافی مازندرانی).161/8 ،
([)]11ـ این روایت دربحار االنوار ،162/08 ،به بعد و  ،118/12به بعد یافت میشوند.
([)]11ـ بحار االنوار.112/12 ،
([)]15ـ بحار.160/108 ،
([)]18ـ .160/08
([)]12ـ شرح الطحاویه ،ص.511
([)]16ـ مجموع فتاواي شيخ االسالم ،118/1 ،شرح الطحاویه ،ص.511
([)]16ـ تفسير طبري 086-086/8 ،و مجموع فتاوي شيخ االسالم.016/16 ،
جاي دیگر ،و مسلم هم با این معنا روایت كرده ،كتاب الحدود باب رجم یهودیين ،1561 ،ح ،1118و ابن ماجه در حدود
باب رجم یهودي ویهودیة ،655-651/0 ،ح ،0556و مالک در الموطأ ،كتاب الحدود باب ماجاء فی الرجم 616/0 ،و امام
احمد ،5/0 ،و شافعی در الرسالة ،فقره ،860با تحقيق احمد شاكر.
([)]01ـ الباجی/المتقی ،111/2 ،فتح الباري ،186/10 ،عون المعبود.111/10 ،
([)]00ـ تفسير المنار.168/1 ،
([)]01ـ ابن تيميه /دقایق التفسير.65/1 ،
([)]01ـ اصول الكافی.001/1 ،
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([)]02ـ بخاري كتاب المناقب باب فرموده خدا {ىعْرِفُونَهُ كَمَا ىعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ :}...بقره ،181/8 ،118/ح ،1815و در چند

بيان كذب رافضی در مورد موقف علی رضی اهلل عنه در غزوه احد
ابن مطهر الحلى رافضی می گوید :در جنگ احد زمانی كه همه آنها جز علی بن ابی طالب شكست خوردند عده بسيار كمی
از آنها به سوي پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم بازگشتند .اولين آنها عاصم بن ثابت ،ابودجانه و سهل بن حنيف بودند و
عثمان پس از سه روز بازگشت .پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم به او [علی] گفت :تو به تنهایی مقاومت كردي .جبرئيل در
حالی كه به آسمان صعود میكرد گفت:
ال فتى إالَّ على
ال سيف إالَّ ذوالفقار
و در این جنگ بيشتر مشركان را به قتل رساند و به وسيله او فتح به دست آمد .قيس بن سعد روایت میكند :از علی
شنيدم كه میگفت :در جنگ احد ( )18ضربه بر من وارد شد كه به وسيله چهارتاي آنها بر روي زمين افتادم مردي زیباروي
و خوش برخورد و خوشبو به سویم آمد و دستم را گرفت و مرا بلند كرد .سپس گفت :به سوي آنها برو و با آنها در راه
اطاعت از خداوند و پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم بجنگ كه آن دو از تو راضی و خوشنودند .علی میگوید :به سوي پيامبر
صلی اهلل عليه و آله و سلم رفتم و جریان را براى او تعریف كردم .پرسيد :اي علی! آیا آن مرد را نشناختی؟ گفتم :نه! اما
كسی شبيه دحيه كلبی (یكی از یاران پيامبر ص) بود .پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم فرمود :اي علی خداوند به تو
خوشبختی و سعادت دهد .او جبرئيل بود.
در پاسخ میگوئيم :این مطلب در ميان دروغهاي فراوانی كه جز براي كسی كه اسالم را به خوبی نمیشناسد مشخص و
آشكار نيستند .گویی او با این خرافات افرادي را مورد خطاب قرار میدهد كه از آنچه در غزوات میگذشت اطالع ندارند.
او میگوید :علی در این جنگ اكثر مشركان را كشت و به وسيله او فتح به دست آمد.
در پاسخ باید گفت :نادانی آفت دروغ است .آیا در این جنگ فتحی به دست آمد؟ قطعاً خير .بلكه در آغاز امر مسلمانان در
برابر دشمن شكست خوردند و پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم گروهی تيرانداز را مأمور مراقبت از دره ميان كوههاي اُحد
كرده بود و دستور داده بود همانجا بمانند و مسلمانان چه پيروز شوند یا شكست بخورند از جاي خود پایين نيایند .زمانيكه
در آغاز امر مشركان شكست خوردند ،برخی از آنان فریاد زدند .دوستان غنيمتها را از دست ندهيد .عبداهلل بن جبير
فرماندهشان آنها را از این كار نهی كرد .اما آنها به سخن او گوش ندادند و دشمن بر آنها عبور كرد .در آن زمان فرمانده
مشركان خالد بن وليد بود .او پشت سر به آنها رسيد .شيطان فریاد زد :محمد كشته شد .در آن روز تقریباً ( )22مسلمان
كشته شدند و جز ( ) 10تن كه ابوبكر و عمر در ميانشان بودند كسی پيرامون پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم باقی نماند.
ابوسفيان از كوه باال رفت و گفت :آیا محمد در ميان شماست؟ این حدیث در صحيحين آمده است و لفظ آن در صفحات
پيشين گذشت .آن روز ،امتحان و آزمایش دشواري بود .دشمن با پيروزي بازگشت ،پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم
مسلمانان را براي تعقيب آنها فرستاد.
گفته می شود آیه زیر درباره آنها نازل شده است كه خداوند متعال فرموده است{:الَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا
«آنها كه دعوت خدا و پيامبر صلی اهلل عليه و آله و سلم را ،پس از آن همه جراحاتى كه به ایشان رسيد ،اجابت كردند; (و
هنوز زخمهاى ميدان احد التيام نيافته بود ،به سوى ميدان «حمرار االسد» حركت نمودند;) براى كسانى از آنها ،كه نيكى
كردند و تقوا پيش گرفتند ،پاداش بزرگى است».
از ج مله این افراد ابوبكر و عمر بودند .عایشه خطاب به ابن زبير گفت :پدرت (زبير) و جدت (ابوبكر) در ميان آنها بودند .در
آن روز جز تعداد اندكی از مشركان كشته نشدند .دشمن میخواست پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم را به قتل برساند .از
جمله كسانی كه در آن روز از او بسيار دفاع كرد ،سعد بن ابیوقاص رضی اهلل عنه بود او در دفاع از او تيراندازي میكرد.
پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم به او میفرمود :تير بينداز پدر و مادرم به فدایت باد!
در صحيحين از سعد روایت شده است كه گفت :پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم در آن روز به من میفرمود :پدر و مادرم
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أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ((} )120آل عمران.)120 :

فدایت باد .سعد كسی بود كه دعایش مستجاب میشد و تيرش به هدف اصابت میكرد .از جمله همراهان پيامبر صلی اهلل
عليه و آله وسلم در آنجا ابوطلحه انصاري بود كه تيرانداز ماهري بود .همچنين طلحه بن عبيداهلل كه خودش را در برابر
ضربه مشركان كه به سوي پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم اصابت میكرد قرار داد در نتيجه دستش فلج شد .پيامبر صلی
اهلل عليه و آله وسلم دو زره پوشيده بود و در دفاع از او یک نفر از مسلمانان كشته شد.
ابن اسحاق در (السيره النبویه) درباره كسانی كه از پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم دفاع میكردند مینویسد :ابودجانه
رضی اهلل عنه خودش را به عنوان سپر پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم قرار داده بود .در حالی كه بر روي پيامبر صلی اهلل
عليه و آله وسلم خم شده بود تير به او اصابت میكرد .تا اینكه تيرهاي زیادي به او اصابت كرد .سعد بن ابیوقاص رضی
اهلل عنه در دفاع از پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم تيراندازي میكرد .سعد میگوید :پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم در
حالی دیدم كه به من تير میداد و میفرمود« :پدر و مادرم فدایت باد تير بينداز!» حتی تيري را كه نوک نداشت به من
میداد و میفرمود :بينداز!
هنگام ی كه مشركان پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم را محاصره كردند ،فرمود :آیا كسی جانش را به ما میفروشد؟ زیاد بن
سكن یا پسرش عماره به همراه پنج تن از انصار برخاستند و یک یک از پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم دفاع میكردند تا
اینكه همگی كشته شدند ،تا اینكه آخرین فردشان كه زیاد یا عماره بود ،با مشركان جنگيد تا اینكه زخمها او را از پا
درآورد .سپس گروهی از مسلمانان برگشتند و ایشان را از دست مشركان نجات دادند.
پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم فرمود :او را به من نزدیک كنيد .جسدش را براي ایشان آوردند .رسول خدا صلی اهلل عليه
و آله و سلم سر او را روي زانوي مباركش گذاشت .او در حالی از دنيا رفت كه سرش بر روي زانوي رسول خدا صلی اهلل
عليه و آله و سلم بود[.]1
میگوید :عاصم بن عمر بن قتاده روایت می كند كه پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم آنقدر با كمانش تير انداخت تا اینكه
كمان شك ست .قتاده بن نعمان آنرا گرفت .و كمان نزد او ماند .تا اینكه تيري به چشم قتاده اصابت كرد ،چشمش از حدقه
در آمد و بر روي گونههاش افتاد .عاصم بن عمر بن قتاده میگوید :پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم آن را با دست مباركش
در حدقه قرارداد و چشمش خوب شد و این چشم بهتر از چشم دیگرش بود.
ابوبكر ،عمر و علی از جمله كسانی نبودند كه به دفاع از پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم پرداختند .بلكه آنها به جنگيدن به
مشركان در قسمتهاي دیگر معركه مشغول بودند ،پيشانی مبارک پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم در این جنگ زخمی شد.
اما علی در این جنگ زخمی نشد .در پاسخ این ادعاي او كه میگوید« :علی گفته است :در جنگ اُحد ( )18ضربه به من
اصابت كرد كه بر اثر ( )1تا از آنها بر روي زمين افتادم» .باید گفت :این سخن دروغ بستن به علی است .این حدیث در
كتابهاي مشهور نزد علما ذكر نشده است .پس اسناد آن كجاست؟ كدام عالم آن را صحيح دانسته است؟ و در كداميک از
كتابهایی كه نقل از آنها مورد اعتماد است ،روایت شده است؟ بلكه آنكه زخمی شد پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم و
بسياري از یاران ایشان بودند.
زره اش را از آب پر كرد و آن را براي رسول خدا صلی اهلل عليه و آله و سلم آورد تا از آن بنوشد .پيامبر از آن بویی را
استشمام كرد و در نتيجه آن را ننوشيد و خون را از چهرهاش پاک كرد و آ نرا روي سرش ریخت و فرمود« :خشم خداوند
بر كسانی فزونی باد كه چهره پيامبرش را خونين كردند».
و ادعاي او مبنی بر اینكه عثمان پس از سه روز بازگشت دروغ دیگري است.
این سخن او كه گفت :جبرئيل در حال رفتن به آسمان میگفت:
ال فتى إالَّ على
ال سيف إالَّ ذوالفقار
به اتفاق همه مردم دروغ است .ذوالفقار شمشير علی نبود .بلكه شمشير ابوجهل بود كه مسلمانان در روز بدر آن را به
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ابن اسحاق میگوید :زمانی كه پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم به دهانه دره رسيد ،علی بن ابی طالب خارج شد تا اینكه

غنيمت گرفته بودند .امام احمد ،ترمذي و ابن ماجه از ابن عباس روایت كردهاند :پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم در جنگ
بدر شمشير ذوالفقار را بر كمرش بست و در جنگ اُحد درباره آن خوابی دید و فرمود :در خواب در شمشيرم (ذوالفقار)
شكافی دیدم .آن را به شكاف ميان شما تعبير كردم .دیدم كه قوچی را ردیف كردهام .آن را به قهرمان سپاه تأویل كردم.
دیدم كه زرهام همچون دژي شده است .آن را به مدینه تأویل و تعبير كردم همچنين دیدم گاوي ذبح میشود .قسم به خدا
دیدن گاو در خواب خير است»[.]0
آنچه پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم فرموده بود تحقق پيدا كرد.
این دروغ گفته شده درباره ذوالفقار همانند دروغ برخی از نادانان است كه ادعا میكنند چنانچه اینگونه یا آنگونه به وسيله
آن به دشمن ضربه وارد میكردند ،طول آن به اندازه یک ذراع بلند میشد .این امري است كه علما نيک میدانند كه این
امر نه براي شمشير علی و نه دیگران هرگز ممكن نيست و چنين چيزي روي نداده است .چنانچه شمشير او بلند میشد در
جنگ صفين طول آن را افزایش میداد.
([ )]1نگا :مختصر السيرة ،ابن هشام.61-62/1 ،
([ )]0نگا :سنن ابن ماجه ،)616/0( ،ومسند 82-88/1(،و  ،)151ومختصر السيرة.)88-82/1( ،
به نقل از:
مختصر منهاج السنة ،تاليف :شيخ اإلسالم ابو العباس احمد بن تيميه ،اختصار  :الشيخ عبداهلل بن محمد الغنيمان (استاد
تحصيالت عالی دانشگاه اسالمی مدینه منوره) ،و مدرس در مسجد نبوي شریف ،ترجمه :إسحاق دبيرى
مصدر :سایت دایرة المعارف شبكه اسالمی www.Islamwebpedia.com
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سياســت
غنایم حاصل از مداخله ي نظامی فرانسه در كشور مالی :اورانيوم ،طال ،الماس و نفت
نوشته :ریدریک كوروازیه ( ،) Frédéric Courvoisierروزنامه نگار مستقل فرانسوي
مشاركت نيروهاي فرانسوي در مالی بالغ بر  122هزار یورو (بيش از نيم ميليون دالر) در طول یک روز هزینه داشته است.
این هزینه ها با افزایش نيروهاي اعزامی به مالی در حال افزایش نيز می باشد.
آنچه مایه ي تعجب است اینكه وزیر دفاع فرانسه ،جا ایو لو درایان ،از این مداخله ي نظامی بر مبناي آنكه "فرانسه در
حالت جنگ با تروریسم" می باشد  ،و البته این یک اصطالح بی معنا و پوچ است ،دفاع می كند .موضوعی كه همچنين در
ده سال جنگ اخير در افغانستان كه بيش از  0،122ميليارد دالر خرج داشته ،نيز به خوبی نمایان است.
كشمكش افغانستان نه تنها سودي براي نيروهاي نظامی متحد حاضر در
افغانستان نداشته كه به نفع طالبان نيز بوده است .به طوریكه كارشناسان باالتفاق
معتقد هستند كه حكومت دست نشانده ي آمریكا ،كرزاي  ،بالفاصله بعد از خروج
نيروهاي حارجی از افغانستان از هم پاشيده و بعد از آن طالبان بازگشته و تسلط
كامل بر افغانستان خواهند داشت.
در آینده به طور مفصل تر بيان خواهيم داشت كه چرا این مداخله ي نظامی فرانسه
جز با شكست در جبهه هاي عملياتی به عالوه ي عواقب وخيم دیگر در خاک
فرانسه مواجه نخواهد شد .اما در این مقاله تنها بر دالیل حقيقی این جنگ تمركز
می كنم ،چيزي كه حكومت اوالند ،رئيس جمهور فرانسه ،آن را درنخواهد یافت.
فرانسه شاهد رشد بسيار زیاد آمار بيكاري است .بنابه گفته ي وزیر كار فرانسه،
نسبت بيكاران حدود  %12از نيروهاي داراي توان كار می باشد كه نزدیک به سه ميليون نفر را شامل می شود .اما اگر به
آمارهاي غير رسمی مراجعه شود ،خواهيم دید كه بيش از  5ميليون نفر بيكار در فرانسه وجود دارد.
كارگردان سينما ،دیوید برنشتاین ،به تازگی فيلم مستندي با عنوان "فرانسه :بيكاران نامرئی" را تهيه نموده كه در آن به
آمارهایی خيلی بيش از آنچه به صورت رسمی اعالم شده اشاره گشته است .این تعداد در حقيقت  %12از شهروندان
فرانسوي قادر به كار را شامل می شود .عالوه بر آن ،پيش بينی آمار مشاغل حاكی از افزایش آمار بيكاري در جریان سال
 0211بوده و نشان می دهد كه  162هزار بيكار دیگر یعنی روزانه  522بيكار به این عده افزوده می شود.
وضعيت اقتصادي فرانسه نشان از یک بحران بزرگ می دهد .به خصوص اگر توجه شود كه فرانسه در نه ماه ابتداي سال
 0210در منطقه ي یورو بدترین وضعيت را داشته (الزم است براي دست یافتن به نتيجه ي نهایی در پایان سال كمی
همچنين توجه به ناتوانی این كشور در ایجاد تعادل مالی و جبران كسري بودجه به ميزان  80,5ميليارد یورو ،در حالی كه
در همان دوره كشور آلمان توانست  111,2ميليارد یورو سود داشته باشد.
در چنين وضعيت رو به ورشكستگی ،بسيار سخت است باور كردن این موضوع كه فرانسه بدونداشتن اهداف اقتصادي
معين و مشحص كه در پی تحقق آن ها می باشد ،جنگی را عليه مالی راه می اندازد.
* ذخایر طال در مالی :یک سوم از بيش ترین معادن طالي قاره ي آفریقا بواسطه ي اكتشافات فراوان اخير در این كشور
وجود دارند.
بر همگان معلوم است كه كشور مالی از زمان امپراطوري بزرگ مالی داراي ذخایر عظيم طال بوده است .از زمان عزیمت
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صبر كنيم).

امپراطور مالی ،كانكو موسی ،به سفر حج و مكه ي مكرمه كه در قافله اش بيش از ده تن طال وجود داشت! این به خاطر
وجود معادن طال از صدها سال پيش در این كشور بود.
كشور مالی در حال حاضر هفت معدن طالي در حال بهره برداري دارد ،از جمله :معدن هاي  Morilaو  Kalanaدر جنوب
مالی و نيز  Sadiola Louloو  Yatelaدر غرب مالی ،گذشته از معادنی كه به تازگی دوباره شروع به بهره برداري از آن ها
شده است ،مانند Syama :و  .Tabakotoاز بين پروژه هاي قدیمی تر در اكتشاف طال می توان اشاره كرد به،Kofi :
 ،Banankoro ،Gounkoto Komana ،Kodieranو.Nampala Kobada
* اورانيوم :دالیل قانع كننده براي جستجو و اكتشاف آن وجود دارد.
در حال حاضر عمليات اكتشاف اورانيوم توسط شركت هاي مختلف به دنبال نشانه هاي آشكار از وجود ذخایر عظيم
اورانيوم در مالی ،در جریان می باشد .وجود اورانيوم در منطقه ي  Faleكه مساحتی قریب  152كيلومتر مربع را اشغال
كرده و به سمت شمال گينه كشيده شده ،پيش بينی شده است .پيش بينی هاي اوليه به وجود حدود  5222تن اورانيوم در
این منطقه داللت دارند.
همچنين پروژه ي "كيدال" در شمال شرق مالی كه در مساحتی بيش از  16،612كيلومترمربع در جریان می باشد و پروژه
ي بزرگی است كه منطقه ي جغرافيایی گسترده اي به نام ( )L’Adrar Des Iforasرا دربرمی گيرد .عالوه بر این موارد
تخمين زده می شود كه ذخيره ي اورانيوم در منطقه ي "جاو" به  022تن بالغ گردد.
* الماس:
كشور مالی توانایی بهره برداري از دارایی هاي سنگ الماس خود را دارد :در منطقه ي مسكونی كایس ،تعداد  12كانال
الماس كشف شده و در منطقه ي مسكونی سيكاسو (واقع در جنوب مالی) ،به تازگی هشت قطعه الماس كوچک استخراج
شده است.
این موارد غير از حجم زیادي از سنگ هاي قيمتی و معادن كمياب و آهن و مواد مهم دیگر در مالی است كه هنوز از آن ها
بهره برداري به عمل نيامده است.
كشور مالی بر اساس تخمين هاي صورت گرفته بيش از دو ميليون تن ذخيره مواد خام معدنی در مناطق Djidian-
 Diamou ،Keniebaو  Balدارد .همچنين تخمين ها ذخایر بوكسيت را  1,0ميليون تن در مالی اعالم می كنند كه در
 Kita -Keniebaو  Bafing- Makanaواقع می باشد .عالوه بر آن نشانه هاي وجود منگنز در مناطق – Bafing
 Makanaو  Tondibiو Tassigaیافت شده است.
این موارد جداي از ذخایر محتمل و بسيار زیاد مس ،سنگ مرمر ،گچ ،نمک ،سرب و غيره می باشد كه بيش تر آن ها در
* احتمال وجود ذخایر نفت در مالی در حال حاضر توجه بسياري از استخراج كنندگان را به خود جلب كرده است:
جستجو و اكتشاف نفت در مالی به دهه ي هفتاد قرن پيش برمی گردد .با افزایش كلی قيمت نفت و گاز ،مالی عمليات
جستجو و اكتشاف هاي جدید و نيز امكانات توليد و صادرات نفت را سرعت بخشيده است.
پيش بينی ها اشاره می كنند كه مالی می تواند مسير مناسب و استراتژیک خوبی براي صادرات نفت و گاز در منطقه ي
جنوب صحراي بزرگ به سمت كشورهاي غربی باشد .در كنار این هميشه امكان اتصال بندر "تاودینی" به بازارهاي
اروپایی با گذشتن از الجزایر وجود دارد.
در حال حاضر بازبينی و بازخوانی اطالعات زمين شناسی و ژئوفيریكی كه پيش تر عنوان شده مورد توجه قرار گرفته است
و تمركز آن بر بنادر مهم پنجگانه در شمال كشور مالی قرار دارد.
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مناطق شمالی مالی واقع می باشند.

در ژانویه ي سال  ،0226دولت آلمان قانونی را براي استخراج نفت اصالح نمود كه دوره ي اكتشاف از  12سال به 10
سال افزایش یافت .این قانون جدید به خاطر افزایش جاذبه ي احتمال استخراج نفت ،حمل و نقل آن و بهره برداري از آن
ها در مالی می باشد.
منبع :سایت العصر – alasr.ws
مصدر :سایت نوار اسالم IslamTape.Com

نامه اي از طرف زندانيان اهل سنت خطاب به جوامع اسالمی ورسانه هاي كشورهاي
اسالمی
بسم اهلل الرحمن الرحيم
این نامه از طرف زندانيان اهل سنت خطاب به جوامع اسالمی ورسانه هاي كشورهاي اسالمی می باشد كه بنده پس از ازاد
شدن از زندان مامور به منتشر كردن ان از طرف ایشان شده ام.
طی چند سال اخير وبخصوص بعداز وقوع انقالبهاي خاورميانه ،حكومت رافضی ایران با اعمال فشار بر اهل سنت این
كشور موجبات سركوب داعيان اهل سنت رافراهم اورد وكينه وعقد خود را اشكار ساخته است وبا شكنجه كردن وزندانی
كردن جوانان اهل سنت داغ بزرگی بر پيكره مظلوم اهل سنت وداعيان حق وحافظان عرض اصحاب واهل بيت پيامبر صلی
اهلل عليه وسلم نهاده است به طوري كه به خاطر شكست سياستهاي خصمانه اش نسبت به اهل سنت در سوریه
وكشورهاي منطقه در صدد انتقام بر امده ودرسایه غفلت مطبوعات جهانی به طور سري دست به اعدامهاي گسترده
جوانان اهل سنت زده است ودر همين راستا اخيرا شش نفر از داعيان وحافظان قران اهل سنت را در زندان قزل حصار
دریک روز به شهادت رساند وهم چنين در محكمه هاي تشریفاتی وزارت اطالعات حكم اعدام عده زیاد دیگري را صادر
كرده است وكما كان با دستگيریهاي پی در پی داعيان وجوانان اهل سنت زندانهاي خود را مملوءاز قشر اهل سنت كرده
است وبخصوص زندانهاي مركزي همچون رجاي شهررا محلی براي شكنجه وسركوب واعدام مبلغان اهل سنت قرارداده
است وما جمعيت مظلوم وزندانی اهل سنت از تمام نهادهاي اسالمی خواستار كمک وجلوگيري از اعدامهاي جوانان مبلغان
اهل سنت هستيم وهمچنين خواستار ازادي زندانيان مذهبی اهل سنت وپایان سركوب وشكنجه هستيم.
مصدر :سایت نوار اسالم IslamTape.Com

سنى نيوز :مردم ،اگر انقالب نمی شد ،به خدا نزدیكتر بودند .و یعنی :انقالب مردم را از خدا راند و مردم را به سمت نفرتی
ناگزیر از مقدسات و مذهب هدایت كرد و آنچه را كه باقی گذاشت پوسته اي آذین شده به شعارهاي پوک و سطحیِ
مذهبی است.
به هياهوي مداحان و مرثيه خوانان و روضه خوانان و پيدا شدن هفده هزار امامزاده ي تازه تأسيس دقت كنيد!
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اي كاش انقالب نمی كردیم!

گفتن این “اي كاش” براي همچو منی بسيار ناگوار
است .اما می گویم براي آنانی كه درپی انقالبند.
معتقدم :دگرگونی هاي ناگهانی – بی آنكه از رشد و
پختگیِ جمعی بهره مند باشند – هدردهنده ي سرمایه
هاي ملی اند .این دگرگونی هاي ناگهانی ،هم جمعيت
نخبگان و شایستگان را از پا درمی آورند و به حاشيه
می برند ،و هم اندوخته هاي ملی و مالی كشور را ضایع
می كنند.
براستی اگر در سال پنجاه و هفت انقالب نمی كردیم،
اكنون – در سال نود و یک شمسی – در كدام نقطه و
در كجا ایستاده بودیم؟
 – 1اگر انقالب نكرده بودیم ،امروز حداقل پنج نيروگاه هسته ايِ پيشرفته در پنج نقطه از كشورمان دایر بود .این نيروگاهها
با آنكه پيمانكارانشان آلمانی ها و ژاپنی ها بودند ،عالوه بر تأمين برق ،سطح علمی ما را خواه ناخواه ارتقا می بخشودند .و
همچنين سطح مشاغل حرفه اي و علمیِ متخصصين ما را ،و مرتبتِ جهانیِ اندیشمندان ما را.
 – 0اگر انقالب نشده بود ،امروز وزنِ علمیِ دانشگاههاي ما در مقایسه با دانشگاههاي مطرح خاورميانه و حتی شرق آسيا،
از رتبه و اعتبار قابل اعتنایی برخوردار بود .همچنانكه ميانگين سطح علمی دانشگاههاي تهران و شریف (آریامهر) و شيراز
و اصفهان و مشهد و تبریزدر سال پنجاه و شش بسيار فراتر از سطح علمی دانشگاههاي مطرح منطقه بود.
 – 1اگر انقالب نكرده بودیم ،امروزه ظهور چند بچندِ شخصيت هاي برجسته و نام آور ایرانی در زمينه هاي علمی و
فرهنگی و اقتصادي و هنري ،نام ایران را در اذهان مردمان جهان با احترام و تواضع همراه كرده بود .همچنانكه در این
سی و سه سال ،ما انقالب كرده ها ،عمدتاً از تربيت شدگان و فراورده هاي علمی و تخصصیِ رژیم گذشته در اغلب زمينه
ها سود برده ایم و بر سر جهانيان منت نهاده و فخر باریده ایم .حتی روحانيان انقالب كرده ي ما نيز تربيت شده در فرهنگ
آن دوره بوده اند و از همان فرهنگ بهره ها داشته اند .بهره اي كه در این سالها هرگز نصيب كسی نشد .آزادي را می
گویم .با همه ي كمبودهایش در آن دوره .و چيزي كه نيست در این دوره.
 – 1اگر انقالب سال پنجاه و هفت صورت نمی پذیرفت ،سطح صنعتِ ما با عنایت به شتابی كه تا سال پنجاه و هفت گرفته
بود ،ایران را در تراز كشورهایی چون كره ي جنوبی ،و حتماً برتر از تركيه ي فعلی قرار می داد .در سالهاي پس از انقالب،
ما غيرمنصفانه كيفيتِ صنعتِ پيشين را بسيار كوفتيم .كه :آن صنعت ،صنعت مونتاژ بود .شما بگو اكنون چيست؟ كدام
صنعت است كه استعدادها را برنياورد و راه هاي ناگشوده را پيش روي نياورد؟ انقالب اسالمی ،مردان و زنان كارآمد خود را
از كجا آورد؟ مگر نه این كه همگانشان درس آموخته و كارآزموده ي همان دوران بودند؟
تغيير چهره داده بود .تجربه هاي ناشی از قدمت صنعت نفت در ایران ،و ظهور صنعت نوپاي پتروشيمی در این اواخر ،می
رفت كه ایران را ابتدا در منطقه و بعد در كل دنيا ،در تراز یكی از قطب هاي مسلمِ استخراج و توليد فراورده هاي نفتی قرار
دهد.
 – 8اگر انقالب نمی شد صنایع نظامی ما با همه ي وابستگی اش به آمریكا ،كيفيت مطلوب تري می داشت .حداقل این كه
از صنایع كم كيفيت چينی و كره اي (شمالی) برتر بود .با كارشناسانی كه همان صنایع را پشتيبانی می كردند .و با این
ترجيح كه :مشكل قطعات یدكی نيز نمی داشتيم .هم درصنایع نظامی وهم درسایرصنایع .شاید بصورت ظاهر من خيلی بی
رگ و بی غيرت شده ام كه وابستگی به حضورخارجيان را نوعی برتري نسبت به وضعيت موجود می دانم .اما كدام
استقالل؟ شما بگو استعماریعنی چه؟ این بالیی كه روسها برسرما باریده اند مگرآیا استعمارنيست؟ مگر روسها ما را كم
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 – 5اگر انقالب نمی شد ،امروزه كشور ما در بخش صنعت نفت و صنعت پتروشيمی ،به یكی از قطب هاي محوريِ جهان

دوشيده اند وچيزي دركاسه ي گدایی وبی كياستی ما ننهاده اند؟ در این سالها ما عمدتاً بر بومی سازي تكنولوژي تأكيد
كرده ایم و البد به توفيقاتی نيز نائل آمده ایم .شما بفرما من چگونه نخندم به این عبارتِ بی نواي “بومی سازي دانش
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هسته اي”؟
 – 2اگر انقالب نمی كردیم ،آبادانی و رفاه عمومی و رونق اقتصادي حتماً بسيار مطلوب تر از امروز بود .به دالیلی كه
برشمردم .تجلی سرمایه و كار و علم و فرهنگ و هنر ،حتماً به معيشت و امنيت و رفاه و رشد می انجامد.
 –6اگر انقالب نمی شد ،روحانيان و اساساً نظام حوزه ها حتماً از امروز مقبول تر و با آبروتر بودند .چرا كه روحانيت ،در
تمام دوره ي پنجاه ساله ي پهلوي ،عالوه بر ساماندهی مراتب مذهبی مردم ،نقش ناظر منتقدي را داشت كه در سمت
مردم قرارگرفته بود و حاكميت باید مراعات همان مردم را – و به تبع مردم مراعات روحانيت را – می كرد .اگرانقالب نمی
كردیم ،براي نخستين بار دست روحانيان درتاریخ به خون مردم آلوده نمی شد .وساحتِ آنان به دزدي ودروغ ،وترویج
ریاكاري وبرآوردن آدمهاي كودن نمی آلود .واین البته خسارت كمی نيست .روحانی وآدم كشی؟ به عكس ها وفيلمهاي
خلخالی ازیكسووچهره ي فالحيان وحسينيان ازدیگرسوي بنگرید!
 – 6انقالب اگر نشده بود ،خدا و اسالم و قرآن ،و پيامبران و امامان و كل مقدسات از امروز خواستنی تر و عميق تر و
دلنشين تر بودند .بهمين خاطر ،سطح ایمان و ادب و فرهنگ مردم نيز بسيار فراتر از امروز بود .یعنی مردم ،اگر انقالب
نمی شد ،به خدا نزدیكتر بودند .و یعنی :انقالب مردم را از خدا راند و مردم را به سمت نفرتی ناگزیر از مقدسات و مذهب
هدایت كرد و آنچه را كه باقی گذاشت پوسته اي پوک و آذین شده به شعارهاي پوک و سطحیِ مذهبی است .به هياهوي
مداحان و مرثيه خوانان و روضه خوانان و پيدا شدن هفده هزار امامزاده ي تازه تأسيس دقت كنيد!
 – 12اگر انقالب نمی شد ،رفته رفته در سایه ي فهم وخواست مردم ميزان اقتدار رژیم سلطنتی از یكسوي و ميزان
وابستگی و سرسپردگی اش به اجانب از سوي دیگر كم رنگتر می شد و حتی به حداقل می رسيد .و قانون و اجراي قانون
سال به سال مظهریت بيشتري می یافت .درست برخالف رویه اي كه در این سی و چهار سال باعث شده ما به معبري از
نقطه ي آغازین یک جامعه ي مدنی نيز ورود نكنيم .در یک قلم به زبونی و خفت نمایندگان مجلس دقيق شوید .كجاست
“مدرّس”ي كه در زمان رضا شاه به تجلی درآمد و از اقتدار او نهراسيد؟ و در قلم بعدي به خميرگونگی دستگاه قضا بنگرید!
 – 11اگر انقالب نمی شد ،جنگی درنمی گرفت و بهترین و صادق ترین و قانع ترین جوانان ما شهيد و مجروح نمی شدند
و سالها به اسارت نمی رفتند و امروز صحيح و سالم در كنار ما بودند و همانها شتاب رشد كشورشان را صد چندان می
كردند.
 – 10اگر انقالب نشده بود ،امروز حجاب بانوان از اعتباربيشتري بهره داشت .چرا كه آزاد بود و اختياري .و حتماً حرمت و
احترام فراوان تري نيز داشت .برخالف امروز كه متأسفانه با خدشه ي اجبارِ حاكميت ،آسيب بسيار دیده است.
 – 11اگر انقالب نمی شد ،حتماً خداي خوب به ما لبخند بيشتري می زد .و راههاي كشف نشده را پيش پاي ما می گشود.
برخالف امروز كه ما او را به خاک انداخته ایم و از جانب او براي خود او و مردم بی پناه و گرفتار این سرزمين تعيين تكليف
می كنيم.
و اما سخن پایانیِ من :افسوس كه ما انقالبيون ،از نعمت عقل ،بهره ي فراوانی نداشتيم .و با انقالبی غيرضروري ،بختِ
مهيا و عنقریبِ خود را تاراندیم .جوري كه هم خود را و سرمایه هاي خود را تباه كردیم ،و هم اعتبار خدا و دین خدا را در
این ملک فروكاستيم.
محمد نوري زاد
دهم بهمن ماه سال نود و یک
منبع :وب سایت رسمی محمد نوري زاد

قيامت و زندگی پس از مرگ
مورد استهزاء قرار گرفتن اهل دوزخ از سوي اهل بهشت
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين و الصالة و السالم علی رسول اهلل و علی آله و اصحابه الی یوم الدین و اما بعد :
بعد از اینكه خداوند اهل بهشت را وارد بهشت میكند .اهل بهشت دشمنان دوزخی و كافران را ندا میدهند و می خواهند
آنها را تنبيه كنند« :وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مةا وَعَدَ رَبُّكمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ
فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَينَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» األعراف11 :
((پس از استقرار بهشتيان در بهشت ،و دوزخيان در دوزخ) بهشتيان دوزخيان را صدا میزنند كه ما آنچه را پروردگارمان
(توسّط پيغمبران) به ما وعده داده بود همه را حق یافتهایم (و به نعمت و كرامت خداي خود رسيدهایم) ،آیا شما هم آنچه را
پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتهاید (و به عقاب و عذاب خدا گرفتار آمدهاید؟) .میگویند :بلی! (همه را عين
حقيقت دیدهایم و به عقاب هولناک و عذاب دردناكی دچار آمدهایم .دریغا و فسوسا! در این هنگام ،ميان بهشت و دوزخ)
ندادهندهاي در ميانشان ندا درمیدهد كه نفرین خدا بر ستمگران باد!)
كفار در دنيا با مؤمنان خصومت داشتند و آنان را مورد استهزاء و تمسخر قرار میدادند .امروز (روز قيامت) مؤمنان انتقام می
گيرند .در شرایطی كه مؤمنان در ميان نعمت و فرش هاي ماندگار بهشت بسر میبرند ،به سوي بزهكاران نگاه میكنند و
آنها را به باد استهزاء می گيرند.
« إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِک ینظُرُونَ * تَعْرِفُ فِی وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ * یسْقَوْنَ مِن رةحِيقٍ مةخْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْک
وَفِی ذَلِک فَلْيتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ * وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ * عَينًا یشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ * إِنَّ الَّذِینَ أَجْرَمُوا كانُواْ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا
یضْحَكونَ * وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ یتَغَامَزُونَ * وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكهِينَ * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ * وَمَا أُرْسِلُوا
عَلَيهِمْ حَافِظِينَ * فَالْيوْمَ الَّذِینَ آمَنُواْ مِنَ الْكفَّارِ یضْحَكونَ * عَلَى الْأَرَائِک ینظُرُونَ * هَلْ ثُوِّبَ الْكفَّارُ مَا كانُوا یفْعَلُونَ»
المطففين. 18 - 00 :
(بیگمان نيكان در ميان انواع نعمتهاي فراوان بهشت بسر خواهند برد .بر تختهاي مجلّل (بهشتی) تكيه میزنند و (به
زیبائيها و نعمتهاي بسيار آنجا) مینگرند( .هرگاه بدیشان بنگري) خوشی و خرّمی و نشاط نعمت را در چهرههایشان
خواهی دید .به آنان از شراب زالل و خالصی داده میشود كه دست نخورده و سربسته است .مُهر و دربند آن از مشک است
(و با دست زدن بدان ،بوي عطر مشک در فضا پراكنده میشود) .مسابقهدهندگان باید براي به دست آوردن این (چنين
شراب و سایر نعمتهاي دیگر بهشت) با همدیگر مسابقه بدهند و بر یكدیگر پيشی بگيرند .آميزه آن ،تسنيم است .تسنيم
چشمهاي است كه مقرّبان (بارگاه یزدان) از آن مینوشند .گناهكاران پيوسته (در دنيا) به مؤمنان میخندیدند و ایشان را
تمسخر و عيبجوئی قرار میدادند .و هنگامی كه گناهكاران به ميان خانوادههاي خود برمیگشتند ،شادمانه باز میگشتند (و
به استهزاءها و تمسخرهایشان مباهات و افتخار میكردند! انگار با این كارها فتح عظيمیكردهاند و پيروزي مهمّی فراچنگ
آوردهاند!) .و هنگامی كه مؤمنان را (در كوچه و بازار) میدیدند ،میگفتند :اینان قطعاً گمراه و سرگشتهاند .و حال این كه
بزهكاران براي نگهبانی مؤمنان و پائيدن كردارشان فرستاده نشده بودهاند (پس به چه حقی ،و مطابق كدام منطقی بر آنان
خُرده میگرفتهاند و برخوردهاي ناجوانمردانه و سختی با ایشان میكردهاند؟!) .لذا امروز (كه روز سزا و جزاي قيامت است)
مؤمنان به كافران میخندند و ریشخندشان میكنند .بر تختهاي مجلّل (بهشتی) تكيه میزنند و (به زیبائيها و نعمتهاي
بسيار آنجا ،و به حال زار كافران)(.خطاب به دوزخيان میگویند ):آیا به كافران پاداش و سزاي كارهائی كه میكردهاند ،داده
شده است؟).
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ریشخند میكردند .و هنگامی كه مؤمنان از كنار ایشان میگذشتند ،با اشارات سر و دست و چشم و ابرو ،آنان را مورد

آري ،به خدا سوگند كفار به كيفر كردار خود رسيدند .پاداش از نوع عمل خواهد بود .مؤمن كه در باغهاي پر از نعمت بهشت
زندگی بسر میبرد ،از آن دوست و همنشين خود كه در دنيا كفر را براي او زیبا جلوه می داد و او را به این اصول گمراه
كننده دعوت میكرد ،یادآوري میكند و برادرانش درباره این همراه ناهنجار آگاه میسازد و آنها را براي نگاه كردن به سوي
آن دوست كه قرارگاهش عذاب است ،دعوت میكند .و در حالی كه عذاب سخت او را می بينند ،به نهایت نعمتهاي
خداوند كه بر وي روا داشته است پی میبرند كه خداوند چگونه او را از آن حالتی كه دوست دنيایيش بدان مبتالء است،
نجات داده است ،سپس با تنبيه و نكوهش متوجه آن همنشين میشود.
«فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یتَسَاءلُونَ * قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّی كانَ لِی قَرِینٌ * یقُولُ أَئِنَّک لَمِنْ الْمُصَدِّقِينَ * أَئِذَا مِتْنَا وَكنَّا تُرَابًا
وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِینُونَ * قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ * فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِی سَوَاء الْجَحِيمِ * قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كدتة لَتُرْدِینِ * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّی
لَكنتُ مِنَ الْمُحْضَرِینَ * أَفَمَا نَحْنُ بِمَيتِينَ * إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» الصافات- 52 :
82
(بعضی (از این افراد مخلص) رو به بعضی دیگرمیكنند و از یگدیگر میپرسند (كه حال چه احوالی دارند ،و در دنيا چه
میكردند و چه میدیدند؟!) .یكی از آنان میگوید :من همنشينی (در دنيا) داشتم (كه با من درباره دین و قوانين آسمانی
مجادله میكرد) .میگفت :آیا تو از زمره كسانی هستی كه باور میكنند (به این كه بعد از مرگ ،زندگی و رستاخيزي ،و
حساب و كتابی ،و سزا و جزائی در ميان است؟ آیا زمانی كه مُردیم و خاک و استخوان شدیم ،آیا ما مورد بازخواست (از
اعمال و اقوال خود) قرار میگيریم و سزا و جزا میبينيم؟! (سپس آن بهشتی ،رو به دوستان بهشتی خود كرده) میگوید :آیا
شما میتوانيد نگاهی (به دوزخ) بيندازید و او را بنگرید؟پس آن گاه خودش دیدهور میشود (و به دوزخ مینگرد) و او را در
وسط دوزخ میبيند .میگوید :به خدا سوگند! نزدیک بود (با نيرنگ خود) مرا پرت كنی و هالكم سازي .اگر نعمت (هدایت و
توفيق) پروردگارم (دستگيرم) نبود ،من هم (هم اینک) از احضار شدگان (در دوزخ) بودم .آیا ما دیگر نمیميریم؟! مگر
مرگ نخستينی كه داشتيم (و بعد از آن برانگيخته شدیم) و ما هرگز عذاب داده نمیشویم .این (نعمت و كرامتی كه خدا به
ما روا دیده است) واقعاً پيروزي بزرگی است (كه به دست آوردهایم ،و رستگاري سترگی است از عقاب و عذاب اخرویی كه
در دنيا از آن میترسيدیم) .براي رسيدن به چنين چيزي ،كاركنان باید كار كنند).
وصلی اهلل وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العاليمن.
دكتر عمر سليمان اشقر
منبع :كتاب "بهشت و دوزخ"؛ دكتر عمر سليمان اشقر.
مصدر :عصر اسالم www.Islamage.com

دوستش در بين سخنانش به او گفت:
نگاه تند و تيزي داري .آیا دیدن این دو مرد كه دوش به دوش هم میروند و چنان هم آوا شدهاند كه گویی یكی از آنها
دوست دارد هر آنچه در دلش است براي دیگري بيرون بریزد و آن یكی هم آرزو میكند روحش در دستانش بود تا نثار
رفيقش نماید مایهي شگفتی نيست؟
 مگر این دو نفر كيستند؟ -یک پدر و پسر .پدري مهربان و پسري قدرشناس ،آیا رابطهي بين آنها برایت شاديآور نيست؟
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مَا سَلَكَكُمْ فِی سَقَرَ

 آري به خدا ،مگر پيوندي ارزشمندتر از همدلی و همرنگی كه گواه قدردانی و شكرگزاریست وجود دارد؟ مگر انسان دراین جهان بدون فاميل و همسایه و همنشين و دوست میتواند زندگی كند؟ جز اینكه او اجتماعی آفریده شده است؟
 احساس میكنم به ارتباط مردم براساس دلسوزي و احترام متقابل و قبول تواناییهاي یكدیگر باور محكمی داري. آري. اگر شخصی ارزشها را حفظ نكرد و منكر نيكیها شد؟ مگر هركس اندک حيا و مروتی داشته باشد چنين كاري میكند؟ آري ،تو.خشم وجودش را فرا گرفت و خواست به او حملهور شود ولی به خود آمد و گفت :چرا؟
 چون تو ارزش خوبیها و بخششهاي خداوند را نمیدانی! چطور؟ مگر خداوند بزرگوار و بخشنده نيست؟ آري. مگر سزاوار سپاسگزاري و قدردانی نيست؟ آري. شكر از او باید چگونه باشد؟اندكی تأمل كرد و به فكر فرو رفت ولی به نتيجهاي نرسيد.
 نمیدانم!خجالت زده سرش را پایين انداخت و گفت:
مرا راهنمایی كن تا شكرگزار نعمتهایش باشم.
 از دو راه میتوان قدردانی و سپاسگزاري خود را نشان داد: -1از ته دل و اعماق وجودت به لطف و كرم خداوند اعتراف نمایی ،نه تنها با زبانت بلكه با بر زمين نهادن پيشانی و خوار
كردن خود در برابر او.
 -0پاسداري از آن همه بخشش و عطا ،و به كار بستن آنها در راه صحيح طوریكه موجب رضایت خداوند باشد.
 گفتههایت راست و دلنشين است ،من در حضور تو با خداوند پيمان میبندم كه تا زندهام نماز را ترک نكنم .امّا دوستگرانقدري دارم كه او هم مثل من است آیا حاضري برایش نامهاي بنویسی تا این نصایح به گوش او هم برسد؟ شاید
راهنمایی تو در او اثر گذارد و با انجام نماز رابطهاش با خداوند برقرار شود .ارزش این كار از هر چيزي بيشتر است.
 به روي دیده با عشق و احترام فراوان ،و نوشت:دوست گرانقدرم
سخن زیبایی شنيدم دوست دارم آن را به صورت جمالتی برایت بر روي كاغذ بنویسم و اميدوارم كه همان اثري كه بر من
گذاشت در تو نيز داشته باشد.
در این زمانه عدّهي زیادي نماز را ترک كردهاند و انجام آن را بيهوده و طاقتفرسا میدانند ،اگر به آنان توصيه نمایی
بهانهجویی میكنند كه كارهاي مهمتري داریم .بعضی هم عُذر میآورند كه لباسشان تمييز و مناسب نماز نيست و اگر به
منزل برگشتيم آن را عوض كرده و نماز میخوانيم .امّا در واقع دروغ میگویند! گروهی هم اعتراف به گناه كرده و اظهار
میكنند ،خداوند بزرگ و مهربان است .در این بين هم عدّهاي بیادب و هويپرست كفران نعمت كرده و نماز و نمازگزاران
را مسخره میكنند امّا باز هم خود را مسلمان مینامند ،و اگر به سوي خدا دعوت شوند میگویند :شنيدیم و عمل نمیكنيم!
﴿فَمَا لَهُمٰ عَنِ ٱلتَّذٰكِرَةِ مُعٰرِضِينَ  16كَأَنَّهُمٰ حُمُرٰ مُّسٰتَنفِرَةٰ  52فَرَّتٰ مِن قَسٰوَرَةِٰ [ ﴾51المدثر.]51 – 16 :
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سالم عليک

«چرا باید ایشان از قرآن رویگردان شوند؟ ( )16انگار آنان گورخران رمندهاي هستند ( )52گورخرانی كه از شير گریخته و
رميده باشند (.»)51
اي برادر بيا به درمان دیدگاه این گونه افراد بپردازیم و دالیلی كه باعث ترک نماز در این اشخاص میشود بررسی نمایيم.
آیا نماز خسارتی است كه انسان باید آن را بپردازد همچنانكه به اجبار باید زیر بار ماليات ناعادالنه برود؟ آیا نماز سبب
اتالف وقت است و انسان وقت اضافی ندارد تا آن را تلف نماید؟
آیا نماز قانونی ناخواسته است كه انسان محكوم به پذیرش آن باشد ،همانطور كه در حكومتهاي دیكتاتوري ناچار است
بعضی قوانين سياسی را بپذیرد؟
آیا نماز مانع آزادي كامل انسان بوده و در تقابل با آن میباشد؟
آیا نماز حكمی مباح دارد و انسان مختار به ترک یا انجام آن است و هيچ پاداش و تنبيهی در پی ندارد؟
آیا خداوند نيازمند نماز ماست؟ و بهرهي نماز براي انسان چيست؟ واگر ترک شود چه زیانی دارد؟ و آیا ...؟ و چرا ...؟
سؤالهاي زیادي در ذهن ایجاد میشود و نفس و شيطان به آنها تمایل دارند و اگر پاسخ درستی برایشان نباشد انسان
مغلوب شده و مرتكب گناهان خواهد شد و شيطان براي فریب بيشتر ظاهرشان را میآراید .و ناگاه اندیشهي فاسد وارد
ذهن شده و فرد به سوي جدال بیحاصل سوق داده میشود و باآلخره آرزوهاي دور و دراز او را به آتشی دردناک میكشانند
و حتّی خودش هم متوجه نيست .امّا اگر پاسخ درستی به آنها داده شود وانسان با درایت و تدبير گرهها را باز كند آن
پرسشها رنگ باخته و ناپدید میشوند.
مَا سَلَكَكُمْ فِی سَقَرَ
چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟!»
قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
میگویند« :ما از نمازگزاران نبودیم،
وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
و اطعام مستمند نمیكردیم،
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ
و پيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بودیم،
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّینِ
و همواره روز جزا را انكار میكردیم،
حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ
تا زمانی كه مرگ ما فرا رسيد!»
از كتاب  :چرا نماز ميخوانم نوشته ي  :عبالرئوف الحناوي

از نشانه هاي قيامت ،سپردن مسئوليت به نااهالن است
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين و الصالة و السالم علی رسول اهلل و علی آله و اصحابه الی یوم الدین و اما بعد :
گماشتن فرد نامناسب در محل و پستهاي مناسب از جمله ضوابط بسيار مهم و ارزشمندي است كه زندگی بشر بدون
رعایت آن هرگز به صالح نمیانجامد .روي این حساب مقطعهایی در تاریخ اسالمیكه مسئوليتهاي كليدي به افراد

صفحه221

مصدر :سایت تذكره www.Tazkerah.net

شایسته و با كفایت سپرده شدند از جمله مقاطع و فترات بسيار روشن و طالیی هستند كه در تاریخ امت اسالمیبه حساب
میآیند .بزرگترین مشكلی كه منجر به فساد نظام حيات بشر میگردد ،این است كه پستهاي كليدي و مسئوليتهاي
حساس به افراد بیكفایت سپرده شوند ،افرادي كه حيات و زندگی بشر را تابع هوسهاي خود قرار میدهند و ماشين
جامعه را بر اساس منافع شخصی خود به حركت در میآورند و انسانهاي شایسته كه قادر به اداره امور به نحو احسن و
افضل هستند كنار زده میشوند.
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم خبر داده است كه از جمله عالیم قيامت سپردن مسئوليت به افراد ناشایست و ناالیق است،
در صحيح بخاري از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت شده كه میگوید :رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم در مجلسی بحث
میكردند كه مرد بادیهي نشينی وارد شد و سوال كرد :قيامت كی فرا میرسد؟ رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم به سخنانش
ادامه داد و به سؤال سائل توجه نكرد .بعضیها بر این باور بودند كه رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم سوالِ بادیه نشين را
شنيده ولی آنرا ناپسند و بد جلو داده .برخی هم گفتند :رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم سوال را نشنيده است .وقتی
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم به سخنانش پایان دادند ،فرمودند :كسی كه درباره قيامت سوال كرد ،كجا است؟ آن مرد
دهاتی گفت :اي پيامبر خدا صلی اهلل عليه وسلم من هستم .رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود( :إِذَا ضُيعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ
السةاعَةَ قَالَ كيفَ إِضَاعَتُهَا یا رسولاهلل قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السةاعَةَ) جامع االصول )168/12( :شماره:
(.)2621
(هرگاه امانات ضایع شدند ،منتظر قيامت باشيد ،آن مرد دهاتی گفت :امانات چگونه ضایع میشوند؟ رسولاهلل صلی اهلل
عليه وسلم فرمودند :هرگاه مسئوليتها به افراد بیكفایت سپرده شدند ،قيامت فرا میرسد).
هركس نگاهی ژرف به تاریخ اسالمیبيندازد به روشنی میداند كه این بيماري (سپردن مسئوليتها به افراد بی كفایت) كه
در سخنان رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم بدان اشاره شده است یكی از بزرگترین آفتها است كه دامنگير امت اسالمی
شده و آسيبهاي فراوان اجتماعی را بر پيكر امت اسالمی وارد ساخته است .مستبدان بیكفایتی زمام امور امت را در
دست گرفتهاند كه تاب و توان شنيدن سخنان و دیدگاههاي مخالفين را ندارند .در حدیثی از معاویه رضی اهلل عنه روایت
شده كه رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود( :سيأتی قوم یتكلمون ،فال یرد عليهم ،یتقاحمون فی النار تقاحم القردة) (در
امت من رهبرانی بعد از من خواهند آمد ،سخنانی میگویند كه جواب دادن آنها براي كسی مقدور نخواهد بود .این گونه
حكام مانند ميمون در دوزخ انداخته میشوند) .طبرانی در معجم الكبير.
بعضی از این حكام بدليل اشتغال و پرداختن به شهوات و غرق شدن در لذتها ،از رعایت امور مسلمانان باز میمانند و
برخی دیگر حق را نمیشناسند و تشخيص نمیدهند .قهراً این گروه مردم را به انجام اموري وا میدارند كه خود بدآنها
آگاه نيستند .در نتيجه بدعت و منكرات در جامعه گسترش پيدا میكند .حدیثی در جهت تایيد این مطلب از عبادة بن صامت
بشرح زیر روایت شده است( :سَتَكونُ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْياءُ یؤَخِّرُونَ الصةلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوا الصةلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكمْ

(حكامیخواهند آمد كه به كارهایی مشغول میشوند و نماز را از وقت اصلی به تاخير میاندازند (شما كه در وقت اول نماز
خود را خواندهاید) همراه با آنان نماز را با نيت سنت بگذارید).
در حدیث ام سلمه رضی اهلل عنها كه امام مسلم و ابوداود آنرا نقل كردهاند چنين آمده است:
(سَتَكونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكرَ سَلِمَ وَلَكنْ مَنْ رَضِی وَتَابَعَ لم یبرأ) جامع الصغير ()025/1
(حكام و امرایی خواهند آمد كه برخی از اعمالشان را قبول دارید ولی برخی دیگر را نمیپسندید ،هركس از اعمال زشت
آنها اظهار نارضایی كند ،تبرئه میشود و هركس انكار كند ،جان سالم به در میبرد .اما كسی كه خشنود شده و تبعيت كند،
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مَعَهُمْ تَطَوُّعًا) جامع الصغير ()025/1

خود را تبرئه نكرده است)
روایتی دیگر در مسند امام احمد و معجم طبرانی از ابن مسعود رضی اهلل عنه روایت شده كه رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم
فرمود :حكامیدر آینده بر شما مسلط خواهند شد كه نمازها را از وقت خود به تاخير میاندازند و بدعتها را رواج میدهند.
ابن مسعود گفت :اي پيامبر خدا صلی اهلل عليه وسلم تكليف ما در آن صورت چيست؟ رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود:
از من میپرسی كه تكليف تو چيست؟ كسی كه از خداوند نافرمانی كند ،هيچگونه حق اطاعتی بر دیگران ندارد.
مشاهده میكنيم كه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم اجازه قيام و شورش را عليه حكام نافرمان صادر نفرموده است ،چون
قيام موجب خونریزي و كشتار مردم بی گناه میشود .البته عدم قيام تا زمانی است كه حكام بر احكام عمومیاسالم عمل
كنند و پاي بند ظاهر شرع باشند.
در سنن نسائی ،مسند ابن حبان با سند صحيح از عرفجه نقل میكنند كه رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود( :إنَّها
ستكونُ بعدي هَنات وَهنات ،فمن رأیتموه فَارَقَ الجماعة  -أو یرید أن یفرق أُمةَ محمد  -كائنا من كان فاقتلوه ،فإن یدَ اهلل
على الجماعة ،والشيطانُ مع من فارق الجماعة یركضُ)
(بعد از من تبعيض ها و ترجيحاتی را خواهيد دید .اما شما هركسی را دیدید كه از جماعت مسلمانان خود را جدا میكند یا
قصد تفریق امت اسالمیرا دارد ،گردن او را بزنيد .هركس باشد داراي هر پست و مقامیباشد ،چون دست خدا همراه
جماعت است و شيطان با كسانی راه میرود كه تفرقه افكن هستند) .جامع الصغير (.)025/1
وصلی اهلل وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العاليمن.
دكتر عمر سليمان اشقر
منبع :كتاب "قيامت صغري و قيامت كبري"؛ دكتر عمر سليمان اشقر.
مصدر :عصر اسالم www.Islamage.com

اسباب عذاب قبر
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين و الصالة و السالم علی رسول اهلل و علی آله و اصحابه الی یوم الدین و اما بعد :
عذاب قبر دو نوع اسباب مفصل و مجمل دارد ،اسباب مجمل را میتوان جهل به خدا ،پشت سر گذاستن دستورات و ارتكاب

 -0-1دوري نكردن از پيشاب و سخن چينی
بخاري و مسلم از حضرت ابن عباس رضی اهلل عنه روایت میكنند كه رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم از كنار دو قبر رد شدند
و فرمودند( :أَمَ ا إِنَّهُمَا لَيعَذَّبَانِ وَمَا یعَذَّبَانِ فِی كبِيرٍ أَمةا أَحَدُهُمَا فَكانَ یمْشِی بِالنَّمِيمَةِ وَأَمةا الْآخَرُ فَكانَ لَا یسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ
فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَينِ ثُمة غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمة قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ یخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ یيبَسَا) []0
(صاحبان این دو قبر در حال عذاب هستند ،هر چند علت عذاب آنها گناه بزرگی نيست ،سپس در ادامه فرمود :یكی سخن
چين بود و دیگري هنگام قضاي حاجت استتار نمیكرد .رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم شاخهي سر سبز درخت خرما را
نصف كرد و روي قبر هركدام شاخهاي از آنها را كاشت و فرمود :به این اميد تا سبز بودن شاخهها عذاب شان تخفيف
یابد).
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منهيات خداوند نام برد[ ]1ولی در مورد اسباب مفصل نصوص فراوانی روایت شدهاند كه ما به برخی از آنها بسنده میكنيم.

امام نسائی از عایشه رضی اهلل عنها چنين نقل می كند كه زنی از یهودیان مدینه به خانه من آمد و گفت :عذاب قبر به خاطر
بول و پيشاب است .من هم حرف او را نپذیرفتم و گفتم :تو دروغ میگویی .او گفت :چرا ،ما یهودیان بدن و لباس نجس
شده به ادرار را قطع می كنيم .در این موقع كه سر و صداي ما بلند شد و پيامبر صلی اهلل عليه وسلم هم به سوي نماز
میرفت ،فرمود( :مَا هَذَا فَأَخْبَرْتُهُ بِ مَا قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَتْ فَمَا صَلَّى بَعْدَ یوْمِئِذٍ صَلَاةً إِلَّا قَالَ فِی دُبُرِ الصةلَاةِ رَبة جِبْرِیلَ وَمِيكائِيلَ
وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِی مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ) []1
(این همه سر و صداها براي چيست؟ من هم جریان را براي ایشان تعریف كردم .رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود :او
راست میگوید .عایشه رضی اهلل عنها میفرماید :بعداز این جریان پيامبر صلی اهلل عليه وسلم را میدیدم كه به دنبال هر
نمازي میفرمود :اي پروردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل از شدت گرمیجهنم و عذاب قبر به تو پناه میبرم).
از رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم روایت شده كه فرمود :اغلب عذاب قبر بخاطر ادرار و پيشاب است .انس رضی اهلل عنه از
رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم چنين نقل میكند( :تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامةةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ) []1
(از آلودگی پيشاب بپرهيزید ،چون اغلب عذاب قبر بخاطر پيشاب است) .
 -1سرقت از مال غنيمت
از جمله گناهانی كه موجب عذاب قبر می شود سرقت از بيت المال یا غنيمت مسلمان است .احادیث فراوانی در این مورد
روایت شده است ،مثالً ابوهریره رضی اهلل عنه روایت میكند:
(فَأَهْدَى رَجُلٌ غُلَامًا یقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ،بَينَمَا مِدْعَمٌ یحُطُّ رَحْلًا لِرسولاهلل صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ
هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رسولاهلل صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كلَّا وَالَّذِي نَفْسِی بِيدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِی أَخَذَهَا یوْمَ خَيبَرَ مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ
تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيهِ نَارًا فَلَمةا سَمِعَ ذَلِک النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاک أَوْ شِرَاكينِ إِلَى النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
شِرَاک مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكانِ مِنْ نَارٍ) []5
(مردي غالمیرا به نام «مدعم» به رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم هدیه كرد .وقتی كه غالم میخواست سواري پيامبر صلی
اهلل عليه وسلم را جاي بگذارد ،مورد اصابت تيري ناشناخته قرار گرفت و جان سپرد .مردم گفتند :بهشت برایش مبارک
باشد .رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود :هرگز! سوگند به خدایی كه جان من در قبضه اوست آتش جهنم را براي خود
شعلهور ساخت ،چون در جنگ خيبر قبل از تقسيم غنایم پارچهاي را به سرقت برد .وقتی مردم این وعيد سخت را شنيدند
مردي با یک یا دو بند كفش پيش پيامبر صلی اهلل عليه وسلم آمد و گفت :این هم موجب شعلهور شدن آتش جهنم
میشود).
از حضرت عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنه روایت شده كه فرمود :فردي به نام كركره مأمور محافظت از اموال پيامبر صلی اهلل
عليه وسلم بود ،كركره وفات كرد ،رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود :او در آتش است .مردم در صدد تحقيق اموال او بر

 -2-1دروغ گفتن ،رها كردن قرآن ،ارتكاب زنا و ربا خواري
خداوند متعال علل و اسباب متعددي را كه موجب عذاب میشوند به پيامبر صلی اهلل عليه وسلم نشان داده است ،در صحيح
بخاري از سمرة بن جندب رضی اهلل عنه روایت شده كه رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم بعد از نماز به ما رو كرد و فرمود:
(مَنْ رَأَى مِنْكمْ اللَّيلَةَ رُؤْیا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصةهَا فَيقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلَنَا یوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكمْ رُؤْیا قُلْنَا لَا قَالَ
لَكنِّی رَأَیتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيانِی فَأَخَذَا بِيدِي فَأَخْرَجَانِی إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدةسَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيدِهِ كلُّوبٌ مِنْ حَدِیدٍ
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَ نْ مُوسَى إِنَّهُ یدْخِلُ ذَلِک الْكلُّوبَ فِی شِدْقِهِ حَتَّى یبْلُغَ قَفَاهُ ثُمة یفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِک وَیلْتَئِمُ شِدْقُهُ
هَذَا فَيعُودُ فَيصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ
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آمدند ،مشاهده كردند كه عبایی را از غنيمت به سرقت برده است]8[.

صَخْرَةٍ فَيشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيأْخُذَهُ فَلَا یرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى یلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كمَا هُوَ
فَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ یتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ
ارْتَفَعُوا حَتَّى كادَ أَنْ یخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَينَا عَلَى
نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ قَالَ یزِیدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِیرٍ عَنْ جَرِیرِ بْنِ حَازِمٍ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ یدَیهِ
حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِی النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِی فِيهِ فَرَدةهُ حَيثُ كانَ فَجَعَلَ كلَّمَا جَاءَ لِيخْرُجَ
رَمَى فِی فِيهِ بِحَجَرٍ فَيرْجِعُ كمَا كانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِی
أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِیبٌ مِنْ الشَّجَرَةِ بَينَ یدَیهِ نَارٌ یوقِدُهَا فَصَعِدَا بِی فِی الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِی دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ
مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُيوخٌ وَشَبَابٌ قُلْتُ طَوةفْتُمَانِی اللَّيلَةَ فَأَخْبِرَانِی عَمةا رَأَیتُ قَالَا نَعَمْ أَمةا الَّذِي رَأَیتَهُ یشَقُّ شِدْقُهُ فَكذَّابٌ یحَدِّثُ
بِالْكذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيصْنَعُ بِهِ إِلَى یوْمِ الْقِيامَةِ وَالَّذِي رَأَیتَهُ یشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ
بِاللَّيلِ وَلَمْ یعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ یفْعَلُ بِهِ إِلَى یوْمِ الْقِيامَةِ وَالَّذِي رَأَیتَهُ فِی الثَّقْبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَیتَهُ فِی النَّهَرِ آكلُوا الرِّبَا
وَالشَّيخُ فِی أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السةلَام وَالصِّبْيانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي یوقِدُ النَّارَ مَالِک خَازِنُ النَّارِ وَالدةارُ الْأُولَى
الَّتِی دَخَلْتَ دَارُ عَامةةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمةا هَذِهِ الدةارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِیلُ وَهَذَا مِيكائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَک فَرَفَعْتُ رَأْسِی فَإِذَا فَوْقِی
مِثْلُ السةحَابِ قَالَا ذَاک مَنْزِلُک قُلْتُ دَعَانِی أَدْخُلْ مَنْزِلِی قَالَا إِنَّهُ بَقِی لَک عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكمِلْهُ فَلَوْ اسْتَكمَلْتَ أَتَيتَ مَنْزِلَک) []2
(چه كسی از شما شب گذشته خواب دیده است؟ آنگاه اگر كسی خوابی دیده بود ،آن را براي رسولاهلل صلی اهلل عليه
وسلم بيان میكرد.
روزي طبق معمول از ما سوال میكرد و فرمود :آیا كسی از شما خواب دیده است؟ عرض شد :خير.
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود :لكن من دیشب دو مرد را در خواب دیدم ،آن دو مرد نزد من آمدند و دست مرا گرفته
مرا بسوي سر زمين مقدس بردند ،دیدم مردي نشسته است و مردي دیگر در حالی كه ایستاده و زنجيرهاي آهنين در
دست دارد ،قالبهاي آهنين را از دهان مرد نشسته فرو میبرد و بيرون میآورد و در طرف دیگر داخل میكرد ،این عمل را
همواره بدون وقفه انجام میداد .اگر یكی از دو فكش درست میشد بار دیگر قالب را از آن عبور میداد و از پشت گردن
بيرون میآورد ،فک پاره شده دوباره به حالت اول باز میگرد و او عمل را دوباره انجام میداد .گفتم :ماجرا چيست و این چه
كسی است؟ آن دو مرد به من گفتند :برویم جلوتر .جلوتر رفتيم و از كنار شخصی گذشتيم كه با پشت روي زمين دراز
كشيده بود و مرد دیگري بر سر او ایستاده و سنگی در دست داشت و سر مرد خوابيده را با آن سنگ میكوبيد ،هرگاه
سنگ به سر او میخورد به سرعت بر میگشت و دور میافتاد و ضربهاش چنان كاري بود كه سر مرد را ریزه ریزه میكرد.
وقتی مرد زننده به سوي سنگ برمیگشت تا آن را دوباره بگيرد ،هنوز به سنگ نزدیک نمیشد كه سر ریزه ریزه شده به
حالت اول باز میگشت ،آن مرد بار دیگر با همان سنگ سر او را میكوبيد.
گفتم :این چيست و آن مرد كه سرش كوفته می شود چه كسی است؟ گفتند :برویم جلوتر .رفتيم و از كنار چالهاي مانند تنور
عبور كردیم ،دهانه این چاله تنگ و قعرش بسيار وسيع بود و از عمق آن آتش شعله میزد .وقتی آتش باال میآمد مردان و
آنان به عمق چاله بر میگشتند.
گفتم این ها چه كسانی هستند؟ آن دو مرد گفتند :برویم جلوتر .رفتيم تا اینكه از كنار نهري گذشتيم كه در آن مردي بود و
مرد دیگري كه سنگ در دست داشت در كنار نهر ایستاده بود ،هرگاه میخواست بيرون بياید با سنگ او را میزد و او را
دوباره باز میگرداند ،و این عمل همواره از هر دو طرف آن مرد تكرار میشد.
گفتم :این چيست؟ به من گفته شد :برویم جلوتر .رفتم تا اینكه از كنار یک باغ بسيار سر سبز گذر كردیم .در آن باغ
درختهاي بسيار بزرگی وجود داشت ،زیر آن درختان پيرمرد و كودكی را دیدم ،مردي را نزدیک درختی دیدم كه در جلو
خود آتشی را روشن كرده است ،آن دو مرد مرا از باالي درخت به منزلی بردند كه زیباتر از آن را هرگز ندیده بودم .در آن
منزل مردان ،خانم ها ،پيران ،جوانان و كودكان نشسته بودند ،بعد از باالي درخت مرا به منزلی دیگر بردند كه از منزل اولی

صفحه225

زنان لختی كه در آتش میسوختند باال میآمدند و نزدیک بود كه از چاله بيرون بيایند و هرگاه شعله به خاموشی میگرایيد،

زیباتر بود ،در آن منزل هم پيرمردان و جوانانی نشسته بودند.
گفتم :تمام شب مرا به سير و گشت بردي ،اكنون از آنچه كه دیدم مرا آگاه سازید .در جواب گفتند :آري ،مردي كه فكش را
با آهن سوراخ میكردند ،دروغگو است .او دروغ میگفت و شنوندگان دروغهاي او را نقل میكردند و به اطراف عالم
میرساندند ،لذا آنچه كه مشاهده نمودي تا روز قيامت به وي انجام خواهد گرفت.
و كسی كه سرش را با سنگ میكفتند ،مردي بود كه خداوند قرآن و احكام دینی را به او آموخته بود ،ولی او شبها به جاي
قرآن خواندن میخوابيد و روزها بدان عمل نمیكرد و تا روز قيامت به همان عذاب كه مشاهده كردي گرفتار میشود.
كسانی كه در چاه آتش بودند زنا كاران و افراد داخل نهر خون ،ربا خواران.
و پيرمرد زی ر درخت ابراهيم عليه السالم و كودكانی را كه در كنار او مشاهده كردي ،فرزندان او هستند و روشن كننده آتش
مالک و نگهبانان جهنم بودند.
منزل اول مسكن مؤمنان و منزل دوم از آن شهيدان امت اسالمیبود و من هم جرئيل و این دومیهم ميكائيل است ،حاال
سرت را بلند كن .وقتی سرم را بلند كردم ،باالي خود را مانند ابرها دیدم .به من گفتند :این منزل تو است .گفتم :پس
بگذارید تا وارد منزلم شوم .گفتند :هنوز عمر تو باقی است و منزلت را به اتمام نرساندهاید و هرگاه آن را به پایان برسانی
وارد آن خواهی شد).
بدهكاري و زندانی قبر:
بدهكاري و دَین موجب ایجاد ضرر و زیان در قبر میشود ،از حضرت سعد بن اطول رضی اهلل عنه روایت شده كه برادرش
در حالی فوت كرد كه سيصد درهم تركه داشت و زن و فرزند فقير و بی نوائی را به جا گذاشت .سعد میگوید :خواستم
تركه را براي خانوادهي برادرم خرج كنم ،رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود( :إِنَّ أَخَاک مَحْبُوسٌ بِدَینِهِ فَاذْهَبْ فَاقْضِ
عَنْهُ)
(برادر تو در برابر بدهیهایش در قبر زندانی است .برو بدهی هاي او را بپرداز).
سعد میگوید :رفتم بدهیهاي برادرم را پرداخت نمودم و برگشتم و عرض كردم ،اي رسولخدا صلی اهلل عليه وسلم تمام
بدهی هایش را پرداخت كردم فقط دو دینار باقی مانده كه زنی مدعی است آنها را به ودیعه به برادرم داده است ،ولی دليلی
ندارد .رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود:
(أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ)
(آنرا هم بپرداز ،چون زن راست میگوید)[]6
رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم در این حدیث خبر میدهد كه آن صحابی بخاطر بدهیهایش محبوس است و در حدیثی
عن الجنةِ )
(او بخاطر دین و بدهی از وارد شدن به بهشت منع شده است).
و در روایت سمرة بن جندب چنين آمده است :رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم بر جنازهاي نماز ميت خواند ،وقتی سالم داد،
فرمود :آیا از قبيله فالن كسی ميان شما هست؟ حاضرین سكوت اختيار كردند( .هرگاه رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم از
صحابه سوال میكرد ،نخست آنها ساكت میشدند) رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم سوال را چند بار تكرار فرمود ،ولی باز
هم كسی جواب نداد ،باالخره یكی گفت :آري ،فالنی حاضر است .راوي میگوید :مردي كه ازارش را بر زمين میكشيد از
پایين مسجد بلند شد و نزد رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم آمد ،رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود :چرا در دوبار اول
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دیگر كه ممكن است تفسير این حدیث باشد و مفهوم محبوس بودن را شرح میدهد ،چنين آمده است( :إِنَّهُ مَأْسُورٌ بِدَینِه

جواب ندادید؟ من جز خير هيچ هدف دیگري نداشتم ،خواستم به اطالع برسانم كه مردي از قبيله شما به خاطر بدهی از
رفتن به بهشت منع شده است ،اگر میخواهيد او را نجات دهی دین او را ادا كن و اگر دوست ندارید جریان را براي
خانواده یا هركس دیگري كه به دین او اهتمام میدهد تعریف كن ،تا بدهی او را بپردازند[.]6
گریه بازماندگان موجب تعذیب مردگان میشود:
وقتی حضرت عمر رضی اهلل عنه مورد اصابت خنجر مجوسی قرار گرفت ،صهيب رضی اهلل عنه به عيادت او رفت و شروع
كرد به گریه كردن و گفت :واي برادر ،واي رفيق و همراه .عمر رضی اهلل عنه فرمود :اي صهيب رضی اهلل عنه تو بر من
گریه میكنيد و حال آنكه رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم فرموده است( :إِنَّ الْمَيتَ لَيعَذَّبُ بِبُكاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ ) []12
(قطعاً ميت به خاطر گریه كردن خویشاوندانش تعذیب میشود )
عایشه رضی اهلل عنها منكر این است كه رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم چنين فرموده باشد .در صحيح بخاري آمده است
كه ابن عباس رضی اهلل عنه بعد از وفات عمر رضی اهلل عنه دیدگاه او را در مورد این جریان با حضرت عایشه رضی اهلل
عنها در ميان گذاشت ،حضرت عایشه رضی اهلل عنها فرمود :خداوند بر عمر رحم كند .بخدا سوگند رسولاهلل صلی اهلل عليه
وسلم نفرموده است كه مومن بخاطر گریه خویشاوندانش در قبر عذاب میبيند ،بلكه رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم
فرموده :خداوند به خاطر گریه بازماندگان سزاي كافر را بيشتر میكند ،براي رد این دیدگاه كافی است به آیه قرآن نگاه
كنيم كه میفرماید« :وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» فاطر16 :
(هيچ گناهكاري بار گناه دیگري را به دوش نمیكشد)
چند تاویل از عایشه رضی اهلل عنها پيرامون این حدیث نقل شده است ،البته علما در كتب صحاح و سنن این تاویالت را
رد كردهاند[.]11
ولی دو نكته شایان ذكر است :یكی اینكه آیا رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم این حدیث رابيان فرموده است؟ امام قرطبی
می فرماید :منكر شدن حضرت عایشه رضی اهلل عنها و حكم وي در برابر خطاي راوي یا شنيدن قسمتی از حدیث و
فراموش كردن قسمت دیگر ،قابل قبول نيست ،چون راویان حدیث جمع فراوانی از اصحاب هستند و همه با جزم و
قاطعيت لفظ را به پيامبر صلی اهلل عليه وسلم نسبت میدهند ،بنا بر این اگر امكان تأویل صحيح و درستی براي حدیث
باشد ،نمیتوان آنرا رد كرد]10[.
دوم اینكه :ميت چگونه بخاطر گریه كردن خویشاوندانش عذاب میبيند ،حال آنكه این گریه كردن اعمال دیگران است ،نه
عمل خود ميت؟ و خداوند میفرماید« :وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» فاطر16 :
علما براي این سوال پاسخهاي متعددي را بيان كردهاند كه بهترین آنها را امام بخاري تحت عنوان « قول النبی صلی اهلل
عليه وسلم یعذب الميت ببعض ما ینح عليه اذا كان النوح من سنته» آورده است .امام بخاري میگوید :ميت وقتی به نوحه
خداوند میفرماید:
«قُوا أَنفُسَكمْ وَأَهْلِيكمْ نَارًا» التحریم8 :
(اي مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی بر كنار دارید)
و پيامبر صلی اهلل عليه وسلم میفرماید( :كلُّكمْ رَاعٍ وَكلُّكمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ )
(همه شما نگهبان و در مقابل خانواده مسئول هستيد )
همانگونه كه عائشه رضی اهلل عنها به آیه استدالل میكند ،هركسی مسئول كردار و گفتار خودش میباشد.
امام ترمذي نيز تاویل امام بخاري را پذیرفته است ،و حدیث حضرت عمر رضی اهلل عنه را با این الفاظ «الميت یعاب ببكاء
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خواندن خویشاوندانش دچار عذاب میشود كه نوحه خواندن در خانواده او مرسوم و خودش مروج نوحه خوانی باشد ،چون

اهله عليه» روایت كرده و حدیث را حسن و صحيح میداند ،سپس میگوید :عدهاي از علماء گریه كردن بر ميت را مكروه
می دانند و بر این باوراند كه ميت بخاطر گریه كردن خویشاوندانش یا بخاطر گریه كردن زندگان عذاب میبيند و حدیث
حضرت عمر رضی اهلل عنه را ترجيح دادهاند ،ابن مبارک میگوید :تمایل من بر این است كه اگر ميت در زندگی و حيات
خود خویشاوندانش را از گریه كردن و نوحه خواندن منع كرده باشد ،بخاطر گریه كردن اهلش عذاب نمیبيند هر چند
بازماندگان بر او گریه كنند]11[.
چنين برداشتی فهم و دیدگاه امام قرطبی از حدیث مذكور است ،چون ایشان میگویند :بعضی یا اكثر علما بر این باوراند
كه ميت در صورتی بخاطر گریه نمودن اهلش عذاب میبيند كه گریه كردن از سنن مروّجه در خانواده او باشد و یا براي
گریه كردن توصيه نموده و بدان تاكيد كرده باشد ،مثالً وصيت كند و بگوید :هنگام مرگم به بهترین وجه نوحه سرایی كنيد
و گریبان خود را پاره نماید]11[...
بیتردید نوحه خواندن ،كوبيدن بر سر و صورت و پاره كردن گریبان از رسوم و عادات مردم دوران جاهليت بوده است،
حتی مردم دوران جاهليت همواره توجيه میكردهاند كه بعد از مردنشان براي آنها نوحه خوانی شود و خبر مرگش ميان
مردم اعالم و پخش گردد.
چنين رسومیدر مذاهب و اشعار دوران جاهليت به كثرت دیده میشود ،بنابراین در چنين مواردي ،دیگر گریه كردن (نوحه
خواندن) زندگان مستلزم عذاب ميت است ،چون توصيه و عادت او را به جا آوردهاند و راه و روش زندگی او را ادامه
دادهاند]15[.
الزم است به تعبير و الفاظ امام بخاري در صحيحش توجه شود ،كه میفرماید :تعذیب ميت به نوع گریه كردن بستگی
دارد نه هر نوع گریهاي ،چون گریهي محدود به حزن و اشک ریختن دور از زخمیكردن صورت و پاره كردن لباس و داد و
فغان ،مشكلی ندارد و صاحبش تعذیب و مؤاخذه نمیشود ،در سنت رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم نصوص فراوانی وجود
دارد كه این مطلب را تأیيد مینمایند.
عالمه ابن تيميه نيز پيرامون این مسئله سخن گفته و دیدگاه امام بخاري ،قرطبی ،ابن عبدالبر و همه پيروان آنها را در مورد
فهم حدیث مذكور نقد و تضعيف كرده است ،امام بعد از ذكر نصوص حدیث میفرماید :گروهی از متقدمين و متاخرین
(سلف و خلف) این احادیث را رد كردهاند و بر این باورند كه این گونه روایات از باب مجازات انسان به جرم دیگران است
و معارض با آیه ذیل میباشد« :وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» فاطر16 :
ابن تيميه میفرماید :بزرگان در دفع تعارض مذكور دیدگاه و راههاي متفاوتی را پيمودهاند ،برخی مانند عائشه رضی اهلل
عنها و شافعی و دیگران راویان احادیث را تخطئه كردهاند و گروه دیگر مانند مزنی و غيره با پيش كشيدن مقوله وصيت و
سفارش ميت به بازماندگان مسئله را خاتمه میدهند و مشكل را بر طرف میسازند.
بخشی دیگر از علما مانند ابو بركات حدیث را بر عادت بازماندگان حمل میكنند و جرم ميت را ترک نهی از منكر و عادت
ناشایست بازماندگان میپندارند.
میگوید :احادیث صحيح و واضح با راویانی چون عمر بن خطاب رضی اهلل عنه و فرزندش عبداهلل و ابو موسی اشعري و
غيره را نمی توان با چنين تاویالت ضعيفی رد نمود ،حضرت عایشه در بسياري موارد دیگر چنين موقفهایی را به ميان
میآورد و با اجتهاد و حكم بر باطل بودن معنی احادیث آنها را رد كرده است ،ولی روش ایشان علمینيست چون با تفكر و
تدبر در موضوع روشن میشود كه نصوص صریح و صحيح روایت شده از ثقات را نمیتوان با نسيان یا اشتباه رد كرد]18[.
شيخ االسالم ابن تيميه در ادامه سخنانش میفرماید :عایشه رضی اهلل عنها با رد كردن حدیث دچار همان مشكلی
میشود كه از آن فرار كرده است ،چون حدیث را با لفظی دیگر نقل میكند و آنرا صحيح و روایت شده از پيامبر صلی اهلل
عليه وسلم می داند در حالی كه همان لفظ هم مشكل حدیث حضرت عمر را در خود جایی داده است ،اگر تأویل عائشه را
بپذیریم و قبول كنيم كه ميت كافر بر اثر گریه بازماندگان دچار عذاب بيشتري میشود چه تفاوتی دارد با حدیث حضرت
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ولی تمام این مواضع و دیدگاهها ضعيف هستند و نمیتوانند مشكل را بر طرف سازند .امام در رد دیدگاه اهل تأویل

عمر كه میفرماید :ميت توسط گریه اهل و عيالش دچار عذاب میشود ،اگر مسئله را در ازدیاد عذاب بپذیریم چرا در ایجاد
عذاب رد كنيم؟ به همين دليل است كه شافعی در «مختلف الحدیث» حدیث را به گونهاي دیگر تأویل میكند و میگوید:
بهترین لفظ حدیث این روایت است كه میفرماید :آنها بر او گریه میكنند ،در حالی كه او در قبر عذاب میبيند.
امام ابن تيميه دیدگاه آن گروه را هم رد میكند كه میگویند :از حدیث مذكور این اصل برداشت میشود كه انسان بخاطر
گناه دیگران مجازات شود ،امام میفرماید :آن عده كه حدیث مذكور را بر معنی ظاهر حمل كردند و گمان میكنند كه
حدیث از باب مجازات انسان به گناه غير است و چنين برداشت میكنند كه خداوند هرچه اراده كند انجام میدهد یا حكم
مینماید و اعتقاد دارند كه انسان به گناه دیگران مجازات میشوند و در نهایت قایل به جهنمیبودن اوالد كافران هستند،
چون پدرانشان كافر است .امام این مسئله را توضيح میدهد و ثابت میكند كه چنين چيزي در مورد اوالد كافران درست
نيست و بویی از حقيقت نبرده است ،چون خداوند تنها نافرمانها را سزا میدهد و بچه ها را در قيامت مورد امتحان قرار
میدهد ،سپس میفرماید :تعذیب با عقاب تفاوت دارد ،پيامبر صلی اهلل عليه وسلم نفرمود كه ميت معاقب است ،بلكه
فرمود :تعذیب می شود ،چون عذاب از عقوبت عام تر است ،عذاب درد و ألم است و هر درد و ألمیعقاب نيست ،پيامبر صلی
اهلل عليه وسلم میفرماید( :السةفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ) (سفر قطعهاي از عذاب است)
یعنی سفر درد و ألم است نه اینكه عقاب و سزا ،چون عقاب و سزا در برابر اعمال است ،انسان برخی مواقع با شنيدن
برخی صداها و كشيدن بوها و خوردن نوعی از غذاها معذب میشود ،چنين تعذیبی در مقابل اعمال نيست ،بنابراین ميت با
گریه آنها معذب است نه اینكه معاقب باشد.
بعضی از سخنان ،ميت را در قبر عذاب میدهد ،همانگونه كه دیدن و شنيدن چيزهایی موجب عذابشان میشود ،بدین
سبب است كه قاضی ابو یعلی میفرماید :با ارتكاب معاصی در گورستان مردگان عذاب میبينند ،همانگونه كه احادیث
فراوانی در این مورد روایت شدهاند ،پس معنی حدیث این است كه گریه موجب عذاب ميت میشود و او را ناراحت
میكند ،نه اینكه موجب عقاب و سزاي او میگردد]12[.
این برداشت كه شيخ ابن تيميه آن را اختيار نموده است و بعضی روایات نيز در تایيد آن وارد شدهاند ،در نهایت دقت و
ظرافت است.
نعمان بن بشير روایت میكند و میگوید :عبداهلل بن رواحه از هوش رفت و خواهرش عمره بر وي گریه كرد و گفت :واي
جبال ،واي چنين ،واي چنان ،صفات برادرش را بر میشمرد ،وقتی عبداهلل به هوش آمد ،گفت :چيزي در مورد من نگفتی مگر
اینكه گفتند :راست میگوید ،تو چنين و چنان هستی؟! وقتی عبداهلل فوت كرد ،خواهرش بر وي گریه نكرد]16[.
حتی چنين مطلبی به صراحت در حدیث ابوموسی اشعري وارد شده است كه رسولاهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود( :مَا مِنْ
مَيتٍ یمُوتُ فَيقُومُ بَاكيهِ فَيقُولُ وَا جَبَلَاهْ وَا سَيدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِک إِلَّا وُكلَ بِهِ مَلَكانِ یلْهَزَانِهِ أَهَكذَا كنْتَ)
(هركس بميرد و دیگري بر وي گریه كند و بگوید :اي سيدم ،اي چنين و اي چنان ،دو فرشته بر وي گماشته میشوند و او
ترمذي حدیث را روایت كرده و میگوید :حدیث حسن و غریب است[ ]16و حاكم آنرا صحيح میداند و حدیث نعمان بن
بشير را شاهد آن میداند]02[.
شایان ذكر است كه بيان شود ،عذاب هر ميتی بنا به گریه بازماندگان الزم نيست ،چون گاهی حكم سبب بخاطر وجود
معارض برداشته میشود ،همانگونه كه ابن تيميه فرمود :بعضی از انسانها توان دفع زیان اصوات مهيب و ارواح و
صورتهاي خبيثه را دارند .شيخ در ادامه سخنان خود و در تایيد مطلب فوق میفرماید :سبب و علت عذاب در احادیث
وعيد ذكر میشود ،اما گاهی موجب آن بخاطر وجود موانع تحقق پيدا نمیكند ،این گونه مانع میتواند توبه مقبوله ،یا
نيكیهاي محو كننده و یا گناهان عفو شده توسط شفاعت مقبول ،یا فضل و رحمت الهی باشد .امام در پایان میفرماید:
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را تكان میدهند و به او میگویند :آیا تو همين طور بودي؟ )

عذاب داخل قبر توسط گریه بازماندگان موجب كفاره گناهان میشود]01[.
وصلی اهلل وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العاليمن.
دكتر عمر سليمان اشقر
منبع :كتاب "قيامت صغري و قيامت كبري"؛ دكتر عمر سليمان اشقر.
[ .]1لوامع االنوار البهية.12/0 .
[ .]0كتاب الجنائز.
[ .]1نسائی در سننش حدیث را نقل كرده است ،جامع االصول .182/11
[ .]1آلبانی در كتاب « ارواء الغليل» حدیث را نقل كرده است .و روایت را به دار قطنی نسبت داده است .ارواء الغليل
 .111/1شماره .062
[ .]5متفق عليه ،مشكاة المصابيح.)121/0( :
[ .]8مشكاة المصابيح .120/0
[ .]2بخاري :متاب الجنائز .فتح الباري (.)051/1
[ .]6شيخ ناصرالدین آلبانی میگوید :این حدیث را ابن ماجه آورده است و احكامالجنائز صفحه .15
[ .]6آلبانی در « احكام الجنائز » ص  15میفرماید :ابو داود ( )61/0و نسائی ( )011/0و حاكم( )08 ،05/0و
بيهقی( )28/1/8و طيالسی در مسندش شماره ( 661و )  660و امام احمد ( )02 ،11 ،11/5حدیث را نقل كردهاند ،برخی
از آنها حدیث را از شعبی از سمرة و گروه دیگر سمعان بن مشنج را هم در سند داخل نمودهاند .همانگونه كه حاكم و ذهبی
گفته اند :بنا به سند اول بر اساس شرط شيخين صحيح است و بنا به سند دوم تنها صحيح است نه بر اساس شرط
شيخين ،آلبانی در آن كتاب كسانی كه روایات و زیادات را ذكر كردهاند بيان فرموده است.
[ .]12بخاري كتاب جنائز ،فتح الباري( .)151/1مسلم هم حدیث را نقل كرده است ،به جامع االصول ( )60/11نگاه كنيد.
[ .]11بمنظور آگاهی از این تاویالت به فتح الباري ( )150/1مراجعه شود.
[ .]10فتح الباري.)151/1( :
[ .]11سنن ترمذي.)118/1( :
[ .]11تذكرة القرطبی.)120( :
[ .]15جامع االصول البن االثير.120:
[ .]18مجموع الفتاوي.)122/01( :
[ .]16بخاري كتاب المغازي.
[ .]16ترمذي كتاب « جنائز» ( )108/1شماره ()628
[ .]02تلخيص الحبير ابن حجر ( ،112/0شماره )628
[ ]01مجموع الفتاوي.)125/1( :
مصدر :عصر اسالم www.Islamage.com
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[ .]12مجموع الفتاوي) .121/(08 :

به سوي نــور
در كشورهاي شرق آسيا ساالنه پانصد نفر مسلمان می شوند
بسم اهلل الرحمن الرحيم
به گفته ي "ویوي زینال" مهندسی كه براي كار به لویانگ یكی از شهرهاي چين روزي چهار ساعت زیر گرماي شدید
خورشيد كار می كند ،به غير از افراد محلی این رقم شامل كسانی با مليت هاي مختلف می باشد كه ماه رمضان در اینجا
روزه می گرفتند.
به غير از آن آقاي "راس ویليام كالرک" ماه رمضان را مرتب روزه گرفته و تحت شرایط سخت كاري براي غذا و نوشيدنی
در صف نایستاد .او همراه پانصد و چهل و سه هزار نفر مسلمان در این ماه مبارک روزه بود .آنها سيزده ساعت در روز از
خوردن و آشاميدن محروم بودند.
آقاي كالرک كه چهل و هشت ساله اهل نيوزیلند می باشد ،بيست و سه سال است كه در اینجا زندگی می كند و امسال به
دین اسالم مشرف شده است .یكی از تازه مسلمانان كه در سنگاپور زندگی می كند اعالم داشت؛ در اینجا ساالنه پانصد
نفر به دین اسالم مشرف می شوند .آنها شامل هندي ،سنگاپوري ،كره اي ،ژاپنی ،ایتاليایی ،فرانسوي و سویسی هستند.
این تعداد در مقایسه با بيست سال پيش می باشد ،امسال دومين سال است كه آقاي كالرک روزه می گيرد .وي می گوید:
" سال گذشته با آنكه مسلمان نبودم اما روزه گرفتم زیرا می خواستم توانایی خود را براي این كار بسنجم .ابتدا كار آسانی
نبود ،تشنگی زیادي بر من غالب می شد .امسال خيلی بهتر بودم ،حاال پشتوانه ي من ایمان محكمی هست كه مرا مصمم
تر ساخته است".
او قبل از مسلمان شدن مدت شانزده سال به بودیسم اعتقاد داشت و هميشه دلش می خواست درمورد دین اسالم بياموزد
اما پي دا كردن ترجمه ي انگليسی قرآن برایش سخت بود .سپس وي با خانم مسلمانی كه در مجاورت محل كارش
"لویانگ" كار می كرد آشنا شد .او در "هاي رود" نزدیک به انجمن اسالمی سنگاپور زندگی می كرد .بنابراین وي را با خود
به آنجا برد .ده ماه بعد ،او مسلمان شد ،و سپس با هم ازدواج كردند.
پایان
ترجمه :مسعود
مصدر :سایت مهتدین www.Mohtadeen.com

بسم اهلل الرحمن الرحيم
این گفتگو توسط یكی از سایت هاي گفتگوي بانوان با یک بانوي تازه مسلمان انجام گرفته و بيان می دارد كه او چگونه
حتی قبل از مسلمان شدن حجاب را برگزیده است ،چگونه اسالم آورده و چه چيزي او را به دین اسالم عالقمند نمود؟
این گفتكو توسط بخش بانوان سایت طریق االسالم به انجام رسيده است:
با خانم "دایم استيجرنيلز" كه مادر یک پسر یک بيست و پنج ساله می باشد ،گفتگویی انجام دادیم .وي در كشور دانمارک
زندگی می كند و اصالتاً لهستانی است .او در مسير جستجوي خویش شش دین متفاوت را تجربه كرده است.
بخش بانوان :خانم دایم ،آیا والدین تو وظيفه ي پرورش تو را به عهده داشتند؟ بر مبناي كدام دین تربيت یافتيد و در چه
محيطی بزرگ شدید؟
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گفتگو با یک بانوي تازه مسلمان

دایم :پدر و مادرم هر دو كاتوليک بودند .ـن ها وقتی كه من سه ساله بودم از هم جدا شدند .مادرم من را بر اساس مذهب
كاتوليک بزرگ كرد ،تا آنكه وقتی  10سال سن داشتم او با یک مرد پروتستانی ازدواج نمود.
آن ها تا سن  16سالگی من را مجبور می كردند به كليسا بروم .من به هيچ وجه باوري به درستی مذهب كاتوليک نداشتم
و در واقع به سبب پيش كشيدن سؤاالت "اشتباه!" از كالس هاي مذهبی اخراج شدم .بيش تر روزهاي جوانی من بر همين
منوال گذشت.
زمانی كه در كليسا بودم نيز همين حالت پيش آمد .موضوع ناراحت كننده این بود كه من در اصل یک بی دین بودم .حتی
بيش تر مسيحيان (كه برخی از آن ها ادعا می كردند قادر به پيشگویی و داراي رؤیاي مقدس هستند) نتوانستند چيزي از
موضوع را بفهمند!
متوجه شدم آنچه از فرد براي مسيحی بودن انتظار دارند این است كه كلمات مناسب را بگوید و بتواند هميشه اقتباسی از
انجيل را بيان دارد .اما ایمان و باور حقيقی ،اصالً موضوع مهمی نبود.
زندگی خانوادگی من در دوازده سال نخست به راستی عالی بود .با همه ي اعضاي خانواده ام (به جز پدرم كه هميشه
مست بود و هست) ارتباط خوب و نزدیكی داشتم.
مردي كه مادرم وقتی من  10سال داشتم ،با او ازدواج كرد در طول مدت ازدواج شان از لحاظ مادي و معنوي از او بهره
كشی می كرد .او از لحاظ مادي از من هم بهره كشی می كرد اما من تالفی آن را درآوردم براي همين دیگر ادامه نداد .یک
بار هم وقتی  11سال داشتم در حالی كه مقدار بسيار زیادي مواد مخدر مصرف كرده بود از من سوءاستفاده ي جنسی كرد،
تا آنكه آن جا را ترک كردم.
اما درباره ي پدرم ،از  10سالگی خبري از او نداشتم تا آنكه به  16سالگی رسيدم و این قطع ارتباط به انتخاب خودم بود.
چون عالقه نداشتم وقتم را با كسی بگذرانم كه شراب را بر دخترش ترجيح می دهد .وقتی  16تا  00سال سن داشتم
سعی كردم ارتباط با او را بهبود بخشم ،اما توفيري نداشت ،چرا كه او در مورد دست كشيدن از شرب خمر به من دروغ می
گفت و به من به عنوان رفيق شرابخواري خود نگاه می كرد.
سایت طریق االسالم :ادیانی كه پيش از مسلمان شدن تجربه نمودي چه بودند؟
دایم :با كاتوليک آغاز كردم ،اما باوري به ان نداشتم .از  10تا  11سالگی به الویكا (دینی با سرشت بشري ،شرک آميز و
ب ت پرستی كه دنباله ي برخی ادیان قبل از مسيحيت در غرب و اروپا است .خداي اصلی در بين آنان خداي مادر است و
این آئين از سحر گياهان و برخی جادو و جنبل بهره می گيرد) می پرداختم.
ليكن احساس آرامش نداشتم و در  11الی  12سالگی به سمت بت پرستی و شرک رفتم .به انجام سحر و جادو روي
آوردم .نمی گویم كه جادوي سياه بود سا سفيد ،چرا كه باور داشتم سحر و جادو خنثی است و منفی و مثبت بودن آن به
نيت خود فرد برمی گردد.
آن هم خوشایند من نبود و چنان بود كه به مدت چند ماه وارد جرگه ي "سيلما" شدم (سيلما یک نوع دین فلسفی است كه
قانع نساخت .چنان شد كه به "شيطان پرستی" و شرک به مدت یک سال روي آورده و این شيوه نيز راضيم نساخت و به
دین یونانی گرایش یافته و بعد از آن و در  01سالگی به اسالم روي نموده و مسلمان شدم.
بخش بانوان طریق االسالم :شما در تاریخ  16ژانویه ي  0221به عضویت بخش بانوان سایت درآمدید .باور كنيد
مسئوالن سایت وقتی شما در تاریخ  11نوامبر موضوعی با عنوان "ساحت حجاب" را ارسال كردید شوكه شدند ،در آن
نوشته بودید:
"من مسلمان نيستم ،ارتدكس ،یهودي و مسيحی نيستم .ولی حجاب می پوشم.
آیا با نگاه هاي عجيب و غریب روبرو می شوم؟
بلی...
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باور دارد كه شناخت و به جاي آوردن عالقه ي حقيقی فرد هدف اصلی و وظيفه ي هر آفریده اي است) .این آئين نيز من را

آیا اجازه می دهم این موضوع من را آزار دهد؟
خير"...
تعجب ما براي آن بود كه ،همانطور كه در موضوع ارسالی شما آمده بود ،شما ارتدكس ،یعودي و مسيحی نبودید ،ولی
حجا ب می پوشيدید! اگر مسيحی بودید و حجاب داشتيد ،حرفی نبود و موضوع پذیرفتنی می شد ،چرا كه راهب هاي
مسيحی موي خود را می پوشانند .شما چرا چنين تصميمی گرفتيد؟
دایم :من براي آن تصميم به پوشيدن حجاب گرفتم ،چون مشتاق بودم بدانم قضيه چگونه است .می خواستم خودم تجربه
ك نم ،براي آنكه من اصالتاً لهستانی بوده و به پوشيدن روسري مخصوص لباس بابشوكی (كه بيشتر زنان خانواده ي ما می
پوشند) عادت كردم .با این وجود می دانستم كه حجاب چيز متفاوتی است ،چرا كه چيزي بيش از پوشيدن سر بوده و یک
نوع سمبل كامل پوشش است .براي همين؛ فكر كردم آن را بپوشم .اما قبل از آن با برخی زنان مسلمان در شبكه ي ایمان
 Belief Netو به طور خصوصی صحبت كردم تا اطمينان یابم كه این كار باعث نارضایتی و جریحه دار شدن احساس
كسی نمی شود.
به یک فروشگاه اسالمی رفته و یک عباء و مقنعه خریده و با این پوشش در برابر همه ظاهر شدم.
بواسطه ي این پوشش احساس آزادي به تمام معنی می كردم! دوست داشتم گه براي اولين بار جسم و بدنم تنها ازآن
خودم بود و كسی نمی توانست به بدن و جسم من نگاه كرده و بر اساس آن من را ارزش گذاري كند.
از اینكه می دیدم چقدر احساس آرامش و راحتی یافته ام متعجب بودم .همچنين شگفت انگيز بود كه وقتی حجاب می
پوشيدم ،ذهن و فكر من آرام و فارغ از رسيدگی به جسم و مادیان شده و می توانستم بر درونيات تمركز داشته باشم.
همچنين براي نخستين بار در زندگی خود احساس متمایز بودن می كردم .احساس می كردم جسم و بدن من چيز
متمایزي است ،تنها براي خود من و شوهرم ،مانند یک گنجينه.
از آن موقع تاكنون هرگز بدون حجاب بيرون نرفته ام .اینكه كه خواهران مسلمان به من اطالع دادند بهتر است موقع
پوشيدن حجاب مطابق شيوه ي اسالمی رفتار كنم (تا بقيه رفتارهاي غيرمسلمان من را به حساب اسالم نگذارند) ،سرآغاز
توجه و تالش من براي آموختن دین اسالم و رفتارهاي مورد قبول آن گردید.
خود را در توافق و همسویی زیادي با تعاليم دین اسالم و آنچه دین اسالم مورد پسند می داند یافتم.
بخش بانوان :باور كنيد وقتی گفتيد كه بر آئين اغریقی (یونانی) هستيد ،بين مسئوالن سایت بحث و مجادله پيدا شد بر
سر اینكه آیا به شما اجازه ي طرح نظراتتان در سایت داده شود یا خير و الحمدهلل ،خداوند ما را هدایت كرد كه این اجازه و
فرصت را بدهيم .البته پس از آنكه مراقبت از گفته هاي شما را در سایت بيش تر كردیم.
پرسش ما این است :آیا وقتی مسلمان نبودید با رفتار متفاوتی از جانب هر یک از اعضائ یا مدیر سایت روبرو شدید؟
دایم :خير اصالً رفتار متفاوتی را ندیدم .متوجه شدم كه هرگاه مطالبی بيان می كردم كه (عمداً) با دین اسالم مخالف بود،
خواهران بالفاصله آن را تصحيح می كردند یا یكی از مدیران سایت مطلب را تصحيح می كرد.
هرگز و در هيچ زمينه اي نخواستم چيزي بگویم یا كاري را انجام دهم كه عليه دین اسالم باشد یا براي خواهران مسلمان
ایجاد مشكل نماید .مادرم من را بر اساس احترام به باورهاي مردن تربيت كرده بود؛ حتی اگر با باورهاي من فرق داشته
باشند و بر این اساس پرورش داداه بود كه سعی كنم هرگز برخالف باورهاي كسانی كه بدان معتقد می باشند كاري نكنم
همچنين تالش نمایم با پيروان اعتقادات گوناگون هماهنگ شده و از آنان بياموزم و كامالً از رفتاري كه باعث انحراف در
عقاید آنان شود بپرهيزم.
هرگز احساس نكردم كسی با من به خوبی رفتار نكرده یا با دیده ي تحقير به من می نگرد.
بخش خواهران :در این اواخر متوجه شده بودیم كه زمانی كه عضو سایت شدي در اظهار نظرها عالقه اي به آشنایی با
دین اسالم بروز نمی دادي و احساس می كردیم می خواهی در ميان بانوان مسلمان باشی .آیا این برداشت درست است؟
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از این بابت بسيار ممنون هستم و این حالت را در مواردي مشاهده كردم.

چرا در هفته هاي نخست یا ماه هاي اول در بخش هاي دینی به طرح مسائلی مانند دستور تهيه ي غذا و آشپزي می
پرداختی؟
دایم :بلی ...می خواستم همراه زنان مسلمانی باشم كه براي آنان نهایت احترام را قائل بودم .می دانستم كه وقتی در یک
سایت با زنان مسلمان باشم ،به عنوان یک زن متاهل ،گفتگوها به جاهایی كه شایسته نبود كشيده نمی شد.
عالوه بر آن می دانستم وقتی با زنان مسلمان هستم آن ها به شيوه ي نامطلوب با من برخورد نمی كنند و كسی سعی نمی
كند دین "اسالم" را به من بفروشد.
علی رغم آنكه به ميزان زیادي با خواهران مسلمان سایت فرق داشتم ،هميشه احساس می كردم نزد آنان مقبوليتی دارم
كه پيش تر چنين احساسی را تجربه نكرده بودم.
احساس می كردم كه خواهران مسلمان افراد مناسبی براي آموختن دین اسالم و پاسخ دادن به سؤاالت من هستند .می
خواستم با كسانی باشم كه شراب نمی نوشند ،دنبال لعب و لهو نيستند و به بحث و گفتگو درباره ي مردها نمی پردازند.
من چنين حالتی را در بخش خواهران سایت مشاهده كردم.
متوجه شدم در حالی كه از لحاظ عقيده با هم تفاوت داریم ،در بسياري از مسائل همسو می باشيم و دریافتم كه در مسير
رسيدن به حقيقت مسلمان و غيرمسلمان می توانند با هم حركت نمایند.
دليل اینكه وارد بحث دینی نمی شدم این بود كه من چيز زیادي درباره ي اسالم نمی دانستم و دوست نداشتم درباره ي
دین خودم صحبت نمایم .می ترسيدم اگر درباره ي دین یونانی درسایت حرف بزنم ،شاید به طور عمد باعث ایجاد شک
و ش بهه در بين برخی تازه مسلمانان شوم ،یا آنكه خواهران پایبند به دین گمان كنند كه من قصد تبليغ و بازاریابی دین
اغریقی (یونانی) را دارم.
دیدم كه بهتر است از مسائل دینی دوري كنم و تنها به این اندازه وارد بحث شوم كه من بر دین یونانی هستم (یا سایر
دین هایی كه پيش تر داشتم).
دليل اصلی طرح مطالب مرتبط با دستورهاي آشپزي این بود كه من دوست دارم آشپزي همه ي كشورهاي جهان را یاد
بگيرم و متوجه شدم كه بسياري از خواهران در این زمينه ي مورد عالقه ي من با من مشاركت می كنند.
نتيجه گرفتم كه كار چندانی از دست من در كمک به خواهران در مسير اسالم آن ها برنمی آید ،اما حداقل می توانم
كتابخانه ي آشپزي آن ها را پر تر كنم!
بخش خواهران :در تاریخ  01اكتبر مطالب زیر را نوشتيد:
" من دیگر بر دین اغریقی نيستم ...آن روز از خواب بيدار شده و به نيایش صبحگاهی پرداختم ...اما نمی توانستم این كار
را ان جام دهم .همانجا نشسته و با خود درباره ي هدف از انجام این كار اندیشيدم؛ از آن جایی كه الهه ي مورد پرستش
حضور نداشت و دیگر احساس نمی كردم كه با او ارتباطی داشته باشم".
فكر می كنم كه دالیل دیگري هم وجود داشته باشد كه چنين حسی داشته باشی ،این موضوع یک شبه رخ نداده است .چه
دایم :برخی اوقات احساس می كردم كه ارتباط یا اتصالی بين من و الهه ي یونانی وجود ندارد .به نيایش هاي خود می
پرداختم ،قربانی پيش كش می كردم ،اما همچنان احساس پوچی می كردم .حس می كردم كه در مسير هدایت نيستم،
پاسخی براي سؤاالتم نيست و عشق یا حمایتی نمی بينم .می دیدم كه تمام دعاها و مناجات من در برابر گوش هاي
ناشنوا و صامت باقی مانده تنها و بی كس هستم.
در آغاز گمان داشتم كه علت این حالت تالش ناكافی من براي پيروي از دین یونانی (اغریقی) باشد .بنابراین تالش هایم
را در نيایش و قربانی كردن دو چندان كردم .اما این كارها نيز سودي نداشت .پس از آن نشسته و عميقاً به اندیشه
پرداختم ،به این برداشت رسيدم كه دليل آن باقی نماندن اعتقاد به این الهه ها در درونم می باشد و تنها دليل اینكه چنين
باوري در من وجود ندارد این است كه اصالً این الهه ها در حقيقت وجود ندارند.
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چيزي باعث شده این احساس را داشته باشيد؟ چه چيزي موجب گردید كه در آن مرحله به دین اسالم فكر كنيد؟

به دین اسالم فكر كردم ،چرا كه می دیدم با این دین بسيار همسو می باشم .اما طبيعت سركش من و افكار مهجوري كه
در رابطه با یكتاپرستی در سر داشتم مانع آن می شد كه به حقانيت دین اسالم اعتراف نمایم.
بخش خواهران :سبحان اهلل ...من را به یاد این آیات قرآن كریم انداختيد{ :یا أیها الذین آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا
دعاكم لما یحييكم واعلموا أن اهلل یحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تُحشرون} [انفال  ،]01یعنی( :اي مسلمانان قبول كنيد
خواندن خدا و رسول را چون بخواند شما را براي آنكه زنده سازد شما را و بدانيد كه خدا حائل می شود در ميان انسان و
دل او و بدانيد كه به سوي او برانگيخته خواهيد شد).
از خداوند می خواهيم كه ایمان مان را بيافزاید.
آخرین چيزي كه شما را به سوي دین اسالم جذب كرد چه بود؟
دایم :زمانی كه به پسرم غذا می دادم ،به سمت آسمان نگاه كرد و با صداي واضحی گفت" :اهلل" .در آن لحظه اشک از
چشمانم سرازیر شد .در آن زمان و همانجا به یقين دانستم كه اگر پسر كوچک من كه هرگز نام "اهلل" سبحانه و تعالی را
از كسی نشنيده ،به آسمان نگریسته و نام "اهلل" سبحانه و تعالی را بر زبان می آورد ،پس به حقيقت اهلل وجود دارد و رحيم
و پرمهر است .خداوند با این كار این پيام را به من می دهد كه دست از سرشت سركش خویش برداشته و بالفاصله اقرار
كنم كه به خداوند متعال باور دارم.
بخش خواهران :خانم دایم ،از جمله مواردي كه براي پرسيدن از شما در این دیدار آماده كرده ایم ،موضوع اسالم نياوردن
شوهرتان و حكم اسالم در این زمينه می باشد .اما روزي كه می خواستم پرسش هاي مصاحبه را برایت ارسال كنم ،از
دیدن خبر بيان شهادتين توسط همسرتان غافلگير شدم! اهلل اكبر! این موضوع چگونه اتفاق افتاد؟!
دایم :او را ترغيب كردم كه سایت هاي اسالمی را بررسی كند و به او اطالع دادم كه من درباره ي دین اسالم چيزهایی می
دانم .همچنين یک جلد ترجمه ي انگليسی قرآن كریم به دست آود و آن را مطالعه نمود .هر چه مطالعه می كرد و قرآن را
می خواند بيش از پيش به آن عالقمند می شد.
در دعاهایم به بارگاه خداوند متعال اصرار می كردم كه قضا و مقدر من چنان باشد كه با این مرد كه با من با محبت و
احترام رفتار می كند بمانم ،در دعاهایم الحاح می كردم كه او را به سوي اسالم هدایت فرماید.
سپس همسرم به من اطالع داد كه می خواهد شهادتين را بيان دارد ،چون به راستی قانع شده كه خداوند متعال حق است
و اسالم همان راه درست و صحيحی است كه باید در آن گام نهاد.
بخش خواهران :برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت شما براي سال هاي آتی چيست؟
دایم :آموختن مسائل دینی به ميزان بيشتر و افزودن آن.
بخش خواهران :به نظرتان ،شما و همسرتان چه كاري می توانيد براي اسالم انجام دهيد؟
دایم :باور دارم كه ما تا زمانی كه دانش دینی كافی نداشته باشيم كار زیادي از دستمان برنمی آید .تا رسيدن به آن مرحله،
همه چيز به دست خداوند متعال است.
بازگو كرده اید ،به شوهرتان در بازگشت به دین اسالم كمک كرده اید ،حجاب پوشيده اید و یک بانوي مهذب و نجيب در
رفتار و طرز تفكرتان می باشيد! در حقيقت شما به اسالم خدمت كرده اید.
شما در حاليكه جوان هستيد ،داراي مهارت زیادي می باشيد .از خداوند می خواهيم كه بيش تر و بيشتر بياموزید و علم و
مهارت خود را در راه خدمت به این دین به كار بگيرید.
در حقيقت تعداد مسلمانان در این جهان آن اندازه اهميت ندارد كه تعداد مسلمانان عامل و پایبندي كه به دین اسالم
خدمت می كنند مهم است.
منبع :بخش خواهران ،انگليسی -سایت طریق االسالم
پایان
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بخش خواهران :به نظر ما شما تا همين حاال هم كارهاي زیادي براي اسالم انجام داده اید :داستان مسلمان شدن خود را

ترجمه :مسعود

مصدر :سایت مهتدین www.Mohtadeen.com

محجبهشدن همسر فوتباليست تركيه
بسم اهلل الرحمن الرحيم
هاكان شوكور كاپيتان سابق تيم ملی فوتبال تركيه كه در حال حاضر نماینده حزب حاكم عدالت و توسعه از شهر استانبول
در مجلس تركيه است  ،گفت كه همسرش "بِيدا " خود محجبه شده و البته او از این انتخاب همسرش راضی است.
به گزارش خبرگزاري ها ،شوكور كه اخيرا به واسطه ایفاي نقش هایی چون مربيگري فوتبال  ،مفسر ورزشی در یک كانال
تلویزیونی تركيه و همزمان ایفاي نمایندگی مجلس مورد انتقاد برخی محافل خبري در تركيه است ،گفت كه از اینكه
همسرش آزادانه زندگی محجبه را انتخاب كرده است بسيار خشنود است.
هاكان شوكور  11ساله  15سال است كه ازدواج كرده و از همسرش صاحب  1فرزند است .اخيرا پس از اینكه وي و
همسرش به سفر حج رفتند " بيدا شوكور" محجبه شده است و رسانه هاي تركيه نوشته اند كه وي پس از سفر حج
تصميم به محجبه شدن گرفته است.
برخی رسانه ها نيز مساله سياست را برجسته می كنند و می گویند شوكور نيز همچون دیگر اعضا و سياستمداران عضو
حزب عدالت و توسعه ترجيح می دهد همسري محجبه داشته باشد.
شوكور یكی از معروفترین فوتباليست هاي تركيه بود كه تا سال  0222در تيم گاالتاسراي تركيه بازي می كرد .
وي در انتخابات سال گذشته ميالدي ( )0211از شهر استانبول به عنوان نماینده حزب اسالمگراي عدالت و توسعه به
پارلمان راه یافت.
پایان
مصدر :سایت مهتدین www.Mohtadeen.com

گسترش اسالم در اروپا ،هر سال پنجاه هزار نفر در اروپا مسلمان می شوند
به گزارش "نيویورک رپ نيوز" اخيراً در مصاحبه اي با "جک اسميت" منشی بی .بی .سی نيوز ،اطالعات جالبی درمورد
اروپایی به دین اسالم مشرف می شوند .دین اسالم در اروپا امروزه دومين مذهب بعد از مسيحت در این قاره می باشد .او
حتی پيشنهاد تأسيس یک دانشگاه اسالمی در بریتانيا را داد با توجه به اینكه تعداد مسلمانان در این نواحی بسيار زیاد
است.
سرعتی كه اسالم با آن در غرب در حال رشد می باشد براي پژوهشگران ادیان تبدیل به موضوعی سياسی شده است.
روي آوردن به اسالم بعد از یازده سپتامبر از رشد غير قابل تصوري برخوردار بوده است .بيشتر محققان معتقدند كه
فرسایش سریع دین و ارزش هاي فرهنگی جامعه ي غربی مردم را به سمت دین اسالم می كشد كه ساختار خانوادگی و
اجتماعی را فراگيرتر ،پيوسته و منسجم تر عرضه می نماید.
بر اساس گزارش اخير مجله ي "پریستژ تایم"  ،صدها مسجد جدید در غرب و اروپا تأسيس شده و هم اكنون صداي اذان

صفحه236

گسترش چشمگير اسالم در اروپا به دست آورده است .به گفته ي "اسميت" ،از سال  ،0221هر سال حدود پنجاه هزار نفر

در اكثریت شهرها روزي پنج مرتبه به گوش می رسد .یک مسجد بزرگ در روم مبلغ هنگفت سه كرور را براي زمينی كه
دولت محلی اهدا كرده ارائه داده است.
به نظر دكتر "محمود صدیق سعيد" ،رئيس كمسيون اقليت مسلمانان اروپا ،جمعيت مسلمانان اروپا حدود بيست و یک
مليون نفر تخمين زده شده است .با رشد جمعيت مسلمانان در اروپا ،تعداد مساجد و مراكز اسالمی نيز به سرعت رو به
افزایش می باشد .در سال  ،1681تنها سيزده مسجد در بریتانيا وجود داشت در حالی كه این تعداد به باالي شش صد
مسجد و هزار و چهار صد مركز اسالمی در كشور رسيده است.
كشور فرانسه با جمعيتی بالغ بر شش صد هزار نفر مسلمان ،هزار و سيصد مسجد و مركز اسالمی دارد .همچنين مسلمانان
فرانسه از كانال رادیوي اسالمی بيست و چهار ساعته برخوردار هستند .مسلمانان كشور ایتاليا حدود صد هزار نفر می باشد
و در مقابل چهار صد و پنجاه مسجد و مركز اسالمی دارد.
طبق پژوهش هاي "جان واكس" محقق دانشگاه سن دیاگو ،تا سال  ،0202از هر چهار نفر اروپایی یک نفر مسلمان
خواهد شد .آلبانيایی ها بيشترین جمعيت مسلمان در اروپا را به خود اختصاص داده است .گرچه این كشور رسماً بی دین
می باشد ولی امروزه بيشتر آلبانيایی ها مسلمان هستند .به دنبال آلبانيا ،بوسنی هرزه گوین نيز بيشترین جمعيت مسلمان را
در خود جاي داده است كه بالغ بر یک و نيم مليون نفر می باشد.
پایان
ترجمه :مسعود

مصدر :سایت مهتدین www.Mohtadeen.com

شهردار سابق شهر دایموند بار به دین اسالم مشرف شد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
شهردار سابق شهر دایموند بارسی و یک جوالي  ،0220در در یک مركز تعليمات اسالمی در لوس آنجلس طی مراسمی به
دین اسالم روي آورد .خانم الين عزیز انصاري با اعالم شهادتين مسلمان شد" .شهادت می دهم كه هيچ خدایی به غير از
اهلل الیق پرستش نيست و محمد صلی اهلل عليه وسلم آخرین پيامبر او می باشد".
در یک همایش در مركز اسالمی حدود صد و پنجاه نفر مسلمان دور هم جمع شده بودند ،پس از نماز مغرب ،در لحظه اي
به یاد ماندنی شهادتين را اعالم ك رد .مدیر مركز اسالمی دكتر احمد سكر ،به مهمانان خوش آمد گفته و مسلمان شدن
خانم الين عزیز انصاري ازدواج مسرت بخشی با دكتر عزیز انصاري داشته است ،ایشان طی سی و چهار سال گذشته
فيزیک دان مشهوري بوده اند .آنها سه فرزند دارند كه همه مسلمان تربيت شده اند .خانم انصاري مدت طوالنی را به
خدمت در مركز اسالمی و حمایت از تازه مسلمانان پرداخته است و ارزش فراوانی براي جامعه ي مسلمين دارد .این
مراسم با اعالم شهادتين چند نفر دیگر از جمله خانم جينا عابد به پایان رسيد .وي نيز ده سال همسر عماد عابد می باشد.
پایان
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خانم الين را به وي تبریک گفت.

ترجمه :مسعود
مصدر :سایت مهتدین www.Mohtadeen.com

دانشجوي زیست شناسی كانادایی به دین اسالم گروید
بسم اهلل الرحمن الرحيم
استيون بایرس ،دانشجوي سال چهارم زیست شناسی ،اخيراً نتایج مطلوبی از مطالعات خود به دست آورده است .اما
مطالعات وي فقط مختص به فيزیک و زیست شناسی محدود نمی شود .بایرس درمورد اسالم به تحقيق و مطالعه پرداخت،
دینی كه اخراً به آن روي آورد .تا پنج سال پيش وي برایش مشخص نبود كه چه نوع عقيده اي را باید دنبال نماید.
او یک مسيحی بود ،اما احساسی كه وي نسبت به دین خود داشت كم كم باعث شد تا آن را كنار بگذارد" .من هميشه این
سؤال را داشتم كه چرا خدا این كار را با من ،خانواده و دوستانم كرد؟ اصالً هيچ احساسی درمورد آن نداشتم .از دست
چيزهاي زیادي در زندگی خيلی عصبانی بودم.
یافتن آرامش
بهار سال گذشته ،وي توسط چند تا از دوستانش ترغيب شد تا درباره ي اسالم چيزهایی یاد بگيرد .چيزي كه با آن مواجه
شد سيستم عقيدتی بود كه به نظر افكار منطقی وي انتخاب كاملی بود .بنابراین در فصل تابستان بایرس شهادتين را
اعالم نمود" .شما فقط یک بار آن كلمات را بر زبان می آورید ،اما درواقع معنی آن در قلب شما است".
عبداهلل حمزه می گوید؛ دليلی كه مردم به سوي اسالم متمایل می شوند این است كه در زندگيشان كمبودهایی دارند كه
می خواهند آنها را رفع نمایند .وي استاد دانشگاه "نيوبرانسویک" است و همچنين نماینده ي انجمن اسالمی شهر
"فردیریكتون" می باشد .اسالم به مردم یادآوري می كند كه الزم است از دنياي مادیات دور شده و آرامش را درون خود
بيابند .زیرا اسالم به شما می گوید كه باید روزي پنج مرتبه نماز بخوانيد بنابراین از خود جدا شده و فوراً به آرامش می
رسيد.
آرامش یک انگاره ي جدایی ناپذیر از پيام اسالم است .پيامی كه داراي دو قسمت می باشد ،اول اینكه مسلمان باید
تسليم امر خداوند شود و این تسليم آرامش را به دنبال دارد .حمزه می گوید" :تنها روش رسيدن به آرامش بيرونی رسيدن
به آرامش درونی می باشد".
درست مانند یک تكه زغال كه وقتی روشن نيست كامالً سياه است ،اما وقتی روشن می باشد سياهی و تاریكی آن ناپدید
می شود ،دقيقاً مثل منبعی از روشنایی.
خاطر اینكه احساس می كند ارزش هاي بنيادین آرامش ،نيكوكاري و خوب بودن قبالً جزئی از خصلت وي بوده است.
اسالم چيزي است كه هميشه همراه تو است و با آن متولد می شوید كه در عربی آن را فطرت می ناميم.
پایان
ترجمه :مسعود
مصدر :سایت مهتدین www.Mohtadeen.com
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براي بایرس این تازه شروع كار است .ولی او می گوید كه تطابق پيدا كردن با این دین آسان و ساده می باشد فقط به

پزشک آلمانی كه پاسخ سؤاالتش را در قرآن یافت

مصدر :سایت مهتدین www.Mohtadeen.com
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تعداد آلمانی هایی كه به دین اسالم روي آورده اند برخالف تصورات غلط درمورد اسالم از سوي رسانه هاي عمومی در
عرض یک سال چهار برابر شده اند.
"كاي لوهر" كه یک پزشک است همراه همسرش دو سال و نيم قبل به دین اسالم مشرف شدند .از آن موقع به بعد آنها
نام خود را "كاي علی رشيد" و "كاترین عایشه لوهر" گذاشتند .آنها براي نماز جمعه مرتب به مسجدي در فرانسه می
روند ،جایی كه مراكشی ،فلسطينی و دیگر تازه مسلمانان آلمانی در كنار هم نماز می خوانند.
لوهر می گوید كه این روزها مسلمانان اصيل آلمانی را در گوشه و كنار هر مسجدي می بينيد.
به زودي كتابی درمورد زندگی مسلمانان در آلمان كه در دست چاپ است منتشر می شود و خاطرات این دكتر آلمانی نيز در
آن به تثبيت می رسد  .مطالعه این پدیده نورانی كه به نظر می رسد تصویر شگفت آوري از اسالم در آلمان به جاي می
ماند ،جایی كه این مذهب اغلب با نام تروریسم و ارعابگري پيوند خورده است .در ميان سال هاي  0221تا  ،0225حدود
چهار هزار نفر آلمانی مسلمان شده اند .این كتاب كه سرمایه گذاري آن توسط وزارت امور داخلی صورت گرفته و به وسيله
ي سازمان انجمن اسالمی مسلمان آلمان به اجرا درآمده است ،اعالم می دارد كه تعداد این تازه مسلمانان در طول یک
سال چهار برابر شده است.
تا سه سال گذشته هر سال تعداد زیادي از این تازه مسلمانان دوباره ازدواج كرده اند .آنها كه اكثریت زن هستند با مردان
مسلمان ازدواج می كنند .به گفته ي محمد سليم عبداهلل از آرشيو اسالمی ،امروزه شمار تازه مسلمانان رو به افزایش است
آنها این كار را با ميل شخصی خودشان انجام می دهند .همچنين اضافه نمود كه هنوز هم این تازه مسلمانان اغلب زن بوده
و همچنين تعداد زیادي از فارغ التحصيالن دانشگاهی از طبقه ي متوسط مانند "كاي لوهر" نيز در ميان آنها دیده می شود.
لوهر به عنوان یک مسيحی كه غسل تعميد داده شده ،در دانشگاه تحصيل نموده و سپس مطب باز می كند .وي درآمد
خوبی داشته و با كاترین ازدواج نمود .به هر حال هر دو به این تتيجه رسيدند كه در زندگيشان چيزي كم دارند .لوهر می
گوید " :وقتی كه بيماران حاد كه از سوي دیگر مراكز درمانی فرستاده می شدند ،گاهی از بهبودي آنها نا اميد می شدم" .او
ادیانی چون مسيحيت و بودیسم را امتحان كرد ،اما هيچ پاسخی براي سؤاالت خود نيافت.
"مردم می خواند متفاوت باشند"
مسلمان شدن لوهر به نظر نمونه ي خوبی می آید .بعضی از تازه مسلمانانی كه قبالً مسيحی بودند هنوز هم شک و
تردیدهایی درمورد دینشان دارند .محمد هرزونگ امام مسجد برلين كه با تازه مسلمانان در مسجد خود صحبت نموده ،می
گوید" :ده سال قبل هر س ال پنجاه نفر به دین اسالم مشرف می شدند اما هم اكنون این رقم دو برابر شده است .به ندرت
كسانی كه به خدا ایمان نداشتند تغيير مذهب می دادند".
"مونيكا ولراب سار"  ،جامعه شناس دین ،درمورد تغيير دهندگان مذهب در آمریكا و آلمان تحقيق كرده است .وي می گوید:
"غلبه بر ب حران شخصی ،اغلب نخستين محركی است كه باعث تحقيق و جستجو در ادیان دیگر می شود زیرا مردم می
خواهند كه متفاوت باشند".
به عقيده ي "هولراب شار" ،طرفدار مسيحيت سنتی همچنين این احتماالت را ارائه می دهد ،كه دین اسالم به شخص
اجازه می دهد تا از لحاظ علمی نيز به درجات عالی دست یابد .به عالوه اسالم به لطف مباحثات و مناقشات بر سر
مسلمانان به موضوع داغی در رسانه ها تبدیل شده است" .هورالب شار" می گوید" :اسالم به عنوان انتخابی واقعی و
درست قابل روئيت می باشد".
پایان
ترجمه :مسعود

بزرگمردان جهان اسالم
ادریسی؛ معلم جغرافیدانان جهان ( 582 - 161هـ)
أبو عبد اهلل محمد بن محمد ابن عبد اهلل بن إدریس الصقلی یا الشریف اإلدریسی دانشمند مسلمان و از جغرافيدانان بزرگ
تاریخ و از موسسين این علم در سال  161هـ ق(1122م) در شهر سبته از شهرهاي مغرب متولد شد.
هنگامی كه كودک خردسالی بود براي حفظ قرآن و آموزش لغت و فقه به مكتبخانه رفت ،اما به علت عالقهي وافر به دیدن
مظاهر طبيعت ،قبل از اتمام دروسش ،براي سفر به شهرهاي مختلف آماده شد و دروس خود را در خالل مسافرتهایی كه
انجام ميداد تكميل كرد.
ادریسی تنها به علوم دینی اكتفا نكرد ،بلكه در حين گذر از شهرها و مشاهده ي مناظر ،آنها را به تصویر ميكشيد.
سپس بر آن شد همانطوري كه از پرتغال و ایطاليا و سواحل فرانسه و انگليس دیدن كرده است ،قدم در راه سفري طوالنی
بگذارد طوري كه تمام سرزمينهاي جهان اسالم را در بر گيرد.
این مسافرتها تأثير بزرگی در افزایش معلومات جغرافيایی او داشت.
پس از سقوط حكومت اسالمی در سيسيل بدست نورمانديها ،از آنجا كه (راجر دوم) پادشاه وقت سيسيل دوستدار علم و
دانش بود از ادریسی تقاضا كرد كه در آنجا بماند و نقشه جهان را به تصویر بكشد كه به" لوح الترسيم "معروف گشت.
ادریسی كتاب مشهورش (نزهة المشتاق فی اختراق اآلفاق) را كه حاوي اطالعات زیادي خاصتا در مورد غرب اروپا بود
تأليف كرد كه بين علماي شرق و غرب و جغرافيدانان آنروز با استقبال زیادي مواجه گشت.
او براي تأليف این كتاب پانزده سال تالش كرد و پس از اتمام آن در سال 1151م ،آن را به راجر پادشاه سيسيل هدیه داد
كه اعجاب او را برانگيخت .دستنویس اصلی این كتاب با خط شریف ادریسی در موزه ملی هامبورگ موجود است .این
كتاب در غرب و اروپا به نام كتاب راجر ،پادشاه وقت سيسيل معروف است.
در ادامه و با درخواست شاه ،ادریسی مشغول رسم نقشه جهان بر روي لوح نقرهاي مستطيل شكل شد بطوري كه اسامی و
اماكن بسياري را بر آن مشخص نمود.
سپس براي بار سوم و بر حسب درخواست شاه ،اقدام به ساخت نمونه اي از كره ي زمين كرد و براي این امر دستور داد
تا دایره ي بزرگی از نقره ي خالص ساخته شود و به كارگران محل دقيق اماكن و شهرها و دریاها و رودها و جنگلها و راه
ها و فاصلهي بين آن ها وخطوط استوا و نصف النهار و سایر نقاط جغرافيایی را تعيين نمود تا موارد تعيين شده را بر این
كره ي بزرگ نقره اي ترسيم كنند.
بدین ترتيب براي اولين بار در طول تاریخ ،كره جغرافيایی زمين با دقت بسيار باال ،توسط یک دانشمند مسلمان ساخته
شد.
مانده است.
ادریسی اولين عالمی است كه به علم جغرافيا بصورت تخصصی پرداخت و در این علم از (بطليموس) دانشمند یونانی قدیم
پيشی گرفت و نظریهي او را در مورد سرچشمه ي رود نيل باطل ساخت.
او تمام هم و غم خود را مصروف علم جغرافيا كرد و از جمله موفقيتهاي او در این زمينه ،بنيان نهادن خطوط طول و عرض
جغرافيایی براي تشخيص دقيق محدوده ي اماكن و مسافت ها میباشد و نقشههایی در مورد سرچشمهي رود نيل و دریاها
و اقليمهاي دنياي قدیم بر جاي گذاشت.
همچنين او قبل از علماي غرب ،قائل به كروي بودن زمين بود و كرهي نقرهاي را بر اساس این عقيده ساخت.
او مقياس تقریبی كره زمين را 1622ميل معادل  10165كيلومتر بيان كرد كه این رقم بسيار به محيط حقيقی كره زمين
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متأسفانه كره ساخته شده توسط ادریسی در معرض نابودي قرار گرفت و ازآثارش فقط كتاب و اطلس ترسيمی او باقی

( 12286كيلومتر) نزدیک است.
كشورها ي مختلف معلوماتی را كه ادریسی در آثار خود بيان داشته بود را نقل كرده و آن را در دانشگاههاي خود تدریس
كردند و دانشمند اروپایی كونراد ميللر نقشه كامل جهان را از نقشه ي ادریسی تخریج كرده و در سال 1616م بصورت
رنگی به چاپ رساند.
ادریسی در سال  582هـ وفات یافت در حالی كه غریب و بدور از شهرش در راه كسب و انتشار علم گام نهاده بود.
نقشهي جهان كه ادریسی براي راجر دوم پادشاه سيسيل كشيد:

منابع:
http://ar.wikipedia.org -1
http://fa.wikipedia.org/wiki -2
 -1الكتاب  :مشاهير أعالم المسلمين علی بن نایف الشحود
 -1نزهة المشتاق فی اختراق اآلفاق
نویسنده :طارق محيایی درگهانی
برگرفته از :بيداري اسالمی
مصدر :عصر اسالم www.Islamage.com
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آشنایی با علماي معاصر
زندگی نامهي مفسر معاصر؛ شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي
اسم و نسب و نشأت :
ایشان عالمهي پرهيزگار  ،فقيه ،اصولی و مفسر عبدالرحمن بن ناصر
بن عبداهلل بن ناصر بن حمد آل سعدي از نواصر و از تيرهي بنی عمرو
یكی از شاخههاي بزرگ قبيلهي بنیتميم میباشد.
خانوادهي آل سعدي در حدود سال1102 :هـ از سرزمين «المستجده»
یكی از مناطق همسرحد با شهر حائل است به «عنيزه» آمدند.
این دانشمند گرامی به تاریخ دوازدهم ماه محرم سال1122 :هـ در
شهر عنيزه چشم به جهان گشود.
مادرش به سال1112 :هـ وفات نموده و پدرش در سال1111 :هـ
چشم از این جهان فرو بست ،بدین ترتيب ایشان بدون پدر و مادر و
یتيم زندگی كرد ،پدرش شخصيتی عالم و صالح بود ،و وظيفهي امامت
در مسجد «المسوكف» عنيزه را به عهده داشت.
چون به سن جوانی رسيد به خانهي برادر بزرگترش كه او را پدر صدا میكرد منتقل شد ،برادرشان نيز او را گرامی داشته و
حتی او را شيخ ندا می كرد .با مرور زمان اهلل متعال شيخ عبدالرحمن را سبب افتخار برادرش حمد گردانيد؛ چون مشاهده
میكرد مردم براي فراگرفتن علم نزد او میآیند ،احترامش میكنند ،و بخاطر دانش ،فضل و بزرگ منشیاش صدرنشين
مجالس علمی گردیده است .برادرش بيش از صد سال عمر نمود ،و بعد از وفات برادرش شيخ عبدالرحمن دوازده سال
دیگر نيز زندگی كرد.
ایشان با همت واال و عالقهي وصف ناپذیر به تحصيل علم پرداخت ،هنوز دوازده ساله نشده بود كه قرآن كریم این پيام
هدایت بخش الهی را حفظ نمود ،پس از آن نزد علماي منطقه و علماي شهرهاي مجاور زانوي تلمّذ گذاشت ،خویشتن را
براي تحصيل علم وقف كرده و حتی لحظهاي را به غفلت سپري نمیكرد ،مسایل را خوب فرا میگرفت ،حفظ كرده و به
دیگران میآموخت ،در مدت اندكی به مقام علمی بزرگی رسيد كه دیگران در مدت طوالنی نيز بدان نمیرسند.
و چون اطرافيانش تفوق و برتري علمی او را مشاهده كردند ،شاگردي او را پذیرفتند؛ در حالی كه تازه به سن بلوغ رسيده
بود ،بدین ترتيب این جوان برومند هم درس میخواند و هم به دیگران درس میداد.
پس از مدتی آفاق جدیدي از علم برایش گشوده شد ،و از مألوف دیارش كه اهتمام به فقه حنبلی بود ،بيرون شده و به
انكشاف یافت ،از تقليد بيرون شده و به سلک مجتهدین مقيّد در آمد؛ و اقوالی را ترجيح میداد كه دليل قوي و تعليل
درست داشته باشد.
سپس با دانشمندان روزگار و علماي بزرگ شهرهاي دیگر به مكاتبه پرداخت و در مسایل نوین و ابحاث پيچيده اظهار نظر
كرد ،و با جرأت تالش ورزید برخی از نصوص كریمه را بر مخترعات و انكشافات این عصر و حوادث آن تطبيق دهد.
این بود همت و عزم راسخ او در بدست آوردن مدارج عالی علم و دانش.
و اما در راه نشر و تعميم علوم اسالمی تالشهاي فراوان نمود و همهي عمرش را صرف تدریس ،افاده و ارشاد كرد و هيچ
چيز مانع از حضور او در حلقات علمی و مجالس درسی نمیشد .طلبهي علوم اسالمی پروانهوار از هر طرف به سویش
شتافته و از علم و دانش وافرش بهرهها بردند ،و حتی از شهرهاي دوردست و اماكن دیگر آمده و در حلقات درسش حضور
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تحقيق در كتب تفسير ،حدیث ،توحيد ،كتب شيخ اإلسالم ابنتيميه و كتب حافظ ابنقيّم پرداخت .در نتيجه ذهنش

به هم میرساندند.
ایشان حاضر جواب بوده و جوابهاي قانعكننده تقدیم میكرد ،و سوالهاي مطرح شده را به نحو احسن پاسخ میگفت ،و
هم چنين قلمی توانا و نوشتهي رسایی داشت.
و چون علمش به پختگی رسيد و قدم استوار گشت به تفسير نمودن قرآن كریم پرداخت ،آیات این كتاب مقدس را تشریح
نموده ،اصول تفسير را بيان داشت ،احادیث پيامبر گرامی اسالم صلی اهلل عليه وآله وسلم را شرح كرده و انواع توحيد را
توضيح داد ،مسایل فقهی را تهذیب كرده و جمع نمود ،بر ملحدین و زنادقه و مخالفين اسالم رد نموده و زیباییهاي اسالم
را به شایستگی بازگو كرد ،همهي اینها در كتابها و رسالهها چاپ شده و مردم از آن استفادهي فراوان بردند.
خالصه اینكه ایشان مرجع و مورد اعتماد علماء و مردم دیار خویش گشته ،طالب علم را درس میداد ،عموم مردم را وعظ و
نصيحت می كرد ،در مسجد جامع خطيب بود ،مسئوليت فتوادادن به مردم را به عهده داشت ،مشاجرات شان را حل و فصل
میكرد ،از مردم در خانههاي شان بازدید میكرد ،در مجالس و محافل شان اشتراک میورزید ،با وجود این همه
مسئوليتها خداوند متعال در عمر و وقت ایشان بركت نهاده ،و مشغوليتهاي مذكور مانع تأليف ،تصنيف و بحثهاي علمی
ایشان نگردید.
بعضی از اساتيد ایشان :
 -1شيخ محمد بن عبدالكریم الشبل (1111 -1052هـ) ،ایشان در حرمين تحصيل كرده ،و سپس به مصر ،شام ،عراق و
كویت سفر نموده و عالم خيلی بزرگی بود.
 -0شيخ پارسا و مجوّد عبداهلل بن عایض ( 1100 _1016هـ) ،ایشان خوشنویس و خوشصدا و امام مسجد الجوز در
عنيزه بود ،در مكه ،مصر و نجد نزد علماي بزرگی چون :شيخ عبداهلل ابابطين رحمه اهلل درس خواند ،كارهاي عجيبی داشت،
و در مقبرهي عنيزه هنگامی كه یكی از اموات را به خاک سپرد ،خود نيز وفات كرد.
عالمه سعدي قبل از همه نزد این دو شخصيت بزرگ درس خوانده بود.
 -1شيخ ابراهيم بن جاسر (1116 _1011هـ) ،ایشان حافظ صحيحين بوده است .عالمه عبدالرحمن سعدي میفرمود:
ایشان شرح نووي بر صحيح مسلم را ازبر داشت.
 -1شيخ صعب بن عبداهلل التویجري ( 1116 _1051هـ) ،ایشان از پارسایان بوده و قرآن كریم را بسيار تالوت میكرد ،و
گفته شده :حتی در خواب هم قرآن تالوت میكرد.
 -5شيخ علی بن محمد السنانی (1116_1081هـ) ،این دانشمند بزرگ در تفسير قرآنكریم و احادیث پيامبر صلی اهلل
عليه و آله وسلم ماهر بوده و خط زیباي نيز داشته است.
 -8شيخ علی بن ناصر بن وادي ادي ( 1181_1021هـ) ،سرآمد روزگار و دریاي علم بوده است ،علم حدیث را نزد علماي
حدیث در هند از جمله :شيخ نذیر حسين و شيخ صدیق حسن خان فرا گرفت ،اخالق نيكو داشته و به زهد معروف بوده،
عالمه عبدالرحمن سعدي نزد هر یک از دانشمندان یادشده همان فنی را خوانده كه در آن حاذق و متخصص بوده است .از
ابن شبل ،ابن عایض ،تویجري و صالح آلعثمان كه متخصصين در فقه و اصول بودند این دو علم را فرا گرفت ،تفسير و
حدیث و اصول آن را از ابن وادي و ابن جاسر آموخت ،علم توحيد و عقيده را نزد سنانی و ابن سليم خواند ،و براي
فراگرفتن علوم عربی نزد ابن مانع زانوي تلمّذ گذاشت.
اخالق و كردار:
عالمه عبدالرحمن سعدي در اخالق و كردار نيكو فوق العاده بود ،با مردم مهربان و صميمی بوده ،و دوست میداشت به
آنان فایده برساند ،بر گستاخی و بیادبی شان بردبار بود ،خوش برخورد بوده خشم و غضب بر چهرهي ایشان دیده
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ایشان شيخ عبدالرحمن سعدي را اجازه داد كه بعد از او حدیث روایت كند.

نمیشد ،هر فردي را مطابق قدر و منزلتش اكرام نموده ،و دوست داشت به مردم نزدیک باشد ،از مریضها عيادت كرده و
جنازه را مشایعت میكرد ،خيلی مهماننواز بود ،از عزت نفس واالیی برخوردار بوده ،آرزو داشت بين مردم صلح و مودت
برقرار باشد ،و نفرتها را از بين ببرد؛ زیرا اهلل متعال محبت بندگانش را در قلب مهربان او انداخته بود.
سخنان علماي عصر درباره ایشان :
علماي اعالم و عامهي مردم ایشان را تقدیر میكردند ،و بسياري از علماي معاصرش او را مدح نموده اند ،از جمله:
• شيخ عبدالعزیز بن باز رحمه اهلل در بارهي عالمه سعدي رحمه اهلل گفته است :ایشان كه رحمت خداوند بر او باد علم
فراوانی داشته و در شناخت راجح از مسایل فقهی خبره داشت ،دالیل را خوب میدانست ،به كتابهاي شيخ االسالم
ابنتيميه و شاگردش حافظ ابن قيّم اهتمام ویژهاي داشت ،از دليل پيروي میكرد ،جز در موضوعات مفيد سخن نمیگفت،
چندین مرتبه در مكهي مكرمه و ریاض با ایشان همصحبت شدم ،شخصيتش متواضع و خوش برخورد بود ،و هر آنكه
كتابهایش را مطالعه نموده باشد به منزلت واال و علم وافر او پی میبرد.
• از عالمه محمد ناصرالدین البانی رحمه اهلل در مورد تفسير شيخ عبدالرحمن سعدي سوال شد ،در جواب گفت :تفسير
بسيار خوبی است ،و آراي صائبی دارد ،من قسمتهایی از این تفسير را خوانده ام و متوجه شدم ایشان رأي آزاد و فكر باز
داشته و تابع دليل است ،جمود فكري و تعصب مذهبی ندارد .چهل سال قبل ایشان را در دمشق دیده بودم ،متوجه شدم
خيلی علم دارد ،و تواضع دانشمندان بزرگ را در او مشاهده كردم ،با دیدن او – چنانكه ویژگی علماي نجد است -به یاد
تواضع و فروتنی علماي سلف افتادم.
• شيخ محمد حامد الفقی رحمه اهلل در بارهي ایشان گفته :حدود بيست سال است كه عبدالرحمن بن سعدي را میشناسم،
و به یقين دانستم ایشان عالمی مدقق و محقق است كه در تالش دالیل و به دنبال برهان قاطع بوده و به امر دیگري
التفات نمی كند .و هم چنين گفته :ایشان را دانشمند پيرو سلف صالح یافتم كه اسالم را خوب شناخته ،و متوجه شده كه
اسالم راهكارهاي خوب ،شفاف ،قوي و پرباري براي ادامهي حيات سالم ارائه میدهد.
كارنامه درخشان:
ایشان به امور بزرگی پرداخت كه درسهاي علمی ،خطبههاي منبري و تأسيس مدارس و مراكز دینی از آن جمله است ،و
هم چنين در همهي مسایل مرجع مردم «عنيزه» بود؛ ایشان مدرس ،واعظ ،امام مسجد جامع و خطيب آن ،مفتی ،نویسنده
و مستشار مردم بود .همهي این كارها را صرف بخاطر رضاي اهلل و بدون اینكه از مردم توقعی داشته باشد انجام میداد.
در سال1182 :هـ پيشنهاد قضاوت به ایشان شد اما نپذیرفت ،و چون اصرار كردند بیهوش شدند و غذا نمیخورد ،تا
اینكه خداوند متعال او را از این ابتال و آزمایش رهایی بخشيد.
ایشان از هنگام تأسيس انستيتو علمی عنيزه در سال1121 :هـ سرپرستی و اشراف آن را بدون اینكه معاشی بگيرد به

مرض و وفات:
به سال 1121 :هـ و پنج سال قبل از اینكه چشم از جهان فرو بندد به مریضی فشار خون و تصلب شرایين مبتال شد ،و هر
از چند گاهی مرضش سخت شده تا اینكه قبل از طلوع فجر روز پنجشنبه  01جمادي الثانی سال1128 :هـ به عمر نود و نه
سالگی به لقاء اهلل شتافت.
مؤلفات :
مؤلفات ایشان بيشتر در تفسير ،حدیث ،اصول ،عقيده و توحيد ،فقه و ادب عربی میباشد.
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عهده داشت.

از جمله تأليفات ایشان :خالصة التفسير ،القواعد الحسان ،الفتاوي ،بهجة قلوب األبرار و غيره میباشد.
بزرگترین اثرش كه دست به دست مردم میگردد تفسير «تيسير الكریم الرحمن فی تفسير كالم المنان» یا تفسير سعدي
میباشد كه با عنوان "تفسير راستين" به زبان فارسی ترجمه شده است.
در این تفسير منهج منحصر به فرد خود را داشته است ،به جانب هدایتی قرآن اهتمام ویژه نموده و اثر آن در پيراستگی
دلها و استقامت در دین و دنيا را بررسی كرده و به شيوهي مختصر و زیبا توضيح داده است.
تعداد تأليفات ایشان از سی تأليف میگذرد.
تعدادي از شاگردان ایشان :
آنانی كه نزد ایشان درس خوانده اند بسيار اند؛ برخی از اهالی عنيزه و عدهاي هم از بالد دیگر ،از جمله شاگردان ایشان:
 -1شيخ سليمان بن إبراهيم البسام.
 -0شيخ محمد بن صالح آل عثيمين ،كه بعد از وفات ایشان به امامت در مسجد جامع ،وعظ ،خطابت و تدریس در آن
پرداخت.
 -1شيخ علی بن محمد بن زامل آل سليم ،كه داناترین فرد اهل نجد در این زمان به علم نحو میباشد.
 -5شيخ عبداهلل بن عبدالعزیز بن عقيل عضو الهيئة القضائية العليا ،كه قبل از این چند منصب كالن دیگر نيز در این هيئت
داشته است.
 -8شيخ سليمان بن صالح بن حمد البسام عموي/كاكاي شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن البسام ،كه از شاگردان خاص ایشان
بود.
 -2شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن بن محمد البسام ،كه از بهترین شاگردان شيخ بوده و بعد از ایشان درس را براي بقيه
تكرار میكرده است.
 -6شيخ عبداهلل المحمد المطرودي كه صحيح بخاري را با أسانيدش حفظ داشته است.
 -6شيخ عبداهلل العبدالعزیز المطوع از علماي مشهور.
 -12شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن بن صالح البسام عضو هيئة كبار العلماء و صاحب كتاب علماء نجد.
مصادر :
 - 1كتاب «علماء نجد خالل ستة قرون» اثر شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن البسام رحمه اهلل.
 - 0كتاب «روضة الناظرین عن علماء نجد وحوادث السنين» تأليف شيخ محمد بن عثمان القاضی حفظه اهلل.
 - 1كتاب «تراجم لسبعة علماء» تأليف شيخ محمد الحمد حفظه اهلل
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مصدر :سایت نوار اسالم IslamTape.Com

داستان هاي عبرت انگيز
قصة ي كه مرا به گریه وا داشت
داستانی كه به خاطرش هم خوشحال شدم وهم گریستم ،این داستان زندگی دو زوج جوان است كه براي ما ثابت می كند
كه جمال و زیباي ظاهري در زندگی زناشویی چندان مهم نيستند ،بلكه مهترین چيز عبارتند:
دوست داشتن....
تفاهم ....
محبت ...
رحمت ....
داستان از این قرار است.
این زن كه صاحب داستان است ،حكایت می كند ،و می گوید:
با مردي ازدواج كردم كه قبال از بد شكلی و بد ریختی او شنيده بودم ،ولی هيچ وقت تصورنمی كردم كه به این شكلی
باشد كه در شب زفافم دیده بودم .
در آن شب تا نگاهم به چهره اش افتاد نتوانستم طاقت بياورم ،و جلویش غش كرده و بر زمين افتادم!!
همسرم با سرعت به دنبال آب رفت تا آن را بر من بپاشاند ،با سردي آب روح به بدنم باز گشت ،ولی خودم را به خواب
زدم تا اینكه صبح شد!!
و در صبحگاه چشمانم از ترس چهره ي بد ریختش از او می بر می گرداندم ،ولی او گمان می كرد كه هنوز در شرم و حياء
هستم.
چند روزي گذشت  ...و آن قلب زیبایی كه پشت آن چهرة زشت نهفته بود هویدا شد ،قلبی پاک و صاف ،ضربانش با
احساس و محبت می تبيد ،،،زیبا با من معاشرت می كرد ،،،و احساساتم را رعایت می كرد ،،،بر كوتاهی هاي من در حقش،
و بر سستی هایم صبر می كرد ،،،و دو چندان به من عطوفت می كرد ،،،و او بهترین یاورم در امور دنيا و آخرتم بود..
در كارهاي خانه مرا یاري می نمود ،،،و در هنگام بيماري از من پرستاري می كرد ،،،هيچ سخنی از او نمی شنيدم مگر اینكه
از آن لذت می بردم ،،،و چيزي از او نمی دیدم مگر اینكه مرا خوشحال می كرد.
با وجودي كه از نظر مالی تنگدست بود ،ولی من با او احساس خوشبختی و راحتی می كردم ،این سبب شد تا خانة متواضع
ما با لطافت اخالق او ،و معاشرت زیبایش به قصري شكوهمند تبدیل شد ،كه سعادت و خوشبختی در فضاي آن انتشار
یافته ،و بوي آرامش و نشاط در آن به مشام برسد.
او در قلبم جاي گرفته بود ،،،مثل اینكه مالک قلبم شده  ،،،فكر و ذهنم به او مشغول بود ،،،طاقت دوري از او را نداشتم ،،،و
هنگامی كه لحظه جدایی فرا رسيد ،،،كه نوشتنش قبل از من بود ،و اجلش بدون من ،با فرافش بسيار دردمند شدم ،با
مرگش دردي شدید احساس كردم كه حواسم را از بين برده ،و بی هوش شدم همان طور كه بار اول با دیدنش بی هوش
گشتم ،ولی این بار كسی مانند بار اول با سرعت به طرف آب نرفت ،همان طور كه او رفته بود ........
همسر این مرد بعد از مرگ شوهرش بيشتر از سه روز نگذشت كه او نيز به شوهرش ملحق شد ،و دار فانی را وداع گفت.
خداوند همه را مورد رحمت خویش قرار دهد...
خوشبختی در اخالق زیبا نهفته است ،اگر چه ظاهر او زیبا نباشد ،،و ثروتمند نباشد ،،چه بسا از زنانی كه با مردان ثروتمند
و نسب دار ،و اهل پست و مقام ازدواج كردند ،ولی به خوشبختی نرسيدند ،،،پس چرخاننده زندگی زناشویی اخالق زیيا و
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او نيز طاقت دوري از من را نداشت،،،

دلربا است.
أبــوأنــس
مصدر :سایت خانواده خوشبخت www.BlestFamily.Com

تو و مال تو همه از آن پدرت است
قرطبی از حضرت جابر بن عبداهلل روایت كرده است كه شخصی به خدمت رسول خدا (صلی اهلل عليه وسلم) حاضر شد و
شكایت كرد كه پدرم مال مرا از دستم گفته است ،آن جناب (ص) فرمود :كه برو پدرت را بياور ،در آن زمان جبرئيل امين
تشریف آورد و به رسول اهلل (ص) گفت :هرگاه پدرش آمد از او بپرسيد كه آن چه كلماتی هستند كه او در دل گفته است،
ولی گوشهاي او هنوز آن را نشنيده اند ،وقتی كه آن شخص پدر خود را آورد آن حضرت (ص) به پدرش گفت :چه شده
است كه پسرت از تو شكایت دارد؟ آیا تو می خواهی مال او را از دستش بگيري؟ پدرش عرض كرد :شما از او بپرسيد :كه
من آن را جز براي خودم یا خانهء او ،دیگر می توانم در چه جایی صرف كنم؟ رسول خدا (ص) فرمود( :آیه  01و  01بنی
اسرائيل) كافی است حقيقت امر معلوم شد ،لذا اكنون نياز به گفت و شنيد بيشتر نيست .سپس از پدرش پرسيد آن چه
كلماتی هستند كه هنوز گوشهاي خودت هم آنها را نشنيده است ،عرض كرد :یا رسول اهلل (ص) در هر معامله اي خداوند
متعال ایمان و یقين ما را نسبت به شما افزایش می دهد ،سخنی كه كسی نشنيده شما از آن اطالع دادهشده اید كه این
خود یک معجزه است ،پس او عرض كرد :این حقيقتی است كه من چند شعر در دل گفته بودم ،كه گوشهایم ،هم آنها را
نشنيده اند،آن جناب (ص) فرمود :آنها را بخوان تا ما بشنویم ،آنگاه او این اشعار را خواند( .اصل شعر به عربی است ترجمه
آنرا به شما می نویسيم)
« من در كودكی تو را غذا دادم و پس از جوانی مسؤليت تو را به عهده گرفتم كه همه خورد و نوش تو از كسب من بوده
است .وقتی كهشب ،دچار بيماري می شد من تمام شب را به سبب مریضی تو در حال بيداري و بيقراري گذارنيدم .گویا
این مرض به من رسيده نه به تو كه به سبب آن من تمام شب می گریستم .دلم بر هالک تو می ترسيد در صورتی كه می
دانستم وقت مرگ مقرر است و جلو و عقب نمی شود .پس وقتی كه به آن سن و حد رسيدي كه من آرزو می كردم .پس تو
پاداش مرا سخت وتند گویی قرار دادي كه گویا تو بر من احسان و انعام می كنی .اي كاش اگر تو حق پدري مرا ادا نمی
كردي حداقل این را انجام می دادي كه یک همسایه شریف انجام می دهد .كه حداقلحق همسایگی را به من روا می
داشتی و در خود مال من نسبت به من بخيل نمی شدي»
رسول اهلل (ص) پس از شنيدن این اشعار سر در گریبان گرفت و فرمود«.انت و مالک البيک» یعنی برو ،تو و مال تو همه از
هشتم صفحه )021-020
خواننده عزیز! عادت آن حضرت (ص) بود كه بعد از وفات ام المؤمنين حضرت خدیجه رضی اهلل عنها براي دوستان او هم
هدیه ارسال می داشت كه هدف از آن دادي حق حضرت خدیجه رضی اهلل عنها بود .حدیثی را حضرت ابو سعيد بدري نقل
كرده است كه من با رسول خدا (ص) نشستهبودم كه یكی از انصار آمد و پرسيد ،یا رسول اهلل (ص) پس از وفات مادرو
پدر ،هم حقی از آنها بر ذمه من باقی است؟ آن جناب (ص) فرمود :آري براي آنها دعاي استغفار نمودن و تكميل عهدي كه
با كسی كرده اند و اكرام و احترام دوستان آنها ،و با خویشاوندان صله رحم نماید كه رشته خویشاوندي شان توسط آنها
باشد ،این ها حقوق والدین است كه پس ازمرگ آنها هم بر ذمه تو باقی می باشد.
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آن پدرت است .ناگفته نباید گذاشت كه این اشعار در «حماسه» كتاب شعر و ادب هم نقلشده اند( .معارف القران جلد

متأسفانه امروزه شما می بينيد كه كسی احترام به والدین نمی كند ،اصالً ایشان را حق نمی دهند تا در امورات فرزندان
شان مداخله كنند كه این خود بيانگر نزدیک شدن قيامت است .خداوند به همه ي ما و شما توفيق نصيب كند تا آنگونه كه
خدا و رسولش امر نموده خدمت والدین را انجام بدهيم كسانيكه از این نعمت (پدرو مادر) بهره مند هستند در حق شان
كوتاهی نكنند .
مصدر :سایت بيان www.Beayan.net
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شگفتی هاي خلقت
مدارهاي ستارگان و دنبالهدار هالی
خداوند متعال میفرماید :
(ال الشَّمْسُ یَنْبِغَیِ لَها أنْ تُدْرِکَ القَمَرَ وَ الَ الَّيلُ سَابِقُ النَّهارَ وَكُلٌّ فی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ) (یس )12 :
« نه خورشيد را سزد (در مدار خود سریعتر شود و) به (مدار) ماه رسد .و نه شب را سزد كه بر روز پيشی گيرد (و مانع
پيدایش آن شود) .هر یک در مداري شناورند (و مسير خود را بدون كمترین تغيير ادامه میدهند».
از ظاهر آیه چنين برداشت میشود كه خورشيد و ماه ،هركدام داراي مدارهاي جداگانه هستند و از هم فاصله دارند ،لذا
خورشيد با ماه برخورد نمیكند و توجه به این قسمت آیه ( :كُلٌّ فی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ) نشان میدهد كه هر چه در آسمانها و
زمين است ،داراي چنين مدارهایی هستند ،كه آیه :
(اِنَّ اهللَ یُمْسِکُ السةمواتِ وَ األرْضَ أَنْ تَزُوال)(فاطر )11 :
این گفته را تأیيد میكند .قبالً نيز بيان شد كه «ان تزوال» یعنی اینكه خداوند مانع خارج شدن آنها از مدارهایشان میشود
و با زوال اصطالحی كه به معنی انحراف خورشيد در وقت ظهر از وسط آسمان است ،متفاوت است.
از آیه  12سوره «یس» ،چنان برداشت شده است كه تمام ستارگان داراي مداري خاص خود هستند و آیه و السماء ذات
الرجع مؤید این مطلب است و حتی برخی دانشمندان آن را دقيقترین وصف آسمان دانستهاند و چنان اعتقاد دارند ،كه
هيچ ستاره در آسمان بدون مدار نيست و با حركت بر روي آن پس از مدتی به همان نقطه اوليه خویش باز میگردد ،همانند
ستاره دنبالهدار هالی كه همه روزه در انتظار دیدن آن هستيم ،از زمان خلقت آسمانها و زمين در مدار خویش ،جریان
داشته و به اندازه یک بند انگشت نيز از مسير خود منحرف نشده است و در قسمتی از مدار خود به فاصله سيصد ميليون
كيلومتري زمين میرسد ،و مردم می ترسند كه مسيرش را مستقيماً به سوي زمين ادامه دهد و با دنباله نود و سه كيلومتري
خویش با زمين برخورد كند ،اما
(اِنَّ اهللَ یُمْسِکُ السةمواتِ وَ األرْضَ أَنْ تَزُوال)(فاطر )11 :
«خداوند آسمانها و زمين را نگاهداري میكند و نمیگذارد (از مسير خود) خارج و نابود شوند».
ستاره دنبالهدار هالی ميليونها سال است كه در مدار خویش مستقر است ،و زمين و خورشيد نيز ميليونها سال است كه در
مدار خویش در جریانند ،كه خود این استقرار ،یكی از نشانههاي بزرگ خداوند است كه در این آیه اشاره نموده است :
(ال الشَّمْسُ یَنْبِغَیِ لَها أنْ تُدْرِکَ القَمَرَ وَ الَ الَّيلُ سَابِقُ النَّهارَ وَكُلٌّ فی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ)
و مدار هيچ ستارهاي طویل و كوتاه نمیشود و سرعت ستارگان را كم و زیاد نمیكند .خورشيد با ماه برخورد نمیكند،
چرخش زمين به دور خود ثابت و طول هر شب نيز تغييرناپذیر است و تمام تقویمها ،پس از هزاران سال همان اعداد و
 8:0دقيقه طلوع میكند .این گفته به چه معنی است؟ آیا پروردگار ،در قرآن نفرموده است كه :
(وَ الَ الَّيلُ سَابِقُ النَّهارَ وَكُلٌّ فی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ)
جالب است بدانيم كه لفظ «كلٌّ» كه در این آیه آمده است به چه چيزي اشاره دارد؟ به نظر ما به تمام خلقت و خالیق اشاره
دارد .حتی یک وسيله چوبی كه از اتمها تشكيل شده و هر اتم داراي نوترونهایی است كه در مداري خاص در گردشند و
در واقع سيستم اتمها همانند سيستم كهكشانهاست و هرچه كه انسان میبيند داراي سلولهائيست كه از اتمها و آن نيز
از هسته و الكترونهاي داراي بار مغناطيسی تشكيل شده است كه در مدارهاي خود به دور هسته و با سرعت ثابتی در
گردش هستند .پس هر چه كه در عالم هستی وجود دارد ،در مدار خویش ،شناور است ( :فی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ)()1
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ارقام را بيان میدارند ،و مثالً می توان گفت  :كه صد سال دیگر در هفدهم آوریل سال سه هزار ميالدي ،خورشيد در ساعت

پس همه اجزاي صخرهها ،سنگها ،چوبها ،ظروف ،جام بلوري و بازي تخته نرد و هر چه كه در منظر چشمان تو قرار دارد،
جسمی تشكيل شده از سلولهاست و سلولهاي آن نيز از اتم و اتم نيز از هسته و الكترون تشكيل شده است.
----------------[ ) 1فی فلک یسبحون  :یعنی همانند ماهی درون آب در جریان و گردش هستند ،خداوند متعال كه راستگوترین است
میفرماید ( :وَ السةابِحاتِ سَبْحاً) و به اسبی كه به هنگام حركت ،دست خویش را دراز میكند ،سابح میگویند .در كلمه
«یسبحون» یک نكته نحوي هم وجود دارد كه طبق نظر سيبویه چون از اشياء غيرعاقل خبر میدهد ،باید به لفظ «یَسْبَحْنَ
یا تَسْبَحُ» میآمد ،اما چون فعل عقال را به آنها نسبت داده و در اطاعت از خدا و فرمانبرداري منزلت عقال را به آنها داده
است ،لذا با «واو» و «نون» كه عالمت جمع مذكر عاقل است ،آن را جمع بسته است .تفسير قرطبی ،ج  ،11ص  .068ابن
عباس میگوید « :كل فی فلک یسبحون» یعنی همانند چرخ ریسندگی در محل و حيطه خویش میچرخند ،ابن كثير ،ج ،1
ص .126
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سرعت نور
خداوند متعال میفرماید :
) یُدَبِّرُ األمْرَ مِنَ السةماءِ إلیَ االَرْضِ ثُمة یَعْرُجُ إلَيهِ فی یَوْمٍ كَانَ مِقْدارُهُ خَمْسينَ اَلْفَ سَنَهٍ مِمّا تَعُدُّونَ( (سجده )5 :
« خداوند (تمام عالم هستی را) از آسمان گرفته تا زمين ،زیر پوشش تدبير خود قرار داده است( ،و جز او مدبّري در این
جهان وجود ندارد) .سپس تدبير امور در روزي كه اندازة آن هزار سال از سالهایی است كه شما میشمارید ،به سوي او باز
میگردد».
خطاب آیه در لفظ «تَعُدُّونَ» كسانی است كه مبناي شمارش آنها ،سال قمري است ،كه ماه در هر  12روز (عموماً) به دور
زمين یک دور كامل می چرخد .حال اگر فاصله ميان مركز ماه تا مركز زمين یعنی ،نصف قطر مدار چرخشی ماه به دور زمين
را به دست آوریم میتوانيم ،تعداد كيلومترهاي طی شده ماه در هر گردش كامل به دور زمين را تعيين كنيم .و اگر محيط
دایره چرخشی ماه را در  10ماه ضرب كنيم ،مسافت طی شده آن را در طول سال و اگر در  1222ضرب كنيم مسافت
هزارساله آن را كه به دور زمين طی كرده است ،به دست میآوریم .مسافت هزارسالهاي كه در آیه  5سوره سجده بيان
شده است.
در واقع ،مسافتی را كه ماه در هزار سال میپيماید ،نور در یک روز طی میكند .زیرا اگر مسير طی شده ماه در هزار سال را
بر تعداد ثانيههاي كامل یک روز تقسيم كنيم( ،تعداد ثانيهها =  ،)01×82×82عددي برابر سرعت نور در هر روز به دست
و هفتصد و نود و دو كيلومتر و نيم ،كه عدد دقيق مربوط به سرعت نور است كه توسط كنفرانس جهانی پاریس اعالم شده
است .كشف دقيق سرعت نور ،یكی از دستاوردهاي مهم بشر در قرن بيستم به حساب میآید ،این عدد باالترین حد
سرعت در هستی است و اگر شیء دیگري به غير از نور بتواند با سرعت نور حركت كند همانند نور ذرهذره گشته و حجم
آن به صفر میرسد و در شكل مشخصی نمیگنجد و زمان براي آن متوقف میشود ،اما اگر با سرعت بيشتر از نور حركت
كند ،زمان به عقب برمیگردد و در غير این صورت زمان كوتاه میشود.
آنچه كه راجع به سرعت نور و برابر بودن مقدار مسافت طی شده آن در طول یک روز با مقدار مسافت طی شده توسط ماه
در هزاران سال ،بيان كردیم همان نظریه نسبيتی است كه غرب به آن میبالد.
آیه دیگري كه درباره مقدار سرعت ،بحث میكند ،این است كه میفرماید :
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میآید ،حال اگر این عدد را بر تعداد ثانيههاي طول روز تقسيم كنيم ،عدد زیر حاصل میشود ،یعنی دویست و نود و نه هزار

(تَعْرُجُ المَالئِكَهُ وَ الرُّوُحُ إلَيهِ فی یَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ اَلْفَ سَنَهٍ) (معارج )1 :
«یعنی (فرشتگان و جبرئيل به سوي او (پر میكشند و) باال میروند در مدتی كه پنجاه هزار سال (معمولی بر انسانها) طول
میكشد».
در این آیه ،جملة «مِمّا تعدُّون» یعنی طبق شمارش شما انسانها ،وجود ندارد .زیرا سرعت مذكور در این آیه ،سرعت
مالئكه است كه باالتر از سرعت نور میباشد.
همه میدانيم كه ماه در مدت زمان یک ماه قمري ،یک بار به دور زمين میچرخد و چرخش ماه به دور خود نيز ،همين مقدار
طول می كشد ،به همين دليل هميشه یک طرف ماه قابل رؤیت است و طرف دیگر آن هرگز دیده نشده است .زیرا چرخش
آن به دور خود و به دور زمين ،در یک وقت صورت میگيرد .و هر دو چرخش آن در زمان بيست و نه روز و هشت ساعت،
انجام میگيرد.
اما نكته قابلتوجه اینست كه ماه در هر روز ،سيزده درجه از مدار خویش به دور زمين را طی میكند ،اما نسبت به طلوع روز
قبل ،چهل و نه دقيقه ،دیرتر ،ظاهر میشود ،كه اگر هر روز این تأخير چهل و نه دقيقهاي را نداشت هميشه آن را به صورت
ماه بدر مشاهده میكردیم ،اما این تأخير روزانه باعث میشود كه ماه در مراتب و درجههاي مختلف هاللی ،ربع اول ،ماه
بدر ،هالل آخر و غياب كامل مشاهده شود ،به همين دليل ،پروردگار میفرماید :
( هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءَاً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدةرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الحِسابَ) (یونس )5 :
« خدا است كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است ،و براي ماه منازلی معين كرده است تا شمارة سالها و
حساب (كارها) را بدانيد».
و این نعمتی دیگر از جانب خالق و پدیدآورنده هستی است كه ماه را اینگونه فرمان داده كه هر روز چهل و نه دقيقه ،نسبت
به روز قبل دیرتر ظاهر شود ،تا منازل و مراتب مختلفی به خود گيرد و گاهشماري در دل آسمان باشد و شما اي اهل زمين،
حساب و كتاب روز و ماه و سال خویش را بدانيد .به راستی كه خدا پرورنده جهانيان است.
نكته دیگر اینست كه ماه یكی از هشتاد جزء زمين است و نيروي جاذبه در سطح ماه ،یک ششم نيروي جاذبه روي زمين
است و اگر انسانی شصت كيلویی در سطح ماه قرار گيرد ،وزن او تا ده كيلو كاهش پيدا میكند.
با وجود اینكه قمرهاي دیگري نيز وجود دارد كه گردش آنها به دور خودشان سالها طول میكشد ،برخی بسيار دور و
برخی بسيار نزدیكند ،اما حسن تدبير و برنامه خداوند ،به گونهاي بوده كه قمر زمين ،در همان زمانی كه به دور زمين
میچرخد ،به دور خود نيز میچرخد و اگر اینگونه نمیبود و در هر گردش به دور زمين ،سيزده درجه از مدارش را طی
نمیكرد و هر روز با چهل و نه دقيقه تأخير نسبت به روز گذشته ،ظاهر نمیشد ،نمیتوانستيم از آن استفاده شمارشی برده
و مبناي كار تقویمها قرار دهيم.
اما سؤال دیگري نيز درباره ماه مطرح است .اگر فاصله ماه تا زمين كمتر از مقدار كنونی میبود چه میشد؟
پروردگار عليم فرموده است :
«خورشيد و ماه برابر حساب (منظمی در چرخش و گردش) هستند».
پس فاصله ماه تا زمين ،طبق حسابی دقيق ،تعيين شده است كه جزر و مد یكی از نتایج آن با تأثير محدود است .اگر این
فاصله كمتر از آن چه كه هست میشد ،آب دریاها ،باال آمده و تمام خشكی را در بر میگرفت و زندگی بر روي زمين،
غيرممكن میشد و اگر بيشتر نزدیک میشد ،جذب زمين شده و با آن برخورد میكرد .و در صورتی كه فاصله آن با زمين
افزایش مییافت پدیده جزر و مد كه تأثيرات مهمی در دریاها میگذارد ،از بين میرفت و آثار ناگواري بر حيات میگذاشت.
و با افزایش بيشتر این فاصله ،جذب سيارات دیگر شده و باعث میشد كه زمين در چهار ساعت ،حركت انتقالی خود را
انجام دهد ،و شب  0ساعته و روز  0ساعته پدید میآمد .آیه زیر تمام محاسبات مذكور را در بر گرفته است :
(وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ)

صفحه251

(وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ) (رحمن )5 :

آیات زیر نشانه اهميت خورشيد و ماه است ،میفرماید :
(وَ القَمَرَ قَدةرْناهُ مَنازِلَ حَتّی عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدیمِ) (یس )16 :
«براي ماه نيز منزلگاههایی تعيين كردهایم كه (پس از طی كردن آنها) به صورت ته ماندة كهنة (خوشه خرما بر درخت) در
میآید (قوسی شكل و زرد رنگ)».
سپس میفرماید :
(ال الشَّمْسُ یَنْبِغَیِ لَها أنْ تُدْرِکَ القَمَرَ وَ الَ الَّيلَُ سَابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ)
و باز میفرماید :
(وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ القَمَرَ دَابِئَينِ) (ابراهيم )11 :
«و خورشيد و ماه را مسخر شما كرده است كه دائماً به برنامة خود ادامه میدهند».
و مدت زمان حيات ماه به ذهن هيچ كس خطور نخواهد كرد ،خداوند به این قضيه اشاره دارد كه :
(وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ یَجْري إلی اَجَلٍ مُسَمةیً وَ أَنَّ اهللَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ)(لقمان )06 :
«و خورشيد و ماه را مسخر شما كرده (و در مسير منافع انسانها به جریان انداخته است)؟ و اینكه هر كدام تا سرآمد
معينی به حركت خود ادامه میدهند (و این نظم و نظام با پایان گرفتن دنيا ،پایان مییابد) و خداوند از آنچه انجام میدهيد
آگاه است».
این آیه نيز یكی دیگر از نشانههاي خداوند است كه بر عظمت وي داللت دارد :
(تَبَارَکَ الَّذي جَعَلَ فی السةماءِ بُروُجاً وَ جَعَلَ فِيهَا سِراجاً وَ قَمَراً مُنيراً) (فرقان )81 :
«پاینده و بزرگوار خداي رحمانی است كه در آسمان برجهایی را به وجود آورده است و در آن ،چراغ (فروزان خورشيد) و
ماه تابان را ایجاد نموده است».
در جایی دیگر میفرماید :
(اَلَمْ تَرَوُا كَيفَ خَلَقَ اهللُ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقاً* وَ جَعَلَ القَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً) (نوح )18-15 :
«مگر نمی بينيد كه خداوند چگونه هفت آسمان را یكی باالي دیگري آفریده است؟* و ماه را در ميان آنها تابان ،و خورشيد
را چراغ (درخشان) كرده است؟».
جالب است بدانيم كه خاک ماه ،منعكس كننده نور است و این از حكمتهاي خدایی است ،زیرا نور ماه یكی از هيجده جزء
نور خورشيد ،محسوب می شود( .و نور سطح آن ،به ماه فرصت اظهار وجود داده و در منظر دید ما قرار میدهد) تا بتوانيم از
آن به عنوان یک تقویم دقيق كه در دل آسمان قرار دارد ،استفاده كنيم و از خورشيد به عنوان یک ساعت روزانه واز ماه به
عنوان یک گاه شمار ،بهره جویيم ،خداوند داناي آگاه میفرماید :
( هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءَاً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدةرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الحِسابَ) (یونس )5 :
«خدا است كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است ،و براي ماه منازلی معين كرده است تا شمارة سالها و
این موارد ،جزو آیات آفاقی قرآن هستند كه بر عظمت و وحدانيت خداوند داللت دارد .كه بوق دستگاههاي تبليغاتی غرب ،از
كشف آنها در سالهاي گذشته ،به صدا درآمده است ،در حاليكه قرآن كریم از هزار و چهارصد سال پيش آن را به صراحت
و وضوح ،بيان كرده است .پس اي انسان (سرگشته و شيداي غرب) به كجا میروي و به چه كس روي میآوري؟ آیا از
تفكر در این آیات میگریزي؟
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حساب (كارها) را بدانيد».

دستگاه عرقسازي در انسان
انسان دستگاهی براي خنکسازي را داراست ،كه دانشمندان آن را دستگاه عرقریزي ناميدهاند ،و این دستگاه همچون
دستگاه خنک كردن و دستگاه تنظيم دما براي انسان میباشد .این دستگاه از یک ميليون غدد عرقریز تشكيل شده است،
و یک غده واحده از لولههایی به طول دو ميليمتر و قطر یک دهم ميلیمتر میباشد .این لولهها بر خود تابيده و به پوست
وصل شدهاند ،و به شيوهاي غيرمساوي بر سطح پوست پخش و تقسيم شدهاند ،در پيشانی ،پاشنه پا ،كف دست ،و جاهاي
دیگر بدن فراوان میباشند ،ميانگين آنها در هر سانتیمتر حدود سيصد غده عرقریز میباشد .و هر غدهاي به تنهایی
دستگاه عرقر یز كاملی است ،و این ميليون لوله اگر كنار هم چيده و به یكدیگر وصل گردند ،طول آنها در بدن هر فرد به
پنج كيلومتر میرسد ،و در هر صد گرم عرقی كه توسط سلولها تراوش میگردد ،نود و نه گرم آب و یک گرم مواد تجزیه
شده ،نمک ،اوره و برخی مواد شيميایی دیگر تراوش میكند ،و انسان در هر بيست و چهار ساعت ششصد تا هزار گرم
برابر با یک كيلوگرم عرق تراوش مینماید ،و چون تراوش آن هميشگی است ،آنرا احساس نمیكنيم ،مگر اینكه از حد
معمول بسيار فراوانتر باشد ،و دليل تراوش هميشگی آن ،نرمی و رطوبت پوست میباشد ،و اگر عرقریزي نباشد نرمی و
رطوبت [در پوست] یافت نگردد ،و عرقریزي سوپاپ اطمينانی براي ارتفاع دماي بدن میباشد ،همانگونه كه برخی ظروف
بُخارپز از ترس اینكه مبادا منفجر گردند داراي دریچه و سوپاپ اطمينان میباشند ،بدن نيز داراي چنين سوپاپی است ،اگر
دماي انسان از ميانگين آن باال رود انسان میميرد ،لذا سوپاپ اطمينان وجود دارد ،تا هرگاه حرارت بدن از درون و یا
حرارتی از بيرون باال رود ،این دستگاهها آب فراوانی تراوش نمایند ،حرارت را جذب نموده و تبدیل به بخار میگردد ،و با
این شيوه بر دماي معتدل پوست محافظت میشود.
از جمله كارهاي عرقریزي ،دور انداختن ،اوره ،نرم كردن پوست ،تنظيم دماي بدن میباشد .به همين خاطر براي از بين
بردن آثار عرقریزي و بوي نامطبوع آن میبایست به نظافت و پاک كردن بدن پرداخت ،چون بدن ما داراي امالح و اسيد
اوره كامل میباشد – كما اینكه در ادرار نيز وجود دارد – و در همين زمينه گفته شده است :
(اغتسل ولو مداً بدینار )
«گرچه آب هر مشت و پيمانه آن به یک دینار باشد ،خود را بشوئيد».
به علت از بين بردن آثار عرقریزي ،غسل جمعه به درجه واجب ارتقاء مییابد ،و حق خداوند بر فرد مسلمان این است ،كه
هر هفت روز غسل نماید كما اینكه از جابر روایت شده است كه گفته است  :پيامبر میگوید  :غسل هر جمعه هر هفت روز
بر مسلمان واجب است( )1و نظافت از ایمان است ،و با نظافت بوي نامطبوع عرق از بين رفته و رسوبهاي عرق بعد از
تبخير نيز از بين میرود ،و سوراخهاي پوست و دهانههاي غدد عرقریز گشوده میشوند.
------------------ )1احمد ( )11125و ابن أبی شيبه در المصنف (.)5222

اعضاي بدن چگونه با سرما روبهرو میشود؟
این موجود بشري ،همان موجودي كه خداوند او را در زیباترین سيما آفریده است ،چه كار میكند؟ و چنانچه به سرماي
شدیدي گرفتار شود به چه چيزي تجهيز شده است؟ چگونه از خود دفاع مینماید؟ خداوند چه دستگاههایی را در وي به
ودیعت نهاده است تا با سرما مواجه شود؟
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مصدر :كتاب شگفتی هاي خداوند در بدن انسان  /دكتر محمد راتب نابلسی

دانشمندان میگویند  :پوست براي انسان مانند وزارت خارجه میباشد ،تمام حوادث و رخدادهایی را كه در اطراف و محيط
پيرامون رخ داده باشد گزارش میدهند ،در پوست مركزي جهت گزارش و نقل یافتههاي مربوط به باال رفتن هوا یا كاهش
آن یافت می شود ،پس هرگاه جو سرد شد ،و مانعی نباشد تا از سرما جلوگيري نماید این موجود جاندار چه میكند؟
ظرفيت رگها و شرایينها را تنگ مینماید ،و خصوصاً رگهاي سطحی ،پس هرگاه درخشش و ظرفيت آنها تنگ گردید
مقدار خونی كه از آن به گردش در میآید نيز كم میگردد ،و چون مقدار خون گردشی در رگها كاسته شد پرتوافكنی
گرمایی نيز كاهش مییابد و بدن حرارت ذخيره شده از سوختن مواد غذایی را نگهداري میكند.
نكته دیگر؛ غدة هيپوفيز هورمونی را به طرف غده تيروئيد میفرستد ،و غده تيروئيد به كار سخت پيچيدهاي كه تبدیل غذا
به انرژي باشد میپردازد ،غده هيپوفيزي پيام هورمونی را به غدة تيروئيد میرساند .تا به انرژيسازي بيفزاید ،و حرارت
چرخشی در بدن ایجاد گردد ،چنانچه هورمونهاي موجود درخون را بررسی كنيم ،میبينيم كه مقدار آن مخصوصاً
هرمونهاي صادر شده از غده هيپوفيز باال رفته است ،و به ازدیاد ساخت انرژي در بدن دستور میدهند.
انسان همچنين با ابزار دیگري با سرما رویارویی مینماید ،در سر انسان افزون بر دویست و پنجاه هزار مویی وجود دارد،
كه افزایش و كاهش مییابند ،هر مویی داراي رگ ،شریان ،عصب ،عضله ،غده چربی و غده رنگ میباشد ،هرگاه سرما به
طرف فردي بياید به موها پيام میرسد و موها راست [سيخ] میایستند ،و چون راست ایستادند ،بيشتر از قبل هواي گرم را
در خود پوشش میدهند.
این كاري است كه ارگانيسم بدن – بدون اینكه انسان متوجه گردد – انجام میدهد ،و بدون اینكه ،به تنگی شرایينها به
واكنش غدة هيپوفيز در مقابله با سرما یا از ازدیاد ميزان انرژيسازي توسط غذه تيروئيد و افزایش مقدار قند در خون
اطالع داشته باشيد ،فرد لرزیده و موهایش راست میایستند تا با سرما مقابله كنند.
(فتبارک اهلل أحسن الخالقين)

مصدر :كتاب شگفتی هاي خداوند در بدن انسان  /دكتر محمد راتب نابلسی
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بهداشت و سالمتی
یک فرمول براي تشخيص چاقی یا الغري
یک كارشناس تغذیه و رژیم درمانی معتقد است :چاقی منشاء بسياري از بيماري هاست و علت اصلی شيوع آن هم كم
تحركی است.
فرزاد بابایی گفت :چاقی علل مختلف و متنوعی دارد كه مهمترین علت آن به شيوه زندگی و عادات غذایی فرد وابسته
است.
وي افزود :تمایل و رغبت افراد به مرفه زندگی كردن سبب كم تحركی و حتی عدم تحرک افراد شده است كه این امر به
نوبه خود خطر ابتال به چاقی را زیاد خواهد كرد.
بابایی مصرف باالي كربوهيدرات ها را یكی از اصلی ترین علل چاقی افراد عنوان كرد و اذعان داشت :مصرف غذاهاي
حاضري و فست فودها بروز عارضه چاقی را تشدید می كند.
وي در ادامه مصرف بيش از حد شيرینی و تنقالت را از دیگر علل چاقی دانست و گفت :بهتر است خانواده ها به جاي
مصرف اینگونه مواد به مصرف انواع ميوه و سبزي روي آورند ،چرا كه از این طریق نه تنها سالمتی خود را تضمين می كنند،
بلكه از بروز عارضه چاقی نيز به نوبه خود پيشگيري می نمایند.
این كارشناس تغذیه كاهش سن بيماریهاي قلبی و رسيدن آن به حدود  12سال ،بروز بيماري هاي سنگ كليه ،سنگ
كيسه صفرا ،نازایی در زنان ،فشار خون باال و دیابت را از جمله بيماریهایی دانست كه چاقی بروز آن ها را تشدید می كند.
یک فرمول براي تشخيص چاقی یا الغري
بابایی در ادامه به ارائه یک شاخص جهت تعيين وضعيت بدنی پرداخت و ابراز داشت :بر اساس شاخص توده بدنی
( ) BMIافراد می توانند با تقسيم وزن خود (بر حسب كيلوگرم) بر قد خود(بر حسب متر) به توان  ،0بفهمند كه در وضعيت
نرمالی هستند یا اضافه وزن و یا كاهش وزن دارند.
وي افزود :ارقام بين  16تا  05به عنوان رنج نرمال ،اعداد بين  05تا 12چاقی درجه اول ،ارقام بين  12تا  15چاقی درجه
دوم و اعداد باالتر از  15را چاقی مفرط و مخاطره انگيز به حساب می آیند.
باب ایی گفت :بر اساس شاخص دیگر دور شكم خانم ها نباید بيشتر از  66سانتيمتر و دور شكم آقایان هم نباید بيشتر از
 120سانتيمتر باشد.
وي در ادامه به شيوع چاقی در بين كودكان و نوجوانان اشاره كرد و اذعان داشت :كودكان چاق و تپل سالمتر از دیگر
كودكان نيستند و تپل بودن كودكان نمی تواند الگوي خوبی براي سنجش سالمت افراد باشد.
شوند.
مصدر :سایت خانواده خوشبخت www.BlestFamily.Com
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وي افزود :كودكان و نوجوانان كه در سنين پایين به اضافه وزن و چاقی مبتال هستند ،در دوران ميانسالی به یكباره چاق می

علل كوتاهی قد در كودكان و راههاي درمان آن
اولين مرحله رشد انسان دوران شيرخوارگی است كه دو سال اول زندگی را شامل میشود .در بدو تولد قد متوسط نوزاد 52
سانتیمتر است .در دو سال اول زندگی  12تا  15متر افزایش قد دیده میشود كه این ميزان در سال اول بيشتر یعنی
حدود  05سانتیمتر است .این رشد سریع ،ادامه رشد جنينی است و سرعت آن با افزایش سن كاهش مییابد .دومين
مرحله رشد دوران كودكی از دو سالگی تا شروع بلوغ را دربرمیگيرد.
دومين مرحله رشد دوران كودكی از دو سالگی تا شروع بلوغ را دربرمیگيرد .در این دوران كودک هر سال پنج تا هفت
سانتیمتر قد میكشد كه این رشد در نزدیكی رسيدن به سن بلوغ كاهش مییابد .سومين مرحله رشد دوران بلوغ است
كه طی این دوران یک جهش رشدي وجود دارد .در این مرحله پسران به طور متوسط  05تا  12و دختران  02تا 05
سانتیمتر قد میكشند .
طی دوران بلوغ سرعت رشد قدي  6تا  11سانتیمتر در سال است .حداكثر جهش رشد در دختران پيش از شروع عادت
ماهيانه است و پس از آن دختران به طور متوسط  2سانتیمتر قد میكشند .در پسران نيز حداكثر جهش رشد در مراحل
انتهاییتر بلوغ دیده میشود .با پيشرفت بلوغ به علت توليد و ترشح هورمونهاي جنسی ،تدریجا صفحات رشد استخوان
بسته میشود و امكان افزایش قد پس از آن وجود نخواهد داشت.
بنابراین این باور كه تا  05سالگی قد میكشيم بهطور كامل غلط است.
علل كوتاهی قد:
دو علت شایع براي كوتاهی قد وجود دارد .علت اول كوتاهی قد ژنتيک است.
در این حالت كودک كوتاه قد است زیرا پدر و مادر كوتاه قد بودهاند .در این
كودكان رشد طبيعی است و سن استخوانی كودک نسبت به سن تقویمی عقب
نيست .سن استخوانی در واقع نشاندهنده سن بيولوژیک واقعی كودک است.
به عنوان مثال اگر كودكی 12ساله ،سن استخوانی هفت تا هشت ساله داشته
باشد نشاندهنده یک اختالل یا بيماري در كودک است .كمكاري تيرویيد،
كمبود هورمون رشد ،سوءتغذیه و بيماريهاي دستگاه گوارش میتواند عامل
عقب افتادن سن استخوانی نسبت به سن تقویمی كودک باشد .دومين علت
شایع كوتاهی قد ،تاخير سرشتی در رشد است.
در این كودكان از سن دو سالگی كوتاهی قد دیده می شود و این در حالی است كه پدر و مادر كوتاه قد نيستند .سرعت
رش د كودک در سال تقریبا طبيعی است ولی سن استخوانی عقب است .در واقع قد كودک براي همان سن استخوانی
مناسب است ولی نسبت به سن تقویمی ،كوتاه است .بلوغ دراین كودكان با تاخير همراه است.
نرمی استخوان میشوند ،بيماري سلياک كه به حساسيت به پروتئين گندم منجر میشود ،بيماريهاي مزمن مانند كمخونی،
بيماريهاي التهابی و… نيز میتوانند موجب كوتاهی قد شوند.
درمان كوتاهی قد:
پس از تشخيص علت كوتاهی قد باید درمان مناسب صورت گيرد .براي مثال اگر كمكاري تيرویيد وجود دارد ،باید درمان
شود .تشخيص كمبود هورمون رشد تا زمانی كه كمكاري تيرویيد به طور كامل اصالح نشود ،امكانپذیر نيست .چون در
حضور كمكاري تيرویيد ،ترشح هورمون رشد از غده هيپوفيز ،كاهش مییابد .یا اگر سوءتغذیه وجود دارد باید اصالح شود.
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عالوه براین دو علت شایع ،علل دیگري مانند بيماري عمومی مانند سوءتغذیه ،كمبود ویتامينهاي دي و كلسيم كه موجب

به این مفهوم كه هورمون رشد به طور كافی ترشح میشود ولی نمیتواند اثر كند .یا اگر بيماري سلياک وجود دارد ،حذف
مواد غذایی حاوي این پروتئين از رژیم غذایی ضروري است .در غير این صورت درمانهاي دیگر موثر نخواهد بود.
امروز هورمون رشد انسانی با استفاده از مهندسی ژنتيک ساخته میشود كه قيمت بسيار گرانی دارد .مدت درمان با
هورمون رشد كه به صورت تزریقی انجام میشود بهتر است هر شب صورت گيرد .مدت درمان اغلب طوالنی است و تا
زمانی كه رشد متوقف شود ،درمان ادامه مییابد .در برخی موارد ممكن است درمان پس از یک تا دو سال قطع شود و
ترشح هورمون رشد با پيشرفت بلوغ طبيعی شود.
درمان با هورمون رشد پس از تشخيص قطعی كمبود هورمون رشد تنها در صورتی موثر است كه صفحات رشد استخوانی
باز باشند .یعنی پيش از بلوغ یا اوایل بلوغ ،در زمانی كه صفحات رشد در حال بسته شدن هستند ،درمان با هورمون رشد
به هيچ وجه موثر نيست .براي بررسی تناسب قد كودک باید ارزیابی قد كودک به طور مرتب انجام شود.
درمان با هورمون رشد اغلب بدون عارضه است و به ندرت ممكن است موجب افزایش فشار داخل مغزي خوشخيم،
التهاب لوزالمعده و تنگی كانال عصب در مچ دست شود .استفاده از هورمون رشد تا زمانی كه صفحات رشد بسته نشده
است می تواند در درمان كوتاهی قد ميسر باشد .در برخی از كودكان ممكن است براي به تاخير انداختن بلوغ براي
بازماندن صفحات رشد از داروهاي متوقف كننده بلوغ همزمان با هورمون رشد استفاده شود .رژیم غذایی مناسب به
خص وص مصرف كافی پروتئين ،مواد لبنی و ميوه و ورزش مستمر در رشد قدي تاثير موثري دارند ،به خصوص در كودكانی
كه تحت درمان با هورمون رشد هستند.

مصدر :پایگاه اختصاصی بانوان مسلمان www.Ilafweb.com
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خطبه هاي نماز جمعه
عنوان خطبه :از خداوند عافيت بخواهيد
خطيب :دكتر سعود شریم

خطبه مسجد الحرام :جمعه  8ربيع األول  1111برابر با  06دي 1161
خطبهی اول:
ستایش مخصوص خداوندي است كه داراي عزت و جالل است ،آمرزندهی گناهان و پذیرندهی توبه و سختكيفر است.
عطا كنندهی هر نعمت و فضلی است و از بين برندهی هر سختی و تنگنا .او را براي نعمتهاي فراگير و كَرَم وسيع و
نعمتهاي بزرگش ستایش میگویم و از ظاهر و درون گواهی میدهم كه معبودي به حق نيست جز اهلل و گواهی میدهم كه
محمد بندهی اهلل و پيامبر اوست كه وي را بشارت دهنده و هشدار دهندهاي به سوي انس و جن ،و دعوتگري به سوي وي و
چراغی روشنگر قرار داده است .درود و سالم و بركات خداوند بر وي و بر اهل بيت نيک و پاک و صحابه و تابعين و كسانی
باد كه تا قيامت به نيكی از آنان پيروي نمایند...
اما بعد ،اي مردم خود و شما را به تقواي اهلل ـ سبحانه و تعالی ـ سفارش میكنم كه شما در این دنيا نيستيد مگر مامورانی
مكلف كه در معرض بالها و سختیها قرار میگيرید و نعمتها یكی یكی به شما میرسد اما نعمتی نمیآید مگر آنكه
دیگري میرود ،رد پایی از شما به جاي نمیماند مگر آنكه رد پاي دیگري پاک میشود و چيز نوي به دست نمیآورید مگر
آنكه چيزي دیگري كهنه میشود .ریشههایی گذشتهاند كه ما شاخههاي آنيم؛ با رفتن ریشه چه سود از بقاي شاخه؟
{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ} [رعد]08 :
(و زندگی دنيا در [برابر] آخرت جز بهرهاي [اندک] نيست)
مردم به طور كلی محكوم به تالش و سختی كشيدن هستند و خداوند نيز همه را در رنج آفریده است ،چنانكه رسول خدا ـ
صلی اهلل عليه وسلم ـ میفرماید« :همهی مردم شب را به صبح میرسانند؛ همه خود را به فروش میرسانند كه برخی نفس
خود را آزاد میكنند و برخی دیگر هالكش میسازند».
از ميان مردم برخی رنج میكشند و لذت میبرند و برخی درد؛ برخی از سختی به حد ذلت میرسند و برخی به مرز طغيان،
اما از ميان همهی اینها زیرک كسی است كه راه گمراهی و سركشی را پيش نگيرد و در هر دو حالت نفس خود را كنترل
كند و آن را مجبور به ایستادن در برابر درگاه آفریدگار و موالي خود نماید و از او عفو و عافيتِ دین و دنيا و خانواده و مالش
را بخواهد ،زیرا ترجيح عافيت فطرتی است كه خداوند در درون انسانها قرار داده است و براي همين است كه هيچكس
بال و درد را دوست ندارد مگر آن كسی كه از مزاجی نامتوازن برخوردار است.
برخوردار باشد ارزش آن را نخواهد دانست و هنگامی به اهميت آن پی خواهد برد كه آن را از دست دهد ،و لباس عافيت از
زیباترین لباسهاي دین و دنيا است كه به واسطهی آن خوشی دنيا و عاقبت نيک در آخرت به دست میآید.
بر همين اساس ،مصطفی ـ عليه الصالة والسالم ـ از روي رحمت بر امت خود و حرص بر هدایت آنان فرموده است« :از
خداوند عفو و عافيت بخواهيد زیرا كسی پس از یقين ،چيزي با ارزشتر از عافيت به دست نياورده است» [به روایت امام
احمد]
پيامبر خدا ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ تنها به گفتن همين سخنان براي امتش اكتفا نكرده بلكه با روش عملی و هميشگی خود
بر آن تاكيد نموده تا امت وي ارزش این نعمت بزرگ را بدانند .وي كه درود و سالم خداوند بر او باد هميشه در دعایش
میفرمود«« :اللهم إنی أسألُک العافيةَ فی الدنيا واآلخرة ،اللهم إنی أسألُکَ العفوَ والعافيةَ فی دینی ودُنيايَ وأهلی ومالی»..
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ازرش عافيت را درک نمیكند مگر كسی كه در دین و دنياي خود آن را از دست دهد ،زیرا اگر كسی به مدتی طوالنی از آن

یعنی« :خداوندا من از تو عافيت را در دنيا و آخرت خواهانم .خداوندا من از تو عفو و عافيت را در دین و دنيایم و در خانواده
و مالم ،خواستارم[ »...به روایت ابوداوود و دیگران]
ابن جَزَري ـ رحمه اهلل ـ میگوید« :آنكه عافيت را به دست آوَرَد در واقع همهی چيزهایی را كه از نظر باطن و ظاهر و دین و
دنيا اميدش را دارد و دوست میدارد به دست آورده و از آنچه در دنيا از آن در هراس است محافظت شده است».
عافيت ،ارزشی است مطلق كه قابل تجزیه نيست؛ براي همين كسانی كه آن را محدود به عافيت بدن میدانند در اشتباهند.
بنابراین هر كس تنها در پی عافيت و سالمت بدنی باشد و در جستجوي عافيت در دین خود نباشد در حق خود زیادهروي
نموده و از راه راست منحرف شده است .و هر كس تنها در پی عافيت و سالمت در دین خود باشد و به فكر بدن خود
نباشد به خود ستم نموده و چه بسا به سبب ضعف و سستی بدنی ،دیندارياش نيز دچار سستی و ضعف شود .براي همين
مومن قوي نزد خداوند بهتر و محبوبتر از مومن ضعيف است.
خوشبخت نيز ـ چنانكه ابن جوزي رحمه اهلل میگوید ـ كسی است كه در برابر خداوند فروتنی نماید و از او عافيت و
سالمت بخواهد ،زیرا وي به هر حال عافيت مطلق را به دست نخواهد آورد ،و بال و سختی ،ناگزیر است .براي همين است
كه انسان خردمند هميشه از خداوند عافيت را میخواهد تا آنكه عافيت و سالمتی بر همهی امور و كارهایش غالب گردد.
بندگان خداوند:
هر خردمندي كه با دیدهی بصيرت بنگرد متوجه خواهد شد كه عموم مردم بيش از هر چيز به عافيت و سالمت بدن اهميت
میدهند و براي به دست آوردن این نعمت ،وقت و تالش صرف میكنند و همدیگر را به آن یادآوري نموده و از خداوند آن
را خواهانند ،اما در همين حال از ارزش عافيت در دین و سالمت آن از آفتها و ابتالها غفلت میورزند ،زیرا ضعف در
دینداري باعث ضعف افراد میشود.
هرگاه بنده از به دست آوردن عافيت در دین خود كمكاري نماید خود را در خطر هالكت و سرگردانی قرار داده است ،و
مصيبت و زیان هنگامی بيشتر خواهد بود كه انسان گناه خود را علنی كند ،یعنی خداوند او را بپوشاند اما او خودش را رسوا
سازد و از رسول خدا ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ در حدیث صحيح وارد شده است كه فرمودند« :همهی امت من در عافيتاند
مگر مُجاهِران» ،یعنی كسانی كه گناه میكنند ،سپس آن را علنی ساخته و براي مردم بيان میكنند.
كمبود عافيت در دین با انحراف از شریعت خداوند است ،كه یا با طغيان شهوت حيوانی است كه صاحب خود را به قهقرا
میكشاند ،و یا با طغيان شبههاي در دین است كه انسان را به انحراف كشانده و او را به صف دشمنان دین و باز دارندگان
از راه خداوند ملحق میسازد.
پيامبر ما ـ صلی اهلل عليه وآله وسلم ـ ما را از عوامل از بين برندهی عافيت در دین ،بر حذر داشته و فرموده است:
«فتنههایی رخ خواهد داد كه در آن نشسته ،بهتر از ایستاده است و ایستاده ،بهتر از رونده و رونده ،بهتر از دونده؛ هر كه با
آن روبرو شود ،هالكش كند» [به روایت بخاري و مسلم].
و از جمله چيزهایی كه پيامبر ـ صلی اهلل عليه وآله وسلم ـ به حسن بن علی ـ رضی اهلل عنهما ـ یاد داده بود ،این بود كه در
نمودي هدایت ده و در ميان كسانی كه عافيت دادي ،عافيت عطا كن» [به روایت امام احمد و اصحاب سنن]
از بزرگترین نمودهاي فقدان عافيت در دین این است كه انسان مفسد باشد نه مصلح ،اهل مسخره باشد نه جدیت ،و
تيشهاي باشد براي ویران ساختن جامعه ،نه عامل آبادي و بنا ،و او را نيابی مگر در حال تمسخر یا در حال پیریزي
روشها و سنتهایی كه دین و فطرت خداوندي را مخدوش میسازد تا گناه خود و گناه كسانی را كه تا قيامت به روش او
عمل میكنند به دوش كشد.
در سنت نيز احادیثی وارد شده است كه نشان دهندهی نسبت دادن كارها به كسانی است كه آن را نخستين بار در ميان
مردم جا انداختهاند و چنين كسانی تا روز قيامت گناهِ كار خود را كه باعث شده است دیگران مرتكب اخالل در شریعت
خداوند شوند ،بر دوش خواهند كشيد .چنانكه رسول خدا ـ صلی اهلل عليه وآله وسلم ـ میفرماید« :كسی از روي ستم
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دعا و قنوتش بگوید« :اللهم اهدِنی فيمن هدَیت ،وعافِنی فيمن عافَيت »..یعنی« :خداوندا مرا در ميان كسانی كه هدایت

كشته نمیشود مگر آنكه فرزند آدم بخشی از گناه آن را بر دوش خواهد داشت؛ زیرا او نخستين كسی بود كه قتل را
پایهریزي كرد» [به روایت بخاري و مسلم].
خدا رحمت كند امام مالک را كه یكی از شاگردانش را چنين نصيحت نمود« :مردم را بر دوش خود مگذار» یعنی گناه آنان
را بر دوش مكش .و میفرماید« :با هر چه بازي میكنی ،دینت را به بازي مگير».
بنابراین بترسند كسانی كه خشتی بر ساختمان فتنه و فسادِ دین و اخالق میافزایند ،بترسند و برحذر باشند از اینكه
بیآنكه بدانند ،گناهان خود و همچنين گناهان كسانی كه گمراه كردهاند بر دوش كشند.
و بترسند همهی كسانی كه فریب زرق و برق باطل را خوردهاند ،زیرا حق آشكار است و روشن ،هر چند بر روي آن پرده
كشند ،و باطل ،تاریک است و مبهم ،و هر كس زیر پایش را بنگرد هيچگاه بر خار گام نخواهد گذاشت.
هر آنكه عافيت را به دست آورد خداوند را سپاس گوید زیرا هر كس در پی سالمت و عافيت باشد راه گمراهی در پی
نمیگيرد و آن همچون دژي است محكم در سختیها و انسان پس از یقين نعمتی بزرگتر از عافيت به دست نياورده است.
خداوند من و شما را به واسطهی قرآن بزرگ بركت دهد و با آیات و ذكر حكيم سود رساند .آنچه را گفتم اگر صحيح بود از
سوي خداوند و اگر خطا بود از نفس بود و از شيطان ،و از خداوند آمرزش میخواهم كه او بسيار آمرزنده است.
خطبهی دوم:
ستایش مخصوص خداوند است براي احسان وي و سپاس شایستهی اوست براي توفيق و امتناناش و گواهی میدهم كه
معبودي به حق نيست مگر اهلل كه واحد و بیشریک است و بزرگوار ،و گواهی میدهم كه محمد ،بندهی اهلل و پيامبر او و
دعوتگر به سوي خشنودي اوست.
اما بعد:
بدانيد كه خواستن سالمت و عافيت در دین به این معنا نيست كه انسان خواهان تنآسایی و نشستن و دست كشيدن از
انجام نيكیها است .آنچه واجب است ،شایسته نيست كه از آن دست كشيده شود ،بلكه سالمت و عافيتخواهی در اماكن
فتنه و ریا الزم است و همينطور در مواقعی كه شناخت حق از ناحق سخت است كه در چنين شرایطی ،انسان آنچه را
باعث شک و شبهه است ترک میكند و هر كس از شبهات دوري كند براي دین و آبرویش خواهان پاكی شده است و هر
كس در شبهات افتاد در واقع در حرام افتاده است.
امام احمد ـ رحمه اهلل ـ میفرمود« :من كاري را اشكالی ندارد از ترس واقع شدن در كاري كه اشكال دارد ،ترک میكنم».
براي همين است كه اعتقاد اهل سنت و جماعت در مورد فتنهها چنين است كه هيچ چيز با سالمت و عافيت برابر نيست و
در این شرایط ،نشستن بهتر است ،مگر آنكه با ادلهی شرعی واضح و صریح و صحيح ،حق براي آنان آشكار شود كه در
این حال بدون تردید به یاري حق میشتابند.
برخی از اهل علم دربارهی داستان اصحاب كهف این سخن مفسران را نقل كردهاند كه میگویند« :این داستان دليلی است
حریص باشد خداوند نيز او را سالم میدارد و هر كس به خداوند پناه ببرد ،پناهش میدهد»...
اما چيزي كه باید از آن دوري گزید ،فهم اشتباه برخی از نشستگان است كه عافيت را بد میفهمند و به اشتباه به این
سخن خداوند متعال استدالل میكنند كه میفرماید:
{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ} [مائده]125 :
(اي كسانی كه ایمان آوردهاید به خودتان بپردازید؛ هر گاه شما هدایت یافتيد آن كس كه گمراه شده است به شما زیانی
نمیرساند)
آنان به اشتباه گمان میكنند معناي این آیه ،ترک امر به معروف و نهی از منكر و اصالح كردم و بيان سخن صحيح در
هنگام فتنهها است كه این منظور از سخن خداوند متعال نيست ،چنانكه ابوبكر صدیق ـ رضی اهلل عنه ـ بيان میدارد.
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بر این حقيقت كه هر كس با دین خود از فتنهها بگریزد ،خداوند نيز او را از آنها محافظت میكند ،و هر كس بر عافيت

بلكه معناي صحيح این آیه چنين است كه اگر انسان به راه هدایت رود و به وظایفی كه خداوند در مورد دیگران بر عهدهی
او نهاده است یعنی راهنمایی آنان به سوي حق و هشدار دادن آنان در مورد باطل ،عمل نماید ،در این صورت گمراهی
دیگران هيچ زیانی براي او نخواهد داشت ،زیرا هدایت به دست خداوند است و بر عهدهی انسان نيست مگر رساندن
حق...
و در پایان بر بهترین انسانها محمد بن عبداهلل ،صاحب حوض كوثر و مقام شفاعت ،درود و سالم فرستيد كه خداوند شما
را به آن امر نموده و فرموده است:
{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [احزاب]58 :
خداوندا بر بنده و پيامبرت محمد درود و سالم و بركت و فزونی ارزانی دار و از چهار خليفهی وي :ابوبكر و عمر و عثمان و
علی و از دیگر صحابهی پيامبرت محمد ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ و از تابعين و كسانی كه تا قيامت به نيكی از آنان پيروي
نمایند راضی و خشنود باش و همچنين از ما به همراه آنان خشنود باش از مهربانترین مهربانان.
خداوندا اسالم و مسلمانان را عزت عطا كن ،خداوندا اسالم و مسلمانان را عزت عطا كن و شرک و مشركان را خوار گردان.
خداوندا دینت را و كتابت را و سنت پيامبرت و بندگان مومنت را یاري ده.
خداوندا غصهی غصهداران و سختی سختیدیدگان مسلمان را از بين ببر و وام وامداران را ادا كن و بيماران ما و بيماران
مسلمان را به رحمت خود شفا ده.
خداوندا ما از تو عفو و عافيت را خواهانيم .خداوندا ما از تو عفو و عافيت را در دین و مال و خانوادهی خود خواهانيم اي
داراي جالل و بزرگواري ،اي حی و اي قيوم.
خداوندا ما را در سرزمينهایمان در امن و امان بدار و مسئوالن ما را اصالح نما و مسئوليتهاي ما را بر عهدهی كسانی قرار
ده كه تقواي تو را پيشه ساخته و در پی خشنودي تو باشند.
خداوندا برادران و خواهران مستضعف ما را در هر جا كه هستند یاري ده .خداوندا آنان را در هر جایی كه هستند یاري ده و
آنان را بر ستمگران پيروز گردان .خداوندا آنان را بر دشمنانشان و دشمنانت یاري ده .خداوندا كار دشمن آنان را پست
گردان .خداوندا پيروزي آنان را پيروزي عاجل عطا كن ،اي مهربانترین مهربانان ،اي داراي جالل و بزرگواري.
خداوندا ،اي اهلل كه معبودي به حق جز تو نيست؛ تو بینيازي و ما نيازمندانيم .باران را بر ما نازل گردان و ما را از نوميدان
مگران ،باران را بر ما فرو ریز و ما را از نوميدان مگردان .خداوندا ما آفریدهاي از آفریدگان توایم ،پس به واسطهی
گناهانمان فضلت را از ما دریغ مدار.
{پروردگارا ما را در دنيا و در آخرت نيكی عطا كن و از عذاب آتش دور گردان} [بقره]021 :
پاک و منزه است پروردگار تو ،پروردگار عزت از آنچه به دروغ وصفش میكنند و سالم بر پيامبران و آخر سخن اینكه:
الحمدهلل رب العالمين.
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عنوان خطبه :دنيا را براي آخرت غنيمت بشمار
خطيب :دكتر علی الحذیفی

خطبه مسجد نبوي شریف :جمعه  11ربيع االول  1111برابر با  8بهمن 1161
خطبهی اول:
سپاس خداوند را كه همه چيز را آفرید و به دقت اندازهگيري نمود او كه {شب را به روز درمیپيچد و روز را به شب
درمی پيچد و آفتاب و ماه را تسخير كرد كه هر كدام تا مدتی معين روانند؛ آگاه باش كه او همان شكستناپذیر آمرزنده
است} [زمر]5 :
پروردگارم را سپاس و ستایش میگویم و به سوي او بازگشته و از او آمرزش میخواهم و گواهی میدهم كه معبودي به
حق نيست جز اهلل كه واحد و بی شریک است و یگانه است و شكست ناپذیر ،و گواهی میدهم كه پيامبر و سرور ما محمد،
بندهی او و پيامبر برگزیدهاش است .خداوندا بر بنده و پيامبرت محمد و بر اهل بيت و یاران متقی و نيک وي درود و سالم و
بركت ارزانی دار.
اما بعد :تقواي خداوند را آنگونه كه شایسته است پيشه سازید و به ریسمان محكم اسالم چنگ زنيد كه هر كس تقواي او
را پيشه ساخت از بديها و مهلكات در امان ماند و از عقوبت عافيت یافت و در آخرت خشنودي پروردگا و بهشت را به
دست آورد.
بندگان خداوند:
پروردگار شما ـ عزوجل ـ این زندگی دنيا را خانهی عمل قرار داده است كه همه در آن اجل و مهلت معينی دارند و آخرت را
خانهی جزا و پاداش كارهایی قرار داده است كه در این دنيا انجام دادهایم؛ اگر نيک بود نيكی و اگر بد بود بدي .خداوند
متعال فرموده است:
{وَلِلَّهِ مَا فِی السةمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِینَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَیَجْزِيَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} [نجم]11 :
(و هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است از آن اهلل است تا كسانی را كه بد كردهاند به [سزاي] آنچه انجام دادهاند
كيفر دهد و آنان را كه نيكی كردهاند به نيكی پاداش دهد)
و فرموده است:
{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [كهف]2 :
(در حقيقت ما آنچه را كه بر زمين است زیوري براي آن قرار دادیم تا آنان را بيازمایيم كه كدام یک از ایشان نيكوكارترند)
خداوند نيز مردم را با مخلوقاتی كه در اختيار و سلطهی آنان قرار داده و با اسبابی كه در اختيارشان نهاده است ،براي
رسيدن به هدفشان یاري داده است .خداوند متعال میفرماید:
{أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِی السةمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً} [لقمان]02 :
خود را بر شما تمام كرده است)
و فرموده است:
{اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْکُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( )10وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِی السةمَاوَاتِ
وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ} [جاثيه]11-10 :
(اهلل همان كسی است كه دریا را به سود شما رام گردانيد تا كشتیها در آن به فرمانش روان شوند و تا از فزون بخشی او
[روزي خویش را] طلب نمایيد و باشد كه سپاس دارید ( )10و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين است به سود شما
رام كرد همه از اوست قطعا در این [امر] براي مردمی كه میاندیشند نشانههایی است)
و فرموده است:
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(آیا ندانستهاید كه اهلل آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مسخر شما ساخته و نعمتهاي ظاهر و باطن

{وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ( )10وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ( )11وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ
تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [ابراهيم]11-10 :
(و رودها را براى شما مسخر كرد ( ) 10و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند براي شما رام گردانيد و شب و روز را [نيز]
مسخر شما ساخت ( )11و از هر چه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر نعمت اهلل را شماره كنيد نمیتوانيد آن را به شمار
درآورید قطعا انسان ستمپيشهی ناسپاس است)
اگر انسان اندیشه كند و عبرت گيرد و هدایایی را كه خداوند براي او آماده ساخت است و منزلتی را كه براي او در نظر
گرفته و او را براي انجام نيكیها و ترک بديها یاري داده است ،و بداند كه خانهی آخرت ،خانهی ابدیت است كه یا خوشی
ابدي است و یا عذابی دردناک؛ اگر انسان این را بداند وقت خود را از دست نمیدهد و به آن اهميت میدهد و مدت زمان
زندگی خود را با انجام كارهاي نيک و دنياي خود را با عمل به شرع حنيف آباد میسازد...
هيچ خيري در دنياي كسی نيست كه دین بر آن حاكم نيست و هيچ بركتی در زندگی كسی نيست كه اسالم بر آن چيره
نباشد؛ خداوند متعال میفرماید:
{مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجةلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمة جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ یَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ( )16وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ
وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ( )16كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ
مَحْظُورًا} [اسراء]16-02 :
(هر كس خواهان [دنياي] زودگذر است به زودي هر كه را خواهيم [نصيبی] از آن میدهيم آنگاه جهنم را كه در آن خوار و
رانده داخل خواهد شد براى او مقرر میداریم ( )16و هر كس خواهان آخرت است و نهایت كوشش را براي آن بكند و
مؤمن باشد آنانند كه تالش آنها مورد حقشناسی واقع خواهد شد ( )16هر دو [دستهی] اینان و آنان را از عطاي پروردگارت
مدد میبخشيم و عطاي پروردگارت [از كسی] منع نشده است)
و میفرماید:
{فَلَا تُعْجِبْکَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} [توبه]55 :
(اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نياورد جز این نيست كه اهلل میخواهد در زندگی دنيا به وسيلهی اینها عذابشان كند
و جانشان در حال كفر بيرون رود)
و میفرماید:
{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِيَامَةِ}
[اعراف]10 :
(بگو زیورهاي را كه اهلل براى بندگانش پدید آورده و [نيز] روزيهاي پاكيزه را چه كسی حرام گردانيده؟ بگو این [نعمتها]
در زندگی دنيا براي كسانی است كه ایمان آوردهاند و روز قيامت [نيز] خاص آنان میباشد)
آیا هيچ عاقلی در این حقيقت شک دارد كه زندگی دنياي متاعی زائل و لذتی زودگذر است؟! اگر كسی از این حقيقت غافل
حال اي خردمند! اگر این سخن خداوند متعال برایت آشكار است كه میفرماید:
{بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ( )18وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [اعلی]18-12 :
(بلكه زندگی دنيا را ترجيح میدهيد ([ )18در حالی كه] آخرت بهتر و ماندگارتر است)
اگر این را دانستی براي آخرتی كه ماندگار است كار كن و به هدف به دست آوردن آن خوشی بیمانع از بين نرفتنی تالش
كن تا از آتش شدید جهنم و قعر عميق آن و غذاي اهل آن كه زقوم است و نوشيدنی آنان كه حميم و چرک و خونابه است،
نجات یابی .خداوند متعال فرموده است:
{فَالَّذِینَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ( )16یُصْهَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ( )02وَلَهُمْ
مَقَامِعُ مِنْ حَدِیدٍ ( )01كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ} [حج]16-00 :
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است بهتر ا ست از گذشتگان عبرت گيرد كه شرح حال آنان عبرتی براي خردمندان است.

(و كسانی كه كفر ورزیدند جامههایی از آتش برایشان بریده شده است [و] از باالي سرشان آب جوشان ریخته میشود
( )16آنچه در شكم آنهاست با پوست [بدن]شان بدان گداخته میگردد ( )02و براي [وارد كردن ضربت بر سر] آنان
گرزهایی آهنين است ( )01هر بار بخواهند از [شدت] غم از آن بيرون روند در آن باز گردانيده میشوند [كه هان] بچشيد
عذاب آتش سوزان را)
از انس بن مالک ـ رضی اهلل عنه ـ روایت است كه رسول خدا ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ فرمودند« :خوشگذرانترین
جهنمی از اهل دنيا را میآورند و او را در آتش یک غوطه میدهند ،سپس به او گفته میشود :اي فرزند آدم! آیا هرگز خيري
دیدهاي؟ آیا هيچ خوشیاي بر تو گذشته است؟ میگوید :نه اي پروردگار! به خدا سوگند هيچ خوشیاي ندیدهام .و
سختیدیدهترین بهشتی از اهل دنيا را میآورند و در بهشت یک غوطه میدهند ،سپس به او میگویند :اي فرزند آدم! آیا
سختیاي دیدهاي؟ آیا هرگز با ناخوشیاي مواجه شدهاي؟ میگوید :نه اي پروردگار! به خدا سوگند كه [تاكنون] هيچ
ناخوشی و سختیاي ندیدهام» [به روایت امام مسلم]
بندگان خداوند:
خير و نيكیاي كه نزد خداوند است جز با طاعت او به دست نمیآید .بدانيد كه كاالي خداوند گران است ،بدانيد كه كاالي
خداوند ،بهشت است.
مدت زمان عمر انسان ،همان سرمایهی تجارت اوست كه اگر آن را در انجام نيكیها به كار گيرد خوشبخت میشود و اگر
آن را در بيهودگی و كارهاي حرام هدر دهد بدبخت میشود .شایستهترین انسانها براي به دست آوردن زندگی پاک و
سودمند و مبارک كسانیاند كه در زندگی خود به پيامبر هدایت ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ اقتدا نمایند ،زیرا راه و روش پيامبر
ما محمد ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ كاملترین روشها است چنانكه خود در خطبهاش میفرماید« :همانا بهترین سخن ،كالم
خدا است و بهترین راه و روش ،راه و روش محمد است و هر بدعتی گمراهی است» [به روایت مسلم از حدیث جابر رضی
اهلل عنه]
بنابراین هر كس در زندگی خود به روش سرورمان رسول خدا ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ اقتدا نمود همهی خير و نيكی و
بهشتهاي پرنعمت را به دست آورده است اما هر كس هدایت پيامبر را از دست دهد همهی خير و نيكی را از دست داده
است و هر كس بخشی از آن را از دست دهد به همان اندازه خير و نيكی از دست او رفته است.
یكی از اصحاب ـ رضی اهلل عنهم ـ میگوید« :ما سيرت پيامبر ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ را به فرزندانمان یاد میدادیم
چنانكه به آنان قرآن را تعليم میدادیم».
هدف آنان اقتداي به رسول خدا ـ عليه الصالة والسالم ـ بود كه در واقع به این هدف دست یافتند و اینگونه بهترین امتی
شدند كه بر مردم خارج گردیدند.
اگر هر مسلمانی پایب ندي خود به سنت پيامبر خدا ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ و عمل به راه و روش او در عبادات و معامالت و
اخالص و یاري دین و استقامت در همهی احوال ،مورد آزمایش قرار دهد ،به كوتاهیها و تقصيرات خود در كارهایش پی
شایسته است انسان مسلمان از هدر دادن عمر خود در غفلت و رويگردانی از علم و نافع و عمل صالح ،و مشغول شدن به
آنچه در دین و دنيا به سود او نيست ،دوري كند؛ به ویژه جوانانی كه نيازي شدیدتري به حفظ دین و اخالق پاكی خود و
آیندهشان دارند.
زیرا هر مرحلهاي از مراحل زندگی انسان تحت تاثير مرحلهی قبل است و مضرترین چيز ـ به ویژه براي جوانان ـ پیگيري
سایت هاي زیانبار در اینترنت است كه باعث ویرانی اخالق اسالمی و تاثير پذیري از اینگونه پایگاههاي فاسد میشود.
همچنين مطالعهی كتابهاي الحاد و فساد و دوستی با بدان و اهل شهوت و گناهان ،و هدر دادن وقت خود با سریالهاي
ماهوارهاي كه مانع خيرند و بديها و حرامها را زیبا جلوه میدهند.
از دیگر عادتهاي زیبانبار ،عادت به شبنشينی و نخوابيدن در شب و خواب روز است؛ زیرا این عادت زیانبار باعث
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برده و به یاري خداوند آنچه را از دست داده است جبران خواهد كرد و در همهی كارهایش به راه راست خواهد رفت.

تغيير طبيعت انسان میشود كه غالبا در بيكاري و فراغت رخ میدهد .هر كس این راه و روش را در پيش گرفت توليدش
كم میشود و دچار افت تحصيلی می شود .بسياري از جوانان به سبب همين عادت از درس و تحصيل باز میمانند و بسياري
از این افراد دچار بيماريهاي بدنی و روانی میشوند .اخالق كسانی كه به این عادت ادامه دهند بد میشود و صبر و
تحمل شان كم شده و در انجام وظایف خود دچار اشكال خواهند شد .شياطين بر چنين كسانی تسلط مییابند زیرا تسلطی
كه شيطان در شب بر انسان دارد در روز ندارد.
خواب روز به جاي شب باعث تباهی عمر و منافع انسان میشود و چه بسا همين شبنشينیها انسنا را به سوي مواد مخدر
و انحراف و ترک نماز بكشاند.
قضایاي جوانان بسيار است كه راه درمان همهی آنها پایبندي به روش سرور ما محمد ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ است.
همچنين بر پدران و مادران و خردمندان جامعه الزم است كه الگویی نيک براي جوانان باشند زیرا آنان تنها میتوانند از
كسانی كه میبينند الگو گيرند و نه تنها با اطالع از سيرت صالحان گذشته.
همچنين شایسته است همه با هم در راه استقامت و پایبندي بر دستورات خدا و رسولش همكاري كنيم .چنانكه رسول خدا
ـ عليه الصالة والسالم ـ میفرماید« :مثال مومنان در دوستی و مهربانی و عطوفتی كه ميان همدیگر دارند همانند یک بدن
است كه اگر یک عضو آن به درد آید دیگر اعضاي آن نيز با بیخوابی و تب با آن همدردي میكنند».
خداوند متعال میفرماید:
{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدةمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( )16وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( )16لَا یَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ} [حشر:
]16-02
(اى كسانی كه ایمان آوردهاید از اهلل پروا دارید و هر كسی باید بنگرد كه براي فردا[ي خود] از پيش چه فرستاده است و
[باز] از اهلل بترسيد در حقيقت اهلل به آنچه میكنيد آگاه است ( )16و چون كسانی مباشيد كه اهلل را فراموش كردند و او
[نيز] آنان را دچار خودفراموشی كرد .آنان همان نافرمانانند ( )16دوزخيان با بهشتيان یكسان نيستند بهشتيانند كه
كاميابانند)
خداوند براي من و شما در قرآن عظيم بركت نهد و با آیات و ذكر حكيم و سنت سيد المرسلين سود رساند .این سخن را
گفته و براي خود و شما و دیگر مسلمانان از خداوند آمرزش میخواهم.
خطبهی دوم:
ستایش مخصوص خداوند واالمرتبهی بزرگ است .او كه هر كس را بخواهد به راه راست هدایت میكند .پروردگار ما
صاحب نعمت و فضل است و ثناي نيک از آن اوست .هر كس را بخواهد مورد آمرزش قرار میدهد و از هر كس كه بخواهد
توبه میپذیرد و او بسيار آمرزنده و مهربان است .و گواهی میدهم كه معبودي به حق نيست جز اهلل كه واحد و بیشریک و
شده براي جهانيان است .خداوندا بر بنده و پيامبرت محمد ،و بر اهل بيت و یاران متقی او درود و سالم فرست.
اما بعد:
در پنهان و آشكار تقواي خداوند را پيشه سازید تا كارهایتان را به صالح آورد و فرجامتان را نيک گرداند.
اي مسلمانان:
نعمتهاي آشكار و پنهان خداوند را به یاد آورید و با انجام فرائض و مستحبات ـ در حد توان ـ به شكر آن بپردازید ،زیرا
شكر خداوند به جاي نمیآید مگر با انجام طاعت او و ترک معصيتاش.
پيامبر خدا ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ ما را آگاه ساخته است كه عافيت در آغاز این امت قرار داده شده است و آخر آن با بال و
سختی مواجه خواهد شد .عا فيت در آغاز این امت به سبب پایبندي آنان به سنت بود ،شما نيز به سنت پيامبرتان ـ صلی
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شكستناپذیر و حكيم است و گواهی میدهم كه پيامبر و سرور ما محمد ،بندهی او و پيامبرش است كه رحمتی فرستاده

اهلل عليه وسلم ـ پایبندي نمایيد تا خداوند از هر بالیی محفوظتان دارد ،و بالي آخر این امت نيست مگر به سبب كاري كه
خود مردم انجام دادهاند.
رسول اهلل ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ ما را به سوي نجات از بدعتها و محرمات و به دست آوردن درجات واال راهنمایی كرده
و فرموده است« :شما را به تقواي خداوند و شنيدن و اطاعت كردن سفارش میكنم ،حتی اگر بردهاي بر شما امير شود،
زیرا هركه از شما زندگی [طوالنی] یابد اختالف بسياري خواهد دید؛ بنابر این به سنت من و سنت خلفاي راشدین هدایت
یافته چنگ بزنيد و آن را با بن دندان بگيرید و واي بر شما از امور نوساخته [در دین] ،زیرا هر بدعتی گمراهی است» [به
روایت ترمذي از حدیث عِرباض بن ساریه رضی اهلل عنه].
بندگان خداوند:
{همانا اهلل و فرشتگانش بر پيامبر درود میفرستند؛ اي كسانی كه ایمان آوردهاید [شما نيز] بر وي درود و سالم فرستيد}
[احزاب]58 :
در این سخن خداوند متعال چنان اجر بزرگی نهفته است كه كس توانایی به دست آوردن آن را ندارد مگر آنكه خداوند
عزوجل قادرش سازد و رسول خدا ـ صلی اهلل عليه وسلم ـ میفرماید« :هر كس بر من یک درود فرستد ،خداوند به
واسطهی آن بر وي ده درود خواهد فرستاد».
پس بر سرور پيشينيان و آیندگان درود و سالم فرستيد .خداوندا بر محمد و بر آل محمد درود فرست چنانكه بر ابراهيم و
بر آل ابراهيم درود فرستادي؛ همانا تو ستوده شده و باعظمتی.
خداوندا بر پيامبر ما محمد و بر اهل بيت و همسران و ذریهاش درود و سالم فرست و از همهی صحابهی وي و از تابعين و
كسانی كه تا قيامت به نيكی از آنان پيروي نمایند راضی و خشنود باشد .خداوندا همچنين از خلفاي راشدین ،آن امامان
هدایت :ابوبكر و عمر و عثمان و علی و از دیگر صحابهی پيامبرت و همچنين از ما با كرم و احسان و رحمتت راضی و
خشنود باش از مهربانتري مهربانان.
خداوندا اسالم و مسلمانان را عزت عطا كن و كفر و كافران را خوار گردان .خداوندا شرک و مشركان را ذليل گردان و
دشمنانت ،دشمنان دین را نابود ساز اي پروردگار جهانيان.
خداوندا این سرزمين و دیگر سرزمينهاي مسلمان را در امنيت و رفاه بدار اي پروردرگار جهانيان.
خداوندا سرزمين ما را از هر بدي و شري حفظ نما .خداوندا ما و همهی مسلمانان را از هر آنچه باعث خشم تو است
محافظت نما .خداوندا نعمت پایبندي به سنت پيامبرت ـ صلی اهلل عليه وآله وسلم ـ را به ما و همهی مسلمانان ارزانی دار و
همهی ما ر ا از شر بدعتها كه عامل ویرانی دین هستند حفظ نما.
خداوندا ما را در سرزمينهایمان ایمن گردان و مسئوالن ما را اصالح نما.
خداوندا ما از تو براي درگذشتگانمان و درگذشتگان همهی مسلمانان مغفرت میخواهيم.
خداوندا از تو بارانت را خواهانيم .خداوندا ما را باران عطا كن اي پروردگار جهانيان .همانا تو بر هر كاري توانایی.
نمایی .خداوندا سختیشان را از آنان بردار .خداوندا شر دشمنان اسالم را آنطور كه خود میدانی از سرشان كم كن.
خداوندا زیان و سختیها و مصيبتهایی را كه بر آنان نازل شده است از آنان بردار.
خداوندا گرسنهشان را سير گردان و بیلباسشان را بپوشان و فقيرشان را بینياز گردان اي پروردگار جهانيان .خداوندا
آنان را به هيچ كس از بندگانت موكول نگردان .خداوندا هر سختی و بالیی كه بر آنان نازل شده است ،تنها توسط تو از
آنان برداشته میشود.
خداوندا تو از همهی كسانی كه در حقشان ستم روا داشتند و باعث آزار آنان شدند انتقام بگير .خداوندا عذاب نزدیک خود
را بر آنان نازل گردان .همانا تو بر هر كاري توانایی .خداوندا آنان را عبرت دیگران بگردان...
{پروردگارا ما را در دنيا و در آخرت نيكی عطا كن و از عذاب آتش دور بدار} [بقره]021 :
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خداوندا از تو مسألت داریم سختی و بال و تنگنایی را كه بر برادران و خواهرانمان در شام نازل شده است از آنان دفع

بندگان خداوند:
{إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( )62وَأَوْفُوا
بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [نحل]62-61 :
خداوند بزرگ را یاد كنيد تا شما را یاد كند و او را براي نعمتهایش سپاس گویيد تا شما را افزون دهد و همانا یاد اهلل
بزرگتر است و اهلل به آنچه میكنيد آگاه است.
مصدر :سایت نوار اسالم IslamTape.Com

خطبه نمازجمعه زاهدان
تمام احكام شریعت در جهت منافع بشر قرار دارند
جمعه  02بهمن 1161
موالنا عبدالحميد در خطبه هاي نماز جمعه اهل سنت زاهدان به بيان فواید و حكمتهاي احكام اسالمی پرداخت و تمام
احكام شریعت اسالم را در جهت منافع بشر عنوان كرد.
خطيب جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان
كرد :اگر انسان در احكام الهی بيندیشد
درمی یابد كه در همه آنها سود و نفع انسان
موجود است .خداوند متعال با وضع این
احكام می خواهد انسان را به كمال و قرب
خویش رسانده و در نهایت او را به یک
موجود بهشتی تبدیل كند .در تمام احكام
شریعت و دستورات الهی منافع انسان و
جامعه در نظر گرفته شده است .خداوند
متعال در هيچ یک از احكام ،حتی در خلق
كردن انسان ،نفع خویش را مد نظر قرار
نداده است ،زیرا خداوند از نياز و احتياج پاک
فرشتگان و جنها .خداوند متعال هر چيزي
را بخواهد اجرا می كند .خداوند به همين
اراده خویش در قرآن اشاره كرده و می
فرماید« :إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ
لَهُ كُن فَيَكُونُ» [نحل ]12 :هيچ مانعی در مقابل اراده خداوند وجود ندارد.
ایشان در ادامه تاكيد كرد :تمام احكامی كه اهلل تعالی دستور به انجام آنها داده است و هر آنچه از انجام آنها منع كرده و
بر حذر داشته ه مه و همه براي نفع انسان و دفع ضرر از او بوده است ،زیرا محرمات و آنچه انسان از انجام آنها منع شده
است در اخالق و همچنين در صحت و سالمت جسمی انسان تأثير منفی دارند .لذا هر آنچه در عافيت ظاهري و جسمی و
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و مبرّا است؛ نه به انسان نياز دارد ،نه به

عافيت معنوي و روحی انسان اثر منفی می گذارند در اسالم حرام قرار داده شده اند .خداوند متعال بریدن بدن با چاقو و یا
سوزاندن آن و حتی سوزن زدن بدون عذر مثل خالكوبی و غيره را حرام قرار داده است ،زیرا جسم و بدن انسان با آن
معذّب و دردمند می شود .همچنين خداوند هر چيزي كه معنویت انسان را خدشه دار كرده و به آن آسيب می رساند حرام
قرار داده است .بسياري از مسائل مانند دروغ ،غيبت ،عهدشكنی ،وعده خالفی و ...نيز در اسالم ممنوع شده اند ،كه این
مسایل هم در امور معنوي و هم در امور مادي و دنيوي انسان تأثير منفی می گذارند .اگر انسان عاقل اندكی در آنها تأمل
كند به وضوح درمی یابد كه این قبيل اعمال ناشایست چقدر در وجهه اجتماعی فرد تأثير منفی می گذارند؛ دروغ موجب
سلب اعتماد از انسان می شود و اگر شخصی كه یک بار دروغ گفته ،راست هم بگوید دیگر كسی از او نمی پذیرد و آبرو و
شخصيت این فرد در جامعه خدشه دار می شود.
اعتقاد به وحدانيت خدا انسان را به عالم قدس و ملكوت نزدیک می كند
خطيب جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه ،ایمان و اعتقاد به وحدانيت خداوند را سبب دگرگونی در زندگی انسان توصيف
كرد و اذعان داشت :بين انسانی كه وحدانيت خدا را قبول دارد و كسی كه خداوند متعال را باور ندارد تفاوت بسيار زیادي
وجود دا رد ،زیرا اساس قبولی اعمال انسان ،اعتقاد صحيح است و اعمال مؤمن به خاطر همين اعتقاد صحيح مورد قبول
پروردگار قرار می گيرد و اعمال خير فرد مشرک به خاطر عدم اعتقاد صحيح از بين رفته و تباه می شوند .اگر انسان به
رسالت انبياء و آخرت و معاد معتقد باشد تحوالت بسيار زیادي در زندگی وي رخ می دهد و زندگی او دگرگون می شود،
زیرا انسانی كه به قرآن و سنت پيامبر معتقد باشد و روز جزا و معاد را باور داشته باشد دیگر خود را فردي آزاد تصور نمی
كند كه هر چه بخواهد انجام دهد.
ایشان ادامه داد :پيروزي و موفقيت انسان در اعتقاد صحيح قرار داده شده است .همچنين در مسائل عملی مثل نماز ،روزه
حج و ...منفعت انسان در نظر گرفته شده است و اهلل تعالی در این مسائل هيچ منفعت و سودي براي خود در نظر نگرفته
است ،بلكه تمام این عبادتها براي این است كه انسان وارسته شود و به فرشتگان و عالم قدس نزدیک شده و با عالم
ملكوت ارتباط برقرار كند .تنها چيزي كه در این مسائل خداوند از انسان خواسته ،اخالص است كه سبب خشنودي و
رضایت پروردگار از انسان می شود .وقتی جهت قبله رو می كنيم و پيشانی را به خاک می ماليم و خداوند عظيم را سجده و
تعظيم می كنيم و هنگامی كه قربانی را ذبح می كنيم و خون آن به زمين می ریزد ،این اخالص انسان است كه به آسمان
عروج كرده و خداوند را خشنود می كند .خداوند می فرماید« :لَن یَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن یَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ» [حج:
 ]12تقوي ،خداترسی ،اداي احترام و ادب و اخالص انسان نسبت به پروردگارش است كه به خدا می رسد و سبب
خشنودي و رضایت خداوند می شود.
موالنا عبدالحميد در ادامه همين مطلب افزود :رحمتهاي الهی زمانی تحریک می شوند و بر انسان نازل می شوند كه
انسان با محبت و اخالص خداوند را تعظيم كند .هر گاه انسان متوجه اهلل تعالی می شود ،رحمت و عطوفت پروردگار و
دراز می كند اجابت خداوند را تحریک می كند.
ایشان در پایان این بخش از سخنان خود ،نماز جمعه را از جمله عبادتهاي اجتماعی برشمرد كه حكمتهاي فراوانی در
آن نهفته است كه طبق آنچه در احادیث رسول اكرم صلی اهلل عليه وسلم آمده است ،اجر شركت در آن با یک عمره مقبول
برابري می كند.
پایداري نظام اسالمی در گرو همراهی جمهور مردم است
موالنا عبدالحميد در بخش دوم سخنان خود ،با اشاره به سالگرد پيروزي انقالب اسالمی" ،حكومت تک جناحی ،تک
مذهبی و تک قومی" را در ایران ناموفق توصيف كرده و پایداري نظام اسالمی را در گرو "همراهی جمهور مردم" با این
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رأفت الهی تحریک می شود و سبب توجه خداوند به انسان می شود و وقتی انسان دست عاجزي و نياز به سوي خداوند

نظام دانست.
ایشان اظهار داشت :سی و چهار سال پيش ملت ایران یکصدا و متحد خواستار برچيدن بساط استبداد و دیكتاتوري از
كشور شدند .خواسته همه ملت ایران در انقالب بهمن  52این بود كه مردم بر سرنوشت خود حاكم شوند و مقدرات ملت
در دست یک نفر نباشد.
موالنا عبدالحميد افزود :انقالب اسالمی كه براي استقرار حاكميت مردم بر سرنوشت كشور با حمایت اكثریت قاطع مردم
ایران به پيروزي رسيد ،براي ما مایه عزت و بيداري سياسی و اجتماعی بود .یكی از مهمترین دستاوردهاي این انقالب
احياي روحيه آزاديخواهی و آزادي طلبی بود .آزاديخواهی مایه صعود و عزت و نشان زندگی ملتهاست و بردگی مایه ذلت
و ننگ بشریت است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت :اكنون پس از سی و چهار سال ،زمان آن فرا رسيده است كه دستاوردها ،منافع و
مشكالت انقالب مورد تحليل و بررسی قرار بگيرند .روزي كه در ایران انقالب شد همه مردم با انقالب همسو بودند؛ حال
بررسی كنيم كه آیا همچنان همه مردم با انقالب همراه هستند یا انقالب ریزشهایی هم داشته است .آیا ما مسبب ریزش و
جدایی عده اي از انقالبيون شدهایم یا آنان خودشان از انقالب جدا شدهاند؟ خواستهها و مطالبات جداشدگان از انقالب نيز
باید مورد بررسی قرار بگيرد .راه بقا و استمرار انقالب و نظام در این است كه باید انتقادات و دیدگاههاي منتقدان و
مخالف ان شنيده شود و در صورتی كه سخنی غيرمنطقی دارند باید آنان را قانع كنيم و اگر سخنشان درست است باید تن
به خواسته هاي منطقی و معقول بدهيم.
موالنا عبدالحميد در ادامه گفت :حكومت تک جناحی ،تک مذهبی و تک قومی در ایران هرگز جواب نداده است .پایداري
نظام اسالمی در گرو همراهی جمهور مردم است.
وي با اشاره به نزدیكی انتخابات ریاست جمهوري گفت :انتخابات نباید منحصر به یک جناح باشد بلكه باید انتخاباتی ملی
و آزادانه در كشور برگزار شود .منظور از انتخابات آزادانه ،برگزاري بدون كنترلهاي الزم قانونی نيست ،بلكه مراد آن است
كه باید در تائيد صالحيتها به قدري سعهصدر وجود داشته باشد كه همه جناحها ،گرایشها و اقوام بتوانند در انتخابات
مشاركت كنند.
موالنا عبدالحميد افزود :البته من اميدي به تائيد صالحيت اهل سنت در انتخابات ندارم ،اگر چه این حق اهل سنت است كه
باید بتوانند در همه عرصه هاي سياسی و اجتماعی كشور حضور داشته و مشاركت نمایند .این یكی از بزرگترین اشتباهات
تدوین كنندگان قانون اساسی بود كه گفتند رئيس جمهور حتماً باید شيعه باشد .همه ما ملت ایران هستيم و این كشور
متعلق به همه اقوام و مذاهب است و نباید تفاوتی بين شيعه و سنی ،كرد ،فارس ،بلوچ و  ...وجود داشته باشد .خداوند
كسانی را كه این اصل نادرست را در قانون اساسی تصویب كردند بيامرزد و آنانی را كه هنوز زندهاند هدایت بگرداند .این
قانون اگر چه قابل اصالح است اما ما كسی را نمیبينيم كه اراده اي براي اصالح آن داشته باشد .با این حال ما می گویيم
حداقل از بين برادران شيعه كه میتوانند كاندیداي انتخابات ریاست جمهوري شوند ،افرادي را از گرایشها و تفكرات
كنيد ،زیرا دشمنان ما در حال حاضر زیاد شدهاند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان كرد :تحریمهاي فلج كننده و تحریمهاي جدید نفت در برابر غذا و دارو فشار
زیادي را بر مردم وارد میآورد .وقتی شرایط سختی بر كشور حاكم میشود همه جناحها و اقوام از آن رنج میبرند .پيروزي
انقالب و بيمه شدن آن در برابر فشارهاي بينالمللی و توطئه هاي استكبار جهانی با تنگ نظري امكان پذیر نيست.
وي گفت :خواسته اهل سنت در سی و چهارمين سالگرد پيروزي انقالب به عنوان بهترین و وفادارترین مرزداران ایران
اسالمی كه دست وحدت و محبت به برادران شيعه خود دادهاند ،آن است كه تبعيضها باید برطرف شوند .همه ما ایرانی
هستيم و از ایران دفاع خواهيم كرد .حقوق یهودیان ،مسيحيان ،دراویش و سایر اقليتهاي ایرانی نيز باید رعایت شود.
موالنا عبدالحميد اظهار داشت :در واگذاري مناصب و مسئوليتها و استخدامها همه یكسان نگریسته شوند .خواسته دیگر
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مختلف تائيد كنيد .اگر افرادي با اتهامی سياسی در زندان هستند مشكل این افراد را حل كنيد و همه ملت را با خود همراه

اهل سنت رعایت آزادي مذهبی و حفظ استقالل مذهبی آنان است .آزادي ساخت مساجد و انجام عبادات دینی براي اهل
سنت باید فراهم شود .حقوق اقليت شيعه در كشورهاي اهل سنت باید مراعات شود و رضایت خداوند نيز در این است كه
اقليتها تحت ظلم و ستم نباشند .توصيه ما به برادران انقالبی مصري نيز این است كه حقوق اقليتها را رعایت كنند .از
دولت عراق نيز میخواهيم حق اهل سنت عراق كه هفته هاست خواستار حقوق برابر با شيعيان عراق هستند باید رعایت
شود .ما هم سربلندي و عزت عراق را میخواهيم .حقوق شيعه ،سنی و كردها باید تأمين شود و خواسته ها و مطالبات آنان
باید مورد توجه قرار گيرد.
ایشان خطاب به نوري مالكی ،نخست وزیر عراق گفت :تنها راه برون رفت از بحران كنونی ،تشكيل حكومت فراگيري
است كه همه در آن مشاركت داشته باشند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت :امنيت ،وحدت و اخوت زمانی تحقق پيدا میكند كه حقوق همه مردم رعایت شود و نگاه
حكومتها به مردم یكسان باشد.
موالنا عبدالحميد در بخش دیگري از سخنان خود ،با اشاره به بازداشت اخير عده اي از روزنامه نگاران گفت :دستگيري و
بازداشت روزنامه نگاران به صالح نظام اسالمی نيست و بازتابهاي منفی عليه كشورمان در جهان دارد و ما باید از هر
آنچه كه به حيثيت كشور و نظام خدشه وارد میكند دوري كنيم.
ایشان در ادامه از مردم خواست در راهپيمایی  00بهمن مشاركت كنند.
موالنا عبدالحميد در پایان با اشاره به شهادت یكی از روحانيون اهل سنت به نام مولوي عبداهلل براهویی ،ضمن محكوميت
ا ین اقدام تروریستی ،از مسئوالن خواست تا قاتالن این روحانی را دستگير و مجازات كنند.
مصدر :پایگاه اطالع رسانی دفتر موالنا عبدالحميد www.AbdolHamid.net
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معرفی كتاب
نام كتاب :حكم ظاهر كردن صورت و دست هاي زن ،جلوي مردان نامحرم(كتاب جدید)
نام نویسنده :یوسف بن عبداهلل االحمد
مترجم :آسيه ریگی
لينک اول دانلود :كتابخانه عقيده
مختصري درباره كتاب:
آنچه پيش رو دارید مختصري از چگونگی پوشش زن در مقابل مردان نامحرم می باشد .چرا كه از گوشه و كنار زمزمه
هایی مبنی بر اینكه پوشيده بودن چهره و دست ها در پوشش شرعی زن (حجاب) داخل نيست به گوش می رسد ،حتی
بعضی ها پا را فراتر می دانند .چنين از آن گذاشته و نقاب را وارد شده از جوامع جاهلی پس از رسول اهلل سخنانی از سوي
آن ها ،دليل شانه خالی كردنشان از احكامات دین عزیز اسالم می باشد.

نام كتاب :ترجمه قرآن فتح الرحمن شاه ولی اهلل دهلوي(كتاب جدید)
نام نویسنده :تأليف
مترجم :شاه ولی اهلل دهلوي
لينک اول دانلود :كتابخانه عقيده
مختصري درباره كتاب:
این ترجمه در ميان ترجمه هاي قدیم قرآن كریم جایگاهی بلند و ارزشی شایان دارد ،چنانكه از نثري شيوا ،سبكی ساده و
برابر گزینیاي مناسب برخوردار است و اگرچه در عصري صورت پذیرفته كه فن ترجمه شكل حرفهاي نيافته بود و به تبعِ
آن ویژگیهاي یک ترجمه حرفهاي و امروزین را دارا نيست ،امّا جلوهها و امتيازات فراوانی دارد كه میتواند نظر
پژوهشگران عرصه وحی الهی را به خود جلب كند.
و به گواهی تمامی قرآنپژوهان و مترجمان قرآن كریم كه با ترجمهي شاه ولی اهلل آشنایی دارند ،این ترجمه یكی از
ترجمه هاي وزین و استواري است كه ساختار نحوي و صرفی آن كامالً با آیات قرآن كریم منطبق است و در عين حال از
استواري و استحكام بسياري نيز برخوردار است.
به رغم تمام نيكوییهاي این ترجمه ،عواملی همچون درست نانویسی واژگان ،عدم سجاوندي ،اشكاالت و اغالط فراوان
چاپی ،چاپ عكسی از روي دستنوشت ،عدم آشنایی الزم خطاط با زبان و نگارش فارسی و رسم الخط درست آن ...همه و
همه دست به دست هم داده بودند تا ارزش واقعی آن را به ميزان قابل مالحظهاي فروكاهند .بنابراین ،كار تصحيح متن آن
رسم الخط امروزي تبدیل نمودند .و این همان نسخه است كه بعد از صفحه آرایی و ترتيب مجدد توسط سایت كتابخانه
عقيده نشر می گردد.

نام كتاب :آداب زفاف (كتاب جدید)
نام نویسنده :محمد ناصر الدین آلبانی
مترجم :ابوشعيب اسفندیاري شجاعی
لينک اول دانلود :كتابخانه عقيده
مختصري درباره كتاب:
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از طرف انتشارات احسان به جناب آقاي مسعود انصاري ،سپرده شد و ایشان نيز ترجمه را بازنویسی و رسم الخط آن را به

كتابی كه پيش رو دارید ترجمهي فارسی كتاب «آداب الزفاف» اثر محدث محمد ناصر الدین آلبانی  /میباشد كه در باب
خود كتابی بینظير است.

نام كتاب :درباره مهدي (كتاب جدید)
نام نویسنده :محمد ناصر الدین آلبانی
مترجم :عبدالمتين
لينک اول دانلود :كتابخانه عقيده
مختصري درباره كتاب:
استفسار مجلهي تمدن اسالمی
بعضی از خوانندگان آگاه به این مجله نامههایی ارسال داشتهاند ،یكی از آنها میگوید :در شمارههاي  12،6،6بحثهاي
ارزشمندي را كه استاد ناصر الدین آلبانی در مورد مهدي ضمن توضيح احادیث ضعيف و موضوع ایراد كرده بود ،مطالعه
نمودم؛ و ما قبالً آنچه كه استاد محمد رشيد رضا در تفسير المنار ص « »521،166،6و آنچه را كه استاد محمد عبداهلل
السمان در كتابش «اإلسالم المصفی» بيان نموده بودند را معتقد بودیم و حال من یقين دارم استاد ناصر الدین آنچه را آن
دو نفر نوشتهاند میداند و به همين خاطر از استاد خواهش میكنم بار دیگر آنچه را كه آنها نوشتهاند مطالعه نماید و
مقالهاي را در مورد مهدي بنویسد؛ چون نوشتههاي آن دو مخالف آن چيزي است كه استاد ناصرالدین آلبانی بيان داشته
است.

نام كتاب :درباره مهدي (كتاب جدید)
نام نویسنده :محمد ناصر الدین آلبانی
مترجم :عبدالمتين
لينک اول دانلود :كتابخانه عقيده
مختصري درباره كتاب:
استفسار مجلهي تمدن اسالمی
بعضی از خوانندگان آگاه به این مجله نامههایی ارسال داشتهاند ،یكی از آنها میگوید :در شمارههاي  12،6،6بحثهاي
ارزشمندي را كه استاد ناصر الدین آلبانی در مورد مهدي ضمن توضيح احادیث ضعيف و موضوع ایراد كرده بود ،مطالعه
نمودم؛ و ما قبالً آنچه كه استاد محمد رشيد رضا در تفسير المنار ص « »521،166،6و آنچه را كه استاد محمد عبداهلل
السمان در كتابش «اإلسالم المصفی» بيان نموده بودند را معتقد بودیم و حال من یقين دارم استاد ناصر الدین آنچه را آن
دو نفر نوشتهاند میداند و به همين خاطر از استاد خواهش میكنم بار دیگر آنچه را كه آنها نوشتهاند مطالعه نماید و
است.

نام كتاب :بيست نشانه منافقان در قرآن (كتاب جدید)
نام نویسنده :قباد كاكاخانی
مترجم :تأليف
لينک اول دانلود :كتابخانه عقيده
مختصري درباره كتاب:
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مقالهاي را در مورد مهدي بنویسد؛ چون نوشتههاي آن دو مخالف آن چيزي است كه استاد ناصرالدین آلبانی بيان داشته

نفاق و دورویی بزرگترین بيماريِ جامعه بشري بوده و از جمله موضوعاتی است كه سعادت و شقاوت انسان ،در دنيا و
آخرت با آن گره خورده است .ما امروز به روشنی شاهد این واقعيتِ تلخ هستيم كه بدليل دور شدنِ مردم از فرامين و
قوانين ال هی و ضعيف شدن تقواي الهی در دلها ،بيماري نفاق در جامعه شيوع بسيار وسيعی پيدا كرده است و تمام
الیه هاي جامعه را دچار و درمانده نموده است .این بدان دليل است كه نفاق تنها یک مرض عادي نيست ،بلكه شامل
مجموعه اي از امراضِ روحیِ فراگير است.

نام كتاب :سپر مومن (دعا) (كتاب جدید)
نام نویسنده :قریب اهلل مطيع
مترجم :تاليف
لينک اول دانلود :كتابخانه عقيده
مختصري درباره كتاب:
رسالة حاضر (سپر مومن) حاوي آداب دعا ،اوقات اجابت دعا و اسباب آن ،واینكه چرا دعا قبول نمیگردد؟ و چرا مسلمانان
بر دشمنان شان پيروز نمیشوند؟ ،و دعاهاي كه بندة مسلمان از آن منع شده ،و برخی از احادیث جعلی و ضعيف در بارة
دعا كه بر سر زبانها است ،و دعاهاي جامع برگرفته از آیات و احادیث میباشد .با اميد آن كه این كار فقط براي رضا و
خشنودي اهلل متعال و پيروي از سنت پاک پيامبر صلی اهلل عليه وسلم باشد.

نام كتاب :نقد و بررسی تفسير آیت والیت از دیدگاه شيعه دوازده امامی (كتاب جدید)
نام نویسنده :عدنان محمد زرزور
مترجم :قریب اهلل مطيع
لينک اول دانلود :كتابخانه عقيده
مختصري درباره كتاب:
كتابی كه در دسترش شما قرار دارد تحقيق و بررسيی است در بارة سبب نزول آیتی از سوره المائده كه روایات متعدد و
متضاد بویژه بين اصحاب فرق در مورد آن ذكر شده است .و نظر به اهميت برخی از مالحظات و نقدهایی كه در بيان و
اظهار حق و حقيقت نقش بارز دارد در این بحث مد نظر گرفته شده است.
بدون شک اهلل عزوجل پشتيبان حق و ضامن اظهار آن براي كسانی است كه از حق پيروي میكنند و از راههاي گمراه
كننده و باطل اجتناب میورزند .همانا توفيق و مدد و هدایت از جانب اهلل عزوجل است.

نام نویسنده :عبدالمحسن بن حمد العباد البدر
مترجم :عبدالمتين
لينک اول دانلود :كتابخانه عقيده
مختصري درباره كتاب:
نویسنده بصورت مختصر و مفيد ،اصول عقيده مسلمان و اهميت اساس و بنياد آن ،ابراز كردن اصول و آثار آن از آنچه براي
مسلمان از آن بینيازي وجود ندارد را آماده نموده و همه آنها با دليل و شواهد محكم آماده شدهاند.آن كتابی است مشتمل
بر اصول ایمان در پرتوي كتاب و سنت و آن اصول بزرگ و عظيمی هستند كه از پيامبران به ارث برده شده است .براي
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نام كتاب :اصول عقاید اهل سنت در پرتو كتاب و سنت (كتاب جدید)

تمام سنين از كوچک و بزرگ بسيار آشكار و واضح است و در كمترین زمان و كمترین مدت میتوانند آن را درک كنند و
بفهمند .توفيق به دست اهلل است.

نام كتاب 622 :سوال و جواب در سيره پيامبر بزرگ اسالم محمد مصطفی (كتاب جدید)
نام نویسنده :یوسف بدوي  -احمد السيد
مترجم :عبدالرئوف  -عبدالودود
لينک اول دانلود :كتابخانه عقيده
مختصري درباره كتاب:
 622سوال و جواب در سيره پيامبر بزرگ اسالم محمد مصطفی

نام كتاب :خلفاي راشدین و اصحاب رضی اهلل عنهم (كتاب جدید)
نام نویسنده :شيخ االسالم ابن تيميه
مترجم :عبدالمتين
لينک اول دانلود :كتابخانه عقيده
مختصري درباره كتاب:
این روزها بحث امامت ،غدیر و برگزاري مراسمات بدعی در مملكت ما در حال اوجگيري است و پيروي از رسومات،
متأسفانه پردهاي بر دیدههاي حقيقت بين ،نهاده و توصيه و سفارش قرآن كه دستور به مراجعه به قرآن و حدیث صادر
مینماید كمتر مورد توجه قرار میگيرد بلكه همه یكصدا میگویند :پدران خویش را بر راهی یافتهایم ،ما هم سنت آنها را
حفاظت مینمائيم حتی مرتدان و بیدینها نيز از همين حربه براي مقابله با اسالم سود میجویند و مردم را به آئينهاي
نسخ شده و منحرف دعوت مینمایند در این راستا و در مقدمه مقاالت ابن تيميه  -رحمه اهلل  -مقداري دالیل شيعه را در
مورد امامت و مخصوصاً غدیر خم مورد بحث قرار میدهيم اميدواریم كه خداوند آن را وسيله پاداش اخروي و سبب خير در
نفع رسانی به مؤمنان گرداند.
مصدر :كتابخانه عقيده www.Aqeedeh.com
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شعر و ادب
سيماي زیباي پيامبر اسالم در شعر فارسی
زبير حسين پور
منتی كه پيامبر اسالم صلى اهلل عليه وسلم بر
جامعهي بشري نهادند ،آنچنان منت بزرگی است
كه اگر همهي مردم مداح و ثناگوي ایشان باشند،
نمیتوانند از عهدهي سپاسگزاري ایشان برآیند و
حق احسان ایشان را ادا كنند؛ اما هر كسی مدح و
نعت ایشان را بر خود فرض دانسته ،و به سرودن
اشعاري در این بحر روي آوردهاند كه در این ميان
زبان فارسی یكهتاز است كه در زبان شعري هيچ
زبانی به پایش نمیرسد .حضرت استاد سيد
ابوالحسن ندوي ـ رح ـ در كتاب ’’به سوي مدینه‘‘
مینگارند’’ :صاحبنظرانی كه با ادبيات جهان اسالم
آشنا بوده و ادبيات زبانهاي مختلف ملل اسالمی را
مطالعه كردهاند و از ذوق شعري برخوردارند ،به
خوبی میدانند كه زبان فارسی در ميدان مدایح نبوي
از دیگر زبانها گوي سبقت را برده و از این نظر
غنیترین زبان است… و باید گفت كه شعر فارسی اعم از آنچه در ایران سروده شده است یا در هند آكنده از مرواریدهاي
گرانقيمت و سرودههاي شگفت در مدح رسول صلى اهلل عليه وسلم میباشد‘‘.
لذا بنده تحت تأثير ایشان به ذهنم خطور كرد كه به جمع آوري اشعار شاعران بزرگ ایران و گلچين كردن آنها بپردازم و
آنها را در این مقالهي كوتاه بگنجانم؛ البته ناگفته نماند كه اگر كسی بخواهد تمام اشعار شاعران فارسیگوي را كه در
مدح نبی اكرم صلى اهلل عليه وسلم شعر سرودهاند ،جمع آوري كند ،به قول معروف :مثنوي هفتاد من كاغذ شود؛ لذا آنچه
ما در اختيار داشتيم ،همين است كه تقدیم عزیزان میشود.
هر مدح و ثنایی كه دربارهي حضرت رسول اكرم صلى اهلل عليه وسلم و یا دیگران میشود ،در حقيقت آن حمد و ستایش به
ولی حمد (یعنی؛ اهلل سبحانه وتعالی) بر میگردد؛ شاعري چه زیبا سروده:
حكيم ابوالقاسم فردوسی توسی ( 106ه.ق –  111ه.ق) ،حماسهسراي نامی ایران در آغاز كتاب مشهورش شاهنامه در
ستایش پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وسلم و جانشينانش میسراید:
ترا دانش و دین رهاند درست  /*/در رستگاري ببایدت جست
وگر دل نخواهی كه باشد نژند  /*/نخواهی كه دایم بوي مستمند
به گفتار پيغمبرت راه جوي  /*/دل از تيرگيها بدین آب شوي
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی  /*/خداوند امر و خداوند نهی
كه خورشيد بعد از رسوالن مه  /*/نتابيد بر كس ز بوبكر به
عمر كرد اسالم را آشكار  /*/بياراست گيتی چو باغ بهار
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حمد را با توست نسبت درست  /*/بر در هر كه رفت بر در توست

پس از هر دوان بود عثمان گزین  /*/خداوند شرم و خداوند دین
چهارم علی بود جفت بتول  /*/كه او را به خوبی ستاید رسول
***
خواجه عبداهلل انصاري معروف به پير هرات ـ رح ـ (168 -161ه.ق) ،از ساللهي پاک صحابی جليل القدر ،حضرت ابو ایوب
انصاري رضی اهلل عنه است و در علم عرفان هم مرید و خليفهي شيخ ابوالحسن خرقانی ـ رح ـ است .مناجاتهاي وي
مشهور خاص و عام است .در رسائل جامع ایشان در نعت پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وسلم با نام «سيد اوحی» چنين آمده
است:
سيد اوحى علوم من لدنى  /*/شاه أو أدنى سریر رب زدنی التماس
راز او در خانقاه حسبی اهلل بی شمار  /*/ناز او در بارگاه لی مع اهلل بی قياس
كوس صيت دولتش بر آسمانها میزدند  /*/وز تواضع بر زمين او مشت جو میكرد آس
گفت حق اي گنج دانش رنج تو از بهر چيست  /*/گفت یا رب ! از براي امتان نا سپاس
قاف تا قاف جهان سرگشته بود انصاریا  /*/گر نبودي او كه بودي هو پرست و حق شناس؟
***
شوریدهي غزنه ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوي ـ رح ـ (121 -510؟ ه.ق) شاعر و عارف معروف ایرانی و از مفاخر
بزرگ اهل سنت در قرن ششم ،و صاحب مثنوي بزرگ «حدیقة الحقيقة» است .در قصایدش چنين میسرایند:
احسنت یا بدرالدجی لبيک یا وجه العرب  /*/اي روي تو خاقان روز وي موي تو سلطان شب
شمس الضحی ایوان تو بدرالظلم دیوان تو  /*/فرمان همه فرمان تو اي مهتر عالی نسب
فردوس اعال روي تو حكم تجلّی كوي تو  /*/اي در خم گيسوي تو جانها همه جانان طلب
صدر مع ين را سر تویی دنيا و دین را فر تویی  /*/بر مهتران مهتر تویی از تست دلها را طرب
باز در جایی دیگر از قصایدش میگوید:
اي گزیده مر ترا از خلق ربّ العالمين  /*/آفرین گوید همی بر جان پاكت آفرین
از براي این كه ماه و آفتابت چاكرند  /*/میطواف آرد شب و روز آسمان گرد زمين
خان تو بس با كمال و فضل تو بس با جمال  /*/روي تو نور مبين و رأي تو حبل المتين
نقش نعل مركب تو قبلهي روحانيان  /*/خاک پاي چاكرانت توتياي حور عين
مرگ با مهر تو باشد خوشتر از عمر ابد  /*/زهر با یاد تو باشد خوشتر از ماء معين
بر تن و جان تو بادا آفرین از كردگار  /*/جبرئيل از آسمان بر خلق تو كرد آفرین
این صفات و نعت آن مرد است كاندر آسمان  /*/از براي طلعتش میتابد این شمس مبين
***
(م 566ه.ق ).است .یكی از بهترین سرودههاي ایشان تركيببند مشهور وي در نعت و ستایش پيامبر بزرگوار اسالم صلى
اهلل عليه وسلم است؛ در این سروده ،او با بهرهگيري از آیات و احادیث ،شخصيت پيامبر اسالم صلى اهلل عليه وسلم را
توصيف كرده است كه هم از نظر زبان و بافت شعري استوار و سنجيده از كار در آمده و هم معنا و مضمون ابيات آن در اوج
است و از ذوق و عاطفهي خاصی حكایت میكند .قسمتی از این تركيببند را میخوانيم:
اي از برِ سِدره شاهراهت  /*/وي قبّهيِ عرش تكيه گاهت
اي طاقِ نُهم رواق باال  /*/بشكسته ز گوشهي كالهت
هم عقل دویده در ركابت  /*/هم شرع خزیده در پناهت
مه طاسکِ گردن سمندت  /*/شب طُرّهيِ پرچم سياهت
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برجستهترین و نامدارترین چهرهي شعر و ادب فارسی اصفهان در سدهي ششم جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی ـ رح ـ

جبریل ،مقيمِ آستانت  /*/افالک ،حریم بارگاهت
چرخ ار چه رفيع ،خاک پایت  /*/عقل ار چه بزرگ ،طفل راهت
خوردست خدا ز رويِ تعظيم  /سوگند به رويِ همچو ماهت
ایزد كه رقيب جان خرد كرد  /*/نامِ تو ردیف نام خود كرد
اي آرزوي قَدَر لقایت  /*/وي قبلهي آسمان سرایت
در عالم نطق هيچ ناطق  /*/ناگفته سزاي تو ثنایت
هر جاي كه خواجهاي ،غالمت  /*/هر جاي كه خسروي ،گدایت
هم تابش اختران ز رویت  /*/هم جنبش آسمان برایت
جان داروي عاشقان حدیثت  /*/قفل دل گمرهان دعایت
بر دیدهي آسمان قدم نِه  /*/تا سرمه كشد ز خاک پایت
اي كرده به زیر پاي كَونين  /*/بگذشته ز حدّ قاب قوسين
***
افضل الدین بدیل بن علی نجار معروف به خاقانی شروانی ـ رح ـ ( 502 -565ه.ق ).شاعر قرن ششم و ملقب به «حسّان
العجم»؛ وي دربارهي انگيزهي نعت پيامبر صلى اهلل عليه وسلم میگوید:
ز بارگاه محمّد نداي هاتف غيب  /*/به من رسيد كه خاقانيا بيار ثنا
در قصيدهاي چنين میسراید:
تا محضر نصرتت نوشتند  /*/آوازه شكست دیگران را
كانجا كه محمّد اندر آمد  /*/دعوت نرسد پيمبران را
در قصيدهاي كه به معراج حضرت ختمی مرتبت صلى اهلل عليه وسلم اشاره دارد ،چنين میگوید:
با سایهي ركاب محمد عنان در آر  /*/تا طرّقوا زنان تو گردند اصفيا
آن با و تا شكن كه بهتعریف او گرفت  /*/هم قاف و الم رونق و هم كاف و نون بها
او مالک الرقاب دو گيتی و بر درش  /*/در كهتري مشجّره آورده انبيا
نطقش معلمی كه كند عقل را ادب  /*/خُلقش مفرحی كه دهد روح را شفا
ذاتش مراد عالم و او عالم كرم  /*/شرعش مدار قبله و او قبلهي ثنا
***
حكيم نظامی گنجوي ـ رح ـ (م 826ه.ق ).صاحب پنج دفتر شعر پر آوازهي «پنج گنج» یا «خمسه» ،از شاعران بزرگ
داستانسراي ایران در قرن ششم است .در آغاز كتاب «خسرو و شيرین» در نعت رسول اكرم صلى اهلل عليه وسلم
میسراید:
چراغ افروزِ چشم اهل بينش  /*/طراز كارگاه آفرینش
سر و سرهنگْ ميدان وفا را  /*/سپه ساالر و خيل انبيا را
ریاحين بخش باد صبحگاهی  /*/كليد مخزن گنج الهی
یتيمان را نوازش در نسيمش  /*/از آنجا نام شد دُرّ یتيمش
به معنی كيماي خاک آدم  /*/به صورت توتياي چشم عالم
جوانمرد و حليم و تند چون شير  /*/زبانش گه كليد و گاه شمشير
سریر عرش را نعلين او تاج  /*/امين وحی و صاحب سرّ معراج
بصر در خواب و دل در استقامت  /*/زبانش امتی گو تا قيامت
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محمّد كافرینش هست خاكش  /*/هزاران آفرین بر جان پاكش

من آن تشنه لب غمناک اویم  /*/كه او آب من و من خاک اویم
و در «ليلی و مجنون» میگوید:
اي شاه سوار ملک هستی  /*/سلطان خرد به چيره دستی
اي حاكم كشور كفایت  /*/فرماندهي فتوي والیت
اي بر سر سدره گشته راهت  /*/وي منظر عرش پایگاهت
اي خاک تو توتياي بينش  /*/روشن به تو چشم آفرینش
دارندهي حجت الهی  /*/دانندهي راز صبحگاهی
اي كنيت و نام تو مؤید  /*/بوالقاسم وانگهی محمّد
سرجوش خالصهي معانی  /*/سرچشمهي آب زندگانی
دوران كه فرس نهادهي توست  /*/با هفت فرس پيادهي توست
***
شيخ محمد فریدالدین عطار ـ رح ـ ( 512 -816ه.ق ).كه كرامتهاي بسياري از او بر سر زبانهاست ،یكی از كبار اولياء
اهلل است كه شهرت جهانی دارد و بدون شک از شاعران بزرگ و معتدل زبان فارسی است .ایشان نعت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم را فرض عين میداند چنانكه در «مصيبت نامه» در نعت پيامبر صلى اهلل عليه وسلم كه بيش از دویست بيت
است ،میگوید:
آنچه فرض عين نسل آدم است  /*/نعت صدر و بدر هر دو عالم است
آفتاب عالم دین پروران  /*/خواجهي فرمان ده پيغامبران
پيشواي انبيا و مرسلين  /*/مقتداي اولين و آخرین
جلوه كرده آفتاب روي او  /*/آسمان صد سجده برده سوي او
هشت جنت جرعهاي از جام او  /*/هر دو عالم از دو ميم نام او
اي زمين و آسمان خاک درت  /*/عرش و كرسی خوشه چين جوهرت
تا كه یک جان دارم و تا زندهام  /*/بند بندت را به صد جان بندهام
در زفانم جز ثناي تو مباد  /*/نقد جانم جز وفاي تو مباد
نيستم من مرد وصف ذات تو  /*/اینقدر هم هست از بركات تو
آن كه او وصف از خدا داند شنيد  /*/وصف كس آنجا كجا داند رسيد
در «منطق الطير» میگوید:
خواجهي دنيا و دین گنج وفا  /*/صدر و بدر هر دو عالم مصطفى
آفتاب شرع و گردون یقين  /*/نور عالم رحمت للعالمين
هر دو گيتی از وجودش نام یافت  /*/عرش نيز از نام او آرام یافت
آفرینش را جز او مقصود نيست  /*/پاک دامنتر از او موجود نيست
و در «الهی نامه» چنين میسراید:
محمّد مقتداي هر دو عالم  /*/محمّد مهتداي آل آدم
محمّد آفتاب آفرینش  /*/مه افالک یعنی چشم بينش
بلی از انبيا او بود مقصود  /*/چو او آمد نبوت گشت مسدود
مثال انبيا همچون سپاهست  /*/غرض از آمدن این پادشاهست
چو دین او منور كرد عالم  /*/شرایع نسخ شد و اهلل اعلم
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جان پاكان خاک جان پاک او  /*/جان رها كن آفرینش خاک او

كجا ماند جهانی پر ستاره  /*/چو شد خورشيد روشن آشكاره
شيخ عطار بعد از این كه در الهی نامه سيصد بيت در نعت پيغمبر صلى اهلل عليه وسلم میسراید ،باز میگوید:
چه گویم چون صفات تو چنانست  /*/كه صد عالم وراي عقل و جانست
جهان گر سر بهسر خشخاش گيري  /*/بههر یک مادحی درباش گيري
ندانم تا ثنایت گفته آید  /*/وگر آید ترا پذرفته آید
بعد حكایت زن فاسق و فاسدي را كه از مكه به مدینه نزد پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وسلم میآید ،بيان میكند كه میگوید:
بر اميد عطاي تو رهی دور  /*/ز پس كردم من مسكين مهجور…
زن آنگه گفت :از پيكار و جنگت  /*/ز بيم خنجر و بيم خدنگت
ز صيت قوت و اندازهي تو  /*/ز فضل معجز و آوازهي تو
سواران عرب را سست شد پاي  /*/كسی را سوي مطرب چون بود راي
كه پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وسلم بعد از شنيدن این سخنان ردایش را به او میبخشد و به اصحاب رضی اهلل عنهم هم
میفرمایند كه آن چه دارید ،به او ببخشيد .شيخ عطار هم این نعت خود را به بارگاه پيامبر صلى اهلل عليه وسلم عرض
میدارد و میگوید:
زنی را یا رسول اهلل كه دور است  /*/ميان شرک در فسق و فجور است
چو بستاید ترا حرفی دو یک بار  /*/ز جودت میبيابد مال بسيار
نمیگردانيش نوميد از خویش  /*/نمیماند ز انعام تو درویش
تو میدانی كه در وصف تو عطار  /*/بسی گردید بر سر همچو پرگار
چو خاک كوي تو وصفت به جان كرد  /*/قبولش كن بدان گر میتوان كرد
چو آن زن را رسيد از تو ردائی  /*/رسد از تو به من آخر نوایی
به تشریفی مشرف كن تنش را  /*/كه نبود زان خبر پيراهنش را
استاد ندوي ـ رح ـ مینویسد :جملهاي [از عطار] كه قلب مرا تكان داد ،این گفتهي او بود كه یا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ! حق همنامی مرا مراعات كن و به پيشگاه پروردگار در حق من شفاعت كن؛ زیرا كه بزرگواران حق كسی را كه
همنام آنها باشد ،مراعات میكنند .او میگوید:
گر چه ضایع كردم عمر از گناه  /*/توبه كردم عذر من از حق بخواه
از گنه رویم مگرانی سياه  /*/حق هم نامی من داري نگاه
***
متكلم صاحبدل موالنا جالل الدین محمّد بلخی ـ رح ـ ( 821 -820ه.ق ).كه باید از ساللهي پيامبران شعر و ادب فارسی
باشد ،او را «خداوندگار عشق و عرفان» لقب دادهاند .وي از نوادگان حضرت ابوبكر صدیق رضی اهلل عنه است و در كودكی
وسلم است كه نمیدانيم از «نعت تعظيم حضرت مصطفی صلى اهلل عليه وسلم كه در انجيل بود» بگویيم ،یا از «كژ ماندن
دهان آن شخص گستاخ كه نام پيغمبر صلى اهلل عليه وسلم به تمسخر برد» ،یا از «آمدن باران و تر نشدن جامهي مبارک
آنحضرت صلى اهلل عليه وسلم » ،یا از «ناليدن ستون حنانه از هجر رسول صلى اهلل عليه وسلم» و یا «از معجزهاش كه
سنگریزهها به ال إله إال اهلل گفتن گواهی دادند» و یا… و…
موالنا «نعت تعظيم حضرت مصطفی صلى اهلل عليه وسلم كه در انجيل بود» را چنين بيان مینماید:
بود در انجيل نام مصطفی  /*/آن سر پيغمبران بحر صفا
بود ذكر حليهها و شكل او  /*/بود ذكر غز و صوم و اكل او
طایفه نصرانيان بهر ثواب  /*/چون رسيدندي بدان نام و خطاب
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با شيخ عطار مالقات داشته .كتاب معروف «مثنوي معنوي» موالنا سرشار از داستانهاي زندگی پيامبر رحمت صلى اهلل عليه

بوسه دادندي بدان نام شریف  /*/رونهادندي بدان وصف لطيف
اندرین فتنه كه گفتم آن گروه  /*/ایمن از فتنه بدند و از شكوه
ایمن از شر اميران و وزیر  /*/در پناه نام احمد مستجير
نسل ایشان نيز هم بسيار شد  /*/نور احمد ناصر احمد یار شد
و آن گروه دیگر از نصرانيان  /*/نام احمد داشتندي مستهان
مستهان و خوار گشتند از فتن  /*/از وزیر شوم راي و شوم فن
مستهان و خوار گشتند آن فریق  /*/گشته محروم از خود و شرط طریق
هم مخبط دینشان و حكمشان  /*/از پی طومارهاي كژ بيان
نام احمد چون چنين یاري كند  /*/تا كه نورش چون مددكاري كند
نام احمد چون حصاري شد حصين  /*/تا چه باشد ذات آن روح االمين
و در اظهار معجزهي پيامبر صلى اهلل عليه وسلم كه سنگها در دستان ابوجهل لعين به تهليل شروع كردند ،چنين میگوید:
از ميان مشت او هر پاره سنگ  /*/در شهادت گفتن آمد بی درنگ
ال إله گفت و إال اهلل گفت  /*/گوهر احمد رسول اهلل سفت
***
شيخ مصلح الدین سعدي شيرازي ـ رح ـ ( 828 -861ه.ق ).فرمانرواي مسلّم ملک سخن ـ اعم از نظم و نثر ـ ،یكی از
بزرگترین سخنسرایان جهان است و چيرهدستترین و نامورترینِ نویسندگان زبان فارسی؛ و یكی از پيامبران این فن!
كه در این مقام كسی به پاي او نرسيده و نخواهد رسيد.
ایشان به گفتهي استاد ندوي ـ رح ـ[ :در بوستان] شعري بسيار جامع و مانع و روحبخش گفته ،گویا دریا را در كوزهاي
گنجانده؛ یا به تعبير دیگر فشردهي تمام كتابخانهها[ي جهان] را در یک سطر خالصه كرده:
یتيمی كه ناكرده قرآن درست  /*/كتبخانهي چند ملت بشست
سعدي در «گلستان» مینویسد … :سرور كاینات ،و مفخر موجودات ،و رحمت عالميان ،و صفوت آدميان و تتمّهي دور زمان،
محمّد مصطفی صلى اهلل عليه وسلم؛
شفيع مطاع نبی كریم  /*/قسيم جسيم نسيم وسيم
چه غم دیوا ر امت را كه دارد چون تو پشتيبان  /*/چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان
بلغ العلی بكماله ،كشف الدجی بجماله  /*/حسنت جميع خصاله ،صلّوا عليه و آله
و در «بوستان» در ستایش پيغمبر صلى اهلل عليه وسلم چنين میسرایند:
كریم السجایا ،جميل الشيم  /*/نبیّ البرایا ،شفيع االمم
كليمی كه چرخ و فلک طور اوست  /*/همه نورها پرتو نور اوست
چه نعت پسندیده گویم ترا؟  /*/عليک السّالم اي نبیّ الورا
درود ملک بر روان تو باد  /*/بر اصحاب و بر پيروان تو باد
خدایت ثنا گفت و تبجيل كرد  /*/زمين بوس قدر تو جبریل كرد
بلند آسمان پيش قدرت خجل  /*/تو مخلوق و آدم هنوز آب و گِل
تو اصل وجود آمدي از نخست  /*/دگر هر چه موجود شد ،فرع تست
ندانم كدامين سخن گویمت  /*/كه واالتري زانچه من گویمت
ترا عزّ لوالک تمكين بس است  /*/ثناي تو طه و یاسين بس است
چه وصفت كند سعديِ ناتمام؟  /*/عليک الصّلوة اي نبی السّالم
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یتيمی كه ناكرده قرآن درست  /*/كتبخانهي چند ملّت بشست

و در قصایدش «در ستایش حضرت رسول اكرم صلى اهلل عليه وسلم» شعر بسيار زیبایی دارد:
ماه فرو ماند از جمال محمّد  /*/سرو نباشد به اعتدال محمّد
قدر فلک را كمال و منزلتی نيست  /*/در نظر قدر با كمال محمّد
وعدهي دیدار هر كسی به قيامت  /*/ليلهي اُسري شب وصال محمّد
آدم و نوح و خليل و موسی و عيسی  /*/آمده مجموع در ظالل محمّد
عرصهي گيتی مجال همت او نيست  /*/روز قيامت نگر مجال محمّد
و آنهمه پيرایه بسته جنت فردوس  /*/بو كه قبولش كند بالل محمّد
همچو زمين خواهد آسمان كه بيفتد  /*/تا بدهد بوسه بر نعال محمّد
شمس و قمر در زمين حشر نتابد  /*/نور نتابد مگر جمال محمّد
شاید اگر آفتاب و ماه نتابد  /*/پيش دو ابروي چون هالل محمّد
چشم مرا تا بهخواب دید جمالش  /*/خواب نمیگيرد از خيال محمّد
سعدي اگر عاشقی كنی و جوانی  /*/عشق محمّد بس است و آل محمّد
باز در جایی دیگر از قصایدش چنين اظهار عجز میكند:
چندین هزار سكهي پيغمبري زده  /*/اوّل بهنام آدم و آخر به مصطفی
الهامش از جليل و پيامش ز جبرئيل  /*/رأیش نه از طبيعت و نطقش نه از هوا
در نعت او زبان فصاحت كه را رسد؟  /*/خود پيش آفتاب چه پرتو دهد سها؟
اي برترین مقام مالئک بر آسمان  /*/با منصب تو زیر ترین پایهي عال
شعر آورم به حضرت عاليت؟ زینهار!  /*/با وحی آسمان چه زند سحر مفترا؟
و در آخر تو گویی بحر را در كوزه بند آورده باشد ،میگوید:
یا صاحب الجمال و یا سيّد البشر  /*/من وجهک المنير لقد نوّر القمر
ال یمكن الثناء كما كان حقّه  /*/بعد از خدا بزرگ تویی ،قصه مختصر
البته این شعر در بعضی از كتابهاي شعري چاپ پاكستان به شيخ سعدي منسوب است؛ اما در دیوانهاي چاپی شيخ دیده
نشد؛ در كتابی دیگر به شاه عبدالعزیز محدث دهلوي منسوب بود .واهلل أعلم.
***
امير خسرو دهلوي ـ رح ـ ( 851 -205ه.ق ).طوطی زبانآور هند ،شاعر ،نویسنده و مورخ را «سعدي هندوستان» لقب
دادهاند .وي از مریدان خاص خواجه نظامالدین اولياء ـ رح ـ است .در نعت نبی مكرّم صلى اهلل عليه وسلم چنين
میسراید:
زهی روشن ز رویت چشم بينش  /*/وجودت كيمياي آفرینش
چه بيند مردم ار از خاک پایت  /*/نباشد سرمهي عين اليقينش
كه دارد جز تو دست آن كه باشد  /*/كليد نُه فلک در آستينش
و در یک رباعی چنين میگوید:
اي آن كه شده طفيلت آدم پيدا  /*/گشت از سبب تو چرخ اعظم پيدا
نور تو نگنجيد چو در یک عالَم  /*/بهر تو خدا كرد دو عالم پيدا
باز در رباعیاي دیگر میسراید:
از عزّ محمّد ار نداري خبري  /*/كن از ره عقل در شهادت نظري
اهلل و محمّدست پيوسته به هم  /*/یعنی كه ميانشان نگنجد دگري
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مبارک نامهي قرآن تو داري  /*/كه مرغ نامه شد روح األمينش

***
فخرالدین عراقی ـ رح ـ ( 812 -866ه.ق ).عارفی از سلسلهي سوختگان و از مریدان خاص موالنا جالل الدین رومی ـ
رح ـ است و از شاعران نامدار ایرانی؛ كه شعر و نثرش هر دو گرم و دلپذیر و كالمش ساده و استوار و پرتأثير است .وي
بزرگترین افتخارش را بودن خاک پاي پيامبر صلى اهلل عليه وسلم میداند:
بر فرق كاینات چرا پا نمینهم؟  /*/آخر نه خاک پاي عزیز پيمبرم؟
و در مدح نبی اكرم صلى اهلل عليه وسلم چنين میسرایند:
آن بحر كه موج اوست دریا  /*/و آن نور كه ظل اوست اشيا
نوري كه جمال جمله هستی  /*/از تاب جمال اوست پيدا
اول ز پی نظارهي او  /*/شد عين همهي جهان مهيا
و آخر هم آفتاب رویش  /*/شد صورت جسم و جان هویدا
او روي حقيقت و عين حق نيز  /*/بل عين حقيقتست و اعال
و آن نور كه حق بدو توان دید  /*/باشد همه والضحی و طاها
فی الجمله كمال صورت اوست  /*/آیينهي ذات حق تعالی
در آینه مصطفی چه بيند؟  /*/جز حسن و جمال ذات واال
باز در نعت رسول اكرم صلى اهلل عليه وسلم میگوید:
ساحت قدسش مبرا از چه و چون و چرا  /*/لطف صنع او منزه آلت عون و ظهير
یک سخن گفته دو عالم ز آن سخن جان یافته /*/یک نظر كرده به آدم گشته در عالَم وزیر
جذبهاي از نور نارش گشته موسی را دليل/*/قطرهاي از آب رویش خضر را كرده نضير
بر بساط رحمتش عالم چو آدم مفتقر/*/بر در فضلش سليمان نيز چون سلمان فقير
در دم عيسی دميده شمهاي از خلق خود/*/تا دهد مژده كاال یا قوم قد جاء البشير
هشت بستان كرده بهر دوستانش پر نعيم /*/هفت زندان از براي دشمنانش پر زحير
***
كمال الدین ابوالعطا محمود بن علی معروف به «خواجوي كرمانی» ـ رح ـ (م 252ه.ق ).به دليل هنرنماییهایش به ”نخلبند
شاعران“ شهرت دارد .در یک تركيببندي بعد از توحيد باري تعالی در نعت شاه مدینه چنين میسراید:
آن شاه ابطحی كه سليمان گداي اوست /*/تعظيم مروه و عرفات از صفاي اوست
آدم كه او مقدمهي جيش اصفياست  /*/خاشاک روب بارگه اصطفاي اوست
جام جهان نماي زر اندود آفتاب  /*/عكسی ز ماه رایت گيتی گشاي اوست
این چار طاق شش در هفت آشكوي چرخ  /*/یک تا بخانه در حرم كبریاي اوست
آئينهي سكندر و تاریكی خضر  /*/روي چو ماه و گيسوي خورشيد ساي اوست
سلطان بارگاه رسالت كه آسمان  /*/فرّاش آستانهي خلوتسراي اوست
طفلی كه هست عالم و آدم طفيل او  /*/صدیق شيخ زاویه داران خيل او
بندي از یک مسمط فی نعت النبی االمی العربی الهاشمی القرشی صلى اهلل عليه وسلم:
اي تو در بستانسراي لی مع اهلل خوش نظر  /*/كرده بر صدر الم نشرح دل پاكت مقر
در شبستان ابيت افكنده خوان ما حضر  /*/وز سر انگشت تو منشق ماه زرین را سپر
نرگس مكحولت از بستان ما زاغ البصر  /*/وز عقيقت درج ال احصی ثناي پر گهر
سر بر آر از مرقد و مستان غفلت را نگر  /*/دیده بگشاي و گنه كاران امت را ببين
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طاووس بوستان رسالت كه جبرئيل  /*/هنگام وحی بلبل دستانسراي اوست

***
موالنا عبيد زاكانی ـ رح ـ (م 200ه.ق ).شاعر و نویسندهي طنزپرداز و شوخ طبع سدهي هشتم است .ایشان در یک
تركيببند ضمن توحيد باري تعالی ،در نعت رسول اكرم صلى اهلل عليه وسلم چنين میگویند:
خرم كسی كه با تو كند آشنایی  /*/وز نور مصطفی رسدش روشنایی
اي خواجهاي كه خسرو گردون غالم تست  /*/بر منظر دَنی فتدلّی مقام تست
تا دور روزگار بود دور دور تو  /*/تا نام كاینات بود نام نام تست
چندانكه عقل راه برد احترام تو  /*/چندانكه وهم سير كند احتشام تست
دایم صفاي چهرهي صبح و سواد شام /*/از نور روي و سایهي زلف چو شام تست
زنهار از جهان نظرِ لطف بر مدار  /*/كاین هم خرابهایست كه در اهتمام تست
كوس سعادت تو بر افالک میزنند  /*/وز بهر تو منادي لوالک میزنند
اي دل گشایش از در اهل صفا طلب  /*/دولت ز یمن پيروي مصطفی طلب
ور بایدت كه دیدهي جان را جال دهی  /*/از گرد خاک پاي نبی توتيا طلب
بس عاجزند خلق به كس التجا مكن  /*/هر آرزو كه میطلبی از خدا طلب
***
رِند فرزانهي شيراز خواجه شمس الدین محمّد حافظ شيرازي ـ رح ـ ( 208 -260ه.ق ).ملقب به «لسان الغيب» با وجود
اشعار كمش از محبوب ترین شاعران ایران است .ایشان در مورد پيامبر اعظم صلى اهلل عليه وسلم چنين میسرایند:
ستارهاي بدرخشيد و ماه مجلس شد  /*/دلِ رميدهي ما را انيس و مونس شد
نگارِ من كه بهمكتب نرفت و خط ننوشت /*/به غمزه مسئله آموز صد مدرّس شد
به بوي او دل بيمار عاشقان چو صبا  /*/فداي عارض نسرین و چشم نرگس شد
به صدر مصطبهام مینشاند اكنون دوست  /*/گداي شهر نگه كن كه مير مجلس شد
خيال آب خضر بست و جام اسكندر  /*/بجرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد
طرب سراي محبت كنون شود معمور  /*/كه طاق ابروي یار منش مهندس شد
لب از ترشح می پاک كن براي خدا  /*/كه خاطرم به هزاران گنه موسوس شد
كرشمهي تو شرابی به عاشقان پيمود  /*/كه علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد
چو زر عزیز وجود است نظم من آري  /*/قبول دولتيان كيمياي این مس شد
ز راه ميكده یاران عنان بگردانيد  /*/چرا كه حافظ از این راه رفت و مفلس شد
***
عالمه موالنا عبدالرحمن جامی ـ رح ـ ( 612 -666ه.ق ).ملقب به نورالدین ،صاحب كتاب معروف «شرح جامی» ،شاعرِ
سرودهاند و شعر او ورد زبان ادبا و علما و اهل دل بوده و هست .در نعت رسول امت عليه السّالم میسراید:
اي نامزد به نام تو در نامهي قبول  /*/یا ایها النّبی و یا ایّها الرسول
باران رحمتی تو كه از آسمان جود  /*/بر عاشقان تشنه جگر كردهاي نزول
حاشا كه از تو روي نتابم خليل وار  /*/چون نيست آفتاب تو را آفت افول
و در سالم به روضهي پاک ایشان میگوید:
سالمٌ عليک اي نبیّ مكرم  /*/مكرّمتر از آدم و نسل آدم
سالمٌ عليک اي ز آباءِ علوي  /*/به صورت مؤخر به معنی مقدّم
سالمٌ عليک اي ز آغاز فطرت  /*/طفيل وجود تو ایجاد عالم
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عارف و صوفیِ سوختهدل جام ،از بزرگترین شاعرانی به حساب میآید كه در مدح پيامبر صلى اهلل عليه وسلم شعر

سالمٌ عليک اي ز اسماءِ حسنی  /*/جمال تو آیينهي اسم اعظم
سالمٌ عليک اي به ملک رسالت  /*/ترا خاتم المرسلين نقش خاتم
سالمٌ عليک اي شناسا به صد سر  /*/كه روح األمين در یكی نيست محرم
سالمٌ عليک اي ز ابر نوالت  /*/مرا كشتزار اَمل سبز و خرّم
هزاران تحيت ز حق باد فایض  /*/به روح تو و آل و صحب تو هر دم
در نعتی دیگر میگوید:
هزار آفرین باد بر جان تو  /*/به هر آفرین از جهان آفرین
سگ بندگان تو جامی كه هست  /*/سگان تو را بندهاي كمترین
به سر در رهت گر تواند شتافت  /*/نباید دگر پاي او بر زمين
و در جایی دیگر عجزش را چنين اظهار میدارد:
حدّ ثنایش بجز خدا كه شناسد  /*/من كه و اندیشهي ثناي محمّد
***
اللهم صلّ على محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.
مصدر :سایت سنت آنالین www.Sunnatonline.com

نالههاي آشنا
زبير حسين پور
نگاهی به حدیث حنين الجذع در شعر پارسی
یكی از احادیث بسيار مشهور كه به درجهي تواتر رسيده است[ ،]1حدیث «حَنِيْنُ الْجِذْعِ» میباشد.
حنين به معناي :آرزو ،اشتياق ،ميل ،طلب ،احساس غربت و دلتنگی میآید ]0[.و جذع ،تنهي درخت را میگویند؛ و در اینجا
منظور تنهي درخت خرماست .حنين الجذع ،یعنی :گریهي آن ستون كه به خاطر اشتياق فراوان و عشق شدید به رسول
اهلل صلىٰ اهلل عليه وسلم از جدایی آنحضرت میگریست؛ و در ادبيات فارسی از آن به نام «استن حنّانه» یاد میكنند.
حنانه ،مؤنث حنان است و حنان :كسی كه میپذیرد و قبول میكند از كسی كه اعراض كرده است .و به معناي :آرزو
خداوند است؛ چنانكه گویند :یا حنّانُ یا منّانُ ]1[.پس در اینجا همان معناي آرزو كننده ،مهربان ،نوحه (گریه) كننده و
ناالن مراد است.
معجزهي بزرگ
ستون حنانه از معجزات بزرگ پيامبر اسالم صلىٰ اهلل عليه وسلم و دليلی صریح و آشكار است بر رسالت ایشان؛ كه
اینچنين معجزهي بزرگی را خداوند به دیگر پيامبران نداده است .ابن أبی حاتم از پدرش از عمرو بن سواد نقل كرده كه
امام شافعی رحمه اهلل فرمودند :خداوند آنچه را كه به محمّد صلىٰ اهلل عليه وسلم داده ،به هيچ پيامبري نداده است! من
گفتم :خداوند به عيسىٰ عليه السالم زنده كردن مردگان را داده بود .امام فرمود :خداوند متعال به محمّد صلىٰ اهلل عليه
وسلم «حنين الجذع» را دادند تا اینكه صدایش را شنيد و این از زنده كردن مردگان برتر است]5[.
داستان از این قرار است كه وقتی مسجد النبی بنا شد ،در بناي سقف و ستونهاي مسجد از تنهي درخت خرما استفاده
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كنندهي چيزي ،رحمت كننده ،بخشاینده ،ذوالرحمة ،مهربان ،نوحه كننده و ناالن آمده است ]1[.و نيز حنان نامی از نامهاي

شد[ ]8و هنگامی كه پيامبر خدا صلىٰ اهلل عليه وسلم براي سخنرانی میایستادند و قيامشان طوالنی میشد ،گاهی این
ایستادن براي وي سخت بود ،لذا تنهي نخلی آورده شد و در جایی كه آنحضرت صلىٰ اهلل عليه وسلم میایستاد ،گودالی
حفر شده و در آنجا نصب گردید[ ]2و پيامبر صلىٰ اهلل عليه وسلم به طرف همين ستون نماز میخواندند[ ]6و به هنگام
سخنرانی بر همين ستون تكيه میدادند و به ایراد سخن میپرداختند ]6[.تا اینكه جمعيت مردم زیاد شد و به علت
ازدحام همه نمیتوانستند به خوبی چهرهي مبارک ایشان را مشاهده كرده و صدایشان را بشنوند[ .]12لذا یكی از صحابه
یا زنی از انصار كه غالمش نجاري بود[ ،]11عرض كرد :یا رسولَ اهلل! آیا براي شما منبري درست نكنيم كه بر آن بایستی و
مردم شما را ببينند و صدایتان را بشنوند؟[ ]10پيامبر صلىٰ اهلل عليه وسلم فرمودند :آري ،اگر میخواهيد ]11[.پس آن
شخص منبري سه پلّه درست كرد[ ]11و در موضعی كه رسول خدا صلىٰ اهلل عليه وسلم آن را گذاشته بودند ،قرار داده
شد ]15[.و این منبر از درخت گز ساخته شده بود]18[.
وقتی كه پيامبر صلىٰ اهلل عليه وسلم روز جمعه باالي منبر رفت ،آن ستون و ساقهي درخت ـ كه قبالً تكيهگاه آنحضرت >
بود ـ از درد هجران شروع كرد به گریه و ناله[ ،]12تا جایی كه از شدت گریهاش مسجد به لرزه در آمد[ ]16و وقتی كه
صحابه گریهي وي را شنيدند ،آنها نيز بسيار گریستند]16[.
پيامبر صلىٰ اهلل عليه وسلم وقتی گریهي ستون را مشاهده كردند ،به طرفش رفته و با دست مبارک خویش آن را نوازش
دادند تا اینكه آرام گرفت[ ]02و در روایتی آمده كه :او را در آغوش گرفت]01[.
بعد از آن پيامبر صلىٰ اهلل عليه وسلم به اصحاب فرمود :این ساقهي درخت به من ناليد]00[.
سپس خطاب به او گفت :اي ستون آرام بگير؛ اگر میخواهی تو را در بهشت مینشانم تا از جويها و چشمههاي آنجا آب
بنوشی و نشو و نمایت خوب بشود و ثمرهي نيكو بدهی تا نيكان و دوستان خدا از ميوهات بخورند و اگر میخواهی تو را
نخلی میسازم چنان كه بودي؟ پس آن ستون آخرت را بر دنيا برگزید؛ پس پيامبر صلىٰ اهلل عليه وسلم فرمود :ترجيح داد
كه او را در بهشت غرس نمایم]01[.
بعد از این آنحضرت صلىٰ اهلل عليه وسلم به سوي منبر برگشته و حمد و ثناي خدا را به جا آوردند و فرمودند :همانا این
درخت خرما از شدت اشتياقش به رسول اهلل ـ كه از وي جدا گشته بود ـ ناالن شد[]01؛ پس قسم به خدا! اگر به طرفش
نمیرفتم كه او را در آغوش بگيرم ،تا روز قيامت آرام نمیگرفت]05[.
حضرت ابوسعيد رضی اهلل عنه میگوید :فرداي آن روز كه به مسجد رفتم ،دیدم كه آن ستون تغيير یافته؛ گفتيم :چه شده؟
جواب رسيد :دیشب پيامبر صلىٰ اهلل عليه وسلم و ابوبكر و عمر رضی اهلل عنهما آمدند و آن را تغيير دادند ]08[.و در
روایت دیگري از ابوسعيد رضی اهلل عنه آمده كه پيامبر صلىٰ اهلل عليه وسلم دستور دادند كه گودالی حفر شود و در آن
دفن گردد]02[.
و هنگامی كه مسجد النبی جهت توسعه تخریب شد ،حضرت أُبیّ بن كعب رضی اهلل عنه آن ستون را برداشتند و نزد
ایشان نگهداري میشد تا اینكه فرسوده شده و موریانه آن را خورد و پوسيده و از هم پاشيده شد]06[.
در ادبيات فارسی تنها شخصيتی كه بيش از دیگر شاعران به این موضوع پرداخته و در جاهاي متعددي از اشعارش بدان
اشاره كرده است ،حضرت موالنا جالل الدین محمّد بلخی مولوي رومی رحمه اهلل است؛ موالنا در مثنوي معنوي به طور كامل
این داستان را به نظم درآورده است:
استن حنانه از هجر رسول  /*/ناله میزد همچو ارباب عقول
در ميان مجلس وعظ آنچنان  /*/كز وي آگه گشت هم پير و جوان
در تحير ماند اصحاب رسول  /*/كز چه مینالد ستون با عرض وطول
گفت پيغمبر چهخواهی ايستون  /*/گفت جانم ازفراقت گشت خون
از فراق تو مرا چون سوخت جان  /*/چون ننالم بی تو اي جان جهان
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مسندت من بودم از من تاختی  /*/بر سر منبر تو مسند ساختی
پس رسولشگفت كاي نيكودرخت  /*/اي شده با سِرّ توهمراز بخت
گر همی خواهی ترا نخلی كنند  /*/شرقی و غربی ز تو ميوه چنند
یا در آن عالم حَقَت سروي كند  /*/تا تر و تازه بمانی تا ابد
گفت آن خواهم كه دائم شد بقاش  /*/بشنو اي غافل كم از چوبی مباش[]06
شيخ عطار نيشابوري رحمه اهلل نيز در منطق الطير ،به حنانه اشاره دارد و در قسمتی از نعت آن حضرت صلىٰ اهلل عليه
وسلم چنين میسراید:
چون به منبر بر شد آن دریاي نور  /*/نالهي حنانه میشد دور دور
آسمانِ بی ستون پر نور شد  /*/وان ستون از فرقتش رنجور شد[]12
شيخ عطار در مصيبتنامه اشتياق استن حنانه به رسول اكرم صلى اهلل عليه وسلم را به عشقی آتشين توصيف كرده و
خطاب به ایشان میگوید:
عشق حنانه چو آتش از تو خاست  /*/آن حنين او چنين خوش از تو خاست
موالنا از استن حنانه به نام ستون صبر یاد میكند و میسراید:
یا رسول اهلل ستون صبر را  /*/استن حنانه كردي عاقبت[]11
در جایی دیگر رفتن به روي منبر را چنين توصيف مینماید:
باده خمخانه گردد مرده مستانه گردد  /*/چوب حنانه گردد چونکِ بر منبر آید[]10
موالنا عبدالرحمن جامی نيز از آن جمله شعرایی است كه از حنين حنانه یاد كرده و در ضمن معجزات پيامبر صلىٰ اهلل عليه
وسلم میسراید:
حنانه آمد در حنين از فرقت آن نازنين  /*/آن دم كه شد منبر نشين بر سامعان گوهر فشان[]11
محتشم كاشانی نيز در قصيدهاي كه در توحيد حضرت باري تعالى سروده است ،نالههاي ستون حنانه را از نشانههاي بارز
قدرت الهی میداند و چنين میسراید:
بر آورنده ز حنانه دور ازو ناله  /*/چو تكيهگاه دگر ز منبرش پيدا
مال فيض كاشانی هم در غزلياتش تلميحاً بدین سو اشاره دارد:
آن دل كه تویی در وي غمخانه چرا باشد  /*/چون گشت ستون مسند حنانه چرا باشد[]11
اگر جز جان تو مسند كند دوست  /*/فغان كن ناله میكن حنانه میباش[]15
شاعر مشرق زمين ،دكتر اقبال الهوري كه خود را از وصف آن سرور صلىٰ اهلل عليه وسلم عاجز میداند ،این چنين اظهار
عجز میكند:
من چه گویم از توالیش كه چيست؟  /*/خشک چوبی از فراق او گریست[]18
خداوند متعال در قرآن كریم میفرماید« :وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [اسراء]11 :؛ «هيچ
موجودي نيست مگر این كه حمد و ثناي خدا را میگویند  ،ولی شما تسبيح آنها را نمیفهميد».
كسانی كه این آیه را حمل بر ظاهر میكنند ،دليلشان همين حدیث حنين الجذع است چرا كه این حدیث داللت دارد بر
اینكه خداوند متعال براي جمادات هم ادراكی به مانند حيوان ـ بلكه مثل انسان ـ آفریده است]12[.
كسی كه عقل او قاصر و از دین بیخبر باشد ،ممكن است كه قصهي استن حنانه انكار كند؛ اما موالنا میگوید كه عربدهي
استن حنانه جاي انكار ندارد:
طفل كی باشد مگر منكري  /*/عربدهي استن حنانه را[]16
موالنا میگوید كه كسی كه از اسرار الٰهی غافل است ،او نمیتواند كه گریهي ستون را باور كند:
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آیا جمادات ادراک دارند

آن كه او را نبود از اسرار داد  /*/كی كند تصدیق او ،ناله جماد[]16
جمادات به امر «كُن» واقف هستند و هر چه خداوند به آنان امر كند« ،فيكون» میشوند و اگر چنين نمیبود ،كسی تصدیق
نمیكرد كه این ستون بیجان ،كار جاندار را بكند.
گر نيندي واقفانِ امر كُن  /*/در جهان رد گشته بودي این سخُن[]12
موالنا بيان میدارد كه هر یک از اشياء خود داراي حس و ادراک است گر چه حس و ادراک آنها را ما نفهميم و از رمز و راز
آنها با خبر نشویم.
مرده زین سویند و زان سو زندهاند  /*/خامُش اینجا و آن طرف گویندهاند
ماه با احمد اشارتبين شود  /*/نارْ ابراهيم را نسرین شود
خاک قارون را چو ماري در كشد  /*/استن حنانه آید در رَشَد
سنگ بر احمد سالمی میكند  /*/كوه یحيى را پيامی میكند
جمله ذرّات عالم در نهان  /*/با تو میگویند روزان و شبان
ما سميعيم و بصيریم و خوشيم  /*/با شما نامحرمان ما خامُشيم[]11
یعنی :هر ذرهاي كه در عالم هستی وجودي دارد ،داراي حواس است و با همين حواس به بندگی و عبادت معبود یگانهي
خویش میپردازد:
باد و خاک و آب و آتش بندهاند  /*/با من و تو مُرده با حق زندهاند
این سبب را محرم آمد عقل ما  /*/و آن سببها راست محرم انبيا[]10
این نوع زندگی و حيات را نامحرمان درک نمیكنند؛ اما اهل دل كه محرم اسرار الهیاند ،از آن آگاهاند:
نطق آب و نطق خاک و نطق گِل  /*/هست محسوس حواس اهل دل
فلسفی كو منكر حنانه است  /*/از حواس اوليا بيگانه است[]11
بيچارهي فلسفی كه فقط عقل قاصر خود را مالک قرار میدهد ،كجا میتواند با استداللهاي عقلی خود این امر را تصدیق
كند در حالی كه در ميادین عشق و عرفان ،عقل را راهی نيست.
پاي استدالليان چوبين بود  /*/پاي چوبين سخت بی تمكين بود[]11
لذا نباید به عقل محدود خود مغرور بود:
غره مشو با عقل خود بس اوستاد معتمد  /*/كاستون عالم بود او ناالنتر از حنانه شد[]15
آري! ستون حنانه ادراک داشت ،چشم داشت و دوري محبوبش را حس كرد نه با چشمانی مانند چشمان ما ،بلكه با چشم
دل!
گر نبودي چشم دل حنانه را  /*/چون بدیدي هجر آن فرزانه را[]18
اما اگر عقل كسی نتواند حواس آن ها را درک كند ،دليل بر عدمشان نيست؛ زیرا آن خداوند است كه به هر چيز ادراک و
راه ندارد ،راهی كرده است كه از جلمه قدرت درک دادن به یک چوب خشک است .با وجود این همه معجزهها بر انسان
الزم است كه آن ذات یگانه را بشناسد و به توحيد او اعتراف كرده و به پيامبر او ایمان بياورد و مانند آن ستون محبت وي
را در دل خود جاي دهد و معجزهي آشكار و ریسمان محكم او؛ یعنی قرآن را محكم بگيرد:
دامن او گير كو دادت عصا  /*/درنگر كآدم چهها دید از عصى
معجزه موسى و احمد را نگر  /*/چون عصا شد مار و استن باخبر
از عصا ماري و از استن حنين  /*/پنج نوبت میزنند از بهر دین
گر نه نامعقول بودي این مزه*/ظ كی بُدي حاجت به چندین معجزه[]12
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گویایی میدهد؛ «أَنْطَقَ كُلَّ شَیْءٍ» [فصلت .]01 :لذا براي روشنایی این دین مبين معجزههاي بسياري را كه عقل ما بدان

استن حنانه چه درسی به ما میدهد
از داستان استن حنانه انسان میفهمد كه اگر محبت رسول اهلل صلىٰ اهلل عليه وسلم را ـ كه اصل سنّت است ـ در دل
آیهي «فَاتَّبِعُونِی
داشته باشد ،با جان و دل پایبند سنّتهاي زیباي آنحضرت صلىٰ اهلل عليه وسلم شده و آنگاه طبق ِ
یُحْبِبْكُمُ اللّٰه»[ ]16محبوب بارگاه الهی میشود و مانند این ستون سعادت ابدي یافته و از اهل بهشت خواهد بود و آتش
دوزخ نمیتواند به او گزندي برساند.
موالنا سيد عبدالواحد گُشتی رحمه اهلل مینویسد :در حقيقت محبت با پيامبر صلىٰ اهلل عليه وسلم همان اتباع سنّت است؛
كسی كه متّبع سنّت نيست ،محبّ رسول هم نيست]16[.
دكتر اقبال رحمه اهلل نيز دراین مورد چه زیبا سرودهاند:
علم حق غير از شریعت هيچ نيست  /*/اصل سنت جز محبت هيچ نيست
حضرت حسن بصري رحمه اهلل وقتی كه حدیث «حنين الجذع» را بيان میكرد ،به گریه در میآمد و میگفت :اي بندگان
خدا! چوبی چنين شيفتهي رسول اهلل صلىٰ اهلل عليه وسلم است به خاطر جایگاهی كه رسول نزد خدا دارد ،پس شما
حقدارترید به اینكه مشتاق دیدار آن حضرت صلىٰ اهلل عليه وسلم باشيد]52[.
بنواخت نور مصطفى آن استن حنانه را  /*/كمتر ز چوبی نيستی حنانه شو حنانه شو[]51
آري! هدف اصلی از ذكر این واقعه همان است كه موالنا بيان داشته است كه انسان نباید غافل باشد و آخرت باقی را بر
دنياي فانی ترجيح بدهد و به خاطر دنيا ،آخرت خویش را ویران كند:
گفت آن خواهم كه دائم شد بقاش  /*/بشنو اي غافل! كم از چوبی مباش
موالنا سيد عبدالواحد گُشتی رحمه اهلل ضمن نقل قصهي ستون حنانه كه آن را درسی عبرتآموز براي انسان میداند،
مینگارد :جمادات بی عقل و جان در عشق و محبت رسول اهلل صلىٰ اهلل عليه وسلم مست و شيدا شده ،سعادت ابدي
یافتند؛ ولی متأسفانه انسان كه عاقل و اشرف الخلق است ،از محبت با رسول اهلل صلىٰ اهلل عليه وسلم غافل ،و بيشتر به
حب دنيا مبتالست … [اما كسی كه دوستدار پيامبر صلىٰ اهلل عليه وسلم و] متبع سنت باشد و آثار فيض و بركات در تمام
رگها و پوست و استخوان او نمایان گردد ،هرگز او را آتش دوزخ نمیسوزاند]50[.
آري! كسی كه دلداده و عاشق چنان محسن بزرگی باشد ،او هرگز از یک چوب خشک كمتر نيست ،ولی كسی كه در دلش
محبت آن حضرت صلىٰ اهلل عليه وسلم نباشد ،از یک چوب خشک و بلكه از چارپایان هم بدتر است.
سرمست چنان خوبی كی كم بود از چوبی  /*/برخاست فغان آخر از استن حنانه[]51
انسان اگر میخواهد كه مصطفى صلىٰ اهلل عليه وسلم در دل او راه پيدا كند ،باید مانند ستون حنانه ناله سر دهد؛ چنان كه
موالنا خود را چنين میداند.
یک نفسی بام بر آ اي صنم  /*/رقص در آر استن حنانه را[]51
مصطفى در دل ما گر ره و مسند نكند  /*/شاید ار ناله كنيم استن حنانه شویم[]55
از خداوند متعال میخواهيم كه عشق به رسول اكرم صلىٰ اهلل عليه وسلم را به مانند حنانه در دلهاي ما جا بدهد و ما را
نيز همانند حنانه در بهشت برین جا دهد و از ثمرات و ميوههاي آن درخت نيكو ما را بیبهره نگرداند .و صلى اهلل تعالى و
سلَّمَ على خير خلقه و صفوة بریةته سيِّدنا و موالنا محمّدٍ و على آله و صحبه أجمعين.
[ ]1قاضی عياض در «الشفاء» میگوید :این حدیثی مشهور ،منتشر و متواتر است؛ اهل صحيح آن را تخریج كردهاند و بيش
از ده صحابی آن را روایت نمودهاند ،از جمله :حضرات أبیّ ،جابر ،أنس ،ابن عمر ،ابن عباس ،سهل بن سعد ،ابوسعيد،
بریده ،أم سلمه و مطلب بن أبیوداعه رضی اهلل عنهم .الشفاء مع شرحه نسيم الریاض ( 01/1و ،)00ط .دارالكتب العلمية،
بيروت1101 ،؛ البدایة والنهایة ( ،)168/8ط .دار ابن كثير ،دمشق ـ بيروت1106 ،؛ نظم المتناثر من الحدیث المتواتر،
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منم استون آن مسجد كه مسند ساخت پيغامبر  /*/چو او مسند دگر سازد ز درد هجر ناالنم[]58

صص  001و 000٫
[ ]0فرهنگ معاصر ،آذرتاش آذرنوش (ص .)111
[ ]1فرهنگ دهخدا.
[ ]1غياث اللغات.
[ ]5البدایة والنهایة ()168/8؛ فتح الباري ( ،)216/8ط .دارالسّالم ،ریاض.
[ ]8صحيح بخاري (.)1565
[ ]2سنن دارمی ( ،)10ط .دارالمعرفة ،بيروت 1101ه.
[ ]6مسند احمد ( 01050و  ،)01082ط .مؤسسة الرسالة.
[ ]6صحيح بخاري ( .)1561مسند احمد ( 5668و .)01016
[ ]12فكثر الناس حوله ،سنن دارمی ()16؛ فإنه قد كثر الناس ،البدایة والنهایة (.)161/8
[ ]11صحيح بخاري (.)112
[ ]10سنن دارمی (.)18
[ ]11صحيح بخاري (.)1561
[ ]11البدایة والنهایة ( .)161/8مسند احمد ( .)5668سنن دارمی (.)18
[ ]15البدایة والنهایة (.)162/8
[ ]18وهو من أثل الغابة … فعملها من األثل وهو الطرفاء وقيل یشبه الطرفاء وهو أعظم منه … والغابة موضع من عوالی
المدینة جهة الشام وهی قریة بالبحرین أیضاً وأصلها كل شجر ملتف .فتح الباري (.)511/0
[« ]12فَحَنَّ الجِذْعُ»؛ صحيح بخاري ( .)1561این قسمت ـ كه شاهد ماست ـ با تعابير مختلفی بيان شده است؛ در
حدیث دیگري از صحيح بخاري ( 616و )1565با لفظ« :صوتاً كصوت العشار» آمده و در جایی دیگر ( )1561آمده:
«فصاحت النخلة صياح الصبی … یئن أنين الصبی الذي یسكن» .ودر حدیث ابوزبير از جابر نزد نسائی« ،كحنين الناقة
الخَلوج» آمده است؛ و در حدیث أنس نزد خزیمه« ،فحنّت الخشبة حنين الوالدة» آمده؛ و به روایت أنس نزد دارمی« ،خار
ذلک الجذع كخوار الثور» است و در حدیث أبی نزد احمد ،دارمی و ابن ماجه« ،خار الجذع حتى تصدع وانشق» آمده است.
عمدة القاري ( ،)126/8ط .دارالكتب العلمية 1101؛ فتح الباري ( .)212/8و در روایت دیگري از مسند احمد« ،تحن حنين
الواله» هم ذكر شده است .البدایة والنهایة (.)166/8
[ ]16به روایت حضرت انس رضی اهلل عنه ،سنن دارمی (.)10
[ ]16به روایت حضرت سهيل رضی اهلل عنه ،نزد ابونعيم ،نگا :نسيم الریاض (ص.)01/1
[ ]02صحيح بخاري ( 616و 1565ـ .)1561
[ ]01به روایت جابر رضی اهلل عنه ،صحيح بخاري ()1561؛ مسند احمد ()11110؛ البدایة والنهایة ( 161/8و ،)160و به
[ ]00مسند احمد (.)01182
[ ]01سنن دارمی ( )10به روایت بریده رضی اهلل عنه؛ دالئل النبوة ،اصفهانی به روایت عایشه رضی اهلل عنها؛ البدایة
والنهایة ()165/8؛ مجمع الزوائد (.)160/0
[ ]01البدایة والنهایة (.)165/8
[ ]05البدایة والنهایة ()165/8؛ سنن دارمی به روایت أنس رضی اهلل عنه ( ،)10و به روایت ابن عباس رضی اهلل عنهما:
دارمی ()16؛ ابن ماجه (.)1115
[ ]08البدایة والنهایة (.)165/8
[ ]02سنن دارمی ()12؛ فتح الباري ()218/8؛ و به روایت أنس رضی اهلل عنه :البدایة والنهایة (.)162/8
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روایت ابوسعيد رضی اهلل عنه ،البدایة (.)165/8

[ ]06مسند احمد ()01082 ،01050 ،01016؛ سنن دارمی ()18؛ ابن ماجه ()1111؛ البدایة والنهایة ( .)162/8این
روایت با روایت قبلی كه پيامبر صلىٰ اهلل عليه وسلم دستور به دفنش دادند ،منافاتی ندارد؛ چون احتمال دارد كه بعد از
تخریب مسجد ،ظاهر شده باشد و حضرت أبیّ رضی اهلل عنه آن را بردارند .فتح الباري ()212/8؛ عمدة القاري (.)126/18
[ ]06مثنوي معنوي ،دفتر اوّل ،ناليدن ستون حنانه … (ص  ،)55ط .منشی نول ،هند.
[ ]12منطق الطير (ابيات  116و ،152ص  ،)55به تصحيح دكتر كاظم دزفوليان ،انتشارات طالیه1126٫ ،
[ ]11كليات دیوان شمس ( ،)166/1غزل  ،102به تصحيح استاد بدیع الزمان فروزانفر ،انتشارات نگاه ،تهران 1162٫
[ ]10كليات دیوان شمس ( ،)112/1غزل 626٫
[ ]11كليات دیوان جامی ،166 :تهران ،نيک فرجام 1162٫
[ ]11غزليات ،غزل 066٫
[ ]15غزليات ،غزل 162٫
[ ]18كليات اشعار فارسی موالنا اقبال الهوري ،اسرار خودي (ص  ،)12انتشارات كتابخانه سنایی.
[ ]12نگا :فتح الباري (.)212/8
[ ]16كليات دیوان شمس ( ،)118/1غزل 056٫
[ ]16مثنوي معنوي ،دفتر اوّل ،ناليدن ستون حنانه … (ص .)55
[ ]12همان.
[ ]11مثنوي معنوي ،دفتر سوم ،حكایت مارگيري كه اژدهاي فسرده را مرده پنداشت … (ص .)011
[ ]10مثنوي معنوي ،دفتر اوّل ،عتاب كردن آتش را … (ص .)05
[ ]11مثنوي معنوي ،دفتر اوّل ،مرتد شدن كاتب … (ص .)60
[ ]11مثنوي معنوي ،دفتر اوّل ،ناليدن ستون حنانه … (ص .)55
[ ]15كليات دیوان شمس ( ،)015/1غزل 508٫
[ ]18مثنوي معنوي ،دفتر چهارم ،بيان آنكه هر حس مُدركی را … (ص .)152
[ ]12مثنوي معنوي ،دفتر اوّل ،ناليدن ستون حنانه … (ص .)55
[ ]16از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد؛ آل عمران11٫ :
[ ]16احسن المقصود فی توحيد المعبود( ،ص  ،)086چاپ چهارم.
[ ]52البدایة والنهایة ()166/8؛ فتح الباري (.)218/8
[ ]51كليات دیوان شمس ( ،)266/0غزل 0111٫
[ ]50احسن المقصود فی توحيد المعبود ،صص  022و021٫
[ ]51كليات دیوان شمس ( ،)681/0غزل 0126٫
[ ]55كليات دیوان شمس ( ،)801/1غزل 1816٫
[ ]58كليات دیوان شمس ( ،)512/0غزل 1111٫
[ ]12فكثر الناس حوله ،سنن دارمی ()16؛ فإنه قد كثر الناس ،البدایة والنهایة (/.)161/8
مصدر :سایت سنت آنالین www.Sunnatonline.com
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[ ]51كليات دیوان شمس ( ،)111/1غزل 058٫

پاسخ به سؤاالت دینی
چگونگی زكات محصوالت كشاورزي ،آیا هزینه هاي تحمل شده را باید خارج كرد؟
شماره فتوى 2251
شخصی كشاورزاست وجهت شخم زدن زمين وبرداشت محصول وكارهاي مربوط به آن وسيله اجاره می كند.یعنی خود
وسيله ندارد .آیاهنگام برداشت محصول ،زكات پرداختی ازدرآمد خالص (محصول برداشت شده منهاي هزینه پرداخت
شدبابت اجاره وسایل) بایدباشد یااز محصول برداشت شده؟
الحمدهلل،
نخست الزم به یادآوري است كه زكات محصوالت كشاورزي با زكات اموال نقدي تفاوت دارد؛ هرگاه كشاورزي چيزي
بكارد و سپس محصول آن برسد و آنرا برداشت كند ،پس از برداشت باید زكاتش را از محصول بدهد و الزم نيست یكسال
بگذرد ،و زكات محصوالت كشاورزي با توجه به روش آبياري آنها بصورت زیر است :
 -1محصوالتی كه بدون استفاده از وسائل و ابزارآالت كشاورزي آبياري شده باشند (مانند محصوالت دیمی كه معموال از
طریق باران آبياري می شوند)؛ مقدار زكات اینگونه محصوالت (یک دهم) كل محصول برداشت شده است.
 -0محصوالتی كه براي آبياري آن از ابزارآالت استفاده شده باشد (مانند آبياري صنعتی) و یا آب آن خریداري شده باشد
(خالصه براي رساندن آبه به زمين هزینه و زحمت صرف شده باشد) ،مقدار زكات اینگونه محصوالت (یک بيستم) یعنی 5
درصد از كل محصول برداشت شده است.
دليل آن حدیث صحيحی از عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنهما از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم است كه فرمود « :فِيمَا سَقَتِ
السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ،أَوْ كَانَ عَثَرِیًّا ،الْعُشْرُ ،وَمَا سُقِیَ بِالنَّضْحِ ،نِصْفُ الْعُشْرِ»( .بخاري.)1161 :
یعنی « :زكات محصولی كه از آب چشمه یا آب باران ،آبياري می شود و درختی كه ریشه در عمق زمين دارد (ونياز به آبياري
ندارد) ،یک دهم م حصول ،می باشد .و (زكات) زمينی كه با كشيدن آب از چاه ،آبياري می شود ،یک بيستم می باشد».
نكته  :اگر كسی در مدت زمان كشت محصول؛ نصف وقت آن را از طریق ابزارآالت آبياري نمود و نصف وقت را براي باران
یا آب چشمه اختصاص داده بود( ،یا نيمه مزرعه با زحمت خود آبياري شده و نيمه دیگري با مثال باران آبياري شده) زكات
آن  :سه چهارم از یک دهم محصول است ،یعنی ابتدا یک دهم كل محصول را جدا كرده ،سپس این یک دهم جدا شده را
به چهار قسمت تقسيم كرده و سه قسمت آن را بابت زكات می دهد.
اینحالت اعتبار به اكثریت است و بر اساس دو مورد فوق زكاتش را خارج كند.
استاد سيد سابق در كتاب "فقه السنة" چنين آورده « :اگر گاهی با ابزاروآالت وگاهی بدون آنها آبياري میشد و این عمل
بطوریكسان صورت میگرفت ،زكات آن سه چهارم از یكدهم آن میباشد ،ابن قدامهگفته :در این باره خالفی را سراغ
نداریم  .واگر یكی ازآنها بيشتر باشد اقليت تابع كثریت است و بر مبناي حكم كثریت رفتار خواهد شد .واین مطابق راي
ابوحنيفه و احمد و ثوري و یكی از قولهاي شافعی اس».
حال با توجه به این یادآوري ،به اصل سوال بازمی گردیم و آن اینكه :
اگر كشاورز براي كشت و مراقبت و برداشت و تصفيه محصولش هزینه كند ،آیا ابتدا این هزینه ها را از محصول نهایی
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و اگر از هر دو روش براي آبياري استفاده كرده باشد اما یک روش از دیگري بيشتر (از نصف) استفاده شده باشد ،در

خارج كند و بعد زكات را از باقی مانده محصول بدهد ،یا اینكه زكات همواره از كل محصول برداشتی حساب شود؟
جواب  :بستگی دارد؛ دو حالت را بررسی می كنيم :
اول  :كشاورز توانایی مالی كافی براي تامين هزینه هاي بذر و كشت و مراقبت و برداشت و تصفيه آن نداشته و لذا براي
تامين مخارج آن بدهكار شده باشد ،و مبلغی را جهت تامين بذر و كشت و برداشت و غيره قرض گرفته باشد؛ در اینحالت
پس از برداشت محصول نهایی می تواند بدهی تحميل شده بر خویش را از خود محصول پس بدهد و آنگاه از مابقی
محصوالتش – بشرطيكه از حد نصاب خارج نشود – زكات آنرا بدهد.
دوم  :كشاورز هزینه هاي بذر و كشت و مراقبت و برداشت و تصفيه محصول را از اموال خود پرداخت كرده و بدهكار نشده،
در اینحالت علماء دو رأي مختلف دارند :
 -1در مذهب حنفيه و رأي ابن حزم؛ باید ابتدا زكات (یک دهم یا یک بيستم) را باتوجه به روش آبياري از كل محصول
برداشت شده خارج كند ،بعد محصول باقی مانده از آن اوست.
 -0در مذهب حنابله و ابن العربی؛ می تواند هزینه هاي متحمل شده را از محصول جدا كند ،و سپس زكات را از مابقی
محصول خارج كند ،و این راي راجح تر و به روح شریعت نزدیكتر است.
نكته  :اگر كشاورز بدهكار باشد – نه بخاطر هزینه هاي كشت و برداشت – بلكه از قبل بدهكار شخصی باشد ،آیا پس از
برداشت محصول می تواند بدهی خود را از آن محصول بدهد و آنگاه از مابقی محصول زكاتش را خارج كند؟
علماء در این باره دو قول مختلف دارند :
از ابن عمر رضی اهلل عنه نقل شده كه او گفته  :بدهيش را از محصول بدهد و سپس زكات را از مابقی بدهد ،و از ابن عباس
رضی اهلل عنه نقل شده كه گفته  :نمی تواند قرض خود را از محصول برداشتی بازپس دهد ،بلكه نخست زكات را از كل
محصول برداشتی خارج كند و آنگاه از مابقی محصولش می تواند بدهی خود را بازپس دهد.
اما راي راجح اینست كه  :اگر كشاورز توانایی پرداخت بدهی را نداشته باشد و به اميد برداشت محصول است كه بدهيش
ر ا از آن بدهد ،در اینحالت می تواند نخست بدهيش را از محصول نهایی پس بدهد و سپس اگر چيزي برایش باقی ماند –
و به نصاب الزم رسيده باشد – زكات را از محصول خارج كند" .األموال" ألبی عبيد (.)512
استاد سيد سابق در كتاب "فقه السنة" چنين آورده است « :بنا به راي ابن عباس و ابن عمر ،آنچهكه براي كشت وبرداشت
محصول وميوه قرض میشود ،ازمال زكات به حساب میاید و بنابراین باید پس ازكسرآن زكات را پرداخت .جابربن زید از
ابن عباس و ابن عمر روایتكرده استكه :ابن عمرگفته :اگركسی براي هزینه ميوه و محصول و حتی خانوادهاش چيزي را
قرضكند ،اول باید وام بدهی خود را پرداختكند و از باقيمانده آن زكات بپردازد .ولی ابن عباسگفته است :فقط بدهیكه
یحيی بن آدم در مبحث خراج این مطلب را روایت كردهاست .ابن حزم از عطاء نقلكرده استكه :اول باید هزینهها را
كسرنمود و بعد اگر حدنصاب زكات باقی ماند ازآن زكات پرداخت واال زكاتی داده نمیشود».
نكته  :حد نصاب حبوبات و ميوه جات تقریبا  852كيلوگرم است ،چون در صحيحين آمده كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم
فرمود« :لَيس َفيما دوُنَ خَمسَةِ أَوسُقٍ صَدَقَةً».
یعنی« :در مقدار كمتر از پنج اوسقزكات واجب نيست».
(و در روایت مسلم آمده است)« :لَيسَ فی حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَـةٌ حَتّی یبلُغَ خَمسَةَ أَوسُقٍ».
یعنی « :در حبوبات و ميوه جات زكات واجب نيست مگر این كه به مقدار پنج اوسق ( 851كيلوگرم) برسد».
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براي هزینه برداشت محصول خرج كرده است میپردازد و سپس زكات را میدهد و بدهی نفقه خانواده به حساب نمیآید.

واهلل اعلم
وصلی اهلل علی نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

احياي زمين مرده و به ملكيت در آوردن آن
شماره فتوى 2218
خواستم از شما سوال كنم كه حكم تصرف مراتع چيست؟
من كسانی را سراغ دارم كه زمين كشاورزیشان در كنار مراتع است و وقتی پرچين زمينشان را تازه تر ميكنند پرچين
جدید را یكی دو متر بيرون تر از محل پرچين قبلی قرار ميدهند و با این كارشان مراتع را تصرف ميكنند با این وجود
حدیثی از پيامبر اسالم صلی اهلل عليه و آله وسلم وجود دارد كه می فرمایند( :متن عربی حدیث را فراموش كرده ام اما
ترجمه ي آن تقریبا به صورت زیر است :هر كس زمينی را پيش از دیگران آباد كند ،آن زمين مال او ميشود).
این در حالی است كه مراتع خودشان آباد هستند و نيازي به زحمت ندارند یعنی اگر آن را به تصرف خود در بياوري كافی
است محصولی در آن بكاري و آن محصول نتيجه می دهد ،درثانی هيچ رقابتی بين مردم براي تصرف آن مراتع وجود ندارد
زیرا آنهایی كه زمين كشاورزیشان با مراتع همسایه نيست و یا كسی كه اصال زمينی ندارد نميتواند آن مراتع را تصاحب
كند...به نظر من حدیث پيامبر(صلی اهلل عليه وسلم) اوال در مورد زمين غيرآباد است كه براي آباد كردنش زحمت می طلبد
و در ثانی زمانی ميتوان زمينی را آباد كرد كه آزادي عمل براي همه وجود داشته باشد. ...
حكم چنين تصرفی چيست؟
الحمدهلل،
پيرامون مسئله احياي زمين هاي مرده (غير آباد) الزم به ذكر چند نكته است :
اوال  :مسئله اي كه شما مطرح كردید كه ( :هيچ رقابتی بين مردم براي تصرف آن مراتع وجود ندارد) و یا (زمانی ميتوان
زمينی را آباد كرد كه آزادي عمل براي همه وجود داشته باشد) این شرط در شریعت وارد نشده ،و احيانا این برداشت شما
بخاطر حدیثی باشد كه البته بطور دقيق بيان نكردید و یا احيانا آنرا از منابع و كتب شيعه خوانده باشيد ،چونكه در متن
حدیث عبارت (پيش از دیگران) وارد نشده است ،احادیثی صحيح بصورت زیر هستند :
 -1پيامبر صلی اهلل عليه وسلم فرمود « :من أحيا أرضا ميتة فهی له» ترمذي (.)1165
یعنی« :هركس زمين غيرآبادي را آباد كند ،مال او است».
 -0و فرمود« :من أحاط حائطا علی أرض فهی له» ابوداود (.)1281
یعنی« :كسی كه زمين غيرآبادي را دیوار كند ،مال او است».
یعنی« :هر كس زمينی را كه از آن كسی نباشد ،آباد كند ،به آن سزاوارتر است».
عروه گوید  :عمر در زمان خالفتش مطابق این حدیث حكم میكرد.
در این احادیث صحيح مشروط نشده كه باید بين مردم رقابت و یا شرایط تصرف برابري دركار باشد ،اصوال اگر رقابت را
شرط بگذاریم ممكن است به اختالف و درگيري منجر شود .زمين زمين خداست و بندگان ،بندگان خدایند و هركس زمين
مواتی را آباد كند او بمالكيت آن شایستهتر و سزاوارتر از دیگران است .و احياي زمين بوسيله كشيدن حصار یا زراعت و
آبياري و بناي ساختمان و امثال آنها حاصل می شود ،و لزوما الزم نيست كه مثال یک زمين سفت و لم یزرع را بگونه اي
اصالح و بازسازي كرد كه قابل كشت باشد ،و فقهاء گفتند  :مراد از زمين مرده یعنی زمينی كه مالكی نداشته باشد.
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 -1و فرمود « :من أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق» بخاري (.)0115

حافظ ابن حجر گفته « :إحياء موات این است كه شخصی قصد آباد كردن زمينی را كند كه قبالً در مالكيت كسی نبوده و آن
را با آبياري ،زراعت ،كاشتن درخت یا ساختمانسازي إحياء كند ،در این صورت به ملكيت او درمیآید» .فتح الباري (.)5/16
عالمه فوزان درباره روشهاي احياي زمين كه منجر به ملكيت شخص می شود ،بصورت زیر بيان كرده:
«احياي زمين موات بوسيله امورات زیر حاصل می شوند:
اول  :هرگاه دور آنرا بوسيله حصاري محكم  -آنگونه كه معمول است  -احاطه كند ،به دليل فرموده پيامبر صلی اهلل عليه
وسلم « : :من أحاط حائطا علی أرض فهی له» ابوداود (.)1281
یعنی« :كسی كه زمين غيرآبادي را دیوار كند ،مال او است»..
دوم  :هرگاه در آن زمين چاه آبی حفر كند ،و به آب برسد ،ولی اگر به آب نرسد آنرا احياء نكرده و به تملک وي درنمی آید..
سوم  :هرگاه بوسيله نهر یا چشمه اي آب را به آن زمين برساند..
چهارم  :هرگاه زمين آب داشته باشد اما براي زراعت آن زمين مناسب نباشد و آن آب را در زمين مذكور حبس كند تا براي
زراعت آن مفيد واقع شود ،آنرا احياء كرده است..
و بعضی از علماء گفتند  :احياي زمين بر موارد فوق محصور نيستند ،بلكه به عرف مردم در احياي زمين بستگی دارد.»..
كتاب "الملخص الفقهی" شيخ صالح آل فوزان.
دوما  :آباد كردن هر زمينی جایز نيست ،بلكه یک سري از زمينها از این قاعده مستثنی هستند ،مانند  :راه عبور و مرور،
مسير عبور آب ،زمينهایی كه محل دفن مردگان باشند ،یا مكانی كه مردم فضوالت و مواد زائد را در آنجا دفن می كنند ،یا
مراتع و چراگاه ..
بنابراین اگر مكانی مخصوص چراي حيوانات قریه یا روستایی باشد و جزو مراتع باشد ،براي هيچ احدي جایز نيست كه
آنرا به بهانه آباد كردن از آن خود كند ،زیرا این نوع زمينها براي مصالح عموم مردم است و با آباد كردن آن به ملكيت
دیگران درنمی آید و قاضی شرع آن زمين را از او پس خواهد گرفت.
پس اگر واقعا – آنگونه كه سوال كننده اظهار داشته – كشاورزان مراتع و چراگاهاي عمومی را به زمين خود ملحق كرده و
در آن به كشت و زراعت می پردازند ،تصرف اینگونه زمينها جایز نيست و حرام است ،حتی اگر چند متر باشد ،زیرا این
زمينها براي مصالح عموم مردم است و احدي حق تملک آنها را ندارد.
استاد سيد سابق در كتاب فقه السنة گفته  « :احيا موات یعنی آماده كردن زمين مرده و غيرقابل بهرهبرداري ،كه قبال آباد و
دایر نبوده است ،كه آن را بگونهاي مهيا سازدكه آماده بهرهبرداري و قابل سكونت یا كشتكاري و امثال آن گردد.
دین اسالم دوست دارد كه مردم دامنه عمران و آبادي زمين راگسترش دهند و در روي زمين پراكنده شوند و زمينهاي
موات و غيرآباد را آبادكنند و ثروتشان فراوان شود و رفاه و آسایش و گشایش بيشتري داشته باشند و درنتيجه آن بتوانند
به ثروت و قوت و نيرو دست یابند ،لذا مردم را تشویق میكند به عمران و آبادي زمينهاي موات و غيرقابل استفاده تا
اهلل عليه وسلم ميفرماید« :من أحيا أرضا ميتة فهی له» «هركس زمين موات و غير آبادي را آبادكند ازآن او است .بروایت
ابوداود و نسائی و ترمذيكه آن را «حسن» دانسته است.
اجازه حاكم براي احياي موات :
فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینكه احياء یكی از اسباب و وسایل ملكيت است .در اینكه آیا اجازه حاكم براي احياء شرط است؟
بيشتر علما برآنندكه احياء زمين سبب ملكيت احياء كننده برآن است ،بدون نياز به اجازه حاكم .پس هرگاه آن را احيا كرد
مالک آن میشود ،بدون اجازه حاكم .و بر حاكم استكه بهنگام نزاع و داوري حق وي را به وي تسليمكند .چون بروایت
ابوداود ازسعيد بن زید آمده استكه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم گفت« :من أحيا أرضا ميتة فهی له» «هركس زمينی موات را
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بهرهبرداري ازآنها را ممكن سازند و خير و بركت آنها را استخراجكنند و مورد بهرهبرداري قرار دهند ،اینستكه پيامبر صلی

احياء كرد مال او است.
ابوحنيفهگفته است :كه احياء زمين سبب ملكيت زمين است ،ليكن اذن و اجازه امام و اقرار وي شرط است و امام مالک بين
زمينهاي موات مجاور و همسایه عمران و آبادي و بين زمينهایی كه از عمران و آبادي دور باشند ،فرق قایل است ،كه گفته
است اگر از زمين عمران و آباد شده  ،نزدیک و همسایه آن باشد ،اجازه حاكم شرط است براي ملكيت و اگر دور باشد اجازه
حاكم شرط نيست ،و هر كس آن را آبادكند ملک او میشود».
واهلل اعلم
وصلی اهلل علی نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

چرا سمت راست از سمت چپ اشراف بيشتري دارد؟
شماره فتوى 2211
چرا ما هر كار خوب را با قسمت راست بدن و هر كار بد یا ترک جاي خوب را با قسمت چپ بدن انجام ميدهيم؟
الحمدهلل،
امام نووي رحمه اهلل در "شرح صحيح مسلم" می گوید« :این یک قاعده مستمر در شرع است كه  :هر آنچه از باب تكریم
و شرافت باشد مانند  :پوشيدن لباس و شلوار و خُف (جوراب چرمی) و داخل شدن به مسجد ،و سواک (یا مسواک زدن) و
سرمه زدن ،و چيدن ناخن ،و كوتاه كردن سبيل ،و شانه زدن موها ،و زدودن موي زیر بغل ،و تراشيدن موي سر ،و سالم
نماز ،و شستن اعضاي وضو و غسل ،و خروج از توالت ،و خوردن و نوشيدن ،و مصافحه و دست دادن ،و لمس حجر االسود
و همانند آنها ،تيامن (پيش انداختن راست) در آنها مستحب است .و هرآنچه كه ضد آن باشد مانند  :ورود به توالت ،بيرون
رفتن از مسجد ،آب بينی گرفتن (استنشاق) ،و استنجاء ،و بيرون آوردن لباس و شلوار و جوارب و همانند آنها ،پيش انداختن
چپ مستحب است ،و تمامی این موارد براي تكریم راست و شرف آنست».
و براي این قاعده دالیل متعددي وجود دارد كه بيانگر آنست اهلل و رسول صلی اهلل عليه وسلم به سمت راست و تقدیم آن
بر چپ شرافت داده اند ،از جمله دالیل زیر :
« یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَئِکَ یَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ» (اسراء .)21
یعنی ( :به یاد آورید) روزي را كه هر گروهی را با پيشوایشان میخوانيم! كسانی كه نامه عملشان به دست راستشان داده
شود ،آن را (با شادي و سرور) میخوانند.
« فَسَلَامٌ لَّکَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ» (واقعه .)61
یعنی( :به او گفته میشود ):سالم بر تو از سوي دوستانت كه از اصحاب راستند.
« كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِی جَنَّاتٍ یَتَسَاءلُونَ» (مدثر .)12-16
تقوایشان به دست راستشان میدهند) آنها در باغهاي بهشتند ،و سؤال میكنند.
و هنگامی كه از پيامبرانش خبر می دهد ،می فرماید « :وَأَلْقِ مَا فِی یَمِينِکَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا یُفْلِحُ
السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَی» (طه .)86
یعنی ( :اي موسی) آنچه را در دست راست داري بيفكن ،تمام آنچه را ساختهاند میبلعد! آنچه ساختهاند تنها مكر ساحر
است؛ و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد.
« فَرَاغَ إِلَی آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ * فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ» (صافات .)61-61
یعنی ( :ابراهيم وارد بتخانه شد) مخفيانه نگاهی به معبودانشان كرد و از روي تمسخر گفت« :چرا (از این غذاها)
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یعنی( :آري) هر كس در گرو اعمال خویش است ،مگر اصحاب یمين (راست) (كه نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و

نمیخورید؟! چرا سخن نمیگویيد؟! سپس بسوي آنها رفت و ضربهاي محكم با دست راست بر پيكر آنها فرود آورد.
« وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ» (واقعه .)11
یعنی  :و اصحاب شمال (چپ) ،چه اصحاب شمالی (كه نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها داده میشود).
« وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یَا لَيْتَنِی لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ» (حاقه .)05
یعنی  :امّا كسی كه نامه اعمالش را به دست چپش بدهند میگوید« :اي كاش هرگز نامه اعمالم را به من نمیدادند.
و از عایشه رضی اهلل عنها روایت شده كه گفت« :كَانَ رسولُ اللَّه صَلّی اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم یُعْجِبُهُ التَّيمُّنُ فی شأنِه كُلِّه :فی
طُهُوِرِهِ ،وَتَرجُّلِهِ ،وَتَنَعُّلِه» .متفقٌ عليه .خ( ،)186م (.)086
یعنی :پيامبر صلی اهلل عليه وسلم شروع و انجام از راست و جلو انداختن آن را در تمام كارهایش در غسل و وضو و شانه
كردن موي سر و پوشيدن كفش خویش ،دوست میداشت.
و باز از او روایت است كه گفت « :كانَتْ یَدُ رسول اللَّه صَلّی اهللُ عَلَيْهِ وسَلَّم ،اليُمْنی لِطَهُورِهِ وطَعَامِه ،وكَانَتْ اليُسْرَي لِخَالئِهِ
وَمَا كَانَ منْ أَذيً» .حدیث صحيح ،رواه أبو داود وغيره.
یعنی  « :پيامبر صلی اهلل عليه وسلم دست راستش را براي وضو و غسل و خوردن خویش و دست چپش را براي دستشویی
و دفع حاجت و هر آلودگی دیگري بهكار میگرفت» .حدیثی صحيح است كه ابوداود ( )11و غير او به اسناد صحيح روایت
كردهاند.
و از ام عطيه رضی اهلل عنها روایت شده است كه گفت :پيامبر صلی اهلل عليه وسلم در هنگام غسل دخترش زینب به زنانی
كه او را غسل میدادند ،فرمودند« :ابْدَأْنَ بِميامِنهَا وَمَواضِعِ الوُضُوءِ مِنْها» متفقٌ عليه.
«غسل را از طرفهاي راست و اعضاي وضوي او شروع كنيد» .خ( ،)182م (.)816/0
و از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت شده است كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم فرمودند« :إِذا انْتَعَلَ أَحدُكُمْ فَلْيبْدَأْ باليُمْنی ،وَإِذا
نَزَع فَلْيبْدَأْ بِالشِّمالِ .لِتَكُنِ اليُمْنی أَوَّلهُما تُنْعَلُ ،وآخرَهُمَا تُنْزَعُ» متفقٌ عليه.
یعنی « :هر گاه یكی از شما كفش پوشيد ،از راست و وقتی آن را درآورد ،از چپ شروع كند ،تا پاي راست ،در پوشيدن اول
باشد و در آوردن آخر» .خ( ،)5658م (.)0262
و از ابن عمر رضی اهلل عنه روایت است كه رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم فرمود« :إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ  ،وَإِذَا
شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ  ،فَإِنَّ الشَّيْطَانَ یَأْكُلُ بِشِمَالِهِ  ،وَیَشْرَبُ بِشِمَالِهِ».
یعنی« :هرگاه كسی غذا خورد با دست راستش بخورد ،و اگر آب نوشيد با دست راست بنوشد ،چرا كه شيطان با دست
چپش می خورد و می نوشد» .مسلم (.)0202
خالصه اینكه  :شارع حكيم چنين مقرر كرده كه راست بر چپ مقدم باشد ،و به آن شرافت و تكریم بخشيده است ،و
مسلمانان تابع سنت پيامبرمان صلی اهلل عليه وسلم هستيم ،و خداوند متعال نيز به ما چنين می فرماید « : :وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» (حشر .)2
یعنی :و آنچه را كه رسول خدا براي شما آورده بگيرید (و اجرا كنيد) ،و از آنچه نهی كرده خودداري نمایيد.
و شاید بتوان گفت كه از جمله حكمت هاي پيش انداختن راست بر چپ موارد زیر باشد :
 -1پيش انداختن راست بر چپ براي اقتداء به پيامبرمان صلی اهلل وعليه وسلم است.
 -0جلو انداختن راست مخالفت با شيطان است ،زیرا او چپ را بر راست پيش می اندازد.
 -1پيش انداختن راست موجب اكرام دست راست بر چپ است.
 -1پيش انداختن راست یعنی رعایت ادب با مردم ،مثال با دستی كه با آن استنجاء شده (یعنی دست چپ) با مردم
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سنت پيامبر صلی اهلل عليه وسلم نيز بر آن بوده كه هميشه راست را بر چپ در اعمال محترم پيش می انداخت ،و ما

مصافحه نمی شود و چيزي از آنها گرفته یا داده نمی شود.
 -5پيش انداختن راست بر چپ؛ تفائل و اميدوار ساختن است بر آنكه اهلل متعال ما را جزو اصحاب دست راست قرار دهد.
و اهلل متعال بدان آگاه تر است.
وصلی اهلل علی نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

حكم خرید و فروش نوبت حج
شماره فتوى 2215
آیا خرید و فروش نوبت حج ،كه در ایران مد شده چه حكمی دارد و آیا ميشود براي اینكه بتوان خارج از نوبت به حج رفت
نوبت فرد دیگري را خرید؟ اصوالٌ در چه حالتی ميتوان بدون رعایت نوبت به حج رفت؟
الحمدهلل،
اگر منظور از خرید وفروش امتياز نوبت حج این باشد كه مثال فرد یا افرادي امتياز نوبت حج را از كسانی دیگر بخرند و
سپس آنر ا به افراد دیگري بفروشند تا با این داد وستد و معامله سود و منفعتی براي خود كسب كنند ،قطعا این كار ناجایز
است؛ چرا كه باز شدن این باب موجب سخت تر شدن و پيچيدگی بيشتر امر براي رفتن مردم به حج خواهد شد ،و ممكن
است منجر به سوء استفاده افرادي از ثبت نام نوبت حج و ایجاد بازار سياه شوند و متعاقبا این امر باعث افزایش هزینه
حج یا تنگ تر شدن راه براي رفتن به این فریضه و واجب شرعی می شود ،و قاعدتا هر وسيله یا راهی كه منجر به
دشواري انجام عبادات مشروع شوند ،پيمودن آن راه یا بكار بردن آن وسيله نيز حرام می شود.
ولی اگر چنانچه بعضی از افراد قبال حج واجب خود را انجام داده اند و یكبار دیگر ثبت نام نموده و اكنون از رفتن منصرف
شده اند ،یا فردي در نوبت بوده اما قبل از رفتن دچار مرگ یا تصادفی كه منجر به ناتوانی بدنی در وي شود ،و یا عذرهاي
دیگري امثال اینها را داشته باشند ،او می تواند نوبت و امتياز خود را بفروشد و خریدن چنين نوبتی اگر تنها بقصد رفتن به
حج باشد جایز است و ایرادي ندارد قرار گرفتن در نوبت شرط صحت حج نيست.
اما اگر كسی توانایی بدنی الزم را دارد و عذر دیگري هم ندارد و قبال هم این واجب را انجام نداده و اكنون قصد فروش
آن را دارد ،چنين نوبتی را نباید خریداري كرد ،زیرا خرید نوبت حج از او به معناي مساعدت وي در ترک واجب است ،و ترک
واجب حرام است و همكاري در آن جایز نيست ،چنانكه می فرماید « :وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَی اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ
شَدِیدُ الْعِقَابِ» (مائده .)0
یعنی :و (هرگز) در راه گناه و تعدّي همكاري ننمایيد! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزید كه مجازات خدا شدید است!
واهلل اعلم

تاسيس صندوق تعاونی و شرایط آن
شماره فتوى 2218
ما با دوستان خودمان یک صندوق و یا شركت تعاونی یا هرچيزي كه اسمش را بگذارید تاسيس كردیم و نحوه ي كار آن
به این صورت است:
صندوق كاالیی را ميخرد و با سود  02درصد به مشتري كه ممكن است از خود اعضاي صندوق باشد و یا ممكن است
نباشد می فروشد .و مشتري طی اقساط چندماهه مبلغ را ميپردازد ،البته اگر مشتري مبلغ را دیرتر آورد ،چيزي به عنوان
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وصلی اهلل علی نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

دیر كرد از او نمی گيریم.
اما شرایط اعضاي صندوق:
هر عضوي همان اول باید پانصد هزار تومان بدهد.
هر عضوي ماهانه 12هزارتومان بدهد ،البته ممكن است بعضی اعضا بخواهند بيشتر بدهند مثال عضوي  02یا 12
هزارتومان بدهد ،تا از آن طرف سود بيشتري از معامالت نصيبش شود.
و ما با این پول هاي اعضا كاالیی را ميخریم و در ازاي  02درصد ميفروشيم.
در ضمن ما ساالنه زكات آن را هم ميدهيم.
آیا عمل ما از نظر شرعی صحيح هست یا خير؟
الحمدهلل،
این روش چيزي شبيه به شراكت چند نفر شریک در یک كار تجاري است ،بدین معنا كه هركدام از شركاء مقداري پول
سرمایه گذاري می كنند ،و از طریق خرید و فروش به تجارت می پردازند تا سودي عایدشان شود ،و این روش اشكال
شرعی ندارد ،بشرطيكه هركدام از اعضاء در سود و زیان این شراكت سهيم باشند ،هركس به اندازه سهمی كه دارد در
سود و شراكت برخوردار است ،در ضمن باید ثبت شود كه هر عضو تاكنون چقدر پول به صندوق داده است ،تا ميزان
سرمایه هرشخص از بدو تأسيس مشخص شود ،و نباید به كسی وام توام با بهره یا كارمزد بدهيد ،مگر فی سبيل اهلل به
كسی وام داده شود و عين مبلغ را از او پس بگيرید.
درمورد زكات هم الزم نيست ،زیرا زكات عبادتی فردي است نه جمعی؛ مثال اگر  12نفر عضو باشند و سرمایه هر نفر در
صندوق یک ميليون تومان باشد ،در آنصورت هركدام از اعضاء آن یک ميليون را با بقيه اموال زكوي خود جمع ببندد و
زكاتش را بدهد ،شاید یكی از اعضاء مالش به حد نص اب نرسد ،اما اگر كليه اعضاء داراي حد نصاب مالی باشند ،جایز است
كه مسئول صندوق زكات ساليانه را از آن اموال خارج كند و مقدار هركس باتوجه به سهم مالش است ،و بعداً اعضاي
صندوق الزم نيست كه در وقت پرداخت زكات شخصی خود آن یک ميليون تومان را لحاظ كنند .به فتواي ( )1861مراجعه
كنيد.
واهلل اعلم
وصلی اهلل علی نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

حكم تبریک گفتن به مناسبت روز جمعه
چرا تبریک گفتن براي جمعه بدعت است ؟ پس به هر مناسبتی تبریک گفتن ميشود بدعت ؟مثل كسی كه قبوليش تبریک
ميگيم یا هر چيز دیگري؟
الحمدهلل،
تردیدي نيست كه روز جمعه روزي بزرگ و روز عيد مسلمانان است ،چنانكه در حدیث ابن عباس رضی اهلل عنه آمده كه
رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم فرمود « :إِنَّ هَذَا یَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ،فَمَنْ جَاءَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ،وَإِنْ كَانَ
طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ،وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاکِ» رواه ابن ماجه ( )1266وحسَّنه األلبانی فی "صحيح ابن ماجه".
یعنی  :همانا روز جمعه عيدي است كه خداي متعال آنرا براي مسلمانان قرار داده ،پس هركس براي نماز جمعه آمد ابتدا
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شماره فتوى 2212

غسل كند ،و اگر عطري دارد خود را خوش بو كند ،و مسواک زدن را فراوش نكنيد».
همچنين مشروع است كه دو عيد فطر و قربان را به دیگر مسلمانان تبریک گفت ،چنانكه صحابه رضی اهلل عنهم به
همدیگر تبریک می گفتند ،می توانيد به فتواي ( )2211مراجعه كنيد.
با این وجود هرچند كه روز جمعه نيز عيد مسلمانان است ،اما از صحابه رضی اهلل عنهم – كه قطعا نسبت به ما در تعظيم و
بزرگداشت جمعه از ما حریص تر بودند – وارد نشده كه آنها این روز را به هم تبریک نگفتند ،و اگر این امر مشروع می
بود ،همانگونه كه عيد فطر و قربان را به هم تبریک می گفتند این روز را به هم تبریک می گفتند ،و قطعا خير و نيكی در
پيروي از سنت نبوي و تبعيت از اصحابش رضی اهلل عنهم در احسان است ،چنانكه شاعر می گوید :
فكل خير فی اتباع سلف  ...و كل شر فی ابتداع من خلف
یعنی  :هر خير و نيكی در پيروي از پيشينيان و سلف صالح است ،و هر شر و بدي در دنباله روي و تبعيت كسانی است كه
پس از شما می ایند.
اگر چنين چيزي (تبریک روز جمعه به همدیگر) مشروع می بود ،سلف صالح نيز به هم تبریک می گفتند ،همانطور كه عيد
فطر و قربان را به هم تبریک می گفتند ،پس ما نيز تابع سلف صالح امت باشيم و اعياد فطر و قربان را به هم تبریک گفته
ولی روز جمعه را تبریک نگوئيم..
از جناب عالمه صالح فوزان درباره ارسال پيام از طریق موبایل به دیگران و ذكر تبریک جمعه سوال شد ،ایشان پاسخ
دادند  « :سلف صالح روز جمعه را به همدیگر تبریک نمی گفتند ،پس ما هم چيزي كه آنها نكردند انجام نمی دهيم» " مجلة
الدعوة اإلسالمية " .
واهلل اعلم
وصلی اهلل علی نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

آیا بدن مشركان و كافران نجس است؟
شماره فتوى 2216
آیا بدن مشركان نجس است؟ بااستناد ازآیات واحادیث با تفصيل.
الحمدهلل،
اهلل متعال درباره مشركان می فرماید « :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» (توبه .)06
یعنی « :اي مؤمنان! حقيقت این است كه مشركان نجساند».
« نَجَسٌ »  :مصدر است و به معنی پليدي و ناپاكی است  .در اینجا مراد ( نَجِس ) با كسر جيم است كه به معنی شخص
پليد و ناپاک است و براي مبالغه به صورت مصدر ذكر شده است و مقصود اشخاص شرور بدطينت است.
یعنی مشركان به سبب كفر و شركشان ،از لحاظ عقيده پليدند ،لذا كافر ذاتا نجسالعين نيست زیرا خداي سبحان ،خوردن
غذاي كفار اهل كتاب را بر مسلمانان حالل گردانيده است ،همچنان ثابت شده كه رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم در ظروف
كفار خوردند وآشاميدند ،در ظروف آنها وضو گرفتند و كفار را در مسجد خویش فرود آوردند ،و این قول جمهور علماء است.
اما بنا به قولی ،مراد از آیه یعنی كفار ذاتا نجساند ،از آن گذشته ،آنان غسل جنابت نمیكنند بنابراین ،جسما هم نجساند.
امام قرطبی در تفسير خود می نویسد « :علماء درباره وصف مشرک به نجاست اختالف نظر دارند؛ قتاده و مَعمر بن راشد و
غير آنها هم گفتند( :مشرک ذاتا و بدناً نجس هس تند) چونكه او جنب است ،و اگر خود را پس از جنابت بشوید بمانند غسل
نيست .و ابن عباس و دیگران گفتند  :منظور اینست كه شرک (مشركان) پليد و نجس است .حسن بصري هم گفته :
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و مراد از نجس بودن مشركان و كافران؛ نجاست معنوي ،یعنی نجاست شرک و ظلم و اخالق و عادات زشت آنهاست،

هركس با مشركی دست بدهد باید وضوء بگيرد».
امام ابن كثير رحمه اهلل در تفسير خود گفته « :مشركان از لحاظ دین نجس هستند ،و جمهور علماء گفتند  :ذات و بدن آنها
نجس نيست ،زیرا خداوند متعال ذبائح آنها را براي ما حالل كرده ،اما بعضی از ظاهریه گفتند  :بدن آنها نجس است».
و امام شوكانی در "فتح القدیر" می نویسد« :جمهور سلف و خلف و از جمله چهار مذهب (اهل سنت) بر این رأي هستند كه
كافر ذاتاً نجس نيست ،زیرا خداوند متعال طعام آنها را حالل كرده است.»..
قول راجح همانست كه نجاست مشركان معنوي است نه ذاتی و بدنی ،یعنی عقاید و آیين آنها پليد است ،و اگر مسلمانی با
یک مشرک و كافر ارتباط بدنی پيدا كند ،نجاست به او منتقل نمی شود ،چه بدن آن مشرک خيس باشد یا خير! زیرا در
صحيحين وارد شده كه ابوهریره رضی اهلل عنه گفت :پيامبر صلی اهلل عليه وسلم در یكی از كوچههاي مدینه ،مرا دید .چون
جُنب بودم ،خود را عقب كشيدم و از چشم رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم پنهان كردم .و پس از غسل ،خدمت رسول خدا
صلی اهلل عليه وسلم رسيدم .ایشان فرمود« :أَیْنَ كُنْتَ یَا أَبَا هُرَیْرَةَ»؟ « ابوهریره! كجا بودي»؟ عرض كردم :بعلت جنابت
وعدم طهارت ،مجالست با شما را مناسب ندانستم .رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمود« :سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ ال
یَنْجُسُ» « سبحان اهلل! مؤمن كه نجس نمیشود»( .بخاري)061:
عالمه ابن عثيمين رحمه اهلل می گوید« :خداي متعال به ما خبر داده كه مشركان نجس هستند ،و هرگاه این آیه را با حدیث
ابوهریره مقارن كنيم كه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم فرمود « :مؤمن كه نجس نمیشود» ،خواهيم دانست كه مراد از نجاست
مشرک و دیگر كفار نجاست معنوي است نه حسی ،و براي همين خداي متعال طعام اهل كتاب را براي ما حالل كرده،
درحاليكه آنها با دست خود آن طعام را درست می كنند ،و خداوند زنان پاكدامن اهل كتاب را براي ازدواج حالل كرده
درحاليكه شوهر (مسلمانش) بدن او را لمس می كند ،و (خدا و رسول) ما را امر نكردند كه هرگاه دستهایشان با آنها
برخورد كرد آنرا بشویند ،و اما اینكه لمس كافر وضوء را باطل می كند ،این یک توهم است! زیرا لمس نجاست اصال از
نواقض وضوء نيست حتی اگر آن نجاست ادرار و خون نجس باشد" .»..فتاوي نور علی الدرب" (/)0/2
پس مراد نجاست معنوي شرک است نه حسی ،همانگونه كه خداي متعال قمار و زنا و لواط را نجس شمرده است :
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاألَنصَابُ وَاألَزْالَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» (مائده .)62
یعنی  :اي كسانی كه ایمان آوردهاید! شراب و قمار و بتها و ازالم [نوعی بختآزمایی ] ،پليد و از عمل شيطان است.
و درباره لواط كننده فرموده « :وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فَاسِقِينَ» (انبياء .)21
یعنی  :و لوط را (به یاد آور) كه به او حكومت و علم دادیم؛ و از شهري كه اعمال زشت و كثيف انجام میدادند ،رهایی
بخشيدیم؛ چرا كه آنها مردم بد و فاسقی بودند.

.)08
یعنی  :زنان ناپاک از آن مردان ناپاكند ،و مردان ناپاک نيز به زنان ناپاک تعلّق دارند؛ و زنان پاک از آن مردان پاک ،و مردان
پاک از آن زنان پاكند.
كه در تمام این موارد مراد پليدي و نجاست معنوي است نه حسی ،یعنی عمل زنا و لواط و قمار جزو نجاسات از نوع معنوي
هستند ،و مواردي همچون ادرار و مدفوع آدمی از نجاسات حسی هستند..
و همينطور شرک و عمل مشركان از نجاسات معنوي است نه حسی ،عالمه عبدالرحمن سعدي رحمه اهلل در تفسير این آیه
می نویسد « :یعنی عقاید و اعمالشان پليد است .و چه پليدي بزرگتر از پليدي كسی است كه همراه خدا معبودانی را عبادت
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و درباره ناپاكی و پليدي زنا می فرماید « :الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ» (نور

كند كه نمی توانند هيچ فایده یا زیانی به وي برسانند و چيزي را از او دور كنند و كارشان مبارزه با خدا و بازداشتن مردم از
راه خدا و یاري كردن باطل ،و رد كردن حق ،و ایجاد فساد و تباهی در زمين است».
و امام ابن قيم رحمه اهلل فرمودند « :اهلل سبحانه و تعالی شرک و زنا و لواط را به نجاست و ناپاكی نام برده ،حال آنكه دیگر
گناهان را با آن وصف نكرده هرچند كه آنها نيز مشتمل بر (پليدي) هستند ،اما آنچه در قرآن واقع شده  ،این فرموده هاي
باري تعالی است( :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ )  ،و در حق لوطی می فرماید  ( :وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ)..
و درباره زنا پيشه گان فرماید ( :الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات).
اما نجاست شرک دو نوع است  :نجاست مغلظه (غليظ) و نجاست مخففه (خفيف).
شرک غليظ همان شرک اكبر است كه اهلل عزوجل آنرا نمی بخشد.
و شرک خفيف همان شرک اصغر است ،مانند ریاي اندک ،یا سوگند به مخلوق ،و یا خوف و رجاء نسبت به غير خدا .»..
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان " [.]56/ 1
واهلل اعلم
وصلی اهلل علی نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

آیا اگر خدا كسی را بخواهد هدایت كند هرچند خودش هم نخواهد بازهم هدایت ميشود؟
شماره فتوى 2216
یكی از استادهایم یک روز امد سر كالس پرسيد :كه ایا این دنيا و زندگی ما اختياریه یا جبر حاكم است؟ به نظر شما وقتی
خدا كسی را بخواهد هدایت كند هرچند خودش هم نخواهد بازهم هدایت ميشود و بلعكس اگه كسی را گمراه كند اگر
خودش هم نخواهد بازهم گمراه ميشود .داستان هاي زیادي را شنيدم كه حتی آتش پرست هم هدایت شده است .پس
این با اختيار خودمان منافاتی ندارد؟ مثال من ميخواهم هدایت شوم ولی حاال كه ایمانم قوي تر نميشود یعنی شاید خدا
نخواسته .لطفا توضيح بدهيد.
الحمدهلل،
خداي متعال راه راست را از راه كج بيان كرده ،و سپس به انسانها اختيار داده تا یا راه او را برگزینند و به احكام و قوانين او
پایبند شوند ،و یا سرپيچی كرده و راه دیگري را بپيمایند ،چنانكه می فرماید « :إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (انسان .)1
یعنی :ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم ،و او را میآزمایيم؛ (بدین جهت) او را شنوا و بينا قرار دادیم ،و ما راه را به او
پس نكته اول درک این مطلب است كه  :اهلل تعالی براي رهنمود انسانها كتاب آسمانی نازل كرد و پيامبرانش را براي آنها
فرستاد ،و به انسان خرد و عقل داد و به او قدرت اراده و اختيار عطاء كرد ،تا یا شاكر باشد یا كافر..
نكته دوم كه باید مد نظر داشت ،اینست كه  :خداي متعال به كسی ظلم نمی كند ،یعنی اینگونه نيست كه كسی خواهان
یافتن راه حق باشد – و براي رسيدن به آن تالش كند – اما خدا وي را هدایت نكند! زیرا خود او می فرماید « :وَالَّذِینَ
جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» (عنكبوت .)86
یعنی  :و آنها كه در راه ما (با خلوص نيّت) تالش كنند ،قطعاً به راههاي خود ،هدایتشان خواهيم كرد؛ و خداوند با نيكوكاران
است.
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نشان دادیم ،خواه او شكرگزار بوده (و راه ایمان و عبادت و تقوي را بپوید) ،یا ناسپاس باشد (و كفر بورزد).

پس هركسی كه خواهان هدایت و یافتن حق باشد ،بشرطيكه براي رسيدن به آن تالش كند و اسباب الزم را براي رسيدن
به مقصد بكار بگيرد ،اهلل متعال نيز خلف وعده نمی كند و وي را به مقصد خواهد رسانيد ،می فرماید  « :إِنَّ اللّهَ الَ یُخْلِفُ
الْمِيعَادَ» (آل عمران .)6
یعنی  :همانا خداوند ،از وعده خود ،تخلّف نمیكند.
پس یک زرتشتی كه روزي از روزها پيام اسالم را می شنود و به تفكر می رود و بعد از آن تحریک می شود كه بيشتر به
دنبال حقيقت باشد ،و سرانجام اسالم می آورد و هدایت می شود ،این یک سنت الهی است كه  :هركس لياقت داشته
باشد؛ كه این لياقت با خواستن و تالش خالصانه حاصل می شود ،خداي متعال وي را به راه راست هدایت می كند.
و اینگونه نيست كسی خواهان گمراهی باشد اما خدا وي را به زور هدایت كند! این سخن برخالف سنن الهی است و با
نصوص قرآنی سازگاري ندارد.
پس اگر شما قصد دارید ایمان خود را تقویت كنيد ،باید اوال صادقانه خواهان آن باشيد ،ثانيا براي آن اقدام كنيد و اسباب
الزمه را بكار بگيرید؛ مثال از جمله اسباب الزم براي قوي شدن ایمان آنست كه  :از نواهی الهی دوري ورزید ،و به اوامر او
گوش فرا دهيد؛ مثال از زنا و شراب و نظر به نامحرم و گوش سپردن به ترانه و دروغ و غيبت و  ..دوري كنيد ،و همزمان
نمازهایتان را سر وقت بخوانيد به جماعت مسجد بروید در نماز جمعه شركت كنيد ،قرآن بخوانيد و به معانی آیات توجه
كنيد ،نماز خود را با خشوع بخوانيد و روزه واجب و سنت بگيرید و با اهل دین و ملتزمين به شریعت رفاقت كنيد و  ...آنگاه
خواهيد دید كه ایمان شما پس از چند ماه قوي تر شده است..
اما كسی كه خواهان هدایت باشد منتها فقط یک خواست قلبی باشد كه هيچ اقدامی برایش انجام ندهد و سست و تنبل
بنشيند و منتظر هدایت باشد ،چنين كسی نسبت به سنن الهی جاهل است!
واهلل اعلم
وصلی اهلل علی نبينا محمد وعلی اله وصحبه وسلم
مصدر :سایت اسالم -پرسش و پاسخ www.IslamPP.com
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معرفی سایت
سایت تذكره

www.tazkerah.net

مدیران سایت تذكره در اساس نامه سایت خود ،اهدافشان را بيان می كنند:
شرایط امروزي زندگی چنان اقتضا می كند كه براي داشتن اجتماعی از هر نظر سالم ،بيش از پيش ،به مبانی تربيتی اسالم
متوسل شویم .در این ميان داشتن نگاه و برداشتی جامع و رو به رشد از قرآن ،به عنوان اصلی ترین منبع تربيت اسالمی و
همچنين سنت صحيح نبوي ،به عنوان كاملترین تفسير قرآن ،نياز است؛ تا به كمک آنها حوزه هاي مختلف زندگی اعم از
اخالق ،فرهنگ و اجتماع را بازسازي كرد.
شبی با قرآن تالشی است كه از سال 1162براي ارتباط و نزدیكی هرچه بيشتر با قرآن در بين جمعی از دانشجویان شروع
شد و اینک تذكرة(تذكرة در لغت به معنی هرآنچيزیست كه مایه یادآوري و پندآموزي باشد) با درک این واقعيت كه در
رویارویی با شرایط امروزي باید قابليتها و توانمندیهاي خود را به روز كرد تالش می كند ضمن رعایت اصول اخالق حرفه
اي ،در حد توان خود بسترهاي الزم براي تقویت مبانی اصيل تربيتی و افزایش معرفت دینی در زمينه هاي مختلف را فراهم
نماید؛ باشد كه وسيله اي باشد براي یادآوري و پندآموزي هرچه بيشتر مفاهيم ناب اسالمی.
مهمترین زمينه هاي مدنظر تذكرة به شرح زیر می باشد:
تالش براي ترویج نگاهی كامل و فراگير به قرآن به عنوان یگانه برنامه حياتبخش انسان.حركت در مسير بازگشت روشمند به قرآن و ارتباط هرچه بيشتر با آن.داشتن رویكرد تحقيقی و علمی در بيان مباحث و در عرصه هاي جدید و امروزي.ارتقاي معرفت دینی در زمينه هاي مختلف عقيدتی ،فكري و تربيتی.بررسی معضالت اجتماعی و تالش براي بيان راهكارهاي برون رفت از آنها. تنویر ادیان وفرقه هاي موجوددر دنيا اعم از آسمانی و غيرآسمانی و مقایسه آنها با دین رهایی بخش اسالم.تالش براي ایجاد فضایی علمی و جذاب جهت دریافت انواع فایلهاي صوتی و تصویري در زمينه هاي دینی.اميد است تالشمان خدمتی كوچک اما مؤثر در راستاي رشد و تعالی معنویت و اخالق در اجتماع باشد.
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-بررسی شبهات مختلف وارد شده به اسالم و تبيين قانع كننده و مستدل آنها.

درباره سایت نواراسالم
مقدمه:
سایت نوار اسالم در سال  0225آغاز به فعاليت نمود .هدف نوار اسالم این است كه با نظر به كمبود سایت هاي اسالمی
اهل سنت به زبان فارسی ،منبري براي دعوت به زبانهاي مختلف و بویژه زبان فارسی باشد و همچنين به هدف شرح و
توضيح مبانی و منهج اهل سنت و جماعت به روش پيشينيان این امت.
دیدگاه نوار اسالم:
این سایت تالش دارد كه یک مرجع اصلی و متكامل براي دعوت
الكترونيكی به زبان فارسی بر منهج اهل سنت و جماعت در
سطح جهانی باشد.
وظيفه سایت:
فراهم آوردن موضوعات دعوي شنيدنى و تصویرى و خواندنی
براي تمامی بازدید كنندگان مسلمان و غير مسلمان؛ با تاكيد بر
فراهم نمودن موضوعات دعوي غنی بزبان فارسی؛ همچنين
ارتباط دادن سایت با بيشترین تعداد ممكن از سایت هاي
اسالمی تا اینكه تعاون و پيمانی باشد در راه دعوت به سوي اهلل
سبحانه و تعالی.
سياست سایت:
* عرضه موضوعات دعوي به روشی آسان با حفظ حق نشر و بهره بردارى غير تجاري براي تمام مسلمانان.
* پذیرفتن همكاري و كمک و نصيحت از خوانندگان و از دیگر سایتها.
* شرح مفاهيم صحيح اسالمی به زبان فارسی و به زبان هاي دیگر در حد توان.
* استعانت به اهلل سبحانه تعالی قبل از هر چيز و سپس كمک گرفتن از همكاري و تبليغات سایت هاي اسالمی معروف و
فراگير.
* دوري از افكار هر گونه حزب سياسی بلكه قبول اسالم با شموليت و سماحت آن.
* ميانه روي درطرح و بررسی قضایاي معاصر و دیگر موضوعات.
شبكه جهانی.
نبذة عن موقع شریط اإلسالم
مقدمة:
بدأ الموقع عمله فی عام  0225ليكون موقعاً اسالمياً و منبراً دعویاً بلغات مختلفة و بشكل خاص للغة الفارسية نظراً لقلة
المواقع االسالمية التی تتناول هذه اللغة لشرح مبادئ و منهج أهل السنة و الجماعة وعلى طریق السلف الصالح من هذه
األمة.
رؤیة الموقع:
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*جذب مایلين به اسالم به زبان آنها براي آسان سازي گرایش آنان به اسالم و فراهم نمودن مرجعی آسان براي آنها در

یسعى الموقع ليكون المرجع الرئيس و المتكامل للدعوة االلكترونية باللغة الفارسية على نهج أهل السنة و الجماعة على
.المستوى العالمی
:مهمة الموقع
 مع تقدیم مواد غنية خاصة باللغة، توفير مواد دعویة مسموعة و مرئية و مقروءة لجمهور الزائرین من المسلمين و غيرهم
 كذلک ربط الموقع بأكبر عدد ممكن من المواقع االسالمية الشقيقة ليكون تحالفاً و تعاوناً على البر فی سبيل،الفارسية
.الدعوة الى اهلل عز وجل
:سياسة الموقع
*تقدیم المواد الدعویة بطریقة ميسرة مع حفظ حقوق النشر للمسلمين للغایات غير التجاریة
* التعاون و التكامل و النصح من المواقع و من الناس
* شرح المفاهيم الصحيحة لالسالم باللغة الفارسية و ما تيسر من اللغات األخرى
*االستعانة باهلل أوالً ثم االستعانة بدعم و دعایة المواقع االسالمية الشاملة و المعروفة
* عدم تبنی فكر حزب سياسی و انما تبنی االسالم بشموليته و سماحته
* االعتدال والتسامح فی تناول القضایا المعاصرة و غيرها
*جذب المؤلفة قلوبهم بلغتهم فی سبيل تيسير اسالمهم و توفير مرجع سهل على الشبكة العالمية
About IslamTape site
Introduction:
This site was published in 2005 seeking to be a multi-language Islamic site, specially in
Persian language due to scarceness and shortage of Persian Islamic sites which is
according to Quran and Sunnah and according to prophet and his companion’s way.
Vision:
This site is trying to be the main reference portal for Persian speaking people according to
Quran and Sunnah.
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Mission:
Providing Islamic audio, video, and articles to all visitors specially for Persian people, In
addition, this site is linked to most well-known Islamic sites for the sake of cooperation
and support to each other in the sake of Allah.
Policy:
* Providing Islamic materials in easy way with copy right for all Muslims for noncommercial purposes.
* Mutual cooperation and support and advice from other sites and visitors
* Explaining correct understandings about Islam in Persian language and other languages.
* Seeking help and support first from Allah and then from other Islamic sites for
publishing this site
* Avoiding political ideas, but adopting the true total vision of Islam .
* Tolerance and Moderation towards events and issues.

فرم همكاري با سایت نواراسالم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
این فرم توسط متقاضيان همكاري با سایت نوار اسالم تكميل به آدرس پست الكترونيک سایت ارسال میگردد .مدیریت
سایت پس از بررسی فرمهاي تكميلی در صورت نياز با شما تماس خواهد گرفت .الزم به ذكر است تمامی اطالعات شما،
جنبهي محرمانه دارد و در نزد مدیر سایت محفوظ خواهد بود.
نام مستعار:
مدرک تحصيلی:
زمينه فعاليت:
مترجمی ( ) – تأليف ( ) – برنامهنویسی نرمافزارها ( )  -برنامهنویسی صفحات دایناميک وب ( ) –مدیریت سایت( ) –
وبالگنویس ( )  -ساخت و ویرایش فلشهاى اسالمى ( ) – سایر (با ذكر مورد):
آشنایی به زبانهاي:
فارسی ( ) – عربی ( )  -انگليسی ( )  -سایر (با ذكر مورد):
نمونهي كار :
الف -تأليفات و ترجمهها:
ب -سایر موارد:
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آدرس پست الكترونيک:

