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صفحه3

حکمت و نصیحت
نصیحت های رمضانی
 -0بکوش تا این ماه نقطه عطفی برای محاسبه نفس و تقویت اعمال و برگشت از گناهان و تصحیح زندگننیت باشد.
 -1برای شرکت در نماز تراویح حریص باش زیرا که رسول اهلل صلی اهلل و علیه و سلم فرموده (:من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)
 -1از اسراف در مال و دیگر چیزها بپرهیز زیرا اسراف حرام است و نصیبت را از صدقات کاهش می دهد.
 -4عزمت را جزم کن تا آنچه را که در رمضان انجام می دهی استمرار داشته باشد.
 -5گذشت زمان و روزها را به عنوان سپری شدن عمر درنظر بگیر.
 -1این ماه در واقع ماه عبادت و عمل است نه ماه خواب و کسالت.
 -7زبانت همیشه بوسیله ذکر خداوند تر باشد و از جمله کسانی مباش که خداوند را یاد نمی کنند مگر اندکی.
 -8هنگامی که احساس گرسنگی و تشنگی کردی به یاد بیاور که تو همیشه به غذا و دیگر نعمتهای خداوند محتاجی.
 -1این ماه را به عنوان فرصتی برای رها کردن امور غیر ضروری و بیهوده غنیمت بشمار.
 -01بدان که عمل امانتی است و نفست را محاسبه کن که آیا این امانت را به نحو شایسته بجای آورده یا نه.
 -00برای طلب بخشش از کسانی که ظلمی در حق آنها کرده ای بشتاب قبل از اینکه از حسناتت برداشته شود.
 -01بر افطاری دادن به روزه دار حریص باش تا از اجر او بی نصیب نگردی.
 -01بدان که خداوند بزرگوارترین بزرگواران و آمرزنده ترین آمرزندگان است و توبه توبه کنندگان را می پذیرد و هچنین شدید العقاب است که مهلت می دهد اما رها نمی
کند.
 -04هرگاه گناهی انجام دادی و خداوند آنرا پوشاند بدان که این فرصتی است برای توبه پس بشتاب و بر ترک این گناه عزمت را استوار گردان.
 -05بر یادگیری و شناخت تفسیرقرآن ،احادیث رسول صلی اهلل و علیه وسلم  ،زندگانی پربربارش و علوم دین کوشا باش زیرا طلب علم عبادت است.
 -01از همنشینان بد برحذر باش و در هنشینی با صالحان و نیکان بکوش.
 -07مداومت بر رفتن اول وقت به مساجد سبب ازدیاد شوق و خشوع درعبادت و مناجات پروردگار می شود.
 -08بکوش تا به زیر دستانت مسائل دینشان را بیاموزی زیرا آنان به سخن تو بیش از دیگران گوش فرا می دهند.
 -01سفره افطارت را زیاد رنگین مساز زیرا این کار سبب مشغولیت اهل خانه در هنگام روز رمضان می شود و آنها را از قرائت قرآن و عبادات دیگر باز می دارد.
 -11از زیاد رفتن به سوی بازار در شبهای رمضان  ،مخصوصا شبهای آخر آن برحذر باش تا این اوقات گرانبها از دستت نروند.
 -10بدان که این ماه مبارک میهمانی است که سفر خواهد کرد پس مهمان نواز خوبی باش که سریع تر از آن چیزی که تصورش را هم بکنی خواهد رفت.
 -11بر قیام ده شب آخر رمضان حریص باش زیرا این شبها شبهای با ارزشی هستند و شب قدر که بهتر از هزار ماه می باشد دراین ده شب است.
 -11بدان که روز عید روز سپاسگزاری از پروردگارت است پس آنرا نقطه شروع کارهایی که نفست را از آن باز می داشتی قرار مده.
 -14در روز عید درحالی که شــاد هســتی به فکر برادران یتیم  ،نیازمند و تنگدســت خویش هم باش و بدان کســی که تو را بر آنها برتری داده قادر اســت که این احوال را
دگرگون سازد پس برای شکر گذاری و همدردی با آنها شتاب کن.
 -15از خوردن روزه بدون عذر بر حذر باش زیرا هر کس یک روزه از روزهای رمضانش بدون عذر فوت شود روزه دهر هم نمی تواند آنرا قضا(جبران) کند.
 -11برای نفست بهره ای هر چند اندک از اعتکاف باقی بگذار.

صفحه 4

 -17در شب عیدفطر و روزآن تا قبل از برپایی نماز با صدای بلند تکبیر بگو.
 -18برای نفست بهره ای از روزه های سنت بگذار و تنها در رمضان روزه مباش.
 -11بدان که خداوند نعمت فراغت را به ما ارزانی داشته تا در امور حالل به کارببریم و اگر ما تمام وقتمان را صرف تفریح بکنیم خیر زیادی را از دست داده ایم.
 -11نفست را در تمامی امور محاسبه کن و از جمله:
نماز جماعت -زکات -صـله رحم -نیکی به والدین -احوال پرسـی همسایه -آشتی با کسی بین تو و او کدورتی وجود دارد -عدم اسراف -تربیت زیردستانت -اهتمام به امور
مسـلمانان -عدم استفاده از اموالی که به دست تو داده شده برای امور شخصی -قبول کردن نصیحت از دیگران -دوری از ریاء -برای برادرت آنرا بپسند که برا ی خویش می
پسندی -کوشش برای اصالح -پرهیز ازغیبت -تالوت قرآن و تدبر در معانی آن -خشوع هنگام شنیدن قران.

سه توصیه مهم:

احســاس خواهیم کرد که کاش می توانســتیم بهتر و

 -0اخالص:

بیشتر انجام دهیم .خداوند می فرماید:

اخالص یـا همان «خدایی انجام دادن عبادت» را می

} و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم ســـبلنا و إن اهلل لمع

بایســـت خیلی خوب به یاد داشـــت تا خدای ناکرده

المحسنین } العنکبوت11/

برادر و خواهر مسلمان

عبادتهایمان به خاطر ریا و خودنمایی و کسـب شهرت

یعنی« :و کســانی که در راه ما به جهاد برخاســتند البته

رمضـــانی دیگر از راه می رســـد ،ماهی که به خاطر

دنیا پایمال نشــود که خداوند متعال می فرماید { :و ما

آنان را به راهمان هدایتشـان خواهیم کرد و براستی که

خصــوصــیات و ویژگیهای خاص خود بر همه ماههای

أمروا إال لیعبدوا اهلل مخلصین له الدین } البینة5/

خداوند با نیکوکاران است».

سال برتری دارد:

یعنی « :و دســتور داده نشــدند مگر اینکه عبادت کنند

 -ماه روزه است که رمز بندگی و اخالص است.

خدای را با اخالص در تمامی دین» یعنی اینکه تمامی

توصیه های رمضانی:

 -ماه تقوی است که راه سعادت و خوشبختی است.

عبادتها فق برای خداوند تعالی انجام شود.

 -0صـرف سـحری در وقت سـحر ،چرا که مسلمان نه

 -ماه صبر و شکیبایی در عبادت و ترک گناه است که

و نیز می فرماید { :و لو أشــرکوا لحب عنهم ما کانوا

تنها به ظاهر مساله می نگرد بلکه روح و اثر آنرا نیز مد

شیرینی و لذت ایمان را به بار می آورد.

یعملون } انعام88/

نظر قرار می دهد و ســحر وقت فضــیلت اســت و بلند

 -ماه توبه و استغفار است که رحمت بی کران الهی را

یعنی « :و اگر شــرک ورزند البته باطل می شــد آنچه

شـدن به قصـد سـحری خوردن خود فضیلتی است که

بر بندگانش باز و موجبات غفران و بخشــش را فراهم

انجام داده بودند »

نباید آنرا فراموش کرد.

سرمقاله
چگونه رمضان را غنیمت بشماریم؟

می سازد.

پس نیت خود را در این عبادت بسیار ارزشمند اسالمی

 -ماه قیام و شــب زنده داری و راز و نیاز با حق تعالی

همـاننـد ســـایر عبـادتها برای خدای عزوجل خالص

 -1شــرکت در نمازهای جماعت پنجگانه بخصــوص

است و جلوه و شکوه بندگی و فقر در بارگاه احدیتش

گردانید ،باشـد که به رضای حق تعالی نائل گشته و از

نماز صبح و عصر را فراموش نکنیم که مواظبت بر آن

را در زیباترین صـــورتش به نمایش می گذارد؛ آن

اجر بیکران بهره منـد گردید که در حدیث قدســـی

نشـانه ایمان و سبب استقامت در دین و اثر محبت خدا

زمانی که بنده مقصــر و گنهکار در اوج بندگی لب به

شریف آمده است:

و رسول است.

اعتراف می گشــاید و توبه خود را اعالم و احســاس

« کل عمل ابن آدم له إال الصیام فإنه لی و أنا أجزی به

شــرمســاری و طلب عفو و بخشــش و توفیق هدایت و

» یعنی « :همه کارهای بنی آدم برای اوسـت مگر روزه

 -1تالوت حداقل  01صفحه از قرآن کریم بعد از نماز

عبادت و استقامت می نماید.

که خاص من است و من پاداش آن را خواهم داد».

صـــبح که تالوت هر حرف از قرآن به ده برابر اجر

 -ماه صدقات و انفاق در راه خداست که هر توانمندی

دارد .و بخاطر بسپاریم که این ماه ،ماه قرآن است و هر

تزکیه و اخالق و رفتارش را تهذیب نماید و از نعمتی

که همان «احساس به ندامت و دست کشیدن از گناه و

نموده ایم .ســـعی کنیم همـاننـد ســـلف صـــالحمان

که خداوند بر او ارزانی داشـته توشه ای برای آخرتش

تصـمیم به عدم بازگشـت به آن» است ،را بار دیگر در

(گذشــتگان نیکوکارمان) بیشــتر عبادتمان در این ماه

بیاندوزد.

این روزهای مبارک تجدید کنیم زیرا عبادت عمراه با

تالوت قرآن باشد.

 -ماه خودداری از حالل و مباح در راه رضای خداست

گناه لذت بندگی را ندارد و لذا صاحبش خود خسته و

تا مســـلمان بتواند خود را در جهات ترک گناهان و

ملول می شــود و نمی تواند راه عبادت را ادامه دهد و

 -4افطاری دادن به روزه داران خود فضـیلتی است که

عادات زشت و ناپسند تربیت کند.

آنوقت اســت که احســاس می کند عبادتش خشــک و

پیامبر سـالم بدان تشـویق نموده و همانند اجر آن روزه

 -ماه جهاد و مبارزه با هر نوع دشــمن و بت درونی و

بی روح اسـت .حال آنکه او اسـباب استفاده از عبادت

دار را درارا می باشــدو باعث مغفرت گناهان و نجات

بیرونی اســت که اخالص دین و صــفای قلب و تســلیم

که همان صــفای قلب و پاک کردن آن از هر نوع مهر

از آتش دوزخ اسـت و نیز نشـانه مهر و محبت اسالمی

اندام در بارگاه احدیت را نوید می دهد.

و عالقه به گناه است ،را مهیا نکرده است.

است و باعث ازدیاد رواب برادری خواهد شد.

 -و باالخره ماهی اسـت که با عید فطر یا جشـن شادی

بیاد داشــته باشــیم که هر چه گنهکار باشــیم باز هم در

شادی عبادت خاتمه می یابد و آن حضور مسلمانان در

رحمت الهی باز اســـت و هرگز نباید نومید شـــد که

 -5انضباط و اخالق اسالمی را در رمضان و بخصوص

مصـالی بزرگی اســت که با او ده ها و صــدها و شــاید

نومیدی خود گناه دیگری است .بلکه بیاد داشته باشیم

در حالت روزه بیشــتر رعایت کنیم .به موقع و بانشــاط

هزاران مسلمان دیگر شاهد این نیایش گروهی و سپاس

کـه حق تعالی توبه کنندگان را می پذیرد و آنها را

در محل کارمان حاضـــر شـــویم و با توجه به روح

همگانی به بارگاه حق تعالی باشند.

دوست دارد.

معنویت روزه از کم حوصـــلگی و پرخاش کردن به

ضـــمن تبریـک این ایـام میمون و فرخنده ،حال که

دیگران جدا دوری کنیم ،تا خدای ناکرده دانســته یا

دانستیم رمضان از چه خصوصیاتی برخوردار است که

 -1اراده و عزم راسخ )استقامت در دین( :

ندانســته بخاطر روزه مان بر آنان نبالیم بلکه برعکس

او را بر سـایر ماه های سال برتری بخشیده بهتر است با

بیاد داشـته باشـیم که ماه رمضـان  11الی  11روز بیشتر

اگر تا آنروز بداخالق و بی حوصـله بودیم ،سعی کنیم

یک برنامه ریزی درست به استقبال آن برویم تا بتوانیم

نیست که اگر سپری شد دیگر فرصت آن همه عبادت

همانطور که بر گرســنگی و تشــنگی صــبر می کنیم بر

رمضــان را بهتر پاس بداریم و ایام و لحظات گرانبهای

و اجر و فضـیلت از دسـت رفته است پس خوب است

ترک اخالق ناپســـند و عادات زشـــت همانند دروغ،

آن را بیشــتر قدر بگذاریم و فرصــت طالیی عبادت را

که از اولین روز آن ،خود را برای مشارکت در تمامی

غیبت ،نگاه به نامحرم ،گوش دادن به آهنگ مبتذل و

در آن غنیمت بشماریم.

عبادات آماده کنیم و یقین داشــته باشــیم که هرگز از

گناهان دیگر نیز صــبر کنیم و به تربیت نفس خویش

انجام عبادتی پشـــیمان نخواهیم شـــد بلکه برعکس

صفحه5

می توانـد بـا بذل مالش در راه خدا نفس خویش را

 -1توبه:

چه بیشــتر به قرآن رو آوریم خود را به قرآن نزدیکتر

بپردازیم و بدانیم که می بایســت تمامی انداممان روزه

کنیم و از خویشــان و نزدیکان و همســایگان دیدن و

باشد.

احوالپرســی نماییم و نیازهای آنان را جویا شــویم و به

والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

فقرا و مستمندان و یتیمان احسان کنیم.

تهیه :عبدالسالم محمد رفیع مال

 -1ســعی کنیم قبل از افطار نیم ســاعتی را به تالوت
قرآن و مناجات اختصـاص دهیم و این وقت بافضـیلت

 -05اگر رمضـان را فصل زکات اموال خود قرار داده

سایت نوار اسالم

را نمی بایسـت با مشـغول شدن به سفره افطار هدر داد.

ایم ســعی کنیم به مســتحقین آن برســد و یا به کســی

IslamTape.Com

رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم می فرماید :سه گروهند

وکالت توزیع داده شــود که از حال فقرا و مســاکین

که دعایشــان مســتجاب اســت ...یکی از آنها روزه دار

جامعه باخبر باشــد و با تقوی و خدا ترســی بتواند این

است هنگام افطارش.

امانت را به اهلش برساند.

 -7افطار به موقع و عدم تاخیر بدون عذر ،چرا که از

 -01عالوه بر زکات فریضــه ســعی کنیم با صــدقات و

ســنت پیامبر اســالم افطار نمودن در اولین وقت دخول

خیرات مســـتحـب خود را به رحمت بی کران الهی

مغرب است.

نزدیک کنیم.

 -8شروع افطار با دعای( :بسم اهلل ،اللهم لک صمت و

 -07زکات فطر غیر از فریضـه سـالیانه است که خاص

بک آمنت و علی رزقک افطرت

به ماه رمضان است و لذا قبل از نماز عید می بایست به

]همچنین دعـای «ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت

فقرا و مسـاکین برسد و توزیع آن چند روز قبل از عید

الجر (نشاأهلل» نیز در سنت وارد شده است)

فطر جائز است.

 -1ســنت اســت روزه دار با رطب یا خرما و یا با آب

 -08اگر برای کسی میسر شود در این ماه به عمره خانه

شروع به افطار کند.

خدا مشرف شود فضیلت بسیار زیادی دارد ،و اجر آن
همانند حجی است که همراه رسول خدا صلی اهلل علیه

 -01از پرخوری پرهیز شــود که خود ســرچشــمه همه

و سلم انجام بگیرد.

بیماریها و منافی حکمت و فایده روزه است.
 -01اعتکاف ده روز آخر رمضــان در مســجد به قصــد
 -00از اســراف و تبذیر و ریخت و پاش کردن غذاها

تفرغ برای عبادت یکی از سنت های اسالمی است که

جدا خودداری شـــود که خود گناه بزرگی اســـت و

مسـلمان می تواند با احیای آن به روح و معنویت شـب

شایسته روزه دار نیست.

زنده داری و مناجات با خدا بیشتر پی ببرد و بخصوص
اینکه یکی از این شبها مصادف خواهد بود با لیلة القدر

 -01سـعی کنیم حتی االمکان در نماز تراویح شرکت

که اجر عبادت در آن بهتر از عبادت هزار ماه ( 81سال

کنیم در غیر اینصـورت به قیام شـب بپردازیم تا شامل

و  4ماه) است.

فرموده رســول خدا شــویم که می فرماید« :کســی که
رمضان را با ایمان به خدا و برای کسب اجر ،نماز شب

 -11شرکت در نماز عید فطر و شاهد حضور جماعت

به پا داشت گناهان ماقبل او بخشیده می شود».

مســلمان ،خود پایان بخش این موســـم خیر و برکت
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اسـت که تجدید عهدی اسـت میان مسلمان با خدایش
 -04ســعی کنیم در ماه رمضــان از مجالس لغو و لعب

بر ادامه راه عبادت و بندگی و نیز مشــارکت در خیر و

دوری کنیم و اوقات گرانبهای این ماه مبارک را در

خوشی جامعه مسلمان؛ و تبادل تبریک و لبخند مسرت

بازی و ســرگرمیهای بیهوده یا خدای ناکرده در گناه و

از عبادت است.

معصیت از دست ندهیمبلکه با تشکیل جلسه ای قرآنی
به تحســـین قرائت خود بپردازیم یا از عالمی دعوت

آری برادر و خواهر مسلمان

کنیم تا برایمان قرآن را تفسیر نماید یا از احکام رمضان

بیایید ما و شــما هم از جمله آن رســتگارانی باشــیم که

و روزه و عبادات برایمان بگوید که این ایام ،ایام تقرب

رمضــان را با اخالص روزه گرفته و به عفو و گذشــت

و بازگشت به خدا و دین است.

الهی در این ماه خیر و برکت نائل گشــته اندو خود را
از عذاب آخرت نجات داده و مســتحق پاداش بیکران

 -04نیکی به پدر و مادر را از مهمترین واجبات دینی

الهی قرار داده اند .امید اسـت با توفیق حق تعالی چنین

مان بدانیم و سعی کنیم روابطمان را با همه مردم خوب

باشد.

ویــژه نــامــه مــاه
مبـ ارک رمضــان
از کتاب ماه مبارک رمضان؛ شاهراه رستگاری
تهیه و ترتیب :ام جهاد و ام شهید

از این قرائن وبســـیاری جهات دیگر واضـــح می شـــود که
در ضمن روح وروان از خالی شده معده استفاده کرده غذای

اختالفاتی که در روزه بعضــی از اقوام پیشــین بوده ســبب آن

مورد عالقه خود را درمی یابند وباز پس از سفری طوالنی در

مسافت طوالنی راه ونه بودن وسائل حمل ونقل سریع بوده نه

گناه ومعصـیت بسـوی ریسمان معصوم الهی بازگشته اعتراف

اختالف مطالع ،بدین معنی که مثالً در شــهری ماه دیده شــده

می کنند که ما بنده ایم ،بنده وبرده پروردگار عالمیان فق .

ومردم شــروع بروزه گرفتن نموده اند اما در شــهر دیگری که
از شهر اول 111کیلو متر فاصله داشته بسبی ،از جمله مه آلود

بنـده خدا وفق بنده او بودن یعنی از عبادت همه دســـت

بودن هوا ،ویا ابری بودن آسمان ویا ویا ...ماه دیده نشده وروز

کشیدن وبسوی او روی آوردن ...مخالف إله منشی بسیاری از

بعد با دیدن ماه ویا با کامل شـدن 11روز شـعبان ،رمضـانشان

هالل ماه مبارک رمضــان بین حقیقت

حکومتها است از اینرو آنها همواره سعی می کنند که در این

شـروع شـده ،بر همین اسـاس عید این دو شـهر نیز با اختالف

وخیال!

عبادت الهی نیز دخالت کرده آنرا زیر قانونهای اســاســی بی

یک روز بر پا می شـــود که این امر اگر چنانچه واقعاً در

اساسشان در آرند.

گذشــته اتفاق افتاده ،هیچ غوغائی را نمی توانســت به پا کند

زیر نگرانی :ابوشهید

چرا که چاره ای جز قبول آن نبود واین اختالف ــــ در طول

با فرو ریخته شــدن پایه های متزلزل خالفت عثمانی آخرین
پرچمی که با نام اســالم در صــحرای وحشــتناک جهالت قرن

بهمین جهت از مسئله اختالف مطالع ـ یعنی اختالف در طلوع

مسـافت گم می شد ،وکسی نمی توانست بر دیگری اعتراض

نوزدهم بر افراشــته شــده بود ،این میراث بزرگ بین فرزندان

ماه وخورشــید ـــــ ســوء اســتفاده کرده آنرا بر زبان علمای

کند.

ناباب اســالم ،یعنی مســلمانانی که با اســالم فرســنگها فاصــله

درباری ،خواسته یا ناخواسته ،مطرح می کنند تا همیشه نانشان

داشتند به طور ناعادالنه تقسیم گشت.

در روغن بماند!

دسـت خون آشـام استعمار نیز در این مسئله دخالت کرده ،از

در حقیقت در فقه اسالمی چیزی بنام «اختالف طلوع وغروب

که ﴿إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾[ .فاطر( .]18 :تنها وتنها

هر چند شـهرکی کشـوری ساخته بر هر سری کالهی با رنگ

ماه وخورشید» مطرح بوده است وپیامبر اسالم نیز فرموده اند:

دانشمندانند که از خداوند می ترسند).

وبوی خاصی نهاده شد.

«صــوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته» .یعنی با دیدن هالل رمضــان

اما امروزه با پیشرفت علم بشری ـ که این خود یکی از راههای
خداشـناسـی است وخداوند متعال با تأکید فراوان می فرمایند

روزه بگیرید وبا دیدن هالل شوال افطار کنید.

پس دانش راهی است برای دریافتن قدرت الهی وعلم همیشه
وهمواره در خدمت تعالیم الهی بوده اســت .انســان توانســته

از آنروز هیمنه ســـیاســـی با نظام وحکومت الهی قهر کرده
خودش را بســوی نظامهای بی نظام غربی ســوق داد که نهایتا

این تنها راه دریافتن ماه مبارک رمضـــان بوده وهســـت .اما

اســت که از نظام گردش زمین وخورشــید وماه بطور کلی

این کشـــورهای بی قانون جهان ســـوم ،پدیده آن حرکت

همانطور که واضح وروشن است سخن پیامبر گرامی اسالم -

باخبر شده واز بسیاری از ریزه کاریهای آن مطلّع گردد ،واگر

پوشـیده و پوسیده قدیم که نه خدای را پیششان ارزشی است

صـلى اهلل علیه وسلم -موجه بهمه امت اسالمی است پس اگر

مـا توجـه کنیم در خواهیم یـافت که همه جهان اســـالم ـ

ونه انسان را ،بوجود آمدند.

چنانچه چند نفر از این امت در جایی از کره زمین هالل ماه

کشورهای اسالمی ــ در یک شب با هم مشترکند ـ واختالف

مبارک رمضان را دیدند روزه بر همه امت واجب می شود ،نه

طلوع وغروب بیش از چند ساعت نیست ــــ واین بدین معنی

بار دیگر قرآن بزندان رفت واســالم در زیر چکمه های بچه

اینکه ما طبق نظام امروزی اوامر پیامبر اســالم را تأویل کنیم

اســت که همه ما در مســیرگردش «یک ماه» قرار می گیریم ـ

های عاق شـده اش در سـلولهای تاریک ووحشـتناک به جیغ

وبگوئیم که ایشــان اهل هر کشــوری را جداگانه امر فرموده

یعنی همان هاللی که در یمن قبل از چند ســاعت دیده شــده

وفریاد در آمد.

اند ،چرا که:

بعد از چند سـاعتی در شـهر ما ودر کشور ما می بایستی دیده

امروزه شـاهدان عینی این همه وحشیگری وبی خدایی هستیم

اوالً :وجود این کشــورها ومرزهای آنها طبق نظام ســیاســی

هیچ عذری وبهانه ای نیست ومی بایستی بنابر سخن برادرانمان

که فردا در میدان محشر شهادت خواهیم داد وبا پرده کشیدن

معینی اســـت که روز بروزتغییر می کند در حالی که نظام

روزه گیریم چرا که امت اسالمی یک جسد هماهنگ است.

از اینهمه ظلم وســتم رســوایی ظالمان وســتمگران را شــاهد

اسالم واحکام الهی ثابت است ـــ مگر در موارد برخی احکام

خواهیم شد.

اجتهادی ـ که اجتهاد نیز در دایره نص ثابت انجام می گیرد.

از آنجا که روح دین وخدا پرســتی در ســینه های این امت

ثانیاً :مناطق مرزی هر کشوری بکشور همسایه نزدیکترند تا به

نیســـت یکی امروز ودیگری فردا وآن دیگر بعد ازدو روز

کاشته شده وبا رگ وخونشان آمیخته شده بود ،هر حکومتی

پایتخت کشـور خود ،مثالً فاصـله مناطق جنوبی با کشـورهای

دیگر رمضانش شروع می شود .واگر امروز رواب سیاسیش با

برای جذب مردم ندای اسالم برآورد وقرآن را در کنار داس

عربی کمتر است تا فاصله شان با پایــــتخت کشور پس بر چه

کشــور فالن هماهنگی می کرد در روزه امســال همســفرش

وچکش ویا صلیب وکرواتش ویا ویا ...قرار داد.

اسـاسـی در دیدن ماه تابع پایتخت خود باشند؟ (شاید دانستن

خواهد شــد وإال مخالفت پیشــه می گیرد( .هالل ســیاســی یا

این نقطه برایت جالب توجه باشــد که فاصــله بین پاکســتان

هالل شـرعی!! بنگر که چرا برخی از سالها روزه ما با عربستان

دین اســالم نیز دینی اســت شــامل که تمامی شــئون زندگی

وایران جاده ای اســت به عرض  4متر وفاصــله بین پاکســتان

سـعودی هماهنگ می شود وسالهای دیگر یک روز به عقب

فردی وزندگی اجتماعی را برای پیروانش ترســیم نموده ،که

وافغانسـتان طنابی به قطر  1سانتی متر (!) ومی بینی که در این

می افتد؟ در ســالهای اتفاق اختالف مطالع کجا رفته بود؟ -

التزام به آن می بایســـتی همه جوانب را بپوشـــاند ،احکام

سـوی طناب وآنسوی اسفالت مردم آدامس نشخوار می کنند

شاید جواب این سؤال در وزارت خارجه نهفته باشد!).

شخصی وفردی فق دور وبر تکه گوشتی که قلب نامیده می

در حالیکه همســایه ها وخویشــانشــان تســبیح بدســت با دهان

شــود می چرخد وپس از آن احکام اجتماعی اســت که این

روزه ذکر خدا می گویند ،وچند پگاهی بعد در اینسوی طناب

وآیا شــرم آور نیســت که در شــهرهای بزرگ دنیا چون لندن

قلب با خدا را با قلبهای دیگر هم خانواده اش می آمیزاند .از

مردم عید را به همدیگر تبریک می گویند در حالیکه در آن

وپاریس مسـلمانان سـه روز نماز عید می گذارند ،سعودیها بر

جمله این عبادات همگانی عبادت روزه است که سالی یکماه

ســو چشــمان برادرانشــان خیره به آســمان در انتظار شــب قدر

طبق عید ســعودی ،ایرانیها بر اســاس عید در ایران ،وترکها

معده ای که همواره زیر رحمت الهی با نظام خاصـی نعمتهای

اســت! ـــــ ســؤال گریه برانگیز اینســت که چرا مســلمانان

همگام با عید ترکیه!.

پروردگارش را می بلعید در این مدت کوتاه کمکی استراحت

عقلهایشان را بکار نمی گیرند؟).

شـود ،واگر عواملی طبیعی ویا ...مانع دیدن ما شد دیگر بر ما

وآیا واقعاً شـــرم آور نیســـت که مثالً در کشـــورهای چون
کشورهای عرب در خلیج که هر کشوری از شهرکی بزرگتر

آورد.

روند .اگر ما بطور مثال ،یک روز قبل از کشور عربستان روزه
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می کند تا بتواند با ادای فرامین پروردگارش شـــکری بجا

روزهای سال چون واگنهای یک قطار بهم چسپیده ،پیش می

با مروری گذرا بر تاریخ اســالمی در می یابیم که بزرگترین

بگیریم پس ما یک روز از آنهایی که بر اساس اعتقاد خویش
دیرتر روزه گرفته اند جلو خواهیم افتاد ،از اینرو احکام حج

چقدر دور اندیش وحکیم بوده است .نمی دانم که چرا ما در

تحولّات تاریخی وبزرگترین برنامه ای دعوی پیامبر اکرم -

ما نیز می بایســتی یک روز جلو بیفتد وقیام در عرفات ما نیز

این مورد بخصوص سخن آن حضرت را زیر پا نهاده وبه رأی

صلى اهلل علیه وسلم -در رمضان صورت گرفته است.

یـک روز جلو می افتـد ،عید قربان ما نیز قبل از عید آنها

ضعیفتر ومخالف با عقل ومنطق وعلم روی می آوریم؟!

خواهد بود واگر چنانچه کشـــوری دیگر بعد از آنها روزه
گرفته باشـد در همه این مسائل یک روز با آنها ودو روز با ما
اختالف خواهد داشت .واضحتر اینکه :روزی که حجاج خانه
مطهر خداوند متعال در عرفات هســتند ونیمی از مســلمانان
جهان بنا به سـنت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم روزه دارند
ما قربانیهایمان را می بایســتی ســر ببریم ،ودر روز دیگر که
حجاج بیت اهلل الحرام قربانی می دهند وروزه اســاســا حرام
است برادرهای دیگر ما در جای دیگری از دنیا دهان به روزه
عرفه دارند!!!
پس همانگونه که روشــن شــد این یک نوع قالعب وبازی
گرفتن احکام اســـت ودر طول تاریخ اســـالم چه در زمان
پیـامبراکرم -صـــلى اهلل علیـه وســـلم -وچه در زمان یاران
آنحضــرت وبعد از آنها همچنین مســئله ای اص ـالً روی نداده
ومطرح نبوده اســت .حال بیا یک لحظه با خود بیندیشــیم که
این اختالف ساختگی چه ها می تواند بر پا کند.
0ـ کره زمین امروز چون یک دهکده کوچکی است که همه
انسـانها می توانند در کوتاهترین وقت وبا ساده ترین روشها با
هم رابطه بر قرار کرده بهم برسـند .در چنین موقعیتی اختالف
در اولین روز رمضان وعید چه معنا دارد؟!
1ــــ در شـهرهای بزرگی که مردم صدها کشور مختلف بنابه
احتیاجات روز مره ورواب گوناگون دور هم جمع شــده اند
وهر یکی در احکام تابع فتوای کشــور خودش اســت برقرار
کرده چند نماز عید در چند روز متوالی چه معنا دارد؟!
آیا اینها همه منافی مفهوم عید واجتماع در نماز و ...نیست؟
وآیا با هماهنگی عبادت روزه تعارض ندارد؟

قرآن کریم راهگشــای هدایت وبرنامه زندگی واســاســنامه

پیشواز بسوی بهار قرآن
چگونه از ماه نزول قرآن استقبال کنیم؟
پروردگار جهانیان می فرمایند﴿ :ش ـَهرُ رَمَض ـَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾( .سوره بقره:
آیه.)085/
ترجمه(:ماه رمضان ماهی است که درآن قرآن نازل شده است
برای هدایت مردم وبا ادله وبراهین آشــکارا وروشــن برای
راهنمائی).
چنین به استقبال رمضان رویم:
· توبه خالصــانه به درگاه احدیت واســتغفار کردن از گناهان
خود.
· آموختن اصول روزه درماه رمضان.
· بااعمال نیکو وصالح واراده راسخ وصادقانه وبا همت بلند به
پیشواز رمضان رویم.
· آمادگی کامل برای رمضــان چرا که لحظه ها وروزهای آن
بسرعت باد سپری می شوند.
· کوشـــش کردن برای حفظ اذکـار ودعـاهـا ومواظبت بر
خصوصیاتی که متعلق به این ماه مبارک است.
· قرآن را برنامه زندگی قرار دهیم وآن را تالوت نموده به
احکام آن عمل نمائیم.
· ماه رمضــان را ماه قرآن قرار دهیم ،قرآن بخوانیم ،بیاموزیم
وبیاموزانیم ،وبسوی قرآن دعوت کنیم.

دولت اســـالمی وحکومت عدل الهی در این ماه مبارک به
بشــریت هدیه داده شــد ﴿شـَهرُ رَمَضـَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾.
ترجمه( :ماه رمضـان ماهی است که قرآن در آن برای هدایت
ورستگاری مردم با أدله روشن برای راهنمائی وجدائی حق از
باطل نازل شده است).
ماه رمضان ماه صداقت زمین وآسمان بود ،پرتو پرنور سعادت
آسمانی بر زمین وزمینیان.
در این ماه بود که زوزه شمشیر در مقابل غرّش ایمان سر خم
کرد وبرای همیشه تاریخ بشریت شاهد وگواه آن شد که آهن
پاره ها را توان مقابله با ایمان نیست!
آری! معرکه بدر...
غزوه بدر که معرکه ثبات اســـالم ودرهم شـــکســـتن کفر
وجهالت بود ثمره رمضان است« ،بدر» در تاریخ اسالمی یعنی
میدان تاریخ ساز ...میدانی که در پهنای آن دو راه بیشتر نبود،
یا پیروزی اسـالم بر کفر که آن بسیار ناممکن نمودار بود ویا
درهم شـکسـتن پایه های ضـعیف مسلمانان وپیروزی جهالت
وظلمت بر نور که میدان معرکه چنین نمایان می کرد.
اما خواســت پروردگار بود که 101مســلمان چوب وچماق
بدسـت بر بیش از هزار مرد جنگی مسـلح به مدرنترین اسلحه
های زمانه خویش سوار بر اسبهای نیرومند جنگی ،غالب آیند
وخورشید تابان ایمان بر تاریکیها پیروز گردد.
در اینجا بر مهمترین غزوه های پیامبر -صـلى اهلل علیه وســلم-
که در طول  01ســال حکومت اســالمی مدینه در زمان پیامبر

پیشـــرفت علم ثابت کرده که این اختالف هیچ گونه دلیلی

رمضان ماه نبرد وکارزار در راه خدا

این یک مسئله علمی ونجومی است نه یک مسئله فقهی که بر

برخی با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان جامه تنبلی وبیهودگی

نداشته وتنها بر أوهام وتنگ نظریها بنا شده است .ودر حقیقت
فتوای قدیم بنا شود.
هر یک از ما اگر قدری با خود بیندیشـــد ومســـئله را بدون
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تعصـــب وجهت گیری فق وفق برای رســـیدن بحقیقت
بنگرد ،در خواهد یافت که این جنجال جز یک تئاتر بی معنا
چیز دیگری نیســت ودر خواهد یافت که امام ابوحنیفه رحمه
اهلل وقتی در فتوایشـان فرمودند که« :اگر چنانچه یک مسلمان
راسـتگو در هر جایی از زمین ماه را ببیند روزه رمضان بر همه
مسلمانان واجب می شود».

بر تن نهاده گمان میبرند که رمضــان یعنی از راســتای زندگی
در آمدن ودر بستر خواب وبیهودگی لمیدن!
اما مسلمان واقعی که درس زندگی را از دانشگاه رسول اکرم
صـــلى اهلل علیه وســـلم -می آموزد همواره درپی دریافتحقائق از آن أسوه رستگاری است.

اکرم -صــلى اهلل علیه وســلم -رخ داد وبر برخی از بارزترین
جنگهای تاریخ اسالمی اشاره می کنیم تا عاشقان زندگی آن
بزرگمرد نبوت به کتابهای سیره وتاریخ اسالم رجوع کرده از
نزدیک نظاره گر واقعیتها وتفاصــیل تاریخی این حقائق زیبا
وشـیرین باشند ،حقائقی که درمؤمنان روح از خود گذشتگی
وفداکاری می دمد.

تـــعـــداد

نتیجه نبرد

فـرمـانـده رشــ ر

ش

نام معرکه

تاریخ نبرد

0

سریه سیف البحر

جمعه /رمضـــان ســـال اول

حمزه فرزند عبدالمطلب

هجری

عموی پیامبر اکرم

1

غزوه بدر کبری

جمعه 07 /رمضان سال دوم

پیامبر اکرم

1

سریه عمیربن العدی

رمضان سال دوم هجری

4

سریه أم قرفه

رمضان سال ششم هجری

5

سریه المیفعه

رمضان سال هفتم هجری

غالب بن عبداهلل

1

غزوه فتح مکه

 /01رمضـــان ســـال هشـــتم

پیامبر اکرم

7

فتح أندلس

فرمانده رش ر

تعداد نیروهای

اسالم

کفر

اسالم

نیروی کفر

أبوجهل

 11مجاهد سواره

 111مرد جنگی

جـنگی صـــورت نگرفــت
ومســـلمــانــان بــه نیروهــای
دشــمن فهماندند که همیشــه
آمادگی مقابله دارند.

أبو جهل

هجری

 101نفر بدون اسلحه

 0111مــــرد

پـیروزی لشـــکر اســـالمی.

وآمادگی

جنگی با اسلحه

مسـلمانان 11شهید دادند در

کامل

حــالیکــه از کــافران  71نفر
بهالکت رسید و 71نفر اسیر
شد وبقیه پا به فرار گذاشتند
عمیر خواهرش را کــه مردم
را بر علیـه مســـلمانان بر می
انگیخت بهالکت رسانید.

ابوبکر صـــدیق یـار غــار

قبیلـه بنو قزاره بـا تبلیغات أم

أم قرفه

قرفه بر کاروان تجارتی زید

پیامبر اکرم

بن حـارثــه حملــه ور شـــده
کــاروان را ربودنــد ،پیــامبر
اکرم گروهی را بــه رهبری
ابوبکر صـــدیق برای نجات
کاروان فرستادند که در این
درگیری ام قرفــه ودخترش
وبرخی دیگر بــه اســــارت
مسلمانان در آمده ،بقیه فرار
کردند.
درگـیری بین مســـلمــانــان
ومردم میفعـه که در ضـــمن
تـحــالف بــا یهودیــان خیبر
بودند صورت پذیرفت.
مکه به وســیله مســلمانان فتح

قریش مکه

شد در این حادثه تاریخ ساز

هجری

فق دو تن از مســـلمــانــان
شـــهیـد شـــدنـد و 01نفر از
مشــرکان بهالکت رســیدند
وشــهر در دســت مســلمانان
افتاد.

 18رمضان /سال  11هجری

طارق بن زیاد

اسپانیا دروازه اروپا به سیطره

لوزریق

لشــــکــر اســــالم در آمــد
ونیروهای اســالمی توانســتند

( اسپانیای امروزی)

پـس ازآن ســـینــه دریــا را
شـــکافته تا فرانســـه به پیش
روند.

1

جنگ عین جالوت

رمضان471هـ

مرد جنگی

چشـــم گیری خورد وپــا بــه
فرار گذاشت.

روز جمعه  /05رمضان158

ســــلــطــان قــطــز ( نــوه

مغولیان وحشـــی که ســـالها

هـ

خوارزمشــاه ،خواهر زاده

دنیای اسالم را در زیر تاخت

ســـلـطــان جالل الــدین
خوارزمی)

وتــاز خـود بــه تــاراج برده
بــودنــد ،بــغــداد ودمشــــق
پــایتختهــای جهــان اســـالم
جوالنگاه اسبان چنگیز خان
مغول شــــده بود در جنــگ
نـابرابرانه عین جالوت پوزیه
شـــان برای همیشـــه به زمین
مالیده شـد وکمر شان درهم
شکست.
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8

جنگ زالقه

روز جــــمــــعــــه /15

یوسف بن تاشقین

بیش از  81هزار

لشــکر مســیحیان شــکســت

فضائل روزه
خداوند متعال برای روزه اجر وپاداش بسـیار بزرگ وبخشش
زیادی قرار داده اســت همانطور که در ســوره احزاب آیه 15
می فرمایند ...﴿ :وَالص ـئائِمِینَ وَالص ـئائِمَاتِ﴾ ودر دنباله آیه می
فرمایند﴿ :أَعَدئ اللَّهُ لَهُم مئغْفِرَةً وَأَجراً عَظِیماً﴾.
ترجمه« :زنان ومردان روزه دار ...برای همه آنها خداوند متعال
مغفرت وپاداش بسیار بزرگی مهیا ساخته است».
رســول اهلل -صــلى اهلل علیه وســلم -می فرمایند« :ما من عبد
یصــوم یوماً فی ســبیل اهلل إال باعد اهلل بذلک وجهه عن النار
سبعین خریفاً».
فرموده رســول اکرم -صــلى اهلل علیه وســلم -اســت که( :هر
کســی که فق بخاطر خداوند روزه می گیرد خداوند آتش
جهنم را از او  71سال دور می سازد).
روزی أبو امامه به نزد پیامبر -صلى اهلل علیه وسلم -آمدند واز
ایشـان سـؤال کردند یا رسـول اهلل مرا از انجام دادن کاری که
باعث داخل شدنم به بهشت می شود با خبر ساز ؟
رسـول اهلل -صلى اهلل علیه وسلم -در جواب فرمودند« :علیک
بالصوم ،فإنه المثل له».
ترجمه( :روزه بگیر ،چرا که اجر وپاداش هیچ چیز مثل آن
نیست).
در حدیث قدســی خداوند متعال می فرمایند« :کل عمل ابن
آدم له إال الصــیام فإنه لی وأنا أجزی به ،والصــیام جنة -أی
وقایة -وإذا کان یوم صوم أحدکم فال یرفث وال یصخب ،فإن
ســابه أحد أوقاتله فلیقل :إنی امرؤ صــائم ،والذی نفس محمد
بیده لخلوف فم الصـــائم أطیب عند اهلل من ریح المســـک،
للصـــائم فرحتان یفرحها؛ فرح إذا أفطر بفطره ،وإذا لقی ربه
فرح بصومه».
(هر کار ابن آدم برای خودش اســت مگر روزه ،که آن برای
من اسـت ومن جزا وپاداشـش را می دهم وروزه سپری است.
پس اگر کســی از شــما خواســت روزه بگیرد فحش ندهد
وخشـمگین نشـود واگر کسی او را ناسزا گفت یا با او درگیر
دعوا ومشاجره شد به او بگوید؛ من شخص روزه داری هستم
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وقســم به کســی که جان محمد در دســت اوســت بوی دهن
روزه دار در نزد خداوند خوشبوتر است از بوی مسک وعنبر).
برای روزه دار دو خوشـــحالی اســـت که روح وروان او را
شاداب می کنند:
0ـ هنگامیکه افطارمی کند بخاطر افطارش خوشحال می شود.
1ــ هنگامیکه پروردگارش را مالقات می کند بخاطرروزه ای
که گرفته بودخوشحال می شود.
اما خوشـحالی روزه دارهنگام افطارش :وقتی اسـت که نفسها
میل دارند بســوی چیزهایی که از آنها منع شــده اند از جمله
خوردنیها ،آشامیدنیها وشهوات نفسانی.

روزه دار برای نزدیک شدن به خداوند شهواتش را ترک می

ترجمه( :دسـتانش را بسـوی آسـمان دراز می کند وزاری می

کند بر طاعت وعبادتش می افزاید وبه طرف او مبادرت می

کند که ای پروردگار من ...ای خدای من ،در حالیکه غذای

ورزد .ودر شــب که خلوتگاه بنده وپروردگارش اســت برمی

حرام خورده ،حرام نوشیده ،حرام پوشیده واز حرام سیر شده،

خیزد واو را تســبیح می گوید .ودر روز به امر پروردگارش

پس چگونه دعایش پذیرفته شود؟!)

آنچه را که او برای روزه دار حرام دانســته را ترک می کند
وبه آن بر نمی گردد مگر به امر پروردگارش.
پس در هر دو صــورت فرمانبردارش اســت وبه همین علت از
روزه گرفتن پی در پی در چند روز بدون طعام نهی کرده
شده است.
پس اگر روزه دار تقرب بسـوی خداوند را خواهان باشد باید
بخورد وبیاشامد وشکر وسپاس پروردگارش را بجای آورد تا
در درگــاه پروردگــارش مورد مغفرت وآمرزش قرار گیرد
وشــاید دعایش مســتجاب شــود همانطور که در حدیث آمده
است« :برای روزه دار هنگام افطارش دعوتی است که رد نمی
شود» ( .دعایی که مستجاب می شود).
اگر کسی در هنگام افطار نیتش بر این باشد که چیزی که می
خورد ومی آشــامد در او نیرو وتوان وانرژی بوجود آورد تا
روز بعد بتواند روزه بگیرد وبتواند طاعت وعبادت کند برای
او اجر وپاداشـی نوشته خواهد شد حتی اگر اوهنگام خواب ـ
چه در شب وچه در روزــــ نیت کند به اینکه بعد از آن برای
انجام طاعات وعبادات الهی نیرو بگیرد ،خواب برایش عبادت
محسوب می شود.
پس در اینصـــورت روزه دار شـــب وروزش عبادت اســـت
ودعایش در هنگام روزه مسـتجاب خواهد شد .وهمچنین در
هنگام افطارش ،پس او در روزه اش روزه دار صــبور یســت
ودر شبش عبادت کننده وشکرگذار.
همانطور که گفته شـده خوشحالی روزه دارهنگام افطارش از
فضــل ورحمت الهی اســت .چرا که خداوند در ســوره یونس
آیه  58می فرمایند:
﴿قـُلْ بِفَضـــْلِ اللـّهِ وَبِرَحمَتـِهِ فَبِذَلِکَ فَلْیَفْرَحُواْ هُوَ خَیرٌ مِّمئا
یَجمَعُونَ﴾.
ترجمه( :ای رسـول من به مردم بگو شـما باید منحصراً بفضل
ورحمت خداوند شادمان شوید که آن بهتر ومفیدتر از ثروتی
است که برای خود اندوخته می کنید).
وشــرط آن اینســت که چیزی که با آن فطار می کند حالل
باشــد واگر بر چیزی که خداوند آن را حرام کرده افطار کرد
خداوند دعایش را اســتجابت نمی کند همانطور که رســول
اکرم -صلى اهلل علیه وسلم -می فرمایند.
«یمد یدیه إلی الســماء :یا رب یارب ،ومطعمه حرام ومشــربه
حرام ،وملبســه حرام ،وغذی بالحرام ،فأنی یســتجاب لذلک».
(بروایت مسلم)

فضیلتهای ماه رمضان و روزه اش
 -0از برتریهایی که ماه رمضـــان بر ماههای دیگر دارد این
اســت که در آن قرآن کتاب جاویدان الهی همراه با دالیل
روشنش بر بشریت نازل شده است.
 -1در آن شــیطانها زندانی می شــوند ودرهای آتش بســته
ودرهای بهشــت باز می گردد ،همانطور که پیامبر -صــلى اهلل
علیه وسلم -می فرمایند« :إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة،
وغلفت أبواب النیران ،وصفدت الشیاطین».
 -1شـب قدردر این ماه اســت وآن نیز از هزار ماه بهتر اســت.
کسی که از آن محروم گردد تو گویی که از همه ماه مبارک
محروم مانده است.
 -4روزه دار در این ماه با روزه اش غفران وآمرزش الهی را
بدســت می آورد همانطور که پیامبر -صــلى اهلل علیه وس ـلم-
می فرمایند« :من صــام رمضــان إیماناً واحتســاباً غفرله ما تقدم
من ذنبه» .ترجمه :کســی که رمضــان را با ایمان خالص روزه
گرفت واجر وپاداشــش را فق از خداوند خواســت ،خداوند
از گناهان پیشین او در می گذرد.
 -5با زنده داشــتن شــبها در طاعت وعبادت پروردگارش به
آمرزش ومغفرت او دسـت می یابد ،همانطور که رسول اهلل -
صلى اهلل علیه وسلم -می فرمایند« :کسی که شب رمضانش را
با ایمان خالص بر پا داشــت وطلب اجر وپاداشــش را فق از
خداوند خواســـت گناهان پیشـــینش بخشـــیده می شـــوند».
وهمچنین در آخر شــبهای رمضــان گناهان روزه دار بخشــیده
می شود.
 -1رســول اهلل -صــلى اهلل علیه وســلم -خبر دادند که خداوند
متعال آزاد ورها می کند بندگان گنه کارش را از آتش در
تمام شبهای ماه مبارک رمضان.
 -7برای روزه دار هنگام افطارش دعایی ســـت که رد نمی
شود.
 -8فرشـتگان برای روزه دار تا وقتی که افطار می کنداستغفار
می کنند.
 -1هر روز بهشـــتش را زینت می دهد ومی فرمایند« :رنج
وسختیها وچیزهای آزار دهنده دور می شوند از بندگان صالح
من وبزودی بسوی من می آیند».
 -01پیامبر -صـــلى اهلل علیه وســـلم -می فرمایند« :عمره در
رمضان مساوی با ثواب حج است».
 -00بوی دهن روزه دار در نزد خداوند متعال خوشبوتر است
از بوی مسک.
 -01خداوند جهنمیان را در تمام شــبهای رمضــان از آتش
جهنم می رهاند.
 -01شیاطین زندانی می شوند.
 -04در ماه مبارک رمضــان درهای بهشــت باز می شــوند
ودرهای آتش دردناک دوزخ بسته می شوند.

الزور والعمل به والجهل ،فلیس هلل حاجة فی أن یدع طعامه

سـوال :چه چیز شـایسته روزه دار است وچه چیز واجب است

وشرابه»( .بروایت بخاری).

برایش که باید آن را انجام دهد؟

تعریف روزه :خودداری کردن از خوردنیها وآشــامیدنیها از

ترجمه( :کســی که از دروغ وزورگویی وکارهای ناشــایســت

جواب :برای روزه دار شــایســته اســت که بیفزاید بر طاعات

طلوع فجر تا غروب خورشید.

وعصـبانیت وآزار واذیت مردم دست نمی کشد خداوند را به

وعباداتش وازخود همه کارهای حرام را دور کند ،ونمازهای

پرهیز ودوری از خورد ونوشـــش هیچ ضـــرورت وحاجتی

پنجگانه را در وقتشان با جماعت بخواند ودروغ وغیبت وگول

نیست).

زدن ومعـامالت ربـا (حرام) وهر کـار وگفتـه ای که انجام

ح م وفوائد روزه ماه مبارک رمضان
حکم:

واین فرض ثابتی است درقرآن کریم و سخنهای پیامبراکرم -

دادنش حرام اســت را ترک کند .همانطور که پیامبر -صــلى

صـلى اهلل علیه وسـلم -اگر کسـی منکر چنین فرضـی شود او
مرتد کافری اســت که باید توبه کرده اقرار به فرض بودنش

 -1و از فوائدش اینسـت که شهوت را ضعیف می کند وصبر

اهلل علیه وسـلم -می فرمایند« :من لم یدع قول الزور والعمل به

نماید وإال کشتنش واجب است.

را زیاد می کند واراده را قوی می کند ،همانطور که رســول

والجهل فلیس هلل حاجة فی أن یدع طعامه وشرابه» ( .به روایت

اهلل -صـــلى اهلل علیه وســـلم -جوانانی را که توانایی ازدواج

البخاری)

باید روزه رمضــان با دیدن حالل ماه یا با اتمام  11روز کامل

ندارند را امر کردند که روزه بگیرند.
ترجمه( :کســی که از دروغ وزورگویی وکارهای ناشــایســت

ماه شـعبان صـورت گیرد ودر اثبات دیدن ماه شـخصی عادل
وراستگو کافی است.
ابن قیم رحمه اهلل می فرماید :روش پیامبر اکرم -صلى اهلل علیه

 -4وازفوائد دیگرش اینســت که مردم را به اتحاد ودوســتی،

وعصـبانیت وآزار واذیت مردم دست نمی کشد خداوند را به

عـدل وعـدالـت ،برابری وایثـار ،فداکاری ،بذل وبخشـــش

پرهیز ودوری از خورد ونوشـــش هیچ ضـــرورت وحاجتی

وکمک کردن به فقرا ومساکین عادت می دهد.

نیست).

وسـلم -بر این بود که ماه مبارک رمضان را با دیدن هالل آن
ماه شـروع می فرمودند ویا با به اثبات رســیدن آن از شــهادت

 -5از فوائده های دیگرش :صـحت وسالمتی انسان وروده ها

انسـانی درست وبا ایمان .که یکبار با شهادت فرزند عمر وبار

واصــالح کردن معده وپاک کردن بدن از چیزهای که باعث

دیگر با شــهادت وگواهی مردی روســتایی که به او اعتماد

ضرربرای بدن انسان می شود است.

کســـی که نزدیکی بســـوی خداوند را می خواهد باید از

داشتند روزه گرفتند .واگر چنانچه هالل رمضان را نمی دیدند
وکسی هم گواهی وشهادت به دیدن آن نمی داد ویا هوا ابری

 -1واز دیگر فوائدش این است که قلب را مشغول به چیزهایی

بود در اینصـورت امر می فرمودند که سـی روز ماه شـعبان را

که او را به ســعادت وخوشــبختی ســوق می دهد می کند واز

تمام کنند سپس روزه ماه مبارک رمضان را شروع کنند.

زشـــتیها وگناهان خالی می کند وبه ذکر وعبادت وتالوت
قرآنش می خواند.

از شـیخ ابن باز سوال شد :در بعضی کشورهای اسالمی مردم
به تقویمها اکتفا می کنند بدون اینکه هالل ماه را ببینند پس
حکم این چیست؟

کند(مجرای که از آن شیطان وارد بدن انسان می شود) ونفس
انسان را آرامش وتسکین می دهد وذهنش را راحت می کند

جواب دادند :رسول اهلل -صلى اهلل علیه وسلم -امر کردند که

ووســـواس وخیال را از او دور می کند وفق او را متوجه

مســـلمانان با دیدن هالل ماه روزه بگیرند وبا دیدنش افطار

پروردگارش می سازد.

کننـد ،واگر هوا ابری بود بر آنها کامل کردن  11روز ماه

احادیث زیادی در این مورد آمده اسـت که همه شـان داللت
می کند بر اینکه دیدن ماه ویا کامل کردن تعداد روزهای ماه
شــعبان در هنگامی که ماه دیده نشــود واجب اســت و بر هر
شـــخصـــی نمی توان اعتماد کرد مگر اینکه انســـانی عادل
وراستگو ومورد اعتماد مردم باشد.

 -0روزه راهی اســت بســوی تقوا وپرهیزکاری همانطور که
خداوند متعال می فرماید:
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ
مِن قَبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ﴾[ .البقرة .]081 :ترجمــه« :ای اهــل

آنست که شما پرهیزکاروبا تقوا شوید».
 -1روزه باعث پاک کردن از تمام چیزهای باطل می شــود
رسول اهلل -صلى اهلل علیه وسلم -می فرمایند« :من لم یدع قول

 -0شـکسـته نفسی؛ سیر بودن شکم انسان ومباشرت با زنان او
 -1خالی کردن قلب از مشغولیتها وفکرهای بیهوده؛
انجام دادن خواهشـهای نفسـانی باعث سنگدلی می شود وبین
بنده وپروردگارش جدای می افکند و این باعث ضعف ایمان
وسوق دادن غفلت بسوی او می گردد.
خالی بودن شــکم از خوردنیها وآشــامیدنیها قلب را نورانی،

راه وروش پیامبر -صـل

اهلل علیه وسلم-

انسان را فروتن ،غرور او را درهم می شکند واو را بسوی ذکر

در رمضان

ویاد خدا رهنمون می سازد.

از امام ابن قیم اسـت که می فرمایند :از سـلوک پیامبر -صلى

روزه مجاری خون را که مجراهای ورود شــیطان هســتند در

اهلل علیه وســلم -این بود که در ماه رمضــان زیاد عبادت می

جسـم انسان تنگ می کند وباعث تسکین وآرامش خاطر در

کردند وجبرئیل علیه السالم به ایشان درس می دادند.

انسـان می شـود ووسـوسه های شیطانی را از او دور می سازد
وهمچنین شـهوت غضب را در چشمش از بین می برد وبرای

وایشـان در ماه رمضـان بهترین مردمان بودند در صدقه دادن،

همین رسـول اهلل -صـلى اهلل علیه وسـلم -روزه را سپری برای

احســان ،نیکی کردن به مردم ،تالوت قرآن ونماز از بهترین

شکستن شهوت نفسانی قرار داده اند.

مردمان بودند ،وذکر واعتکاف وتمام چیزهای که اختصــاص
به ماه مبارک رمضــان داشــت را زیاد انجام می دادند وکارها

پس ای انسان بدان که:

وعبادتهای بسـیار زیادی را به این ماه اختصاص می دادند که

مگر با ترک کردن شــهوتهای نفســانی وچیزهای که خداوند

در ماههای دیگر انجام نمی دادند.

در همه حال حرام دانســته مانند دروغ ،ظلم ،تجاوزکردن بر
مردم در خونها ،مالها وناموســهایشــان نمی توانی به خداوند

ایمان بر شـما هم روزه داشتن فرض گردید چنانکه بر ملّتهای
پیشــین وامّتهای گذشــته فرض شــده بود واین دســتور برای

فوائد:

چه چیز برای روزه دار شـایسته وچه چیز
واجب است؟

نزدیک شوی.
چرا که در این مورد پیامبر -صلى اهلل علیه وسلم-می فرمایند:
«کسی که از دروغ وزورگویی وکارهای ناشایست وعصبانیت

صفحه11

فوائد روزه

خوردنیها ،آشامیدنیها واز شهوات دوری کند.

را از خداوند غافل می کند.

 -7واز فوائد دیگر آن اســـت که مجرای خون را تنگ می

شعبان واجب می شود.

روزه وتربیت نفس

وآزار واذیت مردم دســـت نمی کشـــد خداوند را به پرهیز

ندهد حتی اگر کسـی به او حرف ناروای گفت یا با او درگیر

ودوری از خورد ونوشش هیچ ضرورت وحاجتی نیست».

شد بگوید من شخص روزه داری هستم».

وشــافعیها وداود ظاهری وســفیان ثوری وابن مبارک بر این
رأیند.

 -4با خرما افطار کند اگر نیافت با آب افطارش را شروع کند.
جابرعلیه الســالم گفت :اگر روزه گرفتی نه تنها دهنت بلکه

 -5وقتی که روزه اســت به چیزی که دوســت دارد دعا کند

· امام مالک عدد تراویح را به 11رکعت بدون وتر می رساند.

همراه آن گوش ،چشم وزبانت را از دروغ وحرامها مبرا ساز،

چرا که دعای روزه دار رد نمی شود.

واز همسایه آزاری نیز دوری کن وسعی کن که وقار ومتانت

 -1پر خوری نکردن در افطار وســحر واکتفا کردن به اندازه

· امام ابن حبان می گویند که تراویح اول  00رکعت با قرائتی

داشـته باشی در روزی که روزه ای ،وبین روزی که روزه ای

ای که بدن احتیاج دارد.

طوالنی بود ســپس چون مردم احســاس خســتگی می کردند

وروزی که روزه نیستی فرق مگذار.

 -7صدقه زیاد دادن وبه بینوایان غذا دادن چرا که رسول اهلل -

آنرا به  11رکعت با قرائت متوسـ رسـاندند سپس آنرا به 11

صـلى اهلل علیه وسـلم -در رمضـان سـخاوتمند ترین وبخشنده

رکعت با قرائت کوتاه رساندند تا برایشان راحتر باشد.

بدرســتی که نزدیکی بســـوی خداوند متعال با ترک کردن

ترین مرد درخوبی بودند.

کارهای مباح حاصــل نمی شــود مگر بعد از دوری وترک

 -8تالوت قرآن وتحقیق وپژوهش همانطور که جبرئیل قرآن

· با توجه به روایتهای صــحیحی که بدان دســت یافتیم در می

کردن حرامها.

را درماه رمضــان به پیامبر -صــلى اهلل علیه وســلم -درس می

یابیم که تراویح فرض نبوده وانســان در ادای آن آزادانه می

دادند.

توانـد اجتهاد کند وما در جمع بین حدیثهای وارده به این

پس کسی که مرتکب کار حرامی شد وبعد از آن خواست با

 -1خواندن نماز تراویح در مســجدها وبه اتمام رســاندن نماز

نتیجه رسیده ایم که:

ترک کردن کارهای مباح به خداوند نزدیک شود مثل کسی

همراه امام.

که فرائض را تر ک می کند ومی خواهد با نوافل به خداوند

 -01فزودن بر عبادت در  01روز آخر ماه مبارک رمضــان

نزدیکی جوید.

(شبهای لیلة القدر).

اوالً :سنت ادای تراویح  8رکعت است .پس نباید بر کسی که
 8رکعت ادا می کند خرده گرفت یا او را تحقیر کرد.

 -00اعتکاف در  01روز آخر از رمضان.
البته چنین کسی روزه اش از نظر جمهورعلماء جائز است وبه
اینکه دوباره روزه بگیرد،امر نمی شود.
درمسند امام احمد است که:
روزی دو زن در زمان پیامبر اکرم -صــلى اهلل علیه وســلم-
روزه گرفتند ونزدیک بود که از تشــنگی بمیرند .بمردم این
موضـوع را به پیامبر -صلى اهلل علیه وسلم -رساندند اما ایشان
اهتمام ندادند .ســپس دوباره به اطالع ایشــان رســاندند این بار
پیامبر -صــلى اهلل علیه وســلم-آنها را خواســت وبه آنها گفت
که اسـتفراغ کنند آنها چرک وخون وگوشتهای جویده شده
را استفراغ کردند.
رســـول اهلل -صـــلى اهلل علیه وســـلم -فرمودند :این دو زن
ازچیزهای که خداوند حالل کرده بود روزه گرفتند واما با
چیزی کـه خداوند برایشـــان حرام کرده بود افطار کردند.
(باغیبت کردن خود را از پاداش روزه محروم ســاختند روزه
شان را باطل کردند).

ثانیاً :در صـــورت ادای  11ویا  11رکعت  8رکعت ســـنت

نماز تراویح
قیام شــب در رمضــان قیامی اســت که با جماعت خوانده می
شود و وقتش بعد از عشاء شروع شده تا طلوع فجر ادامه دارد،
ورسـول اهلل -صـلى اهلل علیه وســلم -به نماز در شــب رمضــان
رغبـت زیـادی داشـــتند ،همانطور که می فرمایند« :من قام
رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».
«کسی که قیام کرد در رمضان با ایمان خالص وامید پاداش از
پروردگارش گناهان پیشینش بخشیده می شوند».
در مورد تعداد رکعتهای نماز تراویح اختالفاتی در بین مردم
بروز کرده که متأسـفانه جهل وتعصــب برخی را بر آن داشــته
که در مســجد که خانه خداســت روی هم بپرند ویا برروی
یکدیگر صدایشان را بلند کنند.
باید دانست که اساساً نماز تراویح سنت است وترک آن گناه

آداب روزه وسنت هایش

نیســـت .ترک آن باعث محرومیت از اجر وپاداش طاعت
وعبادت قیام اللیل همراه با محرومیت از ثواب وپاداش عمل

صفحه 12

در روزه چیزهای هســت که واجب اند وچیزهای اســت که

کردن به ســنت پیامبر اکرم -صــلى اهلل علیه وســلم -اســت .

مستحب اند:

واتحاد مسـلمانان واجب وفرض است پس نباید ما بخاطر بجا

 -0حرص؛ حرص وطمع در خوردن ســحری وتأخیر کردن

آوردن سنتی فرض وواجب الهی را زیر پا نهیم.

در آن تا جزء آخر از شــب ،تا نزدیکی طلوع فجر ،چرا که
پیامبر اکرم -صـلى اهلل علیه وسلم -فرمودند« :سحری بخورید

· روایتهایی که به پیامبر اکرم -صلى اهلل علیه وسلم -می رسند

چرا که در سحری برکت است».

بر این اشـاره داردند که پیامبر خدا -صـلى اهلل علیه وسلم -بر

 -1تعجیل؛ عجله کردن در افطار هنگامیکه خورشــید غروب

قیـام الیـل تـأکید فراوان می کردند وهمچنین اشـــاره های

می کند همانطور که پیامبر -صلى اهلل علیه وسلم -می فرمایند:

صـریحی اسـت که ایشـان هشت رکعت نماز تراویح همراه با

«تا روزی که مردم در خوردن افطار عجله کرده ،افطار را به

سه رکعت نماز وتر می گذاردند .یعنی در مجموع  00رکعت.

تأخیر نیندازند در آنها خیر ونیکیهایی بسیاری است».
 -1دوری کردن از دشنام دادن وسخنهای دروغ وناسزا وناروا

· در روایات صحیحه نیز آمده که مردم در زمان حضرت عمر

وهمه کارهای حرام دیگر همانطور که پیامبر -صــلى اهلل علیه

وعثمان وعلی رضـــی اهلل عنهم بیســت ( )11رکعت تراویح

وسلم -می فرمایند« :اگر روزی کسی از شما روزه بود دشنام

بجای می گذاردند که بیشترین فقهاء از جمله حنفیها وحنبلیها

مؤکده بوده ورکعتهای بعدی از جمله نوافل اســت که نمی
توان ادای آنرا بدعت شــمرد وبر کســانی که آنرا بصــورت
فردی ویا جماعت ادا می کنند خرده گرفت .چرا که صــحابه
پیامبر اکرم -صلى اهلل علیه وسلم -آنرا أدا کرده اند.
رمضان ماه عبادت وطاعت است ومی بایستی که دستها را باال
زد وهمتها را بکار گرفت وتا در توان اســـت نهایت بندگی
وبرده گی را در دربار الهی چه با انجام فرایض وواجبات ویا
سنتها وچه با نوافل ثابت نمود .واختالف انگیزی ومشاجره در
مساجد بدعت وگناه است ،نه نمازگزاردن وطاعت پروردگار!
ومی بایســتی مردم را بحال خود رها کرد تا هر چه می توانند
وبهر صــورتی که قناعت دارند ودر روایات هم ثابت اســت
پروردگارشان را عبادت کنند نه اینکه مطابق فکر واندیشه ویا
فهم من ویا شما باشند.
در اینجا الزم می بینیم که برادران وخواهران خویش را به
فراگیری احکام دین مبین اســـالم دعوت دهیم چه که همه
اختالفات ومشاجرات ریشه در جهل ونادانی وتعصب دارد.
بیشـــتر امامان در هنگام نماز تراویح به نماز گزاران چندان
توجهی نمی کننـد ونمـاز را طوالنی می خوانند واین کار
اشتباهی است چرا که امام فق برای خودش نماز نمی خواند
بلکه هم برای خودش وهم برای دیگران می خواند.
الزم اسـت که برنماز تراویح احترام زیادی گذاشته شود ودر
شــبهای رمضــان وقت خود را به اینکه از مســجدی به مســجد
دیگری برود ضایع نکرد واگر ادای نماز با امام کرد سعی کند
که تا آخرش را بجا آورد.
همچنین نماز تراویح با حضـور زنان در مسجد اشکالی ندارد
البته به شــرطی که از فتنه وآشــوب در امان باشــند وزنان با
حجاب وبدون تبرج وخود آرائی وبوی خوش به مســـجد
بروند.

( )4آن شب ،تا طلوع سپیده دم ،شب سالمت ورحمت ودرود

ده روز آخر ماه رمضان
در صحیح بخاری ومسلم آمده است که حضرت عائشه رضی
اهلل عنها فرمودند :رسـول اهلل -صلى اهلل علیه وسلم -هنگامیکه
 01روز آخر رمضــان می شــد زیاد عبادت می کردند وشــبها
بیدار بودند وخانواده اش را نیز بیدارمی کردند.
در روایت مسلم آمده است که حضرت عائشه رضی اهلل عنها
می فرمودند :رسـول اهلل -صـلى اهلل علیه وسلم -همیشه سخت
در طـاعـت وعبـادت غرق بودنـد ودر رمضـــان وبرطاعت
وعباداتش بیش از روزهای دیگر می افزوند.
حافظ ابن رجب گفت که رسـول اهلل -صـلى اهلل علیه وسـلم-
 01روز آخر رمضان را اختصاص می دادند به کارهای که در
ماههای قبل انجام نداده اند.
0ـ شب بیداری ،منظور از آن اینست که در تمام شب مشغول
به عبادت بودند.
1ـ پیامبر -صلى اهلل علیه وسلم -بیدار می کردند خانواده یشان
را برای نماز در ده شب آخر رمضان اما در شبهای دیگر نه.
1ــــ رســول اهلل -صــلى اهلل علیه وســلم -در شــبهای قدر زیاد
عبادت می کردند.
4ـ اعتکاف.

اعت اف
در صحیح بخاری ومسلم آمده است عائشه رضی اهلل عنها می
فرمودند پیامبر -صــلى اهلل علیه وســلم -در  01روز آخر از
رمضان در اعتکاف می نشستند.
خود را با مناجات وذکر ودعا مشـغول می ساختند وخود را با
مردم مشغول نمی ساختند ودر خلوت اعتکاف می گرفتند.
معتکف کسـی اسـت که خودش را تمام وقت مشغول طاعت
وعبادت می کند واز کارهای که قبالً به آن مشـــغول بوده

· زبانت را از غیبت کردن ،تهمت زدن ،ســخن جینی کردن
ودیگر سخنان زشت بر حذر دار وجز سخن خیر چیز دیگری
بر زبانت جاری مساز.
· فق خداوند گریه وزاری را زیاد کن وشــوخی وخنده زیاد

هزار شــب یعنی با  81ســال و4ماه رســول اهلل -صــلى اهلل علیه

را ترک کن وســـعی کن که در تمام اوقات زندگیت این

وســـلم -فرمودند« :کســـی که شـــب قدررا با ایمان خالص

خصوصیات را داشته باشی.

وگناهان پیشینش بخشیده می شوند».

· حق برادران مســلمانت را بجا آور وبا آنها آنگونه که اســالم

قیـام الیـل یعنی بیـدار بودن وطـاعت وعبادت کردن ونماز

از تو خواســته رفتار کن یعنی آنهارا بشــناس وبه آنهامحبت

وقرآن خواندن وبه ذکر ودعا واســـتغفارمشـــغول بودن واز

کن ،وبه آنها خدمت وکمک کن.

خداوند متعال طلب مغفرت وآمرزش طلبیدن است.

چرا که خداوند متعال می فرمایند﴿ :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾.

از عائشـه رضـی اهلل عنها است می فرمودند که گفتم یا رسول

ترجمه« :همانا مؤمنان با هم برادرند».

اهلل اگر دیدم ودانسـتم که شـب لیلة القدر فرا رسیده است چه
دعائی را بگوئیم؟

حکم اعتکاف وشرطهایش
س :آیا اعتکاف در ماه رمضــان ســنت موکده اســت و چه

فرمودند «قولی :اللهم إنک عفو تحب العفو فاعف عنی».

شرطهای دارد؟

بگو خداوندا بدرســتی که تو بخشــاینده مهربانی ودوســتدار
بخششی ،پس ببخای مرا.

ج :اعتکاف در رمضـان سـنتی است که پیامبر -صلى اهلل علیه
وســلم -آن را در حیاتش ایشــان وهمچنین همســرانشــان در

ابن رجب می گوید :به طلب بخشــش کردن در لیلة القدر به

مسجد به اعتکاف می نشستند.

همراه ســعی وتالش خالصــانه به درگاه خداوند در ده شــب
آخر رمضان امر شده است.

اعتکاف الزم اســت به صــورت شــرعیش انجام بگیرد والزم
اســت انســان مســجدی را برای طاعت خداوند پاک ومتعال

چرا افراد صالح وبا تقوا بسیار عبادت وطلب بخشش می کنند

انتخـاب کنـد طوری که خود را ازدنیا دور کند وبه انواع

اما با این حال بر می گردند به گناهان قبلی شــان وفکر می

عبادت مانند ذکر خدا ،نماز ،صــدقه دادن و ...مشــغول شــود

کنند وباز از خداوند طلب بخشش می کنند.

همانطور که رسـول اهلل -صـلى اهلل علیه وسـلم -با رغبت زیاد
در این روزهای عبادت می کردند در اعتکاف می نشستند.
معتکف با ید از کارهای دنیا وخرید دوری گزیند ،وفروش
نکند ،از مسجد بیرون نرود ،جنازه را همراهی نکند ،به دیدار
مریضــی نرود ولی اگر فردی از خانواده اش به دیدنش آمد
صـــحبت کردن با او اشـــکالی ندارد ،همانطور که در ایام
اعتکاف پیامبر -صــلى اهلل علیه وســـلم -معتکف بودند وأم
المؤمنین صفیه به دیدنشان رفتند با ایشان صحبت کردند.

آور وآن را در اول وقت با جماعت ادا کن چرا که قیمت تو
به انجام دادن کارهای صالح وفرضها به بهترین وجه است.
· خود را به تالوت قرآن وتدبر وتفکر در آن مشغول ساز چرا
که آن همانند یاری اســت که اگر با او باشــی تو را در تمام
زندگیت هرگز تنها نمی گذارد.
· شــبهای اعتکاف بیدار بمان ودر آن قیام اللیل را بجای آور
واز خداوند عزوجل طلب اســـتغفار کن چرا که این شـــبها
همانند دیگر شـبها نیسـت وآن را چون شـبهای دیگر به صبح
مرسان.

درجه های روزه داران
ابن رجب می گوید :روزه داران بر دو طبقه تقسیم می شوند:
0ــــ اولینشان کسی است که خوردن وآشامیدن وشهوتش را
بخاطر خداوند متعال ترک می کند وعوضش را در بهشت از
خداوند می خواهد ومثال چنین شـخصی همانند تاجری است
که با خداوند متعال معامله می کند ،وخداوند متعال کار نیک

ریلة ارقدر

کسی را ضایع نمی کند.

قال اهلل تعالی﴿ :إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیلَةِ الْقَدرِ * وَمَا أَدرَاکَ مَا لَیلَةُ

1ــــ طبقه دوم کسی است که دردنیا بخاطر خداوند روزه می

الْقَدرِ * لَیلَةُ الْقَدرِ خَیرٌ مِّنْ أَلْفِ ش ـَهرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ

گیرد خودش را از گناهها وشــکمش را از خوردنیها دور نگه

فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن کُلِّ أَمرٍ * ســَلَام هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجرِ﴾.

می دارد وهمیشــه آخرت را بیاد می آورد واز زیبایهای دنیا

[سورة القدر].

دوری کرده ،آنها را برای آخرت ترک می کند.

ترجمه :ما قرآن را در شــب با ارزش «لیله القدر» فرو فرســتاده
ایم )0( ..تو چه می دانی شـــب قدر چه اندازه بزرگ وبا
عظمت اســـت؟! ( )1شــب قدر از هزار ماه بهتر اســـت ()1
فرشـتگان وجبرئیل در آن شـب با اجازه پروردگارشان ،پیاپی
میآیند برای هر گونه کاری که خداوند بدان دستور داده باشد

رمضان ماه قرآن
ماه رمضان یعنی ماه نزول قرآن ،واختصاص داده شده است به
ماه قرآن همانطور که خداونند متعال در ســوره بقره آیه 085
می فرمایند:

صفحه13

· نمازت را به بهترین وجه با خشـوع وفروتنی وخضـوع بجای

عبادت در این ماه وبیدار بودن به خاطر طاعت وعبادت ونماز
وقرآن خواندن وذکر گفتن ودعا کردن برابر اســت با عبادت

دوری می کند .
ای برادر وخواهر معتکف:

است بر مؤمنان (.)5

﴿شَهرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ﴾.

بزرگی در نزد خـداونـد متعـال مانند اجرحج وعمره کامل

مسجد رود ونباید که نمازگزاران را با بچه هایش اذیت وآزار

ترجمه« :ماه رمضــان ماهی اســت که در آن قرآن مجید نازل

خواهی داشت.

رساند.

· ســعی کن همه نمازهای ســنت مؤکده را بجای آوری دو

· رمضــان فرصــتی اســت برای تســکین نفس وپاک کردنت

در صحیح بخاری ومسلم آمده است که ابن عباس می گویند:

رکعت آن قبل از صبح و 4رکعت قبل از ظهر و 1رکعت بعد

وبـدان کـه پروردگـار بقیـه رمضـــان همـان خــدای مــاهها

«رسول اهلل -صلى اهلل علیه وسلم -از بهترین مردم هست و واز

از آن و  1رکعت بعد از مغرب و 1رکعت بعد از عشـــاء

وروزهاست پس فق بنده رمضان مباش.

بهترین بودند در رمضــان هنگامیکه دیدار می کردند جبرئیل

همانطور که رســـول اهلل -صـــلى اهلل علیه وســـلم -فرمودند

را ودرس می دادند قرآن را به ایشان پس رسول اهلل -صلى اهلل

اگرمســلمانی هر روز  01رکعت ســنت را برای خداوند متعال

· ســعی کن وقتت را در خواب وتنبلی ویا با نشــســتن جلوی

علیه وسلم -هنگامیکه جبرئیل دیدارش می کرد بهترین بودند

انجام دهد خداوند در بهشت قصری برایش مهیّا می سازد.

تلویزیون ضـایع نکنی وسعی کن حداکثر استفاده را ازعبادت

شده است».

کردن در این ماه ببری.

درخوبی از باد وزنده».
· رمضــان فرصــت بســیار بزرگی اســـت که آن را غنیمت
این حدیث بر دوستی تدریس قرآن در رمضان وجمع اجتماع

بشـماری ،خیلی از مردم در سالهای گذشته با ما روزه گرفتند

· سـعی کن در شــب لیلة القدر مانند ام المؤمنین اسـوه ونمونه

مردم به خاطر آن وقرآن خواندن بیشــتر شــخص حاف قرآن

ولی اآلن در بین ما نیســتند ودر زیر خاک بســر می برند ویا

باشی ،کسی که در شب لیلة القدر بسیار عبادت می کرد ومی

برای مردم واین دلیلی اســت از عالقه بیشــتر از خواندن قرآن

اینکه بدرجه عجز وناتوانی رســیده اند که نمی توانند روزه

گفت؛ هنگامیکه از پیامبر خدا -صــلى اهلل علیه وســلم -در

در ماه رمضان.

بگیرند پس سعی کن اعمال صالح انجام بدهی وبدان که اگر

مورد دعای شـب لیلة القدر سـوال کردم ایشان فرمودند بگو:

یاور رمضان باشی واو را به دوستی برگزینی خداوند نیز تو را

«اللهم إنک عفو تحب العفو فاعفُ عنی» .بار الها تو بخشاینده

به دوســتی بر می گزیند وصــحت وســالمتی بدســت خواهی

ای وبخشش را دوست داری پس مرا ببخش.

رمضان ماه بخشش وسخاوت
پیامبر اکرم -صلى اهلل علیه وسلم -در ماه رمضان بیش از پیش
به عبادت وطاعت مشـــغول می شـــدند وبیش از همیشـــه
سـخاوتمند وکریم وبخشـاینده می گشتند که این خود اشاره
ایست به:
 -0دو برابر شدن اجر وپاداش اعمال در رمضان.
 -1تشــویق کردن روزه داران ،نمازگزاران وذکر کنندگان به
بطشــتر عبادت وطاعت کردن که خود اجر وپاداشــی مانند
انجام دادن آن کارهای نیک دارد.
 -1جزا وپاداش بسـتگی به کاری دارد که شـخصی انجام می
دهد وبه نیتی که برایش آن کار را انجام داده ،وکســی که بر
بندگان خدا بذل وبخشــش کند خداوند متعال نیز او را مورد
بذل وبخشش خود قرار می دهد.
 -4یکی از راههای ورود به بهشـت زیاد روزه گرفتن وصدقه
دادن اســت که باعث بخشــش گناهان ودوری از جهنم می
شود.
 -5صـدقه باعث می شـود که اگر نقص وخللی در روزه بنده
باشــد آن را وبهمین خاطر برهر شــخص واجب اســت که در
آخر رمضــان زکات فطرش را بپردازد تا که شــاید با قیمانده
کوتاهیها وگناهانش پاک گردند.

آورد که آن خود نعمت بسیار بزرگی است پس در همه حال
شکرگذار خداوند متعال باش.

· سعی کن قبل از نماز عید زکات فطرت را بدهی چرا که آن
گناهان روزه دار را پاک کرده ،وغذا وطعامی اســـت برای

· همه نیرو توانت را در راه خواندن وفهمیدن قرآن بگذار ودر

گرسنه فقیر ودرمانده محتاج.

هر روز از رمضــان با خواندن قرآن ســعی کن برای خودت
توشـــه ای ذخیره کنی و درهنگامی که منزل را مشـــغول به

· از خـداونـد متعـال خواهان آن باش که روزه ها ونمازها

کاری هســتی به قرآن گوش فرا ده بده چرا که رمضــان ماه

وکارهای نیکویت را مورد قبول درگاهش قرار دهد واز اینکه

قرآن است.

در این ماه بخشــش وغفران از گنه کاران باشــی دوری کن.
چرا که چقدر از روزه دارانند که از روزه شــان جز تشــنگی

· ســعی کن از رها یافتگان از آتش هولناک جهنم ورحمت

وگرســنگی هیچ بهره ای نبرده اند وچقدراز نماز گزارانند که

شدگان الهی باشی چرا که رمضان ماه بخشش است وخداوند

چیزی جزء مگر خستگی آیدشان نمی شود.

متعال رمضان را ماه رهایی از آتش جهنم قرار داده است.
· از اینکه ازنافرمانی خداوند کنی ،بخصوص درماه رمضان بر
· بدان که سخن زشت از اجر وپاداش روزه دار می کاهد پس

حذر باش ،چرا که همانطور که طاعت وعبادت اجر بزرگی

زبـانت را ،حداقل در این ماه ،از کالم حرام چون؛ غیبت،

در رمضان دارد گناه ومعصیت را سزای بزرگی است.

دروغ و ســـخن چینی حفظ کن واز اعمال ورفتار جاهالن
کناره گیری کن وهمیشــه این ســخن پیامبر -صــلى اهلل علیه

· واگر در رمضـان حیض شـدی ناراحت مشو چرا که این امر

وســلم -را آویزه گوشــت ســاز که می فرمایند ...« :فإن ســابه

برای دختران آدم قرار داده شده است ودراین روزها با اعمال

أحد أو قاتله فلیقل :إنی صـائم  ،إنی صائم» .پس اگر کسی به

صالح دیگر از خداوند طلب اجر وپاداش را خواهان باش چرا

تو حرف زشـتی ویا قصد جمال ودرگیری با تو را داشت بدو

که این روزها ،روزههای مبارکی است.

بگو من روزه دارم من روزه دارم.
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· در ماه رمضـان از آنچه که خداوند به توارزانی داشـته بسیار
صــدقه بده ،همانطور که پیامبر -صــلى اهلل علیه وســلم -زیاد

چند نصیحت
تو که می خواهی از بهترینها باشی ودر قیامت تاج سعادت بر
سرت نهند بدین چند اندرز ما گوش فرا ده؛

صـدقه می دادند تا جایی که دســت سـخاوتشــان از باد وزنده
پیش می گرفت.
· ماه رمضان ماه دعا است ودرآن درهای بهشت باز می شوند
ودرهای جهنم بسـته وشـیطان در زنجیر اسارت برده می شود

· در ادا کردن نمازت در سر وقتش بسیار مواظب باش.

سعی کن در این ماه از دعا گویان وعاجزان درگاه الهی باشی.

· سـعی کن ذکرهای نماز ودعاهای صـبح وعصر را همیشه بر

· رمضــان ماه عبادت اســت پس ســعی کن نمازت را ادا کنی

زبانت جاری ســازی وبدان که اگر بعد از نماز صــبح تا طلوع
خورشید در جایت نشسته ذکر به ذکر خدا مشغول شدی وبعد
از آن دو رکعت نماز اشراق (ضحی) را خواندی اجر وپاداش

واگر خواهری خواست در مسجد نمازش را بجا آورد باید را
با پوشــش وحجاب کامل وخوب وبدون بوی خوش بطرف

عمره در ماه مبارک رمضان
برادر وخواهر مسلمانم!
عمره در رمضان ثواب بزرگی دارد همانطور که پیامبر -صلى
اهلل علیه وسـلم -می فرمایند« :عمره در رمضـان مساوی با حج
است» ودر روایتی دیگر فرمودند« :برابر با حجی است با من».
وبدان که:

نماز خواندن در مســجد الحرام به مثابه  011هزار نماز اســت

غنیمت بشمار وخودت را به خدای خود نزدیکتر کن واین را

که از باغچه رمضـــان برگرفته ایم می توانیم بســـادگی به

ودر مسجد نبوی هزار نماز پس غنیمت بدان این أجر وپاداش

بدان که شاید تقدیر رمضان دیگری را برایت رغم نزده باشد.

آرزویمان دست یابیم.

را و این فایده ها راحاصل کن ،ودست وپاهایت را باال بکش
وآماده شــو برای این ثواب بزرگ تا که شــاید از رســتگاران
شوی.

بعد از رمضان
رمضـان با همه خوبیها ولطافتهایی که داشت باألخره رخت بر

وداع با ماه نور

بســت وقلبهای مشــتاق عاشــقانش را در هاله ای از امید به
بازگشــتی دیگر و ترس از اینکه دیگر دیداری در کار نباشــد

در زمان پیامبر اکرم -صــلى اهلل علیه وســلم -مؤمنان صــالح

رها کرد.

وپرهیزکار زیادی بودند که در رمضـــان برای جمع کردن
اعمال صــالح کوشــش زیادی داشــتند که وســعی زیادی می

رمضـان امسـال آمد وبسـیاری از عزیزان ودوستان وآشنایانی

کردند کاری را که شــروع کرده اند آن را به خوبی به اتمام

که رمضـان سال گذشته را در کنار ما به عبادت می پرداختند

برسانند.

خبری نبود ،ورمضــان رفت ودوســتانی را نیز با خود برد ،وبار
دیگر رمضـــان خواهد آمد ،اما آیا ما خواهیم بود؟! ویا که

آنها کســانیند که خداوند درســوره مؤمنون آیه  11در مورد

رمضـان می آید وبسـیاری از ما ــــ وشاید من وتو هم ــــ زیر

آنهـا چنین می فرمــاینـد﴿ :وَالـَّذِینَ یُؤْتُونَ مـَا آتَوا وئقُلُوبُهُم

خروارها خاک خفته باشیم وبا منکر ونکیر درگیر!..

وَجِلَةٌ﴾.
رمضــان آمد وبارهای ســنگین گناه کمرهای ما را خم کرده
ترجمه« :وآنان که وظایف خود را انجام می دهند وباز هم

بود ،در چشمه جوشان رمضان ـ بامید مغفرت وبخشش الهی ـ

دلهایشان از فکر بازگشت بسوی خدا ترسان است».

همه آن گناهان شـسته شد وشخصیت هر یک از ما بگونه ای
دیگر ساخته شد؛ دور از گناه وسرشار از باده غفران وبخشش

حضــرت علی علیه الســالم می فرمایند« :کاری که انجام می

الهی ،با درســهایی از صــبر وبردباری واراده ،وبا آموزش فقر

دهید ســعی کنید که بیشــترین اهتمام را برای قبول شــدنش

اختیاری که دارایان را با درد مسـتمندان وناداران مجبور آشنا

بدهید».

ســاخت ،با تربیت شــکمی که اســاس همه اختالفات طبقاتی
ورواب اجتماعی است ــــ البته برخی رمضان را فق اختالف

بندگان صــالح وپرهیزکار در گذشــته  1ماه در ســال دعا می

در اوقـات غذا می دانند واز آن ماه خورد ونوش وخواب

کردند :بار خدایا ما را برای رمضــان آینده زنده نگه دار ،و1

وآرامش ساخته اند ،با این وجود رمضان آنها را نیز از برکات

مـاه بعـد از رمضـــن دعـا می کردنـد کـه خداوند طاعات

خویش محروم نمی سازد! ـ..

وعبادتهایشان را در رمضان گذشته مورد قبول درگاهش قرار
دهد.

در این ماه مبارک خداوند شـیطانها را بزنجیر کشید تا مؤمنان
بدور از وســاوس شــیطان وســربازانش بتوانند پله های صــعود

حضــرت حســن علیه الســالم می فرماید :خداوند متعال ماه

ورسـیدن بخداوند را بپیمایند ،واکنون که رمضـان رفت  ...تو

رمضــان را مانند میدان مســابقه ای قرار داده اســت که در آن

گویی می خواهـد مؤمنـانی را که ادعای عشـــق می کنند

بندگان صــالح وپرهیزکار با طاعات وعبادتشــان برای کســب

بیازماید ،تا ثابت شــود که عشــقشــان عشــقی اســت راســتین

رضایت خداوند مسابقه می دهند ودر این میان گروهی هستند

وپایدار یا شعاری توخالی ...

که از گروه دیگر ســبقت می گیرند واز برنده شــدگان می
شوند.

حال که رمضــان رفته خداوند شــیطانهایی را که چون شــیر
درنده یک ماه کامل در زنجیر بودند را به یکباره آزاد می

می آوردند ای کاش می دانســتم آن ســعادتمند خوشــبخت

ای به شـکارهای خود حمله ور خواهند شـد ،از اینروست که

نیکوئی که دعایش پذیرفته می شـــود کیســـت وآن بیچاره

اهل عرفان گفته اند شـیطان پس از رمضـان از همیشـه وحشی

محرومی که از درگاه حق رانده می شود ودعایش قبول نمی

تر ودرنده تر اســت ،چون شــیری که یک ماه کامل در بند

شود کیست.

زنجیر بوده ولب به شکاری نزده باشد!

ای بندگان خدا ماه رمضـان قصد سفر دارد واز آن چیز کمی

منکرات وگناهانی که در روز عید شــاهد آنی خود ترجمانی

باقی نمانده اگر تا حال اعمال صــالح وکارهای نیکوی زیادی

اســت از این شــراســت وددمنشــی شــیطان که همه آنها را در

انجام داده ای بیشــتر بکوش که تا آخر رمضــان چند پگاهی

چشمان دوستان خویش زیبا جلوه می دهد...

بیش نمانده.
ای مؤمن بیـا بـا کمال صـــداقت ومردانگی کمر به طاعت
واما تویی که اعمال صــالح انجام نداده ای به هوش باش که
چند روز دیگر برای اتمام رمضان باقی نمانده این چند روز را

خداوند بر بندیم تا کمر شیطان بشکنیم .البته با زاد وتوشه ای

آموختیم که فرصــتهای طالیی عبادت را غنیمت بشــمریم،
واگر ما تنها وتنها به این نکته توجه کنیم تا آمدن رمضـــان
آینده ودرس دیگر بنظر من موفقیت بسـیار بزرگی را بدســت
آورده ایم .در اینجا جای دارد به برخی از این فرصـــتهای
طالیی اشاره ای کنیم.
 -0شش ( )1روز روزه ماه شوال که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه
وسلم فرمودند :هر کسی که پس از روزه رمضان شش روز از
شوال را روزه بگیرد گویا همه سال را روزه گرفته است.
 -1نمـازهای تهجد ســـحرگاهان .در وقت ســـحر خداوند
بندگانش را می خواند :آیا کســی هســت که از من آمرزش
بخواهـد تــا او را بیـامرزم ،...در این لحظــه هـای حســـاس
وفرصتهای طالیی جای دارد مؤمنان با حداقل دو رکعت نماز
خود را به پیشـگاه الهی نزدیک سازند وخواستهایشان را از او
وتنها او بخواهند.
 -1پایبندی به نمازهای جماعت پنجگانه.
 -4نماز ضحی ــ یا اشراق ــ دو رکعت نماز پس از باال آمدن
خورشــید که بیشــتر مردم از خداوند غافلند ،پاداشــت حج
وعمره ی کاملی را برایت به ارمغان می آورد.
 -5پایبندی به دعاهای صبح وشام.
 -1لبخندی بر لبانت! آیا زحمتی دارد که دو لبت را کمی
کش دهی ولبخندی بسازی که لبخند مؤمن به برادر مسلمانش
صدقه است.
 -7روزه تاسوعا وعاشورا.
 -8اهتمام به عبادت در ده روز اول ماه ذی الحجه که در این
ده روز عمل صالح پیش خداوند از هر چیز دیگری  ،حتی از
جهاد در راه خدا باالتر وواالتر است ،مگر مجاهدی که با مال
وجان خویش به معرکه رود وهرگز برنگردد!
 -1روزه روز عرفه که کفاره گناهان ســال گذشــته وآینده
است.
 -01اهتمام وپایبندی به نمازهای جمعه ،که جمعه تا جمعه
کفاره گناهان میان آندو وســه روز بیشــتر اســت ( .یعنی 01
روز).
اینها برخی از فرصـــتهای طالیی اســـت که ما از بزرگترین
وواالترین وبا ارزشــترین فرصــت طالیی که رمضــان اســت
آموختیم ،رمضـانی که در آن شـبی اســت بهتر از هزار شــب،
یعنی بهتر از هشـتاد وسه سال وچهار ماه ،وآنانی که چیزی از
کرم وسخاوت الهی درک می کنند می دانند که «بهتری» نزد
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حضـرت علی علیه السالم در آخر شبهای ماه رمضان فریاد بر

کند ،خود تصـور کنید که شـیطانها با چه شـراست وددمنشی

در مکتب رمضــان که خود ســلطان فرصــتهای طالیی اســت

خداوند چه معنا دارد! ــــ شـاید بیش از هزار سـال وشاید هم
بیشـتر  ...ــــ شـب قدر پادشـاه وسـرور فرصتهای طالیی بود،
وخوشا بحال آنانکه این فرصت را غنیمت شمردند.
اگر هر یک از ما این فرصـــتهای طالیی را با خطی بزرگ
نوشــته در اتاق خود وپیش روی خود آویزان کند تا همیشــه
بیادشان باشد بسادگی می تواند پیمان وعهدش را با رمضان تا
بازگشت دوباره آن حفظ کند...

زکات فطر (فطریه)

عیــــد
عید برای کیست؟
برادر وخواهر مسلمانم:
عید شـادی وخوشحالی است برای مؤمنان البته اگر از کسانی
باشند که در این ماه از پیروز شدگان باشند.
﴿قـُلْ بِفَضـــْلِ اللـّهِ وَبِرَحمَتـِهِ فَبِذَلِکَ فَلْیَفْرَحُواْ هُوَ خَیرٌ مِّمئا
یَجمَعُونَ﴾ ( .یونس.)58 :

عبداهلل بن عمر می گوید :رســول اهلل -صــلى اهلل علیه وس ـلم-

ترجمه« :ای رسـول اهلل بگو شما باید منحصراً بفضل ورحمت

فطریه رمضـــان را برای هر زن ومرد وکوچک وبزرگ از

خدا شـادمان شوید که آن بهتر ومفیدتر از ثروتی است که بر

مسلمانان فرض کرده است ،فطریه یعنی یک صاع (دومشت)

خود اندوخته می کنید».

از غذایی است که شخص باید در ماه رمضان بدهد ،البته نمی
تواند فرش ،لباس ،حیوان یا کاال ویا چیزدیگری باشد چرا که

بدان که:

این خالف چیزی اسـت که رسول اهلل -صلى اهلل علیه وسلم-

عید برای کســی نیســت که لباس جدید می پوشــد برای آن

برای مردم قرار داده است همانطور که می فرمایند« :من عمل

کسی است که بر طاعات وعباداتش افزوده شده است.

عمالٌ لیس علیه أمرنا فهو رد».

عید برای کســی که به لباســش زرق وبرق و زیبایی افزوده
نیست عیداز آنِ کسی است که گناهانش بخشیده شده اند.

قضاء نماز عید
أئمه حنفی ومالکی می گویند کســـی که نماز عیدش را از
دسـت داد ونتوانست آن را با امام بجای آورد جایز نیست که
به تنهای نماز بخواند باید با جماعت نماز گزارد واگر امکان
داشت که با امام دیگری نماز گزارد نمازش را ادا کند .
امام شافعی وامام حنبلی می گویند :کسی که نمازعیدش را با
امام از دســت داد قضــایش را مانند نمازعید بجا آورد (برای
اینکه حضـــرت أنس رضـــی اهلل عنه هنگامی که نمازش در
جماعت فوت شــد خودشــان به تنهایی نمازشــان را ادا کردند
وشاید این رأی درستر باشد).
در پایان دسـتهای تضرع وزاری به درگاه احدیت دراز نموده
دعا می کنیم:
«اللهم اغفرلنا ذنوبنا ،وتقبل صــیامناًوقیامناً واختم بالصــالحات
أعمالنا ،وصــل اهلل وســلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آله
وصحبه وسلم».

نیایش سحرگاهان

«کســـی که کاری را انجام دهد که من به آن امر نکرده ام
کارش قابل قبول ما نیست».
* مقدار صاع 1کیلو و 41گرم از گندم خوب است.

از سنتها ومستحبات عید

«بِسـمِ اهللِ العَظِیمِ القَدِیمِ األَزَل ،یَغفِرُ الذُّنُوبَ وَیَعفُو الزَّلَل ،تَنَزَّهَ

· غسل کردن وخوشبو کردن بدن وپوشش بهترین لباس.

مَولَانَا وَخَالِقُنَا عَنِ النَّقصِ وَالعِلَل ،جَبئار قَوِىٌّ لَا یَکَلُّ وَلَا یَمَل».

· خوردن ،قبل از خارج شدن برای نماز در عید فطر.

بنام پروردگار همیشه زنده ،بزرگ وپاینده ،بخشاینده گناهان،

· خارج شدن زنان وبچه ها برای عیدگاه.

ودرگذر کننده از اشتباهات ،پاک است ومنزّه پروردگار ما از

* امام ابوحنیفه پول را برای فطریه دادن جایز می داند .چرا

· رفتن بسوی نماز عید از یک راه وبرگشتن از راه دیگر.

کمیها وکاستیها ،قویی ونیرومند است ،ناتوانی وسستی را بر او

که هدف از فطریه بر طرف کردن حاجت بینوا در روز عید

· صدقه زیاد دادن.

راهی نیست.

اسـت تا با سـایر مسـلمانان در شادی وخوشحالی عید شریک

· اظهار شادی وخوشحالی هنگام دیدار با مسلمانان.

گردد ،در نتیجه او با پول می تواند نیازهایش را بهتر بر آورده

· تهنیـت وتبریک گفتن به هم دیگر با گفتن «تقبل اهلل منا

«الإِلهَ إِلَّا اللَّـهُ العَظِیمُ الـحَلِیمُ ،ال إِلهَ إِلَّا اللَّـهُ رَبُّ العَرشِ العَظِیمِ،

سازد وشاید به برنج ویا گندم نیازی نداشته باشند.

ومنک»« .خداوند طاعات وعبادات همه ما وشــمایان را قبول

لَا إِلهَ إِلَّا اللَّـــــهُ رَبُّ الســِّموَاتِ ،وَرَبُّ األَرضِ ،وَرَبُّ العَرشِ

فرماید».

الکَرِیمِ».

فطریه باید قبل از نماز عید داده شــود البته بهتر اســت فطریه

· تکبیر گفتن در عید فطر از وقتی که بســوی نماز خارج می

هیچ معبودی الئق پرســـتش نیســـت مگر پروردگار بزرگ

روز عید قبل از نماز عید داده شود ومی تواند یک یا دو روز

شــویم تا وقت خطبه وبعضــی از علما تکبیر را از شــب عید

وبردبار ،جزآفریننده وپادشــاه آســمانها وزمین هیچ معبودی

قبل از آن نیز ادا شــود واگر بعد از نماز عید داده شــود جایز

شروع می کنند.

شــایســتگی پرســتش ندارد ،هیچ إله ومعبودی نیســت مگر اهلل
تعـالی ،پروردگـار آســـمانها وزمین ،پروردگار بخشـــاینده

نیست.
وقت نماز عید

ومهربان ،مالک وصـــاحب عرش بزرگ ،شـــاهنشـــه جهان

ابن عباس -رضــی اهلل عنهما -از رســول اهلل -صــلى اهلل علیه

وقت نماز عید به اندازه یک متر یا دو متر یا حدود نصـــف

آفرینش.

وسـلم -می فرمایند« :فرض زکاة الفطر طهرة للصائم من اللغو

ساعت بعد از طلوع آفتاب تا قبل از ظهر است.
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والرفث ،وطعمةً للمســاکین ،فمن أداها قبل الصــالة فهی زکاة
مقبولة ،ومن أداها بعد الصالة فهی صدقة من الصدقات».

«اللَّهُمئ صـَلِّ وَسـَلِّم وَبَارِک عَلى عَبدِکَ وَنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ -صلى
مکان نماز

اهلل علیه وســـلم -عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلمُکَ ،وَخَ َّ بِهِ قَلَمُکَ،

اکثر علما می گویند که بغیر از مکه در جاهای دیگر باید نماز

وَأَحصـ ـَاهُ کِتَابُکَ ،وَصـ ـَلَّ وَسـ ـَلَّم وَبَارِک عَلَیهِ مِلءَ الجِنَانِ

(زکات فطر بر هر مســلمان فرض اســت چرا که گناهان روزه

عید در عیدگاه خوانده شـــود نه در مســـجد ،مگر در وقت

وَالفِردَوسِ األَعلى ،اللّهُمئ صَلِّ وَسَلِّم عَلَیهِ حَتَّى تَرضَى».

دار را پاک می کند وغذای ســت برای فقیران اگر آن را قبل

ضــرورت ویامعذوریت چون باریدن باران ویا گرمای طاقت

بارالها به اندازه علم ودانشـــت وبه عدد کلماتی که قلمت

از نماز داد زکاتش پذیرفته می شــود اما اگر بعد از نماز عید

فرسا.

نگاشته وکتابت برشمرده صلوات وسالم ودرود فرست بر بنده

داد آن مانند صــدقه اســت که می دهدوزکات فطر محســوب

اما طبق نظریه امام شــافعی خواندن نماز عید در مســجد بهتر

وپیامبرت محمد -صــلى اهلل علیه وســلم .-الهی به وســعت

نمی شود).

اســت مگر در زمانی که جا در مســجد تنگ باشــد در این

بهشــتها وفردوس برینت بر او صــلواتها وســالمها فرســـت.

صــورت در صــحرا ویا جایی گســترده تر در خارج ویا کناره

بارخدایا بر پیامبرت آنقدر ســالم ودرود فرســت که موجب

ولی اگر کسـی نمی دانسـت که مثالً امروز عید است وبعد از

شهر می توان نماز گذارد.

خشنودی ورضایتت گردد.

نماز عید اطالع یافت ویا در مکانی بود که مســتحقی در آنجا

نمازعید شــامل دورکعت بدون اذان واقامه اســت وقبل از آن

نیافت که فطریه را به او بدهد براو واجب می شــود که بعد از

خطبه انجام می گیرد وقبل ازهیچ نماز عید نماز نفلی جایز

«اللّهُمئ اهـدِنَا فِیمَن هَدَیتَ ،وَعَافِنَا فِیمَن عَافَیتَ ،وَتَولَّنَا فِیمَن

نماز بدهد.

نیست.

تَوَلَّیتَ ،وَبَارِک لَنَا فِیمَا أَعطَیتَ ،وَقِنَا وَاصـ ـرِف عَنَّا شـ ـَرَّ مَا

قَضـَیتَ ،فَإِنَّکَ تَقضِی وَلَا یُقضَى عَلَیکَ وَإِنَّهُ لَا یَعِزُ مَن عَادَیتَ

ملتهای پیشین ،بسبب گناهان ومعصیتهایشان ،گذاشته بودی بر

ناگهان مورد خشم وغضب تو قرار گیریم ،واز هر گونه خشم

وَلَا یَذِلُّ مَن وَالَیتَ ،تَبَارَکتَ رَبئنَا وَتَعَالَیتَ ،نَستَغفِرُکَ اللَّهُمئ مِن

دوش مامگذار ،پروردگارا برما آنچه که مارا یارای آن نیست

ونارضایتی ات بتو پناه می آوریم.

جَمِیعِ الذُّنُوبِ وَالخَطَایَا وَنَتُوبُ إِلَیکَ».

واز قــدرت وتوانمــان خــارج اســــت تحمیــل مگردان ،واز

بارالها ما را در زمره هدایت یافتگان درگاهت قرار ده .وبا

گناهانمان درگذر ومارا مورد عفو وبخشش ورحمت وشفقت

«اللَّهُمئ رَحمَتَکَ نَرجُو فَلَا تَکِلنَِا إِلَی أَنفُسـِنَا طَرفَةَ عَینٍ ،وَاصـلِح

آنانکه گناهانشــان را آمرزیده ای همراه گردان .وبه دوســتی

خویش قرار ده ،تویی یار ویاورما ،پس مارا بر ملتهای کافر

لَنَا شَأنَنَا کُلَّهُ ،لَاإِلهَ إِلَّا أَنتَ».

گیر با دوســتانت ودر آنچه بما ارزانی داشــته ای برکت نِه.

پیروز گردان.

الهی برحمتت چشـــم أمید دوخته ایم ،پس مارا لحظه ای به
حال خود وامگذار ،همه کارها وأمورمان را نیکو گردان ،هیچ

ومارا درپناه خویش از زشتی وپلیدیها دورگردان چرا که قضا
وقدر در دســت توانای توســت وکســی را قدرت محاســبه تو

﴿رَبئنَا لَا تُزِِغ قُلُوبَنَا بَعدَ إِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لََّدُنکَ رَحمَةً

نیسـت .الهی کسـی را توانائی عزّت وشـرف بخشـیدن نیست

إِنَّکَ أَنتَ الوَهئاب﴾.

آنکس را که تو دشــمن شــمرده ای .وکس نتواند خوار کند

بـارالهـا پس از آنکـه لذت وحالوت ایمان را به قلبهایمان

﴿لَاإِلهَ إِلَّا أَنتَ سُبحَانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِین﴾.

آنکه را بدوستی گرفته ای .پاک ومنزّهی تو ای پروردگار ما.

چشـاندی آنها را از راه سـعادت گمراه وسرگردان مکن ،واز

هیچ إله ومعبودی نیســت مگر ذات پاکت ،تو پاکی ومنــــزه،

از همه گناهان وزشــتیها به درگاه مغفرت وبخشــش تو روی

درگــاه خـودت بـمــا رحـمـتـی ارزانی دار کــه تنهــا تویی

منم که برخود ظلم وستم روا داشته ام.

آورده ایم.

سخاوتمندترین بخشایشگران.

«اللَّهُمئ إِنَّا نَسـأَلُکَ بِأنَّ لَکَ الــــحَمدُ ،لَا إِلهَ إِلَّا أَنتَ وَحدَکَ لَا

﴿رَبئنَا اغفِرلَنَا وَلِإِخَوانِنَا الَّذِینَ ســـَبَقُونَا بِاإلِیمانِ وَلَاتَجعَل فِی

مَاضٍ فِیئنا حُکمُکَ ،عَدلٌ فِیئنا قَضـَاؤُکَ .نَسأَلُکَ بِکُلِّ اسمٍ هُوَ

شَرِیکَ لَکَ ،الـمَنَّانُ ،یَا بَدِیعَ السئماوَاتِ وَاألَرضِ ،یَا ذَا الجَلَالِ

قُلُوبِنَا غِالًّ لِّلَّذِینَ آمَنُوا رَبئنَآ إِنَّکَ رَئُوف رئحِیم﴾.

لکَ ســَمئیتَ بِهِ نَفس ـَکَ ،أَو أَنزَلتَهُ فِی کِتَابِکَ ،أَو عَلَّمتَهُ أَحَداً

وَاإلِکرَامِ ،یَاحَیُّ یَا قَیُّومُ ،إِنَّا نَسأَلُکَ الـجَنَّةَ وَنَعُوذُبِکَ مِنَ النَّارِ».

پروردگارا از گناهان ومعصــیتهای ما وبرادرانمان که در راه

مِن خَلقِکَ ،أَوِ اس ـتَأثَرتَ بِهِ فِی عِلمِ الغَیبِ عِندَکَ ،أَن تجعَلَ

بارالها حمد وسـپاس تنها شـایسـته بزرگی توست ،جز تو هیچ

ایمان بر ما پیشــی گرفتند درگذر ،ومارا بیامرز .الهی در قلبها

القُرآنَ رَبِیعَ قُلُوِبنـَا ،ونُورَ صـــُدُورِنَا ،وَجَلَاءَ أَحزَانِنَا ،وَذَهَابَ

اله ومعبودی نیســت ،تویی پروردگار بخشــاینده ،نیســت هیچ

ودلهای ما هیچ کینه وحقدی بر مسلمانی جای مده .بارالها ،تو

هُمُومِنَا».

شــریکی تو را ،ای آفریننده آســمانها وزمین ،ای شــاهنشــه

بسیار رئوف ومهربان وبخشنده ای.

بارالها ،ما بندگان وبردگان تو ،فرزندان بردگان تو ،فرزندان

الهی ومعبودی نیست مگر ذات پاک تو.

«اللَّهُمئ إِنَّا عَبِیدُک ،بَنُو عَبِیدِک ،بَنُو إماءِک ،نَوَاصــِینَا بِیَدِکَ،

کنیزکان دربارت ،امورمان همه در توان وقدرت واختیارت،

ســـخاوت وبزرگی ،ای آگاه وتوانا ودانا بر همه چیز وهمه
کس ،ما از درگاه تو بهشـت برین را مسألت داریم واز عذاب

«اللَّهُمئ اص ـلِح لَنَا دِینَِنَا الَّذِی هُوَ عِص ـمَةُ أَمرِنَا ،وَاص ـلِح لَنَا دُنیَانَا

هر آنچه امر کنی بر ما روا باشـد وهر حکمی در حق ما صادر

هولناک آتش جهنم به بزرگیت پناه می بریم.

الَّتی فِیهَا مَعَاشــُنَا ،واصــلِح لَنَا آخِرَتنَا الَّتِی فِیهَا مَعَادُنَا ،وَاجعَل

کنی عدل اسـت وداد ،به هراسـمی که شایسته بزرگی توست

الحَیَاةَ زِیَادَةً لَنَا فِی کُلِّ خَیرٍ ،وَاجعَلِ الـــمَوتَ رَاحَةً لَنَا مِن کُلِّ

وبدان خودت را نام نهاده ای یا که در کتابت آورده ای ،یا

﴿رَبئنَا ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلتَ وَاتَّبَعنَا الرَّسُولَ فَاکتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ﴾.

شَرٍّ».

که به بنده ای از بندگانت آموخته ای ،ویا که در علم غیبت

بارالها ما بدانچه بر پیامبرت فرو فرستادی ایمان آوردیم واز او

بارالها ،دیانتداری مارا اصـالح گردان که صالح وموفقیت در

محفوظ داشته ای ،از تو می خواهیم که قرآن را بهار قلبهایمان

پیروی نمودیم ،پس ما را با راســتگویان وشــاهدان وگواهان

کارهایمان بر آن اســت ،ودنیایمان را پاک ســاز که حیات

ونور ســینه هایمان وجال دهنده غم واندوهمان وپاک کننده

حق محشور فرما.

وزندگیمان در آن است وآخرتمان را نیکوکن که بازگشتمان

ناراحتیهایمان سازی.

بسـوی آنست .وهمواره خیر وخوبیها را بر زندگیمان بیفزا وبا
﴿رَبئنَا لَاتَجعَلنَا فِتنَةً لِّلقَومِ الظَّالِمِین * وَنَجِّنَا بِرَحمَتِکَ مِنَ القَومِ

مرگ مارا از همه زشتیها وبدیها برهان.

الکَافِرِینَ﴾.

«اللَّهُمئ إِنَّکَ عَفُوٌّ کَرِیم تُحِبُّ العَفوَفَاعفُ عَنِّا».
الهی تو کریمی وبخشاینده وبخشایش را می پسندی پس از ما
درگذر.

الهی مارا آزمون آزار وبالی ســتمگران وظالمان قرار مده وبا

«اللَّهُمئ إِنَّا نَسأَلُکَ الهُدَی وَالتُّقَی ،وَالعَفَافَ ،وَالغِنَی».

فضـــل ورحمت خویش مارا از آماج فتنه وبالهای کافران

الهی برمـا هـدایـت ورســـتگـاری ،تقوا وپاکدامنی ،قناعت

نجات بخش.

وخوشدلی ارزانی دار.

﴿رَبئنَآ اغفِرلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِســرَافَنَا فی أَمرِنَا َو َثبِّت أَقدَامَنَا وَانصــُرنَا

«اللَّهُمئ إِنَّا نَعُوذُبِکَ مِنَ العَجزِ ،وَالکَســَلِ ،وَالـــ ـجُبنِ ،وَالبُخلِ،

غَیرَ مَفتُونٍ ،وَنَســأَلُکَ حُبئکَ ،وَحُبئ مَن یُحِبُّکَ ،وَحُبئ عَمَلٍ

عَلَی القَومِ الکَافِرِینَ﴾.

وَالهَرَمِ ،وعَذَابِ القَبرِ ،اللَّهُمئ آتِ نُوفُوس ـَنَا تَقوَاهَا ،وَزَکِّهَا أَنتَ

یُقَرِّبُنَا إِلَی حُبِّکَ».

پروردگـارا ،ببخشـــای بر مـاگنـاهـانمان را واز زیاده رویها

خَیرُ مَن زَکَّاهَا .أَنتَ وَلِیُّهَا وَمَولَاهَا .اللَّهُمئ إِنَّا نَعُوذُبِکَ مِن عِلمٍ

بارالها مارا در انجام کارهای خیر یاری ده ،واز زشتیها بازدار،

وتنـدرویهایمان درگذر وما را در راهت ثابت قدم دار وبر

لَاینفَعُ ،وَمِن قَلبٍ لَایَخشـــَعُ ،وَمِن نَفسٍ لَاتَشـــبَعُ ،وَمِن دَعوَةٍ

ودوستی ومحبت بینوایان را در قلبمان جای ده ،واز ما درگذر

ملتهای کافر پیروزمان گردان.

لَایُستَجَابُ لَهاَ».

ورحمت وبخشـایشـت را نصـیب حالمان کن ،واگر خواستی

الهی ما از تنبلی وناتوانی ،ترسـویی وبخیلی ،پیری وعذاب قبر

قومی را به فتنه وامتحانی براندازی ،بدون آزمایش وامتحان

﴿رَبئنَآءاتِنَا فی الدُّنیَا حَسَنَةً وَفِی اآلخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

به تو پناه می بریم .بارالها به دلهای ما تقوا ارزانی دار وآنهارا

جانمان بســـتان .الهی مارا از دوســـتیت ومحبت دوســـتانت

بـارالهـا در دنیـا بمـا خیر ارزانی دار وســـرای آخرتمان را

پاک ساز که تو از همه به پاکی آنها تواناتری ،تو صاحب امر

ومحبت هر آنچه مارا بتو نزدیکتر می سازد بهرمند ساز.

«اللَّهُمئ إِنَّا نَس ـأَلُکَ فِعلَ الخَیرَاتِ ،وَتَرکَ الــــمُنکَراتِ ،وَحُبئ
الـــمَسَاکِینِ ،وَأَن تَغفِرَ لَنَا ،وَتَرحَمَنَا ،وَإِذَا أَرَدتَ فِتنَةَ قَومٍ فَتَوَفَِّنَا

برهان.

از تو هراس وترســی ندارد ،واز جان وتنی که سـیری وقناعت
نمی شـناسـد واز دعائی که پذیرفته درگاهت نیست به تو پناه

وَمِن طَاعَتِکَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَکَ ،وَمِنَ الیَقِینِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَینَا

می بریم.

مَصــَائِبَ الدُّنیَا ،اللَّهُمئ مَتِّعنَا بِأَسـ ـمَاعِنَا ،وَأَبصـ ـَارِنَا ،وَقُوئاتِنَا مَا

﴿رَبئنَا لَاتُؤَاخِذنَآ إِن نَّسـِینَآ أَو أَخطَأنَا ،رَبئنَا وَلَا تَحمِل عَلَینَآ إِصراً
کَمَا حَمَلتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبلِنَا ،رَبئنَا وَلَاتُحَمِّلنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعفُ عَناَّ وَاغفِرلَنَا وَارحَمنَآ أَنتَ مَولَانَا فَانصـ ـُرنَا عَلَی القَومِ

أَحیَیتَنـَا ،وَاجعَلـهُ الوَارِثَ مِنـَّا ،وَاجعـَل ثَأرَنَا عَلَی مَن ظَلَمَنَا،
«اللَّهُمئ إِنَّا نَعُوذُبِکَ مِن زَوَالِ نِعمَتِکَ ،وَتَحَوُّلِ عَافِیَتِکَ ،وَفُجَاءَةِ

وَانصـُرنَا عَلَی مَن عَادَانَا ،وَلَا تَجعَل مُصِیبَتَنَا فِی دِینِنَا ،وَلَا تَجعَلِ

الکَافِرِینَ﴾.

نِقمَتِکَ ،وَجَمِیعِ سَخَطِکَ».

الدُّنیَا أَکبَرَ هَمِّنَا ،وَلَا مَبلَغَ عِلمِنَا ،وَلَاتُسَلِّ عَلَینَا مَن لَا یَرحَمُنَا».

بارالها ،مارا بر اشــتباهات وفراموشــیهایمان باز خواســت مکن،

بـارالها ما از اینکه نعمتهایت از ماگرفته شـــود ،وســـالمتی

بارالها ،آن مقدار از ترس وهراس از قدرت وتوانت بما ارزانی

الهی بار تکالیف ومســؤلیتهای ســنگین را آنچنانکه بر دوش

وعافیتی را که به ما ارزانی داشـته ای از دست دهیم واز اینکه

دار ،کـه بین مـا وگناهان دوری افکند ،وآن قدر از توفیق
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خوشــبخت وبا ســعادت گردان ومارا از عذاب آتش جهنم

ومالک آنهایی .الهی ما از علم بیهوده وبی فایده وازقلبی که
«اللَّهُمئ اقسـِم لَنَا مِن خَشـیَتِکَ مَا تَحُولُ بِهِ بَینَنَا وَبَینَ مَعَاصِیکَ،

طاعت وعبادتت بمَا ارزانی ده ،که ما را به بهشت برین رساند.

﴿رَبئنـَا ظَلَمنـَآ أَنفُســـَنـَا وَإِن لَّم تَغفِرلَنـَا وَتَرحَمنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ

وآن مقدار از ایمان ویقین که مشـــکالت ومصـــائب دنیا را

الخَاسِرِین﴾.

علیه وســـلم -وبرخاندان ویاران وپیروان راســـتینش تا روز

برایمان آسان وهموارسازد .الهی ما را از نعمت شنوائی وبینائی

بارالها ما با نافرمانی دســتورات تو به خویشــتن ظلم وســتم

قیامت.

ونیرو وتوانمندی تا آخرین لحظه ای که بما زندگی عطا می

ورزیده ایم واگر ما را نیامرزی وبر ما رحم وشفقت نورزی از

فرمائی محروم مســاز ،ووارث مارا از خودمان قرار ده ،وانتقام

زیانکاران خواهیم شد ...

مارا از کســی که بر ماظلم روا دارد بگیر ،ومارا بر آنکس که
بر ما دشـمنی می ورزد یاری ده ،ومصیبت وگرفتاریهایمان را

﴿رَبئنَا عَلَیکَ تَوَکَّلنَا وَإِلَیکَ أَنَبنَا وَإِلَیکَ المَصِیرُ﴾.

در دیـنمــان مگردان ،ودنیــارا بزرگترین آرزو وامیــدمــان،

پروردگارا بتو توکل جســته ایم وبســوی تو روی آورده ایم

وباالترین درجه علم ودانش وفهممان قرار مده وکســی را که

وبازگشت همگان بسوی توست.

بر ما رحم وشفقت ندارد بر ماچیره مگردان.
﴿رَبئنَا لَا تَجعَلنَا فِتنَةً لِّلَّذِینَ کَفَروُا وَاغفِرلَنَا رَبئنَآ إِنَّکَ أَنتَ العَزِیزُ
«اللَّهُمئ إِنَّا نَســأَلُکَ مُوجِبَاتِ رَحـــــمَتِکَ ،وَعَزَائِمَ مَغفِرَتِکَ،

الحَکِیمُ﴾.

وَالســئلَامَةَ مِن کُلِّ إِثمٍ ،وَالغَنِیمَةَ مِن کُلِّ بِرٍّ والفَوزَ بِالـــــجَنَّةِ،

بارالها ،کافران را بر ماچیره مگردان وما را سبب روی گردانی

وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ».

آنان از دینت مســاز ،پروردگارا ببخشــای ما را که تو بر همه

بـارالها ،بما ارزانی دار آنچه که دروازه های پر ســـخاوت

چیز توانا ودانایی.

رحمت وبخشـایشت را برویمان می گشاید .وما را از معصیت
وگناه بر حذر داشــته بســوی نیکیها وخوبیها روانه ســاز .الهی

«اللّهُمئ انصـــُر اإلِســـل ـَامَ وَالمُســـلِمِین ،اللُّهُمئ انصـــُرِ الجِه ـَادَ

درهای نورانی بهشـــت را برویمان بگشـــای ومارا از آتش

وَالمُجَاهِدِین ،اللَّهُمئ انصـُر مَن نَصـَرَ دِینَ مُحَمئدٍ -صَلىَ اهللُ عَلَیهِ

سوزناک وعذاب هولناک جهنم در امان دار.

وَسَلَّمَ -وَاجعَلنَا مِنهُم ،اللّهُمئ اخذُل مَن خَذَلَ دِینَ مُحَمئدٍ -صَلىَ
اهللُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ -وَلَا تَجعَلنَا مِنهُم».

«اللَّهُمئ إِنَّا نَسأَلُکَ یَا اللّــــهُ بِأَنَّکَ الوَاحِدُ ،األَحَدُ ،الصئمَدُ ،الَّذِی

بارالها پیروز گردان اســالم ومســلمانان را .الهی یاری ده جهاد

لَم یَلِد وَلَم یُولَد ،وَلَم یَکُن لَهُ کُفُواً أَحَد أَن تَغفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا،

ومجـاهـدان را .پرودگـارا پیروز گردان هر آنکس که دین

إِنِّکَ أَنتَ الغَفُورُ الرَّحِیمُ».

محمد -صـلى اهلل علیه وسلم -را یاری می دهد ومارا از زمره

ای پروردگار یگانه ویکتا ،ای آنکه دســـتان محتاجان تنها

ایشـان قرار ده .الهی خوار ورسـوا سـاز آنانرا که خوار ساخته

بسـوی تو دراز اسـت ،تو پاکی از اینکه فرزند ویا پدر باشــی،

اند دین محمد -صــلى اهلل علیه وســلم -را ومارا از آنان قرار

وتو پاک ومنـــــزهی از شــریک داشــتن ،تو را مثل ومانندی

مده.

نیست .بارالها ،ببخشای بر ما گناهانمان را ،تنها تویی بخشاینده
مهربان.

«اللّهُمئ مَن أَرَادَ اإلِســلَامَ وَالمُســلِمِینَ بِســُوءٍ فَاشــغِلهُ فِی نَفســِهِ
وَاجعَل تَدبِیَرَهُ فِی تَدمِیرِهِ».

«اللَّهُمئ أَلِّف بَینَ قُلُوبِنَا ،واصـلِح ذَاتَ بَینِنَا ،وَاهدِنَا سـُبُلَ السئلَامِ،

پروردگارا هر آنکس که بر علیه اســالم ومســلمانان نقشــه می

وَنَجِّنَا مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَی النُّورِ ،وَجَنِّبنَا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا

کشــد را بخودش مشــغول دار ،ونیرنگ وحیله اش را ســبب

بَطَنَ ،وَبَارِک لَنَا فِی أَســمَاعِنَا ،وَأَبصــَارِنَا ،وَقُلُوبِنَا ،وَأَزوَاجِنَا،

هالکت ونابودیش قرار ده.

وَذُرِّیـئاتِنـَا ،وَتـُب عَلَینـَا إِنـَّکَ أَنـتَ التَّوئابُ الرَّحِیمُ ،وَاجعَلنَا
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شَاکِرِینَ لِنِعَمِکَ مُثنِینَ بِهَا عَلَیکَ قَابِلِینَ لَهَا وَأَتمِمهَا عَلَینَا».

«اللّهُمئ عَلَیکَ بِأَعدَاءِ اإلِســلَامِ وَبِکُلِّ مَن س ـَاعَدَهُم وَســَانَدَهُم.

بـارالهـا ،بین قلبهـا ودلهایمان محبت وألفت آفرین وســـوء

اللّهُمئ إِنَّا نَجعَلُکَ فِی نُحُورِهِم وَنَعُوذُ بِکَ مِن ش ـُرُورِهِم .اللّهُمئ

تفاهمهایمان را برطرف ســاخته مارا براه ســعادت ورســتگاری

أَرِنَا فِیهِم یَومَاً أَسوَدَاً کَیَومِ هَامَانَ وَفِرعَون».

رهنمون فرما .الهی از ســیاهچالهای گمراهی به نور ایمانمان

پروردگارا دشمنان اسالم وهر آنکس که دست یاری وکمک

هدایت نموده از بدیها وزشـتیهای آشکار وپنهان مارا در امان

بدانان داد را خوار ورســوا ســاز .بارالها تیر زهراگینت را در

دار .پروردگارا درشنوائی وبینائیمان ودر دلها وقلبهایمان ودر

حلقومشان فرو بر ومارا از بالها ونیرنگهایشان در امان دار.

همســران وفرزندانمان برکت عطا فرما .وببخشــای بر ما که

بارخدایا آنان را چو هامانیان وفرعونیان هالک ونابود گردان.

تویی بخشـــاینده مهربان .بارالها ،مارا شـــکرگذار نعمتهای
بیدریغت قرار ده وبه ما توفیق آن ده که همیشـه حمد وسپاس

«اللّهُمئ إِنَّکَ قُلتَ وَقَولُکَ حَقٌ﴿ :أُدعُوِنی أَســتَجِب لَکُم﴾ وَهَا

وسـتایش توگوئیم ومارا مســتحق وقابل آنهمه فضــل وکرمت

نَحنُ بِبَابِ جُودِکَ قَد دَعَونَاکَ کَمَا أَمَرتَنَا فَاســتَجِب لَنَا کَمَا

قرار ده وبیفزای بر ما خیر ونیکیت را.

وَعَدتَنَا وَلَا طَرُدناً عن بَابِ جُودِکَ خَائِبِین».
بارالها تو گفتی وســخنت راســت اســت وحقیقت «مرا خوانید

«اللَّهُمئ إِنَّا نَسـأَلُکَ عِیشـَةً نَقِیئةً ،وَمَیتَةً س ـَوِیئةً ،وَمَرَدّاً غَیرَ مــــُخزٍ

تـاحـاجتهـایتـان برآرم» وحال این مائیم که بر دروازه کرم

وَلَافَاضِحٍ».

وســخاوتت آنچنان که امر فرموده ای دســت تضــرع وزاری

بارالها ،ســعادت وخوشــبختی وشــادکامی در زندگی را از

دراز نموده ایم پس دعاهایمان را پذیرا باش وما را از درگاه

درگاه عظمت وبزرگیت مســألت داریم .الهی مرگمان را به

سخاوتت دل شکسته وناامید مرهان.

آرامی وراحتی بر ما نازل فرما ،واز بازگشت زشت وناشایسته
بسوی درگاه عدلت در امانمان دار.

«وَصَلِّ اللّهُمئ وَسَلِّم عَلَى عَبدِکَ وَنَبِیِّکَ مُحَمئدٍ -صلى اهلل علیه
وسلم -وَعَلَى وآله وصَحَابَتِهِ وَمَن تَبِعَهُ بِإِحسَانٍ إِلَى یَومِ الدِّین».

بارالها سـالم ودرود فرست بربنده وپیامبرت محمد -صلى اهلل

تقویم تاریخ
نزول صحف إبراهیم
یکم رمضان
صحف ابراهیم در شب اول رمضان نازل شد.
و آن ده صحیفه بوده است ( .الفهرست ابن الندیم ص .)11
ابو ذر از پیامبر ،صـلى اهلل علیه و سـلم ،روایت کرده است که
فرمود:
«خداوند به حضــرت ابراهیم ده صــحیفه فرســتاد ».ابو ذر می
گوید :من پرسیدم:
«اى پیامبر خدا ،صـــحیفه هاى ابراهیم چه بود؟» در پاســـخ
فرمود:
«همه ،امثال و اندرزها بود مانند این که :اى پادشاه چیره دست
مبتالى گمراه ،من تو را به فرمانروائى برنیانگیختم که مال
جهان را گرد آورى و روى هم انباشـــته کنى .بلکه تو را
برانگیختم تا به فریاد ســتمدیده برســى ،چون من دادخواهى
ســتمدیده را رد نمی کنم اگر چه کافر باشـــد ».و ســـخنان
دیگرى در آن صحیفهها بود .از آن جمله:
خردمند مادام که در برابر خرد خود ،مغلوب هواى نفس نشده
باید ســاعات شــبانه روز خود را به گونهاى مرتب کند که در
سـاعت معینى به راز و نیاز با پروردگار خود پردازد و سـاعتى
درباره آفرینش خداوند بیندیشــد ،ســاعتى به حســاب سـود و
زیان و صــواب و خطاى خود برســد و ســاعتى نیز صــرف
خوردن و آشامیدن کند و بدانچه حالل است نیاز خویشتن را
برآورد.
بر خردمند اســـت که گام برندارد مگر در ســـه راه :توشـــه
اندوختن براى آخرت ،بهبود بخشیدن به زندگى و کام جستن
از آنچه حرام نیست.
بر خردمند است که به اوضاع روزگار خود بینا باشد.
وظیفه خود را انجام دهد و زبان خود را نگاه دارد.
کسـى که گفتار خود را با کردار خود می سنجد ،کم لب می
گشـاید و نمی گوید جز سخنى که به کارش آید( .از کتاب:
کامل تاریخ بزرگ اســالم و ایران ،عز الدین على بن اثیر (م
 ،)111ترجمه ابو القاسم حالت و عباس خلیلى ،تهران ،مؤسسه
مطبوعاتى علمى0170 ،ش).

نزول تورات
1رمضان

نزول انجیل
انجیل بر پیامبر خدا حضــرت عیســى علیه الســالم در ســیزده
رمضان نازل شد.

مبعث حضـرت پیامبر اکرم صل

اهلل علیه

وسلم
شــامگاهان دوشــنبه بیســت و یکم رمضــان ،مطابق با دهم
اگوست سال  101میالدی

جبرئیل امین وحی
همینکه چهل سـال تمام از عمر شریف آن حضرت گذشت-
که قلة کمال اســت ،و گفتهاند :پیامبران همگی در این ســن
مبعوث به رسـالت میشـوند -طالیههای نبوت آشکار ،و اثار
پیامبری در وجود آن حضـرت مشهود بود ،از جمله اینکه در
مکه تختهســـنگی بود که بر آن حضـــرت ســـالم میکرد؛
رؤیاهای صـــادقه مشـــاهده میکردند؛ و هرگاه که خواب
میدیدند ،نوری را در عالم خواب همانند سپیدی صبحگاهان
میدیدند؛ تا اینکه بر این منوال ،شـش ماه گذشت .اگر مدت
رسالت و نبوت حضرت ختمی مرتبت -صلى اهلل علیه وسلم-
را بیست و سه سال درنظر بگیریم ،این رؤیاهای صادقانه برای
آن حضــرت ،در واقع امر ،یکی از اجزاء چهل و شــش گانة
دوران نبوت و پیامبری محســوب میگردد .این ســومین ماه
رمضانی بود که حضرت محمد -صلى اهلل علیه وسلم -در غار
حراء عزلت میگزیدند ،و خداوند در این ماه رمضــان اراده
فرمود کـه رحمـت بی منتهـای خود را بر اهل زمین ارزانی
فرمـایـد ،و آن حضـــرت را با اعطای مقام پیامبری گرامی
داشــت ،و جبرئیل را با آیاتی از قرآن کریم به نزد ایشــان فرو
فرستاد[.]1
با بررسـی قرائن و شـواهد و دالیل مختلف ،میتوانیم سالروز
بعثت پیامبر اکرم -صـلى اهلل علیه وسلم -را شامگاهان دوشنبه
بیســت و یکم رمضــان ،مطابق با دهم اگوســت ســال 101
میالدی ،شب هنگام ،معین سازیم که در آن اوان ،ایشان دقیقاً
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تورات بر سـیدنا موسـى علیه وعلى نبینا الصـالة والسالم نازل
شد.

در غار حراء
حضـرت محمد -صـلى اهلل علیه وسـلم -به سـن چهل سالگی
نزدیک میشدند؛ و هر اندازه بر ژرفای بینش و گسترة اندیشة
ایشـان افزوده میشـد ،شـکاف عقالنی و فکری میان ایشان با
مردم هم روزگارشــان نیز بیش از پیش افزایش مییافت؛ و
بیشـتر اوقات دوسـت میداشـتند که با خویشتن خلوت کنند.
آب و غذایی با خود برمیداشـــتند و به غار حراء -واقع در
جبلالنور ،در فاصــلة دو میل تا مکه -میرفتند .غار حراء غار
تنگ و باریکی است به درازای چهار ذراع که پهنای آن یک
و سـه چهارم ذراع فلزی است .سراسر ماه رمضان را همه ساله
در غار حراء اقامت میکردند ،و اوقات خویش را به عبادت
خداو تفکر و تأمل در اطراف صحنههای عبرتآموز آفرینش
در محی زندگانی خویش ،و دســـت قدرت و ابتکاری که
همواره در ماورای این صــحنهها و در خود این صــحنهها در
کار اســت ،میگذرانیدند .آن حضــرت هرگز زمان اندیشــة
خود را به دست افکار و عقاید سست و بیپایه و اساس قوم و
قبیلة خویش نداده بودند؛ اما ،در عین حال ،راه روشن و روش
مشـخص ،و مسـیر معینی نیز پیش روی نداشتند که به آن دل
ببندند و آن را بپسندند و برگزینند.
این گوشـــة عزلت اختیار کردن ،خود گوشـــه ای از تدبیر
خداوندی در کار این بندة برگزیدة خدای بود ،تا این بریدن
از سـرگرمیها و اشتغاالت زمینی و هیاهوی زندگانی بشری،
و اندیشههای حقیر آدمیزادگان ،نقطة تحولی باشد برای آماده
شـدن ایشــان در ارتباط با مســئولیت و رســالت عظیمی که در
انتظار ایشــان بود ،و از این راه ،بتوانند آمادگی الزم را برای
کشیدن بار امانت بزرگ الهی و دگرگون ساختن چهرة زمین
و تنظیم مســیر تاریخ پیدا کنند .خداوند ،از ســه ســال پیش از
تفویض مقام رســـالت به ایشـــان ،این عزلت گرایی را برای
ایشــان تدبیر فرموده بود ،و آن حضــرت هر از گاهی به مدت
یک ماه در پناه این گوشــهنشــینی روزگار میگذرانیدند ،و با
روح سـرگردان هسـتی دمسـاز میشدند ،و راز سر به مهر این
عالم وجود را مورد تأمل و تدبر قرار میدادند ،تا آن زمانی
که موعد همرازی با این گنجینة اســرار غیبی به اذن خداوند
فرا برسد[.]0

چهل سـال قمری و شـش ماه و دوازده روز از عمر شـریفشان
میگذشـته است که با  11سال شمسی و  1ماه و  11روز برابر
خواهد بود[.]1
اینک ،گوش فرادهیم ،ببینیم عایشـة صدیقه -رضی اهلل عنها-
ســـرگذشـــت این رویداد عظیم را که نقطة آغاز پیامبری
نبیاکرم -صـلى اهلل علیه وسـلم -بوده ،و از آن نقطه است که
شـبهای دراز و تیره و تار و ظلمات کفر و ضاللت به سپیده
دم ایمان و هدایت پیوســتهاند؛ همان نقطة آغازی که مجرای
هسـتی را تغییر داده ،و خ مشـی تاریخ را تعیین کرده اســت.
امالمؤمنین عایشه -رضی اهلل عنها -گوید:
نخســتین بار که نزول وحی بر رســول خدا آغاز گردید ،به
صورت رؤیای صادقه و در خواب بود .آن حضرت مکرر در
عالم خواب منظرة طلوع فجر و شـــکافتن نیزههای براق نور
خورشـید تاریکیهای شـب تار را ،مشاهده میکردند .اندک
اندک ،به خلوت گزیدن از مردم و دوری کردن از غوغای
شـــهر عالقمند شـــدند .هرچند وقت یک بار ،به غار حراء
می رفتند و در آنجا خلوت می کردند و به تحنث (عبادت)
می پرداختنـد .غالبا ،مقداری آب و غذا با خود می بردند و
چندین شـــب متوالی در غار میماندند و نزد خانوادهشـــان
بــازنمی گشـــتنــد؛ گــاه نیز ،پیش از موقع بــه نزد خــدیجــه
بازمیگشتند و برای چند شب دیگر آب و غذا برمیداشتند و
دوباره به غار حراء میرفتند؛ تا آنکه در یکی از آن روزها که
وی در غار حراء به ســر میبردند ،پیک حق به ســراغ ایشــان
آمد .فرشــتة وحی به نزد آن حضــرت آمد و گفت« :اقرأ»؛
بخوان! گفتند« :ما أنا بقاری» من خواندن نمیدانم! میفرمایند:
جبرئیل مرا دربرگرفت و محکم فشار داد ،به حدی که بیتاب
شدم .آنگاه رهایم کرد و این بار گفت:
﴿اقْرَأْ بِاســمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ * خَلَقَ الْأِنْســَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ
وَرَبـُّکَ الـْأَکْرَمُ * الـَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْأِنْســـَانَ مَا لَم
یَعلَم﴾[.]4
رســول خدا -صــلى اهلل علیه وســلم -در حالی که قلبشــان به
شـــدت می طپیـد ،نزد خـدیجه بنت خویلد رفتند و گفتند:
«زملونی! زملونی!» بپوشــانیدم! بپوشــانیدم! آن حضــرت را در
گلیمی پوشـانیدند تا هراس و وحشت ایشان پایان پذیرفت ،و
به خدیجه گفتند« :مالی؟» چه بر سر من آمده است؟! و ماجرا
را برای خـدیجه تعریف کرد و گفتند« :لقد خشـــیت علی
نفســی» به شــدت بر خویشــتن ترســیدهام! خدیجه گفت :نه،
هرگز! به خدا ســـوگند! خداوند هیچگاه تو را تنها نخواهد
گذاشــت؛ تو صــلة رحم میکنی؛ و بار ناتوانان را بر دوش
میکشــی ،و به مســتمندان رســیدگی میکنی؛ و مهماننواز
هســتی ،و در راه حق مردمان را یاری میرســانی! خدیجه آن
حضـرت را برداشت و با خود برد ،تا بر ورقه بن نوفل بن اسد
بن عبدالعزی پســر عموی خدیجه وارد گردانید .وی مردی
بود که در عهد جاهلیت نصرانی شده بود ،و کتابت عبرانی را
نیـک میدانســـت و آیــات انجیــل را هر انـدازه کــه خــدا
میخواست بنویسد به عبرانی مینوشت .اکنون دیگر پیرمردی
کهنسـال بود و از دو چشم نابینا شده بود .خدیجه به او گفت:
ای پســـرعمو ،بشـــنو ،ببین برادرزادهات چــه میگویــد! او
بازگفت .ورقه به آن حضـرت گفت :این همان ناموسی است
که خداوند او را بر موســی نازل گرده اســت .ای کاش من به
هنگام دعوت تو تازه جوانی بودم! ای کاش من زنده باشــم
آنگـاه کـه قوم و قبیلـه ات تو را از شـــهر و دیارت آواره
میســازند! رســول خدا -صــلى اهلل علیه وســلم -گفتند« :اَوَ
مُخرجی هُم؟» مگر آنان مرا اخراج میکنند؟! گفت :آری،
هیچ مردی تاکنون همانند آنچه را که تو آوردهای نیاورده
اســت ،مگر آنکه همگان با او دشـــمنی آغاز کردهاند! اگر
روزگار تو را دریابم تو را یاری شایستهای خواهم کرد! آنگاه

طولی نکشــید که ورقه از دنیا رفت ،و فترت وحی نیز آغاز
گردید [.]5
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فَترت وحی
راجع به مدت زمان فترت وحی ،علمای اســـالمی نظرات و
اقوال مختلفی دارند .صــحیح آن اســت که چند روزی بیش
نبوده است؛ چنانکه روایت ابن سعد از ابن عباس بر آن داللت
دارد .قول مشــهور ،دایر بر اینکه مدت زمان فترت وحی ســه
سال یا دو سال و نیم بوده است؛ به هیچ وجه درست نیست.
در پی بازنگری روایات و اقوال اهل علم در ارتباط با فترت
وحی ،نکتة شـــگفتی برای من آشـــکار گردید که ندیدهام
هیچیک از دانشــمندان اســالمی به آن پرداخته باشــند ،و آن
اینکه مجموعة این روایات و اقوال میرسـانند که رسول خدا
صــلى اهلل علیه وســلم -در هر ســال ماه رمضــان را -در غارحراء اقامت میکردهاند ،و این آیین را ســـه ســـال پیش از
پیامبری آغاز کرده بودهاند ،وسـال بعثت آخرین سال بوده ،و
با پایان پذیرفتن ماه رمضان اقامت ایشان نیز در غار حراء پایان
میپذیرفته ،و ایشان بامداد روز اول وماه شوال از غار حراء به
زیر میآمدهاند و راهی خانة خویش میشــدهاند .در روایت
صـحیحین نیز آمده است که نخستین نزول وحی پس از پایان
فترت هنگامی بود که ایشان عازم خانه بودهاند.
نظر ما این اســت که این روایت میگوید نخســتین وحیی که
پس از دورة فترت بر رسـول خدا -صلى اهلل علیه وسلم -نازل
شـده ،در نخسـتین روز شوال ،پس از پایان همان ماه رمضانی
که تشــریف نبوت بر قامت آنحضــرت پوشــانیده شــده ،فرود
آمـده اســـت؛ به دلیل اینکه این آخرین اقامت و اعتکاف
پیامبراکرم -صلى اهلل علیه وسلم -در غار حراء بوده ،و چنانکه
پیش از این اثبات کردیم ،آغاز نزول وحی شامگاه روز بیست
و یکم ماه رمضــان بوده اســت؛ بنابراین ،نتیجه میگیریم که
فترت وحی تنها ده روز به طول انجامیده ،و پس از گذشــت
آن ده روز ،بامداد پنجشـنبه اول شـوال سـال نخست بعثت بار
دیگر نزول وحی استمرار یافته است؛ و شاید همین مطلب راز
اختصــاص یافتن دهة آخر ماه رمضــان به مجاورت بیتاهلل و
اقامت و اعتکاف در مســجدالحرام و دیگر مســاجد ،و نیز راز
عید گرفتن روز اول شوال بوده باشد؛ واهلل اعلم.
در اثنای روزهای فترت وحی -بنا به روایات رســـیده -نبی
اکرم -صـــلى اهلل علیـه وســـلم - -گـاه آنچنان اندوهگین
میشــدهاند که ســر به کوهســتان میگذاشــتهاند و در پی آن
برمیآمدهاند که خویشــتن را از فراز قلههای بلند کوه به زیر
افکنند؛ اما هربار که خود را به قلة بلندی میرســـانیدهاند تا
خویشتن را به ژرفای درههای عمیق بیافکنند ،جبرئیل در برابر
ایشـان نمودار میشـده و میگفته است :ای محمد ،تو براستی
رســول خدایی! و به این ترتیب ،جوش و خروش درون آن
حضـرت تسکین مییافته و آرام میگرفتهاند ،و از کوه به زیر
میآمده و بازمیگشتهاند؛ و باز ،بار دیگر همینکه مدتی نزول
وحی به تأخیر میافتاده ،همان کار راتکرار میکردهاند ،و باز
هم ،وقتی که خود را بر فراز قله کوه میرســانیدهاند ،جبرئیل
در برابرشـان نمودار میشده و همان سخن یاد شده را بر زبان
میرانده است]1[ .
ابن حجر گوید :این (چند روز متوقف شدن نزول وحی) بدان
منظور بود که آن هیجان و دهشـت درونی رسـولخدا -صلى
اهلل علیه وســلم -آرام گیرد ،و حالت و شــوق و انتظار برای
نزول مجدد وحی به آن حضــرت دســت بدهد[]7؛ و همینکه
حالت مذکور به آن حضــرت دســت داد ،و به انتظار آمدن
وحی الهی نشـستند ،خداوند دو مرتبه ایشان را با نزول مستمر
وحی گرامی داشــت .حضــرت رســول اکرم -صــلى اهلل علیه
وسلم -میفرمایند:

«یک ماه تمام در غار حراء اعتکاف کرده بودم .وقتی که
دورة اعتکاف به سـرآمد از دامنة کوه سرازیر شدم؛ همین که
به دشــت پای نهادم شــنیدم که مرا صــدا میزنند .به ســمت
راست خویش نگریستم ،چیزی ندیدم؛ به سمت چپ خویش
نگریســـتم ،چیزی ندیدم؛ روبرو نگاه کردم ،چیزی ندیدم؛
پشـت سـر نگاه کردم ،چیزی ندیدم؛ سرم را باال کردم ،آنچه
را که باید میدیدم ،دیدم؛ آن فرشــتهای که در غار حراء به
نزد من آمده بود ،میان آســـمان و زمین روی یک کرســـی
نشـسـته بود .وحشـت سراسر وجودم را فرا گرفت .به گونهای
که نقش زمین شـــدم .نزد خدیجه آمدم و گفتم :زملونی،
زملونی ،دثرونی ،دثرونی! مرا بپوشـانید ...و بر سر و روی من
آب سرد بپاشید! آنگاه این آیات نازل شد:
﴿یَا أَیُّهَا الْمُدئثِّرُ * قُم فَأَنْذِر * وَرَبئکَ فَکَبِّرْ * وَثِیَابَکَ فَطَهِّرْ *
وَالرُّجزَ فَاهجُرْ﴾[.]8
نزول این آیات پیش از واجب شدن نماز بود؛ پس از آن تنور
وحی داغ شد و نزول وحی استمرار یافت[.]1
این آیات ،مبانی رسـالت خاتم پیامبران است ،و با آغاز بعثت
ایشــان ،تنها به اندازة فترت وحی فاصــله دارد ،و مشــتمل بر
تبیین و ابالغ دو نوع وظیفه برای آن حضـرت است ،و ضمناً،
پیامدهای طبیعی اقدام به این امور را نیز برای آن حضـــرت
برمیشمرد.
نوع اول :وظیفة ابالغ و انذار؛ چنانکه در آیة شـــریفة ﴿قُم
فَأَنْذِر﴾ فرموده است :مردمان را از عذاب خداوند بر حذر دار،
که اگر از این کجرویها و گمراهیها و پرســـتش خدایان
دیگر جز خدای متعال ،و شــرک آوردن به خدا در ذات و
صفات و حقوق و افعال ،دست برندارند ،گرفتار شدن آنان به
عذاب الهی حتمی است!
نوع دوم :وظیفة تطبیق اوامر خدای سبحان بر خویشتن خویش
و تعهد و التزام درونی نسبت به اجرای آن ،تا بدینوسیله بتواند
خشـنودی خدای خویش را به دســت آورد ،و اسـوة حسـنه و
الگویی نیکو برای جامعة اهل ایمان گردد؛ چنانکه در آیات
بعدی آمده است .معنای ﴿وَربئکَ فَکبِّرْ﴾ این است که :خدای
خودت را بزرگ بـدار ،و در بزرگداشـــت خدای خویش
هیچکس را شـــریک مگردان .منظور از ظاهر کالم در آیة
شــریفة ﴿وَثِیَابَکَ فَطَهِّرْ﴾ همان پاکیزه گردانیدن و پاک نگاه
داشـتن جامه و تن است ،زیرا ،آن کس که تکبیر می گوید و
در پیشــگاه خدا میایســتد ،روا نیســت که جامهاش نجس و
آلوده باشــد .البته ،اعمال و اخالق نیز به طریق اولی خواس ـته
شـده است .معنای ﴿وَالرُّجزَ فَاهجُرْ﴾ اینست که :از موجبات و
عوامل ســخ و عذاب الهی خویشــتن را دور گردان! و این
مطلب ،البته از راه التزام به فرمانبرداری و ترک معصـــیت
خداوند دسـت یافتنی اسـت ﴿وَال تَمنُنْ تَسـتَکْثِرُ﴾ یعنی :وقتی
احســـان میکنی نباید پاداش آن را از مردم بخواهی ،یا در
همین رواب دنیوی انتظار داشته باشی که احسانی برتر و بیشتر
نسبت به تو روا دارند.
آخرین آیه از این مجموعه مشــتمل بر یادآوری این مطلب
اســت که وقتی به دین و آیینی متفاوت با دین و آیین مردم
روزگار خویش پایبند میگردد؛ و قوم و قبیلة خویش را به
ســـوی خـدای یکتا دعوت میکند ،و آنان را از عذاب و
برخورد شـــدید او برحذر میدارد ،ناگزیر باید انتظار انواع
آزار و شــکنجه را از ســوی آنان داشــته باشــد؛ از این رو،
میفرماید﴿ :وَلِرَبِّکَ فَاصبِرْ﴾.
وانگهی ،مطلع این آیات ،در بردارندة یک ندای آســـمانی
همراه با طنین دلانگیز صـــدای خداوند کبیر متعال اســـت،
حاکی از اینکه نبی اکرم -صـلى اهلل علیه وسلم -برای این امر
عظیم درنظر گرفته شـده است ،و به همین جهت ،خداوند آن
حضـــرت را با این خطاب اســـتثنائی از خواب و راحت و

آســایش جدا میســازد ،و به ســوی جهاد و مبارزه و رنج و
مشقت فرا میخواند:
﴿یَا أَیُّهَا الْمُدئثِّرُ * قُم فَأَنْذِر﴾ گویی میخواهد بگوید :کســی
که برای خودش زندگی میکند ،چه بســـا بتواند بیخیال و
آســوده زیســت کند؛ اما ،تو که این چنین بار ســنگینی را بر
دوش داری ،تو رابا خواب چه کار؟! تو را با آســـایش چه
کار؟! تو را با بستر نرم و گرم چه کار؟! تو را با زندگانی آرام
و توأم با عیش و عشرت چه کار؟! برای امر عظیمی که انتظار
تو را میکشـد ،و آن وظیفة بسـیار سنگینی که برای تو درنظر
گرفته شــده اســت ،به پاخیز! برای کار و کوشــش و رنج و
تعب ،به پاخیز! به پاخیز ،که وقت خواب و راحت ســـپری
شده ،و از پس امروز ،دیگر نوبت بیدار خوابی پیوسته است و
مبارزة طاقتفرســـای دراز مدت! به پاخیز و برای این امور
آماده و مهیا شو.
فرمانی بزرگ اســت و ســهمگین ،که پیامبر اکرم -صــلى اهلل
علیه وســلم -را از بســتر نرم در خانة آســوده و آرام و کانون
گرم خانواده جایکن میکند ،تا او را به کام ازدحام ،و کانون
غوغا و بلوای اجتماعی بیافکند ،و آن حضــرت را با گردونة
گردان احسـاسات و عواطف گوناگون ،و واقعیتهای تلخ و
شیرین زندگانی درگیر کند.
آری ،رسول خدا -صلى اهلل علیه وسلم -به موجب این فرمان
«قم» از جای برخاست ،و از آن پس به مدت بیست سال تمام،
بلکه بیشتر ،استوار و پایدار ایستاد ،و لحظهای استراحت نکرد
و نیاســود ،و حتی دقیقهای برای خود یا خانوادهاش زندگی
نکرد .از جای برخاست ،و همچنان برپای ایستاد و کار دعوت
الیاهلل را سـامان داد .بار سنگین این رسالت عظیم را بر دوش
گرفت .و هیچگاه احســاس خســتگی و درماندگی نکرد .بار
امانت بزرگ الهی و آســمانی را در این شــرای و اوضــاع و
احوال زمینی کشـید ،و مسـئولیت تمامی بشریت ،و مسئولیت
تمامیت عقیده ،و مسئولیت نبرد و مبارزه در میدانهای متعدد
و متنوّع را یک تنه عهدهدار گردید .متجاوز از بیست سال ،در
میدان نبرد بیامان زیســت ،و با هرکس به گونهای به سـر برد.
از لحظهای که این ندای پرطنین و ارجمند آسمانی را شنید ،تا
زمانی که نفس واپسین را کشید ،پرداختن به هیچ کاری ،وی
را از پرداختن به کار دیگر بازنداشــت؛ زیرا ،هیمنة وظیفه و
تکلیف را آنچنان که باید و شــاید دریافته بود! ...خداوند از
جانب ما و از جانب قاطبة بشــریت ،آنحضــرت را با بهترین
جزای خیر پاداش دهاد.
زیرنویس:
[ -]0برای متن کامل این سـرگذشـت ،نک :صحیح البخاری،
ح 1؛ ســیرة ابنهشــام ،ج  ،0ص  111-115و دیگر کتابهای
تفسـیر و حدیث و ســیره .گویند :عبدالمطلب نخســتین کســی
بوده اسـت که تحنث در غار حراء را پیش گرفته ،و همه ساله
همینکه ماه رمضان فرا میرسیده بر غار حراء فراز میآمده ،و
ســرتاســر ماه رمضــان بینوایان را اطعام میکرده اســت؛ نکــــ:
الکامل ،ابن اثیر ،ج  ،0ص .551
[ -]1ابن حجر گوید :بیهقی گزارش کرده اســـت که طول
مدت رؤیاهای صــادقه شــش ماه بوده اســت ،بنابراین ،آغاز
پیامبری آن حضرت به همین رؤیاهای صادقه و همزمان با ماه
ربیعالمولود ،در ســن چهل ســالگی ایشـان بوده ،و آغاز نزول
وحی بر آن حضرت در بیداری ،ماه رمضان بوده است؛ نک:
فتح الباری ،ج  ،0ص .17
[ -]1سـیرهنویسان در ارتباط با تعیین نخستین ماه گرامیداشت
حضــرت محمد -صــلى اهلل علیه وســلم -به نبوت از ســوی
خداوند و فرو فرسـتادن وحی بر آن حضرت ،اختالف فراوان
دارند .عده زیادی از ســـیرهنویســـان بر آن شـــدهاند که ماه
ربیعاالول بوده اســت؛ گروه دیگری ا ز آنان بر آناند که ماه

(به نقل از :خورشــید نبوّت ،ترجمه فارســی «الرحیق المختوم»
مؤلف :شـــیخ صـــفی الرحمن مبارکفوری ،برگردان  :دکتر
محمدعلی لسانی فشارکی)

وفات بانو خدیجه بنت خویلد رضــی اهلل
عنها
در  01رمضان ،ده سال پس از بعثت نبوی ( 1ق .هــــ) برابر با
111م مـادر مومنـان خدیجة دختر خویلد همســـر رســـول
خداصلى اهلل علیه وسلم وفات یافت.

در هشتم ماه رمضان 1هـ برابر با 08دسامبر 111م غزوه تبوک
رخ داد و رســـول اهلل پس از آنکه خداوند او را به بهترین
صورت یاری کرد در همین ماه به شهر بازگشت.

مسلمانان در اول ماه رمضان روزه گرفتند
در روز یکشـنبه یکم رمضـان سال دوم هجری برابر با 1فوریه
سال 114م.
در روز یکشـنبه یکم رمضـان سال دوم هجری برابر با 1فوریه
ســال 114م .اولین رمضــانی بود که مســلمانان روزه گرفتند و
گفته شــده روزه رمضــان در روز دوشــنبه اول شــعبان ســال 1
هجری فرض شد.

تورد حسن بن علی بن أبی طارب
در  05رمضـان 1هــــ برابر با  0مارس 115م حسن بن علی بن
أبی طالب تولد یافت.

آغاز حرکت برای فتح م ه
در  01رمضان 8هــ برابر با  0ینایر 111م:رسول خدا–صلى اهلل
علیه وسلم -واصحاب او در سال هشتم هجری حرکت بسوی
مکه را برای فتح آن آغاز کردند،ســـالی که به ســـال فتح
معروف شد.با این فتح تالشهای پیامبر(ص)در دعوت اسالمی
ثمر داد و آزار و اذیت از مســلمانان در شــبه جزیره برداشــته
شد.

وفات فاطمهی زهرا رضی اهلل عنها
در شب سهشنبه سوم رمضان سال  00هجری
یکی از دالیلی که نشـان میدهد رواب ابوبکر صـدیق رضی
اهلل عنه با فاطمهی زهرا رضـی اهلل عنها بسـیار محکم و استوار
بوده ،این اســت که همســر ابوبکر رضــی اهلل عنه یعنی اس ـماء
بنت عمیس رضـی اهلل عنها در دوران بیماری فاطمهی زهرا از
ایشان پرستاری میکرد و تا واپسین لحظات حیات دخت نبی
مکرم اسـالمص در کنار او بود و در غسـل و خاکسپاری وی
مشارکت داشت .عالوه بر اسماء ،شخص علی مرتضی رضی
اهلل عنه نیز از فاطمهی زهرا رضـی اهلل عنها پرستاری میکرد و
همســر ابوبکر صــدیق رضــی اهلل عنه نیز در امر پرســتاری از
فاطمه رضـی اهلل عنها با او همکاری مینمود .فاطمه رضی اهلل
عنها در مورد چگونگی کفن و دفن و خاکســـپاری خود،
ســفارشهایی به اســماء نمود که اســماء نیز آنها را اجرا کرد.
فاطمه رضـی اهلل عنها به اسماء رضی اهلل عنها فرمود« :من ،این
را خیلی بد میدانم که هنگام خاکسپاری زنان ،فق پارچهای
روی آنها میاندازند و بدین ترتیب خوب پوشیده نمیشوند و
اندام آنها قابل تشــخیص میباشــد» .اســماء گفت« :ای دختر
رسولخدا! آیا میخواهی چیزی به تو نشان دهم که در حبشه
دیدم؟» آنگاه اسماء رضی اهلل عنها درخواست کرد تا تعدادی
شـاخهی تر خرما بیاورند و ســپس آنها را خم داد و روی آنها
پارچه انداخت .فاطمه رضـــی اهلل عنها فرمود« :این ،چقدر
خوب و زیباست؛ بدین ترتیب زن و مرد از هم تشخیص داده
میشوند (و برای میت زن ،پوشش کافی ایجاد میگردد)»]0[.

صفحه21

رمضان بوده است؛ برخی نیز گفتهاند :ماه رجب بوده است .ما
ترجیح دادهایم که ماه رمضــان بوده باشــد؛ به دلیل این آیة
شــریفه که میفرماید﴿ :ش ـَهرُ رَمَض ـَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ﴾
(البقرة .)085 :و این آیه شـــریفه دیگر که می فرماید﴿ :إِنَّا
أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیلَةِ الْقَدرِ﴾( .القدر . )0 :که درنتیجه شــب قدر در
ماه رمضـان قرار میگیرد ،و شب قدر همان شبی است که در
آیه  ،1سـوره دخان ،خداوند درباره آن میفرماید﴿ :إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
فِی لَیلَةٍ مُبَارَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنْذِرِینَ﴾( .الدخان .)1 :و نیر به دلیل
آنکه اقامت آن حضـرت در غار حراء در ماه رمضـان بوده ،و
واقعه نزول جبرئیل بر ایشـــان نیز در همین ماه بوده اســـت؛
چنـانکه همگان میدانند .قائالن به آغاز نزول وحی در ماه
رمضــان نیز در باب تعیین دقیق این روز با یکدیگر اختالف
دارند ،و روایات در این زمینه مختلف اسـت .بعضی گفتهاند:
روز هفتم ،برخی گفتهاند :هفدهم ،و بعضی دیگر نیز گفتهاند:
هجدهم .ابن اسحاق و برخی دیگر از سیرهنوسان بر آناند که
این روز ،روز هفدهم بوده است؛ اما ،ما ترجیح دادیم که روز
بیست و یکم بوده باشد ،به این دلیل که تمامی سیرهنویسان یا
اکثر آنان متفقالقولاند بر اینکه بعثت رســول خدا -صــلى اهلل
علیه وســلم -در روز دوشــنبه اتفاق افتاده اســت؛ چنانکه آن
حضـــرت خود فرمودهاند« :فیه ولدت و فیه انزل علی» و به
روایت دیگر« :ذاک یوم ولدت فیه و یوم بعثت او انزل علی
فیه» (صــحیح مســلم ،ج  ،0ص 118؛ مســند احمد ،ج  ،5ص
111 ،117؛ بیهقی ،ج  ،4ص  :111 ،181حاکم نیشابوری ،ج
 ،1ص  .)11روز دوشـنبه در ماه رمضان نیز در آن سال مطابق
بوده اسـت با روز هفتم؛ روز چهاردهم؛ روز بیست و یکم ،و
روز بیســت و هشــتم؛ از ســوی دیگر ،بنا به داللت احادیث
صــحیح ،شــب قدر جز با یکی از شــبهای فرد در دهه آخر
رمضــان منطبق نمیگردد ،و شــب قدر در محدوده این شــبها
جابه جا میشــود .اگر این آیه شــریفه را که میفرماید﴿ :إِنَّا
أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیلَةِ الْقَدرِ﴾ .با روایت ابوقتاده که میگوید بعثت آن
حضـرت روز دوشنبه بوده است ،کنار هم بگذاریم ،همچنین
با مراجعه به تقویم تطبیقی که موارد مطابقت روز دوشنبه را با
ایام رمضــان در آن ســال تعیین میکند؛ برای ما یقینی شــده
اسـت که بعثت حضـرت رسـول اکرم -صلى اهلل علیه وسلم-
شب هنگام ،شامگاه روز  10رمضان بوده است.
[ -]4علق .5-0 :
[ -]5صــحیحالبخاری ،ح  ،1بخاری این روایت را با اندک
اختالفی در عبارت در کتاب التفســیر و کتاب تعبیر الرؤیا ،ح
1181 ،4157 -4151 ،1111؛ صحیح مسلم ،کتاب االیمان ،ح
.151
[ -]1صحیح البخاری ،ح .1181
[ -]7فتح الباری ،ج  ،0ص .17
[ -]8سورة مدّثر ،آیات .5-0
[ -]1صـحیح البخاری ،تفسـیر سورة المدثر ،باب  0به بعد ،ج
 ،8ص 447-445؛ نیز ،صــحیح مســلم ،کتاب االیمان ،ج ،0
ص  ،044ح .157

غزوه تبوک (ارعسرة)

ابنعبدالبر میگوید« :فاطمه رضی اهلل عنها نخستین زنی است
که در اسالم ،جنازهاش را بدین ترتیب پوشاندند و پس از او،
جنازه ی زینب بنت جحش رضـــی اهلل عنها را نیز به همین
صورت پوشاندند».
ابوبکر رضـــی اهلل عنه همواره از علی رضـــی اهلل عنه احوال
فاطمه رضــی اهلل عنها را میپرســید و بر خالف پندار برخی،
جویای حال وی بود .در دوران بیماری فاطمه رضی اهلل عنها،
علی رضــی اهلل عنه در مســجد مشــغول نماز بود .پس از آنکه
نمازش ،به پایان رســید ،ابوبکر و عمر رضــی اهلل عنهما نزدش
رفتند و گفتند« :حال دختر رســولخدا صــلی اهلل علیه و آله و
سـلم چطور است؟» عالوه بر این ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه
از همســرش اســماء رضــی اهلل عنها نیز حال فاطمهی زهراء را
میپرســید؛ پیشــتر گفتیم که اســماء ،پرســتار فاطمه بود و در
دوران بیماریش ،با تمام وجود از او پرستاری مینمود .روزی
که فاطمه ی زهراء رضــی اهلل عنها از دنیا رفت ،تمام مردان و
زنان مدینه گریستند و همچون روز وفات رسولخدا صلی اهلل
علیه و آله و سلم غم و اندوه ،فضای شهر را پر کرد .ابوبکر و
عمر رضــی اهلل عنهما برای عرض تســلیت نزد علی رضــی اهلل
عنه رفتند و از او خواســتند که آنها را برای نماز جنازه جلو
نکند ]1[.گویا آن دو بزرگوار ،تاب چنان مصیبتی را نداشتند
و در توان خود نمیدیدند که نماز جنازهی دختر رسول اکرم
صلی اهلل علیه و آله و سلم را امامت دهند.
فاطمهی زهرا رضــی اهلل عنها شــش ماه پس از رحلت رســول
اکرم صـلی اهلل علیه و آله و سلم در شب سهشنبه سوم رمضان
سال  00هجری وفات نمود؛ از علی بن حسین رضی اهلل عنهما
چنین روایت شده که« :فاطمه رضی اهلل عنها بین نماز مغرب و
عشاء وفات نمود؛ ابوبکر ،عمر ،عثمان ،زبیر و عبدالرحمن بن
عوف رضــی اهلل عنهم در آنجا حضــور داشــتند .هنگامی که
جنازهاش را برای نماز گذاشـتند ،علی رضی اهلل عنه از ابوبکر
رضــی اهلل عنه خواســت تا برای نماز جنازه جلو شــود .ابوبکر
رضـی اهلل عنه فرمود« :ابوالحسن! تو خود حضور داری ».علی
رضـی اهلل عنه گفت« :آری؛ ولی به خدا سوگند که کسی جز
تو بر فاطمه رضـی اهلل عنها نماز نمیگزارد ».ابوبکر رضـی اهلل
عنه نماز جنازهی فاطمه رضــی اهلل عنها را امامت داد و فاطمه
رضـی اهلل عنها شـبانگاه به خاک سـپرده شد .در روایتی آمده
اســت :ابوبکر رضــی اهلل عنه بر جنازهی فاطمه رضــی اهلل عنها
نماز گزارد و چهار تکبیر گفت ]1[.البته روایت ارجح همان
اســـت که امام مســـلم رحمه اهلل روایت کرده که علی بن
ابیطالب رضــی اهلل عنه بر جنازهی فاطمه رضــی اهلل عنها نماز
گزارده است]4[.
[رابطهی ابوبکر صــدیق رضــی اهلل عنه با اهل بیت و خاندان
رسولخداص ،چنان رابطهی دوستانه و احترامآمیزی بوده که
هم زیبندهی ابوبکر رضی اهلل عنه میباشد و هم شایستهی اهل
بیت .رابطهی دوستانهی علی و ابوبکر رضی اهلل عنهما دوطرفه
بوده و برپایهی همین دوســتی ،علی رضــی اهلل عنه یکی از
فرزندانش را ابوبکر نامیده است ]5[.عالوه بر این علی مرتضی
رضــی اهلل عنه پس از وفات ابوبکر صــدیق رضــی اهلل عنه ،
سـرپرستی محمد بن ابیبکر را بر عهده گرفت و او را همانند
فرزندش ســرپرســتی کرد… ]1[].اینکه برخی گفتهاند :فاطمه
رضی اهلل عنها به علی رضی اهلل عنه وصیت نمود که هیچ یک
از کســـانی که به او ســـتم کرده و حقش را خوردهاند ،در
خاکسـپاریش حضـور نداشته باشد ،روایت دروغ و بیاساسی
است.
شعری از اقبال الهوری در مورد فاطمهی زهرا:
مریم از یک نسبت عیسی عزیز
از سه نسبت حضرت زهرا عزیز
نــور چشــم رحمـة للعـالمین
آن امـام اولـیـــن و آخــرین

آنـکه جـان در پیکر گیتی دمید
روزگــار تــازه آییــن آفرید
پـادشــاه و کلبـهای ،ایـوان او
یک حسام و یک زره سامان او
مــادر آن مـرکز پرگـار عشق
مــادر آن کاروانسـاالر عشـق
آن یـکی شـمـع شبستان حـرم
حــافظ جـمـعـیت خیــر االمـم
تا نـشیـند آتش پیـکار و کیـن
پشـت پا زد بر سـر تاج و نگین
وان دگـر مـوالی ابــرار جهـان
قــوت بازوی احـرار جـهـــان
در نوای زندگی سـوز از حسین
اهـل حـق حریتآموز از حسین
سیــرت فــرزندهـا از امهــات
جــوهر صـدق و صـفا از امهات
مـزرع تـسلـیم را حاصـل بتـول
مـادران را اسـوهی کامـل بتـول
بهرمحتاجی دلش آنگونه سوخت
با یهـودی چـادر خود را فروخت
نـوری و هـم آتشی فرمانـبـرش
گم رضایش در رضـای شوهرش
آن ادب پـروردهی صـبر و رضا
آسیــاگردان و لـب قـرآنســرا
گــریههای او ز بـالـین نــیـاز
گــوهر افـشاندی بدامـان نمـاز
اشـک او برچید جبریل از زمین
همچو شبنم ریخت برعرش برین
رشـتهی آیین حق زنجیـر پاست
پاس فرمان جناب مصطفی است
ورنــه گــرد تربـتش گردیدمی
سجــدهها بر خاک او پاشیدمی!
پاورقی:
[ -]0اإلستیعاب (.)178/4
[ -]1الشـــیعة و أهل البیت ،ص77؛ کتاب ســـلیم بن قیس،
ص.155
[ -]1المرتضـــی ،نوشـــتهی ندوی ،ص14؛ الطبقات الکبری
(.)11/7
[ -]4مسلم ،شمارهی0751
[ -]5المرتضی از ندوی ،ص18
[ -]1نگاه کنید به :المرتضی از ندوی ،ص18
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به نقل از :حســـن مجتبی رضـــی اهلل عنه (بررســـی و تحلیل
زندگانی خلیفه پنجم) ،مؤلف  :علی محمد محمد الصــالبی،
مترجم محمد ابراهیم کیانی ،ویراســتار :خانم عبدالهی ،ناشــر:
انتشارات حرمین ،چاپ0181 :ـ اول.

رسـیدن عمر بن خطاب به فلسطین وفتح
بیت ارمقدس
در  01رمضان 05هـ ـ برابر با 08اکتبر 111م أمیر المؤمنین عمر
بن خطاب بعد از جنگهایی که ضررهای زیادی را متوجه سپاه
اسـالم نموده بود و همگی در راستای فتح شام صورت گرفته
بود به فلســطین رســید وکلیدهای شــهر قدس بدســت او داده
شـد.او در نامه ای به مردم نوشت که جان و اموالشان در امان
است.

محاصــره دیوار بابلی ها توسـ

عمرو بن

عاص رضی اهلل عنه
در اول رمضان11هجری برابر با 01اگست 140م.
عمرو بن عاص دیوار بابلیون را بعد از آنکه در مســیر لش ـکر
روم آنها را زمین گیر نمود محاصره نمود.

فتح مصــر بــه دســت فرمانده قهرمان
حضرت عمرو بن عاص رضی اهلل عنه
در روز اول رمضان سال11هجری برابربا  01اگست 140م.
در زمان خلیفه دوم حضرت عمر بن خطاب فتوحات اسالمی
به دســت فرمانده قهرمان حضــرت عمرو بن عاص (رض)به
مصر رسید و مصر جزو کشورهای اسالمی شد.

ماجرای ح میت در جنگ صفین
زمان 1 :رمضان سال  17ه 04 -فوریه 158م.
جنگ صفین در صفر سال17ه مصیبتی هولناک برای اسالم و
مســلمین بود .در آن جنگ متأســفانه خون حدود پنجاه هزار
نفر از سـربازان دو لشـکر عراق و شـام به زمین ریخته شد و با
این وجود هیچ کدام بر دیگری پیروز نشد زیرا آن هنگام که
چیزی نمانده بود لشـکر عراق (سـپاه حضـرت علی رضـی اهلل
عنه) بر لشـکر شام (سپاه حضرت معاویه رضی اهلل عنه) پیروز
شــود ،دو ســپاه دســت از جنگ کشــیدند و هر دو طرف با
یکدیگر توافق کردند که هر کدام یک نفر به عنوان حکم –
داور -انتخاب کنند تا درباره چگونگی پایان دادن به این فتنه
کور و جنگ بی نتیجه بعد از  1ماه دیگر با یکدیگر گفتگو
کنند .دو حکم در  1رمضان سال  17با یکدیگر جلسه تشکیل
دادند .داور حضرت علی ،ابوموسی اشعری رضی اهلل عنه بود
که حضــرت علی چهارصــد نفر همراه وی فرســتاد و حکم
معاویه ،عمروبن عاص رضــی اهلل عنه بود که حضــرت معاویه
همراهان کمتری با او فرســتاد .گفتگوهای طوالنی و رایزنی
های متعددی بین دو حکم صـــورت گرفت .ولی به توافق
جدیدی دسـت نیافتند و نتیجه این شـور و مشـورتها هم همان
شــد که قبل از شــروع جنگ صــفین بوده بود یعنی حضــرت
علی ،امیر و خلیفه حجاز و عراق و یمن و مصر باشد و معاویه
هم امیر شام و امر انتخاب خلیفه را به بزرگان صحابه و سابقین
در اسالم محول کردند که آنها یک نفر را به خالفت انتخاب
کنند ولی در این وقت بســیاری از بزرگان صــحابه از این فتنه
کناره گرفته و بی طرفی اختیار کرده بودند.
درباره این واقعه ،روایات موضوع و ساختگی زیادی در کتب
تاریخ نقل شـده که صـحابه رضی اهلل عنهم را بعنوان حریص
دنیا و جاه و مقام و قدرت نشــان می دهد .معرفی یکی بعنوان
ساده لوح و دیگری بعنوان مکار و حیله گر و آن یکی بعنوان
دشـــنام گو و این یکی بعنوان عیب جو هدف این روایات
اسـت .بویژه آن روایت انگشـتری که در کتب تاریخ مشــهور
اسـت (روایت انگشـتری همان اسـت که می گویند ابوموسی
که از عمرو بن عاص گول خورده بود انگشـــتر خود را از
انگشــت درآورد و گفت همین طور علی را از خالفت عزل
می کنم ولی عمرو انگشتری را از انگشت در آورده و دوباره
در انگشت خود کرد و گفت همین طور معاویه را در خالفت
ابقا می کنم) همه روایات مربوط به این داستان و سایر روایات
مشـابه همگی سـاختگی و دروغ می باشد .هم سند و متن این

گونه روایات مخدوش اســت هم لفظ و معنای آنها و هم از
نظر شــرع و عقل جور درنمی آید .بزرگان علما و محققین
اســالم این روایات را بررســی و بطالن آنها را ثابت کرده اند.
چنـانکه بهترین رد بر این روایات را عالمه ابوبکربن عربی
اندلسـی در کتاب ارزشـمندش «العواصم من القواصم» نوشته
اســـت .تـأکید می کنیم که این کتاب برای طالب علم و
حقیقت و عموم مردم بســیار مفید اســت و اهمیت دارد .لذا به
همه و بخصــوص کســانی که به این روایات دروغین فریب
خورده اند و مدعی اند که این روایات در کتابهای مرجع
تاریخ اســالم آمده پس صــحت دارد توصــیه می شــود به آن
کتاب ارزشمند مراجعه کنند.

مترجم :ابویحیی
مصدر :سایت نوار اسالم

IslamTape.Com
اســتانداری محمد بن أبی ب ر صــدی

بر

مصر
در  05رمضان سال 17هـ برابر با  11فوریه 158م محمد بن أبی
بکر استانداری مصر را عهده دار شد.

وفات عبید اهلل بن عمر بن خطاب
در  05رمضان 17هــــ برابر با  11فوریه 158م عبیداهلل بن عمر
بن خطاب رضی اهلل عنه در گذشت.

وفات ام ارمؤمنین عایشه رضی اهلل عنها
در هفدهم رمضان سال  57هجری
رسـول خدا -صـلى اهلل علیه وسـلم -یکسال پس از ازدواج با
ســوده ،دو ســال و پنج ماه پیش از هجرت ،با عایشــه دختر
ابوبکر صــدّیق ازدواج کردند .هنگام ازدواج با پیامبراکرم -
صــلى اهلل علیه وســلم -عایشــه دختری شــش ســاله بود ،و
آنحضـرت هفت ماه پس از هجرت ،در ماه شـوال ،که وی نه
ساله شد ،با او زفاف کردند .عایشه هنگام زفاف پیغمبراکرم -
صـلى اهلل علیه وسلم -باکره بود ،و آنحضرت همسر باکرهای
جز او نداشـت .عایشـه از همه کس نزد آنحضرت محبوبتر
بود .از همـه زنان امّت فقیهتر بود .از همة زنان بطور مطلق
دانـاتر بود .برتری وی از دیگر زنان همانند برتری ثَرید از
دیگر غذاها بود .عایشـه هفدهم ماه رمضــان سـال  57یا  58از
دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

فتح سرزمین سند
در  1رمضــان 11هــــ برابربا  04می 181م محمد بن قاســم بر
سـپاهیان هند در رود سـند پیروز گردید و فتح ســرزمین سـند
پایان یافت.این کار در اواخر زمان ولید بن عبد الملک رخ
داد.

کشته شدن مختار ثقفی
در  04رمضان سال  17هجری قمری

مختاربن ابی عبید ثقفی از مردم طائف است .وی در سال یکم
هجرت متولد شـد .در زمان خالفت عمر رضی اهلل عنه همراه
پدر خود(عبید) به مدینه رفت.
او در زمره کســانی بود که از کوفه به حســین بن علی نامه
نوشــت .ســه ســال بعد از واقعه کربال در ســال  14هجری به
خونخواهی حسـین بن علی و یارانش در کوفه به پاخواست و
با تجهیز و جمع آوری سپاهی ،قاتالن و مسببان واقعه کربال از
جمله شــمر ،خولی و عبداهلل ابن زیاد را کشــت .اما به دلیل
پشـتیبانی موالی (اسـیران آزاد شـده) خصـوصـاً اسیران دیلمی
کوفه و دعاوی اعتقادی کفر آمیز به قتل رســید .در حقیقت
طی جنگی که بین یاران مختار و مصعب بن زبیر حاکم بصره
و برادر عبداهلل بن زبیر رضـی اهلل عنه درگرفت ،مصـعب سپاه
مختار را شــکســت داد و مختار را کشــت .مدت حکومت
مختار ،یکسـال و نیم ( 08ماه ) بود و در  04رمضـان سـال 17
هجری قمری در سن  17سالگی کشته شد.
عالمه ابن خلدون می گویند«" :به گروهی (از شــیعیان) غالی
گفته می شــود .آنها برای اثبات الوهیت ائمه از مرز عقل و
ایمان هم تجاوز می کنند .به گفته آنان ائمه بشـــر بودند اما
دارای صــفات الوهیت بودند؛ یا که خدا در لباس بشــریت به
اندروشــان حلول کرده اســت .این «عقیده حلول» در اصــل،
عقیده نصـرانی ها درباره عیسـی علیه السالم است .علی رضی
اهلل عنه ،معتقدین به چنین عقیده ای را در آتش سوزانیده بود.
وقتی که محمد بن الحنیفه اطالع یافت که مختار بن عبید
ثقفی چنین عقائدی دارد با کلماتی واضـح بر او لعنت فرستاد
و بیزاری خویش را از او اعالم کرد( ".مقدمه ابن خلدون
 511/1تحقیق دکتر عبدالواحد وافی)
اما مختار از نظر اهل ســنت فردی زندیق بود و عقاید باطل او
این امر را تـایید می کند ،چنانکه عالمه ابن خلدون به آن
اشاره نموده اند.
واهلل اعلم
وصـلی اهلل وسلم علی محمد وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم
بإحسان إلى یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com
شــروع فتح اندرس به رهبری طریف بن
مارک
در اول رمضان 10هجری برابر با  701م

قیام موســ

بن نصــیر در ت میل جنگ

اندرس
در نه ماه رمضـان سـال 11هــــ برابر با  08یونیو 701م،فرمانده
مســلمان موســى بن نصــیر به منظور تکمیل جنگ اندلس قیام
نمود و إشبیلیة وطلیطلةرا بطور کامل فتح کرد.

اموی در اندرس
در  5رمضان 001هـ برابربا  1نوامبر 710م
عبد الرحمن الداخل (صــقر قریش)دردمشــق متولد شــد .او
موسس دولت اموی در اندلس است.

جنگ سـرزمین شهیدان اسالم (پی ار تور
یا نبرد پواتو)

زمان 1 :رمضان  004هـ 10 – .اکتبر  711م

این جنگ بزرگترین و عمیق ترین اثر را در تاریخ اســالم و
مسـیحیت بر جای گذاشته و بلکه سرنوشت اسالم و مسیحیت
را بطور قاطع تعیین کرد .مورخان مسلمان این جنگ را بعنوان
«جنگ سرزمین شهیدان اسالم» می شناسند و مورخان اروپایی
از آن بعنوان پیکار تور یا پواتو یاد می کنند .از نظر مورخان
اگر مسـلمانان در آن جنگ شــکسـت نمی خوردند ،امروز از
دین مســیحیت در اروپا خبری نبود و مســیحیت به کلی در
جهان ریشه کن می شد!
مسـلمانان در سـال  11هــــ .اندلس (اسپانیا) را فتح کردند وبه
سـرعت دامنه فتوحات مسـلمانان در اروپا گسترش یافته و در
مدتی کمتر از بیسـت سـال از سلسله جبال پیرنه (بین فرانسه و
اسپانیا) گذشتند و ایاالت جنوبی فرانسه را هم فتح کردند و بر
دشــت های اطراف رود رن ( )Rhoneدســت یافتند .ولی
متأسـفانه دیری نپایید که مسـلمانان دستخوش اختالفات قبیله
ای شدند و به همین دلیل برای اولین بار در سال  011هــ ـ .در
جنگ تولوز از فرانسـوی ها شکست خوردند و فرمانده آنها،
امیر اندلس «سـمح بن مالک خوالنی» و گروه بزرگی از سپاه
وی به شــهادت رســیدند و ســپاه مســلمانان ناگزیر به مرزهای
فرانسـه عقب نشـست به امید آنکه با تجدید قوا مجددا جنگ
را از سر بگیرند ولی فتنه و آشوب بزرگی که بعلت کشمکش
ها و اختالفات قبیله ای و نژادی بین عرب و بربر از یک سو و
عربهای یمنی و قیسی از سوی دیگر به مدت بیش از  01سال
اسـپانیای اسالمی را در برگرفته بود ،ادامه فتوحات را متوقف
کرد .تا اینکه در سال  001هــ فرمانده بزرگ «عبدالرحمن بن
عبداهلل غافقی» به فرمانروائی اسپانیا منصوب شد.
آنچه مسـلم اسـت «عبدالرحمن غافقی» افسری بزرگ و عالی
مقام بود و هم ســیاســتمداری ماهر و با ایمان و با تقوا و جهاد
در راه خدا را بسیار دوست می داشت .او پیوسته درصدد بود
که انتقام کشــته شــدن ســمح بن مالک خوالنی را بگیرد و
شکست مسلمانان را در کنار دیوارهای «تولوز» جبران کند .به
همین منظور از آغاز فرمانروایی خویش پیوسته نیرو بسیج می
کرد و امور اداری و کشوری را اصالح و تنظیم کرده و شئون
زندگی مردم را مرتب نمود و با این تدابیر توانست آرامش و
ثبات را به جامعه آشـوب زده اسپانیای اسالمی بازگرداند .در
این موقعیت یکی از رهبران طمعکار و زیاده طلب بربر ها از
فرصـت استفاده کرده و بر آن شد که ایاالت شمالی اسپانیا را
مستقل کند .بدین منظور با کنت «اودو» حاکم ایالت «اکوتین»
(اکیتانیه) در جنوب فرانسه بر ضد حکومت اسالمی اسپانیا هم
پیمان شد.
عبدالرحمن ناگزیر شـــد قبل از اینکه کار منوزه باال بگیرد،
سپاهی برای سرکوب وی اعزام کند این سپاه منوزه را تعقیب
کرده و پس از دســتگیری به قتل رســاند .هنگامی که «اودو»
حاکم اکوتین از شکست و کشته شدن هم پیمان خود آگاهی
یافت و متوجه شد که در معرض خطر جدی قرار گرفته است
آماده دفاع از قلمرو خویش گردید در این زمان عبدالرحمن

صفحه23

مسلمانان به رهبری طریف بن مالک در ساحل جنوبی اندلس
فرود آمدند و با نیروهای جنوبی جنگ نمودند و فتح اندلس
آغاز شــد .موســی بن نصــیر ،طریف بن مالک رابه منظور
گشودن راهی برای جنگ اندلس معین کرده بود.

تورد عبد اررحمن ارداخل موسس دورت

غافقی در محرم سال  004هـــ .با سپاه خود متشکل از عربها و
بربرها به سـوی شمال اسپانیا به حرکت درآمد .این بزرگترین
نیروی اســالمی بود که اســپانیا و فرانســه تا آن روز دیده بود.
این سـپاه مانند سـیلی ویرانگر بر سـر کنت اودو و سرزمین او
فرود آمد ،مقاومت او را به سختی درهم شکست و سپاه او را
متالشـی کرد .وی به سوی شمال گریخت به زودی مسلمانان
به جنوب فرانســه رســیدند و شــهر ســانس در یکصــد مایلی
پاریس –پایتخت فرانسه -را اشغال کردند.
این پیشــروی با موفقیت انجام گرفت و غافقی نیمی از جنوب
فرانسه را از شرق تا غرب در مدت چند ماه متصرف شد.
آن روز پادشــاه فرانســه «تیودوریک چهارم» بود ولی در آن
زمان پادشـاهان فرانسـه اشـباحی بیشتر نبودند و در واقع شارل
مارتل ،فرمانده محافظان قصر سلطنتی فرانسه ،همه کاره بود و
با کمال قدرت حکومت می کرد .سرداران فرانسوی با شارل
مارتل تشــکیل جلســه داده و برای چگونگی مقابله با هجوم
مســلمانان با وی مشــورت کردند .شــارل مارتل که از مردان
زیرک روزگار خود بود و دشمن قدیمی کنت «اودو» حاکم
اکوتین محســـوب می شـــد ،او را مانند طعمه ای در برابر
مســلمانان رها کرد و چنانکه گفتیم ســرزمین او را مســلمانان
متصـرف شـدند .شارل مارتل از فرماندهان فرانسوی خواست
که منتظر بمانند تا مسلمانان به آنها نزدیک شوند .و گفت« :به
نظر من نباید متعرض این لشــکر کشــی آنها شــد زیرا آنها
هنگامی که پیش می آیند مانند ســیل همه چیز را با خود می
برند .بگذارید که دســت های آنها از غنائم جنگ پر شــود و
در جائی قرار گیرند و ســرگرم کشــمکش ریاســت طلبی و
حکومت گردند و اختالف و چند دستگی در میان آنها پدید
آید ،در آن موقع به آسانی می توانید بر آنها دست یابید».
«مارتل» سپاه عظیمی از فرانسویان و قبایل مختلف ژرمن های
وحشـی بت پرسـت و دسـته های مزدور از هر سو گرد آورد.
بدین ترتیب علیرغم بزرگی سپاه اسالم ،سپاه فرانسه چند برابر
آن انبوه تر بود .ســپاه فرانســه در دشــت تور به رود «لوار»
رسـیدند .سـپاه مسـلمانان نیز به پیشروی خود ادامه دادند تا به
نزدیک اردوگاه ســپاه فرانســه رســیدند .عبدالرحمن غافقی،
گروهی را برای برآورد تعداد نفرات و تجهیزات سـپاه فرانسه
اعزام داشــت ولی آنها نیز از تعداد نفرات و میزان تجهیزات
آنها غافل ماندند .از این رو عبدالرحمن بار دیگر از کرانه رود
«لوار» به میان دشـــت واقع در بین «تور» و «پواتو» مراجعت
کرد .سربازان اسالم در آن هنگام در تشویش به سر می بردند
زیرا آتش اختالف میان قبایل بربر که بیشـــتر ســـربازان را
تشـکیل می داد شعله ور شده بود .آنها در صدد بودند با انبوه
غنائمی که به چنگ آورده بودند ،مراجعت کنند بعالوه مدت
چند ماه بود که جنگیده و خسته شده بودند.
جنگ در اواخر شـعبان 004ه بصورت زد و خوردهای جزئی
میان دو سپاه آغاز شد تا اینکه در روز دوم رمضان  004هــــ.
برابر با  10اکتبر  711م .جنگ عمومی با شـدت و سـرسختی
هر چه تمامتر میان دو ســپاه اســالم و فرانســه در گرفت بدون
اینکه یکی بردیگری برتری یابد .روز بعد هم جنگ با همان
شــدت ادامه یافت تا اینکه آثار شــکســت در صــفوف قوای
فرانسـه نمودار گشـت و طلیعه پیروزی سربازان اسالم آشکار
گردید .ولی متأســفانه درســت در همین موقع حادثه ای اتفاق
افتاد که پیش بینی شــده بود .قســمتی از ســربازان فرانســه راه
خود را بطرف جایگاه غنائم فراوان مسلمین گشودند .متعاقب
آن نیروی بزرگی از جنگجویان مســلمین میدان جنگ را رها
ســاخته و به منظور حفظ غنائم به عقب برگشــته بدین گونه
صفوف سربازان اسالم دچار بی نظمی شد.
عبدالرحمن غافقی بیهوده می کوشــید تا نظم ســپاه را حفظ
کند و ســربازان را به ثبات و پایداری بر می انگیخت در این
هنگام که عبدالرحمن در میان ســربازان خود به هر ســو می

رفت ناگهان تیری از سوی دشمن به طرف او رها شد و به این
ترتیب آن قهرمان نامی به شهادت رسید .با مرگ این فرمانده
بزرگ پراکندگی و پریشانی در میان سپاهیان بوجود آمد .در
مقابل فرانسـویان نیز جسـور شده و به سختی بر قوای پراکنده
مسـلمین هجوم آوردند و کشتار سختی براه انداختند تا اینکه
پرده شب میان آنها فاصله انداخت و دو لشکر به اردوگاههای
خود بازگشــتند .در این هنگام نزاع و کشــمکش میان ســران
ســپاه مســلمین باال گرفت و هرگونه امید پیروزی را از دســت
دادند ،لذا تصــمیم گرفتند به دورترین نقطه جنوب فرانســه
عقب نشــینی کنند .با طلوع صــبح ،فرانســوی ها دیدند که
اردوگاه مســلمانان خالی اســت و کســی آنجا نیســت ولی از
ترس اینکه مســلمانان نیرنگی زده یا کمین کرده باشــند ،از
تعقیب سـپاه مسـلمانان خودداری کردند .کارل مارتل و سپاه
اوهم به سمت شمال بازگشتند.
از نگاه عرف جنگ در واقع مســلمانان در ســرزمین شــهیدان
شــکســت نخوردند بلکه بدون پیروزی ،عقب نشــســتند ولی
مورخان مسیحی این جنگ را با اهمیت بسیار زیاد تلقی نموده
و به اســطوره ای نزد آنها تبدیل شــده اســت و آنرا به مبالغه و
تعصـــب و تقدس و قهرمانی های غیر واقعی آمیخته اند .و
کارل مارتل را بعنوان منجی مسیحیت و اروپا از خطر اسالم و
مسلمین! بسیار ستوده اند تمام مورخان قدیم و جدید اروپایی
اتفاق دارند که این جنگ مهمترین حادثه در تمام تاریخ اروپا
و مسـیحیت به شمار می رود .و ما هم می گوییم :اگر حرص
و آز گروهی از مســلمانان در حفظ غنائم خود نبودواینقدر
دنیا پرسـت نبودند ،قطعا مسلمانان پیروزی می شدند و اکنون
تمام قاره اروپا مانند کشــورهای شــمال آفریقا اســالمی بود و
اروپائیان مسلمان ولکن!!

در نهم ماه رمضان سال 111هـ برابر با 817م فرمانده حیدر بن
کاوس اشــروســنی – معروف به (افشــین)که گمارده خلیفه
عباسـی معتصم بود توانست به شهر (البذ) مقر بابک خرم دین
نفوذ کند.بابک پا به فرار گذاشت اما افشین اورا دستگیر نمود
و به ســامرا حمله نمود تا باقی مانده پیروان او را هم دســتگیر
نماید.او بســـیاری را کشـــت و خانواده های آنان را اســـیر
ســاخت.بدین ترتیب حرکت بابک خرم دین که نزدیک به
 11سـال بر گرده مسلمین سوار بود به پایان رسید.طایفه بابک
خرم دین مربوط به سرزمین فارس بود.

مترجم :ابو یحیی
سایت عصر اسالم

فتح عموریه

عبور عبد اررحمن ارداخل به اندرس

در  7رمضــان 110هـــــ برابربا 170م اولین نماز جماعت در
االزهر اقامه شــد وبدین ترتیب االزهر هم مســجد جامع و هم
دانشگاه شد.

فتح صقلیه

رسـیدن عبد اررحمن بن هشام به خالفت

در  1رمضــان 101هـــ ـ برابر با 0دســامبر 817م مســلمانان در
ســواحل جزیره صــقلیه فرود آمدند و بر آن چیره شــدند تا
اسـالم رادر آنجا منتشـر سـازند .فتح صـقلیه به دست زیاد بن
اغلب صورت گرفت.

در قرطبه
در سـیزده رمضان سال 404هــــ برابر با  18نوامبر 0111م عبد
الرحمن بن هشــام در قرطبه به خالفت دســت یافت.او خلیفه
اموی مشـهور به مســتظهر باهلل بود و بمدت یک ماه و  07روز
خالفت کرد.

ش ست حرکت بابک خرم دین
پیروزی بر دورت غزنویان
در 8رمضان  410هــــ برابر با  11می  0141م:سلطان سلجوقی
طغرل بیک بر ســـپاهیان دولت غزنوی در جنگ دندانکان
پیروز شـد و بدین ترتیب بر خراسـان چیره گشت .او غزنویان
را مجبور ســاخت که دولت ســلجوقیان را به عنوان یکی از
دولت های بزرگ و قوی به رسمیت بشناسند.

سـلطان آرب أرسـالن ح ومت را بدست
گرفت

www.IslamAge.com
واقعه بالط ارشهداء

خلیفه عباســی معتصــم ندای طلب کمک در فتح عموریه را
لبیک گفت و آن را فتح نمود.
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در نهم ماه رمضــان 004هـــ ـ برابر با اکتبر 711م جنگ بالط
الشـهداء در (تور – بواتیه) میان شارل مارتل فرمانده فرنگی و
عبـد الرحمن غـافقی رخ داد.در این جنگ نیروهای عرب
شــکســت خوردند و غافقی کشــته شــد واین جنگ در نزد
فرنگیان به نام جنگ (تور) یا (بواتییه)موسوم شد.

در دوازده رمضان سال 154هـ مطابق با  1سپتامبر 817م أحمد
بن طولون از طریق باکباک و عراق وارد مصر شد.

آش ار شدن ح ومت عباسی در خراسان

سیطره مسلمانان بر سرقوسه

در یازده رمضان سال 011هـ برابر با  15می 477م عباسیان در
خراسـان به رهبری ابو مسلم خراسانی حکومت خود را اعالم
کردند.

در 04رمضــان ســال 114هــــ برابر با  01می 878م مســلمانان
توانستند بر شهر سرقوسه در جزیره صقلیه مسل شوند.

وارد شدن احمد بن طورون به مصر

برپایی دورت دوم عباسی

در دهم ماه رمضــان ســال 011هــــ برابر با  10آوریل  751م
خلیفه اموی،ولید بن معاویة را به قتل رساند.

علم اندوزی

در  05رمضــان 018هــــ برابر با  11فوریه  751م عبد الرحمن
الداخل معروف بــ (صقر قریش) از طریق دریابه اندلس رسید
تا دولت قوی اسـالمی را در اندلس تاسیس کند و این دولت
از سلسله اموی بود.

در  1رمضان 111هـ برابربا  10یولیو 818م

کشته شدن ورید پسر معاویه

افتتاح دانشــگاه األزهر به عنوان عبادت و

در  01ماه مبارک رمضــان ســال110هــــ برابر با  1می 141م
توزون از طریق ناصـــر الدوله ابن حمدان وارد بغدادشـــد و
دولت دوم عباسی برپا ساخت.

قرار دادن سنگ بنای دانشگاه األزهر
در  04رمضان سال 151هـــ برابر با  11یولیو 171م سنگ بنای
االزهر گذشته شد و بنای آن تا  1سال به طول انجامید.

در  8رمضان 455هـ برابر با  4سپتامبر 0111م:سلطان سلجوقی
به نام "الب أرسالن" ،بعد از وفات عموی خود سلطان "طغرل
بیک" مؤســس حقیقی دولت ســلجوقی قدرت را به دســت
گرفت.الب ارسـالن از مردان بزرگ تاریخ است که توانست
در نبرد مالذ گرد در برابر رومیان به پیروزی دست یابد.

تورد شیخ عبدارقادر گیالنی رحمه اهلل
در شب  0رمضان  470قمری ( 11اسفند  457خورشیدی)
شیخ عبدالقادر گیالنی؛ با نام کامل عبدالقادر بن صالح جنگی
دوست گیالنی ،محدث ،و شاعر قرن پنجم و ششم قمری بود.
کنیه وی «ابومحمد» و لقبش «محی الدین» است.
در تاریخ تولد او اختالف وجود دارد و  471یا  470یا  411یا
 410قمری تاریخهای زادروز او ذکر شــدهاند .با این همه به
طور اجمال ،والدت او در قریه «بشــتیر» از توابع گیالن ،در
شب  0رمضان  470قمری ( 11اسفند  457خورشیدی) دانسته
شده است.
وی در زمان حکومت ملکشـاه سـلجوقی متولد شـد .به سبب
حمایتهای ملکشاه و وزیرش خواجه نظام الملک اوج دوره
شهرت «علم» بود.
در جوانی در سن هجده سالگی به بغداد رفت و در آنجا نشو
و نمـا یـافـت .وی در بغـداد ،از ابوبکر محمد بن احمد و
ابوالقاســم علی بن احمد بن بیان و ابوطالب بن یوســف ،علم
حدیث فرا گرفت.
ســپس به نزد علی بن ابی ســعید مخرمی ،و در مدرســه او فقه
آموخت .وی در این مدرســـه ،مجلس وعظ و خطابه برپا

میکرد و مطابق هر دو مذهب شــافعی و حنبلی فتوا میداد و
در سیزده شاخه از علوم دینی تدریس میکرد.
در روز و ماه درگذشـــت شـــیخ عبدالقادر گیالنی اختالف
وجود دارد .سالهای  511یا  510یا  511قمری بهعنوان تاریخ
درگذشــت او ذکر شــده اســت .اما همه مورخان و صــاحبان
کتابهای رجال درگذشت او را در سال  510قمری نوشتهاند.
در شــــب شـــنـبــه  8ربیع االول  510قمری ( 11دی 544
خورشـیدی) در مدرسـهای که وعظ و ارشاد میکرد در بغداد
درگذشت و همانجا در مدرسهاش به خاک سپرده شد.
وی حنبلی مذهب و اشعری مسلک بوده است و شیعه ،مرجئه،
جهیمیه ،کرامیه ،معتزله ،قدریه ،مشبهه و سالمیه را اهل بدعت
و انحراف می دانســته اســت .فتاوی او موافق هر دو مذهب
شـافعی و حنبلی اسـت و در مشـرب حنبلی و شـافعی فتوا می
داد .علمای عراق با نظر او در مســائل فقهی با تقدیر و احترام
برخورد میکردند.
و جـالب اینجاســـت که در حالی که در قرن پنجم قمری
تصوف و طریقت در حال جدایی از شریعت بودند ،عبدالقادر
گیالنی به عنوان یکی از ســرســختترین مخالفان این عقاید،
در جهت هماهنگی طریقت با شریعت تالش کرد و اطاعت و
پیروی از قرآن و ســنت و حاکمیت بخشــیدن به آنها را در
همهٔ شئون زندگی ،اساس همهٔ امور میدانست.
" الفتح الربانی" کتاب مشــهور وی اسـت که با مراجعه به این
کتاب ،خواهید یافت که ایشان با عقاید قبرپرستی صوفیان در
تضاد بودند.
بنابراین نمی توان شیخ عبدالقادر را کسی دانست که اعمال و
بدعتهای صوفیه را تایید می کند و این امر را می توان در آثار
او به روشنی یافت .اما متاسفانه ایشان نیز بمانند سایر اولیاء اهلل
مورد ظلم و ستم اهل بدعت قرار گرفتند و در حق ایشان غلو
نمودند و وی را پیر و مراد خود قرار دادند و اکاذیبی را به
ایشــان نســبت دادند و تا جایی رفتند که حتی وی را به فریاد
می خوانند ،و چه ظلمی بیشتر از این!
اما همانطور که گفته شـــد ،ادعاهایی که اهل بدعت دارند
همگی دروغهایی اسـت که به ایشان نسبت داده اند که برخی
از این دروغها در تضــاد آشــکار با قرآن اســت! مانند همین
دروغ زنده کردن مردگان که کفر صـــریحی اســـت که هر
مومنی آنرا تشــخیص می دهد ..غزالی در «احیاء علوم الدین»
بعضـــی از خیـال بـافی هـای آنان را نقل کرده ،از جمله:
[عبدالقادر الجیالنی یا متصــرف باألکوان] "عبدالقادر گیالنی
ای متصـرف در جهان هستی[".لو أرادوا أن ال تقوم الساعة لم
تقم] "اگر اولیاء نخواهند قیامت برپا شود ،برپا نمی شود".

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت
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جنگ زالقه
در  1رمضـان 471هــــ ،برابر با  07دسـامبر 0181م یوسف بن
تاشـــفین فرمانده ســـپاهیان مرابطین بر فرنگی ها به رهبری
الفونس شـــشـــم در جنگ زالقه پیروز شـــد .در این جنگ
الفونس به همراه  1تن از لشــکریانش نجات یافت .برخی از
منابع به آن اشـــاره دارند که جنگ زالقه در روز جمعه 01
رجب 471هـ برابر با 0181/01/11م رخ داده است.

در 00رمضان 114هـ برابر با  15اگست 0117م
در ده رمضــان ســال 485هــــ برابر با  01اکتبر 0111م نهاوند،
نظام الملک أبو الحسن علی بن إسحاق را بقتل رساند.او وزیر
سـلطان الب ارسـالن بود وســپس بمدت سـی سـال به وزارت
دربار پســر او ملکشــاه ســلجوقی رســید .نظام الملک فردی
دانشـــمند؛بخشـــنده و بردبار بود که به تاســـیس مدارس در
سرزمین های فتح شده مشهور است.

تموچین پسـر یسـوکای بهادرمعروف به چنگیز خان موسـس
امپراتوری مغول وفات یافت .او یکی از قســـی القلب ترین
جنگجویان تاریخ بود که مرتکب جنایات زیادی شــد که از
شدت ترس اقدامات او مو بر اندام راست می شود.

جنگ ارمنصوره
اورین پیروزی مســلمانان بر صــلیبی ها به
رهبری عماد اردین زنگی
ششم رمضان سال 511هـ برابر با  07می 0018م،
در ششم رمضان سال 511هـ برابر با  07می 0018م ،به رهبری
عماد الدین زنگی اولین پیروزی بر علیه صــلیبی ها در شــهر
حلب در شمال شام رخ داد.

تسلیم شدن قلعه صفد
در  05رمضان عام 584هــــ برابر با  1نوامبر 0088م قلعه صفد
تسلیم فرمانده مسلمان صالح الدین ایوبی شد.

در  01رمضـان 148هــــ برابر با 0151م شجرة الدر (زن ملک
صالح) توانست درجنگ المنصوره بر لویس نهم چیره شود.او
لویس را اسیر ساخت و تعداد بسیاری از سپاهیان او را کشت.

نامه هوالکوخان به خلیفه مستعصم باهلل
در یازده رمضــان ســال 155هـــ ـ برابر با  10ســپتامبر 0157م
فرمانده مغول هوالکو نامه ای به خلیفه عباسـی مسـتعصـم باهلل
نوشت ودر این نامه از او خواست که دربرابر او تسلیم شده و
فرمانبرداری خود را به او اعالم دارد.

استرداد شهر انطاکیه
وفات امام ابن جوزی

در  5رمضان 111هـ برابر با 01می 0118م

در  01رمضان 517هـ ـ برابر با  01یونیو 0111م توفی امام "أبو
الفرج بن الجوزی" شــیخ عراق وفات یافت.وی امام حدیث
وفقه و لغت وتفسـیربود ودارای تالیفات زیادی بالغ برسـیصد
اثر است که از مهمترین آنها می توان به کتابهای "المنتظم فی
تــاریـخ الملوک واألمم" ،و"صـــفو الصـــفوة" "و"أخبــار
األذکیاء" وغیره اشاره کرد.

مســلمانان موفق شــدند به رهبری بیبرس شــهر انطاکیه را از
دسـت صـلیبی ها باز سـتانند .انطاکیه  071سال اسیر بود و باز
پس گیری آن کار دشواری بود.

وفات یاقوت حموی رحمه اهلل

فتح انطاکیه
در  01رمضــان ســال 111هـــ ـ برابر با  15می 0118م انطاکیه
بدســت ظاهر بیبرس فتح شــد .انطاکیه چنانچه معروف اســت
شهری عربی در جنوب ترکیه است.

در بیستم ماه رمضان سال  111هـ ق

والیت ســلطان حســن بن ناصــر محمد
وفات مظفر اردین کوکبوری

قالوون

در  04رمضـــان 111ه برابر با  14یونیو 0111م:مظفر الدین
کوکبوری یکی از امیران ماهر و فرماندهان ســلطان صــالح
الدین ایوبی در جهاد بر علیه صـلیبی ها در گذشت .او در 17
محرم 541م متولد شده بود.

در 04رمضـان 748ه برابر با  08دسـامبر 0147م سـلطان حسن
بن ناصر محمد قالوون حکومت مصر را بدست گرفت.قدرت
مطلقا در دسـت او نبود.وی بزرگترین اثر اسـالمی را در مصر
موسوم به مدرسه سلطان حسن بنا نهاد.

قاهره پایتخت فاطمیان شد

وفات مؤرخ مقریزی

در  7رمضان سال 111هـ.
در این روز به ســال 111ه.قاهره توسـ خلیفه فاطمی المعز به
عنوان پایتخت تعیین شــد در حالی که پایتخت قبلی المهدیه
بود.

در شانزده رمضان سال 845هــ برابر با  17ینایر 0441م ،أحمد
بن علی المقریزی مورخ مشـــهور رحلت نمود .او صـــاحب
کتاب (المواعظ واالعتبار فی ذکر الخط و اآلثار) و کتابهای
دیگر است.
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واهلل اعلم
وصـلی اهلل وسلم علی محمد وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم
بإحسان إلى یوم الدین

کشته شدن وزیر نظام ارملک

وفات چنگیز خان

برخورد صاعقه به مسجد نبوی
در  01رمضان سال 881هـ برابر با  5نوامبر 0480م مسجد نبوی
شــریف در مدینه منوره دچار صــاعقه ای شــد که ســتونها را
سوزاند اما گنبد و قبر سالم ماند.

فتح بلگراد

مجاهدان حجاز به مصــر رســیدند تا در
برابر نیروهای فرانسه بجنگند
در نهم ماه رمضــان ســال 0101هــــ برابر با  08فوریه 0811م
مجاهدان حجاز به بندر (القصـیر) مصـر رسیدند تا در جهاد بر
علیه نیروهای صـلیبی فرانسـوی به برادران مصری خود ملحق
شوند.

در  15رمضان 111هـ
هنگامی که سـلیمان قانونی بر کرسی خالفت نشست ،نخست
به پادشــاهان اروپا نامه نوشــته ،و آنها را به پرداخت جزیهی
مقرر شده در پیماننامهی پدرش (سلطان سلیم اول) امر نمود،
ولی هنگامی که فرستادهی سلطان به مجارستان رسید ،پادشاه
مجارستان وی را به قتل رساند.
ســلطان ســلیمان از شــنیدن این خبر بســیار خشــمگین شـده و
گفت :آیا ســفیر دولت اســالمی را میکشــد؟! آیا پادشــاه
مجارستان مرا تهدید میکند؟!
سـلطان آن شـب را به صـبح نکرد تا اینکه لشکر خویش را به
همراه کشـــتیهای جنگی برای فتح بلگراد آماده ســـاخت.
بلگراد در آن دوران به عنوان دروازهی اروپا و قلعهی مسیحیان
شـناخته میشـد .پس از سـقوط قســطنطنیه ،این شـهر جایگانه
بزرگی نزد نصاری داشت.
جالب اسـت که بدانیم سلطان محمد فاتح در دورهی خویش
برای فتح بلگراد اقدام نمود ولی موفق به این فتح نشــد ،و این
جمله را بر زبان آورد که :امیدوارم خداوند به دســت یکی از
نوههایم این فتح را عملی سازد.
سلطان سلیمان قانونی همراه با لشکر دالورش پس از دو ماه و
نیم محاصره ،سرانجام در دوم رمضان سال  117هجری قلعهی
بلگراد را فتح نمود ،سپس در  11رمضان همان سال وارد شهر
شد ،وی دستور داد تا از باالی قلعه اذان داده شود .خبر سقوط
این شـهر رعب و ترس نصاری را بیشتر کرد و راهبان مسیحی
از این واقعه بسیار وحشتزده بودند.
سـلطان ســلیمان تا روز عید فطر در این شــهر باقی ماند و نماز
عید را در یکی از بزرگترین کلیســاهای شــهر که به مســجد
تبدیل گشـته بود ،بر پا داشـت .اما متأسفانه این شهر نیز بعدها
مانند اندلس از دست مسلمانان خارج شد.

پیروزی عثمانی ها بر صــفویان در جنگ
شماخی
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در 00رمضان  181هــــ برابر با  00نوامبر 0578م:عثمانی ها بر
صـفویان در جنگ "شـماخی" در قفقاز پیروز شـدند .در این
جنگ لشـکر صفویه پانزده هزار کشته داد ،طرفین این جنگ
به منظور رهبری بر جهان اسالم با هم می جنگیدند.

اعالن جنگ دورت عثمانی بر علیه آرمان
در 4رمضان  0171برابر با01آوریل 0111م
دولت عثمانی بر علیه دولت آلمان اعالن جنگ نمود.این در
حالی بود که 51ســـال از عهدنامه ســـیتفاتوروک که باعث
توقف جنگ قبلی میان  1کشــور بود گذشــته بود.این جنگ
سبب بستن قلعه محکمی در حدود مرز عثمانی شد.

پیروزی دورت عثمانی بر روسیه در جنگ
تاتاریج
در 05رمضــان  0114هــــ برابر با  14من أکتبر 0811م :دولت
عثمانی بر روســـیه در جنگ "تاتاریج پیروز شـــد،".در این
جنگ 01هزار سربازروسی کشته شدند.

وفات محمد علی پاشا
در  04رمضان 0115هــــ برابر با  1اگست 0841م محمد علی
پاشای بزرگ حاکم مصر درگذشت.

تورد ش ـ یب أرســالن از بارزترین مردان
اصالح
در یکم رمضان  0181هجری برابر با  15دسامبر  0811میالدی
امیر شــکیب ارســالن یکی از کســانی که به وحدت عربی فرا
می خواند متولد شــد .او اولین کســی بود که خواســتار ایجاد
دانشــگاه عربی شــد ،همچنین او از بارزترین مردان اصــالح و
رهبران آزاد سازی وطن در برابر استعمار بود .مقاالت و نوشته
هاو گفتارهای زیادی واز جمله تالیف (حلل الســندســیه ) و
تاریخ غزوات عرب از او بر جا مانده است.

اطالعات بیشتر:

www.islamonline.Net/arabic
والدت شیخ حسنین مخلوف
در  01رمضــان  0117هـــ ـ برابر با  1می 0811م:عالم بزرگ
حسنین محمود حسنین مخلوف -مفتی دیار مصر متولد شد.

تورد شیخ ابن عثیمین رحمة اهلل علیه
در  17رمضان در سال 0147هـ
نام و نسب :
ابو عبـداهلل محمـد بن صـــالح بن محمد بن عثیمین المقبل
الوهیبی التمیمی
محل تولد و زندگی:
ایشان در شهر عنیزه یکی از شهرهای قصیم در سال 0147هـ ،
 17رمضان در خانواده ای متدین چشم به جهان گشود.
ابن عثیمین قرآن را نزد پدر بزرگ مادریش شیخ عبدالرحمن
بن سـلیمان آل دامغ حفظ نمود  ،آنگاه مسیر فراگیری علم را
ادامه داد و خواندن و نوشتن و ریاضی و برخی از آداب را فرا

گرفت .ایشـان از هوش و ذکاوت بسیار خوبی برخوردار بود
و از همه مهمتر فردی با عزم و اراده بود و به فراگیری علم
عالقه ی زیادی داشـت ،برای کسـب معلومات بیشتر همراه با
طالب دیگر در مجالس علمی فقیه عالیقدر شـیخ عبدالرحمن
بن ناصر السعدی شرکت می کرد.
در سال 0171هــــ  ،مدارس علمی در شهر ریاض شروع بکار
نمودند به آنجا مسافرت نمود و در آن مدارس به تحصیل علم
مشغول شد و تحصیالت خود را در آنجا ادامه داد.
بعد از وفات اسـتادش عبدالرحمن السـعدی ،شیخ ابن عثیمین
بعنوان جانشـین ایشـان امامت مسجد جامع و دروس علمی را
عهده دار شدند.
اولین تألیف شــیخ ابن عثیمین کاری بود با عنوان «فتح رب
البریةٍبتلخیص الحمویة» که خالصــه ای بود از کتاب« الرســالة
الحمویة فی العقیدة » تألیف شـیخ االسالم ابن تیمیه .ایشان در
شــهر ریاض از فرصــت اســتفاده نموده و صــحیح بخاری و
بعضـــی از کتابهای ابن تیمیه و برخی از کتابهای فقه را نزد
شیخ ابن باز فراگرفت.
اساتید ایشان:
شیخ ابن سلیمان آل دامغ ،شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی،
شـیخ عبدالعزیز بن عبداهلل بن باز ،شیخ محمد امین الشنقیطی،
شــیخ علی بن محمد الصــالحی ،شــیخ محمد بن عبدالعزیز
المطوع ،شیخ عبدالرحمن بن علی بن عودان.
منهج علمی ایشان:
شیخ ابن عثیمین بارها اعالم نموده بود که منهج و روش علمی
ایشان ،همان منهج استادش شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی
اســت که در واقع برگرفته از منهج اکثر علمای جزیرة العرب
است که در فروعات فقهی پیرو مذهب حنبلی هستند و اعتماد
آنان بر کتاب «زاد المســتقنع فی فقه اإلمام أحمد بن حنبل»
اســت که در اکثر مســائل مرجع آنان همین کتاب اســت .باید
دانسـت که شـیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی در بسیاری از
مسـائل پیرو نظریات شـیخ االسـالم ابن تیمیه و شاگردش ابن
قیم بودند ،و آراء و نظریات این دو بزرگوار را بر مذهب
حنبلی ترجیح می دادند ،بنابراین روش ایشــان اینگونه بودند
که از هر نوع تعصّب مذهب بدور بودند و حقیقت را جستجو
می کردند ،همین خصــوصــیت بارز اســتاد ،در شــاگرد  -ابن
عثیمین – اثرگذاشته بود و ایشان نیز اینگونه می اندیشیدند.
آثار علمی بجامانده از ایشان بیش از پنجاه تألیف است.
وفات:
شـیخ ابن عثیمین روز چهارشـنبه ،پانزدهم شوال سال 0410هـ
در شــهر جده بر اثر بیماری ســختی وفات یافتند .بعد از نماز
عصـر روز بعد در مسـجد الحرام در مکه مکرمه برایشان نماز
جنازه خوانده شــد و در همان شــهر در قبرســتان عدل دفن
شدند.

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com
بستن نشریه اخوان ارمسلمین
در  01رمضــان  0157هــــ ـ برابر با  4نوامبر  0118م:جلوی
انتشارهفته نامه اخوان المسلمین گرفته شد.

جنایت صهیونیست ها در شهر ارلد

وفات استاد عباس سیسی

در  5رمضان 0117هـ برابر با 00من یولیو 0148م

 8رمضان 0415هـ برابر با  11أکتوبر 1114م

نیروهای صهیونیستی به رهبری "موشه دایان" مرتکب جنایت
سنگینی در شهر اللد فلسطین شدند،آها هنگام عصر وارد شهر
شــدند و مردم از ترس به مســجد هجوم بردند.در این حمله
 411فلسـطینی به شهاددت رسیدند.آنها به این اکتفا ننموده به
دسـتگیری جوانان در ورزشـگاه شهر پرداختند و به اهالی نیم
ســاعت فرصــت دادند که بدون هیچ گونه آب و مواد غذایی
شـــهر را ترک نمایند که این خود عامل فوت بســـیاری از
سالخوردگان،زنان و کودکان گردید.

در  8رمضان 0415هــــ برابر با  11أکتوبر 1114م استاد عباس
سـیسـی یکی از افراد برجسـته دعوت اسـالمی در گذشت.او
یکی از شاگردان امام شهید حسن البنا موسس جماعت اخوان
المسلمین بود و با کتابش تحت عنوان "الدعوة إلى اهلل حب"
مشهور است که در واقع یک مدرسه در زمینه دعوت است.

پیروزی نیروهای مصری در جنگ ارعبور
بر یهودیان
جنگ  1اکتبر 0171م

کشتار مسلمانان توس

تایلندی ها

در  01رمضـــان 0415ه برابر با  11من اکتبر 1114م 87:نفر
مســلمان در تظاهراتی که در بخش نارســیوات در اعتراض به
آزادی زندانیان مســلمان از زندان برگزار شــده بود بدســت
نیروهای امنیتی تایلند کشـته شــدند .نارسـیوات یکی از بخش
های تایلند است که در آنجا اکثریت با مسلمانان است.

در  01رمضان 0111هـ برابر با  1اکتبر 0171م نیروهای مصری
(بهترین نیروهـای زمین)موفق شـــدند در جنگ (العبور )بر
یهودیان پیروز شــوند.این پیروزی پس از آن رخ داد که در
نبردهای متعددی نیروهای عرب نتوانســـته بودند یهودیان را
شکست دهند.

وفات اســتاد عمر تلمســانی مرشــدســوم
جماعت اخوان ارمسلمین
در  01رمضـــان 0411ه برابر با  11می 0181م:اســـتاد عمر
تلمسـانی مرشـد سـوم جماعت اخوان المسلمین بعد از حیاتی
مملو بـا جهـاد وفـداکـاری وفـات یافت .در دوران محنت
حکومت جمال عبدالناصر با صبر و ثبات زندانهای ناصری را
گذراند .او فردی بود که توانست بعد از مدتها دوری جماعت
اخوان از جامعه مصــر این جماعت را به صــحنه اجتماع مصــر
برگرداند.

وفات اسـتاد مصـطف

مشـهور مرشد عام

پنجم إخوان ارمسلمین

دشمنی صهیونیست و افزایش شهداء
در اول رمضان  0415برابر با  05اکتبر  1114میالدی
 001نفر فلســطینی شــهید شــدند که در میانشــان  11کودک
بودند ،در طی عملیاتی وسـیع در شمال غزه که  07روز ادامه
داشــت  411نفر فلســطینی که نصــفشــان اطفال بودند مجروح
گردیدند .اسرائیل آنرا ایام پشیمانی نام نهاد.
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در شـامگاه پنج شنبه نهم رمضان المبارک 0411هــــ مطابق با
 04نوامبر 1111م :اســتاد مصــطفى مشــهور مرشــد عام پنجم
إخوان المســـلمین ،پس از یک زندگی پربار توام با عطاء
وعمل وجهاد وفداکاری دار فانی را وداع گفت.او یکی از
خدمتگزارن اســالم بود که در  05ســپتامبر ســال 0110م ،در
روسـتای السـعدیین از توابع مرکز مینا القمح (استان شرقی)از
مادر متولد شد.

اخبار مهم
حســن شــحاته از رهبران تندروشــیعه در

و این در حالى صـورت گرفت که حسـن شحاته و نزدیک به

عبداهلل ذکری ،رئیس بررسـی اسالم هراسی در این باره اظهار

 14تن از پیروانش در خانه اش در حال یک اجتماع مشــبوه

داشـت :در نیمه نخست  1101اعمال اسالم هراسی  15درصد

بودند.

افزایش داشـته اسـت ،در سـال  11 ، 1101شــکایت از اســالم
هراسی تسلیم این سازمان شده است.

مصر به به هالکت رسید

حسن شحاته از سران شیعه افراطگر و تکفیرى در مصر هست

فرانسـه امروز دارای سـه هزار مرکز فرهنگ اسالمی است که

15-1-1101

که ســالهاســت به ام المومنین حضــرت عایشــه رضــی اهلل عنها

عمدتا از سوی کشورهای اسالمی تامین مالی می شوند.

حسـن شـحاته از رهبران تندرو و افراطگر و تکفیرى شیعه در

همیشـه تهمت فاحشه و نفاق میزد .همچنین به بزرگان صحابه

باید خاطر نشـان کرد که براسـاس قانون  0115فرانسه سازمان

مصر به دست روستاییان به هالکت رسید.

همچون ابوبکر و عمر و عثمان ناســزا و تکفیر میگفت که به

های دولتی نمی توانند از فعالیت های فرهنگی ادیان پشتیبانی

منابع امنیتی و پزشـکی مصری از کشته و زخمی شدن  01تن

سزاى اعمالش در این دنیا رسید

مالی کنند.

از شیعیان تندروى مصر خبر دادند.
درنظام ایران نیز افراد تندرویی مانند فرد مذکور وجود داشته
که حکومت با انها هراز مدتی برخورد میکند نمونه ان آخوند
دانشــمند اســت که دادگاه ویژه روحانیت به دلیل ســخنرانی
های افراطی علیه اهل سنت با وی برخورد نموده است.

شـمار کشتهشدگان در سوریه از مرز ۰۱۱
هزار نفر گذشت  +ع س
11-1-1101
به گزارش دویچه وله ،روز چهارشـــنبه ( 11ژوئن  5 /تیر)

اسـالم هراسی؛ اسالم گرایی را قوت می
بخشد

سـازمان حقوق بشـر سوریه اعالم کرد که شمار کشتهشدگان
جنگ داخلی در این کشــور از مرز صــدهزار نفر فراتر رفته
است.

11-1-1101
به گزارش اخبار جهان اسالم ،به نقل از شبکه خبری "اسکای
نیوز عربی" ،یک منبع امنیتی مصـــری اعالم کرد که اهالی
یکی از روســـتاهای اســـتان "الجیزه" در جنوب"القاهره"،
پایتخت این کشور شامگاه روز یک شنبه به تعدادی از شیعیان
حمله کرده ،چهار تن از آنها را به هالکت رسانده و هشت تن
دیگر را نیز زخمی کرده اند.
به گفته این منبع امنیتی مصــری ،صــدها تن از اهالی روســتای
"زاویه ابومســلم" با محاصــره منزل "حســن شــحاته" ،که از
شیعیان تندرو و تکفیرى مصری است ،وی و تعدادی دیگر از
افراد موجود در این منزل را با ســنگ وچوب مورد ضــرب و
شتم قرار داده اند.
این در حالی اسـت که منابعی در وزارت بهداشت مصر نیز با
تایید خبر به هالکت رسیدن چهار شهروند شیعی این کشور و
و زخمی شدن هشت تن دیگر در این حمله ،اعالم کردند.
از ســوی دیگر ،منبع امنیتی مصــری دیگری اعالم کرد که
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حمله به منزل این افراد تندرو پس از آن صــورت گرفته که
اهالی روســتای "زاویه ابومســلم" تهدید کرده بودند که در
صــورت عدم خروج ســاکنان این منزل از روســتا پیش از
شامگاه یک شنبه ،آن را به آتش خواهند کشید.

اخبار جهان اسالم :برخالف رشد روزافزون اسالم هراسی در

طبق گزارش نهاد مزبور ،از آغاز اعتراضات مردمی علیه رژیم

فرانسـه شمار افرادی که گرایش به اسالم دارند هر روز باالتر

سوریه در ماه مارس سال  1100تا کنون ،مجموعا  011هزار و

می رود.

 010نفر جان خود را در جریان جنگ و درگیری از دســت
دادهاند.

به گزارش «لومگ» ،پاریس ،به عنوان پایتخت و مرکز فعالیت

 11هزار و  110نفر از آنها غیرنظامی 08 ،هزار و  71نفر از

های فرهنگی و تعیین کننده خ سیاسی فرانسه؛ در برگزاری

مخالفان اســـد 15 ،هزار و  417نفر ســـرباز ارتش حکومت

سـخنرانی ها و کشاندن رسانه به سمت مبارزه با اسالم گرایی

ســوریه و  07هزار و  100نفر نیز از شــبهنظامیان هوادار بشــار

سرعت قابل توجهی را در پیش گرفته است

اسد بودهاند .شمار اعضای حزباهلل لبنان که در جریان جنگ
در سوریه کشتهشدهاند نیز بر  011نفر بالغ میشود.

شورای فرهنگ مسلمانان فرانسه در گزارشی اعالم کرد که 5
میلیون از شـهروندان فرانسوی مسلمان هستند که تعهد آنها به

سـازمان حقوق بشـر سـوریه این آمار و ارقام تازه را بر اساس

اعمال عبادی در ماه رمضان بیشتر از زمان های دیگر ملموس

اطالعاتی منتشــر کرده که از شــبکههای پزشــکان و فعاالن

است.

حقوق بشری دریافت میکند.

در حالی که اسالم هراسی و تعرض به حقوق مسلمانان با رشد
فزاینده ای روبرو اســت و اخیر به حمله به دو زن مســلمان در

در گزارش این ســازمان همچنین آمده اســت که  5044تن از

آرژانتوی ختم شده است ،باز هم گرویدن به اسالم در فرانسه

مجموع کشــتهشــدگان خردســال و از میان آنها  1111نفر زن

نسبت به سایر کشورها قابل لمس تر است.

بودهاند .همچنین گفته میشـود که امکان شـناسایی  1570تن

این قزاق از کســـانی که عالقه مند به همراهی با او هســـتند

خفگی که پیشــتر طواف کنندگان از آن رنج می بردند ،حل
می شود.

از قربانیان نیز وجود نداشته است.

دعوت به عمل آورده است.

در آمار منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشر سوریه کسانی

این مرد قزاق پیش از این با دوچرخه به ترکمنستان سفر کرده

که سرنوشت و وضعیتشان نامعلوم است ،منظور نشدهاند ،از

بود وی امیدوار اســت نخســتین قزاقی باشــد که با دوچرخه به

طرح توسـعه مطاف یکی از طرح های مهمی است که فضای

جمله بیش از ده هزار زندانی ســیاســی که در بازداشــتگاههای

حج می رود.

بیشـتری را برای ادای عبادت با آسـانی فراهم می آورد و این

رژیم اســد محبوس هســتند و همچنین حدود  1511نفری که

طرح در سـه سال اجرا خواهد شد .باالبردن ظرفیت حرم مکه

در اسارت مخالفان رژیم اسد به سر میبرند.

در چارچوب اســتراتژی بلند مدت جهت از بین بردن حالت
خفگی و شـلوغی محل طواف مسـجدالحرام است که طواف
کنندگان بویژه در موسم حج از آن رنج می برند.

سـوریه :ماهانه پانصد ملیون دالر از ایران
و روسیه وچین دریافت می کنیم
1101/11/1
سـنی نیوز :بر اسـاس گزارش روزنامه الشرق األوس یکی از
مسـئولین بلند پایه ی سـوری ،کشورهای ایران ،روسیه و چین
نظام بشـار اسـد را از لحاظ سـیاسـی ،نظامی و اقتصادی مورد
حمایت خود قرار می دهند.

نظام اســد برای دور زدن تحریم های غرب کلیه ی معامالت
خود را با ریال ایرانی و روبل روســی و یوان چینی انجام می
دهد.
بر اســاس این گزارش آقای قدری جمیل نائب نخســت وزیر
که قائم به امور اقتصـادی سـوریه است در مصاحبه با روزنامه
فاینشــنل تایمز انگلیســی بیان کرد :ســه همپیمان ســوریه با
پرداخت ماهانه پانصــد ملیون دالر به حکومت این کشــور،
بهای صــادرات نفت و برخی دیگر از معامالت اقتصــادی این
کشور را پرداخت می کنند.
طبق گفته های این مسـئول بلند پایه ،این سـه کشور در مقابل

افزایش ظرفیت مســجد ارحرام به ۰۱1

حمایت می کنند.

هزار طواف کننده در ساعت

قـدری جمیـل بـا افتخــار افزود :کم افتخـاری نیســـت کــه
کشورهایی چون ایران ،روسیه و چین از ما حمایت کنند!!

رود

11-1-1101

18-1-1101

براســاس طرح توســعه جدید مســجد الحرام ،ظرفیت محل

این مســئول ســوری افزود :اکنون خ ویژه ای بین دمشــق و

اولزابای اســماگولف ،مرد  71ســاله قزاقســتانی با دوچرخه به

طواف حرم مکه از  48هزار طواف کننده به  015هزار طواف

تهران برای واردات نفت و غذا وجود دارد ،و حکومت اســد

حج می رود.

کننده در ساعت افزایش خواهد یافت.

از آنجایی که از قبل این بحرانها را پیش بینی کرده بود بجای

به گزارش «خبرگزاری فرانسه» ،اولزابای اسماگولف ،مرد 71

خبرگزاری رســمی عربســتان(واس) روز پنجشــنبه اعالم کرد:

معامله با دالر و یورو ترجیح داد با ریال ایرانی و روبل روسی
ساله قزاقستانی با دوچرخه به حج می رود.

اعمال برنامه ریزی شـــده برای توســعه مســجدالحرام که با

وی ابراز داشـته است که به لطف خدواند این سفر را از مسیر

کاهش ســتون های هم کف و زیرزمین همراه اســت ،باعث

ایران و ترکیه انجام خواهد داد.

راحتی و آسایش حجاج خواهد شد.

این در حالی اســت که عربســتان ســعودی شــرای خاصــی را

این طرح هچنین شـامل توسعه عرض مطاف(محل طواف) از

برای پذیرش افراد در مرزهایش قرار داده اســت از همین رو

بیســت متر به پنجاه متر خواهد بود که به این ترتیب مشــکل

و یوان چینی معامله کند.
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مرد قزاق  ۶۷سـاره با دوچرخه به حج می

توطئه ی غرب برای براندازی لیره از اقتصـــاد این کشـــور

اخیر ،رئیس جمهور منتخب

دکتر مرسی در سخنان خود بیان کردند :درگیری های سیاسی

حمله گروهک تروریســتی حزب اهلل و

مصــر از شــش تصــمیم مهم در راســتای

اخیر به اندازه ای رسیده که امنیت کشور را تهدید می کند و

ارتش ربنان به مسجد بالل بن أبی رباح و

در سخنران

تحوالت کشوری خبر داد
1101/17/1
سـنى نیوز :رئیس جمهور مصر در دیداری که روز چهارشنبه
( 07شـعبان  )0414با مسـئولین بلند پایه ی کشوری داشتند و
خطابی که برای عموم مردم پخش شد گفتند :مخالفان سیاسی
او اصــول دموکراســی را زیر پا گذاشــته اند و بســیاری از
شخصیت های مخالف حکومتش را زیر سؤال برد و خواست
در مورد آنها تحقیق شـود و بســیاری از شــخصــیت های نظام
سابق را مورد انتقاد قرار داد.

برای مردم قابل تحمل نیست.
وی در سخنان خود رقیب انتخاباتی خود احمد شفیق را به باد
انتقاد گرفته و ابراز داشـتند وی تحت پیگرد قانونی است چرا
که از خارج ،مردم را برای شـــورش و انقالب تحریک می
کند.
ایشان افزودند" :بسیاری از جهات سیاسی از روز اول انتخاب
بنده با مشارکت سیاسی در حکومت مخالف بودند" و برخی
از آنها را با اســم ذکر کردند از جمله منیر فخری عبدالنور و
جودة عبدالخالق.
دکتر مرسی در ادامه بیانات خویش فرمودند :مخالفان محترم،
هیچوقت با شـــورشــیان و بازماندگان نظام قدیم همدســـت
نخواهند شد.

به آتش کشیدن آن
1101/17/1
سـنى نیوز :تروریسـت های حزب اهلل ،مسجد بالل بن رباح را
اشغال کرده و مجروحین را به قتل رساندند.
فعاالن ســیاســی در لبنان خبر از همکاری حزب اهلل با ارتش
لبنان در حمله ی نظامی به مسجد بالل بن رباح و امامش شیخ
احمد األســیر در صــیدا می دهند .تروریســت های حزب اهلل
اولین کســانی بودند که وارد مســجد شــدند و بمحض دخول
مسجد مجروحین را به قتل رساندند.
گروهک تروریســتی حزب اهلل و حزب أمل شــیعی در این
کشتارها ،ارتش لبنان را همراهی می کردند و داخل مسجد را
به آتش کشیدند.

ریاض األسـعد ،گروهک تروریستی حزب

در اشاره به مذهبی بودن این جنایت که ارتش در صیدا انجام

اهلل را تهدید کرد

داد خبرنگار  mtvمی گوید :پرچم های حزب اهلل به فاصله

1101/17/1

پنجاه متری مســجد بالل بن رباح آویزان بود .همچنین دیروز
هیئت علمای مســلمین در لبنان بیانیه ای صــادر کرد و اظهار

دکتر مرسـی در بیانات خود از تصـمیمات انقالبی برای ایجاد

ســـنی نیوز :مؤســـس ارتش آزاد ســـوریـه گروهک های

داشت که تروریست های حزب اهلل ـ در حالیکه چهره هایشان

تروریستی رافضی در لبنان که مسجد بالل بن رباح را به آتش

را پوشیده بودند ــ و حزب أمل شیعی در کنار ارتش لبنان در

کشـیده بودند و شـیخ احمد األسیر و همراهانش را در مسجد

این درگیری ها حضور داشتند.

محاصره کرده بودند را تهدید کرد.

تحول در ارگـانهـای حکومتی خبر داد و فرمودند :در طی

این هیئــت در بیــانیــه ی خود حکومــت لبنــان و وزرا و

ریاســـتم پیرامون برخی امور اشـــتباه کردم و پیرامون برخی

نمایندگان مجلس را به باد انتقاد گرفته و از آنها خواســت

مسـائل موفق بوده ام و تصحیح کردن اشتباهات را واجب می

مســئولیت حمله ی مســلحانه ی ارتش و تروریســت های

بینم.

حزب اهلل به مسجد بالل بن رباح را تحمل کند.

ایشــان در ســخنان خویش به پیشــرفتهای حاصــل در زمینه ی

خبرهای رســیده حاکی از شــهادت  11تن از یاران شــیخ

آموزش و ازدیـاد حقوق کارمندان و مبارزه با فقر اشـــاره

أحمد األسیر و دستگیر شدن دهها تن دارد.

کردند.
رئیس جمهور منتخب مصر در این دیدار از شش تصمیم مهم
خود سخن گفت:
 0ـ مأمور کردن وزارت کشور به تأسیس دستگاه مستقل برای
مبارزه با شورش
 1ـ تأسیس کمیته ای برای تعدیالت اساسنامه ای احزاب
 1ــــ تأســیس کمیته ی عالی مصــالح کشــور با حضــور تمام
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گروههای فعال
 4ــــ ایشـان از وزراء و استانداران خواست تمام کسانی را که
در روزهای اخیر برای شــهروندان بحران ســاز بوده اند را از
کار برکنار کنند.
 5ــــ همچنین از الغای مجوز پمپ بنزین هایی خبر داد که از
دادن بنزین به شــهروندان در روزهای اخیر خودداری کرده
بودند.
 1ـــ ـ آقای مرســی در این بیان از تمامی وزراء و اســتانداران
خواســته شــد تا یک ماه دیگر برای خود دســتیارانی از میان
جوانان زیر  41سال تعیین کنند.

به گزارش مفکرة اإلسالم ،ارتشبد ریاض األسعد طی سخنانی
بیان داشــت :ســقوط القصــیر حزب اهلل را ســرکش ســاخته تا
جایی که برای خود جبهه ای برای مبارزه با اهل سنت لبنان و
شـیخ احمد األسـیر باز کرده است و ارتش آزاد بزودی پاسخ
این تجاوز را خواهد داد.
گفتنی اســـت چند روز قبل حزب اهلل همراه با ارتش لبنان
مسـجد بالل بن رباح را در شـهر صـیدا محاصـره کرده و آنرا
هدف موشـک ها و تانک های خود نمودند و حرمت مسجد
را رعایت نکردند و در این درگیری ها بســیاری از طرفداران
شیخ احمد األسیر کشته شدند.

پس هر مسلمانی که ماه را دید حرفش را قبول میکنیم و روزه

اشتباه هفتم:

را شروع میکنیم و و معموال در این سالها به خاطر اهتمامی که

به پیشــباز رمضــان رفتن نیز درســت نیســت خیلی از ش ـیعه ها

اشتباهات شیعیان در ماه رمضان

عربستانی ها در این راه نشان میدهند و کوششی که میکنند (و

معتقد و مومن  ،یک روز یا دو روز قبل از شــروع رمضــان

نظر ســیاســی در کارشــان دیده نشــده ) و اختالفی هم در بین

روزه میگیرند و نامش را گذاشتند به استقبال رمضان رفتن

شماره مقاله451 :

علمایشــان نیســت پس نظر آنها مورد قبول جهانیان اســت و

این را اسالم قبول ندارد و ممنوع است! رسول اهلل از روزه یوم

نویسنده :محمد باقر سجودى

حرف شــیعه چه ارزشــی دارد وقتی که ســیســتانی یک فتوا

شک مومنان را بر حذر داشتند

ردود و شبهات

میدهد خامنه ای دیگر منتظری دیگر!!
اشتباه هشتم:
اشتباه دوم:

البته نماز تراویح واجب نیسـت . ،ولی پیامبر  1شب نماز شب

علمای شــیعه ها زمان روزه را تقریبا نیم ســاعت طوالنی تر

را با جماعت خواندند اما از ترس اینکه مبادا نماز شـــب بر

کرده اند و این خطرناک اســت و این به فتنه انداختن مردم

مومنان فرض شود خواندن آنر(با جماعت) ترک کردند

اسـت این شـر است این کل شر است و حذر ازآن الزم است

اما بعد از وفات ایشــان ترس از واجب شــدن نماز شــب زایل

یعنی باید برخالف نظر شــوم علمای شــیعه ،تقریبا  01تا 05

شــد پس صــحابه تراویح را شــروع کردند و بین خود قرار

دقیقه زودتر افطار کنید و  01تا  05دقیقه دیرتر در ســحری

گذاشـتند که  11رکعت باشـد البته حضــور در تراویح ( حتی

بخورید در این باره در این مقاله توضیح دادیدم حتما بخوانید:

در زمان صـــحابه) نیز اجباری نبود و نیســـت،ولی این هم

الحمدهلل تماس فرهنگی بین مســلمانان؛ که به برکت وســایل

عنوان مقاله :ماه رمضان نزدیک است ،بمن بگویید وقت افطار

پسـندیده نیسـت که شـب های رمضـان شبهای عادی باشد و

ارتباط جمعی حاصل شده؛ یک فایده اش این بوده که تعداد

شیعه درست است یا اهل سنت؟

متاسفانه در نزد اغلب شیعه ها شبهایی عادی است و این اشتباه

شـک کنندگان به فقه شــیعه فزونی گرفته و خیلی ها دانســتند

است الزم است که در این شب ها به عبادت و خصوصا نماز

که علمای شــیعه عبادات دین را عوض کرده اند منتهی باز

اشتباه سوم:

خیلی ها دقیقا نمیدانند که عبادت درست کدام است.از جمله

یک مشکل دیگر این است که خیلی از شیعه ها ( در فقه شان

بکوشیم

عباداتی که از دســت برد علمای شــیعه محفوظ نمانده همانا

نیسـت اما امان از وسوسه شیطان ) تا اذان تمام نشود باز لب به

اشتباه نهم:

عبـادت روزه اســـت که بدعت های زیادی به این عبادت

غذا نمیزنند و اذانشان هم مثل آوازهای بودایی ها میکشند و با

شــب قدر مهم ترین شــب ســال اســت عبادت در آن برابر با

افزودند و ما در این نوشته بعضی را نشان میدهیم :

چهچه میخوانند!! و طوالنی ترش میکنند و پدر روزه دار را

عبادت  84سـال اسـت و یک اشـتباه شیعه این است که سعی

در میاورند

میکند تمام شب قدر بیدار باشد و گمان میکند اگر تمام شب

اشتباه اول:

 ،شـب زنده داری نکند عبادتی نکرده! نه ! این درست نیست

بر اســاس نفرتی که مالیان شــیعه از اهل ســنت دارند ،خیلی

اشتباه چهارم:

هرچقدر که در توان داشت عبادت کند کافیست

ســعی میکنند تا تاریخ روزه آنها با تاریخ رمضــان مســلمین

اشـتباه دیگرشان این است که همینکه اذان صبح داده شد اگر

و مساله مهم تر اینکه شیعه ،شب های قدر را منحصر میداند به

اختالف داشته باشد!

آب در دستشان باشد آنرا زمین میگذارند! این هم غل است

شب  01و  10و 11

در حالیکه اگر روز های هفته (مثال جمعه) همه جا یک روز

پیامبر اجازه دادند وقتی اذان صبح شروع شد و ما آبی که در

در حالیکه رسول اهلل فرموده است که شب قدر را در ده شب

و یکسـان اسـت پس باید شـروع رمضان هم یک روز باشد و

دســت داریم ،میتوانیم ان را بنوشــیم! در این اندازه حرجی

آخر رمضـان جستجو کنید با این حساب شب  01اصال نیست

اگر در مغرب اسـالمی کسـی دید هالل رمضان را  ،این برای

نیست

و اشـتباه بزرگ شـیعه این است که گمان میکند در  10یا 11

مشرق اسالمی نیز حجت میشود ،اما شیعه ها معموال یک روز

اســـت در حالیکه احتمال دارد در شـــبهای دیگر دهه آخر

و گـاها دو روز دیرتر از بقیه روزه میگیرند چرا ؟ چونکه

اشتباه پنجم:

رمضـان باشـد پس علمای شـیعه مردم شـیعه را از این فرصت

اختالف را دوســت دارند و جالب اینکه این فتنه گری کمانه

یک اشـتباه دیگرشان این است که گمان میکنند سفر روزه را

بزرگ نیز محروم نموده اند.

کرده و بصــورت خودشــان هم خورده!! یعنی حاال میبینی در

باطل میکند در حالیکه هرگز اینطور نیســت خوردن روزه در

و وحشـتناک ترین اشتباه شیعه در این دوشب هم همین است

یک شهر شیعه (مثال قم) دو مرجع تقلید دو جور حرف میزنند

ســفر جایز اســت اما الزامی نیســت ( در مذهب شــیعه واجب

که به جای سـتایش اهلل ،میپردازد به شـهادت و ستایش علی و

یکی میگوید امروز رمضــان اســت یکی میگوید نه فردا اول

است که در سفر روزه نگیری!! )

یا علی مدد میگوید!! این دیگر اشتباه نیست مصیبت و بدبختی

رمضان است!!

در نزد عموم مسلمانان روزه گرفتن بهتر است (مگر آنکه سفر

کامل است.

برای اینکه بدانید بی دین ها روزه برابیشـان مهم نیست به کار

جهاد باشــد) که در آن وقت خوردن بهتر اســت اما ممنوع

آن مردک برای اختالف بین مســلمونها تاریخ هجری را از

وقت افطار ،شکم را انباشتن البته اشتباه شیعه ها و گاهآ اشتباه

روزوفات رسول اهلل قرار داد! و چون شیعه ها یک روز دیرتر

اشتباه شیشم:

خود راقم این ســطور نیز هســت ولکن درســت این اســت که

از بقیه سـنی ها روزه میگرفتند او برعکس ،به مردم کشورش

در مذهب شیعه دختر  1سال تمام شد باید روزه بگیرد این هم

انســان افطاری مختصــری بخورد و آبی بنوشــد بعد برود نماز

دســتور میداد که یک روز زودتر از ســنی ها روزه بگیرند تا

غل اســت باید وقتی به ســن بلوغ رســید روزه بگیرد یعنی

مغرب را به جماعت بخواند و یک دفعه معده و درون خود را

اختالف بیشــتر شــود و میگفت من با حســاب فلکی میگیریم

وقتیکه حیض دید و یا عالمات دیگر و اگر حیض ندید 05

تا خرخره پر نکند! باور کنید و تجربه کنید خوردن مختصر و

یعنی دلیل هم داشت!!!

ساله شد باید روزه بگیرد

بعد رفتن به مسجد برای نماز جماعت(رفتن و برگشتن و نماز

چون قرآن مکه را ام القری میداند و چون اتحاد امری مطلوب

عجیب اینکه اسالم زن کامل را اجازه داده در ایام حیض  1یا

خواندن ) این فرصـت را به معده میدهد تا بشما خبر بدهد که

و عاقالنه است و چون ظاهر حدیث میگوید ای مسلمونها ماه

 7روز روزه نگیرد و این شیعه ها ،به دختر بچه  1ساله که بالغ

آنقدرها هم که فکر میکردید گرسنه نیست در حالیکه در بی

را دیدید روزه را بگیرید و و حدیث نگفته ای اهل شــیراز یا

نشــده میگویند ســراســر ماه رمضــان را روزه بگیر  ،ما به این

وقفه خوردن ،تا معده به شـما اطالع دهد که بس اسـت! شـما

اهل مکه یا اهل مشــرق یا اهل مغرب ،بلکه همه مســلمونها را

سـختگیری مالیان شیعه مشکوکیم آیا هدف آنها بیزار کردن

پرش کرده اید و این اطالع بعد از مرگ ســهراب اســت این

خطاب قرار داده

مردم نبود؟

اشـتباه در شـیعه و سـنی هسـت اما در شیعه خیلی بیشتر ،چون
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قذافی توجه کنید :

نیست

اشتباه دهم:

اکثر قریب به اتفاق شیعه نماز را نمیخوانند اال بعد افطار کامل!

مذهبتان اشــتباه اســت زیرا قســمتی از دینتان را ازنوشــته های

یعنی همانی که ما گفتیم و عیب شــمردیم یعنی اوال  05دقیقه

و نماز جماعت که اصال حرفش را نزن!!

محمد باقر مجلسی گرفته اید!!

دیرتر اذان میگویند ،دوما تا اذان تمام نشده نمیخورند و سوما

اشتباه یازدهم:

دنباله اشـکال :پسر خوب اگه کمی نجوم بلد باشی وقتی یک

ببینید من نگفتم شــیعه نماز جماعت ندارد من عیبی را گفتم

عدم توجه به هدایات نبی اکرم هم اشتباه است یعنی ایشان بما

طرف کره زمین روزه طرف دیگه شــبه ممکنه اون طرف که

که در شـیعه دیده ام حاال اگر بعضـی ها اول غذای مختصری

دســتور دادند که روزه بگیریم اما دســتورات جانبی هم دارند

شبه ماه دیده بشه و این طرف که روزه هیچ اثر از ماه نباشه.

میخورند و بعد نماز میخوانند کارشان خوب است خطاب من

بعضی ها نماز جماعت میخوانند بعد میخورند

به آن دسته بزرگتری بود که چنین نمیکنند

مثال خوردن سـحری را بسـیار مهم دانسـتند و تشـویق نمودند
مثال فرمودند خرما چه خوب غذایی برای ســحری اســت,و

جواب:

باور کنید هدفم از نوشـتن مقاله( اشـتباهات شیعه در رمضان)

هرکس که به این دستور رسول اهلل عمل کرده و سحری خرما

درسـته اما ســاعاتی بعد ،آنطرف هم شــب میشـه پس حداکثر

کمک به مومنان شــیعه بود تا خود را آزار ندهند و درســت

خورده به خوبی حس کرده این خرمای سحری ،چقدر روزه

باید سـاعات محدودی بین روزه مسلمانان فرق باشه بر حسب

روزه بگیرند

گرفتن را آسان میکند

افق( ،مثل فرق نماز جمعه) نه اینکه فرق افق را بهانه کنید و
در روزشــنبه ،نماز جمعه را بخوانید و تاریخ را یک روز تمام

دنباله نامه :اکثر مواردی که به عنوان اشتباه نوشتید کاش کمی

اشتباه دوازدهم:

به عقب بیاندازید

تامل می کردید .البته از آنجا که هدف وســیله را توجیه می

هر چند که بعضـی از شیعه ها با شیرینی روزه را افطار میکنند

وانگهی،عربستان و ایران شبشان مشترک است

کند مشــکلی نیســت آدم می تونه چند دروغ را به گروهی

اما در بعضــی از احادیثشــان آمده که با نمک افطار کنید و

از این گذشته ،یک نفر در بندر عباس یا جزیره ابوموسی (که

نسبت بده شاید یکیش درست در آمد.

برخی با نمک روزه خود را افطار میکنند که این برعکس

چســبیده به امارات اســت) چرا باید هنگامیکه یکی از اهالی

فرموده رســول اهلل اســت ایشــان با خرما افطار میکردند خرما

شــارجه ماه نو را دید ،روزه نگیرد اما یک تبریزی دید روزه

جواب :

میگیرد؟!! پس کارتان سیاسی است.

کلی فرمودید! ای کاش دروغ را نشــان میدادید از یاد نبرید

نمیبود با آب افطار میکردند،
تعجب اســـت که برخی از شـــیعه ها خرما را بدل کردند با
نمک( بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلًا) ﴿کهف﴾51/

که من خود روزگاری شیعه ای معتقد و پایبند به نماز و روزه
دنباله نامه  :اصــال تفاوت افق اگه زیاد باشــه محاله اول ماه در

بودم و با اســم حقیقی مینویســم ! آیا از خویشــاوندان خود

آنها یکی باشه.

خجالت نباید بکشــم ؟ پس چگونه ممکن اســت که دروغ
نوشـته باشم؟ تازه همه اشتباهات را هم ننوشتم مثال این اشتباه

اشتباه سیزدهم:
به حکم این قاعده که
سنگ اول را چون نهد معمار کج  ......تا ثریا میرود دیوار کج
چون شـیعه ها در روز اول رمضان روزه نمیگیرند و یک روز
یا دو روز تاخیر دارند پس الجرم در روز عید روزه میگیرند
تا مدت رمضــان را تکمیل کنند ،و روزه در روز عید ممنوع
است و حرام است.
اشتباه چهاردهم:
بعد از رمضان انسان اگر در ماه شوال  1روزه بگیرد (متوالی یا
پراکنده) این  1روزه ،ثوابش (به همراه روزه رمضــان) معادل
میشــود با روزه یک ســال ،و این غنیمت بزرگی اســت و این
سـنت مهم در نزد شـیعه ها اصــال وجود ندارد و کســی از آن
خبر نـدارد خبر ندارند پس عمل نمیکنند و از خیر بزرگ
محروم میشوند.

اعتراض به مقاره (اشــتباهات شــیعیان در
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رمضان)

جواب:

شماره مقاله411 :

به چه دلیلی محاله؟ چرا محاله؟ برای اینکه به اشــتباه خود پی

روزه میداند این را ننوشـــته بودم ،در حالیکه این فتوا غل

نویسنده :محمد باقر سجودى

ببرید از شــما میخواهم مرز بین افق ها را مشــخص کنید یعنی

است!

که شیعه غسل جنابت نکردن ،قبل از اذان صبح را از مبطالت

بمن بگویید اگر کســی در تهران ماه نو دید تا چه گســتره ای
دوسـت شیعه ای می نویسد :این متنی که این نویسنده پر کار

بـایـد مردم روزه بگیرند؟ این مرز کجاســـت؟ قم ،اراک،

دنباله نامه :من با اینکه آدم معمولی هســتم ولی کامال آماده

شـما آقای سـجودی نوشـته سـرشــار از مشـکالت اسـت البته

اصفهان ؟ کجا؟ شما بر اساس شرع نمیتوانید مرز افق تهران را

بحث در عقاید شـیعه و سـنی هسـتم .خوشـحال می شوم اگر

حرجی نیست کار زیاد مانع از مطالعه می شه.

معلوم کنید ،پس بر اساس زور معلوم کرده اید!! چرا باید مرز

فرصـت داشـتید مسـتقیم درباره مسـائل اسـاسـی شیعه و سنی

جواب  :اگر پرکاری مانع مطالعه و سبب اشتباهات است پس

تحت حکمرانی خامنه ای ،مرز روزه داری است ؟!

قبول بفرمایید که وزیر پرکار شـاه سـلطان حسین یعنی جناب
محمد باقر مجلســـی که در کنار کار دولتی ،صـــدها کتاب
نوشت ( آنهم نه کتاب عادی ...که کتب حدیث تالیف کرد!!

این جزئیات بازی کردن است.
دنباله نامه :اگه ســری به مســاجد شــیعیان بزنین می بینین که
بسیار از آنها اول نماز می خوانند بعد افطار می کنند.

) قبول بفرمـایید که هزاران هزار اشـــتباه دارد  ،بنابراین به
اعتراف خودتان و با قاعده ای که خودتان وضـــع کردید

بحث کنیم به نظر من اصــل اعتقادات حل نشــود ،پرداختن به

جواب :

جواب :

برای مناظره در هر باره آماده ام به بخش گفتگو تشـــریف

ماه رمضــان نزدیک اســت ،بمن بگویید

الَم تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُولِجُ اللَّیلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیلِ ﴿﴾11

بیاورید و درباره اعتقادات ما هم زیادتر نوشـــتیم و حرفتان

وقت افطار شــیعه درســت اســت یا اهل

لقمان

درست است
ادامه نامه :نکته بعدی اینکه می شه تمام اختالف فتوا هایی که
شــما هم بین فقهایتان دارید حمل بر اشــتباه کرد .مثال حنفی
نظری و مالکی غیر آن یعنی سـنی اشـتباه کرده است؟ اگر به
نظر فقه شـیعه در سـفر نباید روزه گرفت و به نظر شما می شه
یعنی اشـتباه شـیعه اسـت به چه دلیل شـاید اشتباه شما باشد .یا
سن بلوغ و دیگر موارد اختالف فقهی شیعه و سنی
جواب
بله مســلما نمیتوان گفت که فتوا های علمای اهل ســنت همه
درســت هســتند ،آنها با هم اختالف دارند ولی آزادانه با هم
بحث و گفتگو میکنند ،اما اشتباهات شیعه ریشه ای است مثل
همین که ســفر روزه را باطل میکند یا دختر نابالغ باید روزه
بگیرد
و بعد توجه کنید که ما در اول آن مقاله مورد اعتراض شــما،
نوشـته بودیم و اسـاس آن نوشـته را بر این گذاشـته بودیم که
شـیعه هایی هسـتند که میدانند فقه شـان دروغ است اما طریقه
درست را نمیدانند این مقاله برای اونها بود
اما اگر میخواهید ثابت کنید که روزه از  1ســـالگی واجب
اســت نه از بلوغ و دلیل میخواهید میتوانیم بحث کنیم منتهی
فرض مقاله این بود که مردم شــیعه به علمای خود بی اعتماد
شدند و خواستیم طریقه اهل سنت را نشان دهیم اگر میخواهید
فقه شیعه را با فقه سنی مقارنه کنید ! بسم اهلل!
ادامه نامه :اینکه شـب قدر در ده روز آخر جسـتجو شـود اگر
ماه بیســت و نه باشــد احتمال اینکه شــب نوزده هم باشــد
نیست؟به نظر کمی ریاضی بخونین بد نیست.
جواب
بنظر میاید ریاضی شما ضعیف است به دودلیل :
دلیل اول اینکه اگر حتی ماه  11روز باشد باز شب نوزدهم در
دهه آخر نیست
و دوما ما میگوییم دهه اول و دهه دوم و دهه ســوم وقتی دهه
اول ده روز باشد دهه دوم از یازدهم شروع میشود و دهه سوم
از بیســت و یکم شــروع میشــود پس دهه ســوم از  10شــروع
میشـود و اگر ماه  11روز باشـد باز اشـکالی ندارد زیرا رسول
دارد پس باز اشکالی پیش نمیاید
و در خیلی از حدیث ها لفظ (دهه آخر) آمده پس اشــکال
حل است.

شماره سؤال11 :
شبهه شیعه:
امامیه همانند سایر فرق اربعه اهل سنت می گوید که به مجرد
مخفی شــدن و ســقوط قرص خورشــید (به تمامه) ،غروب
محقق می شود .اما حرفشان این است که به مجرد پنهان شدن
خورشید از چشم ،غایب شدن خورشید دانسته نمی شود بلکه
آن زمان که سـرخی مشـرقیه (سرخی که در سمت مشرق بعد
از پنهان شــدن خورشــید نمایان اســت) از باالی ســر انســان
گذشـت ،می توانیم بگوییم خورشید غایب گشته است و لذا
یقین پیدا می کند که وقت داخل شــده اســت .اما اهل ســنت
صرف پنهان شدن قرص را کافی می دانند.
شیعیان وقت افطار را ذهاب حمره مشرقیه (از بین رفتن سرخی
آسـمان در قسـمت شـرق) میدانندو این بدان خاطر است که
آیه” أَتِمُّوا الصــِّیامَ إِلَی اللَّیلِ“ ســوره بقره ،آیه  - 087وقت
افطار را شــروع شــب میداند .پس تا مطمئن به حلول شــب
نشـده نمیتوان افطار کرد ،ولی اهل سنت جائی برای احتیاط
باقی نگذاشتهاند و برای اطمینان از صحت روزهشان این دقائق
اندک بین غروب خورشـــید و ذهاب ســـرخی مشـــرق را
صــبرنمیکند به هر حال گویا شــکم پرســتی بیشــتر از خدا
پرستی برایشان ارزش دارد!!!
پاسخ اهل سنت :
روش سـنی ها مطابق قرآن اســت و روش شــیعه ها آزار دادن
مسلمانان است.
باید بدانیم که شــیعه برای متقی جلوه دادن خود ،از کیســه
حاتم طایی  ،بذل و بخشش میکند ! این یعنی چه ؟ یعنی اینکه
روزه یک عبادت پنهانی اســت و این تنها عبادتی اســت که
براحتی میتوان انجامش نداد و در حالیکه عبادات دیگر ظاهر
میشـــوند مثال منافق مجبور اســـت نماز بخواند ،حج برود تا
مســلمانی خود را ثابت کند اما میتواند هر روز روزه بخورد و
در همان حال تظاهر به روزه داری کند ،لذا علمای سوء شیعه
( همانها که فقه شـــیعه را نوشـــتند ) چون خودشـــان روزه
نمیگرفتند  ،لذا بر روزه داران کار را سخت کردند.
حاال در مغرب ،شـــاید بهانه دارند و تا غروب کامل صـــبر
میکنند صبح دیگر چه بهانه ای دارند که هنوز آثاری از سپیده
نیست ،پیروان خود را امر به امساک میکنند ؟!!
این مردمان متقی!! با این همه تقوی ! پس چرا وقتی به مس ـاله
زن میرسند ،از هول حلیم در دیگ میافتند و جماع همزمان با
چند زن و صـــیغه کردن هزار زن را همزمان و غیر همزمان
حالل میدانند و اینجا احتیاط یادشان نمیاید؟!
چون این پنهان شـــدنی نیســـت ! مثل روزه خواری مخفیانه
نمیتوانند بخورند!
زیرا اینجا مخفی کاری ممکن نیست.
اما در روزه قوانین سخت وضع کردن ،ضرری به آنها نمیزند.
خب پس دیدید که اینها از حساب حاتم طایی ( عوام شیعه )
بخشش میکنند تا خود را متقی تر از سنی جلوه دهند
اما دالیل قرانی در رد عقیده آنها :

داخل میکند)،
پس چیزی نامش شـب است که دارد داخل روز میشود تا آن
را محو کند پس وقتی اهلل میگوید:
” أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیلِ“ سوره بقره ،آیه 087
منظورش همین لیل است که دارد داخل روز میشود پس وقتی
این لیل محترم را دیدیم ،دیگر چه معنی دارد که صبر کنیم تا
این لیل کامال در روز داخل شــود؟ قرآن که این را نفرموده
که شما صبر کنید تا روز کامال پنهان شود.
پس این یک احتیاط شیطانی و غیر الزم است .
شیعه ها با عوض کردن قوانین به اسالم خندیده اند.
با آنکه رســول اهلل عادت داشــتند تا روزه را با یک شــیرینی (
خرما ) افطار کنند شـیعه؛ برعکس؛ اصرار دارد که روزه را با
نمک افطار کند!! که امروز ثابت شده این خیلی مضر است و
بر عکس ثابت شــده که گشــودن روزه با خرما بینهایت مفید
است .
پس روز با شــروع روز شــروع میشــود ولو که هنور انطرف
آسمان تاریک باشد
و شـب با شـروع شـب شـروع میشـود هرچند که طرف دیگر
آسمان ،روز باشد
رسول اهلل فرمودند که در افطار عجله کنید و سحری را دیرتر
بخورید و این عمل را از نشانه های درستی ایمان یک مسلمان
دانستند
این خود یک معجزه رســول اســت زیرا شــیعه خالف عمل
میکند و ما میدانیم شـیعه با این شرکی که به آن گرفتار است
در شر است نه در خیر
و حیرت آور اینکه ،سنیانی که تمایل به بدعت و شرک دارند
نیز در وقت افطار عجله نمیکنند بلکه با تاخیر افطار میکند
که این نشانه تسل شیطان و بوسوسه انداختن آنهاست
و این هم حدیث های در این باره :
قال صــلى اهلل علیه وســلم :ال یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر.
متفق علیه
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمود:
مردم در عافیت هســـتند تا وقتی که در خوردن افطار عجله
کنند
[ کان إذا کان صــائما أمر رجال فأوفى على نشــز فإذا قال  :قد
غابت الشمس أفطر ]  ( .صحیح ) .رواه حاکم
رســول اهلل وقتیکه روزه میبودند وقت افطار مردی را بر باالی
بلندی میفرسـتادند وقتی ان مرد میگفت خورشـید پنهان شــده
پس فورا افطار میکردند.
در یک روایت دیگر نوشته شده که رسول اهلل بمردی میگوید
افطاری مرا آماده کن او میگوید یا رســـول اهلل اگر صـــبر
میکردی تا شب میشد !!!
دارد برسول دین را یاد میدهد !
پس همیشــه احتیاط در کاری ،الهی نیســت میتواند وســوس ـه
شیطان باشد !
راه نجات  ،فق در پیروی از قران و رسـول اهلل صلی اهلل علیه
وسلم است.

صفحه33

اهلل فرمودند که شــب قدر ،در شــب های فرد دهه آخر قرار

سنت؟

(آیا ندیدی که خداوند شــب را در روز ،و روز را در شــب

آیا نماز تراویح بدعت است ؟

بخوانید و یک جا خواندن را فرض و واجب نکرد .قرار شــد

ملحد در ادامه میگوید این خود دلیل اســت که اســالم یک

شماره سؤال011 :

 11رکعت بخوانند؛ اما این وحی منزل نیست.

دین آسـمانی نیسـت  --پاسـخ اهل سنت :بله شاید پیامبر خبر

محمد باقر سجودی

عمر به این کار نظم و ترتیبی داد اما آن را فرض و واجب

نداشت ،اما خدای پیامبر حتما خبر داشت

نکرد حاال اگر کســی ترتیب عمر را قبول نکند خب نکند !

و برای همین در قران وقتی به مســلمانان دســتور داده شــد که

شبهه شیعه:

هیچکس به او اعتراض نمیکند

روزه بگیرند این دســتور هم بهمرایش نازل شــد :فَمَنْ کَانَ

صــحیح بخاری نقل می کند :ابن شــهاب از عروة بن زبیر ،از

جالب تر و مهم تر از هر چیز این اســت که حضــرت عمر ،

مِنْکُم مَرِیضــًا أَو عَلَى ســَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِینَ

عبـدالرحمان بن عبدالقاری نقل کرده که گفت :شـــبی از

خودش تراویح را به جماعت نخواند زیرا اوال خودشان حافظ

یطِیقُونَهُ فِدیةٌ طَعَامُ مِسکِینٍ « »084واما هر کس از شما بیمار یا

شـبهای رمضان با عمربن خطاب به مسجد رفتیم ،مردم متفرق

کل قرآن بودند دوما همچنان که در متن حدیث است از نظر

مســافر باشــد میتواند تعدادی از روزهای دیگر را به جای ماه

بودند و هرکس برای خود نماز می خواند و بعضــاً مردی با

ایشــان و از نظر همه افضــل این بود که در اخر شــب خوانده

رمضان روزه بگیرد

اقوام خود به نماز مشــغول بود .عمر چون این بدید گفت :به

شود.

و اما و بر کســانی که روزه برای آنها طاقتفرســاســت؛ پس

عقیده من اگر اینها را با یک امام گرد آوریم بهتر است .و در

تراویح مثل کالس تقویتی برای دانش آموزان ضــعیف بود

روزه نگیرند و مسکینان را غذا بدهند؛

پی این تصمیم ابیّ بن کعب را به امامت گماشت .شب دیگر

یعنی برای اصــحابی بود که حافظ کل قرآن نبودند برای عمر

و بعد اهلل میفرماید :یرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیســرَ وَلَا یرِیدُ بِکُمُ الْعُســرَ

به اتفاق به مسجد رفتیم و مردم به جماعت نماز می خواندند،

و عثمان و ابوبکر و علی نبود

«»085خداوند ،راحتی شما را میخواهد ،نه زحمت شما را!!

عمر گفت« :نعم البدعة هذه» این بدعت خوبی اســـت! البته

اما خودمانیم گوش دادن به تمام قرآن پشــت ســر یک حافظ

پس اگر این ملحـدان بیچاره قرأن را خوب مطالعه کنند ،

نمازی که پس از خوابیدن بخوانند; یعنی آخر شــب از اینکه

قرآن در سـی شب ماه رمضان کاری لذت آور و عظیم است

ارشــمیدس وار لخت و عریان نمیدوند که یافتیم یافتیم! عیبی

اوّل شب اقامه شود بهتـر خـواهـد بـود».

خصـوصآ که در دوران این قرآن خوانی  0111بار سجده هم

در قرأن و دین اسالم یافتیم!

وی نه تنها از ایجاد این بدعت توبه نکرد بلکه به آن افتخار نیز

کنی و  111رکعت نماز اضافی هم بخوانی

می نمود .متاسفانه این بدعت تا به امروز رواج دارد و منحرفین

شـیعه ها در شبهای رمضان یا علی یا علی میگویند و اهلل را در

پس اسـالم فکر هرچیز را کرده است و این خود بهترین دلیل

از والیت امیرالمومنین علیه الســـالم در شـــبهای ماه مبارک

حاشیه قرار میدهند در حیرتم از صبر اهلل که چرا در شب قدر،

اســت که آیین ما یک دین زمینی نیســت بلکه اهلل آنرا نازل

رمضـان در مسـاجد جمع می شوند و این نماز مستحب را که

کوه ها را بر سر اینها نمیکوبد

کرده است

در طول آن یک جزء قران را تالوت میکنند! به جماعت می

شیعه دایم میگوید که تراویح بدعت عمر است

آری اســالم ،در هر دســتورش و در هر خبرش  ،متوجه تمام

خواننـد .در حالیکه نماز مســـتحب را نمی توان به جماعت

ولی این ســنت رســول اســت هم خودشــان خواندند هم کار

مناطق جغرافیایی و تمامی حالت و احتماالت بوده است بلکه

خواند!

تراویح خوانان را ستودند

معجزه عظیم اســالم این اســت که دگرگونی های عظیم زمان

و حضرت رسول اهلل بدعتگزاران را لعن کرده است.

وانگهی حتی اگر بدعت باشد ما بدعت حسنه داریم و بدعت

نیز نمیتواند آنرا بی اعتبار کند و؛ برعکس؛ و عجب و صــد

مذموم:

عجب که دگرگونی زمان اعتبار قرآن را بیشتر میکند

بدعت مذموم آن اســت که ما آنرا اجباری کنیم یا انجام آنرا

مثال این آیات را در اوایل سـوره نحل ببینید :وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ٔ

اول شما ببینید که کی از بدعت حرف میزند؟

ثواب بدانیم یا شکل را تغییر دهیم و یا و یا و یا ...........

لَکُم فِیهَا دِفء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ ﴿ ﴾5وَلَکُم فِیهَا جَمَالٌ

آیا بدعت گنبد ســازی و زنجیر زنی و ســینه زنی و روضــه

تراویح عمر از این بدعت ها خالی اســت نه اجباری اســت نه

حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسرَحُونَ ﴿ ﴾1وَتَحمِلُ أَثْقَالَکُم إِلَىٔ بَلَدٍ

خوانی و قمه زنی و نوشــتن زیارت نامه های کذائی ...وثواب

ثواب خاصی برایش قاییلیم و نه شکل نماز را تغییر دادیم و نه

لَّم تَکُونُوا بَالِغِیهِ إِلَّا بِشـ ـِقِّ الْأَنفُسِ ٔ إِنَّ رَبَّکُم لَرَءُوف رَّحِیم

های آن چنانی که برای این اعمال تعیین کرده اید بدعت

و نه ونه ......

﴿ ﴾7وَالْخَیلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِینَةً ٔ ﴿ ﴾8النحل

نیست ؟ ایا این کارها در زمان رسول اهلل بوده است ؟

این مثل ابداع یک روش نو برای حفظ قرآن اســـت برای

و چهارپایان را آفرید؛ در حالی که در آنها ،برای شـما وسیله

بنظرم اگر مســابقه بی حیایی برگزار گردد کســی حاضــر به

راحتی کار است

پوشش ،و منافع دیگری است؛ و از گوشت آنها میخورید

رقابت با علمای شـیعه نخواهد شد ! و علمای شیعه جام طال و

این بدعت حسنه است و اصال اجباری نیست و کسی نمیگوید

و در آنها برای شما زینت و شکوه است به هنگامی که آنها را

نقره و برنز و مس و غیره این مسابقه را یکجا تصاحب خواهند

تراویح بیشتر ثواب دارد تا تنها خواندن

به اســتراحتگاهشــان بازمیگردانید ،و هنگامی که به صــحرا

کرد

و اختیاری است که  8رکعت بخوانی یا  11رکعت یا بیشتر یا

میفرستید

کمتر

آنها بارهای سـنگین شما را به شهری حمل میکنند که جز با

اما درباره نماز تراویح:

بلکه حافظ قران اگر به جای مسجد،در خانه و بتنهایی تراویح

مشقت زیاد ،به آن نمیرسیدید؛ پروردگارتان رؤوف و رحیم

 - 0ما می دانیم که در زمان رســول اهلل صــلی اهلل علیه وســلم

بخواند  15بار بیشــتر ثواب کســب میکند به همبن خاطر عمر

است که این وسایل حیات را در اختیارتان قرار داده ,همچنین

تروایح به شـــکل امروزی نبود ،اما این را هم می دانیم که

در خانه میخواند.

اســبها و اســترها و االغها را آفرید؛ تا بر آنها ســوار شــوید و

پاسخ اهل سنت:

صفحه 34

زینت شـما باشد ،همانطور که ظاهرا مشاهده میشود تو گویی

رســول اهلل در شــبهای رمضــان چند نماز نافلة را به جماعت
خواندند
و هر شب مردم بیشتری با خبر می شدند تا شب چهارم که در

آیا پیامبر اســالم نمیدانســت که ملتی

این آیات مربوط به زمان ما نیست و مال گذشتگان است
اما اهلل چون عالم و دانا بر گذشـــته و حال و آینده اســـت

درشــمال اســ اندیناوی هســتند که باید

بالفاصله میفرماید« :وَیخْلُقُ مَا لَا تَعلَمُونَ »و چیزهایی میآفریند

بیست ساعت روزه بگیرند؟!!

که نمیدانید.

ترسم بر شما فرض شود!

شماره سؤال404 :

گذشــتگان ما از خودرو و هواپیما و قطار بیخبر بودند و ما از

پس برای اینکه مبادا بر امت؛ مثل نماز  5گانه؛ واجب شــود

نویسنده :محمد باقر سجودى

انتقال اشیاء بوسیله امواج و صد چیز دیگر بیخبریم ولی قرآن

مسـجد جا نبود .شـب بعد( شب پنجم) رسول اهلل نماز تراویح
به جمع نخواندند ! و در جواب پرســش مردم فرمودند :می

اشاره لطیفی میکند به همه آنها.....

همه شبها نخواندند.
شبهه ملحد:

پس ملحد نمیتواند بگوید که اهلل خبر نداشـــت دیدید که

- 1پیامبر ،کار کسانی که حافظ قرآن نبودند و پشت سر یک

پیامبر اسـالم ادعا داشته که دینش ،آیینی جهانی ،و برای همه

چگونه زیرکانه به آینده اشــاره میکند و در همان حال اذهان

حافظ قرآن ،تراویح خواندند را ستود

دنیا اســت  ،اما گویا خبر نداشــته مردمی که در نزدیکی های

افراد مخاطب عصــور مختلف را مشــوش نیز نمی نماید و به

 - 1در زمان خالفت عمر ،خطر فرض شــدن بر طرف شــد.

قطب شــمال هســتند باید  11ســاعت در روز روزه بگیرند و

اندازه عقل هرکس با آنها سخن میگوید.

وقتی عمر دید که مردم متفرق می خوانند ،گفت :یک جا

چون خبر نداشــته پس روزه را بر آنها فرض کرده اســت -

ملحد لجوج میگوید :ولی هواپیما که از اختراعات بشـر است

بنابراین وقتی جنگ نابرابر باشـد اسب یک وسیله عالی و کم

نه از آفریده های اهلل

خرج است

برخی پزشــکان مذهبی برای توجیه و تراشــیدن فواید علمی

پس قرآن دارد بما میگوید که تمام اسلحه ها را برای مقابل با

برای روزه ،از روزه به عنوان پاکســازی بدن و یا درمان هر

دشـمن آماده کنید اما اسـب را از یاد نبرید چون همیشه مفید

درد! یـاد میکننـد.از آن جمله می توان به هربرت شـــلتون

الْخَالِقُونَ«»15

اسـت و پیامبر نیز فرمودند:الخیل معقود فی نواصیها الخیر إلى

نویسنده کتاب  fit for lifeاشاره کرد که در سال 0180

یا آنها بی هیچ آفریده شدهاند ،یا خود خالق خویشند؟!

یوم القیامة ( صحیح بخاری)

منتشر شد و پر از اطالعات علمی اشتباه بود.

أَم خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضَ بَلْ لَا یوقِنُونَ«»11

خیرو برکت و خوبی با پیشـــانی اســـب گره خورده و این

برخالف ادعاهای طرفداران ،روزه بدن را پاکسازی نمی کند

آیا آنها آسمانها و زمین را آفریدهاند؟! بلکه آنها جویای یقین

پیوستگی تا روز قیامت ادامه دارد

و باعث اسـتراحت کبد نمی شـود.ولی البته باعث انباشت سم

یعنی اسب هرگز از رده خارج نمیشود

در بدن و امراض کبد می شــود! چون با فشــار بر کلیه باعث

اما قرآن در جواب میفرماید :أَم خُلِقُوا مِنْ غَیرِ شــَیءٍ أَم هُمُ

نیستند
أم عِنْدَهُم خَزَائِنُ رَبِّکَ أَم هُمُ الْمُصَیطِرُونَ«»17
آیا خزاین پروردگارت نزد آنهاســـت؟! یا بر همه چیز عالم

انباشت ترشحات سمی مانند اوره می شود.
نتیجه بحث:

روزه می تواند برای سـالمتی خطرناک باشــد.به ویژه وقتی به

سیطره دارند؟! (سوره طور)

قرآن بسیار دقیق است و هیچ اشتباهی در آن نیست بلکه همان

دالیل مذهبی و ســیاســی و بدون توجه به مســایل علمی و

تولیدات یک ماشــین تولیدی فق منســوب نمیشــود به خود

چیزی را که کوردالن غل میشــمارند همان چیز در حقیقت

پزشکی اتخاذ شود.مثال در رژیم روزه ای شلتون(که همانطور

ماشین  ،بلکه میتوانیم منسوبش کنیم به مالک و یا سازنده آن

معجزه قرآن است

که قبال اشــاره شــد پر از اشــتباهات علمی هم بود) ،شــکل و

ماشین

اما ملحد ان عقده دارند و تعصــب کورشــان کرده و دارند

مدت روزه برای افراد در سنین و شرای گوناگون بدنی کامال

روزه را مســخره میکنند!! در حالیکه حاال در دنیا شــاید یک

متفاوت بود.ولی در روزه های مذهبی و سـیاسی همین مسائل

یک مثال جالب دیگر :گفتیم ملحدین خیلی کوشــش میکنند

دکتر صــادق هم نباشــد که پرخوری را ام االمراض ندارند و

هم رعایت نمی شود.

سـواالتی مثل سوال تیتر مقاله را مطرح کنند تا شاید که عیبی

کم خوری را مفید به حساب نیاورد

طرفداران روزه می گویند به دلیل روزه بســیاری از ســموم از

برای قرآن ثابت شود

و ای ملحدان! مگر روزه چیست؟ روزه یعنی کم خوری

بدن خارج می شــود.اما باید بدانید در مقابل شــما در معرض

پس گاهی به این آیه اشاره میکنند:

و شما چون نمیتوانید جلوی شهوت شکمتان را بگیرید  ،پس

هپاتیت  ،اختالالت کلیه  ،بیماری های خون  ،بیماری های

وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اســتَطَعتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ

فلســفه پوچ میبافید! و روزه را مضــر و شــراب را مفید میدانید

قلبی  ،ورم مفاصـــل بیماری های اعصـــاب و روان یا حتی

عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم

!!!!!

سـرطان — بسـته بر شـرای ارثی و یا نقاط ضـعف ساختاری
بدن شما – قرار می گیرید.

هر نیرویی در قدرت دارید ،برای مقابله با دشـــمنان آماده
سازید! و (خصوصا) اسبهای ورزیده را؛تا به وسیله آن ،دشمن
خدا و دشمن خویش را بترسانید!!«األنفال»11/

روزه برای ســالمتی انســان مفید اســت یا

و ملحدان میگویند :در این قرن بم اتم و هواپیماهای جنگی و

مضر؟

ناوهای عظیم ،قرآن هنوز در فکر اسب است!! و تشویق میکند

شماره سؤال408 :

که اسبهای ورزیده را برای جنگ با دشمن آماده نگه دارید و

نویسنده :محمد باقر سجودى

با اسـب دشمن را بترسانید!!! این نشانه طرز فکر محدود پیامبر
است پس این دین از طرف دانایی ساخته نشده است!

این نوشـته سه بخش دارد و کمی طوالنیست اما شما میتوانید
بخش اول و دومم شــبهه را نخوانید زیرا خالصــه ســخن در

اما پاسخ:

بخش اول این اســت که گروهی از دکترهای محقق ،روزه را

در جواب ملحد میگوییم که اوال باز اهلل کلی دســتور داد که

برای سـالمتی مضـر و مرگ آور تشخیص داده اند و خالصه

هر نیرویی که در توان دارید را برای مقابله با دشـــمن اماده

حرف بخش دوم این اســت که گروهی دیگر از پزشـــکان

ســازید در این (هرچی) بم اتم نیز میاید و هرچیز دیگری که

محقق؛روزه را برای ســالمتی مفید و حیاتی میدانند ,اما بخش

در اینده ســاخته شــود را نیز شــامل میشــود ،پس باز قرآن

سوم را حتما بخوانید

جهانشمول حرف زد و دستورش برای همه زمانهاست
البته هنوز این ایراد شــما هســت که چرا بطور خصــوصــی

بخش اول :خواننده ای از ما خواسته به این شبهه پاسخ دهیم:

ما میگوییم که این اسب حتما یک چیز غیر عادی دارد که اهلل

گوشــه ای از مضــرات روزه برای ســالمتی به قلم دکتر ویلیام

میگوید هرگز فراموشــش نکنید و به طور منفرد حتی در کنار

جارویس

بم اتم هم آن را ذکر میکند!

پروفسور دکتر ویلیام جارویس استاد بازنشته دانشکده پزشکی

و عمال ما دیدیم که در جنگ های زمانه مدرن ،هنوز اســب

لوما لیندا(امریکا) ،متخصـص سالمت عمومی و مدافع حقوق

کاربرد دارد در جنگ عمر مختار با ایتالیایی ها اســب وس ـیله

مصــرف کنندگان در امریکا اســت.تخصــص های او شــامل

مفیدی بود

بهداشـت آب ،سـالمت عمومی ،پیشـگیری و واکسیناسون و

و در جنگ افغانها برعلیه روس این اســب بود که نیاز به جاده

تکنولوژی غذا اســت.دکتر جارویس از مخالفان ســرســخت

نداشــت و اســلحه های ســنگین را از راه های صــعب العبور و

روزه نیز هســـت.متن زیر ترجمـه ی مقـاله ای از این نخبه

دور از دید ،به نقاط دور دســت میبرد و جالب اینکه در همان

پزشکی امریکا درباره مضرات روزه برای بدن است(.تخلیص

حال این اســـب نیازی به ســـوخت و بنزین هم نداشـــت ،و

شــده)این مقاله به عنوان یکی از رفرنس ها در ویکی پدیا در

ســوختش علف بود و جالب اینکه مثل خودش را میســاخت(

بخش مضـــرات روزه(مدخل روزه) هم به کار رفته(رفرنس

تولید مثل میکرد )

شــــمــاره  01در ویــکــیــپــدیــای فــارســــی-تــوضــــیــح

روزه)Fasting, William T. Jarvis, Ph.D

خطرناکی بر ســـیســـتم بدن داشـــته باشـــد.از جمله احتمال
مســـمومیتهای اســـتامینوفنی که همراه با برخی داروها رخ
میدهد .برهم خوردن تعادل گرمایی بدن ،تشـــنگی مفرط،
ضعف و نقصان مواد غذایی مورد نیاز بافتهای بدن از جمله
جنبههای منفی روزهگرفتن اسـت .ایجاد حاالت عصبی همراه
با ســردرد ،بیخوابی و خســتگی مفرط از دیگر عوارض روزه
داری است.
هنگامی که بدن با کمبود انرژی مواجه میشـــود بدن طی
فرآیندی به نام کاتابولیسم شروع به شکستن ماهیچهها و دیگر
بــافــت هــای پروتئنی و تبــدیــل آن بــه انرژی می کنــد .این
کاتابولیســـم(در حالت روزه) در واقع نوعی «خود خوری»
محسوب میشود که با تولید اوره و آمونیاک (به عنوان مواد
فرعی) منجر به افزایش اسـیدیته خون میشود .نتیجهٔ اسیدی
شـدن خون ضــعف ،خسـتگی شــدید ،کجخلقی ،افســردگی،
کاهش میل جنسی و احساس کسالت است.
روزه عالوه بر ســمی کردن خون با مواد اســیدی ،مانع از دفع
کامل آنها از بدن نیز میشـود .روزه باعث از دست رفتن سریع
آب ،پتاسیم و سدیم میشود .کاهش آب بدن منجر به کاهش
حجم خون و در نتیجه کاهش فشــار خون خواهد شــد که به
ســرگیجه ،احســاس ضــعف و یا غش منتهی میشــود .کمبود
شـدید پتاسـیم منجر به بهم خوردن ریتم ضـربان قلبی میشود.
این افت تپش قلب حتی ممکن اســت در مواردی به مرگ
بینجامد .کســانی که روزه میگیرند ممکن اســت همچنین به
کمخونی ،ضــعف ایمنی بدن ،آســیبهای کلیوی یا کبدی
مـبـتال گردنــد .همچنین آســـیــب هــای معــده-روده ای یــا
نارســاییهای گوارشــی میتواند تا چند هفته یا چند ماه ادامه
داشـته باشد .روزه خصوصاً برای کودکان خطرناک است .از
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چسبیده به اسب ؟؟

متن شبهه:

تغییرات شـــیمیایی در خون در طول روزه میتواند تاثیرات

دسـت رفتن آب بیش از حد باعث کاهش سطح هوشیاری و
یبوست و سنگ کلیه نیز می شود.
اثرات جسمی روزه:
به جز مغز که بیشتر از هر ارگان دیگری در بدن نیاز دائمی به
گلوکز دارد و کمبودش باعث آسـیب به مغز می شود ،پایین
آمدن شدید قند خون در نتیجه روزه باعث می شود بدن برای
تامین کالری مورد نیاز شـــروع به کاتوبولیســـم تجزیه بافت
عضالنی و سایر پروتین های بدن کند.در هنگام روزه  ،شکل
کاتوبولیســـم بدن تبدیل به “خود خواری” می شـــود که با
ترکیب با سایر نتایج روزه مثل افزایش آمونیاک و اوره منجر
به ضــعف  ،خســتگی  ،تحریک پذیری  ،افســردگی  ،میل
جنسی کم  ،و احساس بیماری می شود.
 .روزه منجر به از دســت دادن ســریع آب  ،ســدیم و پتاســیم
است .این کار سبب کاهش حجم خون می شود همچنین کم
خونی ،کاهش ایمنی بدن ،پوکی اســتخوان  ،صــدمه به کلیه ،
یا آسیب کبدی از عوارض دیگر روزه است.
روانشناسی روزه:
روزه از دیــد مــذهــبــی ارتــب ـ زیــادی بــا “خــود آزاری
“دارد.مرتاضــان اعتقاد دارند بزرگترین رشــد و لذت روحی
آزاد دادن و ضـرر زدن به خود است.این موضوع به ضرورت
ریشــه ای ارتباط نزدیکی با فقدان اعتماد به نفس دارد.آنها از
زجر و درد لذت می برند.مرتاض ها و افراد شــدیدا مذهبی
وقتی اتفاق خوبی برایشان می افتد احساس بدی می کنند زیرا
خود را الیق ان نمی دانند و احساس بی ارزش بودن می کنند.
یکی از این افراد می گوید ” :وقتی بیمار ویا ناراحت هســتم
تفکر می کنم.در هنگام شــادی تنها غفلت وجود دارد ،پس
من شادی نمی خواهم.من فق درد و رنج می خواهم!
در پایان به شدت توصیه می کنم از روزه طوالنی بپرهیزید.به
خصوص اگر روزه شما شامل آب نخوردن هم هست،بیش از
 1سـاعت آن را ادامه ندهید.ویا منتظر عواقب آن بر سالمتیان
باشید.
بخش دوم :جواب شــبهه از نظر دکتران موافق و متخصــص:
بنقل از سایت تازه های دنیای پزشکی

http://maddoctor.blogfa.com/p
ost-353.aspx
ســالها اســت دانشــمندان به دنبال ریشــه های علمی روزه می
گردند و تاکنون موفق شــده اند به نتایج حائز اهمیتی دســت
یابند که به فواید روزه تاکید می کند.
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کاهش خطر بیماریهای قلبی
اوایل آوریل سال جاری گروهی از پژوهشگران موسسه قلب
مرکز پزشکی "اینترمانتین" آمریکا با تحقیق بر روی  111نفر
نشـــان دادند که روزه برای ســـالمت بدن مفید اســـت و به
خصوص روزه های دوره ای منظم خطر بروز بیماریهای قلبی
عروقی را کاهش می دهند.
این محققان به منظور دســتیابی به این نتایج برای داوطلبان 14
سـاعت روزه تجویز کردند که در این مدت تنها می توانستند
آب بنوشـند .پس از این  14ساعت ،داوطلبان می توانستند به
مدت  14ســاعت رژیم غذایی عادی داشــته باشــند .نتایج این
تحقیقات نشان داد که در دوره روزه هم سطوح کلسترول بد
( )LDLو هم سطوح کلسترول خوب ( )HDLباال رفت.
این محققان در این خصــوص توضــیح دادند" :روزه موجب
اســـترس و گرســـنگی می شـــود .به همین دلیل ارگانیســـم
کلســـترول بیشـــتری آزاد می کند و به جای گلوکز ،اجازه

استفاده از چربی بدن را به عنوان یک منبع انرژی می دهد .به
این ترتیب تعداد ســلولهای چربی کاهش می یابد .این جنبه
مهم اســـت چراکه منجر به کاهش چربی و کاهش احتمال
توسعه مقاومت انسولینی یا دیابت می شود".
نتـایج این تحقیقـات تائید کرد که همچنین روزه اثراتی بر
روی تولید بیشـتر هورمون رشد ( )HGHمی گذارد و یک
اثر حفاظتی در مورد ســاختمان عضــالنی و تعادل متابولیکی
دارد.
به طوریکه در مدت  14ساعت روزه ،سطوح هورمون رشد به
طور متوس هزار و  111درصد در زنان و دو هزار درصد در
مردان افزایش داشــت .به گفته این محققان ،روزه های دوره
ای منظم می توانند ســطوح پارامترهایی که منجر به افزایش
خطر توسعه بیماریهای مزمن می شوند را کاهش دهد.
این بررســـیها نشـــان داد افرادی که به طور مرتب روزه می
گیرند نسبت به کسانی که روزه نمی گیرند  58درصد با خطر
کمتری در بروز بیماریهای شریانی و قلبی مواجهند.
روزه حس بویایی را قوی میکند
همزمان گروهی از دانشمندان آمریکایی دانشگاه کالیفرنیا در
سـاندیگو در بررسـیهای خود نشان دادند که حس بویایی در
زمان گرسنگی و روزه تقویت می شود.
در این مکانیزم ،یکسـری از پالسهایی که سیستم عصبی را در
پاسخ به رایحه ها تحریک می کنند به حس بویایی اجازه می
دهند که برای کسب غذا تواناتر شوند.
از ســویی دیگر این ســیســتم می تواند در تحریک اشــتها در
ســالمندان و افراد بی اشــتها مورد اســتفاده قرار گیرد" .وانگ
جینگ" ،اسـتاد زیسـت شناسی دانشگاه کالیفرنیا و سرپرست
این تیم تحقیقاتی در این خصــوص اظهار داشــت" :بویایی
کمک مهمی به درک کیفیت غذا می کند و عمیقاً بر روی
غذاهایی که انتخاب می کنیم اثر می گذارد".
راهکار جدید اســـتاد ایرانی دانشـــگاه مونســـتر برای درمان
آلزایمر با روزه داری
در ســال  ،1111علی گرجی اســتاد ایرانی دانشــگاه مونســتر
آلمـان با اســـتفاده از روزه داری تحقیقاتی را برای درمان
بیماریهایی چون آلزایمر ،پارکینســون و ســردردهای میگرنی
انجام داد .بررسیهای این محقق ایرانی نشان داد که پس از 01
تا  04ساعت روزه داری ،آشامیدن باعث ایجاد امواج قوی در
مغز می شود.
این امواج  01تا  11برابر امواج معمولی مغز اســت .تحقیقات
اولیه این دانشـمند نشـان داد که گرسـنگی و تشـنگی طوالنی
باعث افزایش حساسیت پذیری قشر مغز می شود.
گرجی با تاکید بر اینکه می توان با استفاده از این خاصیت در
درمان مبتالیان به بیماریهای آلزایمر و پارکینسون اقدام کرد،
اظهار داشت" :تحقیقات ما نشان داد که روزه داری در درمان
و پیشگیری این بیماریها موثر است ضمن آنکه این موجها می
تواند در مقاوم سازی سلولهای عصبی مغز در برابر سکته های
مغزی موثر باشد".
اسـتاد دانشگاه مونستر همچنین بر اثرات مثبت روزه داری در
درمـان ســـردردهای مزمن میگرنی تاکید کرد و ادامه داد:
"نتایج این پژوهش نشان می دهد که روزه داری می تواند به
عنوان یکی از روشــهای موثر در درمان ســردردهای میگرنی
استفاده شود".
روزه سلولهای سالم را در مقابل شیمی درمانی حفظ می کند
در ســـال  1118دانشـــمنـدان آمریکایی و ایتالیایی در تیم
تحقیقـاتی والتر لونگو از دانشـــگاه کالیفرنیا و بیمارســـتان
"گاسـلینی" در جنوا نشان دادند که گرفتن روزه می تواند به

عنوان یک اســلحه موثر در مبارزه با کاهش وزن ناشــی از
شیمی درمانی در بیماران سرطانی به کار رود.
این دانشــمندان نوعی الگوی جادویی را کشــف کردند که
ســلولهای ســالم در پی محدودیت کالری از خود نشــان می
دهند و به این ترتیب ســـلولهای ســـالم می توانند در مقابل
صــدماتی که در اثر شــیمی درمانی به آنها وارد می کنند از
خود دفاع کنند.
این پژوهشـگران در بررســیهای مشــاهده کردند که ســلولهای
سـالم در زمان روزه ،تمام انرژیهای در دسـترس را برای ادامه
حیات خود مورد اســتفاده قرار می دهند و بنابراین در مقابل
شــیمی درمانی نســبت به ســلولهای ســرطانی از خود مقاومت
بیشتری نشان می دهند.
به اعتقاد این دانشـمندان ،روزه می تواند سلولهای سالم را در
حالت ســـکوت نگه دارد و به این ترتیب در دوره ای که
سـلولها در انتظار پایان یافتن روزه هسـتند ،می توانند مقاومت
خود را برای ادامه حیات افزایش دهند.
این درحالی اســت که ســلولهای ســرطانی که طبیعت آنها به
گونه ای اســـت که نمی توانند انرژی ذخیره کنند در دوره
روزه فعالیت و رشد آنها بسیار ضعیف می شود و چون تحت
شــیمی درمانی قرار دارند می توانند ســریعتر نابود شـــوند،
درحالی که سالمت سلولهای سالم همچنان حفظ می شود
بخش سوم
پاسخ اهل سنت:
مالحظه فرمودید ظاهرا دکترها در مورد روزه دو دسته هستند
عد ای آنرا مفید و برخی مضـــر میدانند پس تکلیف ما که
دکتر نیستیم ونمیتوانیم تحقیق کنیم چیست"
اگر اختالف دکترها درباره آسپرین میبود ،میتوانستیم براحتی
از خیر آســپرین بگذریم و دارویی جایگزین را انتخاب کنیم
اما موضوع اختالف بر میگردد به دین و ایمان ما!
یعنی اگر ثابت شــود روزه مضــر اســت پس ثابت میشــود که
اســالم ضــرر دارد لذا ناچارا باید موضــوع را روشــن کنیم اما
چگونه؟؟!!
ما که دکتر نیســـتیم ما که توان تحقیق و در آزمایشـــگاه را
نداریم
اما نامید نیســـتیم هنوز راه حلی اســـت خوشـــبختانه یا بقول
ملحدین شــور بختانه تعداد روزه گیرها میلونها نفر اســت و ما
میتوانیم با دقت به وضـــع ظاهری آنها تا حدودی ببینیم که
کدام گروه راست میگویند :
درست است که ما نمیشناسیم موکول های تشکیل دهنده آب
را که اکســیژن و هیدروژن اســت یا نیســت  ،اما میدانیم آب
نوشــی برای ســالمتی مفید اســت این را یک خر هم میداند !!
پس اینطور نیست دکترها در گردنمان ریسمان بیاندازند و هر
طرف که خواستند بکشند!
آی دکترها!! اختالف کردید؟ کلمات قلمبه و ســـلمبه بکار
میبرید؟ پس وقت اختالف شــما ما به اندازه توان جســتجو
میکنیم.
اول شــما ای مدعیان مضــر بودن روزه بگویید که ضــررش
چیست؟
خالصــه حرف شــماها این بود که روزه منجر به امراض زیر
میشود ( عین جمالت دکترهای مخالف) :
 - 0روزه باعث انباشت سم در بدن و امراض کبد می شود!

 -1باید بدانید در معرض هپاتیت  ،اختالالت کلیه  ،بیماری
های خون  ،بیماری های قلبی  ،ورم مفاصـــل بیماری های
اعصـاب و روان یا حتی سـرطان — بسته بر شرای ارثی و یا
نقاط ضعف ساختاری بدن شما – قرار می گیرید.
 1مســمومیتهای اســتامینوفنی برهم خوردن تعادل گرمایی
بدن ،تشــنگی مفرط ،ضــعف و نقصــان مواد غذایی مورد نیاز
بافتهای بدن از جمله جنبههای منفی روزهگرفتن است.
 -4ایجاد حاالت عصـبی همراه با سردرد ،بیخوابی و خستگی
مفرط از دیگر عوارض روزه داری است.
 - 5شکستن ماهیچهها و دیگر بافتهای پروتئنی
 - 1کجخلقی ،افســردگی ،کاهش میل جنســی و احســاس
کسالت است.
 7سـمی کردن خون با مواد اسیدی ،مانع از دفع کامل آنها از
بدن نیز میشود.
 - 8روزه باعث کاهش حجم خون و در نتیجه کاهش فشــار
خون خواهد شــد که به ســرگیجه ،احســاس ضــعف و یا غش
منتهی میشود.
 -1به بهم خوردن ریتم ضــربان قلبی میشــود .این افت تپش
قلب حتی ممکن است در مواردی به مرگ بینجامد.
 01کســانی که روزه میگیرند همچنین به کمخونی ،ضــعف
ایمنی بدن ،آسیبهای کلیوی یا کبدی مبتال گردند .همچنین
آسـیبهای معده-رودهای یا نارساییهای گوارشی میتواند تا
چند هفته یا چند ماه ادامه داشــته باشــد .روزه کاهش ســطح
هوشیاری و یبوست و سنگ کلیه نیز می شود.
 ،00پوکی استخوان  ،از عوارض دیگر روزه است.

مســلما منظور دکتران مخالف این اســت که هر کس روزه
بگیرد بالفاصـله دچار این بیماری ها میشود نه بعد از  11سال
و این همان حرفی است که میخواهم بگویم:
در زندگی عملی ابدا چنین چیزی دیده نشده که پسرم مثال 5
سـال روزه گرفته و دچار یکی از این بیماری ها شـده باشد و
شـما نیز به اطرافتان نگاه کنید خیلی ساده در میابید که حرف
مخالفان غل اســت اگر روزه واقعا این ضــرر ها را میداشــت
بتجربه مردم در میافتند و سالم ماندن برای هرکسی مهم است

و بعد...
این پزشــکان محترم بما تحقیقی نشــان بدهند که در فالن جا
بعد از ماه رمضــان بر روی روزه اســالمی انجام داده باشــد یا
فالن وزارت بهداشت در فالن کشور این آمار را داده باشد و
در همه دنیا حکومت بدســت دین گریزهاســت در تونس و
ترکیـه کـه حتی حجاب ممنوع بود و علنی بمردم میگفتند
روزه نگیرید تا چرخ اقتصـاد کشـور معطل نشود اما نمیگفتند
وزارت بهداشــت ما تحقیق کرده که روزه ضــرر دارد! کو؟
کجاست؟ یک تحقیق درباره روزه اسالمی؟
نکته مهم و جالب
همانطور که شیعه ها برای اثبات مهدی خود میگویند سنی ها
هم به مهدی عقیده دارند
ملحدان نیز برای اثبات بد بودن روزه ما ،روزه مرتاضــان را
شـاهد میاورند یعنی چه بسـا دکترانی که میگویند روزه ضرر
دارد مقصــودشــان روزه های غیر اســالمی و اعتصــاب های
سیاسی غذا باشد که مثال روزه  14ساعت است یا  5روز است
و وســطش آب میخورند یا  41روز اســت با یک دانه خرما!!
آنها حتما ضــرر دارند اما در جهان غرب نام همه اینها (روزه)
اسـت روزه ما که از صـبح تا شب است نیز در فرهنگ غربی
نامش روزه است و آن بابایی که  4روز غذا نمیخورد هم اسم
کارش روزه اســـت حاال دکتر میگوید روزه بد اســـت و
مقصـودش همان روزه کفار است ولی ملحد داخلی با غرض
ورزی؛ دانسته یا نادانسته؛ از حرفهای آن دکتر ثابت میکند که
روزه ما بد است!! که این خیانت آشکار در نقل خبر است
بعد خود آزاری مرتاض های هندی چه ربطی دارد به روزه
ما؟ روزه ما یک نه فق خوشــحالی و شــادی در فق افطار
دارد که عالوه بر آن غذا لذیذ میشـود یعنی شـادی مضــاعف
اسـت و اصـال خود آزاری نیسـت اگر این خود آزاری است
پس فرستادن بچه ها به مدرسه هم خود آزاری میباشد ( بدون
سختی شادی و راحتی نیست )
نکته مهم دیگر
یک راه دیگر برای شـــناخت این که کدام گروه راســـت
میگویند  ،این اســت که مســاله را از جنبه هایی دیگر ببینیم و
این دیدن از زاویه های دیگر خیلی آســان اســت مثال یکی را
من مینویسم :
شــرکتهای بیمه عمر به دین شــما کاری ندارند و دنبال غرض
ورزی نیستند اونها بطور طبیعی برایشان ثابت شده که احتمال
مرگ پیرمرد  71سـاله خیلی بیشتر از احتمال مردن کودک 7
ساله است لذا اگر کودک را ببری برای بیمه عمر ،پول ماهانه
کمی از شما مطالبه میکنند اما اگر مرد  71ساله را ببری ماهانه
هنگفتی میخواهند تا ضـــرر نکنند بر همین دید آنها میدانند
کسـانی که دور شکمشان بزرگتر است زودتر میمیرند پس بر
اسـاس هر سـانت یا اینچ بزرگتر بودن دور کمر ،پول بیشتری
مطالبه میکنند ( برایشـان فرقی ندارد که مرد  41سـاله است یا
 11ســاله ؛ چرا؟ چون دیدیده که مردان شــکم گندذه زودتر

ولی حاال دکترها در مورد روزه اختالف دارند که مرگ زود
رس میاورد یا مرگ دیر رس !!
پس ما نگاه میکنیم که روزه باعث چاقی میشــود یا الغری ؟
به این ترتیب میتوانیم دکتران حق گو را بشناسیم
تحقیق در دانشگاه های ایران توس دانشجویان پزشکی ثابت
کرد که در رمضــان وزن روزه گیرها عموما بین  5تا 7کیلو
کاهش میابد و به تحقیق نیاز نیســت خودتان را در اول و آخر
رمضان وزن کنید !!
مثل این راه های غیر مستقیم زیادی وجود دارد
و حرف آخر درباره روزه
علمای دین معموال نوعی انحصار طلبی دارند خوششان نمیاید
غیر متخصـصان ،در حوزه آنها وارد شوند ولی وقتی از همین
علما میپرسـی که من مریضم وکلیه ام درد میکند روزه بگیرم
یا نه؟ میگوید از دکترت بپرس اگر گفت نگیر ؛ نگیر بلکه
اگر گفت نگیر و بگیری برای سـالمتیت ضرر دارد و حرفش
را گوش نکنی گناه کار میشوی
پس این جار جنجال برای چیسـت؟ وقتی که اسالم به مریض
حق داده روزه نگیرد و داوری و حرف آخر را هم بر عهده
پزشکان نهاده ،پس این هیاهو برای چه؟
اما جناب دکتر تو ثابت کن ضـــرر دارد تا ما روزه نگیریم
اولش خودم نمیگیرم! اما شــما در بین خود اختالف دارید و
 11در صــد از شــما میگوید که روزه فایده دارد و تجربه هم
حرف آنها را اثبات میکند نه ادعای آن یک درصد را
یک نتیجه گیری مهم
ما در بین اختالف علما هم میتوانیم به این روش عمل کنیم
مثال شـیعه میگوید ابوبکر و عایشه آدم های خیلی بدی بودند
و سـنی میگوید این دو شخصیت از بهترین انسانها بودند حاال
برای شناحت حقیقت ،راه غیر مستقیمی را انتخاب میکنیم
یعنی راه شرکت بیمه عمر را !!
بـه این صـــورت که میرویم در زندگی پیامبر نگاه میکنیم
میبینیم که ســنی و شــیعه هر دو قبول دارند که ایشــان از ما
خواســتند با زنهای دین دار عروســی کنیم و از خانواده های
خوب همسر انتخاب نماییم و رفیقان ما از بین آدمهای خوب
باشــد ،با دانســتن این حقیقت نتیجه میگیریم که محال اســت
رســول اهلل خودشــان بر خالف این دســتور خود عمل کرده
باشند پس حرف شیعه دروغ و حرف سنی راست است
البته چون دیوار حاشــا بلند اســت شــیعه فورا از بین پیامبران
جرجیس یادش میاید و میگوید زن لوط و زن نوح هم بود بد
بودند اما یادش نمیاید که آن دو زن را اهلل با کشــتن و عذاب
آســمانی طالق داد و و وجود نحســشــان را از انبیاء خود دور
کرد در حالیکه پیامبر در اتاق عایشــه و ســر بر دامان عایشــه
وفات یافت.
پس ای مومنان پیدا کردن حقیقت آسـان است فق کافیست
کمی اندیشه کنید!

صفحه37

پاسخ ما :
حاال ببینیم که مردمی که در اطراف ما روزه گرفته اند زود
مردند یا بیماریی کلیوی و یا کبدی و یا ســنگ کلیه دارند یا
سم بدن مسمومشان کرده؟ فشار خونشان پایین آمده؟ یا اوره
خونشــان زده باال؟!! آیا هیپاتیت ســرطان مرض قلب پوکی
استخوان؟ غش کرده اند یا نه؟ وووووو بسراغشان آمده است
(چه خبره ؟ اینهمه بیماری )
خواننده گرامی بنده 41سـال است بال انقطاع روزه میگیریم و
هیچ نوع بیماری هم ندارم اصــال به دکتری هم برای کبد و
کلیه مراجعه نکردم نه فشار خون نه نه غیره ذالک
مادرم که تقریبا  11سال داردو یقینا از  1سالگی روزه میگرفته
و تا سن  81سالگی نیز این کار را ترک نکرده (و حاال  7سال
بعلت پیری دکترها منعش کردند و نمیگیرد و قبل از پزشگان
اسـالم به او گفته بود که طاقت نداری  ،نگیر)  ....اما موضوع
این اســت که یک مورد از این بیماری ها را در نوجوانی و
جوانی و میان سالی و چیری نداشته ،
مثال سـوم پدرم اسـت که تا  71سالگی که هیچ نوع بیمارییی
از این دست نداشته بله البته در این سن هر دو کلیه اش از کار
افتاده و بر اثر همین بیماری وفات یافت ،اگر دکتری بگوید
که علت خراب شــدن کلیه پدرت روزه گیری بود میگویم
پس روزه فایده دارد که انسـان را  81سال سالم نگه میدارد و
بعد مریض میکند

میمیرند پس نتیجه اینکه چاقی باعث بیماری های گوناگون و
سبب مرگ زودرس است
این حقیقت اثبات شد

قرآن
اهمیت توحید از دیدگاه قرآن کریم ()۰

دیگر ،با آن آغاز می نموده اند دعوت به ســوی توحید بوده

گاهی نیز کسـی هم که خود مرتکب شرک نمی شود ،آن را

است حق تعالی می فرماید:

انکار نیز نمی کند و اصالً آنگونه که ان شاء اهلل در آینده بیان

﴿ ولَقـَد بَعَثْنـَا فِی کـُلِّ أُمئةٍ رئســـُوالً أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ واجتَنِبُوا

خواهیم کرد ،اصالً آن را شرک هم نمی داند.

الط ـَّاغُوتَ ﴾ ( در حقیقــت در میــان هر امتى فرســـتــاده اى
بـرانگیختیم [تــا بگویــد] خــدا را بپرســـتیــد و از طــاغوت

اینها مهم ترین دالیلی هستند که ما را مستوجب عقوبت نموده

توحید اصــلی اســت که دین حنیف اســالم بر آن بنا شــده  ،و

بپرهیزید[ )......النحل ﴿ ،]11 :ومَا أَرسـَلْنَا مِن قَبلِکَ مِن رئسُولٍ

اند و اگر مسلمانان دین خود را محکم می گرفتند و توحید و

توجه به آن یعنی توجه به اصــل دین ،و اگر در قرآن کریم

إِالَّ نُوحِی إِلَیهِ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنَا فَاعبُدُون ﴾ ( و پیش از تو هیچ

عقیده بر کتاب و سـ ـنّت را قائم می کردند و به ریســـمان

تدبّر کنیم،خواهیم دید که به صــورتی کامل و روشـن توحید

پیامبرى نفرســتادیم مگر اینکه به او وحى کردیم که خدایى

خداوند چنگ می زدند و از هم گسـیخته نمی شدند ،این بال

را بیان فرموده به گونه ای که هیچ ســوره ای از ســور قرآن

جز من نیسـت پس مرا بپرستید) [األنبیاء ،]15 :و هر پیامبری به

بر سرشان نمی آمد.

نیست که از بیان توحید و نفی شرک (که ضد آن است)خالی

قوم خود می فرمود( :ای قوم اهلل را بپرســتید ،زیرا خدایی غیر

باشد.

از او ندارید ).آری ،انبیا علیهم الســالم در کار دعوت ابتدا از

خداوند فرموده است﴿ : :ولَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَویٌّ

توحید شــروع فرموده اند .داعیان و پیروان مخلص انبیا علیهم

عَزِیزٌ .الَّذِینَ إِن مئکَّنَّاهُم فِی األَرضِ أَقَامُوا الصئالةَ وآتَوا الزَّکَاةَ

امام ابن القیم رحمه اهلل بر این باورند که تمام قرآن درباره ی

الســالم نیز ،مهم ترین چیزی که بدان می پرداخته اند ،توحید

وأَمَرُوا بِالْمَعرُوفِ ونَهَوا عَنِ المُنکَرِ ولِلَّهِ عَاقِبَةُ األُمُورِ ﴾(....و

توحید است .یعنی:

بوده است ،زیرا هر دعوتی که بر اساس توحید نباشد ،دعوتی

قطعا خدا به کسـى که [دین] او را یارى مىکند یارى مىدهد

 -یا از خداوند و ذات و صــفات الهی ســخن می گوید که

شــکســت خورده خواهد بود ،که اهداف آن محقق نخواهند

چرا که خدا سـخت نیرومند شــکسـتناپذیر اسـت( )41همان

عبارت از توحید علمی یا توحید ربوبی است.

شد ،و نتیجه ای در بر نخواهد داشت؛ هر دعوتی که توحید را

کســـانى کـه چون در زمین به آنان توانایى دهیم نماز برپا

 -یا دســتور به عبادت خداوند یگانه و بی شــریک و نهی از

در حاشــیه قرار داده و بدان اهمیت ندهد ،در نتیجه ی کارش

مىدارند و زکات مىدهند و به کارهاى پســندیده وامىدارند

شـرک می باشـد ،که این نوع نیز همان توحید عملی خواسته

زیانکار خواهد شــد ،و این چیزی اســت معروف ،که آن را

و از کارهاى ناپســند باز مى دارند و فرجام همه کارها از آن

شده یا توحید الوهیّت است.

مشاهده کرده ایم.

خداســت ( [ ))40الحج  ]40-41 :یعنی مشــخص فرموده که

 -یا امر به اطاعت خدا و رسـول صلی اهلل علیه وسلم و نهی از

وهر دعوتی کـه توجـه خود را روی توحید متمرکز کرده

برای مسلمانان نصرت خداوند حاصل نخواهد شد مگر با این

معصـیت ایشان است که این مورد نیز خود از حقوق توحید و

باشــد ،بدون شــک  ،به اذن پروردگار موفق خواهد شــد ،و

نکات کلیدی که اهلل سـبحانه تعالی در آیه بیان فرموده اند که

مکمّل آن است.

فایده و ثمره ی آن به جامعه هم خواهد رســید ،همانگونه که

عبارتند از :اقامه ی نماز ،دادن زکات ،امر به معروف و نهی از

 -و یا اینکه بیان نعمت ها و رستگاری و نجات و نصرت الهی

از وقایع تاریخی نیز این حقیقت را می دانیم.

منکر.

اســت که که در دنیا و آخرت برای موحدان آماده فرموده و

ما نسـبت به قضـایا و مشـکالت مسلمانان اهمال و غفلت نمی

حـال این امور در زنـدگی واقعی مســـلمانان چه جایگاهی

ســخن از عذابی اســت که در دنیا و آخرت بر مشــرکان فرود

کنیم بلکه به آنها اهمیت می دهیم و مســـلمانان را یاری و

دارند؟ حکم نماز در بین بســیاری از مدّعیان مســلمانی کجا

می آید یا خبر از بدبختی آنان در دنیا و آخرت و عذاب

نصــرت می دهیم ،و با هر وســیله ای تالش می کنیم آزار و

رفته است؟ از طرفی خداوند فرموده اند :وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا

دائمی و جاودان در جهنم برای مشـــرکان که این دو نتیجه

اذیت را از مســـلمانان دور ســـازیم امّا توجه به مشـــکالت

مِنکُم وَعَمِلُوا الصئالِحَاتِ لَیَستَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرضِ کَمَا استَخْلَفَ

یعنی(نعمت و رستگاری) برای کسانی است که توحید را باور

مسـلمانان بدان معنا هم نیسـت که خود گریستن آغاز کنیم و

ال ـَّذِیـنَ مِن قَبلِهِم وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُم دِینَهُمُ ال ـَّذِی ارتَضـــَى لَهُم

داشــته و تحقق بخشــیده اند و (عذاب و وبال برای) کســانی

دیگران را نیز بگریانیم و تمام دنیا را پر از حرف و نوشــته و

وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعدِ خَوفِهِم أَمنًا یَعبُدُونَنِی لَا یُشــْرِکُونَ بِی شــَیئًا

اسـت که آن را پشت گوش انداخته و بدان بی توجهی کرده

داد و فریاد کنیم زیرا این کار فایده ای نخواهد داشت.

وَمَن کَفَرَ بَعدَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاســِقُونَ ﴿(﴾ ﴾55خدا به

اند.

کســانى از شــما که ایمان آورده و کارهاى شــایســته کردهاند
بلکه عالج درست مشکالت مسلمانان این است که قبل از هر

وعده داده اســت که حتما آنان را در این ســرزمین جانشــین

 -بنابراین کلّ قرآن پیرامون توحید ســخن می گوید واگر به

چیز دنبال عللی باشــیم که مســلمانان را به این عقوبت گرفتار

[خود] قرار دهد همان گونه که کســانى را که پیش از آنان

خصــوص در ســوره های مکّی تأمل نمایید خواهید دید که

کرده  ،و دشمن را بر آنان مسلّ نموده است .

بودند جانشـــین [خود] قرار داد و آن دینى را که برایشـــان

بیشتر محتوای آنها درباره ی توحید است؛ زیرا پیامبر صلی اهلل

پسـندیده اسـت به سـودشـان مستقر کند و بیمشان را به ایمنى

صفحه 38

علیه وسـلم  01سـال در مکّه تشریف داشتند که در این مدّت

 -0دلیل تسل دشمن بر (ما) مسلمانان چیست؟

مبدل گرداند[تا] مرا عبادت کنند و چیزى را با من شــریک

مردم را به سـوی توحید دعوت می دادند و آنان را از شرک

هنگـامی که به جهان اســـالم نظر می افکنیم ،در بین اکثر

نگرداننـد و هر کس پس از آن بـه کفر گرایـد آنـانند که

نـهـی می فرمودنــد و امور معــامالت تنهــا بعــد از هجرت

مسلمانانی که منتسب به اسالمند ،پایبندی به اسالم را مشاهده

نافرمانند ( ))55امّا شرط این وعده کجاست ؟ ؟ ﴿یَعبُدُونَنِی الَ

آنحضـرت صــلی اهلل علیه وســلم و در مدینه نازل شـد .غیر از

نمی کنیم ،مگر کسـانی که رحمت خدا شـامل حالشان شده،

یُشـْرِکُونَ بِی شـَیئاً﴾ ،پس مشخص فرمود که این استخالف و

حکم نماز که در مکّه مکرّمه و در شــب معراج هنگامی که

اینان مسلمان اسمی هستند و عقیده  ،در میان اکثرشان ضایع و

تمکین مومنـان در زمین تحقق نخواهد یافت مگر با تحقق

حضــرت به آســمان عروج فرموده بود ،بر ایشــان(و امتش)

از دست رفته است ،غیر خدا را می پرستند ،خود را به اولیاء و

شرطی که ذکر فرموده است و آن شرط یگانه پرستی خداوند

فرض گردیـده ،کـه البتـه این واقعه نیز مدّت کمی قبل از

صــالحان آویزان می کنند ،و به قبرها و آرامگاه ها متعلق می

و شــریک قرار ندادن برای او در عبادت یعنی همان توحید

هجرت روی داد .به همین دلیل محتوای اغلب ســـوره های

دانند نماز نمی خوانند ،زکات نمی دهند  ،روزه نمی گیرند و

اســت ،بنا بر این ،وعده های عالی حاصــل نمی شــوند مگر با

مکّی که قبل از هجرت بر پیامبر صــلی اهلل علیه وســلم نازل

و واجبــات الهی را نیز انجــام نمی دهنــد ،کــه یکی از این

تحقق توحید خداوند واحد و بی شـــریک .و نماز ،روزه،

شـده اند ،همه درباره توحید است ،که این دالّ بر اهمیت این

واجبات الهی آمادگی دفاعی برای نبرد و جهاد با کفار است!

زکات ،حج و تمام طاعات در مفهوم عبادت داخل هستند.

موضــوع و تاکیدی بر این مهمّ اســت که فرائض تنها بعد از

این اسـت حال و وضع بسیاری از کسانی که منسوب به اسالم

در این آیه خداوند تنها نفرمود( :یعبدوننی) (مرا عبادت کنند)

اســتقرار توحید و رســوخ آنها در دل ها و پیروزی و اظهار

انـد ،کـه دین خود را ضـــایع نموده اند در نتیجه خداوند

بلکه این را هم اضــافه فرمود که (ال یشــرکون بی شــیئاً)(در

عقیده ی صـحیح نازل گردیده اند ،زیرا اعمال مسلمان بدون

(عزّوجلّ ) نیز آنان را (در دنیا) ضایع فرموده است.

حالی که هیچ چیزی را با من شــریک نمی ســازند) ؛ چون

توحید صحّت ندارد و بنای آنها تنها بر توحید است.

مهم ترین دلیلی کـه مســـلمانان را مســـتوجب این عقوبت

عبادت آمیخته با شــرک بی فایده خواهد بود ،پس باید از هر

گردانیده است ،اهمیت ندادن به توحید  ،دچار شدن به شرک

نوع شـرکی و با هر شـکل و اسمی که (عبادت برای غیر خدا

اکبر و ترک امر به معروف ونهی از منکر است!

وند است) دوری جست.

قرآن این حقیقت را آشــکار ســـاخته که اولین ســـخنی که
پیامبران الهی(علیهم الســالم) دعوت خود را قبل از هر چیز

آری اصــالح عقیده و عمل ،وســیله ی نجات  ،ســالمت و

اســـت یعنی توحیـد طلـب و قصـــد وتوحیـد درطـاعت و

اگر آنها را مطالعه کنید ،جز توحید ربوبیت چیز دیگری در

نصـرت و تمکین در زمین اسـت و بدون آن تمام این عقوبت

فرمانبرداری.

آن نخواهیــد یــافــت و بــه نظر آنــان هرکس بــدان معترف
باشد،موحّد است؛ توحید الوهیت و توحید اسما و صفات نزد

ها و نکبت ها و بدبختی ها بر سـر کسی فرود می آید که این
شرط خداوندی را اجرا نکند؛ دلیل تمام بیچارگی ها و تسل

نوع سـوم :توحید اسـماء و صـفات است «:که عبارت است از

اینان وجود ندارد به همین دلیل هم عبادت قبور و بانگ زدن

دشــمنان بر مســلمانان رعایت نکردن همین شــرط از جانب

ایمان به صـفاتی که خداوند آنها را برای خود ثابت دانسته ،یا

مردگان را شــرک نمی دانند و بزرگانشــان می گویند :این

مسـلمانان و کم توجهی به عقاید و اکتفا نمودن صــرف به نام

پیامبر صلی اهلل علیه وسلم آن اسما و صفات را خاص خداوند

توجه به غیر خدا و خطاست ،و این کار اشتباه است  .آنها این

مسلمانی است.

دانسته است» .

کار را شـرک نمی خوانند .بعضـی از آنان می گویند کسانی
که از مردگان درخواست می کنند و یاری می طلبند ،مشرک

 -1معنای توحید:

این بود انواع توحید ،که با جستجو و استقراء در قرآن مجید،

نیستند .زیرا معتقد به این نیستند که این مردگان چیزی را خلق

حال توحیدی که از چنین اهمیت و جایگاهی برخوردار می

بیان گردید ،و هر آیه ای از قرآن که در مورد افعال خداوند

می کنند یا رزق می دهند ،یا با خداوند کارها را تدبیر می

باشد ،چیست؟

مانند خلق و رزق دادن  ،زنده کردن ،میراندن ،و تدبیر امور

کنند و چون چنین اعتقادی ندارند پس مشـــرک نیســـتند و

توحید از نظر لغوی ،از وحئدَ مأخوذ اســت ،و به معنای (یگانه

جهان ســـخن می گوید ،در واقع درباره ی توحید ربوبیّت

عملشان نیز شرک محسوب نمی شود .و تنها این واسطه ها را

نمودن) است ،واحد یعنی یک و متضادّ (اثنین و ثالثه)( :دو و

اسـت .که چنین آیاتی در قرآن بسـیار است اهلل تعالی فرموده

وسیله ی بین خود و خداوند قرار داده اند.

ســه ) و بیشــتر و در نتیجه وحدت متضــادّ کثرت اســت ،پس

اســت﴿ :قُل لِّمَنِ األَرضُ ومَن فِیهَا إِن کُنتُم تَعلَمُونَ .سـَیَقُولُونَ

یگانه به چیزی گفته می شود که (مستقل  ،یکی و تنها بوده و

لِلَّهِ قُلْ أَفَالَ تَذَکَّرُونَ .قُلْ مَن رئبُّ السئمَواتِ السئبعِ ورَبُّ العَرْشِ

 -5خطا در تقسیم بندی توحید:

چیز دیگری با او همراه و همســان نباشــد) اما از نظر شــرع

العَظِیمِ .س ـَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَالَ تَتَّقُونَ  .قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ

بعضــی از دانشــمندان معاصــر توحید را به چهار قســم یعنی

توحید به معنای " یگانه پرستیدن خداوند در عبادت و بندگی

شـَیءٍ وهُو یُجِیرُ والَ یُجَارُ عَلَیهِ إِن کُنتُم تَعلَمُونَ .سـَیَقُولُونَ لِلَّهِ

توحید ربوبیت ،توحید الوهیت ،توحید اســـما و صـــفات و

اســـت" یعنی تمـام عبـادت را برای خـداوند انجام دادن(:

قُلْ فَأَنَّى تُسحَرُونَ﴾{بگو اگر مىدانید [بگویید] زمین و هر که

توحید حاکمیت تقســیم نموده ،در این کار به این اســتناد می

وَقَاتِلُوهُم حَتَّى الَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَواْ

در آن اســت به چه کســى تعلق دارد ( )84خواهند گفت به

کند که تقســیم اصــطالحی اســت و نه توقیفی بنابراین اضــافه

فَإِنَّ اللّهَ بِمَا یَعمَلُونَ بَصِیرٌ)( و با آنان بجنگید تا فتنهاى بر جاى

خدا بگو آیا عبرت نمىگیرید ( )85بگو پروردگار آسمانهاى

شدن یکی به چهار قسم توحید اشکالی ندارد.

نمـاند و دین یکســـره از آن خدا گردد پس اگر [از کفر]

هفتگـانـه و پروردگار عرش بزرگ کیســـت ( )81خواهند

بازایستند قطعا خدا به آنچه انجام مىدهند بیناست)(انفال )11

گـفــت  :خــدا بـگو آیــا پرهیزگــارى نمى کنیــد ( )87بگو

باید به چنین شخصی گفت :این تقسیم اصطالحی نیست بلکه

به دلیل فرموده اهلل تعالی در این آیات شــریفه ﴿ :ومَا خَلَقْتُ

فرمانروایى هر چیزى به دسـت کیست و اگر مىدانید [کیست

به تقسیم در کتاب و سنت باز می گردد ،و سلف هنگامی که

الجِنَّ واإلِنسَ إِالَّ لِیَعبُدُونِ﴾(و جن و انس را نیافریدم جز براى

آنکــه] او پنــاه مى دهــد و در پنــاه کســـى نمى رود (})88

توحید را به ســه قســم تقســیم می نمودند ،آن را از کتاب و

آنکه مرا بپرستند) [الذاریات﴿ : ،]51 :واعبُدُوا اللَّهَ والَ تُشْرِکُوا

[ المؤمنون  . ] 81-84 :همچنین در آیه ای دیگر می فرماید:

سنات استقراء کردند.

بِهِ شـ ـَیئًا( ﴾ .....خدا را بپرســـتید و چیزى را با او شـــریک

﴿ قُلْ مَن یَرْزُقُکُم مِّنَ السـ ـئمَاءِ واألَرضِ أَمئن یَملِکُ السـ ـئمعَ

مگردانید[)......النســاء﴿ : ،]11 :فَادعُوا اللَّهَ مُخْلِص ـِینَ لَهُ الدِّینَ

واألَبصَارَ ومَن یُخْرِجُ الحَیئ مِنَ المَیِّتِ ویُخْرِجُ المَیِّتَ مِنَ الحَیِّ

امـا حاکمیت یک حقّ اســـت ،و باید حاکمیت در اختیار

ولَو کَرِهَ الکَافِرُونَ﴾(پس خدا را پاکدالنه و با اخالص عبادت

ومَن یُدَبِّرُ األَمرَ فَسـَیَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَالَ تَتَّقُونَ﴾ (بگو کیســت

شــریعت خداوند عزوجلّ باشــد و این مقوله داخل در توحید

برای او فرا خوانید هر چند ناباوران را ناخوش افتد) [ غافر :

که از آســمان و زمین به شــما روزى مىبخشــد یا کیســت که

در عبادت اســت ،زیرا جزو اطاعت خداوند می باشــد،ســلف
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حاکم بر گوشها و دیدگان است و کیست که زنده را از مرده

صالح از توحید حاکمیت غافل نبوده اند ،که یکی از متأخران

بیرون مىآورد و مرده را از زنده خارج مىسازد و کیست که

بیاید و این قسـم را به اقسـام آن اضافه نماید بلکه از نظر آنان

پس توحید از نظر شرع یعنی :یگانه پرستی خداوند در عبادت

کارها را تدبیر مى کند خواهند گفت خدا پس بگو آیا پروا

این قســم هم زیر مجموعه ی توحید در عبادت یا «توحید در

و ترک عبادت غیر خدا.

نمىکنید[).یونس.]10 :

الوهیـت » اســـت! زیرا اطـاعت از خداوند با حاکم کردن
شریعت الهی ،خود نوعی عبادت اوست  ،پس قسمت مستقلی

با بررسـی و اسـتقراء در کتاب اهلل (عزّ و جل) در می یابیم که

باشــد ،درباره ی توحید ربوبیّت اســت .و هر آیه ای که از

هم یکی از اقسام توحید  ،زکات را قسم دیگر و روزه و حج

توحید ســه نوع دارد که تقســیم آن به ســه نوع ،تقســیمی

عبادت سـخن گفته باشــد ،یعنی دســتور به عبادت اهلل تعالی و

هر کدام را قسمتی جداگانه از توحید و همین طور تمام انواع

اجتهادی یا اصطالحی نیست بلکه با استقراء از کتاب خداوند

نهی از شرک در آن باشد ،در باره ی توحید الوهیّت است که

عبادت را جداگانه قسـمی از اقسام توحید دانست به گونه ای

حاصل گردیده است.

هرسه نوع در کتاب اهلل موجود هستند ،از این روست که علما

که توحید را به انواعی بی نهایت تقســیم نمود .این کار کامالً

نوع اوّل :توحید ربوبیّت :که عبارت اســت از «یگانه دانس ـتن

می فرمایند :سه قسم توحید وجود دارد -0 ،توحید ربوبیت-1

غل اســـت و انواع عبـادت همه زیرمجموعه ی یک نوع

خداوند در افعال یعنی در خلق ،روزی دادن بندگان ،زنده

توحید الوهیت -1توحید اسماء و صفات که البته این سخن را

توحید ،یعنی توحید الوهیت هســتند و این قســم ،جامع تمام

کردن  ،میراندن و تدبیر امور جهان» پس باید انســـان معتقد

از نزد خود نیاورده اند بلکه با جســتجو در کتاب خدا به آن

عبادات و مانع از داخل شدن انواع دیگر توحید در آن است.

باشـد که تنها اهلل خالق است ،و تنها او رازق  ،مدبّر و زنده ی

رسیده اند ،که انشاء اهلل توضیح بیشتری در آینده داده خواهد

پاینده ای است که هرگز نمی میرد.

شد.

نوع دوّم :توحید الوهیّت  :که عبارت است از « یگانه پرستیدن

بعضــی دیگر نوع پنجمی از توحید را به اقســام چهارگانه ی
فوق اضــافه می کنند و آن را اتباع رســول خدا صــلی اهلل علیه

خداوند  ،با اعمالی که بندگان برای تقرب و نزدیکی به او

 -4توحید نزد اهل کالم:

وسـلم می نامند ،که این هم نادرسـت اسـت .زیرا اتباع رسول

انجام می دهند » اعمالی مانند دعا ،خوف ،رجا ،ترس ،رغبت،

بعضی از آنان می گویند :توحید تنها یک نوع است و آن نوع

صلی اهلل علیه وسلم حق است و باید انجام شود اما اتباع رسول

توکلّ اسـتقامت ،فریادرسی ،ذبح و قربانی ،نذر و انواع دیگر

توحید ربوبیت اســت ،که همان اعتراف به این اســت که تنها

اهلل صــلی اهلل علیه وســلم یکی از الزمه های توحید اســت  ،به

عبادت ،پس الزم اســـت عبادت با تمام انواعش فق برای

خداوند خالق ،رازق ،زنده کننده ،میراننده ،و  ...اســت و تنها

همین دلیل شــهات به توحید (ال إله إال اهلل) بدون شــهادت به

خداوند باشــد ،و هیچ چیزی از آن برای غیر اهلل تعالی انجام

او دارای صــفات و اســمای خداوندی اســت .بنابراین تمام

رســالت حضــرت صــلی اهلل علیه وســلم (محمّد رســول اهلل)

نشود؛ این توحید در عبادت  ،توحید الوهیّت یا توحید عملی

دانشــنمندان علم کالم ،بر این عقیده اند و باور خود را بر این

درســت نخواهد بود .پس همراه شــهادت به توحید اهلل تعالی

عقیده بنا نهاده اند ،که کتاب های عقاید آنها موجود اســت و

شـهادت به رسـالت رسـول خدا صـلی اهلل علیه وسلم نیز الزم
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 -1انواع توحید:

و بدین ترتیب هر آیه ای که در بیان خلقت آســمانها و زمین

قرار نمی گیرد و گرنه با این فرض ،الزم می آید که نماز را

به این نکته توجه کنید که خداوند در اینجا مى فرماید« :هر

است و این یکی از لوازم توحید است نه نوع مستقلی از انواع
توحید .مخالف توحید را مشـــرک یا کافر می گویند ،اما

IslamQT.Com

کس در دنیا آن کارها را انجام بدهد» .نمى فرماید« :انجام

مخالف اتباع و پیروی را مبتدع یا بدعتگر می گویند.

اسالم-قرآن و تفسیر

داده باشـــد»؛ زیرا اگر فردى در زمان جاهلیت و در حالت

تألیف :شیخ صالح فوزان.

نادانى و ناآگاهى گناهى را انجام داده باشد و بعداً از آن توبه

این سخن مخالفان اهل سنت در تقسیم توحید است که بعضی
راه افراط و بعض ی راه تفری در پیش گرفته اند:
کســانی که توحید را بیش از ســه قســم می دانند افراط کرده
اند.
تفری کنندگان هم آنانی هستند که توحید را یک نوع دانسته
و از بقیه ی اقســام آن ،توحید الوهیت را که از همه مهم تر
وخواسـت خداوند از بندگان است ،غافل شده اند .تمام ملت
ها و امت ها توحید ربوبیت را قبول داشـــته و بدان اعتراف
دارند ،مگر اندکی از مردم که از روی تکبر و عناد با اینکه در
دل بـدان اقرار دارند ،آن را انکار می نمایند .بنابراین تمام
مردم به این حقیقت که تنها اهلل تعالی ذات خالق ،رازق ،زنده
کننده ،میراننده ،و مدبر کائنات است معترفند  ،امّا این نوع از
توحید ،توحید خواسته شده از انسانها نیست.
 -1توحیدی که تحقق آن از انسان خواسته شده:
توحیدی که خداوند از بشــر خواســته اســت ،توحید الوهیت
اســـت به همین علت تمام انبیاء علیهم الســـالم دعوت قوم
هایشـان را با این جمله آغاز می فرمودند﴿ :اعبُدُواْ اللَّهَ مَا لَکُم
مِّنْ إِلَهٍ غَیرُهُ﴾
همانگونه که قرآن از زبان ایشــان به ما می فرماید ،مردم را به
توحیـد الوهیت فرا می خواندند ،زیرا توحید الوهیت همان
چیزی است که انسانها آن را نمی شناختند و شیطان آنان را از
دانستن آن منحرف نموده بود .توحید ربوبیت چیزی است که
در جان انســان وجود دارد و اکتفای به آن بنده را نجات نمی
دهد ،و او را در زمره ی موحدان مؤمن قرار نمی دهد ،به
همین دلیل بود که رسـول خدا صـلی اهلل علیه وسلم با کافران
قریش جهاد فرمود ،با اینکه اقرار به این داشــتند که خداوند
ذات خـالق رازق مـدبر و زنده کننده و میراننده ی خالیق
است ،باز هم با آنان جنگید و ریختن خونشان را جایز شمرد،
تا اینکه به توحید الوهیت اقرار نمایند؛ حضرت صلی اهلل علیه
وسلم می فرمایند :ـــ«(أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا ال إله
إال اهلل ،فإذا قالوها عصــموا منی دماءهم وأموالهم إال بحقها،
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وحسـابهم على اهلل)»(از جانب خدا به من دستور داده شده که
با مردم بجنگم تا بگویند معبودی جز اهلل نیست؛ زمانی که این
را گفتند ،خون و اموالشـــان از طرف من در امان اســـت ،و
حساب اعمالشان هم با خدا خواهد بود)1( ).
این دلیلی اسـت که بزرگترین خواسته خداوند از مردم ،همان
توحید الوهیت است ،به همین دلیل پیامبر صلی اهلل علیه وسلم
نفرمودند( :أمرت أن أقاتل الناس حتى یقروا بأن اهلل هو الخالق
الرازق المحی الممیت)(از طرف اهلل به من امر شــده تا با مردم
بجنگم تا زمانی که شـــهادت دهند که خداوند خالق رازق
مدبر و زنده کننده و میراننده اســـت) بلکه فرمود ({ :حتى
یقولوا ال إله إال اهلل) " :یشهدوا أن ال إله إال اهلل"} .تا زمانی که
بگویند ال اله اال اهلل یا شهادت به ال اله اال اهلل بدهند.

کرده و به سوى خدا بازگشته باشد ،بر آن خ بطالن کشیده

تفسیر سوره ى «زرزره (زرزال)»
تألیف :استاد ناصر سبحانی
مترجم :جهانگیر ولدبیگی
«إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرضُ زِلْزَالَهَا  _-وَأَخْرَجَتِ الْأَرضُ أَثْقَالَهَا_ وَقَالَ
الْإِنْس ـَانُ مَا لَهَا  _-یَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا _ -بِأَنَّ رَبَّکَ أَوحَى
لَهَا» [الزلزلة.]5 -0 :
«هنگامی که زمین را به (ســـخت ترین) لرزش آن ،به لرزه
درآورند .و زمین( ،مردگان و گنجینهها و) بارهای درونش را
بیرون بیفکند .و انسـان بگوید :زمین را چه شده است؟ زمین،
خبرهایش را در آن روز بازگو میکند .زیرا پروردگارت به
آن حکم کرده است».
زمانى این دادگاهى و بازخواســت انجام مى گیرد که زمین به
لرزه در آید ،آن هم چه لرزه اى!! لرزه ى زمین در آن روز
چون لرزههایى نیســت که امروزه اتفاق مى افتند و ما با آن ها
آشــنایى داریم .آن اتفاق وقتى روى مى دهد که زمین باتمام
وجودش به لرزه در آید و هر چه بار سنگین در درونش دارد،
بیرون بریزد .وضعیت در آن روز وضعیتى است غیر منتظره و
انســـان را چنان به تعجب وامى دارد که در نهایت ترس و
شگفتى خواهد پرسید :زمین را چه شده و چرا چنین مىکند؟
او حق دارد چنین حیران و ســرگردان باشــد؛ زیرا قبالً اگر
زلزله اى رخ مى داد ،چیز ســاده اى بود که با وســایل علمى
مى توانســتند آن را پیشبینى کنند؛ مثالً :پیش بینى مى کردند
که در  01یا 11یا 11سال آینده ،در فالن منطقه ،زمین لرزهاى
رخ خـواهــد داد؛ امــا ایـن زمـین لرزه بر خالف آن زمین
لرزههاست .انسان با وجود پیشرفتهاى زیاد علمى که در این
زمینه داشـــته و با وجود امکانات زیادى که در اختیار دارد
نتوانسـته است این زمین لرزه را پیش بینى کند؛ زیرا این لرزه
از آن لرزه ها نیســت؛ به همین خاطر اســت که به صــورت
سـرسامآور و حیران و سرگردان مىپرسد :چه شده و چه رخ
داده و چه اتفاق ناگوارى افتاده اســت؟ در چنین روزى زمین
با زبان حال به شــرح و توصــیف وضــعیت خود مىپردازد [و
مىگوید :پروردگارم مرا به چنین تغییرى امر کرده است و به
من وحى کرده است که اندرونم را بیرون بریزم و])0(...
«یَومَئِذٍ یَصدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِیُرَوا أَعمَالَهُم» [الزلزلة.]1 :
«در چنین روزى مردم دســته دســته از گورهایشــان بیرون مى
آیند تا اعمالشان را مشاهده کنند» .بیرون مى آیند تا هر کس
فیلم زندگى اش را ،که ضب شده ،ببیند و مشاهده کند .ببیند
که در دنیا و در ســراى آزمایش و امتحان ،داراى چه فکر و
عقیدهاى بوده و رفتار و کردارش چگونه بوده است .نتیجه ى
این دادگاهى و محاکمه این مىشود که:
«فَمَنْ یَعمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیرًا یَرَهُ  _=-----وَمَنْ یَعمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ » [الزلزلة.]8 -7 :
«هرکس به اندازه ى ذرّهاى کار خوب [در دنیا] انجام بدهد،
آن را [در این روز ( قیامت)] مى بیند .و هر کس به اندازه ى
ذرّهاى کار بد بکند ،آن را خواهد دید».

شــده و به او نشــان داده نمىشــود و به خاطر آن مؤاخذه نمى
گردد؛ زیرا از آن توبه کرده و توبه اش مورد پذیرش قرار
گرفته اسـت .آیه به این معنى نیست که هر کس هر کارى در
دنیا انجام داده باشــد ،به او نشــان داده مى شــود .هرگز چنین
نیسـت؛ زیرا گاهى اتفاق مىافتد که یک کافر یا غیر مسـلمان
تصــادفاً کار نیکى انجام دهد و این کارش اتفاقى اســت و
برنامه ى او چنین نیســت .کار او هم چون خواندن نوشــته اى
براى فردى بیسواد است که با خواندن کلمات ،آنها را تکرار
مىکند .برنامه و منهج انسـان کافر یا غیر مسلمان در زندگى،
انجام کارهاى ناشــایســت اســت .پس در قیامت نیز این نوع
کارها را خواهد دید [و بر اساس آنها محاکمه مىشود].
انســان مؤمن نیز اینگونه اســت .اگر روزى مرتکب کار بدى
شــده اســت ،این عمل او اتفاقى و تصــادفى بوده اســت؛ زیرا
دلش مؤمن است و مصمم است که در مسیر بندگى خدا گام
بردارد و اگر کار بدى هم انجام دهد ،اتفاقى اسـت؛ پس فوراً
توبه مى کند و باز مى گردد .کار بدى که مرتکب شـــده بر
اساس برنامهى زندگى او نیست؛ چون کار و برنامهى او انجام
اعمال بد و ناشــایســت نیســت ،پس بر خطا و گناهش خ
بطالن کشـیده شده و هرگز به او نشان داده نمىشود .بنابراین
انسان در روز قیامت اعمالى را خواهد دید که بر اساس برنامه
و منهجى که داشــته ،انجام داده باشــد و هرگز کارهایى را
نمىبیند که به صـورت اتفاقى و تصـادفى انجام داده است .از
طرف دیگر ،بدیهى است که هر کس هر کارى که در نامهى
اعمالش مى بیند ،بر اســاس آن جزا و پاداش یا ســزا و عقاب
داده مىشود و آن را به صورت کامل دریافت مىکند.
در اینجا بیان یک مطلب و روشـن کردن یک موضوع بسیار
ضرورى به نظر مىرسد و باید مورد توجه و دقت زیادى قرار
گیرد و آن این که :ایمان وقتى ایمان واقعى محسوب مىشود
و نزد خداوند متعال داراى ارزش و اعتبار اســت که در دل
جاى گرفته باشد .اگر فردى زمانى به آخرت یا خداوند ایمان
داشـته باشـد و کارهاى نیک انجام دهد ،اما بعداً کافر شود و
پس از مدت دیگرى دوباره مؤمن گردد و به همین ترتیب...
[در مورد او بـاید گفت ]:آن ایمان دیگر ایمان محســـوب
نمىشود و انجام هیچ کار و عمل نیکى از او پذیرفته نمىشود.
ایمان ،زمانى ایمان محســوب مى شــود که در دل فرد جاى
گرفته و ثابت شــده باشــد .به مثالى در این زمینه توجه کنید.
کودکى را در نظر بگیرید که به مدرسه مىرود .معلم در ابتدا
حروف الفبا را به این کودک یاد مى دهد و او با آنها آشــنا
مى شــود و آنها را به ذهن مى ســپارد .حال اگر این حروف
چندین بار برایش تکرار نشـــود ،یقیناً بعد از مدت کوتاهى
آنها را فراموش مىکند .اگر در منزل و روزهاى بعد آنها را
چندین بار تکرار نکند ،آنها را فراموش خواهد کرد .او باید
چندین روز و چندین ماه این حروف را تکرار و تمرین کند.
این دانش آموز اگر این کار را انجام ندهد ،بعد از مدتى هر
چه را یاد گرفته اســت فراموش مى کند؛ اما اگر آن چه گفته
شــد انجام دهد ،پس از مدتى ،آن حروف ،چنان در ذهنش
جاى خواهند گرفت که هرگز آنها را فراموش نخواهد کرد.

خودمان را در نظر بگیریم ،اگر تکه تکه هم بشــویم ،باز هم

و اندیشه در معانی ،به کار انداختن فکر در آن آغاز و انجام و

عمران فقرأها،یقرأ مترســِّالً،إذا مرَّ بآیة تســبیح ســبئح ،وإذا مرَّ

الـفبــا را فراموش نخواهیم کرد [و اگر هم بخواهیم ،هرگز

لوازم آن اســت .زیرا تدبر در کتاب اهلل کلید دانش هاســت ،

بسؤالٍ سأل ،وإذا مرَّ بتعوّذ تعوّذ()...یک شب با (امامت) پیامبر

نمىتوانیم آنها را فراموش کنیم] .وقتى این دانشآموز به این

که همه چیز خیر به وســیله ی آن اســتنتاج می شــود ،و تمام

صـلی اهلل علیه وسـلم نماز خواندم ،شروع به خواندن سوره ی

مرحله رسـید ،به او گفته مىشود او الفبا را مى داند وگرنه در

علوم با آن اســتخراج شــده ،چیز ی اســت که با آن ،ایمان

بقره فرمود ،با خود گفتم ،حتماً بعد از صد آیه رکوع خواهد

همان روزهاى اول مدرسه که حروف الفبا هنوز به درستى در

تقویت و درخت آن تنومندتر می شــود ،زیرا پروردگار را با

نمود ،امّا حضرت به نمازشان ادامه دادند ،گفتم حتماً در یک

ذهنش جاى نگرفته اســت و هر لحظه ممکن اســت آن ها را

تمام صـفات کمال وپاکیش معرفی می کند ،و راه رسـیدن به

رکعت کل بقره را خواهند خواند،امّا از آن سوره هم گذشتند

فراموش کند ،به او گفته نمىشود او حروف الفبا را مى داند.

او  ،و صفات رهپویان حق ،و آنچه بر آنها در پیمودن این راه

 ،گفتم حاال رکوع می فرمایند ،امّا حضــرت صــلی اهلل علیه

براى روشن شدن مطلب به مثالى دیگر توجه کنید:

الزم اســت ،را به انســان می نمایاند .همچنین تفکر و تدبر(در

وســلم باز هم ادامه دادند،ســپس ســوره ی آل عمران و بعد

فردى را در نظر بگیرید که نزد استاد خیاط شاگردى مىکند.

قرآن) دشــمن حقیقی انســان و راههایی که وی را به عذاب

ســوره ی نســاء را آغاز کردند ،با آرامش و تأنی تالوت می

پس از مدتى این شــاگرد به مرحله اى مى رســد که زیر نظر

الهی ســوق می دهند ،اوصــاف اهل عذاب و آنچه بر آنها در

فرمودند ،هرگاه به آیه ای می رسیدند که در آن امر به تسبیح

استاد ،مى تواند بعضى چیزها را بدوزد .اگر روزى استاد نباشد

هنگام وجود اسـباب عقاب الزم است رابه او نشان می دهد و

گفتن بود ،خداوند را تســبیح می گفتند و هنگامی که به آیه

یا ســه چهار روز بگذرد و او کار خیاطى انجام ندهد مســلماً

هرچه بنده بیشــتر در آن تأمل کند ،علم و عمل وبصــیرتش

ای می رسیدند که در آن از درخواست سخن گفته شده بود،

آنچه یاد گرفته اســت فراموش خواهد کرد .به چنین فردى

بیشتر خواهد شد.)]1[( .

شــروع به دعا می فرمود و از اهلل درخواســت می نمودند ،و
هرگاه در آیه ای نیاز به پناه بردن به خدا می بود  ،اســتعاذه

در چنین مرحلهاى خیاط گفته نمىشـود .خیاط به کسى گفته
مى شــود که آن چنان در کارش اســتاد باشــد که هرگز کار

 .1اهلل سبحانه و تعالی می فرماید( :کِتَاب أَنزَلْنَاهُ إِلَیکَ مُبَارَک

خیاطى را فراموش نکند گرچه  01ســـال هم خیاطى نکند.

لِّیَدئبئرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَکَّرَ أُولُوا األَلْبَاب) ([)]1

همانطور که گفتیم به فرد بیسوادى که به کمک شما کتابى را

فرموده ،به خداوند پناه می بردند.)]7[() .
 .1حدیث عوف بن مالک رضـی اهلل عنه،قال:قمت مع رسول

مى خواند و با تکرار کلمات توسـ ـ شـــما آن ها را تکرار

پس در این کتاب خیری زیاد وعلمی بســیار موجود اســت،

اهلل صــلی اهلل علیه وســلم لیلة فقرأ ســورة البقرة ،ال یَمُرُّ بآیة

مىکند ،فرد باســواد گفته نمىشــود ،به چنین فردى نیز خیاط

هدایت از هر گمراهی  ،شـــفای از هر دردی ،نوری که از

رحمة إال وقف فسأل،وال یمر بآیة عذاب إال وقف وتعوذ))...

گفته نمىشـود .زمانى به آن دو ،خیاط و باسواد گفته مىشود

روشنی آن در هر تاریکی بهره می توان برد ،و هر حکمی که

(عوف بن مالک رضـی اهلل عنه می فرمایند :من شبی با رسول

که خیاطى و سـواد آن چنان در ذهنشان جاى گرفته باشد که

مورد نیاز مکلفان باشــد ،در آن وجود دارد .و این همه  ،از

خدا صلی اهلل علیه وسلم برای نماز شب قیام کردیم ،حضرت

هرگز فراموش نشــود .ایمان نیز چنین حالتى دارد .ایمان آن

برکت این قرآن و حکمت نزول آن اســت تا مردم در آیاتش

صــلی اهلل علیه وســلم ســوره بقره را خواندند ،هیچ آیه ی

اســت که در قلب انســان به گونهاى جاى گرفته و ثابت شـده

تدبر کنند .در این آیه نیز ترغیب به تدبّر وجود دارد ،همچنین

رحمتی نبود که حضــرت بر آن توقف و با دعا از اهلل طلب و

باشد که اگر صاحبش [به خاطر آن] تکه تکه هم شود ،هرگز

این اشــارت هســت که تدبر یکی از بهترین اعمال (مســلمان)

درخواســت نفرمایند ،و امکان نداشــت که بر آیه ی عذابی

از دلش بیرون نرود .اگر انســـان به چنین مرحله اى از ایمان

است ،یکی از فضایل تدبر این است که صبر و پایداری بر آن

بگذرند و از اهلل پناه نخواهند.)]8[().

رسـید و ایمان در دلش اینگونه جاى گرفت ،یا کار بد انجام

 ،انسان را به درجه ی یقین می رساند.)]4[( .
 .1عن أبی جحیفة رضی اهلل عنه ،قال :قالوا :یا رسول اهلل نراک

نمى دهد یا اگر انجام داد به خاطر ایمانى که در قلبش جاى
گرفته بعد از لحظاتى پشــیمان مىشــود و از آن (گناه) دســت

 .1اهلل تعالی فرموده اند (:أَفَالَ یَتَدَبئرُونَ الْقُرْآنَ أَم عَلَى قُلُوبٍ

قد شــبت قال(( :قد شــیئبتنی هود وأخواتها))([ ،)]1وعن ابن

مى کشد و حال و وضعیتش این گونه خواهد بود که خداوند

أَقْفَالـــــُهَا ) ([ {)]5یعنی اینکه چرا کســانی که از کتاب اهلل

عباس رضـی اهلل عنهما قال :قال أبو بکر :یا رسول اهلل قد شبت

به آن اشاره مى کند و مى فرماید« :یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ» [النساء:

رویگردان هستند ،در آن به حق تفکر و تأمل نمی کنند؛ زیرا

قال(( :ش ـیئبتنی :هود ،والواقعة ،والمرســالت ،وعم یتســاءلون،

 .]07یعنى زود و بالفاصله توبه مىکنند و باز مى گردند.

اگر آنان در این کتاب اندیشــه می کردند ،بدون شــک ،آنان

وإذا الشمس کوِّرت)){ابی جحیفه رضی اهلل عنه فرمود که به

را به ســوی تمام خوبیها رهنمون می گشــت ،و از هر بدی باز

رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم گفتند :ای رسول خدا صلی اهلل

پاورقی:

می داشــت ،و قلبهایشــان را ماالمال از ایمان وجانهایشــان را

علیه وسلم ،می بینیم آثار پیری در سر و روی شما ظاهر شده.

 -0متأسفانه تفسیر این قسمت از آیه از آخر قسمت (ب) نوار

لبریز از یقین میکرد ،و آنان را به خواســته های واال و نعمت

فرمودند« :سوره های هود ،الواقعه ،المرسالت ،عم یتسائلون و

شــماره ى (ســه) قطع و ادامه ى آن در ابتداى قســمت (الف)

های بسیارارزشمند ،می رساند }......أَم عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالـــُهَا{:

اذا الشمس کورت مرا پیر کردند.)]01[( ».

نوار شـماره (چهار) نیامده است و ابتداى این قسمت با آیه ى

یعنی اما واقعیت این است ،درهای قلبشان با تمام شرّی که در

«یَومَئِذٍ یَصـدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا »...شروع شده است؛ لذا آنچه در

آن است ،بسته و قفل شده  ،به گونه ای که دیگر خیرو نیکی

و اینها کمال تدبّر حضــرت صــلی اهلل علیه وســلم و ادای حقّ

کروشــه آورده ایم براى تکمله ى بحث بوده و از فرمایشــات

هرگز نمی تواند به دلهایشان راه یابد.)]1[(} ،

تدبر قرآن را نشان می دهند.

نوع دوّم  :تشـویق پیامبر صـلی اهلل علیه وسلم بر تدبّر در قرآن

نوع ســوم :تشــویق و ترغیب صــحابه کرام رضــی اهلل عنهم بر

استاد نیست.

بیماریهای قلبی و روحی

از روایاتی در ترغیب بر قرآن  ،وبیان فضایل آن و بیان فضایل
حافظان قرآن ،که از پیامبر صـــلی اهلل علیه وســـلم به ثبوت

قلوبکم ما شـبعتم من کالم ربکم)) (اگر دلهای شما پاک می

رسـیده ،می توان اهمیت تدبر در قرآن را نیز درک نمود ،که

بود ،هرگز از کالم پروردگارتان  ،سیر نمی شدید) ([.)]00

در این هیچ شــکی نیســت که تدبر در قرآن کریم ،بزرگترین

البته در بسـیاری از احادیث ،آمده که خود حضـرت صلی اهلل

شــفا دهنده بیماری های قلبی و روحی اســت ،که تشــویق بر

علیه وســـلم نیز در قرآن تدبّر می فرموده اند از جمله این

 .1عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه فرمودند(( :من أحب القرآن

تدبر در قرآن ،بر چند نوع است:

روایات:

فهو یحب اهلل ورسـوله))((هرکس با قرآن محبّت داشته باشد،
او(در حقیقت) اهلل و رسـولش صـلی اهلل علیه وسلم را دوست

نوع اوّل :تأکید قرآن بر تدبر :

 .0حدیث حذیفه رضــی اهلل عنه که فرمود( قال :صــلیت مع

دارد.)]01[()).

 .0اهلل تعالی می فرماید ( :أَفَالَ یَتَدَبئرُونَ الْقُرْآنَ وَلَو کَانَ مِنْ

النبی صـلی اهلل علیه وسلم ذات لیلة فافتتح البقرة ،فقلت :یرکع

عِندِ غَیرِ اهلل لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِالَفًا کَثِیرًا ) ([ ،)]0اینجا اهلل تعالی

عند المائة ،ثم مضــى یصــلی ،فقلت :یُصــلِّی بها فی رکعة،

 .1خبئاب بن األرتِّ رضــی اهلل عنه می فرمایند((:تقرَّب إلى اهلل

انسان را به تدبر در کتابش فرامی خواند ،معنای تدبر نیز ،تأمل

فمض ـَى ،فقلت :یرکع بها،ثم افتتح النســاء فقرأها،ثم افتتح آل

ما اســـتطعت واعلم أنک لن تتقرب بشـــیء أحبّ إلیه من

صفحه41

تـدبـر در قـرآن کریم :شــفــای تمــام

کریم:

تدبر در قرآن :
 .0امیرالمؤمنین عثمان رضــی اهلل عنه فرموده اند(( :لو طَهُرَت

بار یا حتی یک شــب کامل هم تکرار می کند ،زیرا تالوت

کالمه)) ))(( هرچه می توانید به اهلل نزدیکتر شوید ،این را هم
بدانید که برای تقرب به اهلل چیزی بهتر و محبوبتر از کالم او ،

فرموده اهلل{ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى } (اشاره به آن چیزی است

یک آیه با فهم و تدبّر در معانی  ،برای قلب ســودمندتر ،برای

وجود ندارد)]01[()) .

که در اول سـوره تا اینجا بیان شـده است ،که این همان مؤثر

حاصــل کردن ایمان موثر تر ،و برای چشــیدن طعم شــیرین

است).

ایمان و قرآن،،بهتر از ختم کل قرآنی است که در آن تفکر و
تدبری نباشد.

 .4باز عبد اهلل بن مسـعود رضی اهلل عنه می فرمایند(( :من أراد
العلم ،فلیقرأ القرآن؛ فــإن فیــه علم األولّین واآلخرین))((هر

و منظور از «لِمَن کَانَ لَهُ قَلْب» [برای کسی که دل داشته باشد)

کس علم می خواهد ،قرآن بخواند ،زیرا علم اولین وآخرین

(این است که قلبی زنده داشته باشد ،و این همان محلّ مناسب

عادت پیشــینیان امّت نیز همین بوده که یک آیه را تا صــبح

در همین قرآن است.)]04[()).

نزول اســت که گفته شــد بنا به فرموده اهلل تعالی ] :لِیُنذِرَ مَن

تکرار می کرده اند ،از پیامبر صــلی اهلل علیه وســلم نیز این

کَانَ حَیًّا [ ([.)]08

روایت ثابت اســت که یک شــب در نماز تا صــبح این آیه را
تکرار می فرمودند « إِن تُعَذِّبهُم فَإِنَّهُم عِبَادُکَ وَإِن تَغْفِرْ لـــَهُم

 .5حضرت حسن بن علی رضی اهلل عنهما فرموده اند(( :إنَّ من
کان قبلکم رأوا القرآن رســـائل من ربهم ،فکانوا یتدبئرونها

بقیه فرموده ی اهلل تعالی اســت {أَو أَلْقَى الس ـئمعَ } (گوش فرا

باللیل ،ویتفقَّدونها فی النهار))((بدون شـــک آنان که قبل از

داد و شنوایی خود را به سوی آنچه که می شنید متوجه نمود).

شــما بودند ،قرآن را نامه ی پروردگار خویش می دانســتند،

 ،و این شرط متأثر شدن از کالم است.

شــبها در آن تدبر و تفکر می کردند و روز ها به آن عمل می
نمودند.)]05[()).

فَإِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الـْحَکِیم » ([.)]11
اهلل جل شـأنه در قرآن به ما خبر داده اسـت که دانشممندان و
اهل علم کســانی هســتند که از قرآن ســود می برند « :وَتِلْکَ

فرموده اهلل که می فرماید] :وَهُوَ شَهِید [( قلبش حاضر باشد ،نه

األَمثَالُ نَض ـْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعقِلُهَا إِالَّ الْعَالـــ ـِمُون» ([ . )]10در

غایب ،و به کتاب اهلل گوش داده باشد ،و قلب و فهمش شاهد

قرآن کریم چهل و چند آیه از مثل ها وجود دارد)]11[( .

و حاضر باشد ،نه غافل و بی توجه) نیز اشاره ای به وجود مانع

یکی از ســلف صـالح  ،به نام عمرو بن مرة رحمه اهلل ،وقتی به

قرآن است:

برای به وجود آمدن تأثیر در قلب اســت ،که عبارت اســت از

یکی از مثل های قرآنی می رســید و آن را نمی فهمید ،گریه

بدون شـک هرکس قرآن را دوست داشته باشد ،در آن تدبر

بی توجهی و نظر و تأمل نکردن قلب انسان ،و حاضر نبودن او

کنـان می گفـت((: :لســـت من العـالمین))((من از عــالمان

می کند ،و روی به لذت بردن از تالوت آن می آورد که این

به چیزی است که خطاب به او گفته می شود.

نیسـتم))([ .)]11کسی که در قرآن تدبر می کند ،باید ،با قلب

نوع چهارم  :بزرگداشت و تشویق علما نسبت به جایگاه تدبر

و فکر خود تالش نماید ،تا به این علم عظیم دست یابد.

خود دلیل محبت داشـتن با صـاحب این کالم(عظیم) است از
این رو ابو عبیده رحمه اهلل فرموده ((:ال یســأل عبد نفســه إال

یعنی اگر مؤثر :یعنی قرآن و محل قابل(مناســب) :یعنی همان

بــالــقــرآن،فــإن کــان یــحــب الــقــرآن فــهــو یــحــب اهلل

قلب زنده ،و شــرط  :گوش فرا دادن ،موجود باشــد ،و مانع

یحیى بن أبی کثیر فرموده است(( :ال یُنال العلم براحة الجسم))

ورســـوله))(هیچکس نفس خود را با چیزی نســـنجد مگر با

یعنی همان :مشــغولیت دل و برگرداندن توجه از قرآن به چیز

((علم با تن پروری به دســت نمی آید))([ ،)]14دانش را نمی

قرآن  ،اگر قرآن را دوســت دارد ،با اهلل و رســولش صــلی اهلل

دیگر  ،وجود نداشــته باشــد ،آنگاه اســت که اثر(در دل) به

توان حاصـــل کرد ،مگر با دوری از لذت ها و رها کردن

علیه وسلم نیز محبت دارد.)]01[()).

وجود می آید ،اثر نیز همان سود و متذکر شدن از آیات قرآن

خوشــگذرانی ،این را هم باید دانســت که وراثت انبیاء علیهم

است)) ([)]01

السـالم با راحتی به دسـت نمی آید([ ،)]15بدون شک ،تأمل
در قرآن چشــم دل دوختن به معانی آن و جمع نمودن فکر

علما و دانشـمندان امّت ،درباره ی تشویق به تدبر قرآن عظیم
بسـیار سخن گفته اند که از بین امامان دین یکی از بزرگترین

پس ناگزیر باید در قرآن تدبر و تعقل ،و در معنانیش تفکر

برای بصیرت یافتن ،و درک آن است که مقصود نزول قرآن

شــخصــیت هایی که در این باره ،در کتابهایش ایراد ســخن

نمود ،این چیزی است که خداوند به ما دستور فرموده است.

نیز همین است نه مجرد تالوت و خواندن بدون درک وفهم،
اهلل تعالی فرموده] :کِتَاب أَنزَلْنَاهُ إِلَیکَ مُبَارَک لِّیَدئبئرُوا آیَاتِهِ

فرموده ،ابن القیم رحمه اهلل اســـت؛ او می فرماید که هدف
مطلوب و مقصــد غایی از تالوت؛ همانا ،تدبر قرآن به همراه

امام ابن القیم رحمه اهلل می فرمایند(( :القرآن حیاة القلوب،

وَلِیَتَذَکَّرَ أُولُوا األَلْبَاب[ ([،)]11وقال تعالى ] :إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا

خشـوع در هنگام تالوت ،است زیرا با این کار است که سینه

وشــفاء لما فی الصــدور ...فبالجملة فال شــیء أنفع للقلب من

عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُم تَعقِلُون [ ([)]17

ی آدمی فراخ ،و دل او نورانی می گردد ،وی می فرماید:

قراءة القرآن بـالتـدبر ،والتفکر ...وهذا الذی یورث المحبة،

((إذا أردت االنتفــاع بــالقرآن فــاجمع قلبــک عنــد تالوتــه،

والشـــوق ،والخوف ،والرجاء ،واإلنابة ،والتوکل ،والرضـــا،

بر انسان(مسلمان) الزم است خود را از پنج چیزی که قلب را

وســماعه ،وألقِ ســمعک ،واحض ـُر حضــور من یخاطبه به من

والتفویض ،والشــکر ،والصــبر ،وســائر األحوال التی بها حیاة

فاســـد کرده ،او را از تدبر و از هر خیری برکنار می دارد،

تکلم بـه ،منـه إلیه ،فتمام التأثیر موقوف على :مؤثر مقتضٍ،

القلب وکماله .وکذلک یزجر عن جمیع الصـــفات واألفعال

دوری کند؛ این پنج(چیزمهلک) عبارتند از:

صفحه 42

ومحلٍ قابلٍ ،وشــرطٍ لحصــول األثر ،وانتفاء المانع الذی یمنع

المذمومة التی بها فســاد القلب وهالکه فلو علم الناس ما فی

 -0آرزوی (دور و دراز)

منه ،وقد تضــمن ذلک کله قوله تعالى :إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى

قراءة القرآن بالتدبر الشــتغلوا بها عن کل ما ســواها))« بدون

( -1بیش از حد) با مردم اختالط کردن

لِمَن کَانَ لَهُ قَلْب أَو أَلْقَى الســئمعَ وَهُوَ شــَهِید ))([ ((.)]07اگر

تردید ،قرآن حیات دلها ،و شـفا ی تمام مشکالت درون سینه

 -1تعلق قلب به غیر اهلل تعالی

می خواهی از تالوت قرآن ســـود ببری ،در هنگام تالوت

هاســت ... ،خالصــه اینکه هیچ چیز به اندازه خواندن قرآن

 -4پرخوری یا گناه کردن

وشنیدن قرآن فکر و قلبت را جمع کن ،خوب گوش فرا بده،

همراه با تدبّر و تفکر برای قلب مفید نیســـت ... ،این همان

 -5بسیار خوابیدن که همة اینها دل را تباه می گردانند.)]18[( .

و حضور کسی که قرآن او را مخطاب قرار داده(یعنی شخص

چیزی اسـت که محبت (اهلل )  ،شوق  ،خوف و انابت  ،توکل

رســول اهلل صــلی اهلل علیه وســلم) و کســی که گوینده ی این

 ،رضـا ،تفویض(نوع کاملتری از توکل) ،شکر و صبر و دیگر

همچنین هدف نزول قرآن تدبر و عمل نمودن به آن است .به

کالم اسـت (یعنی اهلل جل شأنه) را احساس کن ،کالمی است

حاالتی که حیات و کمال قلب به آنها بســـتگی دارد ،را به

همین دلیل گفته اند که چهار دســته از مردم نابود کننده ی

که از طرف اهلل دارد به ســوی محمد رســول او صـلی اهلل علیه

ارمغان می آورد .همچنین (تالوت با تدبر و تفکر)،انسان را از

اسالم اند:

وســلم نازل می شــود ،زیرا بیشــترین وبهترین تأثیر به دوچیز

تمام صـفات و کردارهای مذمومی که فسـاد و تباهی قلب در

 -0گروهی که به آنچه می دانند عمل نمی کنند،

بسـتگی دارد :مؤثر مقتضی و محلی که مناسب نزول باشد ،به

آنهاست،نهی و به شدت دور می کند ،و اگر مردم می دانستند

 -1گروهی که به آنچه نمی دانند عمل می کنند(یعنی بدون

اضافه ی برقرای شرطی که برای حاصل شدن تأثیر الزم است

که چه فوایدی در تالوت با تدبر هســت ،تمام کارهای نیک

علم عمل می کنند و گمراه می شوند،).

و نبودن مانعی که از این تأثیر جلوگیری نماید .که همه ی

دیگر را به خاطر آن ترک می گفتند ».پس اگر بنده ای با

 -1گروهی که نه علم دارند و نه عمل،

اینها در فرموده اهلل تعالی آمده اســت :إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى

تدبر تالوت نماید ،هرگاه به آیه ای می رســد ،که بدان نیاز

 -4و دســته ی دیگر کســانی هســتند که مردم را از یادگیری

لِمَن کَانَ لَهُ قَلْب أَو أَلْقَى السئمعَ وَهُوَ شَهِید [))([.)]07

(بیشتری) دارد و شفای دل خود را در آن می یابد ،آن را صد

دانش منع می کنند.)]11[( .

([ ) ]01انظر :الفوائد البن القیم ،ص ،5ص ،1ص ،051وانظر:
باید هر کسی از مهجور بودن (دور بودن) قرآن بر حذر باشد،

فوائد فی تدبر القرآن ،فی تفسیر السعدی001/1 ،وَ .71/7

مهجور بودن قرآن نیز پنج گونه است:

([ ) ]11انظر :مفتاح دار الســـعادة ،554 -551/0 ،واآلیة من

نوع اول :دوری از شنیدن و ایمان آوردن و گوش فرا دادن و

سورة المائدة ،آیة.008 :

تسلیم شدن به قرآن.

([ ) ]10سورة العنکبوت ،اآلیة.41 :

دوم :دوری و (هجر) از عمل نمودن به قرآن عمل به دستورات

([ ) ]11أعالم الموقعین ،البن القیم ،100 -011/0 ،جمع رحمه

آن از حالل و حرام ،با وجود خواندن و ایمان داشتن به آن.

اهلل جمیع األمثال فی القرآن هناک ،وانظر :مفتاح دار الس ـعادة

ســـوم :دوری از حاکم نمودن قرآن در اداره ی کشـــور و

البن القیم.111/0 ،

حکومت داری و حکم کردن طبق قرآن در اصول و فروع.

([ ) ]11مفتاح دار السعادة ،البن القیم.111/0 ،

چهارم :دوری و مهجور شــدن از تدبر و فهم قرآن و دانســتن

([ ) ]14صحیح مسلم ،برقم ..)101( -075

مراد صاحب این کالم (یعنی اهلل جل وعلی) .

([ ) ]15ابن القیم ،فی مفتاح دار السعادة.441/0 ،

پنجم :دوری از طلب شــفا با قرآن و تداوی و معالجه بیماریها

([ ) ]11سورة ص ،اآلیة.11 :

ی جسمی و روحی با قرآن ....

([ ) ]17سورة الزخرف ،اآلیة.1 :
([ ) ]18انظر :مدارج السالکین البن القیم.451 -450/0 ،

که همه ی این انواع پنجگانه در مفهوم آیه ی « :وَقَالَ الرَّسُولُ

([ ) ]11مفتاح دار السعادة ،البن القیم.411/0 ،

یَا رَبِّ إِنَّ قَومِی اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهجُورًا » ([ ،)]11داخل

([ ) ]11سورة الفرقان ،اآلیة.11 :

هســتند ،هرچند بعضــی از انواع (هجر) ،از بعضــی دیگر (از

([ ) ]10انظر :الفوائد البن القیم ،ص ،5ص ،1ص ،051وتفسیر

لحاظ درجه ی گناه و منکر بودن) پایین تر باشد.

السعدی ،001/1 ،و .81/7

IslamQT.Com
سایت جامع تفاسیر اهل سنت وجماعت
ترجمه :عبیداهلل
پاورقی:
([ ) ]0سورة النساء ،اآلیة.81 :
([ ) ]1تیسـیر الکریم الرحمن فی تفسیر کالم المنان ،للسعدی،
ص.011 -081
([ ) ]1سورة ص ،اآلیة.11 :
([ ) ]4تیسیر الکریم الرحمن للسعدی ،ص011وَ ص.701
([ ) ]5سورة محمد ،اآلیة.11 -14 :
([ ) ]1انظر :تیســیر الکریم الرحمن فی تفســیر کالم المنان،
ص.788
([ ) ]7مسـلم ،کتاب صـالة المسـافرین ،باب استحباب تطویل
القراءة فی صالة اللیل ،برقم.771
([ ) ]8أبو داود،کتاب الصــالة،باب ما یقول الرجل فی رکوعه
وســجوده،برقم  ،871واللفظ له ،والنســائی،کتاب التطبیق،باب
نوع آخر من الذکر فی الرکوع،برقم  ،0148وصــححه األلبانی
فی صحیح أبی داود،147/0،وفی صحیح النسائی.141/0 ،
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وصححه األلبانی فی مختصر الشمائل ،ص.41

اعجاز قرآن و سنّت
کروی بودن زمین و رابطه آن با کلمه
«عمی »
در این رابطه اشــارات لطیفی در قرآن وجود دارد ،خداوند
میفرماید :
{وَ اَذِّنْ فی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاْتُوکَ رِجاالً وَ عَلی کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتینَ
مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمیقٍ}[( ]0حج )17 :
«(ای پیغمبر!) به مردم اعالم کن که (افراد مسلمان و مستطیع)،
پیاده ،یا ســواره بر شــتران باریکاندام (ورزیده و چابک و
پرتحمل ،و مرکبها و وســـایل خوب دیگری) که راههای
فراخ و دور را طی میکنند ،به حج کعبه بیایند و ندای تو را
پاسخ گویند».
ممکن اســت ســؤال شــود که چرا بجای «مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمیقٍ»
نفرمود « :مِنْ کُلِّ فَجٍّ بَعیدٍ»؟
علما در این باره میفرمایند  :اســتعمال کلمه «عمیق» به جای
«بعید» به کروی بودن زمین اشــاره دارد ،زیرا خطوط ســطح
زمین راست نیستند بلکه منحنی بوده و در توضیح آنها به بُعد
سوم جهات یعنی عمق نیز نیاز هست ،لذا پروردگار دانا با این
کلمه به کروی بودن زمین اشاره دارد.
نکته قابل توجه دیگر در این باره اینســت که خداوند حکیم
میان ســطح علمی و فهم مردم عصــر نزول قرآن و قرنهای
آینده ،هماهنگی و توافق برقرار کرده است.
آیا زمین را گردآورنده قرار ندادیم؟
خداوند میفرماید :
{اَلَم نَجعَلِ األَرضَ کِفَاتاً* أَحیاءاً وَ اَمواتاً} (مرســالت -15 :
)11
«آیا ما زمین را گردآورندة (مردمان در حال حیات بر روی
خود ،و در حال ممات در دل خود) نساختهایم؟* هم در حال
حیات و هم در حال ممات؟».
کلمه «کفاتا» از ریشـه «کَفَتَ» است و کفَتَ یکفِتُه کفْتاً ،کفَّتَه
 :یعنی وی را در بر گرفـت و به خود نزدیک کرد[ ،]1از
خصــوصــیات زمین ،در بر گرفتن و جذب کردن و به خود
نزدیک ساختن است و این آیه به روشنی به جاذبه زمین اشاره
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دارد ،زیرا زمین همه چیز را به خود جذب می کند و وزن
اشــیاء در حقیقت حاصــل نیروی جاذبه آن اســت که با حجم
زمین نیز تناســب دارد .یعنی اگر شــئی بر روی زمین صــد
کیلوگرم وزن داشـته باشد ،بر روی ماه آن وزن را داراست و
انسانی که در زمین شصت کیلوگرم وزن دارد بر روی ماه ده
کیلوگرم وزن دارد .پس وزن هر شــیء بر روی ماه یا زمین،

همراه زمین نمیشـــد یعنی زمین حرکــت میکرد و هوای

روزانه چهارصــد هواپیما در آســمان ظاهر شــده و به شــدت

اطراف ثابت میماند ،گردبادهایی با ســرعت بیشــتر از هزار و

بمباران میکردند .این فاجعه شــش ماه تمام طول کشــید و

شـشصد کیلومتر در ساعت پدید میآمد و تمامی سطح زمین

سیصدهزار میلیون دالر هزینه در بر گرفت.

را با خود نابود میکرد.

اما کافیسـت که یک سـتاره به مدت چهل و پنج ثانیه بلرزد و

باز از خود بپرسـیم  :کیسـت که هوا را با زمین مرتب کرده و

نتیجهای بسیار ناگوارتر از آن جنگ ویرانگر را به بار آورد :

نیروی جاذبه را ســبب این ارتباط قرار داده اســت؟ و کیس ـت

{اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدید} (بروج )01 :

کـه دریاها را با این نیرو به زمین مربوط کرده و اســـتقرار

«بیگمان پروردگارت یورش و تاخت بردن و در هم کوبیدن

بخشیده است؟

و به کیفر رساندنش سخت و شدید است».
خداوند میفرماید { :اَمئنْ جَعَلَ األرضَ قَراراً} (ملکیت زمین

بیوزنی حالتی تحملناپذیر است ،خداوند میفرماید :

در اختیار خداست) و ما چیزی را در اختیار نداریم .اگر زمین

{اَمئنْ جَعَلَ األرضَ قَراراً} (نمل )10 :

به اندازه هشت درجه در مقیاس ریشتر بلرزد و همه ساختمانها

«(بتها بهترند) یا کســـی که زمین را قرارگاه (و محل اقامت

را نابود سـازد ،چه کسـی میتواند مانع شود ،حقیقتاً در چنین

انسانها) ساخته است».

حالتی ،کاری از دست انسان برنمیآید ،جز اینکه زیر آوارها

در واقع زمینی که در حال گردش است ،در عین استقرار بوده

ناله کند ،و کسـی ناله او را نمیشنود ،و حتی کسی به فکر او

و اشیاء سطح خود را نیز ثابت و به خود جذب کرده و به آنها

نمیباشد.

وزن بخشــیده اســت .برخی از علما گمان کردهاند که زمین

خدای عزّ و جلّ میفرماید :

انسان را به خود جذب کرده تا در قبر فرو میرود اما خداوند

{قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلی اَنْ یَبعَثَ عَلَیکُم عَذاباً مِنْ فَوقِکُم* اَو مِنْ

زندگان را نیز در شمول این حکم آورده است :

تَحتِ اَرجُلِکُم* اَو یَلْبِسَکُم شِیعاً وَ یُذِیقَ بَعضَکُم بَاْسَ بَعضٍ}

{أحیاءاً و اَمواتاً}

(انعام )15 :

و زندگان نیز با زمین مرتب بوده و جذب آن شــدهاند و مثالً

«عذابی چون صاعقه و موشکها* و یا عذابی چون زلزلهها و

وزن شــصــت کیلو برای یک شــخص به معنی میزان قدرت

مینها* و یا عذابی چون جنگ داخلی را سبب شکنجه شما و

جذب زمین نســبت به اوســت .با این وصــف آیا این آیات

نابودیتان قرار دهد».

گفتار خداوند نیســت؟ و برای ایمان ما کافی نیســت که قرآن
به نظریهها و حقایق علمی امروزی ،اشاره کرده است.

خداوند متعال میفرماید :
{وَ ض ـَرَبَ اهللُ مَثَالً قَریَهً کَانَت آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً یَأتِیها رزقُها رَغَداً

استقرار زمین

مِنْ کـُلِّ مَکـانٍ فَکَفَرَت بِأنْعُمِ اهللِ فَإذَاقَها اهللُ لِباسَ الجُوعِ وَ

این حالت زمین نیز در آیهای از قرآن بیان شده است :

الخَوفِ بِما کَانُوا یَصنَعوُنَ} (نحل )001 :

{اَمئنْ جَعَلَ األرضَ قَراراً}[( ]1نمل )10 :

«خـداونـد (برای آنان که کفران نعمت می کنند ،داســـتان)

«(بتها بهترند) یا کســـی که زمین را قرارگاه (و محل اقامت

مردمان شـهری را مثل میزند که در امن و امان بسر میبُردند

انسانها) ساخته است».

و از هر طرف روزیشــان بگونة فراوان به ســویشــان ســرازیر

کیســـت که زمین را محل اســـتقرار قرار داده اســـت؟ که

میشد ،اما آنان کفران نعمت خدا کردند ،و خداوند به خاطر

ساختمانها روی آن ایستاده و فرو نمیریزند .چه کسی آن را

کاری که انجام دادند ،گرسـنگی و هراس را بدیشـان چشانید

مســتقر نموده در حالیکه در هر ثانیه ،ســی کیلومتر از مدار

(و نعمتها را از ایشان سلب گردانید و بالها بدانان رسانید)».

خویش را میپیماید .اما با این وجود در ثبات و استقرار کامل

معنی دومی که برای آیه {اَمئنْ جَعَلَ األرضَ قَراراً} متصــور

اســت و اگر لرزیدن گیرد ،هیچ ســاختمانی بر روی آن دوام

اسـت ،در خالل سـؤال از خالق نیروی جاذبه روشن میشود،

نمیآورد .خداوندا ازدیاد نعمتهای خویش را به ما بنما و

نیرویی که هر چه در سطح زمین است ،جذب آن میشود ،و

آن را از ما مگیر.

مفهوم وزن معنی مییابد ،فضــانوردان به هنگام ســفر در حال

خداوند در مورد زمین میفرماید :

خواب هستند ،که ناگهان بیدار شده و چون به منطقه بیوزنی

{وَ تَری الجّبالَ تَحسَبُها جامِدَهً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ السئحابِ} (نمل :

رسیدهاند خود را در هوا میبینند که به سقف فضاپیما چسبیده

)88

و احســـاس بیوزنی میکنند ،اما این حالت فق برای چند

«کوهها را میبینی و آنها را ساکن و بیحرکت میپنداری ،در

لحظه ممکن اســت ،اما زندگی چندین ســاله در این حالت

حالی که کوهها مانند ابرها در مســیر حرکت هســتند (چرا که

غیرقابل تحمل اسـت .باید از خود بپرسیم ،آنچه که از دستان

کوهها بخشی از کرة زمین بوده و کرة زمین به دور خود و به

ما خارج میشـود ،به تدبیر و فرمان چه کسـی در سطح زمین

دور خورشید میگردد».

استقرار مییابد؟ و چه کسی است که نیروی جاذبه را آفریده

تا قبل از این ،گمان میرفت که کوهها ثابت هستند ،اما مانند

است؟ طبعاً پاسخ اینست که ،خداوند آفریدگار آن است.

متناسـب با قدرت جذب آنها است .باتوجه به این خصوصیت

ابرها در حرکتند ،زیرا به همراه زمین در چرخش هستند.

{اَلَم نَجعَلِ األَرضَ کِفَاتاً* أَحیاءاً وَ اَمواتاً}

در جنگی که میان جمعی از کشــورها با یکی از دولتهای

تمام نیازمندیهای تو را – ای انســـان – در زمین قرار داده

بالکان در گرفت و شــش ماه تمام ادامه یافت ،پیشــرفتهترین

اســـت؟ آیا در جایی بدون آب میتوانی زندگی کنی؟ آیا

نوع ســالحها و هواپیماهای ضــد رادار و اشــعه لیزر را به کار

کســی به غیر خداوند اســت که طبق شــمارش دانشــمندان،

گرفتند ،کامپیوترها ،ماهوارهها ،جدیدترین سالحهای بمباران

دویســـت و هشـــتاد و پنج هزار ماده غذایی متنوع را برای

در شـب و روز نیز از وسـایل استفاده شده در این جنگ بود،

خوراک انسان و تغذیه او قرار داده است؟

است که خداوند فرمود :
اگر نیروی جـاذبه نبود ،زندگی چگونه ممکن بود؟ و آب
چگونه روی زمین باقی میماند؟ و هوای اطراف آن نیز اگر
تحـت تـأثیر نیروی جـاذبـه نبود ،چگونه گرداگرد آن دوام
می یافت؟ اگر این نیروی قوی نبود و باعث گردش هوا به

اما یک معنی سـوم نیز در این سـؤال نهفته است که چه کسی

در واقع نشــانههای خداوند در میان ماســت ،اما خوشــبخت

شـده است ،گفته میشود  :ضمر ،یضمر ،ضموراً ،خداوند در

« از تمام ادیان و مذهبها ,مسـلمان و غیرمسلمان محمد را تنها

کســی اســت که از آنها پند گیرد و بدبخت کســی اســت که

این آیه شـتر را وسـیلهای برای رسـیدن به مکه ،وصف نموده

مرد تأثیرگذار در تاریخ بشــریت دانســته و او را مســتحق این

خودســر و خودرأی اســت ،زیرا هرگاه فرمان خدا نزد مردم

اسـت .و سـبب خستگی شتر را نیز با این جمله «یاتین من کل

لقب میدانند».

کماهمیت و ســـبک شـــمرده شـــد ،ذات خداوند نیز مورد

فج عمیق» بیان نموده اسـت .یعنی طول سـفر بر شتر اثر کرده

نویســنده ,این بحث را از لحاظ علمی بررســی کرده و تحت

بیتوجهی و کمارزشــی قرار میگیرد ،که عاقبتی این چنین

اســت و ضــمیر فعل «یاتین» را به جمع شــترها باز گردانده تا

تأثیر دین و مذهب و شــهرت و غیره قرار نگرفته اســت بلکه

دارد :

حرکت در جهت حج را به همراه اربابش ،گرامی داشته باشد،

هدفش در کتاب فق معرفی کردن تأثیرگذارین شــخصــیت

{وَ لَنـُذِیقَنَّهُم مِنَ العـَذَابِ األدنی دُونَ العَذَابِ االکْبَرِ لَعَلَّهُم

آنگونه که در «والعادیات ضبحا» یعنی اسبهای شرکتکننده

در تاریخ میباشد.

یَرْجِعُونَ} (سجده )10 :

در جهاد ،بیان داشته است].

«ما قطعاً عذاب نزدیکتر (دنیا) را پیش از عذاب بزرگتر

[ -]1نگا  :لســانالعرب ،ماده کفَتَ و در «القاموس المحی »

به همین دلیل در این بحث ,از لحاظ علمی ,ســـیاســـی و

(آخرت) بدیشـان میچشـانیم ،شاید (از کفر و معاصی دست

ذیل ماده کفَتَ آمده اســت که [ :کَفَتَ یکفِتُ کفتاً  :یعنی

اجتماعی بزرگترین شـــخصـــیت تأثیرگذار را محمد (ص)

بکشند ،و به سوی خدا) برگردند».

جذب کرد ،در بر گرفت و شــامل خود کرد و کِفات  :یعنی

رهبری کرد.

{ظَهَرَ الفَسـادُ فی البَرِّ وَ البَحرِ بِما کَسَبَت أیدی النّاسِ لِیُذِیقَهُم

جـایی که اشـــیاء گردآمده اند که زمین نیز گردآورنده ما

به این معنا که هر انســانی که به پیغمبر اســالمی نگاهی علمی

بَعضَ الَّذی عَمِلوُا لَعَلَّهُم یَرْجِعوُنَ} (روم )40 :

انسانهاست].

بیاندازد ,به این نتیجه میرسـد که او بهترین اسوه برای پیروی

«(همیشـــه چنین بوده اســـت که) تباهی و خرابی در دریا و

[ -]1ابن کثیر در تفســـیر خود ،ج  ،1ص  170میفرماید :

میباشد.

خشــکی به خاطر کارهایی پدیدار گشــته اســت که مردمان

[خداوند میفرماید  :امئنْ جَعَلَ األرضَ قَراراً ،یعنی کیست که

انجام میدادهاند .بدین وسیله خدا سزای برخی از کارهایی را

زمین را قارهای آرام و ثابت ،بدون لرزه و تکان قرار داده و

همچنین این دلیلی است برای کسانی که اسالم و پیغمبر اسالم

که انســانها انجام میدهند بدیشــان میچشــاند تا اینکه آنان

ساکنانش را نمیلرزاند .که اگر اینگونه نبود ،زندگی بر روی

را تروریست تصور میکنند و ادعا میکنند که اسالم از جهل

(بیدار شوند و از دست یازیدن به معاصی) برگردند».

آن خوشــایند نبود .اما آن را به فضــل و رحمت خویش محل

و عنف و نادانی و گمراهی حمایت میکند ,همانا که آنها

آرامش و آســـایش و ثابت و بیحرکت قرار داده اســـت،

نظراتشان از شک و نادانی و سوءظن سرچشمه میگیرد.

پس از واقعه زلزله ترکیه ،یکی از رهبران ترک در مجلس

همـانگونـه که در آیه زیر می فرماید  :اهللُ الّذی جَعَلَ لَکُمُ

پیغمبر گرامی خود را بندة خدا و پیام آور رسالت خدا میداند

نمایندگان ترکیه درباره این زلزله ویرانگر داد ســخن گشــوده

األرضَ قَراراً وَ الس ـئماءَ بِناءاً( ،وَ جَعَلَ خِالَلَها اَنْهاراً) ،یعنی در

و اینکه او مثل ما یک انســان اســت و این بزرگترین دلیل بر

بود و می گفـت  :مـا بـا همپیمانی با یهود ،آزاد گذاشـــتن

زمین نهرهای گوارا و پاک که در میان خاک آن ،راه باز

صداقتش میباشد.

شـبکههای ماهوارهای مبتذل در انتشار سموم مهلک و مبارزه

کرده و جاری میشــود ،نهرهایی نه بزرگ و نه کوچک به

با حجاب از طریق ترویج بیحجابی ،به جنگ و مبارزه با خدا

سوی شرق و به سوی غرب به سوی شمال و به سوی جنوب،

چون هیچ انســانی در تاریخ وجود ندارد که با کتابی عظیم و

روی آوردیم ،اکنون نوبت خداســت که ما را مجازات کرده

برحســب مصــلحت و نیاز بندگان و ســرزمینهای مختلف که

رســـالتی پرمحتوا و افکـاری مبـدع بیاید و دولتی پایدار و

و به کیفر اعمالمان برساند.

در نقاط گوناگون زمین اســکانشــان داده اســت و برای آنان

ریشــهدار تأســیس کند و کارهای بزرگی انجام دهد ســپس

کالم آن شخص این بود و درست هم میگفت ،زیرا خداوند

روزی مورد نیازشان را حواله کرده است].

بگوید :اینها هیچ کدام از من نیست.

نسبت به ما مهربان است ،اما اگر خود ما در حق خویش رحیم
و مهربان نباشیم (و با جهل و خودسری و پیروی از شیطان راه
جهنم و گمراهی را در پیش گیریم) به ناچار او به معالجه ما
میپردازد و این حوادث را ســـبـب تذکر و یادآوری قرار
میدهد ،در حدیثی قدســی آمده اســت که « :اگر مردم توبه
کردند من دوســتدارشــان و اگر توبه نکنند ،طبیبشــان خواهم
بود و آنها را به مصایب و مشکالت مبتال میکنم تا از گناهان
و معایب پاک شــوند و هر نیکی آنها را ،ده برابر و بیشـــتر
پـاداش داده و در برابر بـدی هـای آنان جز به اندازه خود،
مجـازات نمی کنم و یـا اینکـه از آن درگذر می کنم ،زیرا
محبت و مهر من نســبت به بندگانم ،از محبت مادر ،نســبت به
فرزندش بیشتر است».

اسالم-قرآن و تفسیر
برگرفته شــده از کتاب :دایره المعارف اعجاز علمی در پرتو
قرآن و سنت

شـــایـد شـــما خواننده گرامی در مورد کتابی که یکی از
نویسندههای غربی با عنوان «رتبهبندی تأثیرگذارترین افراد در
تاریخ» شــنیده باشــید .چیزی که توجه مرا به خود جلب کرد
این بود که نویســنده از هر نوع تعریفی که باعث تأثر خواننده

پاورقی:

http://www.adherents.com/ad.0
h_influ.html

شود به دور بوده است.
این نویســنده با ســعی و تالش زیاد میخواســته که از این
موضـوع به دور باشد .بخصوص اینکه تصویر اسالم در غرب
بســیار بد جلوه داده شــده و این ممکن اســت باعث ضــرر
رساندن به اثرش باشد.
ولی در هر حال نمیتوانســت از حقیقت فرار کند و آن اینکه
محمد (ص) تأثیرگذارترین مرد در تاریخ بشریت است.
نویسنده کتاب  Michael H. Hartمیگوید:

تألیف  :دکتر محمد راتب نابلسی

«خواننده گرامی شــاید از اینکه من اســم محمد را در ابتدای

مترجمان  :محمد آزاد شافعی ،عبدالباس عیسى زاده

لیست این کتاب قرار دادم تعجب خواهی کرد ولی من دالیل
زیادی برای این کار دارم و آن اینکه محمد تنها مردی اســت

پاورقی:

که توانست در مرحلة دینی و دنیوی پیروز شود.

[ -]0قرطبی در تفســـیر خویش ،ج  ،01ص  11میفرماید :

تأثیر محمد پس از گذشـــت  04قرن همچنان بر قوت خود

[خداوند در این آیه آنهایی را که پیاده به حج میروند قبل از

باقیسـت و محمد تنها رهبر سـیاسـی اسـت که توانست دولتی

سوارهها ،ذکر کرده است ،زیرا خستگی آنان بیشتر است  ...و

قوی و پیروز بر مبنای دین و علم بنا سازد و به همین خاطر او

معنی کلمه «ضـامر» ،شتریست که در اثر خستگی سفر ،ناتوان

www.kaheel7.com/fa

لیاقت دارد که "تنها مرد تأثیر گذار در تاریخ بشریت باشد"».
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رتبهبندی تأثیرگذارترین افراد در تاریخ

عبد الدائم الکحیل

قصه های قرآن
زکریا علیه ارسالم
(وَزَکَرِیئا إِذْ نَادَى رَبئهُ رَبِّ لَا تَذَرنِی فَرْدًا وَأَنْتَ خَیرُ
الْوَارِثِینَ)[( ]0انبیاء.)81 :
ذکر وی در قرآن
نام زکریا در قرآن  8بار آمده است ،در سورههای
آل عمران ،مریم ،انعام و انبیاء .اما داســتان او به
صـورت مفصـل در سوره های آل عمران و مریم
آمده است .سورهی مریم از ابتدای سوره تا آیهی
 05اختصــاص به داســتان او دارد( .کهیعص ()0
ذِکْرُ رَحمَتِ رَبِّکَ عَبدَهُ زَکَرِیئا ( )1إِذْ نَادَى رَبئهُ
نِدَاءً خَفِیًّا)[( ]1مریم.)0-1 :
او به طور قطع از پیغمبران بنی اســرائیل و از نســل
ســـلیمان پســـر داود بوده و نســـبهاش به یعقوب
موسـوم به اسرائیل میرسد .زکریا جزو پیغمبرانی
است که ایمان به آنها به تفصیل واجب است.
نسب زکریا علیه السالم
تاریخ نویسـان نسب متصل و موثقی برای او ذکر
نکرده انــد ،امــا حــافظ ابن عســــاکر در کتــاب
تاریخش نســـبی طویلی برای او ذکر کرده که
مکوّن از  04پدر اســت و به ســلیمان میرســد که
آن را بصــورت موجز در اینجا میآوریم« :زکریا
پسـر دان بن مسلم پسر صدوق پسر حشبان ...تا به
رحبعام پسر سلیمان پسر داود» میرسد.
شــیخ عبدالوهاب نجار در کتاب قصــص األنبیاء
می گویــد :زکریــای دیگری غیر از پــدر یحیی
وجود داشـــته که داســـتان او در قرآن نیامده او
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زکریـای پســـر برخیا بوده اســـت و این زکریا
صـــاحـب یکی از کتابهای قانونی مورد اعتماد
نصـاری میباشـد .در زمان داریوس ،سه قرن قبل
از تولد مسـیح میزیسـته اسـت .او در فصـل سوم
کتابش از والیت عمر پســر خطاب و غلبهی او بر
بیتالمقدس که ســوار بر االغ وارد آن میشــود
سـخن به میان آورده اسـت .مسـیحیان این روایت
به ظهور مســیح تأویل میکنند ولی یهود او را به
مســـیـح مـنـتـظـر یعنی مســـیح دجــال تفســـیر
میکنند.]1[...

رسالت وی در چه زمانی بوده است؟

والدت یحیی پسر زکریا

کمی قبل از میالد حضرت مسیح ÷ خداوند متعال

رســالت زکریا علیه الســالم به ســوی بنی اســرائیل

حضـــرت زکریا را به عنوان پیغمبر در میان بنی

مقدمه و زمینهســاز ،قرب میالد ســید اکرم و نبی

اســرائیل برانگیخت او بنی اســرائیلیها را به ســوی

اعظم عیســی پســر مریم علیه وعلی نبینا الصــالة

خداوند دعوت کرد و از خشــم و عذاب خدا بیم

والســالم بود .معلوم اســت که حضــرت عیســی

داد .او در زمانی مبعوث گردید که فســق و فجور

آخرین پیغمبر بنی اسـرائیلی است ،لذا خداوند او

به شــدت رواج پیدا کرده منکرات و معاصــی به

را زیـر نـظر دو پیغمبر بزرگوار زکریــا و یحیی

صـورت فراوان رواج یافته بود و موج شدیدی از

مبعوث فرمود .ایشـــان او را از زمـان والدت تا

بی اخالقی و الابـالی گری و طغیان مادی بر بنی

جـوانـی زیر نظر داشـــتنــد و از وی نگهــداری

اسرائیلیها حاکم گشته بود .تا آنجا که خدا و روز

میکردند و رســالت آنان مقدمه و اعالم قرب و

آخرت را به کلی فراموش و پادشـاهان سـتمگر و

نزدیکی ظهور ملکوت آسمانها بود.

خونآشـــام در زمین فســـاد به راه میانداختند و

زکریـا قبل از مبعوث شـــدن به پیغمبری جهت

مرتکـب جرم و جنـایاتی میشـــدند که بدن از

نجات بنی اســرائیل از گمراهی و بدبختی یکی از

شـــدت آن به لرزه در می آمد .احترام انبیاء را

ربانین بزرگوار بود و در خدمتگذاری به خدمت

میشـکسـتند و قداست دین را بد میکردند ،دین

هیکـل شـــرکت داشـــت .بعد خداوند او را به

آنها چیزی بود که شـیطان از راه وسـوسـه بر قلب

پیغمبری برگزید و در میان بنی اســرائیل مبعوث

آنها القا میکرد .عبادتشـان برآوردن خواستههای

کرد .عمران پــدر مریم امــام و بزرگ و کــاهن

شیطانی نفس و تبعیت از هوا و هوس بود .بر انبیاء

اعظم ایشـــان بود .چون عمران فوت کرد زکریا

و صالحان مسل گشته و خون آنها را میریختند.

مســـئولیت کفالت مریم را بعهده گرفت .زکریا

مجرمترین این حکام (هیرودس) حاکم فلســطین

شـــوهر خالهی مریم بود .در هنگام نگهداری و

بود که دستور قتل یحیی را صادر کرد و سرِ او را

محافظت از مریم امور بســیار عجیب و غریب از

در حالی که خون از آن میچکید روی طبقی به

او میدید .قرآن کریم گوشـــهای از آن برای ما

نزدش آوردند و این عمل را در راســـتای جلب

نقل میکند( :فَتَقَبئلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَس ـَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا

رضـایت و برآوردن معشوقهاش انجام داد چنانکه

حَســـَنـًا وَکَفَّلَهـَا زَکَرِیـئا کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیهَا زَکَرِیئا

توضیح خواهیم داد.

الْمِحرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَکِ

حضـرت زکریا از حکام جبار و طاغوت صفت و

هَذَا قَالَت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشــَاءُ

قوم بنی اســرائیل رنجهای فراوان دید و شــداید و

بِغَیرِ حِسَابٍ )[( ]5آل عمران.)17 :

سختیهای فراوان از ناحیهی آنان بر او فرود آمد

چون زکریا در معبد بر او وارد میشـــد طعام و

که طاقت فرســا بود و بر اثر آن موهای ســرش

روزیهایی نزد او مییافت که در شهر معمول نبود

سفید گشت ،ترسید بعد از مرگ او بنی اسرائیلیان

و نزد ســایر مردم وجود نداشــت .خداوند او را

در گرداب کفر و گمراهی هالک شوند ،این بود

بوســیله کرامتهای متعدده اکرام مینهاد که برای

که در زمان پیری از خداوند درخواســـت کرد

زکریــا جــای تعجــب بود و بــا کمــال تعجــب

پســـری بـه او عطا کند تا در امر تبلیغ امانت و

میپرســید (أَنَّى لَکِ هَذَا) مریم جواب میداد از

رســالت خلیفهی او باشــد و در تحمل این آالم و

سوی خدا.

شداید تنها نماند .خداوند میفرماید:

چون سـن زکریا باال رفت و موهایش سفید شد و

(وَزَکَرِیئا إِذْ نَادَى رَبئهُ رَبِّ لَا تَذَرنِی فَرْدًا وَأَنْتَ خَیرُ

از فرط پیری سـسـت و ناتوان شـده بود همسرش

الْوَارِثِینَ ( )81ف ـَاســـتَجَبن ـَا ل ـَهُ وَوَهَبن ـَا ل ـَهُ یَحیَى

عقیم و نـازا بود لیکن چون کرامات خدا برای

وَأَصـــلَحنـَا لـَهُ زَوجَهُ إِنَّهُم کَانُوا یُســـَارِعُونَ فِی

مریم را دید در مورد فضــل و رحمت خداوند به

الْخَیرَاتِ وَیَدعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَکَانُوا لَنَا خَاشــِعِینَ

طمع افتاد و از او طلبید فرزندی متقی به وی عطا

)[( ]4انبیاء.)81-11 :

کنــد کــه وارث نبوت و هــدایــت او برای بنی

اسـرائیل و از جملهی بندگان صالح باشد (هُنَالِکَ

پیش آمد و در زمان حیات پدر متقی و باوقارش

از جـانـب خویش بـه من عطـا فرمـا بیگمان تو

دَعَا زَکَرِیئا رَبئهُ قَالَ رَبِّ هَب لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیئةً

(زکریا) یحیی قربانی اهواء اهل ضــاللت شــد و

شنوندهی دعایی.

طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ )[( ]1آل عمران.)18 :

حکام ســتمکار او را به قتل رســـاندند و چنانکه

[ )]7کاف .ها .یا .عین .صــاد( *.این) یادی اســت

عمر زکریا در زمان دعای طلب فرزند 11 ،سال و

برخی از تاریخ نویسـان گفتهاند :پدرش نیز کشته

از مرحمت پروردگارت نســـبت به بنده ی خود

ســن همســرش  18ســال بود .طلب و دعای زکریا

شـد و بوسیلهی اره از طوق سر تا نوک پا شکافته

زکریا* در آن هنگام که پروردگارش را پنهانی

تنها ناشــی از محبت فرزند نبود بلکه عالوه بر آن

شــد و در راه جلب رضــایت خدایش به درجهی

جـدا کرده گفت :پروردگارا اســـتخوانهای من

آرزو داشــت خداوند فرزندی به او عطا کند که

رفیع شهادت رسید صلوات اهلل علیه وسالمه.

سـسـتی گرفته اسـت و شعلههای پیری سر مرا فرا
گرفته اســـت ،پروردگارا من هرگز در دعاهایی

جانشـــین او در میان قوم بنی اســـرائیل باشـــد و
مشـــکالت دعوت را بجای پدرش تحمل نماید.

IslamQT.Com

کــه کـرده ام مـحروم و نــاامیــد برنگشـــتــه ام*

چون میترســید بعد از وفات او قوم بنی اســرائیل

اسالم-قرآن و تفسیر

(پروردگارا) من از بســتگانم بعد از خود بیمناکم

در دست افراد جاهل و فاسد گرفتار شوند و آنان

مرجع :کتاب پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم،

و همســرم نیز او اول نازا بوده اســت پس از فضــل

رهبری ایشــان را بعهده بگیرند .یا کســانی بر آنها

تألیف شــیخ محمد علی صــابونی ،مترجم :محمد

خویش جانشــینی را به من ببخش* از من و از آل

مسـل شوند که برای شعایر دینی احترام و تعظیم

مالزاده.

یعقوب ارث ببرد و او را پروردگارا مورد رضایت
گردان* ای زکریا ما تو را به پسری مژده میدهیم

قـائل نباشـــند ،در نتیجه طوری عمل نمایند که
خفی از خداوند درخواســـت کرد فرزندی به او

[ )]0و زکریا را (یاد کن) بدانگاه که پروردگار

او نکردهایم (زکریـا) گفـت :پروردگارا چگونه

عطـا کند که متقی و پرهیزکار باشـــد .خداوند

خود را به فریاد خواند و (گفت) :پروردگارا مرا

مرا پسـری خواهد بود با اینکه همسرم نازا است و

دعای او را مســتجاب فرمود و فرزندی پرهیزکار

تنها مگذار تو بهترین وارثانی.

من نیز به غایت پیری رســیدهام و افتاده و فرتوت

به نام یحیی از همســـری عقیم ،به وی بخشـــید،

[ )]1کاف .ها .یا .عین .صــاد( *.این) یادی اســت

شــدهام* فرمود :همین گونه اســت پروردگار تو

همســـری کـه در زمـان جوانی فرزنـدی به دنیا

در هر جهت پروردگارت نســبت به بندهی خود

گفته اســت :این کار برای من تو را که قبالً هیچ

نیاورده بود اما دســت تقدیر خداوند امور عجیب

زکریا* در آن هنگام که پروردگارش را پنهانی

نبودی هستی بخشیدهام آسان است.

و غریب ببار می آورد و خوارق می آفریند و به

ندا داد.

ندای مضـــطر پاســـخ مثبت می دهد .این آیات

[ )]1قصص األنبیاء ص .118

سورهی مریم را تالوت کن.

[ )]4و زکریا را (یاد کن) بدانگاه که پروردگار

(کهیعص ( )0ذِکْرُ رَحمَتِ رَبِّکَ عَبدَهُ زَکَرِیئا ()1

خود را به فریاد خواند و (گفت) :پروردگارا مرا

إِذْ نَادَى رَبئهُ نِدَاءً خَفِیًّا ( )1قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ

تنهـا مگـذار تو بهترین وارثانی* ما دعای او را

مِنِّی وَاش ـْتَعَلَ الرَّأْسُ ش ـَیبًا وَلَم أَکُنْ بِدُعَائِکَ رَبِّ

برآورده ساختیم و یحیی را بدو بخشیدیم و همسر

شــَقِیًّا ( )4وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِی وَکَانَتِ

او را برایش بایسـته کردیم آنان در انجام کارهای

امرَأَتِی عَاقِرًا فَهَب لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا ( )5یَرِثُنِی

نیک بر یکدیگر ســـرعت میگرفتند و در حالی

وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعقُوبَ وَاجعَلْهُ رَبِّ رَضـ ـِیًّا ( )1یَا

که چیزی میخواسـتند یا از چیزی میترسیدند ما

زَکَرِیئا إِنَّا نُبَشــِّرُکَ بِغُلَامٍ اســمُهُ یَحیَى لَم نَجعَلْ لَهُ

را به فریاد میخواندند و همواره خاشــع و خاضــع

مِنْ قَبلُ ســـَمِیًّا ( )7قَالَ رَبِّ أَنَّى یَکُونُ لِی غُلَام

میبودند.

وَکَانَتِ امرَأَتِی عَاقِرًا وَقَد بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا ()8

[ )]5خداوند او (مریم) را به طرز نیکویی پذیرفت

قَالَ کَذَلِکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلَیئ هَیِّنٌ وَقَد خَلَقْتُکَ

و به طرز شـــایســـتهای او را رویانید و زکریا را

مِنْ قَبلُ وَلَم تَکُ شَیئًا )[( ]7مریم.)0-1 :

ســـرپرســـت او کرد هر زمـان کـه زکریا وارد

حضـــرت زکریـا صـــاحب این فرزند نیکوکار

عبادتگاه او میشــد غذایی را در پیش او میدید

گردید که خداوند در زمان پیری به وی بخشــیده

(بــاری) بــه مریم گفــت :این از کجــا برای تو

بود .آن هم از همســر پیرش «اشــیاع دختر عمران»

میآید؟ گفت :از ســوی خدا میآید خداوند هر

خواهر مریم بنت عمران ،مولود تازه به دنیا آمده

کس که بخواهد بیحســـاب و بیشـــمار روزی

در کنار حمایت پدرش از زندگی بســـیار لذت

میرساند.

بخش برخوردار بود تا اینکه فتنهی بزرگ برایش

[ )]1بـدان گاه (زکریا) پروردگار خویش را به
فریاد خواند گفت :پروردگارا! فرزند شــایســتهای
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موافق شـرع خدا نباشد این بود که با صدای نرم و

پاورقی:

که نام او یحیی است و پیش از این کسی را همنام

آشنایی با علم حدیث
احادیث مشهورى که ضعیف هستند ()94

آفریدم به لرزه درآمد پس بر آن نوشــتم (ال إله إال اهلل محمد

علم رجال الحدیث()0

رسول اهلل) آرام شد».

علمی اسـت که به شـناسـایی و شناخت احوال راویان حدیث

این حدیث جعلی است.

می پردازد ،و از تحقق شـرای راوی یعنی (اسالم و عدالت و
عقل و حافظه) در تک تک راویان حدیث بحث میکند .پس

« -151سـَافِرُوا تَصـِحُّوا وتَغْننُوا» "سـلسلة األحادیث الضعیفة"

علل ارحدیث

« -151به سـفر بپردازید تا تندرســت شـوید و غنیمت بدســت

با تعبیری سـاده ،میتوان علل الحدیث را غدّههای سـرطانی و

(شماره .)155
آرید».
لفظ دیگر آن نیز ضــعیف اســت ،یعنی « :ســَافِرُوا تَصــِحُّوا،
وَاغْزُوا تَستَغْنُوا».

غیر سرطانی موجود در حدیث نامید .و این به معنای نوعی از
بیماری اســت که در اثر یک ســری عالئم ظاهری ،احتمال
وجود غدّه داده میشــود و پس از تحقیق و بررســی و انجام

این علم از اهمیت زیادی برخوردار اســت چنانکه گفته می
شـود که سـهم آن در خدمت رسـانی به علم الحدیث ،نصف
می باشـد .چرا که می دانیم حدیث شـامل دو قسـمت سـند و
متن اسـت ،و سند از سلسله راویانی که حدیث را برای ما نقل
می کنند تشکیل شده است ،و علم رجال به معرفی و شناخت
این راویان می پردازد.
علما تصــنیفات مختلفی را در این علم داشــته اند ،از جمله در

«سـفر کنید تا صحت و سالمتی بدست آرید ،و جهاد کنید تا

آزمونهای ( )TESTSموردنیاز ،وجود و نوع آنها (کشنده

مورد اسماء صحابه و یا ثقات (راویان مورد اعتماد) و ضعفا و

غنیمت یابید».

یا غیرکشنده) مسلم میشود.

جاعالن حدیث و غیره ..و اولین کســی که به اشــتغال در این

همانطوری که بیماریهای جسمانی ما ،انواع مختلفی دارند؛

علم و تصـنیف کتاب در آن شـناخته می شود؛ امام محمد بن

« -157مَنْ حَوئلَ خَاتَمَهُ أَو عِمَامَتَهُ أَو عَلَّقَ خَیطًا فِی إِصـ ـبَعِهِ

از بیماریهای عادی گرفته (از قبیل سـرماخوردگی ،سردرد،

اســـمـاعیل بخاری اســـت که کتاب «الکُنی» را به نگارش

لِیُذَکِّرَهُ حَاجَتَهُ فَقَد أَشــْرَکَ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ یُذَکِّرُ الْحَاجَاتِ»

چرک گلو و  ...که تشــخیص آنها به خاطر شــیوع و عالئم

"سلسلة األحادیث الضعیفة" (شماره .)117

درآورد .همچنین ابن سعد (متوفی  )111کتاب خود با عنوان

مشــخص ظاهری چندان مشــکل نیســت)؛ تا بیماریهایی که

«الطبقات الکبری» به نگارش درآورد که مشــتمل بر  05جلد

« -157هرکس انگشــتری یا دســتارش را کج کند ،و یا تکه

تشـــخیص آن هـا بـه مهارت پزشـــک برمی گردد (از قبیل

می باشــد .در قرن پنجم هجری امام ابن عبدالبر (متوفی )411

نخی را دور انگشـــتش بپیچـد تـا با این طریق حاجتش را

غدّههایی که با چشـم دیده نمیشـوند و با توجه به عالئمی از

کتاب «اإلســتیعاب فی معرفة األصــحاب» را تصــنیف کرد ،و

یادآوری کند ،براســتی برای خدا شــرک ورزیده اســت ،چرا

بیماری و حدسـیّات پزشکی و باألخره تحقیق و آزمایشهای

امام ابن االثیر در قرن هفتم (متوفی  )111کتاب مهم خود را با

که خداست که حاجات را به یاد می آورد».

بیشتر ،وجود آنها مسـلّم میشــود)؛ مرضها و بیماریهایی

عنوان «اُسـد الغابة فی أسماء الصحابة» را تصنیف کرد ،اما وی

این حدیث جعلی است.

که به یک حدیث و روایت رو میکنند نیز دو نوعند؛ قسمتی

در این کتــاب افرادی را داخــل نمود کــه جزو صـــحــابی

از این بیماریها به سـادگی قابل تشـخیص اند و قسمتی دیگر

نبودند )1(.و حافظ ابن حجر نیز کتاب «اإلصـــابة فی تمییز

با سادگی قابل تشخیص نیستند که از طریق علل الحدیث این

الصـــحابة» را به نگارش درآورد که از جمله مهمترین و پر

(شماره .)111

عاملهای ضــعف تشــخیص داده میشــوند (از این به بعد،

ثمرترین کتابها در شناخت اسماء صحابه می باشد و شاگردش

« -158براستی که انسان عالم (با کهولت سن) خرفت نخواهد

بیماریها و امراض یک حدیث را عاملهای ضعف مینامیم).

جالل الدین ســیوطی آن کتاب را مختصــر نمود و آنرا «عین

شد».

در کتب مصـطلحالحدیث مواردی از علل الحدیث ذکر شده

االصابة» نام گذاشت.

لفظ مشـابهی وارد شده با این متن « :ال یخرف قارئ القرآن».

است .اساتید ،بیان این موارد را دلیل بر تحدید و محدود بودن

عدهای در تألیفات خود فق «ضعفاء» و افراد بدنام را شناسایی

یعنی « :براســـتی که قاری قرآن (با کهولت ســـن) خرفت

ضــعفها به این موارد ندانســتهاند و همین نیز بشــارتی اس ـت

کردهاند ،تا مردم از قبول احادیث روایت شــده ی آنان پرهیز

نخواهد شد».

برای پویندگان این دانش ،که در راســـتای پویای آن گام

کننـد ،مـاننـد یحییبن معین (متوفی  )111و علیبن مدینی

هر دو لفظ  ،جعل شده هستند.

بردارند تا با تحقیق بیشتر بابهای تازهای را بر این دانش

(متوفی  )114و محمدبن اســماعیل بخاری (متوفی  )151در

« -158إن العالم ال یخرف» "ســلســلة األحادیث الضــعیفة"
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بیافزایند.

کتاب «الضـــعفاء الکبیر» و نســـائی (متوفی  )111در کتاب

 « -151العِلمُ خَزائنُ ومَفتاحُها السـُّؤالُ ،فَاســألُوا یَرْحَمُکُمُ اللّه،

خالف نظر کســانی که معتقدند دیگر ضــرورتی به ادامهی

«الکامل فی ضعفاء الرجال».

فإنّهُ یُؤجَرُ أربَعةٌ الســائلُ والمُعلمُ ،والمُســتَمِعُ والُمجیبُّ لَهُم»

مسیر پویایی در زمینهی علم حدیث وجود ندارد و آن را یک

"سلسلة األحادیث الضعیفة" (شماره .)178

وعدهای در تألیفات خود فق به شــناســایی افراد مورد وثوق

علم کامل شــده میدانند و نظرهای علمای قدیم را در تعیین

پرداختـه انـد و تحـت عنوان «الثقـات» کتاب هایی را تألیف

« -151علم گنجینه است و کلید آن سوال کردن است ،پس،

رتبـه ی احـادیـث بر خود حجـت می داننـد وجود امکانات

نمودهاند ،تا مردم با اطمینان خاطر ،احادیث روایت شــده ی

ای که خداوند شـما را مورد رحمت خویش قرار دهد ،سوال

عصـری و در اختیار بودن انواع مراجع علمای سـلف و وجود

آنان را قبول کنند؛ مانند ابوالحســـن احمدبن عبداهلل عجلی

بپرســید ،که با آن چهار نفر پاداش داده می شــوند  :ســوال

امکانات و خدمات کامپیوتری در تسریع بخشیدن به تحقیق و

(متوفی  )110و ابوالعرب محمدبن احمد تمیمی (متوفی )111

کننده ،تعلیم دهنده ،شنونده و پاسخ دهنده آنها».

وجود میراث گرانبهای به جا مانده از علما و محققین حدیث

و احمدبن حبان بستی (متوفی  )154در کتابهای «الثقات» و

این حدیث جعلی است.

 ...به نوعی بر محقّقان دانش حدیثشــناســی در عصــر جدید

«مشــاهیر علماء االمصــار» و عمربن احمدبن شــاهین (متوفی

حجّتی اســت تا به بازنگری مجدد در نقد و بررســی احادیث

 )185و در قرن نهم زین الدین قاســـم حنفی (متوفی )871

 « -111أوحى اهلل إلى عیسى علیه السالم یا عیسى آمن بمحمد

بپردازند و بر این مبنا ،از نو موارد اتّفاق و افتراق در مورد هر

کتابهایی در بیان «ثقات» نوشتند.

وأمر من أدرکه من أمتک أن یؤمنوا به ،فلوال محمد ما خلقت

حدیثی بررســـی شـــود و مخالفهها تحلیل شـــوند و علل و

و برخی از رجـالیون تنها به بررســـی رجال برخی از کتب

آدم ،ولوال محمد ما خلقت الجنة وال النار ،ولقد خلقت العرش

عاملهای ضعف و موارد صحت هر حدیثی باز شناخته شوند

حدیث پرداختهاند و در این زمینه بررسی رجال راوی صحیح

على الماء فاضــطرب فکتبت علیه :ال إله إال اهلل محمد رســول

و برای هر حدیثی یک پرونده تشــکیل شــود ،پروندهای که

بخاری و صـحیح مسـلم از رجال بقیة کتب چشمگیرتر است،

شامل تمامی آثار بجا مانده از سلف نیز باشد.

از جمله کتاب« :التعدیل و التجریح لمن روی عنه البخاری فی

اهلل ،فسکن» "سلسلة األحادیث الضعیفة" (شماره .)181
« -111خداوند به عیســـی علیه الســـالم وحی کرد که  :ای

الصحیح» تألیف سلیمانبن خلف ماجی (متوفی  )474و کتاب

عیســی! به محمد ایمان آور و به کســانی از امتت که او را

«رجال صــحیح مســلم» تألیف احمد بن علی (متوفی  )418و

درک می کنند امر کن به او ایمان آورند ،چرا که اگر بخاطر

کتاب «رجال البخاری و مسلم» تألیف دارقطنی (متوفی )185

محمد نمی بود آدم را خلق نمی کردم ،و اگر محمد نبود
بهشت و جهنم را خلق نمی کردم ،وقتی عرش را بر روی آب

شاخه های مختلف علوم ارحدیث()۰

و کتاب الجمع بین رجال الصحیحین» تألیف ابونصر کالباذی
(متوفی  )118و کتـاب دیگر بـاز بـه نام «الجمع بین رجال
الصــحیحین» تألیف محمدبن طاهر مقدســی (متوفی  )517و

همچنین حاکم نیشــابوری (متوفی  )414و هبةاهلل بن حســن

بن زید بن جدعان عن سعید بن المسیب عن سلمان قال :خطبنا

این حدیث ضعیف است ،چنانکه از علمای هیئت دائمی افتاء

اللکالی ،هر یک کتابی را در بررســی رجال بخاری و مس ـلم

رسـول اهلل صـلى اهلل علیه وسـلم فی آخر یوم من شعبان فقال:

در خصـوص صـحت یا ضعف این حدیث استفتاء می شود و

نوشتهاند.

«أیها الناس ،قد أظلکم شـهر عظیم ،شهر مبارک ،شهر فیه لیلة

آنها می گویند« :در سـند این حدیث شخصی به نام "على بن

در بررسی رجال کتابهای حدیث دیگر نیز کتابهای نوشته

خیر من ألف شـهر ،جعل اهلل صـیامه فریضة ،وقیام لیله تطوعاً،

زیـد بن جدعان" وجود دارد که به دلیل بدی حافظه اش،

شـــده انـد از جملـه کتـاب «التعریف برجال الموطأ» تألیف

من تقرب فیه بخصــلة من الخیر کان کمن أدى فریضــة فیما

راوی ضـعیفی اسـت .همچنین در سـند آن شخص دیگری به

محمدبن یحیی (متوفی  )401و کتاب «تسمیة شیوخ ابیداود»

سـواه ،ومن أدى فیه فریضة کان کمن أدى سبعین فریضة فیما

نام "یوســـف بن زیاد البصـــری" وجود دارد که او منکر

تألیف حســـینبن محمد (متوفی  )418و کتاب «الکمال فی

سـواه ،وهو شـهر الصـبر ،والصـبر ثوابه الجنة ،وشهر المواساة،

الحدیث است ،و باز شخص دیگری به نام "همام بن یحیى بن

معرفـة الرجال» تألیف عبدالغنی مقدســـی (متوفی  )111که

وشــهر یزداد فیه رزق المؤمن ،من فطر فیه صــائماً کان مغفرة

دینار العودی" در ســـند آن وجود دارد که حافظ ابن حجر

مشــتمل بر رجال صــحاح ســته اســت و در اوایل قرن هشــتم

لذنوبه ،وعتق رقبته من النار ،وکان له مثل أجره من غیر أن

(رحمه اهلل) در کتاب "التقریب" در مورد وی گفته است :فرد

یوسف زکی مزی (م ـ  )741با تألیف کتاب «تهذیب الکمال»

ینتقص من أجره شـیء .قالوا  :لیس کلنا نجد ما یفطر الصـائم،

ثقه ای است ولی گاهی دچار وهم و اشتباه می شود.

بـه تکمیل آن کتاب اقدام نمود ،ســـپس هر یک از ذهبی

فقال :یعطی اهلل هذا الثواب من فطر صــائماً على تمرة أو شـربة

با وجود این :حدیث با این سند جزو احادیث دروغین نیست،

(مـتـوفـی  )748و ابـن حـجـر عســـقالنی (متوفی  )851در

ماء أو مذقة لبن ،وهو شهر أوله رحمة  ،وأوسطه مغفرة ،وآخره

اما حدیث ضـعیفی اسـت ،و البته فضـایل رمضـان بسیارند که

کتـاب هـای تحـت عنوان « تهذیب التهذیب» به تلخیص و

عتق من النار ،من خفف عن مملوکه غفر اهلل له ،وأعتقه من

توس احادیث صحیح دیگر ثابت شده اند».

ویرایش کتاب مزی پرداختند.

النار ،فاســتکثروا فیه من أربع خصــال :خصــلتین ترض ـون بهما

وباهلل التوفیق  ،وصلى اهلل على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم"

ربکم  ،وخصــلتین ال غنى بکم عنهما :فأما الخصــلتان اللتان

شـیخ عبد العزیز بن عبد اهلل بن باز  ...شــیخ عبد الرزاق عفیفی

پاورقی:

ترضـون بهما ربکم :فشهادة أن ال إله إال اهلل ،وتستغفرونه ،وأما

 ...شــیخ عبد اهلل بن غدیان  ...شــیخ عبد اهلل بن قعود " .فتاوى

)0نگاه کنید به :تاریخ حدیث و ضـب و ثبت احادیث؛ اسـتاد

اللتان ال غنى بکم عنهما  :فتســألون اهلل الجنة ،وتعوذون به من

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء" (.)81 -84/01

عبداهلل احمدیان ،ص  ،051لمحات فی أصول الحدیث؛ دکتر

النار ،ومن أشـبع فیه صـائماً سقاه اهلل من حوضی شربةً ال یظمأ

همچنین عالمـه ناصـــرالدین البانی (رحمه اهلل) در کتاب "

محمد ادیب صالح ،ص .75

حتى یدخل الجنة».

الســلســلة الضــعیفة و الموضــوعة " به شــماره ( )870حدیث

)1یعنی مؤلف در چندین مورد ،غیر صــحابیها را صــحابی

یعنی :سـعید ابن مسـیب از سـلمان (رضی اهلل عنه) روایت می

ســلمان را منکر دانســته اســت ،ســپس می گوید« :ســند این

شـــمرده اســـت ولی امام ذهبی در کتاب «التحریر» آنان را

کند که او گفت :رســول خدا (صــلی اهلل علیه وســلم) در روز

حدیث به خاطر وجود علی بن زید بن جدعان ضـعیف است.

مشخص کرده و این نقص را هم برطرف نموده است.

آخر ماه شعبان برای ما خطبه ای ایراد فرمودند و گفتند « :ای

همانگونه که امام احمد و دیگران وی را ضعیف دانسته اند ،و

مردم ،ماه بزرگی بر شــما وارد خواهد شــد ،که ماه مبارکی

امام ابن خزیمه ســبب ضــعف وی را بیان کرده و گفته اسـت:

است ،و در آن شبی هست که از هزار ماه بهتر است ،خداوند

"به دلیل ســوء حفظش قابل احتجاج نیســت" و برای همین

در بیان فضایل ماه مبارک رمضان و روزه

متعال روزه این ماه را فرض کرده اســت ،و قیام شــب آن را

اســت که وقتی ابن خزیمه این حدیث را روایت می کند در

ســنت و مســتحب قرار داده ،هرکســی که در این ماه با عمل

ابتدا می گوید« :اگر خبر صـحیح باشـد» " .السلسلة الضعیفة و

وارد شده اند

بعضـی از احادیث ضعیف و صحیحی که

الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی رسول اهلل و علی

نیکی به خدا تقرب جوید به مانند آنســـت که در غیر ماه

الموضوعة " (.)111 / 1

رمضـان فریضـه ای انجام داده باشـد ،و هرکس در آن فریضه

همچنین ابن أبی حـاتم در کتـاب " العلل " ( )141 / 0از

ای انجام دهد به مانند آنست که هفتاد فرض را در غیر رمضان

پدرش نقل کرده که گفته است« :حدیث منکر است».

در مورد فضایل ماه مبارک رمضان احادیث زیادی وارد شده

بهشـت اسـت ،و ماه همدردی و غمخواری است .ماهی است

 -1از سالم بن سوار از مسلمه بن صلت از زهری از ابی سلمه

اســت که البته همه آنها صــحیح نیســتند و حتی بعضــی از آن

که در آن رزق مومن زیاد می گردد ،هرکسـی که در این ماه

از ابوهریره (رضی اهلل عنه) روایت شده است که گفت :رسول

احادیث دروغ و ساختگی هستند.

روزه داری را افطار دهد این عمل موجب آمرزش گناهانش

خدا (صلی اهلل علیه وسلم) فرمودند« :أول شهر رمضان رحمة،

از این رو هر مسلمانی باید مراقب باشد که احادیث را بشناسد

می شود ،و از آتش جهنم رهایی می یابد ،و همانند اجر روزه

وأوسطه مغفرة ،وأخره عتق من النار».

و قبل از بیان آن از صــحت حدیث اطمینان حاصــل کندز

دار نصـیب وی می شود بدون آنکه چیزی از ثواب او (روزه

یعنی« :اول ماه رمضان رحمت ،و وس آن مغفرت و آخرش

خصوصا خطبا و دعوتگران که باید نسبت به این قضیه حساس

دار) کاسته شود».

هم رهایی از آتش جهنم است».

تر باشـــند تا مبادا اذهان مخاطبان خود را به خاطر احادیث

صــحابه گفتند :همه ما توان افطار دادن روزه دار را نداریم.

این حدیث راعقیلی در کتاب "الضـــعفاء" ( )071و خطیب

ضــعیف یا دروغین منحرف کنند و به جای آنکه داعی خیر

فرمودند « :خداوند متعال این ثواب را برای کســی که روزه

بغدادی در کتاب "الموضـح " ( )77 /و ابن عساکر در تاریخ

باشند دعوتگر به سوی انحراف باشند!

داری را با یک خرما یا یک جرعه آب یا شیر افطار دهد نیز،

( )0 / 511 / 8خود روایت کرده اند.

ما در اینجا به حول و قوه الهی چندین حدیث ضـــعیف و

می دهد و ماه رمضان ماهی است که اول آن رحمت ،و وس

ولی این حدیث نیز ،ضــعیف اســت .چنانکه عالمه البانی در "

صحیح را در مورد فضایل ماه رمضان ذکر می کنیم ،و ابتدا با

آن مغفرت ،و آخرش رهایی از آتش جهنم است .هرکس که

السـلسـلة الضـعیفة و الموضوعة " به شماره ( )0511حدیث را

احادیث ضـعیف شروع می کنیم تا خوانندگان گرامی ابتدا با

بر غالم و کنیز خود آســان بگیرد خدای متعال وی را مغفرت

منکر دانسته و می گوید« :ابن عدی گفته :سالم بن سلیمان بن

این احادیث ناصـحیح آشـنایی یابند و آنگاه پس از ذکر چند

کرده و از آتش جهنم آزادش می کند .پس در این ماه باید

سـوار نزد من منکر الحدیث است ،و مسلمه نیز راوی معروفی

حدیث ضــعیف مشــهور ،به ذکر احادیث صــحیح در باب

چهـار خصـــلت را زیاد انجام داد؛ دو خصـــلت که با آن

نیســـت و ذهبی نیز همین را گفته اســـت .ابوحاتم در مورد

فضایل رمضان و روزه خواهیم پردخت.

پروردگارتان را خشـنود کنید ،و دو خصلت دیگر که شما از

"مسـلمه" گفته اسـت :او متروک الحدیث اسـت» ".السـلسلة

آن بی نیاز نیســتید :دو عملی که توســ آن خدای خود را

الضعیفة و الموضوعة " .71 / 4

الف) چندین حدیث ضـــعیف یا موضـــوع در بیان فضـــایل

راضــی می کنید :شــهادت دادن به ال اله اال اهلل ،و اســتفغار و

رمضان:

طلب آمرزش از اوســت .دو عمل دیگری که از آن بی نیاز

 -1بیهقی از عبداهلل بن أبی أوفى (رضـــی اهلل عنه) از پیامبر

 -0حدیث مشــهور ســلمان را که ابن خزیمه در صــحیح خود

نخواهید شد :از خدای متعال بهشت را طلب کنید ،و از آتش

(صــلی اهلل علیه وســلم) روایت کرده که فرمود« :نوم الصــائم

روایت کرده و گفته اسـت  :بابی در مورد فضـائل ماه رمضان

جهنم به او پناه ببرید و هرکس در این ماه روزه داری را ســیر

عبادة ،وصــمته تســبیح ،ودعاؤه مســتجاب ،وعمله مضــاعف».

اگر خبر صـحیح باشـد! سپس می گوید :حدثنا على بن حجر

کند خدای متعال وی را از حوضــی ســیراب می گرداند که

بیهقی در "شعب اإلیمان" (.)0417/1

السـعدی حدثنا یوسف بن زیاد حدثنا همام بن یحیى عن علی

دیگر هیچ گاه تشنه نمی شود تا آنکه داخل بهشت گردد».
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آله و اصحابه الی یوم الدین و اما بعد :

انجام داده باشــد .رمضــان ماه صــبر اســت و ثواب صــبر نیز،

 -7باز از ابوسـعید خدری (رضـی اهلل عنه) روایت شـده است

السالم ،والصوت الثانی صوت الشیطان ،فالصوت فی رمضان،

یعنی :خواب روزه دار عبادت است ،و سکوتش تسبیح است،
و دعایش مستجاب ،و (اجر) کارش بیشتر است».

که پیامبر (صـلی اهلل علیه وسـلم) فرمودند « :شهر رمضان شهر

والمعمعة فی شــوال ،وتمییز القبائل فی ذی القعدة ،ویغار على

خود بیهقی اسـناد این حدیث را ضـعیف دانسته و گفته است:

أمتی ترمض فیه ذنوبهم ،فإذا صامه عبد مسلم ولم یکذب ولم

الحاج فی ذی الحجة ،والمحرم وما المحرم؟ أوله بالء على

«معروف بن حسـان (یکی از راویان حدیث) ضعیف است ،و

یغتـب وفطره طیـب ،خرج من ذنوبـه کما تخرج الحیة من

أمـتـی ،وآخره فرج ألمتی  .»..طبرانی در "المعجم الکبیر"

سلیمان بن عمرو نخعی (دیگر راوی حدیث) نیز از او ضعیف

سلخها».

( )111/08و ابن ابی عاصم در " اآلحاد من المثانی " (.)041/5

تر است».

یعنی :ماه رمضــان ماه امت من اســت که گناهانشــان را در آن

یعنی« :در (آخر الزمان) در ماه رمضان صوتی می آید ،گفتند:

هـمـچـنین حــافظ عراقی گفتــه« :ســـلیمــان نخعی یکی از

می ســوزاند ،هرگاه بنده مســلمان در آن ماه روزه گرفت و

ای رسول خدا ،در اول رمضان یا در وس یا آخر آن؟ فرمود:

دروغگویان است»" .تخریج إحیاء علوم الدین" (.)101/0

دروغ نگفت و غیبت نکرد و به خوبی (و با حالل) افطار کند،

هیچکدام ،بلکه در نصـف رمضان می آید؛ یعنی ،هرگاه شب

همچنین امام مناوی در "فیض القدیر" ( )1111آن را ضعیف

همـانگونـه کـه مار از پوســـتش بیرون می آید (او نیز) از

نصــف (رمضــان) برابر شــب جمعه شــود صــوتی از آســمان

دانسته است.

گناهانش بیرون می آید».

سرداده می شود که به خاطر شدت صدای آن هفتاد هزار نفر

همچنین عالمه البانی (رحمه اهلل) در کتاب " السلسلة الضعیفة

عالمه البانی (رحمه اهلل) در "السـلسلة الضعیفة" ( )5411گفته:

بیهوش می شـــوند ،و هفتاد هزار نفر الل ،و هفتاد هزار نفر

و الموضوعة " به شماره ( )4111گفته :حدیث ضعیف است.

حدیث بسیار ضعیف است.

کور ،و هفتاد هزار نفر نیز کر می شــوند .گفتند :ای رســول

 -4از ابوهریره (رضـی اهلل عنه) روایت شده که گفت :رسول

 -8از عبداهلل ابن عباس (رضـی اهلل عنه) روایت شده است که

اش بماند ،و به ســجده بردن پناه ببرد ،و با صــدای بلند تکبیر

خدا (صلی اهلل علیه وسلم) فرمودند« :إذا کان أول لیلة من شهر

گفت « :کان رسول اهلل  -صلى اهلل علیه وسلم  -إذا دخل شهر

(اهلل اکبر) گوید .بعد از (صــوت اولی) صــوت دیگر می آید،

رمضــان نظر اهلل إلى خلقه ،وإذا نظر اهلل إلى عبد لم یعذبه أبداً،

رمضان ،أطلق کل أسیر وأعطى کل سائل».

صـوت اول صـوت جبرئیل (علیه السالم) است ،و صوت دوم

وهلل فی کل یوم ألف ألف عتیق من النار ،فإذا کانت لیلة تســع

خدا ،پس چه کسـی سالم می ماند؟ فرمود :کسی که در خانه

یعنی :شــیوه رســول خدا (صــلی اهلل علیه وســلم) این بود که

صوت شیطان است.

وعشرین أعتق اهلل فیها مثل جمیع ما أعتق فی الشهر کله.»..

هرگاه ماه رمضـان می شد هر اسیرى را آزاد می کرد و به هر

پس صـوت در ماه رمضـان است ،و شدت پیکار و جنگ در

یعنی« :هرگاه شـــب اول رمضـــان رســـید خداوند متعال به

سائل و گدایی عطائی مىداد.

ماه شــوال اســت ،و جدایی (و پیکار) قبائل در ماه ذی القعده

بندگانش نظر می کند ،و اگر خدا به یکی از بندگانش نظر

عالمه البانی (رحمه اهلل) در "تخریج مشـــکاة المصـــابیح"

اســت ،و در ماه ذی الحجه بر حاجیان یورش می برند ،و اما

کند تا ابد وی را عذاب نمی دهد ،و در هر شــب یک میلیون

( )0117گفته است :اسناد آن بسیار ضعیف است.

محرم (آیا می دانید) محرم چه ماهی اســت؟ ماهی اســت که

نفر را از آتش آزاد می کند ،هرگاه شـب بیسـت و نهم رسید

همچنین امام سیوطی (رحمه اهلل) در "الجامع الصغیر" ()1171

اول آن مصــیبت و بالئی بر امتم ،و آخر آن فرج و گشــایش

به اندازه تمام کسانی که در طول این ماه از آتش آزاد کرده،

می گوید :حدیث ضعیف است.

برای امتم است.

از آن آزاد می کند .».این حدیث دروغ و سـاختگی اسـت ،و

و هیثمی در "مجمع الزوائد" ( )051/1گفته اســت« :فیه أبو

اما این حدیث بســیار ضــعیف اســت و هیثمی در " مجمع

عالمه البانی (رحمه اهلل) در کتاب" :ضـعیف الترغیب" ()510

بکر الهذلی وهو ضـعیف»( .در سند آن) شخصی به نام ابوبکر

الزوائد" گفته اسـت« :طبرانی آن را روایت کرده ،و (در سند

و "السلسلة الضعیفة" ( )5418آن را موضوع دانسته است.

هذلی وجود دارد که ضعیف است.

آن) شخصی به نام عبدالوهاب بن الضحک وجود دارد که او

و ابن قیسرانی در "معرفة التذکرة" ( )000گفته است :در سند

متروک است» .مجمع الزوائد (.)101/7

آن شخصی به نام ابوبکر هذلی وجود دارد که متروک است.

و ابن جوزی نیز این حـدیث را از طریق طبرانی در کتاب

 -5از حسـن بصری روایت شده است که گفت « :قال رسول

"الموضوعات" ( )0187نقل کرده و گفته است« :این حدیث

اهلل (صــلى اهلل علیه وســلم) :إن هلل عز وجل فی کل لیلة من
رمضان ستمائة ألف عتیق من النار ،فإذا کان آخر لیلة أعتق اهلل

 -1و باز از ابن عباس (رضــی اهلل عنه) روایت شــده اســت که

صـحیح نیست ،و عقیلی می گوید :عبدالوهاب چیزی نیست!

بعدد من مضى».

گفت« :کان النبی (صــلى اهلل علیه وســلم) یصــلی فی شــهر

او متروک الحدیث است .و ابن حبان گفته است :عبدالوهاب

یعنی« :رســول خدا (صــلی اهلل علیه وســلم) فرمودند :خداوند

رمضان فی غیر جماعة بعشرین رکعة والوتر».

حدیث ســـرقت می کند ،و احتجاج به او جایز نیســـت .و

عزوجل در هر شبی از ماه رمضان ششصدهزار نفر را از آتش

یعنی :پیامبر (صــلی اهلل علیه وســلم) در ماه رمضــان بیســت

دارقطنی گفته است :عبدالوهاب منکر الحدیث است.

جهنم آزاد می کند ،و هرگاه شــب آخر رســید به اندازه تمام

رکعت نماز و یک رکعت وتر را بدون جماعت می خواند.

در ضـمن مشابه این حدیث نیز در چند روایت آمده است که

افراد آزاد شــده در روزهای گذشــته ،در آن شــب آزاد می

بیهقی در "السـنن الکبرى" ( )411/1در مورد آن گفته است:

همگی آنها ضعیف هستند.
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کند».

شــخصــی به نام أبو شــیبة إبراهیم بن عثمان العبســی در ســند

عالمه البانی این حدیث را در " ضـــعیف الترغیب " ()518

حدیث هست که ضعیف می باشد.

این روایات مجموعه ای از احادیث ضعیف و ساختگی بودند

ضعیف دانسته است.

و ابن عدی در "الکامل فی الضعفاء" ( )110/0گفته است :در

که در خصوص فضایل ماه رمضان در میان کتابهای دینی راه

و بیهقی در شـــعب اإلیمان ( )0111/1گفته اســـت :حدیث

سند آن ابوشیبه است که ضعیف می باشد.

یافته بودند و در سـخنرانی خطبای مسـاجد شـنیده می شوند،

مرسل است.

و ابن قیســرانی در "ذخیرة الحفاظ " )0788/1( -گفته اســت:

البته عالوه بر آنها احادیث ضـــعیف و دروغین دیگری در

ابراهیم بن عثمان متروک الحدیث است.

همین خصـــوص وجود دارند که ما تنها به بعضـــی از آن

 -1از ابوسـعید خدری (رضـی اهلل عنه) روایت شـده است که

و عالمه البانی در "الســلســلة الضــعیفة" ( )511گفته اســت:

احادیث ضعیف مشهور اشاره نمودیم.

پیامبر (صـلی اهلل علیه وسـلم) فرمودند « :سـید الشهور رمضان

حدیث موضوع (دروغ) است.

البته شکی وجود ندارد که ماه رمضان ،ماه مبارک و پرفضیلتی

یعنی :سرور ماههای سال رمضان است ،و حرمت ماه ذوالحجه

 -01از فیروز دیلمی روایت شــده اســت که پیامبر (صــلی اهلل

وجود آن احادیث ما را از احادیث ضــعیف بی نیاز کرده اند،

از همه بیشتر است».

علیه وسـلم) فرمود« :یکون فی رمضان صوت ،قالوا :یا رسول

از این رو شایسته است که نویسندگان و خطبامواظب باشند و

عالمه البانی رحمه اهلل در "الســلســلة الضــعیفة" ( )1717گفته

اهلل ،فی أوله أو فی وسطه أو فی آخره؟ قال :ال ،بل فی النصف

هر حدیثی را به صــرف آنکه در منابع حدیثی وارد شــده اند،

است :حدیث ضعیف است.

من رمضــان ،إذا کانت لیلة النصــف لیلة الجمعة یکون صـوت

روایت نکنند و مراقب ذهن مخاطبان خود باشـــند؛ چرا که

و حافظ ابن رجب (رحمه اهلل) در "لطائف المعارف" ()411

من الســماء یصــعق له ســبعون ألفاً  ،ویخرس له ســبعون ألفاً ،

بســیاری از مردم با درجه احادیث آشــنایی ندارند و ممکن

گفته است :در اسناد آن ضعفی وجود دارد.

ویعمى له سبعون ألفاً ،ویصم له سبعون ألفاً  ،قالوا :یا رسول اهلل

اســت شــنیدن یا خواندن یک حدیث ضــعیف تاثیر منفی بر

فمن السـالم؟ قال :من لزم بیته ،وتعوذ بالسجود ،وجهر بالتکبیر

افکار یا عقاید و یا اخالق و اعمال او بگذارد ،و اندک اندک

اسـت و این امر با احادیث صحیح زیادی ثابت شده است که

وأعظمها حرمة ذو الحجة».

هلل ،ثم یتبعه صـوت آخر ،فالصـوت األول صوت جبریل علیه

«مَا مَنَعَکِ مِنَ الْحَجِّ؟» قَالَت :أَبُو فُالنٍ ــ تَعنِی زَوجَهَا ــ کَانَ لَهُ

ذکر احادیث صحیح در بیان فضیلت روزه ماه رمضان:

ذهن و افکار جامعه مســـلمانان به خاطر وجود این روایات
دچار انحراف شود.

نَاضـِحَانِ حَجئ عَلَى أَحَدِهِمَا وَاآلخَرُ یَس ـقِی أَرضـًا لَنَا قَالَ« :فَإِنَّ

 -0از ابوهریره (رضــی اهلل عنه) روایت شــده اســت که :پیامبر

ما در اینجا به ذکر بعضــی از احادیث صــحیح در بیان فضـایل

عُمرَةً فِی رَمَضـَانَ تَقْضـِی حَجئةً مَعِی» .بخاری ( )0811و مسلم

(صـلی اهلل علیه وسلم) فرمود :خداوند بزرگ میفرماید« :کل

ماه مبارک رمضان می پردازیم:

(.)0151

عمل ابن آدم له إال الصــیام ،فإنه لی ،وأنا أجزی به ،والصــیام

یعنی :هنگامی که رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) از سفر حج

جنة ،فإذا کان یوم صـوم أحدکم فال یرفث ،وال یصخب ،وال

ب) چندین حدیث صـحیح یا حَسن در بیان فضایل رمضان و

برگشــت ،خطاب به ام ســنان انصــاری فرمود« :چرا به حج

یجهل ،فإن شــاتمه أحد ،أو قاتله ،فلیقل :إنی صــائم ،مرتین،

روزه:

نرفتی»؟ وی گفت :شـوهرم دو شتر برای آب کشیدن داشت.

والذی نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم ،أطیب عند اهلل یوم

 -0از ابوهریره (رضـی اهلل عنه) روایت شـده اسـت که رسول

یکی را با خود به حج برد ،و دومی ،زمینهای ما را آبیاری می

القیامة من ریح المســک ،وللصــائم فرحتان یفرحهما :إذا أفطر

اهلل (صــلی اهلل علیه وســلم) فرمود« :إِذَا جَاءَ رَمَضــَانُ فُتِحَت

کرد ،رســول اهلل (صــلی اهلل علیه وســلم) فرمود « :ثواب یک

فرح بفطره ،وإذا لقی ربه فرح بصومه» .مسند احمد ،و صحیح

أَبوَابُ الْجَنَّةِ» وفی روایة عنه قال :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه

عمره در ماه رمضــان ،برابر با حجی اســت که همراه من ،ادا

مسلم ( )0500و سنن نسائی (.)4/011

وسـلم « :إِذَا دَخَلَ شـَهرُ رَمَضـَانَ فُتِّحَت أَبوَابُ السئمَاءِ وَغُلِّقَت

شود».

و در روایت بخاری ( )0814و ابیداود آمده اســت..« :والذی
نفس محمد بیده ،لخلوف فم الصــائم أطیب عند اهلل من ریح

أَبوَابُ جَهَنَّمَ وَســُلْس ـِلَتِ الش ـَّیَاطِینُ» .بخارى ( )0811ومســلم
(.)0171

 -4نماز شب در شبهای رمضان فضیلت بیشتری دارد.

المسـک ،یترک طعامه وشـرابه وشهوته من أجلی .الصیام لی،

یعنی« :وقتی ماه رمضـان فرا برسد ،درهای بهشت گشوده می

هرکس در شب های رمضان همراه امام به نماز ایستد تا آنکه

وأنا أجزی به ،والحسنة بعشرة أمثالها».

شوند» .و در روایتی دیگر ،ابوهریره (رضی اهلل عنه) می گوید:

تمام شــود ،اجر نماز (تمام) شــب برای وی نوشــته می شــود،

یعنی« :هر عمـل و رفتـاری که انســـان انجام می دهد ،برای

رسول اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) فرمود« :وقتی ماه رمضان از

چنانکه از ابوذر غفاری (رضـی اهلل عنه) روایت شده است که

خودش میباشــد ،مگر روزه که آن برای من میباشــد و من

راه برسد ،درهای آسمان ،گشوده می شوند و درهای دوزخ،

گفت :رسول خدا (صلی اهلل علیه وسلم) فرمودند « :إنه من قام

خود بدان پاداش میدهم .روزه از معاصی و گناهان جلوگیری

بسته می گردد و شیاطین به بند کشیده می شوند».

مع اإلمام حتى ینصرف کتب له قیام لیلة» .أبی داود ( )0171و

میکند .پس هرگاه یکی از شــما روزه باشــد ،از بدگوئی و

و در روایت مشــابهی چنین آمده اسـت« :إِذَا کَانَ أَوئلُ لَیلَةٍ مِنْ

ألبانی در "صــالة التراویح" (ص  ) 05و "صــحیح النســائی"

سـخن ناشـایسـت و از فریاد کشیدن و رفتار سفیهانه ،اجتناب

شـَهرِ رَمَضـَانَ صـُفِّدَت الشَّیَاطِینُ ،وَمَرَدَةُ الْجِنِّ ،وَغُلِّقَت أَبوَابُ

( )0114آنرا صحیح دانسته است.

ورزد .اگر کســی به وی فحش و ناســزا گفت یا با وی به نزاع

النَّارِ ،فَلَم یُفْتَح مِنْهَا بَاب ،وَفُتِّحَت أَبوَابُ الْجَنَّةِ ،فَلَم یُغْلَقْ مِنْهَا

یعنی :هرکس همراه امام نماز بخواند تا آنکه تمام می شــود،

برخاســت ،به وی پاســخ ندهد .بلکه دوبار بگوید :من روزه

بَاب ،وَیُنَادِی مُنَادٍ  :یَا بَاغِیَ الْخَیرِ أَقْبِلْ ،وَیَا بَاغِیَ الش ـَّرِّ أَقْص ـِرْ،

خداوند متعال اجر نماز شب را برای وی می نویسد.

هســتم .ســوگند بدان کس که جان محمد در دســت اوســت،
بوی بد دهان روزهدار ،که در اثر روزه پدید میآید ،در روز

وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ ،وَذَلکَ کُلُّ لَیلَةٍ» .ترمذی ( )181وابن ماجه
( )0141و عالمه ألبانی در " صــحیح الجامع " ( )751آن را

 -5خداوند عزوجل روزه و عبادت در ماه رمضــان را موجب

رســتاخیز به نزد خداوند ،خوشــبوتر از رایحه مشــک اســت.

حسن دانسته است.

آمرزیدن و پاک شـدن گناهان (صـغیره) کرده است؛ چنانکه

روزهدار ،دو شــادی دارد که دیگران ندارند :یکی به هنگام

یعنی« :هرگاه شــب اول ماه رمضــان فرا رســد شــیاطین و جن

از ابوهریره (رضی اهلل عنه) روایت شده است که گفت :پیامبر

افطار ،که بســـیار شـــادمان اســـت و دیگری وقتیکه خدای

های سـرکش به بند کشـیده می شـوند ،و درهای دوزخ بسته

(صــلی اهلل علیه وســلم) فرمودند« :من صــام رمضــان إیمانا و

خویش را مالقات میکند و از نتیجه روزهاش شادمان است».

می گرددو هیچ دری از آن باز نمی شود ،و درهای بهشت باز

احتســـابا غفرله ما تقدم من ذنبه» .بخاری ( ،)1104ومســـلم

و در روایت بخاری و ابیداود حدیث فوق بدین گونه آمده

می شــوند و هیچ دری از آن بســته نمی ماند ،و ندا دهنده ای

(.)711

است ...« :او خوردنی و نوشیدنی و آرزوی نفسانی خویش را

ندا می دهد :ای کســی که خواهان خیر و خوبی هســتی جلو

یعنی« :کسی که از روی ایمان و امید کسب اجر و پاداش ،ماه

بنا به دسـتور من ترک کرده اسـت روزه برای من است و من

بیا ،وای کســی که خواهان شــر وبدی هســتی ،دســت بردار،

رمضـان را روزه بگیرد ،گناهان (صـغیره) گذشـته او بخشوده

خود بــدان پــاداش می دهم و پــاداش هر نیکی را ده برابر

وخداوند بندگانی را از آتش آزاد می کند و این در همه

میشود».

شبهای رمضان است».

و در روایـت دیگری فرمودنـد « :ومن قام رمضـــان إیمانا
واحتســابا غفر له ما تقدم من ذنبه» .بخاری ( )1118ومســلم

میدهم».
 -1از سهل بن سعد روایت شده است که پیامبر(صلی اهلل علیه

 -1از ابوهریره (رضــی اهلل عنه) روایت شــده اســت که گفت:

(. )074

وســـلم) فرمود« :إن فی الجنة بابا یقال له الریان یدخل منه

رسـول خدا (صلی اهلل علیه وسلم) فرمود« :أتاکم رمضان شهر

یعنی« :هر کس ،ماه رمضــان را به قصــد حصــول ثواب ،در

الصـــائمون یوم القیـامة الیدخل منه أحد غیرهم یقال :أین

مبارک ،فرض اهلل عز وجلّ علیکم صـــیامه ،تُفتح فیه أبواب

عبادت بگذراند ،تمام گناهان (صغیره) گذشته اش ،مورد عفو

الصائمون؟ فیقومون الیدخل منه أحد غیرهم ،فإذا دخلوا أغلق

لیلة هی خیر من ألف شــهر ،من حُرم خیرها فقد حُرم» .نســائی

و باز در روایت دیگری آمده اســت« :مَنْ قَامَ لَیلَةَ الْقَدرِ إیمَانًا

( )1011وأحمد ( )8711و ألبانی در صــحیح الترغیب ()111

وَاحتِســَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدئمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .بخاری ( )0101ومســلم

روز قیامت ،فق روزه داران از آن دروازه ،وارد (بهشت) می

آن را صحیح دانسته است.

(.)711

شـوند .و غیر از آنها کسی دیگر از آن ،وارد نمی شود( .روز

یعنی « :ماه مبارک رمضـان بر شما وارد شد ،خداوند عزوجل

یعنی :کســی که از روی ایمان و امید کســب اجر و پاداش،

قیامت) ندا داده می شــود که کجایند روزه داران؟ پس آنها

روزه آن ماه را بر شما فرض کرده است ،و در آن ماه درهای

شـب قدر را در عبادت بگذراند ،گناهان (صـغیره) گذشته او

برمی خیزند و غیر از آنها کسی دیگر ،وارد نمی شود .پس از

آسـمان باز می شـود ،و درهای جهنم نیز بسته خواهند شد ،و

بخشوده میشود.

اینکه روزه داران وارد می شــوند ،در بســته می شــود و هیچ

در این ماه شیاطین سرکش و یاغی به بند کشیده می شوند ،و

و از ابوهریره (رضــی اهلل عنه) روایت شــده اســت که پیامبر

کس دیگری از آن ،وارد نمی شود».

در آن شــبی اســت که از هزار ماه بهتر اســت ،هرکس نیکی

(صـلی اهلل علیه وسلم) فرمودند« :الصلوات الخمس ،و الجمعة

این لفظ بخاری اســت ،ترمذی ابن ماجه و نســائی این حدیث

های آن را از دست بدهد به حقیقت (فضیلت ماه) را از دست

إلی الجمعة ،و رمضـــان إلی رمضـــان مکفرات ما بینهن إذا

را بـا عبارتی مشـــابه عبارت بخاری و با اضـــافاتی روایت

داده است».

اجتنبت الکبائر» .صحیح مسلم (.)111

کردهاند .ترمذی ( ،)711ابن ماجه ( ،)0141نسائی (.)4/018

یعنی « :نمازهای پنج گانه و جمعه تا جمعه دیگر و رمضــان تا
 -1ثواب عمره در ماه رمضان معادل حج فرض است ،چنانکه

رمضانی دیگر ،گناهانی را که در این میان انجام شده اند،محو

 -1از ابوسـعید خدری روایت شـده است که پیامبر (صلی اهلل

از ابن عباس (رضــی اهلل عنهما) روایت شــده اســت« :لَمئا رَجَعَ

می کند؛ به شرطی که از گناهان کبیره پرهیز شود».

علیه وسلم) فرمود« :ال یصوم عبد یوما فی سبیل اهلل اال باعد اهلل

النَّبِیُّ صـلی اهلل علیه وسـلم مِنْ حَجئتِه ِقَالَ ألُمِّ سـِنَانٍ األَنْصَارِیئةِ:

بذلک الیوم النار عن وجهه ،سبعین خریفا».

صفحه51

السماء ،وتُغلّق فیه أبواب الجحیم ،وتغلّ فیه مردة الشیاطین ،فیه

قرار خواهند گرفت».

فلم یدخل منه أحد» .بخاری ( ،)0811مسلم (.)0051
یعنی« :بهشــت ،دروازه ای دارد که به آن ،ریان می گویند.

یعنی« :هرکس یــک روز را در راه خــداونــد رو زه بگیرد،

پس توصیه ما اینست که هرگاه حدیثی را شنیدید یا در کتابی

خداوند به پاداش آن روز ،هفتاد ســال عذاب دوزخ را از او

خواندید ،حتما از منبع حدیث آگاه شـــوید و آنگاه تحقیق

دور میسازد» .بخاری و مسلم ( )0051و دیگر محدثین به جز

کنید که آیا متخصـصـان و حدیث شناسان متبحر ،آن حدیث

ابوداود آن را نقل کردهاند.

را صحیح دانسته اند یا خیر؟ برای رسیدن به این امر مهم سعی
کنید کتابهایی را مطالعه نمایید که احادیث مورد اســـتناد را

 -4از ابوامامه روایت شــده اســت که گفت :من به خدمت

مشخص کرده باشد که آیا صحیح هستند یا ضعیف یا دروغ؟

پیامبر (صـــلی اهلل علیه وســـلم) رفتم وگفتم :مرا به کاری

که اصـطالحا به این نوع کتابها؛ کتابهای تخریج شده گویند.

راهنمائی کنید که مرا به بهشــت برســاند .او فرمود« :علیک

پس کتابهایی بخوانید که احادیث متن کتاب تخریج شـــده

بالصـوم فإنه ال عدل له ،ثم أتیته الثانیة ،فقال :علیک بالصــیام».

باشد.

عالمه البانی در "صـحیح النسائی" ( )1111حدیث را صحیح

البته هرگاه حدیثی را یافتید که آدرس صحیح بخاری یا مسلم

دانسته است.

یا متفق علیه داده بود ،بدانید که آن حدیث صــحیح اسـت ،و

یعنی« :بر تو باد ،که روزه بگیری ،چرا که هیچ عملی بپای آن

نیازی به تحقیق نیست ،اما دیگر احادیث همگی نیاز به بررسی

نمیرسـد ،سـپس بار دیگر به حضور او رفتم که فرمود :بر تو

دارند ،مانند احادیث روایت شـــده از ســـنن اربعه (نســـائی،

بادکه روزه بگیری».

ابوداود ،ترمذی و ابن ماجه) و دیگران.

 -5از عبداهلل بن عمرو (رضـی اهلل عنه) روایت شده است که:

وصـلى اهلل وسـلم على نبینا محمد و علی آله وصحبه و أتباعه

پیامبر (صـلی اهلل علیه وسـلم) فرمود« :الصـیام والقرآن یشفعان

إلی یوم الدین

للعبد یوم القیامة ،یقول الصیام أی رب منعته الطعام والشهوات،
بالنهار ،فشـفعنی به .و یقول القرآن :منعته النوم باللیل ،فشفعنی

تهیه و ترجمه :محمد عبدالطیف.

فیه فیشـــفعان» .أحمد شـــاکر در تحقیق بر"مســـند أحمد"

سایت نوار اسالم

( )008/01گفته :اســناد آن حســن اســت .البانی در "صــحیح

IslamTape.Com

الجامع" ( )1881حدیث را صـــحیح دانســـته ولی راوی آن
«عبداهلل بن عمرو بن العاص» است.
یعنی« :روزه و قرآن کریم برای بنده فرمانبردار خداوند ،در
روز رسـتاخیز شفاعت میکنند :روزه میگوید :ای پروردگار
من ،در روز او را از خوردنی و آرزوهای نفسانی باز داشتهام.
بنابراین شــفاعت مرا درباره او بپذیر و قرآن کریم میگوید:
من در شـــب او را از خواب باز داشـــتهام و او شـــب قرآن
می خواند ،بنابراین شـــفاعت مرا درباره او بپذیر و خداوند
شفاعت آنها را میپذیرد».
 -1افطار دادن روزه دار در ماه رمضان مستحب است؛ به دلیل
حدیث زید بن خالد جهنی رضــی اهلل عنه که گفت :رســول
خدا صــلی اهلل علیه وســلم فرمودَ« :منْ فَطَّرَ صـَائِمًا کَانَ لَهُ مِثْلُ
أَجرِهِ ،غَیرَ أَنَّهُ ال یَنْقُصُ مِنْ أَجرِ الص ـئائِمِ شـَیئًا» .ترمذی ()817
وابن ماجه ( )0741و ألبانی در "صــحیح الترمذی" ( )147آن
را صحیح دانسته است.
یعنی« :هرکس روزه داری را افطار دهد ،اجر (روزه) او می
برد ،بدون آنکه از اجر روزه دار چیزی کم شود».
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اینها مجموعه ای از روایات و احادیث صـــحیح و ضـــعیف
بودند که تقدیم خوانندگان گرامی شــد ،امید اســت که ش ـما
ای برادر و خواهر مسـلمانم ،همیشـه مراقب اعتقادات و افکار
صــحیح اســالمی خود باشــید و از آن همانند یک گوهر ناب
محافظت کنی تا مبادا بر اثر دســتبرد منحرفان و گمراهان این
گوهر ناب از دســـتت برود .قطعا یکی از راههای دســـتبرد
گمراهان و مبتدعان ،اســتناد به احادیث ضــعیف و دروغین و
ترویج آنهاسـت؛ چرا که احادیث صحیح نمی تواند بدعت و
انحراف آنها را توجیه و شـرعی نشان دهد .از این رو ناچارند
به ســمت احادیث نادرســت و جعلی روی آورند و همیشــه
امیدوارند که بعضـــی از مردمی که با آن روایات آشـــنایی
ندارند در دام شبهات یا خواسته های آنها بیافتند.

یاد اهلل جل شأنه
ای بنده غافل! رمضان آمد
ای کســی که با پروردگارت مخالفت کرده ای! و در مقابل
موالیت دچار خطاکاری شدی.
ای کســی که دوری ات از پروردگارت طوالنی شــده و از
حدود بندگی او تعالی تجاوز کرده ای!
ای بنده! ای مسکین! در حالت دوری از اهلل متعال به چه چیزی
دست یافته¬ی!
ای برادر و خواهرم :رمضان آمد تا نسیم ایمان به سویت بوزد،
رحمت رحمان بر قلبت سرازیر شود .پس به سوی اهلل بشتاب!
{ ففروا الی اهلل}.
ای بنده اهلل! بدان که دروازه توبه باز شــده و اجازه دخول به
آن صـادر گردیده اسـت ،لذا به طرف خدایت برگرد تا از تو

احکام از خشـوع نماز کاسته میشود .برخی از آن احکام که

وجل مقبال على العبد و هو فی صالته ما لم یلتفت  ،فإذا التفت

خوشنود گردد و ترا بیامرزد.

تأثیر آن در خشـــوع نماز نمایانتر اســـت در این مقاله ذکر

انصرف عنه ».أبوداود« 111٫ :پیوسته اهلل به سوی بندهاش توجّه

بیا به ســوی الهت ،تا بدی هایت را به نیکی ها تبدیل کند ،و

میگردد:

میکند ،وقتی که وی در نماز باشــد؛ به شــرطی که به این

ترا از جمله دوستانش محسوب نماید {.ان اهلل یحب التوابین}.

طرف و آن طرف توجه نکند .وقتی توجه کرد خداوند از او

به ســوی اهلل متعال بازگرد ،آن ذاتی که رحمتش همه چیز را

0ــ ـ نمازگزار باید این را در ذهن خود مستحضر بدارد که در

شـامل شـده و فرموده که رحمت من بر غضـبم سبقت نموده

پیشگاه اهلل تعالی ایستاده و با او مناجات میکند؛ بنابراین ،باید

اعراض میکند»؛

است.

آداب شـاهی را در مالقات با اهلل رعایت کند؛ پیامبر صلی اهلل

ای بنده گنهکار! آیا این آیه را شـــنیده ای { :قل یا عبادی

علیه و سلّم میفرمایند« :المصلی یناجی ربه ».نمازگزار با خدا

اسـتخوانها از حرکت باز بایسـتند و هر مفصل بر جایش قرار

الذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل} زمر 51بگو

منـاجـات می کند .مناجات با غفلت و بدون حضـــور قلب

گیرد؛ نگا :بخش نماز در ســنن أبوداود ،دارمی ،ترمذی ،ابن

به بنده هایم که اســراف کرده اند ،از رحمت خداوند متعال نا

صورت نمیگیرد.

ماجه.

5ــــ در رکوع ،قومه ،سـجدهها و جلسـه آنقدر صبر کند که

امید نشوید.
بیا به ســـوی پروردگارت که او از مادر و پدرت مهربان تر

و فرمود«:إذا کان أحدکم یصـلی فال یبصق قِبَل وجهه فإن اهلل

1ـــ ـ در نماز ،مرگ را یاد کند ،پیامبر صــلى اهلل علیه وســلم

اسـت ،او مهربان ترین مهربان هاست ،اوست که می گوید{ :

قِبَل وجهه إذا صلى» .بخاری117٫ :

میفرمایند« :اذکر الموت فی صـــالتک فإن الرجل إذا ذکر

وإنی لغفار لمن تاب و آمن وعمل صــالحاً ثم اهتدی} طه 81
من کسی را که توبه کند و به ایمان و عمل صالح پایبند باشد

الموت فی صالته لحریّ أن یحسن صالته».
زمانی که یکی از شــما نماز میخواند ،رو به روی خود آب

و راه هدایت را بپیماید می بخشم.

دهن نیندازد؛ چون در هنگام نماز خداوند در رو به روی او

بیا به ســـوی خداوندی که بر بندگانش لطف دارد و ترا با

قرار دارد؛

نمازش یاد کند ،نمازش را درست میخواند؛»

گذشـته ات پشـیمان شـوی و تصمیم بگیری که که دوباره به

 -1نمازگزار باید بداند که نماز برای یاد اهلل اســت؛ چنان که

7ــــ هر نماز خود را آخرین نماز بداند .پیامبر صــلى اهلل علیه

طرف گناهانت بر نگردی!

مىفرمایند«:أقم الصالة لذکری» نماز را برای یاد من بر پا بدار.

وسلم به ابوایوب توصیه فرمودند«:إذا قمت فی صالتک فصلِّ

ای توبه کننده! اشـک چشـمانت کجاسـت؟ خشوع و فروتنی

کســی که در نماز غافل اســت ،چهطور نماز را برای یاد خدا

صالة مودِّع ».مسند أحمد و صحیح الجامع شماره 741٫

ات چه شده؟ کجاست اعتراف در مقابل موالیت؟

برپای داشــته اســت؟ خداوند خطاب به انســان ســرمســت و

«مرگ را در نمازت یاد کن؛ به یقین انسـان وقتی مرگ را در

نعمت های همیشگی اش برتری داد .ترا توصیه می کنم که از

نوشته :سلطان العمری

ســـُکَارَى حَتَّى تَعلَمُوا مَا تَقُولُونَ « ]0[ .ای مؤمنان! به نماز

آخرین نمازت اســت؛ قطعاً وقتی انســان بداند که این آخرین

ترجمه:عبدالخالق احسان

نزدیک نروید؛ در حالی که نشــئه هســتید تا آن که بدانید چه

نماز وی است آن را به نحو احسن ادا میکند».

سایت نوار اسالم

میگویید .علّت نهی از نماز در حالت نشـئگی غفلت اسـت و

IslamTape.Com

این علت بر کسی که غرق در افکار دنیاست صدق میکند؛

8ـ در آیاتی که خود یا امام میخواند تدبّر کند؛ چون تدبّر در
آیات ،بر خشوع میافزاید؛ چنان که اهلل تعالی میفرمایند« :لَو

خشوع؛ روح نماز [بخش دوم و پایانی]
راه دستیابی به خشوع
به طور کلی راه به دســت آوردن خشــوع این اســت که طبق
سـنت پیامبر صلّی اهلل علیه و سلّم تمام سنن و واجبات نماز را
به جای آوریم و از تمام محرّمات و مکروهات نماز بپرهیزیم
تا صــفت خشــوع پیدا شــود؛ چون تمام احکام نماز در ایجاد
خشــوع تأثیرگزار هســتند و به میزان خلل آمدن در رعایت

1ــــ دسـتها را ببندد .دسـت بسـته ایستادن عالمت بندگی و

أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَیتَهُ خَاش ـِعاً مُّتَص ـَدِّعاً مِّنْ خَش ـْیَةِ

فروتنی است .کان النبی صلى اهلل علیه وسلم إذا قام فی الصالة

اللَّهِ وَ تِلْکَ الْأَمثَالُ نَض ـْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم یَتَفَکَّرُونَ[ ».الحشــر :

وضع یده الیمنى على الیسرى .مسلم شماره 410٫

.]10
«اگر ما این قرآن را برای کوهی فرو میفرســتادیم ،کوه را از

«پیامبر صــلى اهلل علیه وســلم وقتی در نماز میایســتاد ،دســت

ترس خدا ،کرنشکنان و شــکافته میدیدی ،ما این مثالها را

راست را بر چپ میگذاشت»؛

برای مردم بیان میداریم ،شاید که ایشان بیندیشند».

4ــــ به محل ســجده نگاه کند و به ســمت چپ و راســت نظر

ومیفرماید« :کِتَاب أَنزَلْنَاهُ إِلَیکَ مُبَارَک لِّیَدئبئرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَکَّرَ

نکند .رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم میفرماید«:ال یزال اهلل عزّ

أُولُوا األَلْبَابِ»«.کتاب پرخیر و برکتی اســت و آن را برای تو
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نشــئهای میگوید« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الص ـئلَاةَ وَ أَنْتُم

«زمـانی کـه در نماز ایســـتادی ،چنان نماز بخوان که گویا

فرو فرسـتادهایم تا دربارهی آیاتش بیندیشند و خردمندان پند

00ـ یادگیری خشوع از نماز سلف:

«وقتی یکی از شما برای نماز میایستد ،شیطان میآید و او را

گیرند»؛

عبداهلل ابن مســعود رضــی اهلل عنه میگوید« :أصــلی و کأنما

در نماز به شک و اشتباه میاندازد؛ حتی که نمیداند که چند

ملک الموت آت من وراء ظهری والجنة عن یمینی و کأن

رکعت نماز خوانده است ،پس وقتی یکی از شما آن را یافت

 -1در تأمین و تسمیع به امام پاسخ بدهد:

النار عن شـمالی و کأن الصـراط منصــوب تحت قدمی و کأن

دو سجده بکند ،وقتی که برای تشهد مینشیند».

رســول اهلل صــلى اهلل علیه وســلم فرمود« :إذا أمئنَ اإلمام فأمِّنُوا

عرش الرحمن من أمامی فإذا فرغت من الصـــالة لم أدری

فإنه مَن وافق تأمِینُهُ تأمین المالئکة غُفر له ما تقدم من ذنبه».

أمقبولة صالتی ام ال».

بخاری شــماره « . 747هنگامی که امام آمین گفت ،شــما هم

ج) و یکی از مکرهای شــیطان این اســت که پیامبر صــلى اهلل
علیه وسـلم در حدیث بیان داشـته است« :إذا کان أحدکم فی

آمین بگویید کســی که آمین او موافق با آمین مالئکه بشــود

«من نماز میخوانم ،گویا فرشــتهی مرگ از پشــت ســرم دارد

الصــالة فوجد حرکة فی دبره أحدث أو لم یحدث  ،فأشــکل

گناهان گذشتهی او بخشیده میشود».

میآید و بهشـت سـمت راست من است ،و گویا آتش سمت

علیه  ،فال ینصــرف حتى یســمع صــوتا أو یجد ریحا ».مسـلم :

چپ من اسـت و گویا پل جهنّم زیر پایم نصـب شـده است و

181٫

رسـول اهلل صلى اهلل علیه وسلم فرمود« :إذا قال اإلمام سمع اهلل

گویا عرش رحمان در برابرم قرار دارد و هنگامی که از نماز

لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول

فارغ شوم ،نمیدانم نمازم پذیرفته شده یا خیر».

المالئکة غفر له ما تقدم من ذنبه( ».صحیح) مشکاةالمصابیح.

وقتی یکی از شـــما در نماز باشـــد و در کفل خود حرکتی
احســاس کند که بیوضــوء گشــته یا خیر؟ و این امر بر او

ابن زبیر رضـی اهلل عنهما در نماز بر اثر خشوع همچون چوبی

مشـکوک باشد ،پس نماز را رها نکند تا آنکه صدای بشنود

«وقتی امام «ســمع اهلل لمن حمده» (اهلل میشــنود و میپذیرد از

خشــک بود .در حالت ســجدهی نماز بود که منجنیق لباس او

یا بویی احسـاس کند» .یعنی یقین کند که وضـویش شـکسته

کســی که او را ســتایش کند) گفت ،شــما بگویید« :اللهم ربنا

را پاره کرد ،اما وی سر را بلند نکرد.

است؛

حضـرت علی رضی اهلل عنه وقت نماز ،از خوف اهلل میلرزید

 -1با لباسهایی که جلب توجه میکند ،نماز نخواند؛ چنانکه

و رنگش عوض میشــد و میگفت« :این وقت ادای امانتی

در حدیث آمده اســت :عن عائشــة رضــی اهلل عنها قالت« :قام

01ــــ نماز و بالخصــوص ســورهی «فاتحه» را گفتوگو با اهلل

اســت که اهلل بر آســمانها و زمین عرضــه کرد ،اما آنها از

النبی اهلل صــلى اهلل علیه وســلم یصــلی فی خمیصــة ذات أعالم

بداند و بداند که اهلل تعالی پس از خواندن هر آیهای از فاتحه

پذیرش آن خودداری نمودند».

فنظر إلى علمها فلما قضـى صـالته قال« :اذهبوا بهذه الخمیصة

لک الحمد» چون کسـی که سخن او با سخن فرشتگان موافق
باشد ،گناهان پیشین او آمورزیده میشود»؛

إلى أبی جهم بن حذیفة و أتونی بأنبجانیّه فإنها ألهتنی آنفا فی

به او پاســخ میدهد؛ چنانکه در حدیث آمده اســت« :قال اهلل
عزّ و جلّ قسـمت الصالة بینی و بین عبدی نصفین و لعبدی ما

کان على بن الحســین« :إذا توضــأ صــفر لونه فیقول له أهله:ما

صـالتی ».و فی روایة « :شـغلتنی أعالم هذه ” ».صحیح مسلم،

ســأل ،فإذا قال :الحمد هلل رب العالمین قال اهلل :حمدنی عبدی

هذا الذی یعتریک عند الوضوء؟ فیقول :أتدرون بین یدی من
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فإذا قال :الرحمن الرحیم ،قال اهلل :أثنى علیّ عبدی ،فإذا قال:

أقوم؟» زینالعابدین هم وقتی وضــوء میگرفت ،رنگش زرد

مالک یوم الدین ،قال اهلل :مجّدنی عبدی ،فإذا قال :إیاک نعبد

میشد .خانوادهاش از او پرسیدند« :این چه حالتی است که بر

عائشـه رضـی اهلل عنها میگوید :پیامبر صلى اهلل علیه وسلم در

و إیاک نسـتعین ،قال :هذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل،

شــما طاری میگردد؟» گفت« :میدانید در برابر چه کســی

چادر خ دار به نماز مشغول شد و خ های آن را نگاه کرد.

فإذا قال :إهدنا الصـراط المستقیم ،صراط الذین أنعمت علیهم

میخواهم بایستم؟»

بعد از پایان نماز فرمودند« :این چادر را به ابوجهم بدهید و
چادر بدون خ و نقش وی را برایم بیاورید؛ چون این چادر

غیر المغضــوب علیهم و ال الضــالین ،قال اهلل :هذا لعبدی و
لعبدی ما سأل ».صحیح مسلم کتاب الصالة باب وجوب قراءة

رفع موانع خشوع:

مرا در این نمازم غافل کرده و در روایتی آمده که فرمود:

الفاتحة فی کل رکعة.

0ـ مبارزه با وساوس شیطانی:

نقشهای این چادر مرا باز داشته است؛»

الف)عن أبی العاص رضـــی اهلل عنه قال« :یا رســـول اهلل إن
«خداوند میفرماید :نماز را در میان خود و بندهام به دو نصف

الشیطان قد حال بینی وبین صالتی وقراءتی یلبِّسها علیّ ».فقال

 -1جلوی منظرهای که توجه به سـوی آن جلب میشود نماز

تقســیم کردم و برای بنده اســت آنچه ســؤال نماید ،وقتی که

رسـول اهلل صلی علیه و سلّم «ذاک شیطان یُقال له خنزب فإذا

نخواند؛ چنانکه در حدیث آمده اســت :عن أنس رضــی اهلل

بنـده بگویـد« :الحمد اهلل رب العالمین» خداوند می فرمایند:

أحسسته فتعوّذ باهلل منه واتفل على یسارک ثالثا ».قال« :ففعلت

عنه قال« :کان قِرام لعائشة سترت به جانب بیتها ،فقال لها النبی

«بندهی من حمد مرا بیان کرد ».زمانی که بگوید« :الرحمن

ذلک فأذهبه اهلل عنی ».رواه مسلم 1111 :

صــلى اهلل علیه وســلم« :أمیطی – أزیلی – عنی فإنه ال تزال
تصاویره تعرض لی فی صالتی؛» بخاری.

الرحیم» خداوند میفرمایند« :بندهی من ثنای مرا بیان کرد».

صفحه 54

زمانی که بنده «مالک یوم الدین» بگوید ،خداوند میفرمایند:

ابو العاص رضـی اهلل عنه میگوید« :من از پیامبر صلى اهلل علیه

«عظمت و شــکوه مرا بندهام بیان کرد» زمانی که بنده بگوید:

وســلم پرســیدم که« :شــیطان میان من و نمازم و قرأتم حائل

انس رضـی اهلل عنه میگوید« :عائشـه پردهای نقشدار داشت

«ایاک نعبد و ایاک نســتعین» خداوند میفرمایند« :این در ما

میشــود و من را در اشــتباه میاندازد ».پیامبر صــلى اهلل علیه

که بخشــی از اتاق را با آن پوشــانده بود .پیامبر صــلى اهلل علیه

بین من و بندهام هســت و برای بندهام میرســد هرچه ســؤال

وسـلم پاسـخ دادند« :این شیطانی است ،نام او «خنزب» است.

وسلم خطاب به عائشه گفت« :این پرده را از جلویم دور کن؛

نماید ،زمانی که بگوید« :إهدنا الصــراط المســتقیم ،صــراط

هنگامی که وی را احســاس کردی از او به خدا پناه ببر و س ـه

چون تصاویر آن پیوسته در نمازم ظاهر میشود؛»

الذین أنعمت علیهم غیر المغضـــوب علیهم و ال الضـــالین»

بار بر جانب چپ تف کن ».ابو العاص میگوید« :من چنین

خداوند بیان میدارد :این برای بندهام هست ،به بندهام میرسد

کردم؛ اهلل آن را از من دور کرد».

آنچه سؤال نماید».

 -4در صــورتی که غذا آماده اســت و او گرســنه اســت ،نماز
نخوانـد .اوّل غـذا بخورد و ســـپس نمـاز بخواند؛ چنان که

ب) پیامبر صــلى اهلل علیه وســلم به یکی دیگر از وســاوس

پیامبرصـلى اهلل علیه وسلم میفرماید« :ال صالة بحضرة طعام».

این حدیث دارای محتوای بزرگی اســـت اگر نمازگزار این

شیطانی و عالج آن خبر داده است« :إن أحدکم إذا قام یصلی

مسلم 511:

حدیث را اســتحضــار داشــته باشــد ،برای او خشــوع حاصــل

جاء الشیطان فلبس علیه – یعنی خل علیه صالته وشککه فیها

می گردد و برای فــاتحــه تــأثیر بزرگی می یــابــد؛ چون وی

– حتى ال یدری کم صــلى .فإذا وجد ذلک أحدکم فلیســجد

 -5در صــورتی که ادرار یا مدفوع به او فشــار آورده اســت،

اســـتحضـــار دارد که پروردگارش با او صـــحبت میکند و

سجدتین و هو جالس ».بخاری  ،کتاب السهو،

نماز نخواند؛ پیامبر صـــلى اهلل علیه وســـلم میفرمایند« :نهى

خواستهاش را بر آورده میکند.

رسـول اهلل صـلى اهلل علیه وسـلم أن یصلی الرجل وهو حاقن».
إبن ماجه. 107 :

همچنین به عنوان صــفتی که حضــرت یحیی÷ از آن پاک و
 -1در صــورت خواب آلودگی نماز نخواند؛ پیامبر صــلى اهلل

دور میباشد به کار رفته است ،آنجا که میفرماید:

علیه وسلم میفرمایند:

«وَبَرًّا بِوَالِدَیهِ وَلَم یَکُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا» (مریم.)04 /
«و او نســـبت به پدر و مادرش نیک رفتار و نیکوکار بود و

عن عائشـة رضـی اهلل عنها أن رسـول اهلل صـلى اهلل علیه وسلم

زورگو و سرکش نبود».

قال« :إذا نعس أحدکم و هو یصــلی فلیرقد حتى یذهب عنه

خداوند جبار کســـی اســـت که خواســـتش را باالجبار اجرا

النوم فإن أحدکم إذا صـلى و هو ناعس ال یدری لعله یســتغفر

مینماید و احکامش را با قدرت آشکار مینماید و هیچکس

فیسب نفسه ».بخاری 111:

از چنگ تقدیرش خارج نیســت و هیچکس را نســزد که در
تقدیر و مشیت و احکام خداوندی نفوذی داشته باشد.
هر کس هر چند که همتش عالی باشــد نمیتواند او را امان

هنگامی یکی از شـــما در نماز چرت زد ،بخوابد تا آن که
خواب از او برود و در روایتی آمده اســت تا آن که بداند چه

دهد .بدین خاطر است که عرفا فرمودهاند :همت مردان ،توان

میگوید .چون وقتی یکی از شــما در حالت خواب آلودگی

در هم شکستن دژ تقدیر را ندارند ،در هر حالتی که باشند.

نماز بخواند ،شـاید آمرزش بخواهد ،ولی وی متوجّه نیست و

همچنین معنی جبار از کلمهی جبر به معنی اصالح گرفته شده

خود را فحش میدهد؛

اسـت .وقتی گفته میشود :جبرت الشیء؛ یعنی آن را اصالح
کردم ،پس جبار کسـی اسـت که احوال مخلوقات را اصالح

 -7کار دنیایش را تا حدی برساند و سپس با فراغ خاطر اقدام

میکند و او اســیر هیچکس نیســت و هر کس که دانســت،

به خواندن نماز کند؛ آنچنان که از احادیث شمارهی  4و  5و

خداند جبار تمامی نقائص را اصـــالح میکند از هر فکر و
نگرانی نجـات مییابد .اگر نیازمند بودن را به پیشـــگاهش

 1فهمیده میشود.
«خدا کســی اســت که جز او پروردگار و معبودی نیســت .او

عرضه نمودی ،یقین دان که به کرمش آن را برطرف مینماید

 -8پشت سر انسانی که خواب است ،نماز نخواند؛ شاید از او

فرمانروا ،منزه ،بیعیب و نقص ،امان دهنده و امنیت بخشنده،

و اگر صــعوبت و ســختی را به نزدش بردی ،یقین دان که به

چیزی پیدا گردد که به حضور قلب او لطمه وارد کند؛

محافظ و مراقب ،قدرتمند چیره ،بزرگوار و شـــکوهمند ،و

فضل و منتش آن را آسان میسازد .خداوند میفرماید:

واالمقام و فرازمند اســت .خداوند دور و فرا از چیزایی اســت

«وَمَا بِکُم مِنْ نِعمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسـَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیهِ تَجأَرُونَ»

 -1پشـت سـر کسـی که صحبت میکند نیز به علّت باال نماز

که انباز او میکنند».

(نحل.)51 /

نخواند؛ چنانکه در حدیث آمده است« :ال تصلوا خلف النائم

کلمهی جبار به عنوان وصــف برای کافر شــکســت خورده،

«آنچه از نعمتها دارید همه از ســوی خدا اســت (و باید تنها

و ال المتحدث ».أبو داود  . 114 :پشـت سـر انسانی که خواب

توصیف گشته و به کاررفته است ،خداوند میفرماید:

منعم را سـپاس گفت و پرسـتید و گذشته از آن) ،هنگامی که

است یا حرف میزند ،نماز نخوانید؛

«وَاستَفْتَحُوا وَخَابَ کُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ» (ابراهیم.)05 /

زیانی (همچون درد و بیماری و مصائب و بالیا) به شما رسید

«و (پیغمبران از پروردگارشان) طلب پیروزی (و غلبهی بر قوم

(برای زدودن ناراحتیها و گشـودن گره مشکالت تنها دست

 -01خمیازه را در نماز دفع کند؛

خود) کردند (هنگامی که از ایمان آوردنشان مأیوس گشتند،

دعا به ســوی خدا برمیدارید و) او را با ناله و زاری به فریاد

رسـول اهلل صلى اهلل علیه وسلم میفرمایند« :إذا تثاءَب أحدُکم

و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشـید و سود بردند) و هر قلدر

میخوانید( ،پس چرا در وقت عادی جز او را میپرســتید و

فی الصــالة فلیکظِم ما اســتطاع فإن الشــیطان یدخل ».ص ـحیح

و گردنکش منحرف و باطلگرایی ،زیانمند و نامراد گردید».

انبازها را به کمک میطلبید؟)».

مسـلم  .هنگامی که یکی از شـما در نماز خمیازه کشید ،پس

کلمهی جبار برای مردمان ســرزمین مقدســی که حضــرت

آن را به قدر توان دفع کند؛ چون شــیطان داخل میشــود و

موســی به قومش امر کرد تا بدان وارد شــوند و قومش از این

از جمله دعاها این است که :ای خداوندی که اصالح کنندهی

هنگامی که شــیطان داخل شــود ،توانایی او در تشــویش بر

امر خودداری کردند ،به کار رفته است .خداوند میفرماید:

هر نقصی میباشی!

خشــوع نمازگزار بیشتر میگردد و مزید بر آن ،از باز شـدن

«قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّ فِیهَا قَومًا جَبَّارِینَ» (مائده.)11 /

بعضـیها گفتهاند :جبار کسی است که وهم او را در نمییابد

دهن نمازگزار میخندد.

«گفتند :ای موســـی! در آنجا قوم زورمند و قلدری زندگی

و فهم بر شناختش مشرف نمیگردد و عدهای دیگر گفتهاند:

پایان

میکنند».

جبار کســی اســت که فهم به او ملحق نشــده ،روزگار او را

به عنوان صــفتی که پیامبر از آن پاک و دور میباشــد به کار

نیافریده اســت و عدهای گفتهاند :جبار کســی اســت که با

نویسنده :عبدالحکیم سیدزاده

«نَحنُ أَعلَمُ بِمَا یَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَیهِم بِجَبَّارٍ فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ

میدهد .و بعضی عرفا میفرمایند :ای خداوند جبار! در تعجبم

پاورقی:

یَخَافُ وَعِیدِ»

کســی که تو را میشــناســد ،چگونه در مشــکالتش از غیر تو

[ ]0سورة النساء41:

(ق.)45 /

کمک و یاری میطلبد و کسی که تو را میشناسد چگونه به

«ما از آنچه (دربارهی رســالت تو) میگویند ،آگاهتر (از هر

کسـی غیر از تو امیدوار میشـود و کسی که تو را میشناسد،

کس دیگری) هســتیم .تو مأمور نیســتی که آنان را وادار (به

چگونه به کسی غیر از تو ،توجه میکند.

ارجبار جلّ جالره
نویسنده :سلیمان سامی محمود
ترجمه :مجتبی دوروزی
این کلمه در قرآن به عنوان اســمی از اســماء اهلل بیان گردیده
است .خداوند میفرماید:
«هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ الســـَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَیمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ ســـُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشـــْرِکُونَ»
(حشر.)11 /

ایمان) کنی (و با قهر و اجبار به ســوی اســالم بکشــانی) چون
چنین اسـت کسانی را به وسیلهی قرآن پند و اندرز بده که از

بهرهی بنده از اسم الجبار

بیم دادن و تهدید کردن من میترسند».

اگر میخواهی که به نور اســم جبار مزین و آراســته گردی،

همچنین به عنوان صــفتی که حضــرت عیســی÷ از آن پاک و

پس به هدایت طه حبیب (ص) متمســک شــو و خود را به

دور میباشد به کار رفته است .آنجا که میفرماید:

خواری در برابر خداوند آراســته گردان و خود را به اخالق

«وَبَرًّا بِوَالِدَتِی وَلَم یَجعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا» (مریم.)11 /

پســندیده مزین کن تا خداوند تو را لباس هیبت بپوشــاند و

«و (مرا ســفارش میفرماید) به نیکی و نیک رفتاری در حق

قلبها را در برابر تو به احترام وادارد و مردم هنگام مشاهدهی

مادرم ،و مرا (نسبت به مردم) زورگو و بدرفتار نمیسازد.»...

و شـنیدن صدایت خضوع نمایند و بر نفس خودت جبار باش
و آن را از مـعصـــیــت نـگـهبــانی و محــافظــت نمــا و در
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رفته است .خداوند میفرماید:

عالجش اشیاء را اصالح میکند و بدون نیاز دستور به اطاعت

ریزهکـاریهای امور ،هوشـــیارانه برخورد کن و در هنگام

خداوند حکم کند فرمانبرداری می نماید و خود را از رنج

رمضـان ماه تقوا اسـت چه زیباست که در ماه مبارک رمضان

وسـوسـههای قلبت آگاهانه برخورد کن تا به درجهی استتباع

تفکر و سختی چارهاندیشی میرهاند .بعضی از عارفان از زبان

تقوا را تجربه کنیم تا لذت ومزه آن را بچشـیم تا کسی چیزی

برسی؛ یعنی کسانی به دنبالهروی از تو بپردازند .و بدین طریق

خداوند میفرمایند :بندهام اراده میکند و من هم اراده میکنم

را مزه مزه نکند به اهمیت آن پی نمی¬برد؛ بیاییم باتعهد به

به مردم فایده برسـانی و قلبها مجذوب تو شده و مردم را به

و آنها را من اراده میکنم ،روی میدهد پس اگر بر آنچه من

خداوند ج ودر پرتو نور افشـانی رمضـان زندگی خویش را با

حق جمع گردانی و قلبها را با ارشادت زنده گردانی و ایشان

اراده کردهام ،راضــی و خشــنود بود .آنچه را اراده کرده بود

تقوا عجین ســازیم چراکه تقوا از وقایه گرفته شــده ومارا از

را به سوی خدا راهنمایی و داللت کنی و بدیشان بیاموزی که

کفایت میکند و اگر بدانچه من اراده کردهام ،راضـی نشد به

همه مریضــی های روحی و روانی وقایه می¬کند .مریضــی

خداوند جبار کســی اســت که ارادهاش در تمامی جهان قابل

خاطر آنچه در جسـتجویش اسـت در سختی میافتد در حالی

هــای چون :ریــا ،غرور  ،خود بزرگ بینی ،دنیــا پرســـتی،

اجرا اسـت و او هر دشمن و ظالمی را در هم میکوبد بر بنده

که جز آنچه من اراده کردهام را به چنگ نمیآورد ،آن چنان

هوســرانی و ....قابل یاد آوری اســت که تقوا فعل اســت ،قول

ضــروری اســت که بنده و اســیر شــهوات نگردد و این حالت

که شاعر میگوید:

نیست؛ اگر زبان وقلم ما تقوا را بارها تکرار کند تا عمالً وارد

میسـر نمیشـود مگر وقتی که نفسش قوی گشته و روحش به

سیکون الذی قضی  /سخ العبد أم رضی

تقوا نشــویم و تقوا را با تمام گونه های آن عملی نســازیم از

نور خداوندی منور گردد و همتش بزرگ ،به گونهای که به

فدع الهم یا فتی  /کل هم سیقضی

درس تقوا ناکام خواهیم شد ناکامی که رسوایی دنیا وآخرت

جز خداوند به نسبت دیگران جبار جلوه نماید؛ یعنی در دنیا و

آنچه تقدیر گشــته اجرا میشــود چه بنده راضــی باشــد چه

را به دنبال دارد.

آخرتش جز به خدا به ســوی چیز دیگری توجه ننماید ،آن

ناراضی .پس ای جوانمرد! خود را از قید تفکرات رها کن که

گونه های تقوا :مضــمون تقوا مثل بســیاری از مضــامین بخش

چنان که خداوند در توصیف رسولش میفرماید:

آنچه تقدیر گشته ،اجرا میشود.

هـای دارد کـه مجموع بخش هـای تقوا ما را به ســـعادت

«چشم (محمد در دیدن خود به چپ و راست) منحرف نشد و

عبدالجبار :او کسی است که هر نقصی را جبران میکند؛ زیرا

نماییم تا سراسر زندگی ما باتقوا گردد.

به خطا نرفت و سرکشی نکرد و (تنها به همان چیزی نگریست

که خداوند حالش را اصالح کرده و با تجلی اسم جبار بر او،

اول -تقوای زبانی :انســان مســلمان باید همیشــه مواظب زبان

که میبایست ببیند و بنگرد)».

او بر هر آنچه در اطرافش اســـت و بر آن تســـل دارد به

خویش باشــد چراکه زبان باعث نجات انســان ازهمه مهلکه

پس به نسبت شهواتت آنچه ظاهر و آنچه پوشیده است ،جبار

اصالحشان میپردازد.

هاســـت وهم باعث ســـقوط انســـان در منجالب بدبختی و

می¬رسـاند ،لذا الزم اسـت تمام گونه های تقوا را شـناســایی

«مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى» (نجم.)07 /

رزالت¬ها .درمورد اهمیت حفظ زبان همین کافی اســت که

باش تا به اندازهی اســتعداد و قابلیتت این اســم در تو تحقق
یابد .بندهی محبوب در پیشــگاه خداوند کســی اســت که بر

دعا :خداوندا! تو جباری هســتی که ارادهات در تمامی جهان

خداوند می فرماید« :مَا یَلْفِظُ مِنْ قَولٍ إِلَّا لَدَیهِ رَقِیب عَتِید»

نفسـش جبار باشد .با کفار و گناهکاران برخورد شدید نموده

اجرا میگردد و تو درهم شکنندهی هر دشمن ظالمی هستی و

(ق )08انسان هیچ سخنی را بیان نمی¬کند مگر این که کسی

و با نفســش برخورد نرم ننماید .از میان عارفان ،جبار کســی

قدرت انتقامت را بر گناهکاران چیره گردانیدهای تا آنان را به

مؤظف اسـت تا سـخنان او را یاد داشت وثبت نماید .ورسول

است که در ظاهر و باطن خود را میشکند و خدای جبار آن

اسالم فراخوانی .پروردگارا! ما را با قدرت نافذ و برترت یاری

خدا فرمودند :کسـی که زبانش را از یاوه گویی تضـمین کند

خودشــکنی او را جبران و اصــالح نموده و قدر و منزلتش را

رســان تا نقایص نفوســمان را اصــالح نماییم و ما را بر کفار و

بهشــت را برایش تضــمین می کنم .حاال اگر مدت یازده ماه

باال میبرد و یادش را منتشــر گردانیده و مذاقش را با حالل

اهل پلیدیها برتری ده و از شیطان طرد شده رها گردان .و به

زبان در کنترول ما نبوده ،بیاییم در آموزشــگاه رمضــان این

شیرین مینماید و کالمش را میآراید ،پس هرکس که او را

مـا قـدرت خوشـــکنی در پیشـــگـاهـت را عطا فرما تا تو

درس تقوا را عملی کنیم و حفظ زبـان را برای خود ملکه

بنگرد به او متمایل گشــته و حالش را اصــالح مینماید؛ زیرا

کوتاهی هایمان را اصـــالح و جبران فرمایی و به ما قدرت

ســازیم تاهمیشــه دراختیار و کنترل ما قرار داشــته باشــد .اگر

حالت ظاهری او زیباســت و مجذوب کنندهی قلبهاســت و

تمسک و شریعتت عطا فرما تا امورمان اصالح گردد که تو بر

خدای نخواسـته در رمضان هم تقوای زبان نداشتیم  ،روزه ی

نهانیهای باطنش به اســرار غیبی آباد میگردد ،پس به عنوان

هر کاری توانایی.

ما ارزش و اهمیت خود را از دســت می دهد چنانچه رســول

الگوی متبوع و نافعی در میآید و همیشــه دنبالهرو او گشــته؛

وصلی اهلل علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم

خدا می¬فرماید :هرکس حرف دروغ و عمل بدان را ترک

زیرا خیر را در او میجویند .او که در خودشــکنی و اصــالح
کارهایش بسـیار کوشیده است ،مقام عالی کسب نموده که با
آن ،کفار و گناهکاران را خوار و ذلیل میگرداند .آنچه در
نظرش مهم اسـت ،کشـف حق و حقیقت است و جز در کنار
اهل صـدق احسـاس انس و آرامش نمیکند .و ما هر کس را
که بدین صـفات آراسـته دیدیم ،محبتش بر ما واجب است و
باید به هدایتش تمسـک جوییم ،زیرا عنایت خداوندی شامل
تالش و کوشــش گردیده اســت .وقتی که بندهی ســالک در
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مســیر راه خدایی دانســت که خداوند جبار کارها را اصــالح
مینماید ،کارهایش را به او میسپارد و در تمامی حالتهایش
به او توکل میکند ،اگر خیری را دریافت ،میداند که آن از
جانب خداســت ،پس او را حمد و ســتایش و شــکرگزاری
میکند و اگر ضــرور و زیانی بدو رســید ،میداند که خداوند

نکند خودداری از خوردنی ها و نوشــیدنی ها برای خدا هیچ

آموزش تقوا در آموزشگاه رمضان
ماه مبارک رمضـان بسـان مدرسـه وآموزشگاهی می ماند که
درآن مضـامینی تدریس می¬شود ،هرمضمون نمره¬ی دارد
و در پایان ماه هم تقدیر نامه ها توزیع می¬گردد؛ مضــمون
های درسی آموزشگاه رمضان را می¬توان این طور برشمرد:
درس اخالق ،فداکاری ،ایثار ،تقوا و.....
مهمترین درس رمضــان درس تقوا اســت که خواســتم درین
مقال ناچیز اشـاراتی داشته باشم  .خداوند جل جالله در مورد
اهمیت تقوا و این¬که از اســاســی ترین درس های رمضــان
است می-فرماید { :کُتِبَ عَلَیکُم الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ

ارزشی ندارد .بخاری
تقوای زبان شــامل نگهداشــتن زبان از دروغ ،غیبت ،تهمت،
دشــنام،ســخنان تحریک آمیز ،خواندن نوشــته های تحریک
آمیز ،مزاح های بیجا می شود.
بدبختانه که بعضــی ها به بهانه شــوخی ومزاح و خوش طبعی
یکدیگر را دشـنام می¬دهد ،دشـنام های زشـت و ناروا،حتی
شــرم آورتر این که در دشــنام های بی جای خود پدر و مادر
خویش را نیز بی نصــیب نمی¬گذارند .خداوند همه مارا از
شـــر این بی تقوای های زبانی حفظ نموده و به برکت ماه
مبارک رمضان از تقوای زبانی ما را بهره مند گرداند.
دوم – تقوای قلبی :تقوای قلبی نیز از ضـــروریات زندگی
اسالمی است ،انسان اگر قلبش را اصالح نکرد این همه اعمال

او را از آن سختی و مشکل میرهاند.

مِنْ قَبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ} (البقرة )081روزه برشما فرض شد

ظاهری دردی را دوا نمی کند چراکه اعمال قلبی از اعمال

هر گاه احوال بنده دگرگون شد و مالش کم گشته ،فرزندانش

همانگونه که برامت های پیش از شـــما فرض شـــده بود تا

جوارح در اولویـت قراردارد .تقوای قلبی و مقـابلــه بــاهمه

زیاد شــده ،تدبیر امورش رو به ضــعف نهاد ،اعتماد و توکل

پرهیزگار ومتقی شوید .تقوا یکی ازمهم ترین اموز دینی است

امراض قلبی در هر وقت ضــرور اســت ،اما اگر در طول ســال

میکند و میداند خداوند کریمی اســـت که به واســـطهی

که قرآن کریم درشـماری از آیات که به 158آیه می رسد به

قلب های ما بی تقوا بوده  ،چی زیباست در ماه رمضان که ماه

کرمش نعمـت ها را ارزانی می دارد و افعال خداوندی همه

آن پرداخته است ،و این بیانگر اهمیت تقوا است؛ زیرا تقوا در

تقوا است؛ قلوب خویش را از بیماری های قلبی نجات داده و

حسن و با فضیلت است.

زندگی انســان نفوذ دارد و تمام اجزای زندگی را در بر می

تقوای قلبی را سـروسامان دهیم .تقوای قلبی این امور را احتوا

هنگـامی کـه بنده دانســـت که خداوند متعال مخلوقات را

گردد.

می کند :اخالص ،حســن ظن ،ارزش قایل شــدن به اهل تقوا،

براساس ارادهی تسخیریاش به تحرک در میآورد و آنچه را

اخوت و برادری ،مدارا،گذشـت ،بخشش و دوری از تکبر و

خود بزرگ بینی که برتری جویی فرهنگ شــیطانی اســت و

دچار شده است .در مورد اجرای درست کار ،رسول خدا می

انجام می دادند و بعد از وفات ایشــان همســرانش نیز اعتکاف

دوری از بـدگمـانی ،حقـد ،کینـه ،غضـــب ،انتقــام جویی،

فرماید :خداوند دوســـت دارد وقتی انســـان کاری را انجام

مینمودند( ".بخاری )1111

حسـادت ،لجاجت و ......اگر توانسـتیم درماه مبارک رمضان

می¬دهد آن را به نیکوترین وجه انجام دهد .طبرانی /وقتی

اهل تقوای قلبی شـویم ،انشاءاهلل در بقیه سال نیز این تقوا یاور

صـحبت از تقوای کار و وظیفه اسـت ،موضوع خیلی گسترده

از سیدنا عبداهلل بن عمرــــ رضی اهلل عنهماــــ روایت است که

وهمراه ما خواهد بود.

می باشـد چراکه کارها متنوع اند؛ از جمله می¬توان کارهای

فرمود:

سـوم – تقوای عملی :بر انسـان مسـلمان الزم است تا در تمام

ذیــل را نــام بـرد :خـیــاطی ،نجــاری ،آهنگری ،بــذرگری،

رسـول اکرم ــــ صلی اهلل علیه و سلم ــــ پشت ستون توبه (در

اعمال وحرکاتش تقوا وجود داشـته باشد ،به ویژه در رمضان

دکانداری ،راننده¬گی ،داکتری ،معلمی ،کارمندی ادارات

مســجد النبی) اعتکاف می نمودند و برای ایشــان فراشــی می
انداختند یا اینکه تختی قرار می دادند( .ابن ماجه )514

که می شود تقوای عملی را نیز تمرین نمود .در تقوای عملی

دولتی و.....

انســان مســلمان تمام کارهایش را در روشــنایی فرامین الهی

هریک از این وظایف نیازمند رعایت تقوای کاری است ،لذا

انجام می¬دهد ،ودرهر جا و مشـــغول هرعملی که باشـــد

برهمه ماست که متوجه چگونگی اجرای کارهای مان باشیم،

فضایل و جایزه های نفیس و ارزشمند اعتکاف

نمونهای از انسـان باتقوا است .چنانچه رسول خدا می فرماید:

بخصوص در رمضان که می¬شود خوب کارکردن را تجربه

بدون شک اعتکاف یکی از سنتهایی است که بر نفس بشری

{ اتق اهلل حیثما کنت} ترمذی .هرجا هستی از خدا پروا داشته

کرد .نشود خدای نخواسته به بهانه اینکه روزه داریم و گرسنه

دشوار است اما جوایز آن به لطف اهلل بسیار بزرگ و ارزشمند

باش .در تقوای عملی مسلمان هر نگاهی بکند ،لبخندی بزند،

و تشـــنه شـــدیم ،در اجرای کارها اهمال ورزیم؛ که درین

می باشد که از بهترین جوایز آن:

قدمی بردارد ،چیزی به شـــکمش وارد کند ،خرید نماید،

صـــورت خداوند از ما ناراضـــی شـــده وعاقبت وخیمی در

0ــــ درک شب قدر و بدست آوردن ثواب هزار ماه که برابر

چیزی بفروشــد .اولتر حکمش را نگاه می کند که اگر مطابق

انتظارما خواهد بود.

است با  81سال.

شریعت بود انجام می¬دهد و اگر خالف شریعت بود ترکش

شـشـم – تقوای فکری :تقوای فکری نیز از ضروریات حیات

1ـ بخشش گناهان و از بین رفتن سیئات در ایام اعتکاف .

می کند گرچه در ظاهر خیلی مفادی عایدش گردد.

اســالمی اســت،چراکه اگر فکر انســان بی تقوا شــد و افکار

عطاء ــ رحمه اهلل ـ می فرماید :مثال شخص معتکف مانند مرد

چهارم -تقوای مالی  :مال ودارایی از نظر اسالم مردود نیست،

خرافی،مادی گری ،دین گریزی ،و ...وارد ذهن مسلمان شد،

نیازمندی است که بر در خانه بزرگی نشسته است و به استمرار

بلکه خداوند در قرآن مال را خیروخوبی گفته اســت؛ اما در

این افکار پوچ و بی معنی در عمل انسـان اثر گذاشـته ،آهسته

می نشـــیند و می گوید بلند نمی شـــوم تا اینکه حاجتم را

اسالم مال پرستی بد است و اینکه برده¬ی مال شویم و اینکه

آهسته انسان را به هالکت ابدی دچار می کند .عده¬ی بوده

برآورده کند و همچنین شخص معتکف در خانه اهلل (مسجد)

مال ودارایی را درقلب خویش جای داده ،هیچ نگذاریم از

اند که باانحراف فکری از همه چیز منحرف شــدند ،شــروع

می نشــیند و می گوید بلند نمی شــوم تا اینکه خداوند مرا

قلب ما محبت مال بیرون شــود .یکی از بخش های مهم تقوا،

کردند به اینکه به اســالم ایراد بگیرند و از همه مســلمین روی

بیامرزد و گناهان مرا عفو کند و هلل المثل األعلی.

تقوای مالی است که ما نیازمندیم در رمضان این درس تقوا را

برتافتند؛ لذا این بی تقوایی فکری خیلی خطرناک است ،باید

1ـ بدست آوردن اجر پنجاه صحابی ـ رضی اهلل عنهم ـ

نیز بیـاموزیم ،و اگر در این درس نـاکــام شـــدیم عـاقبــت

مواظب افکار وارداتی غربی بود تا جوانان ما دچار بی تقوایی

از سیدنا عبداهلل بن مسعود روایت است که رسول اکرم ـ صلی

خطرناکی در انتظار ماست ،چراکه در روز محشر از جمله¬ی

فکری نگردند.

اهلل علیه وسلم ـ فرمودند:

نخستین سؤاالت  ،دو سؤال در مورد مال است که این مال را

در خاتمه از خداوند می¬خواهیم درین آموزشــگاه رمضــان

«إن من وراءکم زمان صبر للمتمسک فیه ،أجر خمسین شهیدا

از کجا به دست آوردی و به کجا مصرف کردی؟ جالب این

توفیق مان دهد تا همه درس های رمضـان را درست بیاموزیم

منکم» (سلسلة الصحیحة )414

جاست که از امور دیگر مثل جوانی و عمر یک سؤال صورت

و در زنــدگی خویش تطبیق کنیم و بــه ویژه درس مهم و

"همانا بعد از شــما زمانی می آید که زمان صــبر و اســتقامت

می گیرد ،اما وقتی نوبت به مال می رسد دوسؤال پرسیده می

اساسی تقوا را باهمه گونه هایش به منصه اجرا در بیاوریم.

اسـت برای کسـی که متمسـک به دین باشد و آنها اجر پنجاه

شود؛ کسی در آن حالت وحشتناک می¬تواند درست پاسخ

و من اهلل التوفیق

شهید از شما دارند".

دهد که در دنیا تقوای مالی داشـــته باشـــد .لذا برهمه ما به
خصوص ثروتمندان الزم است تا همیشه و به ویژه در رمضان
دقیق بســنجیم که ازکجا مال کمائی می¬کنیم ،آیا در مال ما
کدام شائبه¬ی از سود و ربا وجود ندارد؟ آیا دروقت کسب

امام زهری ـ رحمه اهلل ـ می فرماید :من تعجب می کنم از امر

نوشته ی :عبدالخالق احسان

اعتکاف با اینکه رسول اکرم ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ و صحابه

سایت نوار اسالم

کرام ـ رضی اهلل عنهم ـ برآن مواظبت و استمرار داشتند امروز

IslamTape.Com

در بین ما متروک شده است.

مال کسی را فریب ندادیم؟ آیا در وقت خرید و فروش دروغ
نگفتیم؟ آیا جنس بدل را اصلی معرفی نکردیم؟ آیا عیب مال
خویش را واضح گفتیم؟ و امثال این سؤال ها که جواب ها را
هر یک از خود ما اگر دقت کنیم میدانیم.
بعـداز اینکه در امتحان و ارزیابی به دســـت آوردن ثروت
مصــرف می¬کنیم .مواظب باشــیم که اگر اموال را در راه
حرام خرج نماییم ،عالوه برمصرف بیهوده مال ،برای خویش
گناه خریده¬ایم .مصـــرف کردن مال برای خریدفلم های
مبتذل ،مجله های گمراه کننده ،مراسـم عروسی غیر اسالمی،
جشـن ها ومحافل دیگر غیر اسـالمی و وارداتی همه وهمه بی
تقوایی مالی اســـت و ســـرانجام شـــومی در انتظار اینگونه
ثروتمندی می باشد.
پنجم -تقوای کــاری و وظیفــه¬وی :تقوای کــار و وظیفــه
اینسـت که انسان آنچه در توان دارد ،در اجرای وظیفه تالش
نماید ،بکوشــد وظیفه اش به بهترین و زیباترین صــورت ادا
گردد ،لذا اگر شـــخص در اجرای وظیفه کوتاهی کرد یا
اهمیت به ادای وظیفه قایل نبود ،در واقع به بی تقوایی کاری

اعت اف ،فضایل و اح ام آن
بسم اهلل الرحمن الرحیم
تعریف اعتکاف:
ماندن در مسجد به قصد طاعت و عبادت.
دالیل مشروعیت آن
خداوند عزوجل می فرماید:
{و عهدنا إلی إبراهیم و إســـماعیل أن طهرا بیتی للطائفین و
العاکفین و الرکع السجود}
(و وحی فرسـتادیم بسـوی ابراهیم و اسماعیل که پاک سازید
خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفین و و رکوع و سجده
کنندگان) [بقره]015/
از ام المؤمنین عایشه ـ رضی اهلل عنهاـ روایت است که فرمود:
"همانا رسـول اکرم ــــ صـلی اهلل علیه و سلم ــــ دهه آخر ماه
رمضــان اعتکاف می کردند و این عمل را تا هنگام وفاتشــان

خدا صــبر داشــته باشــیم تا این اجر عظیم را به دســت آوریم.
{تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر}.
4ـــ حفظ روزه از تمامی کارهایی که آنرا خدشه دار و ثواب
آن را کم می کند.
5ـ تمرین نشستن در مسجد و مواظبت بر نمازهای پنج وقت با
جماعت و این خود دارای فضــایل خاصــی هسـت که عبارت
است از:
الف) کسی که در مسجد می نشیند یقینا مسجد را قلبا دوست
دارد و این دوســت داشــتن و تعلق به مســجد بســیار با ارزش
است.
از ابوهریره ـ رضی اهلل عنه ـ روایت است که رسول اهلل ـ صلی
اهلل علیه وسلم ــــ می فرماید" :هفت گروه (فردای قیامت) در
زیر ســایه خداوند هســتند و یکی از آن هفت گروه« ،و رجل
قلبه معلق بالمســاجد» "مردی اســت که قلبش همیشــه تعلق به
مساجد داشته باشد ".یعنی به فکر عبادت و نماز باشد.
ب) کسـی که در مسـجد می نشـیند و انتظار نماز را می کشد
دو امتیاز ویژه دارد یکی اینکه مادامی که نشـسـته است ثواب
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کـامیاب شـــدیم ،بنگریم که این اموال را در کدام راه ها

پس بیاییم این سنت را احیا کنیم و در مقابل طاعت و بندگی

نماز برایش نوشــته می شــود و دوم فرشــتگان برای او دعای

«کان النبی إذا أراد أن یعتکف صــلی الصــبح ثم دخل المکان

رحمت و مغفرت می کنند.

الذی یرید أن یعتکف فیه» (رواه ابن ماجه)

با خروج زنان برای نماز استناد کرده است که می فرماید:

"رسول اکرم ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ هنگامی که می خواست

«بیوتهن خیر لهن لو کن یعلمن»

شروط اعتکاف

اعتکاف کند نماز صبح را می خواند و سپس وارد مکانی که

"خانه هایشان برای آنان بهتر است اگر بدانند".

شخص معتکف باید:

می خواست در آن اعتکاف کند می شد".

0ـ مسلمان باشد.

پس نتیجه می گیریم که شخص معتکف ابتدا و پایان اعتکاف

و در پایان از همه عزیزان خصـوصـا ائمه مساجد و دعوتگران

1ـ بالغ باشد.

خود را طبق این دو نظر از نظرات علما انجام دهد.

و جوانـان بیـدار می خواهم که حداقل کاری کنند که در

4ــــ در مسجد باشد .و بهتر این است که در مسجدی که نماز

سـؤال :آیا شـخص می تواند یک شب یا یک روز یا دو روز

خصـوصـا شـبهای  11و  15و  17و  11اعتکاف کنند تا اینکه

جمعه خوانده می شود ،اعتکاف کند.

اعتکاف کند ؟

بتوانیم الفـت ،محبت و رواب اجتماعی و ثواب کامل این

بله .دلیل آن حدیث سـیدنا عمرــــ رضی اهلل عنه ــــ است که

شبها و احیای این سنت را بدست آوریم.

حکم اعتکاف

فرمود در جاهلیت نذر کردم تا شبی در مسجد الحرام اعتکاف

سنت مؤکده است بدلیل اینکه رسول اکرم ـــ صلی اهلل علیه و

کنم رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در جواب ایشان فرمود:

شیخ عبدالرحمن جعفری

سلم ـ بر آن مواظبت داشتند و تا آخر حیات مبارکشان آن را

آن را ادا کن .پس شـخص می تواند یک ساعت و یک شب

1ـ طاهر باشد.

انجام می دادند.

رمضــان اهل محله و جماعت مســجد حتی برای یک شــب و

یا یک روز و دو روز نیز اعتکاف کند.

از ام المؤمنین عایشه ـ رضی اهلل عنهاـ روایت است که فرمود:
همانا رسول اکرم ـ صلی اهلل علیه و سلم ـ دهه آخر ماه رمضان

مبطالت اعتکاف

اعتکاف می کردند و این عمل را تا هنگام وفاتشان انجام می

0ــــ خروج از مســجد ،اگر شــخص معتکف از مســجد بدون

دادند و بعد از وفات ایشـان همسرانش نیز اعتکاف مینمودند.

ضرورت و نیاز خارج شد اعتکاف آن باطل است .ام المؤمنین

(بخاری )1111

عایشه ـ رضی اهلل عنه ـ فرمود :هنگامی که رسول اکرم ـ صلی
اهلل علیه وسلم ـ اعتکاف می کردند سر خود را به من نزدیک

ارکان اعتکاف

می کردند و من آن را شــانه می زدم .و داخل خانه نمی شــد

0ــــ نیت کردن ،که آن امری است ضروری برای اعتکاف .و

مگر برای نیاز و ضروت( .سنن ترمذی)

خالص کردن عمل برای اهلل سبحانه و تعالی.

عالمه ابن عثیمین ــــ رحمه اهلل ــــ در فتاوای خود می فرماید:

از سیدنا عمربن الخطاب ــــ رضی اهلل عنه ــــ روایت است که

خروج ازمسجد برای شخص معتکف سه نوع است:

فرمود  :شنیدم که رسول اهلل ـــ صلی اهلل علیه وسلم ــ ـ فرمود:

الف) خروج مشـروع ،که آن خروج برای حاجت و نیاز مانند

«إنما األعمال بالنیات» "همانا اعمال به نیتها بستگی دارد".

خوردن و نوشیدن و غسل وغیره است.

1ـ ماندن در مسجد و دلیل آن فرموده اهلل :

ب) خروج برای طاعت و عبادت ،که بر شـــخص معتکف

{و عهدنا إلی إبراهیم و إســـماعیل أن طهرا بیتی للطائفین و

واجب نیسـت مانند عیادت مریض و حضــور در نماز جنازه و

العاکفین و الرکع السجود}

اگر در ابتدای اعتکاف شــرط کرد که برای این امور خارج

(و وحی فرسـتادیم بسـوی ابراهیم و اسماعیل که پاک سازید

شود جایز است و در غیر اینصورت جایز نیست.

خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفین و و رکوع و سجده

ج) خروج برای کاری که اعتکاف را باطل می کند مانند

کنندگان) [بقره]015/

خرید و فروش و نزدیکی با همسر و غیره.
1ــــ مباشـرت کردن با همسـر که یکی از آن عمل نزدیکی با

زمان اعتکاف

همسر(جماع) می باشد .خداوند متعال میفرماید:

اگر شــخصــی می خواهد در رمضــان اعتکاف کند بهترین و

{وال تباشروهن و أنتم عاکفون فی المساجد}

مؤکدترین وقت آن دهه آخر ماه مبارک رمضــان اســت و

(و با آنها (زنان) نزدیکی نکنید در حالیکه در مســـاجد به

جایز اســت که در هر وقتی از رمضــان و ماههای دیگر انجام

اعتکاف نشسته اید) [بقره]087/
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دهد و خصوصا اگر نذر کند و آن را بر خود واجب کند.

1ـ و از مبطالت دیگر اعتکاف حیض و نفاس می باشد.

سیدنا عمر ـ رضی اهلل عنه ـ از رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم

4ـ ـ انجام دادن عده برای زنی که شوهرش در هنگام اعتکاف

ــــ پرســید :همانا من در جاهلیت نذر کردم که یک شــب در

فوت می کند.

مســـجد الحرام اعتکاف کنم فرمودند" :نذرت را ادا کن".
(صحیح بخاری )1111

سؤال :آیا زنان می توانند اعتکاف کنند؟
جواب :اتفاق علماء بر این است اعتکاف کردن برای زنان نیز

شروع و پایان اعتکاف

جایز اسـت دلیل آن از ام المؤمنین عایشــه ــــ رضـی اهلل عنهاـ

علماء می فرمایند :اگر کسی نیت کرد که دهه آخر رمضان را

روایت اسـت که فرمود :همانا رسول اکرم ــــ صلی اهلل علیه و

اعتکاف کند ایشــان قبل از غروب خورشــید شــب  10وارد

سلم ـ دهه آخر ماه رمضان اعتکاف می کردند و این عمل را

مسـجد و جای اعتکافش می شــود و بعد از غروب شــب عید

تا هنگام وفاتشـــان انجام می دادند و بعد از وفات ایشـــان

خارج می شود .و همچنین گروه دیگری از علماء می فرمایند:

همسرانش نیز اعتکاف مینمودند( .بخاری )1111

شــروع آن بعد از نماز صــبح و پایان آن نیز بعد از نماز صــبح

امام ابوحنیفه ــ رحمه اهلل ـ بر این است که بهتر برای زنان این

روز عید اســت .که از ام المؤمنین عایشــه روایت اســت که

اسـت که اعتکاف آنان در خانه باشد بخاطر اینکه زن عورت

فرمود:

است و به حدیث رسول اکرم ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در رابطه

رمضان ،راهی براى توبه ،براى بازگشت
الحمد هلل و الصالة و السالم علی رسول اهلل و علی آله و صحبه
و بعد:
بزرگترین نفعی که انسـان می تواند در این ماه کریم به دست
بیاورد توبه و بازگشــت به ســوی پروردگار و محاســبه نفس
است.
درب توبه باز اســت و عطای الهی در دســترس و فضــل و
بزرگواری اش هر صـبح و شـام در برابر ماسـت؛ اما کجاست
آن بازگشته و کجاست آن خواهان مغفرت الهی؟
این را خداوند گفته است:
}بگو ای بندگان من که بر خودتان با گناهان اســـراف روا
داشـــته اید ،از رحمت پوردگار ناامید نشـــوید خداوند همه
گناهان را می بخشد ،اوست آمرزنده مهربان} زمر51/
این ماه فصــل توبه و مغفرت اســت ،ماه گذشــت و برگشــت
است ،این زمانی است باارزشتر از هر زمان دیگر.
از رسـول اهلل – صلی اهلل علیه و سلم – به سند صحیح روایت
شده است که فرمود:
«خداوند دست خود را بر شب می گستراند که گناهکار روز
توبه کند و دســت خود را بر روز می گســتراند که گناهکار
شــب توبه کند تا وقتی که خورشــید از مغرب طلوع کند» [به
روایت امام مسلم نیشابوری[
بدی های ما بسیار است و گذشت او بیشتر ،گناهان ما بزرگند
و رحمـت او بزرگتر ،لغزشـــهـای مـا عظیمند و مغفرت او
باعظمت تر.
خداوند می گوید:
}و آنهایی که اگر فاحشــه ای انجام دادند یا [با انجام گناه] به
خود ظلم کردند به یاد اهلل افتاده و برای گناهان خود از او
طلب آمرزش کردند و چه کسـی گناهان را می بخشد جز اهلل
و در حالی که می دانند بر انجام آنچه از گناهان [در گذشــته]
انجام داده اند پافشاری نکردند} آل عمران015/
پافشـاری نکردند ،بر انجام گناه اصرار ننمودند ،اشتباه کردند
اما [در حضــور خداوند] به اشــتباه خود اعتراف کردند ،گناه
کردند اما استغفار نمودند ،و بد کردند اما پشیمان شدند ،و اهلل
نیز آنها را مورد آمورزش خود قرار داد.
از رسـول اهلل – صـلی اهلل علیه و سلم – با سند صحیح روایت
است که فرمود:

«به خاک مالیده شــود بینی آنکه رمضــان را دریافت و مورد

شب قدر بهتر از هزار ماه است

به عهده آنان اســت انتفال مى یابد ،وبدون شــک تمام اوامر

آمرزش قرار نگرفـت» ] بـه روایـت ترمـذی و حاکم .نگا:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

وکارهاى پروردگار با حکمت ومحکم ومتقن مى باشــد،که

صحیح الجامع [1501

شب قدر بهتر از هزار ماه است.

در آن هیچ نقص وخلل وجهل وباطل نمى باشد.

رمضان فرصتی است که دیگر تکرار نمی شود ،چنین فرصتی

از فضـایل ماه مبارک رمضـان شب قدر است ،شبى است که

پیش نمی آید مگر اندک ،آیا هســت تالشــگری که از آن

خـداونـد در آن ثواب اعمال نیک را براى امت اســـالمى

وشـب قدر از شـبهاى ماه رمضـان مى باشد ،بدلیل فرموده اهلل

مضاعف و بسیار زیاد مى کند.

سـبحانه وتعالى{ :شـَهرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآَنُ} البقرة:

استفاده برد؟
گناهان ســال ،همه ســال از پرونده کســی که در این ماه با
خداوند صــادق باشــد پاک می شــود اگر از گناهان کبیره

085
{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیلَةِ الْقَدرِ ( )0وَمَا أَدرَاکَ مَا لَیلَةُ الْقَدرِ ( )1لَیلَةُ

{لَیلَةُ الْقَدرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شـَهر} شــب قدر شــبى اســت که از

اجتناب کند...

الْقَدرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شــَهرٍ ( )1تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ

هزار ماه بهتر است.

در حدیث قدسـی اهلل سبحانه و تعالی خطاب به بندگانش می

رَبِّهِم مِنْ کُلِّ أَمرٍ ( )4سَلَام هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجرِ}

فرماید:

امام مجاهد رحمه اهلل مى فرماید :قیام آن شــب وعمل در آن

«ای بندگان من ،شــما شــب و روز گناه می کنید و من تمام

شرح و تفسیر سوره مبارکه قدر

بهتر از هزار ماه است که شب قدر در این هزار ماه نباشد.

گناهان را می بخشم ،پس از من طلب بخشش کنید تا شما را

إنا أنزلنه فی لیلة القدر :ما قرآن را در شــب با ارزش قدر فرو

وامام ابن کثیر رحمه اهلل مى فرماید :واین قول که شــب قدر

بیامرزم» [به روایت امام مسلم[

فرستادیم.

بهتر از عبادت هزار ماهى که در آن شــب قدر نیســت .اختیار

گناه جزو طبیعت ماســت اما برخی از ما توبه می کنند و برمی

فرموده اهلل ســبحانه وتعالىِ {:نَّا أَنْزَلْنَاهُ} :همانا ما قرآن را در

گردند و از خداوند طلب آمرزش می کنند و برخی دیگر بر

شب قدر نازل کردیم ،یعنى همانا تمام قرآن یکبارگی از لوح

آن پایفشــاری می کنند و ادامه داده و تکبیر می ورزند و این

محفوظ به آسمان دنیا نازل شده ،وسپس بعد از آن در طى 11

{تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ کُلِّ أَمر} فرشتگان

گروه دومی همان گروه نگونبخت و گم شده از راه هدایتند.

سال برحسب وقایع بر رسول اکرم rنازل شده است .این قول

وجبرئیل در آن شــب با اجازه پروردگارشــان پیاپی به س ـوى

باز خداوند در حدیث قدسی می فرماید:
«ای فرزند آدم ،تو مرا فرانخواندی و به من امید نبســتی مگر
اینکه هر آنچه کرده بودی را بخشـــیدم و [تعداد گناهانت]
برایم مهم نیست»]به روایت ترمذی[
ای روزه داران این ماه فرصـت ماست برای توبه نصوح و این
روزها همه اش غنیمت اســت .آیا از این فرصـــت و از این
غنیمت استفاده می بریم؟
خیلی ها رمضـان گذشـته را با ما روزه گرفتند سـپس به سوی
پروردگار بازگشتند ،رفتند ،با اعمال خود و آثار خود را بر جا
گذاشتند .و ما به این رمضان رسیدیم.
برادرم ،خواهرم ،می دانی که:
از عالمتهای قبول روزه داران به درگاه خداوند متعال صــدق
در توبه و عزم به بازنگشتن به گناه و پشیمانی از آن است.
}و اوســت که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها می
گذرد و می داند که چه می کنید} شوری15/
و از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روایت است که:
«قسـم به آنکه جانم در دسـت اوسـت اگر شما گناه نکنید [به
مانند فرشـــتگان] حداوند شـــما را خواهد برد و گروهی را
خواهد آورد که گناه کنند و از خداوند طلب بخشش کنند و
بخشیده شوند» [به روایت مسلم[
آنکه در رمضــان توبه نکند کی توبه خواهد کرد؟ آنکه در
بعضی از روزه داران در ماه رمضان به راه درست می روند اما
تا رمضــان تمام شــد و روزه پایان یافت به همان حال قبل از
رمضــان باز می گردند و تمام آنچه را در رمضــان ســاخته اند
ویران می کنند و تمام عهدهایی را که با پروردگار بســته اند
زیر پا می گذارند .تمام عمر همینطور در ســـاختن و ویران
کردن و بستن و نقض کردن می گذرد...
بسـیاری از سـلف [گذشتگان صالح از صحابه و تابعین و تابع
تابعین] با پایان یافتن رمضــان در فراقش می گریســتند و بر
رفتنش تاســف می خوردند و این از صــفای دل و روشــنی
درونشان بود.

دکتر عائض القرنی

مراد از "قدر" در فرموده اهلل ســـبحانه وتعالى ":لَیلَةُ الْقَدر"
چیست ؟
ابن جوزى رحمه اهلل می فرماید :در تسـمیه شب قدر پنج قول
ذکر شده است:
 -0همانا آن شــب داراى عظمت وبزرگی اســت ،وگفته مى
شــود فالنى داراى بزرگی و عظمت اســت .قوله تعالى" :وما
قدروا اهلل حق قدره" آنان آنگونه که شــایســته اســت خدا را
نشناختند.
 -1همانا آن شــب تنگ اســت ،شــبى اســت که بخاطر نزول
فرشـتگان در زمین ،زمین بر آنان تنگ مى شــود .قوله تعالى :
"ومن قدر علیه رزقه" وآن کسى که رزق و روزى بر او تنگ
شده است( .خلیل ابن احمد).
 -1قدر بمعناى حکم مى باشد .مثل اینکه بگوییم اشیاء در آن
اندازه گرفته مى شوند( .ابن قتیبة).
 -4همانا کسى که قدر ومنزلتى ندارد ،بخاطر عبادت و طاعت
در شب قدر داراى ارزش ومنزلت " قدر" مى شود ( .أبوبکر
الوراق).
 -5براى اینکه در آن شـب کتابى نازل شــده اســت که داراى
قدر و ومنزلت اســت ،ودر آن شــب رحمت وفرشــتگانى که
داراى قدر ومنزلت خاصــى هســتند نازل مى شــود( .على ابن
عبید اهلل).
خداوند متعال شــب قدر را در قرآن اینچنین توصــیف کرده
است{ :إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیلَةٍ مُبَارَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنْذِرِینَ ( )1فِیهَا یُفْرَقُ
کُلُّ أَمرٍ حَکِیمٍ ( )4أَمرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا کُنَّا مُرْسِلِینَ ( )5رَحمَةً مِنْ
رَبِّکَ إِنَّهُ هُوَ السئمِیعُ الْعَلِیمُ} الدخان1 - 1 :
عالمه ابن عثیمین رحمه اهلل تعالى مى فرماید :خداوند متعال
شــب قدر را مبارک توصــیف کرده اســت ،بخاطر زیاد بودن
خیر وبرکت وفضل آن شب ،واز برکات آن شب نزول قرآن
در آن مى باشد ،وخداوند متعال آن شب را به عنوان شبى که
در آن هرگونه کار حکیمانه اى بیان ومقرر گشــته توصــیف
کرده اســـت ،یعنى اینکه تمام اوامرى که از طرف خداوند
متعال که در آن سال انجام مى گیرد ،از ارزاق و عمرها وخیر
وشر وغیره ،از لوح محفوظ به فرشتگانى که مسؤولیت نوشتن

عبادت کنندگان شب زنده دار مى آیند براى هر گونه کارى
که اهلل دستور داده باشد.
ســـیدنا أبو هریره رضـــی اهلل تعالى عنه مى فرماید  :تعداد
فرشـتگان شب قدر در زمین بیشتر از سنگ ریزه ها مى باشد،
واین داللت برکثرت رحمت وبرکت در این شب مى باشد .
همـانا نزول فرشـــتگان نزول رحمت وبرکت الهى اســـت،
همانطوریکه فرشتگان در موقع تالوت قرآن وحلقه هاى علم
نازل مى شوند وبالهایشان را براى طالب علم می گسترانند .
اما مراد از روح در آیه ،جبریل امین علیه الســالم مى باشــد،
وآن از باب عطف خاص برعام مى باشد.
{سـَلَام هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجرِ} آن شب شب سالمت ورحمت
ودرود فرشتگان برمؤمنان شب زنده داراست تا طلوع صبح.
در معناى سالم در این آیه دو قول مى باشد:
 -0امام مجاهد رحمه اهلل مى فرماید :در آن شب هیچ بیمارى
ودردى صورت نمى گیرد ،وهیچ شیطانى رها نمى شود.
 -1ابن قتیبه رحمه اهلل مى فرماید :همانا معناى ســالم خیر و
برکت است.
عالمه ابن عثیمین رحمه اهلل تعالى مى فرماید :منظور از س ـالم
یعنى اینکه شــب قدر شــب ســالمتى براى مؤمنین از هر چیز
مخوف وترسناک مى باشد ،و بخاطر زیاد بودن اشخاصى که
از آتش جهنم آزاد مى شوند ،واز عذاب آن نجات مى یابند.
منظور از سالم یعنى اینکه شب قدر براى مؤمنین شب سالمتى
مى باشــد ،از هر جیز مخوف وترســناک ،بخاطر اینکه افراد
زیادى در این شــب از آتش نجات می یابند واز عذابش در
امان می مانند.
ومراد از {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجرِ} یعنى اینکه آن شب باطلوع فجر
که انتهاى عمل وعبادت شب مى باشد پایان مى یابد.
فضایل شب قدر از خالل شرح سوره قدر
 -0نزول قرآن کریم که آن بعنوان معجزه جاوید بر رســول
اکرم صــلى اهلل علیه وســلم براى هدایت جهانیان مى باشــد،
وحجتى است بر معاندین.
 -1همانا شبى است که در آن برکت ورحمت زیاد مى باشد.

صفحه59

این ماه به سوی پروردگارش بازنگردد کی برخواهد گشت؟

ابن عباس رضی اهلل عنهما وبعضی از صحابه می باشد.

ابن جریر است واین قول صحیح وراجح مى باشد.

علیه وسـلم واهل بیتش وصحابه کرام رضوان اهلل تعالى علیهم

الف) شعبان ماهی است که اعمال انسان ها در پیشگاه خداوند

 -1شــبى اســت که در آن ارزاق وعمر وحوادث ســال آینده
مقدر ومشخص مى شود.

اجمعین بر این عبادت مواظبت مى کردند.

حضــور می یابد و چه زیباســت ،در حالی اعمال انســان نزد

 -4شبى است که عبادت در آن بهتر از هزارماه مى باشد.

دعا در شب قدر

پروردگار حضـــور یابد که انســـان به طاعت و عبادت خدا

 -5شــبى اســت که فرشــتگان در آن نازل مى شــوند ،ونزول

ابن کثیر رحمه اهلل مى فرماید :مســتحب اســت که زیاد به دعا

مشغول است و به این امید که این اعمال مورد قبول خدا واقع

فرشـتگان همراه با خیر وبرکت ورحمت وآزاد شـدن بندگان

ونیایش برداخته شود ومستحب است که این دعا زیاد خوانده

گردد و سُتره ی گناهانش شود.

از آتش مى باشد.

شود اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی

 -1همانا شــبى اســت که در آن ســالمتى از امراض وعقوبات

امام احمد رحمه اهلل از ام المؤمنین عائشـــة رضـــى اهلل عنها

ب) شـعبان ،بین دو ماه پر فضـیلت رجب و رمضان واقع شده

مى باشد.

روایت کرده است که فرمود :ای رسول خدا اگر شب قدر را

اســت .چه بســا انســان هایی هســتند که فق این دو ماه را با

 -7وقیام آن شـب سـبب کفاره وبخشـش گناهان گذشته مى

درک کردم چه دعایى بکنم فرمود  :بگو  ":اللهم انک عفو

ارزش می دانند و نسـبت به شعبان غافل می شوند .از آنجایی

شود.

تحب العفو فاعف عنی "

که انجام عبادت در زمانی که مردم نســبت به آن در غفلت به

رسول اکرم مى فرماید" :من قام لیلة القدر إیمانا وإحتسابا غفر

"پروردگارا همانا تو بخشــنده اى و بخشــش و گذشــت را

ســر می برند ،دارای اجر و ثواب بیشــتری اســت انجام بندگی

دوست دارى پس مرا ببخشاى".

در ماه شــعبان هم با فضــیلت می شــود .در این مورد ،پیرامون

له ما تقدم من ذنبه" متفق علیه .
«هر کس شــب قدر را بپا دارد در حالى که ایمان وامید اجر
دارد گناهان گذشته او بخشیده مى شود» .
لیلة القدر در چه شبى است ؟
شــب قدر از شــبهاى ماه رمضــان مى باشــد ،بدلیل فرموده اهلل

فضــیلت نمازهای نافله داریم« :أفضــل الصــالة بعد المکتوبة

ریاضـت های شعبانیه ،بستری برای کسب
سعادت در رمضان . . .

سـبحانه وتعالى{ :شـَهرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآَنُ} البقرة:

صـالة اللیل» زیرا در این وقت انسـان ها در خواب اند (نسبت
به این زمان سهل انگارند) .و همچنین درمورد زمانی که برای
گفتن ذکر مناسب است ،داریم« :إن اهلل یضحک ممن یذکره
فی السوق» یعنی خداوند از کسی که در بازار به ذکر و یاد او
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از جمله الطاف خداوند را می توان در قرار دادن فرصت هایی

می پردازد بسیار شادمان می گردد؛ و این بدان سبب است که

جمهور علماء مى فرمایند :که شـــب قدر در دهه آخر ماه

برای بهره مندی هر چه بیشـــتر انســـان ها از نعمت عبادت

بازار محل رفت و آمد شیطان است و بستر غفلت افراد از ذکر

مبارک رمضـان اسـت ،اما در چه شـبى از دهه آخر مى باشـد

دانست .ازجمله ی این فرصت ها می توان به ماه شعبان اشاره

و یاد خدا ،فراهم می شــود .پس عبادت در وقتی که مردم در

اختالف کرده اند که مشهورترین آنها عبارتند از:

کرد که بهره مندی هر چه بیشـتر از این ماه ،گام نهادن در ماه

غفلت اند یا نســبت به آن ســهل انگارند ،دارای اجر و ثواب

 -0شب  10و این قول امام شافعى رحمه اهلل است.

رمضان را هموار می سازد.

بیشتری است.

 -1شب  15و 17و. 11

بگذارید تالش ها و مجاهدت های پیشــوای امت را در این

ج) سومین عامل فضیلت ماه شعبان را می توان در آماده شدن

 -4شب آخر رمضان است.

ماه ،مورد بررسی قرار دهیم:

برای ماه رمضـان دانست تا بدین سبب با روزه داری ،نفس را

 -1شب  11و این قول بسیارى از صحابه و تابعین است .

بدان عادت دهد و با لذت و نشاط بیشتری ماه رمضان را آغاز

 -5در دهه آخر اســت ،اما در هر ســال تغییر مى کند ،یعنى
اینکه احتمال دارد یک سـال  10وسـال دیگر  15وسال دیگر

فقد روى البخاری و مسـلم عن عائشـة رضی اهلل عنها قالت :ما

 11باشد .واین قول ابى قالبه وغیره است ،واین بعنوان صحیح

رأیت رسـول اهلل صـلى اهلل علیه وسلم استکمل صیام شهر ق

کند.

ترین قول مى باشد.

إال رمضـان ،و ما رأیته فی شـهر أکثر صیامًا منه فی شعبان .زاد

از این رو ماه شــعبان مقدمه ای برای پا نهادن در ماه عبادت و

ابن کثیر رحمه اهلل تعالى :مى فرماید از ابى قالبه روایت شــده

البخاری :کان یصـوم شعبان کله .ولمسلم :ان یصوم شعبان إال

بندگی اسـت .و شـایسـته اسـت که شخص مسلمان با تالوت

اسـت که فرمود شـب قدر در دهه آخر اسـت وهر سـال تغییر

قلیال

قرآن و اقامه نمازهای نوافل ،از این ماه نهایت استفاده را ببرد.
صــحابه ی کرام شــش ماه قبل از ماه رمضــان در دعاهایشــان

مى کند ،واین قول صــریح بزرگانى چون امام مالک وثورى
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وامام احمد واسحاق ابن راهویه وابو ثور و مزنی و ابن خزیمه

امام بخاری و امام مســلم از ام المؤمنین عایشــه ،روایت می

خواستار رسیدن به ماه رمضان بودند و بعد از اتمام این ماه هم

و دیگران مى باشـد ،و همچنین از امام شافعى رحمه اهلل تعالى

کنند که ام المؤمنین عایشه می گوید :رسول اهلل هیچ ماهی را

از خداوند مقبولیت عبادات شان در آن ماه را خواستار بودند.

روایت شده است .و اهلل اعلم

همانند ماه رمضــان بطور کامل روزه نمی گرفت و ماهی هم

از جمله دعاهای رسـول اکرم پیرامون فضیلت این دو ماه این

که ،اکثر روزهایش در حال روزه بود ،ماه شــعبان بود .امام

چنین اســت« :اللهم بارک لنا فی شــعبان ،اللهم بلغنا رمض ـان»

چگونگی احیاى شب قدر

بخاری اضــافه می کند که وی تمام ماه شــعبان را روزه می

یعنی بار خدایا در ماه رجب و شـعبان خیر و برکت را نصـیب

ام المومنین عائشــة رضــى اهلل تعالى عنها مى فرماید :رســول

گرفت و در روایت امام مسلم ذکر شده است که اکثر روزها

مان فرما و ما را به ماه رمضـان برسان (توفیق انجام طاعات در

اکرم صـلى اهلل علیه وسـلم هنگامى که وارد دهه آخر مى شد

را روزه بود به جز چند روز.

ماه رمضان را به ما عنایت فرما).

کمربند خود را محکم مى کرد( .کنایه از دورى جســتن از

از روایات و احادیث مربوطه ،قول راجح این است که رسول

زنان ،و به طور کلى از لذتهاى دنیوى دورى مى جســت و به

اهلل در گرامی داشـتن ماه شعبان تمام تالش خود را به کار می

منبع islamweb.net :با اندکی تصرف

عبادت مشغول مى شد).

گرفت و حداکثر روزهای این ماه را روزه بود .برخی از علما

شــب زنده دارى مى کرد ،و خانواده اش را بیدار مى کرد ،و

روزه گرفتن این ماه را بر ماه های حرام ترجیح داده اند که
اعتکاف در شب قدر

دالیل این فضیلت را در این حدیث رسول اهلل برمی شماریم:

از بهترین وســیله براى بدســت آوردن ثواب و اجر شــب قدر
اعتکاف کردن یعنى ماندن در مسجد بقصد عبادت مى باشد،

أن أسامة قال للنبی صلى اهلل علیه وسلم( :و لم أرک تصوم فی

رسـول اکرم صلى اهلل علیه وسلم دهه آخر رمضان را اعتکاف

شـهر ما تصوم فی شعبان؟ قال :ذاک شهر یغفل الناس عنه بین

مى نمودند ،و به قراءت قرآن ودعا ونیایش مشغول مى شدند،

رجب ورمضان ،و هو شهر ترفع فیه األعمال إلى رب العالمین

و متأسـفانه از امروزه سـنت اعتکاف (ماندن در مسـجد بقصد

عز وجل فأحب أن یرفع عملی وأنا صائم) .و حسنه األلبانی.

عبادت) ترک شـده اســت ،در حالیکه رســول اکرم صـلى اهلل

برگی از تاریخ
حوادث تاریخی که در ماه رمضان بوقوع

 -01در چهاردهم رمضــان ســال ( )17هجری دولت مختار

مســیحیان اروپا ،چند میلیون مســلمان را از پای در آوردند!0

ثقفی سقوط نمود که او ادعای پیامبری مینمود.

حاکمان سـفّاک و جنایتکار کمونیسـت ــــ استالین و لنین در

 -00در رمضـان سال ( )10هجری جزیرهی طریف در اندلس

روسیه و ماوتسی تونگ در چین ـ شروع به تهدید و ارعاب و

فتح گردید.

تعذیب مسلمانان نمودند و هزاران نفر در بوسنی و هرز گوین،

پیوست

 -01در رمضـان همان سال اندلس یا اسپانیای امروزی توس

تهیه کننده :عبدالخالق احسان

فرماندهی شجاع و غیور امت اسالم طارق بن زیاد فتح گردید.
 -01در رمضان سال ( )011هجری فتح قسمتهای از سرزمین

کوزوو ،چچن و… فق به جرم مسلمان بودن کشته شدهاند!
آری! دشــمنان اســالم ،در هر زمان و مکانی ،میکوشــند تا به

امروزه ما در جامعه خود پیرامون شــعار ماه مبارک رمضــان

فرانسه به وقوع پیوست.

هر شــکلی ضــربهای بر پیکرهی این دین وارد کنند و آن را

دچـار انحراف شـــده ایم و فکر می کنیم کـه رمضـــان ماه

 -04دهم رمضـان ســال ( )111هجری فتح شـهر بابک خرمی

ضــعیف ســازند ،میخواهند خدا و دین و آیین یکتاپرســتی و

اســتراحت و خواب اســت ،و ماهی اســت که ما درآن بعد از

در زمان معتصمباهلل خلیفهی عباسی.

عبادت را از زندگی مؤمنان حذف کنند ،تا خود بتوانند بر

یـازده مـاه کـار و تالش به اســـتراحت پرداخته و لحظاتی

 -05در رمضـــان ســـال ( )111هجری فتح عموریه توســ

تمام دنیا حکمرانی کنند و برنامه و روش و افکار نادرســت

بیآرامیم.

معتصمباهلل عباسی.

خود را بر جوامع جهان حاکم سازند.

اما اگر به واقعیت مســأله بنگریم و به حوادث تاریخی در ماه

 -01در چهاردهم رمضان سال ( )114هجری سقوط سرقوسه

رمضـان اندکی تأمل کنیم درمیابیم که شـعار رمضان تالش و

توس مسلمانان.

اما تاریخ به همگان نشـان داد که هیچ قدرتی قادر به شکست

پیکار و ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه میباشــد که باید در

 -07رمضـان سـال ( )551پیروزی مسلمانان در واقعهی حارم

دادن قدرت ایمان نیست.

این مـاه نیارامیم ،بلکه شـــبانه روزی تالش نمائیم تا درین

علیهی رومیها.

به همین خاطر راه ترویز در پیش گرفتند و با نیرنگ و فریب

جامعهی فالکت بار خود راه حل مناســبی را طرح نموده و به

 -08رمضــان ســال ( )584فتح کرم و صــفد توس ـ ســلطان

شروع به نابود کردن دین خدا نمودند!

فکر ایجاد تغییر برآییم .زیرا تا ما خود را تغییر ندهیم هرگز

صالح الدین ایوبی.

تغییری در زندهگی ما رونما نخواهد شد.

 -01روز جمعه در بیســت پنجم رمضــان ســال ( )151واقعهی

وارثان این خونخواران تاریخ ،همان کسانی هستند که امروزه

خداوند کریم میفرماید:

عین جالوت رخ داد که درآن مســـلمانان علیهی مغولهای

نقاب به چهره ،گرگ صـــفت و با لباس میش  ،با نامهای

(إن اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم)

متجاوز پیروز شدند.

دمکراسـی و حقوق بشــر و… .حمله را آغاز کردهاند و دســت

(خداوند امور هیچ قوم و گروهی را تغییر نمیدهد تا اینکه

 -11رمضـان سـال ( )111فتح انطاکیه و پیروزی علیه صلیبیان

دوسـتی را در روز دراز کرده تا خنجر دشـمنی را در شـب بر

در نفسهای خویش تغییری به وجود آورند).

غاصب.

قلب اسالم فرو کنند!

درین مقال ناچیز برآن شــدم تا بعضــی از حوادث تاریخی در

 -10رمضان سال ( )171فتح ارمنستان.

تاریخ درخشان اسالم و در ماه مبارک رمضان را یادآور شوم

 -11رمضان سال ( )710فتح بوسنیا.

آری! دشــمنی با اســالم از روز اول آغاز شــد و پایان نخواهد

تا به یقین بدانیم که رمضـــان ماه مبارزه و فتوحات و پیکار

 -11در بیسـت پنجم رمضـان سال ( )817فتح بلغراد به دست

پذیرفت.

اســـت ،نه ماه خواب و اســـتراحت آن طور که اکثر مردم

سلطان عثمانی سلیمان القانونی.

میپندارند.

 -15در رمضان سال ( )811جزیرهی قبرص فتح گردید.

توطئه برای مسجد
یکی از نقشـــه هایی که دشـــمنان برای مبارزه با دین خدا

اینک به ذکر این حوادث سرنوشت ساز میپردازیم:
 .0غزوه سرنوشت ساز بدر :که درسال دوم هجری درهفدههم

سایت نوار اسالم

کشـیدند ،ضــربه زدن به قلب امت اســالمی یعنی مســجد بود،

رمضــان به وقوع پیوســت که درین غزوه مســلمانان باوجود
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آنـان بـه ارزش مســـجد و نقش واالی آن در تربیت افراد
آگاهند ،به همین خاطر با تمام امکانات خویش میکوشــند،

تعـداد کم و تجهیزات نـاچیز توانســـتند علیه ی مشـــرکین
تجاوزگر که ازحیث نیروی انســانی و تجهیزات جنگی ســه
برابر مسلمانان بودند ،شجاعانه پیروز شوند.
 .1رمضــان ســال ســوم هجری آمادهگی پیامبر صــلى اهلل علیه
وسلم و اصحاب جلیل القدرشان رضی اهلل عنه به غزوه احد.
 .1رمضــان ســال پنجم هجری آمادهگی به غزوهی احزاب و
حفرخندق بنابه پیشنهاد حضرت سلمان فارسی رضی اهلل عنه
 .4در رمضـان سال ششم هجری سریهی غالب بن عبداهلل علیه

گرفت که خداوند جل جالله این پیروزی را به نام فتح مبین
یاد کرده است.
 .1باز هم در سال هشتم هجری درماه مبارک رمضان تمام بت
های مکه و اطراف آن شکستانده شد.
 .7رمضان سال نهم هجری بازگشت پیروزمندانهی رسول خدا
صلى اهلل علیه وسلم از غزوهی تبوک.
 .8رمضـان سـال سیزدهم هجری جنگ بویب رخ داد که این
ســرزمین در عراق واقع اســت و مســلمانان درین جنگ به
سرکردهگی مثنی بن حارثه به پیروزی نایل آمدند.
 .1رمضان سال ( )51هجری فتح جزیرهی رودس.

دشــمنی و عداوت با اســالم و جنگ طلبی علیه مســلمانان
تـاریخی طوالنی به درازای تاریخ مبارک اســـالم دارد .از
هنگامی که پیامبر(ص) دعوت خویش را فریاد زد ،دشــمنان
قد علم کرده و به مبارزه با آن پرداختند ،زیرا با گسترش دین
اســالم دیگر جایی برای حکومت ظالمان و زورگویان وجود
نخواهد داشت.
آری! از همان آغاز ظهور ،مشــرکان مکه شــروع به آزار و
اذیت و شــکنجه ی گرویدگان به دین جدید! کردند ،منافقان
و یهودیان در مدینه ،برای نابودی دین اسالم ،دست به نیرنگ
و توطئه زدند ،مســیحیان مشــرک و متعصــب در ســال 0111
میالدی در بیت المقدس هفتاد هزار مســلمان را به شــهادت
رســـانـدنـد و قـدس را بـا خون رنگین کردند ]0[.مغوالن
خونخوار ،تحت حمایت و به دستور صلیبیها ـ به عنوان حمله
صــلیبی مغول ـــ ـ در قرن ســیزدهم میالدی ،به ســرزمینهای
حکومت اســـالمی حمله کرده و بیش از  0،111،111هزار
مســـلمان بیگناه را از دم تیغ گذراندند ،در طول چهار قرن

خداوند متعال نیز این توطئه را بر مال میســازد و مســلمانان را
آگاه میکند که آگاه باشید :افرادی در صدد تخریب مساجد
و ریشه کن کردن نام خداوند در آنها هستند؛
[وَ مَنْ أظْلَمُ مِمئنْ مَنَعَ مَسـَاجِدَ اهللِ أنْ یُذْکَرَ فِیهَا اسـمُهُ وَ س ـَعَى
فِی خَرابِهَا اؤلَیِکَ مَا کَانَ لَهُم أنْ یَدخُلُوَها إالَّ خَائِفِینَ لَهُم فِی
الدُّنیَا خِزْی وَ لَهُم فِی اآلخِرَةِ عَذَاب عَظِیم] بقره004/
«و چه کسی ستمگرتر از کسانی است که نگذارند در مساجد
و اماکن عبادت خدا ،نام خدا برده شـــود و در ویرانی آنها
بکوشـد؟شـایسته اینان نبود که چنین کنند بلکه میبایست جز
خاشـعانه وارد آنها نشـوند ،بهره ی آنان در دنیا رسوایی و در
آخرت عذاب بزرگی است»
حقیقتاً که ظالمترین افراد کســانی هســتند که به مخالفت و
جنگ با خداوند زره پوشــیدهاند! کســانی هســتند که خدا
دوسـتان را از راه یکتاپرستی منحرف میکنند و زبانشان را به
خاطر آوردن نام خداوند میبرند! کسانی هستند که خانههای
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گروهی از کفار کینه توز به وقوع پیوست.
 .5در بیســتم رمضــان ســال هشــتم هجری فتح مکه صــورت

مسجد و توطئه علیه آن در طول تاریخ

آن را از بین ببرند.

مسجد جایگاه تربیت و دعوت /نویسنده اسماعیل کسنزانی /
نشر :آراس
پاورقی:
[ .]0ترور ،اسالم ،مکوالریسم ،مؤلف علی باپیر ،مترجم کمال
روحانی ،صفحه 18

 .0جهاد و دعوت ،مؤلف محمد غزالی ،مترجم عمر قادری،
صفحه 010
 .0صفوة التفاسیر ،جلد ،0ص«،051چنان که مشرکان در روز
حدیبه با رســـول خدا
حضــرت

همین کار را کردند ،آنگاه که

و همراهانش را از ورود به مکه باز داشــتند».

انوارالقرآن ،جلد ،0ص040

فعاریت های دینی در دوره عباسیان
نویســنده :موالنا ســید ابوالحســن علی ندوی  /مترجم :محمد
ابراهیم دامنی
خداوند را از نام خداوند پاک میکنند و همیشـــه مشـــغول

قطعاً این خرابی و تخریب بســیار خطرناکتر از تخریب بنای

ضربهزدن و نقشه کشیدن برای نابودی مساجد هستند.

مسـجد اسـت ،زیرا تخریب یک کشور ــــ در صورت وجود
افراد الیق و سازنده ـــ بعد از مدتی به آبادانی تبدیل میشود،

«هیچ کس ســتمگرتر از شــخصــی نیســت که نگذارد مردم

اما نبود افراد متعهد و مسـؤول و سازنده ،کشوری آباد را بعد

عبادت خدا را در خانههای خدا به جا آورند و یا در صــدد

از مدتی به ویرانه تبدیل خواهد کرد.

تخریب مسـاجد برآید و همانطور که رومیها بیتالمقدس را
ویران کردند و یا این که ســعی کند عبادت در آن متوقف

آری! دشـــمنان میدانند که نمیتوانند ســـپاه ایمان را نابود

شود ،همانطور که کفار قریش چنین کردند0».

ســازند ،به همین خاطر نقشــه شــیّادانهای طرح کردهاند که
نگذارند چنین افرادی ساخته شوند ،توطئه کردهاند که تربیت

این دشمنان میکوشند که نام و یاد خداوند را در مساجد منع

اســالمی از بین برود ،تا همگان حلقه به گوش آنان باشــند،

کنند زیرا هر جایی ذکر و یاد خداوند باشــد ،نشــاندهندهی

بســیج شــدهاند تا پایگاه دین خدا و مدرســه و آموزشــگاه

وجود افراد مؤمن و متدین و نشاندهندهی گسترش شعلههای

ایمانداران را نابود سازند!

ایمان و نشــاندهندهی وجود قدرت ایمان اســت و ایشــان را
یارای مقابله با قدرت ایمان نیست.

امّا هرگز!
[یُرِیدُونَ أنْ یُطْفِئُوا نُورَ اهللِ بِأفْوَاهِهِم وَ یَأبَى اهللُ إالَّ أنْ یُتِمئ نُورَةُ

[وَ سـَعی فِی خرابِهَا] کوشش در تخریب مسجد میتواند چند

وَ لَو کَرِهَ الْکَافِرُونَ] توبه11/

معنی داشـته باشد؛ یک تخریب بنای مسجد و از بین بردن آن
مکان مقدس اسـت ،تا اینکه مسلمانان با یکدیگر جمع نشوند

«آنان که میخواهند نور خدا را با (توطئهها و سخنان ناروای)

و وحدت نیابند و دشـمنان راحت تر آنان را قلع و قمع کنند!!

دهان خود خاموش گردانند (و از گســـترش دین جلوگیری

همانطور که اسرائیل غاصب در غزه چنین کرد.

کنند و اسالم را نابود سازند) ولی خدا جز این نمیخواهد که
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نور (دین) خود را به کمال برســاند (و حتماً این دین به کمال
معنی دیگر میتواند مربوط به از بین بردن ارزش و اعتبار آن

میرسد) هر چند که کافران دوست نداشته باشند».

در جامعه و پایین آوردن تقدس آن باشــد ،تا اینکه جوانان را
خام کنند و نا آگاهان را فریب دهند و از مســجد ــــ جایگاه

بر ما الزم اســت که مســجد را با حضــور خود و عبادت و

تربیت ـ دور سازند و آنان را به به مقلد و طرفدار خود!! تبدیل

اعتکاف و ذکر و یاد و نام خداوند آباد کنیم و صــفوف نماز

کنند؛ و مفهوم آن میتواند گسـتردهتر باشـد و به معنی از بین

جماعت را محکم تر و طوالنیتر سازیم و اتحاد و برادری را

بردن و جلوگیری کردن از فعالیت و نقش مســجد در جهت

در بین مسلمانان ایجاد کنیم و از تفرقه بپرهیزیم و مسجد را به

تربیت افراد باشد ،آری! مشرکان میدانند کسی که در مسجد

مکانی تبدیل کنیم که افراد در آن تربیت و ســاخته ش ـوند و

تربیت و با نیروی ایمان تجهیز شـده باشـد ،سدّی پوالدین در

بارآیند و به افرادی تبدیل شــوند که ایمان و خدمت به خلق

برابر حملههای آنان خواهد بود ،به همینخاطر دشمنان اسالم

در وجودشـان شـعله بزند .آری! بر ما الزم است که مسجد را

بـا تبلیغات و فعالیت های خود می خواهند نقش ســـازندگی

بـه مدرســـه ای تبدیل کنیم که همه در آن آموزش ببینند،

مسـجد را تخریب کنند و با این کار از تشکیل نیروی ایمان و

چگونه مؤمن باشــند ،چگونه به مردم خدمت کنند و چگونه

افرادی متعهد و جامعه ای پویا و متدین جلوگیری کنند و

در برابر نیرنگهای دشمنان متعصب مقاومت کنند.

خالفت عباســیان کامال” جانشــین خالفت امویان بود همان
روح دنیاپرستی و نظام فردی و موروثی سلطنتی و کلیه معایب
دســتگاه ،تصــرفات آزادانه در بیت المال ،بازار گرم عیش و
عشرت.
فرقش این بود که در سلطنت امویان و محی آن دوران روح
عربی حاکم بود چنانچه معایب و انحرافات آن دوران نیز از
همین قبیل بود .و در جسم سلطنت عباسی روح عجمیت کار
می کرد .و تمدنهای اقوام عجم و معایب و امراض شان بیشتر
در این ســلطنت بوجود آمد ،.وســعت ارضــی این ســلطنت
بحدی بود که یکبار هارون الرشــید پس از دیدن یک تکه ابر
با اطمینان کامل گفت :هر جا که دلت می خواهد ببار زیرا
خراج مزرعه های تو پیش من می آید.
بنابر تحقیق ابن خلدون درآمد سالیانه ساطنت عباسی در زمان
هارون الرشــید بیش از 105111111بود که از نظر آن زمان
بزرگترین مالیات بود .و بدوران مأمون خیلی بیشتر اضافه شده
بنابراین درآمد بزرگ و پایتخت بودن شهر بغداد کلیه وسایل
عیاشـی جهان و همه هنرپیشگان دنیا صنعت گران خوانندگان
برده و کنیزان مصــاحبین و شــعرا و ندمای مداح بهمین شــهر
جذب شـــدند .بعلت کثرت مال و اختالط با عجمیان کلیه
معایب تمدن و عدم توازن زندگی در دارالسالم با مرکز اسالم
آغاز شــد(برای تفصــیل بیشــتر مالحظه نمائید کتاب الحیوان
ج1ص  10و ج 5ص 005و مجلدات االغانی) برای اطالع از
کثرت سـرمایه و بی ارزش بودن مال و رویه عیاشـی از تاریخ
واقعه ازدواج مأمون را خواندن کافی است مورخ می نویسد:
مأمون با افراد خانواده سلطنتی و ارکان دولت و ارتش و کلیه
مسئولین مملکت و خدام مهمان حسن ابن سهل(نخست وزیر
و پـدر عروس)بودند و تا مدت نوزده روز این کاروان پر
شکوه داماد با کمال میل و فرحت خاطر پذیرائی گردید.

و مبالغی که باین مهمانان داده شــد ادناترین فرد این قافله تا

مهمی بود که اینجا ائمه هر فن و تشنگان هر علم برای سیرابی

مدتی زندگانی امیرانه ای بســر می کرد و بر خانواده هاشــم و

از کل ســرزمین اســالمی گرد می آمدند از کتب طبقات و

فرماندهان ارتش و کلیه مســئولین مملکتی هزاران قرص های

تراجم چنان احســاس می شــود که در بغداد بجز از علماء و

مشـک و عنبر نثار کرده شد و این قرص ها در کاغذ ملفوف

صلحاء کسی دیگر سکونت نداشت و بجز شعار قال اهلل و قال

بود .و روی آن کاغذ مقداری پول نقد ،تعدادی برده و کنیز،

الرســول صــدائی دیگر بگوش نمی رســید ،این رونق دینی و

امالک ،خلعت ،اسـب و مزرعه و غیره نوشـته بود (.تا بایشان

فعالیت های اصــالحی و در پایتخت دولت از برکات بندگان

پرداخت گردد) و حکم این نثار این بود که هر قرصی بدست

مجاهدی بود که این امر را هدف اصــلی زندگی خویش قرار

هر کســی بیفتد هر مقداری که در آن نوشــته اســت مســئول

داده بودند ،در این مورد فعالیت های سفیان ثوری ،فضیل بن

خزانه مکلف پرداخت آن اســت .و به مردم عامی نیز قرص

عیاض .جنید بغدادی ،معروف کرخی ،بشــر صــافی از همه

های مشــک و عنبر و درهم و دینار نثار کرده شــد .و برای

نمایان تر و روشـــن تر بود اثر اعمال و اخالق خدا ترســـی

مأمون فرش گران قیمتی که از نخ های طال بافته شـــده بود

زندگی زاهدانه و خدمات خالصـانه و بی ریا اسـتغناء از خلق،

گسـترده شـد و این فرش با گوهر و یاقوت مرصع بود .زمانی

ایثار .بیغرضی:

که مأمون بر این فرش چهره افروز شــد ،مرواریدهای گران
قیمتی بر قدم هایش نثار کرده شــد که پس از پخش شـدن بر

خـدمت خلق و کیفیات ایمانی این حضـــرات بمناطق غیر

آن فـرش عـجـیــب مـنـظـری زیبــا و دلفریــب بــه نظر می

مسلمانان نیز سرایت کرده بود .وجودشان مجسمه ی اخالق و

رسید(المامون) تألیف موالنا شبلی نعمانی رح.ص 057بنقل از

وقار اسالم بود و بهمین جهت پس از شنیدن سخنانشان و پس

تاریخ ابن خلدون ،ابوالفداء ،ابن اثیر ،ابن خلکان.

از دیدن اخالق و اعمالشان بسیاری از یهود ،مسیحیان ،مجوس
و صــابئیان مســلمان شــدند(مالحظه کنید تاریخ بغداد(خطیب

داعیان خدا در بغداد

بغدادی) و حلیه االولیاء(ابو نعیم ) و تاریخ ابن خلکان)

اما در همین شــهر بر عیش و عشــرت(بغداد) تعدادی نفوس
قدســیه نیز وجود داشــت که در شــکل های دعوت الی اهلل

منبع :تاریخ دعوت و اصــالح  /مؤلف :حضــرت موالنا ســید

تزکیه نفوس نشــر و اشــاعت علوم دینی و در تعلیم و تعلم به

ابوالحسن علی ندوی  /مترجم :محمد ابراهیم دامنی

تمام وجود منهمک بودند ایشــان در هنگامه های پراز شــر از
کلیه لذائذ دنیا کناره گیری نموده در حفظ روح این امت و
سـرمایه تعلق با اهلل آن و منابع زندگی اسالمی قرآن و حدیث
با نهایت تالش مشغول بودند دولت با هیچ قیمتی نتوانست این
افراد را بخرد و هیچ نوع تطمیع دنیائی ایشـــان را از هدف
مقدس خویش باز نداشـت .دردریایی پر تالطم مادیت ایشان
کوه راسـخ انسانیت بودند کوهی که مسافرین کشتی شکسته
به آن پناه می برند ایشان در شهر بغداد در مقابل زندگی های
پر عیش و لذائذ مادی زندگی معنوی و ایمانی خالص اختیار
نموده بودند زندگی که از نظر نیرو و وسعت از زندگی مادی
و ســیاســی دیگران هیچ کمبودی نداشــت .اگر خلفاء ،امرا و
وزرا بر قالب های مادی مردم متصـرف بودند اما ایشان بر دل
و دماغ مردم حاکم بودند و هرگاه این دو نیرو با هم برخورد
می کردند غلبه و پیروزی در جناح ایشــان می بود .ســلطان
وقت هارون الرشید با شأن و شوکت شاهانه خود در رقه مقیم
بود که معروف ترین امام حدیث و مرد صالح حضرت عبداهلل
بن مبارک در این شـهذ تشریف آوردند زمان ورودشان کلیه
و خلیفه تنها در شــهر باقی ماند و کثرت و انبوه مردم بحدی
بود که کفشهایشان پاره شدند.
یکی از کنیزان هارون از پنجره باالخانه مشــغول تماشــا بود
پرسـید که این چه ماجرایی است؟ مردم گفتند یکی از علماء
خراسـان عبداهلل بن مبارک تشریف آورده اند کنیز گفت این
اســت پادشــاهی نه آن که هارون دارد که مردم در اســتقبال
هارون بدون پلیس و مأمورین جمع نمی شــوند .این زندگی
علمی و ایمـانی در بغداد روشـــن بود -بغداد همچنان که
گهواره ثروت و سـرمایه و عیش و عشرت بود که طالبین مال
دنیا از گوشه های مختلف جهان اینجا جمع شدند همین طور
از نظر علم و عمل صالح و تقوی و دعوت و اصالح نیز مرکز
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مردم این شهر در استقبال این مرد بزرگ از شهر خارج شدند

مسایل اجتماعی
گروههای مختلف مردم در برابر رمضان

یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوقَ أَیدِیهِم فَمَن نَّکَثَ فَإِنَّمَا

دختری درباخته در فیس بوک

یَنکُثُ عَلَى نَفْس ـِهِ وَمَنْ أَوفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیهُ اللَّهَ فَس ـَیُؤْتِیهِ أَجراً
عَظِیماً }الفتح ( 01بیگمان کسانی که با تو پیمان می بندند در

سؤال:

حقیقت با اهلل پیمان می بندند و در اصل دست اله باالی دست

سالم . . .

آنهاسـت هرکس پیمان شکنی کند به زیان خود پیمان شکنی
از أبی واقد لیثی  :روزی پیامبر در مسجد نشسته بودند و مردم

می کند و آن کســی که در برابر پیمانی که با اهلل بس ـته اســت

در اطراف ایشان بودند در آن هنگام سه نفر وارد شدند دو نفر

من مدت  1سال است که در فیس بوک دل بسته پسری شدم.

وفادار بماند و آن را رعایت بدارد  ،اهلل پاداش بسیار بزرگی به

از آنها به طرف پیامبر آمدند و یک نفر برگشــت  .یکی ازآن

و فق از طریق عکس همدیگر را دیدیم .او از من خوشــش

او عطاء می کند ).

دونفر مکان خالی در مجلس پیامبر دید و در آنجا نشــســت و

آمد ،ولی من وابسته و عاشق او شدم .ولی هرگز موفق نشدیم

با خودش عهد و پیمان می بندد که خودش را به بهترین وجه

دیگری پشت سر آنها نشت و سومی پشت کرد و بیرون رفت

همدیگر را ببینیم  . . .به خاطر منتظر شــدن او من همه چیز را

تغییر دهـد و چنانچه که از افتادن در آتش بیزار اســـت ،

 .زمانی که پیامبر از صــحبت کردن فارغ شــدند گفتند  ( :آیا

از دست دادم  . . .او  15ساله است و  1سال از من کوچک تر

همانطور از برگشــت به گناه و کفر متنفر اســت و این همان

شما را درباره این سه نفر خبر ندهم ؟

است  . . .ولی من خیلی چیزها را به او دروغ گفتم .نمی توانم

طعم و شیرینی ایمان است که در قلب خودش آنرا می یابد و

یکی از آنها به اهلل پناه برد و اهلل او را پناه داد .و دیگری شــرم

از او دل بکنم .هم چنان منتظرم که بیاید ایران او را ببینم.

او را در اســتمرار بر طاعت و عدم ســســتی کمک و یاری می

کرد  ،اهلل هم از او شرم نمودند .اما بعدی پشت کرد و اهلل هم

چون مرخصـی ندارد .او مقیم خارج از ایران است  . . .ناگفته

دهد .

نماند که دختری زیبا بودم ،ولی به خاطر فکر کردن به او و

به او پشت نمودند  ).بروایت امام بخاری رحمه اهلل .

اسـترس و ترس شـکسـته شدم ،ولی می ترسم که با دیدنم از

ابن حجر در فتح الباری می گویند :

و گروه دیگر رمضان تاثیری در آنها ایجاد کرده گاهاً شب ها

منظور از پناه برد به اهلل  ،یعنی آن شخص به مجلس رسول اهلل

من خوشش نیاید  . . .او هم به ازدواج راضی است  0 . . .سال

را با تهجد می گذرانند و روزها هم روزه می گیرند ولکن

صلی اهلل علیه وسلم پیوست .

اسـت که اصـالً اشتهای غذا ندارم و حوصله چیزی ندارم . . .

عزم خود را بر توبه و پشــیمانی و برگشــت از گناه جزم نمی

منظور از اهلل او را پناه داد  ،یعنی اینکه اهلل او را در برابر کاری

هدفم گم شــده به خاطر او نمی دانم چکار کنم ،نمی دانم

کنند بین این و آن متررد و مشــکوک هســتند .اهلل تعالی در

که انجام داد  ،با رحمت و بخشش خودش مأجور ساخت .

چطور به او ثابت کنم که به خاطرش شکسته شدم . . .

مورد آنها در آیه  011سوره توبه چنین می فرماید { :وَآخَرُونَ

این قسـمت از حدیث مســتحب بودن ادب و پر کردن فاصــله

اعتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِم خَلَطُواْ عَمَالً صـَالِحاً وَآخَرَ سـَیِّئاً عَسـَى اللّهُ أَن

های صف درس و تعلیم را می رساند .

جواب:

یَتُوبَ عَلَیهِم إِنَّ اللّهَ غَفُور رئحِیم } ( مردمان دیگری هم هستند

منظور از شـرم کرد  ،یعنی از اینکه بربگردد و درجلسه پیامبر

خواهر گرامی!

که به گناهان خود اعتراف می کنند و کار خوب را با کار بد

ننشیند  ،از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم شرم نمودند و گوشه

ضـمن عرض سـالم و با تشـکر از اینکه تابش را برای مشاوره

می آمیزند امید اســت اهلل توبه آنانرا بپذیرد بیگمان اهلل دارای

انتخاب کرده اید.

ای نشستند .

مغفرت فراوان و رحمت بیکران است ).

منظور از اینکه اهلل از او شـــرم نمودند  ،یعنی اهلل اورا مورد

این گروه به تصـــمیم و اراده قوی و اهتمام بیشـــتر به دین

رحمت خویش قرار دادند و وی را عقاب ننمودند .

دنیای مجازی و اینترنت با همه فوایدش ،مشــکالتی را برای

خودشـان نیاز دارند تا اینکه در جمله و زمره گروه اول داخل

و منظور از اینکه اهلل به او پشـــت دادند  ،یعنی بر او خشـــم

نسل جدید پدید آورده است که مورد شما یک نمونه و مثال

شوند .

است.

گرفتند و این خطاب بر آن حمل می شود که او بدون عذر و

پایبند بودن به تعالیم الهی دین اســـالم ،قانون پذیر بودن در

از روی عناد جلسـه را ترک کرده حتی اگر هم مسلمان بوده

و گروه سـوم از مردم کسـانی هسـتند که رمضان بر آنها وارد

و ممکن است آن شخص جزء منافقین بوده .

مقابل احکام دینی و داشــتن فهم صــحیح از زندگی ،جهان و

می شود و می گذرد اما احساسی در آنها به وجود نمی آید و

انســان بر مبنای آموزه های اســالم مهمترین عامل ســعادت و

تکانی به خود نمی دهند  .هیچ تاثیری در زندگی آنها ایجاد

موفقیت می باشد.

نمی شــود و هیچ تغییری در آنها صــورت نمی گیرد  .مثل

تقسیم بندی نمودند :

شما با پسری نامحرم بیش از دو سال ارتباط داشته اید این امر

اینکه عنید و مغرض هســتند هیچ آیه ای از آیات اهلل بر آنها

 0ــــ کسـی که اهمیت قایل می شود و خود را به زحمت می

به خودی خود حرام اســت؛ و مشــکالت ما ناشــی از ارتکاب

خوانده نمی شــود مگر اینکه آنها پشــت می دهند و فرار می

اندازد تا به نزدیک ترین مکان به پیامبر  ،ـ که نماد علم هستند

حرام و گناه می باشــد ،هیچ گاه حالل ما را دچار اضــطراب،

کنند  .اینها گروه خطرناکی هســتند و خطرناکترین گروه در

اسـترس ،نگرانی و افسردگی نمی کند .اما حرام ،ما را با انواع

اجتماع محسوب می شوند .

مشکالت رفتاری ،روانی و درونی مواجه می سازد.

ابن حجر در کتـاب فتح البــاری خود می گوینــد :کــه این

این بود گروههای مختلف مردم دربرابر رمضان و هر درس از

شــخص می خواســت بیرون برود ولی شــرم کرد و نزد پیامبر

خواهرم تالش کنید خدا و رضایت او هدف زندگی تان باشد

درسهای آن .

برگشت .

و همه ی حرکات و برنامه های تان را براساس این هدف واال

پروردگارا ما را از جمله کسـانی که در رمضان با اهلل انس می

 1ـــ به حلقه ذکر و علم عناد می ورزد و پشت می کند و این

تنظیم کنید آن گاه آرامش و عزت و ســـعادت را با تمامی

گیرند و به رمضان پناه می برند و اهلل آنها را پناه می دهد قرار

از جمله کسانی است که اهلل از آنها روی می گرداند.

وجود تجربه خواهید کرد.

بده  .و ما را از جمله کسانی که گفته های حق را می شنوند و

پیامبر در این حدیث مردم را نسبت به جلسه علم  ،به سه گروه

ـ برساند .
 1ــ ـ کسی که از پیامبر و مسلمانان شرم می کند و می نشیند .
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به بهترین وجه از آن پیروی می کنند قرار بده  .آمین
وقتیکه رمضـان درسـی از درسـهای اسـالم بزرگ  ،می باشد
پس مردم هم در برابر آن  ،سه گروه هستند :

امری طبیعی و عادی اســت .اما متأســفانه لذت و کامجویی،

ترجمه  :نوار اسالم

IslamTape.com
گروهی که به رمضـان پناه می برند و شب آنرا  ،به تهجد می
گذرانند و روز آنرا روزه می گیرند و آنچه که اهلل به آن
دستور داده عمل می کنند و آنچه که اهلل از آن نهی نموده اند
 ،از آن دوری می کنند و با توبه کردنشــان با اهلل پیمان می
بندند و ســـســـتی و کســـالت بخرج نمی دهند { .إِنَّ الَّذِینَ

آشنا شدن با جنس مخالف به قصد ازدواج در سن و سال شما
بســـیاری اوقات جایگزین ازدواج می شـــود که دختران نیز
بیشترین ضربه را می خورند.
از کجا می دانید این پسر قصد ازدواج با شما را دارد؟
شاید می خواهد همدمی و مونسی داشته باشد؟
همدمی و مونســی داشــته باشــد تا نیازش را برآورده کند؟ تا
غربت را بهتر بتواند تحمل کند؟

پس راه حل چیسـت؟ راه حل در چنین شرایطی اقدام رسمی

شیوه تعامل با کودکان

پسر برای ازدواج است ایشان باید  1سال قبل از طریق خانواده

اتفاق در یکی از مراســم ســخنرانیهایم ،در زمانی که وی
پســـربچهای بوده اســـت پیش آمده بود .چهقدر از مردم را

اش ،مادرش یا خواهرش .برای ازدواج با شما اقدام می کرد،

در دوران کودکی موارد بســـیـاری ،برایمـان پیش آمده و

میبینی که با بچهها خوشــرفتاری میکنند مانند کس ـی که از

نه اینکه دو ســال ارتباط داشــته باشــید و هنوز معلوم نیس ـت،

همواره این موارد در فکر و ذهن ما نقش بســتهاند ،چه بســا

مســجد خارج میشــود ،میبینی بچه کوچکی با دســتش پدر

آسیب دیده اید یا اینکه به زودی با ایشان ،خانواده ای تشکیل

برخی از این خاطرات شــورانگیز یا غمانگیز بودهاند .اگر به

خود را به سـوی او میکشاند تا به این مرد برسد و به او سالم

می دهید.

دفتر خـاطرات ایام طفولیت خویش نگاه کنید ،قطعاً به یاد

بگوید ،و محبتش را نســـبت به او اعالم نماید .گاهی چنین

جایزهای میافتید که از طرف مدرسه آن را دریافت کردهاید

اتفاقات و برخوردها در مراســم عقد عروســی که افراد زیادی

از این پس ارتباط شــما با ایشــان باید منوط به اقدام رســمی

یا به یاد تعریف و ســتایشــی میافتید که شــخصــی در یک

بدان دعوت شدهاند ،پیش میآید.

ایشـان برای ازدواج با شـما در اولین فرصت باشد در غیر این

مجلس عمومی از شــما نموده اســت ،پس اینها رخدادهایی

صورت ارتباط تان را با ایشان برای همیشه قطع کنید.

هستند که تصاویر آنها در حافظهی بلند مدت مان نقش بسته

از شــما مخفی نماند که من در اکرام و اســتقبال بچهها مبالغه
میکنم و به سـخنان شـیرین آنها – اگرچه هم مهم نباشند –

منتظر مســافرت ایشــان نباشــید او باید با خانواده اش ص ـحبت

و از یاد نمیروند.

کند و از طریق خانواده اش اقدام کند.

گوش میدهم .گاهی اوقات به خاطر بزرگداشــت پدرش ،و

دیگر به او دروغ نگویید اگر قصـد ازدواج و اقدام رسمی در

در کنار اینها همیشــه ما وقایع غمانگیزی را به یاد میآوریم

کسب محبت وی در استقبال و اکرام کودک میافزایم.

اولین فرصــت را داشــت اطالعات صــحیح را به او بدهید تا

که در دوران طفولیت برای ما اتفاق افتادهاند؛ معلمی ما را

بتواند بخوبی تصمیم بگیرد.

تنبیه نموده اســت ،درگیریهایمان که بین هم کالســیهایمان

گاهی اوقات با یکی از دوستان که بچهی کوچکش همراه او

رخ داده اســـت ،یـا وقـایعی کـه در برگیرنـده ی اهانت به

بود ،مالقات میکردم و با بچهاش بسیار اظهار لطف و محبت

با توکل بر خداوند و به دور از احسـاسات و عواطف ،با خود

خانوادهیمان بوده اســت .یا اهانتی که به زن ،از طرف پدر

میکردم .روزی همین دوســـت من ،مرا در یک جلســـهی

بیندیش ،تصـــمیمی دوباره بگیر ،حرکتی نو را آغاز کن و

شوهر پیش آمده است و ...چهقدر احسان و خوشرفتاریهایی

بزرگی مالقات نمود و با بچهاش به ســوی من آمد و ســالم

آنچه گذشته است تجربه ای گرانبها برای آینده ات بدان.

که برای کودکان مؤثر واقع شـــده اســـت ،حتی پدران و

گفت و ســـپس افزود :شـــما با پســرم چه کار کردی؟ زیرا

خانوادهای آنها را تحت تأثیر قرار داده و محبت همه آنها

معلمشــان روزی در کالس درس از آنها در مورد آرزوهای

هم چنین مشــکل شــما را با اســتاد فاطمه ســالمی دکترای

را جلب نموده اســت .چه بســا برای یک معلم دوره ابتدایی

آیندهیشــان نظرخواهی نموده اســت ،یکی گفته اســت :من

روانشـناسـی در میان گذاشـتیم و با استفاده از راهنمایی هایی

اتفاق افتاده اســت که با یکی از والدین دانشآموزان تماس

میخواهم پزشـک شـوم و دیگری گفته است :من میخواهم

ایشان مطالب زیر را خدمت تان عرض می کنیم:

گرفته و از دانشآموزش تعریف نماید و آن پدر با وی به

مهندس باشــم و پســرم گفته اســت :میخواهم محمد عریفی

 -سؤال شما قابل فهم نبود و نیاز به وضوح دارد؟

خاطر محبت با فرزندش دست دوستی و رفاقت دراز نموده و

به طور مثال :آیا قبل از این ،ارتباط دیگری وجود داشـــته

در مالقـاتهـای کوتـاه مـدت و اتفاقی ،از او به نیکی یاد

باشم!([.)]0
شــما میتوانید رفتار مردم را به هنگام تعامل با بچهها مالحظه

است؟ چه مدت ادامه داشته و چگونه خاتمه یافته است؟

میکنند یا به صورت هدیه یا نوشتن یک نامه ،احساساتش را

رواب شــما با اعضــای خانواده ،دوســتان هم جنس و دوران

بروز دهد.

نمایید ،وقتی شــخصــی وارد یک مجلس میشــود و پســر

مدرسه خودتان چگونه بوده است؟

از این جهت در لبخندزدن و تبسم به روی بچهها ،جهت جلب

کوچکش را به همراه دارد و جهت مصــافحه در مجلس دور

محبت و تمرین مهارتهای زیبا با آنها کوتاهی نکن.

میزند و پسر کوچکش به دنبال او مثل پدرش میکند ،برخی

با این وجود:

از مردم نســبت به بچه بیتوجهی نشــان میدهند .و برخی با

گرچه ایجاد ارتباط با جنس مخالف برای هر فردی ضــروری

روزی برای بچههای کوچک دبستانی در مورد نماز سخنرانی

گوشـهی دسـتشـان با او مصافحه میکنند و برخی به حالت

و از نیازهای اولیه می باشـد ،اما دارای شـروطی است که اگر

نمودم و از آنان در مورد اهمیت نماز ،حدیثی را پرســـیدم.

تبســم دســتش را تکان میدهند و میگویند :چطوری جوان،

آن ها مرتفع نگردند ،بیش از آن چه نیاز ما را برطرف کند

یکی از آنان جواب داد :رســول خدا (صــلی اهلل علیه وســلم)

حالت چطور اسـت ناقُال .قطعاً این آن چیزی است که محبت

مایه درد و رنج و ناراحتی خواهند بود .برای فردی به سن شما

میفرماید« :بین الرجل وبین الکفر والشــرک ترک الصــالة»

وی را در قلب بچه کوچک حک میکند ،حتی قلب پدر و

انتظار داریم که تصـمیمات دقیق تر و معقول تر ،خصوصاً در

یعنی« :فاصلهی بین کفر و شرک ،ترک نماز است».

مادرش را به دست میآورد.

امر ازدواج بگیرید.
در برخی موارد اشـتباهات اساسی در انتخاب خود انجام داده

این پاسخ وی برای من بسیار جالب و مایهی شگفتی شد و از

نخســتین مربی امت حضــرت محمد (صــلی اهلل علیه وســلم)

فرط شــوق و عالقه ســاعتم را باز کرده به او هدیه نمودم .این

بهترین برخورد و تعامل را با بچهها اعمال مینمود« .انس بن
مالک» برادر کوچکی داشــت ،رســول خدا (صــلی اهلل علیه

 -نداشتن اعتماد به نفس و خودآگاهی

جامعه بود .این رفتار من با این پسـر بچه باعث تشویق و سبب

 -دارا نبودن شـــرای هم کفه بودن (از قبیل هماهنگی در

شــد که وی به علم گرایش پیدا کند و به حفظ قرآن روی

میزد .این بچهی کوچک پرندهای داشـــت که با او بازی

ویژگی های فرهنگی اجتماعی ،خانوادگی ،جسمانی و سن)

آورد و به قیمت و ارزش آن پی برد .تا این که بعد از چندین

میکرد و روزی پرنده مُرد .لذا هرگاه آنحضــرت (صــلی اهلل

 -دارا نبودن شرای ازدواج (نبود تفاهم)

ســـال در یکی از مســـاجد به طور اتفاقی با جوانی برخورد

علیه وسـلم) او را میدید با او شوخی میکرد و میگفت :ای

 -قبل از داشتن زیربنای محکم منطقی ،در امر ازدواج ،شما از

نمودم ،وی همان پسـر بود ،ولی من او را نمیشناختم .جوانی

ابوعمیر! پرندهی کوچکت چه شــد؟ و با بچهها اظهار محبت
نموده و شــوخی میکرد .و با زینب دختر «ام ســلمه» شــوخی

نظر عاطفی وابسته شده اید.

بود که از دانشـکدهی شـریعت فارغ التحصـیل شده بود و در

اینهـا عواملی هســـتنـد که موجب درد و رنج می شـــوند،

یکی از دادگسـتریها در رشتهی قضاوت مشغول به کار بود.

میکرد و میگفــت« :ای زوینـب ،ای زوینــب – یعنی :ای

مشــکالت شــما تا حدودی با این فرد پیچیده اســت و شــما

او مرا شناخت ،پس ببین چگونه این محبت و تقدیر همزاد او

زینبک» .و هرگاه از کنار بچهها میگذشـت که مشغول بازی

نیازمند مشاوره خصوصی هستید.

شـده و چندین سـال با آن به سر برده بود و در وجود ،ذهن و

بودند ،به آنها سـالم میگفت .وقتی به دیدار انصار میرفت

خاطرهاش ماندگار شــده بود .به خاطر دارم که روزی برای

و به بچههایشـان سـالم میگفت و به سرشان دست میکشید.

یک جشـن عروسی دعوت شده بودم .جوانی با چهرهای شاد

به هنگام بازگشــت از جهاد ،بچهها از پیامبر (صــلی اهلل علیه

و بشاش و با دلگرمی به من سالم گفت ،و به رفتار ظریفی در

وسـلم) اسـتقبال میکردند و آنحضرت (صلی اهلل علیه وسلم)

مورد اتفاقی که بین من و او پیش آمده بود ،اشــاره نمود .این

آنها را با خود ســوار میکرد .چنانکه پس از غزوه «موته»،

مؤفق باشید.
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اید؛ به طور مثال:

سـاعت من یک ساعت سادهمانند ساعتهای قشر زحمتکش

وســلم) با او شــوخی میکرد و او را با کنیهی «ابوعمیر» صـدا

پاورقی:
[ -]0محمد عریفی خود مؤلف میباشد.
[ -]1بخاری.

راههای کسب قلوب مردم
إنَّ الْحَمدَ لِلَّهِ نَحمَدُهُ وَنَسـتَعِینُهُ وَنَسـتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاهللِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسـِنَا وَمِنْ سـَیِّئَاتِ أَعمَالِنَا مَنْ یَهدِ اهللُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُضْلِلْ
فَلَا هَادِیَ لَهُ وَأَشـْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اهللُ وَحدَهُ لَا شـَرِیکَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ.
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـــ ـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم
مُّسلِمُونَ » (آل عمران)011 :
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَنِسَاءً ٔ وَاتَّقُوا اللَّــ ـهَ الَّذِی
لشـکر اسـالم به طرف مدینه بازمیگشت و رسول خدا (صلی

لذا این زن پریشـان حال به نزد شوهرش بازگشت و همواره با

اهلل علیه وسـلم) و مسـلمانان به اسـتقبال سپاه اسالم میرفتند و

دقت به چشمانش نگاه میکرد .شوهرش علت آن را پرسید؟!

بچهها نیز به سـوی آنها میدویدند ،چون رسـول خدا (صلی

وی گفت :رسـول خدا (صـلی اهلل علیه وسلم) گفته است :در

اهلل علیه وســلم) بچهها را دیدند فرمودند :بچهها را بردارید و

چشـمان تو سـفیدی است .شوهرش گفت :ای زن! مگر به تو

آنها را ســـوار کنید و فرزند جعفر را به من بدهید .آنگاه

خبر نداده است که سفیدی آن بیشتر از سیاهیاش است .یعنی

«عبداهلل بن جعفر» را آوردند و آنحضـــرت (صـــلی اهلل علیه

هر شخصی در چشمانش سیاهی و سفیدی وجود دارد .هرگاه

وسلم) او را در جلو خودش سوار نمود.

شخصی با آنحضرت (صلی اهلل علیه وسلم) شوخی میکرد و
او نیز واکنش نشــان میداد و با او میخندید و تبســم میکرد.

باری آنحضرت مشغول وضوگرفتن بود که «محمود بن ربیع»

روزی حضرت عمر (رضی اهلل عنه) نزد رسول خدا (صلی اهلل

که بچهای پنج ساله بود ،آمد آنحضرت (صلی اهلل علیه وسلم)

علیه وســلم) رفت در حالی که آنحضــرت (صــلی اهلل علیه

آب در دهان نمود و به ســویش پرت میکرد و با او شــوخی

وسـلم) به خاطر این که همسـرانش از وی نفقه و مخارج زیاد

مینمود([.)]1

مطالبه کرده بودند ،ناراحت بودند .عمر (رضی اهلل عنه) گفت:
یا رســول اهلل! ما جماعت قریش بر زنان غالب بودیم ،ما چنان

آنحضـرت (صلی اهلل علیه وسلم) با همه مردم همیشه با لبخند

بودم که هرگاه زنی از ما نفقه میخواســـت ،بلند شـــده و

برخورد مینمود و شـوخی میکرد و سـرور و شادمانی را در

گردنش را قطع میکردیم .اما وقتی به مدینه آمدیم با قومی

دلهایشـان وارد میکرد .بر دلهایشان سبک بود و هیچکسی

روبرو شدیم که زنان بر شوهرانشان غالب هستند .زنان ما نیز

از مجالست با ایشان ملول و خسته نمیشد.

از آنها یاد گرفتند .یعنی زنان ما نیز بر ما قدرت پیدا کردند.
آنگاه رســول خدا(صــلی اهلل علیه وســلم) تبســم نمود .ســپس
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روزی شخصی به نزد آنحضرت (صلی اهلل علیه وسلم) آمد و

حضـرت عمر(رضــی اهلل عنه) به ســخنانش ادامه داد ،آنگاه بر

سواری خواست تا به مسافرت یا جهاد برود ،آنحضرت (صلی

خوشحالی آنحضرت(صلی اهلل علیه وسلم) اضافه شد و این به

اهلل علیه وسـلم) از روی شوخی به او گفت« :من تو را بر یک

خاطر لطف و عطوفت به عمر(رضی اهلل عنه) بود .در احادیث

بچه شــتری ســوار میکنم» .آن شــخص چون میدانســت بچه

آمده اسـت که آنحضـرت(صـلی اهلل علیه وسـلم) چنان تبسم

شتر توان حمل او را ندارد ،گفت :یا رسول اهلل! من با بچه شتر

مینمود که دندانهای آســیای وی ظاهر میشــدند .بنابراین،

چکار کنم؟ آنحضرت (صلی اهلل علیه وسلم) فرمود« :آیا شتر

بســیار خوش مجلس و لطیف المعشــر بوده اســت .پس اگر

جز بچه چیزی میزاید؟» یعنی من به تو شــتر بزرگی میدهم،

خودمان را به اینگونه برخورد و تعامل با مردم عادت دهیم.

اما مسلما آن را شتری زاییده است.

زود مزه زندگی را احساس میکنیم.

روزی به عنوان شــوخی به حضـرت انس گفت« :ای صــاحب

اندیشه...

دو گوش».

«بچه همانند گِل نرمی است که ما بر حسب برخوردمان با او،
او را میسازیم».

روزی زنی نزد وی آمد و از شوهرش شکایت کرد .آنحضرت
(صلی اهلل علیه وسلم) به او گفت :شوهرت همان است که در

سایت خانواده خوشبخت

چشمانش سفیدی وجود دارد؟ آن زن ترسید و گمان برد که

BlestFamily .Com

شوهرش بیناییاش را از دست داده است .چنانکه خداوند در

بر گرفته شده از کتاب :از زندگی ات لذت ببر ،تألیف :دکتر

مورد حضرت یعقوب  uمیفرماید( :وَابیَضَّت عَینَاهُ مِنَ الْحُزْنِ

محمد بن عبدالرحمن العریفی ،مترجم :محمد حنیف حســین

فَهُوَ کَظِیم) [یوســف ]84 :یعنی «بر اثر اندوه و غم کور شــد».

زایی.

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرحَامَ ٔ إِنَّ اللَّـهَ کَانَ عَلَیکُم رَقِیبًا» (نساء)0 :
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّــــهَ وَقُولُوا قَولًا سـَدِیدًا یُصلِح لَکُم
أَعمَالَکُم وَیَغْفِرْ لَکُم ذُنُوبَکُم ٔ وَمَن یُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ
فَوزًا عَظِیمًا» (احزاب)71-70 :
اما بعد
بهراســتی بدســت آوردن قلوب مردم به گونهای که آنان را
دوســتدار دعوت اســـالمی ،و یاری دهندهی ســـربازان کار
دعوت نماید ،از موضــوعات مهمی اســت که متولیان این امر
مهم عنایت و اهتمام ویژه به آن داشته باشند و باید برای انجام
این وظیفه ســنگین طرح و فکر داشـــته باشــند .اهمیت این
موضوع را میتوان از جوانب مختلفی بررسی نمود:
الف) بدســت آوردن دل مردم ،راهی و وســیلهای اســت برای
اقبال آنان بسوی حق ،و اینکه میبینیم بعضی از مردم اعتراض
میکنند به خاطر این است که داعی در نتیجه بعضی تصرفات
اشتباهش «در دین» منسجم نیست.
از رسول خدا (ص) ثبت شده است که میفرماید:
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْکُم مُنَفِّرِینَ ،ای مردم از شــما کســانی هســتند
که مردم را (از حق) متنفر میکنند.
ب) برخی از دعوتگران هســتند که به تعامل با مردم و اینکه
مردم درباره او چه موضعی دارند اهمیت نمیدهند برای همین
اسـت بین او مردم شــکاف بزرگی ایجاد شــده و این شــکاف
مانعی شــده برای تبلیغ بســوی خدا .این در حالی اســت که
بعضـی از ما صـاحبان افکار منحرف برای افکارشان پیروان و
کسانی را پیدا کردهاند و برای اهدافشان سربازان و انصاری را
بدست آوردهاند زیرا با مردم تعامل پیدا کردهاند و دل آنان را
رام کردهاند و احســاســات آنان را بســوی افکار باطل خود
تحریک کردهاند.
پ) زمانی که دعوتگران توانســتند در دلها نفوذ کنند گویی
همه جهد و تالش دشــمنان را به باد دادهاند بنابراین آنان هر
نیرنگی را بکار میبرند و برای تشــویش داعیان با ش ـایعات و
دروغها در صـدا و سـیما و رسـانهها و انواع وسایلی که برای

مبارزه با اســـالم و داعی بکار میبرند با تمام وجود تالش

هسـتم برای خانوادهام .وقتی از عایشـه (رضـی اهلل عنها) سوال

پنهان کند و آنان را رها کند و آنان را فقیر کند ،وقتی او به

میکنند .پس تعامل داعی با مردم باید مثل پدری دلســوز و

شــد :رســول خدا (ص) در خانه کارش چه بود؟ گفتند در

خدا احتیاج دارد خدا از او خود را پنهان میکند و او را تنها و

مهربان باشـد که هر آنچه رابرای خود دوست دارد برای آنان

خـدمـت خانوادهاش بود و وقتی وقت نماز میآمد وضـــو

فقیر در روز قیامت میگذارد.

نیز دوســت بدارد به گونهای که این تعامل و رابطه همه درها

میگرفت و برای نماز میرفت.

را به روی اهل باطل ببندد و نتوانند شـــبهاتی پیرامون داعی
درست کنند.

مقصـود ما این اسـت مسئولیتها فرصتی برای بدست آوردن
بدیهی اســت وقتی در میان ما کســی باشــد که به جذب دل

دلهای مردم و تبلیغ و دعوت بسوی خدا است.

نزدیکانش ،مانند :پدر ،مادر ،همســـر ،اقربا و فامیل ،اهمیتی
د) الزم اســت ما دعوتگران در کار مردم ،همراه آنان باشــیم.

ندهد نزدیکانش نســبت به او آزرده میشــوند و در دل کینه

علت اینکه این ســـه گروه از مردم را برگزیدیم – خانواده،

وما در این امر نمیتوانیم به مطلوب برسیم مگر اینکه روشهای

دارند زیرا در حقشـان کوتاهی شده و داعی وقتی برای انجام

فامیل و همســـایهها و کســـانی که در انجام کارها به آنان

گوناگونی که رسـول خدا (ص) آن را بیان کرده است عملی

وظیفهاش نسبت به آنان نگذاشته بود.

میرسیم_ به دو سبب بوده .0 :مالقات بیشتر  .1کوتاهی بیشتر
نسبت به آنان و یا نادیده گرفتن حقوقشان سبب رویگرداندن

نماییم .در حدیثی از ابن عمر رسول خدا (ص) میفرماید« :إِنَّ

آنان از چیزی که به سوی آن دعوتشان میکنیم میشود.

الْمُؤْمِنَ الَّذِی یُخَالِ ُ النَّاسَ وَیَص ـبِرُ عَلَى أَذَاهُم أَعظَمُ أَجرًا مِنَ

از دیگر اصـناف مردم که بایسـتی دلشــان را بدسـت آوریم و

الْمُؤْمِنِ الَّذِی الَ یُخَالِ ُ النَّاسَ  ،وَالَ یَصــبِرُ عَلَى أَذَاهُم» مؤمنی

آنان هم برتری دارند همســایه اســت .زیرا رســول خدا (ص)

که همراه مردم و در درون مردم اســت و بر اذیت مردم صــبر

فرموده اند« :مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاهلل وَالْیَومِ اآلخِرِ فَلْیُکْرِم جَارَهُ»؛

پس مســلمان – صــرف نظر از اینکه داعی اســت یا نه – الزم

میکند بهتر اســت از مؤمنی که همراه آنان نیســت و اذیت و

یعنی کســی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید احترام

اســت همهی مردم اخالق و فداکاریهایش را بپذیرند و به

آزار آنان را تحمل میکند.

همسایهاش را بگیرد.

همین خاطر خدیجه اینطور رسـول خدا (ص) را وصف کرد:

ه) اســتوار بودن دعوتگران برای بدســت آوردن دلهای مردم

و چه احترام و اکرامی برتر از اینکه آنان را بســوی هدایت و

مستمندان کمک میکنید ،خدمت مهمانان را بجا میآورید و

اطرافشــان ،ارتباط مســلمانان را زیاد میکند و آنان را دلســوز

تقوا دعوت کنی و نیز رســول خدا (ص) – بهترین صــالت و

کسـانی را که در راه حق دچار مصایب و مشکالت میشوند

یکدیگر میسازد و این خواست شریعت است« :مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ

ســالم خدا بر او باد -فرموده اســت« :لَا یُؤْمِنُ أَحَدُکُم حَتَّى

یاری میدهید».

فِى تَوَادِّهِم وَتَعَاطُفِهِم وَتَرَاحُمِهِم مَثَلُ الْجَس ـَدِ إِذَا اشــْتَکَى مِنْهُ

یُحِبَّ لِأَخِیهِ أَو لِجَارِهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسـِهِ» یعنی اینکه هیچ کس از

عُضـْو تَدَاعَى سـَائِرُ الْجَسـَدِ بِالسـَّهَرِ وَالْحُمَّى» مؤمنان نسـبت به

شــما ایمان ندارد مگر اینکه آنچه را برای خود دوســت دارد،

وسیلهی دوم :بردباری و فرونشاندن خشم و غضب

یکدیگر در محبت و مهربانی با هم مانند یک جســم هســتند

برای برادرش یا فرمود همسایهاش نیز دوست بدارد.

بعضـــی اوقات مردم در مورد شـــما اشـــتباه میکنند ،وعده

«شـــما صـــله رحم میکنید ،بار دیگران را بر میدارید ،به

اگر یک عضــو درد کند همه به درد آید و برای بهبودى آن
آرام ندارند.

میدهند و خلف وعده میکنند یا تأخیر میکنند و یا زخم
برای همین الزم اســت با همســایه رفتار محبت آمیزی داشــته

زبان دارند الزم اسـت برای بدست آوردن دلها بردبار باشید

باشیم با سالم کردن شروع کنیم ،به هنگام مریضی به عیادتش

و خشــم و غضــب خو را فرو نشــانید و تحمل کنید زیرا شــما

همه این امور در بحث مهمی تحت عنوان (چطور دل مردم را

برویم ،در مصیبتش او را دلجویی کنیم و شادیهایش را به او

دارای هدف و غایتی هستید که میخواهید به آن برسید ،پس

بدسـت آوریم) قرار میگیرد .ما این موضـوع را با استفاده از

تبریک بگوییم ،از اشـــتباهاتش بگذریم ،به دنبال معایب او

الزم است بهترین برخورد را داشته باشی و خداوند این گروه

وسایلی که رسول خدا (ص) برای کسب دل مخلوقات به کار

نباشــیم ،اگر عیبی از او نمایان شــد آن را بپوشــانیم ،با هدیه

از داعیان را میســتاید و میفرماید« :الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی الس ـَّرَّاءِ

برده بیان کردهایم و بدنبال آن بعضــی از منفرات را که مردم

دادن و زیارتش به او اهمیت بدهیم ،در کار معروف با او

وَالضــَّرَّاءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّـــ ـهُ یُحِبُّ

را از داعی بیزار میکنند و مانعی میشـــود برای اســـتجابه

همکاری کنیم و از کارهایی که موجب آزار او می شـــود

الْمُحسِنِینَ »﴿آل عمران﴾014 :

دعوت ،بیان کردهایم.

بپرهیزیم ،زیرا رسـول خدا (ص) ایمان کامل را از کسانی که
همســایهشــان را اذیت میکنند نفی فرمود« :الَ یُؤْمِنُ وَاللَّهِ الَ

«کســانی که در راحت و رنج انفاق میکنند و خشــم خود را

در پایان از خداوند عز وجل خواســتاریم این عملم را خالص

یُؤْمِنُ وَاللـَّهِ الَ یُؤْمِنُ وَاللـَّهِ مَنْ الَ یَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قَالُوا :یَا

فرو میخورند و از مردمان در میگذرند و خداوند نیکوکاران

بگرداند و به دیگران نفع برساند.

رَسـُولَ اهللِ  ،مَا بَوَائِقُهُ» ،سه بار رسول خدا (ص) سوگند خورد

را دوست دارد» .

به خدا که ایمان ندارد! یکی گفت :ای رسول خدا چه کسی؟
انه ولی ذلک و القادر علیه

گفت آنکس که همسایهاش از اذیت و شر او در امان نباشد.

و صلی اهلل علی نبینا محمد و علی آله وصحبه اجمعین.

انس (رض) میفرماید من پشــت ســر رســول خدا (ص) او را
همراهی می کردم و بر تن رســـول خدا (ص) عبا یا ردای

وسایل رسول خدا (ص) برای به دست آوردن دل انسانها:

و دل آنان را بدسـت بیاورید کسـانیاند که به شـما نیاز دارند

خود را به ایشـان رسـانید و محکم به سمت خود کشید و تند

وســـیلـهی اول :خـدمـت کردن بــه مردم و برآورده کردن

اگر پزشـکی دل مریضـت را بدسـت بیار ،اگر معلم یا مدرس

تکان داد تا عبای رســول خدا (ص) از روی شـانههایش پایین

نیازهایشان

هسـتی دل شـاگردانت را بدست بیار و اگر کارمند هستی دل

آمد و اثر کشــیدن بر جســم مبارک رســول خدا (ص) دیده

انسـانها به دوسـتی کسـانی که به آنان احسان کردهاند جلب

مراجعینت را بدسـت بیار ،الزم اسـت برای بدست آوردن دل

میشــد .و گفت :ای محمد دســتور بده از مال خدا که در

میشوند و به کسانی که برای برآوردن نیازهایشان کوشیدهاند

آنان بیشترین تالش و نهایت خدمت را بکنید و کارهایشان را

دسـت داری چیزی به من بدهند! رسـول خدا (ص) به او نگاه

تمایل پیدا میکنند از این رو:

خیلی زود انجام داده و به تأخیر نیاندازید چه بسـیار میشنویم

کرد و خندید و دستور داد به او چیزی بدهند و عطا کنند.

احسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد اإلنسان إحسان

کارمندانی که نفرین می شـــوند زیرا کار مردم را به تأخیر

با مردم نیکی کن تا دلهای آنان برده شوند همانا انسان همواره

می اندازند و وظیفه شـــان را انجام نمی دهند .امام ترمذی و

این موضـعگیری و برخورد سید مخلوقات است – که بهترین

برده نیکی بوده ،در بین مردم برای بدســت آوردن دلشــان.

ابوداوود با سندی صحیح از رسول خدا (ص) روایت میکنند

درود وسـالم براو باد -نیازی به تحلیل نیست و چیزی بگوییم

خانواده و اقوام در اولویت هستند که دلشان را بدست بیاورید،

که فرموده« :مَنْ وَالَّهُ اهللُ شــَیئاً مِنْ أُمُورِ المُســلِمِینَ ،فَاحتَجَبَ

غیر از اینکه آنکه حق تعالی در وصف او بیان نموده« :وَإِنَّکَ

به همین دلیل رســـول خدا (ص) فرمودند« :خَیرُکُم خَیرُکُم

دُونَ حَاجَتِهِم وَخَلَّتِهِم وَفَقْرِهِم ،احتَجَبَ اهللُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ

لَعَلَىٔ خُلُقٍ عَظِیمٍ» ﴿القلم﴾4 :

ألَهلِهِ وَأَنَا خَیرُکُم ألَهلِى»به این معنا که بهترین شــما کســانی

وَفَقْرِهِ یَومَ الْقِیَامَةِ» کسی که خداوند کاری از امور مسلمین را

هسـتند که برای خانوادهی خود بهتر باشد و من بهترین شماها

به او بسپارد و او برای اینکه نیاز آنان را برآورده نکند خود را

وسیلهی سوم :مهربان بودن و چشم پوشی در معامله
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از دیگر اصناف مردم که باید آنان را به همکاری خود بیاورید

حاشــیهدار محکمی بود که عربی بادیهنشــین ،ایشــان را دید و

و حرمت کسانی را که دارایشان اجتماعی بودند نگه میداشت

رسول خدا (ص) اصول معامالت را بگونهای بیان میکند که
مســلمانان از این راه به دلها نفوذ کنند و دوســتی و محبت

رســول خدا (ص) با آغوش باز با بزرگ وکوچک برخورد

مثالً :در روز فتح مکه فرمود :کســی که وارد خانه ابو س ـفیان

بدست بیاورند« :رَحِمَ اهللُ رَجُالً سَمحاً إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا

میکرد به آنان لطف میکرد و شــوخی میکرد و شــوخی

شــود در امنیت میباشــد و فرمود« :لَیسَ مِنْ أُمَّتِى مَنْ لَم یُجِلَّ

اقْتَض ـَى» ،رحمت خداوند مشــمول کســی میشــود که وقتی

میکرد و او همیشه حق میگفت.

کَبِیرَنَا ،وَیَرْحَم صـَغِیرَنَا وَیَعرِف لِعَالِمِنَا حَقَّهُ»؛ «یعنی کســی که

میفروشـد دسـت و دل باز باشـد و وقتی میخرد دست و دل
باز باشد ،وقتی حق خود را درخواست میکند مهربان باشد.

احترام بزرگانمان را نگیرد و به کوچکانمان رحم نکند و شأن
دو نمونه از شوخیهای رسول خدا (ص) برای بدست آوردن

دانشمندانمان را نگه ندارد از ما نیست»

دل اصحاب:

در اینجا نکته دیگری که الزم اســت بدان توجه شــود احترام

مهربانی در معامله این است که سختگیر و خسیس نباشد و در

شوخی اول که امام احمد از انس روایت میکند :مردی بادیه

گذاشـتن به رأی کسـی است که با تو – در مسائلی که اجازه

کاالیی که دارد میفروشد بر نفع و سود آن زیاده روی نکند،

نشــین و بدقیافه که نامش زاهر بود و رســول خدا (ص) او را

اختالف نظرات در آنان داده شـده اسـت – مخالف است .در

در معامله با مردم بدخو نباشــد .مهربانی خریدار این اســت با

دوسـت میداشـت ،روزی رسول خدا (ص) آمد و او مشغول

این موارد بایســتی با وســعت نظر او را متهم به جهل و کم

فروشـنده زیاد چانه نزند بلکه نفس سـخاوتمندی داشـته باشد

فروختن بود ،رســـول خدا (ص) از پشـــت او را در آغوش

دانشــی نکنیم و وی را مورد ســوء ظن قرار ندهیم و در ظاهر

بخصـوص وقتی که خریدار غنی باشد و فروشنده فقیر و ندار

گرفت زاهر رســول خدا (ص) را ندید و گفت مرا رها کن.

سالم باشد و برای باطن او قضاوت نکنیم.

باشد؛ و مهربانی در تقاضای حق یعنی وقتی کسی حق خود را

وقتی متوجه شـد که رسول خدا (ص) است پشتش را به سینه

از مســائل دیگر ،لزوم احترام گذاشــتن به کســی که در حال

میخواهد و یا قرضــش را میخواهد با نرمی و مهربانی حق

مبارک رســول خدا (ص) چســپاند .رســول خدا (ص) گفت

ســخن اســت و عدم قطع ســخن وی اســت .ابن کثیر (رح)

خود را بطلبد و وقتی که میبیند کسی تنگدست و ندار است

کی این بنده را از من میخرد؟ آن مرد گفت :ای رسول خدا

میگوید :رســـول خدا (ص) هرزمانی که با کســـی ســـخن

از حق خود بگذرد و یا به او مهلت دهد .در حدیثی مرفوع از

(ص) به خدا روی دســتت میمانم و بیمشــتری میشــوی.

میگفت با تمام وجود به او توجه میکرد و کامالً به او گوش

ابوهریره روایت شــده اســت مردی به مردم قرض میداد و

رسول خدا (ص) فرمود :شما نزد خدا بیمشتری نیستی.

میداد و سخن او را قطع نمیکرد تا سخنش تمام گردد.

از او بگذرید تا خداوند از ما بگذرد و خداوند او را مورد

شــوخی دوم :رســول خدا (ص) با بچهها شــوخی میکرد و

وسیلهی پنجم :کالم شیوا و زیبا

گذشت خود قرار داد.

سـبب خوشــحالی آنان میشــد .امام بخاری از انس حدیثی را

رسول خدا (ص) دیگران را تشویق میکرد که سخن طیب و

روایت که میگوید در میان مردم رســول خدا (ص) بهترین

کالم زیبا بر زبان بیاورند ،چنانکه فرموده است« :أَلْکَلِمَةُ الطَّیِّبَةُ

و مهربانی در ادای حق دیگران :یعنی وفاداری به تمام حقوقی

اخالق را داشـت ،برادری داشـتم از شیر گرفته شده بود او را

صـَدَقَةٌ» کالم درست و پاک صدقه است .زیرا گفتار نیک در

کـه دیگران بـه گردن او دارنـد – اعم از قرض یا هر حق

(ابا عمیر) مینامیدند ابا عمیر پرنده مریضی داشت که نام آنرا

همبســتگی دلها و پاک شــدن نفوس تأثیر دارد .البته گفتار

دیگری -به بهترین وجه و در وقت مقرر پرداخت نماید .ببینید

نغیر گذاشته بود

نیک فق این نیســت که حقیقت را به دیگران برســانید بلکه

وقتی میدید که طرفش ناتوان اسـت به شـاگردانش میگفت

رســول خدا (ص) چطور به قلب طلبکارش نفوذ کرد که امام
بخاری داســـتان آنرا در صـــحیح خود از ابوهریره روایت
میکند:

مهمتر از آن ،شــیوهای اســت که برای بیان آن حقیقت به کار
رســول خدا (ص) با آن بچهی کوچک شــوخی میکرد و

مـی گـیرد .رســـول خــدا (ص) می فرمــایــد« :زَیِّنُوا الْقُرْآنَ

میگفت :ای اباعمیر نغیر چه کرد؟

بِأَصوَاتِکُم» وَفِی رِوَایَةٍ« :حَسِّنُوا الْقُرْآنُ بِأَصوَاتِکُم ،فَإِنَّ الصَّوتَ

مردی پیش رســول خدا (ص) آمد در طلب حق خود زیادی
ســخت گرفت اصــحاب خواســتند او را بگیرند رســول خدا

الْحَسَنَ یَزِیدُ الْقُرْآنَ حُسنًا» .قرآن را با صداهایتان آراسته کنید
بدینســان برادر دعوتگرم ،رســول خدا (ص) راهی را ترک

براستی صدای زیبا ،به زیبایی قرآن میافزاید.

(ص) فرمود :او را رها کنید زیراصاحب
حق باید حرفش را بزند سپس گفت به

پس بــه طریق اولی بــایــد بــه دعوتگران

او همـاننـد قرضـــش را بدهید گفتند

بگوییم :دعوت را به کالم زیبا آراســـته

چیزی نداریم مگر اینکه بهتر از قرضش

نمـاییـد براســـتی کالم زیبـا به دعوت و

باشـد رسـول خدا (ص) فرمود همان را

جذابیت آن می افزاید… به ویژه به هنگام

به او بدهید ،براسـتی بهترین شـما کسی

نصـیحت کردن؛ براســتی نصــیحت داروی

است که حق دیگران را بهتر ادا کند .و

تلخی است با کالم شیرین آنرا همراه کنید

آن مرد در حق من وفا کرد ،خدا در

و از کسانی باشید که به حق عمل میکنند

حق شما وفا کند.

و به مخلوق رحم ،بشنوید از یحیی بن معاذ
که میگوید:
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اخالق بد اعمال را فاسد میکند حداقل

«بهترین چیز ،کالم مهربانی اســـت که از

لـبخنــد و گشــــاده رویی ،حق برادر

دریــای عـمیق (دانش) و از زبــان مردی

مســلمان توســت و در راه پیدا کردن

مهربــان در بیــابــد» و چقــدر کالم بــد و

بسـوی دلها اثر دارد ،برای همین است

ناشـایسـت که صـاحبش آن راگفته و هیچ

رسـول خدا (ص) میفرماید «لَا تَحقِرَنَّ مِنْ اَلْمَعرُوفِ شَیئًا وَلَو

نکرد تا به دلها نفوذ کند مگر آن راه ،حرام باشــد و وقتی

توجهی به نتیجه آن و تبعات آن نکرده که دلها را از هم جدا

أَنْ تَلْقَى أَخَاکَ بِوَجهٍ طَلْقٍ» هیچ چیزی از معروف و کارهای

حرام بود دورترین از آن بود.

کرده و صـــفها را به هم زده و حقد و بغض را به ارمغان

نیک را حقیر مدانید حتی اینکه با برادر خود گشاده رو باشید.
«وجه طلق» این است که با برادرت سر حال و خندان باشید.

آورده و تیرگی و دشمنی ایجاد کرده است.
وسیلهی چهارم :احترام به مسلمانان

رســول خدا (ص) میفرماید« :إِنَّ الْعَبدَ لَیَتَکَلَّمُ بِالْکَلِمَةِ مَا یُتَبِّنُ

رســـول خدا (ص) احترام کســـی را که براو وارد میشـــد

فِیهَا یَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ أَبعَدَ مَا بَینَ الْمَشــْرِقِ وَالْمَغْرِب» براســتی

عبداهلل پســـر حارث میگوید ،هیچکس را ندیدم به اندازه

میگرفت .و عبای خود را برای او پهن میکرد و او را بر خود

بنده سخنی را بر زبان میآورد که در معنا و محتوای آن دقت

رســول خدا (ص) لبخند بزند و تبســم کند و جریر میگوید

برتری میداد .بالش خود را به او میداد واگر او نمینشــســت

نمیکند به واسطه آن به آتشی سقوط میکند که (فاصله ابتدا

رســول خدا (ص) از وقتی که مســلمان شــدم چیزی را از من

به او اصرار میورزید که او را برهمان جا بنشاند .منزلت مردم

و انتهای آن) دورتر از بین مشرق و مغرب است.

پنهان نکرد ،هرگاه مرا میدید لبخند میزد.

را درک میکرد و به هر که در جای خود احترام میگذاشت

برادر بزرگوار این وســیله را با این نکته تربیتی خاتمه میدهم

بـدهیـد تـا یکـدیگر را دوســـت بدارید .هدیه درگاهی از

و سرانجام الزم است بیان کنیم که مالک همه اخالقهای نیکو

که بین رســول خدا (ص) و مادر مؤمنان عایشــه (رض) رخ

درگاههای کسب قلوب و رشد الفت بین دلها است.

و وسائل نیکو ،بسوی خدارفتن است به سوی پروردگار دلها
اسـت و رسـیدن به محبت او .زیرا ابو هریره حدیثی را روایت

داده اســت .عایشــه (رض) میفرماید جماعتی بر رســول خدا
(ص) داخل شــدند و گفتند« :الســَّامُ عَلَیکَ»! عایشــه (رض)

وسیلهی هشتم :خوش رفتاری کردن است

میکند که رســول خدا (ص) میفرماید« :إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبدًا

میگوید فهمیدم چه گفتند و من گفتم« :بَلْ عَلَیکُم الســـَّامُ

در روایتی از مادر مؤمنان عایشــه (رض) رســول خدا (ص)

نـَادَى جِبرِیـلَ :إِنِّی قـَد أَحبَبتُ فُالَنًا فَأَحِبَّهُ ،قَالَ :فَیُنَادِی فِی

وَاللَّعنَةُ»! رســول خدا (ص) گفت :آرام ای عایشــه و گفتم ای

میفرمـایــد« :إنَّ اهللَ رفیقٌ یُحـِبُّ الرِّفْقَ فِی األَمرِ کُلـِّه» یعنی

السَّمَاءِ ،ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِی أَهلِ األَرضِ وَإِذَا أَبغَضَ اللَّهُ عَبدًا

رسـول خدا (ص) نشنیدی؟ رسول خدا (ص) در جواب آنان

خـداوند مهربان و خوش رفتار اســـت و مهربانی و خوش

نَادَى جِبرِیلَ :إِنِّی قَد أَبغَضْتُ فُالَنًا ،فَیُنَادِی فِی السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ

گفتم« :وَعَلَیکُم » از این رو الزم اسـت با دقت در شیوه کالم

رفتاری در همه امور را دوست دارد.

لَهُ البَغْضَاءُ فِی األَرضِ»؛

رســول خدا (ص) با اهل فجور ،فســوق و کفر بیندیشــیم و با
دید بصیرت و حکمت از آن درس بگیریم.

وقتی خداوند کسـی را دوسـت بدارد جبرییل را صدا میکند
خوش رفتاری بر بســیاری اخالقها برتری داده شــده اســت و

(و میفرماید) خداوند فالن را دوست دارد تو نیز او را دوست

خدا به خوش رفتار و مهربان ،خوشـــنامی در دنیا و پاداش

بدار! پس جبرییل نیز او را دوســت میدارد و جبرییل به اهل

وسیلهی ششم :تواضع و نرمخویی

بیکران در آخرت عطا میکند که به غیر این صفت نمیدهد.

آســمان ندا میدهد که خداوند فالن را محبوب خود میداند

براســتی رســول خدا (ص) با تواضــع و نرمخویی که داشــت

رســول خدا (ص) میفرماید« :یَا عَائِشــَةَ ،إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ

و شــماها نیز او را محبوب خود بدانید ،اهل آســمان نیز آنرا

توانست که دل مردمانی که در اطرافش بودند را کسب کند.

الرِّفْقَ ،وَیُعطِی عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا یُعطِی عَلَى الْعُنْفِ ،وَمَا لَا یُعطِی

محبوب خود می داننــد ،ســـپس مقبولیــت او در زمین رقم

انس در بیان تواضــع رســول خدا (ص) میگوید که زنی کم

عَلَى مَا ســِوَاهُ»؛ عائشــه! خداوند مهربان اســت و مهربانی را

میخورد و مقبول اهل زمین میشــود .ابن حجر میفرماید از

عقل نزد رســول خدا (ص) آمد و گفت من پیش تو حاجتی

دوســت دارد و به مهربان چیزهایی میدهد که به ســنگدل و

قبول این اســت که دلها اورا با محبت قبول کنند و به سـمت

دارم و رســول خدا (ص) گفت :بنشــین ای ام فالن و در هر

سختگیر نمیدهد و به غیر از مهربان نمیدهد.

راهی بخواهی مینشــینم و با تو مینشــینم تا حاجتت را انجام

از جاهایی که حتماً باید با مهربانی عمل شـود جایی است که

دهم و رسـول خدا (ص) نشـست تا حاجتش را انجام داد .در

جاهلی اشـــتباهی میکند و شـــما میخواهید او را راهنمایی

امام مســلم این حدیث را با عبارات بیشــتری روایت میکند:

صــحیح بخاری آمده که میگوید :هرگاه کنیزی از کنیزان

کنید .به این روش برای اصالح اشخاص وقتی اشتباه میکنند

هرگاه خداوند عبدی را مورد خشــم خود قرار بدهد ،جبرییل

مدینه میخواسـت دست رسول خدا (ص) را میگرفت به هر

نگاه کن که پر است از مهربانی و رحمت:

را صـدا میکند و میفرماید من فالن را مورد خشم خود قرار

جای او را با خود میبرد تا حاجتش را انجام میداد.

او تمایل پیدا کنند و از او راضی شوند.

دادهام تو نیز او را مورد خشم خود قرار ده! و جبرییل نیز او را
معاویه بن حکم سـلمی میگوید پشـت سـر رسول خدا (ص)

مورد خشـم خود قرار میدهد ،سـپس جبرییل اهل آسـمان را

روزی مردی بر رسـول خدا (ص) وارد شد از هیبت حضرت

نماز میخواندم مردی عطســه کرد گفتم :یرحمک اهلل و همه

ندا میکند خداوند فالن را مورد خشـم خود قرار داده شماها

رســول خدا (ص) لرزه گرفت رســول خدا (ص) به او گفت

با چشــمهایشــان به من نگاه کردند ،گفتم مادرتان بر شــماها

هم او را مورد خشـم خود قرار بدهید واهل آسمان اور امورد

راحت باش زیرا که من پادشـاه نیستم بلکه پسر زنی از قریش

گریه و زاری کند! چه شــده اســت که این طوری به من نگاه

خشــم خود قرار میدهند تا در ســرزمین مورد خشــم قرار

هســتم .و با این روش فروتن و نرمخوی بود به درون دلها

میکنید؟ و شـروع کردند بر سـرران خود زدن و میخواستند

میگیرد – العیاذ باهلل –

نفوذ میکرد و اطرافیان را جذب خود کرد .و اما ظاهر شــدن

مرا ســاکت کنند ،من ســاکت شــدم وقتی رســول خدا (ص)

بعنوان اســتاد و به دید حقارت به دیگر مســلمانان نگاه کردن،

نمازش را تمام کرد – مادر و پدرم به قربانش – هیچ معلمی

متنفرکنندهها

از صفات شیطانی است که غیر از بغض و قطع رابطه چیزی را

را ندیدم نه قبل از او و نه بعد از او که از او بهتر باشد ،قسم به

بدون شــک اخالقهای بد به طور عموم از بدترین چیزهایی

به ارمغان نمیآورد .که شیطان گفت« :أَنَا خَیرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِی مِن

خدا نه اذیتم کرد و نه مرا زد و نه چیز بدی گفت و فرمود:ای

اســت که مردم را از داعی بیزار میکنند آشــکار اســت وقتی

نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ» ﴿األعراف ﴾01 :من از او (آدم) بهترم

معاویه این نماز است درست نیست چیزی از کالم انسان وارد

داعی یکی از اخالقهای بد را داشــته باشــد تنها میماند .ما در

زیرا مرا از آتش خلق کردی و آدم را از گل .و رســول خدا

آن بشـود ،و تنها تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است .گفتم به

اینجا بعضـــی از آنان که اثر زیادی در نفرت را دارد بیان

(ص) فرمود « :مَنْ کَانَ هَیِّنًا لَیِّنًا سَهلًا قَرِیبًا حَرَّمَهُ اهللُ عَلَى النَّارِ»؛

خدا سـوگند ،من مردی هستم که تازه از جاهلیت رهایی پیدا

میکنیم:

میکند (آتش او را نمیسوزاند).

کاهنان می روند ،رســـول خدا (ص) گفت نروید؛ گفتم و
کســانی هم در بین ماســت که دیگران را شــوم و بد یمن

رســـول خدا (ص) ما را به این امر مهم آگاه ســـاخته و به

وسیلهی هفتم :جود و بخشش است

مینامند و رســول خدا (ص) گفت اینها چیزهایی اســت که

دعوتگران فرمود« :إِذَا صـ ـَلَّى أَحَدُکُم بِالنَّاسِ فَلْیُخَفِّف ،فَإِنَّ

بدان ای برادر محبوبم که این ســخاوت و بخشــش اســت که

در سینهها درست میشود به آن مشغول نشوید .از این نمونهها

فِیهِمُ الســَّقِیمَ وَالضــَّعِیفَ وَالْکَبِیرَ وَإِذَا صــَلَّى أَحَدُکُم لِنَفْســِهِ

دلها را اســیر میکند و نفوس را پاک .انس (رضــی اهلل عنه)

زیاد اســت مانند حدیث اعرابی که در مســجد ادرار کرد و

فَلْیُطَوِّلْ مَا شـَاءَ» هرگاه یکی از شما امام نماز دیگران شد آنرا

میگوید :مردی پیش رســول خدا (ص) آمد و از او چیزی

برخورد رســول با جوانی که اجازه زنا میخواســت و گفت

خفیف بخواند (رعایت حال دیگران را بکند) زیرا که در بین

خواســت ،رســول خدا (ص) گوســفندان میان کوه را به او

حاضر هستید با نزدیکان خود این عمل انجام بشود واو را قانع

نماز گزاران اشخاص مریض ،ضعیف و پیر نیز هستند ،هرگاه

بخشـید او به شهرش باز گشت و گفت :اسالم بیاورید براستی

کرد.

بـه تنهـایی نمـاز خواند آنرا به دلخواه خود طول دهد .این
وصیتی است برای همه دعوتگران از بزرگترین این امت که

محمد (ص) طوری میبخشـدکه از تنگدستی نمیترسد .خدا
موفقت کند نگاه کن! این ســخاوت در قلب این مرد به اذن

خالصـه کالم براسـتی آن کسی متوجه تمام وسائلی باشد که

خدا چه تأثیری داشــت ،اینطور او را که دشــمن اســالم بود

ذکر کردیم همه از دایره اخالق خارج نمیشوند ،ملتزم بودن

متحول کرد به گونهای که برای اسالم دعوت میکرد.

به این وسـایل ملتزم بودن به اخالق نیک است که رسول خدا

در جایی که رعایت کردن احوال مردم در رکنی از ارکان

(ص) میفرماید:

اسالم (مانند نماز) از ضروریات است پس رعایت احوال آنان

جابر بن عبداهلل میگوید :از رســول خدا (ص) هرگز چیزی

« أَکْمَلُ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَانًا أَحســَنُهُم خُلُقًا»؛ کاملترین مؤمنان از

در عبادات پایینتر از این و در معامالت در باب اولی میباشد.

خواسـته نشـد که بگوید نه .هدیه دادن از نشـانههای سخاوت

جهت ایمان کسانی هستند که بهترین اخالق را اشته باشند.

است ،رسول خدا (ص) میفرماید« :تَهَادُوا تَحَابُّوا» یعنی هدیه

رسول خدا (ص) است.

حدیثی را برایتان نقل میکنم تا نشان دهم که وقتی در رعایت
این وصـیت اغفال شـود و آنرا جدی نگیریم موجب میشود

صفحه69

کســی که آســانگیر و نرمخو باشــد خدا او را بر آتش حرام

کردهام و اسـالم آوردهام و در بین ما کسـانی هستند که پیش
 -0درک نکردن حال مردم و شرای آنان.

که مردم نفرت پیدا کنند و یا سبب ترک اعمال صالح باشد و

و چون عزمت را جزم کردی بر خداوند توکل کن ،که خدا

یا در انجام اعمال صالحه تأخیر کنند:

اهل توکل را دوست دارد» .

معاذ همراه رســول خدا (ص) نماز میخواند و ســپس میآمد

هیچ چیز به اندازه ســخت بودن و بد اخالق بودن مردم را از

سعید بن جبیر میگوید :اگر آدم امر به معروف و نهی از منکر
نکند تا بعد از اینکه خود آنان را عملی نماید هیچ کس امر به
معروف و نهی از منکر نخواهد کرد.

برای قومش امامت میکرد ،شــبی با رســول خدا (ص) نماز

حق متنفر نمیکند .تالش بعضی از دعوتگران مخلص به دلیل

خواند و آمد برای قومش امام شــد و شــروع کرد به خواندن

روش اشـتباهی که به کار برده بودهاند تباه شد و موفق نشدند

من میگویم به گوینده این قول (ابن کثیر) این حالت ترک

سوره بقره!

آنچه از حقایق میدانسـتند به مسـلمانان و غیر مسلمانان انتقال

طاعت و انجام معصـیت برای عالم مذموم اسـت چون عالم به

بدهند ،روش آنان روشی نبود که دلها برای آن در باز کند و

اجر طاعت و ســزای گناه آگاه اســت و کســی که میداند با

یکی از مأمومین از جماعت جدا شــد و به تنهایی نماز خواند!

عقلها را قانع کند پس ناخواســـته وارد جدل و خشـــونت

کسی که نمیداند مساوی نیست.

به او گفتند :فالنی منافق شـدی؟ نه قسـم به خدا ،پیش رسول

شـدهاند و مجبور به سختگیری و تند خویی شدهاند و مغلوب

خدا (ص) میروم تا این خبر را به او بدهم ،نزد رســول خدا

ماندهاند.

(ص) آمد و به ایشــان گفت :ما روز مشــغول کار و آبیاری

 .5در تنگنا قرار دادن مردم و دشوار کردن امورات:
بعضــی از داعیان هســتند که همواره به دنبال ســختگیری و

هســتیم و معاذ با شــما نماز عشــا خواند و آمد برای ما امامت

 .4یکی نبودن قول و عمل:

دشواری هستند تا آن را به مردم تقدیم نماید و بگوید اسالم،

کند و شــروع کرد به خواندن ســوره بقره! حضــرت روی

هیچ چیزی به این اندازه داعی را مورد خشــم دیگران قرار

این اسـت ،بدون اینکه رعایت آسانیهای اسالم بکنند و حرج

مبارکش را به معاذ کرد و گفت :شــما میخواهید فتنه جویی

نمیدهد که اعمالش مخالف اقوالش باشد .خداوند این صفت

و دشــواری را از مردم برانند و این بر خالف آنچه اســت که

کنید بروید فالن سوره را بخوانید! و در روایتی آمده است سه

پلید را گناهی بزرگ نامیده و فرموده اســـت« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ

حضــرت (ص) بوده اســت .عایشــه (رض) از او میگوید که

بار فرمودند شــما فتان هســتید یعنی فتنهگر هســتید ،بروید و

آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّـــهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا

رســول خدا (ص) بین هیچ دو امری مخیر نمیشــد مگر آنکه

سوره شمس و سوره ضحی و سوره اعلی را بخوانید و یا مانند

تَفْعَلُونَ ﴿جمعه﴾1-1 :؛ ای مؤمنان چرا چیزی میگویید که

آســانترین آنان را انتخاب میکرد مادام گناه نبود واگر گناه

آنان منظور طوالنی نخوان و از سورههای کوتاه استفاده کن.

انجام نمیدهید ( )1نزد خداوند بس منفور است که چیزی را

بود دورترین مردم از آن میبود .بدلیل اینکه آسانگیری – در

بگویید که انجام نمیدهید »

حد شرعی – در همبستگی مردم تأثیر دارد ،رسول خدا (ص)
داعیان را فرمود :آسان بگیرید و سخت نگیرید ،مژده بدهید و

 .1دلبستگی زیاد به دنیا و متاع آن:
به این دلیل این را منفرات میدانیم که حدیثی از پیامبر وجود

و خداوند اقوامی را انکار نموده است که دیگران را به احسان

نفرت ایجاد نکنید.

دارد که میفرماید« :از دنیا چشم پوشی کن ،خدا تو را دوست

و نیکی امر میکنند ،ولی خود را رها میکنند وخود به بیراهه

میدارد و از آنچه در دست مردم است چشم پوشی کن مردم

بروند « .أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنســَونَ أَنفُســَکُم وَأَنتُم تَتْلُونَ

خاتمه

تو را دوسـت میدارند ».رسـول خدا (ص) به ما نشان میدهد

الْکِتَابَ ٔ أَفَلَا تَعقِلُونَ» ﴿بقره﴾44 :

بدیهی اسـت بدسـت آوردن دل مردم آسان نیست مگر برای
کسانی که خدا برای آنان آن را آسان کرده باشد :برای همین

چطور مردم داری کنیم و محبت مردم را به دســت بیاوریم و
این با چشـم پوشـی از آنچه در دسـتشان است میسر میشود

آیـا مردم را بــه نیکوکـاری فرمــان میدهیـد (و از ایشـــان

است که باید زیاد اصرار و دعا کنیم که خدا دلهای ما و آنان

زیرا وقتی ما آنچه را آنان دوســت دارند برایشــان رها کردیم

میخواهید که بیشــتر به طاعت و نیکیها بپردازند و از گناهان

را برای پذیرفتن حق باز کند و ما وآنان را در زمرهی انصــار

آنان ما را دوســت میدارند .قلب اکثر مردم جلب و به دنبال

دســـت بردارند) و خود را فراموش میکنید (و به آنچه به

دین خود و حاملین دعوتش قرار دهد .البته عالوه بر این دعا

دنیاســت و کســی که با محبوب دیگران در نزاع باشــد از او

دیگران میگوئید ،خودتان عمل نمیکنید؟) در حالی که شما

اســبابی هم الزم اســت تا به اذن خدا ما را به دلهای آواره و

بیزاری میکنند و کسـی که با محبوبشـان در نزاع نباشد او را

کتاب میخوانید (و تورات را در اختیار دارید و در آن تهدید

سرگردان برساند.

دوســـت میدارند و او را انتخاب میکنند .حســـن بصـــری

خدا را دربارهی آن که کردارش مخالف گفتار است ،مطالعه

میگوید مرد مورد احترام و اکرام دیگران است تا طمع نکند

میکنید؟) .آیا نمیفهمید (و عقل ندارید تا شـــما را از این

امید اسـت با عمل به آنچه از وسایل ذکر کردیم و اجتناب از

به آنچه در دســت دارند در غیر این صــورت او را ســبک

کردار زشت بازدارد؟).

منفرات خدا ما را کمک کند تا دلهای آواره و ســرگردان را
به راه هدایت باز گردانیم .و در پایان از خداوند خواســتارم

میبینند ،و ســخن او را مکروه میدانند و از او خشــم دارند.

صفحه 71

مردی اعرابی از اهل بصـره سـوال کرد کی بزرگ شماست؟

به همین خاطر بود حضـرت شعیب به قومش گفت« :وَمَا أُرِیدُ

دین خود را یـاری کنـد و اعالی کلمه اش کند و ما را از

گفتند :حسن .و گفت به واسطه چی بزرگ شماها شد؟ گفتند

أَنْ أُخَالِفَکُم إِلَىٔ مَا أَنْهَاکُم عَنْهُ ٔ إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصـ ـلَاحَ مَا

هـدایـت شـــدگـان و هدایت کنندگان بگرداند و ما را از

مردم نیاز و احتیاج به علم او دارند و او بینیاز از دنیای مردم

اسـتَطَعتُ؛ و من نمیخواهم با شما ،در آنچه شما را از آن باز

گمراهان و گمراه کنندگان نگرداند و صـــلی اهلل علی نبینا

اســت ،اعرابی گفت :این چه خوب اســت یعنی کســی بدون

داشــتهام مخالفت کنم [و خود مرتکب آن شــوم] تا آنجا که

محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

هیچ چشـم داشتی برای خدمت و نجات من و شما شبانه روز

بتوانم جز اصــالح نمیخواهم » و من نمیخواهم شــما را از

تالش کند چه خوب است.

چیزی نهی کنم و خودم مرتکب آن شوم من تا آنجا میتوانم

دکتر مازن بن عبد الکریم الفریح

جز اصالح چیزی نمیخواهم .لکن در اینجا الزم است جوابی

ترجمه :عبدالواحد توفیقی

 .1سختگیری و اخم کردن:

برای شــبههای که مردم مدام تکرار میکنند بدهیم آیا داعی

منبع :اصالح وب

بـدلیـل این آیـه که خداوند به بزرگ و ســـید دعوتگران

باید امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند تا وقتی که

میفرماید« :فَبِمَا رَحمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُم ٔ وَلَو کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ

خود آن را انجام ندهد؟ امام ابن کثیر میفرماید :بر اســـاس

الْقَلـْبِ لَانفَضـــُّوا مِنْ حَولِکَ ٔ فَاعفُ عَنْهُم وَاســـتَغْفِرْ لَهُم

اصح اقوال علمای سلف و خلف امر به معروف و انجام آن از

وَشَاوِرهُم فِی الْأَمرِ ٔ فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّـ ـهِ ٔ إِنَّ اللَّـــهَ

واجبات اســـت و هیچکدام با انجام ندادن دیگری ســـاق

یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ﴿آل عمران﴾051 :؛ به لطف رحمت الهی با

نمیشــود .بعضــی این راه انتخاب کردهاند که مرتکب گناه

آنان نرمخویی کردی ،و اگر درشـــتخوی ســـختدل بودی

نمیتواند دیگران را نهی کند و این قول ضعیف است .صحیح

بیشک از پیرامون تو پراکنده میشدند ،پس از ایشان درگذر

این اســت که عالم ،امر به معروف کند با وجود اینکه خود

و برایشان آمرزش بخواه و در [این] کار با آنان مشورت کن،

انجام ندهد و نهی از منکر میکند حتی اگر خود مرتکب آن
شده باشد.

نقش روزه درساختارفرد وجامعه
عبدالظاهر داعی
بر اسـاس ارشادات قرآنی و با استفاده از احادیث نبوی (صلی
اهلل علیه وآله و ســلم) روزه ی ماه مبارک رمضــان یکی از
ارکان اسـاسی دین مقدس اسالم بوده که از جملهی پنچ بنای
اسـاسی اسالم ،رکن سوم دین مقدس اسالم میباشد ،روزهی

ماه مبارک رمضان اگر چه در ظاهر نگهداشتن اعضای بدن از

مجبور اســت که عادات قبلی را ترک نموده  ،مجالس فســق

قوت و تونایی انســان زمانی در جامعه ثابت میگردد که او در

خوراک ها  ،نوشــیدنی ها وشــهوت رانی ها میباشــد  ،ولی

وفســاد را به مجالس عبادت مبدل ســازد  ،بســیاری از اماکن

هنگام توانایی ها اهلل (جل جالله) را فراموش نکرده و اخالق

هرگاه به مفاهیم آن عمیقا دقت کنیم  ،ودر مورد آن از نگاه

فساد در این ماه بسته میگردد ،کسیکه حقیقتا از اعمال زشت

خود را به مراتب عالی آن برسـاند ،انسان زمانی دارای اخالق

حقیقت های فلسفی این حکم اسالمی فکر نماییم  ،رمضان و

قبلی خویش پشــیمان باشــد میتواند در خالل این یکماه کامال

بسـیار عالی میباشـد که درهنگام غضـب ،خشم خود را تحت

روزه گرفتن در این ماه دارای بعضــی از مزایای بســیار مهمی

خود را به نیکی ها عادت دهد و با اســتفاده از این ماه مبارک

تاثیر عقل خویش قرار داده خشمگین نشود و زمانی به مراحل

است که میتوان آنرا در موارد ذیل مورد مطالعه قرار داد.

خود را متقی سازد.

عالی اخالقی میرسد که درهنگام جنگ و دشنام دادن دیگران

 -1تربیت روحی :در جامعه ی امروزی بزرگ ترین مشــکل

صبر نموده زبان خود را از گفتن سخنان زشت حفظ نموده و

روزهی ماه مبارک رمضـان و سـایر روزه های واجب و سنت

مردم  ،ضـعف در بخش روحی ومعنوی آنهاست ،این ضعف

درمقابل آن شــخص عکس العمل فیزیکی نشــان نداده ،این

مانند ســایر احکام و دســتورات اســالمی نقش مهمی را در

معنویت سـبب بسیاری از بدبختیها میگردد ،و باالخره انسان

لحظات بســیار ســخت و دشــوار برای بســیاری از انســانهای

زنـدگی انســـان مومن بازی نموده که این نقش ها هم در

را به یک حیوان درنده مبدل میکند که یک انســان  ،انســان

ضعیف االخالق این امر بسیار مشکل میباشد ،ولی انسانهایکه

ســاختار شــخصــیت از دیدگاه مادی ومعنوی آن  ،وهم از

دیگری را شکار میکند  ،به قتل میرساند  ،از وجود و سرمایه

اخالق شـان مثل اخالق رسول اهلل(صلی اهلل علیه وآله و سلم)

دیدگاه اجتماعی آن تاثیر مهمی را بجا میگذارد  ،که در این

اش استفاده میکند  ،وفق در بارهی خود فکر میکند  ،روزهی

شــده اســت ،این عملکرد را در ماه مبارک رمضــان جامه ی

مبحث این مطالب را مورد مطالعه قرار میدهیم :

ماه مبارک رمضـان  ،روح انسـان را تقویت کرده و در وجود

عمل پوشــانده و خود را برای نیل به این اخالق عالی عادت

انسان روحانیت ومعنویت زنده میگرداند  ،انسان مومن ارتباط

میدهند.

نقش روزه در ساختار شخصیت فردی انسان :

قوی با خالق حاصــل نموده  ،این قوت روحانی وی ســبب

عنْ أَبِی هُرَیرَةَ رَضــِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَســُولَ اللَّهِ صــَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ

روزه در سـاختار شخصیت فرد مومن نقش بسیار مهمی داشته

میشــود  ،که به فکر فقراء بیافتد و با آنان کمک کند  ،بخاطر

وَســَلَّمَ قَالَ الصــِّیَامُ جُنَّةٌ فَلَا یَرْفُثْ وَلَا یَجهَلْ وَإِنْ امرُؤٌ قَاتَلَهُ أَو

 ،وانسان را بعنوان یک فرد مومن در دو بخش مادی و معنوی

آشـتی با کسانیکه با ایشان مخالفت داشته فکر میکند  ،به فکر

شـَاتَمَهُ فَلْیَقُلْ إِنِّی صـَائِم مَرَّتَینِ وَالَّذِی نَفْسـِی بِیَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ

آن تربیت میکند:

دیگران می افتد  ،از خوردن حرام اجتناب می ورزد  ،و با این

الصــئائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِیحِ الْمِســکِ یَتْرُکُ طَعَامَهُ

الف دربخش معنوی  :هر مومن یکتاپرسـت را الزم اسـت که

همه ارتباطات قوی که با خالق و سایر مخلوقات پیدا می کند

وَشـَرَابَهُ وَشـَهوَتَهُ مِنْ أَجلِی الصـِّیَامُ لِی وَأَنَا أَجزِی بِهِ وَالْحَس ـَنَةُ

برای ارتقای سطح معنویت خویش همیشه سعی وتالش ورزد

 ،برای این انســان مومن یک نوع راحت معنوی پیدا میشــود ،

بِعَش ـْرِ أَمثَالِهَا) (بخاری )0710حضــرت أَبِی هُرَیرَةَ (رَض ـِیَ اللَّهُ

 ،زیرا اساس دین مقدس اسالم بر معنویت گذاشته شده است

که همهی روان شـناسان جهان در مورد همین آرامش روحی

عَنْهُ) میفرماید که رَس ـُولَ اللَّهِ (ص ـَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَس ـَلَّمَ) فرمود:

 ،و یک مومن حقیقی تمامی زندگی خویش را بر معیارهای

سرگردان میباشند.

«روزه سـپر است ،انسان روزه دارد نه به زشتی ها رو آورده و

معنوی آراسته میسازد.

 -1تربیت اخالقی  :یکی از باالترین مراتب اخالق ارتقای

نه هم به گناه مبادرت می ورزد وهرگاه کسی با او بحنگد ویا

اهلل (جل جالله) برای رشـــد ســـطح معنوی مومنان راه های

سـطح اخالق به عالیترین مقام آن یعنی اخالق اسـالمی است؛

دشنامش دهد ،به او دو مرتبه بگوید :من روزه دار هستم .قسم

زیادی را بیان داشــته اســت ،تا انســان مومن عالوه بر جنبه ی

اخالق اسالمی همان اخالقی را گویند که مطابقت با احکام و

به ذاتی که نفس محمد درتصرف اوست ،بوی دهان روزه دار

مادی وجود خویش و اســتفاده از مادیات در بخش معنویات

ارشادات اسالمی داشته باشد .اگرچه هر فرد مومن در ارتقای

به نزد اهلل(جل جالله) از بوی مشــک بهترســت ،او خوراک،

نیز پیشـگام باشد ،روزهی ماه مبارک رمضان یکی از راه های

ســطح اخالقی خویش همیشــه ســعی و تالش ورزیده و از

نوشــیدنی وســایر شــهواتش را برای اهلل (جل جالله) ترک

رشـــد معنویت مومنان میباشـــد  ،و این امر را در نقاط ذیل

ارشـــادات اســـالمی برای این هدف اســـتفاده می کند ،ولی

میکند ،اهلل (جل جالله) می فرماید که روزه برای من اســت،

میتوان بیان داشت:

کسـانیکه خود را آراسـته به  011%اخالق اسـالمی میسـازند ،

ومن پــاداشـــش را میــدهم ،وهر نیکی ده برابر ثواب داده

 -0حاصـــل نمودن تقوا  :یکی از مهمترین اثر روزه  ،متقی

مراحل اخالقی را نیز مد نظر داشــته و ســعی میورزند که به

میشود.

ســاختن بندگان بیان شــده اســت «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ

همان مرحله ی عالی آن ،خود را نایل ســـازند  .ماه مبارک

 -4تربیـت نفس و ارتقای آن به نفس مطمئنه :روزه ی ماه

عَلَیکُمُ الص ـِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ»

رمضـان یکی از راه هاییسـت که برای رسیدن به این مرحله،

مبارک رمضـان یک سـیســتم تربیتی برای تربیت نفس انســان

(بقره« )081 /ای مومنان روزه بر شــما فرض شــده اســـت،

انسان مومن را آماده میسازد.

میباشد ،درحقیقت نفس انسان با ارتباط داشتن با محی فاسد

چنانچه بر امت های قبل از شما فرض شده بود  ،شاید که شما

اکنون الزم است نخست این مراحل را مورد مطالعه قرار دهیم

و دوســتان گمراه و ســایر خواهشــات به نفس (اماره بالســوء )

در ماه مبارک رمضــان انســان مومن بســیاری از اموری را که

 -اخالق خوب  :اخالقی اسـت که خود انسـان دارای صفات

او را از حقیقت عبادات دور میسازد ،ولی انسان مومن کوشش

برایش حالل بوده است ،ترک مینماید  ،خوردنی های حالل

عالی اخالقی باشد.

میکند ،که این سیستم منفی خویش را با عبادتهای پیدر پی

 ،نوشــیدنی های حالل  ،ارتباطات جنســی با همســران که

 -اخالق عالی  :اخالقی اسـت که با وجود متصف بودن خود

از حالت عالقمندی به گناه به نفس ( لوامه ) مبدل سازد ،نفس

برایشــان همه حالل بود ،فق بخاطر رضــایت اهلل جل جالله

انسـان به صـفات عالی اخالقی  ،ضرری به دیگران نرساند  ،و

لوامه نفسـی اسـت که زمانی انسان گناهی میکند نفسش او را

ترک می گردد  ،به این صــورت  ،این انســان مومن صــاحب

هیچگاه در تعامل با مردم آســیبی متوجه دیگران نســازد  ،در

از داخل مالمت مینماید و به او میگوید که در اشتباه است ،به

تقوا میگردد ،این تقوا در ماه رمضــان به مثابه ی یک درس

بسـیاری از حاالت کسـانی وجود دارند که متصف به اخالق

این معنا که وجدانش را زنده ســاخته ،درهنگام ارتکاب و یا

عملی تربیت تقوا اســـت که آثار آن در یازده ماه دیگر در

خوب هســتند  ،واحکام و ارشــادات الهی را بر خود خوب

نزدیک شدن به گناه احساس مالمت وشرم مینماید.

وجود انسان روزه دار باقیمانده ،و بعد ازینکه این انسان مومن

تطبق می دهند  ،ولی در تعامل با دیگران بعضــی از امور را

انسان مومن باز هم با عبادات بیشتر ،کوشش میکند ،تا نفس

به تقوا عادت نموده  ،ماههای بعد از رمضـــان را نیز با تقوا

فراموش میکنند.

خود را به مراحل عالی رســانده ،او را به نفس ( مطمئنـــــه )

سپری مینماید.

 -اخالق اعال (ممتاز)  :اخالقی را گویند که با وجود اینکه

برســاند ،نفس مطمئنه نفســی اســت که با درک حقیقت های

اصــال انســان روزه دار مطابق احکام الهی و ارشــادات نبوی

خودش دارای صــفات عالی اســت و به دیگران نیز ضــرری

زندگی و ارتباط قوی با خالق یکتا کامال مطمئنانه زندگی

(صلی اهلل علیه وآله و سلم) سعی و تالش میورزد که تمامی

نمیرســاند ،بلکه درهنگام ضــرر رســانیدن دیگران نیر عکس

می کنـد ،او می داند که اکنون ذات بزرگی با وی اســـت

احکام الهی را بصــورت کامل انجام دهد از تمامی اموری که

العمل منفی نداشته  ،و چنانچه در ماه مبارک رمضان انسان به

درتمامی مشــکالت او را یاری میرســاند ،واین ارتباط قوی با

اهلل (جل جالله) او را منع نموده اســت اجتناب ورزد و حتی

عالی ترین مقام اخالقی میرسـد که «وَإِنْ امرُؤٌ قَاتَلَهُ أَو شَاتَمَهُ

خالق جهان اطمینانی را نصـــیب وی میکند که بســـیاری از

کسـانیکه قبل از رمضـان به یک سلسله از گناهان مبتال بودند

فَلْیَقُلْ إِنِّی ص ـَائِم مَرَّتَینِ» «هرگاه کســی با او جنگ نماید و یا

انسانهای بیدین با ملیونها رفاهیت مالی حاصل نمیتوانند.

نمی توانند که در این ماه گناهان خویش را دوام دهند زیرا با

دشنامش دهد به او میگوید که من روزه دار هستم».

نفس مطمئنه همان نفســـی که در روز آخرت به او خطاب

ارتکاب هرگناهی روزه ی وی به فســاد کشــانده میشــود او

می شــود که «یَا أَیئتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ( )17ارجِعِی إِلَى رَبِّکِ
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تقوا حاصل نمایید».

و سپس نقش ماه مبارک رمضان را در آن ارزیابی نماییم:

تبدیل میشود ،این نفس همیشه انسان را به بدی ها سوق داده،

رَاض ـِیَةً مئرْض ـِیئةً ( )18فَادخُلِی فِی عِبَادِی ( )11وَادخُلِی جَنَّتِی»

ب  :در بخش جســمی  :دکتران و اطبای مســلمان برای منافع

هرگاه مســلمانان روزة ماه مبارک رمضــان را مطابق احکام

«:ای نفس مطمئنه! بسوی پروردگارت برگرد در حالیکه تو از

مادی رمضـان درصـحت وجسم انسان بحثهای بسیار جالبی

الهی به همان کیفیت واصلیتی که پیامبر (صلی اهلل علیه وآله و

پروردگارت راضــی هســتی و او نیز از تو راضــی اســت ،در

دارند .که بهترســت در این زمینه با دکترهای مســلمانیکه در

سلم) روزه میگرفت انجام دهند ،بهترین فرصتی برای تربیت

صف بندههایم داخل شو و به جنتم داخل شو».

این زمینه تحقیقاتی داشتهاند صحبت گردد.

نفس به اقتصــاد متوس ـ ومیانه میباشــد  .وهرگاه با انجام این
عمل در اموال خویش حقی برای فقرا ومسـاکین قایل شوند ،

 -5ارتقای ایمان به در جه ی  : % 011در ماه مبارک رمضــان
قوت ایمان اوج میگیرد  ،رمضان برای هرکسی ثابت میکند

نقش رمضان در ساختار جامعه:

وبرای کمک رســانی به آنان موســســاتی را ایجاد نمایند و

که او چقدر خدا شـناس است ،زیرا در لحظات روز انسان در

روزهی ماه مبارک رمضـان نقش اسـاسی در ساختار جامعهی

زمینهی کار را برای آنان مسـاعد سازند در حقیقت بساط فقر

صفحه 72

مقـابـل یخچـال پر از میوه  ،غذا  ،آب و غیره خوردنی ها

انســانی داشــته که این نقش ها را میتوان در نکات ذیل مورد

از جامعهی اسالمی کامال برداشته میشود.

ونوشیدنیها قرار میگیرد در حالی که هیچکس با وی نیست

مطالعه قرار داد:

ولی متاســـفانه در عصـــر امروزی به عوض اینکه مصـــارف

 ،او میتواند هرچیزی خواسـته باشد ،بخورد ولی این انسان به

 -0دربخش اجتماعی:

خانواده در ماه مبارک رمضــان نصــف گردد ،بلکه بر اســاس

این عقیده است که در اینجا مراقبی وجود دارد  ،که ذات اهلل

الف  :در عصــر امروزی افراد زیادی وجود دارند که الف از

تسـلیمی که در مقابل خواهشـات نفســانی وانتقال عبادتها به

جل جالله اســت که مرا مراقبت میکند  ،او با وجود تنهایی

حقوق انســان و حقوق بشــر میزنند ولی در هنگام ضــرورت

عادات  ،مصارف خانواده ها چندین برابر میشود و به عوض

بازهم اهلل (جل جالله) را مراقب خود دانســـته از خوردن و

گامهای عملی آنان با وجود توانایی های بیشـتر بسیار ضعیف

اینکه رمضــان ماه بیداری و مبارزه باشــد چنانچه فتح مکه و

نوشیدن اجتناب میکند.

میباشـد ،علت اسـاسی همین است که انسان نمیتواند دردی

غزوه ی بدر درهمین ماه صــورت گرفته ،ماه رمضــان به ماه

قویترین ایمان همین اســت که انســان مراقب خود را اهلل جل

را احســاس نماید که خودش به آن مبتال نشــده باشــد  ،وقتی

خواب و استراحت و بیکاری مبدل گردیده است.

جالله دانسته در هنگام مقابل شدن با گناهان و اشتباهات او را

برای انســـانی که در زندگی خویش هیچگاه گرســـنگی را

-4دربخش فرهنگی  :ماه مبارک رمضـــان مســـلمانان را از

بیاد آورده ،از آن گناه اجتناب ورزد.

نچشــیده باشــد  ،و یا هیچ روزی تشــنه نشــده باشــد ،چگونه

پیروی فرهنگ های شــیطانی و جاهلیت به پیروی از فرهنگ

اهلل (جل جالله) میفرماید «:إِنَّ اهللَ کانَ عَلَیکُم رَقِیباً» (انساء)0 ،

میتواند احســـاس کند که کســـانیکه در اثر خشـــکســـالی ها

اسـالمی میکشـاند ،ارتباط مومنان را با اهلل (جل جالله) بیشتر

« :همانا اهلل تعالی مراقب شماست».

وجنگها هفته ها غذا نمییابند وماهها از تشنگی رنج میبرند.

وقویتر ساخته ،و محبت آنان نسبت به پروردگار مهربان بیشتر

این قوت ایمان برای هر روزه دار  ،پدید می آید به همین

بله روزهی ماه مبارک رمضان این احساس را در و جود انسان

میشــود  ،پیروی از فرهنگ های جاهلیت بر اســاس محبت به

دلیل اسـت که اهلل جل جالله فرموده است که (الصِّیَامُ لِی وَأَنَا

زنده میکند.

این فرهنگ ها صورت می گیرد ،و وقتی قلب انسان به محبت

أَجزِی بِهِ ) (بخاری » )0710روزه برای من اســت  ،ومن آنرا

ب  :مشــکل دیگریکه جامعه ی امروزی از آن خســته شــده

الهی تمایل بیشـتر حاصـل نماید به همان اندازه تطبیق فرهنگ

پاداش میدهم».

است مشکل جنگهای خانمانسوزی است که حتی تکنولوژی

ایمانی در داخل و خارج وجود انسان قویتر میگردد.

 -1آمادگی برای مبارزه با خواهشـات  :ماه مبارک رمضان به

پیشرفته را به عوض منفعت بشر ،به ضرر آنها استعمال میگردد

انسـان قدرت میبخشـد تا علیه خواهشـات نفسـانی و شهوانی

 ،روزهی رمضان انسان را به بزرگترین مرحلهی اخالق انسانی

سایت نوار اسالم

خویش آمادهی مبارزه گردد.

تربیت میکند و حس انســان دوســتی را در وجود انســان زنده
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حضرت علقمه (رضی اهلل عنه) میفرماید :که قَالَ لَنَا النَّبِیُّ صَلَّى

میکند و به او میفهماند که جنگهای بی هدف و دشنام دادن

اللَّهُ عَلَیهِ وَســَلَّمَ «یَا مَعشــَرَ الشــَّبَابِ مَنْ اســتَطَاعَ مِنْکُم الْبَاءَةَ

دیگران شایستهی یک انسان مومن نیست ،وحتی اگر کسی او

فَلْیَتَزَوئج وَمَنْ لَم یَستَطِع فَعَلَیهِ بِالصئومِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء»« :نبی کریم

را دشـــنـام داده و به جنگ و بداخالقی دعوت کند به او

(صـلی اهلل علیه وســلم) فرمودند :هرکســی از شـما که توانایی

میگوید که من روزه دار هســتم و این شــخصــیت ســازی در

داشـته باشد ،ازدواج نماید ،و هرکسی که نمیتواند بروی الزم

رمضان تمرینی است برای ماه های بعدی.

اســـت که روزه بگیرد ،زیرا روزه برای وی وقایه اســـت».

 -1دربخش سـیاسـی :ماه مبارک رمضان مسلمانان را تقویت

(بخاری )4177با روزه گرفتن برای انسان تقوا حاصل میگردد،

ایمانی داده و آنانرا برای خدمت گذاری بیشتر و تطبیق کامل

و تقوا یگانه راهی است برای مبارزه با خواهشات نفسانی.

دین مقدس اســالم وادار میســازد  ،هرگاه مســلمانان جهاد با

منظور از این حدیث پیغمبر(صـلی اهلل علیه وآله وســلم) همان

نفس را تمرین کنند و بر نفس خود غالب شـــوند جهاد با

روزهی نفلی است که برای جوانانی که توانایی ازدواج و نفقه

دشــمنان دین و وطن خویش را نیز میتوانند بصــورت عالی به

را نداشــته باشــند  ،الزم اســت تا روزه بگیرند که از ارتکاب

پیش ببرند  ،تاریخ اســالم و بخصــوص عصــرنبوت بهترین

گناهان شـان وقایه شـود  ،ولی روزهی ماه مبارک رمضان نیز

نمونه ی این حقیقت اســت ،بزرگترین حادثات ســیاســی و

درسـی برای حاکمیت انسان بر نفس وی میباشد .زیرا رمضان

نظامی عصـرنبوت در ماه مبارک رمضان صورت گرفته است

وی را تربیت میکند که در این ماه که از امور حالل صــرف

 ،غزوه ی بدر که آنرا اهلل (جل جالله) بنام یوم الفرقان (روز

نظر نموده اســت  ،در باقیمانده ی ماهها میتواند از امور حالل

جدایی بین حق و باطل) دانســـته و بزرگترین پیروزی برای

استفاده کند.

مسـلمانان بود و توانسـت نخسـتین پایه ی حکومت اسالمی را

 -7مهذب نمودن برای کادر سازی  :در درسهای جهان بینی

درمقابل تجاوز گران مســتحکم ســازد ،درهمین ماه مبارک

اســالمی خواندیم که انســان مومن توســ عبادتها تهذیب

رمضـــان صـــورت گرفت .فتح مکه که بزرگترین پیروزی

میگردد تـا مانند پارچه هایی گردد که برای ســـاختن یک

درسـطح شبه جزیره ی عربستان و راهی بسوی انتقال اسالم به

جامعهی مکمل اسالمی آماده باشد  ،روزة ماه مبارک رمضان

جهانیان شد درماه مبارک رمضان صورت گرفت .همین قوت

در تهذیب انسانها برای کادر سازی بی نهایت مهم و ارزشمند

ایمانی قوی مومنان در ماه مبارک رمضـــان بود که آنانرا به

بوده  ،و هرگاه کســی روزه ی ماه مبارک رمضــان را با همان

چنین پیروزیها رسـاند ،وحکومت اسالمی و مدنیت اسالمی

شــرای حقیقی آن بگیرد  ،از وی یک کادر با ایمانی سـاخته

تا زمانی که در یک کشــوری پایه های معنویت آنان ضــعیف

میشــود که برای خدمت رســانی به جامعهی انســانی هر لحظه

باشد نمی تواند بنا نهاده شود.

آمادهی خدمت میباشد.

 -1دربخش اقتصــادی  :ماه مبارک رمضــان اســلوبی را برای
اقتصــاد وعدم اســراف در زندگی مســلمانان تعلیم می دهد ،

مسایل زنان و خانواده
فرزندان ما در رمضان
امام بخاری رحمه اهلل در کتاب صحیح خویش بابی را آورده

دارا باشــند معین نمایید و از همه مهم تر مرتب نمودن اتاق،

بخواهید و این را که حاالت ما در پایان این ماه از زمان ورود

لباس ها ،کتاب و دیگر وسائل شخصی می باشد.

به آن بهتر گردد .انشاءاهلل.

 -1و اما روزه؛ الزم است با کودک مرحله به مرحله کار شده

ترجمه :مسعود

و هربار سـاعاتی را اضـافه کنید و برای هرروزی که روزه می

مصدر :سایت نوار اسالم

گیرد پاداشــی را در نظر بگیرید .و از اول ماه مبارک بطور
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اســت که در آن از ربیع دختر معود نقل کرده اســت که " :ما

کامل روزه بگیرند.

روزه می گرفتیم و بچه هایمان را نیز روزه می داشتیم و برای

البتـه در رابطـه بـا کودکانی که روزه نمی گیرند :دو چیز

شـان از پشـم رنگی اسباب بازی درست می کردیم ،تا هرگاه

برایشـان ضروری قراردهید :افطار و سحری .تا اینکه دعاها را

یکی از بچه ها برای غذا گریه کند آن را به او بدهیم تا وقتی

شـنیده و با بزرگترها در شـادی آن ها شریک گردند .تفاوت

که زمان افطار برسد".

میزان تحمل میان کودکان را نیز مراعات نمایید.

و نظر علما چنین اســت که :این کار واجب نیســت لیکن باید

 -7وقت بیشتری را با دخترانتان ،بویژه آن هایی که نزدیک به

کودک را بدان آموخت و برای گزاردن نماز با او ســـخت

سـن بلوغ می باشند صرف نموده و به آنان مسائل فقهی روزه

گرفت و بدان امر نمود « :مروا أوالدکم بالصــالة و هم أبناء

را بیاموزید.

را در هفت ســالگی به نماز امر نموده و از ده ســالگی به نماز

 -8پســـرتان را که در مرحله ی بلوغ قرار دارد دریابید و

سـبع و اضـربوهم علیها و هم أبناء عشر» یعنی" :فرزندان خود
امر نموده و آنها را بخاطر ترک نماز بزنید".

کوشــش نمایید با او با لطف و مهربانی و بر اســاس اعتماد و

بنابراین مادران گرامی شـما در رابطه با فرزندانتان در رمضــان

احترام پیمان دوستی ببندید.

چه نقشی دارید؟
 -1در بوستان آموزش قرآن ،قرائتی روزانه برای کودکی که
 -0هنگام آمادگی جهت استقبال از این ماه ابراز شادمانی شما

زیبا می خواند تعیین نمایید و شــما آن را از روی کتاب قرآن

و آراسـتن منزل برای آنکه فرزندانتان به اهمیت این تازه وارد

تالوت نمایید .او به قرائت شـــما گوش داده و بگذارید تا

پی ببرند ،ضروری است.

جائیکه می تواند از شما پیروی نماید.
این تمرین می تواند از تکلیف قرآنی مدرســه باشــد ولی بهتر

 -1در آغاز ماه رمضان نشستی را با کودکان داشته باشید(بهتر

اسـت آن قسـمت را برایش در کتاب قرآن (اصـلی) مشخص

اسـت پدر نیز حضــور داشــته باشــد) و در آن با آنان در مورد

ســازید .اینکار حس کنجکاوی او را ارضــا نموده و ســبب

بزرگی این ماه مبارک و اینکه دروازه های بهشت گشوده می

گرایش او به پیروی از بزرگترهایش می گردد.

شـوند صـحبت نموده و اشاره نمایید که این ماه فرصتی است

و چه بهتر که قســمت هایی از قرآن (ولو اندک) را در خالل

برای افزودن نیکی ها و نزدیکی به خداوند متعال .سـعی کنید

رمضان حفظ کنند.

با سطح فکر آنان و بگونه ای که درک کنند در مورد دوست
داشتن خداوند و اطاعت از او گفتگو نمایید.

 -01کودکتان را در رمضـان به بخشش عادت دهید ،و اینکه
بخشـــی از پول تو جیبی اش را برای اینکار کنار بگذارد.

 -1به کمک هم دســتور روزانه و شــیوه ی اســتفاده از کل

برایشـان داستان هایی در مورد صدقه و بخشش تعریف کنید،

اوقات شــان را تهیه نمایید .مثال برنامه ای را طرح کنید برای

مانند داستان (کاش کامل می بود).

کارهای پســـندیده ی روزانه مانند :گفتگو و بجای آوردن
واجبات .این کارها را در اوقات جدید رمضان تنظیم نمایید.

 -00شـــما (به همراهی پدر خانواده) فرزندتان را برای نماز
شب و نماز صبح بیدار نموده و عادت دهید .در پایبند ساختن

 -4برای عباداتی که قصــد دارید فرزندانتان بدان عادت کنند

بچه ها به نمازهای پنجگانه بکوشید.

وقت ،و قرائت قرآن و ذکر و نماز جماعت در مســجد ،و به

 -01به دختر یا پســرتان این موضــوع را بفهمانید که شـایســته

همین ترتیب اخالق و رفتارهایی مانند گذشت و خودداری از

است همراه با روزه گرفتن برای کسب اخالق نیکو نیز تالش

دعوا و بکاربردن الفاظ نامطلوب و  ...به این شیوه در پایان هر

کنند.

روز هرکدام در مورد کارهای مثبتی که در طول روز انجام
داده اســت و اینکه آیا اشــتباهی از او ســرزده اســت یا خیر

 -01آیا فرزندتان را در دام تلویزیون رها می کنید؟ ســـعی

صحبت می کنند.

کنید اسـتفاده از آنرا برایش ســاماندهی نمایید .به عنوان نمونه
کانال (عربی)" المجد" در «نایل ســـت» و یا کانال فارســـى

 -5به آن ها بگویید که شما نیز قصد بهره بردن از ماه رمضان

"نور" در هات بیرد را به او پیشــنهاد نمایید .البته شــرای و

را دارید بنابراین الزم اســت آن ها در کارهای منزل کمکتان

هنجارهای استفاده از کانال ها را برایشان روشن سازید.

نمایند تا اینکه شما نیز بتوانید ثواب رمضان را کسب نمایید .و
برای هرکدام کارهای مشــخصــی را که توانایی انجام آن را

 -04و دســت آخر ،از خداوند متعال یاری طلبیده و با دعا و
نیایش به درگاهش از او قبولی روزه و نمازهای شـــب را

بسـیاری از پدران و مادران و زوج ها از روشهای غیر اسالمی
در چاره کردن و اصالح اشتباهاتی که در خانواده هایشان رخ
می دهد ،اســتفاده می کنند،در نتیجه به جای اینکه مشــکالت
حل شوند ،مشکالت دیگری نیز به وجود می آید و بازهم از
همین راه حل های غیر اسـالمی به طور چند برابر استفاده می
شود ،که نتیجه همین شده که در جوامع ما مشکالت پیچیده ،
گوناگون ومتعددی مشاهده می شود...
چگونگی برخورد با اشــتباهاتی که فرزندان یا حتی همســر
مرتکب می شـــوند ،از جمله هنرهایی اســـت که هر پدر و
شـــوهری باید آنها را بیاموزد و بر آن مســـل باشـــد و این
اشـــتباهات را به جای تبدیل به نیرویی منفی و ویرانگر ،به
نیروی مثبت و سازنده ای برای خانواده ،مبدّل نماید.
فرض کنیم که یکی از فرزندانمان اشــتباهی مرتکب شــده،
حال راهکار گام به گام اســالم ،برای عالج چنین مشــکالتی
چیست؟
بسـیاری از پدران و مادران و زوج ها از روشهای غیر اسالمی
در چاره کردن و اصالح اشتباهاتی که در خانواده هایشان رخ
می دهد ،اســتفاده می کنند،در نتیجه به جای اینکه مشــکالت
حل شوند ،مشکالت دیگری نیز به وجود می آید و بازهم از
همین راه حل های غیر اسـالمی به طور چند برابر استفاده می
شود ،که نتیجه همین شده که در جوامع ما مشکالت پیچیده ،
گوناگون ومتعددی مشاهده می شود ،که منشاء آن نیزبرخورد
نادرسـتی بوده که در برابر اشـتباهی از سوی یکی از طرفهای
موجود در خانواده صـــورت گرفته اســـت ،مگر نه این که
خداوند تعالی می فرماید " یا أیها الذین آمنوا اســـتجیبوا هلل
وللرســـول إذا دعاکم لما یحییکم واعلموا أن اهلل یحول بین
المرء وقلبه وأنه إلیه تحشــرون(()14ای مؤمنان فرمان خدا را
بپذیرید و دستور پیغمبر او را قبول کنید هنگامی که شما را به
چیزی دعوت کند که به شـــما زندگی (مادی و معنوی و
دنیوی و اخروی)بخشـد و بدانید که خداوند میان انسان و دل
او جدایی می اندازد(و میتواند انسان را از رسیدن به خواهشها
وآرزوهای دل باز دارد و او را بمیراند و نگذارد عمر طوالنی
داشــته باشــد ،که آرزوی دل هر انســانی اســت) و بدانید که
همگان در پیشـگاه خدای سـبحان گرد آورده می شوید(و به
حساب وکتابتان رسیدگی می شود) .األنفال
امام بخاری می فرماید:منظور از لما یحییکم (لما یصــلحکم)
یعنی چیزی اســت که برای شــما مصــلحت و نفع شــما در آن
باشد.
و اجابت و لبیک ما به فرمان خدا و رســول(صــلی اهلل علیه
وسـلّم) دعوت به ســوی اصــالح اســت ،فراخواندن به ســوی

صفحه73

زمان هایی را در برنامه تعیین کنید؛ به عنوان مثال نماز ســر

نحوه برخورد با اشتباهات در خانواده

بهبود روشــها اســت ،دعوتی اســت به ســوی بهترین شــکل

روش درســت وجود نداشــته وعمداً چنین خطایی را انجام

تجاهل (تظاهر به خبر نداشتن از اشتباه) یکی از هنر های مهم

زندگی.

نداده باشد.

برای چاره نمودن اشــتباهات نه فق در خانه وخانواده بلکه

پس هنگامی که مشکل یا خطایی در خانه بروز می کند ،باید

بزرگنمایی نکردن خطا ،به گونه ای که اشتباه از آن اندازه که

حتی در برابر دوســتان و نزدیکان اســت .تجاهل در حقیقت

قدم های مهمی برای از بین بردن آن به شـیوه ی سالم و عالی

هست بزرگتر جلوه داده نشود.

یعنی چشـم پوشـی از نقیصـه و اشـکال مشـخصـی است برای

اســالمی برداشــت ،روشــی که از همه گیر شــدن و دامنه دار

درخانواده بســیاری از اشــتباهات ،گاهی با واکنشــی به مراتب

اینکه فرد اشــتباه کننده ناراحت نشــود و در تنگنا نیفتد .که

شـــدن اشـــتباه جلوگیری کرده ،آن را به نکته قابل تأمل و

بزرگتر از حجم اشــتباه پاســخ داده می شــود که دلیل آن هم

منظور از آن نیز دادن این پیام به مرتکب اشـتباه اسـت که این

یادآوری تبدیل می کند.

بزرگنمایی بی مورد اشتباه از سوی والدین است که در چنین

کار درست نیست  ،این کار به نوعی بلندی اخالق والدین را

اسـالم خطوط عریضـی را برای چنین تعاملی ترسیم کرده ،به

حالتی واکنش والدین بسـیار شـدید و قوی و شاید تا حدوی

در برخورد با فرزندان برای حفظ شــخصــیت آنها به خاطر

والدین امکان چاره ی مشکل را طبق این خطوط ،می دهد تا

خشن هم باشد ،و این همان چیزی است که در ذهن فرزندان

ارتکاب یک اشـــتباه ،می رســـاند .و هدف دیگر آن دادن

راهکار داده شـده مناسـب هر مکان و زمانی باشـد ،بعضـی از

نابســامانی ذهنی ،و شــاید بحرانهای روانی به وجود آورد .در

فرصـتی دیگر برای جبران این اشتباه است ،این همان رفتاری

این خطوط و نکات این روش عبارتند از:

داســتان جریج که در جواب مادرش دچار اشــتباه شــده بود،

اسـت که حضـرت (علیه الصالة والسالم) با آن اعرابی که در

روشن کردن کار درست

مادر اشــتباه او را با اشــتباه بزرگتری پاســخ می گوید و او را

مســجد ادرار کرده بود انجام دادند .امام بخاری از ابوهریره

بسـیاری از کسانی که دچار خطا می شوند،به بزرگی اشتباهی

دعای بد می کند  ،مثال روشــنی از بزرگنمایی بیش از اندازه

رضــی اهلل عنه روایت می کند که :یک عرب بادیه نشــین در

که مرتکب شــده اند،آگاه نیســتند و شــاید از خطای خود بی

ی اشــتباه اســت .امام بخاری و امام مســلم متفقاً از حضــرت

مســجد ادرار کرد مردم بر وی شــوریدند تا او را تنبیه کنند ،

خبربوده اند .به همین دلیل هم مالمت کردن به خاطر اشــتباه،

ابوهریره رضــی اهلل عنه روایت کرده اند که پیامبر صــلی اهلل

رســول اهلل صــلی اهلل علیه وسـلّم فرمودند :با او کاری نداشــته

برای بعضـی از آنان بسیار گران و غیر قابل تحمّل است ،پس

علیه وســلّم فرمودند :از بین فرزندان آدم (علیه الســالم)هیچ

باشــید ،روی ادرارش نیز ســطل(دلو) آبی بریزید زیرا شــما

بهترین راه حل در چنین حالتی پررنگ کردن و روشن نمودن

کس در گهواره ســخن نگفته  ،غیر از عیســی و مردی در بین

آسانگیر مبعوث شده اید نه سخت گیر (وخشن) .و در روایتی

راه درست و زایل کردن حجاب از جلوی چشمان اوو توضیح

بنی اســرائیل که به او جریج می گفتند ،هنگامی که در حال

آمده اســت که مردم با زبان با تنبیه او پرداختند نه با دســت.

دانسته های حقّی است که از ذهن او مخفی مانده و این همان

نماز بوده مادرش پیش او می آید و صدایش می زند جریج با

(عن أبی هریرة أن أعرابیا بال فی المسجد فثار إلیه الناس لیقعوا

کاری اسـت که پیامبر صـلی اهلل علیه وسلم با معاویة بن حکم

خود می گوید :خدایا نمازم را ادامه دهم یا جواب مادرم را

به فقال لهم رسـول اهلل صلى اهلل علیه وسلم  " :دعوه وأهریقوا

انجام داد.

بدهم(باالخره نماز را ادامه می دهد) مادرش دعاکرده می

على بوله ذنوبا من ماء أو سجال من ماء فإنما بعثتم میسرین ولم

امام مسـلم در صحیح خود از معاویة بن حکم السلمی روایت

گوید :خدایا پسرم نمیرد تا چهره ی زنان بدکاره را نبیند(کنایه

تبعثوا معســرین " وفی روایة فتناوله الناس قال فی الفتح أی
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می کند که عن معاویة بن الحکم السلمی قال بینا أنا أصلی مع

از این اسـت که به ابتالی با آنها گرفتار شود) باری جریج در

بألسنتهم ال بأیدیهم ).

رسـول اهلل صلى اهلل علیه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت

صومعه خود بود که زنی پیش او آمد و از او درخواست عمل

کنایه به اشتباه(یا تذکر غیر مستقیم):

یرحمک اهلل فرمانی القوم بأبصـــارهم فقلت وا ثکل أمیاه ما

حرام کرد و جریج درخواســـتش را رد کرد ،آن زن پیش

منظور از کنایه به اشــتباه بیان خطایی مشــابه یا افرادی مشــابه

شــأنکم تنظرون إلی فجعلوا یضــربون بأیدیهم على أفخاذهم

چوپانی رفت و با او زنا کرد که از او پســری به دنیا آمد ،زن

اسـت که اشـتباهی مشابه خطای فرزندان را مرتکب شده اند.

فلما رأیتهم یصـمتوننی سـکت فلما صـلى رسول اهلل صلى اهلل

شـــایع کرد که غالم ازآن جریج اســـت ،مردم پیش جریج

که این روش درحقیقت یکی از مهم ترین روشهایی است که

علیه وسـلم فبأبی هو وأمی ما رأیت معلما قبله وال بعده أحسن

آمدند صومعه اش را خراب و او را گرفته اسیر کردند  ،او نیز

پیامبرصلی اهلل علیه وسلّم یارانش را به وسیله ی آن تربیت می

تعلیما منه فو اهلل ما کهرنی وال ضربنی وال شتمنی لکنه قال إن

وضوکرده نماز خواند و سپس از نوزاد پرسید پدرت کیست؟

فرمود و گاهی اشتباهاتی را مطرح می فرمود و می گفت :چرا

هذه الصالة ال یصلح فیها شیء من کالم الناس إنما هو التسبیح

نوزاد کوچک(به اذن خداوند) گفت( :پدر من) آن چوپان

بعضـی چنین می کنند  ،یا چرا بعضی از مردم چنان می کنند.

والتکبیر وقراءة القرآن ")" :هنگامی که در حال نماز خواندن

اســت .مردم به جریج گفتند :صــومعه ای از طال برایت می

امام بخاری از ام المؤمنین عایشــه رضــی اهلل عنها روایت می

بودم  ،شخصی ازبین مردم عطسه کرد ،من در جواب او گفتم

سـازیم فرمود :نه ،تنها صـومعه ای از گل برایم باز سازید(( : .

کنند :که پیامبر صـلی اهلل علیه وسلّم کاری را انجام داده جایز

(یرحمک اهلل) همه با چشــمانشــان به من زل زدند  ،من گفتم

لم یتکلم فی المهد إال ثالثة عیســى  ,وکان فی بنی إســرائیل

شمردند امّا بعضی از مردم (به نشانه ی اظهار تقوا) از انجام آن

وای به حالم چرا اینگونه به من نگاه می کنید ،دیدم دارند با

رجل یقال له جریج کان یصــلی جاءته أمه فدعته فقال أجیبها

کار پرهیز کردند ،این خبر به گوش پیامبر صلی اهلل علیه وسلم

دســـت به رانهای خود می کوبند ،وقتی دیدم همه در نماز

أو أصــلی فقالت اللهم ال تمته حتى تریه وجوه المومســـات

رسـید ،سـپس حضرت خطبه ای خواند ،در آن حمد وسپاس

سـاکتند و جوابم را با زبان نمی دهند ،ساکت شدم  ،هنگامی

وکان جریج فی صومعته فتعرضت له امرأة وکلمته فأبى فأتت

خداوند را به جای آورد بعد فرمود :چرا بعضی مردم از کاری

که پیامبر(صــلی اهلل علیه وســلّم) (پدرومادرم فدایش باد که

راعیا فأمکنته من نفســها فولدت غالما فقالت من جریج فأتوه

که من انجام داده ام ،دوری می جویند به خدا قســـم من

هرگزنه قبل و نه بعد از او هیچ معلمی را ندیده ام که مانند او

فکسـروا صـومعته وأنزلوه وسـبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغالم

عالمترین آنان به اهلل هسـتم (از همه بیشـتر اهلل را می شناسم) و

تعلیم دهد) نماز ش تمام شد ،به خدا قسم نه روی از من درهم

فقال من أبوک یا غالم قال الراعی قالوا نبنی صــومعتک من

از همه آنها با تقواتر هســتم{.یعنی من پیامبر ،با این کار خود

کشــید ،نه مرا زد و نه به من ناســزا گفت ،بلکه فرمود :در این

ذهب قال ال إال من طین)).

از جانب اهلل تشــریع نموده و آن را برای امت جایز و بدون

نماز ،گفتن چیزی از ســخنان (معمولی) مردم جایز نیســت  ،و

این رویداد باعث شد که مادر اشتباه فرزندش را بزرگ کرده

اشــکال معرفی نموده ام ،حال هیچ کس با اظهار تقوای بیش

نماز تنها جای تسبیح و تکبیر خداوند و خواندن قرآن است "

و بر او دعای بد نماید  ،بیچاره نمی دانست که دست بر قضا،

از پیامبر خدا صــلی اهلل علیه وســلّم حق تغییر آن برای امّت

حضرت معاویه رضی اهلل عنه نمی دانست که در نماز صحبت

دارد درسـت در همان سـاعت اجابتی که رسـول اهلل صلی اهلل

وایجاد شکّ وشبهه در آن را ندارد .مترجم}

کردن جایز نیسـت ،پیامبر صـلی اهلل علیه وسـلم نیز درست در

علیه وسـلّم در حدیث شریف از آن سخن گفته دعا می کند:

( وروى اإلمام أحمد فی مســنده عن قتادة أن أنســا حدثهم أن

مرز خطایی که او مرتکب شــده بود نایســتاد بلکه رفتار آرام

"ال تدعوا على أنفســکم وال تدعوا على أوالدکم وال تدعوا

النبی صلى اهلل علیه وسلم قال ما بال أقوام یرفعون أبصارهم فی

نبوی این بود که تنها روش درست را روشن سازد ،و آنچه را

على خدمکم وال تدعوا على أموالکم ال توافقوا من اهلل تبارک

صـالتهم قال فاشتد فی ذلک حتى قال  ":لینتهن عن ذلک أو

الزم بود در دفعات آینده انجام دهد بدون ترشرویی ،مالمت

وتعالى سـاعة نیل فیها عطاء فیستجیب لکم" (أبو داود از جابر

لتخطفن أبصارهم ")

یا ناسزا بیان فرمودند.

بن عبد اهلل رضی اهلل عنه روایت کرده)(هرگز خود  ،فرزندان،

امام احمد رحمه اهلل نیز در المســند خود از قتاده و او از انس

در خانه نیز هرگاه اشـتباهی از طرف یکی از اعضای آن واقع

خـادمـان واموالتـان را دعـای بد نکنید ،چون مبادا دعایتان

رضــی اهلل عنه روایت کرده که پیامبر صــلی اهلل علیه وســلّم

شـد ،یکی از راه حلهای متعدد این است که بر روشنگری در

درست در همان لحظه ای باشد که خداوند  ،هرچه را بندگان

فرمودند( :بعضـی مردم را چه شده که) (چرا بعضی از مردم )

مورد روش درست متمرکز شویم و فرد خاطی را به سوی آن

بخواهند اجابت می فرماید) .

در نماز چشـم به آسـمان می دوزند؟ سـپس به حدی ناراحت

روش درست راه نماییم زیرا ممکن است که اصالً در ذهن او

تجاهل وچشم پوشی در برابر بعضی از اشتباهات

شـدند که فرمودند یا باید این کار را پایان دهند یا چشمانشان
کور خواهد شد).

این را برای دختران آدم مقدر نموده اسـت پس در مانع شدن
آن ضرری برای فطرت است.

همه ی این احادیث و دیگر روایات با تمام فواید و ســنتهایی

ام حمید زن ابن حمید سـاعدی رضی اهلل عنه نقل می کند که
نزد پیامبر صــلى اهلل علیه و ســلم آمدم و گفتم :ای رســول

که در بر دارند ،خالصـه مطلبشـان کنایه غیر مستقیم است ،نه

زنی نیز هست که وقتی حیض یا نفاس می شود در مورد ذکر

خداصلى اهلل علیه و سلم من دوست دارم با شما نماز بخوانم .

تذکر صـریح و مسـتقیم که گاهی احساسات انسان را جریحه

خداوند و تالوت قرآن از خود ســســتی نشــان می دهد در

پیامبر صلى اهلل علیه و سلم فرمودند:

دار می کند همان نکته ای که پیامبر صلی اهلل علیه وسلّم مرتباً

حالیکه این امکان برایش هست که کتابهای مفید را بخواند و

آن را رعایت می فرمودند چیزی که ما به راســتی در برخورد

به قرآن و دیگر ادعیه از طریق رســـانه های نافع بلند گو یا

" من می دانم که تو نماز خواندن با من را دوســت داری ولی

رادیو گوش فرا دهد.

نمازت در خانه ات بهتر از نمازت در منزلت اســت و نمازت

با فرزندانمان در خانواده به شدت نیازمند آنیم.
تکیه نکردن بر روشـــهای شـــرعی در اصـــالح اشـــتباهات،
مشکالت بسیاری را برایمان به بار خواهد آورد که تعدادی را

در منزلت بهتر از نمازت در مســجد قومت می باشــد و نماز
از میان آنان زنانی هســتند که به نماز تراویح می روند ولی با

خواندن در مســجد قومت بهتر از نماز خواندن در مســجد من

ذکر می کنیم:

حجاب کامل خارج نمی شـوند و آنچه که برای آنان کشف

است".

بغرنج و پیچیده تر شـدن مشـکل و تبدیل شدن آن به نیرویی

آن جائز نیســت را ظاهر می کنند در حالیکه همه زن عورت

ویرانگر پنهانکاری فرزندان پیش والدین و وانمود کردن رفع

اســت و چه بســا تنها و یا با همراهی بیگانه ای به مســجد می

راوی می فرماید " :ام حمید پس از شـنیدن این گفته امر کرد

شـدن اشتباه پناه بردن بعضی از فرزندان به بی ادبی و وقاحت

آیند و در بین راه خلوت حرام صورت می گیرد اگر این زنان

که در گوشــه خانه و تاریک ترین قســمت خانه اش برای او

به این دلیل که عیبشـان در چشم پدر یا مادرشان آشکار شده

در خانه بنشینند بهتر است.

مســجدی بنا شــود و در همانجا نماز بخواند تا اینکه خداوند
متعال را مالقات کرد".

اســت ،بنابر این کارهای خود را بدون شــرم و آشــکارا انجام
میدهند.

عبداللطیف البریجاوی

حافظ عبد المومن بن خلف دمیاطی رحمه اهلل در کتاب خود
با عنوان (المتجر الرابح فی ثواب العمل الصــالح) فصــلی را به

حضـرت عایشـه رضی اهلل عنها فرمودند ":اگر پیامبر صلى اهلل

عنوان (ثواب نماز زن در خانه اش) قائم کردند که ما آنرا

علیه و ســلم می دانســتند که زنان بعد از ایشــان چه کارهایی

مختصرا نقل می کنیم :

اصناف زنان در ماه مبارک رمضان
الحمد هلل وحده والصاله والسالم علی من ال نبی بعده و بعد...
وقتی کـه خواهران بزرگوار ما بر انجام دادن اعمال خیر و
اجتهاد در اطاعت خداوند متعال و گرانبها دانسـتن فرصتها در
راه رضایت او حریص هستند عده ای از آنان نسبت به بعضی
از احکام در مورد دین خداوند و سنت پیامبرش صلى اهلل علیه
و سلم خود را به جهالت می زنند.
به مناســبت حلول ماه مبارک رمضــان که ماه شــتاب کردن و
سـبقت گرفتن در خیرات است صالح دیدیم که این رساله را
که گوشـه ای از کتاب "اصناف النساء فی رمضان" و از شیخ
محمد مســند اســت را تهیه کنیم تا اینکه خواهران مســلمان از
این فایده برند و با علم و آگاهی در راه اطاعت الهی اجتهاد
کنند و نمی خواهیم چنانچه که صحابی جلیل القدر عبداهلل بن
مسعود رضی اهلل عنه فرمودند صورت بگیرد:
" و چقدر کســانی هســتند که اراده خیر دارند ولی به آنان

اصناف زنان در ماه مبارک رمضان:
عده ای از زنان هستند که بیشتر وقتشان را در آشپزخانه سپری
می کنند و از ذکر خدا و قرآن غافل هستند مثل این است که
ماه رمضـان برای آنها ماه خوردن و نوشیدن است نه ماه روزه
و عبادت و تالوت قرآن.
زنانی هســـتند که به نماز و روزه رغبت دارند و در این ماه
قرص جلوگیری می خورند بهتر اســت که این کار را انجام
ندهند و به آنچه که خداوند برای آنها مقدر کرده راضـــی
شـوند چرا که این قرصـها و وسـایل به گفته پزشکان خالی از
ضـرر نیسـت و خداوند متعال به خاطر حکمتی که می دانسته

ابن عمر رضــی اهلل عنه از پیامبر صــلى اهلل علیه و ســلم روایت
کردند که ایشــان فرمودند ":زنانتان را از رفتن به مســاجد منع

این گفته ایشـان در مورد زنان صحابیه و زنان صدر اسالم بود

نکنید هر چند که خانه برایشان بهتر است"( .رواه ابوداود).

شــما فکر می کنید اگر زنان این زمانه را می دیدند چه می
گفتند؟

و در جایی دیگر از پیامبر صــلى اهلل علیه و ســلم روایت می
کنند  ":زن عورت است و زمانیکه از خانه اش بیرون می رود

و همچنین زنانی هســتند که با فرزندان کوچکشــان به مســجد

شـیطان در بین راه سـرک می کشـد و او را تعقیب می کند و

می آیند نپرس که چه کارهایی صــورت می گیرد این گریه

زن هیچ زمانی به خدا نزدیکتر نمی شود از زمانی که در خانه

می کند این فریاد می کشد دیگری به اینجا و آنجا می رود و

اش است".

گاهی بعضــی از آنها جمع می شــوند و مســجد را به میدانی
برای بازی و دعوا تبدیل می کنند به قرآنها دسـت درازی می

و ابن مســعود رضــی اهلل عنه از پیامبر صــلى اهلل علیه و ســلم

کنند و با آنها بازی می کنند یا نماز گزاران را اذیت می کنند

روایت می کنند:

و حواس آنها را در نماز پرت می کنند.

"نماز زن در خانه اش از نمازش در حجره اش بهتر اســت و

عدهای از زنان خود را عطر می زنند و به مســجد می روند و

نمازش در قســـمتی خلوت از خانه بهتر از نمازش در خانه

این نیز ممنوع اسـت و از آنها نهی شـده اسـت پیامبر صلى اهلل

است".

علیه و ســلم فرمودند ":هر زنی که عطر اســتعمال کند برای
نماز عشاء در مسجد ما حاضر نشود" (روایت مسلم).

منظور اینکه زن هر چه خود را بپوشاند و خود را از دید مردم
مخفی نگه دارد نمازش بهتر است.

و از حضرت ابوهریره رضی اهلل عنه نقل شده است :که ایشان
زنی رادیدند که عطر اســـتعمال کرده بود فرمودند" :من از

ابن خزیمه و جماعتی از علماء به صـــراحت بیان کردند که

پیامبر صـلى اهلل علیه و ســلم شــنیدم که فرمودند ":هر زنی که

نماز زن در خانه اش از نمازش در مسجد به مراتب بهتر است

خوشــبویی اســتعمال کند ســپس به مســجد برود نمازش قبول

اگر چه که مسجد مکه یا مدینه یا بیت المقدس باشد.

نمی شــود تا اینکه غســل کند" (البانی این حدیث را صــحیح
شمرده است).

و این مطلق بیان کردن در احادیث گذشته نیز بر همین داللت

و زنانی هســتند که فق به خاطر این می روند که وقتشــان

می کند و پیامبر صـلى اهلل علیه و سلم نیز این را در حدیث ام

خارج از منزل ســپری شــود یا به خاطر اینکه فالن زن یا فالن

حمید به صراحت بیان کردند:

زن را ببینند نه به خاطر نماز و بیشـــتر اوقات مســـجد را به
مجلسـی برای صـحبتهای خصـوصی تبدیل می کنند و گاهی

"زمانی که راه مردی دور باشــد و گامهای او زیاد برداشــته

همخ صدایشان باال می رود و مردان صدایشان را می شنوند.

شود اجر و پاداشش زیادتر و نیکی هایش بیشتر می شود ولی
زن اگر مســیرش طوالنی باشــد اجر و پاداشــش کمتر و نیکی

و زنانی نیز هســتند که احکام نماز جماعت را نمی دانند وقتی

هایش نیز ناقص می شود".

که دیر به مســجد می رســند و تعدادی رکعت از آنها فوت
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دست نمی یابند".

انجام می دهند آنها را از رفتن به مساجد منع می کرد"

شــده نمی دانند که باید چکار کنند گاهی اوقات به تنهایی
تکبیر می گویند و چند رکعتی که نرســـیده را می خوانند

چه راســت گفته پروردگار بزرگ در قرآن عظیم؛ آنجا که
باید بدانیم این نقابی که در ســالهای اخیر در میان زنان رواج

فرموده« :و از نشــانههای خداوند آن اســت که همســرانی از

سـپس در نماز امام داخل می شـوند و گاهی اوقات نیز وس

یافته (خدا آنها را هدایت کند) آن نقابی که در زمانه پیامبر

خودتان برایتان آفرید تا در کنار آنان آرام گیرید و بین شــما

مجلس خالی می ماند و این به سبب اختالف فهم ایشان است

صلى اهلل علیه و سلم پوشیده می شده نیست .در این زمانه زنان

محبّت و الفتی پایدار و اســتوار قرار داده و در آن نشــانههایی

نسـبت به حدیث ":خیر صـفوف النساء آخرها و شرها اولها"،

چشــم هایشــان را ظاهر می کنند و گاهی اوقات قســمتی از

است برای اهل تفکّر و اندیشه»...

"بهترین صفهای زنان آخر آن و بدترین آن اول آن است".

صـورتشـان را نیز ظاهر می کنند و چشم هایشان را زینت می
دهند با وجود اینکه ایمان در این زمانه ضـعیف است و رسانه

 -0حفظ و بقای نوع نسل بشر

در مورد این حدیث به گونه ای که علماء ما (حفظهم اهلل)

های دینی کم است و زنان بدون حاجت و زیاد از خانه بیرون

بدیهی اسـت که بقای نوع و نسـل بشر بوسیله ازدواج است و

ذکر کردند زمانی باید به این حدیث عمل کرد که هیچ مانع

می شوند واقعا باید علماء گرانقدر ما مدح و ستایش شوند که

پیوند زناشـویی بین انسانها راهی است برای تداوم نسل بشر تا

و حجابی در بین زنان و مردان نباشــد اما زمانی که این مانع

به خاطر سـد ذریعه و تخفیف و از بین رفتن فتنه پوشـیدن این

پایان زندگی او بر این کره خاکی .در قرآن کریم نیز به این

یافت شود و حجابی مابین آنها باشد مثل زنان در دوران علوی

نوع نقابها را حرام اعالم کردند پس چرا بعضـــی از زنان بر

حکمت اجتماعی چنین اشارهای شده« :ای مردمان! از (خشم)

به طوری که مردان آنها را نبینند صــفوف اول بهتر اســت به

پوشیدن آن اصرار دارند؟

پروردگاتان بپرهیزید .پروردگاری که شــما را از یک انســان
بیافرید و (سپس) همسرش را از نوع او آفرید ،و از آن دو نفر

خاطر اینکه به امام و قبله نزدیکتر است (.و اهلل تعالی اعلم)
و از میان زنان کســانی هســتند که در شــبهای رمضــان – به

مردان و زنان فراوانی (بر روی زمین) منتشر ساخت» ()0

زنانی نیز هستند که بعد از نماز دیر از مسجد بیرون می آیند تا

خصـوص ده شب آخر – در بازارها و جلوی خیاطی ها و در

«خدا از جنس خودتان همســرانی برای شــما قرار داد (تا در

اینکه مردان خارج شوند و در بین راه با آنها مخلوط شوند بر

مکانهای دیگر پرســه می زنند و این شــبهای گرانقدر را این

کنار آنان بیاسـائید) و از همسـرانتان پسران و نوادگانی به شما

زنان واجب اســت که به محض ســالم برای بیرون شــدن از

طور ســپری می کنند و این کارشــان باعث غفلت و دوری از

داد)1( ».

مســجد شــتاب کنند چنانچه که بر مردان واجب اســت که

خداوند می باشــد و چه بســا بدون محرم یا با آرایش از خانه

همچنین پیامبر اکرم صــلی اهلل علیه و آله وســلم در روایتی ،به

اندکی تاخیر کنند تا زنان برگردند.

خارج می شـــوند پس با کوله باری از گناه به خانه بر می

حکمت زاد و ولد و افزایش و پیدایش انسـانها اشاره میکند،

گردند.

آنجا که میفرماید« :ازدواج کنید ،تا جمعیت شـــما افزایش
یابد ،زیرا من در روز قیامت در بین سایر امّتها ،به فراوانی شما

و عده ای از دختران جوان که به ســن بلوغ می رســند و برای
اولین مرتبه حیض می شــوند این را از خانواده اش مخفی می

چه خوب اسـت که این شبهای شریف را قدر بدانیم و وسیله

کند و در حالی که ناپاک است روزه اش را به طور کامل می

ای برای نزدیکی خدا قرار دهیم کسی که از خیر و خوبی آن

گیرد -با وجود اینکه روزه حائض صحیح نمی باشد – سپس

محروم باشد او محروم واقعی است.

قضــایی روزه هایی که گرفته را به جا نمی آورد یا واقعا نمی
داند یا خجالت می کشد.

افتخار خواهم کرد( ».روایت بیهقی و عبدالرزاق)
 .0نساء.0 :
 .1نحل.71 :

و زمانی این درهای خیر وسیع و فراخ می شود که شخص در
خانه اش به روزه داران خدمت کند چنانچه که در حدیث

 -1حفظ رواب نسبی

برای مادران واجب است که دخترانشان را نسبت به این مسئله

آمده است":

فایده دیگر ازدواج که خداوند به آن امر کرده ،افتخار کردن

آگاه کنند چنانچه که بر دختر واجب اســـت که روزه های

امروز کسانی که افطار کردند اجر و ثواب بیشتری کردند".

فرزندان به نسـبهایشـان است .زیر اصل و نسبدار بودن باعث
اعتبار ،ارزش ،کرامت و خوشــبختی اســت و چنانچه ازدواج

قضــایی خود را به جا آورد اگر چه که مدت زیادی گذشــته
باشــد اگر تعداد روزها را فراموش کرده بود فکر کند و بر

پس اگر زن در ایام حیضـــش به روزه داران خدمت کند

نمیبود جامعه از فرزندان نامشــروع که هیچ اصــل و نســب و

غالب ظن خود عمل کند.

خداوند متعال به اندازه اعمالی که در ایام طهرش انجام می

کرامتی نداشــتند ،پر میشــد و در چنین جامعهای ارزشــهای

داده به او اجر و پاداش می دهد .

اخالقی لطمة اســاســی میخورد و فســاد و بیبند و باری در
جامعه گسترش مییابد.

عده ای از زنان هستند که با خانواده شان به مکه می روند و با
آنها برای عمره احرام می بندند ســپس حیض می شــوند و به

پیامبر صلى اهلل علیه و سلم فرمودند:

خاطر حیا یا ترس به خانواده شــان اطالع نمی دهند و با آنها

" وقتی که شخص مریض شود یا مسافرت کند خداوند متعال

 -1مسئولیت جامعه از انحرافات و بیبندوباریهای اخالقی

وارد محوطه حرم می شوند و با مردم نماز می خوانند و شاید

برای او مثل اجر و پاداش کســی که در حال صــحت و اقامت

یکی دیگر از اثرات ازدواج ،مصــون ماندن جامعه از هرج و

خانه را هم در حالت ناپاکی طواف کنند آنها با این کارشــان

عمل می کند می نویسد".

مرج و بی بنـدوبـاری اخالقی و محفوظ مـاندن افراد آن از

اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند و عمره شان باطل می شود
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تا اینکه پاک شــوند و با طهارت کامل خانه را طواف کنند و

مفاســد اجتماعی اســت زیرا غریزه جنســی و تمایل به جنس
" و صلی اهلل علی نبینا محمد وعلی آله و صحبه و سلم "

باید به خاطر کاری که انجام داده اند توبه کنند.
و عده ای از زنان نیز هســتند که نقاب و دســتکش یا یکی از

میبینیم که رســول گرامی اســالم صــلی اهلل علیه و آله وســلم

مصدر :سایت نوار اسالم

خطاب به جوانان با شـــیوهای جالب و زیبا فلســـفه اخالقی

IslamTape.Com

ازدواج را اینگونه بیان میفرماید« :ای گروه جوانان! هر کس

اینها را می پوشــند در حالی که زن محرم از این نهی شــده
اسـت چرا که احرام زن در صـورت و دو کف آن است پس
آنها را نپوشد مگر زمانی که با مردی بیگانه رو به رو شود که
در این زمان واجب اســت با چادرش آن را بپوشــاند چنانچه
حضــرت عایشــه رضــی اهلل عنه فرمودند ":قافله ها بر ما می
گذشتند و ما با رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم بودیم در حالت
احرام وقتی که در مقابل ما قرار می گرفتند ما با چادر هایمان
صورت هایمان را می پوشاندیم وقتی که رد می شدند آنرا بر
می داشتیم.

مخالف تنها از طریق ازدواج اشــباع میشــود و از این جهت

از شــما اســتطاعت (قدرت جنســی و هزینه زندگی را) دارد،

مهمترین ثمرات و اثرات پیمان زناشویی
واضـــح اســـت که در پرتو آرامش روحی روانی خانواده،
هریک از زوجین میتواند بطور کامل به مسؤولیت و وظایف
خود عمل کرده و در راه خوشـــبختی خانواده و همســـر و
فرزندان خویش گام بردارد.

ازدواج کند ،زیرا که ازدواج چشــم را بهتر کنترل میکند و
ناموس را محفوظ میدارد .اما کســی که نتواند هزینه ازدواج
را تأمین کند باید روزه بگیرد ،زیرا روزه باعث کم شـــدن
شهوت و غریزه جنسی است[ ».رواه الجماعه]
 -4تعاون و همکاری زوجین در تشکیل خانواده
بوســیله ازدواج اســت که زن و شــوهر برای بقای خانواده با
یکدیگر همکاری مینمایند تا بتوانند فرزندانشــان را تربیت

کنند و مســؤولیتهای زندگیشــان را به انجام رســانند .در پرتو

عالوه بر امراضــی که بیان کردیم ،بیماریهای زیاد دیگری نیز

محبّت و الفتی پایدار و اســتوار قرار داده و در آن نشــانههایی

نظام خانواده اســت که زن و مرد مکمّل همدیگرند و هریک

هسـتند که در اثر شـیوع فحشـاء به تندرسـتی به انسـان صدمه

است برای اهل تفکّر و اندیشه»([ )0روم]10 :

دیگری را کامل میکند :در این میان زن به تناسـب سرشت و

میزنند .که پرشــکان در باره آنها به تفصــیل بحث کردهاند و

طبیعتش عهدهدار تواناییهای ویژهاش ،نقش خاصّ خود را

نسبت به خطرات آن هشدار دادهاند)0( .

ایفا میکند ،تالش و کوشــش برای تأمین نیازهای خانواده،

 .0در این آیه شــریفه ،خداوند ،فلســفه ازدواج را ســکون و
آرامش قلبی و آســایش روحی و دوســتی پایدار در خانواده

حل مشـــکالت و مســـائل جانبی خارج از خانه ،حمایت و

 .0کتاب «طب در قرآن» اثر عبدالحمید دیاب و احمد قرقوز،

دانسته است .بنابراین اگر ازدواجی این ویژگی را در برنداشته

نگهداری از خانواده در برابر کوران حوادث و مصــیبتهای

حـاوی مباحثی جالب و مفیدی در این زمینه اســـت که به

باشد ،نمیتواند ازدواج موافق با فلسفه آن و معقول باشد و در

روزگار ،از عمده ترین روحیه همکاری بین زوجین تکامل

فارســی ترجمه شــده و انتشــارات حفظی آن را چاپ کرده

واقع ،مباین با فلسفه زناشویی است.

یـافتـه و بـه باالترین مرتبه خود می رســـد و در پرتو چنین

است.
 -7برانگیختن عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزند

روحیـهای ،کـانون خانواده بر پایهی مســـتحکم و تربیت و
پرورش کامل بنا شده و از نعمت محبّت و دوستی که در سایه

 -1آرامش روحی و روانی

پیوند زناشویی باعث میشود که محبّت و احساسات نسبت به

حقوقی که اســـالم آن را برای ســـعادت جامعه مقرر کرده

بوسیله پیوند زناشویی بین زن و شوهر رابطه دوستی و مهربانی

فرزنـد ،از قلـب پدر و مادر فوران کند و شـــعله های گرم

بهرهمند میشوند.

برقرار میشـــود و هر یک بر اثر انس گرفتن با دیگری به

احسـاسات و محبّت خود را به جگرگوشههایشان هدیه کنند.

سعادت و خوشبختی نایل میآیند.

بدیهی اســت که اینگونه احســاســات عمیق ،تأثیر مفیدی در

 -5مصونیت جامعه از امراض

هنگام غروب که شوهر ،کار روزانهاش را به پایان میرساند و

مراقبت از فرزند و نتیجه چشمگیری در توجه به حال فرزندان

یکی دیگر از حکمتهای خداوند از امر به تشــکیل خانواده،

به خانه برمیگردد و در جمع صــمیمی زن و فرزندانش قرار

و تربیت جگرگوشههایشان را دارد که بهخاطر مصالح زندگی

سـالم ماندن جامعه از امراض اسـت .امراض مسـری و کشنده

میگیرد ،تمام غم ،اندوه و مشـکالتی که در طول روز با آنها

فرزندان خویش ،شــببیداری بکشــند و برای فراهم نمودن

که نتیجه رواب نامشــروع و گســـترش زنا در

آیـنــده ای بـهـتر و واالتر و زنــدگی

جامعه میباشــد .در ذیل به نمونههایی از

ســعادتمندانه آنان کوشــش نمایند .چه

این بیماریها که پیامد رواب آزاد جنسی

زیباسـت این سـخن شاعر در ارتباط با

و زنا در جامعه میباشد ،اشاره میکنیم.

محبـّت خالصـــانه والدین نســـبت به

• ســـوزاک  :Gonorrheolاز

فرزندانشان.

جمله امراضی است که در اثر زناکاری

و لوال بنیّات کزغُب القُضا حُطِطنَ مِن

انتقـال مییـابـد .این بیمـاری در زنان

بعض الی بعض

باعث التهاب شــدید در رحم و مردان

لکان لی مضــطربّ واســعّ فیاالرض

موجب ملتهب شـــدن مثانه و بیضـــهها

ذاتالطول و العرض

می شـــود .این بیمـاری گـاهی اوقات

و اِنّما أوالدنا بیننا اکبادنا تمشــی علی

باعث عقیم شدن مرد یا زن میگردد و

االرض

بعضــی وقتها باعث التهاب در مفاصــل

لو هبّتالریح علی بعضــهم ال منتعث

شــده و گاهاً روی جنین تأثیرات ســوء

عینی عن الغّمضِ

میگذارد که باعث التهاباتی در چشــم

اگر کودکـان ما به مانند جوجه های

طفل شده و خطر کوری بهدنبال دارد.

بلــدرچین ،جســــت وخیز (و بــازی)
نکنند ،در زمین پریشـــانی و دردســـر

• ســفلیس  :Syphilisعلت اصــلی

بزرگی برایمان خواهد بود.

انتقــال این بیمــاری بــدون شــــک از طریق
تماســهای جنســی نامشــروع (زنا و  )...میباشــد که باعث
التهابات شدید پوستی و مفصلی ،استخوانی ،عضالنی و قلبی،
ریوی ،کلیوی و عصبی و غیره میشود.
• شـــانکر یـا آتشـــک  :Chancroidبه علت رواب
نامشــروع و عمل زنا غدههای لنفاوی ورم کرده که در نهایت
و التهابات مجاری ادرار و تورّم اعضــاء از اثرات این بیماری
میباشد.
• ضـایعات پوستی نرم بر عضو تناسلی :بر اثر زنا زخمهای نرم
و دردناکی بر دستگاه تناسلی بیمار ظاهر میگردد ،این زخمها
انتشار پیدا کرده و باعث تخریب پوست میشود.
• بلوغ زودرس (نابهنگام) :این بیماری بر اثر تحریکات مداوم
عصبی قبل از زمان طبیعی خود ،ایجاد میشود و قبل از آنکه
غـدد مولـّد هورمونهـای جنســـی شـــروع به فعالیت کنند،
احســاســات غریزی تحریک میشــود ،نتیجه این تحریکات
بصـورت امراض عصـبی ،روانی و ناهنجاریهای عضوی بروز
میکند.

مواجه شده ،فراموش میکند و خستگی و رنج ناشی از تالش

زمین راه میروند و اگر بادی بوزد و به انان برخورد کند ما

و زحمت کار زیادی که باعث آزردگی اش شـــده از بین

چشمهایمان را باز نگه میداریم تا مبادا گزندی به آنها برسد.

میرود .زن هم در چنین شرایطی ،زحماتش را فراموش کرده

آنچه ذکر شـد ،پرتوی از حکمتها و مصالح اجتماعی ازدواج

و در محی باصـــفای خانواده احســـاس آرامش و ســـکون

بود ،پس تعجبی ندارد اینکه میبینیم اســالم تا این اندازه به

میکند .این چنین اســت که زن و شــوهر با هم و در کنار

ازدواج اهتمام ورزیده و افراد را بر انجام آن تشویق و ترغیب

همدیگر ،لحظات خوشــی را در ســایه آرامش و ســـعادت

می نمـایـد .همچنـانکه خداوند در قرآن می فرماید« :با زنان

زندگی زناشویی را تجربه میکنند.

دیگری که برای شـما حاللند و دوسـت دارید ،با دو یا سـه یا

و به این ترتیب هر یک از آنها با جدّیت ،نشــاط و اراده به

چهار تا ازدواج کنید .اگر هم میترسید که نتوانید میان زنانتان

اســـتقبال روز جدید می روند تا بتوانند برای ادای وظیفه و

دادگری را مراعات دارید ،به یک زن اکتفا کنید)0( ».

تکلیف مخصوص خویش آماده باشند.

«مردان و زنان مجرد خود را و غالمان و کنیزان شـــایســـتة

واضـح است که در پرتو چنین آرامش روحی روانی ،هریک

(زادواج) خویش را (با تهیة نفقه و پرداخت مهریه) به ازدواج

از زوجین میتواند بطور کامل به مســؤولیت و وظایف خود

یکدیگر درآورید (و به فقر و تنگدســـتی ایشـــان ننگرید و

عمل کرده و در راه خوشــبختی خانواده و همســر و فرزندان

نگران آینده آنان نباشید ،چرا که) اگر فقیر و تنگدست باشند

خویش گام بردارد.

(و ازدواجشـان برای حفظ عفّت و دوری از گناه انجام گیرد)

چه راســت گفته پروردگار بزرگ در قرآن عظیم؛ آنجا که

خداوند آنان را در پرتو فضــل خود توانا و بینیاز میگرداند،

فرموده« :و از نشــانههای خداوند آن اســت که همســرانی از

بیگمان خداوند دارای نعمت فراخ (بوده و) آگاه (از نیات

خودتان برایتان آفرید تا در کنار آنان آرام گیرید و بین شــما

همگان است))1(.
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منجر به ترشحات مزمن چرکین خواهد شد ،دردهای مفصلی

فرزندانمان جگرگوشـههای ما هستند که بر روی

پیامبر اکرم صـــلی اهلل علیه و آله وســـلم نیز در این رابطه

هر مسـلمانی همواره باید سـه اصــل میانه روی و اعتدال را در

رهنمودهای زیبا و پرمعنایی را برای ما بیان فرمودهاند که به

امر مخارج زندگی درنظر داشـــته باشـــد،خداوند ســـبحان

گوش جان آن را میشنویم .ایشان میفرمایند:

میفرماید «:وَعَلَى اللّهِ قَصدُ السئبِیلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ»

«یا معشرالشباب مناستطاع منکم الباءة فلیتزوج « » ...ای گروه

ترجمه{( هدایت مردمان به ) راه راست بر خدا است  ( ،راهی

جوان! هر کس از شـــما که توانایی ازدواج دارد ،ازدواج

که منتهی به خیر و حق می گردد )  ،و برخی از راهها منحرف

کند »...که قبالً به طور کامل آوردیم.

و بیراهه اســت ( و منتهی به خیر و حق نمی گردد ) (}.نحل

«دنیا کاال اسـت و بهترین متاع آن زن نیکوکار است» [روایت

1/قصد) به معنای استقامت در تفسیر ابن کثیر

مسلم ،ابنماجه و نسائی]

و هم چنین میفرماید «:وَالَ تَجعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَالَ

«چهار چیز جزء سـنتهای پیامبران اسـت :حناء ،استفاده از بوی

تَبسُطْهَا کُلَّ الْبَس ِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مئحسُوراً»

خوش ،مسواک و ازدواج نمودن»[ .ترمذی]

ترجمه {:دســت خود را بر گردن خویش بســته مدار ( و از

«ازدواج کنید و (بچه بیاورید) تا جمعیت شــما افزایش یابد،

کمک به دیگران خودداری مکن و بخیل مباش  ) ،و آن را

زیرا من در روز قیامت در مقابل امتهای دیگر به کثرت ش ـما

فوق العاده گشـاده مساز ( و بذل و بخشش بی حساب مکن و

افتخار میکنم»[ .روایت عبدالرزاق از بیهقی]

اســراف مورز  ،بدان گونه ) که ســبب شــود از کار بمانی و

«ســه چیز عامل ســعادت بنیآدم اســت -0 :زن نیکوکار-1 .

مورد مالمـت ( این و آن ) قرار گیری و لخت و غمناک

خانه وسیع و نیکو -1 .مرکب مناسب[ ».روایت احمد]

گردی} (.اسرا)11/

«هر کس که خداوند به او زن نیکوکاری عطا فرماید ،او را

ابن کثیر در تفسـیر این آیه می گوید:خسیس نباش ،آن چنان

در نیمی از دینش یاری فرموده اســت .و باید جهت حفظ در

که به کسی چیزی نبخشایی و در بخشیدن نیز زیاده روی نکن

نیازی جدی بدان داشــته باشــی و طوری باشــد که

نیمه دیگرش تقوای خدا را داشته باشد[ ».روایت طبرانی]

به اندازه ای که دیگر خود توان حرکت نداشــته باشــی …نبی

همانند آن را نتوانی بیابی  ،پس در این صــورت به حداقل آن

من از دنیای شـما سـه چیز را دوست دارم :زن ،بوی خوش و

اکرم (ص) فرموده :

کفایت کرده و ار ذخیره و انبار کردن آن پرهیز کن.

روشنی چشم من در نماز قرار داده شده است»

« کلوا واشـربو او البسـوا و تصـدقوا من غیر مَخیِلةو ال ســراف

بیاد داشــته باش که مشــابه هر چیزی یافت می شــود،پس در

فإن اهلل یحبّ ان یری نعمة علی عبده»(.امام احمد – نســایی و

خرید آن اصرار مکن  ،صاحب نظری گفته «:هر گاه خواستی

 .0نسـاء .1 :بنابر فرموده خداوند در این آیه شـریفه در مسائل

ابن ماجه با الفاظنزدیک به هم)ترجمه {:بخورید و بیاشامید و

چیزی را خریداری کنی،با خودت بیندیش که آیا درهمان

ازدواج و خانوادگی اســاس بر تکهمســری اســت و بهتر آن

بپوشید و صدقه دهید ،اما بدورباشید از بخل و غرور و اسراف

وقت آن چیز مهم تراست یا پول نقد؟هر کدام ترجیح داشت

اســت که بخاطر فراهم نگردیدن زمینه و مشــکالت مادی و

یا خدایتعالی دوست دارد که نعمتش را درنزدبنده اش ببیند}.

همان را نتاخاب کن ودربارة قیمتش فکرنکن».

اجتماعی دنیوی و عذاب و مجازات اخروی از ازدواج مجدد

پس ای برادران و خواهران مســلمان ،خرج کنید اما ازحدو

یکی از اصـول تنظیم مخارج زندگی  ،مشخص نمودن مبلغی

پرهیز شــود .اما نباید فراموش کرد که پارهای از اســباب و

حدود تجاوزنکنید .دردرجة اول خرج و مخارجتان در ارتباط

معینی برای همسر و فرندان است هم چنین مبلغی برای وسایل

اعتبارات فردی و انســانی و اجتماعی وجود دارند که زمینه

با ضــروریات زندگی باشــد ،مانند غذا  ،نوشــیدنی ،لباس و

ضــروری طعام ،لباس،مســکن و  ..درنظر گرفته شــود ومبلغی

تعدد زوجات را فراهم مینمایند .زیرا اســالم دین ســازگار با

پوشـش ،تعلیم و آموزش  ،مسکن  ،خدمات بهداشتی و امور

هم احتیاطاً برای حوادث غیر متظره و مخارج پیش بینی نشده

فطرت و ساختار زندگی فردی و اجتماعی است و با مشکالت

مربوط به امنیت… (که از جانب دولت تعیین می شــود) .اگر

مـنـظـورگـردد.اجـرای ایـن نظــام در خــانواده بــا مشـــورو

ملموس و واقعی به گونهای واقعبینانه برخورد میکند و مردم

مال و دارائیت بیشـاز ضـروریات زندگی بوده ،اشکالی ندارد

صالحدیدیکدیگر صورت گیرد .گاهی اتفاق میافتد که یکی

را دچار ســردرگمی و پریشــانی نمیکند« .ر .ک به دورنمای

که آن را به موترد شبه ضروری چون بعضی از غذاها یا لباس

ازافراد خانواده می گوید  :پول خودم اســـت و هر کاری

جامعه اســـالمی» نوشـــته دکتر قرضـــاوی ،ترجمه عبدالعزیز

های زیبا و یا توسعه منزل و علم و دانش ،اختصاص دهی.

بخواهم با آن انجام می دهم! دراین جا الزم اســـت به این

سلیمی .

هم چنین اگر پس از ادای زکات و دادن صــدقات  ،مبلغی

خواهر یا برادر تذکر دهم که مال ،مال خداســت و تو بندة

 .1نور.11 :

اضـافه باقی ماند ،مانعی ندارد که به خرید وسـایل و یا موادی

مالک حقیقی این مال هستی.

مبادرت نمایی که مکمل ضـــروریات زندگی هســـتند مانند

خانواده ها را بر حذر میدارم از اینکه پول خود را صـــرف

زینت های مشــروع ،فراهم نمودن وســایل راحتی و شــادمانی

وســایل و تمور غیر ضــروری و بیهوده نمایند ،و یا در موارد

واتفریحی سالم ،و بهبود شرای محیطی و غیراینها…

فســــاد و معصـــیــت خرج کننــد ،یــاقرض گرفتــه و برای

امام غزالی میگوید :اولوّیات "ضــروریات" برای حفظ ارکان

خوشـگذرانی مصـرف کنند ،چنین افرادی مُسرفند و به همین

پنج گانه ،یعنی دین،نفس،عقل،نســل و مال بود،ســپس برای

بســـندمیکنیم که خدای تعالی فرمود « :و أن المســـرفین هم

حفظ و صــیانت آنها و یه دنبال آن برای نیکو ســاختن و زیبا

اصحابُ النار»(براستیکه اسراف کاران یاران آتشند).

منبع:کتاب آداب خواستگاری و حقوق زوجین

برنامه خانواده مسلمان در خرج و انفاق
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دکتر وجیه زین العابدین/ترجمه:مصطفی اربابی
ای برادران و خواهران مســلمان ،خرج کنید اما ازحدو حدود
تجـاوزنکنیـد .دردرجة اول خرج و مخارجتان در ارتباط با
ضـــروریات زندگی باشـــد ،مانند غذا  ،نوشـــیدنی ،لباس و
پوشـش ،تعلیم و آموزش  ،مسکن  ،خدمات بهداشتی و امور
مربوط به امنیت… (که از جانب دولت تعیین می شــود) .اگر
مال و دارائیت بیشـاز ضـروریات زندگی بوده ،اشکالی ندارد
که آن را به موترد شبه ضروری چون بعضی از غذاها یا لباس
های زیبا و یا توسعه منزل و علم و دانش ،اختصاص دهی...

سازی آنها و تسهیل زندگی میباشد.

بعضی از اندیشمندان گفته اند که یکی ازصفات ابلهان ،تبذیر

ریشه اسراف  ،تربیت فاسد،رفیق بد ،پول و ثروت فراوان ،ریا

است.شاید بیان بعضی از عواقب ناخوشایند اسراف در این جا

و خودنمایی شهرت طلبی ،نفاق ،چاپلوسی و تقلید است.

مفیـد باشـــد .در یک بررســـی منطقی میتوان دریافت که،

یکی ازاقتصاد دانان در مورد روش انفاق وخرید سفارشاتی به

اســـراف ،هرج و مرج و بی نظمی اقتصـــادی واخال قی …و

من کرد از جمله :

مظهری از خود پرســـتی و خودخواهی اســـت کـه بیــانگر

چیزی که نیاز نداری خریداری مکن ،اگر این کار را کردی

قساوتقلب بوده ومصیبتی بزرگتر از این قابل تصورنیست.

خودت را برای فروش آنچه که بدان نیاز داریمهیا ساز.

مســـرف قبل از هالکت در آخرت و در دنیا خســـارتمند

آنچه را که ضــروری میدانی خریداری کرده و با خانواده و

وهالک شــده اســت ،چرا که برای تأمین مخارج بیش از حد

دوســتانت ،و کســانی که در مورد آن آگاهی دارن قبل از

خویش به کسب حرام

خرید مشورت کن.

و بـه دنبال آن به خالفکاری مبادرت میکند که نهایتی جز

گاهی چیزی را بخاطر ترس ازفقدان و کمیابی آن ضــروری

زندان ندارد.

تشـــخیص میدهی ،پس آن را خریداری مکن مگراین که

این عقوبت جدای از مجازات هولناکیاســت  ،برای کسـی که

گردانیم  ،و قطعاً خدا با نیکوکاران اسـت ( و کسانی که خدا

توانگری و بی نیازی به داشــتن مال و ثروت فراوان نیســت .

از راه حرام کســب و کار میکند .خداوند دعای او را پاســخ

در صف ایشان باشد پیروز و بهروزند ) (".عنکبوت)11/

بلکه توانگری و بی نیازی حقیقی بی نیازی نفس اســـت».

نمی دهد ،هر چند در جهاد هم شــرکت کند ،چنان که در

هر فردی ازاعضای خانواده که به کاری اشتغال دارد

روایت ازبخاری ومسلم

حدیث شــریف آمده اســت.افراد مســرف فق به حال خود

در بدســت آوردن و خرج کردن پول ،خدای خود را در نظر

ای بردر و خواهر مسلمان ،از نظر مالی همیشه به آنان که پایین

مضــر نبوده ،بلکه دامنه ی شــرّ آنها شــامل خانواده و ســایر

داشــته باشــد و هوشــیار باشــد که گاهی پروردگار_ جهت

تر از تو هستند نگاه کن ،تا لطف و رحمت خدای تعالی را بر

اعضـای جامعه هم میگردد ،زیرا اشـیاء و وسایلی را خریده و

امتحان _ به بنده اش ثروت و امکانات میدهد ،اما به تدریج و

خود کم نبینی.

مورد اسـتفاده قرار میدهند که غالباً غیر ضروری است و اکثراً

نادانسـته به راهی می رودکه چون چشـم گشاید  ،درمیابد که

گاهی ثروت وبال گردن است  ،بخصوص اگر از طریق حرام

جزو کاالهای وارداتی است.

دنیا و آخرتش را تباه کرده  ،که براســتی این زیانی آشــکار

کسـب شده و در راه غیر شرعی مصرف گردد .آن گاه واقعاً

بنابر این بر خانواده الزم اســت که به جمع مال حالل اقدام

است .

موجـب بـدبختی و هالکت اســـت .در حقیقت این عقیده

کند ،و چون پولی را بدســت آورد آن را طبق حکم خدا به

معیـار مـا دراین مورد فرمـایش نبی اکرم (ص) اســـت که

رحمتی الهی برای انســانیت اســت ،زیرا با این بینش اعص ـاب

مصــرف برســاند ،و اوالد خویش را نیز بر همین اســاس و بر

فرمود«:اذا رإیـت اهللُ یُعطی العبـد علی معـاصـــیه فاعلم أنه

آدمی آرام می گیرد و روحش از التهــاب واضـــطراب بــه

مبنای اخالق اســالمی بخصــوص عفت ،حفظ نفس و نیروی

استدراج»

آرامش و آســایش دســت می یابد .بدیهی اســت که برای

اراده تربیت کند.

[]0

پیشگیری و درمان امراض جسمی و روحی هیچ چیزی بهتر از

شایسته است که فرد مسلمان به روی حاللی که پس از تالش

ترجمه «:هرگاه دیدی که خدایتعالی با وجود عصــیانکاری و

اطمینان و آرامش نفسی نیست.

و کوشــش کســب میکند  ،قانع باشــد ،حقیقتاً قناعت نعمت

گناهکاری بنده اش  ،هم چنان به اومیبخشد بدان که استدراج

بزرگی است و ثروت آزمایشی سنگین است که دربسیاری از

است».

موارد  ،رهایی از مســئولیت آن در در روز قیامت ،مشــکل

البته بایست توجه داشته باشیم که استدراج ،آن گاه شروع می

است.

شــود که خدایتعالی باره بنده اش را بر کار خطایی که کرده

پیامبرخدا (ص ) فرموده است  «:در روز قیامت ،قبل از آن که

آگاه نموده ،به او اخطار می دهد ،و یا کســی را برایش مأمور

چگونـه خـانواده خود را بـه اســتقبال
رمضان ببریم؟
ترجمه :کژال محمدی

بنـدة خـدا گامی بردارد ،دربارة عمرش  ،و این که آن را

و مبعوث می کند تا او را نصــیحت کرده و راهنماییکند .و با

چگونه صــرف کرد و دربارة دارائیشــکه از کجا به دســت

شــرایطی دیگر او را متنبه و آگاه میســازد .چنان چه پس از

از  01تا  11رجب :هفتهی بیداری قلبها:

آورده و در چه راهی خرج کرده و دربارة عملش که با آن

تمامی این مراحل و اقدامات فرد گناهکار بیتوجهی کند وبر

این هفتـه ،هفتـه ی آمـاده ســـازی قلـب هـا وپاالیش آن از

چه کرد و دربارة جســمش  ،این آن را در چه راهی فرســود،

راه غل خود اصــرار نماید ،خداوند او را به حال خویش رها

تنبلیهاست .به ویژه در ایام تعطیالت که باید به حال و هوای

ازاو سئوال می شود(».روایت ازترمذی)

می ســازد .با این رها کردن به حال خود  ،در عمل بیشــتر به

رمضــان ســال گذشــته برگردد .در این هفته باید بر ارتباط

هم چنین فرمود «:براسـتی کسی که خدای متعال به او قناعت

جانب طغیان کشــیده می شــود .آن گاه  ،ناگهان اورا غافلگیر

همهجانبهی قلبها با خداوند مهربان از طریق راهکارهای زیر

را ارزانی کرده  ،و به هر آن چه که به او داده  ،بسنده میکند،

کرده  ،و مجازات می نماید.

تأکید و اهتمام ورزیده شود.
• داشتن خشوع در نماز

رستگار است».روایت ازامام مسلم)

این موضــوع به وضــوح در آیاتی از ســورة مبارکة انعام آمده

در این جا الزم است بگویم :قناعت به معنی تنبلی و بیکاری و

است:

راضی شدن به غذا و لباس و مسکن کم و حقیر و …یا گدایی

«فَلَمئا نَسـُواْ مَا ذُکِّرُواْ بِهِ فَتَحنَا عَلَیهِم أَبوَابَ کُلِّ شـَیءٍ حَتَّى إِذَا

مجد و بزرگی خداوند مهربان و نعمتهای او و ذکر و توبه و

کردن ازمردم نیسـت که این عین سـسـتس و پستی است ،که

فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبلِسُونَ»

آمرزش الهی است.

مغایر اندیشة اسالمی است.

ترجمه :هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان

•گوش فرا دادن به مباحث و ســخنرانیهایی که در ارتباط با

• تالوت قرآن و تالش برای ختم آن پیش از فرارســیدن ماه
مبارک رمضان

قناعت ،آرامش و اطمینان روحی اســت که پس از تالش و

متذکّر و متّعظ شده بودند ( و آزمون ناداری و بیماری کارگر

بدست آوردن مال دردرون وجود دارد.اگرثروت فرد مسلمان

نیفتاد  ،آزمون دیگری جهت بیداری ایشــان به کار بردیم و )

• تهیه و یا خرید داری تفسیری آسان برای درک و فهم آیات

بیشـتر از کفاف ونیاز او بود بهتر است آن را در مورد تجارت

درهای همه چیز ( از نعمتها ) را به رویشان گشودیم تا آن گاه

قرآن

یا کارهای دیگری که برای جامعه مفید اسـت  ،بکار اندازد و

که ( کامالً در فراخی نعمت غوطه ور شـــدند و ) بدانچه

زکات اموال و تجارت و زراعت خود را پرداخته  ،اصــافه بر

بدیشــان داده شــد  ،شــاد و مســرور گشــتند ( و باده ثروت و

آن صـدقه بدهد ،زیرا در شـرای خاصـی دادن صدقه برافراد

قدرت ایشـان را گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشکری

ثروتمند همانند زکات واجب می شــود ،البته این وجوب با

کردند و ) ما به ناگاه ایشان را بگرفتیم ( و به عذاب خود مبتال

توجه به توانایی مالی افراد و نیازهایامت در نظر گرفته می

کردیم ) و آنان مأیوس و متحیّر ماندند ( و به سوی نجات راه

شود ،اما هرفرد مسلمان باید همواره درنظر داشته باشد که مال

نبردند ) () .انعام)44/

•انـدیشـــیـدن در آفریـدههـا و آفرینش خـداونـد مهربان و
آفریدگار.
•محاسبه و رسیدگی به اعمال خود در سال گذشته
• دعا و آمرزش برای تالش و توفیق
این ایام بهترین فرصـت برای ترک و کنار گذاشتن :سیگار و

وســیله اســت نه هدف .وســیله ای که میتوان از آن در جهت

باردیگر تذکر میدهم کهبرای فرد ســلمان جایز نیســت که از

کســب رضــایت الهی بهره گرفت و ســعادت آخرت را به

طریق حرام کسب مال کند  ،روش هایی مانند قمار و ربا و ….

از  11رجب تا  1شعبان:

واســطة آن تأمین نمود .اگر نیت انســان خالص ونیکوباشــد و

این چنین اعمالی،چه به صـــورت آشـــکار وچه پنهانی قطعاً

این هفته ،هفتهی روزه و قرآن اســـت .افزون بر پایداری بر
برنامهی هفتهی پیشین این را نیز برآن بیفزای.

اعمال صالحه و شرعی را با آن همراه سازد خدای عز وجل او

حرام است.

را وا نمی گذارد  ،بلکه بزودی راه صـــحیح را به او نشـــان

ای برادر و خواهر مســلمانم  ،بر اســاس عقیده ات اطمینان

• تالش کن که قضـای روزهی روزهایی را که در ماه رمضان

میدهد .زیرا خداوند متعال فرموده :

داشـــته باش که خدای تعالی رازق بندگان و دارای قدرتی

پارسال نگرفته بودی را ادا نمایی.

«وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحسِنِینَ»

عظیم و اسـتوار و پایدار است  ،تا آن جایی که میتوانی تالش

ترجمه :

کن ،اما هرگز چون کفتار الشـخور حریصانه بر مردار یورش

"کســانی که برای ( رضــایت ) ما به تالش ایســتند و در راه (

مبر و نســبت به دیگران حســودی نکن  ،چنان که رســول اهلل

پیروزی دین ) ما جهاد کنند  ،آنان را در راههای منتهی به

(ص) فرمود:

خود رهنمود ( و مشـــمول حمایت و هدایت خویش ) می

• دوشنبه و پنج شنبهها را روزه بگیر
•بیش از پیش به تالوت و تدبر در آیات قرآن تالش کن.
• ســعی در فراگیری علم تجوید و خواندن قرآن با صــوت و
لحن زیبا داشته باش.
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مخدرات و سخن چینی و … است.

• ســعی کن حداقل روزانه یک جز قرآن را تالوت کنی تا

• در گفتگوهای روزمره خود با دیگران ،ســـعی کن محور

پیش از آمدن ماه مبارم توانسـته باشی آن را ختم کامل کرده

سخنانت بیشتر دربارهی رمضان باشد.

باشی.
از  14تا  11شعبان:
از  1تا  01شـــعبان :هفتهی بیداری ســـحرگاهان و اذکار و

این هفته ،هفتهی دعا و آمرزش به درگاه پروردگار مهربان

صداقه:

اســت .شــامگاه نخســتین ماه مبارک رمضــان ،شــب جشــن

افزون بر فعالیتها و تالشهای دو هفتهی پیش:

خانوادگی است.

• بکوش بر ادای نماز صبح در زمان اصلی خود و نیز ادای دو
رکعت نماز سنت پیش از آن.

افزون بر برنامهها و فعالیتهای هفتههای پیشین تالش کن:

•زکات مالت را بپرداز

• این هفته ،هفتهی آمادگیهای نهایی است.

• فقه زکات و چگونگی محاســبه و پرداخت زکات مالت را

• ذکر و دعـا و نیایش و توبه و آمرزش هایت را به درگاه

بیاموز.

پروردگار مهربان دو چندان کن .و نیزبیشــتر از اینها نیز از

• بیش از پیش صدقه بده

خداوند مهربان بخواه که در این ماه مبارک توفیق عبادت و

• بدان که کارهایی چون :لبخند و ســـخن نیکو و برآوردن

بندگی و فرمانبری خالصــانه را به تو ارزانی دارد و نیز آنها را

نیازهای مسلمان نیز صدقه است.

مورد پذیرش خود قرار دهد.
• از گناهان پیشــین خود به صــورت جدی امرزش بخواه و

از  01تا  07شــعبان :هفتهی نماز شــب و مواظبت بر اجرای

ســعی کن صــحفهی جدیدی را در پرونده اعمال و کردارت

سنتها:

بگشایی.

افزون بر برنامه و فعالیتهای هفتههای پیشین:

• تالش کن که در این هفته قرآن حکیم را ختم نمایی.

• تالش کن که در طی این هفته دست کم سه شب برای نماز

• پارهای مایحتاج روزمرهی برخی خانوادههای فقیر را برایشان

شب به پا خیزی.

مهیا ساز.

• شبانه پیش از رفتن به رختخواب دو رکعت نماز بخوان.

• در شـب رویت هالل ماه مبارک رمضان خانواده و دوستان

• سـعی کن در روز سـوم این هفته هر روز نیم ساعت پیش از

خود را جمع کن و به اتفاق انها منتظر رویت هالل باشید.

اذان صبح بیدار شوی.

• با خریداری برخی وســایل جشــن و تزیینی ،شــادمانی را به

• در نماز تالش کن که از روی مصـــحف قرآن بتوانی به

خود و خانواده و فرزندانت هدیه کن.

تالوت قرآن بپردازی.

• پس از همهی اینها تالش کن که از فرصــتها و لحظههای

• نسـبت بهادای نمازهای سنت راتبهی موکد ( 1رکعت پیش

ماه مبارک رمضان نهایت استفاده و بهره برداری را بکنی.

از نماز صبح 4 ،رکعت پیش از ظهر 1 ،رکعت بعد از مغرب،
 1رکعت بعد از نماز عشـــا و نیزنماز چاشـــت و نماز وتر)

در پایان نیز از خداوند مهربان خواســتارم که من و شــما را نیز

حریص باش.

به دیدار ماه مبارک رمضــان شــاد گرداند و توفیق عبادت و

• بر انجام اوراد و اذکار قرآنی پس از نماز صـــبح تا طلوع

بندگی خود را در این ماه به ما ارزانی دارد و آنها را از ما نیز

آفتاب و پس از آن ادای دو رکعت نماز چاشت حریص باش،

پذیرا باشد .بار خدایا! آمین!

کـه پاداش چنین کاری به اندازه ی یک حج تمتع و عمره
اســت .تالش کن دســت کم یک روز در هفته ( یک روز
تعطیلی) چنین کاری را انجام دهی.
• برنـامهی غذاییات را به گونهای صـــحیح تنظیم کن که
پرخوری و زیاده روی در آن نباشـــد چرا که رمضـــان ماه
خداست نه ماه خوردنیها و تفریحات.
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از  07تا  14شعبان:
این هفته ،هفتهی پیوند خویشــاوندی و آشــنایان و دوســتان
اســت .افزون بر برنامهها و فعالیتهای هفتههای پیشــین تالش
کن:
• در طی این هفته به دیدار خویشـان و آشنایان و دوستان برو
و ســعی کن دســت به یکی از ســه شــیوهی دیدار و تلفنی و
ایمیل زدن احویا ایشان را جویا شوی.
• تالش کن هدایا و ســوغاتیهایی برای آنها آماده کنی که
بهترین هدایا و ســـوغات تهیهی برخی مایحتاج روزانه برای
آنهاست.
• احوال دوســتان قدیم را جویا شــو و در پی یافتن دوســتان
جدید باش.

منبع :اصالح وب

شناخت رسول اهلل
سـیرت پیامبر اسـالم صلی اهلل علیه وسلم
(قسمت ششم)

وائل را به سـوی نجاشـی فرستادند تا پیروان آنحضرت صلى

معروف بود .او ما را دعوت داد تا خدا را یگانه دانسته فق او

اهلل علیه وســلم را به طرف آنان برگردانند تا بتوانند آنان را از

را پرستشکنیم ،و از معبودانی که ما و نیاکان ما آنان را بدون

دینشان منصرف بکنند.

از اهلل از سـنگها و بتها میپرسـتیدیم دست بکشیم .او ما را
به راسـتیِ گفتار ،ادای امانت ،صـلهی رحم ،حُسن جوار و باز

لذا قریش هدایایی جمع کرده به طرف نجاشی فرستادند .این

آمدن از کارهای حرام و خونریزی امر و ما را از فواحش،

سـفیران قریش بنا به دسـتور قریش به هر یکی از کشیشهای

گـواهی دروغ ،خوردن مــال یتیم و تهمــت زدن بــه زنــان

در جستجوی سرزمینی جدید

دربار هدیهای دادند و به هر یکی از آنان چنین گفتند« :کشور

پـاکدامن نهینمود .و ما را امر کرد به اینکه تنها خدا را

وقتی کـه کفار مکه ســـرزمین را برای مســـلمانان به تنگ

پادشـــاه جوانانی نادان پناه گرفتهاند که دین قوم خویش را

پرســتش کرده هیچ چیزی را با او شــریک نســازیم ،و ما را

آوردنـد ،و در آزار و اذیت کردن مســـلمانان تمام حدود

گذاشـته و در آیین شما هم نیامدهاند بلکه چنان دین مبتَدَعی

دســتور داد به نماز ،زکات ،روزه و…و… پس ما او را تصــدیق

انسانیت را زیر پا گذاشتند ،رسول خدا صلى اهلل علیه وسلم به

آوردهاند که نه ما آن را میشناسیم و نه شما .ما را اشراف قوم

نموده به او ایمان آوردیم و بر آنچه از طرف خداوند متعال

یــاران مخلص خویش فرمود« :تفرقوا فی االرض» در زمین

اینان به سـوی پادشـاه حبشه فرستادهاند تا شاه آنان را به سوی

آوردهاست او را پیروی کردیم .پس تنها خدا را عبادت کرده

متفرّق شــوید .صــحابه پرســیدند :به کجا برویم؟ آنحض ـرت

قومشــان برگرداند .لذا وقتی که ما با پادشــاه صــحبت کردیم

با او چیزی را شــریک نســاختیم و هر آنچه او برای ما حالل

صلى اهلل علیه وسلم به طرف سرزمین حبشه اشاره نمودند[.]0

شــما به پادشــاه اشــاره بفرمایید تا آنان را تحویل ما بدهد و با

گردانید ما آن را حالل دانســته و هر آنچه را او حرام اعالم

لذا افراد معدودی به ســوی حبشــه هجرت کردند .برخی با

خود آنان صــحبتی ننماید؛ زیرا قوم آنان نســبت به آنان بینش

کرد آن را حرام دانسـتیم .پس قوم ما با ما دشمنی کرده ما را

خانواده و برخی تنها .از جمله افرادی که بار اول با خانواده

بیشـــتری دارند و نســـبت به آنچه از اینان عیب گرفته اند

شـــکنجه داده و در دین ما را مورد فتنه قرار دادند تا بدین

هجرت کردند ،حضرت عثمان بن عفّان رضی اهلل عنه بود که

داناتراند ».و کشیشان نیز به آن دو قول مساعدت دادند.

وســـیله ما را از عبادت خدایتعالى به ســـوی عبادت بتها
برگردانند و تا آن خبایثی را که قبالً حالل میشـمردیم حالل

با همسـرش حضرت رقیه دختر رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم
هجرت کرد[ .]1پیامبر اکرم صلى اهلل علیه وسلم فرمودند :این

سـپس آن دو نفر هدایایی به نجاشـی تقدیم داشـتند و نجاشی

بشـماریم .پس هنگامی که بر ما غالب آمده و مورد ستم قرار

خانواده بعد خانوادهی حضرت ابراهیم و حضرت لوط علیهما

هم هدایا را پذیرفت و آن دو نفر از در ســـخن در آمده به

دادند و بر ما تنگی آوردند و مانع از عمل بر دین مان شــدند،

الســـالم اولین خـانوادهای اســـت کـه در راه خـدا هجرت

نجاشی چنین گفتند« :ای پادشاه! جوانانی نادان از ما به کشور

ما به کشــور تو پناهنده شــده ترا از دیگران برگزیدیم و به

میکند[ .]1در این هجرت اولی تعداد مهاجرین دوازده نفر

شــما پناه گرفتهاند که دین قوم خویش را گذاشــته و در آیین

همسـایه بودن با تو رغبت نمودیم و امید داشـتیم که نزد شــما

مرد و چهار نفر زن بود[ .]4رئیس این گروه حضــرت عثمان

شــما هم در نیامدهاند بلکه چنان دین مبتَدَعی آوردهاند که نه

مورد ظلم واقع نشویم».

رضی اهلل عنه بود[.]5

ما آن را میشناسیم و نه شما .ما را اشراف قوم اینان از پدران،
عموها و عشـیرههای ایشان به سوی شما فرستادهاند تا آنان را

نجاشـــی پرســـید :آیا از آن چه پیامبرتان از جانب خداوند

چرا سرزمین حبشه برای هجرت انتخاب شد؟

به سـوی قومشـان برگردانید .آنان نســبت به این جوانان بینش

آوردهاست چیزی همراه تو هست؟

علّت انتخاب حبشه برای هجرت این بود که:

بیشــتری دارند و نســبت به آنچه از اینان عیب گرفتهاند و به
ســرزنش کردنایشــان داناتراند ».کشــیشــان هم قول آن دو را

جعفر جواب داد :آری.

 -0حبشه به مکّه مکرّمه نزدیک بود ،و در میان آنان فق یک

تایید کرده از شاه خواستند تا مسلمانان را به آنان تحویل دهد.

دریا (دریای ســرخ) وجود داشــت که عرض این دریا زیاد

نجاشـی خشم کرده گفت« :نه! سوگند به خدا! اکنون آنان را

نجاشی گفت :آن را برایم من بخوان .حضرت جعفر رضی اهلل

نبود.

به این دو نفر تحویل نمیدهم .آن قومی که همســایهی من

عنه از آغاز کهیعص (سورهی مریم) خواند .نجاشی با شنیدن

شــــده و در کشـــور من فرود آمــده انــد و مرا بر دیگران

آیـات الهی بـه گریـه افتـاد و تـا آن انـدازه گریســـت که

 -1نجاشی پادشاه حبشه که اسمش «اصحمه» بود – و نجاشی

برگزیدهاند ،تا آنان را نخواسـته و نسبت به آن چه این دو نفر

ریشهایش خیس شدند و اسقفهایش نیز چنان گریستند که

لقب شـاهان حبشه بود -شاهی عادل بود که بر کسی ظلم روا

در بارهی ایشــان میگویند نپرســم اقدام نمیکنم .اگر آنان

مصاحف آنان تر شد .سپس نجاشی گفت« :بدون تردید ،این

نمیداشــت[ .]1در صــحیح بخاری آمده اســت :روزی که

همان طور هســتند که این دو نفر میگویند ،آنان را تحویل

و آنچه عیسی علیه السالم آوردهاست از یک مشکات خارج

نجاشــی وفات کرد ،پیامبر صــلى اهلل علیه وســلم فرمود :مرد

این دو نفر داده به ســوی قومشــان برمیگردانم ،و اگر بر غیر

میشـوند! شما دو نفر (سفیر قریش) بروید که به خدا سوگند

نیکی فوت کردهاست… [.]7

آن بودند آنان را از این دو منع نموده و تا اینجا هستند با آنان

مسلمانان را هرگز به شما تحویل نخواهم داد.

حسن همجواری را رعایت میکنم».
گفتار مهاجرین در بارهی حضــرت عیســی علیه الســالم نزد

دنبال کردن قریش مهاجران را
وقتی که به کفار خبر رســید که مســلمانان میخواهند از راه

مسلمانان مهاجر به قصر رسیدند در حالی که دور و بر نجاشی

وقتی که این دو نفر از نزد نجاشــی بیرون شــدند ،عمرو بن

بندرجدّه به سـوی حبشه هجرت کنند ،آنان را دنبال کردند تا

کشـــیش و اســـقفّ ها کتابهایشـــان را در جلو خود باز

عاص گفت :قســم به خدا! فردا پیش نجاشــی آمده ریشــهی

مانع رفتن آنان بشـوند؛ زیرا میترسیدند که اگر این مسلمانان

کردهبودند ،نجاشی پرسید« :این دینی که شما با پیروی از آن

مهاجرین را از بیخ میکَنم .عبداهلل بن ربیعه گفت :این کار را

در خارج از مکّه پایگاه و پشـتیبانی داشـته باشند به زودی این

از قوم خویش جدا شــده و در دین من و در دین دیگری از

نکن .اگرچه آنان با ما مخالفت دارند ولی خویشـان ما و شـما

دین آنان چهار گوشهی جهان را درخواهد نوردید ،چون که

این ادیان داخل نشدهاید ،چیست؟»

هســتند .عمرو گفت :به خدا ســوگند! به نجاشــی خبر میدهم
که آنان حضــرت عیســی را بنده میدانند .لذا روز بعد آمد و

با وجود تمام آزار و شــکنجههای و موانعی که در مکه ایجاد
کردهبودند ،نتوانستند جلو اسالم آوردن مردم را بگیرند ،ولی

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اهلل عنه لب به سخن کشوده

گفت :ای پادشاه! اینها در بارهی حضرت عیسى قول بزرگی

اگر آزادانه تبلیغ کنند کارشان به کجا خواهد رسید.

چنین جواب داد« :ای پادشـاه! ما قومی جاهل بودیم که بتها

میگویند .پس نجاشی کسی را به دنبال آنان فرستاد .وقتی که

…….

را پرســـتش میکردیم ،مردار میخوردیم ،مرتکب فواحش

آمدند ،از آنان پرسید :شما در بارهی حضرت عیسی بن مریم

فرستادن قریش وفدی را به حبشه برای طلب مهاجرین

میشـدیم ،قطع رشته می نمودیم ،با همسایه بدرفتاری داشتیم

چه عقیدهای دارید؟ جعفر رضــی اهلل عنه جواب داد« :ما در

وقتی که قریشـیان دیدند که اصحاب رسول اهلل صلى اهلل علیه

و توانمندان ما ناتوانان را میخوردند ،ما بر همین حال بودیم

بارهی حضرت عیسى علیه السالم همان عقیدهای را داریم که

وســـلم در ســـرزمین حبشـــه امنیت و آرامش دارند ،دو نفر

که خداوند متعال پیامبری از خود ما به ســوی ما فرســتاد که

پیامبر ما صـلى اهلل علیه وسلم آن را برای ما آوردهاست که او

چاالک به نامهای عبداهلل بن أبی ربیعه و عمرو بن عاص بن

نسـب ،راستگویی ،امانتداری و پاکدامنیاش برای همهی ما

بندهی خدا و پیامبر او و روح او و کلمهی اوست که آن را به
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این هجرت در سال پنجم بعثت در ماه رجب به وقوع پیوست.

ســپس نجاشــی کســی را دنبال مســلمانان فرســتاد .وقتی که

نجاشی

مریم دوشیزهی بتول القاء کرد ».پس نجاشی دست را به زمین

بعضـــی از رجال نرم دل و با مروت قریش رفته ،غیرت و

دخترش فاطمه رضــی اهلل عنها بلند شــده خاک ها را از ســر

برده از آن چوبی را برداشت و سپس گفت« :سوگند به اهلل که

جوانمردی شــان را برای شــکســتن آن پیمان ظالمانه تحریک

مبارک آن حضـرت صـلى اهلل علیه وسـلم می شـست و گریه

از آنچه تو در بارهی حضرت عیسى علیه السالم گفتی ،ایشان

نمود ،تا این که پنج تن از آنان برای نقض پیمان متعهّد شدند.

می کرد .رسـول اکرم صـلى اهلل علیه وسـلم به او متوجّه شـده
فرمود :ای دخترکم! گریه نکن؛ زیرا اهلل تعالی نگهدارنده ی

به اندازهی این تکه چوب هم فراتر نیسـت ».وقتی که نجاشی
این ســخن را گفت ،کشــیشهای دور و برش غرغر کردند.

روز بعد در جلســـه ی علنی قریش «زهیر بن ابی امیه» که

نجاشی گفت« :اگر چه شما خر خر بکنید .سوگند به خدا شما

مادرش «عاتکه بنت عبدالمطّلب» بود به پا خاســـت و رو به

(مسـلمانان) در کشــور من در امن هسـتید» و تا سـه بار گفت:

مردم کرده ،چنین گفت:

پدر تو و محافظ اوست[.]04
پاورقی:
[ – ]0مصـنف عبدالرزاق  184/5حدیث شـماره  1741٫چاپ

«هرکسـی که به شما بد بگوید جریمه خواهد شد .من دوست
ندارم که یکی از شــما را اذیت کنم اگرچه به من کوهی از

«ای مردم قریش! آیا این منصــفانه اســت که ما غذا بخوریم و

دوم بیروت با تحقیق اعظمی.

طال برســد .بروید شــما در امن هســتید ».ســپس دســتور داد:

لباس بپوشــیم و فرزندان هاشــم از گرســنگی هالک شــوند و

[ – ]1عین همان مدرک.

«هدایای این دو نفر را به آنان برگردانید؛ زیرا وقتی که اهلل

کسی با آنها خرید و فروش ننماید؟ قسم به خدا! من اصالً سر

[ – ]1الرحیق المختوم /74٫/0ژ؟

تعالی مُلک را به من داد از من رشــوه نگرفت تا من در آن

جایم نمی نشینم تا این که پیمان ظالمانه پاره شود».

[ – ]4عیون األثر 050٫/0
[ – ]5نگا :الرحیم المختوم

رشــوه بگیرم و آنچه مردم مرا در آن اطاعت کنند من هم
آنان را در آن اطاعت میکنم ».لذا آن دو نفر با حالت مقبوح

ابوجهل خواسـت دخالت کند ،امّا سودی نبخشید .در این اثنا

[ – ]1مدرک سابق

که خواســـته ی آنان به خود آنان برگردانده شـــد ،به مکه

«مطعم بن عدی» بلند شد تا پیمان نامه را پاره کند ،امّا دید که

[ ]7صـحیح بخاری ،باب موت النجاشی  0417/1رقم 1114با

برگشــتند .و مســـلمانان مهاجر در حبشــه به خوبی در کنار

موریانه آن را خورده اســت و فق جمله ی «باســمک اللهم»

تحقیق مصـــطفی دیب البغا چاپ  0417ابن کثیر – الیمامة

همســـایـه ی مهربـان زنـدگی و به نشـــر معارف اســـالمی

محفوظ مانده است .حضرت رسول اکرم صلى اهلل علیه وسلم

بیروت.

پرداختند[.]8

نیز قبالً بـه ابوطالب خبر داده بود که موریانه پیمان نامه را

[ – ]8نگا :تهذیب ســیرة ابن هشــام…( .ج  / 0ص )11؟… .با

خورده است .سر انجام این پیمان ظالمانه نقض و محتوای آن

تلخیص وتصرف.

وقت آزمایش

لغو گردید[ .]00سـر انجام در سـال دهم بعثت پیامبر صلى اهلل

[ – ]1نگا :تهذیب سیرت ابن هشام ص 11-17و سیرت النبی

هنگامی که قریش دید که اصـحاب رسـول اهلل صـلى اهلل علیه

علیه وســلم با همراهان خارج شــده همه تن به دعوت و تبلیغ

سید راحت علی ص 78-71٫

وسلم در سرزمین امن و پرسکونی جای گرفتند و نجاشی این

مشغول شد[.]01

[ – ]01نبی رحمت ،ص010٫
[ – ]00عین همان مدرک.

پناهندگان را حمایت می کند و هم چنین دو نفر از قهرمانان
قریش حمزه و عمر – رضی اهلل عنهما -مسلمان شده با رسول

سال غم

[ – ]01سید راحت علی ،سیرت نبی ص 81٫

صلى اهلل علیه وسلم و اصحابش قرار گرفتند ،و اسالم دارد در

پس از چند روز از خروج از شعب ابی طالب ،ابوطالب عموی

[ – ]01همان مدرک قبلی.

بین قبایل دیگر انتشــار می یابد ،چاره ای اندیشــیدند تا بدین

مهربان و پشتیبان آن حضرت صلى اهلل علیه وسلم چشم از این

[ – ]04دکتر شوقی ضیف ،محمد خاتم المرسلین ،ص 011٫

وسیله آن حضرت صلى اهلل علیه وسلم را در تنگنا قرار دهند.

جهان فروبست .که این لطمه ای سخت بود بر رسول صلى اهلل

پس باهم نشــســته مشــوره کردند که پیمان نامه ای علیه بنی

علیه وســلم .ســه روز پس از وفات ابوطالب ،همســر با وفا و

هاشــم و بنی عبدالمطلب بنویســند و آنان را تحریم اقتصـادی

ایثارگر نبی اکرم صـلى اهلل علیه وسلم حضرت خدیجه رضی

کنند.

اهلل عنها نیز آنحضـرت صـلى اهلل علیه وسلم را تنها گذاشته به

هجرت پیامبر ــ صلی اهلل علیه وسلم ـ از
م ه به مدینه

لقاء اهلل پیوسـت .آن زنی که مجسـمّهی شـفقت و دلسوزی و
وقتی که بر این اتفاق کردند پیمان نامه را نوشــته باهم عهد و

پیکر عشـــق و محبّت بود و کســـی که پیش از همه به آن

میثاق بســـتند که بر مفاد این عهدنامه عمل کنند و به خاطر

حضرت صلى اهلل علیه وسلم ایمان آورده بود.

تاکید آن را در وس خانه ی خدا آویختند.

تدبیر خداوند سبحان
جلســهٔ ویژه و حســّاس دارالندوهٔ قریش که در ارتباط با
تصمیمگیری راجع به نحوهٔ برخورد با پیامبراکرم -صلى اهلل
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حضـرت خدیجه رضــی اهلل عنها در ماه مبارک رمضــان ســال

علیه وسلم -تشکیل شد ،طبیعی بود که به کلّی سرّی باشد ،و

در شعب ابی طالب

دهم بعثت در سـن شـصـت و پنج سالگی رحلت کرد و خود

در ظـاهر هیچگونـه حرکتی متفاوت با تحرکات روزمرّه و

پس از این پیمان نامه بنی هاشـــم و بنی عبدالمطّلب در ماه

آن حضرت صلى اهلل علیه وسلم او را در مقام «حجون» در قبر

معمول همیشگی صورت نگیرد ،تا کسی نتواند احساس توطئه

محرم ســال هفتم بعثت نزد ابوطالب در شــعب او رفته جای

نهاده به خاک ســپرد .در این وقت رســول اهلل صــلى اهلل علیه

و خطر کند ،یا به ذهن کسی برسد که پیچیدگی خاصّی پیش

گرفتنــد و از بین آنــان فق ابولهــب بیرون رفتــه قریش را

وسـلم به سـنّ پنجاه سـالگی رسیده بود .آن حضرت صلى اهلل

آمده و داللت بر شری دارد .این مکر قریش بود .امّا ،از آنجا

پشتیبانی کرد .پس پیامبر صلى اهلل علیه وسلم با همراهان تا سه

علیه وســلم ســال وفات ابوطالب و خدیجه رضــی اهلل عنها را

که خداوند ســبحانه و تعالی را هدف اجرای مکر و نیرنگ

سال در این شعب ماند و متحمّل زحمات فراوان شدند تا آنجا

«عام الحزن» (سال غم) می نامید[.]01

خویش قرار داده بودند ،از راهی که به هیچوجه قریشـــیان
نتوانند به آن پی ببرند ،دستشان را رو کرد!

که برگ درختان و پوست های حیوانات را می خوردند و جز
به صــورت مخفی چیزی به آنان نمی رســید[ .]1امّا حضــرت

شدّت آزار قریش

رسول اکرم صلى اهلل علیه وسلم در همین اوضاع مرتّباً شب و

وقتی که این دو پشـتیبان قوی حضـرت رسـول خدا صلى اهلل

روز ،پنهان و آشکار به دعوت قومش مشغول بود و بنی هاشم

علیه وسلم از این جهان رفتند ،اذیب قریش بر رسول اهلل صلى

همچنان صبور و شکیبا بودند[.]01

اهلل علیه وســلم و اصــحاب ایشــان رضــی اهلل عنهم به ش ـدّت

خبر ســاخت ،و به ایشــان باز گفت که خداوند به ایشــان اذن

باالگرفت .و جسارت ایشان به حدّی رسید که مستقیماً پیمامبر

خروج از مکه را داده ،و زمان هجرت را نیز برای آن حضرت

نقض پیمان و پایان محاصره ی اقتصادی

صـلى اهلل علیه وســلم را توهین کرده اشــیایی را بر بدن ایشــان

مشــخص گردانیده ،و طرح پاتک زدن به قریش را نیز برای

عده ای از جوانمردان با شعور قریش که در راس آن ها «هشام

می ریختند .روزی یکی از این ســفیهان در مســیر رســول خدا

آن حضـرت تبیین فرموده و گفته اسـت :امشب بر بستری که

بن عمرو بن ربیعه» قرار داشت ،علیه این پیمان به پا خاستند و

صـلى اهلل علیه وسـلم آمده راه ایشان را گرفته مقداری خاک

هر شب در آن میخوابیدی نخواب! []0

ناخرســندی خود را نســبت به آن ابراز داشــتند .هشــام فردی

بر سـر و روی مبارک ایشـان انداخت و آن حضرت صلى اهلل

انســـاندوســـت و در میان قومش دارای وجاهت بود .او نزد

علیه وســلم با همان حالت خاک آلود به منزل تشــریف برد.

جبرئیل -علیه الســالم -وحی الهی را بر نبیاکرم -صــلى اهلل
علیه وسلم -فرود آورد ،و آن حضرت را از توطئهٔ قریش با

نبیاکرم -صـلى اهلل علیه وسـلم -در گرماگرم آفتاب نیمروز،

برگزیدگان قریش یقین و اطمینان کامل داشــتند که توطئهٔ

کنار شما گذشت ،و بر سر و رویتان خاک و سنگریزه پاشید،

هنگامی که مردم در خانههایشـان استراحت میکنند ،به سراغ

پسـت و زبونانهٔ ایشــان موفقیتآمیز خواهد بود ،تا جایی که

و به دنبال کار خودش رفت! گفتند :به خدا او را ندیدیم! از

ابوبکر -رضــی اهلل عنه -رفتند تا با او ترتیب هجرت را بدهد.

ابوجهل ،ســرمســت و مغرور ،خطاب به یارانش که خانه را

جای خود برخاســتند و خاکها و ســنگریزهها را از ســر و

عایشــه -رضــی اهلل عنها -گوید :در آن اثنا که ما در خانهٔ

محاصــره کرده بودند ،از روی مســخره و اســتهزا میگفت:

رویشان میتکانیدند.

ابوبکر به هنگام گرمای شدید ظهر نشسته بودیم ،کسی آمد و

محمد ادعا میکند که اگر شــما تابع دین و آئین او بشــوید

به ابوبکر گفت :رســول خدا -صــلى اهلل علیه وســلم -نقاب بر

پادشـــاه عرب و عجم خواهید شـــد؛ وانگهی پس از آنکه

در عین حال ،از ســوراخ در خانه ســرک کشــیدند و علی را

چهره آمدهاند! در وقت و ســـاعتی که معموالً به ســـراغ ما

مردید ،برانگیخته خواهید شــد ،و برای شــما باغهایی همانند

دیدند .گفتند :به خدا ،این محمد است که خوابیده است! بُرد

نمیآمدند! ابوبکر گفت :پدر و مادرم به فدای ایشــان باد! به

باغهای اردن قرار خواهد داد؛ امّا اگر چنین نکردید ،ســرهای

مخصـوص او هم روی پیکر و سـر و صـورت او کشیده شده

خدا در این وقت و ســاعت ایشــان نیامدهاند مگر برای امری

شــما را از تن جدا خواهد کرد ،وانگهی پس از آنکه مردید،

اســت! از آنجا تکان نخوردند تا صــبح شــد .علی از بســتر آن

بسـیار مهم! عایشـه -رضی اهلل عنها -گوید :رسولخدا -صلى

برانگیخته خواهید شد ،و برای شما آتشی فراهم خواهند کرد

حضرت برخاست .کار از کار گذشته بود! سراغ رسولخدا -

اهلل علیه وسلم -آمدند و استیذان فرمودند .ابوبکر به ایشان اذن

و شما را در آن خواهند سوزانید! []4

صلى اهلل علیه وسلم -را از او گرفتند .گفت :اطالعی از ایشان
ندارم!

دخول داد .داخل شــدند .آنگاه به ابوبکر گفتند« :أخرج من
عندَک» اطرافیانت را بیرون کن! ابوبکر گفت :اینان خانوادهٔ

قرار اجرای توطئه قریش ،پس از نیمه شـــب ،هنگام خروج

خود شـما هسـتند ،پدرم فدای شـما باد ای رسولخدا! گفتند:

پیامبراکرم -صـــلى اهلل علیه وســلم -از خانه بود .آنان بیدار

«فانّی أذن لی فی الخروج» حال که چنین میگویی ،به من اذن

نشـسـته بودند و رسـیدن ساعت صفر را انتظار میکشیدند .اما

خروج داده شـده اسـت! ابوبکر گفت :همسفری ،پدرم فدای

خدا بر کار خویش چیره اسـت ،زمام امور آسمان و زمین در

شــما باد ،رســول خدا؟ رســول خدا -صــلى اهلل علیه وســلم-

دســت اوســت؛ هر کار که بخواهد میکند؛ همگان را پناه

فرمودند :آری![]1

میدهد ،ولی هیپکس نمیتواند کســی را بر علیه او پناه دهد!
خداوند همان کاری را کرد که بعدها برای رسولاکرم -صلى

آنگـاه بـا وی طرح هجرت را همـاهنگ کردند و به منزل

اهلل علیه وسلم -بازگفت:

خودشـان بازگشتند ،و منتظر شدند تا شب فرا رسید .در طول

{وَإِذْ یـَمـکـُرُ ب ـِکَ ال ـَّذِیـنَ کَفَرُواْ لِیُثْبِتُوکَ أَو یَقْتُلُوکَ أَو

روز ،مانند همیشـــه کارهای روزانهٔ خود را پی گرفتند ،تا

یُخْرِجُوکَ وَیَمکُرُونَ وَیَمکُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَیرُ الْمَاکِرِینَ} [.]5

کسی پی نبرد به اینکه ایشان دارند برای هجرت یا هر مسئلهٔ

«و آن هنگام که کفّار مکه برای تو با هم توطئه میکردند که

خاصّ دیگری آماده میشوند ،تا خودشان را از اجرای تصمیم

تو را دربند و زندانی کنند ،یا به قتل برسانند ،یا از مکه اخراج

قریش دور سازند.

کننـد ،آنـان توطئه مکارانه می کردند؛ خدا نیز با آنان مکر
میکرد ،و خداوند بهترین مکر کنندگان است!»

محاصرهٔ خانهٔ پیامبر
تبهکاران بزرگ قریش نیز تمامی ساعات باقی مانده از روز را

عزیمت پیامبر اکرم

به طور سـرّی سرگرم آماده شدن برای اجرای نقشهٔ طراحی

قریشـــیان ،با آن همه آگاهی و بیداری و هشـــیاری که در

شــدهای بودند که صــبح آن روز مورد تصــویب پارلمان مکّه

کارشــان داشــتند در مقام اجرای نقشــهٔ شــومشــان شــکســت

قرار گرفته بود ،و برای این منظور یازده تن از سران و بزرگان

فاحشـی خوردند .رسـول خدا -صـلى اهلل علیه وسلم -از خانه

قریش انتخاب شــده بودند ،عبارت از ) 0 :ابوجهل بن هشــام؛

خارج شــدند؛ حلقه محاصــره آنان را شــکســتند ،و مشــتی

 )1حَکَم بن ابی العاص؛  )1عُقبه بن ابی مُعی ؛  )4نضـــربن

ســنگریزه برداشــتند ،و بر ســر و روی آنان پاشــیدند .خداوند

حارث؛  )5امیه بن خَلَف؛  )1زَمعه بن اســـود؛  )7طعیمه بن

دیدگان آنان را نسـبت به آن حضرت کور کرده بود ،و آنان

عدی؛  )8ابولهب؛  )1اُبّی بن خَلَف؛  )01نُبَیه بن حجّاج؛ )00

پیغمبراکرم -صـلى اهلل علیه وسـلم -را نمیدیدند و ایشان این

منبه بن حجاج [.]1

آیهٔ شریفه را تالوت میکردند:
{وَجَعَلْنَا مِن بَینِ أَیدِیهِم سـَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِم سَدّاً فَأَغْشَینَاهُم فَهُم

شــب پس از نماز عشــا میخوابیدند ،و پس از نیمه شــب به
مســجدالحرام میرفتند و در آنجا نماز شــب میخواندند .آن

را ،و پردهای بر ســر و روی ایشــان افکندیم؛ از این رو آنان

شــب ،علی -رضــی اهلل عنه -را فرمودند که در بســتر ایشــان

نمیبینند!».

بخوابد.

مســیر هجرت پیامبر (صــلی اهلل علیه وســلم) و یار وی ابوبکر
صدیق

بر ســـر یکایک ایشـــان خاک ریختند ،و راهی خانه ابوبکر
همینکه پاسی از شب گذشت ،و همه جا آرام گرفت ،و مردم

شـدند .از آنجا نیز ،از در اضـطراری پشـت خانه ابوبکر شبانه

در غار ثور

در خانههایشــان به خواب رفتند ،آن یازده نفری که نامشــان

خارج شــدند ،و رفتند تا به غار ثور بر ســر راه مکه به یمن

رسـولخدا -صـلى اهلل علیه وسلم -خانهٔ خود را در مکّه در

برده شــد ،پنهانی بســوی خانهٔ پیامبراکرم -صــلى اهلل علیه

رسیدند[.]7

شـب بیسـت و هفتم ماه صـفر سال چهاردهم بعثت -مطابق با
 01یا  01ســپتامبر  111میالدی[ -]8ترک کردند ،و به خانهٔ

وســلم -آمدند ،و بر در خانه کمین نشــســتند .به گمان ایشـان
حضـرت رسـولاکرم -صلى اهلل علیه وسلم -در خانه خوابیده

محاصـره کنندگان همچنان منتظر رسـیدن ساعت صفر بودند.

رفیقشــان ابوبکر -رضــی اهلل عنه -که بیش از هرکس دیگر

بودند ،و هنگامی که از خواب برخیزند و بخواهند از خانه

اندکی قبل از فرا رسـیدن سـاعت موردنظر ،باخت و شکست

امین آنحضـرت و محرم راز ایشان در امور مالی و غیره بود،

خارج شـوند ،بر سـر ایشان خواهند ریخت و نقشهٔ خودشان

خودشــان را دریافتند .مردی را که پیش از آن با آنان نبود،

رفتند .خانهٔ وی را نیز از در پشـــت خانه ترک کردند ،و

را اجرا خواهند کرد.

دیدند که بر درِ خانه ایسـتاده اسـت .گفت :منتظر چه هستید؟

شتابان پیش از طلوع فجر از مکه خارج شدند.

گفتند :محمد! گفت :باختید و زیان کردید! به خدا وی از

صفحه83

عادت رسـول خدا -صـلى اهلل علیه وسلم -چنان بود که اوائل

الَ یُبصِرُونَ}[.]1
«و قرار دادیم روبروی ایشان سدّی را ،و پشت سر ایشان سدّی

پیامبراکرم -صـلى اهلل علیه وسـلم -میدانسـتند که قریشیان با

مینوشیدند و شب را به آرامش سپری میکردند؛ تا وقتی که

بودند ،اینک آرام گرفته بودند؛ و رسـولخدا -صـلى اهلل علیه

جدیت هرچه تمام تر در پی ایشـــان خواهند آمد .به همین

سـحرگاه میشـد و عامربن فهیره گوسفندانش را صدا میزد.

وسلم -با همسفرشان آمادهٔ عزیمت به مدینه شدند.

جهت ،راه اصلی مدینه را که به سمت شمال بود ،و در وهلهٔ

وی این کار را در این سه شب مرتباً انجام داد [ .]01وقتی که

اول به نظر هر کسی میرسید ،وانهادند ،و راهی را که درست

ســـحرگاهان عبداهللبنابیبکر راهی مکه میشـــد ،عامر نیز

پیش از آن ،عبداهلل بن اُریقِ لیثی را اجیر کرده بودند .وی

نقطهٔ مقابل آن در ســمت جنوب مکه بود در پیش گرفتند،

گوســفندانش را به دنبال عامر روی ردّ پاهای او میچرانید تا

راهشــناس ماهری بود ،و با اینکه بر دین و آیین کفّار قریش

که به ســوی یمن میرفت .این راه را تا حدود پنج میل طی

کسی متوجه رد پای وی نشود [.]01

بود ،او را امین خود قرار داده بودند و ناقههایشـــان را به او
ســپرده بودند ،و قرار گذاشــته بودند که پس از ســه شــب

کردند تا به کوهی معروف به کوه ثور رسیدند که کوه بلندی
بود ،و راه ناهمواری داشــت و صــعبالعبور و ســنگالخ بود؛

از سوی دیگر ،قریشیان ،وقتی بامداد فردای آن شب از اجرای

مرکبهایشــان را به غار ثور بیاورد .شــب دوشــنبه آغاز ماه

چنانکه پاهای رســولخدا -صــلى اهلل علیه وســلم -را مجروح

توطئه یقین پیدا کردند که رسـولخدا -صلى اهلل علیه وسلم-

ربیعاالول سـال یکم هجرت  01سپتامبر  111میالدی ،عبداهلل

ساخت.

از مکه بیرون رفتهاند ،به یکباره دیوانه شــدند .نخسـتین کاری

بن اُریق آن دو مرکب را برایشان آورد.

که در این ارتباط انجام دادند آن بود که علی را کتک زدند
بعضــی نیز گفتهاند که ایشــان در این مســیر بر روی کنارهٔ

و او را بســوی کعبه کشــانیدند ،و ســاعتی بازداشــت کردند،

ابوبکر به هنگام مشـــورت و هماهنگی در خانهٔ خودش به

پاهایشــان راه میرفتند ،تا ردّ پای خودشــان را گم کنند ،و

شاید از طریق وی خبری از آن دو نفر پیدا کنند [.]04

نبیاکرم -صلى اهلل علیه وسلم -گفته بود :پدرم به قربانتان ،ای
رسولخدا ،یکی از این دو مرکب مرا برگیرید! و آن یکی را

درنتیجه پاهای ایشــان زخمی شــد .به هر حال ،در باالی کوه،
ابوبکر ایشان را بر دوش خود حمل کرد ،و پیوسته ایشان را به

از طریق علی به نتیجهای نرسـیدند .بسوی خانهٔ ابوبکر رفتند

که بهتر از دیگری بود به آن حضــرت پیشــکش کرده بود.

خود می چســـبانید ،تا به غاری در قلّهٔ کوه رســـیدند که

و دقالباب کردند .اســماء بنت ابیبکر در را باز کرد .به او

رســولخدا -صــلى اهلل علیه وســلم -گفته بودند« :بالثمن» به

درتاریخ به «غار ثور» شهرت یافته است[.]1

گفتنـد :پـدرت کجـاســـت؟ گفـت :نمی دانم به خدا پدرم

شرط آنکه بهایش را از من بگیری!

کجاســت! ابوجهل که مرد بدخوی و پلیدی بود دســت بلند
دو یار غار

کرد و آن چنان به صــورت اســماء سـیلی زد که گوشـواره از

اسـماء دختر ابوبکر -رضـی اهلل عنها -انبان غذایشان را آورد؛

وقتی بـه غار رســـیدند ،ابوبکر گفت :به خدا شـــما داخل

گوش وی افتاد [.]05

امـا فراموش کرده بود برای آن بندی درســـت کند .وقتی
آمادهٔ ســفر شــدند ،خواســت انبان را به پشــت شــتر ببندد،

نمیشوید تا من پیش از شما داخل شوم ،و اگر خطری در غار
پیش آید به من اصـابت کند نه به شـما .داخل غار شد ،و غار

رؤســـای طوایف قریش در یک جلســـهٔ فوقالعاده فوری

مشــاهده کرد که بند ندارد .کمربندش را باز کرد و آن را به

را رُفت و روب کرد .در کنار غار سـوراخی را مشاهده کرد؛

تصــویب کردند که تمامی وســائل ممکن را برای دســتگیری

دو نیم کرد؛ با یکی انبان غذا را بســت و دیگر را به کمرش

پیراهن خود را درید و آن سوراخ را پر کرد .دو سوراخ دیگر

آن دو مرد به کار گیرند .همهٔ راههای اطراف مکه را به

بست؛ از این رو ،وی را اَسماء ذات النَّطاقین نامیدند [.]08

باقی ماند .دو پای خویش را در آنها قرار داد؛ آنگاه به رسول

شدت تحت مراقبت مسلحانه قرار دادند ،و جایزهٔ سنگینی به

خدا -صـلى اهلل علیه وسلم -گفت :داخل شوید! رسولخدا -

میزان یکصد ناقه در ازای تحویل هر یک از آن دو نفر به قبیله

رسـولخدا -صـلى اهلل علیه وسـلم -با ابوبکر -رضی اهلل عنه-

صــلى اهلل علیه وســلم -داخل شــدند و ســرشــان را در آغوش

قریش زنده یا مرده قرار دادند؛ آورنده هر که خواهد باشــد

عازم ســفر شــدند .عامربن فُهیره نیز همراه آن دو به راه افتاد.

ابوبکر نهادند و خوابیدند.

[.]01

راهدارشـــان ،عبداهلل بن اُریق  ،آنان را به ســـمت ســـواحل

پای ابوبکر را جانوری از داخل آن ســوراخ گزید .اما وی از

سـوارکاران و بیابانگردان پیاده و ردّ پا شناسان بطور جدی در

در جهت جنوب به ســـمت یمن پیش رفت ،آنگاه آهنگ

جای خود حرکت نکرد ،مبادا رســـولخدا -صــلى اهلل علیه

پی یافتن آن دو نفر از هر ســوی به راه افتادند ،و در کوهها و

غرب کرد و به ســمت ســواحل بحر احمر پیش رفت ،تا به

وسلم -بیدار شوند .اشکهای وی بر صورت رسولخدا -صلى

دره هـا و پســـتی هـا و بلندی های اطراف مکه به جســـتجو

جادهای رسـید که مردم با آن آشـنایی نداشـتند .وی به سمت

اهلل علیه وســلم -چکید .گفتند« :مالک یا ابابکر؟» چه خبرت

پرداختنــد ،ولی هیچ نتیجــه ای عــایــدشــــان نشــــد ،حتی

شمال روی آورد و در نزدیکی ساحل دریای احمر به جادهای

اســت ،ابابکر؟ گفت :مرا گزیدهاند ،پدرم به فدای شــما باد!

تعقیـب کننـدگـان تا در غار نیز رفتند؛ اما خدا کاردان کار

روانه شــد که به ندرت کســانی از آن راه به ســمت مدینه

رسولخدا -صلى اهلل علیه وسلم -آب دهان زدند و از آسیب

خویش است!

میرفتند.

* بخاری از اَنَس از ابوبکر روایت میکند که گفت :من با

ابن اسـحاق مواضـعی را که رسولخدا -صلى اهلل علیه وسلم-

سـه شـب در آن غار مخفی شـدند؛ شب جمعه و شب شنبه و

پیامبر در غار بودم .ســرم را بلند کردم؛ پاهای آنان را کنار در

در این جادهٔ نامأنوس از آن گذشتهاند ،نام برده است .گوید:

شـب یکشنبه [ .]00عبداهلل پسر ابوبکر نیز با آنان درون غار به

غار مشـــاهده کردم .گفتم :ای پیامبرخدا ،اگر یکی از اینان

راهدار آن دو را ابتدا به ســـمت پایین مکه راهنمایی کرد،

ســـر می برد .عایشـــه گوید :وی جوانی با معرفت وخوش

چشــمش را به این ســوی و آن ســوی بیندازد ،ما را میبیند!

سپس آن دو را به ساحل برد ،تا به جادهای پایینتر از عُسفان،

برخورد بود؛ از نزد آنان ســـحرگاه به بیرون میخزید و به

فرمودند:

برخوردند .آنگاه آن دو را از سـمت پایین اَمَج برد؛ سپس آن

هنگام صـــبح همراه دیگر قریشـــیان در مکه از خواب بیدار

«ما ظنک یا أبابکر باثنین ،اهلل ثالثهما؟»

دو را از آنجا گذرانید تا پس از گذشـتن او قُدَید جاده اصلی

میشد؛ چنانکه گویی شب را در مکه به صبح رسانیده است،

«گمان تو راجع به دو تن که ســومی آن دو خداوند باشــد،

را قطع کردند .از آنجا آن دو را به خَرّار برد ،و از آنجا به

و هر خبر و اثری از نقشــهها و نیرنگهای قریش پیدا میکرد

چیست؟!»[]07

ثنیهالمره ،و از آنجابه لِقف برد؛ ســپس به ســوی بیابان لقف

به ذهن میســپرد ،و شــب هنگام وقتی تاریکی همه جا را فرا

این معجزه ای بود که خداوند به واســـطهٔ آن پیامبرش را

رفتند ،و از آنجا پیچیدند و به طرف بیابان مِجاح رفتند .آنگاه

میگرفت ،برای رسـولخدا -صــلى اهلل علیه وسـلم -و ابوبکر

گرامی داشــت .تعقیبکنندگان ،درســت زمانی که چند گام

صـــحرای مِجاح را زیر پای گذاردند ،و از آنجا به طرف

خبر میآورد.

بیشتر با این دو یار غار فاصله داشتند ،بازگشتند.

ســرازیری ذیالغضــوین به راهشــان ادامه دادند ،و به وادی

عامربن فُهَیره -بردهٔ آزاد شـده ابوبکر -نیز گلهٔ گوسفندی

در راه مدینه

را که داشت در اطراف غار میچرانید ،و چون ساعتی از وقت

سه روز بعد ،دیگر شعلههای تعقیب و جستجو فروکش کرد،

به عبابید رفتند ،و از فاجه گذشــتند و به صــحرای عرج فرود

عشــاء میگذشــت ،آن گوســفندان را به طرف غار میبرد .از

و گروه های کاوش و ردیابی کارشـــان را متوقف کردند.

آمدند .پس از آن از تنیهالعائر ،از سـمت راست رکوبه به سفر

شـــیر آن گوســـفندان که در واقع از آن خودشـــان بودند

قریشـیان که با همه خباثت و بیرحمی آن دو را تعقیب کرده

بحراحمر هدایتکرد .وقتی از غار بیرون آمدند ،نخســت مدتی

آن جانور رهایی یافت [.]01
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ذیکَش ـْر رســیدند .ازآنجا به جداجد ،و ســپس به اجرد ،و از
آنجا به سمت ذیسلم از راه بیابان تِعهِن روی آوردند .از آنجا

خویش ادامه دادند تا به وادی رِئم فرود آمدند ،و از آنجا

گوســفند چیســت؟ گفت :از بیطاقتی نتوانســته اســت همراه

بسوی قُباء رهسپار شدند [.]01

گوارا باد بنیکعب را ،که دخترشان مکان و مأوایی برای افراد

گوســفندان به چرا برود! گفتند« :هل بها من لبن؟» آیا شــیر

با ایمان فراهم آورده است!

دارد؟! گفت :ناتوانتر از آن است که شیر داشته باشد! گفتند:

از خواهرتان درباره گوسفند او و ظرف او بپرسید؛ البته اگر از

اینک برخی از وقایعی که در اثنای راه روی داد:

«أتـأذنین لی أن أحلبهـا؟» بـه من اجـازه می دهی که آن را

خود گوسفند نیز بپرسید ،گواهی خواهد داد!»

 .0بخاری از ابوبکر صــدّیق -رضــی اهلل عنه -روایت کرده

بدوشـم؟! گفت :آری ،پدر و مادرم به فدایتان ،اگر شیری در

اسـت که گفت :آن شــب را تا صــبح ســیر کردیم .فردای آن

پستانهایش یافتید بدوشید!

شب نیز به مسیر خودمان ادامه دادیم ،تا وقت ظهر فرا رسید و

اســماء گوید :ما نمیدانســتیم که رســول خدا -صــلى اهلل علیه
وســلم -به کدام ســوی رفتهاند ،تا وقتی که مردی از جنیان از

جاده کالً خلوت شد؛ هیچکس تردُّد نمیکرد .به تخته سنگ

رسـولخدا -صـلى اهلل علیه وسـلم -پسـتانهای آن گوسفند را

سمت پایین مکه وارد شهر شد و این ابیات را میخواند .مردم

بسیار بلندی رسیدیم که روی زمین سایه افکنده بود و حرارت

بادســتان خویش لمس کردند ،و نام خدا را بر زبان آوردند و

همراه او به حرکت درآمده بودند ،و صـدایش را میشنیدند،

آفتاب به آن قســمت نرســیده بود .آنجا اُطراق کردیم .من با

دعا کردند .شـیر از پسـتانهای آن گوسفند به شدت فوّاره زد.

اما خود او را نمیدیدند؛ تا از ســمت باالی مکه خارج شــد.

دسـتهای خود جایی را برای نبیاکرم -صـلى اهلل علیه وسلم-

آن حضرت ظرفی را که امّمعبد در آن کاروانها را آب میداد

گوید :وقتی این ســرودههای آن مرد جنّی را شــنیدم ،فهمیدم

آماده کردم تا آنجا بخوابند .قطعه پوستی نیز روی آن قسمت

برگرفتند .آنقدر شــیر در آن ظرف دوشــیدند که روی آن

که رســولخدا -صــلى اهلل علیه وســلم -به کدام ســوی روی

که آماده کرده بودم پهن کردم و گفتم :رسولخدا ،بخوابید؛

ظرف را کف شیر فرا گرفت .آن زن را شیر نوشانیدند .آنقدر

آوردهاند ،و مقصدشان مدینه است [.]11

من در کنار شما نگهبانی میدهم! برخاستم و در آن اطراف به

نوشـید تا سـیراب شـد .اصـحاب آن حضـرت نیز نوشـیدند تا

مراقبت پرداختم .ناگهان دیدم چوپانی با گوسفندانش با همان

سـیراب شـدند .خود ایشان نیز نوشیدند و دوباره دوشیدند؛ تا

 .4در میان راه ســُراقه بن مالک آن دو را دنبال کرد .ســراقه

منظوری که ما از آمدن کناره آن صخره داشتیم بسوی صخره

ظرف پر شد .آن ظرف پر از شیر را نزد او نهادند و رفتند.

گوید :در میان مردانی از خویشاوندانم بنیمُدلِج نشسته بودم و

میآید .گفتم :ای پسر ،برای چه کسی شبانی میکنی؟ گفت:
برای مردی از اهل مدینه یا مکّه [.]11

با یکدیگر گفتگو داشتیم .مردی از آنان پیش آمد و باالی سر
طولی نکشید شوهرش ابومعبد بازگشت .وی چند بُز خشکیده

ما که نشـسته بودیم ،ایستاد و گفت :ای سراقه ،من چند لحظه

را به چرا برده بود که از الغری در حال مردن بودند .وقتی

پیش از این کنار سـاحل شبحهایی را دیدم؛ گمان میکنم که

گفتم :گوســـفندانت شـــیر هم دارند؟ گفت :آری .گفتم:

شـیرها را دید ،به شـگفت آمد ،گفت :این شـیر از کجاست؟

آنان محمد و همراهانش بودند! ســراقه گوید :من فهمیدم که

میشــود آنها را دوشــید؟ گفت :آری! آنگاه گوســفندی را

گوسفند که شیر نداشت؛ اُشتر مادهای هم که در خانه نداریم!

هم آنان بودهاند؛ امّا به او گفتم :هیچوقت آنان نبودهاند! تو

برگرفت .به او گفتم :پســتانش را از خاک و موی و آلودگی

گفت :نه بخدا ،ولی مردی مبارک بر ما گذشت ،ماجرای وی

فالن کس و فالن کس را دیدهای که ما هم با چشــمانمان آن

پاک کن! مقداری شــیر در یک ظرف دوشــید .من با خود

چنین و چنان بود ،و حال و وضــع او چنین و چنان! ابومعبد

دو را دیدیم که به آن سوی میگذرند! ساعتی در آن انجمن

ظرفی برداشـته بودم که آن حضـرت از آن آب مینوشیدند،

گفت :من به خدا فکر میکنم همان مرد قریشــی اســت که

نشــســتم؛ آنگاه برخاســتم ،وبه اندرون وارد شــدم و به کنیزم

ســر و رویشــان را خنک میکردند ،و وضــو میســاختند .نزد

قریشـــیان در جســـتجوی اویند! ای امّمعبد ،برای من او را

گفتم که اسـب مرا مهیا کند ،و آن را پشت تپّه منتظر من نگاه

پیامبراکرم -صـلى اهلل علیه وسلم -برگشتم .نخواستم ایشان را

توصـیف کن! امّمعبد اوصاف زیبای آن حضرت را برای وی

دارد.

بیدار کنم .صبر کردم تا بیدار شدند .قدری آب روی آن شیر

آن چنان به نیکی و دقت توصیف کرد ،که شنونده گویی در

ریختم تا قسـمت پایین آن ســرد شـود .گفتم :ای رســولخدا،

برابر آن حضـرت ایستاده است و ایشان را میبیند؛ چنانکه در

نیزهام را برداشــتم ،و از پشــت خانه خارج شــدم .نیزهام را

آب روی آن شـیر ریختم تا قسمت پایین آن سرد شد .گفتم:

اواخر کتاب ،در باب شــمایل اوصــاف آن حضــرت خواهیم

واژگون بســـوی زمین گرفته بودم و لبهٔ آن را در دســـت

ای رسـولخدا ،بنوشـید! آنقدر نوشیدند تا دل من راضی شد.

آورد.

داشـتم .رفتم تا به اســبم رســیدم .بر آن ســوار شــدم و ســخت

آنگاه گفتند« :ألم یأن للرحیل؟» آیا وقت کوچیدن نشـــده
است؟! گفتم :چرا! آنگاه حرکت کردیم [.]10

تاختم ،تا به نزدیکی آنان رســیدم .اســبم مرا بر زمین زد ،و از
ابومعبـد گفـت :به خدا این همان مرد قریشـــی اســـت که

روی اسـب به زیر افتادم .برخاسـتم و دست به تیردان خویش

دربارهاش چنین و چنان گفتهاند .من قصـــدداشـــتم همراه و

بردم و به تیرکشی (استقسام به اَزالم) مشغول شدم که :به آنان

 .1عادت ابوبکر -رضــی اهلل عنه -چنان بود که پشــت ســر

همسـفر او بشـوم؛ و هرگاه راهی به سـوی این مسئله پیدا کنم

زیانی برسانم یا نه؟ جواب خوشایندم نبود.

پیامبراکرم -صلى اهلل علیه وسلم -بر مرکب سوار میشد .وی

همین کار را خواهم کرد!
از دســتور اَزالم ســرپیچی کردم و بر اســبم ســوار شــدم و بار

پیرمردی ســـرشـــناس بود ،و هرکس به ابوبکر برمیخورد،
کیســت؟ ابوبکر میگفت :این مرد راه را به من نشــان میدهد!

اشعار ذیل را میخواند؛ مردم صدای او را میشنیدند ،ولی او

رسـولخدا -صـلى اهلل علیه وسلم -را میشنیدم! رسولخدا -

سؤال کننده گمان میکرد که منظورش راهنمای بیابان است؛

را نمیدیدند:

صـلى اهلل علیه وسـلم -سـرشان را برنمیگردانیدند ،اما ابوبکر

در صورتی که منظور ابوبکر راه خیر و هدایت این بود! []11

جزى اهلل ربُّالعرش خیر جزائه رفیقین حلّا خیمتَی ام معبد

بسـیار روی برمیگردانید .ناگهان دو دست اسب من در زمین

هما نزال بالبر وارتحال به وأفلح من أمسى رفیق محمد

فرو رفت ،و اســب به زانو درآمد ،و من از روی اســب به زیر

 .1در روز دوم یا ســـوم ،به دو خیمه از آن امّ معبدخزاعیه

فیا لقصی ما زوی اهلل عنکم به من فعال ال یحاذی وسؤدد

افتادم .تازیانهای بر او زدم .از جای برخاسـت اما نمیتوانسـت

رســیدند .خیمههای امّمعبد در مکانی به نام مُشــَلَّل از ناحیه

لیهن بنی کعب مکان فتائهم ومقعدها للمؤمنین بمرصد

دستانش را از زمین بیرون بکشد .وقتی راست ایستاد دیدم که

قَدید ،در  011کیلومتری مکه واقع شـــده بود .امّمعبد زنی

سلوا أختکم عن شاتها وإنائها فانکمو إن تسألوا الشاة تشهد

از جای فرو رفتن دســتان وی در زمین غباری همانند دود بر
آسمان میرود .بار دیگر تیرکشی کردم .باز هم همان جواب

برازنده و پرتوان بود .کنار آن خیمهها مینشست و به مسافران
آب و غذا میداد .از او پرســیدند که چیزی برای خوردن یا

«خداوند صــاحب عرش جزای خیر دهد ،بهترین جزای خیر،

ناخوشایند پیشین درآمد.

نوشــیدن دارد؟ گفت :به خدا اگر چیزی نزد ما بود از شــما

دو همسفری را که وارد خیمه امّمعبد شدند؛

دریغ نمیداشتیم :بزها و گوسفندها همه تشنه و گرسنهاند! آن

آن دو به نیکی بر او وارد شـــدند ،و به نیکی از آنجا کوچ

آنان را ندا دادم که درامانید! ایسـتادند .بر اسـبم سـوار شدم و

سال خشکسالی بود.

کردند ،و چه رستگار است آن کس که رفیق و همسفر محمد

رفتم تا به آنان رسـیدم .به دلم افتاد -به خاطر آن وضعیتی که

گردد؛

برای من پیش آمده بود و آنگونه از رســیدن به آنان درمانده

رسـول خدا -صـلى اهلل علیه وسلم -گوسفندی را کنار عمود

شــگفتا از فرزندان قصــّی! خداوند هیچ یکی از کردارهای

بودم -که آئین رســولخدا -صــلى اهلل علیه وســلم -فراگیر

خیمه دیدند .گفتند« :ماهذه الشاة یا اُمّ معبد؟» ای امّ معبد ،این

بینظیر و سروریها و برتریها را از شما دریغ نداشته است!

خواهد گردید!؟ به ایشـان گفتم :قوم و قبیلهٔ شما برای یافتن
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میگفت :این مردی که جلوی تو بر مرکب ســـوار اســـت

آن روز ،اهل مکه صـدای هاتفی را شـنیدند که با صدای بلند

دیگر خود را به نزدیکی آنان رســانیدم ،به گونهای که قرائت

شـــمـا جـایزه قرار دادهانـد! و برای آنان بازگفتم که مردم

آنگاه رســول خدا -صــلى اهلل علیه وســلم -مســعود را نزد

عروهبن زبیر گوید :اهل مدینه به استقبال رسولخدا -صلى اهلل

دربارهٔ ایشــان چه مقاصــدی دارند ،و آب و غذا به ایشــان

موالیش فرستادند و به او گفتند که از جانب ایشان به موالیش

علیه وسـلم -رفتند .آن حضــرت جمعیت را به ســمت راســت

تعارف کردم .آن دو ،نه به من آزاری رســانیدند و نه از من

دســتور دهد که برگردن اســبهایش داغ «قیدالفرس» بنهد ،که

متمـایل گردانیدند تا در محلهٔ بنی عمروبن عوف در میان

درخواسـتی کردند؛ فق رسولخدا -صلى اهلل علیه وسلم -به

عبارت از دو حلقه اســت که میان آن دو حلقه یک خ  ،تا

جماعت اســتقبال کنندگان فرود آمدند .روز دوشــنبه در ماه

من گفتند« :اَخفِ عنا» این راز را برای ما پوشــیده بدار! من از

این عالمت اسـبان او باشد .زمانی که مشرکان در روز احد به

ربیعاالوّل بود .ابوبکر ایســتاده بود و با مردم ســالم وعلیک

ایشــان درخواســت کردم که خ امانی برای من بنویســند .به

جنگ رسولخدا -صلى اهلل علیه وسلم -آمدند ،اوس غالمش

میکرد ،و رسـول خدا -صـلى اهلل علیه وسلم -ساکت و آرام

عامربن فُهیره دستور دادند روی قطعهای از چرم برای من خ ّ

مســعودبن هُنیده را از عرج تا مدینه با پای پیاده به نزد رســول

نشسته بودند از این رو ،انصار که دستهدسته میآمدند و تا آن

امان نوشــت .آنگاه رســولخدا -صــلى اهلل علیه وســلم -به

خدا -صـــلى اهلل علیه وســـلم -فرســـتاد تا آن خبر را به آن

روز رســولخدا -صــلى اهلل علیه وســلم -را ندیده بودند ،نزد

راهشان ادامه دادند [.]14

حضــرت برســاند .این مطلب را ابن ماکوال به نقل از طبری

ابوبکر میآمدند و او را تحیت میگفتند؛ تا آنکه آفتاب بر

آورده اســت .اوس پس از ورود رســولخدا -صــلى اهلل علیه

رسولخدا -صلى اهلل علیه وسلم -تابید و ابوبکر پیش آمد تا با

در روایتی دیگر از ابوبکر آمده اســت که گفت :ما به ســفر

وسـلم -به مدینه اسالم آورده بود ،و در عرج سکونت داشت

عبایش مانع آزار رسـانیدن آفتاب آن حضرت شود؛ و در آن

خویش ادامه میدادیم و قریشــیان نیز در جســتجوی ما بودند.

[.]18

سـاعت ،همگان رسولخدا -صلى اهلل علیه وسلم -را شناختند
[.]14

هیچیک از آن تعقیب کنندگان به ما دســت پیدا نکردند بجز
سـراقه بن مالک بن جُعشُم که بر اسب خویش سوار بود ،و به

 .7در بین راه ،در بطن رئم ،رسولخدا -صلى اهلل علیه وسلم-

ما نزدیک شد .گفتم :این تعقیبکنندگاناند که به ما رسیدند؛

زبیر را مالقات کردند که با گروهی از مســـلمانان از ســـفر

تمامی مردم مدینه برای استقبال آن حضرت بسیج شده بودند.

ای رسولخدا! فرمودند{ :ال تحزن إن اهلل معنا} []15

تجارتی شــام بازمیگشــت .زبیر رســولاکرم -صــلى اهلل علیه

روزی بینظیر بود که در تاریخ مدینه همانند نداشــت و تا آن

وسلم -و ابوبکر را جامههای سفید پوشانید [.]11

روز مـدینه چنین روزی را به خود ندیده بود .یهودیان نیز
راستی و درستی بشارت حِبقوق نَبی را به رأیالعین دیدند که

سـراقه بازگشـت و دید که همچنان جستجوگران در تکاپوی
پیدا کردن آناناند؛ این ســوی و آن ســوی فریاد زد :من از

ورود به قُباء

گفتـه بود« :خـداونـد از تَیمـان آمد ،و قُدّوس از کوههای

سرتاسر این منطقه برای شما خبر گرفتم! من کار را برای شما

روز دوشـنبه هشتم ربیعاالول سال چهاردهم بعثت -سال یکم

فاران»[.]15

آسان کردم! به این ترتیب ،سُراقه در آغاز روز بر علیه آن دو

هجرت -مطابق با  11سپتامبر  111میالدی -رسولخدا -صلى

در تکاپو بود ،و در پایان روز نگهبان آن دو شده بود! []11

اهلل علیه وسلم -در قُباء فرود آمدند [.]11

 .5در اثنای راه ،بریده بن حُصـَیب اَسلَمی نبیاکرم -صلى اهلل

عُروه بن زبیر گفت :مســـلمانان در مدینه شـــنیده بودند که

علیه وسـلم -را مالقات کرد .هشـتاد خانوار با او همراه بودند.

حضــرت رســولاکرم -صــلى اهلل علیه وســلم -از مکه خارج

وی اســـالم آورد و آن هشـــتاد خانوار نیز اســـالم آوردند.

شــدهاند .هر روز بامدادان به حره میآمدند و در انتظار قدوم

علیبن ابیطالب -رضــی اهلل عنه -ســه روز در مکه ماند تا از

رسولخدا -صلى اهلل علیه وسلم -نماز عشا را با آنان خواندند

آن حضـرت به سـر میبردند تا حرارت آفتاب نیمروز آنان را

جانب رسـولخدا -صـلى اهلل علیه وسـلم -سپردههای مردم را

و آنان پشــت ســر ایشــان به نماز ایســتادند .بُرَید همچنان در

وادار به بازگشــت میکرد .روزی ،طبق معمول پس از انتظار

که نزد آن حضرت بود به صاحبانش بازگرداند؛ آنگاه با پای

ســرزمین اجدادیاش باقی ماند تا آنکه پس از جنگ اُحُد بر

طوالنی بازگشــتند .وقتی به خانههایشــان رســیدند ،مردی از

پیاده مهاجرت کرد تا در محل قُباء به آن حضــرت و ابوبکر

آن حضرت وارد شد.

یهودیـان مـدینـه ،برای کـاری کـه داشـــت بر بام یکی از

ملحق گردید ،و بر کلثوم بن هَدم وارد شد [.]11

حضـرت رسـولاکرم -صلى اهلل علیه وسلم -در محل قُباء در
خانهٔ کلثوم بن هَدم -و به روایتی بر ســـعدبن خَیثَمه وارد
شدند؛ که روایت اولی درستتر است.

قلعههایشان فراز آمد .رسول خدا و همراهان آن حضرت را با
از عبداهلل بن بُریده روایت کردهاند که گفت :پیامبراکرم -

جامههای ســفید مشــاهده کرد .گاه درخشــش ســراب آنان را

پیامبر گرامی اسالم ،چهار روز در قُباء اقامت کردند :دوشنبه،

صلى اهلل علیه وسلم -بسیاری چیزها را به فال نیک میگرفتند،

ناپدید میگردانید ،و گاه پدیدار میشــدند .آن مرد یهودی

سـهشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه [ .]17مسجد قباء را بنا کردند و

ولی هیچگاه فال بد نمیزدند .بُریده به اتفاق هفتاد ســوار از

بیاختیار با صــدای هرچه بلندتر فریاد زد :ای جماعت عرب!

در آن نماز گزاردند ،و آن نخســتین مســجدی بود که پس از

خاندانش ،بنیسهم ،به راه افتاد و به مالقات رسولخدا -صلى

این اســـت آن بخت و اقبالی که انتظارش را میکشـــیدید!

بعثت رسـولخدا -صـلى اهلل علیه وسـلم -براساس تقوا ساخته

اهلل علیه وســلم -رفت .به او فرمودند :از کدام قبیلهای؟ گفت:

مســلمانان همگی ســالح برگرفتند ]10[،و برفراز بلندی حرّه

شد .وقتی روز پنجم رسید ،روز جمعه ،به فرمان خداوند سوار

اَس ـلَم! پیغمبر اکرم -صــلى اهلل علیه وســلم -به ابوبکر گفتند:

حضرت رسولاکرم -صلى اهلل علیه وسلم -را مالقات کردند.

بر مرکب شــدند ،و ابوبکر پشــت ســر ایشـان سـوار شــد ،و به
دنبال بنیالنجار -دائیهایشـان -فرسـتادند ،آنان نیز شـمشیرها

«ســَلِمنا» به ســالمت رســتیم! آنگاه فرمودند :از کدام طایفه؟
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گفت :از بنی سهم! فرمودند« :خرج سهمک» تیرت فراز آمد!

ابن قیم گوید :سـرو صـدا و تکبیر از محل سکونت بنی عمرو

حمایل کردند و آمدند ،و در حالیکه آنان اطراف آن حضرت

(برنده شدی!)[]17

بن عوف شـنیده میشـد .مسـلمانان از شادمانی به خاطر ورود

را گرفته بودند ،به سـوی مدینه رهسپار شدند [ .]18وقت نماز

پیامبر -صــلى اهلل علیه وســلم -تکبیر میگفتند ،و برای دیدار

جمعه به محل سـکونت بنیسـالم بنعوف رسیدند .در موضع

 .1رسولخدا -صلى اهلل علیه وسلم -در قحداوات ،بین جحفه

آن حضـرت میشـتافتند .به اســتقبال ایشــان آمدند و با تحیت

مســجدی که هماکنون در آن وادی هســت با مســلمانان نماز

و هرشی -واقع در عرج -با ابواوس تمیم بن حجر -یا :ابوتمیم

نبوّت برایشان درود فرستادند .آنگاه گرداگرد آن حضرت را

جماعت خواندند ،و شمار نمازگزاران یکصد تن بود[.]11

اوس بن حجر -دیدار کردند .گُردهٔ آن حضـــرت اندکی

گرفتند .پیغمبر اکرم -صلى اهلل علیه وسلم -از آرامش فراوان

دردناک شــده بود .تمامی راه را دو نفری با یک شــتر طی

برخوردار بودند ،و وحی الهی داشت بر ایشان نازل میشد:

منبع :خورشـــید نبوت؛ ترجمهٔ فارســـی «الرحیق المختوم»
تالیف :شــیخ صــفی الرحمن مبارکفوری ،ترجمه :محمد علی

کرده بودند .اوس ایشـان را بر یکی از اشتران نر خویش سوار
کرد و یکی از غالمانش را به نام مســـعود به همراه آن دو

{فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَولَاهُ وَجِبرِیلُ وَصــَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلَائِکَةُ بَعدَ

لسانی فشارکی ،نشر احسان 0188

فرسـتاد و گفت :از راههای امن و خلوتی که میشـناسی آنان

ذَلِکَ ظَهِیرٌ}[.]11

عصر اسالم

را ببر و از آن دو جدا مشــو .وی تمامی راه را با آنان بود تا

«که خداوند یار و یاور اسـت و جبرئیل و مسلمانان شایسته ،و

IslamAge.com

وارد مدینه شدند.

فرشتگان نیز عالوه بر آن ،پشتیبان اویند!» []11
پاورقی:

[ -]0ســیرهٔ ابنهشــام ،ج  ،0ص 481؛ زاد المعاد ،ج  ،1ص

[ -]11بخاری این حدیث را از انس روایت کرده است :ج ،0

.51

ص .551

[ -]1صحیح البخاری« ،باب هجرة النبی و أصحابه» ،ج  ،0ص

[ -]11زادالمعـاد ،ج  ،1ص  .54-51حاکم نیشـــابوری در

 ،551نیز :ح ،4111 ،1115 ،1117 ،1114 ،1111 ،1018 ،471

المســتدرک (ج  ،1ص  )01 ،1این روایت را آورده و آن را

.1171 ،5817

صــحیح دانســته اســت .ذهبی رأی او را تأیید کرده؛ بغوی نیز

[ -]1زاد المعاد ،ج  ،1ص .51

این روایت را آورده است :شرح السنة ،ج  ،01ص .114

[ -]4سیرهٔ ابنهشام ،ج  ،0ص .481-481

[ -]14صحیح البخاری ،ج ،0ص 554؛ محل اقامت بنی مدلج

[ -]5سوره انفال ،آیه .11

در نزدیکی رابغ بوده اســت ،و ســراقه ،هنگامی که آن دو از

[ -]1سوره یاسین ،آیه .1

قُدید فراز میآمدهاند ،آن دو را دنبال کرده اسـت :زادالمعاد،

[ -]7ســیرهٔ ابنهشــام ،ج  ،0ص 481؛ زاد المعاد ،ج  ،1ص

ج  ،1ص 51؛ بنابراین ،به نظر میرســد این رویداد مربوط به

.51

روز سوم سفر آن دو بوده باشد.

[ -]8رحمة للعالمین ،ج  ،0ص  ،15این ماه صفر ،اگر بنا را بر

[ -]15صحیح البخاری ،ج  ،0ص .501

این بگذاریم که سال از ماه محرم شروع شده باشد ،جزء سال

[ -]11زاد المعاد ،ج  ،1ص .51

چهاردهم محسوب میشود؛ اما اگر شمارش سنوات را از آن

[ -]17اُسدالغابة ،ج  ،0ص .111

ماهی که خداوند رســولاکرم -صــلى اهلل علیه وســلم -را به

[ -]18همان ،ج  ،0ص 071؛ سیرهٔ ابنهشام ،ج  ،0ص .410

کرامت نبوت تکریم فرمود آغاز کنیم ،این ماه صـــفر قطعاً

[ -]11این مطلـب را بخاری از عروة بن زبیر روایت کرده

جزء سـال سـیزدهم محسوب میشود .غالب سیرهنویسان گاه

است :ج  ،0ص .554

این مبنا را میگیرند و گاه آن مبنای دیگر را میگیرند ،و در

[ -]11رحمة للعالمین ،ج  ،0ص 011؛ در این روز ،حضــرت

نتیجه در ترتیب حوادث و وقایع به اشـــتباه میافتند و دچار

رســولاکرم -صــلى اهلل علیه وســلم -پنجاه و ســه ســال تمام

سردرگمی میشوند .از این رو ،ما بنا را همه جا بر این نهادیم

داشـتند ،نه کمتر و نه زیادتر؛ از بعثت ایشـان سیزده سال تمام

که آغاز سالها را ماه محرم بگیریم.

گذشته بود ،البته بنابر قول کسانی که میگویند ایشان نهم ماه

[ -]1مختصرالسیرة ،ص .017

ربیعاالول سـال  40از عامالفیل مبعوث به رسالت شدهاند؛ اما،

[ -]01این داسـتان را رزین از عمربن خطاب -رضی اهلل عنه-

بنا بر قول کسـانی که میگویند ایشان در ماه رمضان سال 40

نقل کرده اســت .در ذیل این روایات آمده اســت که در آخر

از عام الفیل به کرامت نبوت نائل شـــده اند ،و در این روز

عمر اثر زهر این جانور به اندام ابوبکر بازگشـــت و موجب

دوازده ســال و پنج ماه و  08روز یا  11روز از بعثت ایشــان

مرگ او گردید؛ نک :مشکاة المصابیح« ،باب مناقب ابیبکر»،

گذشته بود.

ج  ،1ص .551

[ -]10صحیح البخاری ،ج  ،0ص .555

[ -]00نک :فتح الباری ،ج  ،7ص .111

[ -]11سوره تحریم ،آیه 4

[ -]01صحیح البخاری ،ج  ،0ص .554 ،551

[ -]11زاد المعاد،ج  ،1ص .54

[ -]01سیرهٔ ابنهشام ،ج  ،0ص .481

[ -]14صحیح البخاری ،ج  ،0ص .555

[ -]04تاریخ الطبری ،ج  ،1ص .174

[ -]15صحیفه حبقوق نبی.1:1 ،

[ -]01نکـ :صحیح البخاری ،ج  ،0ص .554
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[ -]07همان ،ج  ،0ص 501؛ 558؛ قریب به مضـــمون آن:

[ -]17این روایت ابناسحاق است :سیرهٔ ابنهشام،ج  ،0ص

مسـنداالماماحمد ،ج  ،0ص  4که متن آن چنین است :در آن

414؛ در صــحیح بخاری آمده اســت که آن حضــرت در قباء

اثنا که پیامبر -صــلى اهلل علیه وســلم -در غار بودند -یا :ما در

 14شـب اقامت کردند :ج  ،0ص 10؛ یا چند شب بیش از ده

غار بودیم -به ایشان گفتم :اگر یکی از اینان به پاهای خودش

شب :ج  ،0ص 555؛ یا  04شب :ج  ،0ص 511؛ روایت اخیر

نگاه کند ما را میبیند! فرمودند :یا ابابکر ،ماظنک باثنین اهلل

را ابن قیم برگزیده اسـت .در عین حال ،ابن قیم خود تصریح

ثالثهما؟! ابوبکر از ترس جان خویش به وحشــت نیفتاده بود؛

کرده است بر اینکه ورود رسولخدا -صلى اهلل علیه وسلم -به

تنها علت اضطراب و وحشت او همان چیزی است که روایت

قباء روز دوشنبه ،و خروج آن حضرت از قباء روز جمعه بوده

کردهانــد حــاکی از اینکــه ابوبکر وقتی قیــافــه شـــنــاســـان

اســت :زادالمعاد ،ج  ،1ص 55-54؛ در حالیکه روشــن اســت

(ردپاشـناسان) را دید ،غم و اندوهش برای رسولخدا -صلى

فاصله میان دوشنبه و جمعه اگر در دو هفته منظور بوده باشند

اهلل علیه وسلم -شدت گرفت و گفت :اگر من کشته شوم من

بدون احتساب روز ورود و روز خروج بیش از  01روز نیست،

یک مرد بیشـتر نیستم؛ اما اگر تو کشته شوی یک امت کشته

و با احتساب آن دو روز نیز بیش از  01روز نخواهد بود.

شــدهاند! اینجا بود که رســولخدا -صــلى اهلل علیه وســلم-

[ -]18صحیح البخاری ،ج ،0ص .511 ،555

فرمودند :ال تحزن ان اهلل معنا! نکـــ :مختصر سیرة الرسول ،ص

[ -]11سـیرهٔ ابنهشام ،ج  ،0ص 414؛ زاد المعاد ،ج  ،1ص

.018
[ -]08صحیح البخاری ،ج  ،0ص 555 ،551؛ سیرهٔابنهشام،
ج  ،0ص .481
[ -]01سیرهٔ ابنهشام ،ج  ،0ص .411-410
[ -]11به روایت دیگر :مردی از قریش.
[ -]10صحیح البخاری ،ج  ،0ص .501

.55
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[ -]05سیرهٔ ابنهشام ،ج  ،0ص .487

[ -]11سـیرهٔ ابنهشام ،ج  ،0ص 411؛ زاد المعاد ،ج  ،1ص

سنّت رسول اهلل

که انســان انجام می دهد برای خود اوســت  ،مگر روزه که
برای من اسـت ومن پاداش آن را میدهم }.و روزه سپر است،

راه اثبات ماه رمضان

پس هرگاه کســی از شــما روزه بود ســخن زشــت نگوید و

با رؤیت هالل ماه رمضــان روزه فرض می شــود درحدیث

دشـمنی نکند واعمال جاهالنه را انجام ندهد واگر کسی به او

آمده است ((ماه رمضان با رؤیت ماه از طرف یک نفر مسلمان

دشنام داد یا با او دعوا کرد دوبار بگوید من روزه هستم ،قسم

ودر صــورت ابری بودن آســمان با کامل کردن ســی روز ماه

بسم اهلل الرحمن الرحیم

به ذاتی که جانم در دســت اوســت بوی دهان روزه دار نزد

شـــعبان ثابت می شـــود وعید فطربا رؤیت ماه از طرف دو

إن الحمد هلل نحمده ونسـتعینه ونسـتغفره ،ونعوذ باهلل من شرور

خداوند ازبوی مُشــک بهتر اســت وشــخص روزه دار دوبار

نفرمسـلمان واگرآسـمان ابری بود با کامل کردن سی روز ماه

أنفســنا ومن ســیئات أعمالنا ،من یهده اهلل فال مُضــلَّ له ،ومن

خوشــحال می شــود یکی زمانی که افطار می کند ودیگری

رمضان ثابت می شود ))(رواه ابو داوود )1151

یُضـلل فال هادی له ،وأشـهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شریک

زمانی است که در قیامت پروردگارش را مالقات می کند)).

مختصری از فقه روزه

له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

(رواه بخاری -0114مسلم)0050

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم

ابوهریره رضـی اهلل عنه می فرماید :رسـول اهلل صلى اهلل علیه و

وهم افق هستند برای یکدیگرحجت است ،که این قول بعضی

مُسلِمُونَ )آل عمران.011:

سـلم فرمودند ((:کسی که از روی ایمان و به امید کسب اجر

از شــافعی ها وحنفی ها و مالکی ها وقول شــیخ االســالم ابن

(یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبئکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

وپاداش ،ماه رمضان را روزه بگیرد گناهان (صغیره) گذشته او

تیمیه است.

مِنْهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاالً کَثِیراً وَنِسـ ـَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی

بخشیده می شود)) (رواه بخاری -0110مسلم)711

دیدن هالل ماه درتمام کشــورها و مناطقی که به هم نزدیک

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرحَامَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیکُم رَقِیباً )النساء.0:

ابوهریره رضـی اهلل عنه می فرماید :رسـول اهلل صلى اهلل علیه و

ارکان روزه

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوالً سـَدِیداً  .یُصـلِح لَکُم

سلم فرمودند((:نمازهای پنجگانه ونماز جمعه تا جمعه دیگرو

 -0نیت  :امام عمر رضـی اهلل عنه می فرماید :رسـول اهلل صلى

أَعمَالَکُم وَیَغْفِرْ لَکُم ذُنُوبَکُم وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَســُولَهُ فَقَد فَازَ

روزه ماه رمضـــان تا رمضـــان دیگر همگی کفاره گناهان(

اهلل علیه و ســلم فرمودند (( :همانا پذیرش و پاداش هر عمل

فَوزاً عَظِیماً ) األحزاب.70-71:

صغیره)هستند ،اگر از گناهان کبیره دوری شود)) (رواه مسلم

بستگی به نیت آن دارد)) (رواه بخاری -0مسلم)0117

)111
أما بعد:

از سهل بن سعد رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلى

نیت روزه رمضــان باید قبل از طلوع فجر(اذان صــبح) باش ـد،

فإن أصدَقَ الحدیثِ کتابُ اهلل ،وخیرَ الهدی هدی محمدٍ صلى

اهلل علیه و سلم فرمودند((:دربهشت دروازه ای است که به آن

حفصـه رضـی اهلل عنه روایت می کند که رسـول اهلل صلى اهلل

اهلل علیه و ســلم  ،وشــرَّ األمورِ محدثاتها ،وکلَّ محدثَةٍ بدعة،

ریان گفته می شـــود وفق روزه داران از آن دروازه داخل

علیه و ســلم فرمودند((:کســی که قبل ازطلوع فجر نیت روزه

وکُلَّ بدعةٍ ضاللة ،وکلَّ ضاللةٍ فی النار.

بهشت می شوند)) (رواه بخاری -0811مسلم)0051

نکند روزه اش صحیح نیست))(صحیح سنن ابوداوود -1041
نسائی )4/011

مقدمه

حکم روزه ماه رمضان

روزه در ادیان قبل از اســالم هم وجود داشــته ،البته روزه آنها

روزه ماه رمضان یکی از ارکان و فرائض اسالم است .خداوند

البته این برای روزه فرض اســت ،اما در روزه ســنت می توان

یک ماه کامل نبوده وبا آمدن اســالم به عنوان یکی از ارکان

متعال می فرماید :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُم الصــِّیَامُ

بعد از طلوع فجرهم نیت بیاوریم ،به شــرطی که بعد از اذان

اســالم قرار گرفت ودر ســال دوم هجری روزه ماه رمضــان
واجب شـد واحکام آن توس خدا ورسولش صلى اهلل علیه و
ســـلم بیان شـــده تا مســـلمانان آن را فراگیرند .و از معدود
احکامی اســت که در قرآن تقریباً به طور کامل به آن اش ـاره
شــده ورســول اهلل صــلى اهلل علیه و ســلم وظیفه شــرح وتبیین
احکام را بر عهده داشـته که به عنوان سـنت نسل به نسل به ما
رسیده؛ و هر قولی که از یاران رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم
به ما می رسد اگر از طرف بعضی دیگر از آنها مورد مخالفت
قرار نگرفته باشد ،حکم اجماع را دارد که بعد از قرآن وسنت
یکی دیگر از منابع تشریع است وگفته هر شخص دیگری که
با قرآن و ســنت در تضــاد باشــد از نظر اهل علم مورد قبول
نیسـت چون اصل در عبادت  ،توقیفی بودن است و هیچکس
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نمی تواند بدون دلیل چیزی به دین کم یا زیاد کند.
وآنچه که در این جزوه بیان شـــده بر همین مبنا قرار گرفته
است وسعی شده از قرآن وحدیث صحیح که محدثین صحت
آنها را تایید کرده اند و قول مجتهدینی که با قرآن وحدیث
در تضاد نیست استفاده شود.
وسعی نموده ام برای طوالنی نشدن مطالب تمام احادیث برای
هر مورد را ذکرنکنم وهمچنین عبارت عربی احادیث ذکر
نشـود که انشاءاهلل مورد استفاده عموم مسلمین حق طلب قرار
گیرد.
فضیلت روزه
از ابو هریره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلى اهلل
علیه و سلم فرمودند{(( :خداوند عزوجل میفرماید :هر کاری

کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ (بقره )081
«ای کسانی که ایمان آورده اید برشما روزه واجب شده است
همانگونه که برامتهای پیش از شما واجب بوده ،امید است که
پرهیزگارشوید».
اجماع امت بر این است که روزه ماه رمضان ،فرض ویکی از
ارکان اسالم وضروریات دین است وکسی که فرضیت آن را
انکار کند کافر و مرتد است .
روزه ماه رمضان بر چه کسانی فرض است
روزه ماه رمضــان بر هر شــخص مســلمان عاقل ،بالغ ،ســالم از
بیماری ومقیم فرض اســت و زن باید از حیض ونفاس پاک
باشـد .دلیل فرض نبودن آن بر بیمار و مســافر فرموده خداوند
عز وجل اســت که می فرماید  ..فَمَنْ کَانَ مِنْکُم مَرِیضــاً أَو
عَلَى سـَفَرٍ فَعِدئةٌ مِنْ أَیئامٍ أُخَرَ( ...بقره  « )084وکسـانی ازشما
که بیمار ومســافربودند (روزه نگرفتند به اندازه آن روزها )
چند روزدیگری را روزه گیرند ».ودلیل فرض نبودن آن بر
غیر عاقل ونا بالغ حدیث عایشــه رضــی اهلل عنه اســت که می
فرماید :رســول اهلل صــلى اهلل علیه و ســلم فرمودند((تکلیف از
سـه دسـته برداشته شده است :از دیوانه تا هوشیار شود و از به
خواب رفته تا بیدار شود واز کودک تا بالغ شود))
(صحیح سنن ابن ماجه -1504الترمذی)111
اگر بیمار ومسافر با گرفتن روزه دچار مشقت نشوند می توانند
روزه باشند ودرغیر این صورت بهتر است روزه نگیرند.

چیزی نخورده باشــیم( .اســتناد به حدیث بیهقی 4/111وقال
بیهقی هذا اسناد صحیح)
اگر شـخص فهمید فردا رمضـان اسـت و خواست روزه باشد
این برای او نیت محسوب می شود واگر شخصی برای سحری
خوردن بیدار شد به قصد اینکه روزه بگیرد این هم نیت است
و تلفظ کردن وگفتن نیت با زبان از رسول اهلل صلى اهلل علیه و
سلم ثابت نشده و بدعت محسوب می شود .امام نووی رحمة
اهلل علیه می فرماید :روزه صــحیح نیســت مگر با نیت و محل
وجایگاه نیت قلب است.
(روضة الطالبین )1/151
 -1خودداری (امساک) از چیزهایی که روزه را باطل می کند
 ،از طلوع فجرتا غروب خورشید.
آداب روزه
برای روزه دار مستحب است این آداب را رعایت کند:
 -0سـحری خوردن :عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنه می فرماید:
رسـول اهلل صـلى اهلل علیه و سـلم فرمودند((:سحری کنید اگر
چه با جرعه ای آب باشــد)) (صــحیح ابن حبان – صــحیح
الترغیب والترهیب )0158
انس بن مالک رضــی اهلل عنه می فرماید رســول اهلل صــلى اهلل
علیه و سـلم فرمودند)) :سـحری کنید همانا در سحری کردن
خیر وبرکت وجود دارد))
(رواه بخاری -0111مسلم)0115

ابوهریره رضـی اهلل عنه می فرماید :رسـول اهلل صلى اهلل علیه و

(رواه الترمذی والنسائی -صحیح الترغیب والترهیب)0115

ســلم فرمودند((:بهترین ســحری انســان مؤمن خرما اســـت

از ابن عباس رضـی اهلل عنه روایت شده که کنیزش را دید که
حــاملــه یــا شـــیـرده بـود ،پـس فرمود :تو بمنزلــه کســـی

))(صحیح سنن ابوداوود)1155

دعای روزه دار بعد از افطار کردن در خانه کســی :انس بن

هســتی(درروایتی مانند شــخص کهن ســالی هســتی )که توان

عمروبن العاص رضی اهلل عنه می فرماید :همانا رسول اهلل صلى

مالک رضی اهلل عنه می فرماید:رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم

(روزه گرفتن) نداری پس بر تو الزم اســت به جای هر روز

اهلل علیه و سـلم فرمودند(( :فصل وتفاوت بین روزه ما و روزه

نزد ســـعد بن عباده رضـــی اهلل عنه افطار کردند وبعدازغذا

روزه ،طعام مســـکینی را بدهی وقضـــای روزه بر تو واجب

اهل کتاب در سحری خوردن است ))(رواه مسلم )0111

فرمودند ((:أفْطَرَ عِنْدَکُمُ الصــئائِمُونَ ،وَأَکَلَ طَعَامَکُم األَبرَارُ،

نیســـت( .صـــحیح ،رواه الدارقطنی  -1/111االءرواء الغلیل

وَصَلَّت عَلَیکُم المَالَئِکَةُ))

 -4/01وقال الدارقطنی اسناده صحیح)

اگر کســی کاســه ای یا لیوانی در دســت داشــت ومشــغول

(رواه ابو داوود -1854ابن ماجه « )0747روزه داران نزد شــما

خوردن آب یا غذا بود وصـدای اذان صـبح را شنید می تواند

افطار کنند و نیکان غذایتان را بخورند وفرشتگان بر شما درود

از ابن عمر رضی اهلل عنه روایت است که زنی از او سؤال کرد

آن را تمام نماید.ازابوهریره رضــی اهلل عنه روایت اســت که

فرستند».

در مورد روزه گرفتن در حالی که حامله بود وابن عمر رضی
اهلل عـنــه بــه او فـرمود :روزه ات را بشـــکن وبــه ازای هر

رسـول اهلل صـلى اهلل علیه و سـلم فرمودند ((:اگر یکی از شما
ظرف آب را در دسـت داشت واذان صبح را شنید ،تا نیازش

حکم روزه پیر مرد وپیرزن ومریض همیشگی

روزمسکینی را طعام بده وقضای روزه بر تو الزم نیست.

را ازآن برطرف نکرده ظرف را نگذارد))(صـــحیح ســـنن

کسـی که به دلیل پیری نمی تواند روزه بگیرد یا شـخصی که

(صــحیح روا الدارقطنی  -1/117االءرواء الغلیل  -4/11قال

ابوداوود -1111صحیح جامع الصغیر)117

مریض همیشـگی است و امید بهبودی ندارد ،می توانند روزه

االلبانی سنده جید)

 -1پرهیز از سـخنان بیهوده ودشنام دادن :ازابوهریره رضی اهلل

نگیرند اما باید به ازای هر روز که روزه نگرفته اند مسکینی را

عنه روایت اســـت که رســـول اهلل صـــلى اهلل علیه و ســـلم

وَعَلَى

فرمودند((:کسی که از گفتار باطل و عمل کردن به آن دست
بر نـدارد ،خــداونــد هیچ نیــازی بــه خودداری او ازخوردن
وآشــامیدن ندارد وانســان روزه دار باید ناســزا نگوید وداد و
فریاد نکشـــد واز اعمال جاهالنه پرهیز کند ))(رواه بخاری
)0111
 -1ســـخاوت وتالوت قرآن :ابن عباس رضـــی اهلل عنه می
فرماید((:رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم سخاوتمند ترین مردم
از لحاظ خیر بود ودر ماه رمضــان وقتی جبرئیل اورا مالقات
می کرد بیشــترســخاوتمند می شــد و دربخشــش همچون باد
وزیدن می گرفت وجبرئیل هرشـــب با او مالقات می کرد
ورســول اهلل صــلى اهلل علیه و ســلم قرآن را بر او می خواند))
(رواه بخاری  -1111مسلم)1118
 -4عجله در افطار کردن :از ســهل بن ســعد رضــی اهلل عنه
روایت اسـت که رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم فرمودند((:تا
زمانی که مردم در افطار کردن عجله کنند در خیر وخوبی اند
)) (رواه بخاری -0157مسلم)0118
دعای هنگام افطار
ابن عمر رضـی اهلل عنه می فرماید  :رسـول اهلل صلى اهلل علیه و
سلم وقتی می خواست افطار کند این دعا را می خواند((ذَهَبَ
الظَمَأُ وابتَلَتِ الْعُروقُ وَثَبَتَ الْأجرُإنْ شــاءَالّله)) (صــحیح س ـنن
ابوداوود  «)1111تشنگی برطرف شد ورگها تر و خیس شدند

یک وعده طعام دهند .به دلیل فرموده خداوند متعال

الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدیَةٌ طَعَامُ مِسـکِینٍ( ...بقره  « )084وبرکسانی
که توانایی انجام آن (روزه) را ندارند(همچون کهنســـاالن
ناتوان و بیماران همیشـــگی ) الزم اســـت فدیه بدهند وآن
خوراک مسکینی است».
ازعطاء رضـی اهلل عنه روایت اسـت که از ابن عباس رضی اهلل
عنه شـــنیدم که آیه ی

وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدیَةٌ طَعَامُ

مِســکِینٍ( ...بقره  )084را می خواند و می فرمود :این آیه
منسـوخ نیسـت ،بلکه درباره پیرمرد وپیرزنی است که توانایی
روزه گرفتن را ندارند وبرای هرروز مســکینی را طعام دهند
(رواه بخاری -4515االءرواءالغلیل)101
البته در مورد بیمار همیشـگی باید گفت درصورتی این حکم
شـامل او می شـود که دکتر متعهد ومطمئن تشخیص دهد که
روزه برایش ضــرر دارد ودیگر نمی تواند برای همیشــه روزه
بگیرد.

واین قول ابن عباس وابن عمروسـعید بن جبیر رضی اهلل عنهم
است وصحابه با آن مخالفتی نکرده اند و نیزمذهب اسحاق بن
راهویه واختیار محدثین اســت .ودر اصــطالح اگر روایتی از
تعدادی اصـحاب نقل شود و بقیه صحابه با آن مخالفت نکنند
حکم اجماع را دارد.
مقدارطعامی که به عنوان فدیه الزم است به مساکین داده شود
از انس بن مالک رضــی اهلل عنه روایت اســت :ایشــان ســالی
دچار ضعف وسستی شدند ونتوانستند روزه بگیرند پس کاسه
ای ترید گوشـت درسـت کرد وسـی نفر مسـکین را دعوت ،
وآنها را ســیر کردند (.صــحیح  ،الهیثمی  -1/014طبرانی فی
الکبیر)175/104/0
واین یک وعده غذا به یک مد (111گرم یا به قولی115گرم)
غذای غالب آن منطقه نیز تعبیر شـده است  .یعنی شخص می
تواند به ازای هر روز که روزه نگرفته (115گرم) طعام غالب
به مسکین بدهد ودادن قیمت (پول) به جای طعام جایز نیست
چون نص صراحتاً بردادن طعام داللت دارد.

حکم روزه زن حامله وشیرده
این دو مورد هم می توانند روزه نگیرند اگر(بر حال خود یا
بچه) بیم داشــته باشــند وباید فدیه بدهند وقضــای روزه هم
برآنها الزم نیست .از ابن عباس رضی اهلل عنه روایت است که

باطل کننده های روزه
 -0خوردن وآشامیدن :اگر از روی فراموشی باشد روزه باطل
نمی شود ونه قضای روزه بر او الزم است ونه کفاره .

است که در این باب آمده است.

مِســـکِینٍ( ...بقره  )084برای پیرمرد وپیرزن وزن حــاملــه

علیه و سلم فرمودند(( :وقتی که انسان فراموش نمود که روزه

وشــیرده همچنان باقی اســت ،پس زن حامله وشــیرده ای که

اســت چیزی را نوشــید یا خورد ،باید به روزه اش ادامه دهد

از انس بن مالک رضــی اهلل عنه روایت اســت که رســول اهلل

(برحال خود یا بچه) بیم دارند می توانند روزه نگیرند وبه

واین آب وغذایی است که خداوند به او بخشیده است))(رواه

صــلى اهلل علیه و ســلم ابتدا با چند خرمای رطب (تازه) افطار

ازای هرروز یک مســکین را طعام دهند( .صــحیح ،النســائی

بخاری  -0111مسلم)0055

می کردند واگر خرمای رطب نبود با چند خرمای خشــک و

 -4/010البیهقی  -4/111االءرواء الغلیل )101
اما اگر خوردن عمدی باشــد وشــخص هیچ کدام از حاالت

اگر آن هم نبود چند جرعه آب می نوشــید(.صــحیح ســنن
از نافع رضــی اهلل عنه روایت اســت:یکی از دختران ابن عمر

رخصت شرعی(بیمار -مسافر -کهن سالی و)...را نداشته باشد

رضی اهلل عنه که همسرمردی قریشی بود در زمان حاملگی در

وبدون دلیل شرعی روزه خود را با خوردن وآشامیدن بشکند،

فضیلت مهمانی کردن انسان روزه دار

ماه رمضــان دچارتشــنگی شــد و ابن عمر رضــی اهلل عنه به او

روزه این شـخص باطل اسـت وقضا وکفاره هم ندارد .و باید

از زید بن خالد جهنی رضــی اهلل عنه روایت اســت که رســول

دستور داد تا روزه اش را بشکند وبه ازای هر روز مسکینی را

توبه کند و دیگر مرتکب این عمل نشود.از ابوهریره رضی اهلل

اهلل صـلى اهلل علیه و سـلم فرمودند((:هر کسـی که انسان روزه

طعام دهد.

عنه وعبداهلل بن مسـعود رضـی اهلل عنه روایت شده که فرموده

داری را افطاری دهد ،به اندازه شخص روزه دار اجر وپاداش

(صحیح،رواه الدارقطنی  -1/115االءرواء الغلیل )4/10

اند :اگر کسی روزه ی یک روز از ماه رمضان را بدون عذر و

ابوداوود)1115

می برد ،بدون آنکه از اجر روزه دارچیزی کم شود)).

صفحه89

وانشــاءاهلل اجروپاداش ثابت شــد ».این تنها حدیث صــحیحی

حـکـم آیــه ی

وَعـَلـَى ال ـَّذِیـنَ یـُطِیقُون ـَهُ ف ـِدی ـَةٌ طَع ـَامُ

ازابوهریره رضـی اهلل عنه روایت اسـت که رسول اهلل صلى اهلل

رخصـت شرعی بشکند اگر تمام سال را هم روزه باشد آن را

حدیث دارند چون رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم این حدیث

از نمازهای فرض نماز شــب اســت))(رواه مســلم-0011ابو

جبران نمی کند( .صحیح ،رواه ابن ابی شیبه)1784

را در اوایل فرموده اند واحادیث بعدی این موضوع را روشن

داوود )1011

می کند .ابن عباس رضـی اهلل عنه می فرماید :همانا رسـول اهلل

 -5اکثر روزهای ماه شــعبان :ازعایشــه رضــی اهلل عنه روایت

ودر نصــوص هم دلیلی برقضــای روزه کســی که عمداً روزه

صـلى اهلل علیه و سـلم حجامت می کردند در حالی که ایشان

اسـت که رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم را ندیدم که ماهی را

اش را با خوردن وآشامیدن می شکند وجود ندارد .و ابن حزم

روزه بودند (رواه بخاری  )0111وابو سـعید خدری رضی اهلل

کامل روزه بگیرند مگررمضان وندیدم درهیچکدام ازماهها به

رحمـه اهلل نیز این قول را ترجیح می دهــد(.المحلی 1/081

عنه می فرماید :رسـول اهلل صلى اهلل علیه و سلم اجازه دادند به

اندازه شعبان روزه بگیرند (رواه بخاری-0111مسلم )0051

مسئله )715

حجامت کردن برای شـخص روزه دار(صـحیح  ،مصنف ابن

 -1دوشـنبه وپنج شنبه هر هفته :از اسامه بن زید رضی اهلل عنه

ابی شـیبه(  )51-50/1االءرواء الغلیل  )4/74ودر میان صــحابه

روایت اسـت که رسـول اهلل صـلى اهلل علیه و سلم روزدوشنبه

 -1اسـتفراغ :ازابوهریره رضـی اهلل عنه روایت است که رسول

ابن عباس -ابوسـعید -ابن مسعود -ام سلمه -حسین بن علی-

وپنج شنبه را روزه می گرفتند ومی فرمودند ((:اعمال بندگان

اهلل صـلى اهلل علیه و سـلم فرمودند((:اگراسـتفراغ عمدی باشد

عروة بن زبیروسـعید بن جبیررضی اهلل عنهم حجامت را باعث

دراین دو روز(پیش خدا)عرضــه می شــود))(صــحیح ســنن

روزه اش باطل وباید روزه را قضا کند واگرغیرعمدی وخود

باطل شــدن روزه ندانســته اند -7 .تزریق آمپول ومصــرف

ابوداوود)1018

به خود باشــد روزه اش باطل نشــده وقضــای روزه براوالزم

قطره -8آب دادن به دهان وبینی در وضــو :اگر در این هنگام

 -7سه روز از هرماه(سیزدهم وچهاردهم وپانزدهم ماه قمری):

نیست))

آب بدون اراده ازحلق پایین برود اشــکالی ندارد .از لقی بن

از ابوذر رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلى اهلل علیه

(صحیح سنن ابو داوود -1188صحیح سنن الترمذی )577

صبره رضی اهلل عنه روایت است که رسول اهلل صلى اهلل علیه و

و ســـلم فرمودند(( :ای ابوذرهرگاه ســـه روزاز ماه را روزه

ســلم فرمودند((:در اســتنشــاق(آب به بینی دادن) مبالغه کنید

گرفتی روزهــای ســـیزدهم وچهــاردهم وپــانزدهم را روزه

 -1حیض ونفاس :اگرچه در آخرین لحظات روز باشــد ،به

مگر اینکه روزه باشید))(صحیح سنن ابوداوود )011

بگیر))(صحیح سنن الترمذی -118النسائی -)1171ابن عباس

دلیل اجماع علما.

 -1ســیواک یا مســواک زدن  -01مزه کردن غذا توســ

رضــی اهلل عنه روایت می کند که رســول اهلل صــلى اهلل علیه و

آشــپزبرای نیاز وبدون آنکه از گلویش پایین رود  -00چرب

ســـلم درســـفروغیرآن روزه این ســــه روز را ترک نمی

 -4جماع :اگراز روی فراموشـی باشد روزه باطل نمی شود و

کردن موی سـروپوسـت ،عطر زدن وسـرمه کشـیدن بر چشم

کردند(رواه النسائی)4/018

کفاره ای هم ندارد اما اگرعمداً باشــد روزه را باطل وکفاره

 -01کوتاه کردن موی ســر وگرفتن ناخن  -01خوردن آب

 -8نه روز اول ذی الحجه :رســول اهلل صــلى اهلل علیه و ســلم

آن واجب می شـود که عبارت است از :آزاد کردن برده ای،

دهان به هر صــورتی که باشــد  -04خون دماغ شــدن -05

فرمودند ((:اعمال (خیر) در ده روز اول ذی الحجه بیشــترین

اگر برایش مقدورنبود گرفتن دو ماه پشت سر هم روزه واگر

استفاده از داروی غرغره (با آب نمک و - )....دلیل کلی برای

ثواب را در طول ســال دارد))(رواه بخاری  -)111ازهنیده بن

توانایی هیچ کدام ازاینها را نداشــت باید به شــصــت مســکین

مباح بودن این موارد نبودن دلیل از قرآن وســنت بر تحریم

خالد از همسرش از بعضی همسران رسول اهلل صلى اهلل علیه و

طعام دهد واین کفاره فق برمرد واجب است.

بودن آنها اســـت واگر باعث باطل شـــدن روزه می شـــدند

سـلم روایت شـده که رسـول اهلل صـلى اهلل علیه و سلم نه روز

درنصــوص بیان می شــد وخداوند عزوجل می فرماید
 -5نیت شـکستن روزه :اگر شخص نیت کند که روزه اش را
بشکند اگر چه عمالً این کاررا هم نکند بازهم روزه اش باطل
اســت .به دلیل حدیث(قبول وصــحت اعمال با نیات اســت
وپذیرش وپاداش هرعمل بستگی به نیت آن دارد)
وقول امام شافعی و امام مالک رحمة اهلل علیهم نیزهمین است.
 -1مرتد شــدن:اگر شــخص روزه دار دچار کفر یا یکی از
نواقض اسالم شود روزه اش هم باطل می شود به دلیل این که
انسان کافر ومرتد تمام اعمالش حب وتباه می شود ،مثال اگر
غیر خدا را به فریاد بطلبد و جهل نداشته باشد روزه اش باطل
می شود.
اعمال مباحی که روزه را باطل نمی کند

صفحه 91

افطار نکردن تا سحر  -1حمام کردن :از ابوبکره رضی اهلل عنه
روایت اســت که همانا رســول اهلل صــلى اهلل علیه و ســلم را
درعرج(اســم مکانی اســت) دیدم در حالی که روزه بودند از
شـدت گرما وتشنگی بر سرشان آب می ریختند(صحیح سنن
ابوداوود )1171وعایشــه وام ســلمه رضــی اهلل عنهما روایت
کرده اند که رســول اهلل صــلى اهلل علیه و ســلم درروز(بعد از
فجر) غســـل می کردند و روزه بودند (رواه بخاری -0115
مسلم)0011
 -1احتالم شـدن درروز  -4صبح کردن در حالت جنابت -5
خون دادن برای آزمایش و - 1 ...حجامت :رســول اهلل صــلى
اهلل علیه و ســـلم فرمودند((:روزه شـــخص حجامت کننده
وشخصی که برایش انجام داده باطل است)) (صحیح،الترمذی
 -774ابوداوود  )1117جمهورعلما نظر بر منســوخ شــدن این

وَمَا

ک ـَانَ رَب ـُّکَ نَســـِی ـّاً (مــریــم « )14پــروردگــارت هــرگــز
فراموشـکارنبوده است ».و هیچ فرقی بین انجام مواردی چون
ســیواک دادن – آب به دهان وبینی دادن در وضــو – حمام
کردن و خون دادن و ...در اول روز وآخر روز نیست و کسانی
که قائل به آن هستند دلیلی برای گفته خود ندارند .

(اول)
ذی الــحــجــه را روزه مــی گــرفــت(رواه بــخــاری-0111
مسلم -0017ابوداوود )1411و روز دهم را به علت عید قربان
روزه نبوده اند.
-1یک روز درمیان روزه گرفتن :از ابن عمر رضــی اهلل عنه
روایــت اســــت کــه رســـول اهلل صـــلى اهلل علیــه و ســـلم
فرمودند((محبوب ترین روزه نزد خدا روزه داوود

اســت

روزه سنت

که یک روز در میان روزه می گرفت (رواه بخاری-0010

گرفتن روزه سنت اجر وثواب دارد ونگرفتن آن بدون عذاب

مسلم)0051

و مجازات است وعبارتند از:
 -0شش روز شوال :از ابوایوب انصاری رضی اهلل عنه روایت

روزهایی که روزه گرفتن در آن نهی شده است

اسـت که رسوال اهلل صلى اهلل علیه و سلم فرمودند((:کسی که

-0عید رمضـــان وعید قربان(اســـتناد به احادیث امام بخاری
 -0111مسلم  -1 )0017ایام التشریق :سه روز بعد ازعید قربان
()01-01-00ذی الحجه (استناد به حدیث ابوداوود-1 )1001
روزه گرفتن جمعه به تنهایی :مگراینکه روز قبل یا بعد ازآن
نیز روزه بگیرد(اســـتنــاد بــه احــادیــث امــام بخــاری-0185
مسلم-4 )0044روزه گرفتن شنبه به تنهایی (استناد به احادیث
ترمذی -744صــحیح ســنن ابن ماجه  )0411اگر روز جمعه
وشــنبه مصــادف با یکی ازروزه های ســنت مانند روزعرفه یا
عاشــورا و...بود گرفتن آن به تنهایی اشــکالی ندارد -5.نیمه
دوم شعبان برای کسی که درنیمه اول آن روزه نگرفته :اما اگر
کســی یک یا چند روزی از نیمه اول را روزه بوده می تواند
نیمه دوم هم روزه بگیرد(اسـتناد به احادیث صـحیح سـنن ابن
ماجه  -0111سنن ابو داوود -1 )1141یوم الشک:یعنی روزی
که نمی دانی جزء رمضــان اســت یا شــعبان ودر آن شــک
داری(اســتناد به حدیث صــحیح ابو داوود  -7 .)1141یک یا
دو روز مانده به رمضــان :به اســتقبال رمضــان رفتن (اســتناد به
احادیث بخاری  -0104مسلم )0181این دو روز با یوم الشک
فرق می کند چون میدانی که رمضـــان فرا نرســـیده اســـت
وگرفتن این دو روز هم برای کســی جایز اســت که این دو

ماه رمضـان وبه دنبال آن شـش روزازماه شوال را روزه بگیرد
مانند این اسـت که یک سـال کامل روزه گرفته باشد)) (رواه
مسلم )0014
 -1روزه عرفه برای غیر حاجی :از ابو قتاده رضـــی اهلل عنه
روایت است که از رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم درباره روزه
عرفه ســوال شــد ،ایشــان فرمودند((:روزه عرفه گناهان ســال
گذشته وسال جاری را از بین می برد)) (رواه مسلم)0011
 -1روز نهم محرم(تاسوعا) وروز دهم محرم(عاشورا) :رسول
اهلل صلى اهلل علیه و سلم روزعاشورا را روزه گرفتند و فرمودند
اگر زنده بمانم سال آینده روز نهم را نیز روزه می گیرم(رواه
مسـلم  )0014ودرباره روزه عاشــورا فرمودند(( :گناهان ســال
گذشته را از بین می برد)) (رواه مسلم )0011
 -4روزه ماه محرم :ازابوهریره رضـی اهلل عنه روایت است که
رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم فرمودند((:بهترین وافضل ترین
روزه بعد از ماه رمضان روزه ماه محرم است وبهترین نماز بعد

روزمصــادف با روزهای دوشــنبه یا پنج شــنبه باشــد و او هم
عادت به گرفتن روزه دوشنبه وپبج شنبه داشته باشد یا عادت
به گرفتن روزه یک روز درمیان داشــته باشــد -8 .روزه تمام
سـال :اگرچه در ایام نهی شـده روزه نگیرد(استناد به احادیث
بخاری-0171مسلم)0051
ونهی شده است که زن روزه سنت بگیرد هرگاه شوهرش در
خانه باشد مگر به اجازه او.
(استناد به احادیث بخاری -5011مسلم )0111
روزه گرفتن در ماه رجب در سنت وارد نیست مگر روزهایی
که ســنت هســتند ودرتمام ماهها گرفته می شــوند ابن عباس
وابن عمررضـــی اهلل عنهمـا از گرفتن روزه ماه رجب بجز
روزهایی که روزه گرفتن در آنها سنت است ،نهی کرده اند.
(صحیح،ابن ابی شیبه  - 1/011عبدالرزاق )7854
قضای روزه
قضــای روزه رمضــان برمریض ،مســافر و زنی که در حیض
ونفاس بوده واجب اســت وبهتر اســت شــخص تا آخرشــعبان
آینده روزه اش را قضـا کند .درقضای روزه الزم نیست حتما
پشــت ســر هم گرفته شــود واین قول ابن عباس وابوهریره و
انس بن مالک رضـی اهلل عنهم است(صحیح ،البیهقی-4/158
االءرواءالغلیل)4/15
وهمچنان که قبال ذکر گردید بر پیر مرد و پیرزن ومریض
همیشگی و زن حامله وشیرده قضا الزم نیست وفق فدیه می
دهند -وکســی که تازه ایمان آورده ونیز شــخص مرتدی که
دوباره ایمان می آورد روزه های فوت شــده آنها قضــا ندارد
ونیز شخصی که عمداً روزه نگرفته روزه اش قضا ندارد چون
دلیلی از نصوص بر آن نیست.
کسـی که فوت کرده و قضـای روزه رمضان بر گردنش بوده
برولیش الزم است کفاره آن را بپردازد وقضای روزه آن الزم
نیست اما اگر کسی فوت کرد و روزه نذر برگردنش بود باید
ولیش آن را قضــا کند :از ابن عمر رضــی اهلل عنه به صــورت
مرفوع روایت شده که:
هر کس فوت کرد و قضـای روزه(رمضان) بر گردنش بود به
ازای هرروزمسکینی را طعام دهند(صحیح الترمذی )708

ازابن عباس رضی اهلل عنه روایت است :اگر شخص فوت کرد
وقضـای روزه رمضـان بر گردنش بود روزه اش را قضا نکنید
بلکه به جای آن طعام بدهید واگر روزه نذر برگردنش بود
باید ولیش روزه نذر را قضـا کند(صحیح،ابوداوود-1410ابن
ابی شیبه)1/001
وهمچنین در احادیث امام احمد وابو داوود مشخص شده که
روزه رمضان شخص مرده قضا ندارد بلکه روزه نذر قضا دارد
واین قول امام مالک وابوحنیفه اسـت .شـکستن روزه سنت به
هر دلیلی و با هرکدام ازباطل کننده ها ،نه قضـــا دارد ونه
کفاره.
زکات فطر(سرفطره)

حکمت زکات فطر :از ابن عباس رضـی اهلل عنه روایت اسـت
که رســول اهلل صــلى اهلل علیه و ســلم زکات فطر را به عنوان
پاک کننده روزه دار ازسخنان بیهوده ودشنام  ،به عنوان رزق
وخوراکی برای مسـاکین واجب کرده است پس هر کس آن
را قبل ازنماز عید بدهد به عنوان زکات فطرمحسوب می شود
وهر کس آن را بعد از نمازعید پرداخت کند صدقه ای است
همچون ســایر صــدقات(وبه عنوان زکات فطر محســوب نمی
شود)(صحیح سنن ابن ماجه -0481ابوداوود)0514
مقدار زکات فطر:ابو ســعید خدری رضــی اهلل عنه می فرماید:
ما درزمان رسـول اهلل صـلى اهلل علیه و سلم یک صاع از گندم
یا جو یا خرما یا کشـک یا کشمش را برای هر نفرزکات فطر
می دادیم(رواه بخاری -0515مسلم)185
ودر حدیث دیگری می فرماید :ما یک صــاع ازطعام خود را
در عهد رسـول اهلل صـلى اهلل علیه و سـلم به عنوان زکات فطر
می دادیم (رواه بخاری )0501
پس روشــن می شــود که زکات فطر باید یک صــاع از طعام
باشد وهرصاع برابر با چهار مد است.
و به(1کیلو و411گرم تا1کیلو و511گرم) تعبیر شــده اســت
واین قول علمای مذهب شافعی و بعضی دیگر است.
شـــیخ االســـالم ابن تیمیه رحمه اهلل می فرماید :زکات فطر
پرداخت می شود از قوت بلد(منطقه)مانند برنج وغیره ،اگرچه
شــخص توان پرداخت موارد مذکور در حدیث را هم داشــته
باشـد واین قول اکثر علما واصـح اقوال اسـت ،که همانا اصل
در دادن آن مســاوات وبرابری با فقرا اســت( .الفتاوی الکبری
)4/455
ابن قیم جوزی رحمه اهلل می فرماید :این چند مورد از حبوبات
(گندم -جو -خرما و)...که در احادیث آمده نشانگر آن است
کـه در آن زمـان در مدینه (قوت)غذای غالب مردم همین
چیزها بوده و اگر درجایی یا زمانی دیگر قوت غالب چیز
دیگری باشد باید ازآن بپردازند اگرچه غذایشان غیرازحبوبات
مثل شـیروگوشـت و ماهی باشد واین قول جمهور علما وقول
ارجح اســـت ومقصـــود از پرداخت زکات فطر یکســـانی با
مساکین است ،درطعام روزعید ،یعنی غذای مسکین هم درآن
روز همانند بقیه مردم باشد.
(اعالم الموقعین )01/1
و این ردی است بر عمل کسانی که فق به دادن گندم بسنده
می کنند وخودشــان از بهترین طعام در طول ســال وروز عید
اســتفاده می کنند -و دادن پول به جای طعام به عنوان زکات
فطر مخالفت صریح با نصوص است چون زکات فطر عبادت
اسـت واصــل در عبادت توقیفی بودن اســت وخدا ورســولش
صلى اهلل علیه و سلم حکمت آنرا بهتر می دانند.
امام نووی رحمه اهلل می فرماید :عامه فقها دادن قیمت(پول) به
جای طعام را جایز ندانســته اند ،چون اگردادن پول جایز می
بود خدا و رســـول صـــلى اهلل علیه و ســـلم آن را بیان می

زمان پرداخت زکات فطر :از ابن عمر رضــی اهلل عنه روایت
است :رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم دستور داد تا زکات فطر
قبـل ازخروج مردم برای نمــازعیــد  ،پرداخــت شـــود(رواه
بخاری -0511مسلم)184
ودرسـنت آمده که زکات فطر یک یا دو روز مانده به عید به
کسی که مستحق آن است پرداخت شود (رواه بخاری )0500
زکات فطر به چه کسانی داده می شود :زکات فطر به مساکین
داده می شـود به دلیل فرموده رسـول اهلل صلى اهلل علیه و سلم
((زکات فطر رزق وخوراکی برای مسـاکین اسـت)) (صحیح
سنن ابن ماجه -0481ابو داوود)0514
وآخردعوانا ان الحمداهلل رب العالمین،نسال اهلل ان ینفعنا وینفع
اخواننا المسلمین بهذه الرسالة ،انه سمیع مجیب الدعاء ،وصلی
اهلل وسلم علی محمد وعلی آله واصحابه واتباعه
بإحسان الی یوم الدین
منابع:
 -0مغنی المحتاج – الشیخ محمد الخطیب الشربینی
 -1السلسبیل فی معرفة الدلیل – شیخ صالح بن ابراهیم البلیهی
 -1االدلة الرضیة – محمد صبحی حسن الحالق
 -4الوجیزفی فقه السنة والکتاب العزیز – عبدالعظیم بن بدوی
 -5صحیح فقه السنة – ابو مالک کمال سید سالم
 -1سبل السالم الموصلة الی بلوغ المرام – االمیر الصنعانی
 -7توضــیح االحکام من بلوغ المرام – عبداهلل بن عبدالرحمن
البسام
 -8الموسوعة الفقهیة المیسرة فی فقه الکتاب والسنة المطهرة-
حسین بن عودة العوایشة
 -1تمام المنة فی فقه الکتاب وصـــحیح الســـنة – عادل بن
یوسف العزازی
 -01فقه السنة – سید سابق
 -00الملخص الفقهی – صالح بن فوزان آل فوزان
 -01تیسیر العالم شرح عمدة االحکام – عبداهلل بن عبدالرحمن
البسام

گردآورنده :عبداهلل توحیدی
سایت نوار اسالم

IslamTape.Com
روش پیامبر صــلی اهلل علیه و ســلم در
رمضان
امام ابن قیم رحمه اهلل میگویند :رســول خدا صــلی اهلل علیه و
سلم بهترین روش و کاملترین نمونه استفاده از فرصت طالئی
رمضـــان بود .ایشـــان به بهترین صـــورت وبا آســـانترین و
دلچســب ترین روش بیشــترین فایده های ایمانی را از این ماه
مبارک میبردند.
روزه ماه مبارک رمضــان در دومین ســال هجرت پیامبر اکرم
صـلی اهلل علیه و سـلم به مدینه بر مسلمانان فرض شد .و پیامبر
خدا صــلی اهلل علیه و ســلم در ســال یازدهم هجری چشــم از
جهانی فانی بربستند .ایشان  1رمضان را در زندگی پرفروغشان
روزه گرفتند.
در ابتدا روزه بصـــورت اختیاری فرض شـــده بود .هر کس
میخواست روزه میگرفت و هر کس نمیخواست بجای آن
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از عمرة رضــی اهلل عنه روایت اســت که :مادرش فوت کرد و
روزه ی رمضان بر گردنش بود واز عایشه رضی اهلل عنه سوال
کرد که آیا روزه مادرش را قضــا کند؟ عائشــه رضــی اهلل عنه
گفت :نه ،الزم نیست ،بلکه برای هر روز مسکینی را طعام بده.
(صـــحیح،طحاوی فی مشـــکل اآلثار -1/041ابن حزم فی
المحلی)4/7

حکم زکات فطر :زکات فطر بر هر مسلمانی(که بیش ازقوت
یک شــبانه روز خود و خانواده اش را داشــته باشــد) واجب
است(رواه بخاری -0511مسلم )184ورسول اهلل صلى اهلل علیه
و ســلم به دادن زکات فطر از کوچک وبزرگ وآزاد وبرده
وکسـانی که نفقه آنها بر عهده شـما است امر فرموده(صحیح
،دارالقطنی -111بیهقی -4/010االءرواءالغلیل)815

فرمودند(شــرح امام نووی بر صــحیح مســلم) واین قول امام
شافعی وامام احمد و امام مالک رحمه اهلل علیهم است.

بینوائی را غذا می داد .ســپس اختیار برداشــته شــد و روزه بر
همگان واجب قرار داده شد.
تنها به خانمها و پیرمردان این فرصت داده شد ،که در صورت
ناتوان بودن از روزه گرفتن ،بجای هر روز روزه یک بینوا و یا
مستمندی را غذا دهند.
و همچنین به بیماران و مســافرها این رخصــت داده شــد ،که
روزه نگیرند ،و پس از شــفا یافتن ،و اســتقرار یافتن به تعداد
روزهایی که افطار کرده ،و روزه نگرفتهاند روزه بگیرند.
و همچنین زنان حامله و یا شــیر دهی که روزه گرفتن برای
آنها مضــر اســت ،روزه نمی گیرند و پس از رفع خطر قض ـاء
روزهایی که روزه خوردهاند را بجای میآورند.
و در حالتی که خطر متوجه صـحت خود آنها نباشد ،و تنها از
اینکه مبادا خطری متوجه فرزندشــان شــود روزه نمی گیرند،
همراه با بجای آوردن قضاء روزه ،می بایستی بجای هر روزی
نیز یک فقیری را غذا دهند .چونکه ترک روزه از بابت خطر
بیمـاری نبوده ،تنها برای مراعات صـــحت چون افطار آدم
صحتمند در اول اسالم میباشد.

صفحه 92

سعی بسیار در بجای آوردن انواع عبادتها
از روش عبادت پیامبر اکرم صــلی اهلل علیه و ســلم این بود که
در ماه رمضــان بســیار میکوشــید تا از هر نوع عبادت در حد
امکان بجای آورد .حضرت جبرئیل ــــ علیه السالم ــــ نیز در
رمضان خدمت آن حضرت میآمد و با ایشان قرآن میخواند.
پیامبر خدا صــلی اهلل علیه و ســلم همیشــه از همه ی انســانها
ســخاوتمندتر و بخشــنده تر بود ،و در رمضــان بیش از پیش
سـخاوت مینمود ،و وقتی با جبرئیل مالقات مینمود از نسیم
وزان نیز با ســخاوتتر و بخشــندهتر میشــد .آن حضــرت در
رمضــان بیش از همیشــه صــدقه و خیرات میداد ،و به همگان
نیکی می کرد و قرآن تالوت می نمود ،و نماز بجای می آورد
و همواره مشـغول ذکر و عبادت خداوند بود ،و در مسـجد به
اعتکاف مینشست.
ماه رمضــان را بکلی به عبادت مشــغول بود ،و آنچنان که در
ماه مبارک رمضـــان به طاعت و عبادت و بندگی خداوند
می پرداخت در هیچ ماه دیگری از ســـال چنین نمی کرد .تا
جائیکه برای ضـایع نشدن لحظهای از شب و روزش چند روز
متوالی را بدون اینکه افطار کند روزه می گرفت تا فرصــت
بیشتری برای عبادت داشته باشد.
البته صـحابه و یارانش را از روزهی متواصل منع میکرد .آنها
می گفتند :شــما بطور متواصــل روزه می گیرید ،و چند روز
متوالی افطار نمی کنید ،ما نیز میخواهیم چون شما باشیم .آن
حضــرت به آنها می فرمودند« :من چون شــما نیســتم ،من نزد
پروردگـارم می بـاشـــم و او مرا غـذا می دهــد و ســـیراب
میکند»)]0[(.
و از روی رحمت و شفقت پیروان و امتش را از استمرار روزه
منع مینمودند .و به کسانی که بسیار اصرار دارند اجازه دادند
افطارشان را تا وقت سحر بتأخیر اندازند.
در صحیح بخاری از ابو سعید خدری آمده است که ایشان از
پیامبر خدا صــلی اهلل علیه و ســلم شــنیدند که آن حضــرت
میفرمودند« :روزهیتان را با روزه روز دیگر وصل نکنید .حاال
اگر کسـی از شـما خواسـت روزهاش را اسـتمرار دهد ،تنها تا
وقـت ســـحر ادامـه دهد» .این می تواند نوعی اســـتمرار و
بهمپیوسـتن روزهها و آسـانترین روش برای روزهدار باشد .و
در حقیقت آن شــام روزه دار اســت که آنرا با کمی تأخیر در
وقت سحر میل میفرماید .و روزه دار در شبانهروز یک وعده
غذا دارد ،حاال اگر آنرا در ســحر میل بفرماید چون کســی
است که شامش را بجای اول شب در آخر شب میل میکند.
روش پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم در هالل اول ماه

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم روزهی ماه مبارک را پس از
دیدن هالل اول ماه ،و یا گواهی دادن یک شــاهد که ماه را
دیده ،شــروع میکرد .باری روزهی ماه مبارک را با اعتماد به
گواهی ابن عمر ،و یک بار دیگر با گواهی یک صــحرانشــین
شروع کرد .و از آنها قسم نخواست .فق به اطالع رسانی آنها
اعتماد نمود ،اگر چه این خبر رســانی گواهی و شــهادتی از
ســوی آنها بود ،پیامبر از آنها نخواســت که ســوگند بخورند.
واگر هالل اول ماه را نمی دید و کســی گواهی نمی داد که
هالل را دیده ،آن حضـــرت ســـی روز ماه شـــعبان را کامل
مینمود ،و سپس روزهی رمضان را شروع میکرد.
و اگر چنانچه آسمان ابری میبود ،و امکان دیدن ماه نمیبود،
سیروز شعبان را کامل مینمود ،سپس روزه رمضان را شروع
میکرد.
آن حضـــرت نه روز ابری را روزه می گرفت ،و نه به روزه
گرفتن آن دســتور میداد ،بلکه دســتور داد در صــورت ابری
بودن آسـمان شـعبان را سی روزه حساب کنند ،سپس رمضان
را شروع کنند .و این با این فرموده پیامبر خدا صلی اهلل علیه و
ســلم که« :اگر چنانچه آســمان ابری شــد حســابش را بجای
آورید» )]1[(.هیچگونه تضــادی ندارد .چرا که؛ قدر بمعنی:
حسـاب اندازه گرفته شـده اســت ،یعنی اینکه اگر چنانچه هوا
ابری بود ماه شعبان را کامل ـ سی روز ـ حساب کنید .آنگونه
کـه در حدیث ثابت دیگری که امام بخاری روایت نموده
آمده اسـت« :ماه شعبان را کامل کنید» )]1[(.و ماه؛ سی روزه
کامل میشود.
روششان در پایان دادن ماه
همانطور که اشاره شد آن حضرت مسلمانان را با گواهی یک
فرد مســلمان به روزه امر می کرد .ولی در پایان دادن به ماه
مبارک رمضان دو گواه را به شهادت میطلبید.
اگر چنانچه گواهان یا دو شـاهد با تأخیر میرسیدند ،یعنی در
روز اول عید و بعد از وقت نماز عید ،گواهیشان را میپذیرفت
و به مسـلمانان دستور میداد افطار کنند ،و در فردای آن روز
نماز عید را در وقتش بجای میآورد.
امام ابن قیم رحمه اهلل آوردهاند :آن حضـرت صلی اهلل علیه و
ســلم در اول وقت افطار می کردند و مســلمانان را تشــویق
می نمودند تا در وقت افطار عجله کنند ،و ســـحر نیز میل
می فرمودند و مؤمنان را به ســحر خوردن و تأخیر دادن آن تا
آخر وقت تشویق میکردند.
از کمال شـفقت و مهربانیشان بر پیروانشان این بود که آنها را
تشـــویق می کردند با خرما افطار کنند ،و اگر خرمایی در
دسترس نبود با آب.
چرا که معده ی خالی چیز شــیرین را بهتر قبول میکند ،و آن
برای ســالمتی بســیار مفیدتر اســت ،بخصــوص برای چشــم و
قدرت بینائی بسیار مفید است.
و اما آب :جگر بر اثر روزه کمی خشـک میشـود ،و وقتی با
آب تر میگردد ،بهتر میتواند پس از آن از غذا استفاده ببرد.
برای همین برای تشـنهی گرســنه بهتر اسـت قبل از میل کردن
غذا کمی آب بنوشد ،و بعد از آن غذا بخورد.
اینها همه بجانب آن فوائد و خاصــیتهایی که خرما و آب در
پاک نمودن قلب دارند .البته اینها را جز اهل دل و عرفان
درک نمیکنند.
با پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم در افطارشان
ــــ آن حضــرت صــلی اهلل علیه و ســلم قبل از نماز افطار میل
میفرمودند.
ـ افطار آن حضرت صلی اهلل علیه و سلم چند دانه رطب بود ـ
البته اگر مییافتند ــــ و اگر رطبی نمیبود چند دانه خرما میل

می فرمودند .و اگر چیزی از آن نمی یافت ،با مقداری آب
افطار میکردند.
ــــ از ایشان آوردهاند که چون افطار مینمودند ،می فرمودند:
«ذَهـَبَ الظَّمـَأُ ,وَابتَلـَّتِ العُروقُ ،وَثَبـَتَ الـْأجرُ إِنْ شـــَاءَ اهللُ
تَعَالى»([.)]4
(تشـنگی رفت ،رودهها تر شـد ،و به خواسـت خداوند پاداش
نوشته شد).
و از ایشان آوردهاند که میفرمودند« :برای روزهدار در هنگام
افطار کردنش دعائی است که رد نمیشود»)]5[(.
و از ایشــان ثابت اســت که می فرمودند« :اگر شــب از آنس ـو
بیاید ،و روز از این سو برود ،روزه دار افطار کرده است»)]1[(.
در شــرح فرمودهی ایشــان گفتهاند که؛ اگر چه روزه دار نیت
نکرده باشــد ،در حقیقت با وارد شــدن وقت افطار ،انگار که
افطار کرده است .همانگونه که با طلوع خورشید ما وارد صبح
میشویم و با غروب آن وارد شب.
آداب روزه دار..
پیامبر خدا صـلی اهلل علیه و سـلم روزهدار را از دشنام دادن ،و
بدگویی ،و دعوا و مرافه براه انداختن بشدت برحذر داشته ،و
حتی از اینکه جواب دشنام و ناسزا را بدهد منع کرده ،و به او
دســتور داده تا در مقابل بد زبانها و کســانی که به او توهین
میکنند و ناسزایش میگویند تنها ـ و با کمال افتخار ـ بگوید:
من روزه دارم)]7[(.
برخی گفتهاند :با زبان بگوید.
برخی گفتهاند :به خودش یادآوری کند ،و در دلش بگوید تا
دچار غرور و خودپسندی نگردد.
برخی گفته اند :اگر روزه اش فرض بود؛ با زبان بگوید ،چرا
که میدان خودستائی نیست .و اگر روزهاش نفلی بود در دلش
بخودش بگوید تا دچار ریا و خودنمایی نگردد.
سنت پیامبر در سفرهای رمضان
پیامبر اکرم صـلی اهلل علیه و سـلم بارها در ماه مبارک رمضان
به ســفر رفتهاند ،احیانا روزه گرفته و احیانا روزه نگرفتهاند ،و
یارانش را نه به روزه گرفتن وادار کرده و نه از روزه خوردن
بازداشته است.
و در جنگها وقتی به دشــمن نزدیک میشـدند به آنها دسـتور
میداد روزهیشان را بخورند تا در جنگ با دشمن نیرومندتر و
قویتر باشند.
اما اگر در سـفر جنگی و یا ستیزی نمی بود آن حضرت صلی
اهلل علیه و سلم میفرمودند که افطار نمودن رخصتی است .هر
کس خواســت آنرا اختیار کند ،و هر کس خواســت روزه
بگیرد هیچ اشکالی ندارد.
برخی از باشـــکوهترین نبردهای بین حق و باطل در این ماه
مبارک بوقوع پیوســته اســت ،چون؛ غزوه ی بدر و غزوه فتح
مکه.
و آن حضـرت در همه ی این سـفرها هرگز طول مسافت سفر
را برای روزه خوردن مســافر معین نکرده اســت ،و هیچ حکم
ثابتی در این زمینه از آن حضرت روایت نشده است.
صـحابه و یاران آن حضرت نیز وقتی تصمیم سفر میگرفتند،
بدون در نظر گرفتن بیرون رفتن از محوطه ی خانه های شــهر
روزه یشــان را می خورده اند ،و می گفتند که این راه و روش
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم بوده است.
عبید فرزند جبر میگوید :با ابوبصــره غفاری از یاران رســول
خدا صـلی اهلل علیه و سـلم در ماه رمضـان با کشتیای از شهر
فسطاط به قصد سفر حرکت کردیم ،قبل از اینکه از خانههای
شـهر دور شویم ،گفت تا سفره را پهن کردند .و به من گفت:
بفرما .گفتم :آیا خانههای شــهر را نمی بینی؟ ایش ـان با تعجب

پرسیدند :آیا مخالفت سنت و روش رسول خدا صلی اهلل علیه
و سلم میکنی؟([)]8
محمـد بن کعـب می گویـد :خدمت انس بن مالک؛ یار و
خدمتگذار رسـول اکرم صـلی اهلل علیه و سـلم در ماه رمضان
رســیدم ،ایشــان لباس ســفر پوشــیده آماده ســفر بودند ،و
چهارپایانش را آماده حرکت کرده بود .درخواســت غذائی
کرد و شروع کرد به خوردن.
من از ایشان پرسیدم :آیا این از سنت پیامبر خدا صلی اهلل علیه
و سـلم اسـت؟! ایشان فرمودند :بله ،این سنت رسول اهلل صلی
اهلل علیه و سلم است .سپس سوار شده حرکت کردند)]1[(.
این روایات بطور واضــح ،روشــن میســازد کســی که در ماه
مبارک رمضــان قصــد ســفر می کند ،می تواند روزه اش را
بخورد.
بارها اتفاق میافتاد که وقت فجر میرسید در حالیکه ایشان از
همبسـتری با همسـرشان در حالت جنابت بودند ،بعد از فجر ـ
یعنی بعد از اذان ـ غسل میگرفتند و روزه میگرفتند.
و همسرانشان را در روزهای رمضان با زبان روزه میبوسیدند،
و میگفتند :آنگونه که مضـمضـمه کردن ــــ شستن دهان در
وقت وضـو ــــ روزه را باطل نمیکند بوســه نیز روزه را باطل
نمیکند)]01[(.
دستور پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم برای کسی که از روی
فراموشی چیزی بخورد یا بنوشد
و از دســتورات آن حضــرت صــلی اهلل علیه و ســلم اســت :بر
کسی که از روی فراموشی چیزی بخورد یا بنوشد قضاء روزه
الزم نیســـت ،و در حقیقت او در مهمانی خداوند بوده ،و
خداوند او را غذا داده و آب نوشانیده ،و این خورد و نوش به
او نسبت داده نمیشود.
و تنها در صــورت تصــرفی که از خود انســان انجام می گیرد
روزه اش باطل می شــود .و خوردن و نوشــیدن در فراموشــی
چون خورد و نوش در خواب اســت ،و کســی که در خواب
اسـت و یا آدمی که در فراموشی است ،مسئولیت تصرفاتشان
را ندارند.

اعتکاف پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

زیرنویسها:
([ )]0به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری.
([« )]1فَإِنْ غُمئ عَلَیکُم فَاقْدُرُوا لَهُ» [به روایت امام بخاری و امام
مسلم نیشابوری].
([« )]1فَأَکْمِلُوا عِدئةَ شَعبَانَ» [به روایت امام بخاری].
([[ )]4به روایت امام ابوداود سیستانی].
([« )]5إِنَّ لِلصئائِم عِنْدَ فِطْرِه دَعوةً مَا تُرَدُّ» [به روایت ابن ماجه].
([« )]1إِذَا أَقْبـَل اللَّیـلُ مِنْ هَاهُنَا ،وَأَدبَرَ مِنْ هَاهُنَا ,فَقَد أَفْطَرَ
الصئائِمُ» [به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری].

درســهایی از مدرســه رســول اهلل صــلی اهلل علیه و ســلم ،بقلم:
دکتر عادل بن علی الشدی (استاد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه
ملک سعود) ،ترجمه و نگارش :دکتر نور محمد جمعه (استاد
ادبیات عرب دانشگاه بین المللی اسالمی ـ اسالم آباد)
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آنچه روزه را باطل میکند
از آن حضـرت ثابت اسـت که؛ خوردن ،و نوشیدن )]00[(،و
اســتفراغ و حجامه (خارج کردن خون فاســد از جســم) باعث
باطل شدن روزهی روزهدار میشود.
وبه حکم قرآن جماع (همبســتری با همســر) نیز روزه را چون
خوردن و نوشیدن باطل میکند .و در مورد سرمه بچشم زدن
هنگام روزه هیچ حکم ثابتی از پیامبر خدا صــلی اهلل علیه و
ســلم روایت نشــده .و از ایشــان ثابت شــده که با دهان روزه
مسواک میزدهاند.
ــــ و امام احمد آورده اسـت که آن حضرت صلی اهلل علیه و
سلم در حالیکه روزه داشتند آب روی سرشان میریختند.
ـــ و با دهان روزه مضمضه و استنشاق (شستن دهان و بینی در
هنگام وضــوء و غســل) می کردند ،البته روزه دار را از زیاده
روی در استنشاق منع میکردند( .تا مبادا آب از راه بینی وارد
حلق شود).
ـ امام احمد میگوید :هیچ روایت درستی در دست نیست که
نشــان دهد پیامبر خدا صــلی اهلل علیه و ســلم با دهان روزه
حجامه میکردهاند( .خارج کردن خون فاسد از جسم)
ـــــ همچنین هیچ روایت درســتی نیســت که نشــان دهد آن
حضـرت صـلی اهلل علیه و سلم از مسواک زدن در اول روز یا
آخر آن منع کرده باشد.

رسول اکرم صلی اهلل علیه و سلم همیشه تا آخر عمر مبارکشان
ده روز آخر رمضـان را در مسجد به اعتکاف مینشستند ،تنها
یک بار اتفاق افتاد که اعتکافشــان در رمضــان ترک شـد ،که
بجای آن در ماه شوال به اعتکاف نشستند.
و یکبار نیز برای رســـیدن به پاداش شـــب قدر ده روز اول
رمضـان را به اعتکاف نشــســتند ،ســپس ده روز وسـ آنرا ،و
ســپس ده روز آخر را ،آنگاه دریافتند که شــب قدر یکی از
شــبهای دهه ی آخر رمضــان اســت ،از آنروز تا روزی که به
خداوند پیوست همیشه ده روز آخر ماه مبارک را به اعتکاف
مینشستند.
ـ دستور میدادند با پارچه گوشهای از مسجد را خیمه زنند ،تا
در آن دور از مردم با خدایش به راز و نیاز پردازد.
ــــ و روزی که میخواســت به اعتکاف بنشــیند ،نماز فجر را
میخواند و داخل خیمهی اعتکافشان میشد.
ــــ ایشان هر ساله ده روز به اعتکاف مینشستند ،و در سالیکه
وفات کردند بیست روز به اعتکاف نشستند.
ـــ جبریل هر سال یک بار قرآن را بر پیامبر خدا صلی اهلل علیه
و سلم عرضه میکرد ،تنها در سالیکه پیامبر خدا صلی اهلل علیه
و سلم وفات نمودند دو بار قرآن را با پیامبر خدا خواندند.
ــــ وقتی میخواست به اعتکاف بنشیند تنها داخل خیمه خود
میشد.
ـــ در حال اعتکاف مگر برای احتیاجات ضروری یک فرد به
خانهاش نمیرفت.
ــ ـ و احیانا تنها سرشان را از مسجد به داخل خانهی همسرشان
عائشــه (که کنار مســجد بود) دراز می کردند ،و ایشــان در
حالیکه عادت ماهانه داشـتند سـر آن حضـرت را میشستند و
شانه میزدند.
ــــ احیانا برخی از همســرانشــان شــبانه در اعتکاف بدیدن آن
حضرت میآمدند ،و وقتی میخواستند برگردند ،آن حضرت
آنها را تا خانههایشان بدرقه میکردند.
ـــــ با هیچ یک از همســرانش در حال اعتکاف همبســتری
نکردهاند و نه کسی از آنها را بوسیدهاند.
ــــ وقتی به اعتکاف می نشـسـتند ،رخت خوابشان را در جای
اعتکافشان پهن میکردند.
ـــ و اگر در اعتکاف میبود و برای ضرورتی از مسجد خارج
میشـد ،و در راه خبر بیماری را میشـنید ،برای بیمارپرسی و
عیادت راهش را تغیر نمیداد.
ـــ باری پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم در خیمهای ترکی که
بر درش حصــیری آویزان کرده بود به اعتکاف نشــســتند .با
گوشــهنشــینی و دوری از مردم میخواســتند روح اعتکاف و
اهداف آنرا دریابند .در حقیقت اعتکاف پیامبر خدا صــلی اهلل
علیه و ســـلم با آنچه بســـیاری از نادانان انجام می دهند که
اعتکافشان جای دید و بازدید ،و گفت و شنود ،و بخور و ببر
است بکلی متفاوت است .این گونه اعتکافها چیزی است غیر
از اعتکاف آن مقام واالی رسالت صلی اهلل علیه و سلم .
خداوند همه ی مؤمنان را توفیق دهد تا به نحو احســـن از
دسـتورات و فرامین و سنت آن حضرت صلی اهلل علیه و سلم
پیروی کنند.

([« )]7إِنِّی صـــَائِم» [بـه روایـت امام بخاری و امام مســـلم
نیشابوری].
([[ )]8به روایت امام احمد و ابو داود سیستانی].
([[ )]1امام ترمذی این حدیث را حسن شمرده است].
([ )]01البته شـاید اشـاره به این نقطه الزم باشد که فقهاء بوسه
را برای کسـانی که خودشان را نمیتوانند کنترل کنند ناپسند
و مکروه شمردهاند!
([ )]00و آنچه در حکم خورد و نوش است .چون؛ آمپولهای
خوراکی یا مقوی.

شناخت صــــحــــــــابه
کـــرام
شـــاخ

هـای ســیـاســـت خـارجی

ابوب ر(رض)
دکتر علی صالبی  /مترجم  :محمد ابراهیم کیانی
در دوران خالفت ابوبکر صـــدیق(رض) مهمترین اهداف و
شــاخصهای ســیاســتگزاری خارجی حکومت اســالمی به
شرح زیر تبیین شد:
0ـ ارائهی نمایی باشکوه و قدرتمند از اسالم به سایر ملتها
استراتژی ابوبکر(رض) در تحقق این هدف ،به روشهای زیر
به اجرا درآمد:
الف) خبر پیروزی مســلمانان ،در رویارویی با جریان ارتداد و
آشـــوب فتنهگران که به فروکش کردن آتش فتنه و تثبیت
پایههای حکومت اســـالمی انجامید ،به حکومتهای مجاور
خالفت اســالمی رســید .تحوالت قلمرو اســالمی در آن زمان
زیر نگـاه دو قـدرت ایران و روم بود و چون خبر پیروزی
مسـلمانان در این جریان به ایران و روم رسید ،دانستند که این
قدرت جدید ،دســیســهها و چالشها را به راحتی پشــت ســر
میگذارد و همین ،جلوهی قدرتمند و باشـکوهی از اسـالم به
نمایش گذاشت.
ب) لشــکر اســامه :گســیل لشــکر اســامه نقش مهمی در ایجاد
وحشـت در دل دشـمنان اسالم و ارائهی تصویری قدرتمند از
اسـالم داشـت و طوری شـده بود که بازگشـت پیروزمندانهی
لشکر اسالم به مدینه ،رومیها را به سؤال و شگفت واداشته و
آنان را به قدری در هراس انداخته بود که هرقل را بر آن
داشــت تا دهها هزار از نیروهایش را در مرزها مســتقر کند .با
انتشــار این خبر و رســیدن آن به ایرانیها ،هیبت و شــوکت
اســالم و مســلمانان ،بیش از هر زمانی در این قدرتها رخنه
کرد]0[.
1ـ پیگیری فرمان رسولخداص دربارهی جهاد
ابوبکر صـــدیق(رض) برای تأمین دعوت و رســـاندن آن به
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مردم ،راه جهاد را ادامه داد و برای گســـترش دعوت حق،
عموم مســلمانان را به جهاد و خروج در راه خدا فراخواند تا
طاغوتیانی را که دعوت رسولخدا ص را رد کرده و نور حق
را از ملـتهـایشـــان دریغ نموده بودنـد ،نـابود کند .عموم
مسـلمانان نیز فراخوان ابوبکر صـدیق(رض) را لبیک گفتند تا
زیر پرچم جنگاوران مجاهدی چون خالد ،ابوعبیده ،عمرو،
شـــرحبیل رضـــی اله عنهم اجمعین انجام وظیفه نمایند .این
فرماندهان از سوی خلیفهی باتجربه و کارآزمودهای منصوب
شده بودند که دانش نظامی شگفتانگیزی داشت؛ دانشی که
در شــرای بحرانی و چالشهای فراروی مردمش ،به دســت
آورده و او را در گزینش بهترین فرماندهان لشــکری به نحو
احسـن یاری داده بود .ابوبکر صدیق(رض) عالوه بر گزینش
درست فرماندهان ،همواره آنان را راهنمایی میکرد و همین،

باعث شــد تا شــام و عراق در کوتاهترین زمان ممکن و در
حداقل تلفات و سختیها فتح شوند]1[.

هدف مسلمانان از جهاد برونمرزی و فتح سرزمینها ،نابودی
ســرکشــان و در پی آن گشــایش درها به ســوی ملتها بود تا

1ـ عدالتگستری و مهرورزی درمیان مردم مناطق فتحشده

کابوس سـتم را از بین ببرند و شـرافت و انسانیت راستین را به

سـیاسـت خارجی ابوبکر صدیق(رض) مبتنی بر عدلگستری،

مردم هدیه کنند؛ نور اسالم را ببینند و آزادانه تصمیم بگیرند.

برقراری امنیت و ایجاد اطمینان و آرامش خاطر برای تودهی

آری! مسلمانان ،کسی را به پذیرش اسالم ،مجبور نکردند و تا

مردمـان مناطق فتح شـــده بود تا بتوانند بهوضـــوح تفاوت

زمانی که با آنها عهدشکنی نشد ،بر پیمان خود به ترتیب زیر

حکومت حق و حکومت باطل را دریابند و در پی آن چنین

پایبند ماندند:

نپندارند که حکومت ســتمپیشــهای نابود شــده تا حکومت

الف) پرداخت جزیه از ســـوی کســـانی که اســـالم را قبول

ســـتمگر دیگری و یا ظالمتر از آن ،روی کار بیاید .ابوبکر

نکردند.

صدیق(رض) به فرماندهانش سفارش نمود که رفتار عادالنه و

ب) عدم بهکارگیری و اســتخدام غیرمســلمانان در کارهای

محبتآمیزی با مردم داشــته باشــند؛ چراکه شــکســتخورده،

کلیدی از قبیل فعالیتهای لشکری و نظامی.

بیش از هر کس دیگری نیـازمند مهر و عطوفت اســـت تا

ج) اخذ پیمان از غیرمسلمانان قلمرو حکومت اسالمی مبنی بر

انگیزههای جنگ و شورش ،از او برداشته شود .مسلمانان فاتح

اینکه از فعالیتهای ضد اسالمی بپرهیزند.

نیز این رویه را با مردم مناطق فتح شـــده در پیش گرفتند و

د) در صــورتی که هر غیرمســلمانی ،خواســته باشــد دینش را

توجه ویژهای به سازندگی و عمران نمودند .تودهی ملتها ،با

تغییر دهد ،تنها باید مسلمان شود.

برپایی ترازوی عدل ،منش نوینی از انسانیت راستین دیدند که
باعث انتشار نور اسالم و شکار دلها شد و بدینسان همه ،در

با توجه به اینکه به زور و اجبار نمیتوان عقیدهای را بر کسی

برابر اسـالم گردن نهادند .سـپاهیان فارس و روم ،به هر جا که

تحمیل کرد ،اسـالم و حکومت اسالمی ،برای غیرمسلمانان از

قدم میگذاشـتند ،خرابی به راه میانداختند و با هتک حرمت

طریق شــرح عملی و تئوری بهگونهای تبیین شــد که به میل

و تجاوزگری ،آنچنان وحشـــت و هراس شـــدیدی ایجاد

خود این دین را بپذیرند و مسلمان شوند]4[.

میکردند که خاطرهی تلخش ،ســینه به ســینه و نســل به نســل
میگشــت .اما ورود ســپاهیان اســالم به قلمرو فارس و روم،

منبع  :کتاب ( ابوکر صدیق )

جلوهی زیبایی از عدالت و مهرورزی را نمایان کرد و جایگاه

مولف  :دکتر محمد علی صالبی

انســـانی آحـاد ملـت هـا را که در اثر ظلم و خفقان حکام
سـتمپیشهی فارس و روم ،به نابودی کشیده شده بود ،به آنان

پاورقی:

باز گردانید .ابوبکر صـــدیق(رض) به این اســـتراتژی ،توجه

[ -]0تاریخ الدعوة الی االسالم ،ص151و111

ویژه ای داشـــت و همواره بـه رفع اشـــتبـاهـات و کجی ها

[ -]1تاریخ الدعوة إلی اإلسالم ،ص111

می پرداخت .بیهقی رحمه اهلل می گوید :عجم ها ،پس از هر

[ -]1تاریخ الخلفاء از سیوطی ،ص011

پیروزی ،به غارتگری پرداخته و هر طور که میخواســتند با

[ -]4تاریخ الدعوة إلی اإلسالم ،ص111

بزرگـان و ســـرآمدان حریف شـــکســـت خورده ،برخورد
میکردند و سـرِ کشــتههای دشــمن را جهت افتخار و بهنشــان
پیروزی ،برای شـاهانشـان میفرسـتادند .مسلمانان در جنگ با
رومیان ،به قصــد مقابله بهمثل ،همین رویه را در پیش گرفتند

نگاهی به زندگانی فرمانده شـ ستناپذیر
[بخش دوم و پایانی]

که از آن جمله میتوان به کار عمرو بن عاص و شــرحبیل بن
حسنه اشاره کرد که سر یکی از فرماندهان رومی به نام بنان را

عملیات نظامی خالد بن ولید در فتح عراق

بـا عقبـه بن عـامر(رض) بـه مـدینـه فرســـتـادند .اما ابوبکر

پس از آن که پرده از پیروزی آشـــکار در محو و نابودی

صـــدیق(رض) این کارشـــان را نکوهش کرد .عقبه(رض)

مرتدین برداشـته شد ،ابوبکر رضی اهلل عنه به خطر بزرگی که

عرض کرد« :ای خلیفهی رســولخدا! دشــمن ،با ما همین کار

در شـرق جزیرهی عرب قرار داشت و اسباب نگرانی و اذیت

را میکند ».ابوبکر صدیق(رض) فرمود« :آیا میخواهید روش

بود ،نگاهی افکند ،لذا به خالد بن ولید بخشــنامه و دســتور

فارس و روم را در پیش بگیرید؟! پس از این ،هیچ ســری را

العمل فرسـتاد تا با لشـکرش به سـمت عراق حرکت کند و او

برایم نفرستید و به نامه و گزارش کارتان بسنده کنید]1[».

نیز به همراه لشــکرش به جایی که خلیفه دســتور داده بود،
رهســپار شــد و در حالی که کارش را در آن جا آغاز نموده

4ـ برداشتن هرگونه زور و اجبار از مردم

بود ،به همهی فرمانروایان کسـرى و نمایندگانشان در عراق

یکی از شــــاخص ترین ســـیــاســــت هــای خــارجی ابوبکر

نوشت:

صــدیق(رض) برداشــتن زور و اجبار از مردم مناطق فتحشــده
بود و هیچ کســی را به پذیرش اســالم مجبور نمیکرد؛ این

«بسم اهلل الرحمن الرحیم

رویه اش ،برخاســـته از فرموده ی الهی بود که :أَفَأَنتَ تُکْرِهُ

از طرف خالد بن ولید به حکمران ایران.

النَّاسَ حَتَّى یَکُونُواْ مُؤْمِنِینَ (یونس)11:

سالم باد بر کسی که از هدایت پیروی نماید ،اما بعد:
ســـپاس خدای راســـت که خدمتگذاران شـــما را پراکنده

یعنی« :آیا تو میخواهی مردم را مجبور کنی به اینکه ایمان

ساخت و فرمانرواییتان را باز گرفت و مکر و نیرنگ شما را

بیاورند؟!»

سـسـت گردانید و کسی که نماز ما بگزارد وبه قبلهی ما روی

آورد و ذبیحهی ما را بخورد،او مسلمان است و از حقوقی که

چشــمگیری ارتشــش را ســازمان داد و صــفوفشــان را منظم

ما برخورداریم،او نیز برخوردار خواهد بود .هر چه برای ما

نمود ،در میانشــان به ســخنرانی پرداخت و پس از حمد و

آری! حکمرانان روم و فرماندهان لشـــکر آنان از این همه

نارواست ،بر او نیز به همین گونه نارواست.

ثنای خداوند،گفت :همانا امروز روزی از روزهای خدا است،

جرأت و شـجاعت مات و مبهوت و شـگفتزده شدند و این

که در آن تفاخر و گناه و بیدادگری ســزاوار نیســت ،پیکار

مسأله جرجه که یکی از فرماندهان بود را واداشت تا در یکی

هر زمان که این نامهام به دســـتتان رســـید،چیزی را به گرو

خود را خالص بگردانید و کار خویش را ویژهی خدا گردانید

از فواصــل اســتراحت ،میان دو نبرد ،خالد بن ولید را برای

بفرســـتید و عهد و ذمه را از من بپذیرید و پرداخت کنید و

و بیایید فرماندهی را در میان خود قســمت کنیم و دســت به

دیدار فرا خواند و هنگامی که مالقات صـــورت پذیرفت،

گرنه ،سـوگند به خدایی که معبودی جز او نیسـت ،افرادی را

دست بچرخانیم ،یکی امروز امیر باشد ،یکی فردا و دیگر پس

فرمان روای رومی روی ســـخنش را به طرف خالد نمود و

به ســویتان گســیل خواهم داشــت که مرگ را همانگونه

فردا ،تا همگی فرماندهی را بیازمایند و از آن برخورند.

گفت :ای خالد! با من راســت بگو و راه دروغ مپیمای؛ زیرا

دوســت میدارند که شــما زندگی را

که آزاده از دروغ پرهیز میکند ،آیا به

دوست دارید …»

راسـتی خدا بر پیامبر شـما شمشیری از
آسمان فرو فرستاده است و او آن را به

بـدین ترتیـب خـالد بن ولید

تو داده اســـت که آن را در برابر هر

ســربازانش را مانند گدازه بر

کسی که از غالف بیرون کشی ،آن را

روی لشـــکر ایرانیان پرتاب

شکست میدهی؟

مــی نــمــود و خــداونــد آن
ســرزمین ـــــ از ابله گرفته تا

خالد گفت :نه!

ســـدیر و از نجف تا حیره و

فرمانروای رومی گفت :پس چرا تو

کاظمیه را به تصـــرف او در

را شمشیر خدا نام نهادهاند؟

آورد و از یک پیروزی برای
دســــت یــابی پیروزی دیگر

خالد گفت :خداوند پیامبرش را در

میرفت و این گونه با لشــکر

میـان مـا برانگیخت ،گروهی به وی

پیروزمندش به پیش تاخت تا

گـــرائـــیـــد و آن چـــه را او

بر مرزهای شام مسل شد.

می گفت،تصـــدیق کردند و عده ای
دیگر از ما او را تکذیب نمودند و من
در میان گروهی بودم که تکذیبش کردند ،تا

عملکرد او در فتوحات شام

این که خداوند دلهای ما را به سوی اسالم رهنمون ساخت و

حضـرت ابوبکر صـدیق رضـی اهلل عنه چندین لشکر را جهت
فتح سـرزمین شام مهیا و آماده نمود و پس از بسیج لشکریان،

خالد بن ولید لشکرش را تدارک دید و آنها را به گردانهایی

به وســیلهی پیامبرش ما را هدایت کرد و با او بیعت نمودیم،

برای فرماندهی آنان تنی چند از قهرمانان مســلمان را برگزید

تقســیم کرد و دو نقشــه ،یکی را حمله و دیگری برای دفاع

پیامبر در حق من دعا کرد و به من گفت :تو شــمشــیری از

که عبارت بودند از :ابوعبیده بن الجراج ،عمرو بن عاص،

متناســب با رومیان و جنگهایشــان ،طرحریزی نمود .خالد

شمشیرهای خدا هستی! و این گونه سیف اهلل نام نهاده شدم.

یزید بن ابی سفیان و برادرش معاویه بن ابی سفیان.

تکبیر گفت و در لشکرش فریاد زد :ای بادهای بهشت بوزید.
فرمانده رومی گفت:مرا به سوی چه چیزی فرا میخوانید …؟

زمانی که خبر لشکر کشی مسلمانان به امپراتور روم رسید ،به

لشــکر مســلمانان به طرف روم حملهور شــد و دســته جمعی،

خالد گفت :به یگانگی خدا و دین اسالم فرا میخوانم.

وزیران و فرماندهانش توصیه کرد که با مسلمانان صلح نمایند

مانند یک مرد ،بر ارتش ضـربه میزدند و جنگی بینظیر میان

فرمانده گفت :آیا برای کسی که امروز به دین اسالم در آید،

وبا آنان در نبردی که نتیجهاش شکست است ،وارد نشوند.

آنان درگرفت.

به او هم مانند شما اجر و پاداش خواهد رسید؟

اما وزیران و فرماندهانش بر جنگ پای فشــردند و گفتند :به

آری! این نبرد یرموک است .نبردی که در آن شهادت طلبی

حـاکم رومی گفت :چگونه پاداش بیش تر و بهتری به وی

خدا ســـوگند! ابوبکر را از داخل نمودن ســـوارکارانش به

و جانفشــانی بســیار گشــت که نمونه این شــهادتطلبی و

خواهد رسید ،در حالی که قبل از وی اسالم آوردهاید؟

سرزمینما ن باز خواهیم داشت.

فداکاری این صحنه است که خالد با افراد کمی از سربازانش

خالد بن ولید گفت :بله وبلکه بهتر به وی می رسد!

لذا رومیان برای مقابله با سربازان اسالم ،لشکری که تعداد آن

روم که تعدادشـــان بالغ ب چهل هزار ســـرباز بود ،حملهور

کردهایم و آیات و معجزات او را از نزدیک با چشم دیدهایم،

به دویســت و چهل هزار جنگجو میرســید ،فراهم آوردند.

شدند و زیان وارد نمودند ،خالد با صدایی آکنده از قدرت و

کسـی که آن چه را که ما دیده بودیم و شنیده بودیم ،دیده و

حضــرت ابوبکر از آن چه رومیان گردهم آورده بودند ،خبر

اراده به افراد همراهش فریاد بر آورد :ســـوگند به ذاتی که

شـنیده بود،چنین سزاوار است که به آسانی اسالم آورد ،ولی

یافت و گفت :به خدا ســوگند! با فرســتادن خالد وســاوس و

جانم در قبضــهی اوســت ،در لشــکر روم صــبر و اســتقامت و

شــما که به ســان ما ندیده و نشــنیدهاید ،ســپس نادیده ایمان

خیالها باطل آنان را معالجه خواهم نمود.

صــالبت و قوت ،جز آن چه دیدید باقی نمانده اســت ،من

آوردید ،بدون شــک مزد و پاداش شــما بیشتر و بزرگتر

امیدوارم خداوند شــما را بر ایشــان غالب ســازد (و کتفهای

اســت ،به شــرطی که درون و نیتهای خودتان را با خداوند

آنان را به شما هدیه دهد).

صادق بگردانید.

و پیروزی برای خالد تحقق یافت و هیچ جای شــگفتی در آن

فرمانروای رومی در حالی که اسبش را به سمت خالد به جلو

نیســت؛ زیرا آنان گروه اندکی اند که دلهایشــان از ایمان به

میبرد و در کنارش ایسـتاد ،فریاد برآورد :ای خالد! اسالم را

از این رو خالد بن ولید مثنى بن حارثه را بر عراق گماشــت و

خداوند قوی و عزیز و غالب و ایمان به پیامبر راســتگو و

به من بیاموزان!

با لشکری که داشت ،به شام شتافت تا این که به قرار گاههای

امینش و ایمـان بـه قضـــیهای که خیر و هدایتش از همه ی

مسـلمانان در سـرزمین شـام رسید ،و پس از آن که با سرعت

قضایای خیر بیشتر است ،آکنده و لبریز است.

خالدبن ولید دسـتور خلیفه را مبتنی بر حرکت با سـوارانش به
سـوی شام دریافت نمود تا فرماندهی لشکریان مسلمان را که
پیش از او به آن جا رفته بودند ،بر عهده گیرد.

صفحه95

که تعدادشـان به صـد نفر هم نمیرسد ،بر جناح راست لشکر

خالد گفت :ما با رســول خدا صــلى اهلل علیه وســلم زندگی

و این دلیلی روشـن بر اخالص و صداقت خالد است؛ زیرا او
در راه خدا جنگید و موضــوع برایش یکســان بود ،فرمانده یا
سرباز بودن برایش تفاوت نداشت ،فرماندهی یک لشکر برای
خالد همچون وظیفهی یک ســرباز بود و هر دو نزد او ادای
وظیفه و مســئولیت اســت در مقابل پروردگارش که به وی
ایمان آورده و پیامبری که دســت بیعت به او داده و دینی که
به آن وابســته و با تمام عقیده و باورش مدیون و مطعیع آن و
زیر پرچمش قدم برداشـته اسـت ،لذا برایش فرقی نداشت که
در لباس فرماندهی ادای وظیفه کند ،یا در کسوت یک سرباز
معمولی.
انگیزههای برکناری خالد از فرماندهی
 -0حضرت عمر رضی اهلل عنه از خالد بدی ندیده بود ،اما در
شمشیرش در جنگ شتاب و حدّت میدید.
یک روز پس از کشته شدن مالک بن نویره ،هنگامی که عمر
بن خطاب پیشـــنهاد عزل خالد بن ولید را به ابوبکر داد ،و
گفت :در شمشیر خالد ،سبکی و تیزی وشتاب است.
ابوبکر در پاســخ وی گفت :من شــمشــیری را که خداوند بر
علیه کافران آخته است ،غالف نمیکنم.
 -1حضـرت عمر رضــی اهلل عنه بیم آن را داشــت که مردم به
وســیلهی خالد دچار فتنه شــوند ،آنان میگفتند :پیروزی به
همراه خالد اســت .به طوری که هر جا خالد بود ،پیروزی نیز
همان جاسـت .لذا عمر بن خطاب رضـی اهلل عنه خواسـت که
بـاور مردم را بر این قرار دهـد که پیروزی تنها به دســـت
خداســت؛ هر کســی را که بخواهد ،پیروز میگرداند و هر
کســی را که بخواهد ،ناکام میگرداند و مخلوقات هیچ چاره
و قدرتی از طرف خود ندارند…

مرد رومی به دین اســالم گروید و تنها دو رکعت نماز برای

خالد شروع به از سرگیری نبرد تحت فرماندهی خود نمود در

خدا به جای آورد و هیچ نماز دیگری جز آن نخواند ،نبرد

حالی که وفات ابوبکر و فرمانهای عمر رضــی اهلل عنه را از

دوباره آغاز گردید و مرد رومی به نبرد در میان صـــفوف

لشکر مخفی نگه داشته بود ،تا بتواند موفقیت و پیروزی که به

هم چنین خالد بن ولید رضـی اهلل عنه مانند یک سرباز وفادار

مسـلمانا پرداخت ،در حالی که خواهان مرگ و شهادت بود،

آن نزدیک شــده بود ،را محقق ســازد .هنوز ســاعاتی از نبرد

به اسالم ،در سایر فتوحات شام شرکت کرد.

تا این که در نهایت بدان دست یافت…

جانگداز ســپری نشــده بود که انوار ظفر و پیروزی در افق
درخشــید و ســاعت صــفر به صــدا در آمد که خبر موفقیت و

وی پیش از این در غزوهی حنین شرکت جسته بود ،او در این

وفات ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه و عزل خالد از فرماندهی

دســتیابی خالد و لشــکریان مســلمانش را به پیروزی مژده

جنگ زخمی شـــد ،پیامبر به عیادت او رفت و برایش دعا

هنگـامی که خالد بن ولید نبرد های پیروزی را در یرموک

میداد .رومیان شکست خوردند و پا به فرار نهادند و در پشت

نمود .هم چنین آن حضـرت صـلى اهلل علیه وسلم پس از فتح

فرماندهی میکرد ،به ناگاه نامهرسان ،نامهی خلیفهی جدید را

سر خود کشتهها و غنایم بسیاری که بیشمار و بیحد و حصر

مکه او را برای نابودی بت عزّی اعزام نمود.

از مدینه آورد .این نامهی امیرمؤمنان عمر بن خطاب رضی اهلل

بودند ،بر جای گذاشتند.
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عنه بود و این مطالب در آن بود :سالم و درود خلیفهی جدید
بر ارتش اسالم

وفات خالد بن ولید
موضع و دیدگاه خالد دربارهی خبر برکناریاش

زمانی که وفات خالد نزدیک شــد ،گفت :من مرگ را در

خالد ،قهرمان میدانهای جنگ ،پس از پایان نبرد ،به ابوعبیده

جاهایش ـــ یعنی :میدانهای جنگ ـــ جست و جو میکردم،

نزدیک شـد و مانند سربازی مطیع به فرماندهی بزرگش ادای

ولی تقدیر بر آن بود که در بســتر خود جان دهم و در فالن

ـ برکناری حضرت خالد بن ولید از مقام فرماندهی؛

احترام میکند ،ابوعبیده از کار خالد بن ولید شگفت زده شد

جنگ … و چندین لشکر کشی شرکت نمودم و در بدنم حتى

ـــــ مقرر نمودن حضــرت ابوعبیده بن جراح به جای وی به

و پنداشــت که خالد با او شــوخی میکند ،ولی دیری نپایید ،

به قدر یک وجب باقی نمانده که اثر ضـربه و زخم شمشیر یا

فرماندهی ارتش.

وقتی که خالد نامه خلیفهی مسـلمانان ،حضرت عمر فاروق را

نیزه یا تیر در آن وجود نداشــته باشــد و اینک من به مرگ

به وی داد ،به حقیقت پیبرد .تنها کاری که ابوعبیده آن را

طبیعی بر بســـترم میمیرم ،هم چنـان که چهارپا میمیرد …

خالد نامه را خواند و برای ابوبکر صـــدیق از خداوند طلب

انجام داد ،این بود که به خالد نزدیک شد و میان چشمانش را

خواب به چشم بزدالن نیاید…»

رحمت نمود و برای حضـرت عمر رضـی اهلل عنه درخواست

بوسید و به تمجید از خالد و یاد آوری خصایل نیک و خوبش

موفقیت و کامیابی نمود و از حامل نامه خواســت که این خبر

پرداخت.

ـ خبر وفات خلیفه فقید حضرت ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه ؛

را پوشیده نگه دارد و محتوای آن را برای کسی آشکار نکند.

خالد بن ولید که چشـــمانش را بر روی هم قرار میداد ،به
مالقات پروردگارش شــتافت و میخواســت با این مالقات به
آرامش برسـد .دوسـتان و دشـمنانش او را این گونه توصیف

کردهانـد :مردی کـه خواب بـه چشـــمش راه نـداشـــت و

و چرا اینگونه نباشد در حالی که او کسی بود که وقتی اسالم

و هر دوی آنها مشـرک بودند .وقتی که خبر مصعب بن عمیر

نمیگذاشت کسی نیز بخوابد.

آورد ،مدینه با اسالم آوردن او درخشید؟ او مردی بود که در

را شــنیدند ،ســعد بن معاذ به اســید بن حضــیر گفت :بی پدر

جنگ بدر نقش مهمی داشــت ،گویا آن را با قلمی از نور بر

شــوی ،نزد این دو مرد برو که وارد خانههای ما می شــوند تا

خالد بن ولید چهره در نقاب خاک کشـید و وصیت کرد که

پیشانی تاریخ نگاشته است ...او مردی بود که به حکم خداوند

افراد ضــعیف ما را فریب دهند ،آنها را بازدار و بترســان از

تمام ترکهاش به عمر بن خطاب تحویل داده شــود ،هان! مگر

از باالی هفت آســمان حکم کرد ...بلکه او کســی بود که

اینکه وارد خانههای ما بشوند .اگر اسعد بن زراره ،پسرخالهام

ترکهاش چه بود؟ همه ماترک وی عبارت بود از:اســـب و

بخاطر وفاتش عرش خداوند رحمان به لرزه درآمد و هفتاد

نبود ،خودم این کار را انجام میدادم .گفت :اسـید بن حضـیر

اسـلحهاش ،که به عمر توصــیه کرد که آن را در راه خدا قرار

هزار فرشــته در تشــییع جنازه او حاضــر بودند و جنازهاش را

شــمشــیرش را برداشــت و نزد آنها رفت ،وقتی که اســعد بن

دهد.

حمل میکردند.

زراره او را دید به مصــعب بن عمیر گفت :این بزرگ قومش

خالد بن ولید به چیزی از اثاث و کاالی دنیا هیچ گونه حرص

آسـمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه و مابین آنها نسبت

مصـــعب گفت :اگر بنشـــیند با او صـــحبت می کنم .گفت:

و عالقه ای نشـــان نمی داد ،به جز یک چیز که به شـــدت

به عرش خداوند رحمان مانند حلقه ای اســـت که در بیابان

روبروی آنها ایســتاد و به آنها دشــنام داد و گفت :چرا شــما

عالقهمند و مجذوب و شیفتهی آن بود و آن کالهش بود که

انداخته شــود ...اما این عرش بخاطر مرگ مســلمانی به لرزه

آمدهاید تا افراد ضــعیف ما را فریب دهید؟ اگر جان خود را

در روز جنگ یرموک از ســـرش افتاد و برای یافتنش هم

درآمد ،پس ببین که قدر و منزلت این مرد چقدر اســت که

دوست دارید ،بروید .مصعب به او گفت :ممکن است بنشینی

خودش و هم دیگران را بسیار خسته نمود .وقتی دربارهی آن

عرش خداوند رحمان بخاطر آن میلرزد.

و به حرف من گوش فرا دهی؟ اگر راضـی شدی آن را بپذیر

اســت ،نزد تو آمده اســت ،برای دعوت او بیشــتر تالش کن.

از ایشــان ســؤال کردند ،پاســخ داد :درآن مقداری از موی
پیشانی رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم هست که با آن فال نیک

و گرنه آن را رها کن .گفت :منصفانه است .پس شمشیرش را
موعد امروز ما با صحابی بزرگوار سعد بن معاذ است.

میگیرم و از خدا به برکت آن یاری میخواهم.

کنار گذاشت و نزد آنها نشست و مصعب در مورد اسالم با او
صحبت کرد و قرآن را برای او خواند .آنها در خاطرات خود

عایشـه (رضـی اهلل عنها) میگوید :در بنی عبداالشـهل سه نفر

میگفتند :قســم بخدا ما قبل از اینکه صــحبت کند ،آســانی و

و در پایان این سـفر و گردش میسـزد این سخن نغز حضرت

بودند که کســی فاضــلتر از آنها وجود ندارد :ســعد بن معاذ،

درخشش اسالم را در صورتش مشاهده کردیم .سپس گفت:

عمر فاروق رضــی اهلل عنه را که در بارهی خالد بن ولید بر

اُسید بن حضیر و عباد بن بشر[.]0

چقدر این ســخن زیبا و دلنشــین اســت! و گفت :اگر کســی

زبان آورده بودند ،تکرار کنیم ،ایشان فرمودند:زنان از این که
فرزندی همچون خالد به دنیا آورند ،عاجز ماندند.

بخواهد وارد این دین شــود باید چه کند؟ به او گفتند :غســل
مناوی میگوید :ابن قیم گفت :ســعد در میان انصــار به منزله

می کنی و لباســـت را تمیز می کنی و شـــهادتین را به زبان

ابوبکر صـدیق (رضی اهلل عنه) در میان مهاجرین است .در راه

میآوری ،سپس نماز میخوانی .پس برخاست و غسل کرد و

حضــرت عمر رضــی اهلل عنه در روز وفات خالد بن شــدت

خدا از هیچ ســرزنشــی باک نداشــت و پایان کارش شــهادت

لباسـش را تمیز کرد وشـهادتین را به زبان آورد و برخاست و

گریست و از ته دل بر مرگ او اندوهگین گردید و با او وداع

بود ،رضایت خدا و رسولش را بر رضایت قوم و هم پیمانانش

دو رکعت نماز خواند .ســپس به آنها گفت :پشــت ســر من

گفت و در رثایش گفت :خداوند ابوسـلیمان را مورد شــفقت

ترجیح داد و حکم او ب

مردی اسـت که اگر از شـما تبعیت کند .کسی از قومش با او
مخالفت نمیکند .االن او را نزد شما میفرستم(سعد بن معاذ).

و رحمت قرار دهد ،آن چه نزد خدا برای وی اســت ،از آن
چه که در دنیا داشــت ،بهتر و نیکوتر اســت؛ به راســتی که

ا حکم خداوند از باالی هفت آســمان موافق بود و جبرئیل ؛

سـپس شـمشـیرش را برداشـت و نزد سعد و قومش بازگشت.

ستوده و نیک زیست و کامیاب و کامروا از دنیا رفت.

عزای او را گرفت ،پس شــایســته اســت که عرش بخاطر او

وقتی که سـعد بن معاذ او را در حال بازگشـت مشـاهده کرد،

بلرزد[ .]1این خبر ،متواتر است.

گفت :به خداوند ســوگند می خورم که اُســید بر همان حالی

سعد اسالم آورد و آفتاب اسالم بر تمام مدینه تابید

نیست که از نزد شما رفته بود .وقتی که جلو در ایستاد سعد به

خداوند از صـــحابی واال مقام ،فرمان روای همیشـــه پیروز،

او گفت :چه شــد؟ گفت :با آنها صــحبت کردم .قســم بخدا

قهرمان شـجاع ،شـمشـیر خدا خالد بن ولید راضی و خوشنود
باد.

بیایید تا بدانیم که چگونه نور وارد قلب سعد شد و قصه اسالم

جای هیچ نگرانی نیست و آنها را نهی کردم و آنها گفتند :هر

پایان

آوردنش چگونه بود ،و بلکه چگونه هنگامی که او اســـالم

کاری شــما دوســت داشــته باشــید ،میکنیم و شــنیدم که بنی

آورد ،آفتاب اسالم بر تمام مدینه تابید.

حارثه نزد اسـعد بن زراره رفتهاند و میخواهند او را بکشند و

نویسنده :یوسف عبدالکریم عسانی
ترجمه :ولید عنبری

آنها می دانند که او پســر خاله توســت و بخاطر اینکه نقض
که پیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلم) مصعب بن عمیر ( رضی

آنچه در مورد اسـعد شـنیده بود برخاسـت و شـمشیرش را به

اهلل عنه) را برای دعوت به سوی خداوند به مدینه منوره فرستاد

دسـت گرفت و گفت :قسم بخدا کاری از پیش نخواهید برد.

مالئ ه در تشییع جنازه او حاضر شدند ...

 -و سـعد توسـ او مسـلمان شد  -اسالم آوردن او کلید خیر

پس به سوی آن دو رفت ،وقتی که سعد آنها را آرام و راحت

برای تمام مدینه بود.

دید ،فهمید که اُسید او را فرستاده است تا سخن آنها را بشنود.

سـعد بن معاذاو کسی است که عرش بخاطر وفات او لرزید و

و اســالم آوردن او باعث شــد که آفتاب اســالم بر تمام مدینه

و به اســعد بن زراره گفت :ای ابوامامه ،بخدا قســم اگر فامیل

درهای آسـمان برای او باز شد و هفتاد هزار مالئکه در تشییع

بتابد.

من نبودی با این شــمشــیر تو را میکشــتم ،چرا آن چه را که

ســعد بن معاذ  ،مردی که هفتاد هزار

پس در حالی که به آنها بدوبیراه میگفت ،در مقابلشان ایستاد

جنازه او حاضـر شـدند .محمد رسـول اهلل (صلی اهلل علیه وآله
وسلم)

دوست نداریم مخفیانه در خانههای ما انجام میدهید؟ و اسعد
ابن اسـحاق روایت میکند که :اسـعد بن زراره همراه مصعب

بن زراره به مصــعب بن عمیر گفت :آری مصـعب قسـم بخدا

بن عمیر میخواستند به خانه بنی عبداالشهل و بنی ظفر بروند

بزرگ قومی نزد تو آمده است که اگر از تو تبعیت کند ،هیچ

میعاد ما امروز با بزرگمردی است که  -قسم بخدا  -خودم را

و ســعد بن معاذ پســر خاله اســعد بن زراره بود که با هم وارد

کس باقی نمیماند مگر آن که مسـلمان شـود .مصعب گفت:

عاجز می بینم از اینکه حتی یک کلمه در مورد او صــحبت

محلهای از محلههای بنی ظفر شــدند .بر چاهی که به آن چاه

میتوانی بنشــینی و آنچه را که میگویم گوش فرا دهی ،اگر

کنم...

مَرَق[ ]1میگفتند ،پس در آن محوطه نشــســتند و کســانی که

دوسـت داشـتی و راضی بودی قبول کن و گرنه رهایش کن.

مسلمان شده بودند ،بر آنها جمع شدند و سعد بن معاذ و اُسید

ســعد گفت :منصــفانه اســت .پس شــمشــیرش را گذاشــت و

بن حضیر در آن روز بزرگ قومشان از بنی عبداألشهل بودند

نشـست و او اسالم را به او عرضه کرد و قرآن را بر او خواند.
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سعد بزرگ قوم خویش بود و در آن زمان مشرک بود ،وقتی

پیمان کرده او را میکشند .گفت :سعد با عصبانیت و ترس از

گفت :قســم بخدا ما قبل از اینکه صــحبت کند ،آســانی و

را شامل میشدند و سنگینی جنگ بیشتر بر شانههای آنها بود،

سپس سعد نزد دو بزرگ غطفان رفت و با صدای بلند به آنها

درخشش اسالم را در صورتش مشاهده کردیم .سپس به آنها

در حالی که بیعت عقبه آنها را ملزم به جنگ بیرون از مدینه

گفت :میان ما و شما غیر از شمشیر چیزی نیست.

گفت :اگر کسی بخواهد وارد این دین شود باید چه کند؟ به

نمیکرد .پس پیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلم) بعد از سخنان

او گفتند :غسـل میکنی و لباسـت را تمیز میکنی و شهادتین

آن سه نفر گفت :ای مردم با من مشورت کنید و تنها منظورش

چه مردان عجیبی! هنگامی که قلبها از شدت سختی و بالهای

را به زبان می آوری ،ســپس نماز میخوانی .پس برخاســت و

انصار بود .فرمانده انصار و پرچمدار آنها سعد بن معاذ گفت:

متعدد به حنجرهها رسیده ،چه سخنانی بر زبان راستگوی سعد

غسل کرد و لباسش را تمیز کرد و شهادتین را به زبان آورد و

بخدا قسم گویی که منظورت ما هستیم؟

جاری می شــود؟! که از اعماق چشــمه مردانگی و شــجاعت

برخاســت و دو رکعت نماز خواند .ســپس شــمشــیرش را
برداشت و همراه اسید بن حضیر نزد قومش برگشت.

می جوشــد و امید را در دل مســلمانان می پراکند و بزرگان
گفت :همین طور اسـت .گفت :ما به تو ایمان آوردیم و تو را

غطفان را میترساند و سعد به آنها میآموزد که آنچه پیروزی

تصـدیق کردیم و شهادت دادیم که آنچه که تو بر آن هستی

ســـاز اســـت نیروی عقیده و ایمان به خدا و اطمینان به او

گفت :وقتی که قومش او را دیدند ،گفتند :بخدا قسم که سعد

حق اســـت و عهد و پیمان خود را بر اســـاس اطاعت از تو

است[.]1

غیر از آن سعدی است که از نزد شما رفت ،وقتی که روبروی

گذاشـتیم ،پس ای رسـول خدا (صلی اهلل علیه وآله وسلم) هر

سـعد ( رضـی اهلل عنه) به حکم خداوند از باالی هفت آسمان

آنها ایســتاد گفت :ای بنی عبداآلشــهل ،مرا در میان خودتان

کاری را که میخواهی بکن ،قسم بخدا اگر بخواهی وارد این

حکم میکند

چگونه می بینید؟ گفتند :تو بزرگ و عاقل ما هســتی و رأی،

دریا شوی ما نیز همراه تو وارد میشویم و حتی یک نفر از ما

رأی تو

تخلف نمی ورزد و هیچکدام از ما از رویارویی با دشـــمن

این ســعد ( رضــی اهلل عنه) اســت که یک بار دیگر به حکم

ناراحت نمی شـــود ،ما در جنگ صـــبور و در عهد و پیمان

خداوند فراتر از هفت آســـمان حکم می کند ...من به شـــما

ســت .گفت :ســخن گفتن با زنان و مردان شــما بر من حرام

راسـتگو هسـتیم و شاید که خداوند روشنی چشم تو را در ما

نگفتم که من احســاس میکنم نمیتوانم در مورد مناقب این

است تا وقتی که شما به خدا و رسولش ایمان نیاورید.

قرار داده باشد ،پس با هم به برکت خداوند حرکت میکنیم.

صحابی گرانقدر صحبت کنم؟

گفتند :قسم بخدا هنوز در خانه بنی عبداألشهل شب نشده بود

و در روایتی آمده که ســعد بن معاذ به رســول اهلل (صــلی اهلل

عایشـه ک در مورد زخمی شدن سعد بن معاذ و غزوه خندق

که همه مردان و زنان مسلمان شدند و اسعد و مصعب به منزل

علیه وآله وسـلم) گفت :شـاید از این میترسی که حق انصار

میگوید :در جنگ خندق به دنبال مردم بیرون رفتم و صدای

اسعد بن زراره بازگشتند و در خانه او مردم را به اسالم دعوت

اســت که در خارج از مدینه نجنگند ولی من بجای انصــار

آرامی را از پشت سرم حس کردم که از زمین میگفت :سعد

میکرند تا جایی که خانهای از خانههای انصار نمانده بود که

میگویم و جواب میدهم که هرکاری میخواهی بکن ،با هر

بن معاذ و برادرزاده اش حارث بن اوس در خطر هســـتند.

همه مردان و زنان ،آن مسلمان نشده باشند[.]4

کس کــه می خواهی رابطــه برقرار کن ،و بــا هر کس کــه

گفت :بر روی زمین نشـستم که سعد از آنجا رد شد در حالی

میخواهی قطع رابطه کن ،و از اموالمان هر چقدر میخواهی

که زرهی پوشـــیده بود که اعضـــایش از آن پیدا بود و من

سعد ( رضی اهلل عنه) این چنین ایمان آورد و حمل امانت این

بردار ،و هر چقدر می خواهی به ما بده ،و آنچه را که از ما

ترسـیدم که زخمی شـود و سعد عظیم الجثه و قد بلند بود که

دین را به گردن گرفت و شـــروع به دعوت مردم به دین

میگیری محبوبتر اسـت از آنچه که به ما میدهی ،و هر امری

میرفت و با خود میگفت :مدتی صــبر کن تا جنگ بیاید و

خداوند متعال کرد و قلبش در اشـتیاق دیدن پیامبر (صـلی اهلل

که بکنی تابع تو هســتیم ،قســم بخدا هر کجا که بروی با تو

اگر اجل فرا رسیده باشد ،چه مرگ زیبایی خواهی داشت.

علیه وآله وســلم) می ســوخت ...و ثمره و بهره دعوتی که با

هسـتیم ،و قســم بخدا اگر بخواهی وارد دریا شــوی با تو وارد

نرمی و مدارا همراه باشد این گونه است.

میشویم.

وقتی که خداوند متعال اجازه هجرت به پیامبرش را داد ،سعد

پس رسـول اهلل (صـلی اهلل علیه وآله وسـلم) با این سخن سعد

بر سر داشت .عمر ( رضی اهلل عنه) گفت :چرا آمدی ،زخمی

با آمدن پیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلم) چنان خوشحال شد

خوشـحال شـد ،و گفت :بروید و بشـارت باد بر شما ،چرا که

میشـوی و اینجا در امان نیسـتی .گفت :همچنان مرا سرزنش

که قلم از وصــف آن عاجز اســت و همواره همراه او بود و از

خداوند متعال به من وعده پیروزی داده اســت و گویی که از

می کرد تا جایی که آرزو می کردم که در آن لحظه زمین

علم و راهنماییها و اخالق او بهره میبرد.

همین حاال به نابودی آن قوم مینگرم[.]5

دهان باز می کرد و من در آن فرو می رفتم .گفت :آن مرد

قسم بخدا جز شمشیر چیزی به آنها نمیدهیم

کالهخودش را برداشــت و دیدم که طلحه بن عبیداهلل اس ـت.

گفت :پس وارد باغی شــدم که چند نفر از مســلمانان در آن
بودند و عمر بن خطاب نیز آنجا بود و مردی که کالهخودی

گفت :ای عمر وای بر تو امروز زیاده روی کردی ،آیا راه

و آنقدر پیامبر (صـلی اهلل علیه وآله وسـلم) را دوسـت داشت
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که آرزو میکرد که جان و مالش را فدای او کند.

در جنگ احزاب وقتی که نیروی مشرکان با متحدینشان حمله

رهایی و فراری به جز بسـوی خداوند هست؟ گفت :و مردی

نقش تاریخی او در جنگ بدر

کردند و نزدیک بود که عده کم مســلمانان را از بین ببرند،

از مشـرکان قریش به نام ابن عرقه سعد را با تیری زد و گفت:

رسـول خدا (صـلی اهلل علیه وآله وسـلم) خواست که قرارداد

بگیر که من ابن عرقه هسـتم .تیر به سـیاهرگ باالی سـاعدش

این همان لحظه تاریخی اســت که ســعد ایمان و عقیدهاش را

صــلحی را خود به تنهایی با غطفان و دو بزرگ آنجا یعنی

برخورد کرد و ســعد دعا کرد و گفت :خدایا مرا نمیران تا

در آن و برای یاری دین آشکار کرد.

عینیـه بن حصـــن و حارث بن عوف منعقد کند تا غطفان

انتقامم را از بنی قریظه بگیرم .سپس آنها از قلعههایشان بیرون

محاصــره مدینه را بشــکند و با لشــکرش عقب نشــینی کند و

آمدند و رســـول اهلل (صـــلی اهلل علیه وآله وســـلم) به مدینه

زمانی که هدف عزیمت ســـپاه مســـلمانان از تصـــرف قافله

احزاب خوار شـوند و در قبال آن رسـول خدا (صـلی اهلل علیه

برگشــت و در مســجد دســتور داد که برای ســعد در مســجد

مشرکین به جنگ میان مسلمانان و اهل مکه تبدیل شد ،پیامبر

وآله وســلم) یک ســوم ثمره خرمای مدینه را به آنها بدهد و

خیمه ای برپا کنند .گفت :رســـول اهلل (صـــلی اهلل علیه وآله

(صــلی اهلل علیه وآله وســلم) خواســت که قبل از این جنگ

رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلم) با دو سعد (سعد بن معاذ

وسلم) لباس پوشید و به مردم گفت :که حرکت کنند ،سپس

ســخت ،نظر اصــحابش را بداند و گفت :ای مردم در این باره

و ســعد بن عباده) مشــورت کرد و ســعد بن معاذ گفت :ای

رســول اهلل (صــلی اهلل علیه وآله وســلم) حرکت کرد و از بنی

چه نظری دارید؟ پس ابوبکر صــدیق ( رضــی اهلل عنه) گفت:

رســول خدا این قوم – غطفان  -نمیتوانند حتی یک خرمای

غنم در همسـایگی مسجد گذشت و گفت :چه کسی از اینجا

خوب اسـت ،موافق هستیم .و عمر بن خطاب ( رضی اهلل عنه)

ما را بخورند مگر اینکه مهمانی باشــد یا آن را خریده باشــند،

رد شــد؟ گفتند :دحیه کلبی و صــورت و ریش دحیه کلبی

و همچنین مقداد بن عمرو نیز چنین گفتند .این ســـه نفر از

آیا حال که خداوند ما را با اسالم اکرام و هدایت کرده است

شــبیه جبرئیل ؛ بود .گفت :رســول اهلل (صــلی اهلل علیه وآله

فرماندهان مهاجران بودند در حالی که آنها در لشکر در اقلیت

و به وسـیله تو باعزت و قدرتمند سـاخته اسـت ،اموالمان را به

وسـلم) نزد آنها آمد و آنها را ( )15شب محاصره کرد .وقتی

بودند و پیامبر (صـلی اهلل علیه وآله وسـلم) دوسـت داشت که

آنها بدهیم؟! ما نیازی به این نداریم ،قســم بخدا بجز شــمشـیر

که محاصــره بر آنها ســخت شــد ،به آنها گفته شــد :به حکم

نظر فرماندهان انصـار را نیز بداند ،چرا که آنها اکثریت لشکر

چیزی به آنها نمیدهیم ،تا خداوند میان ما و آنها حکم کند،

رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلم) گردن نهید .پس با ابالبابه

بن عبدالمنذر مشــورت کردند و او گفت که آنها را بکش ـند.

ادب صـدیق انصـار(سـعد بن معاذ) نسـبت به پیامبر (صلی اهلل

اســماء دختر یزید بن ســکن ک میگوید :وقتی که ســعد بن

پس آنها گفتند :ما به حکم ســعد بن معاذ راضــی میشــویم و

علیه وآله وسلم)

معاذ ( رضــی اهلل عنه) درگذشــت ،مادرش فریاد زد و پیامبر
(صـلی اهلل علیه وآله وسـلم) فرمود :آیا اشکت بند نمیآید و

رسـول اهلل (صـلی اهلل علیه وآله وسلم) به دنبال سعد فرستاد و
ســـعد ســـوار بر چهارپایی آمد در حالی که زخم او را با

در روایتی آمده که وقتی که بزرگ اوس سعد بن معاذ به مقر

ناراحتیت برطرف نمیشود اگر بگویم پسرت اولین کسی بود

پارچه ای بســـته بودند و به او گفتند :ای ابوعمرو ،اینها هم

فرماندهی پیامبر (صــلی اهلل علیه وآله وســلم) در بنی قریظه

که خداوند بخاطر او خندید و عرش او لرزید[.]00

پیمانان و دوســتانت هســتند و کسـانی که آنها را میشــناسـی.

رسـید ،پیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلم) به او گفت :در مورد

ســعد به آنها نگاه نکرد تا جایی که به خانههای آنها نزدیک

آنها حکم کن ای سعد ،گفت :رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله

امام نووی  :می گوید :این ســخن پیامبر (صــلی اهلل علیه وآله

شد و به قومش نگاه کرد و گفت :شما قول داده بودید که در

وسـلم) شـایسـتهتر است به حکم کردن .پیامبر (صلی اهلل علیه

وســلم) که عرش خداوند رحمان برای مرگ ســعد بن معاذ (

راه خدا از سـرزنش کسی باک نداشته باشید .ابوسعید گفت:

وآله وســلم) گفت :خداوند به تو امر کرده که در مورد آنها

رضی اهلل عنه) لرزید ،علما در مورد تأویل آن اختالف دارند.

وقتی که خورشـید طلوع کرد ،رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله

حکم کنی ولی سعد  -میدانست که قومش مشتاق هستند که

عدهای معتقدند که ظاهر عرش لرزیده و با آمدن روح ســعد

وسلم) گفت :نزد بزرگ خود بروید و حکم او را ببینید.

بر همپیمانان یهودیاش به نرمی حکم کند  -دوســت داشــت

خوشــحال شــده اســت ،و خداوند در لرزیدن عرش برای او

که از همگی اطمینان حاصل کند .و از آنها

تمایز قائل شده است .و این مانعی ندارد چنانکه خداوند متعال
میفرماید{ :وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهبِ ُ مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ}( .بقره« .)74 :و

عمر گفت :بزرگ ما خداسـت .گفت :سعد را بیاورید ،سپس
سـعد را آوردند و پیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلم) گفت :در

 -اوس و بنی قریظه  -عهد بگیرد که اگر حکم کرد ،حکمش

پاره اى از خوف خدا (از فراز کوه) به زیر مى افتد» .و این

مورد آنهـا حکم کن .ســـعد گفت :من حکم می کنم که

غیرقابل نقض اسـت .سعد در میان لشکر پیامبر (صلی اهلل علیه

همان ظاهر حدیث و به نظر صحیح است.

مردانشـان را بکشـید و فرزندانشان را اسیر کنید و اموالشان را

وآله وسـلم) ایسـتاده بود و مخصـوصاً روی سخنش با قومش

تقسـیم کنید .رسـول اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلم) فرمود :به

اوس و به طور عام با تمام لشــکر بود که میگفت :آیا شــما

مازری می گوید :بعضــی دیگر معتقدند که :این امر حقیقت

حکم خدا و رسولش حکم کردی .گفت :خداوند اگر جنگ

قول می دهیـد که هرگونه حکم کردم ،اجرا کنید؟ گفتند:

داشـته و عرش بخاطر مرگ او لرزیده است ،میگوید :و این

دیگری با قریش باقی مانده اســـت ،مرا نمیران .در غیر این

آری .سـپس به پیامبر (صـلی اهلل علیه وآله وسلم) و جایی که

از لحاظ عقلی قابل انکار نیســت .چون عرش نیز نوعی جسـم

صورت ،مرا به سوی خود بازگردان .گفت :زخمش باز شد و

در آنجا بود نگاه کرد (در حالی که بخاطر عظمت و بزرگی

اسـت و قابلیت حرکت و ســکون دارد .میگوید :اما فضــیلت

شــفا یافت و جایش مثل یک حلقه کوچک شــد ،و به جایی

رســول اهلل (صــلی اهلل علیه وآله وســلم) مســتقیما به او نگاه

سعد با این حاصل نمیشود ،مگر اینکه گفته شود که خداوند

که رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلم) برای او درست کرده

نمیکرد) و گفت :و کسـی که آنجاسـت؟ (سعد میخواست

متعال حرکت عرش را نشــانه وفات ســعد برای مالئکه قرار

بود بازگشت ،عایشه ک گفت :رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله

که از تایید رسـول اهلل نیز مطمئن شود ،اما از روی ادب ،نه به

داده باشد.

وسـلم) و ابوبکر و عمر م پیش سـعد رفتند .عایشه ک گفت:

ایشـان نگاه کرد ،و نه مستقیما به ایشان خطاب نمود) سپس به

قسـم به کسـی که جان محمد (صـلی اهلل علیه وآله وسلم) در

جایی که رســول اهلل (صــلی اهلل علیه وآله وســلم) در آن بود،

عده دیگری می گویند :منظور از لرزیدن عرش ،لرزیدن اهل

دسـت اوسـت من در حالی که در حجرهام بودم صدای گریه

نگاه کرد و پیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلم) فرمود :آری[.]8

عرش که مالئکه و غیر مالئکه حامالن آن بودند ،اسـت .پس
مضاف حذف شده است و مراد از لرزیدن ،مژده و قبول بوده

عمر را بیشـتر از صـدای گریه ابوبکر میشنیدم و آنها چنانکه
خداوند متعال فرموده اســت( :مُّحَمئد رئســُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ

سپس به بنی قریظه که در یک طرف لشکر بودند نگاه کرد تا

اســت و این جزء زبان عربی اســت که فالنی «اهتز مکارمه»:

أَشِدئاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَینَهُم تَرَاهُم رُکَّعًا سُجئدًا یَبتَغُونَ فَضْلًا

اطمینان آنها را نیز جلب کند و گفت :آیا به حکم من راضــی

یعنی بدنش به لرزه افتاد ،نه به خاطر پریشانی جسم یا حرکت

مِّنَ اللَّهِ وَرِضـْوَانًا سـِیمَاهُم فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السـُّجُودِ ذَلِکَ

هســتید؟ گفتند :آری .پس حکم کرد که مردان را بکش ـند و

آن ،بلکه آنها میخواسـتند به او خوشامد بگویند و به استقبال

مَثَلُهُم فِی التَّورَاةِ وَمَثَلُهُم فِی الْإِنجِیلِ کَزَرعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ

زنان و بچهها را اسیر کنند و اموالشان را تقسیم کنند .وقتی که

او بروند .حربی میگوید :کنایه از بزرگ بودن مرگ او است

فَاسـتَغْلَظَ فَاسـتَوَى عَلَى سـُوقِهِ یُعجِبُ الزُّرئاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ

سـعد بن معاذ حکم کرد پیامبر (صـلی اهلل علیه وآله وسلم) به

و اعراب چیز بزرگ را به بزرگترین چیزها نســبت میدهند و

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصـ ـئالِحَاتِ مِنْهُم مئغْفِرَةً وَأَجرًا

او گفت :به حکم خداوند فراتر از هفت آسمان حکم کردی.

میگوید :زمین از مرگ فالنی تاریک شد و برای او قیامت به

عَظِیمًا) (فتح .)11 :بودند.

به ادب ســعد در اثنای حکم کردن بنگرید که به چادر پیامبر

پا شد[.]01

(صـــلی اهلل علیه وآله وســـلم) نگاه کرد و بخاطر عظمت و
علقمه میگوید :گفتم چه امتی اسـت که رسول اهلل (صلی اهلل

بزرگی او از آن روی برگرداند.

امام ذهبی  :میگوید :عرش یکی از مخلوقات خداوند اســت

علیه وآله وسلم) درست کرده است؟ گفت :عمر بخاطر کسی

عرش خـداونـد رحمـان بخاطر وفاتش لرزید و هفتاد هزار

و برای او مسـخر شده است هر وقت که بخواهد با خواست و

اشـــک نمی ریخت ،ولی اگر گریه می کرد ،ســـخت گریه

مالئکه در تشییع جنازه او شرکت داشتند

اراده خودش میتواند آن را بلرزاند و بخاطر دوسـتی و عالقه
به سعد در آن احساس قرار داده است ،همچنانکه خداوند در

میکرد[.]7
در مورد بنی قریظه خداوند این آیه را نازل کرده اســـت:

عنه) میپردازیم ،کراماتی که عقلها را حیرت زده و شــگفت

احســاس قرار داد .خداوند می فرماید{ :یَا جِبَالُ أَوِّبِی مَعَهُ}.

{وَأَنزَلَ الَّذِینَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهلِ الْکِتَابِ مِن صَیَاصِیهِم وَقَذَفَ

زده میکند .پیامبر (صـلی اهلل علیه وآله وسلم) نزد سعد رفت

(ســبأ(« .)01 :ما به کوه ها) اى کوه ها همراه او تســبیح خدا

فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعبَ فَرِیقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِیقًا ( )11وَأَورَثَکُم

و به او فرمود :خداوند بهترین پاداش را بخاطر بزرگی این قوم

گویید» .و میفرماید{ :تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبعُ وَاألَرضُ وَمَن

أَرض ـَهُم وَدِیَارَهُم وَأَموَالَهُم وَأَرض ـًا لَّم تَطَؤُوهَا وَکَانَ اللَّهُ عَلَى

بـه تو بـدهد ،آنچه را که وعده داده بودی اجرا کردی ،و

فِیهِنَّ}( .اسراء« )44 :آسمانهاى هفتگانه و زمین همه تسبیح او

کُلِّ شــَیءٍ قَدِیرًا }( .احزاب« )17-11 :و خداوند گروهى از

خداوند وعدهاش را در مورد تو اجرا میکند[.]1

مىگویند» .پس تعمیم داده و می فرماید{ :وَإِن مِّن شــَیءٍ إِالَّ
یُسَبِّحُ بِحَمدَهِ}( .اسراء« )44 :و هر موجودى ،تسبیح و حمد او

اهل کتاب (یهود) را که از آنان (مشـــرکان عرب) حمایت
کردند از قلعه هاى محکمشــان پایین کشــید و در دلهایشــان

این ســعد بن معاذ ( رضــی اهلل عنه) اســت که عرش خداوند

رعب و وحشـــت افکند؛ (و کارشـــان به جایى رســـید که)

متعال بخاطر وفاتش لرزید.

گروهى را به قتل مىرسـاندید و گروهى را اسیر مىکردید! و

و در صحیح بخاری از قول ابن مسعود آمده که ما تسبیح غذا

زمینها و خانه ها و اموالشــان را در اختیار شــما گذاشــت ،و

پیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلم) گفت :عرش خداوند رحمان

(همچنین) زمینى را کـه هرگز در آن گام ننهاده بودید؛ و

بخاطر مرگ سعد بن معاذ لرزید[.]01

خداوند بر هر چیز تواناست!».

مىگوید» .و این حق است.

را در حال خورده شدن میشنیدیم[.]01
و این باب وسیعی است که راهش ایمان است[.]04

صفحه99

حال در این چند ســطر به کرامات ســعد بن معاذ ( رضــی اهلل

کوه اُحد و بخاطر دوســتی پیامبر (صــلی اهلل علیه وآله وســلم)

پل صراط ،و غیر آن .هیچکدام از این لرزشها و دردها که به
بنده مؤمن میرســد از عذاب قبر و جهنم نیســت ،اما خداوند

امام نووی  :می گوید :علما این امر را بیانگر عظمت جایگاه

سعد با خدا لرزید[.]05

برخی از این دردها یا همه آنها را برای بندگان مؤمنش آسـان

سـعد در بهشــت میدانند و گرنه دســتار کم ارزشترین گونه

از ابن عمر م نقل شــده که گفت :عرش بخاطر محبت دیدار
مالئکه جنازه سعد را حمل کردند

میکند .و مؤمن تا مالقات پروردگارش آســوده نمی شــود.

لباس اســت و به ســادگی کثیف می شــود( .وقتی دســتار او

خداوند متعال میفرماید{ :و آنان را از روز حسـرت بیم ده}.

اینگونه اســت ،پس تصــور کنید دیگر قســمتهای لباس ایشــان

محمود بن لبید ( رضــی اهلل عنه) می گوید :وقتی که ســـعد

(مریم« .)11 :آنان را از روز حسـرت ( روز رستاخیز که براى

را!) و این بهشتی بودن

زخمی شـد و زخمش شـدیدتر شد او را نزد زنی به نام رفیده

همه مایه تاسـف اسـت) بترسان» .و میفرماید{ :وَأَنذِرهُم یَومَ

بردند تا زخمهایش را مداوا کند .وقتی پیامبر (صــلی اهلل علیه

الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کَاظِمِینَ} ( .غافر« .)08 :و آنها

سعد را اثبات می کند[.]11

وآله وسلم) به او رسید ،گفت :چگونه شب را به صبح و صبح

را از روز نزدیک بترسـان ،هنگامى که از شدت وحشت دلها

بعد از ابوبکر صـدیق ( رضی اهلل عنه) ،صدیق انصار ،سعد بن

را به شــب میرســانی؟ به او خبر داد تا وقتی که آن شــب فرا

بـه گلوگـاه مى رســـد و تمـامى وجود آنهـا مملو از اندوه

معاذ که قله ای مرتفع و بلندهمت در صداقت بود.

رسـید که قومش او را منتقل کردند و بنی عبداالشهل او را به

مىگردد» .پس از خداوند متعال طلب عفو و بخشش داریم .و

منزلشـان بردند و رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلم) آمد و

با این وجود ما می دانیم که ســعد از جمله کســانی اســت که

سعد بن معاذ ( رضی اهلل عنه) میگوید :سه چیز هستند که من

گفته شــد ،با او رفتند .پس او بیرون رفت و ما نیز همراه او

بهشــتی اســت و از برترین شــهداء بوده که گویی در دنیا و

در آنها قوی هسـتم و در غیر آنها ضعیف هستم :از زمانی که

بیرون رفتیم و با سرعت رفتیم تا جایی که ردایما

آخرت ترس و درد و رنجی نداشـته است .از پروردگار طلب

مسلمان شدهام هر نمازی را که خواندهام تا پایان آن به چیزی

سالمتی میکنیم و اینکه ما را با سعد محشور گرداند[.]01

غیر از نمازم نیندیشیدهام.

ن افتاد ،پس اصـحاب شـکایت کردند و پیامبر (صلی اهلل علیه
وآله وسـلم) گفت :میترسـم که مالئکه زودتر از ما برسند و

حسان بن ثابت ( رضی اهلل عنه) در مرثیه سعد بن معاذ ( رضی

با خودم عهد کردهام که در هر تشییع جنازهای شرکت کردم

مانند حنظله او را بشویند .به خانه سعد رسیدند در حالی که او

اهلل عنه) میسراید:

تا پایان دفن آن به چیز دیگری نیندیشم.

را میشستند و مادرش گریه میکرد و میگفت:

اشــکی از چشــمانم جاری شــد و چشــمانم حق دارد که برای
سعد ( رضی اهلل عنه) گریه کند.

وای بر مادر سعد که سعد کولهبارش را بست و حقیقتا رفت.

و هر ســخنی را که از رســول اهلل (صــلی اهلل علیه وآله وســلم)
شنیدم دانستهام که حق و حقیقت است.

کشـته شـدهای که در جنگ نبود و چشمان دیگران از درد او
پیامبر (صــلی اهلل علیه وآله وســلم) فرمود :هر گریه کننده ای

همیشه میگریست.

بجز مادر سعد دروغ میگوید ،پس او را بیرون بردند ،گفت:

ابن مسیب  :میگوید :گمان نمیکردم که این ویژگیها در غیر
از پیامبران در کس دیگری جمع شوند.

آن قوم به او گفتند :ای رسـول خدا ما هیچ مردهای سـبکتر از

اگر ما با تو وداع کردیم و تو ما را ترک کردی و در تاریکی

این را حمل نکردهایم .گفت :چرا ســبک نباشــد در حالی که

قبر ماندی.

قبل از این هرگز این تعداد از مالئکه برای حمل کســی پایین

بعد از یک زندگی طوالنی و پر از بذل و بخشش و فداکاری
سعد بن معاذ ( رضی اهلل عنه) رحلت کرد.

نیامده بودند و او را همراه شما حمل میکنند[.]01

تو ای سـعد با قبری کریمانه خوشبخت هستی و بهترین ثواب

سعد بن معاذ و فشار قبر

و عظمت را داری.

جابر ( رضـی اهلل عنه) میگوید :هنگامی که سـعد ( رضی اهلل

با حکمی که در مورد طایفه بنی قریظه کردی ،خداوند نیز بر

عنه) وفات کرد با رسول اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلم) بیرون

همان حکم تو حکم کرد.

خداوند از ســعد ( رضــی اهلل عنه) و ســایر صــحابه راضــی و
خشنود باد.

منبع :شاگردان مکتب نبوت ،تألیف :محمود المصری ،ترجمه:
اسحاق دبیری (رحمه اهلل) ،کتابخانهی عقیده.

رفتیم ،گفت :وقتی که رسـول اهلل (صـلی اهلل علیه وآله وسلم)
بر او نماز خواند و او را در قبرش گذاشـــت و بر او خاک

اگر شـکهای روزگار تو را به سختی انداخت اما این دنیا را به

ریختند رسـول اهلل (صـلی اهلل علیه وآله وسلم) تسبیح طوالنی

بهشت جاویدان فروختی.

بر او خواند .ســپس تکبیر گفت و ما نیز تکبیر گفتیم .گفته

ارجاعات :
[ - ]0االصابة ،حافظ ابن حجر.70/1 ،
[ - ]1فیض القدیر ،مناوی.14/1 ،

صفحه 111

شـد :ای رسـول خدا چرا تسبیح گفتی و دوباره تکبیر گفتی؟

پس بهترین سـرنوشت راستگویان همان است وقتی که به نزد

گفت :قبر برای بنده صــالح تنگ شــد تا اینکه خداوند متعال

خداوند فرا خوانده میشوند[.]11

[ - ]1چاهی در مدینه.

آن را برایش گشود[.]07

دستارهای سعد بن معاذ ( رضی اهلل عنه) در بهشت

[ - ]4بیهقی ،دالئــل النبوة 411-418/1؛ هیثمی در المجمع

از ابن عمر م نقل شــده که رســول اهلل (صــلی اهلل علیه وآله

ابواسحاق میگوید :از براء شنیدم که گفت :لباس ابریشمی به

آن صــحیح اســت .این قصــه ،قصــه مشــهوری اســت .ابن

وسلم) فرمود :این بنده صالحی است که عرش برای او لرزید

رســول اهلل (صــلی اهلل علیه وآله وســلم) هدیه شــده بود که

سیدالناس ،عیون االثر.111-118/0 ،

و درهای آســمان به رویش باز شــد و هفتاد هزار مالئکه بر او

اصـــحــاب آن را لمس می کردنــد و از نرمی آن تعجــب

[ - ]5ابن هشــام ،الســیره  447/1بدون ســند ،ابن ابی شــیبة،

حاضــر بودند که قبالً نازل نشــده بود و قبرش تنگ شــد و

می کردند .گفت :از نرمی این تعجب می کنید؟ دســـتارهای

المصنف411/8 ،؛ بیهقی ،الدالئل 14/1؛ حافظ ،الفتح188/7 ،

دوباره گشوده شد[.]08

ســعد بن معاذ ( رضــی اهلل عنه) در بهشــت از این نرمتر و بهتر

که از حدیث علقمة بن وقاص به طور مرســل آورده اســت،

است[.]10

مسلم از انس روایت کرده است ،ح .0771

( ، )41/1ابن کثیر در البدایة  051/1از طریق ابن اسحاق وسند

[ - ]1به نقل از علوالهمة ،د .سید حسین.171-170/1 ،

امام ذهبی  :میگوید :گفتم :این تنگ شــدن قبر نشــانه عذاب
قبر نیســـت بلکه امری اســـت که فرد مؤمن مانند دردها و

انس ( رضــی اهلل عنه) میگوید :یک لباس ابریشــمی به پیامبر

[ - ]7هیثمی ،در الصــحیح ،قســمتی از آن را احمد روایت

رنجهای دنیا با آن مواجه میشود ،مانند درد و رنج بیماری ،و

(صـلی اهلل علیه وآله وسـلم) هدیه شـد و او از لباس ابریشــمی

کرده اســـت که محمد بن عمرو بن علقمه در آن اســـت و

درد و رنج رفتن جان از بدن ،و درد و رنج ســؤاالت قبر و

نهی میکرد و مردم از آن تعجب می کردند .گفت :قســم به

حدیث او حســن اســت و ســایر رجالش ثقه هســتند ،مجمع

امتحان آن ،و درد و رنج گریه و زاری خانواده برای او ،و درد

کسـی که جان محمد در دسـت اوسـت ،دسـتارهای سـعد بن

الزوائد.018-017/1 ،

برانگیختن از قبر ،و رنج و وحشت موقعیت او ،و درد عبور از

معاذ ( رضی اهلل عنه) در بهشت از این بهتر است[.]11

[ - ]8سیرة ابن هاشم.141/1 ،

عمرو بن عاص رضــی اهلل عنه میگوید :پیش نجّاشــی رفتم و

به پیامبر صــلى اهلل علیه وســلم را کردم؛ چون به ناحیهی مکّه

[ - ]1ارناؤوط می گوید :رجالش ثقه هســـتند .ابن ســـعد،
الطبقات.1/1/1 ،

مثل همیشـه برای او سـجده کردم .نجّاشی گفت« :دوست من

رسیده بودم و روی در مدینه داشتم« ،خالد بن ولید» رضی اهلل

[ - ]01متفق علیه از جابر و مســـلم و احمد از انس روایت

خوش آمدی! البد چیزهایی هم از ســرزمین خود برایم هدیه

عنه را دیدم که از مکّه خارج شــده و به طرف مدینه میرود.

کردهاند.

آوردهای؟»

گفتم« :ای خالد! کجا میروی؟» خالد رضــی اهلل عنه گفت:

[ - ]00هـیـثـمـی ،المجمع 111/1 ،طبرانی روایــت کرده و

گفتم« :آری ای پادشاه! من مقدار زیادی چرم و پوست برایت

«ای عمرو! من بسـیار فکر کردم و برای من هیچ شکی نمانده

رجالش رجال صـحیحی هستند و حاکم آن را صحیح دانسته

هدیه آوردهام و هدایا را پیش او بردم».

که محمّد صــلى اهلل علیه وســلم پیامبر خداســت و به مدینه

است وذهبی در تلخیص با آن موافق است.

او از هدایا خوشـش آمد و همینکه متوجّه خشـنودی او شدم

میروم که مسـلمان شوم ».عمرو رضی اهلل عنه گفت« :من نیز

[ - ]01مسلم ،بشرح النووی.11/01 ،

گفت« :ای پادشــاه! مردی را دیدم که از بارگاه تو بیرون آمد

به قصد اسالم آوردن میروم».

[ - ]01بخاری 1571؛ احمد .411/0

که فرسـتادهی دشـمن ما است .دشمنی که صدمهی زیادی به

پس با هم همراه شـدند و به مدینه آمدند .ابتدا حضـرت خالد

[ - ]04السیر ،امام ذهبی.117/0 ،

ما زده و بزرگان و برگزیدگان ما را کشــته اســت ،او را به من

رضـی اهلل عنه پیش پیامبر صـلى اهلل علیه وسلم آمد و مسلمان

[ - ]05ابن سعد 01/1/1؛ حاکم  111/1و آن را صحیح دانسته

بسپار تا او را بکشم».

شـد و پس از آن حضرت عمرو رضی اهلل عنه نزد پیامبر صلى

و ذهبی با او موافقت کرده است.

نجّاشــی دســتش را باال زد و چنان ضــربهای به بینی من زد که

اهلل علیه وسلم آمد]4[.

[ - ]01ابن ســعد 8-7/1/1 ،و ارناؤوط در الســیر آن را حســن

فکر کردم ،آن را شکست و از او سوراخ بینی من خون بیرون

حضـرت عمرو بن عاص رضـی اهلل عنه میگوید :هنگامی که

دانسته است.187/0 ،

جهید و چنان خوار شدم که دوست داشتم زمین دهان بگشاید

خداوند فکر و اندیشهی اسالم را در قلبم پیدا کرد ،به محضر

[ - ]07احمد  177-111/1و حاکم آن را صحیح دانسته است

و مرا فرو ببرد».

آن حضرت صلى اهلل علیه وسلم رسیدم و اظهار داشتم« :دست

 111/1و ذهبی با آن موافقت کرده است.

گفتم« :اگر این موضــوع را دوســت نمیداشــتی ،هرگز از تو

خویش را دراز کنید تا من بر دســت شــما بیعت کنم ».آن

[ - ]08نســائی  011/4الجنائز ،باب ضــمة القبر و ضــغطه؛ ابن

نمیخواستم».

حضـرت صــلى اهلل علیه وسـلم دســت راســت خویش را دراز

سـعد 1/1/1؛ و آلبانی در صحیح الجامع آن را صحیح دانسته

نجّاشـــی گفت« :ای عمرو! تو از من میخواهی فرســـتادهی

فرمود .من دست خود را عقب کشیدم.

است.1187 ،

رسـول خدا صـلى اهلل علیه وسـلم را به تو تسلیم کنم؟» عمرو

ایشان فرمودند« :عمرو! تو را چه شده است؟»

[ - ]01السیر ،امام ذهبی.110-111/0 ،

میگویـد :خداوند حال مرا دگرگون کرد و با خود گفتم:

من اظهار داشتم« :شرطی دارم!»

[ - ]11البدایة و النهایة ،ابن کثیر.011/1 ،

«عرب و عجم متوجّه برحق بودن این حقیقت شــدهاند و تو

آن حضرت صلى اهلل علیه وسلم فرمودند« :چه شرطی داری؟»

[ - ]10مسلم  1418از براء (. )t

مخالفت میکنی؟»

عرض کردم« :اینکه گناهان من آمرزیده شوند».

[ - ]11مسلم 1411از انس .

گفتم« :ای پادشاه! تو بر این موضوع گواهی میدهی ».گفت:

آن حضـرت صلى اهلل علیه وسلم فرمودند« :ای عمرو! مگر تو

[ - ]11مسلم بشرح النووی.14/01 ،

«آری ای عمرو! از من بشنو و او را پیروی کن که برحق است

را معلوم نیست که پذیرش اسالم تمام گناهان گذشته را محو

و بر همهی ادیانی که با او مخالفت کنند ،پیروز میشـــود،

و نابود میکند و هجرت نیز گناهان گذشـته را محو میســازد

صــارح قریش؛ عمرو بن عاص رضــی اهلل

همچنانکه حضــرت موســى علیه الســالم بر فرعون و ســپاه او

و حجّ نیز گناهان گذشته را از بین میبرد]5[».

پیروز شد».

زمان اسالم آوردن ایشان را قبل از «فتح مکّه» در سال هشتم و

عنه [بخش اول]

حضـــرت عمرو رضـــی اهلل عنه میگوید« :پیش یاران خود

برخی نیز بین «حدیبیّه» و «فتح خیبر» نقل کردهاند]1[.

برگشتم و بعد از آنان کنارهگیری کردم و خود را به بندرگاه
نام ،نسب و کنیه:

رسـانیدم و متوجّه کشتیای شدم که پر از تنهی درخت خرما

نقش وی در زمان پیامبر صلى اهلل علیه وسلم:

عمرو بن عاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم است.

و آمادهی حرکت بود ،سوار شدم و به بندر «شعیبه» رسیدم و

رســول خدا صــلى اهلل علیه وســلم او را به فرماندهی جنگ

کنیهی ایشان «ابوعبداهلل» و ملقب به «فاتح مصر» است]0[.

با پولی که داشـتم از شــعیبه شـتری خریدم و به مدینه حرکت

«ذاتالســالســل» گماشــت و در فتح مکّه او را به بتخانهی

کردم تا به «مرالظهران» رسیدم]1[».

«سـُواع» که بت قبیلهی «هذیل» بود ،روانه کرد و عمرو رضی

آشنایی با قرآن قبل از مسلمان شدن:

اهلل عنه آن را ویران کرد .ســپس او را پیش «جیفر» و «عبد»

نشـده بود ،یکبار نزد «مسـیلمهی کذّاب» رفت .مسیلمه از او

حضرت عمرو بن عاص رضی اهلل عنه حکایت میکند« :چون

فرمود تا ایشــان را به مســلمانی فرا خواند و تا زمان رحلت

دربارهی رســول خدا صــلى اهلل علیه وســلم چنین پرســید:

«قریش» و «غطفان» بازگشــتند ،او را هیچ فتحی نیز نیافتند و

رسـول خدا صـلى اهلل علیه وسلم در عمّان و از آنجا به مدینه

«شـنیدهام در میان شـما شـخصی ظهور کرده است که ادعای

هرگز در عرب جمعی چنان جمع نشــده بود .من یقین نمودم

آمد]7[.

پیامبری میکند و با خود یک کتاب آسمانی به همراه دارد؟»

که کار پیامبر صـلى اهلل علیه وسـلم روز به روز رونق میگیرد

حضـرت عمرو رضـی اهلل عنه گفت« :درسـت اسـت!» پرسید:

پس به مکّه رفتم و با گروهی از اقوام و خویشــان خود این

سفیر پیامبـر صلى اهلل علیه وسلم در عمّان:

«آیا تو چیزی از آن کتاب به یاد داری؟» حضرت عمرو رضی

موضوع را گفتم».

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اهلل عنه جواب مثبت داد .حضـــرت عمرو رضـــی اهلل عنه به

پس از آن حضـرت عمرو رضی اهلل عنه از پادشاه حبشه یعنی

مِنْ مُحَمئد بن عَبداهللِ وَ رَســُولِهِ إلَی جَیفِرٍ وَ عَبدٍ إبنِی جُلَنْدِی،

تقاضــای مســیلمهی کذّاب حاضــر شــد که برای او ســورهای

نجّاشـی پرســید« :ای پادشــاه! به من راســت بگو اینکه محمّد

سَلَام عَلَی مَنِ اتَّبَعَالْهُدی

بخواند .ایشان سورهی «عصر» را خواند .مسیلمه گفت« :اینکه

صـلى اهلل علیه وسـلم ادعا میکند ،راست میگوید یا نه؟ وی

أمئا بَعدُ«:فَإنِّی أدعُوکُمَا بِدِعَایَةِ الْإسـ ـلَامِ أسـ ـلِمَا تَسـ ـلَمَا فَإنِّی

چندان بکر و جالب توجّه نیست .گوش کن من هم یک چیز

رســول خداســت یا نه؟» نجّاشــی گفت« :وَیحَکَ یَا عَمرْو».

رَســـُولُاهللِ إلَی النـَّاسِ کـَافَّةً لِاُنْذِرَ مَنْ کَانَ حَیّاً وَ یَحِقَّالْقَولَ

مثل همین برایت میخوانم ».آنگاه مطلبی خواند .حضــرت

نصیحت مرا قبول کن و برو و متابعت او را بکن».

عَلَیالْکَافِرِینَ وَ إنَّکُمَا إنْ أقّرَرتُمَا بِالْإس ـلَامِ وَلّیتُکمَا وَ إنْ أبَیتُمَا

عمرو رضــی اهلل عنه به خنده افتاد .مســیلمه وقتی چنین دید،

عمرو رضــی اهلل عنه میگوید :من گســتاخ بودم و به نجّاش ـی

إنْ تَقَرّا بِالْإســلَامِ فَإنَّ مُلْکَکُمَا زَائِلٌ عَنْکُمَا وَ خَیلِی تحلْ بِســَا

چیزی دیگر خواند .عمرو رضی اهلل عنه گفت« :تو را خدا بس

گفتم« :ای پادشاه! تو نیز دست بیاور و بیعت کن به دین اسالم

حَتکُمَا وَ تَظْهَرُ نُبُوئتِی عَلَی مُلْکَکُمَا».

کن که اگر زنی هم این را بشــنود ،بر دیوانگی تو خندهاش

تا من نیز بروم و بیعت کنم و متابعت وی نمایم و به دین و

به نام خداوند بخشندهی مهربان:

میگیرد]1[».

بگروم ».نجّاشــی دســت دراز کرد و با من بیعت کرد و من از

این نامهای است از «محمّد» فرزند «عبداهلل» به «جیفر» و «عبد»

نزد او رفتم و پیش قوم خود آمدم و اســالم خود را از آنان

پسران «جلندی».

پنهان نمودم .در همان زمان برخاسـتم و قصـد خدمت رسیدن

درود بر کسی که از هدایت پیروی کند؛ اما بعد؛

در دربار نجّاشی:
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زمانی که حضرت عمرو بن عاص رضی اهلل عنه هنوز مسلمان

اسالم آوردن ایشان:

پســران «جلندی» که ســران قبیلهی «ازد» عمّان بودند ،روانه

شما هر دو را به اسالم دعوت میدهم .دعوت اسالم را لبّیک

عمرو می گویـد :بـه آنـان گفتم من فردا به مدینه برخواهم

گویید ،ســالم میمانید؛ زیرا من رســول خداوند متعال هســتم

گشــت .چون یقین پیدا کرد که برمیگردم ،صــبح کس ـی را

برای تمام مردم؛ تا بترســانم از عذاب خدا کســی را که زنده

پیش من فرســـتاد و فرا خواند .چون پیش او رفتم ،خود و

اسـت و ثابت شـود حجّت خدا بر کافران .همانا اگر به اســالم

برادرش و همگی مسـلمان شدند و پیامبر صلى اهلل علیه وسلم

اعتراف کردید شــما را بر اقتدارتان برقرار خواهم گذاشــت

را تصدیق کردند و اجازه دادند تا زکات را جمع کنم و میان

ورنه این را بدانید که به زودی ســلطنت شــما از بین خواهد

ایشــان حکم نمایم و هر دو در مقابل مخالفان مرا یاری دادند

رفت و اسبسواران من در حیاط منزلتان داخل خواهند شد و

و من صـــدقات و زکات را از توانگران میگرفتم و میان

نبوّت و رســالت من بر تمام ادیان مملک شــما غالب خواهد

بینوایان تقســیم میکردم و همانجا بودم تا هنگامی که خبر
وفات پیامبر صلى اهلل علیه وسلم به ما رسید]1[.

آمد.
آن حضــرت صــلى اهلل علیه وســلم ماه ذیقعدهی ســال هشــتم
هجری این نامه را به حضــرت عمرو بن عاص رضــی اهلل عنه

ادامه دارد …

حضــرت عمرو رضــی اهلل عنه میفرماید :نامهی آن حضــرت

نویسنده :محمدعظیم حسین بر

سپرد و به سوی پسران جلندی عبد و جیفر روانه ساخت.
صــلى اهلل علیه وســلم را برداشــته و راهی «عمّان» شــدم؛ چون
پاورقی:

آنجا رسـیدم ،نخسـت «عبد» را مالقات کردم .وی شـخصی
بینهایت حلیم ،بردبار و نیکســرشــت بود .گفتم« :من ســفیر

وقتی قیصر روم از این سخن نجّاشی اطّالع یافت ،ساکت شد

0ــ عظماءاالسالم ،ص85٫

رسـولاهلل صلى اهلل علیه وسلم هستم ».وی مرا به همراه نامهای

و هیچ ســخنی بر زبان نراند؛ چون «نیاق» برادر قیصــر روم،

1ــ تفسیر تبیینالفرقان ،ج ،1ص081٫

پیش تو و برادرت فرستاده است.

سکوت او را دید ،خشمگین شد و گفت« :آیا این غالم خود

1ــ المغازی واقدی ،صص 511و  517با تصرف و تلخیص.

عبد :پادشاه ،برادر بزرگتر من «جیفر» است ،او را به تو نشان

یعنی نجّاشــی را به همین حال میگذاری ،اگر چه خراج هم

4ــ سیرتالنبی ،ج ،1صص  711تا  771با تصرف و تلخیص.

میدهم ،نامه را بهدست او بده ،سپس گفت« :شما ما را به چه

نپردازد و دین تو را ترک کند و دین دیگری اختیار کند؟»

5ــ معارفالحدیث ،ج ،0صص  001و  001؛ مسلم111٫/

چیزی دعوت میدهید؟»

قیصــر در پاســخ گفت« :نجّاشــی اختیار دارد ،هر دینی را که

1ــ اإلصابه ،ج ،1ص1٫

عمرو بن عـاص« :بـه این کـه خدای یگانه را عبادت کنید،

میخواهد اختیار بکند .من هم اگر فکر ســلطنت را به ســر

7ــ طبقات ابن سعد ،ج ،7ص510٫

بتپرســتی را ترک گویید و به این گواهی دهید که محمّد

نداشتم ،به خدا سوگند از دینش پیروی میکردم».

8ــ سیرت مصطفى ،ج ،1صص 151تا 155٫

بندهی خدا و رسول اوست».

عبد« :ای عمرو چه میگویی؟»

1ــ طبقات ابن سعد ،ج ،0ص148٫

عبد« :ای عمرو! تو پسر سردار قومت هستی .حاال بگو پدرت

عمرو« :به خدا سوگند! راست میگویم».

در این مورد چه تصمیمی گرفته تا ما هم از او پیروی کنیم؟»

عبد« :بســـیار خوب! اکنون بگو پیامبرتان به چه چیزی امر

عمرو« :پدرم درگذشــته و به او ایمان نیاورده اســت؛ البته من

میکند و از چه چیزی باز میدارد؟»

بسیار آرزو داشتم که ای کاش! ایمان میآورد و او را تصدیق

عمرو« :به اطاعت خداوند متعال امر میکند و از معصــیت و

مینمود .تا زمانی من هم با او همعقیده بودم ،امّا بعداً خداوند

نافرمانیش باز میدارد ،به نیکی و صلهرحمی دستور میدهد و

پــیــمــان نــامــه حضــرت عمر بــا مردم
بیتارمقدس

مرا به اسالم هدایت داد».

از ظلم و تعدّی ،زنا ،شرابخواری ،بتپرستی و صلیبپرستی

ازدی نقل میکند که چون حضـرت عمر ،رضیاهللعنه ،پیش

عبد« :کی مسلمان شدی؟»

منع میکند».

مســلمانان که در بیتالمقدس بودند آمد ،حضــرت ابوعبیده،

عمرو« :چند روزی میشود».

عبد« :چه دعوت بســـیار خوبی! ای کاش برادرم به این امر

رضــیاهللعنه ،به مردم شــهر پیام فرســتاد که پیش امیرمؤمنان

عبد« :کجا مسلمان شدی؟»

موافقت میکرد که ما هر دو خدمت وی حاضـر شده و او را

بیـاییـد و بر جـان خود امان بگیرید .ابن الجعد و به روایتی

عمرو« :پیش نجّاشــی پادشــاه حبشــه و نجّاشــی هم اســالم را

تصدیق میکردیم!»

ابنالجعید همراه گروهی از بزرگان پیش حضرت عمر آمد و

پذیرفته است».

عمرو« :اگر دعوت اسـالم را لبّیک گوید ،آن حضـرت صلى

حضـرت عمر برای ایشـان اماننامه و پیمان صـلح را نوشت و

عبد« :بعد از اســالم آوردن نجّاشــی ملّتش با او چگونه رفتار

اهلل علیه وسـلم او را بر مقامش برقرار گذاشـته و چنین دستور

حضرت ابوعبیده ،عمروبنعاص ،رضیاهللعنه ،را به حکومت
فلسـطین گماشت .ازدی متن اماننامة حضرت عمر را نیاورده
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نمودند؟»

می دهد که صـــدقات امرا و اغنیای قومش را گرفته و بین

عمرو« :او را چون گذشته بر پادشاهی برقرار گذاشتند و از او

مستمندان تقسیم کند».

است ولی طبری آنرا بهشرح زیر نقل کرده است.

پیروی کردند».

عبد« :اینکه کار بســیار خوبی اســت .حاال بگو صــدقات چه

حضرت عمر ،رضیاهللعنه ،با مردم ایلیا یعنی بیتالمقدس در

عبد« :پیشوایان مذهبی و رهبانان چه کردند؟»

انداره و از چه میگیرند؟»

جابیه [دهکدهای نزدیک جوالن در جنوبشـــرقی دمشـــق]

عمرو« :همه از او پیروی کردند».

عمرو میگوید« :این مســئله را کامالً برایش توضــیح دادم که

صــلح کرد و همانجا برای ایشــان صــلحنامه نوشــت برای همه

عبد« :ای عمرو! خوب فکر کن چه میگویی ،دروغ بدترین

از طال و نقره این قدر و از شــتر و گوســفند این قدر گرفته

بخشها به یک صــورت مگر برای مردم بیتالمقدس ،ظاهراً

خصلت است ،رسواکنندهترین عمل در دنیاست».

میشود».

نامههای دیگر هم بر همین منوال بوده است.

عمرو« :حاشــا و کلّا! از اینکه دروغ بگویم؛ زیرا در دین ما

سپس عبد مرا پیش برادرش جیفر برد .من نامهی آن حضرت

جایز نیست».

صــلى اهلل علیه وســلم را به او ســپردم .وی نامه را باز کرده،

«بسماهللالرحمنالرحیم ،این اماننامهای است که بندة خدا عمر

عبد« :هرقل (قیصر روم) از اسالم نجّاشی اطّالع دارد یا خیر؟»

خواند و به من دســتور نشــســتن داد و در این مورد از قریش

امیرمؤمنان به مردم بیتالمقدس داده اســت .به آنان از لحاظ

عمرو« :کامالً اطّالع دارد».

تحقیقاتی به عمل آورد.

جان و مال ،و کلیساها و صلیبهایشان ،و سالم و دردمندشان

عبد« :تو از کجا میدانی؟»

بعد از دو روز جیفر هم برای مسلمان شدن آماده شد و هر دو

امان می دهد و برای دیگر مردمی که در آنند .کســـی در

عمرو« :از اینکه نجّاشـی قبالً به قیصر روم خراج میپرداخت

برادر در یک روز اســالم خویش را ابراز داشــتند .بســیاری از

کلیســای آنان ســکونت نخواهد کرد و آنرا ویران نخواهد

و بعد از اسالم آوردنش از پرداخت آن انکار کرد و گفت :از

مردم هم ،همزمان با آنان مسـلمان شـدند .سـپس بر اشخاصی

سـاخت و چیزی از آن و حدود آن و صلیبها و اموال ایشان

این به قیصــر روم حتّى اگر یک درهم هم طلب کند ،به خدا

که مسلمان نشدند ،جزیه نهاده شد[.]8

کاســـته نخواهد شـــد .آنان را مجبور به ترک دین و آیین

سوگند که نپردازم».

نمیکنند و به هیچ کس از ایشــان زیانی نخواهد رســید و در

فرزندش عبداهلل بن زبیر .و از جانب رســول خدا به تحفهای

پدرم پول زیادی برای ما گذاشـته است ،کیسه ای را که پر از

بیتالمقدس هیچ یهودی همراه ایشــان اســکان داده نخواهد
شد.

ارزشـــمند دســـت یافت که همان لقب ایشـــان یعنی «ذات

سـنگ ریزه بود آورد و تکان داد ،صـدای ســنگریزه ها شــبیه

و بر مردم ایلیاســت که همچنان جزیه بپردازند که اهل دیگر

النطاقین» بود .از آن روز به بعد ،اسماء با ذات النطاقین مشهور

صـدای پول بود .با رفتار زیرکانهی اسـماء خشم ابوقحافه فرو

شهرها میپردازند ،و بر عهدة ایشان است که رومیان و دزدان

و شـناخته شده است .اسماء در حالی که چهارده سال داشت،

نشست و آرام شد و از آنجا رفت.

را از آن شهر بیرون کنند ،هرکس از آنان که از بیتالمقدس

هفدهمین نفر بود که به دین اســالم مشــرف گردید و جزء

بیرون آید تا هنگامی که به جایگاه امنی برســد بر جان و مال

ســابقین اولین به شــمار می آید .ایشــان با رضــایت خاطر و با

اســماء مدتی قبل از هجرت ،با «زبیر بن عوام بن خولید» پســر

خویش در امان خواهد بود و هر کس از ایشــان که در شــهر

آگاهی خاص و با جان و دل ،آیین مبارک اسالم را پذیرفت.

عموی پیامبر (ص) ازدواج کرد و از او باردار شــد و در قبا

بماند هم در امان اســـت و بر اوســـت که همان جزیة مردم

اسـماء با آراسته شدن به نور ایمان عمرش را سپری کرد و در

وضــع حمل نمود و اولین کودک مســلمان را به دنیا آورد،

بیتالمقدس را بپردازد ،هر کس از مردم ایلیا هم که بخواهد

منزل پدرش که پناهگاه و مأمن همیشـــگی پیامبر خدا بود،

پیامبر او را عبداهلل نام نهاد و والدتش را مبارک خواند.

با رومیان برود مشروط بر اینکه پرستشگاه و صومعه خود را

پندها و درس های فراوانی آموخت ،و مبادی و اصـول اسالم

خالی کند ،آنان هم بر جان و صـــلیب خود در امانند تا به

را از ســرچشــمهی پاک خود یعنی ،زبان و کالم مبارک آن

این بانوی عالیقدر در جنگ جمل شــرکت نمود و در رکاب

جایگاه امنی برسـند ،زمیندارانی که پیش از کشته شدن فالن

حضــرت دریافت کرد و آیین اســالم با خون و گوشــت و

حضــرت عایشــه ،طلحه و زبیر حرکت کرد ،ولی در دوره

کس؟ در بیتالمقدس بودهاند اگرچه بخواهند همانجا بمانند

استخوانش عجین گردید .مادر او و برادرش عبداهلل «قتیله بنت

تشـدید اختالفات حضرت علی و معاویه جانب سکوت و بی

بر عهـدة ایشـــان اســـت کـه جزیـهای همچون جزیة مردم

عبدالعزی» از قبیله بنی عامر بن لوی بود که از ابوبکر جدا شد

طرفی را اتخاذ نمود .غم از دست دادن شوهرش آن هم نه در

بیتالمقدس بپردازند و هر کس بخواهد میتواند با رومیان

و بچه هایش را ترک گفت ،بعد از او ابوبکر (رض) با «ام

میدان جنگ ،بلکه با خیانت «ابن جرموز» به شــدت ایشــان را

برود و تا هنگام درو و برداشت محصول از آنان چیزی گرفته

رمان» ازدواج کرد و از او صـــاحب دو فرزند ،عایشـــه و

رنجیده خاطر ساخت .همچنین زخمی شدن پسرش در جنگ

نمیشود.

عبدالرحمن شد که این دو ،خواهر و برادر ناتنی اسماء بودند.

جمل و خونریزی و بی هوش بودنش ،غمی دیگر بر صفحهی

بر آنچه در این نامه نوشــته شــده عهد و ذمة خدا و رســولش

اسـماء خواهرش عایشه را با تمام وجودش دوست می داشت

قلبش نشاند .ولی همهی اینها باعث نشدند اسماء رسالت خود

میباشـد و ذمة خلفا و مؤمنان ،به شرط آنکه ایشان جزیهایی

و با مهر مادرانه و عشـــق خواهرانه از او مراقبت می کرد.

را ،که همان تالش همبستگی ایشان در راه تبلیغ آیین اسالم و

را که برعهدهشان مقرر شده است بپردازند.

مسئولیت سنگین امور منزل و دعوت و تبلیغ دین اسالم باعث

دعوت به سوی آن بود ،فراموش کند.

بر این کار خالدبنولید و عمروبنعاص و عبدالرحمنبنعوف

شدند اسماء دیرتر از رسم معمول آن زمان ازدواج کند.

و معاویهبنابیسفیان گواهند و عهدنامه به سال پانزدهم آماده
و نوشته شد» .

اســماء در همهی احوال فرزندانش را بر پایبندی به اســالم و
زمانی که پیامبر (ص) همراه ابوبکر هجرت کردند و برای

شــریعت الهی در نیات و گفتار و انجام همهی امور ،ســفارش

چند روزی به غار ثور رفتند ،اســماء هر چند کم ســن و ســال

کرد .یکی از زنان مؤمن و پارسا و خدا ترس بود و در تمامی

منبع:

بود ولی با هوشــیاری و تیزهوشــی خود این راز را مخفی نگه

کارها تســلیم قضــا و قدر و خواســت خداوند بود .زمانی که

وثائق؛ نامههای حضــرت ختمیمرتبت و خلفای راشــدین ـ

داشــت و باعث موفقیت بنیان اصــلی هجرت و فراهم ســاختن

پسـرش عبداهلل شـهید شـد حجاج بن یوسف پیکر او را به دار

تألیف :دکتر حمیداهلل حیدرآبادی.

زمینهی مسـاعد آن شـد .و درایت و فهم ایشـان در برخورد با

آویخت تا احسـاسات اسماء جریحه دار شود و نزد او برود و

برگرفته شده از :فصلنامه ندای اسالم

فرعون ،قریش ،ابوجهل ،بیش از پیش هویدا است .آن هنگام

او را التماس کند ،ولی این بانوی قوی و شــجاع از این کار

که صــدای کوبنده و بی وقفه ای ســکوت در منزل ابوبکر را

خودداری نمود .هر روز زیر آن درخت که پیکر عبداهلل به دار

برهم زد و فریاد خشـونت آمیز ابوجهل ،قلب کوچک اسماء

آویخته شـده بود ،می رفت و برای او دعا و طلب مغفرت می

را کمی نگران کرد ،ولی آرامش و استقامت خود را بازیافت

کرد .وقتی حجاج دید در مقابل اقتدار و شــخصــیت ایمانی

و با صـــالبت تمام در را باز کرد ،چهرهی عبوس ابوجهل

اسماء چاره ای جز تسلیم ندارد ،پیکر عبداهلل را پایین آورد و

جلوی در ،ایشان را غافل گیر نساخت و حتی به چشمان پر از

به آرزوی شوم و پلید خود نرسید.

اسماء ،ارگویی واال
پیامبر خدا (ص) به أسماء دختر ابوبکر رضی اهلل عنهما فرمود:
«لَقَد أبدلک اهلل بنطاقِکِ هذا نطاقین فی الجنة» (رواه الزبیر بن
بکار)

شــرارت او توجهی نکرد در حالیکه از اســماء ســوال کرد:
دختر! پدرت کجاســت؟ اســماء با آرامش و اطمینان

اسماء نیز چند روز بعد ،دار فانی را وداع گفت و جان به جان

پاســخ داد و گفت :نمی دانم .در این هنگام ابوجهل

آفرین تسلیم نمود.

سـیلی محکمی در گوش اسماء نواخت به طوری که
جلوی در تکان نخورد و مانند ســد محکم در جای

نمونه ی مادری اســت که می توان به او اقتدا کرد و الگوی

خود ایســتاد و ابوجهل با حالت خواری و شــکســت

واال و پاکیزه ای است که برای همیشه زنده می ماند.

رویش را برگردانــد و از آنجــا رفــت .پس از آن

«خداوند در عوض این کمربند ،در بهشــت به تو دو کمربند
عنایت فرمود ».اسـم او اسماء ،دختر ابوبکر صدیق و از بانوان
صحابی مشهور است .ایشان بیست و هفت سال قبل از هجرت
به دنیا آمد .این بانوی بزرگوار از چند جهت صاحب کرامت
و شــرافت اســت ،چرا که تمام اعضــای خانواده اش صــحابی
بودند ،پدرش ابوبکر ،خواهرش عایشـــه ،همســـرش زبیر و

ابوقحافه ـ پدر حضرت ابوبکر (رض) ـ که سالخورده

منبع :من اعالم الصحابیات ،محمد علی قطب

و نابینا و مشــرک و بت پرســت بود ،در را کوبید،

ترجمه :نشمین ویسی

اسماء با او نیز با فهم و درایت تمام برخورد نمود.

برگرفته شده از :پایگاه اطالع رسانی اصالح

ابوقحافه ســخنان بیهوده بر زبان جاری کرد ،و ســعی کرد از
محل پیامبر و پسرش ابوبکر ،اطالع یابد و با خشم و عصبانیت
گفت :من اطمینان دارم که ابوبکر حتی یک درهم نیز برای
شــما باقی نگذاشــته و خود و خانواده اش را بدبخت کرده
اسـت ،در اینجا هوش سـرشـار اسـماء دوباره نمایان می شـود
فوراً به ام رومان و عایشــه اشــاره کرد که چیزی نگویند و
خطاب به ابوقحافه گفت :پدر بزرگ من! تو اشــتباه می کنی
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گوشــواره از گوشــش افتاد ولی این بانوی شــجاع از

رحمت و مغفرت خدا بر اســماء ذات النطاقین باد که به حق

اسالم شناسی
وحدت مسلمانان

نژاد های مختلفی بودند .که همه در راه پیشبرد اهداف مقدس

مىکند که از زیر درختانش نهرها جارى اســت ،آنان همیشــه

وواالی اســالم فداکاری وجانبازی های چشــمگیری از خود

در آن مىمانند ،و این است کامیابى و رستگارى بزرگ.

نشــان دادند ،بلکه اغلب آنان از بردگان آزاد شــده ای بودند

چند فایده از این آیه مبارکه :

که در ســـایة پرچم اســـالم پرورش یافته بودند ،ولی روزی

 -0احکام ارث ،از حدود الهى اســت ،پس نباید از مرز آن

آوازی بلند نشـــد که باعث اختالف وتفرقه میان مســـلمانان

گذشت.

حمد وستایش ذاتی راست که آفریدگار امت ها و پروردگار

گردد ،همه برادر وار کوشا بودند تا دامنة سرزمین اسالمی هر

 -1اطاعت از رسول خدا به منزلهى اطاعت از خداست.

عرب و عجم و همه ی نژاد ها وقبیله هاســـت ،خداوندیکه

چه بیشـتر وسـعت یابد وشـان وشـوکت دولت اسالمی پایدار

 -1سعادت و رستگارى ،در گرو حرکت در مسیر الهى است،

سـفید و سـیاه و سـرخ و زرد و شب و روز و رنگ و زبانهای

باقی بماند ،نژاد پرستی امروزی به اوجش رسیده است وشاید

نه کامگیرى بیشتر از ارث.

گوناگون را عالمة قدرت و عظمت خویش گرادنید .و درود

هم افزایش یابد واز پیامد های این ســـرطان مهلک جنگ،

ترجمة آیه 04:

فراوان و بی پایان بر حضــرت محمد مصــطفی (ص) رهبر و

خونریزی ،عداوت ودشـمنی است .کشور هائیکه گرفتار این

و هرکس خدا ورســـولش را نافرمانى کند واز حدود الهى

رهنما و پیشوای جهانیان و سردار و سرور عالمیان باد .اما بعد:

مرض هسـتند وسالها مشغول جنگ و درگیری میان هم بودند

تجاوز نماید ،خدا او را وارد آتشـى مىکند که همیشه در آن

عواقب وخیمی را پیشرو دارند.

مىماند وبراى او عذابى خوارکننده است.

هر امتی زمانی را می پیماید که در خواب غفلت فرو میرود

چند فایده از این آیه مبارکه :

و از خود بیخود و نا آگاه میگردد .ولی روزی فرا می رسد

خداوند کشــتن نفس انســانی را از هر نژاد ،دین و آئینی که

 -0آنان که به وصــیتنامه عمل نمى کنند ،یا بدهى متوفّى را

کـه از این خواب گران بر می خیزد و بـه خود می آید و

باشد بدون حق حرام قرار داده است و حتی اگر کافری هم به

نمىپردازند ،یا با انکار حقّ یا ندادن سهم بعضى وارثان ،سعى

پرنشاط می شود ،می تواند پیشوا و پیشتاز دیگر امت ها گردد

عهد و پیمان یکی از مسـلمانان -هرچند فرد عادی هم باشد-

در تصــاحب اموال مى کنند ،براى همیشــه در عذاب و قهر

و از شـان وشوکت بلندی بر خوردار گردد مشروط براینکه با

داخل حریم مســلمانان گردد ،جان مال وی در امان میباشــد

الهىاند« .تلک حدود اللّه… تعدّ حدود اللّه»

کمـال اخالص مطیع و فرمـانبردار رب العزت بوده ،الفت،

وکشـتن او روا نیسـت .مگر اینکه بخاطر اشغال و تصرف و یا

 -1مالک سعادت وشقاوت ،اطاعت یا نافرمانى نسبت به خدا

محبت ،و یکپارچگی افراد جامعة مســلمان را نگهدارد و به

توطئه چینی وتجســس علیه کشــوری اســالمی داخل گردد،

و رسول اوست ،نه چیز دیگر« .من یطعاللّه … و من یعصاللّه»

ریسـمان ناگسستنی خداوند چنگ بزند ،راه و روش و کردار

درین حالت جنگ و یا کشتن او به حکم امام روا میباشد.

 -1نافرمانى رســـول خدا ،نافرمانى خداســـت« .یعص اللَّه و

گذشتگان نیک و صالح را سرمشق زندگی خویش قرار داده،

این مطلب شــخص یا گروه یا کشــوری را هدف قرار نداده

رسوله»

واز دوستی و رابطة محکمی که میان آنان وجود داشت اندرز

اســت زیرا با تأســف نژاد پرســتان در هر زمان ومکانی وجود

 -4نافرمانى مسـتمرّ ،سبب خلود است« .من یعصاللّه… یدخله

بـگیرد .لیکن اگر هر گروهی خویش را برتر و بلنــد تر بر

دارند حتی اقلیت های مسلمان که در کشور های غیر اسالمی

ناراً خاداً فیها» «یعص» فعل مضارع و رمز استمرار است.

دیگران بپنـدارد ،بآلخره دوســـتی و محبت ایمانی از میان

زندگی دارند وانتظار میرود تا آنها از همه بیشــتر متحد ومتفق

 -5متجـاوزان بـه حقوق دیگران ،در ردیف کفـّار ،گرفتار

برداشـته شده دشمنی و عداوت جاگزین آن گردیده ،راحت

باشــند ولی آنها نیز دچار این مرض هســتند .تا جائیکه خون

عذاب جاویدان مىشوند« .خالداً فیها»

طلبی و عیاشی میان آنها رائج میگردد ،وبال فاصله همه دست

یکدیگر را می ریزند وزندگی آرام ومطمئن خود را قربانی

 -1قهر خدا ،هم عذاب جســـمى دارد ،هم خوارى روحى.

آورد ها ،شــان و شــوکت و عظمت را از دســت خواهند داد،

قوم پرستی ونژاد پرستی نموده اند .

«عذاب مهین»

بنده در ســفر هایی که به بعضــی از کشــورها ی آســیائی و
افریقائی واروپائی داشــتم از چشــم دیدها وآنچه را شــنیدم به

وباز اینکه نه تنها دین مبین اسالم در ارث دادن زن جنبه تعادل
وصلی اهلل علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.

این نتیجـه رســـیـدم که یگانه ســـبب وعلت بی اتفاقی ها

را حفظ کرده بلکه از طرف دیگر از حقوق زن دفاع کرده
چون در قوانین جهالیت حتى زن را هم به ارث میبردند .

وکشـــمکش ها وخونریزی ها میان مســـلمانان همانا حقیر

منبع  :کتاب اسالم و نژادپرستی

اهلل سبحانه وتعالی در ایه  01 :سوره نساء میفرماید :

شــمردن بعضــی نژاد و توده ها ،وتکبر ،خود خواهی ،وخود

مؤلف  :عبدالعزیز قاره

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ یحِلُّ لَکُم أَن تَرِثُواْ النِّســـَاء کَرْهًا وَالَ

پســندی برخی دیگر ،چه از نگاه نژاد ،رنگ ،جنس و وطن

مترجم  :قریب اهلل مطیع

تَعضــُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعضِ مَا آتَیتُمُوهُنَّ إِالَّ أَن یأْتِینَ بِفَاحِشــَةٍ

میباشد.

مُّبَینـَةٍ وَعـَاشـــِرُوهُنَّ بِالْمَعرُوفِ فَإِن کَرِهتُمُوهُنَّ فَعَسَ ى أَن

در مقابل ،دشمنان اسالم بویژه اروپائی ها اختالفات و دشمنی

تَکْرَهُواْ شَیئًا وَیجعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیرًا کَثِیرًا

های قدیمی خویش را که باعث جنگ های خونینی میان آنها
گردیده بود ،کنار گذاشـــتند وحاال می خواهند باهم برادر
ویکپـارچه زندگی نمایند .علما ودانشـــمندان آنها با وجود
اختالفـات نژادی ،مـذهبی ودینی که میان آنان وجود دارد
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کوشــش دارند تا همة این اختالفات را فراموش نموده و همه
کشور های اروپائی را متحد و متفق و یکپارچه سازند.
متأســـفانه ما مســـلمانان بخود نیامدیم ومشـــغول دشـــمنی
واختالفات بی اسـاس و بی مورد هستیم ،حتی عده ای بخاطر
ایجاد تفرقه و نفاق دســت بکار هســتند و به این راه دعوت
میدهند.
نژاد پرســتی امروزی در مرحلة خطرناکی قرار دارد ،زیرا این
مرض کشــنده ومهلک انواع واشـکال مختلفی را بخود گرفته
ودامنة آن در همه جا گسترش یافته است.
نژاد پرسـتی عهد جاهلیت ــــ قبل از اسالم ــــ منحصر به قبیله
وافتخار به نسب بود تا اینکه با گذشت زمان ،آهسته آهسته از
هم پاشید ،واگر صفحات تاریخ درخشان اسالم را بنگریم ،از
ابتدای عهد عباسـی ها اکثر شاهان و سپه ساالران مسلمانان از

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
قبل ازاینکه در این مورد صــحبت به میان آورویم باید بد انیم
که ما پیرو وفرمانبر اهلل سبحانه هستیم  ،وکلمه طاعت الهى در
قرآن بمعنی اطاعت بدون چون وچرا اســت  ،لذا قبل از همه
چیز باید فرمانبر ومطیع امر اهلل باشـــیم ولو در ظاهر امر بر
خالف میل ما جلوه کند...
خداوند عزوجل در ســوره نســاء أیه  01 :و 04بعد از تقســیم
میراث زن ومرد میفرماید :
تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن یطِعِ اللّهَ وَرَســُولَهُ یدخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجرِی
مِن تَحتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِکَ الْفَوزُ الْعَظِیمُ ( )01وَمَن
یعصِ اللّهَ وَرَسـ ـُولَهُ وَیتَعَدئ حُدُودَهُ یدخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَلَهُ
عَذَاب مُّهِینٌ ()04
یعنی آن (چه گفته شد )،حدود ومقررّات الهى است وهرکس
از خدا ورســولش پیروى کند خداوند او را به باغهایى وارد

ترجمه این ایه ى کریمه :
اى کسانى که ایمان آوردهاید! براى شما حالل نیست که زنان
را به اکراه به ارث برید و بر آنان ســخت نگیرید تا بعضــى از
آنچه را به آنان بخشــیده اید ،خود ببرید ،مگر آنکه مرتکب
فحشـاء آشکار شوند و با آنان به نیکویى رفتار کنید و اگر از
همسـرانتان خوشتان نیامد چه بسا شما چیزى را خوش نداشته
باشید ،ولى خداوند ،خیر فراوان در آن قرار داده باشد.
(بر خالف ســـنّت جاهلیت ،که گاهى زن نیز به ارث برده
مىشد ،ممکن است آیه اشاره به این باشد که تنها اموال قابل
ارث اســت و همســرِ متوفّى ،ارثِ کســى نیســت .او خودش
مىتواند بعد از فوت شوهرش ،همسر دیگرى انتخاب کند).
چند فایده از این آیه مبارکه :
 -0اسالم ،مدافع حقوق زن است.
 -1باز پسگرفتن مهریه با زور ،حرام است.
 -1تنها در صورتى که زن در معرض بىعفّتى باشد ،مرد حقّ
سختگیرى دارد.
 -4با زنان باید خوش رفتارى کرد.

 -5مرد ،ســـنـگ زیرین آســـیاى زندگى اســـت و باید با

بنابراین ،سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا

جمله حقوق شــهروندان می داند اما تشــریع را از آن خداوند

خوشرفتارى ،بر سختىها شکیبا باشد .خطاب آیه به مرد است

ارث زن نصــف مرد اســت ،زیرا در مواردی ارث زن و مرد

که هم آفریدگار انســان و هم کائنات اســت ،می داند و هم

.

مسـاوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشـتر اسـت و فق

حاکم و هم شــهروندان را فرمان می دهد که از آن چه که

 -1بسیارى از خیرات ،در البالى ناگوارىهاى زندگى است.

در برخی از موارد است که ارث از مرد کمتر است.

خداوند برای بشر فرو فرستاده رهپویی نمایند و به طور شفاف

 -7حلّ مشــکالت خانواده و داشــتن حلم و حوصــله ،براى

لذابا نگاه به احکام دیگر اســالم متوجه می شــویم که نصــف

به آنان گوشزد و بلکه هشدار می دهد کسی که به آن چه که

سعادت فرزندان ،بهتر از جدایى و طالق است.

شــدن ارث زن نســبت به مردان در برخی موارد با توجه به

خداوند فرو فرســـتاده حکم نکند از جمله کافران ،از جمله

 -8همیشــه خیر و شـرّ ما همراه با تمایالت ما نیســت ،چه بسـا

مســولیت های اقتصــادی در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه

ستم گران و از جمله فاسقان خواهد بود.

چیزى را ناخوشایند داریم ،ولى خداوند خیر زیاد در آن قرار

ومهر و دیه عاقله و شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب

داده باشد .زیرا انسان به همهى مصالح خویش آگاه نیست.

اجتماعی که بر عهده مردان نهاده شــده تنظیم شــده اســت و

این ویژگی های ســه گانه ای که خداوند برای کســانی که به

لذا دانستیم که :

دین اسـالم برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق این احکام

غیر از ما انزل اهلل حکم می کند ،بیان می داردیک ســـری

موضــوع نصــف شــدن ارث زنان در برخی موارد به معنای

را وضــع نموده اســت .طبیعی اســت که دین اســالم وقتی

ویژگی های پراکنده ای نیستند که برخی از انسان ها را شامل

ناقص بودن یا نصـف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که

مسئولیت مالی بیشتری را بر دوش مردان قرار داده حق بیشتری

و برخی دیگر را شامل نشود:

برخی به غل آن را تبلیغ می کنند.

را نیز در ارث قرار داده تا بین مســئولیت و حق تعادل بر قرار

در دین مبین اسـالم شـخصیت انسانی زن برابربا مردان بوده و

شــود .و چون به موضــوع مهریه و نفقه(دادن خرج خانواده)

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّورَاةَ فِیهَا هُدًى وَنُور یَحکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسلَمُواْ

در رســـیدن به درجات کمال انســـانی هیچ تفاوتی بین این

نگاه کنیم بخشی از این حقوق(اموال مردان) به زنان برگشت

لِلَّذِینَ هَادُواْ وَالرَّبئانِیُّونَ وَاألَحبَارُ بِمَا اســتُحفِظُواْ مِن کِتَابِ اللّهِ

دوجنس قرار داده نشــده اســت که آیات قرآن و احکام دین

می نماید.

وَکَانُواْ عَلَیهِ شــُهَدَاء فَالَ تَخْشــَوُاْ النَّاسَ وَاخْشــَونِ وَالَ تَشــْتَرُواْ

مبین اسالم به خوبی گویای آن است.

چرازن نمی تواند قاضـی شـود چرا ارث آن در اسـالم نصف

بـِآیـَاتِی ثَمَنًا قَلِیالً وَمَن لَّم یَحکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ

قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسالم بر پایه

مرد اســت چرا نمی تواند مثل مرد گواه عادل باشــد چرا نمی

الْکَافِرُونَ ﴿﴾44

عدالت اجتماعی بنیان نهاده شــده و در آن مســئولیت های

تواند خود طالق بگیرد.

اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده است.
اگر از درون نظام حقوق اسـالم به ارث نگاه شـود ،سهم زنان

وَکَتَبنـَا عَلَیهِم فِیهـَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَینَ بِالْعَینِ وَاألَنفَ

حمیده

که هیچ مسـئولیت اقتصادی بر دوش ندارند ،کامال منصفانه و
ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.
در زمان ظهور اســالم و نزول قرآن کریم ،محرومیت زنان از
ارث میان همه اقوام ملل بشـری در سـطح دنیا وجود داشت و
زن به هیچ یک از عناوین همسر ،مادر ،دختر و یا خواهر ارث

بِاألَنفِ وَاألُذُنَ بِاألُذُنِ وَالســِّنَّ بِالس ـِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصــَاص فَمَن
تَصــَدئقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّم یَحکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِکَ

عدارت ســیاســیی در اســالم و محورهای

هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ ﴾45وَقَفَّینَا عَلَى آثَارِهِم بِعَیسَى ابنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَینَ یَدَیهِ مِنَ التَّورَاةِ وَآتَینَاهُ اإلِنجِیلَ فِیهِ هُدًى وَنُور وَمُصَدِّقًا

آن

لِّم ـَا بَینَ ی ـَدَی ـهِ مِنَ التَّورَاةِ وَه ـُدًى وَمَوعِظ ـَةً لِّلْمُتَّقِینَ ﴿﴾41

نویسنده :محمد قطب /مترجم  :یاسین عبدی

وَلْیَحکُم أَهلُ اإلِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِیهِ وَمَن لَّم یَحکُم بِمَا أَنزَلَ

نمی برد .اسالم در زمینه ارث  ،انقالب به وجود آورد و اولین

اللّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاس ـِقُونَ ﴿ ﴾47وَأَنزَلْنَا إِلَیکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ

نظام حقوقی جهانی بود که به زنان حق ارث عطا کرد و تمام

مُصَدِّقًا لِّمَا بَینَ یَدَیهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیمِنًا عَلَیهِ فَاحکُم بَینَهُم بِمَا

قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که بر پایه اعتقادات و آداب

أَنزَلَ اللّهُ وَالَ تَتَّبِع أَهوَاءهُم عَمئا جَاءکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنَا

و رسوم قبیله ای بود منسوخ نمود .در دوران جاهلی نه تنها به

مِنکُم ش ـِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَو ش ـَاء اللّهُ لَجَعَلَکُم أُمئةً وَاحِدَةً وَلَکِن

زن ارث نمی دادند بلکه بدون توجه به رضـــایت او همانند

لِّیَبلُوَکُم فِی مَآ آتَاکُم فَاســـتَبِقُوا الخَیرَاتِ إِلَى اهلل مَرْجِعُکُم

دیگران اموال متوفی وی را بـه ارث می بردنـد .این قانون

جَمِیعًا فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم فِیهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴾48وَأَنِ احکُم بَینَهُم

جاهلی به وسیله قرآن کریم منسوخ شد.

بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَالَ تَتَّبِع أَهوَاءهُم وَاحذَرهُم أَن یَفْتِنُوکَ عَن بَعضِ

اسالم ،احکام ارث را بر اساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع

مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیکَ فَإِن تَوَلَّواْ فَاعلَم أَنَّمَا یُرِیدُ اللّهُ أَن یُصــِیبَهُم

نکرده  ،بلکه براسـاس مسـؤلیت مالی و موقعیتی است که این

بِبَعضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ کَثِیرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاســِقُونَ ﴿ ﴾41أَفَحُکْمَ

دو در خانواده دارند .در پاره ای از موارد زن بیش از مرد سهم

الْجَاهِلِیئةِ یَبغُونَ وَمَنْ أَحسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْمًا لِّقَومٍ یُوقِنُونَ ﴿﴾51

می برد ،بنابراین ســهم ارث متناســب با نظرگاه کلی اســالم
ما تورات را که در آن رهنمود و روشــنایى بود نازل کردیم

نســبت به خانواده ،تقســیم وظایف و مســؤلیت ها ســازگار و
بلکه مهم ترین آن ها منع و جلوگیری از قانون گذاری انسان

یهود داورى مى کردند و [همچنین] الهیون و دانشـــمندان به

در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است :

ها در امور اسـاسـی زندگی است و حق قانون گذاری در این

ســبب آنچه از کتاب خدا به آنان ســپرده شــده و بر آن گواه

 0-در مواردی زن و مرد همتا و مســاوی ارث می برند ،مانند

امور تنها از آن خداوند مهربان است.

بودند پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهاى

عادالنه است.

ناچیزى مفروشید و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده

صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام
محور یکم :حق قانون گذاری تنها از آن خداست.

داورى نکرده اند آنان خود کافرانند ( )44و در [تورات] بر

مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.

این مفهوم ،چالشــی جدی با مفهوم دموکراســی که امروزه

آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشـــم در برابر

 1-در مواردی زن کمتر از مرد ارث می برد ،مانند دختر که

انســان ها در شــرق و غرب معتقدند که عادالنه ترین نظامی

چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در

کمتر از پسر ارث می برد.

است که تاکنون در تاریخ بشر روی کار آمده ،دارد .از جمله

برابر دندان مىباشــد و زخمها [نیز به همان ترتیب] قصــاص ـى

 1-در مواردی ســهم زن بیش از ســهم مرد می باشــد ،مانند

شــعارهای اســاســی نظام های دموکراتیک این اســت که این

دارنـد و هر کـه از آن [قصـــاص]درگذرد پس آن کفاره

موردی که میت غیر از پدر و دختر ،وارث دیگری نداشــته

مردم هستند که قانون گذاری می کنند .این نظام ها در دو امر

[گناهان] او خواهد بود و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل

باشد که در این جا پدر یک ششم می برد و دختر بیش از آن

حیاتی و اســاســی انســان را دارای اختیار و حق قانون گذاری

کرده داورى نکردهاند آنان خود ستمگرانند ()45

.

می داند 0٫ :انتخاب حاکم و دیگری قوانین مربوط به التزامات

به طور یکسـان یک شـشم ارث می برند و سهم پدر به عنوان

حاکم و شــهروندان .در حالی که اســالم انتخاب حاکم را از

صفحه115

عدالت سـیاسـی در اسـالم بر بنیان هایی اساسی که نخستین و

پیامبرانى که تســـلیم [فرمان خدا] بودند به موجب آن براى

و عیسى پسر مریم را به دنبال آنان [=پیامبران دیگر] درآوردیم

به هر دلیلی که از تطبیق آن ســرباز می زند .اما زمانی که به

که ما نباید از جنبه های منفی دموکراســی غافل شــویم و باید

در حالى که تورات را که پیش از او بود تصـدیق داشت و به

جای شـریعت الهی قانونی غیر در سـطح جامعه تطبیق شود به

دعوت گران اسالمی آن ها را بیان کنند.

او انجیل را عطا کردیم که در آن هدایت و نورى اســت و

اتفاق تمامی علما چنین عملی کفر به شـمار می آید و چه بسا

تصــدیق کننده تورات قبل از آن اســت و براى پرهیزگاران

او را نیز از دایره ی فراخ اســالم نیز خارج ســازد و ســخن ابن

در کشــورهایی که ســیســتم دموکراســی به گونه ای راســتین

رهنمود و اندرزى اســت ( )41و اهل انجیل باید به آنچه خدا

عباس در ذیل این مقوله نمی گنجد و چیزی جدای از آن می

اجرایی می شـــود شـــهروندان آن دیار در انتخابات به طور

در آن نازل کرده داورى کنند و کسانى که به آنچه خدا نازل

باشد .چنان که از سیاق آیات بر می آید خداوند مهربان حکم

آزادانه شــرکت می کنند و به نامزد برگزیده خود رأی دهند،

کرده حکم نکنند آنان خود نافرمانند ( )47و ما این کتاب

را به دو نوع تقســیم بندی می کند :یکی حکم اهلل و دیگری

و هیچ کس نمی تواند تحت هیچ شــرایطی آن ها را مجبور

[=قرآن] را به حق به ســوى تو فرو فرســتادیم در حالى که

حکم جاهلیت،سپس حکم کردن به غیر ما انزل اهلل را جاهلی

سازد که به کسی غیر از آن چه که مورد نظر آن ها است رأی

تصــدیقکننده کتابهاى پیشــین و حاکم بر آنهاســت پس میان

می خواند و به شدت از رهپویی آن نهی می فرماید.

بدهند و او را برگزینند ،نه پلیس و نهادهای انتظامی و امنیتی
می تواند با چوب و چماق آن ها را مورد ضـرب و شـتم قرار

آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و از هواهایشــان
[با دور شـدن] از حقى که به سوى تو آمده پیروى مکن براى

دموکراســی که در واقع بر اســاس گفتمان قرانی نوعی حکم

داده و یا بر ســر راه آن ها موانعی ایجاد کنند یا در برگه های

هر یک از شــما [امتها] شــریعت و راه روشــنى قرار دادهایم و

جاهلی محسـوب می شود چرا که در آن حکم به غیر ما انزل

انتخاباتی آن ها دخل و تصــرف کنند یا صــندوق های اصــلی

اگر خدا مى خواســـت شـــما را یک امت قرار مى داد ولى

اهلل می شــود و حکم اهلل به کنار نهاده می شــود برکت های

انتخابات از بین برده و صـــندوق های دیگری را که به نفع

[خواسـت] تا شـما را در آنچه به شـما داده است بیازماید پس

فراوانی را برای ملت هایی که روزگاری در زیر ســیطره ی

حاکم باشد ،جایگزین آن ها گردانند.

در کارهاى نیک بر یکدیگر ســبقت گیرید بازگشــت [همه]

حکومت های قرون وسطایی بوده اند ،داشته و حقوق اساسی

شــما به ســوى خداســت آنگاه در باره آنچه در آن اختالف

را که زمانی از آن محروم بوده اند و نه تنها بدان بخشیده بلکه

آری ،گرچه شهروندان به طور آزاد نامزدهای خود را انتخاب

مى کردید آگاهتان خواهد کرد () 48و میان آنان به موجب

از آن نیز حمایت و پشــتیبانی می کند و به شــدت با هرگونه

کردهاند اما پرسـشـی که در این جا مطرح است این است که

آنچه خدا نازل کرده داورى کن و از هواهایشان پیروى مکن

نقض آن برخورد می نماید و ضمانت های اجرایی ویژه ای را

این نمایندگان در نهایت در خدمت چه کسانی خواهند بود؟!

و از آنان برحذر باش مبادا تو را در بخشى از آنچه خدا بر تو

برای آن قانون گذاری کرده اســـت و آنان را از مرحله ی

مردم یا….؟!

نازل کرده به فتنه دراندازند پس اگر پشــت کردند بدان که

نیستی به صحنه ی زندگی انسانیت آورده است.
در حقیقت در پس پرده ی این نمایش زیبا_ به جز اندکی

خدا مىخواهد آنان را فق به [ســزاى] پارهاى از گناهانشــان
برساند و در حقیقت بسیارى از مردم نافرمانند ()41

باید بگوییم که سـیسـتم و ابزار مدیریتی دموکراسی برای این

نباشـد_ همگی در خدمت نظام سرمایه داری و مصالح آن ها

ملت ها بیش از اســالم ســودمندتر و عادالنه تر از نظام های

خواهند بود!
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یا خواســتار حکم جاهلیت اند و براى مردمى که یقین دارند

دیکتاتوری و اســتبدادی بوده که طی چندین دهه ی اخیر بر

داورى چه کسى از خدا بهتر است ()51

ســـرزمین های اســـالمی وحکمرانی کردهاند .اما علی رغم

شـــهروندان با اختیار خود و در کمال آزادی نامزد خود را

تمـامی این چیزهـایی کـه بیان کردیم نباید از این نکته ی

انتخاب می کنند ،مثال” اگر فهرســت نامزدان انتخاباتی

xy

از ســیاق این آیات محکم این گونه برداشــت می شــود که

بنیادین غفلت کنیم که عدالنه ترین سـیستم برای زندگی بشر

ویژگی های ســـه گانه( کافرون  ،ظالمون و فاســـقون ) که

اســالم راســتینی اســت که خداوند مهربان مهرورز آن را فرو

 zو یا… باشــد ،باید یکی را انتخاب کنند ،اما این نمایندگان

خداوند مهربان در این آیات برای کســانی که به غیر ما انزل

فرســتاده اســت نه آن اســالمی که در چندین دهه ی اخیر در

اهلل حکم می کنند به کار برده اســت ویژگی هایی هســتند که

ســرزمین های اســالمی از آن نام برده می شــود و ( فق در

در یک مرتبه به شــمار می آیند و دارای مراتب مختلفی نمی

ســطح نام و عنوان ) حکمرانی می کند .بلکه اســالم راســتین

باشــند .لفظ “من” زمانی که به طور مطلق به کار رود ،داللت

همان مدلی اســت که در قرون طالیی اســالم اجرایی و تطبیق

بر عمومیت دارد و به معنای کسـی است که از او کاری معین

شــد و باز هم اگر مجال واقعی بای نقش آفرینی آن فراهم

و مشـخص سـر می زند یا دارای صـفتی ویزه است .هم چنین

شود ،می تواند نقش افرینی و میدان داری کند و هم چنان که

دو ویژگی از این ویژگی های بیان شده در شأن گروهی آمده

بارها یادآور شــده ام ایمان به اســالم و حقانیت آن بر تمامی

که یک عمل مشـــخص و ضـــابطه مند را انجام می دهند.

نسـل های بشر پیدایش تا پایان جهان ضروری و واجب است

یهودیان همان گروهی هســـتند که به ما انزل اهلل حکم نمی

و اگر از ســمت و ســو و مســیر آن منحرف شــوند و به بیراهه

کنند و فکر نمی کنم که گروهی نیســتند که مبادرت به انجام

رفته اند و دین خداوند مهربان قابل حذف و اضافه نیست بلکه

عملی مشـخص ودارای ضابطه بکند،بنابراین یک بار در زمره

موهبتی اسـت الهی که خداوند همربان مهرورز به بشر ارزانی

ی کافرین ویک بار در زمره ی ضــالمین که غیر از کافرین

داشته است:

می باشد ،قرار می گیرند.
( الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضــیت
وبرخی از مفسرین براین باور بودند که این راًی رابه نظریه ی

لکم االسلم) المائده1:

«کفر دون کفر»عبداهلل بن عباس(رض) مستند کنند.

” امروز ( احکام دین شــما) را بایتان کامل کردم و (با عزت
بخشـیدن به شما و استوار داشتن گامهایتان ) نعمت خود را بر

چیزی که این آیات مارا بدان رهنمود می سازد روی گردانی

شــما تکمیل نمودم و اســالم را به عنوان آئین خداپســند برای

یهودیان از شریعت خداوند مهربان وبر هم زدن قوانین زندگی

شما برگزیدم“ .

بشر وکفر وستم وفسق در تمامی حاالت و در سطحی یکسان
اســت اما آن چیزی که از ســخن عبداهلل بن عباس(رض)«کفر

دموکراسی هم چنان که پیش تر نیز بدان اشاره کردیم برکات

دون کفر» بر می آید چیزی غیر از این می باشــد در حقیقت

و دستاوردهای ارزشمندی برای ما مسلمانان در برداشته است

سـخن ابن عباس ( رض) در مورد کســی صــدق پیدا می کند

اما آن چه در این جا مهم اسـت که بدان اشاره شود این است

که اقرار و اعتراف به ما انزل اهلل دارد اما در مقام عمل و تطبیق

منتخب  x y zدر خدمت حزب حاکم که همان نظام سرمایه
داری و مصــالح آن ها اســت ،می باشــند! البته به جز تعدا
معدودی.
عده ی معدود نیز در میان آن ها وجود دارد که دارای وجدان
بشری و سعی دارند در سطح جامعه و برای مردم کارهای خیر
و شایسته انجام دهند و به مبارزه با کارهای زشت و ناشایست
برخیزند .در حقیقت گرچه این از برکات و دســـتاوردهای
ارزشــمند دموکراســی اســت که این گروه اقلیت در کمال
آزادی بتوانند نظر و رأی و اندیشه خود را ابراز کنند و دروازه
های رســانه های گروهی نیز بر روی آن ها گشــوده اســت و
حزب حاکم نیز نمی توانند آنان را به خاطر نقدهایشــان که
ممکن اســت بســیار تند هم باشــد راهی زندان و شــکنجه گاه
کند ،اما ارزش رأی و نظر آن ها در مجالسـی که فق کمیت
آراء مهم اســت چه جایگاهی خواهد داشــت؟ آیا رأی این
نماینده ای آگاه و ارزشــمند که دارای افق و دور اندیشــی
خاصـی است با رأی کسی که به سان مترسکی در آن مجلس
حضور دارد و به هر الیحه ای که حزبش رأی داد او نیز رأی
می دهد ،یکی اســت! و نمایندگان پس از رأی گیری به دو
دسـته ی موافقین و مخالفین تقسیم می شوند ،دسته ای طرف
حزب حاکم که هرگونه اقدام حکومت را تأیید کرده ،و بر
آن مهر تأیید می زنند و دسته ی نیز اپوزیسیون و مخالف نظام
که در انتخابات پیروز نهایی نشــده اند و کرســی های کمتری
در مجلس به دست آورده اند و با هرگونه الیحه و مصوبه ای

اوســت آن کســى که آنچه در زمین اســت همه را براى شــما

که حزب حاکم در مجلس به دســت آورده اند و با هرگونه
الیحه و مصـــوبه ای که حزب حاکم به مجلس ارایه کند،

دموکراسـی بذر و نهالی نبود که به صورت طبیعی و ذاتی در

آفرید سـپس به [آفرینش] آسمان پرداخت و هفت آسمان را

مخالف هستند و آن را تأیید نمی کنند و در هیچ مسأله ای به

ســطح جوامع غربی رویش یابد بلکه نتیجه شــورشــی بود که

استوار کرد و او به هر چیزى داناست ()11

اجماع نمی رسـند مگر این که به نفع و در جهت مصالح نظام

توده مردم بر علیه طبقه ی بزرگان و فئودال ها و حاکمان و

سرمایه داری باشد.

روحانیون دینی انجام دادند و در طول تاریخ بشـــر همواره

به حکم این که آگاه بر هر چیزی اســت تنها اوســت که می

انقالب ها از یک طرف موجب اصالح و بازسازی و از دیگر

داند مصــلحت حقیقی انســان هایی که را آفریده و روزیشــان

سو موجب خسارت و زیان های جبران ناپذیری شدهاند.

می دهد و انجام امورشــان نیز به ســوی اوســت را می داند که

این اقلیت مجلس گرچه آزادانه رأی و نظر خود را اعالم می

در چه چیزی نهفته است.

دارند اما در مقام عمل کسی برای رأی و نظر آن ها کوچک
ترین اهمیت و ارزشی قایل نمی باشد گویی این که اصال” در

اما این آشــوب و بلوایی که در ســطح جوامع غربی روی داد

تهیه و تنظیم مصـوبه یا بیانیه نقشـی نداشته اند .مثال” به هنگام

صــرف نظر از این که بازی گردان آن یهودیت بود به طور

(قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سـُبحَانَهُ هُوَ الْغَنِیُّ لَهُ مَا فِی السـئمَاوَات وَمَا

تصویب یک الیحه صرف نظر از سود و زیان آن به تعدا آراء

بســیار طبیعی روی داد حوزه ی آزادی های فردی را بســیار

فِی األَرضِ إِنْ عِندَکُم مِّن س ـُلْطَانٍ بِهَذَا أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا الَ

بنگرید مانند تصـــمیم جنگ در عراق ،این تصـــمیم گرچه

گسترده ساخت تا جایی که بی دینی و بی اخالقی را نیز جزء

تَعلَمُونَ)

بدترین تصــمیم برای دولت آمریکا بود و بیشــترین ضــرر و

حقوق ذاتی فرد به شــمار آورد و در نتیجه ی ســرکوب های

خسارت را برای آن ها به بار آورده بود و بیشترین خون های

پیوسته ی قرون تاریک و وسطاییف بی دینی و بی اخالقی به

(گفتند خدا فرزندى براى خود اختیار کرده اســت منزه اســت

ریخته شـده و ویرانی به بار آورده در عراق در پی داشته اما با

سان سنبل ها و نمادهای دموکراسی به گونه ای سر برآوردند

او او بىنیاز اسـت آنچه در آسـمانها و آنچه در زمین است از

همگی این اوصــاف بنا بر کیمیت آراء جنگ در عراق روی

و اگر چه با مفاهیم الهی و آموزه های دینی ادیان و مجموعه

آن اوسـتشـما را بر این [ادعا] حجتى نیست آیا چیزى را که

داد و کماکان ادامه دارد ،چرا که در پس پرده ی آن مؤسسات

ی ارزش های اخالقی که وجه تمایز انســان با حیوان بود ،در

نمىدانید به دروغ بر خدا مىبندید)

سرمایه داری بزرگی وجود دارند که صنعت اسلحه سازی ان

چالش قرار می گرفتند اما کســی را یارای در افتادن با آن ها

ها بر مبنای جنگ در عراق می چرخد و نیز سعی در استخراج

نبود وهمین کافی بود که بر برکات و دسـتاورد های سودمند

به حکم این که بی تیاز حقیقی اســت و به دنبال ســود و زیان

نفت عراق دارند آن ها با ادامه ی جنگ تأمین می شود.

دموکراسـی سایه افکند و آن را دچار فساد و تباهی گرداند و

برای خود نیست و همه آفریدهایش اعم از رئیس و زیر دست

از مسیر اصلی خود به بیراهه برود و به صورت نمادهایی برای

به نزد او یکسان هستند و همگی بندگان او می باشند ،به همین

دموکراسی درآید.

خاطر قانونی را وضـع نکرده که برای گروهی از مردم سود و

این از یک سـو ،از سـویی دیگر یعنی مشارکت شهروندان یا

برای گروهی دیگر زیان داشـته باشد ،نه به سود ثروت مندان

توده ی مردمی که در جوامع غربی رکن اسـاسـی و شاهرگ
دموکراسی است ،قضیه را اندکی مورد بررسی قرار می دهیم

محور اسـاسـی عدالت سـیاسـی در اسالم ،جلوگیری از قانون

و نه به سـود فقیران ،نه به سـود سـفید پوستان و نه به نفع سیاه

که چگونه نطام سـرمایه داری سیستم دموکراسی را در جهت

گذاری توس ـ بشــر اســت و این که این حق تنها ویژه و در

پوسـتان ،بلکه او به سـود همه ی نسـل های بشر یکسان قانون

و سـمت و سوی خدمت به سرمایه داری و مصالح آن به کار

انحصار خداست و در اسالم تنها کسی که حق قانون گذاری

وضــع کرده اســت و ثروت مند و فقیر ،ســیاه و ســفید باید از

گرفته است؟!

را داراست و تنها اوست و تنها اوست که معیارها و مالک ها

قانون یکسـانی پیروی و رهپویی نمایند تا سود همگانی تحقق

را مشــخص می کند و تنها اوســت که برای انمســان بیان می

یابد .در حالی که قوانین بشری به سود گروهی و یا در جهت

بدیهی اســت که مورد ســخن ما در این نوشــتار همگی مردم

کند که چه چیز جایز و چه چیز نا جایز اســت ،و جملگی این

منافع گروهی دیگر وضــع شــده اند مگر کســانی که خداوند

نیســت چرا که در جوامع متفکران و اندیشــمندانی که دارای

ها نیز به دلیل این اســت که تنها آفریدگار ،روزی ده توانا ،با

مهربان به آنان نظر لطف داشته است.

تئوری ها و نظریات ارزشـمند سـیاسی و اجتماعی و اقتصادی

حکمت و آگاه ،بی نیاز از دیگران و مهربان و … .است.
إِنَّ الْإِنسـَانَ خُلِقَ هَلُوعًا01إِذَا مَسئهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿ ﴾11وَإِذَا مَسئهُ

و اخالقی و تربیتی و… .باشـند ،وجود دارند .بلکه روی سخن
ما با کســی یا کســانی اســت که او را فردی خیابانی یا فردی

)إ نَّ رَبئکُمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السـئمَاوَاتِ وَاألَرضَ فِی سِتَّةِ أَیئامٍ ثُمئ

الْخَیرُ مَنُوعًا ﴿( ﴾10معارج )01-11

عـادی از مردم می نـامیم که چه برنامه هایی برای زندگی

اس ـتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغْش ـِی اللَّیلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثًا وَالش ـَّمسَ

به راسـتى که انسـان سخت آزمند [و بىتاب] خلق شده است

دارد؟ و افق دید او تا به کجاســت؟ آیا مبادی و اصــولی را

وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمرِهِ أَالَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمرُ تَبَارَکَ اللّهُ

( )01چون صـدمهاى به او رسد عجز و البه کند ( )11و چون

داراســت ،که ســعی در اجرایی و نهدینه کردن ان در ســطح

رَبُّ الْعَالَمِینَ)

خیرى به او رسد بخل ورزد ()10

جامعه داشـته باشـد؟ یا این کهتنها نظام سرمایه داری او را در
روی آن ســرمایه گذاری و برنامنه ریزی کرده اســت؟! و او

زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش [جهاندارى] استیال

به پیروی و رهپویی از ما انزل اهلل است.

خود تنها فردی اســـت که مشــغول زندگی بســیار عادی و

یافت روز را به شــب که شــتابان آن را مى طلبد مىپوشــاند و

روزمره ی حود اســت و تنها به فکر دنیای خود می باشــد و

[نیز] خورشـید و ماه و سـتارگان را که به فرمان او رام شدهاند

حاکم باید بسـاط عدالت را در سطح جامعه و میان شهروندان

برنامه ای برای آخرت خود ندارد؟

[پدید آورد] آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوســت

بگستراند.

فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان ()54
إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُم أَن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهلِهَا وَإِذَا حَکَمتُم بَینَ

آری! گرچه این افراد دارای حقوقی قانونی اســـت که این
حقوق به منزله حقوق حقه ی اوسـت اما آیا او برنامه ای برای

به حکم این که آفریدگار و پدید آورنده ی کائنات است این

النَّاسِ أَن تَحکُمُواْ بِالْعَدلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمئا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ

حل یا برون رفت بشر ارز بحران هایی که امروزه با آن گرفتار

حق را نیز دارا می باشـــد زندگی آفریده هایش را هرگونه

سَمِیعًا بَصِیرًا ﴿ ﴾58نساء

است و دست و پنجه نرم می کند ،دارد؟ آیا او اصال” ارتباطی

دوست دارد ،مقرر نماید روزی شان دهد و بازگشت جملگی

خدا به شـما فرمان مىدهد که سـپردهها را به صاحبان آنها رد

با جهان پیرامون خود دارد؟ آیا اسـاسا” با تفکر خوب گرایی

آن ها نیز به سوی اوست:

کنید و چون میان مردم داورى مىکنید به عدالت داورى کنید

و وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی آشنایی دارد؟ یا

(هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مئا فِی األَرضِ جَمِیعًا ثُمئ استَوَى إِلَى السئمَاء

در حقیقت نیکو چیزى است که خدا شما را به آن پند مىدهد

در نهایت از کسـانی اسـت که سرمایه های کالنی را دارا می

فَسَوئاهُنَّ سَبعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیم)

خدا شنواى بیناست.

باشـند و مالکیت وسـایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی
در اختیار آن ها است؟! و چیزهای دیگر…..

صفحه117

جهت کمک به مصــالح و برنامه های خود به کار گرفته و بر

در حقیقت پروردگار شــما آن خدایى اســت که آســمانها و

محور دوم عدالت سـیاسی در اسالم ،الزام حاکم و شهروندان

شـــهروندان و توده ی مردم نیز ملزم به پیروی و رهپویی از

از آن چه که در طول تاریخ اسالم روی داده ،چرا که مالک

او ،وپیروی از دسـتورات و پرهیز از نواهی آن حضرت ،زنده

دسـتورات حاکم می باشــند و در آن چه که از خدا و رســول

عمل ما مســلمانان اســالم اســت نه دیگران -بیان می کنم و

نگه داشـتند روش و ســنت ایشـان و…) تحقق می یابد .و برای

(ص) رهپویی می کند:

موارد تفصیلی آن در کتاب و سنت وجود دارد و عالقه مندان

پیشــوایان مســلمان با پیروی از آنان در امور نیک و همکاری

می توانند به آن ها مراجعه کنند.

در جهت اجرای احکام الهی و… تحقق می یابد .و برای عموم
مردم ( که نصـیحت آنان با ارشـاد به مصالح مصالح دنیوی و

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسـ ـُولَ وَأُولِی األَمرِ
مِنکُم فَإِن تَنَازَعتُم فِی شـَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسـُولِ إِن کُنتُم

پیامبر رحمت (ص) مســلمانان را به شــدت از شــورش کردن

اخروی به طور عملی و با گفتار آنان را به آن یاری رســاندن،

تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَومِ اآلخِرِ ذَلِکَ خَیرٌ وَأَحسَنُ تَأْوِیلًا ﴿﴾51نساء

برعلیـه حـاکم ســـتم گر نهی می فرمـاید با این اوصـــاف

امر به معروف و نهی از منکر کردنشــان و ..تحقق می یابد).

اى کسـانى که ایمان آوردهاید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و

راهکارهایی را برای برون رفت از ستم گر نهی می فرماید اما

“[]1

اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت کنید پس هر گاه در امرى

با این اوصــاف راهکارهایی را برای برون رفت از شــر ســتم

[دینى] اختالف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپســین ایمان

گری او مشــخص می کند تا این که بسـاط آن در روی زمین

در این قانون برگرفته از قرآن کریم و ســنت پیامبر رحمت

دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید

به کلی برچیده شــود .از جمله راهکارهای پیامبر (ص) برای

(ص) شــهروندان حکومت اســالمی در عین این که ملزم به

این بهتر و نیکفرجامتر است.

برون رفت از شــر ســتم حاکم ســتم گر  :نصــیحت ،امر به

رهپویی از حاکم می باشند در همان حال نیز کردار و رفتار او

معروف و نهی از منکر اســت و این همان چیزی اســت که در

را ملزم به رهپویی از حاکم می باشند در همان حال نیز کردار

هم چنان که از سیاق این آیه بر می آید رهپویی از دستورات

جهان معاصـر از آن با نام هایی چون :ابزارهای سـیاسـی ،ابزار

و رفتار او را زیر ذره بین قرار دهند ،مبادا به چیزی غیر از آن

خداوند مهربان و پیامبر رحمت (ص) بدون هیچ قید و شرطی

های دیپلماتیک و مانند این ها یاد می شود و به طور قطع هیچ

چه که خداوند مهربان نازل کرده ،دستور دهد .در ایدئولوژی

باید باشد اما رهپویی از دستورات حاکم باید مقید باشد به آن

گاه پیامبر رحمت (ص) دستور به سکوت در برابر ظلم و ستم

و جهان بینی اسالمی حاکم و شهروندان هر دو میزان التزام به

چه که در چالش با حکم خدا و رسول (ص) قرار نگیرد .اگر

را نداده و هیچ گاه نیز نفرموده که به آن راضی شوید.

ما انزل اهلل شریک و ضامن یکدیگر می باشند و امر به معروف
از ناحیه ی هر دو طرف ضمانت اجرایی این التزام می باشد.

خـداونـد مهربان می فرمود( :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ
وَأَطِیعُواْ الرَّسـُولَ وَأُولِی األَمرِ مِنکُم ) در این حالت رهپویی از

رسول خدا (ص) فرمود:

حاکم نیز بدون هیچ قید و شــرطی همانند رهپویی از خدا و

” اگر امتی را دیدید که در میان آن ها از این که به ســتم گر

از یک سو حاکم با قدرتی که در اختیار دارد مردمان را ملزم

رسول (ص) الزم بود ،اما خداوند مهربان این گونه نفرموده و

بگویند  :ای ستم گر ،ابا داشتند ،چهر نکبیر بر آن ها بخوان (

می گرداند که در کارهایشـان براسـاس موازین اسالمی رفتار

اگر در طول رهپویی از خدا و رسـول (ص) رهپویی از حاکم

آن ها را مرده به شمار آور) “[]0

نمایند و از سویی دیگر شهروندان نیز با توان مردمی که دارند
باید رفتارهای حاکم را در رهپویی از قوانین و حدود الهی و

را نیز آورده به دلیل این اســت که در درگیری ها و نزاع باید
به او نهاد قضـایی مراجعه کرد و تنها ضمانت اجرایی و مرجع

” امیرانی برشـما گمارده می شـوند که برخی از کارهای آنان

ما انزل اهلل مورد ارزیابی قرار دهند .و در صــورت تکامل این

رسیدگی که توان گرفتن حق مظلوم از ظالم را داشته اوست.

را می پسـندید و بخشـی دیگر از کارهایشـان را نمی پسندید،

دو نیز است که آموزه های این دین و خواسته ها و مقاصدش

پس کســی که امور ناپســند را در دل خویش بد انگارد ( به

به منصه ی ظهور و عرصه ی اجرایی و تطبیق خواهد رسید.

این مهم را ابوبکر صدیق (رض) یار غار به نیکی دریافته است

سبب انکار خویش ) از گناه آن اعمال بری است و اگر کسی

زمانی که می گوید ( :مرا در آن چه که از خدا و رســولش

( با دست و زبان ) بتوانند کار آن ها را انکار کند ( ،از عذاب

اکنون به نمونه هایی تطبیقی و اجرایی شــده از این آموزه ها

رهپویی می کنم رهپویی نمایید و اگر از مسیر خدا و رسولش

اخروی) جان سـالم به در برده است و اما کسانی که از کردار

در رروزگار روزی عمر فاروق (رض) به روی منبر آمد و

تخلف و کج روی کردم از من رهپویی نکنید )

آن ها خشنود شوند و پیروی کنند ( نه از گناه بری هستند و نه

گفت  :ای مردم سخنان مرا بشنوید و آن ها را رهپویی نمایید،

از عذاب اخروی ســالم می مانند ) اصــحاب عرض کردند :یا

در این میان سلمان فارسی (رض) برخاست و گفت  :امروز نه

ابوبکر صـدیق (رض) با این سخن خود قانون الزام آور را که

رسول اهلل (ص) آیا با آنان به پیکار ( جهاد) برخیزیم؟ فرمود :

به ســخنانت گوش فر ا می دهیم و نه آن ها را رهپویی می

برگرفته از کتاب اهلل و ســنت رســول اهلل (ص) اســت برای

تا زمانی که در میان شــما نماز برپای داشــتند ،با آنان جهاد

نماییم! عمر به من گفت  :برای چه ای سلمان ؟ سلمان (رض)

مسلمانان وضع کرده است.

نکنید]1[“ .

در پاســخ گفت  :تا به ما نگویی که بقیه پارچه لباســت را از

در این جا مجال برای پرداختن به مقوله ی حاکم ســتم گر

” هر ان کس از شــما که امر نا پســندی ببیند  ،باید آن را با

پارچه برای لباس تو کافی نیست! عمر (رض) فرزندش عبداهلل

نیسـت و این موضـوع خود نیازمند کتابی است که به صورت

دست خویش دگر گون سازد  ،اگر نتوانست با زبان خویش (

(رض) را فراخواند و به سلمان (رض) گفت از عبداهلل بپرس،

تخصـصـی و ویژه به آن بپردازد .اما در ضمن اشاره ای گذرا

از آن بر حذر دارد )باز اگر نتوانست پس باید با قلب خویش

سـلمان (رض) گفت :ای عبداهلل تو را سوگند می دهم بگوی

می گویم که پیامبر رحمت (ص) شــورش مســلحانه بر حاکم

( نسـبت بهآن نگران باشـد ) که این ضعیف ترین درجه ایمان

عمر بقیه این پارچه را از کجا آورده ای؟ آیا تو پارچه خودت

ســتم گری که در عرصــه ی تئوریک باور به ما انزل اهلل دارد

است “

را به او هدیه دادی؟ عبداهلل (رض) رو به ســوی مردم کرد و

کجا آورده ای ،چرا که تو مرد بلند قد هســـتی و یک متر
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گفت :همان طور که همگان می دانید پدرم مردی اســت بلند

اما در مقام اجرایی کردن به شهروندان ستم می ورزد ،را جایز
نشـمرده چرا که این شورش هرج و مرج و مفسده ای بزرگ

“(بنیاد) دین خیر خواهی (و نصــیحت) اســت (به آن معنا که

قد که یک متر پارچه برای لباس او کافی نیســت من یک متر

تر را در پی خواهد داشــت و در آموزه های ربانی اســالم نیز

نصیحت ستون دین است و دین با آن استوار می شود ) عرض

پارچه خودم را به او بخشــیدم تا لباس او کامل شــود ،پس از

دفع مفسده بر هر چیز به ویژه جلب مصلحت مقدم است.

کردیم :برای جه کســانی ای رســول خدا (ص) فرمود  :برای

آن سلمان (رض) گفت اکنون ای امیر المؤمنین (رض) بفرما،

خداوند (با ایمان به او نفی هر گونه انباز وشریک از او ،توجیه

هم ســخنانت را می شــنویم و هم آن ها را نیز رهپویی می

اما این که گمان کنیم که پیامبر رحمت (ص) امر می کند که

و تاویل نکردن در صـــفات و نامهای الهی  ،توصـــیف ان

نماییم!

مســلمانان به ســتمی که بر آن ها می رود راضــی باشــند و در

حضــرت به صــفات کمال ،پاک دانســتن ان حضــرت از همه

برابر آن سکوت اختیار کنند،

کاســتی ها  ،اطاعت از اوامر وپرهیز ازنواهی خداوند … این

در جایی دیگر آمده که روزی عمر فاروق (رض) بر روی

نصـــیحت تحقق می یابد ) وبرای کتاب خداوند (که به ان

منبر از زیاده روی در میزان مهریه انتقاد کرد و خواســت که

سـخن نادرستی است که نه خدا و نه رسولش هیچ یک آن را

ایمان اورد که کتاب اهلل ایت واز جانب او فرو فرستاده شده و

میزان آن را تعیین نماید ،در این میان زنی برخاســت و گفت:

نگفته اند .در این جا تنها به بیان یک حالت که خدا و رســول

کمترین همانند با گفتار افرید گان ندارد و کســی نمی تواند

ای امیر مؤمنـان چیز فراخ و گســـترده را محــدود و تنگ

اجازه ی شورش بر حاکم ستمگر را داده اند -البته صرف نظر

همانند ان را درمیان اورد …) وبرا ی فرستاده ی او (با ایمان به

کردی؟! در حالی که خداوند مهربان می فرماید :

(وَإِنْ أَرَدتُّمُ اس ـتِبدَالَ زَوجٍ مئکَانَ زَوجٍ وَآتَیتُم إِحدَاهُنَّ قِنطَارًا

بگو آیا براى ما جز یکى از این دو نیکى را انتظار مىبرید در

وحی تصحیح می شده است ،هم چنان که در چند جای قرآن

حالى که ما انتظار مىکشیم که خدا از جانب خود یا به دست

بدان ها تصریح شده است:

فَالَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَیئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا)

ما عذابى به شما برساند پس انتظار بکشید که ما هم با شما در

و اگر خواسـتید همسـرى [دیگر] به جاى همسر [پیشین خود]

انتظاریم.

ســتانید و به یکى از آنان مال فراوانى داده باشــید چیزى از او

عَبَسَ وَتَوَلَّى( )0أَن جَاءهُ الْأَعمَى(( )1عبس )0-1
چهره در هم کشــید و روى گردانید .که آن مرد نابینا پیش او

پس مگیرید آیا مىخواهید آن [مال] را به بهتان و گناه آشکار

در نهایت پیامبر (ص) تصــمیم گرفت که در بیرون شــهر به

بگیرید.

رویارویی با مشرکان بپردازد ،در ابتدای پیکار مسلمانان پیروز

آمد.

شدند اما زمانی که دستور رسول خدا (ص) را که فرموده بود

(عَفَا اللّهُ عَنکَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم حَتَّى یَتَبَیئنَ لَکَ الَّذِینَ صــَدَقُواْ

عمر (رض) گفت :سـخن عمر درسـت نیست و سخن این زن

 :در صـورت شکست یا پیروزی ما به هیچ وجه از جای خود
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راســت اســت .این ها دو نمونه از نمونه هایی بی شــماری بود

تکان نخورید حتی اگر دیدید که الشخوران از الشه ی ما می

خدایت ببخشــاید چرا پیش از آنکه [حال] راســتگویان بر تو

که در تاریخ اســالم و روی داده اســت و همان طور که بارها

خورند (یعنی شکست خوردیم ) نادیده گرفتند و با این گمان

روشن شود و دروغگویان را بازشناسى به آنان اجازه دادى.

یادآور شـده ایم اگر در طول تاریخ مسـلمانان ملتزم به قوانین

که مسلمانان پیروز شده اند مکان خود را ترک کردند و برای

اسـالمی نبودند و آن را به شـیوه ای درست و نیکو اجرایی و

گردآوری غنایم ســرازیر شــدند ســپاه اســالم دچار شــکســت

(مـَا کـَانَ لِنَبِیٍّ أَن یَکُونَ لَهُ أَســـرَى حَتَّى یُثْخِنَ فِی األَرضِ

تطبیق نکرده اند ،این مشــکل به مســلمانان بر می گردد نه به

ســختی شــد که طی آن هفتاد تن از مســلمانان به شــهادت

تُرِیـدُونَ عَرَضَ الـدُّنْیَا وَاللّهُ یُرِیدُ اآلخِرَةَ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیم)

اسالم.

رســیدند و بســیاری نیز زخمی شــدند .پس از آن خداوند

(االنفال )17

آرامش را بر دل مؤمنان فرستاد:

(هیچ پیامبرى را ســـزاوار نیســـت که [براى اخذ ســـربها از

محور سوم عدالت سیاسی در اسالم ،شورا است.

(ثُمئ أَنزَلَ عَلَیکُم مِّن بَعدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاســًا یَغْشــَى طَآئِفَةً مِّنکُم

دشـــمنان] اســـیرانى بگیرد تا در زمین به طور کامل از آنان

شــوراریشــه در اعماق و ژرفای مفاهیم دین اســالم دارد[]4

وَطَآئِفَةٌ قَد أَهَمئتْهُم أَنفُسـُهُم یَظُنُّونَ بِاللّهِ غَیرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیئةِ

کشــتار کند شــما متاع دنیا را مى خواهید و خدا آخرت را

خداوند مهربان می فرماید:

یَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ األَمرِ مِن ش ـَیءٍ قُلْ إِنَّ األَمرَ کُلَّهُ لِلَّهِ یُخْفُونَ

مىخواهد و خدا شکستناپذیر حکیم است).

“وَالَّذِینَ اسـتَجَابُوا لِرَبِّهِم وَأَقَامُوا الصـئلَاةَ وَأَمرُهُم شـُورَى بَینَهُم

فِی أَنفُسـِهِم مئا الَ یُبدُونَ لَکَ یَقُولُونَ لَو کَانَ لَنَا مِنَ األَمرِ شَیء

وَمِمئا رَزَقْنَاهُم یُنفِقُونَ ” الشوری 18

مئا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّو کُنتُم فِی بُیُوتِکُم لَبَرَزَ الَّذِینَ کُتِبَ عَلَیهِمُ

اصــرار پیامبر رحمت (ص) در قضــیه ی مشــورت با یاران با

“و کســانى که [نداى] پروردگارشــان را پاســخ [مثبت] داده و

الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم وَلِیَبتَلِیَ اللّهُ مَا فِی صُدُورِکُم وَلِیُمَحئصَ مَا

وفایش (رض) گرچه خود نیازی به مشــاوره نداشــت -بدین

نماز برپا کردهاند و کارشــان در میانشـان مشــورت اسـت و از

فِی قُلُوبِکُم وَاللّهُ عَلِیم بِذَاتِ الصُّدُورِ) ال عمران 054

خاطر بود تا مقوله مشــاوره و مشــورت را به عنوان یکی از

آنچه روزیشان دادهایم انفاق مىکنند”

سـپس [خداوند] بعد از آن اندوه آرامشى [به صورت] خواب

محورهای بنیادین اسالم در عرصه ی عدالت سیاسی مشخص

سـبکى بر شـما فرو فرستاد که گروهى از شما را فرا گرفت و

نماید و پس از این ،آن را به عنوان یکی از اصول ثابت جامعه

بیان شـورا در میان دو فریضه نماز و زکات نشان گر این مهم

گروهى [تنها] در فکر جان خود بودند و در باره خدا گمانهاى

ی اسـالمی بگرداند و اگر در طول تاریخ اسـالم ،مسلمانان به

اســت که شــورا نیز به ســان دو فریضــه ای اســالمی و باید

ناروا همچون گمانهاى [دوران] جاهلیت مى بردند مى گفتند

این مهم توجه نداشته اند دچار خطا شده اند و این خطا نیز به

مسلمانان آن را در عرصه ی اجتماع اجرایی و تطبیق سازند.

آیا ما را در این کار اختیارى هســت بگو ســررشــته کارها

مسلمانان بر می گردد نه به اسالم.

[شکستیا پیروزى] یکسر به دستخداست آنان چیزى را در
فَبِمَا رَحمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُم وَلَو کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ

دلهایشـان پوشـیده مىداشـتند که براى تو آشـکار نمىکردند

اگر شورا را یکی از ثوابت و محورهای بنیادین جامعه اسالمی

مِنْ حَولِکَ فَاعفُ عَنْهُم وَاسـتَغْفِرْ لَهُم وَشَاوِرهُم فِی األَمرِ فَإِذَا

مى گفتند اگر ما را در این کار اختیارى بود [و وعده پیامبر

به شــمار آوریم صــورت های آن در ذیل مقوله ی متغیرات

عَزَمتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ﴿﴾051

واقعیت داشــت] در اینجا کشــته نمىشــدیم بگو اگر شــما در

مطرح خواهند شـــد و این انعطاف را دارند که بر اســـاس

پس به [برکت] رحمت الهى با آنان نرمخو [و پرمهر] شدى و

خانههاى خود هم بودید کسانى که کشته شدن بر آنان نوشته

مقتضــیات زمان و مکان دســتخوش دگرگونی و تحول قرار

اگر تنـدخو و ســـختدل بودى قطعا از پیرامون تو پراکنده

شده قطعا [با پاى خود] به سوى قتلگاههاى خویش مىرفتند و

بگیرنـد ،مثال در روزگار جوامع ابتدایی افراد قبیله ملزم به

مىشــدند پس از آنان درگذر و برایشــان آمرزش بخواه و در

[اینها ] براى این است که خداوند آنچه را در دلهاى شماست

رهپویی از نظریات شـــیخ و پیر قبیله ی خود بودند .در آن

کار[ها] با آنان مشــورت کن و چون تصــمیم گرفتى بر خدا

[در عمل] بیازماید و آنچه را در قلبهاى شماست پاک گرداند

روزگار رهپویی از دســـتورات و نظریات شـــیخ قبیله امری

توکل کن زیرا خداوند توکلکنندگان را دوست مىدارد.

و خدا به راز سینهها آگاه است.

کامال” معقول و منطقی بوده اســت به طوری که ان روزگار

داسـتان این قضـیه بسـیار مهم مشـهور اسـت ،این آیه اشاره به

زمانی که مقوله ی شــورا به محک گذاشــته شــد و در اذهان

ســخن نهایی آن چه بود که بزرگ قبلیه صــادر می کرد .هم

داسـتان جنگ احد دارد که پیران و سـالمندان اصـرار داشتند

پاره ای از مردم این توهم در حال شــکل گیری بود که علت

چنان که شاعر می گوید:

هیچ یک از افراد قبیله خود را صــاحب نظر نمی دانســت و

چون دشـمن وارد شهر شد از هر طرف آن ها را محاصره می

به خاطر مشــورتی بود که پیامبر رحمت (ص) با جوانان انجام

کنیم و در نهایت شــکســت خواهیم داد و جوانان چون شــور

داد ،خداوند مهربان با فرســـتادن آیاتی از قرآن توجه پیامبر

” من جز ،قبیله بنی غزیه ام اگر قبیله من گمراه شــود من نیز

جهاد و پیکار در راه خداوند مهربان را در ســر داشــتند ،نیز

رحمت (ص) را به این ســو می کشــاند که باید با مســلمانان

گمراه می شوم و اگر هدایت یابد من نیز هدایت یافته ام”.

اصــرار می کردند که در بیرون شــهر به رویارویی با دشــمن

مشـورت و مقوله ی شــورا را چون محوری بنیادین در ســطح

بپردازندف باشــد که به یکی از دو امر نیک :یا پیروزی و یا

جامعه ی اســالمی و میان مســلمانان اجرایی و تطبیق کنید و

اما زمانی که زندگی قبیله ای از میان رفت و هر فرد خود را

شــهادت در راه خدا نایل آیند ،هم چنان که خداوند مهربان

جامعه ی اسالمی در هر حال از آن بی نیاز نخواهد بود.

دارای نظری مســتقل دانســت و خودش برای زندگی خودش
تصـمیم گرفت به ناگزیر با شکل شورا با توجه به اقتضای نیاز

می فرماید:
هم چنان که در کتاب های ســیره بدان اشــاره شــده رســول

جدید تغییر می یافت و مباحثی چون این که آیا رهپویی از

(قُلْ هَلْ تَرَبئصُونَ بِنَا إِالَّ إِحدَى الْحُسنَیَینِ وَنَحنُ نَتَرَبئصُ بِکُم أَن

خدا(ص) در بســیاری از امور با یاران با وفایش مشــورت می

شورا الزام است تنها به عنوان یک راهکار مطرح می باشد؟ یا

یُصــِیبَکُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَو بِأَیدِینَا فَتَرَبئصــُواْ إِنَّا مَعَکُم

کرده اگرچه متصل به منبع وحی نیز بوده و اشتباهاتشاز طریق

این که شــورا نیازمند یک مجلس اســت یا دو مجلس و … .را

مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ﴾51التوبه51/

که امروزه در رابطه با مقوله ی شـورا هستند جملگی در زمره
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که در داخل شــهر به رویارویی با ســپاه مشــرکان بپردازند که

شـکست مسلمانان حتی به صورت غیر مستقیم در جنگ احد
و هل أنا إال من غزیة إن غو غویت و ان ترشد غزیه ارشد!

ی اموری می باشـند که مسـلمانان هر روزگار بنا بر شـرای و

ی داده و نیز رخ خواهد داد اما این اختالفات با تمامی گونه

اقتضــائات دوران خود به رتق و فتق آن می پردازند به طوری

هایش هیچ گاه موجب آن نشـــده که حاللی را حرام و یا

که هیچ گاه اصـل آن دست خوش تغییر و تحول نخواهد شد

حرامی را حالل گرداند و بلکه به عنوان ضمانت اجرایی برای

اما اشکال آن گوناگون خواهد بود.

جامعه ی اســـالمی توســـعه یافته ای که قوانین الهی در آن
اجرایی و تطبیق می شود همواره مطرح بوده است.

محور چهارم  :اجتهاد
محور چهارم از محورهای عدالت ســیاســی در اســالم ،محور

منبع :کتاب :نگرش هایی بنیادین در اسـالم  /نویسنده :محمد

اجتهاد می باشد .اجتهاد از جمله ی امور ثابت و مسلمی است

قطب /مترجم  :یاسین عبدی /نشر احسان

که خداوند مهربان اجازه باز گذاشـــته مادامی که حاللی را
حرام یا حرامی را حالل نســاخته باشــند و این نیز امر بســیار

پاورقی:

مهمی است.

[ ]0امام احمد در مسند آن را روایت کرده است.
[ ]1امام مســلم آن را روایت کرده اســت ( .معنای حدیث آن

اگر به طور کلی انســـان را از اجتهاد در متغیرات جهان منع

اســت ،هر آن کس که در دل خویش کار آنان را ناپســند

کنیم زندگی مختل خواهد شــد اما اگر دروازه ی اجتهاد را

شمرده و بر انکار با دست و زبان توانا نباشد از گناه بری است

بدون مردم بر دسـته ای دیگر هموار خواهد شـد و بستر برای

و وظیفه خود را ادا کرده اسـت و اگر کسی به حسب توانایی

شـورش گروهی از مردم بر دسته ای دیگر هموار خواهد شد

خویش کار آنان را مورد انکار قرار داد .در حقیقت از این

اما اگر دروازه های اجتهاد را بدون هیچ قید و شرطی بر روی

گناه به دور مانده است و هرکس از فعل آنان خشنود گردد و

انسانها بگشاییم -هم چنان که سیستم دموکراسی گشوده البته

از آنان پیروی کند ،گناهکار است .افزوده ی مترجم

نه در جاهایی که به منافع و مصـالح نظام سرمایه داری آسیب

[ ]1امام مسلم آن را روایت کرده است.

وارد ســازد -آن گاه اســت هم چنان که در غرب می بینیم

[ ]4برای آگاهی بیشـــتر به کتاب ” مکانة التربیة فی العمل

گونه های فساد و بی بند و باری در اشکال مختلف رواج یافته

اسالمی ” از همین نویسنده مراجعه کنید.

و معیارهای اخالق تباه شــده و ایمان به خدا و روز رســتخیز
کاهش یافته و مردم با چنگ و دندان به دنیا و زینت های آن
چسبیده اند و ابتذال به نام هنر و اختراع و آزادی فردی ترویج
می شــود و به طور کلی شــیرازه ی رواب خانوادگی از هم
پاشــیده شــده و مرد و زن ،پیر و جوان در هوا و هوس غرق
شده اند و انسانیت خود را به دست فراموشی سپرده اند .اما در
اسالم این اتفاق نامیمون رخ نداده است و انسان مسلمان برای
ایجاد ســازگاری با تازه ها در متغییرات اجتهاد و نوآوری می
کنـد امـا هیچ گـاه حرامی را حالل نمی کنــد مثال اجتهاد
مسلمانهیچ گاه باعث حالل پنداشتن شراب یا ربا یا بدکارگی
و روســپی گری نشــده و نیز هیچ گاه حاللی را حرام نکرده
است.
اجتهاد در اسالم هیچ گاه انسان های آزاد را برده و بنده و زیر
دســت دیگران نکرده اســت هم چنان که عمر فاروق ( رض)
می گوید :هیچ گاه دیگران را بندگی و نوکری نکنید در
حالی که مادرانتان شــما را آزاد به دنیا آورده اند .هم چنین
اجتهاد در اسالم موجب این نشده که دختران سهم خود را از
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ارث و میراث نادیده بگیرند بلکه همان گونه که اســالم این
حق را به مرد داده به نیز بخشــیده اســت و هیچ گاه دختر را
مجبور به ازدواجی که علی رغم میل باطنی اوســت ،مکاف
نگردانیده و ده ها و صـــدها نمونه ی دیگر از ویژگی های
اجتهاد و نوآوری در اســالم وجود دارد که جای تفصــیل آن
در این مقوله نیست چرا که در قرآن کریم آمده است .اجتهاد
دروازه ای نیســت که هرکس که دلش خواســت در آن نقش
آفرینی کند ،بلکه دروازه ای است با راهی روشمند و ویژگی
هــایی مشـــخص کــه عرصــــه ی نقش آفرینی متفکران و
اندیشـمندان اسالمی است چرا که آنان متخصصین در عرصه
ی دین داری می بباشــند و آرزوها و خواهش های نفســانی
خود را دخیـل در اجتهـادات خود نمی کننـد و چـه بســـا
اختالفات فراوانی نیز در بین آن ها روی بدهد کما این که رو

اسالم و دشمنان
دریل بطالن اروهیت عیســی مســیح
علیه ارسالم از انجیل
عبد الحلیم قاضی
مطابق نصــوص صــریح انجیل ،به عیســی مســیح علیه

تحریف کرده اند ولی باز هم بر انسان پژوهشگر متأمل

او را مکلف کرده است؟ اگر کسی او را مکلف کرده

واضح می گردد که در انجیل چه تناقضاتی وجود دارد

خدایی اش باطل می شود.

و دالیل بر عبدیت و پیامبریت حضــرت عیســی مســیح

این نص می گوید «او عیســی گرســنه شــد» ،مگر خدا

(ع) در آن وجود دارد.

گرسنه می شود :گرسنگی یکی از خصایص بشر است
نه از خصایص اهلل ،پس او انسانی بوده و خدا نمی تواند

 -0حضرت عیسی مسیح علیه السالم بشر است نه خدا

باشد.

در مزمور  ،0 :001آمده است « :ربّ به ربّ من گفت:
جانب راست من بنشین».

 -5از اقوال عیسی علیه السالم« :ابانا الذی فی السموات»

و باز در همین مزمودر  4 :001می آید که اهلل سبحانه و

(پس شـــمـا این گونـه دعـا کنید :ای پدر ما که در

تعالی به عیســـی گفت :تو برای همیشـــه (ابد) کاهن

آسمانی)

هستی.

اســتدالل :حضــرت عیســی پدر را به خود و دیگر بنی

اســتدالل :از نص دوم ثابت می شـــود که «کاهن» به

اسرائیل نسبت می کند« :نا» (ما) که داللت بر این دارد

است و غیر از بنی اسرائیل دیگران بمنزله سگ هستند».

عیســی لقب داده شــده ،و خداوند کاهن نیســت ،پس

که خودش را خدا نمی دانســت و می فرمود :شــما از

منظور از «ربّ» در نص اول عیسی نیست.

پدر آســمانی (یعنی اهلل) بخواهید او شــما را اجابت می

مسیحیان!؟

 -1یســوع (عیســی) در بیت لحم در زمان پادشــاهی

الســالم نســبت نژاد پرســتانه داده شــده اســت و او از
رســـاندن کمک و نجات دیگران هر چند که از او
تقاضای کمک می کردند هم امتناع می ورزید،
و می گفت« :رسـالت من فق مخصـوص بنی اسرائیل
این اســـت قدر و قیمت ارزش بشـــر نزد انجیلیان و
مسـئله الوهیت مسـیح علیه السالم نه حقیقت دارد ،و نه
اینکه حضـرت عیســی مسـیح علیه السـالم خود را خدا
می دانسـته است .در قرآن مجید آمده است « :وَإِذْ قَالَ
اللّهُ یَا عِیسَى ابنَ مَرْیَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ
إِلَهَینِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ س ـُبحَانَکَ مَا یَکُونُ لِی أَنْ أَقُولَ
مَا لَیسَ لِی بِحَقٍّ إِن کُنتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمتَهُ تَعلَمُ مَا فِی
نَفْس ـِی وَالَ أَعلَمُ مَا فِی نَفْس ـِکَ إِنَّکَ أَنتَ عَالَّمُ الْغُیُوبِ
﴿ ﴾001مَا قُلْتُ لَهُم إِالَّ مَا أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعبُدُواْ اللّهَ رَبِّی
وَرَبئکُم وَکُنتُ عَلَیهِم ش ـَهِیدًا مئا دُمتُ فِیهِم فَلَمئا تَوَفَّیتَنِی

کند.
«هیرودیس» بدنیا آمد( .انجیل متی ،اصـــحاح /0 : 1

 -1طاعت خداوند اسـاس رضـایت اهلل سبحانه و تعالی

انجیل لوقا اصحاح  ،10 :0اصحاح )7-1 :1

نزد عیسی مسیح (ع) بود ،و هر کسی اهلل را عبادت کند

«مادرش او را حمل کرد و به دنیا آورد مثل سایر افراد

و اراده مشیت و خواست اهلل را عملی کند او به بهشت

بشر»

راه خواهد یافت ،و بس.

استدالل :خداوند ذاتی است که متولد نشده از کسی و

«فق آنانی می توانند به حضــور خدا برســند که اراده

کسی را نزاییده است.

پدر آســمانی مرا بجا آورند» (انجیل متی ،اصــحاح :7

در ثانی :آیا مگر خداوند نیاز دارد که از یک بشر بدنیا

)10

بیاید؟ در این صورت خداوند در وجود و ظهور نیازمند

کُنتَ أَنتَ الرَّقِیبَ عَلَیهِم وَأَنتَ عَلَى کُلِّ شــَیءٍ شــَهِید

دیگران خواهد بود در صـــورتی که خداوند ذات بی

 -7رسـالت حضـرت عیسـی مسـیح علیه السالم جهانی

نیازی است.

نبوده فق برای اصـالح وضعیت بنی اسرائیل و آن هم

«به یاد بیاور آن هنگامی را که اهلل فرمود :ای عیسی پسر

« -1کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد؟»

مسیح (ع) بر اساس انجیل نژادپرست بوده است:

(عهد جدید / 8 :انجیل متی ،اصحاح  ،1 :1اصحاح :10

«عیسی ایشان را به ماموریت فرستاده ،چنین گفت :نزد

﴿( ﴾007سوره مائده ،آیات )001-007
مریم! آیا تو گفتی به مردمان بگیرید مرا و مادرم را دو
خدا بغیر از اهلل؟ عیســی در جواب گفت :پاک و مبرا

در همان مقطع خاص بود یا اینکه خدای ناکرده عیسی

اســتدالل :اینجا دایره حکومت و ســلطنت او فق ملت

اســرائیل که گوســفندان گمشــده خدا هســتند بروید».

یهود عنوان شــده اســت ،در صــورتی که ســلطنت و

(انجیل متی اصحاح )1-5 :01

پادشـــاهی اهلل تبارک و تعالی شـــامل بر تمام مردم و

زنی آمد از عیسـی مسـیح علیه السـالم تقاضای کمک

بخوبی داننده غیبها هســـتی .من این را نگفته ام مگر

کائنات اســت نه اینکه محدود به ملت یهود باشــد پس

برای نجـات فرزنـدش از چنـگ روح پلید نمود ،اما

معلوم می شود که عیسی خداوند نیست.

عیســی به او چه جوابی داد؟ عیســی فرمود« :خدا مرا

کنید خدا پروردگار من و شــما را ،و من تا زمانی که

« -4عیســی در آن زمان ،برای مدت چهل شــبانه روز

زیرا یهودیان گوسـفندان گمشـده خدا هستند( ».انجیل

روزه گرفت ،پس در آخر بسـیار گرسـنه شد( ».انجیل

متی اصحاح )14 :05

متی ،اصحاح )1 :4

«عیسی فرمود درست نیست که نان را از دست فرزندان

استدالل :این نص ثابت می کند که عیسی روزه گرفته

بگیریم و جلوی سگها بیندازیم».

اسـت ،حال می پرسـیم :روزه که عبادت است ،خوب

(انجیل متی ،اصحاح )11 :05

این عبادت را برای چه ذاتی انجام داده اســت؟ برای

اسـتدالل :مطابق نصوص صریح انجیل ،به عیسی مسیح

خود یا برای خدا؟ این معلوم است که برای خدا انجام

علیه السـالم نسـبت نژاد پرستانه داده شده است و او از

داده اسـت نه برای خود .پس او خودش خدا نیست .و

رســـاندن کمک و نجات دیگران هر چند که از او

اگر خدا می باشــد آیا خدا مگر روزه می گیرد و آیا

تقاضای کمک می کردند هم امتناع می ورزید ،و می

خدا مکلف به روزه است؟! اگر مکلف است چه کسی

گفت« :رسالت من فق مخصوص بنی اسرائیل است و

حق من نیست .اگر گفته بودم آنرا ،پس شما که خوب
می دانید .شـما می دانید آنچه در درون من است و من
نمی دانم آنچه در نفس شــما هســت .همانا به یقین تو
همـان چیزی که مرا امر کردی به آن ،اینکه عبادت
در حیات بودم حاضر و گواه آنان بوده ام ،چون تو مرا
وفات دادی خود شــما بر آنان گواه بودید .همانا تو بر
هر چیز حاضر و گواهی».
پس آنچه که قرآن به ما خبر می دهد این اســت که
عیسـی مسـیح علیه السالم نه خدا بوده و نه جزء خدا و
نه شــریک خدا می باشــد .بلکه پیامبر خدا و بنده ی او
می باشـد که برای هدایت بنی اسـرائیل مبعوث شد .ما
در این جا به عباراتی از انجیل می پردازیم که بیانگر
این اسـت که عیسـی خدا نیست ،هر چند که انجیل را

فرســتاده تا یهودیان را کمک کنم ،نه غیر یهودیان را،
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غیر یهودیـان و ســـامریان نروید؛ بلکه فق

هســتی تو! من این حق را ندارم که بگویم چیزی که

نزد قوم

غیر از بنی اســرائیل دیگران بمنزله ســگ هســتند» .این
اسـت قدر و قیمت ارزش بشر نزد انجیلیان و مسیحیان!

 -01معجزات حضرت عیسی مسیح علیه السالم

این دســته از منکران وجود خدا ،با طرح فرضــیههای

باز مهمتر اینکه اگر عیســـی خدا می بود آنطور که

 -0شفای زن مستحاضه( .متی  ،اصحاح )11 :1

نظری ،بــه تفســـیر پــدیــده هــایی طبیعی و چگونگی

مســیحیان به آن معتقدند نفع و رحمتش عام می شــد

 -1زنده کردن دختر بچه( .متی ،اصحاح )15 :1

حرکات و فعل و انفعاالت درون ماده میپردازند؛ در

فق ویژه یک قوم و ملت خاص که بنی اسرائیل باشد

 -1عیســـی پیاده قدم زنان روی دریا راه رفت( .متی

حالی که قادر به شناخت و تعیین حقیقت این فرضیهها

نمی شد.

اصحاح )15 : 04

نبوده و حتی نمیتواننـد پرده از ماهیت چیزهایی که

اما محمد رسـول اهلل (ص) وقتی که خبر می شود یکی

 -4زنده کردن جوانی( .لوقا اصحاح )05-04 :7

خود به طریق مشــاهدة آثارشــان اثبات نمودهاند ،کنار

از خادمان یهودی اش که پسر بچه ای بود مریض شده،

 -5آب را به شراب تبدیل کردن( .یوحنا اصحاح )1 :1

بزنند؛ و در بســـیاری موارد قادر به کشـــف ماهیت

فورا بدون تقاضـای والدینش بر بالینش حاضـر شده ،و

 -1زنده کردن میت( .یوحنا اصحاح )44 :00

اثباتشدههای خویش از راه استنتاج فکری هم نیستند

می کوشـــد که در آخرین لحظات حیات پســـر بچه

« -7حــال ای مردان اســـرائیلی بــه من گوش دهیــد!

چه برسد به مشاهدة محسوس و مستقیم آن ماهیتها!

هدایت یابد و در آخرت به بهشـت وارد شود و رسول

همانطور که خود نیز می دانید خدا بوســـیله عیســـی

اهلل صــلی اهلل علیه وســلم با تلقین کلمه شــهادت او را

ناصری معجزات عجیب ظاهر کرد تا به همه ثابت کند

اکثر نظریات روانشــناســانه از این قبیل فرضــیههای

هدایت می دهد.

که عیســی از جانب او آمد اســت( .اعمال رســوالن :1

اســتنتاجی میباشــند که با هیچ کدام از وســایل تجربی

)11

قابل مشاهده و آزمایش نیستند و تنها از راه درک آثار

 -8عیســی نه خدا اســت ،نه پیامبر آخر الزمان (آخرین

اسـتدالل :از نص آخر ثابت شد که عیسی از خود نمی

و ظواهرشان میتوان به حقیقت آنها پی برد.

پیامبر)

توانســـتـه معجزه ای ظـاهر کند؛ واگر معجزه ای از

«یحیی علیه السـالم از او می پرسـد :آیا تو همان مسیح

معجزات فوق را ظاهر کرده همه اش به استمداد از اهلل

اکنون به نمونههایی از این کشفیات توجه نمایید :

موعود هســتی ،یا هنوز باید منتظر او باشــیم؟» (انجیل

بوده ،و عیســی تمام قوت و نیروی خود را از اهلل می

 -0شـــیمیدانان می گویند  :هر کدام از مولکول های

متی :اصحاح )1 :00

گرفته است .پس خودش چطور خدا میشود؟

کوچک تشـــکیلدهندة آب به نوبة خود از یک اتم

استدالل :اگر عیسی خدا می بود چرا یوحنا خدا را نمی
شــناخت تا مجبور بشــود از او اســتفســار نماید؛ چون
یحیی (ع) پیامبر بود و او را خدا فرســتاده بود ،مگر او
خـدایی که او را فرســـتاده و مبعوث کرده بود نمی
شناخت؟
در ضـمن اگر عیسی برای خدا شدن برای رهایی تمام
بشــریت آمده بود دیگر چه نیازی به آمدن یحیی علیه
السالم بود؟
چرا از او نپرسید توهمان کلمه هستی؟!
«یا هنوز هم منتظر دیگری باشیم» دلیل بر این است که
مسـیح علیه السـالم برای فدا شدن جهت کفاره گناهان
بشــریت نیامده اســت؛ بلکه او یک انســان بوده و آنهم
پیامبر اهلل تعالی می باشد .و بعد از او هم پیامبری خواهد
آمد ،و آن حضــرت محمد صــلی اهلل علیه وســلم می
باشد.
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« -1آیا او پسـر نجار نیست .....،عیسی به ایشان فرمود:
پیامبر را در همه جا گرامی می دارند مگر در شهر خود
میان خویشاوندان و خانواده های خویش ،و او نتوانست
معجزه ی بزرگی در آن شــهر انجام دهد»(انجیل متی
اصـحاح  ./51-55 : 01انجیل مرقس اصحاح -4-1 :1
5؛ انجیل مرقس اصحاح )10 :1
استدالل- :آیا خدا برادر و خانواده و خویشاوند دارد؟
اگر او خدا بود آیا برادران وخواهران او همه خداهستند؟
اگر عیســـی خـدا بوده چـه تفاوتی بین او و دیگربرادرانش بوده است مگر اینها همه برادر نبودند؟

اکســیژن و دو اتم هیدروژن تشــکیل شــدهاند؛ این در

بررسـی دیدگاه ماتریاریسم دیار تیک
در باره ایمان
عبدالرحمن حســـن حبنّکة المیدانی  /ترجمه  :محمد
سلیمانی
ترفنـد «مـاتریـالیســـم دیالکتیک» که زیربنای فکری
مارکسیستها در عدم پذیرش قضایای ایمانی به شمار
می آیـد ،بـدین گونـه اســـت کـه آنان ادعا می نمایند
شناختشان از واقعیتها مبتنی بر تجربه و مشاهدة حسی
میباشد و آن را «طریقة استدالل علمی» نام نهادهاند.
بنابراین ،چون از نظر آنها قضـــایای ایمان به خدا و

حالی اســـت که هیچ دانشـــمندی حتی با دقیق ترین
ذرهبین و میکروســکوپهای خویش ،اتمهای مذکور
را مشاهده نکرده و بلکه تنها از طریق استنتاج و مشاهدة
آثار و ظواهرشان به چنین کشفی دست پیدا نمودهاند.
 -1اتمشـــنــاســـان در مورد ســـاختــار اتم و اجزای
تشــکیلدهندة آن ،یعنی الکترون ،پروتون و نوترون و
چگونگی حرکات و شــکلگیری آنها تحقیقاتی را به
عمــل آورده و بــه عنوان کشـــفی علمی ،بــه اثبــات
رســانیدهاند؛ در حالی که هیچ یک از دانشــمندان ،این
اجازه را به خود نداده و نخواهند داد که ادعا کنند اتم
را با چشــمان عادی یا مســلح مشــاهده نمودهاند؛ بلکه
تمام این کشــفیات علمی از راه اســتنتاج و پیگیری

پیامدهای ناشـــی از آن ،در قالب تجربه و مشـــاهده

آثار ،صورت پذیرفته است.

انکار کردهاند.

 -1نیوتن در کشـــف مشـــهور خویش به نام «قانون

نمیگنجند ،لذا گمان میبرند که قضیهای غیر علمی را

بــا انــدکی توجــه مالحظــه می کنیم کــه این افراد بــا
برداشــتن هر گامی به ســوی شــناخت واقعیتها ،در
حقیقت به نقض و بطالن تفکرات خویش پرداختهاند،
چرا کـه آنان در تفســـیر و تبیین پدیده های عینی و
محسوس ،به ساخت و ساز یک سری قوانین استنتاجی
غیر محسوس و نامرئی دست مییازند که با هیچ کدام
از نیروها و اسباب طبیعی یا مصنوعی بشری قابل تجربه
و مشــاهده نیســتند؛ ولی در عین حال ،آنها را «قوانین
صحیح علمی» مینامند!

جاذبه» ،مالحظه نمود که اجسام مادی به کمک نیرویی
مجهول و نامرئی به ســوی همدیگر کشــیده میشــوند؛
گرچه بر این اساس ،نیوتن اصول جاذبیت و قوانین آن
را اسـتنتاج نمود ،اما نه خود نیوتن و نه دانشمندان پس
از وی تاکنون با هیچ وســیلهای نتوانســتهاند جاذبیت را
عیناً مشــاهده کنند و یا به کُنه و حقیقت آن پی ببرند؛
بلکه تنها از راه مشـــاهدة آثار جاذبه ،چنین قانونی را
اثبات نموده و پذیرفتهاند.

 -4دانشـمندان ،ذخیره شدن انرژی در اجسام را اثبات

محســوس ،مُبتنی بوده و به نظریات غیبی و اســتنتاجی

کرده و قوانین معروفی برای آن بیان نموده اند؛ حال

وقعی نمینهند؛ اما از طرف دیگر میبینیم که صــدها

میدانیم که جز اندکی از حقایق موجود در هســتی به

آنکه هیچ دانشمندی تاکنون نتوانسته انرژی را مشاهده

مورد از قوانین استنتاجی علمی را قبول دارند و گذشته

کـمــک حواس درک نخواهنــد شــــد؛ پس چطور

و یا وزن محســوس و مادی آن را بســنجد ،بلکه این

از آن ،صــدها فرضــیة خیالی را مطرح میکنند که با

میتوانیم بر بقیة حقایق ،شناخت پیدا کنیم؟ … .

کشـــف نیز از راه مالحظة آثار و به طریق اســـتنتاج

انــدک تحقیق علمی معلوم می گردد هیچ اســـاس و

صورت گرفته است.

جایگاهی در میدان تجربه و مشــاهده و حتی در میدان

در اینجـا وســـیله ای مطمئن جهت درک این حقایق

استنتاج صحیح نظری نیز ندارند.

وجود دارد و آن عبارت است از «استنباط یا تعلیل» که
شــیوهای عقالنی بوده و انســانها با به کارگیری آن،

 -5سـاختار روانی انسان به گونهای است که بخشی از
آن ملموس و قابل درک میباشـــد ولی بخش دیگر،

این تناقضگوییهای عجیب چیســت که مادیگرایان

بدین نتیجه میرسـند که  :فالن چیز موجود است اما تا

غیر محســـوس و نــامشـــهود؛ بخش غیرمحســـوس،

منکر خدا و به اصــطالح متمدن ،این چنین بیپروا بر

به حال آن را مشاهده نکردهایم …. .

مجموعهای از امور غیب و پنهان از دیدگان اســت که

زبان میرانند؟!

بحث و تحقیقات علمی تا به حال تنها قادر به درک
ظواهر و آثارشان گشته است.
 -1وجود ژنهای وراثتی؛

شــیوة اســتنباطی یا تعلیلی در شــناخت حقایق ،شــیوة
عالوه بر این ،اکتفـا نمودن به مشـــاهده و تجربه در

درستی است زیرا خود هستی یک چیز عقالنی میباشد

شــناخت واقعیتها از نظر علمی مردود اســت؛ چرا که

و تمام وقایع محسـوس ،خود حقایق موجود در هســتی

اثباتشـدههای تجربی و مشاهدهای ،زمانی مورد قبول

را تشکیل میدهند.

واقع میشـوند که با منطق سـالم عقلی ،متناسب بوده و
 -7نظریهها و فرضـــیههای دانشـــمندان پیدایش اولیة

از هر گونه خطای حســی به دور باشــند که زیاد اتفاق

برخی از این حقایق محسوس ،در ظاهر چیزی جزئی و

آفرینش؛

می افتـد .حواس آدمی ،قـادر بـه نفی وجود چیزهای

غیر مرتب بـا دیگری میبـاشـــند؛ اما هنگامی که به

نامشــهود و غیرقابل تجربه نبوده و حتی باالتر از آن،

تنهایی و مســتقل از دیگر حقایق ،مورد بررســی واقع

 -8فرضـــیات و ســـخنان دانشـــمندان پیرامون تکامل

قادر به نفی صحت مقایسه میان اشیای غیبی و نامشهود

میشوند معنای خود را از دست میدهند؛ در حالی که

موجودات و ایجاد مکتب رشد و تکامل؛

با موجودات مشهود و عینی هم نمیباشد؛ زیرا استنتاج

اگر آنها را در پرتو حقایق بیشــمار دیگری بررســی

عقلی یکی از بزرگترین اســـباب شـــناخت به شـــمار

نماییم که مســتقیم یا غیر مســتقیم به وجودشــان پی

میآید.

بردهایم ،حقیقت وجودیشان را به خوبی درمییابیم … .

 -1ســـخن دانشـــمندان پیرامون عمر زمین و اشـــیای
موجود در آن با استفاده از مواد رادیواکتیو؛
بدین ترتیب هر کس با اندکی توجه و تدبر در آراء و

ســخنی از «دکتر الکســیس کارل» و «پروفســور أ .ی.

برای مثال میبینیم وقتی که پرندهای درهوا میمیرد ،بر

ماندیر» طبیعیدان مشهور :

زمین میافتد؛ یا میدانیم که بلند کردن سنگی از روی
زمین؛ سـختتر از زمین گذاشتن آن است؛ یا میدانیم

افکار ماتریالیستها پیرامون مسایل ثابت شده در علوم
طبیعی ،درمی یــابــد کــه این آراء و تفســـیر هــا ،جز

 -0دکتر «الکسیس کارل» میگوید « :جهان ریاضیات

که باال رفتن از کوه ،ســـختتر از پایین آمدن از آن

مجموعــه ای مالحظــات و برداشــــت هــای متکی بر

مجموعة سرسامآوری از قیاس و فرضیه است که اثبات

میباشــد؛ … باالخره از طریق اســـتنباط عقلی به یک

اســـتنتاجات نظری ،چیزی بیش نیســـت که در قالب

هر چیزی در آن ،ناشی از معادلة اسرارآمیزی است که

حقیقت مشــترک در میان مثالهای مذکور دســت پیدا

تجربه و مشاهده نمیگنجد.

شامل مجرداتی غیر قابل تفسیر میباشد».

میکنیم به نام «قانون جاذبه» .اینجاســت که با مالحظة

باالخره آنچه که اینان زیر عنوان «حقایق علمی» بیان

 -1پروفســـور «أ .ی .ماندیر» میگوید « :حقایقی که

که همة آنها به طور هماهنگ در داخل نظامی کامالً

میدارند ،توسـ دانشمندان مادیگرا از طریق استنتاج

مســـتقیماً از راه حواس بدان دســـت یافتهام« ،حقایق

منسجم قرار دارند.

فکری و محاســبات ریاضــی ثابت گردیده و هرگز آن

محســوس» نام دارند ،اما حقایق موجود نزد ما ،همگی

را با حواس خود مشاهده نکردهاند!

در این دسته خالصه نمیشوند ،بلکه حقایق بسیاری در

بـدین ترتیـب معلوم می گردد که میان تمامی حقایق

اطرافمـان وجود دارند که غیرمســـتقیم ،یعنی از راه

محســوس و حقایق اســتنباطی نامحســوس ،ارتباط و

اکنون از خود میپرسـیم که آیا تمام چیزهایی که بیان

اســتنباط نظری به آنها علم پیدا نمودهایم؛ لذا آنها را

انســجام خاصــی وجود دارد ،پس اینکه ما میگوییم

گردید؛ به منزلة نقضـی آشـکار بر پایههای ماتریالیسـم

«حقایق استنباطی» مینامیم».

حقیقت را شناختهایم ،منظورمان این است که معنی آن

ارتباط میان این حقایق ،در نگاه اول متوجه میشــویم

نکتة مهم این اســت که بدانیم فرقی میان این دو نوع

محســوس مشــاهده کردهایم؛ اکثر اعتقادات ما از این

حقیقت به چشـم نمیخورد جز اینکه در وجه تسمیه و

قبیل میباشد.

منکرانی کــه در انکــار مســــایــل ایمــانی بــه نظرات

نامگذاری متفاوتند .شـــناخت ما در اولی مســـتقیم و

مادیگرایانهشـــان تمســـک میجویند ،در مخالفت با

محســوس اســت و در دومی غیرمســتقیم ،با واســطه و

منبع :مشعلهای فروزان در شناخت یزدان

پذیرش مسـایل حقیقی ایمانی ،چنین نشان میدهند که

نامحســوس؛ حقیقت هم هر طور به چنگ آید حقیقت

تألیف  :عبدالرحمن حسن حبنّکة المیدانی

شـــناختشـــان از هر چیزی بر پایة تجربه و مشـــاهدة

است و قابل قبول.

ترجمه  :محمد سلیمانی
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دیالکتیک و ســـایر مکاتب ماتریالیســـتی به شـــمار
نمیآید؟!

را دریـافتـه ایم ،نـه اینکـه آن را مســـتقیماً و به طور

جهـــاد
رمضان ،ماه جهاد و مبارزه
اشاره:
روزه ،یکی از عوامل و انگیزهایی اســت که توان درونی و
روحی انسان را در زمینه¬¬ی عمل افزایش می¬دهد .مؤمن،

بر این باور است که با انجامِ این عبادت ،یکی از دستورات و

فرایض الهی را اجرا می¬کنــد کــه عزم و قــدرت و توان
درونـی¬اش را در پـی دارد .از اینرو مــاه رمضــــان ،مــاه

پیروزی¬های نظامی و موفقیت¬های چشــمگیری بوده و در

این ماه مبارک و خجسـته ،پیروزی¬های شکوهمندی ،برای
امت اســالمی تحقق یافته که از جنگ بدر شــروع شــد و در
ادوار بعدی ادامه یافت؛ از جمله :فتح مکه ،اندلس ،حطین و
عین¬جالوت.

ماه رمضــان ،در طول تاریخ ،رخدادهای نظامی شــکوهمندی
در خود جای داده ،و هر کس ،کتاب¬های تاریخ را مطالعه
نماید و صــفحات آن را ورق بزند ،با نمای درخشــانی از این
مـاه مبـارک در طول تاریخ اســـالم ،مواجه خواهد شـــد؛
نمایه¬ای که بیش از یکصد سال ،از نگاه¬ها پنهان شده و در
عین حال آنقدر با شــکوه اســت که اینک باورش ،مشــکل

می¬باشــد و هر عقلی ،به راحتی نمی¬تواند آن را در یابد.

ســـیمـا و نمـایـه¬ی درخشـــانی کـه از مطالعه¬ی تاریخ،
دربــاره¬ی مــاه مبــارک رمضــــان ،جلوه¬گر می¬شـــود،

ارزش¬ها و نشــانه¬های ارزشــمندی از قبیل عزت ،کرامت،

ســـرافـرازی ،تـقـوا ،آمرزش و فتوحــات و پیروزی¬هــای
چشــمگیری را در خود جای داده اســت و این امر ،نیازی به
دقت نظر و باریک بینی در صـــفحات تاریخ ندارد؛ بلکه با
نگاهی گذرا نیز می¬توان این ســـیمای تابناک را مشـــاهده
نمود .بنابراین اگر ماه رمضــان را ماه جهاد و پیروزی بنامیم،

ســـخن گزافی نگفتـه¬ایم و تـاریخ ،این حقیقت را اثبات
می¬کند.

متأسفانه در عصر حاضر که امت اسالمی ،از وجود یک رهبر
و حاکم و واحد و به تمام معنا مســلمان ،محروم اســت ،از

خوبی¬هایی که برای ماه رمضـــان بر شـــمردیم ،برخوردار
نیســتیم؛ چنانچه از یک ســو تراژدی فلســطین را مشــاهده

می¬کنیم و از ســـوی دیگر شـــاهد حوادث و رخدادهای
غم¬انگیزی هســتیم که در چچن ،کشــمیر ،جنوب فیلیپین،
عراق و افغانســتان ،روی می¬دهد .هنوز غم و اندوه و زخم

امت در مورد رویدادهای چچن ،کشــمیر و جنوب فیلیپین،
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کالبد امت اســالمی را آزار می¬داد که رنج و درد و زخمی
دیگر ،بر امت اسـالمی وارد شـد و در ماه رمضـان ،افغانســتان
عزیز ،مورد تهـاجم آمریکـا قرار گرفت .وقتی عده¬ای به

آمریکا هشـدار دادند که حرمت ماه رمضــان را نگه دارد و از
تهاجم به مســـلمانان در این ماه ،خودداری کند ،بوش که
مصداق دروغگویی است ،گفت :حکومت اسالمی ،خود ،در
این ماه وارد جنگ شده است.
آری! بوش ،راســـت گفت ،اما قصـــدی جز توجیه حمله به

افغانسـتان در ماه رمضـان نداشت .آنچه نباید اتفاق می¬افتاد،
اتفاق افتاد و افغانســـتان مورد تهاجم قرار گرفت .و آنگاه
رمضــانی دیگر آمد تا شــاهد قتل و کشــتار کودکان ،زنان و
سـالمندان مسـلمان در سرزمین دجله و فرات باشد و ببیند که
چگونـه انواع بمـب¬هـایی کـه حتی نـام آنها نیز برای ما،
ناآشناست ،بر سرِ مسلمانان عراق فرود می¬آید!

اینک که خون مسلمانان بر زمین می¬ریزد و فرزندان مسلمان
در خــاک و خـون مـی¬¬غـلـتـنــد ،بر آن شــــدم تــا از

جانفشانی¬های امت اسالم ،چند سطری به نگارش در آورم؛

جانبازی¬هایی که در گذشـته ،عزت و سرافرازی امت را در
پی داشت .امیدوارم که نگارش این مطالب به خواست خدای
متعال ،برای مسلمانان سودمند باشد.
غزوه¬ی بدر الکبری در سال  1هجری:

بار هم نتوانسـت کاری از پیش ببرد؛ از اینرو اسالم آورد و به
مکه بازگشـت تا قریشـیان را از مقاومت در برابر مسلمانان ،بر
حذر بدارد.
رســول خدا(ص) عزمش را برای فتح مکه جزم کرده بود و
برای این¬ منظور ،آماده می¬شــد .روز دهم رمضــان ســال 8

هجری ،ده هزار تن از صـــحـابـه بـه فرمـاندهی رســـول
اکرم(ص) ،در حالی که روزه بودند ،به قصد فتح مکه ،مدینه
را ترک کردنــد .در بین راه ،رســـول خــدا(ص) ،عمویش

در رمضــان ســال  1هجری ،مســلمانان ،به فرماندهی رســول

عباس(رض) را دید که با خانواده¬اش ،رهســپار مدینه بود.

اکرم(ص) مدینه را ترک گفتند تا به کاروان تجارتی قریش

عــبــاس(رض) ،رســــول خــدا(ص) را هــمــراهــی نــمــود و

به سـرکردگی ابوسـفیان ،شـبیخون بزنند ،اما ابوسـفیان ،مسیر

خانواده¬اش ،به مدینه رفتند.

حرکت کاروان را به سـوی ساحل تغییر داد و مردم مکه را به

سـپاه اسـالم در «مرالظهان» اردو زدند؛ شـب فرا رسید .رسول

یاری طلبید .اهل مکه ،به قصــد جنگیدن با مســلمانان ،به راه

خدا(ص) دستور داد آتش روشن کنند .سپاهیان اسالم ،آتش

افتادند و ســپاه قریش و ســپاه اســالم در  07رمضــان ســال 1

زیادی برافروختند و بدین¬سان مشرکان ،با دیدن شعله¬های

هجری در مکانی به نام «بدر» رویاروی هم قرار گرفتند .با

آتش ،ترسیدند.

آنکه مسلمانان اندک بودند و ساز و برگ جنگی چندانی هم

سـپاه اسـالم ،به راه افتاد و رسـول اکرم(ص) وارد مکه شد .و

نداشـتند و تعدادشان از سیصد هفده تن نمی¬گذشت ،اما بر

ســـمت «ذی طوی» را در پیش گرفت و به خاطر این لطف

مشـرکان که از توان نظامی و شـمار فراوانی برخوردار بودند،

بزرگ ،سـجده¬ی شکر به جای آورد و خداوند را سپاس

پیروز شــدند و بدین¬ســان روحیه و توان درونی مســلمانان
افزایش یافت و از جایگاه خاصــی نزد قبایل عرب برخوردار
گشـــتند .قریشـــیان از درون و از اعماق وجودشـــان ،درهم
شکستند و بزرگان و ارکان اصلی خویش را از دست دادند و

بیش از پیش ،کینه¬ی مســلمانان را بر دل گرفتند و درصــدد
انتقام برآمدند .در مدت یکســـال ،امنیت خارجی و داخلی
مسـلمانان ،تأمین گردید و قبایل «غطفان» و «سـلیم» که پیشــتر

حمله¬ای همه جانبه به مســلمانان را تدارک می¬دیدند ،با
شـنیدن خبر پیروزی مسلمانان در بدر و دریافت این پیغام که

مســـلمانان ،به ســـوی آنان حرکت کرده¬اند ،ترســـیدند و

ســرزمین خود را رها نمودند و گریختند و بدین¬ســان غنایم
فراوانی ،برای مســـلمـانـان بر جـای نهـادنـد .البتـه توطئه و
دســیســه¬ی بنی¬قینقاع نیز برای مســلمانان نمایان گردید و
بدین ترتیب ،جنگ بدر ،حق و باطل را نمایان ســـاخت و
شـکوه و توان کیان مسلمانان را به رخ همگان کشاند .پس از
جنگ بدر ،هســتی و کیان مســلمانان به چشــم کفار آمد؛ به
گونه¬ای که کفار ،برخالف گذشــته از مســلمانان ،حســاب

می¬بردند؛ بدین معنا که دیگر نمی¬توانستند توان و شوکت

گزارد که مسلمانان را عزت بخشید و کافران را زبون و خوار
گردانید.
رســول خدا(ص) در «ذی طوی» ســپاهش را تقســیم نمود؛
چنانچه زبیر ابن عوام(رض) را بر بخشــی از ســپاه گماشــت و
ســـعد بن عباده(رض) را بر بخشـــی دیگر .آنگاه علی ابن
ابی¬طالب(رض) پرچم را گرفت و خالد بن ولید(رض) از

ســـمتی دیگر وارد مکه شـــد .ابوعبیده بن جراح(رض) نیز
پیشـاپیش رسول اکرم(ص) به راه افتاد تا اینکه از باالی مکه،
وارد شهر گردید.
مســـلمانان ،هنگام ورود به مکه با هیچ مقاومتی از ســـوی

قریشیان ،مواجه نشدند و فق خالد بن ولید(رض) و عده¬ای
از قریشــیان با هم درگیر شــدند که فرار مشــرکان را در پی
داشــت .رســول خدا(ص) به یارانش دســتور داد که با کســی
درگیر نشـوند و نجنگند مگر اینکه کسی ،مقاومت نماید و با
آنان بجنگد.
پس از آنکه اوضـــاع ،آرام شـــد ،رســـول خدا(ص) وارد
مســجدالحرام شــد ،در حالی که انصــار و مهاجران پیرامون
آن بزرگوار بودنـد .آنگاه در حالی که کمانی در دســـت

و وجود مســـلمانان را انکار کنند و خود را در این زمینه به

داشـت ،خانه¬ را طواف نمود .در آن زمان سـیصـدوشـصت

نـاپـذیری گردیـد کـه کفـار ،از آن می¬ترســـیدند .آری!

بت ،در اطراف کعبه بود .رســول خدا(ص) بتها را با کمانش

جهالت بزنند؛ بلکه قوت و قدرت مســلمانان ،حقیقت انکار
بدین¬سـان این رویداد ،جشـن بزرگی برای مسلمانان در ماه

رمضان بود و به راستی که چه شادمانی بزرگ و شکوهمندی
به شمار می¬رفت.

 -1فتح مکه در سال  8هجری:

در رمضان سال  8هجری ،بزرگ¬ترین فتح و پیروزی نصیب
مسـلمانان گردید و مکه که در آن زمان ،مرکز کفر و شرک
بود ،فتح شــد .قریشــیان ،پیمان صــلحی را که در حدیبیه با

مسـلمانان بسـته بودند ،نقض کردند؛ بدین¬سان که قبیله¬ی
بکر را در برابر خزاعـه یـاری نمودند .چون پی¬بردند که

مرتکب خیانت و اشــتباه بزرگی شــده¬اند ،ابوســفیان را به
مدینه فرســتادند تا برای تجدید پیمان ،با رســول اکرم(ص)
مذاکره نماید و مدت صــلح را تمدید کند؛ اما ابوســفیان ،در

انجام مأموریتش ،ناکام ماند و بدون هیچ نتیجه¬ای به مکه
بازگشـت .و چون سـپاه اسـالم به مکه نزدیک شد ،ابوسفیان،
باری دیگر به قصـد مذاکره ،وارد اردوگاه مسلمانان شد؛ این

می¬زد و این آیه را تالوت می¬کرد که:

{ وَقـُلْ جـَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبـَاطـِلُ إِنَّ الْبـَاطـِلَ کـَانَ زَهُوقـاً
{}80اسراء
«و بگو :حق آمد و باطل نابود شــد؛ همانا باطل نابود شــدنی
است».
ســـپس رســـول اکرم(ص) کلید کعبه را از عثمان بن طلحه
گرفت و درب¬ خانه¬ی کعبه را گشــود و وارد آن شــد.

پیامبر اکرم(ص) ،تصــاویر و بت¬هایی را که در کعبه وجود
داشــت ،از بین برد و آنگاه در داخل کعبه ،نمازگزارد .وقتی
رسـول خدا(ص) از کعبه بیرون آمد ،با انبوه مردم مکه مواجه
شـــد که در مســـجد گرد آمده بودند و انتظار حکمی را

می¬کشـیدند که قرار بود رسـول خدا درباره¬ی آنها صــادر
نماید .نبی اکرم(ص) فرمود« :ای قریشــیان! به گمان شــما ،با
شـــما چه خواهم کرد؟» گفتند« :انتظاری جز خیر و نیکی

بخشنده هستی» .فرمود« :من ،به شما همان چیزی را می¬گویم

مثنی(رض) و ســایر مســلمانان برای نصــرت و پیروزی ســپاه

عبدالرحمن غافقی ،بانگ جهاد سر داد ،مجاهدان از هر سو به

نداریم که تو کریم و بخشـــنده و فرزند برادری بزرگوار و

اســالم ،دســت به دعا برداشــتند و چون جنگ بطول انجامید،

سویش شتافتند تا او را در گسترش نور اسالم یاری رسانند.

که یوســف به برادرانش گفت :امروز هیچ مؤاخذه¬ای بر

مثنی(رض) ،تعدادی از جنگاوران سپاهش را گرد آورد تا او

شـما نیسـت؛ بروید که شـما آزاد شدگانید» .آنگاه کلید را به

را از پشت حمایت کنند و آنگاه به سوی مهران حمله نمود و

بدین¬سـان مکه ،فتح شد و تأثیر بسزایی در تاریخ بشریت به

دشـمن وارد شد و بدین¬سان دشمن را به عقب راند .مهران،

جنگ نواخته شـده و دیگر شکی نداشت که شیر مرد اسالم،

کشــته شــد و مجوســیان ،پا به فرار گذاشــتند .مســلمانان،

عبدالرحمن غافقی ،صبح یا شب به او شبیخون خواهد زد.

عثمان بن طلحه بازگردانید.

جای نهاد؛ چنانچه با فتح مکه ،دوران بت¬پرســـتی در آن
سـرزمین ،به کلی به سر آمد و قبایل و طوایف مختلف ،یکی

پس از دیگری به اســالم گرویدند .خدای متعال می¬فرماید

او را ناگزیر به عقب نشــینی کرد و از ناحیه¬ی راســت س ـپاه

باقیمانده¬ی آن روز و نیز آن شــب و روز بعد را در تعقیب

سـپاهیان کفر ســپری نمودند و این¬¬چنین ،غنایم و غذاهای

إِذَا جَاء نَص ـرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ { }0وَرَأَیتَ النَّاسَ یَدخُلُونَ فِی دِینِ

فراوانی به غنیمت گرفتند .مجاهدان اسالم خمس غنایم و خبر

اللَّهِ أَفْوَاجاً { }1فَســَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ وَاســتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ تَوئاباً

پیروزی را برای عمر(رض) ارســال کردند .در آن روز تعداد

{}1النصر1 - 0 :
«بدانگاه که نصـرت پروردگار و پیروزی فرا رسید ،و مردم را
دیدی که دسته دسته در دین خدا وارد می¬شوند ،پس سپاس

و ستایش پروردگارت را به جای آور و او را به پاکی یاد کن

زیادی از مســلمانان به شــهادت رســیدند .با این حال ،جنگ
بویب ،گردن مجوســیان را شــکســت و نقطه¬ی عطفی برای

تداوم فتوحات اسالمی در سرزمین دجله و فرات گردید .این

رویداد را می¬توان همسان جنگ یرموک در شام دانست.

گرویدند و رســول اکرم(ص) نمایندگانی به ســرزمین¬های
مجاور فرســتاد تا آنها را به دین اســالم فراخواند .ارســال این
نمایندگان ،نقطه¬ی عطفی در تاریخ فتوحات اسالمی بشمار

می¬رود .رســـول خـدا(ص) قواعـد و پایه¬های فتوحات
اسالمی را بنا نهاد؛ از جمله :عدم تجاوز به شهروندان عادی و
غیر نظامی ،خودداری از قطع کردن و یا به آتش کشـــیدن

گیاهان و مزارع ،عفو و گذشـت و سایر ارزش¬های اخالقی
و اسالمی.
 -1فتح بویب در سال  01هجری:
هنگامی که حاکمان ایرانی ،از فراوانی ســـپاهیان اســـالم به
فرماندهی مثنی بن حارثه(رض) اطالع یافتند ،لشــکر دیگری

کشـته شـدن دامادش «ابن ابی نعسـه» و نیز سرنوشت دخترش
«مینین» را به اطالعش رســـاندند؛ از اینرو دریافت که طبل

عبـدالرحمن غافقی ،در عمل ،نشـــان داد که دوک گمان
نابجایی نداشـــته و همان چیزی را که دوک اکتانیه از آن

می¬ترســید ،تحقق بخشــید .عبدالرحمن غافقی ،از شــمال

(اندلس) به سـوی جنوب (فرانسـه) حرکت کرد و کوه¬های
(برنیه) را پشت سر نهاد و با سپاهیانش ،از رود جارون گذشت
و منطقه¬ی اکتانیه را در نوردید .سپاهیان اسالم ،شهر «بوردو»

را که پایخت منطقه¬ی اکتانیه بزرگ¬ترین شـهر فرانسـه در
آن زمان بود ،فتح کردند .ســـقوط شـــهر بوردو به دســـت
مسلمانان ،سرآغاز فتح سایر شهرهای مهم بود؛ از جمله :لیون،

و از او طلب مغفرت نما؛ همانا او ،توبه پذیر است».

پس از فتح مکه ،تمام شــبه جزیره¬ی عرب ،به دین اســالم

اخبار ناراحت کننده¬ای به دوک اکتانیه رســید؛ چنانچه خبر

 -4فتح «نوبه» در سال  10هجری:

بیزانسـون و سـانس .شـهر سانس ،فق یکصد مایل از پاریس

هنگامی که مسلمانان ،مصر را فتح کردند ،در شمال ،مرکز و

فاصل داشت.

جنوب ســـودان ،دو منطقه¬ی حکومتی به نام نوبه ،وجود

با ســقوط نیمی از جنوب فرانســه که چندین ماه در تصــرف

داشـت که شـامل دو بخش بود؛ یکی« ،نوبه سـفلی و وسطی»

عبدالرحمن غافقی بود ،اروپا ،از هر ســـو خود را در خطر

در شـــمال که همان مملکت «مقره» به شـــمار می¬رفت و
دیگری ،مملکـت «علوه» در جنوب کـه «نوب علیا» نامیده

می¬شد .

سـقوط دید .اروپائیان ،چشمان خود را گشودند و خود را در
معرض خطر جدی و جدیدی دیدند که از ناحیه¬ی شــرق،
آنان را تهدید می¬کرد .از اینرو برای رویارویی با مسلمانان،

سپاه اسالم به فرماندهی عبداهلل بن ابی السرح(رض) حمله¬ای

همه را به مقاومت در برابر ســپاه اســالم فراخواندند و همه از

به سـوی جنوب ،به قصـد گسترش اسالم در سرزمین نصرانی

ضعیف و قوی را برای رویارویی با مسلمانان ،بسیج کردند.

نوبه و امنیت مرزهای جنوبی مصــر ،ترتیب داد که با مقاومت

در آن زمان ،سـپاه اسـالم به شهر «تور» رسیده بود که یکی از

ناحیه¬ی جنوب بازماند .پس از درگیری شــدیدی که میان

شهری و پیشینه¬ی تاریخی به شمار می¬رفت .مسلمانان ،این

شـــدید دشـــمن مواجه گردید و از ادامه¬ی پیشـــروی در

مسلمانان و کفار ،روی داد ،پیمانی در زمینه¬ی رعایت حُسن

مهم¬ترین شــهرهای فرانســه از لحاظ انبوه جمعیت ،ســاختار
شـهر را به¬سـان طوقی که به دور گردن بسـته می¬شود ،در

هم¬جواری منعقــد گردیــد کــه معــاهــده¬ی بق نــامیــده

محاصره قرار دادند و سرانجام ،آن را فتح کردند.

مکـانی به نام «بویب» رویاروی هم قرار گرفتند .بویب ،در

و مسـلمان با قبایل سـرزمین نوبه ،به مدت شش قرن گردید و

سپاهیان اسالم ،به شهر «بواتییه» حمله ور شد و با سپاهیان اروپا

نزدیکی کوفه قرار گرفته است .سپاه اسالم در یک سوی رود

خود ،فرصــتی بود که گرایش عمومی مردم به اســالم در پی

به فرماندهی «شارل مارتیل» مواجه گردید و جنگ سختی در

فرات قرار داشــت و ســپاه مجوسـیان در ســویی دیگر تا اینکه

داشت .

گرفت .این جنگ ،نه تنها در تاریخ اســالم ،بلکه در تاریخ

به فرماندهی شـخصـی به نام مهران برای رویارویی با سپاهیان
اسـالم گسـیل نمودند .سـپاهیان اسـالم و سپاهیان مجوس ،در

می¬شـود .این قرار داد ،زیر بنای تعامل و سازش قبایل عرب

بشریت ،حایز اهمیت است.

مهران به مثنی(رض) پیغام داد که یا شما به این سوی رودخانه
بیایید و یا ما از فرات می¬گذریم و به ســوی شـما می¬آئیم.

مثنی(رض) پاســخ داد که شــما از رودخانه عبور نمائید .بدین
ترتیب مهران از فرات گذشــت و کنار رودخانه ،اردو زد .این
ماجرا در ماه رمضـان سـال  01هجری ،روی داد  .مثنی(رض)

در دهه¬ی اخیر ماه شعبان  014هجری ،عبدالرحمن غافقی با

 -5بالط الشهداء در سال  004هجری:

فتح اندلس ،مســـلمانان را از ادامه¬ی فتوحات اســـالمی و
گسترش قلمرو اسالم باز نداشت؛ بلکه حماس دینی و ایمانی،
آنان را بر آن داشت که از رشته کوه¬های برانس که در حد

ســپاه اســالم ،در آن زمان ،در اوج پیروزیهای شــکوهمندش
قرار داشــت ،اما غنایم فراوانی که مســلمانان به دســت آورده
بودند ،بر دوش آنان ســـنگینی می¬کرد .چشـــمان نگران
عبدالرحمن غافقی رحمه¬اهلل ،به سوی این غنایم دوخته شده

بود و از این می¬ترســید که فراوانی غنایم ،مســلمانان را به

از مســلمانان خواســت تا افطار کنند و بدین¬ســان با توان و

فاصل اندلس و فرانسه قرار داشت ،عبور نماید .نخستین کسی

قدرت بیشـــتری رویاروی دشـــمن بجنگند  .مثنی(رض) بر

که آهنگ این کار بزرگ را نمود ،موســی بن نصــیر بود که

اسـبش شـوار شـد و در میان سپاهیان اسالم ،گشت و گذاری

تصـمیم گرفت وارد فرانسـه و سپس سایر مناطق اروپا شود تا

مجاهد بسوی دشمن باشد و چشم دیگرش ،بسوی غنایمی که

آنکه به قســطنطنیه – پایتخت حکومت بیزانس – برســد .البته

در دست دارد.

بـه جهـاد و شـــکیبـایی فرخواند و فرمود :من ،ســـه تکبیر

می¬گویم .در این هنگام شــما آماده شــوید و چون تکبیر
چهارم را گفتم ،حمله نمایید .ســپاهیان اســالم ،با جان و دل،
فرمان مثنی(رض) را پذیرفتند .همین که مثنی(رض) ،تکبیر

اول را گفت ،ایرانیان حمله¬ور شدند و بدین¬ترتیب جنگ

تـا آنکـه والی اندلس ،حر بن عبدالرحمن ثقفی با ورود به

جنوب فرانسـه ،به این تصمیم خجسته ،جامه¬ی عمل پوشاند

دو سپاه ،چندین روز ،رویاروی هم بودند و هیچ جنگی روی
نداد .چرا که هر یک از طرف¬های جنگ ،از طرف مقابلش

می¬ترســید و حســاب زیادی ،رویش بازکرده بود .ســرانجام

و شهر «اربونه» را به¬سان پایگاهی برای آن دسته از مسلمانان

عبدالرحمن غافقی به همراه سـواره نظامش ،همانند شیر ژیان،

قرار داد که قصــد فتح اروپا را داشــتند .پس از او ،ســمح بن

به میان صــفوف دشــمن زد ،ما اروپائیان به شــدت اســتقامت
نمودند و بدین ترتیب روز اول جنگ ،بدون اینکه کفه¬ای،

شـدیدی در گرفت .مثنی(رض) درپاره¬ای از صـفوف سپاه

مالک خوالنی درصــدد تحقق این اندیشــه بر آمد ،ولی در

اســالم ،ضــعف و ناتوانی دید .از اینرو شــخصــی را نزد آنان

تولوز شهید شد و مسلمانان ناگزیر به عقب نشینی و بازگشت

باال یا پائین شــود ،خاتمه یافت .این وضــعیت ،تا هفت روز

به «اربونه» شدند.

ادامه یافت و روز هشـتم ،مسـلمانان ،همه تن ،به سوی دشمن

فرســتاد که بگوید :فرمانده ،به شــما ســالم می¬رســاند و

می¬گوید :امروز ،مایه¬¬ی رســوایی مســلمانان نشــوید و
استوار و شکیبا باشید.

با این حال ،عزم و اراده¬ی مسـلمانان ،سست نشد و با وجود

تمامی ســختی¬هایی که با آن ،مواجه گشــتند ،باز هم ندای

جهـاد را لبیک گفتند و آنگاه که فرمانده¬ی مســـلمانان،

حمله کردند و شـکاف زیادی در صفوف سپاهیان کفر ایجاد
نمودند .در این اثنا ،تعدادی از جنگجویان دشــمن ،به محل

نگهداری اموال و غنایم مسلمانان حمله¬ور شدند .بسیاری از
مســلمانان که این وضــعیت را دیدند و نگران از دســت دادن
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نمود تا دسـتورات الزم را صادر نماید .وی ،سپاهیان اسالم را

اندیشـه¬های فتح فرانسه ،آهنگ تمام فرماندهان مسلمان بود

خود مشـغول ســازد ،به گونه¬ای که ســبب شــود یک چشــم

اموال و غنایم شدند ،درصدد نجات اموال خویش بر آمدند و
بدین ترتیب جمع یکپارچه¬ی سـپاهیان اسـالم ،از هم پاشید.

محاصـره¬ی خویش در آورد و سرانجام راهِ نفوذی به داخل

امرا و مردم را ســوگند داد که اگر این¬بار ،رویاروی تاتارها

عموریـه را یافت و بدین ترتیب پس از جنگی ســـخت و

بایستید ،بر آنان پیروز خواهید شد .به او گفته شد :بگو ان شاء

فرمانده¬ی مسلمانان ،تالش زیادی کرد که مسلمانان را گرد

شـجاعانه ،کنترل شـهر را در دســت گرفت و بر رومیان پیروز

آورد و از بروز هرگونه شکافی در صفوفشان جلوگیری کند،

شـد .این رویداد ،در روز جمعه و شــشـم ماه مبارک رمضــان

اما ناگهان تیری ،به او اصــابت کرد و آن بزرگوار ،به¬ســان
عقابی که از باالی کوه ،به پائین شــیرجه می¬زند ،از اس ـبش

پائین افتاد و جان به جان آفرین سـپرد .آنجا بود که مسـلمانان
بیش از پیش پریشــان شــدند .پرده¬ی ســیاه شــب ،همه جا را

گرفت.
صــبحگاهان ،شــارل مارتیل ،مشــاهده نمود که مســلمانان از
بواتیه ،عقب¬نشینی کرده¬اند .وی ،که عقب نشینی مسلمانان

را یک تاکتیک نظامی قلمداد کرد ،از تعقیب آنان ترســید و
به پیروزی میدانی بسنده کرد.
آن روز ،روز بزرگ و مهمی در تاریخ اسالم بود .در آن روز،
مسلمانان ،یکی از بزرگرین مردان جهاد و رشادت را از دست

دادند و باری دیگر ،داستان غم¬انگیز احد تکرار شد.
 -1فتح عموریه در سال  111هجری:

حاکم روم ،تیوفیل بن میکائیل ،به ســرزمین¬های اســالمی،
طمع ورزید؛ بویژه زمانی که اطالع یافت همه¬ی ســپاهیان

اسـالم ،برای گسـترش فتوحات اسـالمی در آذربایجان به سر
می¬برند .وی ،سـپاهی متشـکل از صـد هزار تن ترتیب داد و

خود ،فرمـانـدهی آن را بر عهـده گرفـت تـا به مســـلمانان

حمله¬ور شــود .ســپاهیان کفر تا قلعه¬ی «زبطرة» پیشــروی
کردند و کودکان و سـالمندان مسلمان را از دم تیغ گذراندند
و زنان مســلمان را به اســارت گرفتند و به آنان هتک حرمت
نمودند .یکی از زنان مســلمانی که به اســارت رومیان درآمده

بود ،فریاد وامعتصماه سر داد و خلیفه¬ی مسلمانان را به یاری

اهلل .فرمود :ان شاء اهلل تحقیقاً نه تعلیقاً .وی ،به این فرموده¬ی
الهی اســتناد می¬کرد که :ذَلِکَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ

روی داد و معتصــم پس از بیســت و پنج روز ،از آنجا کوچ

ثُمئ بُغِیَ عَلَیهِ لَیَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور { }11الحج11 :

کرد .

بدین ترتیب مردم ،آرامش خاطر یافتند .شب جمعه ،هالل ماه

بدین ســـان مهم¬ترین و محکم¬ترین قلعه¬ی رومیان ،به

تصــرف مســلمانان در آمد و ســبب تقویت روحیه¬ی آنان
گردید و تداوم فتوحات اسالمی در شرق اروپا را آسان نمود.
در مقابل ،روحیه¬ی جنگی رومیان در هم شـکست؛ چرا که
آنان توان و قوت مسـلمانان را مشـاهده نمودند و دریافتند که

توان و قدرت مسلمانان ،در خور توجه می¬باشد و نمی¬توان
آن را دســـت¬کم گرفت .یکی از دســـتاوردهای این فتح،

هم¬زیستی رومیان با مسلمانان بود؛ آنان ،با مشاهده اخالق و
نیک¬منشـی مسـلمانان ،به عظمت دین اسالم پی¬بردند و به
بسیاری از آنان ،به این آئین راستین گرویدند.
 -7فتح عین¬جالوت در سال  158هجری:

رمضــان رؤیت شــد و مردم نماز تراویح را به جای آوردند؛
الـبتــه روز جمعــه را در ترس و نگرانی بــه ســـر بردنــد و
نمی¬دانستند که چه روی خواهد داد .پاره¬ای از شایعات به

ترس و نگرانی مردم ،دامن زد .روز شــنبه فرارســید و مردم،

همچنان نگران بودند که از فراز گلدســـته¬ها ،چشـــمان به

سـیاهی¬ای در سـمت دشـمن افتاد و بیشترشان گمان کردند
که دیگر کار از کار گذشـــته و انتظاری جز قتل و کشــتار
نداشتند .بنابراین در مساجد و هر جای ممکن ،دست به دعا و
تضــرع برداشــتند .روز یکشــنبه فرارســید و مردم ،از در هم
شــکســتن تاتارها ،ســخن می¬گفتند ،اما کســانی که ترس و

هراس ،بر آنان غالب شــده بود و تاتارها را فراوان و توانمند
می¬دانسـتند ،شـکست قوم تاتار را ناممکن می¬¬پنداشتند.

عین جالوت ،یکی از مناطق فلسطین اشغالی است که در میان

بعدازظهر آن روز ،نامه¬ی سلطان به مسؤول قلعه ،قرائت شد

بیســان و نابلس قرار گرفته اســت .قهرمان این نبرد بزرگ،

که در آن آمده بود ســپاهیان در روز شــنبه در محل شــقجب

ذی¬قعده¬ی سال  157هجری ،به حکومت مصر رسید.

جمال¬الدین آقوش به نائب قلعه رسید که بدین مضمون بود:

ســـلطان ســـیف¬الدین قطز بن عبداهلل معزی بود که در 07

گرد آمـده¬انـد و ســـپس پیامی از ســـوی نائب ســـلطان

مغول¬هـا ،همچنان در حال پیشـــروی در ســـرزمین¬های

بعدازظهر شنبه ،جنگ در گرفت و تا روز یکشنبه ادامه یافت.

اسالمی بودند تا اینکه بغداد ،پایتخت خالفت عباسی را اشغال

شمشیر در گردن تاتار ،کارگر افتاد و قوم تاتار گریختند و به

در سـال  0158میالدی به قتل رسـاند و بدین¬سان به خالفت

بردند .بدین¬سان سرور شادی همه¬جا را فرا گرفت و همه،

نمودند و هالکو – نوه¬ی چنگیزخان – خلیفه¬ی عباسی را

عباسی ،پایان داد.
هالکو به پیشروی خویش ادامه داد و حلب و دمشق را اشغال

کوه¬ها پناه بردند و فق تعداد اندکی از آنها ،جان سالم بِدَر
از بابت این پیروزی بزرگ در دوم یا سوم ماه مبارک رمضان،
خشنود و آسوده¬خاطر گشتند.

اسیران مسلمان فراخواند.

نمود .این پیشــروی ،ادامه یافت و الخلیل و غزه به تصــرف

زمانی که این خبر به معتصـم رسـید ،سـخت برآشفت و فریاد

مغولها درآمد و مردان زیادی کشته شدند و زنان و کودکان،

 -1فتح قبرص در دوران ممالیک در سال  811هجری:

هالکو قرار داشت .وی ،نامه¬ی تهدید آمیزی به حاکم مصر،

شـرقی اسـت که دو رشــته کوه را در خود جای داده اسـت و

خواهی آن زن مسلمان را لبیک گفت .چنانچه سپاهیان زیادی
فراهم آورد و خود ،با آنان همراه شــد تا به کمک مســلمانان
بشــتابد .وی ،در کرانه¬ی غربی رود دجله اردو زد و عجیب

بن عنبه و عمر فرغانی را برای بررســی وضــعیت مردم زبطرة
گســـیل نمود .آن دو ،مشـــاهده کردند که رومیان پس از
ارتکاب جنایات بســیاری ،آنجا را ترک کرده¬اند .معتص ـم،

همچنان بر تعقیب رومیان و جنگیدن با آنان پافشــاری کرد و
به پیشـروی در سـرزمین¬های دشـمن پرداخت و سؤال نمود

که اســتوارترین قلعه¬ی رومیان ،کدامین دژ اســت؟ و بدین

اسیر گشتند .همه¬جا سقوط کرده بود و فق مصر ،فرا روی

قبرص ،یکی از بزرگترین جزایر دریای مدیترانه در ناحیه¬ی

سـیف¬الدین قطز ،فرسـتاد و از او خواسـت که تسـلیم شود.

بیشــتر مردم آن ،به کشــاورزی مشــغولند و دارای زمینهای

حاکم مصـر ،درخواسـت هالکو را رد کرد و سپاهیانی فراهم

حاصـلخیزی است .قبرص ،در آن زمان ،تابع امپراطوری روم

آورد و عـده¬ای را به فرماندهی بیبرس به عنوان نیروهای

پیشاهنگ به سوی مغو¬لها گسیل نمود .این لشکر ،موفق شد
یکی از دسته¬های نظامی مغولها را شکست دهد.

سیف¬الدین قطز ،با سپاهیانش در عین¬جالوت فلسطین اردو

بود.
معـاویـه(رض) بـا تـأکیـد و پـافشـــاری بســـیار از عمر بن
خطاب(رض) درخواســت نمود که با یک عملیات دریایی بر
ضــد روم موافقت نماید .اما عمر(رض) موافقت نکرد و چون

ترتیب دریافت که قلعه¬ی عموریه ،مهم¬ترین و بهترین دژ

زد؛ مغولها نیز در عین¬جالوت اردو زده بودند .روز جمعه

عثمان(رض) به خالفت رسید ،معاویه(رض) همین درخواست

 15ماه مبارک رمضـان ،جنگ شدیدی میان دو طرف ،روی

را مطرح نمود و عثمـان(رض) نیز پـذیرفت؛ البته در قالب

بسـوی آن ،لشـکر کشی نکرده است .بنابراین معتصم تصمیم

شــخصـاً وارد میدان شــد و به نبرد پرداخت ،مســلمانان ،نبض

برای حضــور در این عملیات ،مجبور ســازد؛ بلکه رزمندگان

کردند و او را به دستور قطز ،کشتند.

به صــورت داوطلبانه در این جنگ شــرکت کند .تعدادی از

رومیان بشــمار می¬رود و هیچ یک از فرماندهان مســلمان
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گرفت که این شــهر را فتح نماید؛ هر چند منجمان کوشــیدند
تا او را از این تصــمیم منصــرف نمایند .آنان ،به او گفتند که
اینـک زمان مناســـبی برای فتح عموریه نیســـت و دالیلی
بی¬اساس و آکنده از خرافه ،برایش آوردند .ولی معتصم ،به

داد که در ابتدا ،به نفع مغول¬ها بود ،اما پس از آنکه قطز،
میدان را دســت گرفتند و فرمانده¬ی ســپاه رومیان را اســیر
با پایان جنگ عین¬جالوت ،افســانه¬ی شــکســت¬ناپذیری
مغولها ،پایان یافت و بدین¬ســان مســمانان ،تمام جهان را از

نامه¬ای به معاویه(رض) دســتور داد که حق ندارد کســی را

اســالم را برای این¬منظور مختار نماید تا هرکس که بخواهد
صحابه(رض) در این عملیات دریایی حضور یافتند؛ از جمله:
ابوذر ،ابودرداء ،شـداد بن اوس ،عبادة بن صـامت و همسرش

وی ،در کرانه¬ی رود سیحان اردو زد و به یکی از فرماندهان

خطر مغولها ،نجات دادند .این جنگ را می¬توان ســرآغاز

ام حرام بنت ملحان(رض) معاویه(رض) اولین ناوگان دریایی

حکومت ممالیک در مصر و شام بر شمرد.

سـپاه اســالم را بنانهاد و عبداهلل بن قیس را بر آنان گماشـت و

نماید و اشــناس را هم مأمور پیشــروی از راه طرســوس نمود.

 -8فتح شقجب در سال  711هجری:

معتصــم ،همچنین زمان پیوســتن این دو لشــکر به یکدیگر را

معین نمود .دو لشــکر در آنکارا به هم پیوســتند .در ادامه¬ی

تاتارها به حمص و بعلبک رســیدند و در این مناطق ،جنایت

قبرص ،نزد ایشــان آمدند و بر سـرِ پرداخت هفت¬هزار دینار

زیادی مرتکب شــدند .ترس و هراس ،همه را فراگرفته بود؛

در ســال ،صــلح نمودند .در همین دوران ،به ام حرام همســر

گماشـت و اشـناس را بر سمت چپ لشکر؛ و خود ،در مرکز

رویارویی با قوم تاتار را ندارند .البته عده¬ای از علما و عموم

قرار بود که ام حرام ،از مرکبش در جزیره¬ی قبرص ،پائین

خرافات منجمان تن نداد و دستور فتح عموریه را صادر کرد.
جنگی¬اش به نام افشین دستور داد که از راه الحدث پیشروی

تاکتیک نظامی ،معتصــم ،افشــین را بر ناحیه¬ی راســت ســپاه
سپاه ،فرماندهی کل را بر عهده گرفت .سپاه اسالم ،شهر را به

آنــان را بــه ســـوی قـبـرص گســـیــل نـمـود .عــبــداهلل بن

چنانچه عموم مردم می¬گفتند :ســپاهیان شــام و مصــر ،توان
مردم گرد آمدند .شـیخ¬السالم¬تقی¬الدین بن تیمیة ،علما،

ابی¬الســرح(رض) نیز از مصــر آمد و به آنان پیوســت .مردم

عبادة بن صـامت رضـی¬اهلل¬عنهما در گذشت .ماجرا از این

افتاد و گردنش آسیب دید و سپس دار فانی را وداع گفت.

دریای مدیترانه ،همچنان تحت کنترل مســلمانان بود و چون

این جنگ در رمضان سال  147هجری ،بر ضد صلیبی¬ها ،به

در حـالى کـه آنها این طور بودند ،بُدَیل بن ورقاء خُزَاعى
درگروهى از قومش خزاعى ها آمد  -و آنها یاران صــمیمى

ضعف و نابسمانی ،حکومت اسالمی را فراگرفت ،اروپائیان به

وقوع پیوســت .لویس نهم ،پادشــاه فرانســه ،لشــکری مجهز به

جنگ¬های صـــلیبی ،روی داد و قبرص ،به پایگاهی برای

انواع ســالح¬های آن روز و متشــکل از یکصــد و ده¬هزار

پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در اعطاى مشورت درست و حفظ

جنگنجو ،ترتیب داد و درصـــدد حمله به مصـــر بر آمد که

اسرار وى از اهل تِهَامه به حساب مىآمدند  -بدیل گفت :من

قـبـرصـــی¬هــا ،جـزیره¬ی قبرص را بــه مرکز حملــه بــه

اهداف اقتصـادی و استعماری ،برنامه¬ریزی شده بود .لویس

بخش¬های مرزی قلمرو حکومت اسالمی حمله¬ور شدند و

صـــلیبی¬ها جهت حمله به مصـــر و شـــام تبدیل گردید.
بندرگاه¬های اســالمی در شــرق دریای میانه به منظور تهدید

هفتمین حمله¬ی صلیبی¬ها به شمار می¬رفت .این حمله ،با

قبیلههاى کعب بن لؤى و عامر بن لؤى را در حالى پشـت سر
گذاشــتم که همه به یکبارگى کوچک و بزرگ نزد آبهاى

نهم برای فشــار بر حکومت اســالمی ،با مغول¬ها هماهنگ

دائمى حدیبیه پایین آمدهاند ،و آنها باتو مىجنگند و تو را از

تجارت مسلمانان تبدیل نمودند .چنانچه پتروس اول لوزخبان،

شــده بود .وی ،به پیشــروی خود ادامه داد تا آنکه در ســال

رفتن به خانه کعبه بازمى دارند ،پیامبر صــلی اهلل علیه و ســلم

پادشـــاه قبرص ،در ســـال  717هجری برابر  0115میالدی

 0141میالدی بر دمیاط چیره گشــت و ســپس روی به ســوی

فرمود« :ما براى جنگ و قتال هیچ کســى نیامده ایم ،بلکه به

منصوره نهاد.

خاطر اداى عمره آمدهایم .اگر جنگ ،آنها را به ســتوه آورده

حمله¬ای به سوی اسکندریه ،ترتیب داد و جنایات زیادی در

این ماجرا ،به وقوع پیوســـت و زنان ،مورد تجاوز و هتک
حرمت قرار گرفتند و کودکان و سالخوردگان بسیاری ،کشته
شـدند .صـلیبی¬ها ،سـه روز در شـهر ماندند و هر فسادی که

خواسـتند ،انجام دادند و ســپس آنجا را ترک گفتند و پس از
بازگشـت به جزیره ،شـبیخونی دیگر به طرابلس شـام در سال
 711هجری برابر با  0111میالدی ،ترتیب دادند.

ســرانجام در کرانه¬های دریای صــغیر ،جنگی در گرفت که

اسـت ،و براى شان ضررهایى وارد نموده ،اگر خواسته باشند،

کشــاورزان و ســالخوردگان و بزرگان منطقه در آن حضــور

تا مدتى همراه شــان آتش بس و متارکه مى نمایم ،که در آن

یافتند .در آمادگی روحی ،عز بن عبدالســالم ،نقش بســزایی

مـدّت مرا با بقیه مردم واگذارند .اگر غالب شـــدم و آنها

ایفا کرد و فرماندهی ســـپاهیان ،بر عهده¬ی فخرالدین بن

خواسـتند که در آنچه مردم داخل شـده اســت ،داخل شــوند،

شیخ¬االسالم جوینی بود.

داخل شوند ،و در غیر آن (یعنى در صورت شکستم در مقابل

جنگ با به اسارت در آمدن یکصدهزار صلیبی و کشته شدن

بقیه مردم) آنان از من راحت خواهند شد .ولى اگر آنان ازین

خالصـه اینکه چپاول بنادر و لنگرگاه¬های اسالمی ،تا مدت

ده¬زار تن از آنان و نیز اســارت لویس نهم ،به نفع مســلمانان

تالش¬های ممالیک برای مقابله با این خطر ،کارگر نیفتاد ،تا

پایان یافت .لویس نهم را در خانه¬ی ابن لقمان در المنصوره،

من حتماً با ایشـان به خاطر این مأموریتم تا آن وقت مىجنگم

زندانی کردند و ســپس در مقابل پرداخت چهل هزار دینار،

که گردنم قطع شود و امر خداوند نافذ گردد»]0[.

آزاد شد.

و نزد طبرانى از مِسـوَر و مروان به شـکل مرفوع روایت است:

مدیدی از ســـوی قبرصـــی¬ها ادامه یافت و هیچ یک از
آنجا که گســتاخی و غرور قبرصــی¬ها ،افزایش یافت و در

ســــال  811هـجـری بـرابـر بــا  0411میالدی ،بــه یکی از

هم ابا ورزیدند ،ســوگند به ذاتى که جانم در دســت اوســت،

«اى واى بر قریش! جنگ آنها را خورده اســت ،آنها را چه

کشـتی¬های مسلمانان ،حمله کردند و تمام کسانی را که در
کشـتی بودند ،به اسـارت گرفتند .قبرصـی¬ها ،به گستاخی و

تألیف :سالم مبارک الفلق

مى شــود اگر مرا با ســایر عرب ها واگذارند .اگر آنها بر من

غرور خویش ادامه دادند و یکی از کشـتی¬های مسلمانان را

ترجمه :محمد ابراهیم کیانی
مصدر :سایت نوار اسالم

غالب شـدند ،این همان هدفى است که خواهان آن هستند ،و
اگر خداوند مرا برایشان غالب نمود ،در آن صورت همه وارد

که حامل هدایای سـلطان برسبای به سلطان عثمانی ،مراد دوم
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اســالم گردند ،و اگر این را قبول ننمودند ،بجنگند در حالى

بود ،چپـاول کردند و بدین¬ترتیب راهی جز این ،فراروی

برســبای مملوکی نبود که این خطر را دفع نماید و واکنش

جدی به این اهانت قبرصی¬ها نشان دهد.

آری! غیرت جهادی برسبای مملوکی ،شعله¬ور شد و وجود

که قوّت شــان باقى اســت .قریش چه گمان مىکند؟! به خدا

پانوشت¬ها:

سوگند ،تا آن وقت در راه آنچه که خداوند مرا به آن مبعوث

 -رویارویی رســول خدا(ص) و مشــرکان با یکدیگر در بدر،

نموده است با ایشان خواهم جنگید که خداوند مرا کامیاب و

صـبح هفدهم ماه مبارک رمضان بود .نگا :تاریخ طبری ،ج،0

غالب گرداند و یا این گردن جدا گردد» ]1[.این چنین در کنز

خویش ،احسـاس مسؤولیت کرد و سه حمله¬ی جداگانه در

ص.511

العمال ( )1/187آمده ،و این را ابن اسحاق نیز از طریق زُهرِى

سه سال پیاپی به قبرص ترتیب داد؛ یکی در سال  817هجری

 -ابن حزم گوید :واقعه بدر ،در دهم ،ماه رمضــان ســال 1

برابر با  0414میالدی که حمله¬ی کوچکی بود و در پی آن،

روایـت نموده و در حـدیـث وى آمـده« :قریش چه گمان

هجری روی داد .ر.ک :حجةالوداع ،اثر ابو محمد علی ابن

مىکند؟! به خدا سوگند من با ایشان بر این چیزى که خداوند

در قبرص فرود آمد و به بندر لیماسول حمله نمود و سه کشتی

احمد بن سعید بن حزم اندلسی ،ج ،0ص .415

مرا به آن مبعوث نموده اســـت تا آن وقت جهاد و مبارزه

قبرصـی را به آتش کشـید و غنایم فراوانی ،نصـیب مسـلمانان

 -رسول خدا(ص) ،ابارهم کلثوم بن حصین بن عتبة بن خلف

خواهم نمود ،که خداوند (جل جالله) آن را نصــرت و غلبه

غفاری را بر مدینه گماشــت و دهم ماه رمضــان در حالی که

دهد ،و یا این گردن جدا گردد» .این چنین در البدایه ()4/015

هم خودش روزه بود و هم صحابه روزه داشتند ،از مدینه به

آمده است.

گردید .سپس به قاهره حمله¬ور شد .این پیروزی ،برسبای را
بیش از پیش مصــمم کرد که حمله¬ای بزرگ¬تر برای فتح

قبرص ترتیب دهد و ســرانجام در ســال  818هجری ناوگان

ســوی مکه حرکت کرد و چون به منطقه¬ی کدید در میان

دریایی مسـلمانان ،متشـکل از چهل کشـتی به سـوی شام و از

عسفان و امج رسیدند ،افطار نمودند .نگا :السیرة النبویة ،از ابن

آنجا به ســـوی قبرص حرکت کرد و موفق شـــد قلعه¬ی

هشام.

هالکت برســاند .و آنگاه با هزار اســیر و مقدار زیادی غنایم

در منطقه کوفه است؛ ر.ک :معجم¬البلدان ،ج ،0ص .501

لیماسول را از بین برد و پنج¬هزار تن از نیروهای دشمن را به

بزرگ¬تر از دو عملیات پیشــین ترتیب داد و در ســال 811

 -تاریخ طبری ،ج ،1ص .175

از کتاب :حیات صــحابه ،مؤلّف علّامه شــیخ محمّد یوســف
کاندهلوى ،مترجم :مجیب الرّحمن (رحیمى) ،جلد اول ،به

 -معجم البلدان ،ج ،5ص .111

همراه تحقیق احادیث کتاب توســ :محمد احمد عیســی (به
همراه حکم بر احادیث بر اساس تخریجات عالمه آلبانی)

 -تاریخ طبری ،ج ،1ص .171

هجری با یکصــد و هشــتاد کشــتی از بندر رشــید در مصـر ،به

 -ضمیمه¬ی مجله¬ی األسرة ،صفر  0411هجری ،ص .18

سـوی لیماسول حرکت کرد ،دیری نپائید که لیماسول در 11

 -تاریخ طبری ،ج ،5ص .141

دریایی مســلمانان از ناحیه¬¬ی شــمال به منظور فتح کامل

اصرار پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بر جهاد

شــعبان  811هجری به تصــرف مســلمانان در آمد و حمله¬ی

جزیره¬ی قبرص ادامــه یــافــت .حــاکم جزیره ،درصــــدد
رویارویی با مسـلمانان و دفع آنان بر آمد ،اما نتوانسـت کاری
از پیش ببرد و خود ،اسـیر شـد .مسـلمانان بر پایتخت نیکوسیا

چیره گشـتند و بدین¬سـان جزیره ،بخشی از قلمرو حکومت
ممالیک گردید.
 -01جنگ المنصوره در سال  147هجری:

[ ]0بخاری (.)1711( ، )1710
[ ]1طبرانی در «الکبیر» (.)01/11

مصدر:

در راه دعوت به سوى خدا (جل جالره)
بخارى از مِس ـوَر بن مَخْرَمَه و مروان روایت نموده که آن دو
گفتند :پیامبر صــلی اهلل علیه و ســلم در زمان حدیبیه بیرون
شد ...و حدیث را به طول آن ،چنان که در باب اخالق مؤدى
به هدایت مردم ،خواهد آمد ذکر نموده ،و در آن آمده است:

دائرة المعارف شبکه اسالمی
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جنگی ،به قاهره بازگشت.

در حمله¬ی ســوم ،برســبای ،با هدف فتح جزیره ،عملیاتی

 -یاقوت حموی گوید :بویب ،نام رودخانه¬ای در عراق و

پاورقی:

شناخت اهل سنّت
ختم قرآن در ماه مبارک رمضان
ماه رمضـان ماه قرآن است ،و قرآن نیز در این ماه
در لیلة القدر نازل شده ،و اجر و پاداش چند برابر
میشـــود ،لـذا یکى از بهترین اعمــالى کــه یک
شــخص در این ماه باید انجام دهد کثرت قراءت
قرآن است ،چه در نماز باشد و چه خارج از نماز.

و در شـب سـوّم شـعبان یا سـوّم رمضان بر مکانی
نا گفته نماند که ائمه اربعه در ماه رمضــان معموال

بلند قرار گرفته و با این دوربین ها هالل را نگاه

دروس علمى و حدیث را تعطیل میکردند و فق

می کردند.

مشغول خواندن قرآن میشده اند.
بهر حال هر وقتی که رؤیت هالل با هر وسـیله که

وصــلی اهلل وســلم علی محمد و علی آله و اتباعه

ثابت شــود عمل به مقتضــای آن واجب می گرد،

الی یوم الدین

چون حدیث پیامبرصــَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَســَلَّمَ در این

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

باره عام اسـت [:إِذَا رَأَیتُمُوهُ فَصُومُوا ،وَإِذَا رَأَیتُمُوهُ
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فَأَفْطِرُوا].

بنـابراین ،در نمـاز تراویح و یا تهجد نیز میتوان
قرآن را خواند تا اینکه ختم کرد ،و در حدیث
صــحیح از ابن عباس وارد شــده اســت که" :کان

روش شــرعی اثبـات دخول ماه
رمضان

النبی صــلى اهلل علیه و ســلم أجود الناس بالخیر ،و
کان أجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل،

روش شــرعی برای دخول ماه رمضــان این اســت

و کـان جبریـل علیـه الســـالم یلقاه کل لیلة فی

که مردم به جهتی که هالل ،طلوع می کند نگاه

رمضــان حتی ینســلخ ،یعرض علیه النبی صــلى اهلل

کرده و آن را پیدا نمایند ،بهتر آن اســت که افراد

علیه و ســـلم القرآن ،فإذا لقیه جبریل کان أجود

مورد اعتماد و تیز بین این کار را انجام دهند که

بالخیر من الریح المرسلة" (متفق علیه)

اگر موفق به رؤیت آن شــدند عمل به مقتضــای
رؤیتشــان واجب گردد که اگر هالل رمضــان بود

یعنى" :پیامبر صلى اهلل علیه و سلم سخاوتمندترین

روزه بر آنان واجب شــود و اگر هالل شــوال بود

مردم از لحاظ خیر بود و در ماه رمضــان وقتی که

خوردن روزه بر آنان واجب شود.

جبرئیل او را مالقات میکرد بیشــتر ســخاوتمند
میشـد ،و جبرئیل هر شب در ماه رمضان تا پایان

اگر رؤیت به روش مذکور ثابت نشـــد نباید به

ماه با او مالقات میکرد و پیامبر صــلى اهلل علیه و

محاسـبات رصدخانه ای اعتماد نمود مگر این که

سلم قرآن را بر او میخواند و وقتی که جبرئیل با

بتوان از طریق آن هالل را رؤیت نمود ،در واقع

اومالقات میکرد ،او برای بخشش خیر ،از تندباد

رؤیت هالل رمضــان به وســیله ی این دســتگاه ها

سریعتر میشد".

معتبر اســت بدلیل عموم قول پیامبرص ـَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ
وَس ـَلَّمَ که می فرماید [:إِذَا رَأَیتُمُوهُ فَص ـُومُوا ،وَإِذَا

و میتوان گفـت کـه قراءت کــل قرآن در نماز

رَأَیتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا] [با رؤیت هالل روزه بگیرید و با

تراویح یک نوع از این مدارسه بشمار میرود زیرا

رؤیت آن روزه را بخورید].

تمـامى قرآن را مرور میکنـد ،لذا امام احمد بن
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حنبل دوســت داشــت کســى که امامت را بعهده

فق بر محاســبات بدون رؤیت نباید اعتماد نمود

بگیرد تمامى قرآن را در نماز تراویح ختم کند،

امـا اســـتفـاده ازدوربین های نزدیک کننده در

لذا اگر تمامى قرآن در نماز مراجعه و ختم شــود

رؤیـت هالل ،اشـــکالی ندارد؛ ناگفته نماند که

بهتر اســت زیرا تمامى آیات قرآن مرور میشــود،

اســتفاده از دوربین های نزدیک کننده تنها جواز

ولى نباید بحجت ختم کردن قرآن به ســـرعت

دارد و واجـب نیســـت ،زیرا آنچه که از ظاهر

قراءت طورى افزود کـه معلوم نشـــود امام چه

احادیث بر می آید این اســـت که مســـلمانان بر

میخواند و خشــوع را از بین ببرد ،وگرنه آرام تر

رؤیـت عادی اعتماد کنند نه بر چیزی دیگر اما

خواندن و کمتر خواندن از این بى خشــوعى بهتر

اگر از آن استفاده کردند و فرد قابل اعتمادی آن

اســت و لو اینکه قرآن را با آن بى خشــوعى ختم

را از این طریق رؤیت نمود اشکالی ندارد و مردم

کند.

نیز از قدیم االیام از این روش اســتفاده می کردند
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شیعه شناسی
شهادت سوم در نزد شیعه و تصحیح چنین
اعتقادی
صاحب اثر :عالمه دکتر موسی موسوی
فقهای شیعه بر این امر اجماع دارند که هر کسی شهادت سوم
را به قصد ورود بر زبان براند ،عمل محرمی انجام داده است.
شهادت سوم
سـید مرتضـی که از علمای بزرگ شیعه بوده و در قرن پنجم
هجری می زیسته است می گوید :هر کسی که در اذان نمازها

رســـول خـدا ص بر آن اقرار نموده اند .پس این جمالت

این عبارت را به خلیفه عمر ابن الخطاب نســبت می دهد .پس

((أشــهد أن علی ولی اهلل)) بگوید مرتکب عمل حرامی شــده

بصـورت سنتی وقف شده در آمده اند که هرگز نمی توان بر

بین یک مسئله اجماعی که مورد تایید همه بوده ،و یک مسئله

اســـت .از رای ایشـــان می توان این گونه نتیجه گرفت که

آن اضافه و یا از آن کم نمود .حتی اگر کلماتی اضافی دارای

اختالفی که آراء مختلف و ضـد و نقیضی در مورد آن صادر

شــهادت ســوم ،بعد از غیبت کبری وارد اذان شــده ،اما به

مصداقی درست و صحیح باشند.

شده است ،فرق زیادی وجود دارد.

تا اینکه شـاه اسـماعیل صـفوی ایران را وارد تشـیع نمود ،و به

سـپس گفتند شـهادت سـوم بصـورت شـعاری برای شـیعه در

تصحیح

موذنان دستور داد که شهادت سوم را در جمالت اذان داخل

آمده است.

من کوچکترین شــکی ندارم که ((شــهادت ســوم)) که هم

صورت رسمی در صحنه جریانات مذهبی ظهور نکرده است.

اکنون بعنوان جزیی از اذان نمازها مطرح می شــود ،از عمل

کنند .و این چنین بود که مقام و مکان ثابت خالفت ،پس از
رسول خدا ص به امام علی اعطا گردید .و از آن زمان تا کنون

به آنان گفتیم :شـعار اسالم بسیار مهمتر از شعار تشیع است .و

فردی گذشـته ،و شـکلی عاطفی ،اجتماعی ،و مذهبی به خود

تمامی مســاجد شــیعه در شــرق و غرب کره ی زمین ،بدون

آیا شیعه و اسالم دو امر متفاوتند ،تا شیعه به شعاری مخصوص

گرفته اسـت ،که تغییر آن هرگز کار آسانی نیست .حال آنکه

اسـتثنا بر راه ترسـیم شـده توس شاه اسماعیل صفوی گام بر

به خود احتیاج داشته باشد؟

در منطقه نیز دولتی مذهبی وجود دارد که عواطف مذهبی را
رشد داده ،و از آن در جدال سیاستش با کشورهای منطقه که

می دارند.
و در اینجا خواستند که مسئولیت را به گردن دیگران بیاندازند

اکثر آنها سـنی نشین اند استفاده می کند ،به همین علت روند

و غریب تر از همه این که فقهای ما ــ خدا آنها را ببخشد ـ بر

و گفتند :ما نمی توانیم از شــیعه بخواهیم تا از ذکر شــهادت

تصــحیح در داخل ایران ،همانند مســائل اصــالحی دیگر ،با

این امر اجماع دارند که این شــهادت ســوم در زمانی متاخر

ســوم دســت بردارند ،چون این امر بصــورت جزیی از کیان

مشکالت زیادی روبرو می شود.

وارد اذان شـده ،و تا قرن چهارم هجری هیچ معروفیتی نداشته

تشــیع در آمده و همانند رابطه و وابســتگی طفل به پســتان

اســت و بر این امر نیز اجماع دارند که اگر امام علی زنده بود

مادرش ،آنان نیز به این جمله انس گرفته اند ،و اگر چیزی

شاید روزی بیاید که نظام تندرو جمهوری ایران تغییر یافته ،و

و نام خود را در اذان نمازها می شــنید ،بر گوینده این جمله

بگوییم کالم ما بیهوده خواهد بود.

جای آن را نظام معتدلی بگیرد که هدفش وحدت مسلمانان و
مصـلحت اسـالم باشد .آنگاه است که ندای تصحیح به نرمی

حد شرعی را اجرا می نمود.
به آنها گفتیم :اگر همه شــما بر یک رای جمع شــده و حکم

تمام در دلها می نشــیند ،و حتی شــهادت ســوم نیز براحتی

و با همه اینها هیچ کدام از فقهای ما ذکر این شـهادت سوم را

خداوند را با صــراحت و شــجاعت بیان کنید ،همه از شــما

تصـحیح می گردد .اما در حال حاضـر باید از شیعیان موجود

منع ننموده ،و حتی در مقابل اقلیتی که در رد این بدعت سخن

پیروی می کنند .از این گذشته واجب شما بیان حکم خداوند

در اماکن دیگر جهان ،که ندای تصــحیح به گوش آنها می

گفته اند به معارضـه برخاسته ،و به آنان تهمت خروج از تشیع

است ،و نه به اجرا گذاردن آن.

رسد ،بخواهیم که در راه بازگشت به اذانی که در عهد رسول
خدا ص و امام علی و ائمه شـیعه شـایع بود کوشش کنند این

و برائت از علی و فرزندانش را زدند و حتی آنان را در مقابل
العمل)) را از اذان برداشــته ،و بجای آن(( ،الصــالة خیر من

اسـت ،تا نقش خود را در اصالح و تصحیح مذهبشان بخوبی

النوم)) را جایگزین آن کرد.

و زیبایی هر چه تمامتر بازی کنند.

گفتیم :اوالً جوابهای ضد و نقیض دردی را دوا نمی کند .در

و بار دیگر مایوســانه از فقهایمان دعوت می کنم تا در این

ثانی ،حتی اگر این مســئله که شــما می گویید درســت باشــد،

خندق بال در صــف ما قرار گیرند .چون در حال حاضــر آنان

به راســتی که از مجادله و بحث با فقهاء در این مســئله خســته

چرا امام علی در عهد خالفتش به آن اقرار ننموده ،و امر به

در جبهه مخالف این رغبت قرار گرفته ،و از شـــدیدترین

شــده ام چون در پاســخ به این مســئله همواره جوابهایی آماده

تبدیل آن جمله نداده است؟ در منطق شما ،عمل امام ،حجت

مویدان این بدعت و عمل به آن می باشند.

دارند که در طی قرنهای مدید برای آنان بصــورت عادت در

و دلیل درسـت بودن این جمله اسـت .ثالثا :شـما بر این مسئله

آمده اسـت .آنان می گویند که شـهادت سوم ،جزیی از نماز

اجماع دارید که شهادت سوم در عهد رسول خدا ص ،و ائمه،

به خدا سوگند که اگر علی زنده بود و نام خود را در جمالت

نیست تا باعث فساد آن گردد .پس به همین دلیل اضافه کردن

در جمالت اذان وجود نداشـته ،و در وقتی متاخر به آن اضافه

اذان می نشـیند ،بر مسـبب و عامل این بدعت حد شرعی اجرا

آن به نماز هیچ اشکالی ندارد.

شده است.

می نمود پس چرا در راه علی عملی را انجام دهیم که او خود

عوام و جاهالن سر افکنده نمودند.
در اینجاســت که آن تعصــب کور که قلب بعضــى از فقهاء و
حتی جاهالن را سـیاه نموده اسـت بر مال شده و دستهای آنان
را به یکدیگر پیوند می دهد.

به آن راضی نیست؟
به آنان گفتم که مسـئله این نیست که آیا شهادت سوم جزیی

اما عبارت ((الصالة خیر من النوم)) امری است اختالفی ،چون

از نماز اســت یا نه ،بلکه موضــوع بســیار خطرناکتر از این

همه فرقه های اســالمی بجز شــیعه بر این عقیده اند که این

و بار دیگر از شـیعه می خواهیم که در روند حرکت تصحیح

حرفهاســت .چون اذان ،حاوی صــیغه و جمالتی اســت که

عبارت در عهد حضـرت رسول ص وارد شده است .اما شیعه

خود به اذانی که بالل حبشـی در مسجد رسول خدا ص و در

صفحه119

بـاز گفتند :خلیفه عمر ابن الخطاب ،جمله ((حی علی خیر

مســئولیت بر گردن طبقه بیدار و روشــنفکر از فرزندان شــیعه

حضـور او و اصحابش ،که علی نیز جزو آنان بود ،سر می داد

اند که اذهان عامه مردم بدون شنیدن داستان های هیجان انگیز

اما عصمت در حقیقت نه تنها در حق امام مدحی به شمار نمی

باز گردد .آنان باید از موذنین مســاجد بخواهد که به این امر

از زندگانی بزرگانشـان سـیراب نمی شـد .اما نکته اساسی که

رود ،بلکه از شـــان و منزلت او نیز می کاهد .چون هرگاه

ملزم گردند .چون در این صـورت است که این اذان راه خود

می خواهم بر آن تاکید کنم این اســت که ما به عنوان امت

بخواهیم عصمت را در معنای شیعی آن تفسیر کنیم ،این معنی

را به دور دســت باز نموده و همان گونه که از قبل وارد خانه

اســالم عقیده داریم که داده های عقالنی بهترین دســتاویزی

را می دهد که :ائمه از روز والدت تا هنگام مرگ به اراده

علی و زهرا شــده بود ،به درون خانه های شــیعیان راه پیدا می

است که می توانیم به آن متمسک شده ،و این داده های عقلی

خداوند دچار هیچ گونه معصـیت و گناهی نشـدند ،یعنی امام

کند.

ما را از رفتن به دنبال سـراب مسـتغنی می سـازد .و بخصوص

در برتری دادن خیر بر شر ،از خود هیچ اراده ای نداشته است.

که ما شـیعیان مذهب عقلی را از شـروط استنباط احکام فقهی

و من نمی دانم هنگامی که یک انســان نتواند به دلیل اراده

می دانیم .در روایتی از امام صـادق که «کلینی» آنرا در کتاب

خارج از ذاتش دست به عمل شری بزند ،برای او نزد خداوند

«اصول کافی» بصورت متواتر ذکر می کند آمده است:

چه فضیلتی به شمار وی رود؟ آری اگر عصمت به معنای این

وجود غلو در مذهب برادران شیعه و راه
حل و تصحیح آن

باشــد که ائمه با وجود داشــتن قدرت بر انجام عمل شــر ،و به

صاحب اثر :عالمه دکتر موسی موسوی

«اولین چیزی که خداوند خلق کرد عقل بود .پس به او گفت

علت علو نفس و ملکه موجود در اخالقشــان ،و حاجز و پرده

بیا ،پس آمد ســـپس به او گفت برو ،پس رفت ،و خداوند

ای که آنان را از گناه باز می دارد به معصــیت نزدیک نمی

غلو

گفت :قسم به عزت و جاللم مردمان را به تو عقاب نموده ،و

شـده اند ،آنگاه اسـت که کالمی معقول گفته ایم ،که با عقل

غلو نظری

به تو پاداش می دهم».

غلو عملی
غلو نظری

و منطق ســازگار اســت .و در اینصــورت نمی توان این حالت
نفسـانی را به اشخاص معدودی اختصاص داد و گفت که این

و از اینجاست که شیعه این قاعده عقلی را گرفته است که می

حالت نفسـانی فق مخصـوص ائمه شـیعه می باشد .بلکه این

گوید:

حالت ،صــفتی اســت از که هر انســانی می تواند در صــورت

موارد بسیاری از غلو وجود دارد که همواره با غلو نظری آغاز

«هر آنچه که عقل به آن حکم دهد ،شرع نیز به آن حکم می

التزام به حدود و قوانین خداوند و اطاعت از اوامر او و دوری

شــده و به غلو عملی می انجامد .غلو نظری به اختصــار این

دهد».

از نواهی وی ،به آن متصف گردد .و دلیل ما بر این گفتار نیز

معنی را می دهد :معتقد بودن به این که یک انســـان دارای

یعنی حکم شــرع بر اســاس مســتقالتی عقلی اســت که عقل

کتاب خداوند است که در مورد عنایت پروردگاری تصویری

کرامات بوده و قادر به انجام معجزات و امور خالق العاده و

راهی جز قبول و یا رد آن ندارد .پس بگذارید بپرسم :عقل یا

بسیار زیبا و بلیغ در سوره یوسف به نمایش می گذارد:

غیر عادی است که عامه مردم از انجام آن عاجز اند.

خزعبالتی که راویان حدیث ،از معجزات و کرامات به ائمه

﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیتِهَا عَنْ نَفْســِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبوَابَ وَقَالَت

نســـبت می دهند چه ارتباطی دارد؟ و جایگاه عقل در این

هَیتَ لَکَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّی أَحســـَنَ مَثْوَایَ إِنَّهُ ال یُفْلِحُ

همان گونه که ایمان به تأثیر خیر و شـر یک انسان در زندگی

غلوى بی اندازه که از ذکر خداوند و توجه بســوی او باز می

الظـَّالِمُونَ* وَلَقـَد هَمَّت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوال أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبِّهِ

دنیا و آخرت دیگران ،چه این انســان زنده باشــد و چه مرده،

دارد کجاست؟ و چرا ما شیعیان ائمه خود را از جایگاه رفیعی

کـَذَلـِکَ لِنَصـــرِفَ عَنـْهُ الســـُّوءَ وَالْفَحشـــَاءَ إِنـَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

خود مظهر بزرگی از مظاهر غلو می باشد.

که شـایسته آنان است بدور می رانیم؟ این جایگاه رفیع همان

الْمُخْلَصِینَ﴾( .یوسف.)11-14:

رســیدن به مرتبه انســانی کامل اســت ،که خود از بزرگترین

(معنی)« :بانوی خانه که در آن بود با او بنای مراوده گذاشـت

غلو نظری که در کتاب های روایات و احادیث ما نقش بسته،

معجزات بشــمار می رود همانگونه که در حدیث از رســول

و درها را بست و گفت پیش آی گفت به خدا پناه می برم او

و به ائمه و مشـــایخ و اولیاء ،امور عجیب و خارق العاده را

خدا ص نقل شده است.

پروردگار من است ،خدا مرا مقامی منزه و و نیکو عطا کرده،

نســبت می دهد ،علت اصــلی غلو عملی بوده و باعث بروز

به راستی که خداوند ستمکاران را رستگار نسازد .و آن زن به

اعمالی می شــود که از عامه مردم در کنار مقابر ائمه ،اولیاء و

به راسـتی خداوند انسان را خلق نمود ،و در او عقل و شهوت

یوســف اهتمام کرد و یوســف را هم آن زن بود اگر نشــانه

مشــایخ می بینیم .این اعمال تنوع زیادی دارند .همانند اظهار

را جای داد ،مالئکه را خلق نمود ،و در آنان عقل را جایگزین

پروردگار خود را ندیده بود .و این چنین کردیم تا بدی فحشا

عبودیت و تقدیم نذر به آنان و طلب حاجت مستقیم از ایشان

کرد ،بهایم را خلق کرد و در آنان شهوت را قرار داد ،پس هر

را از او درو سازیم هر آیینه او از بندگان مخلص ماست».

و...

کسی عقلش بر شهوتش پیشی گیرد ،از مالئکه باالتر است ،و
هر آنکه شــهوتش بر عقلش به چربد ،از بهایم پســت تر می

و علم «لـدنی» از این نوع –یعنی علمی کـه بـدون جهد و

غلو در سینه بسیاری از مردم ،حتی غیر مسلمانان جای گرفته،

باشـد» (.این حدیث در مصـادر اهل سـنت موجود نمی باشــد

کوشـش ،و فق با الهام برای انسان کسب می شود -نیز برای

و فرقه های اســالمی دیگر نیز شــیعه را در غلو شــان نســبت به

ومولف انرا از کتب شـیعه نقل کرده اسـت که صـحت وسقم

انســان فضــیلتی بشــمار نمی رود .و جالب تر اینکه بعض ـی از

اولیاء و ائمه همراهی می کنند .بجز «سلفی ها» که توانسته اند

ان به عهده ایشان است )

علمای ما ،از این فراتر گام برداشته و گفته اند که امام به همه

قید و بند این افکار را که عقول و قلوب مردم را به خود اسیر
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کرده است بگسلند.

چیز علم داشــته ،و همه علوم و فنون را می داند .باز هم نمی
به خدا ســوگند که این منزلت بزرگ انســانی که خداوند به

دانم که این چه فضیلتی برای امام است که مهندس ،مکانیک

ائمه و بندگان صـالحش ارزانی داشته است ،تا از رتبه مالئکه

و یا عالم به لغت ژاپنی باشــد .فضــیلتی که می توان به امام

اما شیعه در این راه گامهای زیادی از فرقه های اسالمی دیگر

برتری گیرند ،آنان را از خزعبالتی که به آنان نسبت می دهند

نسـبت داد این اسـت که او یک فقیه با تقوا ،و در شئون دین،

پیشــی گرفته ،که این اســراف در غلو ،به کتابهای روایاتی بر

بی نیاز می ســازد از اینها گذشــته غلو در بعضــی از احیان از

یک عالم ربانی اســت .و این چنین اســت که امام ارزش و

می گردد که هرگز پاک سـازی و تهذیب نشده ،و نیز فقهای

مرحله مدح فراتر رفته ،و تبدیل به عیب و نقص می گردد.

منزلت می یابد .از این گذشته ،وقتی که قرآن در مورد رسول

شــیعه در مقابل این روایات خاموش مانده اند .موثوق ترین

برای مثال :عصــمتی که به ائمه ما نســبت می دهند ،برای این

خدا ص روشنی بخش عالم است این چنین می گوید:

کتابهای روایت شـیعه در معجزات و کرامات ائمه داستانهایی

بوده که روایات دروغینی را که با عقل و منطق منافات داشته

﴿ق ـُلِ الـرُّوحُ مـِنْ أَمرِ رَبِّی وَم ـَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلِیالً﴾.

را نقل می کنند که از روایات فرقه های اســـالمی دیگر در

و به امام نسبت داده می شوند ،تثبیت نموده و درهای نقاش و

(االسراء.)85 :

مورد مشایخ ،اولیا و شیوخ صوفیه کمتر نیست.

پرسـش را در مورد محتوای آن ،بر عقال و تیز هوشان ببندند.

معنی« :بگو روح به امر پروردگار من است و از آن علم کمی

در نتیجه مردم به علت اینکه این روایات از معصــومین صـادر

دارید».

من نمى خواهم با بررسی این که این روایات مذکوره صحیح

شـده اند که از گناه و اشتباه و خطا مصون می باشد مجبور به

بوده و یا از بافته های خیال می باشند ،وارد یک بحث و جدل

قبول آن گردند.

بی سـر و ته شـوم .چون این روایات در عصری حکایت شده

و نیز با این گفتار علم غیب را از او نفی می کند:

﴿قُلْ ال أَملِکُ لِنَفْس ـِی نَفْعاً وَال ض ـَرّاً إِلَّا مَا ش ـَاءَ اللَّهُ وَلَو کُنْتُ
أَعلَمُ الْغَیبَ لَاستَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیرِ﴾( .ألعراف.)088 :

مخصــوص انبیا اســت )  -7بوســیدن ضــریح ائمه و شــیوخ ،و

خداص قیاس میکنند .حال آنکه آنان کال با عمل « قیاس» در

طلب حاجت از آنان.

اسـتنباط احکام شرعی مخالف بوده و همان گونه که میدانیم،
«دلیل عقلی» را جایگزین آن کرده اند .اما هر گاه مصــلحتی

معنی« :بگو که من مالک نفع و ضرر خویش نیستم مگر آنچه
خدا برای من خواسـته اسـت و اگر از غیب خبر داشتم بر خیر

می خواهم به صـراحت وضـوح کامل بگویم که ،من از شیعه

می افزودم».

میخواهم تا کتابهای خود را غربال نموده ،و آنان را بجای زیبا
نشان دادن اینگونه مسائل از روایات خالف عقل پاک سازد،

پس چگونه نفســهایمان به ما اجازه می دهد که به ائمه خود

در میان باشد ،آن را دست آویز قرار میدهند.
من مقابر بسـیار از اولیا را در کشورهای اسالمی زیارت کرده
ام ،و همان چیزهایی را دیدم که در کنار مراقد ائمه خودمان

صفاتی را نسبت دهیم که از صفات رسول اهلل ص برتر است؟

غلو عملی

مشاهده می کنیم .در بسیاری از کشورهای عالم به کلیساهای

اما معجزات و کراماتی که از انبیاء سر می زده و قرآن به آنان

غلو عملی در طلــب حــاجــات دنیوی و اخروی و کمــک

مسـیحیان وارد شدم و دیدم که مردم به همان صوت از تمثال

اشاره می کند ،در عهدی واقع می شده اند که انسان

مســیح و پاهای عذراء تبرک میجویند ،و خداوند

با رسالتهای آسمانی به تحدی و رقابت می پرداختند،

را به کناری گذارده و از آنان در حوائج دنیا و

و بشریت قدرت درک مفاهیم عقلی و فضایل باال را

آخرت طلب حاجت می کنند.

به لغت منطق و اســتدالل نداشــته اســت .و در نتیجه
جهت کشانیدن انسان به جاده ایمان ،خداوند به انبیای

وارد معابد بودائیان ،شنتو ،هندویان ،و سیکها شدم.

خود نعمت معجزه را ارزانی داشــته تا بر مردم حجت

و همان چیزی را دیدم که از مسلمانان مسیحیان در

و دلیل را تمام کند .همان گونه که رســوا خدا ص را

تقدیم قربانی ،و طلب حاجت از مجســـمه ها و

با معجزه ای جاوید به نام قرآن فرستاد تا برای ابدیت

تماثیل و رکوع و خشـوع و خضوع در مقابل آنان

پایدار بماند.

دیده بودم.

و طریق رســالت ،به محمد ص پایان یافت و معجزه

و سرانجام دیدم که بشریت در دریائی از سراب ها

نیز ختم شــد و با او بود که دین کامل شــده و نعمت
خداوند بر مردمان نیز تمام گردید که خداوند در این مورد به

و اوهام دست و پا می زند .و به راستی آن دسته از
خواســتن مســتقیم از ائمه متجســد می شــود .همان گونه که

علمای مسـلمین همانند «ابن حزم اندلسی» و کسانی که راه او

صراحت می گوید:

بوســیدن ضــریح ائمه و اولیا در مراقد آنان امری بســیار شـایع

را پیموده اند ،در نظرم بزرگ جلوه می کنند هنگامی که می

﴿الْیَومَ أَکْمَلْتُ لَکُم دِینَکُم وَأَتْمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتِی وَرَضــِیتُ

است.

بینم ،خداوند آنان را با اعطای عقولی جبار ،که از آن به عنوان

لَکُمُ الْأِسالمَ دِیناً﴾( .المائدة.)1 :

منار هدایت برای خود و دیگران سود جسته اند ،چگونه قرین

معنی« :امروز دین شـما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام

من حقیقتا از مناقشه و مناظره با فقهایمان حول بوسیدن ضریح

نعمت خود نموده است .آنان قرنها از عصر خود سبقت گرفته

کردم و دین اسالم را برای شما برگزیدم».

ائمه و طلب حاجات از ایشــان ،و خواندن زیارت نامه بجای

و همانند ســـدی اســـتوار در مقابل این اعمال ناروا پایداری

قرآن کریم در کنار قبرهایشــان ،خســته شــده ام .و از آنان

کردند .بیایید با هم این آیات بینات را بخوانیم ،تا ببینیم قرآن

هنگامی که از غلو نظری در نزد شــیعه ســخن می گوییم ،از

جوابی بجز سـخنانی که بارها گفته شـده و بارها آن را شنیده

کریم چگونه به صـــراحت و وضـــوح به معالجه این دردها

فرقه های اســالمی دیگر نیز می خواهیم تا از غلو حاکم در

ایم نشنیدم -آنان می خواستند تا بوسیدن ضریح را ،با بوسیدن

پرداخته است:

قلوب فرزندانشان و البالی کتابهایشان سخن گفته و راهنمای

«حجر االسـود» توسـ رسول خداوندص مقایسه نموده و این

مسلمانان باشند.

عذر را مســتمســک قرار دهند .در حالی که عمل حضــرت

﴿ -0قُلْ ال أَملِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَال ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَو کُنْتُ

رســول ص عبارت اســت از ســنتی که در موقعی خاص انجام

أَعلَمُ الْغَیبَ لَاســتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیرِ وَمَا مَســَّنِیَ الســُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا

بســیار جای تاســف اســت که می بینیم غلو نظری همانند غلو

می شود .حتی خلیفه عمر بن خطاب –رضی اهلل عنه -در کنار

نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ لِقَومٍ یُؤْمِنُونَ﴾( .األعراف.)088 :

علمی از طریق فقهـای مذهب و مجتهدین به اعماق قلوب

حجر ایستاده و به آن گفت:

معنی :بگو که من مالک نفع و ضـرر خویش نیستم مگر آنچه

مردم راه یافته اســت .پس مســئولیت اول و آخر این عمل بر

تو سـنگی هسـتی که هیچ ضـرر و نفعی نداری ،و اگر رسول

خدا برای من خواسته است و اگر از غیب خبر داشتم بر عمل

گردن همین فقها و مجتهدین اســت که عوام را به این راه پر

خدا ص را ندیده بودم که تو را می بوســید ،هرگز تو را نمی

خیر می افزودم و هیچ گاه زیان و رنج نمی دیدم .من نیســتم

پیچ و خم کشــانیده اند .کتابهای شــیعه که ســاخته و پرداخته

بوسیدم».

مگر رســولی بیم دهنده و بشــارت دهنده برای گروهی که
ایمان دارند.

دست فقهای مذهب می باشد امور غلو آمیزی را به ائمه نسبت
همانند (اصـول کافی)( ،وافی) ( ،اســتبصـار)( ،من ال یحضــره

را ببوید ،بلکه با زائران خود دســت می دادند ،همانگونه که

﴿ -1وَال أَقُولُ لَکُم عِنْدِی خَزَائِنُ اللَّهِ وَال أَعلَمُ الْغَیبَ وَال أَقُولُ

الفقیه) و (وسایل الشیعه) و … وارد شده اند که بسیاری از آنان

هرگز نشــنیده و نخوانده ام که امام علی -رضــی اهلل عنه -به

إِنِّی مَلَک﴾( .هود.)10 :

شـامل غلو در حق ائمه شـیعه بوده و بصــورت غیر مسـتقیم از

کسی اجازه دهد که دست و یا ردایش را ببوسد و امام صادق

معنی :من به شـما نمی گویم که خزائن خداوند نزد من اسـت

شــان و منزلت آنان می کاهند .و با اینکه ما بعضــی از علما و

را می بینیم که هنگامی که مردی می خواهد عصـای ایشان را

و نه مدعی ام که از علم غیب آگاهم و نه ادعای این دارم که

مراجع خود را بعلت موضـع گیری منصـفانه و معتدل خود در

به این بهانه که عصای رسول خداست ببوسد ،خشمگین شده

مالئکه هستم.

قبال غلو نظری و علمی از این قاعده مســتثنی می دانیم ،اما

و به او می گوید

اکثریت آنان پای در راه غلو گذارده و از «الف» تا «یای» آن

وای بر تو( ،در حالی که به دســت خود اشــاره میکند) این

﴿ -1قُلْ ال یَعلَمُ مَنْ فِی الســَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ الْغَیبَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

را در نور دیده اند ،مهمترین موضوعات غلو از این قرارند:

گوشت و خون رسول خدا است ،پس چرا چیزی را می بوسی

(النمل.)15 :

 -0عصــمت  -1علم لدنی  -1الهام ( منظور غلو بی اندازه تا

که نه به تو نفعی میرساند ،و نه ضرری».

معنی :بگو که در همه آسـمانها و زمین بجز خداوند کسـی از

حد وحی )  -4معجزه  -5آگاه بودن به غیب  -1کرامات
(منظور کرامات دوروغین و با غلو شــدید تا حد معجزه که

علم غیب آگاه نیست.
بســیار جای شــگفتی اســت که علمای ما در اســتدالل خود،
بوسـیدن ضـریح ائمه را به بوسیدن حجر االسود توس رسول
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می دهند .این روایات در کتابهای موثق و مصـــادر شـــیعه،

رسول خدا ص هرگز به کسی اجازه نمی داد که دست ایشان

﴿ -4وَإِذَا ســَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیب أُجِیبُ دَعوَةَ الدَّاعِ

و تـاییـد نظـام حاکم از مذهب شـــیعه و علمای مذهب از

ما فقهای شــیعه را به صــراحت مخاطب قرار داده و به آنان

إِذَا دَعَانِ﴾( .البقرة.)081 :

مهمترین عوامل تالیف موسوعه ای همچون «بحار االنوار» می

گفتیم که کتابهای شــما ،به زشــتی ،خلفای راشــدین ،زنان

معنی( :و اگر بندگان من درباره من از تو ســوال کنند ،بدانند

باشد ،کتابی که اختالفات جاوید و ابدی میان شیعیان ایران ،و

حضــرت رســول ص و اصــحابش را که در قلوب مســلمانان

که من به آنها نزدیک خواهم بود ،و هر که مرا بخواند ،دعای

اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مســـلمــانــانی کــه تحــت لوای

جایگاه خاصـی دارد ،مورد شتم و طعن قرار داده اند .اما اهل

او را اجابت می کنم).

«امیرالمومنین» یا امپراطوری می زیســـتند را دامن می زند.

سـنت هرگز در مورد ائمه شیعه اینگونه سخنانی نگفتند .بلکه

«مجلســی» که در ســال  0117هجری به دنیا آمده و به ســال

آنان را تکریم نموده ،و فضــائل آنان را بر شـــمرده اند .اما

 0000هجری وفات یافت ،معاصــر با شــاه ســلیمان و ســلطان

هنگامی که علمای اهل سنت می خواهند از عزیزترین مردمی

إِلَیهِ مِنْ حَبلِ الْوَرِیدِ﴾( .قّ.)01 :

حسـین ،از پادشـاهان صـفوی بود و در زمان این دو پادشاه به

که با رسول خدا ص در رابطه بوده اند ،دفاع کنند ،و می بینند

معنی :و ما انسان را خلق کرده ایم و از وساوس و اندیشه های

رتبه شـیخ االسالم دست یافت ،و شئون دین مملکت ایران به

کتب شـیعه بدان گونه به آنان حمله ور می شـوند ،پس بسیار

نفس او ،کامال آگاهیم و ما از رگ گردن او به او نزدیک

دســتور این پادشــاه که در پر شــکوه ترین ســالهای حکومت

طبیعی اســت که نوک پیکان حمالت خود را متوجه کس ـانی

تریم.

اسالمی در ایران پرداختند ،به وی واگذار شد.

بکنند که این گونه روایات را در کتاب های خود جای داده

تصحیح

در حدود  11سـال پیش که موسـسـه انتشارات ایران خواست

نسبت به خلفای راشدین ،بسیار سنگین تر از کالمی است که

و بار دیگر به مســئله بزرگ تصــحیح باز می گردیم که همان

که چاپ موســوعه بحار را در صــد جلد تجدید کند« ،امام

اهل سـنت در مورد شیعه بیان می دارد .و ما چون می خواهیم

غربال و پاکســازی کتابها از روایات و اخبار دروغین و غیر

طباطبایی بروجردی» که در آن روز رهبر بزرگ شــیعیان بود

این اختالفات را بصـــورتی ابدی پایان داده و راه حل هایی

صــحیح موجود در آنان می باشــد ما نام چند کتاب از کتب

امر به تهذیب و پاکسـازی کتاب داد ،تا از روایات و قصصی

تصــحیحی جهت تضــمین آن ارائه دهیم لذا مســایل را باید با

معتبر شـیعه را که در عهد اول جدال میان شـیعه و تشیع نوشته

که در آنان خلفای راشدین مورد سب و ناسزا گویی قرار می

صــراحت تمام بیان کنیم .چون در جایی ایســتاده ایم که در

شـده اند در سطور گذشته ذکر نمودیم .و جدیر به ذکر است

گرفتند پاک گردد اما ناشـــر این کتاب از بزرگترین تجار

مقابل خداوند ،تاریخ و مسلمانان مسئول می باشیم.

که بگوییم ،کتب هایی نیز که در عهد دوم این جدال یعنی

طائفی به شــمار می رفت به همکاری جهات مشــبوهی به در

در عهد حکومت صــفویان تالیف شــده اند ،تا حد زیادی از

نظر گرفتن تســلســل وارد در موســوعه ،دســت به چاپ این

پس به همین دلیل باید گفت در بعضــی از کتاب ها در حق

کتب عهد اول شـگفت آور ترند .چون بسـیاری از این کتابها

مجالت بزرگ زد ،که از روایات مضر و زیان آور پاک شده

ائمه شـیعه طعن و جرح بکار گرفته شـده اسـت و منظور ما از

در البالی صــفحات خود امور و اقوال عجیب و غریبی را در

بود .و در نتیجه پس از وفات امام بروجردی ،همان مجلدات

ائمه شیعه ائمه آل بیت می باشد و توصیف آنان به ائمه شیعه،

خود جای می دهند که هیچ عاشق اهل بیت و عاقلی به وجود

مضــر و زیان آور دوباره به چاپ رســید ،و به کتابخانه های

توصـیفی مجازی اسـت که اصطالحا به کار گرفته می شود و

آنها راضــی نمی شــود .خوب اســت برای نمونه از «موســوعه

اسـالمی عرضه گشت ،تا هیزم تازه ای برای برپا داشتن آتش

اال ائمه آل بیت همچون حســـن ،حســـین ،زین العابدین و

بحـار االنوار» کـه «محمد باقر مجلســـی» آنرا در مجلدات

کینه و خشــم میان مســلمانان باشــد .اخیرا نیز به من خبر دادند

دیگران ائمه اهل سنت نیز بشمار می روند .و هر کس که آنان

ضــخیمی که بالغ بر بیســت جلد می باشــد و به لغت عربی به

که این موسوعه به کمک جهتی که با دو ابر استعماری ارتباط

را مورد طعن و شــتم قرار دهد طبیعتا با موازین اهل ســنت نیز

تالیف رسـانیده اسـت نام ببریم این موسـوعه به راستی که در

عمیق دارد دوباره در لبنان به چاپ رسیده است.

به مخالفت بر خواسـته اسـت .روشن تر بگوییم ،منظور من از

﴿ -5وَلَقَد خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ وَنَعلَمُ مَا تُوَسوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحنُ أَقْرَبُ

اند .و از اینجا می توان گفت که طعن و شــتم کتب شــیعه

آن کاتبان نویسـندگان فرقه «خوارج» نمی باشد ،چون موضع

حین نافع بودن ،بسیار نیز پر ضرر می باشد .چون همانگونه که
یادگاری بســـیار پر منفعت و غنیمت علمی اســت ،به همان

در زمره گفتارمان از پاک سـازی کتب روایات شـیعه این امر

آنان در قبال امام علی بسیار واضح و روشن است و با این که

صـورت نیز حاوی اقوال پر ضرر و بیهوده و رکیک است که

را نیز باید به صراحت ذکر کنم که ،بعضی از فقهای ما دست

من اعتراف می کنم که کتابهایی این چنین بســـیار نادر و

به شیعه ضرر رسانیده و از هم پاشیدن وحدت اسالمی را دامن

به دفاع از صــحت این گونه روایات زده ،و علم «درایت» یا

کمیاب اســت اما باید بگویم ،تاجران طائفی و کســانی که

می زند .و با اینکه مولف در مقدمه کتاب خود اعتراف میکند

«رجال» را بهانه صحت صدور این روایات از ائمه شیعه نموده

هرگز نمی خواهند وحدت اســالمی متشــکل شــود همواره از

که کتاب موسوم به بحار االنوار همانند دریا ،صدف و خزف

و صــدور بعضــی معجزات و کرامات را از آنان به اثبات می

این کتابها بهانه ای می ســازند تا با اســتناد به آن به ش ـکاف و

را همراه با هم در بر دارد ،اما با تاســف زیاد باید گفت که

رسانند.

تفرقه دامن بزنند.

که در تاریخ شیعه نوشته شده است باعث متضرر شدن شیعه و

می خواهم بدانم کدامیک از این دو موضــوع قابل قبول تر

من مخلصـانه دسـت به درگاه خدا دراز می کنم تا مصـلحات

وحدت اسالمی گردیده است.

است :علم درایت و رجال ،یا کتاب خداوند و سنت رسولش؟

امت محمد ص به پاکســازی و غربال این گونه کتابها موفق

یا پس از آن عقل و منطق و برهان؟ و رســول خدا ص می

گرداند.

خزف و امور پر ضــرر موجود در آن بیشــتر از هر اثر دیگری

مولف قسـمت بسیار بزرگی از کتاب خود را به معجزات ائمه

گوید:
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شیعه اختصاص داده که آکنده از افکار غلو آمیز و داستانهای
معجزات و کرامات اولیاء شــیعه می باشــد به راســتی که این

«هر آنچه را که با کتاب خدا موافقت کرد ،آنرا بگیرد ،و هر

حکایات فق به درد آرام سازی کودکان می خورد.

چیزی که با آن تعارض نمود ،آنرا دور بریزد».

و جانب مخرب دیگر این موســوعه بر طعن و جرح خلفای

و قبل از اینکه این فصــل را به پایان برســانم می خواهم به

راشــدین -رضــی اهلل عنهم -متمرکز شــده که در برخی از

موضــوعی اشــاره کنم که در این راســتا اهمیت زیادی دارد.

اوقات صــورت بســیار عنیفی به خود می گیرد .و این همان

بســیاری از فقها و دســت اندر کاران شــئون شــیعه ،در عدم

مسئله ای است که تاجران پر کینه طائفیت از آن جهت برپایی

موافقت با پاکسازی کتب شیعه از روایاتی که وحدت اسالمی

جنگ و جدال میان شــیعه و سـنت سـود می جویند .کتابهایی

را متالشــی میکند اینگونه دلیل آورده اند که :کتابهای اهل

که بر ضد شیعه نوشته می شوند ،حتی تا به امروز نوک پیکان

ســنت نیز پر از موضــوعاتی اســت که باعث تجریح شــیعیان

حمله خود را بر کتاب مجلســی متمرکز می ســازند .مجلســی

گشــته ،و به آنان تهمت زندقه ،کفر و خروج از اســالم می

کتابهایی نیز به زبان فارســی دارد که از لحاظ این گونه محتوا

زنند.

کمتر از موسـوعه عربی اش نیست بدون شک دوران مجلسی

ســیاســت
افســردگی بزرگ در اخبـار تلویزیونی

گیر شده اند مجبورند که از روان پریشی ناشی از آنفلوآنزای

آن که با برخی رنگ ها ،زرق و برق یافته اســـت ،از نوعی

مرغی تا مرگ و میرهای ناشـــی از چیکنگونیا از جزیره ی

حزن انگیزی و افسـردگی به سـتوه آمده است«.در سینما فق

رئونیون را نظاره کنند .آنها تماشــاگر برنامه هایی از جنایت و

چیزهایی را می بینیم که به ناف یکدیگر نگاه می کنند» در

قتل بی رحمانه ی جوانی به نام« ایالن» توســ وحشــی های

ادبیات ،مشـابه این موضوع وجود دارد .در بنیاد اروپایی برای

(خیانت رسانه ها)

حومه شـــهر گرفته تا غوطه ورشـــدن نمایندگان پارلمان در

حرفـه هـای تصـــویر و صـــدا کـه دانش پژوهان آن فق

نویسنده :پی سرونت  /مترجم :محمد رضا دهشتی

درون ماجرای «اوترو» هسـتند ،همین طور تغییر ناگهانی مسیر

بورژواهای نیک 11سـاله و فرزندان کارکنان رده باال هستند،

ناوهای هواپیمابر که مشغول گشت زنی از این دریا به آن دریا

موضــوع فیلم های کوتاه و برنامه های دارای متراژ کوچک،

شهروندان عالقمند به تفریح و سرگرمی ،در برابر چالش های

همانند گردش زباله های قدیمی بودند ،نوعی برخوردهای

همگی حول خودکشـی دور می زند .جناح راست به فرهنگ

قرن بیســت و یکم در الک خود فرو خزیده اند ،به گونه ای

کوچک و زمینه های تحقیر و خواری ملی را پدید می آورد.

و جناح چپ به پیشــرفت خیانت کرده اســت .از این به بعد،
واقعیت مزبور به معنای مطالعه تحقق فضـــای تک فرهنگی

که یک چشـــم به بدن عریان زنان در برنامه های مربوط به
رواب دختر و پسـر موسـوم به «تلویزیون -واقعیت» دارند و با

همگی این ها درســـت قبل از حمله به دیس مقاومت بین

اســت .بنابراین نوعی محافظه کاری دوگانه توأم با تمایل به

چشــم دیگر آن دســته از بالیای جهان را نظاره می کنند که

المللی با اعالم تهدیدهای مربوط به برنامه های هسته ای ایران

افســردگی را شــاهدیم که حامل آن هم کســانی بوده اند که

توســ اخبار تلویزیونی ســاعت  ،11یکی پس از دیگری به

و آغاز جنگ داخلی در عراق صورت می گیرد.

ذیل متن روزنامه با تیتر خبری ،ســـخن از پالژ به میان می
آورند و هم افرادی که در مقابل آن مقاومت می ورزیدند.

خورد مخاطبان داده می شوند.
صـــورت غذای یک برنامه تلویزیونی گاه به باالترین حد

رســـانه ها به تغذیه ی این ماشـــین افســـردگی

اعالی خود می رسد :زمانی که فراروی دو سوم فرانسوی ها،

مبادرت می کنند با توجه به اینکه فق به جزئی

یک سـری برنامه های طوالنی ،خسـته کننده و پایان ناپذیر از

از واقعیت و آنهم ســیاه ترین بخش و نادرســت

فاجعه های مهیج و وحشــتناک را می گســترانند بدون اینکه

ترین قســمت آن می پردازند« .رســانه ها جز بر

هیچ نشـانه ای از امید در آن وجود داشته باشد .این برنامه

تیرگی ها تأکید نمی کنند از روی قصـــور و

ها مواردی از قبیل خسارات ،مشقت ها و آزارها ،مراسم

فراموشی گناه می کنیم و دروغ می گوییم» .روزنامه

و آیین های رسانه ای و سستی و رخوت دموکراتیک

نگار فرانســـوی آقای ژان کلود گیلبو ضـــمن بیان
مطلب فوق در مجله ای با عنوان آشــکار «گزارشــگران

را در برمی گیرد.

امیـد» از چنین رویکردی ابراز تأســـف می کنند .جریان
اطالعات منفی که هر روز پخش می شود ،موجب بدریختی

نیمه افلیج

و تغییر شـکل واقعیت شـده اسـت .آینه ی رسانه ای ،از روی
افرادی که به گفته های مخاطبان گوش فرا می دهند تا به

تنبلی و همنواگرایی ،نوعی تصــویر غیرواقعی و نادرســت را

مردمی که در بدبختی و فالکت به سر می برند یاری رسانند،

منعکس می کند .چهره یا تصـــویر هرگز از واقعیت منفی
اسـتخراج نشده است بلکه این تصویر منفی است که به عنوان

به خوبی به این امر واقفند که بعد از دیدن آن دســته از برنامه
ها یا اخبار تلویزیونب که فق به موضــوعات ســیاه پرداخته

ســرانجام ،با نشــان دادن پوســته ای از عکس های مربوط به

اند ،به روحیه ی کســانی که با این برنامه ها تماس گرفته اند

شــکنجه های زندان ابوغریب در عراق ،ســس برنامه خبری به

ضربه ی شدیدی وارد شده است .به عنوان مثال برنامه مشهور

اتمام می رسد.

انعکاس واقعیت ارائه می شود.
با چنین فضــایی ،چگونه شــگفت زده شــویم که افســردگی
شــدید به موضــوع مد روز تبدیل شــده اســت .رســانه ها و

روژه گیکب با عنوان «فرانســه واهمه دارد» که در ســی ســال
پیش پخش می شــد،قبال” اعالم کننده ی اخبار مأیوس کننده

«جهان بدین ســـان به پیش می رود» این عبارت را ونســـان

شـهروندان مصـرف کننده به مدت دو دهه اســت که در یک

ای بود که فراتر از واقعیت عینی ،جامعه را به نوعیب بیماری

هرووئه در شــبکه ی  LCIبا نوعی کنایه به تقدیرگرایی ابراز

رابطه عجیب و نگران کننده محبوس شده اند .آنها از گذشته،

فالکت بار مبتال می کرد .این گونه نیســت که واقعیت آنقدر

می دارد:

حال و آینده یک نوع تابلو نقاشـــی وســـیع یا پرده نمایش

موجب ترس و واهمه شـــود ،بلکه این برنامه های مجازی،

آیا ما باید افســردگان را منع کنیم از اینکه به تلویزیون نگاه

گســـترده ســـاختـه انـد که رنگ آن غم انگیز با زمینه ی

بالقوه منفی هستند که ترس برانگیز می باشند.

کنند؟ بدون تردید این امر خیلی خطرناک اســـت! یا اینکه

خاکستری است.

برعکس ،بایسـتی به آنان توصیه کنیم که وضعیت شخصی و
دوسـتان خارجی درباره ی وضـعیت فرانسه چه اهمیتی دارد؟

در تاریخ  17فوریه  ،1117ضمن تصدیق این امر ،به توضیح و
تبیین این مطلب می پردازد که« :آنچه ما را می ترساند ،تالقی

برنامه ی خبری تلویزیون ،حاوی بیســت دقیقه اضــطراب و

همه چیز به طور عملی در مســـیر نامطلوب پیش می رود.

اخبار و اطالعاتی اسـت که زمام آن در اختیار ما قرار ندارد و

دلهره و ده دقیقه اخبار مربوط به «گذشته بهتر بود» است.

بازگشت به عقب ،مخاطبان را در انتظار ژرفانمایی قراردادن و
بررسـی مقایسـه ای ،همگی در قفسه ی ابزارهای بی فایده ی

بدین ترتیب نوعی احساس ترس را در ما به وجود می آورد».
بایسـتی اذعان داشــت که روزنامه نگاران بیش از حد به انجام

مالحظه ی فوق مبتنی بر بررســی تحقیقی «آژانس یورو آر.

تحلیل ،ردیف شــده اند .از دیدگاه فیلســوف زن فرانســوی،

چنین کارهایی مبادرت می کنند بدون آنکه هنوز به تأثیر این

اس.سـی .چی» است که در سال  1111بر اساس واکنش های

شـانتال دلسول ،منبع«بیماری فرانسه» به چنین ناتوانی کودکانه

گونه «مجموعه های ســیاه» که در اثر انباشــت اخبار ناجور و

یک مجموعه نمونه از تصـــمیم گیرندگان  11تا  45ســـاله

در نســبی کردن تجربه ی واقعی و در انتخاب و اختیار کردن

نارحت کننده به وجود آمده ،پی ببرند.

صــورت پذیرفته اســت .بررســی مزبور ،خشــمناکی این گروه

باز می گردد .در یک سـخنرانی که توس روزنامه فیگارو به

سنی را در قبال بدبینی حاکم بر فضای موجود نشان می دهد.

چاپ رســیده ،شــانتال دلســول معتقد اســت که «فرانســوی ها
هرگز خود را با دیگران مقایســـه نمی کنند بلکه خود را با

بازگشت به عقب

به نقل از لوموند ،یک فرد پرســـش شـــده در نظرســـنجی،

یــک روز از روزهــای فوریــه  ،1111بیننــدگــان تلویزیونی

دیدگاهی را بیان می دارد که بســیاری از افراد در این زمینه با

آرمان جامعه ی کامل مقایســـه می کنند که در آن تمامی

فرانسـوی که بیش از گذشته روی مبل خود تکیه زده و زمین

وی اشـتراک نظر دارند .مبنی بر اینکه فضـای عمومی به رغم

پارادوکس ها از بین می رود و همزمان برخوردار از انعطاف
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آقای بوریس ســیرولنیک ،در مصــاحبه ای با روزنامه فیگارو

شرای فردی خود را نسبی تصور کنند.

صـنعت ترکیب صدا با هم ،دیگر وجود ندارد .قضاوت مثبت

و حذف رقابت ،کیفیت باالی تحصـــیالت بدون هیچ گونه

رقابت انتخاباتی سال  1117از این قاعده مستثنی نبود .تعدادی

منبع :خیانت رســانه ها  /مؤلف :پی ســرونت  /مترجم :محمد

رویکرد گزینشـی اشتغال کامل بدون نظام اقتصادی اشتراکی

از روزنامه نگاران وانمود می کردند که به دنبال حوادث می

رضـــا دهشـــتی  /انتشـــارات:دانشـــکده مطالعات فرهنگی و

و نیز بدون رقابت یا خطرپذیری است».

دوند در حالی که نمی دیدند که پدیده ی فرانســوآ بایرو در

اجتماعی

حال ظهور و آمدن است .همچنبن تأثیر نیکوال سارکوزی در
در انتظار دریافتن این مطلب که آیا تأثیر نشــاطآور انتخابات

نخستین دور انتخابات را کمتر از میزان واقعی آن ارزیابی می

ریاست جمهوری پایدار خواهد بود یا خیر ،باید به خوبی این

کردند .و بدون اینکه خودشـان خواسته باشند این رویکرد را

نکته را مد نظر قرار داد که در واقع رســانه ها به فرانســوی ها

تقویت می کردند به گونه ای که بر ســـر «همه کس به جز

کمک نمی کنند که از این ناف گرایی حزن انگیز خارج

ســـارکوزی»بازی می کردند آنان که برای ســـگولن رویال

شــوند .آن ها بیشــتر تصــویر یک جامعه ی قربانی دیگران را

اهمیـت چنـدانی قایل نبودند ،پس از آن که وی در آغاز

بسـ ـ و گســـترش می دهند که به گونه ای ابدی از بلوغ

مبارزات انتخاباتی اش در درون حزب سـوسیالیست بر رقبای

برخوردار اسـت و نیازمند آن اسـت که مسئولیت را به گردن

درون حزبی اش پیروز شد ،او را بدون هیچ گونه خویشتنداری

دیگران بیاندازد تا از زیر بار جبران خسارت شانه خالی کند.

ولی با شــتاب بیش از حد و باورنکردنی مورد چاپلوســی و
تملق قرار دادند.

ماشین جاروکش
تـا زمـان رقابت های تبلیغاتی انتخابات ریاســـت جمهوری

تعداد روزنامه نگارانی که بی اهمیت از کنار اخبار عبور می

 ،1117فرانســه این احســاس و ذهنیت را ایجاد می کرد که

کنند بیش از حد شــده اســت که آن ناشــی از فقدان ظرفیت

تحت انظار رسـانه ها ،در مرحله ی انفجار از نظر روانشناختی

واقعی شـنیدن و میزان قابل توجهی از فروتنی و تواضع است.

قرار دارد که هر یک از انقباض های ناگهانی عضــالت آن،

روزنامه ،بدون تردید برای آنان بیش از حد عادی و پیش پا

یک صحنه ی نمایش را به وجود می آورد .یک نگاه مختصر

افتاده و خیلی سهل و بی پیرایه شده است.

به عقب نوعی ناراحتی و رنجش را در ما ایجاد می کند از آن
لحاظ که رفتارهای نادر و خطرناکی که روزنامه نگاران قبل

این تا حدودی موضـوعی زیباشناختی است .فلورانس اوبناس

از ظاهر شــدن در برنامه های تلویزیونی از خود بروز داده اند

روزنامه نگار اکســید نشــدنی این مطلب را با ظرافت در «تله

رو به تعدد و تکثر اســت .در این زمینه می توان به مواردی از

راما» در اواخر ســـال  1115این گونه بیان می کند«:معمولی

قبیل :اکثریتی که به صــورت نظام مند از آنها درخواســت می

بودن این حرفه ،خارق العاده است و مطبوعات از آن به اندازه

شـود تا در انتخابات شرکت کنند و به پای صندوق های رأی

ی کافی بهره نمی گیرند :من مطبوعات را در موقعیت بیش از

گیری(که با آنان قهر شـده ) بشتابند(تا زمان انتخابات ریاست

پیش دشــوار می بینم که بدون نتیجه در دنیای خودشــان گیر

جمهوری  )1117قانون اســاســی اروپایی که با جواب دندان

افتاده اند .مطبوعات آن چیزی را تکرار می کنند که ســایر

شکن فرانسوی ها روبرو شده؛ حومه های سوخته و زغال شده

مطبوعات آن را بیان داشــته اند» .این مالحظه ،بی پیرایه ،قابل

پاریس؛ همگرایی(اروپایی) در حال گســترش؛ قرار داد اولین

توجه و درســت اســت که با چند کلمه ،نظامی را تشــریح می

استخدام ( ) CPEکه به مرحله ی انفجار رسیده و غیره اشاره

کند که شـــهروندان را در یک اتاق صـــدای بدون پنجره

کرد.

محبوس و زندانی کرده است .داوید پوجاداس به نوبه ی خود
این تمایل روزنامه نگار را زیر ســوال می برد که «خواهان آن
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در قبال چنین نوع حوادث و رخدادها ،رسـانه ها خیلی ســریع

اسـت که به دیگری تکیه زند تا اطمینان قلبی حاصل کند» او

عمل کرده اند .آنها پس از سپری شدن واقعه و گذشتن زمان

به مناسـبت شـصـتمین سالگرد تأسیس مرکز آموزش روزنامه

طرح آن ،تالش بیهوده می کننـد تا آهنگ الزم برای این

نگاران پاریس چنین می افزاید«:به اندازه ی کافی به خودمان

حرکت را دوباره بازستانند و به سرعت خود را به آن برسانند،

رجوع نمی کنیم و درباره ی خود تأمل نمی ورزیم تا دریابیم

در صورتی که تحقق آن واقعه را قبل از وقوع درنیافته باشند.

که چه مسـائلی فرا روی ما قرار دارند و کنجکاوی را بازیابیم

سـرعت ،تنبلی و تن پروری ،عادت کپی کردن و چسـپاندن ،

که نخستین موتور محرکه ی این حرفه است ».همچنین مجری

کار مبتذل ،همگی در هم آمیخته می شـــوند تا تعدادی از

اخبار ســاعت بیســت شــبکه ی دو فرانســه با روشــن بینی و

رسـانه ها را در نقش ماشین جاروکش به دام اندازند ،ماشینی

ژرفنگری همانند تعدادی از همکارانش خرابی ها و ضــایعات

که درپی گروه کوچک اخبار و اطالعات حرکت می کند،

این «روحیه گوسـفند صـفت »را خاطرنشان می سازد که یک

یعنی نه در کنار آن قرار می گیرد و نه هرگز از آن پیشــی می

حرفه ی ملهم از پانورژ را تسخیر و تصرف کرده است.

گیرد .اخبار روز زمانی که دیگر در دوردست قرار گرفته اند،
نامحسوس و غیرقابل لمس گردیده اند ،ناپایدار ،گذرا و فرار

برای ماندن در این خصوصیت توخالی ،به طور قطع«بولدوزر»

شــده اند و خارج از دســترس ما قرار دارند ،از پشــت مورد

صـوتی -تصـویری با ماشـین صـدا و تصویر است که به پیش

بررســـی قرار می گیرنـد .بـا نیروی کپی کردن متقــابل از

می تازد و بر بقیه گروه گله وار رسانه ای صبغه(رنگ) ،تغذیه

یکـدیگر ،رســـانـه ها اخبار و اطالعات را خنثی می کنند.

و صـــدای گوســـفند گونه ی خود را تحمیل می کند .این

بازیگران را در طرح های کلی و کلیشــه های از پیش تص ـور

بولدوزر ،ارباب زمان و فضــا شــده اســت .بیش از همه در

شـــده محبوس می کنند و غالب اوقات ناگهان گرفتار آن

معرض دید قرار دارد و فحل الضراب(حیوان مولد برای تولید

کلیشه های ذهنی می شوند.

مثل )است.

طرح های امام زمانی سپاه در بلوچستان
عنان مال خودت را به دست غیر مده که مال خود طلبیدن کم
از گدائی نیست (صائب)
ســنی نیوز :با آغاز فعالیتهاى حکومتی با رویکردهای مذهبی
تحت عنوان جمهوری اســالمی در ایران فصــلی نو از برنامه
های زیرزمینی و در لفافه برای ترویج معتقدات و باور های
فرقه ای در کل کشـور به خصوص در مناطق اهل سنت آغاز
گردید و این برنامه ها آن زمان جریان و شـدت بیشتری یافت
که بیداری عمومی مردم توس علما و اندیشمندان اهل سنت
و جماعت های اسـالمی فعال در مناطق اهل سـنت خصـوصــا
بلوچســـتان که بخاطر مرز طوالنیش با همتای پاکســـتان (
بلوچسـتان پاکسـتان ) بیشـتر احساس شد از این رو طرح های
مختلفی در قــالــب هــای متفــاوت برای کنترل این منطقــه
استراتیژیک به ومعرض ظهور در آمد.
و صـد البته این بار مشت فوالدین را در پارچه ابریشمی پنهان
کرده و همان حکایت گرگ در پوســتین میش را اجرا می
کنند  ،و بقول حضرت بیدل:
تواضـع های دشمن مکر صیادی بود بیدل //که خم خم رفتن
صیاد برای قتل مرغان است
از حدود ســال هفتاد طرح های زیادی به همین منظور پیاده
گردید بنام میثاق  ،اوقات فراغت تابســتانی ،بســیج نوجوانان
و ...که در ابتدا از علمای خود مناطق اســتفاده می کردند اما
منابع تدریس ســـر فصـــلهای مشـــخص داشـــت و اکثراً در
خصــوص جنگ های صــدر اســالم و عقیده اهل تشــیع بود.
چون مدرسـین متوجه اهداف این گونه برنامه ها شدند توفیق
چندانی حاصــل شــان نشــد .که بالفاصــله در همان ســالها
مدرسانی از حوزه های قم و تهران و ...به مناطق اعزام کردند.
یکی از اهالی می گوید روزی در پارک قدم می زدم که
ناگهان چشمم به نام حضرت عمر(رض) در کف پارک افتاد
که در یک جدول که بازی بچه ها بود نوشـته شـده بود دقت
کردم دیدم نامهای حضرت عثمان و ابوبکر و علی و حسین و
حســن (رض) هم در جدول بود از بچه هایی که در پارک
بودند ســوال کردم که این جدول چیه ؟ گفتند بازی خوبیه
حاجی آقا به ما یاد داده و بعد از بازی به ما جایزه هم میده
مثالً ابوبکر امتیاز منفیه علی امتیاز مثبت داره و عمر هر کی
بیاره سوخته و از بازی اخراجه و جایزه هم نداره و الخ.
آری به لطف خدا و با هوشــیاری مردم و علما و بازگشــایی
مکاتب قرآنی ارسال مدرس می شد اما استقبالی صورت نمی
گرفت و خود به خود در این گونه طرح ها ناکام گردیدند
که امروز در مناطق محروم و فقیر نشــین نیک شــهر و شــرق

تفســیر قرآن مجید توسـ اســاتید بزرگ که در مراکز علمی
چون زاهدان و خاش و اخیراً در ســـراوان و گشـــت برای
تحصیل کردگان مخصوصًا دانشجویان.
 -1آشنا کردن مردم با رسانه ها و شبکه های توحیدی
 -7خالی نمودن عرصــه علمای ســوء که یکی از مهم ترین
اقدامات است.
در پایان باید فضــایی را ایجادنمود که هیچ کس بدون راهنما
و چراغ حرکت نکند باید به مسائل جوانان پرداخت و درباره
نیازهای آنان اندیشــید و اعتماد به نفس ایجاد کرده وروحیه
دفاع از آرمانهای اسالم در قلوبشان نهادینه کرد تا خزان را به
عقیده راستین و پاکشان راهی نباشد و همیشه بهاری و دور از
هر آفتی باشند ودانش اندوزی را تعمیم داد
اســتان هرمزگان فعالیت میکنند تا حدودی طبق گزارشــات

و دیوارهای مدارس تغیر حالت داده اند و کسوتی با محتوای

و بقول سعدی:

موفق بوده اند.

جمالت بزرگان پوشیده اند و شایان ذکر است که از کسانیکه

گر از قومی یکی به دانشی کرد نه کِه را منزلت ماند نه مِه را

در سـال های اخیر در سپاه استخدام گردیده اند از افراد بومی
اکنون دو ســال اســت که طرحی با همان اهداف یعنی غالب

مناطق می باشند در امور فوق استفاده می کنند در ابتدای سال

نمودن عقیده خویش و کم رنگ نمودن فعالیت ها ی اهل

تحصـیلی امسـال بسـته های بنام طرح شـوشتری در بین دانش

سـنت بنام شـجره طیبه یا صالحین البته با برنامه ریزی دقیق تر

آموزان بعضـی روسـتاها توزیع گردید که آرم سـپاه داشـته و

در حال جاری شـدن است که بیشترین هدفش دانش آموزان

پشــت جلد دفترچه ها عکس های از شــوشــتری که در حال

هســتند ،که جنبه اجباری هم درکار باشــد و از خود معلمان

بوسیدن یک پسر بچه بلوچ بود چاپ شده بود روی کیف ها

همان مدارس اســتفاده می کنند که در یک فراخوان که در

هم جمالت شوشتری و غیره نوشته شده بود با آرم سپاه.

نویسنده :محمود محمودی

سال گذشته از طریق سپاع پاسداران داده بودند از پایگاههای
مدارس خواســته بودند یک معلم را به عنوان رابطه حلقه های

و اما تأثیر و تخریب این طرح به آگاهی و غیرت مردم علی

صــالحین که البته صــالحیت داشــته باشــد معرفی کنند تا در

الخصـوص قشـر تحصـیل کرده اسـت اگر مردم سهل انگارو

دوره کالس های توجیهی شرکت کند و به عنوان راب و سر

خوش بین باشــند در آینده ای نزدیک شــاهد ترویج عقیده

حلقه فعالیت خود را شــروع کند و شــایان ذکر اســت که از

مهدویت و کم رنگ شــدن حضــور مردم در حلقه های تبلیغ

علمای اهل ســـنت در این گونه کالس های توجیهی برای

جماعت و مکاتب قرآنی خواهیم شــد و اگر شــعور مردم باال

مســتحکم کردن پایه های خود اســتفاده می کنند بعد از آنکه

باشد مانند طرح های گذشته را که باقی خواهد ماند و به زباله

راب به عنوان ســر حلقه معرفی شــد ابالغ رســمی می گیرد و

دان تاریخ خواهد افتاد .باید متوجه بود که اهداف این طرح

فرم های مخصوصی را دریافت می کند و دانش آموزان را از

دراز مدت است و هدف آنها نسلی خواهد بود که بیست سال

ابتدایی تا دبیرســـتان ثبت نام می کند و مقداری اعتبار نیز

آینده خواهند آمد .در یک جلسه مهدویت از نگاه اهل سنت

دریافت می کند و برای حلقه که شــامل تمام دانش آموزان

حضـور داشـتم که سخنران می گفت که قصد ما تغییر عقاید

مدرسه می شود خرج می کند.

شما نیست بلکه می خواهیم شما مطالعه کرده و بدون تعصب

 .بعـد از هر مـاه باید گزارش عملکرد حلقه به حوزه های

تصمیم بگیرید در آینده متوجه خواهید شد که نیاز اصلی دنیا

مقاومت فرسـتاده شود و هر سه ماه یک بار نیز گزارش فصل

مهدی موعود است و...

می خواهند فعالیت های مثل داستان نویسی ،مسابقات قرآن و
می گیرد.

مقابله با طرح فوق باشد از طرف اهل سنت انجام نگرفته است
ولی توفیق اجباری که از قبل جریان داشــته و در این امر مؤثر

این طرح فعالیت خود را بصورت سراسری آغاز کرده که در

است به شرح ذیل می باشد:

روستا ها گرم تر حرکت می کند و هدفش فرهنگ سازی در

 -0فعال بودن مکاتب ضمن سال تحصیلی و در طول تابستان

مناطق محروم اسـت و بعد از پایان رسـیدن سال تحصیلی این

با قوت بیشـترو اضافه نمودن دروس عقیده ،سیره پیامبر (ص)

طرح از مدارس به مســاجد انتقال می یابد و ائمه مســاجد در

و صحابه عالوه بر تدریس قرآن مجید.

یک فراخوان کلی برای یاری و مســاعدت طرح صــالحین به

 -1توجه به فرهنگیان و دانش آموزان .

یک مســجد دعوت می شــوند تا از این طرح عظیم حمایت

 -1تشــکیل حلقه های علما و دانشــجویان و دانش آموزان و

کنند وقتی بعنوان سرحلقه ابالغ دریافت کنند.

ترغیب برای شرکت در همایش های دانشجویی.
 -4برگزاری مسابقات منطقه ای از طرف مدارس دینی و نشر

اعتباری که به این حلقه تعلق می گیرد اکثراً جنبه تبلیغاتی و

کتاب های اهل سنت در بین جوانان.

ترویجی دارد که شـامل چاپ بنر ،برگزاری مراسم با نام های

 -5دایر نمودن کالس های عقیدتی و فقهی در بعضـــی از

مهدویت  ،اندیشه های ناب و ...دیوار نویسی دارد که شهرها

مدارس دینی توسـ اســتادان خاص برای عموم و کالســهای
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نهج البالغه و ...و نشریات بسیجی در این گونه حلقه ها انجام

البته چون این طرح نوپاســت اقدامات خاصـّی که مخصــوص

قــــــیامت و زندگـــی
پس از مرگ

 -4روح :نیرویی که به درون جســم انســان میآید و آن را به

 -0در آیه  00سـوره سجده وکالت امور قبض روح از طرف

حرکت میاندازد .با رَوح و ریح از یک ریشــهاند ،و معنای

خداوند ،به ملکالموت ،بیان شــده اســت .کلمهی «وکالت»

حرکت را میرســـانند .به باد هم «ریح» گویند چون دارای

دارای بار معنایی خاصـی اسـت ،که در عرف اقوام گذشـته و

حرکت است و ایجاد حرکت میکند.

ملل امروزی جایگاه ویژه داشــته و محلی ارزشــمند از نظر

 -5نفس = روح  +فضــایل و رذایلی که پس از زوج شــدن با

حقوقی یافته است.

چه کســی روح را در هنگام مرگ از

جســـم در زندگی دنیا کســـب میکند .یا نفس  +به فعلیت

راغب اصفهانی کلمهی وکیل را این گونه تعریف میکند:

انسان میگیرد؟

رساندن قوهی علم و اراده (که ویژهی روحند) .

التَّوکیلُ ،انْ تَعتَمدَ علی غَیرِک و تجعَلَهُ نائباً عَنکَ  .یعنی بر

عنوان شبهه:
چه کسی روح را در هنگام مرگ از انسان میگیرد.
در مورد اینکه چه کســی روح را در هنگام مرگ از انســان
میگیرد ،نیز تناقضــی آشــکار وجود دارد .فرشــتهی مرگ:
(سـوره  11آیه .)00فرشــتگان (به صــورت جمع)( ،سـوره 47
آیه )17و یا «اهلل» است که روح را از انسانها در هنگام مرگ
میگیرد( ،سوره  11آیه .)41
طرح شبهه:
طراح شــبهات قرآنی این بار نیز به گمان خود در قرآن امور
متضــاد یافته و عنوان کرده که در قرآن  ،گرفته شــدن جان
انســانها ،یک بار به خدا  ،یک بار به عزرائیل و یک بار به
جمعی از فرشتگان نسبت داده شده است.
آیات مطرح در شبهه:
 -0آیه  /00ســوره ســجده :قُلْ یَتَوَفَّاکُم مئلَکُ الْمَوتِ الَّذِی
وُکِّلَ بِکُم ثُمئ إِلَى رَبِّکُم تُرْجَعُونَ .
معنی آیه :بگو  :فرشتهی مرگ که بر شما گماشته شده است
 ،به سـراغتان میآید و جان شـما را میگیرد  ،سـپس به سوی
پروردگارتان بازگردانده میشوید .
 -1آیه  /17سـوره محمد :فَکَیفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ یَضْرِبُونَ
وُجُوهَهُم وَأَدبَارَهُم.
ترجمـه( :حـال آنـان چگونـه خواهـد بود بـدان هنگـام که
فرشـتگانِ مأمور قبض ارواح به سراغشان می آیند و چهره ها
و پشـتها ( و سایر اندامهای ) ایشان را به زیر ضربات خود می
گیرند ؟ !).
 -1آیه  /41ســوره زمر :اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوتِهَاوَالَّتِی لَم
تَمُت فِی مَنَامِهَا.
ترجمه( :خداوند ارواح را به هنگام مرگ انســانها و در وقت
خواب انسانها برمی گیرد) .
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پاسخ به شبهه:
الف) معانی برخی واژهها:
 -0وُکِّلَ :مأمور گشـته اسـت .گماشته شده است .توکیل :این
است که دیگری را طرف اعتماد قرار دهی و او را نائب خود
کنی.
 -1یتوفّی :به تمامو کمال دریافت میکند .تَوَفَّتُهم  :ایشــان را
از جهان برگیرند.
وَفی :چیزی که به تمام و کمال رســیده باشــد( .اســراء.)15/
متضاد آن ،غدر و مکر و نیرنگ است.
 -1اَجَل :مدت معین برای چیزی است .زمان حیات هر انسانی
را اَجل گویند.
آجل = عاجل و اجلٍ مســمی= مرگ حقیقی و پایان عمر هر
کسی است.

گماشتن ،اعتماد به کسی ،و کسی را در انجام کاری ،نائب و
ب ) نکات تفسیری آیات:

جانشین قراردادن است.

 -کلمهی (توفّی) به معنای این اســـت که چیزی را به طور

در فرهنـگ معین هم بـه این معنی آمــده اســـت .توکیــل،

کامل دریافت کنی .معنای «الَّذِی وُکِّلَ بِکُم» :این اســت که

برگماشـــتن ،وکیل کردن کســـی  ،اجرای کاری را بعهده

ملکالموت ،موکّل به میراندن و قبض روح انسانهاست« .ثمئ

شخصی واگذاشتن.

ألی ربِّکُم تُرجَعون» این رجوع ،همان اســت که در آیهی قبل

در امر وکالت چند موضوع قابل بحث است:

از آن به لقاء خدا تعبیر شده است« :بَلْ هُم بِلقاءِ رَبّهُم کافروُن».

الف -اختصاص داشتن امر و کار به صورت مطلق به موکل.

جایگاه اصــلی این لقاء ،بعد از برزخ ،روز قیامت اســت ،که

ب -آزاد بودن در واگذاری انجام آن به کسی ،یا به کسانی.

باید بعد از توفّی و مردن انجام شود .این آیه پاسخی است در

ج -در انجام وکالت ،یا امر مورد وکالت خارج از قدرت و

مقابل دلیل کفّار که میگفتند :ما بعد از مردن در زمین گم

توانایی موکّل اســت ،که آن را به وکیل میســپارد .یا اینکه

میشــویم و میخواســتند این حرف را دلیل بر نبودن معاد و

امر ،امر چندان مهمّی نیست که موکّل وقت را درگیر این کار

قیامت بگیرند .خداوند در این آیه اســتدالل آنان را بیاسـاس

کند .یا امر مهم است ولی جایگاه موکّل چنین اقتضاء میکند

جلوه میدهد که صـــرف این که ملکالموت انســـانها را

که امر را به موکل واگذارنماید.

میمیراند و جان آنان را میگیرد ،دلیل بر درســتی برهان آنان

د -در وکالت ،موکّل حدود و اختیارات را برای موکّل کامالً

نیسـت ،بلکه تمام امور بدسـت خداوند اسـت ،و ملکالموت

مشخص و معلوم و تعریف میکند.

فق مأمور به انجام این کار است.

هــــ  -امر وکالت به کســی یا کســانی واگذار می شــود؛ ولی

 -امام فخررازی نیز در تفســـیر«الکبیر» ذیل تفســـیر آیه ی

موکّل حق تعیین ســرپرســت امر را دارد .حال ،در اینجا امر

(/10انعام) می گوید :قبض روح و گرفتن جان انســـانها در

قبض روح در اختیار خدا و مختص به قدرت او است و آن را

حقیقت با قدرت خداوند صــورت میگیرد و در دن یا این

به موکّل که همان ملکالموت اسـت ،واگذار نموده است .و

کار به ملکالموت (عزرائیل) واگذار شــده که دارای یاران،

این کار  ،منطقی و امری اسـت که جای هیچ شبهه و تردیدی

خادمان و یاورانی اســت ،امّا مســئول و مأمور اصــلی همان

نمیباشــد .در اینجا ملکالموت ســرپرســتی تیمی را بر عهده

عزرائیل اسـت .و در تفسیر آیهی/41زمر نیز میگوید :در این

دارد که وظیفه مهم قبض روح انسانها را بر عهده دارند.

آیه نسبت عمل قبض روح به خداوند ،نسبت حقیقی است.

این آیه خ کلی را برای سـایر آیات دیگر محرز و مشخص

 -مقـدم شـــدن مســـنـدالیـه(اهلل) بر مســـند(یتوفّی) در آیه

میکند ،چون این مأموریت به عزرائیل واگذار شــده اســت،

شـریفه(41زمر) برای این است که حصر را برساند ،و بفهماند

حال او خود شــخص ـاً کار را انجام دهد؛ چنانچه در آیهی 00

کار قبض روح ،فق کار خداوند اســـت .واگر آیهی «قُل

سورهی سجده بیان شده؛ چه سرپرستی تیمی را بر عهده داشته

یتوفّاکم ملک الموت الّذی و کلّ بِکم» (ســجده )00/با آیهی

باشــد که در آیات  17ســوره محمد و  10ســوره انعام آمده

«حتی اذا جاء احدَکُم الموتُ توفته رُسُلنا» (انعام ،) 10/ضمیمه

است.

شــود ،و هر ســه آیه را با هم در نظر بگیریم ،این معنا بدســت

 -1در آیه  41سوره زمر ،اشاره به بیان عمر و اَجل انسان است

میآید که :خداوند ،اصــل و اســاس در گرفتن جانهاســت،

و نکتهی دیگری که در آیه جای تأمل است ،این است که در

ولی «ملکالموت» و همچنین فرستادگان خداوند ،که یاران و

هر شـرایطی حیات شـمادر قبضـهی قدرت و تصرف خداوند

همکاران ملکالموت هستند ،و روح انسانها را می گیرند،این

اسـت ،حیات و ممات شما در اختیار اوست و اگر او بخواهد

عمل را به تبعیت و با اجازه خداوند انجام میدهند .پس باز

از خواب بیدار نمیشوید.

این هم کار خداوند اســـت .عالمه «ابن کثیر دمشـــقی» ذیل

 -1در آیه 00ســوره ســجده ،اشــاره به وکالت مأموریت ؛ در

تفســیر آیهی /10انعام،می گوید :از ابن عباس (رض) و چند

آیه  17ســوره محمد ،اشــاره به قدرت خداوند در دگرگونی

فرد دیگر نقل شــده که :ملکالموت یا عزرائیل خود دارای

حیات؛ و در آیات دیگر انجام مأموریت توس ـ مالئکه و فر

یاران و دســتیارهایی اســت که روح انســانها را تاحلقوم می

شـتگان الهی مد نظر اسـت و هیچ تناقضی در مفهوم و داللت

آورند ،آنگاه ملک الموت ،آن را می گیرد .

آیات وجود ندارند.

 -در تفســیر نمونه نیز چنین آمده اســت :ملکالموت ،معنی

 -4حیات و مرگ اختیارش در دسـت خداست .زمان و اجل

جنس دارد و به همه فرشــتگان مرگ اطالق میشــود ،در هر

هر موجود زندهای را خداوند مســجل نموده و فرمان اجرایی

حال و هر شرای قبض روح (به فرمان خدا) صورت میگیرد.

آنان توسـ ـ اراه و مشـــیت خداوند صـــورت میپذیرد .و

این است که به خدا هم نسبت داه شده است.

بکارگیری فرشـــتگان جهت اجرای مأوریتیهای مختلف ،از
جمله قبض روح از عظمت و کبریای پروردگار اســـت .در

ج ) نتیجه گیری:

امور دنیای هیئت حاکمهای با صدهاهزار نفر در وزارتخانههای
مختلف و ارتش نظام اجرایی مملکتی را می چرخانند حال

ادارهی جهان عظیم در خور آن نیســـت که خداوند متعال

این ســخنان این ســخن اســت که :نزدیک شــدن زمان را بر

خداوند و دوری از نواهی او می باشــد .و دلیل بر این مدعا

فـرشـــتـگــان را در اجرای فرامینش بکــار گیرد ،و اقتــدار

نزدیکی حسی و نزدیکی معنوی حمل می کنند.

قول اهلل تعالی می باشد":وَلَو أَنَّ أَهل الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحنَا
عَلَیهِم بَرَکَات مِنْ الســئمَاء وَاألَرض"«اگر اهل قریه ای ایمان

فرمـانروایی مطلقش را بـه نمـایش بگـذارد .و اگر خداوند
فرشــتگان را مأمور قبض روح نموده ،و در جای دیگر قرآن،

نزدیکی معنوی:

بیاورند و تقوای خدا داشته باشند برکات آسمان و زمین را بر

قبض روح را به خدا نسبت داده شد ،هیچ منافاتی با هم ندارند

منظور از نزدیکی معنوی این است که برکت زمان از بین می

ایشان می گشاییم"».

چون در اصـــل فرمان و زمان قبض روح جانداران توسـ ـ

رود .و این در دورانهای آینده واقع می شود.

و سیوطی در الحاوی للفتاوی( )44/0در باره معنی این حدیث

فرامین صادر شده ،و کلید همه امور در دست اوست.

این قول را قاضـی عیاض ،نووی و حافض ابن حجر -رحمهم

که ذکر شــد این طور گفته اســت":گفته شــده منظور از آن

آری ،خـدا دســـتور میدهـد ،عزرائیـل دریـافت میکند و

اهلل -اختیار کرده اند.

کوتاه شـدن به صـورت حسـی می باشـد .ساعات شب و روز

فرمانبردارانی از جنس او ،یاریش میدهند.

نووی می گوید :مراد از کوتاه شـدن روز ،عدم برکت در آن

نزدیک برپا شــدن قیامت کوتاه می شــوند .و گفته شــده به

والسالم

اســـت .مثالً روز می گذرد در حالیکه از آن به اندازه یک

صورت معنوی می باشد که مراد از آن به سرعت گذر کردن

ساعت فایده می برند.

زمان و از بین رفتن برکت از تمام چیزها حتی زمان اســت...و

منابع:

حافظ می گوید :و حق این اســت که مراد از بین رفتن برکت

قولهای دیگری نیز در این باره وجود دارد .و اهلل اعلم".

 -0دکتر مصــطفی خرمدل ،تفســیر نور ،نشــر احســان ،چاپ

از تمام چیزها و حتی زمان اســت که از نشــانه های نزدیک

این ســه قول از بین رفتن برکت ،ســهولت ارتباط و نزدیک

دوم.0181،

شدن قیامت می باشد.

شـدن به صــورت حســی ،بینشــان تعارضــی نیســت و مانعی بر

 -1مـحـمــدعـلی صــــابونی ،صـــفوه التفــاســـیر ،ترجمــه:

از نزدیکی معنوی همچنین می توان به آســـانی ارتباط بین

اینکه حدیث بر همه آنها داللت کند ،وجود ندارد .اهلل تعالی

سیدمحمدطاهر حسینی.

مکانهای دور و سرعت رفت و آمد بین این مسافتها که از آن

اعلم.

 -1سید قطب ،فیظالل القرآن ،دورهی  1جلدی.

به نزدیکی زمان تفسـیر می شـود ،اشاره کرد .فاصله هایی که

سـخنان دیگری نیز در باره زمان گفته اند که درجه قوت آنها

 -4طباطبایی ،تفسیر المیزان.

در گذشــته در چندین ماه طی می شــدند اغراق نیســت اگر

به مانند آنچه ذکر شد ،نیست.

 -5راغب اصفهانی ،مفردات.

بگوییم حاال در بیشتر از چند ساعت طول نمی کشد.

 -1فرهنگ معین.

شــیخ بن باز در تعلیق فتح الباری ()511/1می گوید :نزدیکی

از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 -7مجموعه سخنرانیهای استاد ناصر سبحانی.

که در حدیث ذکر شــده به نزدیکی بین شــهرها و قاره ها و

خطابی گفته که منظور از آن لذت بردن از زندگی اســـت.

 -8ابن کثیر(م 774هـــ)تفسیر القرآن العظیم ،دار الفکر ،چاپ

کمی مســافت به آنها به ســبب اختراع هواپیماها و ماشــینها و

حافظ از زبان او نقل می کند که می گوید :می خواهد آن را

تمام چیزهایی که مانند آن هستند ،تفسیر می شود .اهلل اعلم.

زمان خروج مهدی -اهلل اعلم -که راستی در زمین پدیدار می

جدید(0404هـ0114/م).

شود ،عدل پیروز می گردد و مردم از زندگی لذت می برند و

 -1امام فخرالدین رازی ،تفسیر الکبیر.
منظور از نزدیکی حســـی این اســـت که زمان به صـــورت

زمان کوتاهی سپری می شود که اگر مدت آن به درازا کشد

محسـوس کوتاه می شـود .سـاعات شب و روز به سرعت می

و طوالنی شود ،مکروه و ناپسند می گردد در نتیجه مدت آن

گذرند و بین گذشـت این سـاعت ها فاصله پیدا نمی شود ،و

کوتاه می باشـد .سپس حافظ می گوید :می گویم که خطابی

واقع شـدن آن امری غیر ممکن نیست .برای تأیید آن به زمان

در آنچه ذکر کرده به ســوی تأویل رفته اســت .زیرا در زمان

جواب :شـاید سـؤال کننده به آنچه بخاری در حدیث شماره

دجال می توان اشاره کرد که در آن روز به اندازه سال ،ماه و

نقصــان پدید نمی آید .و گر نه کســی که حدیث را ضــمانت

 0111از ابوهریره روایت می کند ،اشاره دارد .آنجا که رسول

هفته طول می کشــد .در نتیجه همانگونه که ایام طوالنی می

کرده آن را در زمان ما به وجود می آورد .در نتیجه ما از این

اهلل صــلی اهلل علیه و ســلم می فرماید{:ال تَقُومُ الســئاعَةُ حَتَّى

گردند ،کوتاه نیز می شــوند که آن به خاطر اختالل در نظام

حدیث به جای نقصان در زمان ،زودگذری ایام را درک می

یُقْبَضَ الْعِلْمُ  ،وَتَکْثُرَ الزَّالزِلُ  ،وَیَتَقَارَبَ الزَّمَانُ  ،وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ،

عالم و نزدیک شدن پایان دنیا است.

کنیم .زیرا که زمان ما با زمان قبل از ما هیچ فرقی ندارد .و

وَیـَکْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَت ـْلُ الْقَت ـْلُ  ،وحَتَّى یَکْثُرَ فِیکُم الْم ـَالُ

حافظ در الفتح از ابن ابی جمره نقل می کند که گفت":مراد

منظور از این حدیث لذت بخش بودن زندگی نیســت .و حق

فَیَفِیضَ}(قیامت برپا نمی شــود تا اینکه این عالمات پدیدار

از نزدیک شـدن زمان در حدیث {ال تَقُومُ السئاعَةُ حَتَّى تَکُونَ

آن است که مراد از آن از بین رفتن برکت می باشد.

گردند :از بین رفتن علم ،زیاد شدن زلزله ،نزدیک شدن زمان،

السـئنَةُ کَالشـَّهرِ} ،به کوتاه شدن آن اشاره دارد .با این حساب

ابن بطال می گوید :مراد نزدیک شــدن عمر انســانها به خاطر

ظاهر شــدن فتنه ،زیاد شــدن آشــوب و فتنه که همان قتل می

پس کوتاه شـدن باید حسی باشد و بر معنای معنوی نیز حمل

کمی عبادت می باشــد تا اینکه به خاطر غالب بودن فســق و

باشــد و زیاد شــدن بیش از اندازه مالهایتان ).و امام احمد در

می گردد .اما در حسی فاصله منظور نمی باشد .و شاید آن از

گناه و ظاهر شـدن انسـان های فاسـد ،کسـی نیسـت که امر به

حدیث شماره  01111از ابوهریره روایت نموده که رسول اهلل

اموری باشــد که باعث نزدیک شــدن قیامت می گردد .اما از

معروف و یا نهی از منکر کند(.)0

صـلی اهلل علیه و ســلم فرمودند{:ال تَقُومُ السـئاعَةُ حَتَّى یَتَقَارَبَ

نظر معنوی پس برای آن مدت و فاصــله منظور می باشــد که

و این تأویل خالف ظاهر حدیث اســت و این جمله به وســیله

الزَّمَانُ  ،فَتَکُونَ الســئنَةُ کَالشــَّهرِ  ،وَیَکُونَ الشــَّهرُ کَالْجُمُعَةِ ،

علماء دینی آن را می دانند .و اهل دنیوی نیز اگر زیرک و

حدیث دیگری از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم رد می شود

وَتَکُونَ الْجُمُعَةُ کَالْیَومِ  ،وَیَکُونَ الْیَومُ کَالسئاعَةِ  ،وَتَکُونَ السئاعَةُ

عاقل باشـند آن را خواهند دانسـت که ایشان نمی توانند مانند

کـه فرمودنـد":الســـئاعـَةُ حَتَّى یَتَقَارَبَ الزَّمَانُ،فَتَکُونَ الســـئنَةُ

کَاحتِرَاقِ الســئعَفَةِ} (تا زمان نزدیک نگردد و ســال مانند ماه،

گذشته کارهای بزرگی را که انجام می دادند ،انجام دهند .به

کَالشــَّهر..الح"از ظاهر آن فهمیده می شــود که مراد نزدیک

ماه مانند هفته ،هفته مانند روز ،روز مانند ســاعت و ســاعت

خاطر آن دچار شک و تردید می شوند ولی علت آن را نمی

شـدن خود زمان است نه نزدیک شدن مدت عمر انسانها.واهلل

مانند آتش گرفتن شاخه های درخت خرما نگردد ،قیامت برپا

توانند درک کنند .شـاید علت آن به سبب ضعف ایمان باشد

اعلم.

نمی شود ).ابن کثیر -رحمه اهلل -می فرماید :اسناد آن به شرط

که به آشــکار نمودن بیش از حد کارهای خالف شــرع می

مسـلم صحیح است .البانی در صحیح الجامع شماره  7411آن

پردازند .و شـدیدتر از آن خوراکیهایی است که در آن شکی

را صحیح دانسته است.

و شـبهه ای وجود ندارد که حرام می باشند و بسیاری از مردم

این دو حدیث داللت می کنند بر اینکه از نشــانه های قیامت

کاری به حالل و حرم آن ندارند و در بدست آوردن آن تمام

مـراجــع:

نزدیک شـــدن زمان اســـت .علماء در معنی نزدیکی زمان

تالش خود را به کار می گیرند و عقل خویش را به کار نمی

( )0نگاه شـــود به :فتح الباری ( )10/01شـــرح حدیث رقم

اختالف داردند و در این مورد سـخن بسـیار اسـت .از بهترین

گیرند .نتیجه و ماحصل بحث این می شود که برکت در زمان

(" ، )7110إتحـاف الجماعة للتویجری(" ، )417/0الســـنن

 ،روزی و در گیاهان به خاطر ایمان قوی و تبعیت از اوامر

الواردة فی الفتن وغوائلها والســـاعة وأشـــراطها" ألبی عمرو

آیا به سـرعت ســپری شـدن ایام و کوتاه
شدن روزها از نشانه های قیامت است؟

تهیه وترتیب:استاد هاشم
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نزدیکی حسی :

مدت آن کوتاه می باشــد ،پدید آورد .و ایام خوش مردم در

عثمان الدانی  ،تحقیق د /رضــاء اهلل المبارکفوری " .أشــراط

کردی ،یکی از وساوس شیطانی است و شیطان همیشه در این

وَطُولَ الْأَمَلِ ،فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَإِنَّهُ یَعدِلُ عَنِ الْحَقِّ ،وَأَمَّا طُولُ

الساعة" للوابل (ص )011

اسبابِ پایانِ بد (سوء خاتمه)
اسـبابی که منشـاء پایان بد (سـوء خاتمه) برای انسان هستند به
طور کلی به چهار دسته تقسیم میشوند:
 -0تأخیر در توبه  -1آرزوهای طوالنی -1حبّ معصــیت و
انجام آن  -4خودکشی
 -0تأخیر در توبه
آنچه بر همه مســلمانان واجب اســت این اســت که در تمام
دوران و لحظات زندگی به ســوی اهلل (عزو جل) رجوع کنند
و به درگاه او توبه و اســتغفار نمایند .اهلل (عزو جل) در قرآن
فرموده است:
{وَتـُوبـُوا إِلـَى اهللِ جـَمـِیع ـًا أَیُّه ـَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُم تُفْلِحُونَ}
[النور]10:
«ای مومنان به سوی خداوند رجوع کنید تا رستگار شوید».
همانطور که میدانید رسـولخدا (صـلی اهلل علیه وآله وسلم)
معصـوم اســت و تمامی گناهان گذشـته و آیندهٔ او بخشــیده
شـده اسـت با این حال روزی صـدبار به سوی خداوند توبه و
استغفار میکردند.
اغر مزنی روایت میکند که رســولخدا (صــلی اهلل علیه وآله
وسلم) فرمودند:
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ ،تُوبُوا إِلَى رَبِّکُم ،فَإِنِّی أَتُوبُ إِلَیهِ فِی الْیَومِ مِئَةَ
مَرَّةٍ»
«ای مردم به سـوی خداوند توبه و رجوع کنید زیرا من روزی
صدبار به سوی او توبه میکنم».
و در جایی فرموده اســت« :التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»
یعنی« :توبهکنندهٔ از گناه مانند شــخصــی اســت ،که گناه
ندارد».
اگر شـخصـی از آماج حمالت وساوس و فریب شیطان که به
وسیله آن انسان را گمراه میکند نجات یافت و دچار وساوس
شـیطانی نشـد او پیروز شـده اسـت .زیرا شـیطان در دل انسان
رســوخ میکند و به او میگوید ،که برای رجوع به ســوی
خداوند و فرصـت زیادی دارد و او را با فکر و وسـوسـه خود
فریـب می دهـد تا در توبه تأخیر کند .و همچنین در دلش
وســوســه میکند که اگر توبه کردی و بعد از آن بار دیگر
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مرتکب آن گناه شدی ،توبه اصال پذیرفته نمیشود یا این که
میگوید :ای انســـان تو حاال جوان هســـتی از این جوانی و
شــکوفهٔ عمرت اســتفاده کامل را بگیرد و خود را در این
مدت زیاد پایبند به طاعت و بندگی قرار نده ،و هنگامی که
به سن کهولت ( 51تا  )11رسیدی توبهٔ نصوح خواهی کرد.
در آن وقت مسجد را بر خود الزم بگیر و اعمالی را انجام بده
تا مقرّب درگاه الهی شوی.
امّا ای انسـان آگاه باش که اینها همه وساوس شیطانی است و
چه بسـا افراد هسـتند که به سـن کهولت نمیرسـند یا فرصت
توبه را دست نمیآورند.
در آیات و احادیث است که اگر صدبار توبه کردی و بعد از
آن گناه انجام دادی از درگاه الهی ناامید مشو ،همچنین بعضی
از بزرگـان فرموده انـد که همین که در توبه ،امروز و فردا

فکر اســت ،که انســان را از حق منحرف گرداند برای مومن

الْأَمَلِ فَالْحُبُّ لِلدُّنْیَا»

مقید به امور شــرعی و انســان مفرط (که از احکام شـرع غافل

پیامبر فرمود :که «من در مورد دو چیز برای شــما میترســم:

شده است) ،مثالی زدهاند فرمودهاند :مثال این دو شخص مانند

پیروی از هواهای نفسانی و آرزوهای طوالنی؛ پیروی هواهای

قومی اسـت که اراده سـفر به شهری را دارند؛ هنگامی که در

نفســانی شــما را از حق منحرف میکند ،و آرزوهای طوالنی

این سفر حرکت میکند و به مقصد میرسد در میان ایشان دو

سبب افزایش محبت دنیا در قلوب شما میگردد».

نفر هســـتند .که یکی به محض رســیدن به مقصــد ،به فکر

انســان باید آخرت را بر دنیا ترجیح دهد و اول به فکر آباد

کارهای خویش میافتد و به شــهر رهســپار میشــود .تمام

کردن خـانـهٔ آخرت خود باشـــد .زیرا آباد کردن خانهٔ

مایحتاج سـفر خود را آماده و مهیا میکند .و کوله بار سفر را

آخرت اصــل اســت و بعد به فکر دنیا باشــد ،زیرا دنیا محل

برای برگشــت میبندد و خوب فکر میکند که چه چیزی در

کشت است و آخرت محل برداشت؛ کشت همان عمل صالح

طول مسافرت الزم است همه را مهیا میکند و شادمان ،منتظر

میباشد و هر طور کشت کردی به همان طریق کشت خود را

اعالن حرکت اســت .اما شــخص دیگر از اوّل که به مقصــد

برداشــت میکنی ،و انســان باید به گونهای در دنیا عمل کند

رسـیده ،هیچ به فکر سفر خود نیست و با خود میگوید «فردا

که خداوند او را با منعمین درگاه خود محشــور گرداند زیرا

به شهر میروم و مایحتاج خود را آماده میکنم» .تا اینکه امیر

آنها به فکر خانهٔ آخرت خود بودند و دنیا در مقابل چشمان

قـافلـه اعالن حرکـت می دهد و هیچ فرصـــتی برای تأمین

آنان هیچ ارزشــی نداشــت .منعمان واقعی چهار گروه هســتند

مایحتاج خود را ندارد.

که خداوند آنها را در قرآن ذکر نموده است:

دنیا به منزلهٔ همین شــهر اســت که باید انســان برای ســرای

{وَمَنْ یُطِعِ اهللَ وَالرَّس ـُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اهللُ عَلَیهِم مِنَ

آخرت تمام زاد و توشـهٔ خود را مهیا کنند و آمادهٔ سفر به

النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا}

دار آخرت باشـد؛ مومن راسخ هنگامی که در این دنیای فانی

[النساء]11:

اســت به فکر آخرت اســت و عمل نیکو انجام میدهد و تمام

-0انبیا  -1راســتگویان  -1شــهدا  -4صــالحین؛ اما در مقابل

امور شـرعی را مطابق با قرآن و سـنّت رسـول (صــلی اهلل علیه

کســی که دنیا را بر آخرت خود ترجیح داد ،آثار و عالیم

وآله وســلم) انجام میدهد و هنگامی که مرگ به ســراغش

محبت دنیا در وجودش ظاهر اســت و آن شــخص مشــغول به

میآید ،با آغوش باز از او اسـتقبال میکند و خوشـحال است

زیورآالت و لذات دنیا اســـت و چنین شـــخصـــی خودش

که به مالقات پروردگار و جنّتالمأوی که تمامی نعمتها در

موجبات هالکت خویش را فراهم آورده و خداوند او را از

آن یافت میشود میرود اما شخصی که در انجام امور شرعی

آخرت و از حشر با منعمان درگاهش محروم میگرداند.

کوتاهی میکنند مانند همان مسافرت غافل است که هیچ زاد

اما آثار و عالیم قصر (آرزوهای کوتاه) در دو چیز است-0 :

و توشـــهای برای خود آماده نکرده و هنگامی که مرگ به

مبادرت و ســـبقت به ســـوی اعمال خیر و نیکو  -1غنیمت

سـراغش بیاید بسـیار ناراحت میشود و در آن هنگام افسوس

شـمردن اوقات زودگذر عمر ،زیرا مدت عمر انسان از طرف

میخورد کـه ای کـاش عمـل نیکو انجام می دادم و زاد و

اهلل (عزو جل) مقدر اســت و کم و زیاد نمیشــود و در اختیار

توشـهای برای آخرتم برمیداشتم امّا این افسوس خوردن جز

او است و هرچه از دست رفت هیچگاه بر نمیگردد.

نـدامت و پشـــیمانی نتیجهٔ دیگری ندارد و در آن هنگام

رســولخدا (صــلی اهلل علیه وآله وســلم) در حدیثی ما را به

میگوید.

سـبقت گرفتن در هفت چیز امر کرده است و فرموده« :بادِرُوا

{رَبِّ ارجِعُونِ ( )11لَعَلِّی أَعم ـَلُ صــــَالِح ـًا فِیم ـَا تَرَک ـْتُ}

بِاألَعمَالِ س ـَبعاً ،هَلْ تَنْتَظِرُونَ إالَّ فَقراً مُنســیاً ،أَو غِنىً مُطغِیاً ،أَو

[المؤمنون]011-11:

مَرَض ـاً مُفس ـِداً ،أَو هَرَماً مُفْنداً ،أَو مَوتاً مُجهزاً ،أَو الدَّجَّالَ فَش ـَرُّ

«پروردگارا! مرا به دنیا برگردان تا عمل صالح انجام دهم».

غَائِبٍ یُنْتَظَرُ ،أَو السَّاعَةَ فالسَّاعَةُ أدهَى وَأَمَرُّ»

اما در این وقت هیچ چیزی نصـیب او نمیشود و توبهٔ او نیز

«پیش از هفت چیز به انجام اعمال صــالحه بشــتابید :آیا انتظار

پذیرفته نخواهد شد.

میکشــید مگر فقری را که شــما را به فراموشــی وا دارد یا
ثروتی که شــما را طغیانگر ســازد ،یا بیماری که وجودتان را

 -1آرزوهای طوالنی

فاسـد کند یا پیریی که شما را خَرِف و تنبل کند یا مرگی که

سبب بدبختی بسیاری از مردم همین آرزوهای طوالنی است،

شـما را به شتاب دریابد و یا دجّال که بدترین غایبی است که

طوری که شـــیطان آنها را وســـوســـه می کند و در مقابل

انتظارش را میکشـــند .یا قیامت که حقا قیامت ،بزرگترین

چشـمانشان عمر زیادی را به تصویر میکشد و آنها را طوری

آزمون و تلخترینشان است».

وســوســه میکند که از آخرت غافل میشــوند و مدام در این

حضــرت عبداهلل بن عمر(رضــی اهلل عنهما) روایت میکند که

فکرند که چگونه به این آرزوهای خود برســـند و هیچگاه

روزی رســولخدا (صــلی اهلل علیه وآله وســلم) شــانههای مرا

مرگ دیگران را نیز بـه یـاد نمیآورند و از مرگ دیگران

گرفتند و فرمودند:

عبرت نمیگیرند زیرا که به لذات و خوشگذرانی دنیا مشغول

«کُنْ فِی الدُّنْیَا کَأَنَّکَ غَرِیب  ،أَو عَابِرُ ســَبِیلٍ» «در دنیا مانند

شـدهاند و محبت دنیا جلو چشـمانشان را گرفته است و چشم

شــخص بیگانه یا مســافر زندگی کن» زیرا شــخص مســافر به

بصــیرت هم ندارند که با چشــم بصــیرت به دنیا نظر کنند که

جایی که داخل میشــود .کارش را انجام میدهد .و میرود.

این دنیا مانند باد ،زودگذر اسـت .و رسولخدا (صلی اهلل علیه

شـما هم در دنیا مانند آنها باشـید .در این دنیا آمدهاید تا عمل

وآله وســـلم) ،امت خود را از دو چیز بر حذر داشـــتهاند و

نیکو انجام دهید .و برای آخرت زاد و توشــه بردارید و کوچ

میفرمایند« :إِنَّ أَشـَدَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَیکُم خَصلَتَینِ :اتِّبَاعَ الْهَوَى

کنید.

عبداهلل بن عمر(رضـی اهلل عنهما) فرمود« :إِذَا أَمسَیتَ فَلَا تَنْتَظِرِ

جـل) بندگان خود را بر همان حالی که جان آنها را قبض

الص ـَّبَاحَ ،وَإِذَا أَص ـبَحتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَس ـَاءَ ،وَخُذْ مِنْ ص ـِحَّتِکَ

کرده است ،محشور میگرداند».

«ای انســان هنگامی که شــب کردی ،در انتظار صــبح مباش و

 -4خودکشی

اگر به صـبح رسـیدی در انتظار شب مباش و از وقت سالمتی

هنگامی که به انسـان مصـیبت و بالیی رسـید و در مقابل صبر

برای بیماری خود و از حیات برای بعد از مردن خود توشــه

کرد و از خداوند اجر و پاداش طلب نمود ،خداوند نیز پاداش

بگیر» یعنی عمل صــالح انجام ده و در انجام افعال نیک تأخیر

بسـیاری زیادی نصـیب او میکند .اما اگر در مقابل بیصبری

مکن که اگر بیماری یا مرگ به ســراغت بیاید در آن وقت

کرد و از زندگی به تنگ آمد و خودکشــی را بهترین روش

لِمَرَضِکَ وَمِنْ حَیَاتِکَ لِمَوتِکَ»

استطاعت نداری که عمل نیکو انجام دهی.

خالص از این مشــکالت و مصــائب خود یافت ،بدون هیچ

و رسـول خدا (صـلی اهلل علیه وآله وسـلم) مومنان را نصیحت

شـکی به سـوی معصـیت و غضب الهی روی آورده و غضب

میکند که به ســوی آرزوهای طوالنی نشــتابند و با چشــم

خداوند را برای خود فراهم آورده است و نفسی را به ناحق از

بصـــیرت به دنیا بنگرند زیرا دنیا مانند باد ،زود گذر اســـت

بین برده است.

چنانکه در قصــهٔ حضــرت ســلیمان که مورچهای ایشــان را

حضرت ابوهریره (رضی اهلل عنه) از رسولخدا (صلی اهلل علیه

نصــیحت میکرد از ایشــان ســوال کرد که ای ســلیمان آیا

وآله وســـلم) روایت میکند که فرمود« :الَّذِی یَخْنُقُ نَفْسـ ـَهُ

می دانی چرا خـداونـد باد را در اختیار تو قرار داد؟ فرمود

یَخْنُقُهَا فِی النَّار ،وَالَّذِی یَطْعُنُهَا یَطْعُنُهَا فِی النَّارِ» «هر انسانی که

«خیر»؛ مورچه گفت :بخاطر اینکه دنیا مانند باد اســت ،کســی

خود را در دنیـا خفه کند در آتش دوزخ نیز خود را خفه

که بر دنیا اعتماد کرد مانند آن است که بر باد اعتماد کرده و

خواهد کرد و هر کســی خود را در دنیا نیزه بزند در آخرت

یکی از صــفات باد این اســت که یک بار میوزد و یک بار

نیز خود را نیزه خواهد زد» .یعنی هر شـخصی به هر حالتی که

نمیوزد و سریع میرود.

در دنیا خودکشــی کند در آخرت نیز به همان صــورت در
آتش دوزخ عذاب داده خواهد شد.

 -1حب معصیت و انجام گناه
هنگامی که انسان با گناه مانوس شد و گناه را به کرّات انجام

عبداهلل بن عبدالمحسن الترکی

داد و به درگاه الهی رجوع نکرد .شیطان لعین بر وجود و فکر

ترجمه :عبدالحمید گل مهرآبادی

او غالب میشــود تا اینکه او را از هدف اصــلی که رضــایت
الهی و رســیدن به جنت اســت باز میدارد و حتی در لحظات
آخر حیاتش نیز او را تنها نمیگذارد یعنی به گونهای بر او
مسـتولی میشـود .که هر چه خویشـاوندان و اطرافیانش کلمه
شــهادت را به او تلقین میکنند .گناه و معصــیت بر فکرش
غالب میشــود و اســتطاعت ندارد کلمه شــهادتین را بر زبان
جاری کند و از کارهایی که قبل از مرگ انجام میداده است
صحبت میکند و بدون کلمه شهادتین و با همان حالت فجیع
از دنیا رخت سفر برمیبندد.
در این باره چند قصــه بیان شــده اســت که ذکر آن در اینجا
بیفاید نخواهد بود:
 -0مردی در بازار دالل بود و خرید و فروش میکرد .هنگامی
که مرگش فرا رسـید و در بسـتر مرگ افتاد ،فرزندانش قصد
داشـتند .شهادتین را به او تلقین کنند و به نزدش آمدند .و در
حالی که شـــهادتین را به او تلقین میکردند ،او در جواب
میگفت ( 4 ،5تومان  5 ،5تومان  4 ،5تومان) و اصـال قادر به
 -1شــخص دیگری مرگش فرا رســید .به او گفتند« :کلمه
شهادتین را بر زبان جاری کن»
در جواب اظهـار بینیـازی میکرد و میگفت« :من به این
کلمه نیازی ندارم»
خداوند (عزو جل) بر زبان من و شـما و تمامی مسلمین کلمه
شــهادتین را جاری گرداند .چه بســا مرگ در حالی به ســراغ
انسـان میآید که او مشـغول معصیت و گناه است و اهلل (عزو
جل) بر او غضـــب میکند و روحش در همان حالی که به
خشـم الهی دچار شده از بدن جدا میشود و بر همان حال در
حضــور الهی قرار میگیرد و رســولخدا (صــلی اهلل علیه وآله
وسلم) فرمودهاند« :مَنْ مَاتَ عَلَى شَیءٍ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَیهِ» «اهلل (عزو
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گفتن کلمهٔ شهادتین نشد و بدون کلمه از دنیا رفت.

به سـوی نــور
داستان مسلمان شدن پسر گاندی

سـال 0100بدون آنکه از پدرم یا کس دیگری یک سنت نیز
دریافت دارم ،به عهده گرفته ام...

اسم :لیلی الکری
ملیت :فیلیپینی

بدون آنکه به روی خود آورده یا او را به خاطر چیزی مقصــر

دین سابق :مسیحیت ،کاتولیک

دانســته باشــم .مگر اســالم کســی را پیش از من به بندگی در

تحصیالت :تحصیل در سال سوم رشته ی الهیات

بسم اهلل الرحمن الرحیم

آورده یا مســلمانان راضــی می گردند به اینکه بنده ی انس ـان

شغل سابق :کارآموز تبلیغ مسیحیت

در ابتدای قرن پیش پسـر گاندی به طور رسمی مسلمان شدن

دیگری باشند تا آن که من بنده ی مسلمانان گردم؟! مگر من

خود را اعالم نموده و اســم خود را به عبداهلل هیرالل گاندی

نبودم که ستیز علیه و بت پرستی ئ بت پرستان ئ علیه مهاتما

خانم لیلی الکر می گوید :در کلیســا و در میان راهبان و زنان

تغییر داد .آن موقع که پدرش و همه ی گروه ها و روزنامه

را در معروف ترین روزنامه در ســال  0117در بمبئی در یک

راهبه بزرگ شـدم .انتشـار پیام مسـیحیت در سـراسر جهان را

های هندو او را مورد حمله های بی پایان و تهدید و تندی

ســلســله از مقاالت بلند و طوالنی که ده ها روزنامه و مجله

وظیفه ای بر دوش خود می دیدم .برای همین الزم می دیدم

قرار دادند .به طوریکه این تقابل و فشـار از جانب بت پرستان

ترجمه کرده و نقل نمودند اعالم داشتم؟

که به تحصــیل الهیات بپردازم .اکنون ســه ســال اســت که در

علیه مســلمانان در هند به یک امر همیشــگی و روزمره تبدیل
گردید.

رشــته ی الهیات مشـــغول به تحصــیل می باشــم .من برای
مگر نه آنکه همســری که دوســتش می داشــتم و به خاطرش

کارآموزی به ایتالیا می رفتم ولی چنان بود که هر چه بیش تر

سـوگوار گشــتم در سـال  0108فوت کرد و همه ی فرزندانم

در الهیات تعمق می نمودم در حقیقت شک و تردید من بیش

طی تحقیقاتی که در یکی از منابع داشـــتم ،به متنی از یک

ازدواج کردند با این وجود من تا کنون به تاســی از خرافات

تر می شد.

ســخنرانی ترجمه شــده ی دقیق از هندی به عربی شــدم که

نفرت انگیز بت پرستی از ازدواج دوباره امتناع کرده ام؟

توسـ عبداهلل هیرالل گاندی در کنفرانسـی در شـهر سورت

به طوریکه در یکی از نسخه های کتاب مقدس آمده که خدا

هندوســتان ایراد گردیده بود .در آن کنفرانس عده زیادی از

مگر به پدرم پیشنهاد نشد که خود را در مقابل هزاران روپیه به

یکی اســت ،اما آنچه می آموختیم کامالً فرق می کرد .چرا

بزرگان مســلمان شــرکت داشــتند .وی در این ســخنرانی به

او بفروشـم و پاسـخ دادم که جسمم من مال تو ولی روح من

که اســاس مســیحیت بر باور به تثلیث و ســه گانه پرس ـتی می

اتهاماتی که به وی وارد می شــد پاســخ داده و دین اســالم و

مال خودم اســـت و از پذیرفتن هزاران هزار برابر این ها نیز

باشـد .آیه ی صریحی در کتاب مقدس وجود دارد که با این

آئین هندو را مقایســه کرده و حاضــران را به تامل در محتوای

نخواهم پذیرفت آن را بفروشم؟

باور در تضــاد اســت! بنابراین در قلب من آتش ســرگردانی

دین اســالم تشــویق کرده و در پاســخ به کســانی که ادعا می

شعله ور گشته بود.

کنند دین اسـالم به زور شـمشـیر گسـترش یافته اسـت عبداهلل

به این ترتیب اکنون عذب مانده و دیگر بعد از گذشــتن از

هیرالل گاندی بعد از حمد و سـپاس خداوند متعال و سالم و

پنجاه ســال آرزویی در این دنیا برایم نمانده ،نه مال و نه زنی

آیا عاقالنه اســت که به دینی که بر اســاس آن بزرگ شــده و

صـلوات بر پیامبرش حضـرت محمد صلی اهلل علیه و سلم می

زیبا که منتظر آمدنش باشم ،نه شغل و مقام باالیی که چشم به

آن را دوسـتش داشـته ام شک کنم؟ اما این جا یک اختالف

گوید:

آن داشــته باشــم ،نه بار دیگر از لذت همراه داشــتن فرزندانم

هست ،آن هم یک اختالف آشکار و بزرگ .بنابراین تصمیم

من نه پشــیمان و نه متاســف از پذیرش دین راســتین اســالم

بهره می برم که بقیه ی عمرم را بتوانم با آنان باشــم ،بعد از

گرفتم پرسشی که من آزار می داد را نزد کشیشی که راه های

هســتم ،برخالف آنچه می گویند و شــایع می کنند .خداوند

آنکه من را به خاطر پذیرش اسالم ترک گفته و طرد نمودند.

تبلیغ مسیحیت را به من می آموخت ببرم.

متعال شـاهد اسـت و می داند که من جز لبیک گفتن به ندای

بنابراین آن هدف و مصلحت چه می تواند باشد؟ چه هدفی و

حقیقت و وجدان خویش کاری نکرده ام.

طمعی را ممکن اســـت از مســـلمانان متوقع باشـــم؟ آیا نزد

اما به جای آنکه آتش سرگردانی و شک و تردید در قلب من

مســلمانان چیزی هســت که من را بدان بفریبند بعد از آنکه

خاموش شـود ،و به جای آنکه پاسخی روشن و قانع کننده به

بلکه در برابر گمشــده ی محبوب و حلقه ی مفقوده ای که

اموال آنان را غارت کرده ایم ،پیش آنان چه چیزی می تواند

من بدهد که فکرم را آسوده و آرام سازد ،پاسخ سرد او چنین

گم کرده و در بهترین الگو و حالت در کتاب خداوند متعال

باشد که مرا به طمع انداخته و به طرف خود بکشاند؟

بود" :باید ایمان داشته باشی و نباید به این موضوع فکر کنی".

که باطل از پیش و پس بدان راه ندارد و در ســـیرت پیامبر
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بزرگوار اسالم صلوات خداوند تبارک و تعالی بر او باد یافتم،

سـه چهارم مسـلمانان را فقرا و تهی دستان و نیازمندان تشکیل

همین ،به همین راحتی ،بدون فکر کردن باور داشته باش!؟ آیا

تسلیم شدم.

می دهند ،به راستی بت پرستان و غرض ورزان ظلم بزرگی را

این منطقی اســت که این دین عقل و اندیشــه را کنار گذارد؟

در حق من مرتکب شــده اند همانطور که در حق دین اســالم

این چه جور دینی اســت؟ چطور امکان دارد؟ در این هنگام

آقایان این بســیار دردناک اســت که زبونان من را متهم می

مرتکب شــده و انواع و اقســام مطالب ناروا درباره ی آن بیان

در صــدد مســافرت به ایتالیا بودم .در آن جا هر چه بیش تر به

کنند به اینکه من به خاطر غرض یا هدف خاص و یا رســیدن

داشـته و به زشـت ترین شـکل به تصـویر کشـیده اند و به این

درک و آشــنایی با کتاب مقدس پرداختم ،شــاید که خودم

به نفع یا منصــبی دین حنیف اســالم را پذیرفته ام .بدترین و

دین ظلم بهتانی روا داشـته اند که شایسته ی آن نیست .من به

چیزی از آن اســتخراج نمایم .اما تالش من بیهوده بود و هر

نـاراحـت کننده ترین این اتهامات و دردناک ترین آن ها

خوبی می دانم و یقین دارم که این افراد به ســاز و صــدای

چــه بـیش تر در کتــاب مقــدس تــامــل و تعمق می کردم

اتهامی اسـت که از جانب پدرم مهاتما اعالم گشته است .این

مهاتما گاندی که می رقصند و بر طبل می کوبند...

سرگشتگی من بیش تر می شد ،تا آنکه شک و تردید به طور

اتهام در همان حال از جانب برخی خواص پدرم نیز ایراد شت

پایان

کامل من را دربر گرفت.

که من در بازار اسـالم و در میان واسـطه گران مسلمان قیمت
زیادی داشــته ام و این که معامله ی مذکور به نفع آنان بوده

ترجمه :مسعود

در این زمان برای دســت برداشــتن از فراگیری الهیات عذری

اســت و من در رقص و در پایکوبی از این بخشــش و نرخی

مهتدین

تراشیده و تصمیم گرفتم که بار سفر بسته و راه دور و درازی

هســتم آنان من را به این بردگی و این غالمی خویش تبریک
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در پیش بگیرم تا شــاید پاســخی قانع کننده بیابم .اما به کجا و

می گویند...
شــگفتا و عجبا ای آقایان! آیا من به دلیل و به نیت بهره ای
مسـلمان شـده ام! من مســئولیت مالی خویش و فرزندانم را از

چگونه؟

در کلیسا به بارگاه خداوند دعا کردم
بسم اهلل الرحمن الرحیم

درباره ی کســانی که به برخی کشــورهای دیگر جهت کار و
کسـب روزی مسـافرت می کردند چیزهایی شـنیده و تصمیم

گرفتم همراه آنان شوم .شاید در آن کشورها پاسخ قانع کننده

یک روز قرار بر این بود که مبلغ مسیحی شوم ،العیاذ باهلل ،اما

از نکات جالب توجه دیگر این است که مسجد "السنة" خود

ای پیدا نمایم.

خداوند متعال من را با دین اسالم مورد لطف و عنایت خویش

از موضــوعات جنجال برانگیز و از دشــمنان حزب آزادی به

قرار داد .آری ،به دین جدید خود افتخار می کنم .با آنکه من

شـــمار می رود ،چرا که امام این مســـجد "فواز الجنید" به

اما بنابر آن شــد که به عنوان خدمتکار مشــغول کار شــوم .در

یک خدمتکار بودم ،اکنون مسلمان هستم و حقیقت را بواسطه

مواضــع قاطع در دفاع از اســالم مشــهور اســت و در مســائل

راه حقیقت برایم مهم نبود چه پیش می آید .خداوند متعال

ی همین حرفه شـــناختم .من یقین و اطمینان کافی دارم که

جنجال برانگیزی مانند برابری زن و مرد و نظایر آن با موضــع

اراده کرد که به اردن بروم .آن جا بر همان حالت باقی ماندم.

خداوند متعال در عوض آن بهشــت های برین خویش را عطا

گیریهای صریح خشم مخالفین اسالم را برانگیخته است.

کاری جز خدمت در یکی از منازل پیدا نکردم.

خواهد فرمود .انشاءاهلل تعالی.
پایان

بنابراین به یکی از کلیســـاهای موجود در آن جا رفته و در

آرناود وان دورن شـخصـیتی جنجالی و پرحاشیه به شمار می
رود .وی در سـال  1100پس از متهم شدن به تخلفات مالی و

کلیسا به بارگاه خداوند دعا کردم در حالیکه اسم باری تعالی

ترجمه :مسعود

در حالی که مسـئول بودجه اعضـای حزب آزادی در شورای

جل جالله را نمی دانســتم .برای همین گفتم" :پروردگارا می

مهتدین

شــهر الهه بود ،از حزب آزادی اخراج شــد .حزب آزادی

دانی که چرا به این کشــور آمده ام ،آگاهی از آتش شــک و
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اعالم کرد تخلفـات وی در حدی بوده که امکان حفظ او

تردیـدی کـه در جانم افتاده و هر روز و هر لحظه مرا می
ســوزاند .چه کنم؟ به چه کســی جز تو پناه برم ای پروردگار
من؟! خداوندا اگر چنان می دانی که دین و عقیده ی مسیحیت
بر حق اسـت ،پس سینه ام را به سوی آن گشاده گردان و اگر

وجود نداشـته و تنها راه ممکن اخراج وی بوده است .پس از

مسلمان شدن سیاستمدار هلندی مخارف
اسالم

می دانی که دین دیگری هست که بر حق است پس آن را بر
من آسان گردان و مرا به سوی آن هدایت فرما!

آن ،وان دورن یک بار دیگر به دلیل کشـــف یک اســـلحه
صـــوتی در منزلش تحت تعقیب قانونی قرار گرفت ،و در
آخرین جنجال ،وی به انتشـــار اطالعات ســـری مربوط به
شورای شهر الهه متهم شد.

یک ســیاســتمدار هلندی که عضــو شــورای شــهر الهه و از
اعضــای پیشــین حزب افراطی و راســتگرای آزادی (تحت

این جنجالها و مشــکالت باعث شــده اســت برخی هنوز در

خداوند متعال دعای من را اجابت فرمود ،در حالیکه در کلیسا

ریاســت گرت فیلدرز) اســت ،رســما به اســالم گرویده و در

هدف و علت گرایش وان دورن به اسالم تردید داشته باشند،

بودم.

صـفحه تویتر خود شـهادتین را بر زبان آورد .این خبر جنجال

به طوری که یکی از ســایتهای هلندی ادعا کرده اسـت وان

بســـیاری برپا کرده و در روزنامه های هلندی و بلژیکی و

دورن قبال نیز برای نفوذ به شــبکه های مواد مخدر خود را به

از کلیســا بیرون آمده و به منزلی که آن جا کار می کردم،

ســایتها و شــبکه های اجتماعی به ســرعت در حال انتشــار

عنوان یک تاجر مواد جا زده است ،و ممکن است گرایش او

بازگشـتم .چند روز نگذشـت تا آنکه کتابچه ای را در گوشه

است.

به اسـالم نیز تالشـی برای نفوذ به محافل اسـالم گرایان باشد.

ای از منزل پیدا کردم که عقیده ی توحید در اسالم را توضیح
می داد .آری این همان چیزی بود که دنبالش می گشـــتم.
پاسخ قانع کننده.

به گزارش بخش عربی سایت رادیو بین المللی هلند" ،آرناود

این شائبه وقتی قوت می گیرد که بدانیم حزب آزادی که وان
دورن قبال عضــو آن بوده اســت اســالم را خطری حقیقی و

وان دورن" در پســــت هــای اخیر خود در تویتر از عکس

جدی برای تمام جهان می داند و به دنبال نابودی کامل این

العملهای تند و نفرت آلود برخی مخاطبینش اظهار تاســف

دین است.

خداوند یکی اسـت و شریک ندارد .خداوند متعال دعای من

کرده و نوشـته است« :این همه کامنتهای سرشار از نفرت و

را اجابت کرده و آرزوی من را تحقق بخشیده بود.

حماقت در شــبکه های اجتماعی باعث تاســف اســت .اما از

وان دورن این خبر را در پایگاه اجتماعی توئیتر تحت عنوان

حمایت و عکس العملهای مثبت دیگران نیز ممنونم».

«یک شروع تازه» عنوان کرد و در ادامه نیز شهادتین را در این

وقتی از خواندن کتابچه ی مذکور تمام شــدم به رادیو "اذاعة

پایگاه به زبان عربی به نمایش گذاشت.

القرآن" گوش دادم .به خدا قسم که با وجود آنکه عربی نمی

جالب توجه این است که این نفرت مورد اشاره وان دورن در

دانستم ،احساس آرامش و آسودگی فکری در درونم پدیدار

گذشته ای نزدیک به خود او نسبت داده می شد ،زمانی که به

شد .چیزی که تا آن وقت تجربه نکرده بودم.

عنوان عضـوی از حزب راستگرای آزادی ،دشمنی با اسالم
را تفکر اصـلی و آرم و نشانه حرکت خود قرار داده و در هر

پایان

مهتدین
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بنابراین تصــمیم گرفتم که بیش تر درباره ی اســالم مطالعه

انتخابات و فعالیت سیاسی اعم از داخلی و بین المللی به اسالم

کنم .به لطف خداوند متعال در همان منزل اســالم را پذیرفتم.

حمله می کرد .این مسـئله باعث شـده است برخی در صحت

بنـابراین بعـد از اتمـام مدت خدمتم در آن منزل پربرکت،

این خبر تردید کرده و اســالم آوردن او را شــایعه بدانند ،اما

عربسـتان سـعودی ایسـتگاه بعدی بود که چشمانم را به دیدار

وان دورن خود در گفتگویی در تویتر به صــراحت گرایش

مســجدالحرام و حرم نبوی شــریف ســرمه کشــم و خداوند را

خود به اسـالم را تایید کرده و اعالم کرده است که عالقه ای

شاکرم که صاحب کار بسیار خوبی را نصیب من گردانید که

ندارد در مورد جزئیات این مســئله صــحبت کند ،زیرا آن را

خـانواده ام کـاتولیـک بودنـد امـا مادرم زیاد به آن اعتقاد

من را به دفتر دعوت مهاجران (شــعبه ی ســالمه) برد و آن جا

مربوط به زندگی شـخصی خود می داند ،و برای حفظ حریم

نداشــت ،بنابراین هرگز مرا مســیحی متدین بار نیاورد .من به

به فراگیری تالوت قرآن کریم و زبان عربی و بســیاری درس

خصوصی خود عالقه ای به توضیح بیشتر ندارد.

خدا ایمان داشـتم و انجیل می خواندم و در مدرسـه به داستان

"چه چیز مرا به سوی اسالم سوق داد"

های آن گوش می دادم .اما با این وجود دلم نمی خواســت
از سـوی دیگر سـایت هلندی  joop.nlاعالم کرده است

مانند کاتولیک های متعصـب شـوم می خواسـتم چیز دیگری

با تعداد زیادی از بانوان داعی مخلص فیلیپینی آشــنا شــدم.

که از خالل یک تماس تلفنی کوتاه با وان دورن از اســالم

باشم.

اکنون بعد از مســلمان شــدن و تحصــیل در این آموزشــگاه،

آوردن او اطمینان یافته ،و همچنین پس از تماس با مســئولین

تصـمیم دارم که داعی این دین حق شده و پیام دین اسالم را
در فیلیپین گسترش دهم.

مســجد "الســنة" در شــهر الهه دریافته اســت که وان دورن به

در مدرسـه میان هم سـاالن خود محبوبیت نداشتم و سعی می

این مســجد رفته تا اســالم خود را اعالم کند و به مســئولین

کردم شخصیتی متفاوت از آنها داشته باشم و این باعث شد تا

مسجد اجازه انتشار این خبر را داده است.

سـردرگم شده و از خودم بدم بیاید .گرچه مسائل دینی را در
مـدرســـه بـه مـا می آموختند ولی هیچ گاه حقیقت را یاد
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های فقهی دیگر بپردازم.

ماجرای اسالم آوردن "شزرین مبارک"

نگرفتیم .در عوض آموختیم که اســالم دینی مختص به مردم

اهل هندوســتان اتاقی کرایه نمود .ســپس به مالزی رفت تا از

شـدند .آنها مات و مبهوت مانده بودند و مادرش می دانســت

قاره ی آسیا می باشد و انجیل کتاب آسمانی ما و قرآن کتاب

دیدنی های آن بهره ببرد.

که باالخره دخترش به پاسخ سؤاالت چندین ساله اش رسیده
است.

آنها اسـت .بیشتر از همه به اسالم عالقمند بودم .بنابراین وقتی
ســیزده ســالم بود با یک پســر مســلمان اهل پاکســتان دوسـت

او خبر نداشــت که کشــور مالزی واقعاً یک کشــور مســلمان

شــدم .مادرم بیشــتر به خاطر مســلمان بودنش نگران بود .او

اسـت ،بنابراین وقتی صـدای اذان را شـنید اصـالً معنای آن را

هم اکنون پس گذشت سال ها نورالعین همراه همسر مهربانش

پســری مؤدب و مؤمن بود و به من نشــان داد که اســالم فق

نفهمید اما برایش جذبه ی خاصـی داشت .به هر حال با دیدن

در اسـترالیا به زندگیشان ادامه می دهند و مطالعات وی راجع

برای مردم آسـیا و سـیاه وستان نیست .اسالم دینی است برای

آن همه ریزه کاری های ظریف و کوچک که بر روی در و

به اسالم به پایان رسیده است.

تمام انسان ها ،و به تدریج مسیر زندگیم را تغییر دادم.

دیوار مســاجد می دید به وجد آمده بود .از دوســتش در این

پایان

باره پرسید و دریافت که اینجا کشوری اسالمی است و این ها
خدا را شــکر وقتی که شــانزده ســالم شــد ،شــهادتین را اعالم

هم مســاجد مســلمانان می باشــد" .واقعاً اینجا یک کشــور

ترجمه :مسعود

نمودم و از این بایت بســیار خوشــحال هســتم .دیگر احســاس

مسـلمان اسـت؟ اما چیزی از رعب و وحشتی که از بگچی به

مهتدین

ســردرگمی و افســردگی نمی کنم و از خودم بدم نمی آید.

عنوان یک حقیقت پذیرفته بودم را نمی بینم".
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وقتی مسـلمان شـدم چیز زیادی راجع به اسـالم نمی دانستم و
بعدها مطالب بیشتری فرا گرفتم.

این بود که نورالعین تصـــمیم می گیرد که برای مدتی در
مالزی بماند .وی همراه یکی از دوســتانش که اهل نیوزیلند

اسـالم مسـیر کامل زندگی اسـت .یک روز تازه مسلمانی در

بود در تورهای ســیاحتی شــرکت می کرد و برای تفریح به

یکی از کانال های تلوزیون درباره ی اسالم سخنرانی می کرد

کوهنوردی می رفت .پس از مدتی با یک راهنمای مســلمان

و گفت که اگر مسـلمان شـوید این احساس در شما به وجود

آشنا شد و از دهکده ی مسلمانان دیدن نمود .جالب اینجا بود

می آید که انگار به خانه خود بازگشته اید ،واقعاً با این حرف

که حتی مســن ترین فرد دهکده نیز می توانســت به خوبی

وی موافقم .خوشـــبختانه مادرم از اینکه مســـلمان شـــده ام

انگلیسـی صحبت کند .بنابراین وی این فرصت را پیدا کرد تا

خوشـحال اسـت .ابتدا مخالفت می کرد ولی وقتی به پاکستان

راجع به دین از آنها پرس و جو نماید.

مســافرت کردیم و با خانواده ی دوســت مســلمانم آشــنا شــد
نظرش تغییر کرد .او هنوز مسلمان نشده است ولی امیدوارم به

تمام سؤاالتی را که می پرسید همه مدت ها بدون پاسخ مانده

زودی این کار را انجام دهد.

بودند ،کم کم آموخت که اسـالم چیسـت و مسلمان بودن به

پایان

چه معنایی می باشــد .گرچه گاهی با ادیان مختلفی نیز مواجه
می شــد ،و ســرانجام ســؤاالتش باعث شــد تا دوســت جدید

ترجمه :مسعود

مالزیاییش به وی بگوید که بهتر اســت از کســانی که به نظر

مهتدین

اسـالم صالحیت جواب دادن به سؤاالت شما را دارند کسب
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حقیقت نمایی .اینگونه بود که وی شــروع به دعا نمود و از
پروردگار خواسـت تا حقیقت اینکه آیا اسالم درست است یا

ماجرای اسالم آوردن نورارعین
بسم االه الرحمن الرحیم
بعد از ظهر روز شــنبه وی وارد مســجد شــد .وقتی از دور
دیدمش فکر کردم یکی از خواهران هندی می باشـــد ولی
هنگـامی کـه وارد کالس شـــد فهمیـدم که یکی دیگر از
خواهران اســترالیایی اســت .از اینکه او با ما بود خوشــحال
بودیم .از او پرســیدم که چگونه دین اســالم را پذیرفت؟ وی
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گفت" :خدا به من رحم کرد و هدایتم داد" .داســتان وی از
این قرار است:
نامش نورالعین بود و اهل استرالیا ،از بچگی عالقه ای به رفتن
به کلیسا یا مدرسه دینی نداشت .به نظر می رسید که سؤاالت
بدون پاســخ مانده بودند و عقاید مســیحیت دیگر برای وی
رنگی نداشت .کم کم بزرگ شده و به بانویی تبدیل شد که
از زندگی خانوادگی لذت برده و دانشجوی خوبی بود.
در رشــته ی هنر فارغ التحصــیل شــده و به زودی در بخش
خبرنگاران روزنامه کوینزلند اســتخدام شــد .شــغل روزنامه
نگاری به وی این فرصــت را داد تا به کاوش و ســیاحت در
قاره ی آســیا بپردازد .وی به ســنگاپور ســفر کرد و با دختری

مسیحیت را به وی نشان دهد.
مدت دو ماه او به مطالعه ی دین اســالم پرداخت و فهمید که
تمام ســؤاالتی که ســال ها باعث آزار وی بودند حاال پاســخ
داده شــده اند .در قرآن از پیامبران زیادی یاد شــده اســت که
همیشــه به آنها ایمان داشــت اما توسـ معلم دینی مســیحیش
پوچ و بی معنا جلوه داده شده بود .خداوند پیامبرانش را برای
تمام عالم بشریت فرستاده است.
نور العین زمانی که مطالعه می کرد را دوسـت داشـت به ویژه
کسـانی را که او را وارد این مسیر کردند .پس از چند هفته با
مرد جوانی کـه مهمان بود آشـــنا شـــد .بالفاصـــله از وی
خواستگاری کرد و او نیز پاسخ منفی داد زیرا یادگیری اسالم
برایش مهم تر از ازدواج بود .با وجود اینکه این مرد جوان از
لحاظ دینی در سـطح باالیی قرار داشـت و رفتار وی بی عیب
و نقص بود ولی در این باره وی را تحت فشــار قرار نداد تا
وقتی که کارهایش به پایان برسد.
او دوباره درخواســت ازدواجش را با نورالعین مطرح نمود و
بـاالخره وی با ازدواج با آن مرد جوان موافقت نمود .این
چنین بود که خانواده ی وی در اســترالیا نه تنها از مســلمان
شــدن دخترشــان بلکه ازدواج با مرد مســلمان مالزیایی با خبر

برای کودکان قرار داد  ،این مدرسه بهنگام انقالب سوریه در

در حالی که هشــت ســال از عمرش نگذشــته بود که حمله

سال  0115میالدی به آتش کشیده شد.

تاتاریان به بالد اسالمی شروع شد.

در جستجوی علم و دانش

در سال 111٫م هنگامی که سپاه و لشکر تاتاریان درحالی سپاه

اگر کسـی به زندگانی عالمه ابن قیم بیندیشد متوجه می شود

اسـالم را شکست داده بود به دروازه شهر دمشق رسید  ،شیخ

عالمه ابن قیم جوزیه؛ بزرگمرد اندیشـه و

آنچه در زندگی وی به وضـوح ملموس ومشهود است رغبت

االسـالم ابن تیمیه بزرگان شهر را جمع نمود و پس از مذاکره

اصالح

و عالقه صـادقانه وی در طلب علم و دانش و تالشـهای بسیار

با قازان خان پادشـاه تاتاریان وی را برآن داشت که از دخول

بزرگ در جهت ارائه بحوث و نظریات منطقی و آزاد اندیشی

به شـهر دمشق ابا ورزد وبه همین علت شیخ االسالم ابن تیمیه

بدون وابسـته بودن به شیخی و یا مقید بودن به مذهب خاصی

مرد دمشــق و شــخصــیت اول این شــهر گردید و به تعلیم و

بود .ابن قیم در ســـنین کودکی علم فرائض را از پــدرش

تربیت اهل آن و جمع نمودن و متحد کردن آنها برای مقابله

آموخت واز آنجایی که پدرش قیومیت مدرســـه جوزیه را

با تاتاریان پرداخت و در سال 711ه.ق در نبرد شقحب که در

برعهده داشـت وبا آراء و آثار حنابله آشنا بود همین آگاهیها

ماه رمضـان رخ داد شیخ االسالم ابن تیمیه تحت لوای سلطان

به فرزند کودکش منتقل شــد و در حالی که وی هفت س ـاله

مسـلمین لشـکر اسـالم را پیش برد و شجاعانه جنگید تا اینکه

بود رخت سـفر به دمشق را گشود و در مقابل علمای آن دیار

خداوند نصـرت و پیروزی خویش را بر آنان ارزانی داشت و

زانوی تلمذ نهاد.

تاتاریان مجبور به عقب نشــینی شــدند .این واقعه به عالمه ابن

بــــزرگمــــردان جهان
اســالم

والدت عالمه ابن قیم جوزیه
نام وی شــمس الدین محمد بن ابوبکر بن ایوب بن ســعد بن
حریز زرعی دمشـقی اسـت که به ابن قین جوزیه اشـتهار یافته
اســت و علت مشــهور شــدنش به ابن قیم جوزیه این بود که
پدرش ابوبکر بن ایوب قیم مدرســه جوزیه بود.وی در ســال
110ه.ق یعنی یک ســال بعد از بیرون راندن صــلیبیان از بالد
اسالمی در روستای زرع از توابع حوران که در 55مایلی شهر
دمشق از قسمت جنوب شرقی قرار دارد واقع شده است متولد
شد.
پدرش از علماء و متفکران عصــر خود بود که عالمه ابن کثیر
در مورد وی می گوید :شـیخ صالح و عابد و زاهد ابوبکر بن
ایوب بن ســعد زرعی قیم مدرســه جوزیه مردی صــالح و کم
تکلف بود.وی دالئل نبوت را از رشـــید عامری شـــنیده و
آموخته بود و در یکشــنبه شــب  01ذی الحجة در مدرســه
جوزیه دار فانی را وداع گفت و بعد از نماز ظهر در مســجد
جامع اموی بر وی نماز گذارده شــد و در مقبره باب الصــغیر
مدفون گشــت .در تشــییع جنازه اش جمعیت انبوهی شــرکت
کرده بودند و مردم به هنگام تشـــییع وی را ثنا می گفتند و
دعای خیر می نمودند.
ایشان در علم فرائض تبحر خاصی داشت و عالمه ابن قیم علم
فرائض را در از وی آموخـت.برادرش زین الدین ابوالفرج
عبدالرحمن بن ابوبکر که دو سال بعد از وی در سال111ه.ق
متولد شــد همراه او در مقابل اســاتید وی زانوی تلمذ گشــود
واز شـاگردان وی می توان حافظ ابن رجب را نام برد وی در
یکشــنبه شــب  08ذی الحجة ســال 711ه.ق ذر دمشــق وفات
یافت و در باب الصغیر دفن شد.
توضیحاتی در مورد مدرسه جوزیه
پس از آنکه در مورد والدت و خاندان و سـبب اشتهار محمد
تعریفی داشـته باشـیم از مدرسه جوزیه که قیومیت آن را پدر
وی بر عهده داشت.
مدرسه جوزیه از بزرگترین مدارس حنابله در دمشق وشام بود
که کنســـوب به بانی آن یعنی محی الدین فرزند ســـخنور
مشـــهورامام ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی
قریشـی بکری حنبلی ( صـاحب کتب مشهور تلبیس ابلیس و
صیدالخاطر) است که در سال 151ه.ق وفات یافته است مکان
این مدرسه تا امروز در دمشق معروف است و در قلب بزوریه
که قبال معروف به بازار جو بود قرار دارد.این مدرسـه تا سـال
117ه.ق مبدل به دادگاهی شده بود وبعد از آن قفل گردید تا
اینکه جمعیت خیری دمشــق آنرا گشــود و ســپس مدرســه ای

حقیقتا ســفر برای کســب علم در نزد شــیفتگان دانش امری
محبوب وپســندیده اســت زیرااگرانســان زندگی هر عالم و

 -0متکی شــدن به خداوند و یقین به نصــرت الهی و وجوب

متفکر و اندیشمند را مطالعه نماید با سخنانی پیرامون سفرهای

اتحاد مسلمین که از مقدمات نصرت الهی است.

آن شــخصــیت برای کســب علم و اســتماع حدیث مواجه می
شـود .خصوصا علمای حدیث که عنایت فراوانی برای رخت

 -1اعجاب و متأثر شدن وی از افکار و اندیشه ها و شخصیت

سـفر بربسـتن برای طلب وکسـب علم از عصر صحابه تا زمان

شـیخ االسالم ابن تیمیه .به همین علت در سال 701ه.ق آنگاه

تدوین سـنت و انتشـار آن در قالب صحاح و سنن و معاجم و

که شیخ االسالم ابن تیمیه از قاهره به دمشق باز گشت ابن قیم

غیره تا امروز داشته اند.

به ایشان پیوست و در مقابلش زانوی تلمذ زد و مدت  01سال
مالزم وی بود و از این همراهی و مصــاحبت بســیار بهره مند

عالمه ابن قیم رحمه اهلل یکی دیگر از علمای چیره دستی بود

گردید .محبت استاد در دلش جای گرفت و از افکار و اندیشه

که برای کسـب علم و دانش راهی به جز رخت سفر بر بستن

های وی متأثر شد و چون در آن زمان جوانی رشید و برومند

بسوی دیار علماء درآن زمان یعنی دمشق نداشت .علمایی که

و 10ســاله بود ادراکش رو به کمال نهاده بود تفکرات ش ـیخ

در مورد ایشـان دسـت به قلم شده اند به جزئیات زندگی وی

االسالم ابن تیمیه او را مجذوب خود نمود تا جایی که از هیچ

در کودکی نپرداخته اند و حتی دو تن از شــاگردان معروف

کدام از اقوال وی خارج نمی شد بلکه از آنها دفاع می کرد و

وی به نامهای ابن رجب حنبلی و ابن کثیر دمشقی رحمهما اهلل

برای صحت آنان استدالل می کرد و با معارضین آن به مبارزه

به جزئیات زندگی اســـتاد خود اگاه نبود و اشـــاره ای در

بر می خواست .بسیاری از علما عالمه ابن قیم را مروج و ناشر

کتابهایشان نداشته اند و بیشتر به هویت و شخصیت علمی وی

اندیشه های شیخ االسالم می دانند.

در روزگار پختگی و بلوغ فکری وی پرداخته اند.
مهمترین چیزی که عالمه ابن قیم از شــیخ االســالم ابن تیمیه
ازجمله اسـاتید وی می توان از شیخ االسالم ابن تیمیه ،شهاب

آموخت دعوت به چنگ زدن و متمســک شــدن به قرآن و

نابلســی ،عمادالدین شــیرازی ،فاطمه بنت جوهر ،ابوبکر بن

سنت صحیح رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم و فهم آن به گونه

عبدالدائم  ،قاضی تقی الدین سلیمان وغیره نام برد اما آنچه از

ای که ســلف صــالح آنرا فهمیدند و دوری گزیدن از آنچه با

مجموع نوشته های عالمه ابن قیم و نیز گفتارهای کوتاه و بلند

آن مخالف باشــد و از نو زنده نمودن معالم صــحیح دین و

دیگران در مورد او حاصــل می آید این اســت که دانش و

پاک نمودن آن از شائبه ها و بدعات ،و برحذر داشتن آنها از

اندوخته های علمی وی آنگاه شکوفا شد و تکمیل گردید که

خرافات صــوفیان و منطق یونانی بود  ،اگر کســی کتابهای

در اوج جوانی در ســن  10ســالگی به جمع شــاگردان شــیخ

عالمه ابن قیم را مطالعه نماید تأثیر شگفت انگیز شیخ االسالم

االسالم ابن تیمیه پیوست.

ابن تیمیه بر وی را به درســتی مشــاهده خواهد کرد .محبت
عالمه ابن قیم به اســتادش تنها در کالس درس نبود بلکه وی

آشـنایی عالمه ابن قیم با شـیخ االسالم ابن تیمیه و متأثر شدن

در ســختی و راحتی و در محنت و فرحت همیشــه همراه و

از افکار و اندیشه های وی:

مالزم شــیخ االســالم بود و ســختی ها و مصــائب فراوانی را

عالمه ابن قیم رحمه اهلل در عصــری متولد شــد که فرهنگ و

همراه اسـتادش به جان خرید و در این راه بسـیار شکنجه شد.

تمدن اســالمی شــکوفا شــده بود.ایشــان در اواخر قرن هفتم

برای مثال وی بعلت بعضی از فتاوایش همراه شیخ االسالم ابن

هجری بدنیا آمد  ،زمانی که ســلطان مســلمین در مصــر و

تیمیه در قلعه ای زندانی شــد و تا زمانی که اسـتادش دار فانی

امیرانش در شام بالد اسالمی را از رجس صلیبیان آالیش داده

را وداع گفت و در همان زندان از دنیا رفت ،ایشــان از زندان

بودند و همه بالد اسـالمی به آنها باز گردانیده شده بود لیکن

آزاد نشد.
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بن ابوبکر بن ایوب به ابن قیم جوزیه سخن گفته شد جا دارد

قیم رحمه اهلل دو درس آموخت:

عنایت شیخ االسالم ابن تیمیه به شاگردش عالمه ابن قیم

اســت و پیامبرش آگاه ترین خلق نســبت به او می باشــد ،پس

مسلمین استفاده می کرده و شیوه های مجاز را به آنچه که در

هنگامی که شــیخ االســالم ابن تیمیه رغبت صــادقانه و عالقه

هرگاه نصی از کتاب و یا سنت صحیح مبنی بر اثبات صفتی و

کتاب و سنت آمده منحصر نمیدانستهاند.

وافر شاگردش در راه خدمت به علم و تحصیل آن را مشاهده

یا نفی آن پیدا شــد درســت نیســت کســی به وســیله رأی و یا

نمود سعی کرد بوسیله نصایح و توجیهات متعددش وی را در

قیاس از آن عدول نماید .و ســخن گفتن در مورد صــفات

 -1ابن قیم در حکمت متأثر از اندیشــه های اســتادش شــیخ

این راه و عقیده ثابت قدم و راسخ گرداند .خود عالمه ابن قیم

خداوند فرعی از سخن گفتن در مورد ذات او می باشد.

االسالم ابن تیمیه بود و در افکار و آرای فلسفی به نوشته های

در بسیاری از کتابهایش نصایحی که استادش به وی نموده را
بیان میکند.

اسـتادش که چندین اثر در ابطال یافته ها و گفته های فالســفه
 -1یکی دیگر از عقـاید وی طبق عقیده ی اهل ســـنت و

نوشـته بود نظر داشت .سرچشمه فلسفه به پندار عالمه ابن قیم

جماعت این بود که مسـلمین فاسق ،اصل ایمان در وجودشان

رحمه اهلل به روزگاری می رســد که معارضــه عقل و نقل با

برای مثال در کتاب مدارج السالکین می گوید  :شیخ االسالم

هسـت اما آن ایمانی که بوسـیله آن مستوجب بهشت شوند را

شـبهات ابلیس آغاز شد .ابن قیم که با شبهات ابلیس از طریق

ابن تیمیه به من فرمود  :مشکالت و سختی ها مانند سرما است

ندارند و در جهنم نیز جاودان نخواهند ماند ،بلکه هر کس

نظرات شـهرسـتانی آشـنا شده بود می پنداشت که بسیاری از

که اگر انســان معتقد باشــد که ناچار باید به وی برســد بهنگام

مقدار اندکی از ایمان در وجودش باشــد از آن خارج خواهد

اندیشه های فلسفی و آراء مذاهب از شبهات مذکور برخواسته

رسـیدن آن خشمگین نخواهد شد و مغموم و محزون نخواهد

شد.

است گرچه ابن قیم از میان علمای یونان سقراط را موحد می
دانســت و او را آشــنا به صــفات خداوند و معتقد به معاد می

گشت .و در جای دیگر شیخ االسالم ابن تیمیه شاگردش را به
ترک زیاده روی در مباح تشویق می کند و خطاب به وی می

 -1از دیگر آرای وی مبارزه با تقلید کورکورانه می باشد که

شـناساند و افالطون را که به انکار عبادت بت ها پرداخته و به

فرماید :در چیزهای مباح مراتب عالیه موجود نیســت گرچه

فاعل آن را مذمت می کند و اجتهاد را برای کسی که توانایی

حدوث عالم قائل بوده را تأیید می کند اما از آنجا که عقلیات

ترکش شرطی برای نجات نیست اما انسان مؤمن و خداشناس

آن را دارد واجب می داند .ابن قیم تقلید را به سه دسته تقسیم

یونانی را رد می کند بیشتر نظر به ارسطو دارد  ،به نظر ابن قیم

بسـیاری از چیزهای مباح را رها می کند تا بر صیانت خویش

می کند:

ارسـطو عالم را قدیم دانسته و دیگر فالسفه را فریفته است .او

باقی بماند خصوصا اگر مباح بین حالل و حرام معلق باشد.

الف :روی گردانی از آنچه که خداوند نازل نموده و التفات

بیشـتر فیلسـوفانی را که به سـخنان ارسطو اعتنا کرده و وی را

نکردن به آن و اصرار نمودن به تقلید از نیاکان و گذشتگان.

معلم اول خوانده و منطقش را میزان استدالل عقلی دانسته اند
از جمله ی مالحده می خواند.

مکانت علمی عالمه ابن قیم رحمه اهلل
برای بیان مکانت علمی ابن قیّم همین بســنده می کند که وی

ب :تقلید از کســی که انســان در مورد صــالحیت وی متردّد

 01سـال مالزم شــیخ االسـالم ابن تیمیه بوده و از محضـر وی

است.

کسـب فیض نموده اسـت .ابن قیّم جسـتجوگری چیره دسـت

فتاوایی که به سبب آن عالمه ابن قیم رحمه اهلل روانه ی زندان
شد.

بود که از هر علم و فرهنگ بهره ای وافر داشــت و کتابهای

ج :تقلید بعد از آشکار شدن حجت و دلیل خالف قول مرجع

عالمه ابن قیم رحمه اهلل به سبب بعضی از فتاوایش بارها روانه

فراوانی را جمع آوری کرده بود تا جایی که فرزندانش پس

تقلید و یا امام مذهب.

زندان شـد و مانند استادش مورد آزمایش قرار گرفت ،که ما

از وفات وی تا ســالها آنها را میفروختند( .عالوه بر کتابهایی
که برای خود برگزیده بودند).

به بعضی از این فتاوا اشاره خواهیم کرد:
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 -4وی معتقد بود که عقل قادر بر ادراک خوبی و بدی می

 -0مسئله ی عدم وقوع سه طالق با یک لفظ:

باشد چون خداوند فطرت انسان را بر صدق و عدل و عفت و

شــیخ االســالم ابن تیمیه رحمه اهلل بر این عقیده بود که گفتن

حقیقتاً ابن قیّم رحمه اهلل دائره المعارفی زنده از علوم عصرش

احسـان و شـکر نعمت و بد پنداشتن رذائل بنا نهاده است ،اما

سه طالق با یک لفظ تنها یک طالق را واقع می کند و زمانی

بود که در فقه و اصـــول و ســـیرت و تاریخ دارای تالیفاتی

ثواب و عقاب دو امر شرعی می باشند که متوقف به امر شارع

که ابن قیم متصـدی امور اسـتفتاء شد بر این گفته ی استادش

گرانســنگ و ارزشــمند اســت و تنها کســی میتواند به مکانت

هســتند و انســان از طریق عقل نمی تواند آنها را درک کند.

مهر صحت نهاد و این امر موجب ایجاد وحشت و استنکار در

علمی وی واقف شــود که در دریای علومش که در اوراق

ایشــان می گویند :تناقضــی بین این وجود ندارد که افعال در

مردم شد .خصوصا کسانی که اطالعات فراوانی در مورد علم

مسـتور اسـت شـنا کند و به معانی آن بیندیشد ،آنگاه فراروی

ذات خود خوب یا بد هســـتند همانطور که دارای منفعت و

تاریخ و فقه و علم خالف و اختالفات نداشتند .شاگردش ابن

خویش کتابخانه ای مملو از معانی و معلومات خواهد یافت.

مضــرت نیز می باشــند و لیکن ثواب و عقابی بر افعال مترتب

کثیر در این مورد می گوید :ابن قیم زمانی که متصــدی امور

علی رغم اینکه ابن قیّم در فقه و اصــول و تفســیر و اصــول

نمی شــود مگر با امر و نهی شــارع ،و قبل از ورود امر و نهی

فتوا شــد بر رأی اســتادش ابن تیمیه در مورد عدم وقوع ســه

حدیث متبحر بود ،ذوق شاعرانه ی عجیبی نیز داشت در لغت

عمل قبیح با وجود قبح ذاتیش فاعلش را مســـتوجب عقاب

طالق با یک لفظ مهر صحت نهاد و به همین خاطر بین وی و

و نحو ســر آمد زمانه بود .تا جایی که علما برای پیدا کردن

نمی کند اگر چه در نهایت قباحت هم باشد .زیرا خداوند تنها

قاضــی القضــاه تقی الدین ســبکی مشــاجره و منازعه ای بس

ریشه ی لغات و حل مسائل نحوی به وی مراجعه می نمودند.

بعد از ارسال پیامبران انسان را مواخذه می کند.

طوالنی رخ داد.

آراء عقیدتی و فقهی عالمه ابن قیم رحمه اهلل:

 -5همچنین وی قائل به تغییر فتاوی و احکام و شــیوه های

 -1فتوا دادن در مورد مسابقه بدون محلل:

در حقیقت بیان کردن آراء ابن قیم در مورد مسائل عقیدتی و

اداری امور در زمـان های مختلف بود .از دیدگاه ابن قیم

ابن قیم در مورد این فتوایش کتـابی مســـتقـل به نام "بیان

فقهی به صورت تفصیل کتاب های قطور را در بر می گیرد و

سـیاست های جزئی که حکام باید به کار گیرند با مرور زمان

االستدالل علی بطالن اشتراط محلل السباق و النضال" به رشته

اگر کسی به کتاب های وی رجوع کند با آراء و افکار وی به

فرق می کند و اشـتباه عده ای این است که این گونه تدبیرها

تحریر در آورد و به همین علت بین وی و تقی الدین منازعه

خوبی آشنا خواهد شد که ما بر سبیل مثال به شش نکته اشاره

را که رسـول خدا و صحابه در عصر خودشان به کار برده اند

ای رخ داد که بعدها ابن قیم رحمه اهلل از این فتوایش برگشت.

خواهیم کرد.

شــرائع ابدی و عمومی تلقی می کنند و تخلف از آن را روا
نمی دارند .لذا باید در مورد هر تدبیری که از گذشــتگان و

 -1مبارزه با خرافات

پیشــینیان رســیده به دقت نگریســت که آیا َآن تدبیر دائمی و

در عصــری که عالمه ابن قیم در آن می زیســت بســیاری از

همگانی اسـت یا تابع مصالح وقت و مقید به آن زمان و مکان

مردم بدعات و خرافات در قلوبشان ریشه دوانیده بود ،لذا ابن

عقیده ی ابن قیم رحمه اهلل در مورد صــفات خداوند ،ایمان

بوده اســـت .ابن قیم کتاب "الطرق الحکمیة فی الســـیاسـ ـة

قیم بر آن شد که برای از ریشه بر کندن این خرافات به تالش

آوردن به آنچه که خداوند خودش را به آن متصــف نموده و

الشــرعیة" را نوشــت تا با ارائه شــواهد زیادی نشــان دهد که

و مبـارزه بپردازد و بـه مردم فهماند که این اعمال مخالف

رسولش وی را توصیف کرده و پذیرفتن آن بدون تحریف و

چگونه پیشینیان از تدبیرهای عقلی برای احقاق حقوق مردم و

صـراط مســتقیمی اســت که خداوند فرا روی انسـان قرار داده

تمثیل می باشــد ،زیرا خداوند از همه کس به خود آگاه تر

در مقام قضاوت و اداره ی امور جامعه و تأمین مصالح عمومی

 -0عقیده ی وی در مورد صفات خداوند:

اســت ،و این فتاوا از مهمترین فتاوایی بودند که موجب روانه

 -0قرائت قرآن با تدبر و فهم معانی و مفاهیم آن ،و آنچه از

اگر اندکی به این ده سبب بیندیشیم در می یابیم که تنها کسی

ی زندان شدن عالمه ابن قیم شد.

ما می خواهد .مانند کتابی که انســان حفظ می کند و آن را

می تواند این ســخنان را بر زبان جاری ســازد که خود طعم

شرح می دهد تا مفهوم و مراد آن را به دیگران برساند.

محبت را چشـــیده و با به کار بســـتن این اســـباب ،منزلت
محبوبیت را نیز بدست آورده باشد.

اخالق و زهد و تقوای عالمه ابن قیم رحمه اهلل:
خانواده ی ابن قیم دارای عظمت شأنی خاص و نمونه ای بارز

 -1تقرب و نزدیک شدن به خداوند بوسیله نوافل بعد از انجام

در مکارم اخالق بودند ،ابن قیم همه ی این خوبیها را مشاهده

فرائض .زیرا نوافل ســبب رسـیدن انســان به درجهی محبوبیت

شــاگرد رشــید ابن قیم یعنی ابن کثیر در مورد اســتادش می

می نمود و با گوش هایش می شنید و همین دیدنیها و شنیدنیها

می شـود .همانطوری که رســول اهلل صــلی اهلل علیه و سـلم در

فرماید :وی دارای قرائت و همچنین اخالقی نیکو و پســندیده

بود که اخالقی لطیف و نیکو و باطنی پاک و همتی عالی و

حدیث قدسی از خداوند نقل می کند که« :مازال العبد یتقرب

بود ،نســبت به هیچ کس حســد نمی ورزید و هیچ کس را

گامهایی ثابت و تفکراتی دور اندیشــانه و موضــع گیریهایی

الی بالنوافل حتی أحببته» یعنی :بنده ی من بوسـیله استمرار در

اذیـت نمی نمود ،عیب جویی نمی کرد ،من نزدیکترین و

جالب به وی آموخته بود.

نوافـل خودش را به من نزدیک می کند تا اینکه من او را

محبوبترین مردم نزد وی بودم ،هیچ کس را در این زمان عابد

دوست می دارم...

تر از وی نمی شــناســم ،روش او در نماز خواندن اینگونه بود
که آنرا خصوصا رکوع و سجودش را بسیار طوالنی می کرد

ابن قیم عابدی بود که شــور و عبادت وجودش را فرا گرفته
بود ،شب هنگام زمانی که آرزوی وصال یار و دیدار معشوق

 -1به صورت مداوم یاد کردن وی در هر حال به وسیله قلب،

تا جایی که بسیاری از اصحابش وی را مالمت و سرزنش می

(خداوند) فرا می رســید از فرط خوشــحالی ســر از پا نمی

زبان ،عمل و حال و بهره ی هر انســانی از محبوبیتش در نزد

کردند اما از هیچ کدام از آنها رویگردان نمی شــد و با آنها

شــناخت و با حالتی بیانگر از نهایت خشــوع در مقابل وی می

خداوند به اندازه ی ذکری است که می کند.

نزاع نمی کرد و روی هم رفته و در مجموع در امور زندگی
و احوالش کم نظیر بود و خوبی و اخالق نیکش بر همه چیز

ایستاد و نماز می خواند .قلب ابن قیم آکنده از محبت خداوند
و حالتی از انابت به سـوی او بود ،نور تواضع و افتقار به سوی

 -4ایثار نمودن مطامع و محبوبیات نفس در مقابل چیزهایی

غالب و فائق بود ،همچنین از چکیده ی این اخالق نیکو و

خداوند از سیمایش نمایان بود ،چندین بار حج نمود و مدتی

که خداوند آنها را دوست دارد .و عمل نمودن به فرامین الهی

صــفای قلبش می بینیم که چگونه آداب برخورد و تعامل با

طوالنی را در مکه ماند؛ اهل مکه فراوانی و کثرت عبادت و

گرچه سخت و دشوار باشد.

بندگان خداوند و اصـــالح و معالجه ی رفتار آنها با نیکی

طواف وی را حکایت می کنند که باعث تعجب و دهشــت
انسان می شود.

فراوان و شفافیت نفس را بیان می کند
 -5اندیشـیدن و تفکر در اسـماء و صـفات خداوند و شناخت
وی از طریق قلب و گشتن در بوستان معرفتش و بنیانهای آن،

وی در کتاب مدارج السـالکین می گوید :کسـی که نسبت به

شــاگردش ابن رجب در مورد وی می گوید :ابن قیم عابدی

زیرا کســی که خداوند را با اســماء و صــفات و افعال وی می

تو بدی نمود ســپس به نزدت آمد و معذرت خواهی کرد در

شـب زنده دار بود که نمازهایی به منتهای اطالت می خواند و

شناسد او را به شدت دوست می دارد ،و به همین علت معطله

این هنگام تواضع انسانی ایجاب می کند که عذر خواهی وی

شـیفته ی ذکر خداوند شده و به آن انس گرفته بود .محبت و

و فرعونیه و جهمیه راهزنانی بودند که در مقابل قلب انسـان و

را بپذیری چه بر حق باشــد و چه بر باطل و باطنش را باید به

انابت و اسـتغفار و اظهار افتقار به درگاه خداوند و خود را سر

رسیدن آن به محبوب فاصله ایجاد کردند.

خدا واگذار کرد ،همانگونه که پیامبر صــلی اهلل علیه و ســلم
منافقینی را که از شرکت در جهاد ابا ورزیده بودند و سپس به

شــکســته دیدن در مقابلش و دوری گزیدن از موانع عبودیت
وی ،از چیزهایی بود که در قلب ابن قیم جای گرفته بود ،هیچ

 -1نگریسـتن به نیکی ها و احسان ها و نشانه ها و نعمت ها ی

نزد وی آمدند و عذر خواهی کردند عذر آنها را پذیرفت و

کس را همانند وی ندیدم و شــگرف اندیش تر از او را هرگز

ظاهری و باطنی خداوند ،زیرا انســان را به ســوی محبت وی

آنها را بخشید و درون و باطن آنها را به خداوند واگذار کرد.

مشاهده ننمودم .عالمه ابن حجر عسقالنی می گوید :هنگامی

راهنمایی می کند.
شاگردان ابن قیم:

که عالمه ابن قیم نماز صــبح را می خواند در همان مکان می
ماند و به ذکر و یاد خدا مشــغول می شــد تا اینکه موقع نماز

 -7از شـگفت انگیزترین اسباب محبت خداوند ،انکسار قلب

مجلس ابن قیم مملو از شــاگردانی بود که هر کدام با شــوقی

ظهر فرا می رســید و می گفت :این صــبحانه ی من اســت که

و سرشگستگی و اظهار افتقار در مقابل وی میباشد.

وافر به نیت خدمت به علم در مقابل اســتادی که مناره ای از
علم بود زانوی تلمذ زده بودند و هر کدام به مانند گلی در

اگر آن را انجام ندهم نیرو و قوای بدنم سـاق می شود و می
فرمود :انســان بوســیله صــبر و فقر به درجه ی امامت در دین

 -8خلوت با خداوند به هنگام نزول رحمتهای الهی و مناجات

بوستان علم و دانش محسوب می شدند که ما بیو گرافی چند

دســت می یابد و کســی که می خواهد راه خدایی را بپیماید

با وی و تالوت سـخنانش و ایستادن فرارویش با حضور قلب

تن از مشــهورترین آنها را به صــورت مختصــر ذکر خواهیم

باید دارای همتی عالی باشد که باعث رشد و ترقی اش شود،

و آراســته شــدن به آداب عبودیت به هنگام قرار گرفتن در

کرد.

و همچنین باید دارای علمی باشـــد که او را به راه راســـت

مقابلش و انتها دادن به آن با اســتغفار و اظهار عجز در عبادت

هدایت کند.

وی.

اگر کسی کتاب مدارج السالکین وی را مطالعه کند به وضوح

 -1همنشــینی با محبین و دوســتداران خداوند و صــادقین و

فانی را وداع گفت و در سال ( 711ه ـ ق) هنگامی که  5ساله

در می یابد که ابن قیم رحمه اهلل دارای قلبی آباد با یقین به

چیدن ثمرهای شـیرین و نیکوی کالمشان همانگونه که انسان

بود رخت سـفر به سوی دمشق را بست و در مقابل بسیاری از

خـداوند و اظهار افتقار به درگاه عبودیتش و درماندگی و

میوه را از درخت می گزیند.

علمای آنجا من جمله شـیخ االسالم ابن تیمیه و عالمه ابن قیم

 -0ابو الفداء عماد الدین بن کثیر دمشقی که در سال ( 710ه ـ

و شیخ جمال الدین یوسف المزی رحمهم اهلل زانوی تلمذ زد

انابت به آستان وی بود .محبت خداوند چنان در تپانچه قلبش
جای گرفته بود که به هنگام عبادت کســی غیر از او را نمی

 -01دوری گزیدن از هر چیزی که باعث جدایی قلب انســان

و با دختر شیخ جمال الدین المزی نویسنده ی کتاب "تهذیب

شـناخت ،وی دارای محبتی راستین بود نه محبتی که صوفیان

و خداوند می شـود .و در پایان ابن قیم می گوید :دوستداران

الکمال" ازدواج کرد.

غالی از خود تظاهر می کنند .قلب ابن قیم در خفا و آشکار به

خداوند به وســـیله ی این ده چیز به درجه و منزلت محبت

خـداونـد تعلق گرفتـه بود و عبـادت برای وی مانند دوا و

دسـت یافتند و بر محبوبشـان وارد شدند اما مالک تمامی این

وی از اندیشــه ها و تفکرات شــیخ االســالم ابن تیمیه و عالمه

مرحمی بود که بر زخم هایش می نهاد تا بر آنها التیامی باشد.

موارد دو چیز است:

ابن قیم رحمهما اهلل متأثر گشــت و در این راه شــکنجه های

ایشـان در کتاب مدارج السـالکین اسباب بسیار جالبی را برای
محبت خداوند ذکر می کند که ما به آنها اشاره خواهیم کرد.

فراوانی را متحمل شد و از نزدیکترین شاگردان عالمه ابن قیم
 -0آمادگی انسان برای نیل به این درجه

به وی و همیشه همراه و مالزم او بود و لحظه ای رهایش نمی
کرد تا جایی که خودش می گوید« :کنت أصحب الناس له و
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ق) در بصره متولد شد و در حالیکه چهار ساله بود پدرش دار

أحـب النـاس الیه» من از همگان بیشـــتر همراه وی بودم و

که از بین آنها می توان به کتابهای :الذیل علی طبقات الحنابله

مشــاهیر اســالم مانند حافظ ابن رجب حنبلی و محدث چیره

محبوبترین مردم در نزد او به شــمار می آمدم ،عالمه ابن کثیر

 ،شــرح جامع الترمذی ،جامع العلوم والحکم ،فضــائل الشــام،

دست ذهبی و عالمه ی مفسر و فقیه و محدث حافظ ابن کثیر

به مانند اســتادش ابن قیم از هر علم و فنی بهره ای وافر برده

لطائف المعارف ،أهوال القبور ،التوحید .و غیره اشاره کرد .و

از وی کسب فیض نمودند.

بود ،طوری که در زمینه های مختلف دارای تألیفاتی ارزشمند

همچنین وی کتابی را در مورد زندگانی اســتادش عالمه ابن

اســـت که از مهمترین آنها می توان به کتاب های البدایه و

قیم جوزیه نوشــته که حاوی نکاتی بســیار ارزشــمند اس ـت و

 -1متصدی شدن امور افتاء:

النهایه در تاریخ و السیره النبویه در سیرت پیامبر صلی اهلل علیه

نوشــتن این کتاب خود بیانگر محبت فراوان وی به اس ـتادش

گرچه عالمه ابن قیم در عصری می زیست که علوم و معارف

و ســلم و جامع المســانید و الســنن در حدیث و تفســیرالقرآن

می باشد.

اسـالمی متجلی شـده بود اما وی از اختالفات مذهبی و شــعله
ور شدن آتش عصبیت و مذهب گرایی اندوهگین بود و رنج

العظیم در علم تفسیر اشاره کرد.
 -5ابن عبدالهادی :محمد شمس الدین ابوعبداهلل بن احمد بن

می برد ،وی خود را از این قیود رهـانیـده بود و به هنگام

عالمه ابن حجر عسـقالنی در مورد وی می گوید :ابن کثیر به

عبدالهادی بن قدامه مقدسـی حنبلی ،حافظ ومنتقد مشهور که

پیوسـتن به شـیخ االسـالم ابن تیمیه آزاد اندیشی را از وی یاد

تحقیق در مورد متون و رجال حدیث پرداخت ،وی دارای

ابن رجب می گوید :ایشان دارای بیش از هفتاد تصنیف است

گرفت .ابن قیم مجتهدی بود که در راه حق و برای ریشه کن

حافظه ای بســیار قوی و چهره ای بشــاش و خوشــرو بود،

که بعضی از آنها از صد جلد نیز تجاوز می کنند .وی در سال

سـاختن باطل فتوا می داد و تمامی فتاوایش برای نشــر و تأیید

مصنفات وی در زمان حیاتش دست به دست می گشت و بعد

(744ه.ق) دار فانی را وداع گفت .ابن رجب در کتابی که

سـنت و برخورد با مردم بوسیله مذهبی صحیح الروایه و مورد

از وی مردم از کتابهایش بهره مند شدند ،وی در سن هفتاد و

پیرامون زندگینامه ی اســـتادش ابن قیم به رشـــته تحریر در

تأیید شـریعت اصـیل اسـالمی یعنی قرآن و سـنت و پیروی از

چهار سالگی بینایی اش را از دست داد و در همان سال وفات

آورده است چنین می گوید :بزرگانی همچون ابن عبدالهادی

ســلف صــالح بود .ابن قیم به دور از هر انگیزه ی دنیوی و یا

نمود.

ابن قیم را بزرگ می داشــتند و در مقابلش زانوی تلمذ می

رســیدن به جا و مقام بلکه فق و فق برای رضــای خدا فتوا

زدند ،در واقع عالمه ابن رجب این را فضــلی برای ابن قیم

می داد و جانش را در این راه وقف نموده بود .بارها و بارها

 -1فرزندش عالم نحوی و فقیه متقن برهان الدین ابراهیم بن

برمی شـــمارد که اشـــخاصـــی چون ابن عبدالهادی از زمره

بوســیله فتاوایش روانه زندان شــد ،شــاگردش امام ذهبی می

شمس الدین بن قیم الجوزیه که در سال ( 701ه ــــ ق) متولد

شاگردان وی محسوب می شدند.

گوید :ابن قیم از بزرگترین یاران ابن تیمیه بود که فتوا می داد
و تدریس و مناظره می کرد و کتاب های فراوانی را تصــنیف

شد و در سال ( 717ه ـ ق) وفات نمود.
عالمه ابن قیم رحمه اهلل دارای شاگردان بسیار دیگری بود که
وی بســـیاری از علوم را از محضـــر والدش و دیگر علماء

از جمله آنها می توان عالمه ذهبی نویسنده ی کتابهای معجم

کرد تا دیگران را از دریای علومش بهره مند سازد.

آموخت و پس از وفات پدرش مقام فتوا و تدریس در صدریه

المختص  ،الکبائر ،سیرأعالم النبالء وتاریخ اإلسالم را نام برد.

 -4تألیف:

را بر عهده گرفت .و در حســـن اخالق معروف و بر طریق

عالمه شــهاب الدین نابلســی نویســنده کتاب مختصــر طبقات

ابن قیم رحمه اهلل دارای تألیفاتی فراوان است که تعداد آنها از

پدرش بود و در نحو تبحر خاصی داشت و شرحی بر الفیه ی

حـنــابلــه و مـحـمــد بن محمــد الغزی ومحمــد بن یعقوب

شـصت تألیف تجاوز می کند که ما در مورد معروفترین آنها

ابن مالک به اســم ارشــاد الســالک الی حل الفیه ابن مالک

فیروزآبادی نویسـنده ی کتاب قاموس المحی وعالمه محمد

توضیحاتی را خواهیم داد و بعضی را فق نام خواهیم برد.

نوشت .ابراهیم شخصی ثروتمند بود که بعد از خودش مال و

بن محمد المقرئ تلمسانی و غیره را نام برد.
 -0زاد المعاد فی هدی خیر العباد:

ثروت فراوانی نزدیک به صــد هزار درهم بر جای گذاشــت.
ابن حجر می گوید :بین ابراهیم فرزند عالمه ابن قیم و ابن

کارها و فعالیتهای عالمه ابن قیم جوزیه رحمه اهلل

زاد المعاد فی هدی خیر العباد کتابی اســت که عالمه ابن قیم

کثیر مشـــاجره ای پیش آمد ،ابن کثیر گفت :تو مرا بد می

ارتباط حیات عملی ابن قیم با حیات عملی وی مانند ارتباط

رحمه اهلل آن را در مورد سـیرت پیامبر صـلی اهلل علیه وسلم و

پنداری زیرا من اشــعری هســتم ،ابراهیم خطاب به وی گفت:

روح با هیکل و بدن بود و اعمال وی هیچ گاه خارج از محی

اخالق و ارشـــادهای وی نوشـــت ،او در ابتدای این کتاب

اگر فرق سـر تا پای تو را (شـعر) یعنی مو فرا گیرد کسی باور

علم و خدمت به آن نبود و آن را بوســیله تعلیم و قرائت و

موضــوع بعثت محمدی به مراتب و انواع وحی را به گونه ای

نمی کند که تو اشــعری باشــی ،آن هم در حالی که ابن تیمیه

تدریس و تألیف مســتدام ســاخته بود و می توانیم کارها و

ذکر می کند که دربقیه کتب سیرت مشاهده نمی شود ،سپس

اســتاد تو بوده اســت .همچنین وی دارای رســاله ای بســیار

فعالیت های وی را از خالل کتبی که در مورد زندگی وی

به گونه ای ماهرانه به بیان طرز عبادت پیامبر صــلی اهلل علیه و

ارزشمند به اسم اختیارات شیخ االسالم ابن تیمیه می باشد.

نوشته شده به چهار دسته تقسیم کرد.

ســلم و هیئات نمازش و ســنت ها و آداب و عادات وی می

 -1فرزندش شــرف الدین و جمال الدین عبداهلل بن شــمس

 -0امامت در مدرسه جوزیه

اســرار و فوائد آن به گونه ای بحث می کند که انســان را به

الدین محمد بن قیم الجوزیه که در سال ( 711ه ــــ ق) متولد

 -1تدریس در مدرسه صدریه و جاهای دیگر

شــگفتی وا می دارد و در مورد مغازی و غزوات پیامبر صــلی

شد و در سال ( 751ه ـ ق) وفات یافت.

 -1متصدی شدن امور استفتاء

اهلل علیه و ســلم و طب نبوی مباحث بســیار جذاب و خواندنی

 -4تألیف

دارد ،حقیقتا هر کس این کتاب را مطالعه نماید مدهوش و

پردازد و همچنین در مورد حکمت عبادت و ارکان احکام و
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متعجب خواهد شـد زیرا مباحث مفصل و دقیقی که در مورد

وی دارای ذکاوت و هوش و حافظه ی بســـیار عجیب بود.
سوره اعراف را در دو روز حفظ نمود وختم قرآن در نماز را

که ما در مورد هر کدام به جهت مختصـــر توضـــیحاتی را

ســـنت و اســـانید و رجال و دقائق ســـیرت نبوی و تاریخ و

از سـن  1سـالگی شـروع کرد ،وهمچنین وی منصب تدریس

خواهیم داد.

احکامی که در این کتاب موجود اسـت تنها در کتابخانه های
مجهز و بزرگی قابل جمع آوری اســت حال اینکه عالمه ابن

در مدرســه صــدریه را بر عهده داشــت وآنانی که در مورد
زندگانی ایشان دست به قلم شده اند در توصیف علم وصالح

 -0امامت در مدرسه جوزیه:

قیم آن را در سفر نوشتند ،در حالی که هیچ مرجع و مصدری

و ذکاوت وی و غیرتش در مقابل صفات خداوند از جمالتی

شــاگردش ابن کثیر در مورد وی می گوید :او امام مدرســه

را در اختیار نداشتند اما اطالع وی به احوال و سیرت و مغازی

بسیار زیبا و شیوا استفاده می کنند.

جوزیه و فرزند قیم آن بود( .در مورد مدرســـه جوزیه قبال

و ارشــادات نبوی صــلی اهلل علیه وســلم به اندازه ای بود که

سخن گفته شد)

بســیاری از احادیث قولی و فعلی متعلق به پیامبر که در این
کتاب گنجانیده شــده اســت در صــحاح و ســنن و مســانید و

 -4ابن رجـب حنبلی :عبـدالرحمن زین الدین ابوالفرج بن
احمد ملقب به ابن رجب حنبلی متوفی سال ( 715ه.ق) که از

 -1تدریس:

معروفترین شـــاگردان عالمه ابن قیم جوزیه محســـوب می

تدریس نمودن ابن قیم بیانگر وســـعت علم و تفوق و بلوغ

شـود.و دارای تألیفاتی بسـیار ارزشـمند و گرانسنگ می باشد

فکری وی می باشــد که بســیاری از بزرگان و علما ،حفاظ و

معاجم و کتب سیرت موجود است.

ســپس عالمه ابن قیم به بررســی حکمتهای پوشــیده ماندن

اهمیت این کتاب تا جایی اســت که عالمه ابو الحســن ندوی
رحمه اهلل آن را بعد از کتاب إحیاء علوم دین غزالی بزرگترین

البته خود این کتاب عالمه ابن قیم رحمه اهلل اعالم الموقعین

زمان قیامت بر انســانها از جانب خداوند میپردازد و در 14

کتابی می داند که بین کتاب و ســنت الفت بخشــیده و در

نام ننهاده ،بلکه این بخاطر مضـمونش به این اسـم اشتهار یافته

مورد حکمت آن را بیان میکند.

بســیاری موارد حتی از احیای علوم الدین غزالی نیز پیشــی

است و منظور از موقعین (و یا امضاء کنندگان حکم خداوند)

گرفته اســت مانند اینکه ابن قیم می خواســت این کتاب را به

فقهاء و مفتیان می باشــند که عالمه ابن قیم رحمه اهلل در این

وی در جزء دومِ کتـاب خود ،ابتدا به بیان نیاز انســـانها به

رشته تحریر در آورد تا جایگزین کتابخانه های بزرگ علمی

کتاب معالم شـرعی را برای فتوا و مفتی و مسـتفتی و خطرات

شـریعت میپردازد و آن را ضروریترین نیاز انسانها میداند

شــود .او در این کتاب مقام مرشــد و مربی ،فقیه و محدث را

و اهمیت این مقام را بیان می کند و مفتیان را از فتوا دادن

و از دیدگاه وی شریعت ،از پزشکی ضروریتر است زیرا در

ایفا می کند .و هر کسی ذوق حدیث در وجودش رخنه کرده

بدون علم برحذر می دارد و آنها را به تفکر در مقام رفیع افتاء

هر جامعه ای بیماران اقلیت هستند و اکثر آنها در حال سالمتی

باشد و حریص بر پیروی نمودن سنت و آداب نبوی باشد این

و قضاوت وامیدارد.

زندگی میکنند و این اقلیتها هســـتند که نیاز به طبیب و
پزشک دارند.

کتاب را بر دیدگانش می نهد ،برای مثال عالم معروف هند
شــیخ عبداهلل غزنوی بســیار مجذوب این کتاب گشــته بود ،تا

 -4الطرق الحکمیة فی سیاسه الشرعیة:

جایی که همیشه دعاء می کرد ای أرحم الراحمین و جود این

این کتاب در اصل جوابی است برای بعضی از دوستان عالمه

سـپس ایشـان به تبیین اتفاق شرایع در اصول میپردازد و پس

کتاب را برای من آســان گردان ،و آن را بهترین زاد و توشــه

ابن قیم رحمه اهلل که از وی ســوال کرده بودند که آیا برای

از بیان این مسـائل به شـبهات فالسفه در مورد کماالت نفسی

برای معاد و آخرتم قرار ده.

شـخص قاضی درست است که بوسیله ی تیز هوشی اش و یا

پاسخ میگوید و پس از آن به ابطال تفکرات منجّمین و ستاره

با قرائنی که گمان می کند که حق بر آن نهفته شـود قضاوت

شـناسـان می پردازد.روی هم رفته هر شخصی با مطالعهی این

کند و در قضاوت تنها به نشانه ها و عالئم بسنده کند؟

کتـاب بـا بســـیاری از مســـائل علمی آگاه می شـــود و به

 -1مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد ایاک نستعین:

حکمتهای الهی پی میبرد و هنرمندی مؤلف را تحسین می

این کتاب شــرحی اســت بر کتاب منازل الســائرین نوشــته ی
شیخ االسالم عبداهلل انصاری هروی (معروف به خواجه عبداهلل

عالمه ابن قیم با نوشــتن این کتاب جوابی کافی و شــافی به

انصـاری) و انصافا کتاب مدارج السالکین بهترین کتابی است

شـــخص ســـوال کننده داد و با ذکر کردن آراء و نظریات

که ابن قیم رحمه اهلل در تهذیب نفوس و اخالق و آراســـته

گذشــتگان بیان می کند که گذشــتگان بر جواز حکم کردن

از کتب عالمه ابن قیم عالوه بر کتاب هایی که ذکر ش ـد می

شـدن به اخالق متقین و صادقین به رشته ی تحریر در آورده،

قاضــی بوســیله ی تیز هوشــی اش اتفاق داشــته ،اما در مورد

توان به

که داللت بر این دارد که مولف کتاب خود نیز از مهترین و

مقدماتی که آنها را به این مقصــود می رســاند با هم اختالف

 -0إغاثة اللهفان من مصــاید الشــیطان  -1تحفة المودود فی

صادقین بوده که قبلهایشان به تقوای الهی آرمیده بود .وی این

داشته اند .عالمه ابن قیم در این کتاب به بیان انواع تیز هوشی

أحکام المولود  -1أحکام أهل الذمة  -4الفروســیة  -5تهذیب

کتاب را نوشت تا حاجت شدید مسلمین را در آن عصر مادی

و مثال هایی از تیز هوشــی گذشــتگان و مقدماتی که شــخص

سنن أبی داود  -1اجتماع الجیوش اإلسالمیة علی غزو المعطلة

بر طرف نماید ،و به جای نشــاط مادی مردم صــفای طینت،

قاضی از طریق آن می تواند متهم را شناسایی کند می پردازد

و الجهمیة  -7الصــواعق المرســلة علی الجهمیة و المعطلة -8

تقوای نفوس و تهذیب اخالق را به آنها بیاموزد تا اینکه اگر

و همچنین مقدمات تیز هوشی را بیان می کند.

شـفاء العلیل فی مسائل القضاء و القدر و الحکمة و التعلیل -1

خداوند مقدر نمود به وســیله این کتاب در حال و آینده به

نماید.

هدایة الحیارى من الیهود و النصــارى  -01حادی األرواح إلی

جای حیات مادی و ثروت اندوزی ،حیاتی پربرکت و نیکو و

 -5مفتاح دارالسعادة:

بالد األفراح  -00کتاب الروح  -01عدة الصــابرین و ذخیرة

مأمن در سـایه سـار اسـالم به آنها ببخشد ،همانگونه که سلف

بدون شک میتوان کتاب مفتاح دار السعاده تألیف ابن قیم را

الشاکرین  -01الوابل الصیب من الکالم الطیب  -04التبیان فی

صـالح رضی اهلل عنهم اجمعین دین و دنیا برایشان جمع شد و

از شاهکارهای علمی قرن هفتم و شخص ایشان دانست .عالمه

أقســـام القرآن  -05بـدائع الفوائـد  -01الفوائد  -07إجالء

خداوند دینشــان را تمکین بخشــید و ترس آنها را مبدل به

ابن قیم در بخش نخســت این کتاب به بیان اســرار الهی در

األفهام فی الصالة و السالم علی خیر األنام  -08روضة المحبین

امنیت نمود.

خلقت موجودات میپردازد و با نگاهی موشــکافانه مســائل

و نزهة المشتاقین  -01طریق الهجرتین و باب السعادتین

شگفتانگیز را که بشر امروزی پرتوی آن را میبیند فرا روی
 -1اعالم الموقعین عن رب العالمین:

انسان قرار میدهد.

کلمه توقیع در لغت به معنای امضــاء کردن می باشــد و موقع

و غیره که تعداد آنها از شــصـت کتاب تجاوز می کند اشـاره
کرد.

عن رب العالمین کسـی است که حکم خداوندی را امضاء و

وی در بخش اول ابتدا به حکمتهای هبوط آدم از آسمان به

صادر می نماید که منظور ،مفتیان و فقها می باشند .عالمه ابن

زمین اشــاره میکند و آن را عین کمال آدم میداند و پس از

قیم رحمـه اهلل این کتاب را در مورد آداب فتوا و مفتی و

بیان حکمتهای این قضــیه ،میگوید :خداوند چیزی بهتر از

تألیفات ابن قیم از جهت حسن ترتیب و زیبایی تألیف حتی از

مســتفتی با شــروط آن به رشــته تحریر در آورد تا مفتیان را به

بهشــت به آدم داد و آن هم عهد و پیمان و میثاق الهی بود.

مولفات اســتادش ابن تیمیه نیز پیشــی گرفته و از جانب دیگر

مقام و منزلت خطیری که در آن واقع شده اند آگاه سازد .لذا

ایشــان پس از بیان این موارد به بیان اهمیت علم و اراده در

بدلیل دارا بودن اســلوب زیبا و عبارات شــیرین و دلنشــین و

آنان را امضاء کننده ی حکم خداوندی می خواند.

رسیدن به سعادت و خوشبختی میپردازد و میفرماید :پس از

تأثیر گذار ،از مولفات دیگر مولفین نیز متمیز شده اند و شاید

این که خداوند آدم را از بهشــت به زمین منتقل کرد راهی را

این از جانب خود ابن قیم باشــد که به جمال بیش از جالل

ابن قیم رحمه اهلل در ابتدای کتابش می گوید هنگامی که

فرا روی وی قرار داد که پیمودن آن جز به وســیلهی علم و

آراسته شده بود .عالمه ابن قیم رحمه اهلل در تألیف کتابهایش

منصـب و مقام امضـاء گری پادشاهان به کسی تعلق می گیرد

اراده امکان پذیر نمیباشــد .پس از بیان این قضــایا عالمه ابن

از مناهج فراوانی اســتفاده نموده که ما تنها به ذکر چهار منهج

وی دارای فضل غیر قابل و ارزشی آشکار شده است و آن را

قیم به تبیین حکمتهای خلقت موجودات از زمین و آســمان

بسنده خواهیم کرد.

باالترین منزلت رفعت می پندارد ،پس مقام و منصــب امضــاء

گرفته تا ســتارهها و کهکشــانها ،آتش و هوا ،کوه و درخت،

ویژگی های تألیفات ابن قیم و مناهج وی در مؤلفاتش:

منصــب قرار گرفته بر وی الزم اســت که زاد و توشــه برای

بدنش و غیره میپردازد و نکتههای علمی بسیار ظریفی را بیان

خویش فراهم آورد و قدر مقامی که در آن واقع شده است را

میکنـد و هر گـاه میخواهـد به بررســـی حکمت بپردازد

اسـتنباط احکام با اسلوبی سهل و آسان بدون پیچیدگی لفظی

بداند و هیچ باکی از گفتن سخن حق و استوار به دل راه ندهد

مبحثش را با جمله (تأمّل) آغاز میکند و انســانها را به تفکر

و معنوی اســـتفاده می کرد و توجیهات جانبی را به قرآن و

زیرا قطعا خداوند نصـــرت و یاری خویش را بر وی ارزانی

و اندیشیدن در مورد اسرار و حکمتهای الهی وا میدارد.

سنت بر می گرداند و این منهج اصلی وی در عموم کتاب ها

خواهد داشت.

و مباحثش می باشد ،اما گاهی اوقات ناچار اقوال بعضی قبایل

صفحه137

گر حکم خداوند چگونه اســت؟ کســی که در این مقام و

انگور و انار ،پرنده ،نخل ،فیل ،مورچه ،زرافه ،انسان و اعضای

 -0اعتماد بر استدالل هایی از قرآن و سنت:
ابن قیم در بحوث و تألیفاتش از ادله کتاب و ســـنت برای

و طوایف را نقل می کند اما به قرآن و ســنت و علمای ســنت

می دانند حق در غیر از آن نهفته شده است را خائن به خدا و

احترام فراوانی قائل بود و با معارضین آن به شدت مبارزه می

رسولش و شخص سوال کننده می داند.

نمود.
وفات عالمه ابن قیم رحمه اهلل
 -1تقدیم اقوال صحابه:

عالمه ابن قیم جوزیه رحمه اهلل در پنجشــنبه شــب  01رجب

منهج اصـلی ابن قیم در مســائل علمی رجوع به قرآن و ســنت

سـال ( 750ه ــــ ق) در حالی که شصت سال داشت رخت از

بود و اگر در آنها چیزی را نمی یافت به اقوال صــحابه رجوع

جهان بربسـت و به سـرای جاوید شتافت ،اما نام خود را برای

می کرد .زیرا اصحاب بهترین و نیکوکار ترین و دیندار ترین

ابد در جهان جاوید ساخت و تا روزی که مسلمانی زنده است

و صـــحیح الفهم ترین این امت بودند ،و برای اســـتدالل بر

و بر کره ی خاکی نفس می کشد نام ابن قیم همواره در کنار

وجود اخذ این اصل در کتاب اعالم الموقعین از چهل و شش

استادش شیخ االسالم ابن تیمیه و سایر علما جلوه می کند.

جهت بحث می کند.
فردای آن روز بعد از نماز ظهر مسجد جامع اموی دمشق مملو
 -1شمولیت:

از مشــتاقانی بود که آمده بودند بر کســی نماز بگذارند که

این خصـوصــیت بارز ،از جمله منتهایی بود که خداوند به ابن

ســالهای عمرش را در راه خدمت به خلق خدا گذرانده بود.

قیم ارزانی داشـته بود که اگر می خواست در مورد مسئله ای

بعد از مسـجد اموی در مسجد جراح بر وی نماز گزارده شد،

بحث کند .از تمامی جوانب آن چه از ســیاق اقوال و آراء و

شاگردش ابن کثیر می گوید :در تشییع جنازه ی وی جمعیت

چه از ادله و بیان وجود اســتدالل به آن بحث می کرد ســپس

انبوهی از جمله قضات و بزرگان و صالحین و عوام و خواص

مناقشه می نمود و در نهایت به حکمی سالم از جهت عقلی و

شــرکت کرده بودند و مردم به ســبب شــدت ازدحام جســد

نقلی می رسـید این اسلوب تنها از عهده ی شخصی چون ابن

مبارکش را با مشـــکالت فراوانی حمل می کردند .وی در

قیم بر می آمد که ما آن را در بســیاری از کتاب های ابن قیم

دمشــق در قبرســتان باب الصــغیر در کنار پدر بزرگوارش به

در مورد مســائل متعدد در می یابیم که در اینجا تنها به چند

خاک سـپرده شـد ،قبرش تا امروزه معروف است و در سمت

نمونه ی آن شاره خواهیم کرد.

چپ قبرستان از جهت دخول از دروازه ی جدید قرار دارد.

الف) مبحث سه طالق با یک لفظ

رحمه اهلل رحمه واسـعة و اسـکنه بحبوحة جنته و حشرنا و إیاه

ب) مبحث عقالنی بودن حسن و قبح

مع األنبیاء و الصدیقین و الشهداء و الصالحین .آمین

ج) مبحث تأویل و رد آن
د) مبحث مجاز و رد آن

منابع ومراجع:

ه) مبحث نفقات و مقادیر آن

 -0زادالمعاد فی هدی خیر العباد -ابن قیم جوزیة
 -1مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد وایاک نستعین -ابن

ابن قیم رحمه اهلل بر این عقیده بود که بخشـشی که خداوند و

قیم جوزیة

رســولش آن را دوســت دارند از منازل تعبد می باشــد و می

 -1طرق الحکمیه فی سیاسة الشرعیة -ابن قیم جوزیة

فرماید :بخشش در علم این است که اگر کسی در مورد مسئله

 -4اعالم الموقعین عن رب العالمین -ابن قیم جوزیة

ای از تو ســوال نمود جواب کافی و شــافی به وی بدهی ،و

 -5طریق الهجرتین وباب السعادتین -ابن قیم جوزیة

جوابت به اندازه ای نباشـــد که تنها ضـــرورت را دفع کند.

 -1مفتاح دارالسعادة -ابن قیم جوزیة

همانطور که بســیاری در جواب مســائل تنها به بله و یا خیر

 -7التقریب لفقه ابن قیم رحمه اهلل ـ بکربن عبداهلل ابوزید

بســنده می کنند .بخشــش انســان در علم این اســت که تنها به

 -8رجال الفکر والدعوة فی االسالم  -ابوالحسن ندوی

پاسـخ این سوال اکتفا نکنند بلکه نظریات مختلف و متعلقات

 -1األعالم -خیر الدین زرکلی

آن و منشأ اختالف را به گونه ای که برایش کافی باشد بازگو

 -01کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون -حاجی خلیفة

نماید.

 -00البدایة والنهایة -ابن کثیر
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 -01مقمه السیرة النبویة -ابن کثیر
 -4آزاد اندیشی در ترجیح و اختیار اقوال:

 -01جامع المسانید والسنن -ابن کثیر

گرچه عالمه ابن قیم رحمه اهلل حنبلی مذهب بود اما خود را

 -04دائرة المعارف بزرگ اسالمی

مقید به مذهب حنابله نمی دید بلکه هدفش پیروی از دلیل

 -05لغت نامه ی دهخدا

صـــحیح از قرآن و ســـنت بود گرچه بر خالف قول و نظر
مذهبش می باشد .زیرا حق از دیدگاه عالمه ابن قیم رحمه اهلل

نویسنده :عادل حیدری

تنها در یکی از اقوال موجود است نه در همه و به همین علت

برگرفته از :بیداری اسالمی

مفتیان را از خطر تقلید و تالش برای به کرســی نشــاندن رأی

سایت عصر اسالم

مذهب خود بر حذر می دارد .و هر گاه از وی در مورد مسئله
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ای ســوال می شــد عقیده و نظر خودش پیرامون آن مســئله را
بیان می کرد گرچه خالف قول مذهب باشد .وی آن دسته از
مفتیان را که بر رأی مذهبشــان اصــرار می کنند در حالی که

آشــــ نایی با علمــــای
معــاصر
عالمهی محدث محمد ناصر اردین اربانی

مدرســه را برای فرزندش کافی و کامل نمیدانســت ,پس از

کتابخانه میرفت و بیش از دوازده ساعت پی در پی به بحث و

پایان دوره ابتدائی وی را از مدرســه بیرون نمود ,و خودش با

مطالعه میپرداخت ,نتیجه این مطالعات و تحقیقات در تألیفات

یک برنامه ریزی دقیق ,علمی و فشــرده به آموزش وی همت

گرانبهای شیخ و در فهرست نمودن کتابهای حدیث که برای

گماشـت ,و قرآن ,تجوید ,نحو و صـرف و فقه مذهب حنفی

کتابخانة ظاهریه تهیه نموده بخوبی هویدا و آشــکار اســت.

به وی آموخت.

حدیث و کالم رســول اهلل ص برای راهنمایی و ارشــاد شــیخ

همچنین محمد ناصر الدین بعضی از علوم دینی و عربی را نزد

البانی بحدّی مؤثر بود ،و به وی کمک نمود تا راه و روش

بعضی از دوستان پدرش مثل شیخ «سعید برهانی» فرا گرفت.

سلف را انتخاب نماید ،و پرچم یگانه پرستی را بدوش بگیرد،

و هنگامیکه عالمة حلب در آن زمان شــیخ «راغب طباخ» از

و با خرافات و شــطحات صــوفیگری به مبارزه بر خیزد و با

نبوغ و عالقة وی به علم حدیث مطلع گردید برای بزرگداشت

پیروان آنها جدال و مناقشه نماید.

و اعتراف به فضــل و بزرگیاش اجازه روایت حدیث به وی

شـیخ با برگزار کردن جلسههای علمی در مساجد و منازل ,و

اعطا فرمود.

همچنین مســافرت به شــهرهای دیگر مانند «حلب»« ,الذقیه»,

شیخ هنوز بیست بهار از عمر مبارکش نگذشته بود که پس از

«حمص»« ,حماه» ,وغیره ,توانست مردم را بسوی این دو اصل

مطالعة مجله «المنار» برشتة تحریر شیخ رشید رضا ,بسوی علم

مهم قرآن و سنت به روش سلف دعوت دهد ,و روح تحقیق

حدیث روی آورد .از زبان خود شــیخ بشــنویم که میگوید:

و پژوهش در علم روایت و درایت بین جوانان بار دیگر زنده

روزی در یکی از کتابفروشیها یک شماره از مجلة «المنار» را

نماید.

دیدم ,که در آن ســید رشــید رضــا ,دربارة کتاب احیاء علوم

دعوت شـیخ تنها در داخل کشور سوریه محدود نمیشد بلکه

الدین غزالی ,و خوبیها و اشــکاالتی که در این کتاب وجود

به کشـورهای هم جوار و همسایه آن مانند «اردن» و«لبنان» نیز

دارد بحثی علمی نموده بود ,من برای اولین بـار چنین نقد

تأثیر گذاشت.

علمی را میدیدم ,همین مســـأله باعث شـــد تا تمام مجله را

شیخ در دانشگاه اسالمی مدینه:

بخوانم ,و آنگـاه تخریج حافظ «عراقی» را بر کتاب «احیاء

هنگامی که آوازه و شــهرت شــیخ در آفاق پیچید ,و علم و

علوم» مطالعه و بررســی کنم ,و چون خریدن پول کتاب را

معرفت ایشـــان دربارة علم حدیث بر ســـر زبانها افتاد ,برای

نداشــتم آنرا به عاریت گرفتم و خواندم ,وقتی که آن تخریج

تدریس و اسـتادی کرسـی حدیث در دانشـگاه اسالمی مدینه

دقیق را دیدم ,تصمیم گرفتم از آن کتاب نسخه برداری کنم,

فراخوانده شــد و مدت  1ســال در آن دیار مقدس تدریس

و گمان میکنم این کوشــش و تالشــی که در این راه صــرف

نمود.

نمودم مرا تشویق کرد ,و به ادامه این کار عالقهمند ساخت.

ولی حاسـدین و حاقدین و درباریان و کسـانی که با گسترش

عالمهی محدث محمد ناصــر الدین البانی در ســال  0111هـ

و شـــیخ اولین کار علمی خود را بر کتاب حافظ «عراقی»

علم و آگاهی مخصوصاٌ علم حدیث و بررسی اسانید ,ــــ که

.ق .برابر با  0104م در شـهر آشـکودره پایتخت آنروز کشور

(المغنی عن حمل األســفار ,تخریج إحیاء علوم) آغاز نمود .و

شــیخ از احیاء کنندهگان آن بود ـــــ منافع خود را در خطر

البانی واقع در جنوب قارهی اروپا چشم به جهان گشود.

بعدها میفرمود« :از لطف و مرحمت خداوند در این کتاب

میدیدند آرام ننشــســتند ,و با حیله ونیرنگ و دروغ و بهتان و

بدون اغراق باید گفت که ایشـان برجسته ترین و مشهورترین

فوایدی بسیار پیدا کردم.

تقرب به حکام ,توانسـتند بیشـتر از شـش ماه شیخ را به زندان

محدث دنیای معاصــر هســتند که خدمات بســیار زیادی برای

شــیخ حرفه ســاعت ســازی را از پدر آموخت و در این فن

بیاندازند ,و شیخ قبل از این هم در سال 0117م به مدت یکماه

مســلمین انجام دادند؛ خصــوصــا در پاالیش و تمییز احادیث

استادی ماهر گردید ,و از این راه امرار معاش مینمود.

زندانی شده بود.

صــحیح از ضــعیف ،و کتابهای زیادی را در این زمینه تالیف

و شیخ میگفت« :نعمتهای خداوند بر من بیشمار است ,شاید

کردند.

مهمترین آنها دو تا باشد :هجرت پدرم به شام و آموزش حرفه

پدرش «نوح نجاتی» بعد از اینکه دروس دینی را در مدارس

ساعت سازی به من».

دینی آسـتانة قدیم «استانبول» امروزی ,پایتخت دولت عثمانی

شیخ هر چه بزرگتر میشد ,و معلومات وی افزوده میگردید ,به

فرا گرفت ,برای خدمت دین و آموزش مردم به ســرزمینش

همـان اندازه عطش علمی او افزایش مییافت و به کتاب و

البانی برگشــت ,و مردم برای یادگرفتن امور شــرعی به وی

مطالعه گرایش بیشــتری پیدا میکرد ,و برای رفع این عطش

مراجعه میکردند.

علمی راه مطـالعـه را در پیش گرفت ,چون کتابهای مورد
احتیاج خود را نمیتوانســـت خریداری نماید ,و نیز در میان

دیری نگذشت که حکومت البانی را فردی الئیک بنام احمد

«کتـابخـانـه ظـاهریه» روی آورد ,در آن کتابخانه عالوه از

زوغو بدســت گرفت ,و مســلمانان تحت فشــار شــدیدی قرار

کتابهای چاپی هزاران جلد از نســخههای خطی و نادر وجود

گرفتند ,او کشف حجاب و پوشیدن لباسهای غربی را اجباری

داشــت .و شــیخ مانند یک کارمند کتابخانه در تابســتان و

نمود ,همین مسـأله باعث شـد تا پدر شـیخ وعدة کثیری برای

زمســتان روزانه شــش تا هفت ســاعت برای مطالعه و نســخه

حفظ دین و ایمان و آیندة فرزندان به فکر هجرت بیفتند .و

برداری در آنجا مینشـسـت و با همتی خسـتگیناپذیر مشــغول

شـهر دمشـق را که در سرزمین شام قرار دارد انتخاب نمودند.

مطالعه و جســتجو و نوت برداری میشــد ,بطوری که ســاعت

آنهم بخاطر فضائلی که سرزمین شام از آن برخوردار است و

کار کامندان کتابخانه تمام میشــد ولی شـیخ همچنان سـرگرم

دعایی که از رســـول اهلل صـــلی اهلل علیه وســـلم در حق آن

مطالعه و بحث بود .بعد از مدتی کلید کتابخانه به ایشــان داده
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مهاجرت به شام :

کتابهای پدرش یافت نمیشد ,به بزرگترین کتابخانة شام یعنی

سرزمین روایت شده است.

و اتاقی به وی اختصـاص داده شـد ,آنگاه قبل از کارمندان به

محمد ناصــر الدین کودکی  1ســاله بود که همراه پدرش به

کتابخانه میآمد و بعد از آنها بیرون میرفت ,و گاهی آنقدر

شام هجرت نمود .و برای اولین بار به مدرسه ابتدائی «اسعاف

ســـرگرم بحث و مطالعه میشـــد که غذا خوردن را فراموش

شــیخ از خلوت زندان اســتفاده نمود .از آن جمله «صــحیح

خیری» در دمشـق پا گذاشـت ,اما چون پدرش نظام آموزشی

میکرد ,و بعضــی وقتها دکان ســاعت ســازی را میبســت و به

مســلم» را مختصــر نمود ,قابل ذکر اســت که این غیر از آن

مختصری که امام منذری انجام داد ،که شیخ آن را نیز تحقیق

 0ـ حمدی عبدالمجید سلفی کُردی.

مورخه ( 0411/1/ 11هــــ ) برابر با (0111 /01/1م) در عمان
پایتخت اردن دار فانی را وداع گفت.

نموده است.

 1ـ عبدالرحمن عبدالخالق.

زندان هرگز باعث نشــد تا شــیخ راه دعوت و مبارزه را رها

 1ـ دکتر عمر سلیمان األشقر.

نماید ،بلکه در زندان هم زندانیها را بســـوی قرآن و ســـنت

 4ـ خیرالدین وائلی.

دعوت میکرد ,و در زندان نماز جمعه و جماعت بر پا مینمود.

 5ـ محمد عید عباسی.

عبدالعزیز ابن باز رحمه اهلل درباره شخصیت عالمه البانی چنین

شــیخ البانی ,بعد از آزادی از زندان مســیر دعوت و مبارزه را

 1ـ محمد ابراهیم شقره.

اظهار نظر می کنند:

ادامه داد ,تا اینکه اهل بدعت و درباریان عرصــه را بر شــیخ

 7ـ عبدالرحمن عبدالصمد.

«در زیر گسـتره آسـمان کسی را در دنیای امروز بمانند عالمه

تمجید علماء از شیخ عالمه البانی :

تنگ کردند تا آنجائی که شیخ مجبور به مهاجرت شد ,آنگاه

 8ـ مقبل بن هادی الوادعی.

محمد ناصرالدین البانی عالم و آگاه به حدیث ندیده ام».

از ســـوریه به اردن هجرت نمود ,و بعد دوباره به ســـوریه

 1ـ زهیر الشاویش.

همچنین از جناب عبدالعزیز ابن باز رحمه اهلل در خصوص این

برگشت ,و از آنجا به بیروت ،سپس به امارات ،و در نهایت به

 01ـ علی خشان.

حدیث نبوی صلی اهلل علیه وسلم سوال شده که فرمودند « :ان

اردن رحل افکند و در شــهر «عَمَّان» پایتخت اردن مســکن

 00ـ محمد جمیل زینو.

اهلل یبعث لهذه األمه علی رأس کل مائة ســـنة من یجدد لها

گزید.

 01ـ علی حسن عبدالحمید.

دینها» .یعنی« :خداوند متعال در رأس هر یکصد سال مجددی

 01ـ أبو إسحاق الحوینی.

را برای این امت می فرســتد تا دین را برایشــان تجدید کند».

 04ـ محمد إبراهیم الشیبانی.

روایت ابوداود .از جناب شیخ (ابن باز) درباره مجدد این قرن

 05ـ دکتر عاصم القریوتی.

سـوال شـد و ایشــان پاســخ دادند« :الشــیخ محمد ناصــر الدین
األلبانی هو مجدد هذا العصر فی ظنی واهلل أعلم».

بیماری و وفات:

یعنی« :به گمان من شــیخ محمد ناصــرالدین البانی مجدد این

شیخ در اواخر حیاتش دچار بیماریهای سختی شدند بحدّی

عصر است و خدا بهتر می داند».

که در روز وفات وزن ایشــان کمتر از  11کیلوگرم شــده

همچنین عالمه محمد بن صـــالح العثیمین رحمه اهلل درباره

بود ,ولی با این وجود از فضل و کرم خداوند عقل و حافظه

شــخصــیت عالمه البانی چنین اظهار نظر می کند« :آنچه که

و ذهنش سـالم بود و کسـانی که به عیادتش میآمدند برخی

درباره شـیخ در خالل (چند بار) مالقت (اندکی که) با ایشان

را با نام و برخی دیگر را با شـکل و قیافه میشناخت .در ایام

کسـب کرده ام؛ وی بر عمل به سنت و مبارزه با بدعت بسیار

بیماری هرگاه احساس میکرد که کمی حالش بهتر است به

حریص بوده انـد ،چه در (میدان) عقیده یا در عمل ،اما از

بحث و جســتجو و مطالعه مشــغول میشــد و اگر توانایی

خالل مطالعاتی که از مولفات ایشــان داشــتم نیز به این مســئله

نداشـت به یکی از فرزندان و یا کسانی که اطراف او بودند

پی بردم ،و ایشـان صـاحب علم زیادی در حدیث هستند ،در

دستور میداد که فالن کتاب را بیاورید و برایم بخوانید.

روایت و درایت ،و خداوند متعال کتابهای ایشـــان را برای

و اینچنین شــیخ بزرگوار  11ســال از عمر مبارکش را در

بســیاری از مردم مفید گردانیده اســت ،چه از لحاظ علم و از

خدمت قرآن و سـنت رسـول اهلل صـلی اهلل علیه وسـلم سپری

لحاظ منهاج و رو آوردن به ســوی علم الحدیث ،و الحمدهلل

نمود تا اینکه قبل از غروب آفتاب روز شــنبه در  11جمادی

این ثمره ی بزرگی برای مســلمانان اســت ،واز نظر تحقیقات

تألیفات و تحقیقات:

اول 0411هــــ.ق مطابق با 0111/01/1م در ســن  85ســالگی

علمی حدیثی قابل مالحظه است».

شــیخ کتابهای بســیاری را تحقیق و تخریج نموده ,و کتابهای

دعوت حق را لبیک گفت ,و دار فانی را بســوی ســرای باقی

همچنین اشــخاص برجســته ی دیگری از جمله :مفســر قرآن

متعددی نیز تألیف نموده است ,و بیشتر کتابهای شیخ تا بحال

شتافت .روحش شاد و راهش پررهرو باد.

محمد أمین الشـنقیطی ،شـیخ عبد المحسن العباد ،شیخ محمد
بن إبراهیم آل الشــیخ ،عالمة حمود بن عبداهلل التویجری ،و

چاپ نشــده اســت ,فق در حدود چهل کتاب تا بحال چاپ
گردیده است.

ســرانجام پس از  11ســال خدمت به احادیث پیامبر بزرگوار

دیگران از عالمـه البـانی تجلیل کرده اند( .مراجعه کنید به

و در سـال 0111میالدی جایزه بین المللی ملک فیصل بخاطر

اســالم در امر تحقیق و تخریج و تربیت شــاگردان بســیار در

سایت رسمی عالمه البانی).

خدمات ارزندهیوی درباره کتابهای حدیث و ســـنت پیغمبر
اکرم ص به وی تعلق گرفت.
برخی از کتابهای شیخ عبارتند از:
0ـــ صاله العیدین1 ،ـــ مناسک الحج1 ،ـــ فهرس مسند اإلمام
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أحمد4 ،ـــــ نقد نصــوص حدیثیة فی الثقافة اإلســالمیة5 ،ـ
الحدیث حجة بنفسه فی العقائد واألحکام،
 1ــ منزلة السنة فی اإلسالم7 ،ـ سلسلة األحادیث الصحیحة8 ،ـ
ســلســلة األحادیـــــث الضــعیفة 1 ،ــــ خطبة الحاجـــــة 01 ،ـ
صفـــةصـــالة النبی  ،إرواء الغلیل00 ،ـــ تمام المنَّة فی التعلیق
علی فقه السنَّة01 ،ــ ظالل الجنَّة 04 ،ـ نیل المرام05 ،ـ صحیح
الجامع الصـغیر وزیادته 01 ،ــــنصــب المجانیق .و دهها کتاب
دیگر...
شاگردان شیخ :
شــیخ شــاگردان بســیاری را تربیت نموده و عدهای بیشــمار از
محضـر ایشـان کسب فیض نمودند که ما برخی از معروفترین
آنها را ذکر میکنیم :

یا اینکه تحمل نخواهید کرد و پدرتان به دوزخ

موذن بالفاصـــله گفت :خوب من مســـیحی می

خواهد افتاد؟

شــوم .و دختر گفت در این صــورت با تو ازدواج

آنها نیز گفتن  :تحمل خواهیم کرد

می کنم.

عمر بن عبدارعزیز و رباس های کهنه ی

____________
این اســـت عمر ابن عبدالعزیز ،نوه ی عمر ابن

موذن نصـرانی شد و به خانه اش رفت تا مقدمات

دخترش در روز عید

خطاب ( درو و رحمت خداوند بر هر دو باد ) که

داســـتــان هــای عبرت
انگیز

در دوران او گرگ و گوسفند در کنار هم بودند

عروســـی را فراهم کند  ،برای آوردن چیزی به
پشت بام رفت و از آنجا افتاد و مرد.
به این ترتیب نه به دختر رســید و نه دینش باقی

طغیان شهوت

ماند.

نویسـنده :سـید عبداهلل رفاعی  /مترجم :اسکندری
فر -جهان پور

انسـان اگر زمام امورش را به نفسش بسپارد و این
جا و آن جا ســرک بکشــد این نگاه ها او را در

مفســر بزرگ امام قرطبی آورده اســت که مردی

معرض خطر قرار می دهد و بالخره شهوت طغیان

سال های سال در یکی از مساجد مصر موذن بود،

می کند و او را از پروردگارش دور می سازد.

او نمونه ی خیر و درســت کاری بود ،نور عبادت

روزی عمر ابن عبدالعزیز دختر خود را دید که

و و طاعت در چهره اش می درخشــید .او هر روز

طغیان شــهوت چه انســان های ملتزم و پایبندی را

پنج بـار برای اذان گفتن از مناره باال می رفت،

بعد از هدایت و راه راسـت به گمراهی و ضاللت

یک روز به داخل خانه ی مردی نصــرانی که زیر

کشـــاند .شـــهوت چه انســـان های عاقلی را به

مناره مسجد زندگی می کرد نگاه کرد و چشمش

گرگـانی درنـده و دیوانـه تبدیل ســـاخت .پس

به دختر صـاحب خانه افتاد و عاشــقش شـد  .اذان

مواظب باشــید و چشــمانتان را فرو هشــته دارید و
گوش هایتان را از شنیدن آنچه شما را به گمراهی

گریه میکرد...

می کشد باز دارید.

به دخترش گفت  :چرا گریه میکنی ؟
دخترش در پاســخ گفت  :چون همه بچه ها لباس

خداوندا عاقبت مرا به خیر بگردان و مرا از شــر

نو پوشیده اند ولی من که دختر خلیفه ی مسلمین

شهوت و شبهه نگه دار

هستم لباسهایم کهنه اند...

منبع :هر چه کنی به خود کنی  /مولف :ســـید

بعد از این گفت و گو عمر به ســمت بیت المال

عبداهلل رفاعی  /مترجم :ســـمیه اســـکندری فر-

راه افتاد...

حسین جهان پور  /انتشارات :واسع 0110

وقتی بدانجا رسید به مسئول بیت المال گفت  :آیا
اجازه میدهی که از ســهمیه ی ماه آینده ی خودم
از بیت المال بخشی را اآلن دریافت نمایم؟
مسلمانان ؛ ولی با یک شرط...
باید به من قول و تضــمین بدهی که تا ماه آینده
زنده خواهی بود
برای همین عمر ابن عبدالعزیز به خانه بازگشت..
دخترانش با عجله به ســمتش رفتند و پرســیدند :
پدر چه شد؟
او نیز در جواب گفت  :آیا تحمل میکنید ( این
سـختی ها را ) تا با هم به بهشـت رهسپار گردیم؟

را ترک کرد و به خانه دختر رفت.
دختر از او پرســید چه می خواهی؟ او جواب داد
که تو را می خواهم.
دختر پرســـید چرا؟ و مرد گفت چون عقلم را
ربودی.
دختر گفت من راضی به انجام حرام نیستم.
مـوذن جواب داد بــا تو ازدواج می کنم! دختر
گفت تو مســلمان هســتی و من مســیحی و پدرم
هرگز با ازدواج ما موافقت نمی کند.

صفحه141

مســـئول بیـت المـال گفت  :آری ای خلیفه ی

تنظیم برای نوگرا :باران

شگفتی های خلقت
خورشید و زمین
ابودرداء از پیامبر(ص) روایت میکند که فرمود « :آیا شما را
به بهترین و پسندیدهترین عمل نزد خداوند آگاه نکنم که شما
را به باالترین درجه میرسـاند و برتر از بخشش طال و ورق و
رویاروی شدن با دشمنانتان و زدن گردنهایشان باشد و حتی
از اجر شهادت در راه خدا نیز باالتر باشد ،آیا شما را به چنان
عملی آگـاه نکنم؟ گفتند  :البته ای پیامبر خدا ،آگاه کن.
فرمود  :ذکر و یاد خدای تعالی»)0(.
از این حدیث روشـن میشود که ذکر خدا نقش بسیار مهمی
در زندگی انسان مؤمن دارد و چگونه چنین جایگاهی نداشته
باشـد ،در حالیکه در بیشتر از سیصد آیه از قرآن ،تکرار شده
است و بیان میدارند که انسان باید در همه حال در ذکر و یاد
خدا باشد ،زیرا عبادت قلب و فکر و زبان است .یکی از اقسام
ذکر ،یادآوری نشــانههای خدا در هســتی و آیات او در قرآن
است ،یاد خدا در استفاده از نعمتهای ظاهری و باطنی ،عمل
به اوامر و ترک نواهی ،تعریف خدا برای مردم ،و یاد او در
قلب و بر زبان .تســبیح و حمد گفتن و توحید و تکبیر او را
نمودن و یـادآوری نقش پرورشدهندگی او و تنها خدا را
فریاد زدن در هر حال و وضـعیت ،نیز ،ذکر خداوند اسـت .او
را بسـیار یاد کن ،تا قلبت آرام گیرد ،نگرانیهایت رفع شود،
ســینهات فراخ و روزیت فراوان شــده و بر دشــمنت پیروز
گردی.
تفکر در آیات و نشــانههای آفاق و انفس نیز ،ذکر خداسـت،
این تفکر برای شــناخت پروردگار و درک مقام و منزلت او
در حد ممکن است ،که فرموده است :
(اِنَّ فی خَلْقِ السئمَواتِ وَ األرضِ وَ اخْتِالفِ الَِّیلِ وَ النَّهارِ آلیاتٍ
الُولی أأللْبـابِ* الـّذینَ یـَذکُرونَ اهللَ قِیـاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی
جُنُوبِهِم وَ یَتَفَکَّروُنَ فی خَلْقِ السئمواتِ وَ األرضِ رَبئنا ما خَلَقْتَ
هَذا باطِالً سُبحانَکَ فَقِنا عَذَابَ النَّارِ)(آل عمران )010-011 :
«مســـلمـاً در آفرینش (عجیـب و غریب و منظم و مرتب)
آسمانها و زمین ،و آمد و رفت (پیاپی ،و تاریکی و روشنی،
و کوتاهی و درازی) شـب و روز ،نشـانهها و دالیلی (آشـکار
برای شــناخت آفریدگار و کمال و دانش و قدرت او) برای
خردمندان اســت* کســانی که خدا را ایســتاده و نشــســته و بر
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پهلوهایشـــان افتاده (و در همة اوضـــاع و احوال خود) یاد
می کننـد و دربارة آفرینش (شـــگفت انگیز و دلهره انگیز و
اســرارآمیز) آســمانها و زمین میاندیشــند (و نقشــة دلربا و
سـاختار حیرتزای آن ،شور و غوغایی در آنان برمیانگیزد،
و به زبان حال و قال میگویند ):پروردگارا! این (دســـتگاه
شگفت کائنات) را بیهوده و عبث نیافریدهای؛ تو منزه و پاکی
(از دســت یازیدن به کار باطل!) ،پس ما را از عذاب آتش
(دوزخ) محفوظ دار».
از جمله آیاتی که خداوند در آفاق هســتی به ودیعت نهاده
اســـت ،جاذبه حرکتی میان کواکب و ســـتارگان اســـت ،و
میفرماید »
(اهللُ الّذی رَفَعَ السئمواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَونَها)(رعد )1 :

این آیه واضـح میسازد که خداوند آسمانها را با ستونهایی

جاذبه ،از مسیر خارج نشده و در فضای سرد و تاریک هستی،

که برای ما قابل دیدن نیستند ،برافراشته است .و این ستونهای

منجمد نگردد ،پس ســرعت زمین به تناســب فاصــلهای که از

نامرئی ،همان نیروی جاذبه اســت که کل هســتی را از ذره تا

خورشـــید پیدا میکند ،تغییر میکند .نکته دیگر اینکه ،این

کهکشــان ،ســامان بخشــیده اســت .مثالً خورشــید ،زمین را با

تغییر سرعت (کاهش آن در قطر بزرگ و افزایش آن در قطر

قدرتی عظیم به سوی خود میکشد ،به همین دلیل در دایرهای

کوچک) بسیار آرام صورت میپذیرد تا سبب به هم خوردن

بسته به دور آن میچرخد و اگر قدرت جاذبه میان خورشید و

تعادل و نظم حیات نشده و از انهدام سطح آن جلوگیری کند.

زمین ،از میان رود زمین نیز از مسـیر خویش خارج شده و در

(اِنَّ اهللَ یُمسِکُ السئمواتِ وَ األرضَ أَنْ تَزُوال)(فاطر )40 :

فضای هستی و در میان ظلمت و انجماد ،سرگردان میشود و
با کاهش دما در حد دویســت و هفتاد درجه زیر صــفر ،که

پاورقی:

درجه صــفر مطلق اســت و مجالی برای حرکت ذرات نیســت

 )0به روایت ترمذی ،شــماره ( )1177و ابن ماجه )1711( ،و

حیات هم از روی زمین رخت برمیبندد .خداوند میفرماید :

احمد )10751( ،و مالک.)411( ،

(اِنَّ اهللَ یُمسِکُ السئمواتِ وَ األرضَ أَنْ تَزُوال)(فاطر )40 :
«خداوند آسمانها و زمین را نگاهداری میکند و نمیگذارد
(از مسیر خود) خارج و نابود شوند.».
برای درک نیروی جذب خورشید ،فرض میکنیم این نیرو به
هر دلیل ،از بین رفته باشـــد .برای باقی ماندن زمین به دور
خورشـید و در مسـیر خود ،الزم است که به وسیله طنابهای
فوالدی که جزو ســختترین فلزات و بســیار محکم اســت،
زمین را به خورشید متصل سازیم .هر سیم فوالدی با قطر یک
میلیمتر ،صد کیلو وزن را تحمل میکند و ما برای نگه داشتن
زمین به یک میلیون میلیون ریسمان فوالدی که هر کدام صد
و پنجاه و شــش میلیون کیلومتر طول و هر ریســمان پنج متر
قطر داشـته باشد و بتواند بیشتر از دو میلیون تن وزن را تحمل
کند ،نیاز داریم .در واقع قدرت جاذبه خورشید ،اینگونه است
:
قدرت جذب خورشید =  0میلیون ×  0میلیون ×  1میلیون تن
حال اگر بخواهیم یک طرف از ریســمانهای فوالدی را در
زمین بکاریم تا آن را نگه دارد ،با جنگلی از ریســـمانهای
فوالدی مواجه خواهیم شــد که فاصــله هر ریســمان از  5متر
کمتر اسـت و حجم این ریســمانها ،مانند کوهی عظیم اســت
که نور خورشـید را از ما پنهان کرده ،هر حرکت و ساخت و
فعالیتی را نیز ،از بین میبرد .تمام این نیروهای عظیم به این
خاطر اســـت که زمین در هر ثانیه 11 ،کیلو متر در اطراف
خورشــید و روی مدار خود حرکت کند ،خداوند چه نیکو
فرموده است که :
(اهللُ الّذی رَفَعَ السئمواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَونَها)
از جمله حقایق ثابت دیگر اینســـت که زمین در یک مدار
بیضــیشــکل به دور خورشــید میگردد و این مدار دارای دو
قطر کوچک و بزرگ است و نیروی جاذبه هم که میان زمین
و خورشید حکم میکند بر این اساس است که شیء بزرگتر،
کوچکتر را به خود جذب میکند و هرچه که بزرگتر باشــد
قدرت جذب قویتری هم خواهد داشت و با افزایش فاصله،
قدرت آن هم کم میشــود .ســرعت زمین در حرکت به دور
خورشــید ،ســی کیلومتر در ثانیه اســت .اما هنگامی که به قطر
کوچک مدار خویش میرسـد و فاصـله آن با خورشید کمتر
میشـود ،ممکن است تحتتأثیر نیروی جاذبه آن که به دلیل
کاهش فاصــله ،افزایش یافته اســت جذب خورشــید شــده و
گرمای سطح آن که شش هزار درجه است ،زمین را سوزانده
و تبخیر کند ،لذا برای پیشــگیری از این حادثه ،ســرعت زمین
به هنگام رسـیدن به قطر کوچک افزایش یافته و نیروی اضافه
جذب خورشــید را خنثی میکند و به هنگام رســیدن به قطر
بزرگ ،ســرعت آن کاهش مییابد تا به دلیل کاهش قدرت

تف ر درباره مسافت میان ما و خورشید
پروردگار متعال میفرماید :
(قُلْ انْظُرُوا ماذا فی السـ ـئمواتِ وَاألَرضِ وَ ما تُغْنی األیاتُ وَ
النُّذُرُ عَنْ قَومٍ ال یُؤْمِنُونَ)(یونس )010 :
«بگو  :بنگرید (و چشــم برون و درون را باز کنید و ببینید) در
آســـمان ها و زمین چه چیزهائی اســـت؟! آیات (خواندنی
کتابهای آسـمانی ،از جمله قرآن ،و دیدنی جهان هسـتی) و
بیم دهنـدگان (پیغمبر نام ،و اندرزها و انذارها هیچکدام) به
حال کسانی سودمند نمیافتد که نمیخواهند ایمان بیاورند».
و باز میفرماید :
(وَ کَأیِّنْ مِنْ آیهٍ فی السـئمواتِ سـَقْفاً مَحفُوظاً وَ هُم عَنْ آیاتِها
مُعرِضُونَ)(یوسف )015 :
«و چه بســـیار دالیل و نشـــانههای (دالّ بر وجود خدا) در
آســـمـان هـا و زمین وجود دارد کـه آنان (کورکورانه) از
کنارشان میگذرند و از پذیرش آنها روی میگردانند».
دانشـمندان میگویند « :خورشـید ،یک میلیون و سیصد هزار
بار از زمین بزرگتر اسـت و زبانه آتشی که از خورشید خارج
میشـود ،بیشتر از یک میلیون کیلومتر طول دارد و اگر زمین
جذب خورشــید شــود ،در یک ثانیه بخار میشــود» .برخی
دانشـمندان عمر خورشـید را بیشـتر از پنج هزار میلیون سال و
فاصــله آن را با زمین ،صــد و پنجاه و شــش میلیون کیلومتر،
برآورد کردهاند .آنان میگویند در برج عقرب ،ســـتارهای
نورانی که از زمین قابل رؤیت اسـت وجود دارد که در وس
آن اســت ،اســم آن را قطبالعقرب نامیده و به حدی بزرگ
است که خورشید و زمین و فاصله میان آنها را در بر میگیرد
:
(قُلْ انْظُرُوا ماذا فی السـ ـئمواتِ وَاألَرضِ وَ ما تُغْنی األیاتُ وَ
النُّذُرُ عَنْ قَومٍ ال یُؤْمِنُونَ)
(وَ کَأیِّنْ مِنْ آیهٍ فی السـئمواتِ سـَقْفاً مَحفُوظاً وَ هُم عَنْ آیاتِها
مُعرِضُونَ)
و باز میفرماید :
(فَال اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ* وَ أنَّهُ لَقَسَم لَو تَعلَمُونَ عَظیم)
(واقعه )71-75 :
«ســـوگند به جایگاههای ســـتارهها ،و محل طلوع و غروب
آنها!* و این قطعاً ســوگند بســیار بزرگی اســت ،اگر (دربارة
مفهوم آن بیندیشـید ،و از علم نجوم و سـتارهشـناسی ،چیزی)
بدانید».

میـان زمین و ماه یک ثانیه نوری فاصـــله وجود دارد و با

روزه دورة پیشگیری و درمانی است

خورشــید هشــت دقیقه نوری و با دورترین ســتاره منظومه

آغاز مینمایند ،روزه همچنانکه پزشکان میگویند بافتها را
تغییر داده و تنظیف مینماید ،گویی که مصونیت و پاکسازی
ســاالنه برای بافتها و دســتگاههای جســم میباشــد ،این [که

شمسی ،سیزده ساعت نوری فاصله داریم.

ســخن گفتن از روزه به عنوان عبادت و تقوا و اکرامی که در

نزدیکترین سـتاره به زمین (که جزو منظومه شمسی نباشد)،

آن میباشــد ،بدین معنی نیســت که روزه فوائد بهداشــتی را

ذکر شد] از جنبه پیشگیری [روزه] بود ،اما جنبه درمانی آن.

سـتاره قطبی اسـت که چهار هزار سال نوری با ما فاصله دارد.

نــدارد ،بلکــه فوائــد موجود در روزه خردهــا را مبهوت و

روزه برای برخی بیماریها ،از جمله التهاب حاد معده ،باال

این فاصله را با فاصله ماه که فق یک ثانیه نوری فاصله دارد،

شــگفتزده میســازد ،زیرا آفریدگار انســان خود روزه را بر

رفتن فشـار رگها ،بیماری قند ،نارسایی مزمن کبد ،و برخی

مقایسه کنید.

وی فرض نموده اسـت ،و دستور خداوند برتر و بزرگتر است

بیماریهای پوستی درمان به حساب میآید.

بشـر در فتح فضــا توانسـت به اندازه یک ثانیه نوری پیشــروی

از اینکه آنرا به یک حکمت واحد توجیه نماییم ،به همین

دســتور و قانون الهی مبارک بوده و درون پاک نموده و قلب

کند و دانشــمندان ،آســمان را به مبارزه طلبیدند .گفتند که :

سبب روزه دارای حکمتهایی است که قابل حصر و شمارش

را منور میگرداند ،و بینش صـحیح را به شما ارزانی میدارد،

میتوانیم با ســفینه شــالنجر ،آســمان را فتح کنیم .اما پس از

نیست.

و با آن حق را از باطل و خیر را از شر میشناسید.

هفتاد ثانیه سیر در فضا به پارهای از آتش تبدیل شد.

برخی دانشمندان گفتهاند  :روزه دوره پیشگیری سالیانه است،

فاصله میان دورترین ستاره کهکشان راه شیری و زمین ،صد و

انسان را از بیماریهای فراوانی پیشگیری مینماید ،پس روزه

برگرفته از کتاب شــگفتی های خداوند در بدن انســان تألیف

پنجاه هزار ســـال نوری اســـت و برخی دیگر ،هیجده هزار

به تناســب برخی بیماریها عامل پیشــگیری ،به نســبت برخی

دکتر محمد راتب نابلسی

میلیون سـال نوری با ما فاصـله دارند (فَال اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجوُمِ

بیماریهای دیگر دورة درمانی جهت تندرســتی این موجود

(در این آیه فق از جایگاهها سخن رفته است ،که خداوند در

زنده میباشــد ،روزه مســلمانی را که از روشهای معتدل در

دنباله آن میفرماید ( :وَ أنَّهُ لَقَسَم لَو تَعلَمُونَ عَظیم)حال اگر از

خوردن خوراک در هنگام روزه تبعیت نماید از بســـیاری

مسافتها سخن میگفت ،چه میشد؟

بیماریهای پیری [فراموشــکاری و  ]...مصــون و پیشــگیری

از ابن عباس روایت اســت که « :یک شــب نزد پیامبر(ص)

مینماید.

خوابیدم .اواخر شــب بود که ،پیامبر(ص) ،بپاخواســت و از

بیماریهای پیری در بزرگســـالی آشـــکار میگردد ،ولیکن

اطاق خارج شـد به آسـمان نگریست سپس این آیه را تالوت

عوامل آن در زمان جوانی آغاز می گردد ،روزه می آید تا

فرمود :

میان مصــرف ارگانیســم و پیشــگیری دســتگاهها توازن برقرار

(اِنَّ فی خَلْقِ السئمَواتِ وَ األرضِ وَ اخْتِالفِ الَِّیلِ وَ النَّهارِ آلیاتٍ

نماید ،بیشــتر بیماریهای پیری از افراط در بیشــتر از حد توان

الُولی أأللْبـابِ* الـّذینَ یـَذکُرونَ اهللَ قِیـاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی

موجود زنده – از جمله  :خوردن و آشـامیدن ،کار ،خستگی،

جُنُوبِهِم وَ یَتَفَکَّروُنَ فی خَلْقِ السئمواتِ وَ األرضِ رَبئنا ما خَلَقْتَ

تالش و  – ...در طول زندگی نشــأت میگیرد ،روزه به این

هَذا باطِالً سُبحانَکَ فَقِنا عَذَابَ النَّارِ(

ارگانیسـم راحتی و اسـتراحت بخشـیده و اشتباهاتی را که در

سـپس به اطاق برگشـت مسواک زد و وضو گرفت .آنگاه به

بقیه ماههای ســال مرتکب شــده اســت تصــحیح مینماید ،و

نماز ایســـتاد و پس از آن به پهلو دراز کشـــید ،اما دوباره

جســم بعد از گذراندن دورة رمضــان مصــون مانده و تجدید

بپاخواسـت ،بیرون رفت و به آسـمان نگریست و همان آیه را

نیرو مینماید.

تکرار فرمود ،سـپس برگشـت ،مسـواک زد و وضو گرفت و

از پیامبر روایت شده است « :روزه بگیرید تا تندرست شوید».

نماز خواند»)0(.

همچنانکه پزشــکان میگویند  :روزه به پیشــگیری نزدیکتر

حسـن میگوید ( :یک سـاعت تفکر از شـصـت سال عبادت

اســت تا به عالج درمانی ،به دلیل اینکه مریض مجاز اســت تا

برتر اســـت)( ، )1و نیز میگوید « :هیچ عبادتی چون تفکر

اینکه افطار کند ،و برخی حکمتهای روزه اینکه فشــار را از

نیست»)1(.

دســـتگاه گردش خون ،قلب و رگها ســـبک مینماید ،به

خداوند میفرماید :

طوری که مقدار چربی و اسید اوریک در این ماه به پایینترین

(وَ ما قَدَروُا اهللَ حَقَّ قَدرِهِ وَ األرضُ جَمیعاً قَبضـَتُهُ یَومَ القِیامَهِ وَ

درجه میرسد ،و با پایین آمدن این مقدار [چربی] انسان خود

«آنان آنگونه که شـایسـته اسـت خدا را نشناختهاند (این است

لختی و زیادهروی قلب میگردد – و ســـینه درد مصـــون

که تو را به شرک میخوانند .خدا آن کسی است که) در روز

میسـازد ،و با پایین آمدن مقدار اسید اوریک در خون انسان

قیامت ســراســر کرة زمین یکباره در مشــت او قرار دارد و

خود را از مرض دیگری همچون التهاب مفاصـــل محفوظ

آسمانها با دست راست او در هم پیچیده میشود .خدا پاک

مینماید .روزه با کاهش زواید دگرگونی خوراکیها – چون

و منزه از شرک آنان (و دورِ دور از انبازهای ایشان و فراتر از

خوراک به انرژی  ...تبدیل میگردد – کلیهها را راحت و در

اندیشة انسان) است».

آســایش قرار میدهد ،در ماه رمضــان به شــرطی که روزهدار
براســاس دســتور پیامبر روزه بگیرد و با اعتدال بخورد عمل

پاورقی:

دگرگونی مواد توس کلیهها به کمترین حد میرسد ،اما اگر

 )0به روایت مسلم ،شماره (.)151

روزهدار وعدههای روز را به شـــب بیاورد این دیگر روزه

 )1به روایت ابن ابی شیبه در المصنف به طور موقوف ،شماره

مطلوب و مورد دستور نیست.

( )15111و بیهقی در الشـــعب به روایت ابو درداء ،شـــماره

پزشکان میگویند  :قند کبد – ذخیره قندی – در هنگام روزه

(.)008

به فعالیت درمیآید و با تحرک این ذخیره کبد تجدید نیرو

 )1مســند الشــهاب ،به روایت علی به طور مرفوع ،شــماره

مینماید ،و انسان بدون کبد نمیتواند بیش از سه ساعت زنده

(.)818

بماند ،و روزه قند کبد را به تحرّک فرا خوانده ،و همراه آن
چربی ذخیره شــده در زیر پوســت نیز به تحرک میافتد ،و
پروتئینها و غدد و ســلولهای کبد نیز تحرک و فعالیت را

متخصـصـان علم تغذیه میگویند  :شـناخت انسـان به ساختار
خوراک تنها چیزی نیســت که او را به تناول خوراک ســوق
میدهد ،بلکه احســاس فشــار گرســنگی و عالقه انگیزاننده
خوراک هر دو انسان را به طرف خوراک تحریک مینمایند.
اما احســاس گرســنگی انســان را برای حفظ بقا به چیزی فرا
میخواند تا نیاز خود را از خوراک رفع نماید .اما اشتها و میل
انگیزاننده به غذا هدف نیست بلکه وسیله میباشد.
از جمله نعمتهای خداوند اینکه غذایی که عامل بقای حیات
شــما میباشــد خوشــمزه [و به کام خوش آید] پس از جهتی
انگیزه احســاس گرســنگی و از طرف دیگر لذت خوراک
وجود دارد ،و انسان نیاز خود را با مایعی که در خون متراکم
میشود به انجام و کمال میرساند ،و خداوند بر ما منت نهاده
اســت ،که این خوراک را دارای مزه لذید نموده اســت ،پس
اشــتهای خوراک وســیله اســت ،و هر گاه انســان آن را هدف
خویش نماید جسم دچار اضطراب میگردد ،بسیاری مردم از
روی محاسبه نادرست و یا از ضعف اراده اشتهای خوراک را
هدف مینمایند و چون خوراک هدف و غایت گردد ،آنچه
را که دانشــمندان به نام زنگ مخفی نام نهادهاند ،که هنگام
گرسنگی فق زنگ میزند تعطیل میگردد.
دانشــمندان گفتهاند  :معده چند برابر کش پیدا میکند  -از
حجم ابتدایی دویسـت و پنجاه سانتیمترمکعب ،به دو هزار و
پانصد سانتیمترمکعب کش مییابد - ،پس هرگاه معده کش
یـابـد خوراک به عنوان هدف در می آید و در این هنگام
زندگی مینماییم تابخوریم.
واقعیت بســیار شــگفتانگیز و ثابت شــده اینکه ابزار تعامل
اَبدان با خوراک مســتلزم روزه میباشــد ،خداوند بلندمرتبه
ابدان را طوری آفریده اســت ،که به نحوی آمادگی تعامل با
ترکیبات غذایی هماهنگ با ابزاری که در سه مرحله با نظم و
هماهنگی مســیر خود را طی نموده و به انجام رســانند ،و این
مطلب بسیار مهمی است.
مرحله اول  :مرحله هضــم غذا در معده و رودهها میباشــد،
ســپس نوبت جذب و تبدیل غذا به قندی که در خون جاری
میباشــد ،و به مواد امالح شــدة دیگری که جســم برای به
دستآوری انرژی و ساختن بافتها به کار میبرد.
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السئمواتُ مَطْوِیّت بِیَمِینِه )(زمر )17 :

را از بیماری خطرناکی مانند سـفت شـدن رگها – که سبب

روزه و ابزار هضم [گوارش]

مرحله دوم  :مرحله ذخیره نمودن ،اِنرژی مازاد که بر نیاز بدن،

عبادت و تقرب باشد مخدوش نمینماید ،زیرا دستور و قانون

افطار تعجیل نماییم ،به محض اینکه هنگام غروب فرا رســد،

و قند اضافی در کبد و عضالت ذخیره میگردد و چربیهای

خداوند متنوع اســـت از طرفی عبادت و تقرب و ارتباط و

روزهدار افطار کرده باشــد ،لذا پیامبر (ص) [در هنگام افطار]

اضــافی نیز در بیشــتر اعضــاهای بدن ذخیره میگردند .پس

نیازمندیســت ،عالوه بر آن دارای تندرســتی و ســالمتی نیز

چند خرمایی یا هر نوشـیدنی شــیرین سـبک را میخورد ،و یا

مرحله اول شامل جذب و مصرف و مرحله دوم ذخیره نمودن

میباشد.

جرعهای آب مینوشــید ،ســپس نماز مغرب را ادا مینمود و

مرحله سوم  :مرحله گشایش ذخیرههای انرژی و تبدیل قند و

برگرفته از کتاب شــگفتی های خداوند در بدن انســان تألیف

آرام گرفته و تعادل اعضـــاء مییابد ،و قند خرما به خونش

چربی بر ضــد اســید چربی برای رهاســازی انرژی در جســم

دکتر محمد راتب نابلسی

رسـیده و از شـدت گرسنگی او میکاهد ،و او را طوری قرار

بعد از نماز غذایش را میخورد ،و گرسنگی [با افطار اندک]

است.

میباشــد ،و این مرحله دارای ویژگی خاصــی اســت ،و این
مرحله به وقوع نمیپیوندد تا اینکه فرد برای مدت معلوم از
خوردن خوراک خودداری ننماید ،پس چنانچه فرد از تناول
خوراک دوری ننماید مرحله سوم انجام نمیپذیرد.

داده اســت که به طور معتدل به خوردن بپردازد و این روش

گزیـده ای از ســفارشــهای بهداشــتی
پیامبر(ص) در زمینه سحری و افطار

دانشـمندان میگویند  :مقدار قند در خون از هشـتاد تا صـد و

مســـتحب اســـت ،البته برای فردی که قبل از خوردن غذا،
خواندن نماز برایش میسـّر باشــد ،اما اگر با این طریق مردم را
در حرج میانداختی آســانترین روش اینکه با مردم در وقت
مناســب غذا بخورید ،ولیکن اگر برایت ممکن بود که ســه

بیسـت میلیگرم در هر سانتیمترمکعب میرسد ،و این مقدار

برخی توصـــیـه های بهداشـــت و ســـالمت را که پیامبر به

خرما بخورید ،و نماز مغرب را به جای آورید و بعد از نماز به

قند در خون بعد از شــش ســاعت روزه کاهش مییابد ،و در

روزهداران توصـــیه نموده اســـت ذکر مینماییم ،از انس بن

خوردن اقدام نمایید نیز سنّت و مندوب میباشد.

این هنگام یکی از شــگفتیهای شــگفتانگیز جســم بشــری

مالک(رض) روایت شده است که پیامبر فرمود « :سحرّوا فإنَّ

و پیامبر(ص) نیز برای ما اسـتجاب و  ...نموده است تا اینکه با

تجلی می یـابـد ،مرکزی در مغز وجود دارد ،کـه پیـام های

فی السحور بَرَکَه»(« )0سحری بخورید چون در سحری برکت

خواب نیمروزی (قیلوله) بر قیام و کار و با ســحری بر روزه

ســریعی را به غدد درونریز  -که از او طلب یاری و کمک

[نهفته] است».

کمــک و یــاری جوییم ،و می فرمود  :خواب نیمروزی را

خواســته  -میرســاند ،و پیهها هورمونی را تراوش نموده که

و در روایتی از نســـایی « :اِنَّهـا برکـه أعطاکُم اهلل ایاها فَال

رعایت کنید ،بیگمان شیاطین قیلوله ندارند)4(.

انرژی موجود در ماهیچهها و کبد را به قند تبدیل کنند ،و

تدعوه»(« )1همانا [ســحری] برکتی اســت که خداوند به شــما

هرگاه در رمضان برای انسان امکان خواب فراهم آید ،گرچه

غدهی تیروئید نیز از طریق تراوش هورمون خون قند ذخیره

ارزانی داشته است ،پس آنرا ترک نکنید».

یک سـاعت از زمان خواب نیمروزی باشد  -بخوابد زیرا این

شــده در عضــالت و کبد تحریک نموده تا رها گشــته و به

حدیثشــناســان این برکت را به دو نوع تفســیر نمودهاند ،که

یک ســاعت بر ادای نماز تراویج یاری میرســاند ،روزه به

مصرف برسد ،چون مقدار قند خون بعد از شش ساعت روزه

شــامل برکت دنیوی ،و برکت اخروی اســت ،و کســی جهت

خاطر این نماز اســـت تا اینکه با ادای این نماز فرد نیرومند

پایین آمده است ،و غدههای لوزوالمعده نیز از طریق هورمون

خوردن سـحری بیدار میشود چه بسا نماز صبح را در مسجد

گردد ،و در نمـاز بهره بگیرد ،و قرآن را فهم کند ،پس با

قند خون را جهت مصــرف بر رهاشــدن تحریک مینمایند ،و

ادا مینماید ،و بعد از نماز صـبح آیهای [از قرآن] را میشنود

قیلوله بر قیام کمک گیرید .تا اینکه قلب برای حب خداوند

انســان چون ذخیرههای قند ،عضــالت و کبد را به مصــرف

و در درون وی اثر به ســزایی میگذارد ،و چه بســا در خلوت

آماده گردد ،تا به بهرههای مذکور نائل شوید.

رساند کار به چربیهای ذخیره شده نیز روی میآورد ،و آنها

خدایی را یاد میکند و اشک از چشمانش جاری میگردد ،و

مطالبی که ذکر شــد برخی توصــیههای بهداشــتی (در رابطه با

را نیز از بین برده و انرژی آنرا آزاد می نمـاید و تحقیقات

یا قرآن را تالوت نموده تا بهار قلبش گردد ،تمام این خیرها

روزه) بود که پیامبر به آن سفارش نموده بود.

علمی بر ازدیاد سوختن چربیها و مصرف چربیهای متراکم

به جهت بیداری وی برای ســحری انجام گرفت ،پس موارد

در نقاط رسوب شده بر جسم در طول ساعتهای روزه تأکید
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مذکور شامل برکت اخروی است .و اما برکت دنیایی ،هرگاه

پاورقی:

میورزند.

روزهدار خوراک ســحری را تناول نماید ،و از جمله کســانی

 )0بخاری ( ،)0811مســلم ( ،)0115ترمذی ( ،)718نســایی

واقعیت شـــگفت آور اینکه  :هر کیلوگرم بافت های چربی

باشــد که به انجام کار ســخت میپردازد ،میتواند با کمترین

( ،)1451ابن ماجه (.)0111

نیازمند ســه کیلومتر مویرگ میباشــند تا خون از میان آنها

مشـقت و سـختی روزه را بگیرد ،و این جسـم به سـوخت نیاز

 )1نسایی (.)1471

جاری گردد ،و این بر قلب فشاریست ،پس چنانچه وزن انسان

دارد ،و سوخت آن خوراک باشد ،لذا خوردن غذای سحری

 )1احمد (.)10151

ده کیلوگرم افزایش یابد ،یعنی اینکه بر بدن وی سـ ـیصـــد

سنت است ،و تأخیر سحری نیز سنت میباشد ،اما فردی که تا

 )4الـفـردوس ( ،)4571انس المطــالــب ( ،)0101/0قرطبی

کیلومتر مویرگِ اضــافه وجود دارد ،و پزشــکان میگویند :

نیمه شـب بیدار میماند ،و سحری میخورد ،سپس میخوابد

( ،)11/01فـتح البــاری ( ،)71/00اتحــاف الســــاده المتقین

ساختار و فیزیولوژی آفرینش ابدان مستلزم خودداری از تناول

نماز صــبح و ثواب تأخیر ســحری را از دســت داده اســت ،از

( ،)041/5مجمعالزوائد ( ،)001/8جامعالصــغیر ( .)1018این

طعام میباشــد ،چرا؟ به ســبب راحت گذاشــتن مرحله اول و

ابوذر از پیامبر روایت شــده اســت که پیامبر فرمود « :امت من

حدیث حَسَنْ میباشد از ا نس روایت شده است.

مرحله دوم و فراهم نمودن فرصـت برای عمل مرحله سـوم .و

همواره در خیر می باشـــند اگر در افطار عجله نموده و در

چون هضـــم و جذب غذا و ذخیرهگذاری انرژی برای هر

سحری تأخیر بورزند»)1(.

برگرفته از کتاب شــگفتی های خداوند در بدن انســان تألیف

انســانی ضــروری اســت ،این فریضــه بر همة امت و گروهها

آنچه که الزم است که به شما تأکید شود ،اینکه انسان هر گاه

دکتر محمد راتب نابلسی

فرض شده است ،و خداوند میفرماید :

خوراک سحری را تناول نماید و بالفاصله به رختخواب برود،

(یا ایّها الذین ،آمنوا کتب علیکم الصیام کما کُتِبَ عَلی الذینَ

چه بسـا دچار سـوءهاضـمه گردد ،و به ناخوشیهای بهداشتی

منْ قبلکُم لعلّکم تتَّقون )(بقره )081 :

مربوط به غذا دچار گردد ،لذا میان تناول غذای ســـحری و

«ای کســـانی که ایمان آورده روز بر شـــما فرض و واجب

خواب وقت کافی الزم اسـت ،این وقت میبایست در قرائت

گردیده اســت ،همچنانکه بر امتهای پیش از شــما واجب

قرآن ،و نماز و ذکر سپری گردد.

گردیده بود تا اینکه تقوا پیشه سازید».

از انس بن مالک روایت شده است که پیامبر فرمود  :هر کس

از ابوذر روایت شــده که پیامبر مرا امر فرموده اسـت که  :سـه

این تحقیق علمی مطلب دقیقی را دنبال مینماید ،و آن این

نماز صـبح را با جماعت ادا نموده ،و سپس تا طلوع آفتاب به

روز – سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم – [از ایام البیض] روزه

اســـت که روزه عبادت و تقربجویی از خداوند ،و ازدیاد

ذکر خداوند بنشـــیند ،و دو رکعت نماز بخواند ،پاداشـــی

بگیریم)0(.

ارتباط با اوســت ،و هر کردار بنیآدم برای خویش میباش ـد

همچون پاداش حج و عُمره برای وی مکتوب میگردد ،انس

هدف از نقل این حدیث و ارائه آن تا اینکه میان آن و واقعیت

جز روزه که برای خداوند میباشد ،و او روزه را پاداش دهد،

گفته است که پیامبر فرمود  :کافی است ( 1بار).

علمی ارتباط برقرار نمایم و تا اینکه دانســته شــود که میان

روزه اراده را تقویت نموده تا اینکه انسـان ضعف بشری خود

بدین ســبب پزشــکان برحذر میدارند از اینکه بعد از خوردن

حرکت انســـان در زندگی و گردش ماه رابطه وجود دارد،

را احساس کند ،پس این تحقیق عملی نقش اولیه روزه را که

غذا به رختخواب برویم .پیامبر(ص) مرا امر مینماید که در

محققی پروندههایی را در اداره پلیس در روزهای برابر با ایام

رابطـه ایام اربیض و روزة آن از رحاظ
پزش ی

البیض بررســـی کرده بود ،در تحقیق یافته بود که نســـبت

مقـالـه ای دربـاره بیمـاری هـای قلب می گوید  :کار قلب و

حوادث [جنایی] به نســـبت ســـایر ایام بســـیار باالتر بود –

سـالمت آن و انتظامبخشی و انعطاف رگها بستگی به حجم

مخصــوصــاً میان کســانی که از عصــبی بودن مزاج شــکوه

و نوع غـذای موجود در معـده دارد ،لـذا پیامبر(ص) و نیز

مینمودند – پس روزه ایام البیض – در آنان تأثیر مینماید،

خداوند ما را به رعایت اعتدال در خوراک و نوشیدنی دستور

همچنانکه میدانید آنچه که پیامبر(ص) آورده است از علم و

دادهاند .همچنانکه خداوند میفرماید :

اجتهاد و فرهنگ و یا دانش شــخص خود نیســت .همانا وحی

(و کلوا و اشربوا وَ ال تُسرِفوا إنَّهُ ال یُحبُّ الْمُسرِفین )(اعراف :

از طرف خداوند میباشـــد ،و چه بســـا میان گردش ماه و

)10

اضـطراب انســان رابطهای باشــد ،روزه اضــطراب درون و قلق

«بخوریـد و بیاشـــامید و زیاده روی نکنید ،بیگمان خداوند

آنرا آرام مینماید.

اسرافکنندگان را دوست ندارد».

***

پس هرکه در خوردن و آشـامیدن زیادهروی کرده باشد ،ماه

پاورقی:

رمضـــان نزد وی آمده تا آن خطاها ،کجیها و تعفنات در

 )0نسایی (.)1711

دستگاه گوارش و وزن زاید بر حد معمول را اصالح نماید ،و
اشـتباهاتی که انسـان در طول سال مرتکب میگردد ،روزه با

برگرفته از کتاب شـگفتی های خداوند در بدن انسـان تألیف

وضـع حد و مرز آن اشـتباهات جبران نماید ،اما هرگاه انســان

دکتر محمد راتب نابلسی

پایبند سـنت نبوی باشـد ،ماه رمضـان به صـحت و نشاط وی
میافزاید ،و امام غزالی در کتاب احیاء علوم الدین فصــل یا

روزه میان فرمان تعبدی خداوند و فوائد
بهداشتی و تندرستی آن

باب بزرگی را در فضــایل گرســنگی منعقد نموده اســت ،و
میفرماید  :تمام خیر در خزانههای گرســنگی نهفته اســت ،و
هدف از آن گرسـنگی شـدید نیست و بلکه منظور اعتدال در
خوردن و آشــامیدن اســت ،زیرا پرخوری ذکاوت را از بین

دانشـــمندان روزه را عامل پیشـــگیری و درمان بســـیاری از

میبرد و افزایش خوراک ،و ریختن غذا بر غذایی دیگر و

بیماریها میدانند .برخی بیماریهای دشوار و العالج ،انواع

افزایش وعدههای غذایی انسان را به کسالت و خمول و رکود

بیماریهای قند ،کشـــیدگی زیاد عصـــب رگها ،ضـــعف

و عفونت روده و فشار قلبی مبتال میگرداند ،و رمضان جهت

کلیوی ،تنظیم نمک ،ســینه تنگی ،التهابات گوارشــی مزمن،

تجدید سالمت و تندرستی میآید ،و عمر ما محدود است ،یا

سـنگریزههای صـفرا و برخی امراض پوسـتی به وسیله روزه

اینکه با نشـاط و توان به سر بریم ،و یا اینکه [با بیماری] سربار

درمان میشوند.

خـانوادهمـان شـــویم ،و میـان دو حـالـت مذکور تفاوت و

روزه درمان برخی بیماریها میباشد ،و چنانچه ،همانگونه که

فاصلههاست ،و در این جا مجال بحث از فوائد روزه نیست.

پیامبر اســـالم(ص) ترســـیم نموده اســـت عملی گردد عامل

و روایت شــده اســت « :ص ـُوُموا تَص ـِحُّوا»(«)1روزه بگیرید تا

پیشـــگیری از بیمـاریهـای فراوانی اســـت .پس همچنانکه

تندرست باشید».

پزشــکان میگویند  :روزه عامل ســالمت درونی ،اســت ،و

و معنی تندرستی و صحت در اینجا پیشگیری از بیماری است،

افزایش توان نفس و عادت دادن بر رهایی از قید و بند و هر

چون اگر شما روزه این ماه را تمام و کمال به انجام رساندی،

نوع خوی و عادتی میباشــد ،و بهترین عادت اینکه انســان به

جسم خود را از بیماریهای خطرناکی که شما را یارای مقابله

هیچ عادتی ،عادت ننماید )0(.فردی که به سیگار عادت کرده

با آن نیست مصون نمودهاید ،ولیکن این فردی که از خوردن

اسـت ،چگونه توانسته است در ماه رمضان آن را از خود دور

و آشــامیدن امتناع میورزد ،ولی هرگاه کنار ســفره بنشــیند

کند ،پس می تواند برای همیشـــه نیز از آن بدور باشـــد و

همچون شتر به خوردن بپردازد ،هدف و نتیجه روزه برای وی

بزرگترین شاهد و نمونه هم ماه روزه میباشد.

حاصل نمیگردد ،پس رعایت اعتدال در خوردن و آشامیدن

انســـان اراده و اخالص خویش را با روزه تقویت و رشـــد

در ایام روزه ضـروریست ،اما اگر وعدههای غذایی روزانه را

مینماید ،و روزه عبادت اخالص میباشـد و مشـاعر انسان را

در رمضـــان به وعدههای شـــبانه بدل کردید! پس چه کار

نمو میدهد ،و چه بســا خوراک و نوشــیدنی فراهم اســت ،و

کردهاید؟ [و چه حاصـــلت میگردد]؟ در افطار تا توانســـته

از جملـه فوائد مادی روزه اینکه معده ،دســـتگاه گوارش،

دیگری را صــرف نماید این فرد وعدههای روزانه را با شــب

دســتگاه گردش خون ،کلیهها و قلب در رمضــان اســتراحت

عوض نموده ،کاری انجام نداده است و بیماریها و دلدردها

مینمایند ،این دســتگاههای مهم هرگاه از کار بیفتند زندگی

به حالت خود باقی مانده است.

انســـان به جهنّم تبدیل میگردد ،و چنانچه کلیهها ناگهانی
متوقف گردند ،زندگی قابل تحمل نیســت ،و هرگاه قلب به

پاورقی:

ضعف و سستی مبتال گردد ،و رگها تنگ و سفت شوند و یا

 )0بسیاری از روانشناسان و خبرگان تربیتی میگویند  :عادت

قلب گرفته شود در این صورت کار مشکل میگردد ،و روزه

کن که عادت نکنید( .مترجم)

از بیماریهای [زیادی] که قلب و رگها به آن مبتال میشوند،

 )1الفردوس بمأثور الخطاب ( ،)1745نگا  :کشـــف الخفاء

و بیمـاری هـای معـده ،روده ،کبـد ،دســـتگاه ادرار ،و این

( )0455و در روایت مذکور ضعف است.

دسـتگاههای مهم از قبیل دستگاه گردش (خون) و گوارش و
دفع زواید ،و  ...پیشگیری مینماید ،و ما نمیگوییم که روزه

برگرفته از کتاب شــگفتی های خداوند در بدن انســان تألیف

فق درمان است ،و بلکه عالوه بر آن عامل پیشگیری است.

دکتر محمد راتب نابلسی
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انسان روزهدار چیزی از آن تناول نمینماید.

تناول نموده ،و نیمه هم شب وعدهای و هنگام سحر نیز وعده

بهداشت و تندرستی
منبع اصــلی شــهوت و ســه عالمت عارم
واقعی
نویسنده :بابک محمدی
منبع اصلی شهوت و عامل شهوت پرستی
منبع اصلی شهوت و مادر تمام شهوت های بدن ،معده است و
عامل اصـلی شهوت پرستی ،انس گرفتن با غذا های خوشمزه
و پر چرب است.
یکی از علما می فرماید  :غالب ترین شــهوت ،شــهوت معده
اســت چرا که آدمی به خاطر طمع این شــهوت از بهشــت به

حکایت کرده اند که شــهری بود که به شــهر عابدان مشــهور

همه روزهداران بهخصـوص نوجوانان در حال رشـد ضــروری

بود ،همه آن خدا ترس بودند ،ابلیس تمام لشــکرش را جمع

است.

کرد تا فکری برای گمراه ســـاختن آن ها نماید .ســـرانجام

نکته دیگر اینکه ،حتماً برای صــرف ســحری ،کمی زودتر از

تصـمیم به این شیوه شد که لذّت و خوشمزگی غذا در چشم

خواب برخیزید تا هم ضمن استفاده از برکات معنوی ساعات

آن ها آرایش داده شـود .بعد از مدتی مردم آن شـهر ،مردمی

ســحر و مناجات ،بدون عجله و با آرامش ســحری بخورید.

خوشـگذران و راحت طلبی شـدند که شکم پرستی ،خواب،

حتی اگر میل به خوردن غذا ندارید ،آب ،چای ،شـیر و مانند

شهوت پرستی و اختالط با زنان برنامه اصلی آن ها شده بود.

اینها را فراموش نکنید .برای پیشـگیری از احساس تشنگی در
طول ســـاعـات روز هم میتوان از لیموترش تازه در پایان

از نظر شرعی به خاطر شهوت غذا خوردن کراهت دارد.

سحری استفاده کرد.
روزهداران باید از خوردن غذاهای خشک نظیر کوکوسبزی،

حضـرت ابراهیم شـیبان (رح) می گوید :چهل سـال است که

کوکو ســیبزمینی ،کتلت و گوشــتهای ســرخ شــده مثل

غذا را به خاطر شهوت نخورده ام.

کباب ،جوجه کباب و ماهی در وعده ســـحری خودداری
کنند ،چرا که این غذاها به همراه غذاهایی که ادویه زیادی

منبع :کتاب :اخالق معالجه ای  /مولف :بابک محمدی کهریز

میطلبــد ،بــاعــث عطش زیــاد و ترش کردن در طول روز
میشوند.

زمین افتاد .وقتی که شــکم ،از غذا خوردن ســیر می شــود،
نیروی جنســی جنبیدن می گیرد ،و آن را جز با ازدواج کردن

غذاهای مناسب برای رمضان

نمی توان اطفاء کرد و مقدمه ازدواج کردن نیز دســتیابی به

صدف کوه کن

پول و مادیات اســت و به مادیات نیز نمی توان رســید مگر با
دشـــمنی و کینه توزی با مردم و از آن نیز گناهان دیگری

روزه تمرینی است برای این که هر آنچه را نباید ببینیم ،نبینیم،

همچون عداوت ،تعص ـّب ،کبر و ریا متولّد می گردد ،پس به

هر آنچه را نباید بگوییم ،نگوییم و آنچه را نباید بخوریم،

معده توجه کردن اصل تمامی معصیت هاست و فرو گذاشتن

حذف کنیم و یادمان بماند که قرار اســت از راه پرهیز ،ســالم

آن باعث کم شدن گناهان می شود .بَطنُ المَرءِ عَدُوئهُ ،یعنی :

شویم .این پرهیز البته هم روحی است و هم جسمی...

شکم مرد دشمنش است.

اما گاهی اتفاق ،جور دیگری اســـت .هر ســـاله پس از ماه
مبارک رمضـان افرادی هستند که افزایش وزن پیدا میکنند،
ضــعیف میشــوند و یا دچار بیماریهای گوارشــی شــده که
پرخوری و بدخوری دلیل عمده آن است و در این میان ،یکی
از چیزهایی که بسیار پراهمیت بهنظر میرسد لزوم تغذیه سالم
است .درباره سالم خواری هم بسیار گفتهاند و بسیار شنیدهایم
،اما گاهی الزم اســت دوباره بگویند و دوباره بشــنویم تا از
خاطرمان نرود که غذاها بیشتر از شمشیرها آدم کشتهاند!
اگر دچار اضـافه وزن هســتید ،تنبل و خوابآلودید و تنها راه
چاره را در حذف کردن سحری میدانید ،باید بدانید که کار
خطرناکی میکنید ،چرا که بهخودی خود ،برنامه غذایی در
این ماه با حذف یک وعده غذایی همراه است و حذف کردن
وعده دیگری مثل سحری ،سالمت شما را به خطر میاندازد.
در حقیقت ،در ماه مبارک رمضــان اگر تعادل مصــرف مواد
غذایی رعایت شــود ،همه افراد حداقل 11درصــد کمتر از
ماههای عادی غذا میخورند و بنابراین با مصرف متعادل مواد
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معده جایگاه عجیبی اسـت چون هنگام گرسنه شدن صدا می

غذایی در ماه رمضان ،بدن فرصت سوزاندن چربیهای اضافه

کند مرا پر کنید و هنگام ســیر شــدن نیز فریاد می کشــد که

را پیدا میکند .در نتیجه کســانی که اضــافه وزن دارند ،وزن

خالی ام کنید.

اضافی خود را از دست میدهند.
البته از نظر تغذیهای ،در روزه بیســحری کمبود بیش از حد

عالم واقعی سـه عالمت دارد :کم می خورد ،کم می خوابد و

انرژی باعث میشود که بدن از منابع چربی برای تامین انرژی

کم حرف می زند.

اســـتفاده کند که در اثر ســـوختن ناقص چربیها ،ترکیبات
کتونی در بدن ایجاد میشــوند و منجر به ایجاد بوی بد دهان،

وقتی معده سیر می گردد عقل زایل می شود ،احساس خواب

سـردرد و دردهای عضـالنی میشـوند و فرد احساس میکند

به انســان غلبه می کند ،باعث ســســتی در عبادت می گردد،

که سالم نیست.

قسـاوت قلب پیدا می شود ،بیماری هایی مانند زخم معده در

همچنین حذف وعده ســحری ،ســبب پایین افتادن قند خون

بدن انسان ایجاد می شود و نهایتا موجب تحریک شهوت می

(هـیپوگلیســـمی) شــــده و نتیجــه آن کــاهش یــادگیری،

شود.

بیحوصـلگی و خسـتگی است .بنابراین ،صرف سحری برای

در اینجا بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که این تفکر که
افراد دارای اضـافه وزن درصـورت نخوردن سحری ،وزنشان
کم میشـود ،اشـتباه اسـت و خطرات بسیاری را هم برای این
افراد به همراه دارد .همچنین این روش روی پوســت و مو نیز
اثر نامطلوب داشته و به ریزش مو منجر میشود.
افراط از نوع زولبیایی ،ممنوع
گروهی از افراد هســتند که ماه رمضــان رابا زولبیا و بامیه معنا
می کننـد ونه تنها بیشـــترین حجم از خوراکی های دریافتی
بهخصــوص در وعده افطاررا به مواد چرب ،قندی و شــیرینی
مثـل زولبیـا و بـامیـه اختصـــاص میدهنـد بلکه اغلب میان
وعــده هــای خـود را هم از بین مواد غــذایی بی ارزش یــا
بهاصــطالح هله هولهها انتخاب میکنند که در این صــورت،
رمضان نه تنها ماه تزکیه جسمی آنها نخواهد بود که پیشوازی
برای ابتال به بیماریها محسوب میشود.
یکی از اولین اثرات این بیهودهخواری ،چاق شــدن اســت و
بدون شـک ،بالی چاقی برسر روزهدارانی که هنگام افطار از
مواد غذایی شــیرینی مانند زولبیا ،بامیه و حلوا به مقدار زیادی
مصرف میکنند ،نازل خواهد شد.
البته اگر همین افراد به جای مصـــرف زولبیا و بامیه در ماه
مبارک رمضـــان ،کشـــمش و خرما را که از ســـودمندترین
قندهای طبیعی هسـتند ،جایگزین کنند نهتنها از عوارض سوء
در امان میمانند که از فواید بیشمار مصرف این مواد غذایی
مفید نیز بهرهمند خواهند شد.
چه کسانی میتوانند روزه بگیرند؟
متخصصان میگویند نکته بسیار حائز اهمیت در تغذیه مناسب
ماه رمضــان ،این اســت که نمیتوان برای همه افراد دراین ماه
یک الگوی تغذیه ای واحد پیاده کرد چرا که هرگونه نیاز
بدن به غذا ،باید تامین شــود و حجم آن را نیز خود فرد تعیین
میکند .مثال در زنان شــیرده به این دلیل که عمدهای از مواد
غذایی مصرفی ،وارد شیر شده و به کودک میرسد ،نیازهای
تغذیهای آنها باال میرود .بنابراین ،برای شیردهی موفق نیازمند
مصــرف مواد غذایی بیشــتری از نظر کمی و کیفی هســتند و
درصــورت روزهدار شــدن باید هنگام ســحر و افطار ،مواد
غذایی را با کمیت و کیفیت مطلوبی مصرف کنند تا لطمهای
به کودک وارد نشود.

بیماران گوارشـــی هم که مبتال به زخمهای فعال ســـیســـتم

و مواد زائد با غلظت باال در ادرارشــان دفع میشــود ،بنابراین

فواید طبی و بهداشـتی روزه که از سودمندیهای کوچک این

گوارشـی فوقانی مثل معده و اثنی عشـر هستند ،از روزهداری

در این ماه برای پیشگیری از تشکیل سنگهای کلیه و سیستم

فریضه انسان ساز است بحدی است که شاید نیاز به توضیح و

معافند ،چون روزه گرفتن در آنها با تشدید ترشح اسید معده،

ادراری ،باید مایعات بیشتری در سحر و افطار نوشید.

تکرار نداشته باشد و بیشتر مردم کم و بیش از آن آگاهند .ما

منجر به فعالسازی زخم و عوارضی چون خونریزی میشود.

 - 1افطار را با خرما ،کشمش ،عسل و بهطور کلی با یک قند

به اختصـار به گوشه ای از این فواید انسان ساز اشاره میکنیم:

البته اگر این بیماران به توصیهها عمل نکرده و روزه گرفتند و

طبیعی آغـازکنید .به این ترتیب اشـــتها کنترل میشـــود و

معده و دستگاه گوارش از اندام پرکار بدن آدمی است ،با سه

حین روزهداری ،دچار عالئمی چون دل درد خصوصا هنگام

پرخوری کمتر پیش میآید .خوردن چای شــیرین کم رنگ،

وعده غذا که معمول مردم اســـت؛ تقریباً در همه ســـاعات

ظهر شـدند که نشـانه فعالیت بیماری است ،باید از ادامه روزه

شــیر گرم ،فرنی و حلیم کم روغن نیز در آغاز افطار مناس ـب

دســتگاه گوارش به هضــم و تحلیل و جذب و دفع مشــغول

پرهیز کننـد .امـا ســـنـگ کلیه بیماری ای نیســـت که مانع

است.

است .روزه باعث میشود از یکسو این اعضا استراحت کنند و

روزهداری شــود و بیماران مبتال به ســنگ کلیه میتوانند با

 - 4اینکه برخی افراد هنگام افطار غذاهای بسیار سادهای نظیر

از فرسودگی مصون بمانند و نیروی تازه ای بگیرند و از سوی

نوشیدن  8لیوان آب یا مایعات در فواصل افطار تا سحر روزه

آش و ســوپ مصــرف میکنند و بعد از چند ســاعت شــام

دیگر ذخایر چربی که زیانهای مهلکی دارند تحلیل رفته و

بگیرند.

میخورند ،بد نیست چون دستگاه گوارش ابتدا با حجم کمی

کاسته شوند.

یعنی همان طور که به چنین بیمارانی در ایام غیراز ماه رمضان

از غذا آماده فعالیت میشـــود و از میزان عطش نیز کاســـته

توصـیه میشود  8لیوان آب یا مایعات بنوشند ،در ماه رمضان

میشــود و بدن با به دســت آوردن حالت ثبات آماده شــام

در روایات بسیاری پیشوایان گرامی اسالم فرموده اند « :معده

هم با تقســیم دفعات نوشــیدن آب و مایعات در ســاعات بین

میشــود؛ اما اینکه برخی از همان ابتدا افطار و شــام را با هم

آدمی خانه بیماریهای اوست و پرهیز از غذا درمان آن است».

افطار تا سحر ،میتوانند روزه بگیرند .البته ،افرادی که تشکیل

مصــرف میکنند و یک دفعه مواد غذایی بســیاری را وارد

ســنگهای ادراری در آنها فعال بوده و بیش از دو ســنگ

دســتگاه گوارش میکنند زیاد مطلوب نیســت و روش اول

ادراری ظرف مدت  1ماه داشتهاند و یا هماکنون دارای سنگ

بسیار بهتر است.

که روزه دار امســاک روز را با زیاده روی در شــب تالفی

ادراری هسـتند ،بهتر اسـت موارد احتیاط را در زمینه مصــرف

 - 5درخصوص کودکان و نوجوانانی که برای اولین بار روزه

نکند ،که پر خوری خود موجب زیانهای چشــم گیری برای

مـایعـات رعـایت کنند .اما روزه دارانی که فق یک نوبت

می گیرنـد نیز بـایـد تمام مواد غذایی در رژیم غذایی آنها

دســتگاه گوارش اســت .با پیشــرفت دانش پزشــکی ،برخی از

ســنگ ادراری درمان شــده داشــتهاند ،به شــرط مصــرف آب

گنجانده شــود .این نوجوانان باید در وعده ســحر به مقدار

پزشــکان و متخصــصــان دریافته اند که امســاک از خوردن و

فراوان بین افطار تا سحر میتوانند روزه بگیرند ،هر چند تحت

کـافی غذا بخورند و آب میوههایی مثل آب هویج و آب

آشــامیدن ،عالی ترین روش درمانی اســت ،یکی از پزشــکان

نظر بودن این افراد توس پزشکان نیز بسیار ضروری است.

گوجه فرنگی را بسیار مصرف کنند.

میگوید « :طرح درمان به وســـیله روزه بســـیار چنان معجزه

بدیهی اســت آنگاه فواید بهداشــتی روزه بهتر به دســت میآید

آسـاسـت که بکار بسـتن آن مسـیر ،طرحها و برنامه های طب
و اینک افطار
احتماال بسیاری از روزهداران با این نظر موافقند که تمام لذت
روزه داری یـک طرف و لذت افطار با چای و خرما یک
طرف! اما همین افطاری لذت بخش و مفید هم اگر با افراط و
تفری از ســوی روزهداران همراه باشــد نه تنها لذت بخش
نخواهد بود که مشــکالت متعددی از احســاس ســیری و پری
ناخوشـــایند تا به هم خوردن تعادل فاکتورهای خونی را به
همراه خواهد داشــت و این مســتلزم آن اســت که اراده شــما
حین افطار شـــبیه ترمز  ،ABSعمل کند و زمانی که الزم
اســت ،بالفاصــله دســت از خوردن غذا بردارید .در حقیقت،
مواد غذایی مصــرفی در وعده افطار و فاصــله آن تا ســحر،
مهمترین بخش از تغذیه ماه رمضــان را تشــکیل میدهند .از
اینرو توجه به نکات زیر به شــما در روزهداری ســالم کمک
شایانی میکند.
 - 0مواد غذایی مثل گوشــت ،مرغ ،ماهی ،لبنیات و ســبزیها
باید قسمت اعظم رژیم غذایی شخص را در برگیرد ،مصرف
باالی لبنیات بدون مصـرف آب به میزان کافی ،احتمال ایجاد
سـنگهای مجاری ادراری را بسیار افزایش میدهد .همچنین
مصرف مواد پروتئینی (گوشت ،مرغ و ماهی) به تنهایی کافی
نیســت ،بلکه در کنار آنها باید از ســبزیجات ،ســاالد ،آب و
حبوبات اسـتفاده کرد تا از یبوسـت جلوگیری شود و باید در
نظر داشـت که مصـرف زیاد غذاهای پروتئینی باعث تشنگی
میشود.
 - 1هنگام افطار از آغاز کردن غذا با آب سرد ،نوشابه و مانند
اینها جداً خودداری کنید .به جای آب سرد کمی آب گرم یا
چای میل کنید .مصرف چای زیاد بهدلیل خاصیت ادرارآوری
و کافئین موجود در آن توصـیه نمیشود .با توجه به اینکه در
ماه مبارک رمضان ،افراد در معرض کم آبی شدید قرار گرفته

روزه فوائد جسـمی و روحی فراوان دارد ،شـفابخش جسـم و
توان بخش جان اســت ،پاک کننده آدمی از رذایل حیوانی
اسـت ،در ساختن فرد صالح و اجتماع بسامان بسیار موثر بوده
و در تذهیب و تزکیه نفس و رهاندن انســان از روزمرگی و
واماندگی در نیاز های تن تأثیر بسزایی دارد.
روزه یکی از احکام انســان ســاز اســالم اســت ،که آگاهی از
همه فواید و پی بردن به فلسـفه کامل آن همچون سایر احکام
الهی برای انســان عادی ممکن نیســت ،دانش محدود بشــر
نمیتواند راهگشـای همه اسرار نهفته باشد و اندیشه را به پاسخ
همه مجهوالت رهنمون شــود ،شــاید روزی دانش انســان به
حدی از کمال برسـد که دریچه تازه ای بر روی بشر بگشاید
و حکمتها و دستورات اسالم را باز شناسد.
بنابراین ندانسـتن فلسفه احکام الهی نباید ما را از انجام آن باز
دارد و موجب نا فرمانی و عصــیان شــود ،چرا که این اطاعت
کورکورانــه نیســـت ،بلکــه بر علم و یقین تکیــه دارد زیرا
مســلمانان میدانند که خدای جهان بر همه چیز دانا و از همه
چیز آگاه است و نقص و نیازی در ذات متعال او نیست که از
اعمال سـودی بخواهد یا از زیانی بهراسد ،خدای مهربان خیر
ماست و برای بندگان خود جز خیر و سعادت نمیخواهد ،پس
اگر به چیزی فرمان میدهد خیر و ســعادت ما در آن اســت و
کمـال و تعـالی ما بدان بســـتگی دارد و هر چیزی را نهی
میفرماید برای ما زیان بخش است و بر مصالح مادی و معنوی
ما لطمه میزند.

روی دانش پزشـکی میگشاید؛ و سالح موثری برای مبارزه با
بیماریها به این دانش میبخشــد ،ســالحی که میتوان آن را از
راههای گوناگون مورد استفاده قرار داد تا انسان را در مبارزه
با علت بیماریها برای بهبود بیماران به نتیجه مطلوب و آشکار
رسانند» .
با روزه و امســاک میتوان بیماریها را بهبود بخشــید و معالجه
کرد .البته در صـورتی که با اعتدال و زیاده روی مقرون باشد
و در هنگام سـحر و افطار در خوردن و آشامیدن افراط نشود.
بررســی فواید بهداشــتی و طبی روزه در این مختصــر نمی
گنجد ،آنانکه به توضیح بیشتر عالقمندند میتوانند به کتابهایی
که در این زمینه تألیف شــده اســت مراجعه نمایند .باید توجه
داشــت ،بر خالف تصــور کوتاه اندیشــان ،روزه هیچگونه
ضـرری برای افراد سالم مکلف ندارد و اگر کسی بیمار باشد
و نتواند روزه بگیرد و با این کار بیمار تر شود و یا روزه باعث
گردد که بیماریش ادامه یابد کار حرامی مرتکب شده و روزه
اش نزد خدا پذیرفته نیســت ،بیماری که روزه برای او ضــرر
دارد نباید روزه بگیرد و فق الزم اســت در روزهای دیگر
قضای آن را بجا آورد و جبران کند.
افراد ســالم باید بدانند که روزه نه تنها زیانی برایشــان ندارد
بلکه چنان که گفتیم ،موجب تندرستی و صحت مزاج است و
بگفته برخی شـکم پرسـتان که خود روزه نمیگیرند و دیگران
را نیز از روزه باز میدارند و تلقین میکنند که روزه موجب
زخم معده میشــود ،نباید اعتنا کرد ،اینگونه دروغها تنها بهانه
افراد سـسـت عنصـری اسـت که که اسـیر شکم خویشند و از
عزم و اراده انســـانی در آنان خبری نیســـت « .روزه باعث
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تمام مواد غذایی باید روی اصـول و برنامه باشد .مثال مصرف

فواید طب

و معنوى روزه

عملی و جراحی را تغییر خواهد داد ،زیرا روزه راه تازه ای به

اسـتراحت معده است و در حال روزه اسید معده بجای غذا به

دست و پا و چشم و گوش و زبان و همه اعضای خویش را از

تنگدست است ،آنانکه زندگی آسوده ای دارند و رنج فقیر و

وسیله صفرا خنثی میشود و زخم ایجاد نمیگردد»

آنچه خدا حرام فرموده نگاه میدارد و میتواند به آن درجه از

طعم گرسـنگی را نچشیده اند ،ممکن است از حال مستمندان

تقوی نایل آید که حتی از اندیشـــه و فکر گناه نیز دوری

غافل بمانند و روزه وســیله ای اســت که آنان را از غفلت می

روزه عامل باز دارنده از گناه

گزیند و این اوج نورانییت روزه است.

رهاند و رنج مســتمندان را با یاد آنان میاورد تا به دســتگیری

روزه ،بویژه روزه ماه مبارک رمضــان که در اســالم بر همه

باری صفا و پاکی حاصل از روزه و خود داری و پرهیز کاری

فقیران همت گمارند و به درد دل آنان برسند.

مسـلمین مکلف که بتوانند روزه بگیرند واجب اسـت و عامل

روزه دار همچون سـپری است که روزه دار را از اتش عذاب

مؤثری اسـت در ایجاد و تقویت روحیه تقوی و پرهیز کاری؛

الهی که مولود گناهان است مصون میدارد .پیامبر عزیز اسالم

از سویی به احسان و اطعام و انفاق به مستمندان در ماه مبارک

قرآن مجید این فایده بزرگ را با جمله « لعلکم تتقون » یاد

صـلى اهلل علیه و سـلم فرمودند« :الصـوم جنه» روزه سپر است

رمضان بسیار سفارش شده است و از سویی دیگر گرسنگی و

آور میشـود و این عبادت را عامل مهم تقوی میشمارد .تقوی

(که روزه دار را از آتش جهنم حفظ میکند).

تشـــنگی روزه موجب درک رنج مســـتمند میگردد و بدین
ترتیب ثروتمند به فقیر نزدیک می شـود و احساسها رقت می

و پرهیز کاری در تربیت و ســازندگی و شــخصــیت اســالمی
یک مسـلمان نقش بسـیار مهمی دارد و برای رسیدن به همین

روزه و صبر

یابد و احسان و انفاق فزونی میگیرد و جامعه کمک به همنوع

اثر پر ارزش اســت که بهترین عبادت در ماه صــیام و در حال

«صـبر» از خصـایصـی اسـت که در اخالق اسـالم بر آن بسیار

را میاموزد .مواســات یعنی ســهیم ســاختن برادران در رزق و

روزه اجتناب از گناه است.

تأکید شده است  ،انسان مسلمان در زندگی فردی و اجتماعی

روزی و رمضـــان به همین جهت ماه مواســات نامیده اند تا

خویش در راه هدفهایی مبارزه میکند و با مشکالتی نیز روبرو

مســلمانان به احســان نســبت به هم بپردازند و با تمرین بر این

روزه دار با بکار بسـتن این دسـتور الهی که شرط کمال روزه

اسـت بدون خصـلت صـبر ،پیروزی بر مشکالت و رسیدن به

صـــفت ارزنده انســـانی جامعه را از حقد و کینه برهانند و

اسـت ،روحیه تقوی را در خود زنده میکند و این مراقبت ثمر

هدفها آسـان نیسـت  .صبر و مقاومت بر نیروی پایداری انسان

برادروار در کنار هم از نعمتهای الهی بهره بگیرند و شــایس ـته

بخش در ماه مبارک رمضـان و در حال روزه بسـیار آسـان تر

میافزایدو اراده را توانا میســـازد هیچ جامعه ای اگر تحمل

اســت که روزه داران به همه این نکات انســانی روزه توجه

اسـت چرا که گرسنگی و تشنگی و دیگر محدودیتهای روزه

ناگواریها را نداشــته باشــد بر مشــکالت خویش و بر دشــمنان

کنند و بکوشــند واقعاً فریضــه روزه را آنچنان که باید بجا

شـــعلـه های ســـرکش غرایز حیوانی و هوســـها را تا حد

خویش نمیتواند پیروز گردد .با صـــبر و مقاومت اســـت که

آورند و ماه مبارک رمضان را آنچنان که سزاوار این ماه است

چشــمگیری خاموش میســازد و حتی اگر موقت هم باشــد

میتوان به به پیکار ســتمگران رفت و دســت اســتعمار گران را

بسـر آورند ،تا همگان از برنامه های سـازنده اسالمی بهره ور

گریبان عقل و جان را از چنگال شــهوت رها میســازد و برای

کوتاه نمود و روزه – بویژه در روزهای گرم و طوالنی تابستان

شوند.

روزه دار زمینـه ای آماده برای تمرین تقوی و پرهیزگاری

که فشار تشنگی طاقت فرسا میشود بطور چشمگیری به انسان

فراهم میشـــود و با مراقبت و تمرین پیاپی در یکماه نیروی

صــبر و مقاومت میبخشــد و تحمل رنج و ســختی را بر آدمی

نظم و انضباط

بازدارنده از گناه در او به وجود میآید و خصــلت خودداری

آسان میسازد.

وقت شـناسی و نظم و انضباط در امور از مظاهر تمدن انسانی

در او ریشــه میگیرد و رشــد میکند و او با گذراندن این برنامه

در برخى تفاســیر آمده که معناى "صــبر" در این آیه " :و

و از عوامل مهم توفیق و پیشــرفت اســت ،شــاید برخی گمان

یکماهه توفیق می یابد که پس از ماه روزه نیز پرهیزکار باقی

اســتعینوا بالصــبر و الصــلوة " همان روزه میباشــد ،و معناى ایه

کنند که این از ویژگیهای زندگی غربیان و تمدن آنهاست در

بماند .بدین ترتیب به مقام پر ارج تقوی که به تعبیر قرآن

اینست که" :از صبر (مانند روزه) و نماز یارى بجویید".

حالیکه نظم و انضباط و تنظیم اوقات از تعلیمات اصیل اسالم
اســت .اصــوال فردای اســالمی شــاهد توجه به اســالم و نظم و

کرامت انسان بدان وابسته است برای همیشه نایل آید.
روزه و قناعت

انضــباط اســت ،هر یک از نمازهای پنج گانه را باید در وقت

حکومت غرایز و شهوات بر انسان خطرناکترین حکومتهاست

اســالم بر خالف مکاتب مادی شــرق و غرب دنیا و نعمتهای

مخصــوص آن بجا آورد و حتی یک دقیقه نمیتوان از حدود

و آدمی را اســیر و بی اختیار میســازد و به پســتی و رذالت

مادی آنرا وسـیله ای برای تکامل معنوی و رسیدن به سعادت

آن تجاوز کرد .مراســم حج باید در وقت و مکان مخصــوص

میکشاند.

جاوید میداند و بهمین دلیل فرهنگ اســـالم فرهنگ لذت

به خود انجام شـود و روزه نیز در ماه مبارک رمضـان با دیدن

جویی و مصـرف نیست بلکه فرهنگ قناعت و ایثار است .در

هالل ماه شروع و با دیدن هالل ماه شوال خاتمه میابد و نیز هر

نقش روزه در تقویت اراده

روشــهای مادی تن آدمی و خور و خواب آن اصــالت داردو

روز از ســپیده دم آغاز و به مغرب پایان میپذیرد و با توجه به

انســان با روزه داری که ،امســاک در خوردن و آشــامیدن و

حرص و آز برای برخورداری بیشــتر گریبانگیر افراد اســت و

اینکه ماه رمضــان ماه قمری اســت طبعاً در فصــول چهار گانه

خـود داری از برخی چیزهــای دیگر اســــت ،در واقع بــا

در اســالم اصــالت با معنویت انســان اســت و قناعت و ایثار و

ســال جریان دارد و گاه در روزهای بلند تابســتان و گاه در

خواهشــهای خویش میجنگد و در برابر غرایز خود مقاومت

فداکاری از راههای وصـول به مراتب بلند انسـانیت محسوب

روزهای کوتاه زمســتان قرار میگیرد و در همه شــرای الزم

میکند ،تمرین این عمل اراده و تصــمیم را در انســان نیرومند

میشود.

اســت که لحظه و دقیقه را نیز در شــروع ســپیده دم و آغاز
مغرب در نظر داشــت و بهیچ وجه روزه دار نمیتواند از نظام

میسـازد و جان را از قید حکومت و سـلطه هوسها و خواهشها
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میرهاند .روزه داران اگر با مراقبت و کوشش از روزه خویش

روزه فریضــه ای اســت که مســلمانان را از غرقه شــدن در

آن ســرپیچی کند و این خود درســی اســت که مســلمانان نیز

این بهره را بگیرند که بر نفس خود مســل شــوند از نیرومند

مادیگرایی و حرص و آز برای لذتهای مادی و مســابقه برای

دقیق و منظم شوند و امور خویش را در زندگی تنظیم کنند.

ترین مردم نیز خواهند بود.

مصـــرف و تن پروری میرهاند و به او می اموزد که به فکر
دیگران باشد و بر خواهشهای جسمانی خویش مسل گردد و

آنچه بر شــمردیم گوشــه هایی از برخی نتایج و آثار فریضــه

صفای دل و پاکی

به مصــرف به مقدار نیاز قناعت ورزد و از اصــراف و تبذیر

الهی روزه است و ماه روزه اضافه بر اینها سودمندیها و برکات

روزه چراغ معرفت و آگاهی را در درون بر میافروزد:

بپرهیزد .روزه به مســـلمانان می آموزد که با کم هم میتوان

دیگری نیز دارد که در پرورش اســالمی فرد و جامعه بســیار

اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی

زیست و حرص و طمع فق غرق شدن در مادیات و انحراف

موثر اسـت :ماه مبارک رمضـان ماه خدا ،ماه آشنایی با قرآن،

روزه و بویژه روزه یکماهه رمضان موجب میشود که حکومت

از معنویات اسـت و برای زیستن الزم نیست که با همه وجود

ماه عبادت ،ماه دعا ،ماه آمرزش ،ماه توبه و بازگشـــت از

شــهوات و امیال شــیطانی جای خود را به حکومت تقوی و

تن و لذتهای آن پرداخت.

گناهان و اصالح خود است.

پیروی از دسـتورات الهی بدهد و تیرگی و هوسـها و شهوات
در جان آدمی به نورانیت و روشنی باطن تبدیل شود .در سایه

همدردی با فقیران

در این ماه به قرائت قران سفارش شده و مرسوم مسلمین است

همین صـفا و پاکی حاصل از روزه است که روزه دار با خود

رمضـــان ماه مواســـات با فقراء میباشـــد .از نتایج بارز روزه

که در ماه رمضـان بیشتر از ماههای دیگر قرآن بخوانند و این

آگاهی نه تنها دهان و شــکم را از خوردن و آشــامیدن که

برانگیختن حس همدردی نســبت به مســتمندان و همنوعان

خود وسـیله ای است که جامعه اسالمی با قرآن و معارف آن

آشـنایی بیشـتری پیدا کنند و برای پیشـرفت در صراط خدا و

دنبال آن بى حالى و کاهش توان فعالیتهاى دقیق فکرى اتفاق

تفاوت بین وعده سحرى و افطارى

اســـالم از کالم خدای متعال آموزش بگیرند .رمضـــان ماه

مى افتد .روزه با استراحت دادن به دستگاه گوارش و فرستادن

 -بدن ما در زمان افطار در حالت اســـتراحت کامل اســـت

عبادت و بندگی و راز و نیاز با معبود جهان است ،در روایات

خون کافى به ســراســر بدن باالخص به ســیســتم اعصــاب مى

بنابراین هنگام افطار بایسـتى از موادغذایى استفاده شود که به

اســالمی تأکید شــده که در این ماه با توجه به خضــوع بیشــتر

تواند به ســالمتى بدن کمک شــایانى بنماید .از نظر روانى هم

طور ناگهانى به دســتگاه گوارش فشــار وارد نشــود بنابراین

نمازها را بجا آورند و از نمازهای مستحبی در شب مانند نماز

روزه دارى بســیار مفید اســت چرا که مبارزه با خود در زمینه

توصیه مى کنیم در زمان افطار روزه خود را با چند عدد خرما

تراویح و روز مانند نماز ضــحى غفلت نورزند و بدین ترتیب

جلوگیرى از خوردن ســبب افزایش اعتماد به نفس مى ش ـود

همراه با یک استکان چاى یا شیر ولرم باز کنید و بین افطارى

با یک تمرین یک ماهه مؤمنین به عبادت خالص تری موفق

که عامل اساسى در پیشگیرى از مشکالت روانى است.

و شام خود فاصله اى را در نظر بگیرید مثالً در این فاصله مى

میشوند و جانها به خدا نزدیکتر میگردد .رمضان ماه دعا است،

چه غذاهایى براى سحرى و چه غذاهایى براى افطارى مناسب

توانید وضو گرفته و نمازتان را بخوانید که هم ثواب نماز اول

مؤمنان در این ماه و بویژه در شــبهای مبارک قدر در دعا و

اســت و اســاســاً آیا بدن میان این دو وعده تفاوتى از لحاظ

وقت را برده و هم حرکات نماز باعث شــود بدنتان کمى از

نیایش باید مبالغه کنند و با توجه به اثرات سازنده دعا و نیایش

موادغذایى که مورد استفاده قرار مى گیرد قائل شد یا خیر؟

حالت استراحت درآید .توصیه مى شود که شام را با غذاهاى

روزه داران میتوانند در پیوند معنوی خویش با خدای متعال

 -بسیارى از افراد معتقدند هنگام سحرى بایستى از موادغذایى

سـبک ،کم قند و فیبردار مثل سـوپ و سبزیجات یا ساالد که

تحولی بوجود آورند و بیش از پیش به خداوند متعال نزدیک

که انرژى باالیى دارند اسـتفاده کنند تا در طول روز احساس

فشـار چندانى به معده وارد نمى کنند شـروع کرده و سپس به

شــوند و کســب فیض کنند .رمضــان ماه آمرزش و توبه و

گرسـنگى نکنند به خاطر همین مسأله خوردن غذاهاى چرب

ســـراغ شـــام اصـــلى بروید .چرا که مصـــرف بیش از حد

بازگشـــت به ســـوی خداســـت ،آنانکه در زندگی خویش

را ترجیح مى دهند ولى بایســـتى توجه داشـــت که به دنبال

موادغذایى شیرین و پرچرب هنگام افطار منجر به تشنگى مى

آلودگیهایی داشته اند میتوانند با روزه جان خویش را شستشو

مصرف موادغذایى پرچرب ،تشنگى شدیدى عارض شده که

شــود و مصــرف نوشــیدنیهاى زیاد باالخص مایعات خنک با

دهند و در خلوت سحر گاه با رو کردن به خدای متعال درون

باعث ایجاد مشــکالت عدیده اى در این افراد مى گردد .از

رقیق کردن اسـید و آنزیمهاى دسـتگاه گوارش سبب اختالل

را صـــفا بخشـــند و از خدای خویش طلب آمرزش کنند و

طرف دیگر عده اى موادقندى را ترجیح مى دهند که ذکر

در هضـم و جذب موادغذایى مى گردد ،این مسأله پیامدهاى

میتوانند با همین زمینه برای همیشــه از کجی ها و گمراهیها

این نکته ضـرورى اسـت که مصـرف مواد قندى و شیرینى به

مهمى چون درد شکم و نفخ پیش مى آورد.

دست بردارند و براه آیند.

مقدار زیاد و در یک وعده باعث افزایش ناگهانى هورمون
انســولین در خون شــده و با توجه به اینکه این هورمون باعث

براى از بین بردن یا کمتر کردن عطش شــدید در این ماه چه

گناهان روزه داران واقعى و صحیح در این ماه بخشوده میشود

کاهش قند خون مى گردد ممکن اســـت عوارضـــى چون

باید کرد؟

و این مژده بزرگی اسـت برای آنهایی که لغزشهایی داشته اند

سـرگیجه ،بى حالى ،پرخاشگرى ،عصبانیت و ضعف ناگهانى

 -براى فهم این سؤال به این مثال توجه کنید .مزرعه اى را در

تا ناامید نباشند و از برکات این ماه استفاده کنند و بسوی خدا

به وجود آید .پس بهتر اســـت در وعده غذایى ســـحرى از

نظر بگیرید که در کنار یک رودخانه پرآب است براى اینکه

باز گردند و روی دل بسوی او دارند و با او پیمان بندند که از

موادغذایى اسـتفاده شـود که بتواند هم انرژى روزانه را تأمین

بتوانیم این مزرعه به صــورت دائم آبیارى شــده و از حمالت

گناهان دســت شــویند و خود را اصــالح کنند و گذشــته را

کند و هم از افت ناگهانى قند خون جلوگیرى کند و مهمتر

احتمالى آب در فصـول گوناگون در امان باشـد ،سدى مقابل

جبران نمایند و بدون ترتیب گناه کار پشــیمانی که که در این

از همه اینکه باعث ایجاد تشنگى شدید نشود.

آب مى زنیم تا بتوانیم آب را مهار کرده و با ایجاد روزنه
هایى در ســد به صــورت دائم و کنترل شــده مزرعه مان را

ماه مبارک برای خدا روزه بدارد و از گذشته خویش شرمسار
خواهد گرفت و ســعادتش تأمین میشــود .از برکتهای این ماه

بسیارى از افراد هستند که وعده سحرى را به دلیل مختلف از

بدنمان بسـازیم که بتوانیم آب و موادغذایى را که در سحرى

هـمـین انقالب روحی و تحول درونی روزه داران و همین

جمله عدم توانایى در بیدار شدن صبحگاهى حذف مى کنند.

مصرف کرده ایم به صورت یکنواخت ودائم در طول روز به

توفیقات عملی اســت که انســان آلوده را پاک میســازد و از

بایسـتى توجه داشـت که در روزهاى عادى فاصــله زمانى بین

قســمتهاى مختلف بدنمان برســاند .این کار را مى توانیم با

عذاب الهی که محصـول گناهان است نجات میبخشد و روزه

دو وعده غذایى شـام و صبحانه روز بعد چندین ساعت است

مصرف مواد غذایى پرفیبر (سبزیجات و میوه ها) انجام دهیم.

دار را از ظلمتها به نور میکشاند ،به نور تقوی ،به نور فضیلتهای

که تقریباً هفت ســاعت از آن در حالت خواب مى گذرد .در

این دســـته از موادغذایى با احاطه ســـایر گروههاى غذایى

اخالقی ،به نور توبه و بازگشــت به ســوی خدا ،به نور مهر و

ماه مبارک رمضان هم بایستى سعى شود همین حداکثر فاصله

خورده شده اوالً باعث مى شود آنزیمهاى گوارشى به صورت

رحمت خدای متعال.

زمانى بین وعده هاى غذایى رعایت شــود .در صــورت عدم

آرام آرام روى موادغذایى اثر کند و ثانیاً با کم کردن سرعت

مصـرف موادغذایى در سـحرى و حذف آن فاصله بین وعده

جذب مواد غذایى باعث مى شــود که بدن به آهســتگى و در

افطار و شــام تا وعده افطار بعدى حدود ????-ســاعت مى

فراخى وقت اقدام به جذب مواد غذایى بکند که هم دچار

شــود که خالى ماندن دســتگاه گوارش و نداشــتن منبع انرژى

خسـتگى کمترى مى شـود وهم از آن توفان قندى و انسولین

براى این مدت زمان طوالنى بســیار مضــر اســت چرا که کلیه

باالى بعد از آن جلوگیرى مى کند بنابراین توصــیه مى شــود

فعل و انفعاالت بدنى از جمله روند ترشــح اســید و آنزیمهاى

در ســحرى از مواد غذایى پرفیبر مثل ســبزیجات و باالخص

گوارشــى ،عدم در دســترس بودن آب براى فعل و انفعاالت

میوه ها استفاده کنید چرا که میوه ها اوالً منبع سرشارى از فیبر

حیاتى و اتمام انرژى به علت مصــرف یک وعده غذا دچار

هسـتند و ثانیاً قند موجود در میوه ها در حالت خالص و بدون

اختالل شــده وعوارض مختلفى چون ســوزش ســردل ،زخم

فیبر هم دیرتر از قندهاى ســاده جذب مى گردد که این امر

معده ،عدم تمرکز فکرى ،بیخوابى و عصبانیت دیده مى شود.

ســبب مى گردد فرد دیرتر احســاس گرســنگى نماید .مواد

چرا که در این حالت در کمترین زمان فعالیت (شب) بیشترین

غذایى پرفیبر آب زیادى را در خود جذب کرده و بدن مى

غذا خورده مى شــود و در بیشــترین زمان فعالیت (طول روز)

تواند آن را به آهسـتگى جذب کند و احسـاس تشنگى دیرتر

که بدن ما نیازمند به سوخت و ساز فعال براى انجام فعالیتهاى

عارض مى گردد .یکى از مکانیسـم هاى احسـاس گرسنگى،

روزمره هسـت هیچ گونه منبع انرژى در دسترس نیست و این

خالى بودن معده اســت فیبرها ســرعت حرکت مواد غذایى را

مســأله ســبب افت در میزان و کیفیت فعالیتهاى مورد نیاز مى

نیز کاهش مى دهند و این مسـأله باعث مى شـود که مکانیسم

گردد.

مذکور دیرتر شــروع شــود .مصــرف آب به مقدار فراوان در

تغذیه صحیح در روزه داری
گرفتن روزه چه فوایدى براى بدن و سالمتى دارد؟
 روزه دارى مى تواند به تغذیه مناسب کمک شایانى نماید،بدن انسـان براى حفظ سالمتى خود همواره مقدارى از چربى
موادغذایى را در نقاط مختلف ذخیره مى کند به مرور زمان
چربى هاى ذخیره شـده تغییر رنگ داده و فشرده مى شوند و
احتمال اینکه مورد استفاده مجدد قرار بگیرند بسیار کمتر مى
شود .روزه دارى حتى در افراد الغر و یا با وزن طبیعى به بدن
فرصــتى مى دهد تا این چربى ها را از ذخایر آن آزاد کرده و
مصــرف نماید و پس از پایان روزه دارى به جاى آن چربى
هاى تازه و مناسب ترى را جایگزین نماید .غذا خوردن سبب
مى شـود خون فراوانى به دسـتگاه گوارش سرازیر شود که به

وعده سـحرى و باالخص ما بین غذا توصیه نمى شود چرا که
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باشــد و از خدا آمرزش بخواهد مورد مهر و عفو خدا قرار

آیا مى شود سحرى را به طور کلى حذف کرد؟
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آبیارى کنیم .در ماه مبارک رمضــان نیز بایســتى ســدى در

طى اشــاره اى که قبالً شــد باعث رقت اســید و آنزیمهاى

با خوردن مواد قندى این کمبود جبران شـــود هنگام افطار

 -شــروع افطارى با نوشــیدنى هاى خنک نباشــد بلکه حتماً

گوارشى شده و اختالل در روند هضم را باعث مى شود.

توصـیه مى شـود زولبیا یا بامیه البته به مقدار کم مصرف شود

بایست ولرم یا سوپ باشد.

چرا که مصــرف بیش از حد آن به خاطر اســتفاده از روغن،

 -مصرف بیش از حد مواد غذایى پرچرب و شیرین در افطار

کره و ماســـت و ادویه جات مختلف درترکیبات این نوع

سـبب تشنگى شده و به دنبال آن آب زیادمصرف مى شود و

سالمت شان تضمین مى شود؟

شـــیرینى جات و عدم اطمینان کافى به منابع مذکور ممکن

در نتیجه با کاهش غلظت اسـید و آنزیمهاى گوارشى موجب

درکتب تخصـصى تغذیه آمده است که حدود یک سوم نیاز

است سبب مسمومیت هاى غذایى شود .عالوه بر آن مصرف

اختالل در هضم و جذب مواد غذایى مى شود.

براى ترشــح شــیر از ذخایر چربى بدن که در ســه ماهه ســوم

بیش از حد زولبیا و بامیه با توجه به اینکه اشـتها را کاهش مى

حاملگى تشـکیل شـده است تأمین مى گردد و دو سوم دیگر

دهد باعث عدم مصرف مواد مورد نیاز دیگر مى شود.

خانمهاى شیرده با رعایت چه تغذیه اى در هنگام روزه دارى

در پســران ودخترانى که مى خواهند براى نخســتین بار روزه

از طریق تغذیه بایســتى مهیا گردد رژیم غذایى مادر شــیرده
بایسـتى غنى از پروتئین ،کلسیم ،آهن و ویتامین ها باشد و در

احتیاجات کالرى در زنان و مردان به چه میزانى است؟

بگیرند آیا تفاوتى در نوع مواد غذایى مصــرفى شــان وجود

صـــورت لحاظ نکردن این مواد در رژیم غذایى وى دچار

الزم به توضـیح اسـت که در ماه مبارک رمضان میزان نیاز به

دارد؟

کمبودهاى شـــدید و نهایتاً عوارض خطرناکى چون پوکى

کالرى تفاوت چندانى باحاالت غیر روزه نداشته و فق نحوه

نیاز به انرژى در خانمها و آقایان متفاوت اســت که مربوط به

اســتخوان ،خرابى دندانها ،کم خونى و ریزش مو مى شــود.

زمان بندى مصــرف مواد غذایى در جهت آزاد شــدن ذخایر

میزان فعالیتهاى آنها و اثرات هورمونهاى مختلف مى باشــد.

طبق فتاوى مراجع عظام مادران شیرده مى توانند روزه بگیرند

چربى فشرده و قدیمى و جایگزین شدن آنها با بافت جدید و

در خانمها با توجه به اینکه در دوره عادات ماهیانه کمبودهایى

ولى اگر بعد از چند روز احســـاس کردند که روزه ســـبب

قابل دسترسى متفاوت است که در جدول زیر براساس وزن و

از قبیل آهن ممکن اســت دیده شــود میزان نیاز به برخى از

کاهش در مقدار شیر آنها شده است روزه گرفتن جایز نیست.

میزان فعالیت نشان داده شده است.

مواد غذایى بیشــتر اســت بنابراین توصــیه مى شــود خانمها
باالخص افرادى که تازه به ســن بلوغ رســیده وتوفیق روزه

به مادران در دوران شــیردهى توصـیه مى شـود در وعده هاى
غذایى ســحرى ،افطار و شــام از مواد ســرشــار از آهن (مثل

میزان کاهش وزن در ماه مبارک رمضــان تا چه حدى باید

دارى در ماه رمضـان را کسـب کرده اند نسبت به تغذیه خود

گوشــت و حبوبات) و کلســیم (مثل شــیر و لبنیات) بیشــتر

باشد؟

دقت بیشـترى نموده و با مصـرف بیشـتر مواد سـرشار از آهن

استفاده کنند و از خوردن ادویه جات ،فلفل ،سیر ،پیاز و زیره

با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضـــان در بیشـــترین زمان

مثل پروتئینها (نسـبت به آقایان) باعث جلوگیرى از عوارضى

که سـبب بد بو شدن شیر مى شود پرهیز کنند چرا که مکیدن

فعالیت (طول روز) کمترین مصــرف مواد غذایى را داریم به

مثل کم خونى ،ریزش مو و ...شوند.

فرزند یکى از عوامل مؤثر در ترشـح شـیر است و بد بو شدن

همین خاطر با توجه به اینکه فعالیتهاى روزمره سـبب از دست

شیر سبب عدم مکش نوزاد شده ومنجر به کاهش یا قطع شیر

رفتن کالرى مى شــود و وزن کم خواهد شــد این مســأله در

مى گردد.

مورد افراد مختلف با توجه به جنس (مرد یا زن)  ،وزن و سن
متفاوت اســـت ولى در حالت معمول بین ? الى ?کیلوگرم

آیا در ســنین مختلف هنگام روزه دارى باید تغذیه متفاوت

کاهش وزن وجود دارد که این کاهش قســمتى به از دســت

باشد؟

دادن کالرى و قســمتى هم به عدم دریافت مواد غذایى و آب

نیازهاى تغذیه اى در ســـنین مختلف متفاوت اســـت نیاز به

مربوط است.

انرژى با افزایش ســن کاهش مى یابد که در ارتباط با کاهش
انـدازه بـدن ،کاهش توده چربى و کاهش فعالیت فیزیکى

چه مواد غذایى را در این ماه بهتر اســت در رژیم غذایى و

اســت .نیازهاى پروتئینى در ســالمندان کمى بیشــتر از افراد

تغذیه خانواده قرار داد؟

جوانتر مى بــاشــــد چرا کــه براى حفظ تعــادل نیتروژنى و

به طور خالصــه توصــیه مى شــود از مواد غذایى زیر در ماه

پیشـــگیرى از تعــادل منفى نیتروژنى وجلوگیرى از تحلیــل

مبارک رمضان بیشتر استفاده شود:

عضالت الزم است .با توجه به اینکه افراد سالمند به علت کم

در وعده سحرى:

تحرکى اکثراً دچار یبوســت هســتند مصــرف کربوهیدراتهاى

از غذاهایى که داراى قندهاى مرکب هســتند مثل میوه جات

پیچیده مثل ســبزیجات ،غالت کامل و میوه ها در وعده هاى

بیشتر استفاده شود.

سـحرى و افطارى نسـبت به سنین جوان بیشتر توصیه مى شود

 -ازغذاهاى حاوى فیبر مثل ســبزیجات ومیوه جات بایســتى

چرا که این گروه از مواد غذایى ذکر شده باعث جلوگیرى از

بیشتر استفاده شود.

یبوست مى شوند.

 -از موادغذایى سرخ کرده ،پرچرب و شیرینى پرهیز گردد.
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 از غالت و حبوبات به میزان دلخواه در ترکیبات غذاىدر افرادى که از رژیم هاى غذایى اســتفاده مى کنند ،باید به

سحرى لحاظ گردد.

چه صورت در مدت این ماه عمل کنند؟

 -مصرف بیش از حدگوشت در سحرى توصیه نمى گردد.

افرادى کـه بـه جهت کاهش یا افزایش وزن از رژیم هاى

 -مصــرف آب قبل از شــروع ســحرى و در مابین وعده هاى

غذایى اسـتفاده مى کنند بایستى ناهار رژیم را در سحرى میل

غذایى توصیه نمى شود.

کنند و وعده غذایى مربوط به صبحانه رژیم را براى افطار در

 -مصــرف ادویه جات وغذاهایى مثل کله پاچه ،ســیرابى و...

نظر گرفته و شام رژیم را هم در جاى خود و به جاى شام ماه

در سحرى توصیه نمى شود.

مبارک رمضان استفاده کنند.
در وعده افطارى وشام :
زولبیا وبامیه به صــورت ســنتى از قدیم ســر ســفره هاى افطار

 -شــروع افطارى بایســتى با چند عدد خرما همراه کمى آب

است ،ضرورتى در مصرف آن وجود دارد؟

ولرم یا شیر ولرم باشد

همانگونه که قبالً نیز عرض کردم هنگام افطار ذخیره قندى

 -سعى شود بین افطارى و شام فاصله وجود داشته باشد.

بدن بسـیار کم است و به همین دلیل بهتر است در زمان افطار

روزه در بیماران دیابتی و قلبی
دکتر فرنوش صفویفر
ماه رمضـان ،فرصـتی است که همه دوست دارند در برکت و
رحمت گستردهاش شریک باشند.
در این میان ،بیماران ،ســالمندان و کســانی که وضــعیتهای
خاص فیزیولوژیکی مانند بارداری و شـــیردهی را از ســـر
می گـذراننـد ،معموال بـا یـک ســـوال عمده مواجه اند :آیا
میتوانند روزه بگیرند یا نه؛ و این که اگر روزه بگیرند ،آیا با
مشکل روبهرو نخواهند بود؟
اگرچـه نمی توان برای همه بیماران مزمن ،یک حکم کلی
صــادر کرد و هر بیمار ،شــرای خاص خود را دارد و فق و
فق پزشـــک معالجش میتواند درباره این که او میتواند
روزه بگیرد یا نه ،نظر قطعی بدهد؛ با این حال نکاتی در مورد
هر بیماری وجود دارد که میتواند به تصــمیمگیری درســت
بیمار و پزشکان کمک کند.
مرور این نکات ،شاید چند فایده مهم داشته باشد؛ اول این که
در هر شــرایطی ،روزه گرفتن به صــالح فرد نیســت و حتی از
لحاظ شــرعی هم توصــیه نمیشــود .دوم این که میتوان با
ایجاد برخی تنظیمها در برنامه غذایی و دارویی و آگاهی از
عالئم هشــدار ،در بســیاری از بیماریها به راحتی روزهداری
کرد ،بدون اینکه هیچ مشکل جدیای به وجود آید.
در این نوشــتار ،برای رعایت اختصــار ،تنها به چند بیماری
مزمن که شیوع بیشتری دارد ،اشاره میشود.
بیماران دیابتی
بیمار دیابتی که بدون انجام مشــاوره با پزشــک ،روزهداری
میکند ،در معرض خطر جدی افزایش درازمدت قند خون
قرار دارد که این امر عالوه بر عوارض جســـمی ،عوارض

جانبی دیگری از جمله افزایش هزینه و حتی غیر ممکن شدن
درمان را در پی دارد.

روزه در بیماری های اعصاب و روان

توصیه های سالمتی در ماه رمضان

دکتر فرنوش صفویفر

حفظ مقدار قند خون در محدوده طبیعی ،بین  11تا  041میلی

برنامه غذایی ما در ماه مبارک رمضــان نباید نســبت به قبل

گرم درصــد ،هدف اصــلی در درمان دیابت اســت؛ از طرف

بیماریهای روانی

خیلی تغییر کند و در صورت امکان باید ساده باشد .همچنین

دیگر نوع تغـذیـه ،و بـالطبع روزه داری ،می تواند روی این

دکتر مصـطفی نجفی ،فوق تخصص روان پزشکی کودک و

باید طوری تنظیم شــود که بر روی وزن طبیعی تأثیر زیادی

شاخص مهم سالمت بیمار ،تاثیر جدی بگذارد.

نوجوان ،در مورد این که آیا بیماران اعصـــاب و روان هم

نداشته باشد .

کارشــناســان اعتقاد دارند افرادی که قادر به کنترل قند خون

میتوانند روزه بگیرند ،بسـیار خوشبین است« :روزهداری در

با توجه به ساعات طوالنی گرسنگی در روز  ،باید غذاهایی را

خود در حد طبیعی هسـتند ،با داروهای خوراکی یعنی قرص،

بیماران مبتال به اختالالت روانی خفیف عالوه بر جنبه های

مصرف کنیم که به کندی و دیر هضم می شوند مثل غذاهای

با رعایت شــرای خاص و اندازهگیری بهموقع قند خونشــان،

مـذهبی ،بـه عنوان یک شـــیوه روان درمانی و تغییر رفتار

حاوی فیبر زیاد  .غذاهای دیرهضـــم معموالً  8ســـاعت در

میتوانند با ســـالمت و اطمینان کافی در این فریضـــه الهی

محسوب شده و سالمت روانی آنها را تقویت میکند».

دســتگاه گوارش می مانند ،در حالیکه غذاهای زود هضــم

شرکت کنند .بنابراین ،شاید بتوان گفت:

با این حال ،رعایت احتیاط از توصــیههای موکد ایشــان برای

فق  1تا 4ســـاعت در معده باقی می مانند و فرد خیلی زود

اولین قدم برای فرد دیابتی که میخواهد در فریضـــه روزه

این بیماران اســت« :این بیماران باید عالوه بر تغذیه مناس ـب،

احساس گرسنگی خواهد کرد.

همگام ســـایرین باشـــد ،این اســـت که تجهیزات الزم برای

برنامهریزی خاصــی برای مصــرف داروهای خود در افطار و

غذاهای دیر هضــم عبارتند از  :حبوبات و غالت مثل جو ،

اندازهگیری قند خون ،یا حداقل ادرار را در منزل داشته باشد.

سـحر نیز داشـته باشند ،چرا که اگر در مرحله بهبود باشند ،اما

گندم  ،جو دوســر  ،لوبیا  ،عدس  ،آرد ســبوس دار  ،برنج با

بدون پایش مداوم قند خون ،یا تخمین آن از طریق آزمایش

تغذیه مناسـب نداشته باشند ،از نظر مکانیسمهای تطابق روانی

پوست و غیره ( که کربوهیدرات های پیچیده نامیده می شوند

ادرار ،نمیتوان از ایمن بودن روزهداری اطمینان کافی داشت.

ضــعیفتر عمل کرده و به خوبی نمیتوانند با شــرای خاص

).

به گفته متخصــصــان ،میزان قند خون بیماران دیابتی روزهدار

این ماه و تغییرات به وجود آمده در برنامه روزانهشــان ،کنار

غذاهای زود هضـم عبارتند از  :غذاهایی که حاوی قند  ،آرد

باید قبل از ســحر حداکثر  011میلی گرم درصــد ،دو ســاعت

بیایند .در نتیجه ممکن اســت با عود یا تشــدید عالئم بیماری

ســفید و غیره هســتند ( که به این گروه کربوهیدرات های

بعد از سحر حداکثر  011میلی گرم درصد ،بین ساعت  0تا 1

مواجه شوند .به همین دلیل توصیه میشود این قبیل بیماران از

تصفیه شده گفته می شود ).

بعدازظهر حداقل  71میلی گرم درصــد ،قبل از افطار حداکثر

روزهداری مستمر یک ماهه خودداری کنند».

غذاهای حاوی فیبر غذایی عبارتند از  :غذاهای حاوی سبوس

 011میلی گرم درصـد و دو ساعت بعد از افطار حداکثر 011

بــه گـفـتــه دکتر نجفی ،روزه داری برای بیمــاران مبتال ب ـه

 ،گندم ســبوس دار  ،غالت و حبوبات  ،انواع ســبزی ها مانند

میلی گرم درصد باشد.

اختالالت روانی حاد ،مضر است ،بنابراین از لحاظ شرعی نیز

لوبیای سبز  ،نخود  ،ذرت  ،اسفناج  ،برگ چغندر  ،میوه های

پزشکان توصیه میکنند بیماران روزهدار در هنگام افطار ،قبل

منع دارد.

با پوسـت  ،میوه خشـک شـده مثل برگه زردآلو  ،انجیر  ،آلو

از خوردن هر غــذایی ،قرص خود را میــل کننــد و پس از

خشک  ،بادام و غیره .

گذشت مدتی ،غذا خوردن را آغاز کنند.

بیماریهای مغز و اعصاب

غذاهای مصــرفی باید در حالت تعادل با یکدیگر باشــند و از

اما قضیه در مورد بیماران تحت درمان با انسولین فرق میکند.

در برخی بیماریها ،میتوان با اســـتفاده از داروهایی که اثر

همه گروه های غذایی مثل میوه ،سبزیجات ،گوشت و مرغ و

اســـتفاده از این دارو با احتمال باالی افت قند خون همراه

طوالنیمدتتری دارند و نیز اســتفاده از  0یا  1دوز دارو ،به

ماهی  ،نان و غالت و گروه شیر و لبنیات باید در برنامه غذایی

است ،بنابراین الزم است این بیماران در فواصل نزدیک بههم

جای مصـرف  1دوز منقسم ،بیماری را کنترل کرد و در عین

ما وجود داشته باشد .

غذا میل کنند ،به همین دلیل ،روزهداری به هیچ عنوان برای

حال روزه هم داشت .برخی بیماریهای مغز و اعصاب از این

غذاهای ســرخ شــده باید به مقدار کم مصــرف شــوند ،زیرا

آنها توصیه نمیشود.

جملهاند.

باعث عدم هضـم  ،سـوزش سـردل و اختالل در وزن مناسب

ضـمن اینکه بیماران انسولینی ،معموال نمیتوانند نوبت تزریق

اما دکتر کتایون علیخانی ،متخصص مغز و اعصاب این گونه

خود را ،مگر در موارد خاص و زیر نظر مســـتقیم پزشـــک

هشدار میدهد که در برخی از این بیماران ،مانند افراد مبتال به

معالج ،حذف یا جابه جا کنند .به همین دلیل توصـــیه تمام

صـرع ،مصــرف ســر وقت و به موقع داروهای ضــد تشــنج در

از چه غذاهایی پرهیز کنیم ؟

پزشــکان و متخصــصــان به این بیماران این اســت که روزه

طول شـبانهروز الزامی اسـت و مصرف داروهای آهستهرهش

 - 0غذاهای سرخ کردنی و چرب

نگیرند.

پاسخگو نیست.

 -1غذاهای حاوی قند زیاد

می شوند .

بیماریهای قلبی

به خصوص اینکه تغییرات قند خون ،امالح و الکترولیتها در

مطالعات نشان دادهاند روزهداری میتواند با کم کردن عوامل

بدن ،بر آستانه تشنج بیمار تاثیرگذار است .به گفته متخصصان

شده و از این طریق نمک های معدنی که در طول روز بدن به

خطر ،به پیشـــگیری از بیماریهای قلبی کمک کند .دکتر

مغز و اعصــاب 11 ،درصــد بیماران مبتال به صــرع به همین

آنها نیاز دارد ،دفع می شوند .

مظهری دربــاره اثر روزه میگویــد« :در طول مــاه مبــارک

دالیل ،قادر به روزهداری نیستند.

 - 5سـیگار  :اگر شما نمی توانید کشیدن سیگار را یک دفعه

رمضــان ،ســطح هموســیســتئین خون به مقدار قابل مالحظهای

اما در بیماران مبتال به ام-اس که مشکل خاصی ندارند ،چون

قطع کنید از هفته های قبل از ماه رمضــان مصــرف آن را به

کـاهش می یابد و این اثر در کنار کاهش میزان چربی های

گرفتاری آنان عمدتا در سـیسـتم اعصاب مرکزی است ،هیچ

تدریج کاهش دهید.

خون و حتی تعــدیــل وزن بــدن ،می توانــد بــاعــث کنترل

منعی برای روزهداری وجود ندارد؛ با این حال ،بهتر است قبل

بیماریهای قلبی -عروقی شود».

از روزهداری با پزشک معالج خود در این باره مشورت کنند.

اما درباره افرادی که کارشــان از این مرحله گذشــته و به این

گرسـنگی طوالنی مدت ،ممکن است در برخی بیماران مبتال

 - 0مصــرف کربوهیدرات های مرکب در ســحر که مدت

بیماریها مبتال شـــدهاند ،چون باید داروهای خود را رأس

به سردردهای میگرنی ،سبب عود حمالت آنها شود .بنابراین

طوالنی تری هضــم می شــوند و باعث می شــوند که کمتر

سـاعت مشـخصـی مصرف کنند ،اغلب اجازه روزه گرفتن به

بیماران میگرنی با عالیم شـــدید و یا میگرنهای پیچیده با

گرسنه شوید .

آنها داده نمیشود.

عالیم مغز و اعصـــاب نمیتوانند روزه بگیرند .ولی بیماران

 -1حلیم یک منبع عالی پروتئین بوده و از غذاهائی اســت که

افت سطح داروهای قلبی ،باعث عوارض جبرانناپذیری نظیر

تحـت درمـان ،می تواننـد بدون نگرانی در ایام ماه مبارک

دیر هضم می شود .

بزرگ شدن قلب و حتی سکته و حمالت قلبی میشود .ضمن

رمضان روزه بگیرند.

 - 1خرما منبع عالی قند  ،فیبر  ،کربوهیدرات  ،پتاســـیم و

چه غذاهایی را مصرف کنیم ؟

این که به دلیل حساسیت این بیماران به انواع استرسها ،حتی

منیزیم می باشد .

احساس گرسنگی برایشان مناسب نیست.

 - 4مغز بادام غنی از امالح خصوصا کلسیم و فیبر می باشد .
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به همین علت روزه گرفتن برای این بیماران توصیه نمیشود؛

 - 1خوردن غذای زیاد بخصوص هنگام سحر
 - 4خوردن چای زیاد هنگام سحر .چای باعث افزایش ادرار

 - 5موز منبع غنی پتاسیم  ،منیزیم و کربوهیدرات می باشد .

بدن مقدار زیادی انســولین تولید کرده و باعث افت قند خون

 -1مصـرف زیاد آب یا آب میوه در فاصـله بین افطار و زمان

شود .

خواب باعث تأمین آب مورد نیاز بدن می شود .

درمان  :خوردن غذا هنگام سـحر و کاهش مصـرف نوشیدنی
ها و غذاهای حاوی قند .

مشکالت سالمتی  ،علل و درمان آن

توجه  :افراد دیابتی ممکن است به تنظیم مجدد داروهای خود

یبوست

در ماه رمضــان احتیاج داشــته باشــند و باید با پزشــک خود

یبوســت می تواند باعث ایجاد بواســیر  ،شــقاق های دردناک

مشورت کنند .

علل  :مصـرف کربوهیدرات های تصـفیه شـده  ،مصرف کم

انقباضات عضالنی

آب و فیبر غذایی.

علل  :مصرف کم غذاهای حاوی کلسیم  ،پتاسیم و منیزیم

درمان  :مصـرف کم کربوهیدرات های تصفیه شده  ،افزایش

درمان  :خوردن غذاهای غنی از امالح باال مثل  :ســبزیجات ،

مصـرف آب  ،اسـتفاده از سبوس در پخت نان ها  ،استفاده از

میوه جات  ،شیر و لبنیات  ،گوشت و خرما

آردهای قهوه ای و سبوس دار

توجه  :افراد دارای فشــار خون باال که تحت درمان هســتند و

مقعد و سوء هاضمه به همراه نفخ شود .

افراد دچار سنگ کلیه  ،باید با پزشک خود مشورت کنند .
سوء هاضمه و نفخ
علل  :پرخوری  ،مصـرف زیاد غذاهای چرب و سـرخ شده ،

زخم معده  ،سوزش سردل  ،التهاب معده

غذاهای تند و ادویه دار ،غذاهایی که ایجاد نفخ می کنند مثل

افزایش سطح اسید در معده خالی در ماه رمضان باعث تشدید

تخم مرغ  ،کلم  ،لوبیا ،عدس و نوشابه های گازدار

زخم و التهاب معده می شـود که به صـورت احساس سوزش

درمان  :پرخوری نکنید  ،آب میوه یا آب بنوشید  .از غذاهای

در ناحیه معده و زیر دنده ها ظاهر شــده و می تواند بطرف

سرخ کردنی اجتناب کنید .

حلق گسترش یابد  .غذاهای تند  ،قهوه و نوشابه های سیاه این
حالت را بدتر می کنند .

ضعف ( افت فشار خون )

درمان های پزشکی برای کنترل سطح اسید معده وجود دارند

عالئم  :افزایش تعریق  ،ضعف  ،خستگی  ،کم شدن انرژی ،

وافراد مبتال ،قبل از روزه گرفتن باید با پزشـک خود مشورت

ســرگیجه بخصــوص هنگام برخاســتن  ،ظاهر رنگ پریده و

کنند .

احســاس افتادن که این عالئم بیشــتر هنگام بعد از ظهر اتفاق
می افتند .

سنگ کلیه

علل  :مصرف کم مایعات و کاهش مصرف نمک

ســنگ کلیه ممکن اســت در افرادی که به مقدار کم آب می

درمان :به مکان های گرم نروید  .مصــرف نمک و مایعات را

نوشـــند ایجاد شـــود  .بنابراین مصـــرف زیاد مایعات برای

افزایش دهید .

جلوگیری از تشکیل سنگ ضروری می باشد .

توجه  :افت فشــار خون باید با گرفتن فشــار خون در هنگام
بروز عالئم تأیید شــود  .افراد دارای فشــار خون باال ممکن

درد مفاصل

اســت در طول ماه رمضــان نیاز به تنظیم مجدد داروهای خود

علل  :در طول ماه رمضــان که نمازهای بیشــتری خوانده می

توس پزشک داشته باشند .

شـود ،فشار روی مفاصل زانو افزایش می یابد  .در افراد مسن
و یا افراد دچار التهاب مفاصـل این مسئله باعث درد  ،سفتی ،

سردرد

تورم و احساس ناراحتی می شود.

علل  :عدم مصــرف کافئین و تنباکو ،انجام کار زیاد در طول

درمان  :وزن را کم کنید تا زانوها مجبور نباشــند وزن زیادی

روز  ،کم خوابی  ،گرســنگی که معموالً در طول روز بیشــتر

را تحمل کنند  .قبل از ماه رمضـــان اندام تحتانی را ورزش

شده و در انتهای روز بدتر می شود  .سردرد وقتی با افت فشار

دهید تا برای فشـار اضافی وارده ،آماده باشند  .آمادگی بدنی

خون همراه شــود ،می تواند منجر به ســردرد شــدید و حالت

باعث می شود تا نماز راحت تر خوانده شود .
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تهوع قبل از افطار شود .
درمان  :در طول یک تا دو هفته قبل از ماه رمضــان به تدریج
مصــرف کافئین و تنباکو را قطع کنید  .چای ســبز و بدون
کافئین ممکن اســت جایگزین خوبی باشــد  .همچنین برنامه
خود را در طول ماه رمضـــان طوری ترتیب دهید تا خواب
کافی داشته باشید .
کاهش قند خون
عالئم  :ضـعف  ،سـرگیجه  ،خستگی ،کاهش تمرکز  ،تعریق
زیاد  ،لرزش بدن  ،عدم توانائی برای انجام فعالیت های بدنی
 ،سردرد و تپش قلب.
علل در افراد غیر دیابتی  :مصرف زیاد قند مثل کربوهیدرات
های تصفیه شده مخصوصاً در هنگام سحر باعث می شود که

معرفی کتاب

نام کتاب :روزه  -فضائل ،فوائد ،اح ام و

نام کتاب :فقه روزه

آداب

نام نویسنده :محمد محمود اوزی

نام نویسنده :حسین تاجی گله داری
مختصرى از کتاب

نـام کتـاب :نمـاز تراویح در روشــنائی
احادیث و روایات
نام نویسنده :محمد علی صابونی
مترجم :سید جمال الدین هروی
مختصرى از کتاب

مختصرى از کتاب

اسـالم بر پنج بنا اسـتوار اسـت ،که یکی از آنها روزه رمضان

کتابی که اکنون به شــما خوانندگان گرامی تقدیم می دارم

اســت .همه علماء متفقند که روزه ماه مبارک رمضــان واجب

شامل فضایل ,احکام وفواید و آنچه متعلق به روزه است ,می

اسـت و اگر فردی وجوب آن را انکار نماید و یا مسلمانان را

باشد .که بصورت مختصر ,ساده و همراه با ذکر دلیل از قرآن

در مورد روزه رمضـان به شک و تردید بیندازد و آن را به باد

و سنت جمع آوری نموده ایم.

مســـخره گیرد از اســـالم خارج می شـــود ،که این به معنی
تکذیب خدا و پیامبر می باشد ...در این کتاب به طور مختصر

یکی از مسایل اختالفی جنجال بر انگیز نماز تراویح می باشد
که چند رکعت باید اداء گردد؟! عدّه ای از مسـلمانان در اداء
نمودن بیست رکعت از خویش حساسیت نشان داده تا جائیکه
آنرا امر نو پیدا در دین نامیده اند .و بســیار دیگر که بیســت
رکعـت اداء می نمـایند ای کاش به این کیفیت حتی یک
رکعت نیز اداء نمی نمودند که آرامش و طمانینت ،خضوع و
حضــور قلب در نماز شــان وجود نداشــته و در ســرعت با
یکدیگر مسابقه می دهند .به هر صورت مسأله ایست که واقع
شــده و مشــکلی اســت که دامنگیر امت اســت .در این رابطه
دانشــمند نامور دنیای اســالم؛ داکتر محمّد علی صــابونی که
بحق در نقش قدم ســلف صــالح روان اســت رســاله ای بنام
الهدی النبوی الصـحیح فی صالة التراویح نوشته اند که اینک
ترجمه فارسی آن خدمت شما عزیزان تقدیم می گردد.

نام کتاب :روزه سپر پارسایان
نام نویسنده :خالد الجریسی
مترجم :شیخ اسحاق دبیری رحمه اهلل

نام نویسنده :خالد بن علی مشیقح

نام کتاب :رمضان مبارک و فضایل آن
نام نویسنده :امین الدین سعیدی

مختصرى از کتاب
روزه همچون ســپرى اســت که روزه دار را در دنیا از انجام

مختصرى از کتاب

گناه بازمى دارد و در روز رستاخیز او را از آتش جهنم حفظ

طب بشــرى امروز بعد از چهادره قرن متوجه شــد که روزه

مى کند .انسـان فق این جسـم خاکى نیست بلکه آمیخته اى

بسیارى از امراض را تداوى و معالجه مینماید ،بدین اساس در

از جســم و روح اســت ،روح همان حقیقت ماندگار اســت و

بسـیارى از کشور ها آغاز به تأسیس کلینک هاى روزه دارى

جسـم قالبى اسـت براى نگهدارى از روح ،سـزاوار نیست که

نموده اند .روزه نه تنها بر روح و روان و اخالق انســان تاثیر

انســان در دنیا فق بخاطر جســم زندگى کند و رســیدگى به

میگذارد بلکه موجب زیبایى جســـمى انســان هم میگردد و

روح و تغذیه آن را به باد فراموشــى بســپارد و عمر و زندگى

مهمتر از همه اینها روزه یکی از عبادات مهم برای انسـانها می

اش را تباه سازد و روز قیامت از سرافکندگان باشد.

باشــد و روزه ماه مبارک رمضــان یکی از ارکان دین مبین
اسالم است.

نام کتاب :باطل کنندههای معاصر روزه
مترجم :شیخ اسحاق دبیری رحمه اهلل

با فقه روزه در اسالم آشنا می شوید.

نام کتاب :مختصری از فقه روزه
نام نویسنده :عبداهلل توحیدی

نام کتاب :فق

برای جوانان در رمضان

نام نویسنده :محمد الدویش
مختصرى از کتاب
بسیاری از مسلمانان در این زمان با مسایلی در هنگام روزه ماه
مبارک رمضـان روبرو می شـوند که فهم حکم شرع برایشان
مشــکل می باشــد این کتاب شــامل توضــیح بعضــی از باطل
کنندههای معاصـــر روزه و تبیین آنها و ترجیح اقوال علماء
پیرامون آن مىباشد.

نام کتاب :ح مت و فقه روزه
نام نویسنده :عبدالعزیز قاضی زاده

فقهی عموماً و در مورد زکات فطر خصـوصاً که محل احترام
و ارزش هستند ،از جهاتی قابل نقد ،بررسی ،تجزیه ،تحلیل و
ترجیح نیز میباشند ،چون همة مردم قدرت استنباط احکام را
ندارند و همچنین توانایی نقد و بررســـی آرا و نظریات را
ندارند ،با مشـــاهده شـــدن بالتکلیفی بســـیاری از مردم در
چگونگی پرداخت فطریة خود و تماس مکرر و اصرار عدهای
بر اظهار نظر در این فریضـة الهی ،شـرعاً نوشتن این مطالب را
هر چند کم است ولى مورد لوزم مىباشد.

روزه در ادیان قبل از اســالم هم وجود داشــته ،البته روزه آنها

مختصرى از کتاب

یک ماه کامل نبوده وبا آمدن اســالم به عنوان یکی از ارکان

برادر جوانم ،منظریســت در رمضــان که بســیار شــاهد آنیم:

اســالم قرار گرفت ودر ســال دوم هجری روزه ماه رمضــان

جوانی را میبینیم غرق در منجالب شـــهوات و بیپروا در

واجب شـد واحکام آن توس خدا ورسولش صلی اهلل علیه و

ارتکاب بدترین و بزرگترین گناهان و بیاعتنا به اسـاسیترین

آله و سـلم بیان شـده تا مسلمانان آن را فراگیرند .و از معدود

و آشــکارترین عبادات ...این کتاب مختصــر ســخنی اســت با

احکامی اســت که در قرآن تقریباً به طور کامل به آن اش ـاره

جوانان در ماه رمضان.

شده ورسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم وظیفه شرح وتبیین
احکام را بر عهده داشـته که به عنوان سـنت نسل به نسل به ما
رسـیده؛ و هر قولی که از یاران رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله
و سـلم به ما می رسـد اگر از طرف بعضی دیگر از آنها مورد
مخالفت قرار نگرفته باشـــد ،حکم اجماع را دارد که بعد از
قرآن وســـنت یکی دیگر از منابع تشـــریع اســـت وگفته هر
شـخص دیگری که با قرآن و سنت در تضاد باشد از نظر اهل
علم مورد قبول نیســت چون اصــل در عبادت  ،توقیفی بودن
اســت و هیچکس نمی تواند بدون دلیل چیزی به دین کم یا
زیاد کند.
وآنچه که در این جزوه بیان شـــده بر همین مبنا قرار گرفته
است وسعی شده از قرآن وحدیث صحیح که محدثین صحت
آنها را تایید کرده اند و قول مجتهدینی که با قرآن وحدیث
در تضاد نیست استفاده شود.

نام کتاب :ماه مبارک رمضــان شــاهراه
رستگاری
نام نویسنده :ام جهاد و ام شهید
مختصرى از کتاب
رمضـان ایســتگاه پر نور ســال اســت ...در رمضــان حقیقت هر
انسـان برمال می شود وپرده از واقعیتش بر کشیده می گردد...
تو گویی رمضان ندای رب العالمین است  ...برای بندگانی که
همیشه گناه وکوتاهی خویش بر دوش شیطان لعین می اندازند
وشانه از زیر بار کوتاهیهای خویش خالی می کنند ...ندای پر
طنین آســمانی اســت که با صــالبت قلبها را بخود می آرد که
ای بندگان خدا ...حال که ما شــیطانها را به زنجیر کشــیده ایم
درهـای جهنم ســـوزناک را قفل وزنجیر زده ایم ودرهای
بهشــتهای برین را باز گشــوده ایم ...به میدان آی و خودت را
نشان ده.
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مختصرى از کتاب
با توجه به آرا و نظریات مختلف علمای اســالم در مســایل

مختصرى از کتاب

شعر و ادب
داستان خدو انداختن به صورت علی

تا قیامت هست باقی آن طعام

تا بنگشاید دری را دیذبان

چون أبیتُ عِندَ رَبّی فاش شد

در درون هرگز نجنبد این گُمان

یُطعِم و یُسقِی( )4کنایت ز آش شد

چون گشاده شد دری ،حیران شود
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هیچ ،بی تأویل این را در پذیر

مرغ ِ اومید و طمع پرّان شود

تا در آید در گلو چون شهد و شیر

غافلی ناگه به ویران گنج یافت

موالنای بلخ ،در یک تصــویرگری ،چنان ماهرانه از دام ریا و

زآن که تأویل است وادادِ( )5عطا

سوی هر ویران از آن پس میشتافت

شـرک پرده میگشـاید که هر شنونده و خوانندهای را به فراز

چون که بیند آن حقیقت را خطا

تا ز درویشی نیابی تو گُهَر

توحیدی ض ـدّ خویشــتن پرســتی فرا میخواند ،و آن داســتان

آن خطا دیدن ز ضعف عقلِ اوست

کَی گهر جویی ز درویشی دگر؟

خدو و انداختن به صورت پاک علی است.

عقلِ کل ،مغز است و عقلِ جزو ،پوست

سالها گر ظنّ دود با پای خویش

از علی آموز اخالصِ عَمَل

خویش را تاویل کن ،نه اَخبار را

نگذرد زِ اشکاف بینیهای خویش

شیر حق را دان مُطهئر از دَغَل

مغز را بدگوی ،نه گلزار را

تا به بینی نایدت از غیب بو

در غزا بر پهلوانی دست یافت

ای علی که جمله عقل و دیدهای

غیرِ بینی هیچ میبینی؟ بگو

زود شمشیری بر آورد و شتافت

شمّه یی واگو از آنچه دیدهای

او خدو( )0انداخت در روی علی

تیغ حِلمت ،جان ما را چاک کرد

ای علی! جوانمردی تو چنان اســت که کســی را نمی توان با

افتخار هر نبیّ و هر ولی

آبِ علمت ،خاک ما را پاک کرد

آن مقایسـه کرد ،در مردانگی و بخشش مانند ابری هستی که

آن خدو زد بر رخی که روی ماه

بازگو ،دانم که این اسرارِ هوست

در بیابان بر بنی اسرائیل مائدة آسمانی «مَنّ و سَلوی» بارید.

سجده آرد پیش او در سجدهگاه

زان که بی شمشیر کشتن کارِ اوست

موالنا ســپس به داســتان ،شــاخ و برگ میدهد و به جریان

در زمان ،انداخت شمشیر آن علی

صانعِ بی آلت و بی جارحه

موسـی و بنی اسـرائیل در بیابان اشـاره مینماید و با مقایسهای

کرد او اندر غزااش کاهلی

واهبِ این هدیه های رابِحه

بین آنان و امّت اســالم در بارة حدیث نبوی «أبیتُ عِندَ رَبئی

گشت حیران آن مبارز زین عمل

صد هزاران میچشاند هوش را

یُطعِمُنی ویَسـقِینی» طعام و نوشــیدنی را خوراک معنوی روح

وز نمودن عفو و رحمت بی محل

که خبر نبوَد دو چشم و گوش را

انســانی میشــمارد و آدمی را در زمینه خطا و عدم تشــخیص

گفت :بر من تیغ تیز افراشتی

باز گو ای باز عرشِ خوش شکار

عقل جزئی به تبعیت از عقل کّلی که مغز در برابر پوســـت

از چه افگندی؟ مرا بگذاشتی؟

تا چه دیدی این زمان از کردگار؟

است ،تشویق مینماید.

آن چه دیدی بهتر از پیکار من؟

چشم تو ادراک غیب آموخته

میگوید :ای انســان خود را تاویل کن نه اخبار و احادیث را.

تا شدی تو سست در اشکار من

چشم های حاضران بر دوخته

اگر مشـکلی وجود دارد در دستگاه گیرنده و شامّه توست نه

آن چه دیدی که چنین خشمت نشست؟

آن یکی ماهی همی بیند عیان

از بوی گلهای گلزار.

تا چنان برقی نمود و باز جَست

و آن یکی تاریک میبیند جهان

سپس جالل الدّین خود ،زبان ستایش نسبت به علی میگشاید

آن چه دیدی؟ بر تو از کون و مکان

و آن یکی سه ماه میبیند به هم

و می فرماید :ای علی! که وجود تو از جهان ماوراء مادّه و

که به از جان بود و بخشیدیم جان

این ،سه کس بنشسته یک موضع ،نَعَم

حسّ اســـت از آنچه از آن عالم دریافتی اندکی ما را هم

داسـتان چنین است که ،علی در نبرد با پهلوانی پیروز میشود

چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز

بهره مند ســازد .شــکیبایی تو ،جان فدایی تو میکند و دانش

و او را به زمین می زند و شــمشــیر میکشــد که او را بکشــد

در تو آویزان ،و از من در گریز

آبی اسـت که پیکر خاکی ما را شستشو میدهد .اینکه دشمن

ناگهان آن قهرمان شــکســت خورده از شــدّت ناراحتی آب

سحر عین است این ،عجب لطف خفی است

را نکشــتی ،دســت قدرتی با توســت که با یاریت آمد زیرا

دهانش را به روی آن انســان بزرگ پرتاب میکند و علی به

بر تو نقش گرگ و بر من یوسفی است

نکشــتن تو عین کشــتن شــد ،و این کار حقّ اســت که بدون

جای اینکه بیشتر در کشتن او عجله نماید شمشیرش را غالف

عالم ار هجده هزار است و فزون

اســباب و آالت صــورت میپذیرد .این هوش که عقل کلّ و

کرده از قتلش منصــرف میشــود پهلوان بر میخیزد و چنان

هر نظر را نیست این هجده زبون

روح معرفت یاب اســت ،نکته ها و حقایقی را در مییابد که

حیرت بر او چیره می گردد که با پریشــان حالی و درماندگی

راز بگشا ای علیِ مُرتَضی

چشــم ظاهر و حواس آدمی توانایی درک آنها را ندارند و

از او میپرسـد :چرا علیه من شمشیر کشیدی و علت انصراف

ای پسِ سوءُ القَضا حُسنُ القَضا

چشـــم تو قادر به دیدن امور غیبی اســـت و از این جهت

تو چیســت؟ ای علی که در عظمت بر کون و مکان برتری

یا تو واگو آنچه عقلت یافته ست

کارهایی میکنی که چشــم عادی نمیتواند کنه آن را بنگرد.

داری چه پیش آمد و چه دیدی که خشــمت فرو نشــســت و

یا بگویم آنچه بر من تافته است

ادراک حقـایق مراتبی دارد ،یکی در آســـمان یک ماه را

جانم را به من بخشیدی؟

از تو برمن تافت ،چون داری نهان؟

می بینـد ،دیگری می گوید :جهان تاریک و ماهی نیســـت،

در شجاعت شیر ربّانیستی در مروّت خود که داند کیستی

میفشانی نور چون مَه بی زبان

ســومی ،ســه ماه را میبیند ،در حالی که هر ســه نفر در یکجا

در مروّت ابر موسی ای به تیه()1

لیک اگر در گفت آید قرص ماه

نشـسته ،به یک چیز نگاه میکنند ،اگر چشم باطن کور باشد،

کامد از وی خوان و نان بی شبیه

شب روان را زودتر آرد به راه

حقایق را نمیبیند ،گویی چشم را جادو کردهاند و هم ،عوالم

ابرها گندم دهد کان را به جهد

از غل ایمن شوند و از ذُهول()1

معنوی خداوند چنینند .علی در نبرد با آن پهلوان ســوء القضــا

پخته و شیرین کند مردم ،چو شهد

بانگ مَه غالب شود بر بانگِ غول

بود که به عنایت الهی و دیدن حقایق معنوی حسن القضا شد.

ابر موسی پرِّ رحمت بر گشاد

مه بی گفتن چو باشد رهنما

موالنا در یک توجیه معنوی به شرح و بس قضیه میپردازد و

پخته و شیرین بی زحمت بداد

چون بگوید ،شد ضیا اندر ضیا

زمام اختیار از دستش بیرون میرود و در موقعیتی خاص قرار

از برای پخته خوارانِ کرم

چون تو بابی آن مدینة علم ( )7را

میگیرد و چنین میگوید:

رحمتش افروخت در عالَم عَلَم

چون شعاعی آفتاب حِلم را

پس بگفت آن نو مسلمان ولی

تا چهل سال آن وظیفه و آن عطا

باز باش ای باب بر جویای باب

از سر مستی و لذّت با علی

کم نشد یک روز زان اهل رجا

تا رسد از تو قُشور اندر لُباب

که :بفرما یا امیر المؤمنین

تا هم ایشان از خسیسی خاستند

باز باش ای باب رحمت تا ابد

تا بجنبد جان به تن در ،چون جنین

گندنا( )1و تَرّه و خسّ خواستند

بارگاه «ما لَهُ کُفواً اَحَد»

هفت اختر هر جنین را مدّتی

امّت احمد! که هستید از کِرام

هر هوا و ذرّهیی خود منظری است

میکنند ای جان به نوبت خدمتی

نا گشاده کی گُوَد کانجا دری است

چون که وقت آید که جان گیرد جنین

آفتابش آن زمان گردد مُعین

باد از جا کی برد میغِ مرا؟

این جگرها خون نشد ،نز سختی است

این جنین در جنبش آید ز آفتاب

که نِیَم کوهم ز حلم و صبر و داد

غفلت و مشغولی و بدبختی است

کافتابش جان همی بخشد شتاب

کوه را کی در رُباید تند باد؟

چون گواهی بندگان مقبول نیست

از دگر أنجُم بجز نقشی نیافت

آن که از بادی رَوَد از جا ،خسی است

خون شو ،آن وقتی که خون مردود نیست

این جنین ،تا آفتابش برنتافت

ز آن که باد ناموافق خود بسی است

چون گواهی بندگان مقبول نیست

از کدامین ره تعلّق یافت او

باد خشم و باد شهوت ،بادِ آز

عدل او باشد که بنده غول نیست

در رَحِم با آفتاب خوب رو؟

برد او را که نبود اهل نماز

گشت اَرسَلناکَ شاهِد( )00در نُذُر

از ره پنهان که دور از حسّ ماست

کوهم و هستیِّ من ،بنیاد اوست

ز آن که بود از کَون او حُرین حُرّ

آفتاب چرخ را بس راههاست

ور شوم چون کاه ،بادم یادِ اوست

چون که حُرّم( ، )01خشم کی بندد مرا؟

آن رهی که زر بیابد قُوت از او

جز به باد او نجنبد میل من

نیست اینجا جز صفات حق ،در آ

وان رهی که سنگ ،شد یاقوت از او

نیست جز عشق اَحَد سر خیلِ من

اندر آ ،کآزاد کردت ،فضل حق

آن رهی که سرخ سازد لعل را

خشم بر شاهان شه و ما را غالم

زان که رحمت داشت بر خشمش سَبَق()01

وان رهی که برق بخشد نعل را

خشم را هم بستهام زیر لگام

اندر آ ،اکنون که رَستی از خطر

آن رهی که پخته سازد میوه را

تیغ حلمم گردن خشمم زدهست

سنگ بودی ،کیمیا کردت گهر

وآن رهی که دل دهد کالیوه( )8را

خشم حق ،بر من چو رحمت آمده ست

رستهای از کفر و خارستان او

بازگو ای بازِ پرّ افروخته

غرق نورم گرچه سقفم شد خراب

چون گُلی ،بشکُف به سروستان هُو

با شه و با ساعدش آموخته

روضه گشتم ،گرچه هستم بوتراب

تو منی و من تُوَم ای محتشم!

بازگو ای بازِ عنقا گیرِ شاه

چون در آمد علّتی اندر غزا

تو علی بودی ،علی را چون کُشم؟

ای سپاه اشکن به خود ،نه با سپاه

تیغ را دیدم نهان کردن سزا

معصیت کردی به از هر طاعتی

ُامّت وَحدی ،یکی و صد هزار

تا أحَبئ لِلَّه آید نام من

آسمان پیمودهای در ساعتی

بازگو ،ای بنده ،بازت را شکار

تا که أبغض لِلَّه آید کام من

بس خجسته معصیت کآن کرد،

در مَحلّ قهر ،این رحمت ز چیست؟

تا که إعطا لِلَّه آید جود من

مرد نه ز خاری بر دمد اوراقِ ورد( )04؟

اژدها را دست دادن راه کیست؟

تاکه اَمسَک لِلَّه آید بود من

نه گناه عُمر و قصد رسول

قهرمان که از عمل علی منقلب و مسـلمان و دوست شده بود.

بُغض من لِلَّه ،عطا لِلَّه و بس

میکشیدش تا به درگاه قبول؟

با احساس لذّت و شادی گفت :ای امیرالمؤمنین سخن بگو تا

جمله لِلّهام ،نِیَم من آنِ کس

نه به سِحر ساحران ،فرعونشان

مانند روح که جنین را زندگی می بخشــد ،مرا زنده گرداند.

و آنچه لِلَّه میکنم ،تقلید نیست

میکشید ،و گشت دولت عونشان؟

موالنا در ابیات دیگر روح آدمی را جنینی تشــبیه میکند که

نیست تخییل و گمان ،جز دید نیست

گر نبودی سِحرشان و آن جُحود

آفتاب نور حق او را جان می دهد این جان دمیدن ،دور از

ز اجتهاد و از تحرّی رستهام

کی کشیدیشان به فرعون عَنُود( )05؟

حواس ظاهری و فیضـی از انوار درخشان خورشید الهی است

آستین بر دامنِ حق بستهام

کی بدیدندی عصا و معجزات؟

و ارشــاد و آموزش بدون عنایت مانند تابش ســیّارات دیگر

گر همی پرم ،همی بینم مطار

معصیت طاعت شد ای قوم عُصاة(! )01

تأثیری ندارد .و بازهم الفاظ و کالم نمیتوانند معانی و مفاهیم

ور همی گردم ،همی بینم مَدار

نا امیدی را خدا گردن زده ست

معنوی را نشــان دهند .آری تابش نور حق قدرت شــگفت

ور کَشم باری ،بدانم تا کجا

چون گنه مانند طاعت آمده ست

انگیزی میآفریند چنانکه مرکب را چنان به سرعت میدواند

ماهم و خورشید پیشم پیشوا

چون مُبَدئل میکند او سَیّآت

که نعلش از ســـنگ خاره جرقه ایجاد میکند و افســـرده و

بیش از این با خلق گفتن روی نیست

طاعتیاش میکند رغمِ وُشاة()07

بیمناک را جرأت و امید میبخشد.

بحر را گنجایی اندر جوی نیست

زین شود مرجوم شیطان رجیم

علی دراین استعاره بازی است که پرهایش از نور حق افروخته

پست میگویم به اندازه عُقول

وز حسد او بِطرَقد ،گردد دو نیم

است .ای علی! که خود تنها یک امّتی و وجودت به صد هزار

از غرض حُرّم ،گواهی حرّ شنو

مرد جنگی می ارزد ،آن راه پنهان را به من بگو تا ارشــاد و

که گواهی بندگان نرزَد دو جو

چون ببیند کآن گنه شد طاعتی

آموزشــت مرا دگرگون کند .اکنون محلّ قهر و انتقام اســت

در شریعت مر گواهی بنده را

گرد او را نا مبارک ساعتی

که باید مرا بکشــی .چه کســی مانند تو به دشــمن فرصــت

نیست قدری وقتِ دعوی و قضا

اندر آ ،من در گشادم مر تو را

میدهد و به او لطف مینماید؟

گر هزاران بنده با شندت گواه

تُف زدی و تحفه دادم مر تو را

گفت :من تیغ از پی حقّ میزنم

بر نسنجد شرع ایشان را به کاه

مر جفاگر را چنینها میدهم

بندة حقّم ،نه مأمور تنم

بندة شهوت بَتَر نزدیک حق

پیش پایِ چپ چه سان سر می نهم؟

شیر حقّم ،نیستم شیر هوا

از غالم و بندگان مُستَرق(. )01

پس وفاگر را چه بخشم؟ تو بدان:

فعل من بر دین من باشد گوا

کین به یک لفظی شود از خواجه حّر

گنجها و مُلکهای جاودان()08

ما رَمَیتَ إذ رَمَیتَ( )1ام در حِراب

و آن زِیَد شیرین و میرد سخت مُرّ

علی پاسخ میدهد :من بنده خداوندم و از خواستههای نفسانی

من چو تیغم و آن زننده آفتاب

بندة شهوت ندارد خود خالص

پیروی نمیکنم و شیر حقّم و زور و قدرت را در راه آرزوهای

رختِ خود را من ز رَه برداشتم

جز به فضل ایزد و إنعام خاص

شخصی بکار نمیبرم و شمشیر در راه حق میزنم .قدرت من،

غیرِ حق را من عدم انگاشتم

در چهی افتاد کان را غور نیست

از خورشـید حق است و در نبرد جهادی ،شمشیر و نیرویم در

سایهییام ،کد خدایم آفتاب

و آن گناه اوست ،جبر و جور نیست

اختیار حق قرار گرفته است و غیر ذات او را معدوم میپندارم.

حاجبم من ،نیستم او را حجاب

در چهی انداخت او خود را که من

من در برابر خورشـید فروزان الهی سـایهام ،صـاحب هسـتی و

من چو تیغم پُر گهرهای وصال

در خور قعرش نمی یابم رَسَن

کدخدای وجود من آفتاب حق است و مانند دربانی هر که را

زنده گردانم نه کشته ،در قتال

بس کنم ،گر این سخن افزون شود

که شـــایســـته بدانم ،راه شـــناســـایی و معرفت حق را بر او

خون نپوشد گوهرِ تیغِ مرا

خود جگر چه بوَد؟ که خارا خون شود

میگشایم .من شمشیری هستم که گوهرهای ذاتی معنوی در

صفحه155

و درخشان شده و جایگاهش در پیشگاه پادشاه حقیقی جهان

عیب نبوَد ،این بُوَد کار رسول

او بکوشد تاگناهی پروَرَد
زان گنه ما را به چاهی آوَرد

بر دارد و در نبرد هم اگر کســی را بکشــم او را به وصــال

چیره میشــود ،بیا و جلوة صــفات خداوند را در بشــر ببین .بیا

 )05عَنود :دشمن.

حقیقت میرسانم .کشتن و خون ریختن من در راه خداست و

که فضل و عنایت حق ترا آزاد کرد زیرا رحمتش بر خشمش

 )01عصاة :جمع عاصی ،سرکش و نافرمان.

منافع و اغراض شــخصــی نمی توانند گوهر پرارزش معنویت

سـبقت گرفته اسـت .اکنون که از خطر کفر رها شدی ،بیا که

 )07وُشاة :جمع واشی ،دروغگو و منکر.

شــمشــیر مرا بربایند .مانند کوه در مســیر معرفت مســتحکم و

سـنگ بی ارزشـی بودی که با کیمیای بخشش الهی به گوهر

 )08مثنوی معنوی -جالل الدین محمد بلخی – دفتر اول – به

صــابرم و تند بادهای مادی توانایی جنباندن و گرفتن قدرت

تبدیل گردیدی .از کفر و خارسـتانش رها شدی و چون گلی

اهتمام دکتر محمد اســـتعالمی – کتابفروشـــی زوار 075-تا

مرا ندارند .انسان ضعیف و ناتوان در برابر هر جریانی از پا در

درسروستان «هو» شکوفا شو .من و تو یکی هستیم زیرا هر دو

.081

میآید و نامالیمات در زندگی این خس و ناچیز زیاد اســت.

رهرو یک راهیم .و چگونه میتوانم خود را بکشم (کشتن تو

بادهای شـهوانی؛ خشـم و آز کســی را از راه بدر میکنند که

یعنی کشتن علی) گناه و آب دهان تو ،از هر عبادتی بیشتر تو

اهل نماز و اتصــال روحی نباشــد .من در برابر حوادث ناگوار

را نجات داد آنچنانکه در ســاعتی به آســمان معنویت اســالم

مانند کوهم اما یاد حق میتواند مانند بادی این کوه را چون

رســـیدی و راه حق را پیمودی .این گناه و آن توبه به بوته

کاهی بهر ســویی ببرد .میل من تابع اراده خداوند اســت و جز

خاری شبیه است که گل سرخی از آن بشکفد.

عشـــق احد فرماندهی ندارم .خشـــم بر شـــاهان ،فرمانروایی

آیا گناه و قصد عمر بن خطاب(رض) برای کشتن پیامبر(ص)

مردان وارســته و نیکوکاران راه معرفت با مال و جان به پیامبر

میکند درحالی که غالم و اسـیر من است و او را زیر لگام به

نبود که به ایمان آوردنش انجامید و از یاران ص ـدّیق او شــد.

و اســـالم کمک کردند و تعلّقات و وابســـتگیهای دنیوی

بند کشــیدهام .شــمشــیر حلم و بردباریم گردن خشــمم را زده

آیا عناد و دشمنی با حق ساحران نبود که آنان را گرد فرعون

هیچگاه آنان را از مســیر حرکت باز نداشــته اســت ،چنانکه

است و خشم حق برایم نشانه عنایت و رحمت اوست .من که

جمع کرد تا اینکه مورد پذیرش و لطف الهی قرارگرفتند .و

ابوبکر چهل هزار دینار را در راه اسالم صرف کرد و این همه

خود چیزی ندارم و زندگی ظاهریم جلوه ای ندارد غرق نور

اگر عناد و ســحرشــان نبود به بارگاه فرعون راه نمییافتند .و

گذشـت و انفاق در برابر رسـیدن به فیض حق مانند سنگ بی

الهیم و وجود مادیم باغ و گلستان است .چون میل به انتقام در

هرگز عصــا و معجزات موســی را نمیدیدند تا نافرمانیشــان به

ارزش «شَبَه» در مقایسه با مروارید عدن است.

جهاد من رخنه کرد مصـلحت دیدم که شـمشـیر را در غالف

طاعت تبدیل گردد ،و ای گروه سـرکشـان ساحر ،شما چنین

کنم .دشمن را نکشتم تا محبت و بغض و کینهام به خاطر خدا

بودید و خدا با شما چنین کرد!

هر نبیّی گفت با قوم از صفا:

باشـد ،و همه اعمال و حرکاتم؛ بخشش و نبخشیدنم و بخل و

خداوند ناامیدی را نســبت به بخشــش گردن میزند زیرا گاه

من نخواهم مزدِ پیغام از شما

مردان وارســته و نی وکاران راه معرفت
(بخشش ابوب ر)

عطایم از آن او ،و همه وجودم  ،متعلق به خداوند اســت و به

هم میتواند عامل هدایت به راه حق باشــد .وقتی که خداوند

دیگری وابسـته نیست آنچه را که انجام میدهم از روی تقلید

بخواهد بر خالف میل مخالفان و منکران گناه را به طاعت

من دلیلم ،حق شما را مُشتری

و قرائن نیســت بلکه به پروردگارم متّصــلم و وجودم سـراســر

تبدیل کند شــیطان ســنگباران و مطرود میشــود و از حســد

داد حق دَالّلیَم هر دو سری()0

دید و بینش شـــده اســـت و گویی که دســـتم به دامن حق

میترکد .او (شیطان) کوشش میکند که گناهی در دل طرف

دوخته اند .من اســـیر پنجه قدرت خداوندم و هرچه دارم از

بپروراند و ما را در چاه نافرمانی اندازد .و هنگامیکه بفهمد که

چیست مزدِ کار من؟ دیدار یار

اوســت ،اگر در عالم معنا پرواز می کنم هدف و مقصــود را

گناه به عبادت انجامیده اســت بســیار ناراحت میشــود .ای

گرچه خود بوبکر بخشد چل هزار

میبینم .من ماهم و پیشوایم خورشید فروزان حق است و از او

قهرمان بیا! که تو را بخشــیدم و دَر مهر و محبت را به رویت

نور میگیرم .من بیشـــتر از آنچه گفتم برای مردم توضـ ـیح

باز کردم و تو به رویم تف انداختی در حالی که من بخشـش

چهل هزار او نباشد مزد من

نمیدهم زیرا آنها مانند جویی هســـتند که گنجایش بحر را

اســالم را به تو هدیه دادم .ببین که در برابر بدکاران چگونه

کی بُوَد شِبهِ شَبَه دُرِّ عدن ()1

ندارند .به اندازه عقول مردم سخن میگویم و این عیب نیست

خود گذشـتگی میکنم؟ و من به کسی که اهل وفا و معرفت

و اقتدا به رســول اکرم(ص) اســت .من از قید و بند غَرَض و

است گنج و ملک جاودان میبخشم.

پاورقی:
 )0دنیا و آخرت.

هواهای نفسانی آزادم و گواهی میدهم زیرا گواهی مملوک
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و بنده زر خرید پذیرفتنی نیســـت .و در شـــریعت به هنگام

پاورقی:

 )1صـفحه  11مثنوی معنوی به اهتمام دکتر اسـتعالمی – دفتر

قضــاوت ،گواهی بنده مقبول نمی باشــد .و اگر هزاران بنده

 )0خدو :به ضّم یا فتح خ ،تُف یا آب دهان.

دوم -و در صــفحات بعد فق «دفتر ...و شــماره» نوشــته می

شهادت دهند ،گواهی آنان به اندازه کاهی ارزش ندارد .بندة

 )1تیه :اشاره به داستان موسی و بنی اسرائیل در بیابان است.

شود.

شهوت و خواستة نفسانی نزد خداوند از هر غالم و بندة ربوده

 )1گندنا :نوعی سبزی خوردنی ،تره.

شـده بدتر است .زیرا بنده با یک سخن و اجازه مالکش آزاد

 )4یُسـقِی :باید یَسـقِی باشــد زیرا خود متعدی اســت و ضـمنا

میشود در حالیکه بنده نفس ،شیرین زندگی میکند و بسیار

اشــاره به آیه  71ســوره الشــعرا اســت ﴿وَالَّذِی هُوَ یُطْعِمُنِی

تلخ و ســخت میمیرد .بنده شــهوت جز به فضــل و بخشــش

وَیَسـقِینِ( )71وَإِذَا مَرِضـْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ(« ﴾)81و کسی که مرا

خاص الهی از قید نفس آزاد نمیشــود ،و در چنان چاه عمیق

غذا و آب می دهد و هرگاه بیمار شوم مرا بهبودی می بخشد».

و بی انتهایی افتاده اسـت که خالصی ندارد و این بر او ستم و

 )5وادادن :پس دادن – باز دادن -ول کردن ،واداد :بازتاب،

جبر نیست بلکه سرنوشتی است که از گناه برای خود رقم زده

انعکاس.

اسـت .او خود را در چنان چاه عمیقی انداخته است که طنابی

 )1فراموشی و در اینجا به معنی گم.

برای رسـیدن به عمق آن وجود ندارد .سخن را کوتاه میکنم

« )7أَنا مدینةُ العلمِ وَعلِیٌّ بابُها».

زیرا اگر بیشـــتر آن را ادامه دهم نه تنها جگر آدمی خون

 )8کالیوه :افسرده و بیمناک

می شــود بلکه ســنگ خارا نیز به خون تبدیل میگردد .ادامة

 )1األنفـال﴿ -07-إِذْ رَمَیـتَ وَلَکِنَّ اللّهَ رَمَى﴾ «و آنگاه که

این سـخن جگرها را پاره و پر خون میکند و اگر چنین نشـد

انداختی ،تو تیر نینداختی بلکه خداوند تیر را پرتاب کرد».

از سـختی جگرها نیسـت ،از این اسـت که غفلت و بدبختی و

 )01مُستَقَرق :ربوده و دزدیده شده و. ..

ســرگرمی دنیا بر ما چیره شــده اســت .روزی جگر تافته و پر

 )00اشـاره به آیه  45ســوره احزاب اسـت که (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا

خون میشود که دیگر ارزشی ندارد ،آن زمان جگر را پاره و

أَرس ـَلْنَاکَ ش ـَاهِدًا وَمُبَش ـِّرًا وَنَذِیرًا﴾ «ای پیامبر ما ترا به عنوان

پر خون کن که این کار ســودمند باشــد چون گواهی بندگان

گواه و مژده رسان و هشدار دهنده فرستادیم».

پذیرفته نمیشــود ،عادل کســی اســت که بنده غول شــیطان و

 )01حُرّ :آزاد.

نفس نیست .حضرت محمد(ص) مخاطب این کالم خداوند،

 )01حدیث قدسـی« :قالَ اهللُ عزّ وَجَلّ :سَبَقَت رَحمَتی غَضَبی»

و گواه حق و مأمور هدایت خلق شد زیرا از نظر خلقت ،آزاد

خداوند فرمود :رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است».

فرزند آزاد بود .من چون آزاد و بندة حقم چگونه خشم بر من

 )04وَرد :گل سرخ.

پاسخ به سؤاالت دینی

تلویزیون و روزه

(( لِیَحمِلُواْ أَوزَارَهُم ک ـَامِل ـَةً یَومَ الْقِی ـَام ـَةِ وَمِنْ أَوزَارِ ال ـَّذِینَ
یُضِلُّونَهُم بِغَیرِ عِلْمٍ أَالَ سَاء مَا یَزِرُونَ )) ( نحل ) 15 /

سوال – نظر شریعت اسالم  ،راجع به نگاه کردن شخص روزه

((آنها باید روز قیامت( ،هم) بار گناهان خود را بطور کامل بر

ختم قرآن در نماز تراویح سـنت است یا
خیر؟

دار به تلویزیون در ماه رمضان چگونه است ؟

گمراهشــان مىســازند! بدانید آنها بار ســنگین بدی بر دوش

شماره فتوى 01

جواب  :تلویزیون یکی از وسـایلی است که هم دارای خیر و

مىکشند! ))

پرسش:

رســانه ها هر یک اهداف و مقاصــدی دارند ؛ تلویزیون نیز

منبع :فتاوای معاصر

سـؤال بنده این است راجع به ختم قرآن کریم درنماز تراویح

مانند رادیو و روزنامه و  ...می باشــد ؛ که هم نکات خوب و

مؤلف  :دکتر یوسف قرضاوی

آیا این عمل نبی اکرم صــلى اهلل علیه و ســلم اســت یا خیر؟

آموزنده  ،و هم بد آموزی در آن وجود دارد  .مسلمانان خواه

مترجم  :دکتر احمد نعمتی

تشریح این مسئله را با دلیل برایم شرح دهید ؟

روزه دار باشند و یا روزه دار نباشند  ،باید از مطالب آموزنده

انتشارات  :احسان

دوش کشند; و هم سهمی از گناهان کسانى که بخاطر جهل،

هم دارایی شر است .

آن بهره مند گردند و از بد آموزی ها اجتناب ورزند ؛ البته ،
پاسخ:

مســلمانان روزه دار باید احتیاط بیشــتری بکنند که مبادا روزه

الحمدهلل،

اش تباه و ضــایع شــود  ،و از اجر ثواب خداوند متعال محروم

ماه رمضان ماه قرآن است ،و قرآن نیز در این ماه در لیلة القدر

گردد .

نازل شـــده ،و اجر و پاداش چند برابر میشـــود ،لذا یکى از
بهترین اعمالى که یک شـــخص در این ماه باید انجام دهد

بنابراین  ،تماشــا کردن تلویزیون را نه می گوییم حالل مطلق

کثرت قراءت قرآن اســت ،چه در نماز باشــد و چه خارج از

اسـت  ،و نه می گوییم حرام مطلق اســت  ،بلکه تماشـا کردن

نماز .بنابراین ،در نماز تراویح و یا تهجد نیز میتوان قرآن را

آن تابع هدف و مقصــودی اســت که نه بیننده دارد ؛ اگر خیر

خواند تا اینکه ختم کرد ،و در حدیث صــحیح از ابن عباس

باشد  ،مانند برنامه های مذهبی و دینی  ،اخبار  ،و دیگر برنامه

وارد شــده اســت که" :کان النبی صــلى اهلل علیه و ســلم أجود

هایی که در جهت خیر هســتند  ،نگاه کردن و شــنیدن آنها

الناس بالخیر ،و کان أجود ما یکون فی رمضـــان حین یلقاه

جایز و روا می باشد ؛ و اگر بد آموزی به همراه داشته باشد ،

جبریل ،و کان جبریل علیه الســالم یلقاه کل لیلة فی رمضــان

همانند دیدن رقّاصــان بی بند و بار و مانند آن نگاه کردن به

حتی ینســلخ ،یعرض علیه النبی صـلى اهلل علیه و ســلم القرآن،

آن همیشـه حرام می باشـد و مسلماً حرمت آن در ماه رمضان

فإذا لقیه جبریل کان أجود بالخیر من الریح المرســلة" (متفق

بیشـتر است  .تماشا کردن بعضی برنامه ها و صحنه ها نیز مکر

علیه)

وه می باشد  ،اگر چه به حد حرمت نرسد .

یعنى" :پیامبر صــلى اهلل علیه و ســلم ســخاوتمندترین مردم از

اصـوالً  ،هر وسـیله ای که انسان را از یاد خدا باز دارد  ،حرام

لحاظ خیر بود و در ماه رمضان وقتی که جبرئیل او را مالقات

اســت  .بنابر این  ،هر گاه نگاه کردن به تلویزیون یا گوش

میکرد بیشــتر ســخاوتمند میشــد ،و جبرئیل هر شــب در ماه

دادن به رادیو و امثال آن  ،انسان را از انجام واجبی که خداوند

رمضان تا پایان ماه با او مالقات میکرد و پیامبر صلى اهلل علیه

بر بندگانش مقرر فرموده  ،مانند نماز و سایر واجبات باز دارد

و سلم قرآن را بر او میخواند و وقتی که جبرئیل با اومالقات

 ،حرام می باشـــد  .خداوند متعال هنگامی که علت تحریم

و میتوان گفت که قراءت کل قرآن در نماز تراویح یک نوع

ترک و یا غافل شــدن از نماز و یاد خدا هشــدار داده و می

از این مدارسـه بشمار میرود زیرا تمامى قرآن را مرور میکند،

فرماید :

لذا امام احمد بن حنبل دوســت داشــت کســى که امامت را

(( إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیطَانُ أَن یُوقِعَ بَینَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمرِ

بعهده بگیرد تمامى قرآن را در نماز تراویح ختم کند ،لذا اگر

وَالْمَیسـِرِ وَیَصُدئکُم عَن ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الصئالَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

تمامى قرآن در نماز مراجعه و ختم شود بهتر است زیرا تمامى

)) ( مائده ) 10 /

آیات قرآن مرور میشــود ،ولى نباید بحجت ختم کردن قرآن

((شــیطان مىخواهد به وســیله شــراب و قمار ،در میان شــما

به ســـرعت قراءت طورى افزود که معلوم نشـــود امام چه

عداوت و کینه ایجاد کند ،و شـــما را از یاد خدا و از نماز

میخواند و خشـــوع را از بین ببرد ،وگرنه آرام تر خواندن و

بازدارد .آیا (با این همه زیان و فســـاد ،و با این نهی اکید)،

کمتر خواندن از این بى خشــوعى بهتر اســت و لو اینکه قرآن

خودداری خواهید کرد؟!))

نا گفته نماند که ائمه اربعه در ماه رمضـــان معموال دروس

بر مسئوالن و گردانندگان رادیو تلویزیون الزم است در برنامه

علمى و حدیث را تعطیل میکردند و فق مشـــغول خواندن

های دائمی که برای مردم  ،بخصـوص در ماه مبارک رمضان

قرآن میشده اند.

 ،پخش می کنند  ،تقوای الهی را در نظر داشـــته باشـــند و

را با آن بى خشوعى ختم کند.

رعایت احترام ماه مبارک رمضـــان را بکنند  ،و در طاعت
وصلی اهلل و سلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

عبادت  ،یار و یاور بندگان خدا ،و ترویج کننده خیرات و

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

نیکی ها باشـــند  ،تا بار گناه خود و بیننده گان را به دوش
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نکشــند ؛ همچون کســانی که خداوند متعال در باره آنان می
فرماید :

سؤال – حکم سریع و با شتاب خواندن نماز تراویح چیست ؟
جواب  :در صحیح بخاری و صحیح مسلم از پیامبر خدا صلی
اهلل علیه و اله و سلم روایت شده اس که می فرماید :
(( مَن قامَ رمضانَ ایماناً و احتساباً غُفرلَهُ ما تقدئم مِن ذَنبه ))
((هر کس شبهای رمضان را از روی اخالص به نماز بگذارند
 ،همه گناهان گذشته اش آمرزیده می شود)) .
روزه ماه رمضان از جانب خداوند متعال تشریع  ،و قیام و شب
زنده داری شــبهای ماه رمضــان از جانب پیامبر خدا صــلی اهلل
علیه و اله و سلم سفارش شده است  ،و آن حضرت شب زنده
در ماه رمضــان را ســبب پاک شــدن گناهان و خطاها اعالن
فرموده اســت ؛ ولی باید دانســت (( قیامِ لیل )) و شــب زنده
داری تنها در صـورتی باعث آمرزش گناهان و پاک شدن از
پلیدی ها میگردد که انسـان مسـلمان آ ن را با شروط و ارکان
و آداب و حدودی که دارد به طور کامل انجام دهد  .چنانکه
می دانیم  ،با طمأنینه و تأنّی خواندن ســوره فاتحه الکتاب و
باطمأنینه انجام دادن رکوع ها و سجده ها یکی از ارکان نماز
اسـت ؛ زیرا  ،پیامبر صلی اهلل علیه و اله و سلم هنگامی که می
دید شــخصــی نمازش را درســت ادا نمی نماید  ،و برای مثال
رعایت طمأنینه را در نماز نمی نمود  ،به او می فرمود  ( :اِرجِع
فَصَلِّ فَاِنَّک لَم تُصَلِّ )  (( :باز گرد و دوباره نماز بخوان ؛ زیرا
که تو هنوز نماز نخوانده ای ! )) آنگاه  ،به وی تعلیم می داد
که نماز مقبول چگونه است  ،و می فرمود :
(( اِرکَع حَتّی تَطمَئِنَّ راکِعـاً  ،وَ اعتدِل حتّی تَطمَئنَّ قائِماً ،
وَاس ـجُد حتّی تَطمَئِنَّ ســاجداً  ،و َاجلِس بَینَ الس ـئجَدَتینِ حتّی
تَطمَئِنَّ جالِساً  ،و هکذا ))
(( به رکوع برو تا از حرکت باز ایســتی  ،و از رکوع برخیز تا
اینکه ایستاده از حرکت آرام گیری  ،و سجده کن تا اینکه در
سـجده از حرکت باز ایستی  ،و در میان دو سجده بنشین تا از
حرکت بازمانی  ،و همین طور )) . ...
در تمامی این ارکان (( طمأنینه )) شــرط الزم نماز می باشـد .
دانشمندان و علما در حد و حدود این طمأنینه مشروط و الزم
اختالف نظر دارند ؛ بعضی کمترین حد آن را به اندازه یکبار
تســبیح گفتن مثالً (( ســُبحانَ ربِّی اَال علی )) دانســته اند ؛ و
بعضـی دیگر مانند شــیخ السـالم ابن تیمیه شـرط کرده اند که
مقدار طمأنینه در رکوع و سـجده الزم اسـت به اندازه سه بار
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میکرد ،او برای بخشش خیر ،از تندباد سریعتر میشد".

شــراب و قمار را بیان می فرماید  ،یکی از علت حرمت آنها

عجله و شتاب در ادای نماز تراویح

تســبیح گفتن باشــد ؛ به دلیل اینکه در حدیث ســه بار تســبیح

(( خـداونـد تو را تباه گرداند  ،همان گونه که تو مرا تباه

مســلمانان صــدر اســالم هیچ حدیث ســخنی در این باره به ما

آمده است  ،و این کمترین حد طمأنینه است  .بنابر این  ،الزم

گردانیدی ! ))

نرسیده است ؛ زیرا  ،این نوع آمپول جدید است .

اسـت که انســان در ارکان نماز به اندازه سـه بار تسـبیح گفتن

ولی نماز دارای خشوع و ارکان کامل که آهسته ادا شده باشد

به همین خاطر  ،مورد اختالف دانشــمندان معاصــر قرار گرفته

مکث نماید  .خداوند متعال می فرماید :

 ،ســفید و نورانی به آســمان عروج نماید  ،و به صــاحبش می

اســت ؛ و نظر بعضــی از آنان بر این اســت که تزریق چنین

((قَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُم فِی صـ ـَلَاتِهِم خَاشـ ـِعُونَ )) (

گوید :

آمپول هایی موجب بطالن روزه می باشــد ؛ زیرا  ،غذا را به

مؤمنون ) 1-0 /

( حَفِظَکَ اهللُ کما حَفِظتَنی )

آخرین مرحله هضــم و جذب آن  ،به خون می رســانند  .نظر

((مؤمنان رستگار شدند آنها که در نماز شان خشوع دارند ))

(( خداوند تو را محفوظ دارد همانطور که تو مرا محفوظ

بعضـی دیگر  ،بر این است که تزریق چنین آمپولهایی موجب

داشتی )) .

بطالن روزه نیست  ،هر چند که به خون برسد ؛ زیرا  ،خوردن
و آشـامیدن  ،در صـورتی موجب بطالن روزه می شود که به

((خشوع ))بر دو نوع است  :خشوع جسمانی و خشوع قلبی
خشــوع جســمانی عبارت اســت از اینکه اندام های بدن از

ســفارش و نصــیحت من به بســیاری از ائمه جماعت و نماز

معده برســد  ،و انســان پس از آن احســاس ســیری یا ســیرابی

حرکت باز ایستند  ،انسان به وسیله بازی با اندام غافل نماند و

گزارانی که می خواهند آن تعداد رکعات نماز ]  11رکعت [

نماید  .در هنگام روزه داری قرار بر این اســت که انســان از

روباه آســا به این طرف و آن طرف نگاه نکند ؛ و همچون

را با شــتاب و عجله و بدون خشــوع و حضــور قلب و آرامش

خواسـته های مربوط به شکم و شهوت جنسی محروم گردد ،

خروس نوک نزند  ،و خیلی تند و سـریع  ،به رکوع و ســجده

بدنی ادا کنند  ،این است که اگر هشت رکعت نماز با خشوع

یعنی انسان احساس گرسنگی و تشنگی نماید  ،به همین جهت

نپردازد  ،بلکه همان گونه که خداوند عَزّوجل تشــریع فرموده

و طمأنینه الزم به جا آورند  ،بهتر از خواندن بیســت و ســه

 ،رأی این دانشــمندان بر آن اســت که تزریق این نوع آمپول

اســت نماز آن را با تمامی ارکان و حد و حدودش ادا نماید .

رکعت نماز آنچنانی می باشــد  .در ادای نماز کمیت مورد

های مغزی نیز  ،روزه را باطل نمی کند.

حال  ،همانطور که نماز نیاز به خشوع بدنی و جسمانی دارد ،

توجه نیســت  ،کیفیت و نحوه ادای نماز مورد توجه اســت ،

من هرچند به همین نظریه اخیر گرایش دارم  ،ولی احتیاط را

به خشوع قلبی و روحانی نیز نیاز دارد .

توجه به اصـل نماز است که آیا با خشوع و خضوع ادا شده ،

در هر حال پیشنهاد می کنم که مسلمان روزه دار در روزهای

یا شــتابان و عجله تعداد رکعات متعدد نماز ســپری شــده و

ماه رمضــان از تزریق آمپولهای مغذِّی خود داری نماید ؛ زیرا

خشـوع قلبی به معنای حضـور عظمت خداوند در قلب انسان

قرائت شده اند .

 ،وقت تزریق این آمپولها محدود نیســت و می تواند بعد از

است  ،و آن حاصل نمی شود جز با تأمل و دقت در آن آیات

از خدواند متعال خواسـتاریم که ما را در زمره مسـلمان خاشع

مغرب تزریق کند .

قرآنی که در نماز تالوت می شوند  ،و یاد آوری قیامت و یاد

قرار دهد .

اگر هم شخص بیمار باشد خداوند افطار روزه را برای او مباح
گردانیده است  ،و اینگونه آمپول ها اگر چه عمالً غذا خوردن

آوری اینکه شــخص نماز گزار در پیشــگاه خداوند عزّوجل
قرار دارد  .خداوند متعال در حدیث قدسی می فرماید  ] :نماز
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و نوشـیدن به حسـاب نمی آید  ،مانند زمانی که مسـتقیماً غذا

را میان خود و بنده ام به دو نیم تقسیم نموده ام  ،وقتی که بنده

مؤلف  :دکتر یوسف قرضاوی

بخورد و بیاشامد ؛ دست کم  ،انسان احساس نوعی آسایش و

می گویـد (( :الْحَمـدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ)) خداوند متعال می

مترجم  :دکتر احمد نعمتی

آرامش می کند  ،بخاطر از میان رفتن ضــعف ســســتی که

انتشارات  :احسان

شــخص روزه دار معموالً با آن مواجه اســت  .خداوند متعال

فرماید  :بنده من  ،مرا ســـتایش کرد و هر گاه بگوید (( :
الرَّحمــــنِ الرَّحِیمِ )) خداوند متعال می فرماید  :بنده ام مرا ثنا
گفت  ،و آنگاه که بنده می گوید  (( :مَــــالِکِ یَومِ الدِّینِ ))
خداوند متعال می گوید بنده ام مرا تعظیم کرد ؛ و آنگاه که
بنده میگوید  (( :إِیئاکَ نَعبُدُ وإِیئاکَ نَسـتَعِینُ )) خداوند متعال

اراده کرده است که انسان روزه دار رنج و گرسنگی و تشنگی

ح م تزری

آمپول و اســتعمال داروی

را بکشد  ،تا ارزش نعمتهای خداوند را که به او ارزانی داشته
است  ،بداند و درد دردمندان را احساس کند  ،و گرسنگان و

تنقیه و گذاشــتن دارو در گوش و ســرمه

بیچارگان را از یاد نبرد  ...بنابراین  ،ما بیم داریم از اینکه باب

روزه دار چگونه

اینگونه آمپول زدن گشــوده شــود  ،و بعضــی از ثروتمندان

می فرماید  :این میان من و بنده ام می باشد  .و آنگاه بنده می

کشــیدن برای شــخ

گوید  (( :اهدِنَــــــــــــا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ )) خداوند متعال می

است ؟

فرماید  :این از آن بنده ام می باشـــد  ،و آنچه را که از من

متمول در روزهای رمضــان از آنها اســتفاده نمایند  ،و به این
وسـیله تقویت و تغذیه شوند  ،و در نتیجه در روزهای رمضان

خواهد به او می دهم .

سـؤال – آیا در ماه رمضـان انسان بیمار می تواند داروی تنقیه

احســاس گرســنگی و تشــنگی ننمایند ؛ به این ترتیب  ،بهتر

خداوند سـبحان از شخص نماز گزار روی گردان نمی شود ،

اســتعمال کند ؟ و آیا بیمار روزه دار که گوشــهایش درد می

اســت شــخص مســلمان تزریق اینگونه آمپول ها را تا بعد از

بلکه خواسـته هایش را اجابت می کند ؛ بنابر این الزم است ،

کند می تواند دارو در گوش خود بگذارد ؟ و همچنین آیا

وقت افطار به تأخیر بیاندازد .

مســلمان نماز گزار توجه داشــته باشــد که در نماز با خداوند

زن می تواند در ماه رمضان چشمان خود را سرمه بکشد ؟

این بود جواب ســؤال اول ؛ اما راجع به ســؤال دوم و ســوم ،
یعنی گذاشتن دارو در گوش  ،و سورمه کشیدن در چشم در

متعال به گفتگو بپردازد ؛ و باید در هر حرکتی از حرکات
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نماز  ،و در هر وقتی از اوقات آن  ،و در هر رکنی از ارکان

جواب  :در پاســخ کســانی که راجع به داروی تنقیه یا تزریق

روزهای ماه رمضـــان  ،و همچنین اســـتعمال داروی تنقیه و

آن حضــور قلب داشــته باشــد  .از این رو  ،نماز گزارانی که

آمپول در ماه رمضــان می پرســند  ،می گویم  :تزریق آمپول

شــیاف و امثال اینها  ،همه اینها  ،امکان دارد که جزئی از آنها

تمامی هم و قصـد آنان این باشد که از نماز فارغ شوند  ،و از

انواعی دارد  ،بعضی از آنها به عنوان دارو و درمان تزریق می

وارد شـکم بشـوند ؛ اما  ،چون از منافذ و راههای طبیعی وارد

آن رهایی یابند  ،و آن را بار ســنگینی بر دوش خود احســاس

شـوند  ،خواه در رگ باشد و خواه در عضله  ،یا زیر پوست .

شــکم نمی شــوند  ،حکم خوردن و آشــامیدن را ندارند  ،و

کنند ؛ این گونه نماز خواندن مورد قبول درگاه خداوند متعال

شرع مقدس با این نوع تزریق هیچ گونه مخالفتی ندارد ؛ زیرا

انسـان پس از اسـتعمال این چیزها احساس آرامش و مانند آن

نخواهد بود  .بســیاری از مردم در ماه رمضــان فق در فاصــله

که نه به معده می رســد و نه به عنوان غذا اســتفاده می شــود ؛

نمی کند ؛ با وجود این  ،دانشمندان قدیم و جدید درباره این

چند دقیقه بیسـت و سه رکعت نماز می خوانند  ،و تمامی هم

بنابر این  ،این نوع تزریق موجب افطار روزه نیســت  ،و جای

موارد به دو گروه سختگیر و آسان گیر تقسیم شده اند  .بعض

و غم آنان این است که نماز ها را به سرعت به پایان برسانند ،

بحث و گفتگو ندارد .

از دانشـــمندان حکم کرده اند که این موارد موجب بطالن

بدون اینکه رکوع و ســجود را به طور کامل و با خشــوع و

یک نوع دیگر آمپول وجود دارد که مغذِّی و مقوِّی جســم

روزه می باشـند ؛ بعضی دیگر از دانشمندان گفته اند  :بخاطر

طمأنینه ادا نمایند  ،در کمترین وقت ممکن نماز را تمام می

اســت مانند آمپول گلوکُز که همانند غذا مســتقیماً وارد خون

اینکه این چیزها از راههای طبیعی و عادی وارد شــکم نمی

کنند  .نماز با این کیفیت چنانچه در حدیث آمده است  :سیاه

می گردد  .دانشمندان معاصر در باره این نوع آمپول اختالف

شوند روزه را باطل نمی کنند ؛ و من نیز در حقیقت معتقدم به

و تاریک به سوی آسمان باال میرود  ،و به نماز گذار گفته می

نظر دارند ؛ زیرا  ،چنین آمپولی را علمای قدیم نمی شــناخته

اینکه کشـیدن سـورمه یا ریختن قطره در چشم یا در گوش و

شود :

اند  ،تا در معالجه و مداوای بیماران به کار گیرند و همچنین ،

نهادن مرهم و مانند آن در مقعد برای کسی که مبتال به بواسیر

( ضَیئعَکَ اهللُ کَما ضَیئعتَنی )

از پیامبر صــلی اهلل علیه و اله وســـلم  ،اصـــحاب  ،تابعین و

و امثال آن اســـت  ،و همچنین اســـتعمال داروی تنقیه برای

کسـانی که دچار یبوسـت شده اند  ،روزه را باطل نمی کند .

می باشد  .از جمله مطالبی که ابن تیمیه در ضمن این فتوا بیان

نشـوند  ،بشـرط اینکه استفاده از آن قرصها و داروها زیانی به

فتوای من بر اسـاس نظریه ای اسـت که شیخ السالم ابن تیمیّه

کرده  ،اینسـت که سورمه قطعاً غذا به حساب نمی آید  ،و نه

آنان نرســاند  ،اشــکالی ندارد  .تشــخیص این مســئله از طریق

در فتاوایش برگزیده و ترجیح داده اســت  .ایشــان در ابتدا

از طریق بینی و نه از طریق دهان وارد شـــکم نمی گردد ؛

مشـاوره با متخصـصـین و کارشـناسـان و به واسطه مشورت با

منازعات و مجادالت دانشمندان را پیرامون اینگونه موارد بیان

همچنین  ،داروی تنقیه قطعاً مغذِّی نیســت  .بلکه مدفوع های

پزشک حاصل می شود  ،که در این باره نظر دهند که استفاده

داشـته  ،سـپس می گوید  :اظهر آن است که هیچ یک از این

بدن را تخیله می کند  .همانطور که انسـان داروهای مسهل را

از این قرص ها و تأخیر عادت ماهانه روزه ماه رمضـــان را

موارد روزه را باطل نمی کند ؛ زیرا  ،روزه از جمله ارکان

بو کند  ،و یا در اثر قبض و کار نکردن شــکم یا کلیه ها الزم

بگیرند  ،و روزه هایشان نیز  ،انشاء اهلل قبول خواهد شد .

دین اسـالم اسـت که مردمان خاص و عام نسبت به آگاهی از

باشــد  ،برای آســان شــدن دفع  ،چیزی در عقب و یا جلو

مســائل آن نیازمند هســتند  .بنابر این  ،اگر این امور از جمله

استعمال نماید این چنین چیزهایی به هیچ وجه وارد معده نمی

سـؤال – سـال گذشته ناگزیر شش روز از ماه مبارک رمضان

محرّمات خدا و پیامبر برای شــخص روزه دار می بود  ،و با

شـوند ...این یک نگرش زیبا و فهم عمیق اسـت نسبت به فقه

بخاطر عادت ماهانه افطار نمودم و هنگامی که خواســتم این

استعمال آنها روزه باطل می شد  ،بر پیامبر خدا واجب می بود

اســالمی که ما نیز آن را انتخاب می کنیم  ،و بدان فتوا می

روزها را قضـا کنم در بیسـتم ماه شعبان شروع به قضای روزه

که آنها را بیان فرماید  ،و اگر آن را بیان می کرد اصــحاب

دهیم  .و باهلل توفیق

نمودم  ،پس از آنکه دو روز روزه گرفتم بســیاری از مردم به
من گفتند  :گرفتن قضای روزه در ماه شعبان جایز نیست  .نظر

بدان آگاهی می یافتند  ،و به امت ابالغ می نمودند ؛ همانطور
که دیگر احکام و قوانین شــرعی را ابالغ نمودند  .بنابراین ،
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شما در این باره چیست ؟

وقتی که هیچ اهل علمی  ،هیچگونه حدیثی  ،صـــحیح یا

مؤلف  :دکتر یوسف قرضاوی

جواب  :برای زن و مرد مسـلمان قضای روزه در هر ماه از ماه

ضـعیف ؛ مسـند یا مرسل در این باره برای ما نقل نکرده اند ،

مترجم  :دکتر احمد نعمتی

های ســال  ،حتی ماه شــعبان هیچ اشــکال و حرجی ندارد ؛ تا

پی خواهیم برد که در این باره مطلبی بیان نشــده اســت  .وی

انتشارات  :احسان

آنجا که از عایشه روایت شده است که می گفت  :گاه قضای

می گوید  :آن حدیثی نیز که درباره ســورمه کشــیدن روایت
شده است  ،ضعیف است  ،و یحیی بن معین میگوید  :حدیث
سورمه کشیدن (( مُنکِر )) است .

روزه بعضــی از ایام ماه رمضــان من تا ماه شــعبان به تأخیر می

ح م اســتفاده از دارو و قرص ها  ،جهت

افتاد  ،و قبل از رمضان اقدام به قضای آن می نمودم  .بنابر این
 ،باید این زن مسـلمان مطمئن باشد که روزهایی را که در ماه

این بود فتوای شــیخ الســالم بن تیمیه که بر دو اصــل بنا نهاده

تأخیر عادت ماهانه در ماه رمضان

اصـل اوّل اینکه احکامی که مورد نیاز و ابتالی عموم است و

ســؤال – با توجه به اینکه میدانیم روزه گرفتن همه روزهای

تمامی مردم باید بدانها آگاهی یابند  ،بر رســول خدا واجب

ماه رمضــان دارای خیر و برکت فراوانی اســت  ،و دوســت

سـؤال – من دختری هیجده سـاله می باشـم نخستین بار که به

بوده اســت که آن احکام را برای امت بیان فرماید ؛ زیرا که

نداریم از نماز و روزه ایام این ماه محروم گردیم  ،آیا برای ما

عادت ماهانه افتادم  ،مقداری ترشـُّح سفید رنگ از من خارج

آن حضـرت تبیین کننده آن چیزی اســت که بر او نازل شـده

خانم ها جایز است که در ماه رمضان از قرص هایی که عادت

شـد  ،آن را تشـخیص ندادم که چیست ؟ آیا نماز و روزه من

است  ،برای مردم ؛ خداوند متعال می فرماید :

ماهانه را به تأخیر اندازد اســتفاده نماییم ؟ در حالیکه میدانیم

صحیح بوده است ؟

(( وَأَنزَلْنَا إِلَیکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیهِم )) (نحل )44 /

که بعضـی آن را تجربه کرده اند زیانی برای آنان داشته است

جواب  :چین ترشــحاتی برای زن و دختر جوان ترشــح های

((و این قرآن را بسوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را

؟ (( چند بانوی مسلمان ))

طبیعی محســوب می شــوند  ،و آنچه موجب افطار روزه و

بسوی ایشان نازل شده است توضیح دهی )) .

جواب  :مســلمانان اجماع دارند بر اینکه زن مســلمانی که در

تحریم نماز می گردد  ،همان خروج خون عادت ماهانه است

ماه مبارک رمضان دچار عادت ماهانه می شود  ،آن چند روز

که بسـیار سـرخ و تند می باشد  .ولی اگر خون نباشد بلکه از

بر امت نیز واجب اســت که پس از بیان آن حضــرت  ،به آن

روزه بر او واجب نیست  ،فق قضای آن روزه ها بر او واجب

آن قبیل ترشحاتی باشد که سؤال کننده بیان داشته است  ،این

عمل کنند ؛ این یک اصل .

می گردد  ،و این نوعی تخفیف و رحمت از ســوی خداوند

خواهر مسـلمان نباید هیچ گونه بیمی از آن داشـته باشد و می

نســبت به زنان در حالت در حال عادت ماهانه میباشــد که در

تواند  ،بلکه بر او واجب اســت  ،نماز و روزه خود را به جای

اصــل دوم این اســت که ســورمه کشــیدن و ریختن قطره در

این حالت جسـمشـان ضـعیف و اعصابشان تحریک پذیر می

آورد و به ســایر عبادات خود بپردازد  ،و خداوند متعال از او

گوش  ،و امثال آن  ،که مردم پیوسته از دیرباز آن را استعمال

شود ؛ و در این روزها  ،افطار کردن روزه بر آنان واجب است

خواهد پذیرفت .

می نمودند  ،و بصورت یک نیازمندی عمومی در آمده است

نه مباح  ،و اگر روزه بگیرند  ،روزه آنان پذیرفته نیست و اجر

 ،حکم آن همانند حکم غسل کردن  ،روغن مالیدن و بخور و

و پاداشی نخواهد داشت ؛ بلکه باید به تعداد روزهایی که در

منبع :فتاوای معاصر جلد 0

استعمال عطر  ،و امثال آن است و اگر چنین چیزهایی روزه را

عادات ماهانه بوده روزه ها را قضا کنند  .همه زنان مسلمان از

مؤلف  :دکتر یوسف قرضاوی

باطل می کردند  ،پیامبر اکرم صـــلی اهلل علیه و اله وســـلم

عهد امّهات المؤمنین  ،اصــحاب و تابعین به همین شــیوه عمل

مترجم  :دکتر احمد نعمتی

همانطور که موارد دیگر را موجب بطالن روزه می شد  ،بیان

کرده اند  .بنابراین  ،بر زنان مسلمان هیچ گونه حرج و گناهی

انتشارات  :احسان

داشــته اند  ،این موارد را نیز بیان می نمودند ؛ با این ترتیب ،

نیســت که در دوران عادت ماهانه خود که مصــادف با چند

وقتی که مطلبی در این ارتباط بیان نفرموده اند  ،در می یابیم

روز از ماه رمضان می شود  ،آن روزها را افطار  ،و بعد از ماه

که آن موارد نیز از نوع اســتعمال عطر و بخور و روغن مو و

رمضان آنها را قضا نمایند  .چنانکه از عایشه روایت شده است

مانند آن می باشد .

که گفت  (( :در ایام عادت ماهانه مکلف به قضـــای روزه

شده است :

خداوند اعمال پرهیزگاران را می پذیرد .

ح م سحری خوردن برای روزه داران
سـوال – دربارة حکم سـحری خوردن  ،ما را بهره مند سازید
 ...آیا خوردن شرط صحّت روزه است یا خیر ؟

ابن تیمیّه می گوید  :بخور معموالً به انتهای بینی صــعود می

من شــخص ـاً ترجیح می دهم که امور بر روال طبیعی و فطری

یابد  ،و داخل مغز می شــود ؛ و روغنی که مالیده می شــود به

خود جریان داشـته باشد  ،زیرا عادت ماهانه یک امر طبیعی و

بدن نفوذ پیدا می کند  ،و داخل بدن می شــود  ،و بدان نیرو

فطری اسـت که خداوند عزوجل در نهاد زنان قرار داده است

جواب  :سحری خوردن شرط روزه گرفتن نیست  ،بلکه یک

می بخشد ؛ همچنین  ،بدن با استعمال عطر و بوی خوش نیرو

 ،و باید بر همان روال طبیعی خود طی گردد؛ ولی اگر بعضی

ســنّت اســت  .پیامبر (ص) آن را انجام می داده اند  ،و بدان

و قوتی بدان دست می دهد  .بنابر این  ،وقتی که شخص روزه

از زنان از قرصــها و داروهایی که برای جلوگیری از بارداری

دستور داده اند و فرموده اند :

دار از اینگونه موارد نهی نشده است  ،این مطلب داللت دارد

مصــرف می شــوند  ،جهت تأخیر عادت ماهانه از موعد آن

(( تسحروا فان فی السحور برکه ))

بر اینکه استعمال عطر و بخور و روغن و سورمه کشیدن جایز

اسـتفاده نمایند تا ملزم به افطار بعضـی از روزهای ماه رمضان

صفحه159

میشدیم  ،ولی مکلف به قضای نماز نمی شدیم )) .

شــعبان روزه گرفته اســت  ،پذیرفته شــده و مقبول باش ـد  .و

(( برای خوردن ســـحری بر خیزید که در ســـحری خوردن

پاسخ:

شــمار آن از روزهای دیگر» ،پس فق باید صــبر کند تا شـفا

برکت است )) .

الحمدهلل،

یابد و سپس روزه (قضاء) را بگیرد ،و اگر این مرض کمى به

بنابر این  ،ســـحری خوردن و همچنین تأخیر انداختن آن تا

شــیخ بن جبرین در مورد اشــخاص بیمارى که نمیتوانند روزه

زیرا خداوند قضــاء را بر او در روزهاى دیگرى واجب کرده

نزدیک طلوع فجر س ـنّت اســت زیرا موجب تقویت مســلمان

بگیرند این چنین پاسخ داده است:

ولى او قبل از ادراک آن روزها درگذشت ،و این مانند کسى

طول انجامید و قبل از درمان بمیرد هیچ چیزى بر او نیســت،

اســت که در ماه شــعبان قبل از رمضــان بمیرد ،که (طبیعتا)

روزه دار  ،و تخفیف مش ـقّت روزه داری می گردد  ،و مدّت
زمان گرسنگی و تشنگی را کاهش خواهد داد  ،و از آنجا که

" هر زمانیکه روزه گرفتن بر شــما ســخت باشــد و موجب

قضایى ندارد.

تســهیل و آســانگیری مورد توجّه دین اســالم می باشــد لذا ،

افزایش بیماری شــود ،و پزشــکی متخصــص و مســلمان که

اسالم عبادات را بر مردم آسان گرفته و مردم را به سوی آسان

تشـخیصـش درست باشد به شما بگوید که روزه برایتان ضرر

قسـم دوم :مرض مزمن باشـد مانند سرطان – و العیاذ باهلل – و

ســازی آن ترغیب و تشـــویق کرده اســت  .از جمله همین

داشـته و دردتان را افزایش می دهد و جان شما را به خطر می

مرض کلیه و مرض شـکرى و شبیه آن امراض مزمن که امید

آســانگیری های اســالم  ،زودتر افطار کردن و دیرتر ســحری

اندازد؛ در این صورت می توانید روزه نگیرید و در مقابل هر

به درمانش نیسـت ،پس این اشخاص در رمضان افطار میکنند

خورد اسـت  .پس برای مسـلمان روزه دار مسـتحبّ است که

روز به یک مسـکین خوراک بدهید و قضای روزه ها بر شما

و به ازاى هر روز یک مســکین را غذا میدهد ،مانند پیرمرد و

هنگام سـحر بپا خیزد  ،اندکی غذا به عنوان سحری  ،هر چند

الزم نیست ،چون قضای روزه برایتان ممکن نیست زیرا بعلت

پیرزنى که طاقت روزه را ندارند و روزه را نمیگیرند و به ازاى

یک خرما باشــد  ،بخورد یا یک جرعه آب بنوشــد  ،بخاطر

مریضــی نمی توانید روزه بگیرید اما برفرض بر طرف شــدن

هر روز یک مسکین غذا میدهند ،و دلیلش از قرآن هست که

اینکه به سـنّت پیامبر خدا (ص) عمل نموده باشد  .در سحری

بیماری و بازگشت سالمتی ،در آن صورت سال آینده را باید

خـداوند متعال میفرماید " :وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدیَةٌ طَعَامُ

خوردن فایدة معنوی دیگری نیز هست که همان بیداری  ،قبل

روزه بگیرید و قضــای ســالهای گذشــته که افطار کرده اید و

مِسـکِینٍ " (البقره  ،)084 :یعنى« :و بر کسـانی که روزه طاقت

از طلوع فجر اســت  .در آن ســاعت ســحر  ،خداوند رحمت

کفاره ی آنها را پرداخت کرده اید بر شما الزم نیست( ".شیخ

فرســاســت (یعنی :بر کســانیکه روزه را به دشــواری تحمل

خود را بر بندگانش متجلّی می نماید ؛ دعاها را اجابت می

ابن جبرین -فتاوای روزه – صفحه )01

میکنند و تاب و تحمل آن راندارند ،چون پیرمردان کهنسال،
زنان باردار و بیماران مزمن ،پس بر اینان) فدیه ای اســت که

کند  ،و اســتغفار کنندگان را مورد مغفرت قرار می دهد  ،و
اعمال صالح را می پذیرد  .تفاوت بسیار است میان کسانی که

و انجمن دایمی مباحث علمی وافتا به رقم ( )011/01در مورد

وقت سحر را به ذکر گفتن و تالوت قرآن سپری می کنند  ،با

روزه اشخاص بیمار اینچنین پاسخ داده اند:

کســانی که این ســاعات را در خواب و بی خبری به ســر می

عبارت از خوراکدادن به یک بینواست».
دوما طریقه غذا دادن او مخیر هســت که به هر مســکین نیم

" افراد ناتوان و ضـعیفی که قادر به روز گرفتن نیستند از قبیل

صـاع بدهد مانند برنج و شبیه أن (یعنى تقریبا یک و نیم کیلو

پیرمرد و پیرزن ،می توانند روزه را بخورند و در ازای هر روز

گرم) ،و یا غذایى را درســـت میکند و مســـاکین را دعوت

منبع :فتاوای معاصر جلد 0

نیم صــاع گندم یا خرما یا برنج و یا هر خوراکی که مصــرف

میکند( ".شیخ ابن عثیمین در فتاواى صیام صفحه )000

مؤلف  :دکتر یوسف قرضاوی

می کنند ،به مســکینی بدهند .همچنین افراد بیماری که امید

و همچنین شــیخ بن عثیمین رحمه اهلل در مورد مریض مزمنى

مترجم  :دکتر احمد نعمتی

بهبودی آنها وجود ندارد می تونند از این رخصــت اســتفاده

که نه میتواند روزه بگیرد و نه میتواند فدیه بدهد گفت" :اگر

انتشارات  :احسان

نمایند .بدلیل این که خداوند متعال می فرماید " :لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ

(مریض مزمن روزه دار) نتوانســـت (بعلـت فقر) غذا بدهد

نَفْسـًا إِلَّا وُسعَهَا ﴿ "...البقرة ، ﴾181 :یعنى« :خداوند هیچ کس

(فدیه) سـاق میشـود ،و همه واجبات اگر انسان قادر به انجام

برند .

را خارج از وسع و توانش مکلف نمی کند ،».و میفرماید... " :

آن نباشد ساق میشود ،و اگر بجاى آن بدیلى باشد آنرا انجام

حارت روزه

وَمَا جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ "...الحج ،﴾78 :یعنى:

میدهد ،ولى اگر بدیلى نداشته باشد ساق میشود ،و صحیحش

«اهلل در دین بر شما سختی قرار نداده است ،».و میفرماید... " :

آنســت که (فدیه) ســاق میشــود بر اســاس قاعده (فقهى) که

شماره فتوى 1417

وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدیَةٌ طَعَامُ مِســکِینٍ ﴿ "...البقرة،﴾084 :

میگویــد" :ال واجــب مع العجز" یعنى "بــا نــاتوانى واجبى

یعنى« :و برکســـانی که توانایی روزه گرفتن را ندارند فدیه

نیســت" ،زیرا پیامبر صــلى اهلل علیه و ســلم به مردى که در

پرسش:

واجب اســت (و فدیه اینســت که در مقابل هر روز) به یک

رمضــان جماع (نزدیکى) کرده بود فرمود" :خوانواده ات را

میخواســتم بدونم اگر در ماه مبارک رمضــان به نا محرم نگاه

مسکین خوراک بدهند» و ابن عباس رضی اهلل عنه می گوید:

بخوران" (روایت بخارى  )0111و به او نگفت که" :هر وقت

بکنه (به صــورت ناخواســته در محل کار) آیا روزه اش باطل

"آیه ی مذکور رخصتی است برای سالمندان که قادر به روز

توانستى کفاره اش را بده".

میشه؟

گرفتن نیســتند  :اینها اجازه دارند روزه را بخورند و در مقابل

پاسخ:

هر روز به یک مســـکین خوراک بدهند" (روایت بخارى :

و از شـــیخ بن باز رحمه اهلل در مورد پیرزن بزرگســـالى که

الحمدهلل،

 ،)4515بنابراین بیماری که نمی تواند روزه بگیرد یا روزه

نمیتواند روزه بگیرد سؤال شد ،در جواب فرمود:

نگاه کردن شــهوت انگیز به زنان نامحرم هر چند حرام اســت

گرفتن بر او دشـوار است و امید سالمتی هم ندارد ،حکمش،

" بر او است که به ازاى هر روز که روزه را میشکند نیم صاع

ولى روزه را باطل نمیکند ،چه عمدا نگاه کند و چه ســهوا،

حکم سـالمندی اسـت که از روزه گرفتن عاجز است (انجمن

فدیه بدهد از غذاى معمول آن شهر مانند خرما ،برنج ،و غیره،

ولى اگر منى از آلتش خارج شود روزه اش باطل میشود.

دایمی مباحث علمی وافتا .)011/01

که هر نیم صــاع برابر اســت با یک و نیم کیلو گرم ،همانطور

شــیخ بن عثیمین در مورد مریض روزه دار در فتاواى روزه

که گروهى از اصــحاب پیامبر صــلى اهلل علیه و ســلم مانند ابن

ح م نگاه به نامحرم به طور ناخواســته در

صفحه 161

ح م روزه مریض دائم
شماره فتوى 115
پرسش:
جوانی بیسـت سـاله هستم که به دلیل زخم معده دوسال پیاپی
نتوانسـتم روزه بگیرم ،دانشـجو هستم با درآمدی ماهانه پنجاه
هزار تومان بدون متکی به خانواده ،تکلیف من چیست؟

(صفحه  )000اینچنین بیان کردند:

عباس چنین فتوایى را داده اند ،و اگر فقیر بود و نمیتواند غذا

"باید بدانیم که مریض به دو دسته تقسیم میشود:

بدهد هیچ چیزى بر او نیست ،و این کفاره میتوان آنرا فق به
یک فقیر پرداخت و یا بیشـتر ،و چه در اول ماه و چه و س و

قسم اول :مریضى که امید درمانش وجود دارد ،مانند مرضهاى

چه آخر ماه باشد( ".مجموع فتاوى ابن باز (. )111/05

موقتى که زود رفع میشـوند ،پس این حکمش همان است که

و امام نووى در مورد کســى که نه میتواند روزه بگیرد و نه

خداوند فرمودند " :فَمَن کَانَ مِنکُم مئرِیضًا أَو عَلَىٔ سَفَرٍ فَعِدئةٌ

قادر به پرداخت فدیه هسـت گفت" :وینبغی أن یکون األصح

مِّنْ أَیئامٍ أُخَرَ " (البقره  ،)084 :یعنى« :پس هر کس از شـــما

هنا أنها تســق وال یلزمه إذا أیســر کالفطرة ،ألنه عاجز حال

بیمار یا در ســفر باشــد پس الزم اســت (بر وی روزه گرفتن)

التکلیف بالفدیة" ،یعنى" :و باید قول صحیحتر اینجا این باشد

که کفاره ســاق میشــود و اگر در آینده توانگر شــود بر او

باشــد و اگر نماز بخوانی ولی اعمال درســت نباشــد این چه

از نظر آنها تمام اعمال صـــالح بى نماز باطل میگردد ،و در

واجب نیســت مانند (زکات) فطر (که اگر کســى تنگدســت

نمازســت بهتر اســت که نخوانی .در این صــورت چه جوابی

حدیث صـحیح از پیامبر صـلى اهلل علیه و سـلم نقل شده است

هســت از او ســاق میشــود و در آینده الزم به پرداخت آن

باید به آنها داد .کســـی که نماز نخواند ولی ســـایر اعمال

که اولین پرســـش در روز قیامت از نماز خواهد بود ،اگر

نیست) ،زیرا او وقت تلکیف از پرداخت فدیه ناتوان است".

مسلمانان را داشته باشد آیا این اعمال از او طبق حدیث پیامبر

نمازش درســت باشــد ســایر اعمالش نیز درســت خواهد بود،

پذیرفته میشود در حدیث آمده که تمام اعمال انسان بر حسب

ولى اگر نمازش باطل شــده باشــد و یا نخوانده باشــد ،ســایر

و و ابن قدامة در "المغنی" در مورد کسى که نه میتواند روزه

نماز ها محاسـبه میشوند  .پس اگر کسی نماز نخواند اعمالش

اعمالش نیز تباه خواهد شد ،ولى اگر کسى نماز میخواند و در

بگیرد و نه قادر به پرداخت فدیه هســـت گفت " :فإن کان

حسـاب نمیشـود .مثال کسـی نماز نمیخواند ولی روزه میگیرد

عین حال دچار گناه میشود ،این شخص ناقص االیمان هست،

عاجزاً عن اإلطعام أیضاً فال شیء علیه ،وال یکلف اهلل نفساً إال

آیا این روزه از او پذیرفته میشـــود .در این مورد کمی بیان

ولى بعلت نماز خواندنش امید هست که خداوند گناهانش را

وســعها" ،یعنى " :و اگر از غذا دادن نیز عاجز و ناتوان بود

کنید .عده کثیری از مردم در ماه رمضان اعمال مسلمانی را به

بیامرزد ،از عبداهلل ابنِ مسعودٍ رضی اللَّه عنه روایت شده است

هیچ چیزى بر او نیســت ،و خداوند هیچکس را جز به اندازه

جا می آورند و حتی نماز عید که ســنت مؤکده اســت را بجا

که:

تواناییاش مکلف نمیسازد".

میاورد ولی وقتی که رمضــان تمام شــد این اعمال را دیگر

"أَنَّ رَجُالً أَصــَابَ مِنَ امرَأَةٍ قُبلَة  ،فَأَتَى النَّبِیئ صــَلّى اهللُ عَلَیهِ

انجام نمى دهند تا رمضان بعدی حکم این اشخاص چیست؟

وس ـَلَّم فأَخبره ،فأَنزل اللَّهُ تعالى  { :وَأَقِمِ الص ـئالَةَ طَرََفی النَّهَارِ
وَزُلَفاً مِنَ الَّلیلِ إِنَّ الحَس ـَنَاتِ یُذْهِبنَ الس ـئیِّئَاتِ } [ هود] 004 :

و نـاگفته نماند که قول برتر و راجح اهل علم انســـت که
پرداخت پول بجاى غذا دادن جایز نیســـت زیرا خداوند در

پاسخ:

فقال الرجل :أَلی هذا یا رســولَ اللَّه؟ قال« :لجَمیعِ أُمئتی کُلهِم »

قرآن غـذا دادن را بیـان فرموده و نـه قیمت معادل آنرا ،و

الحمدهلل،

(متفقٌ علیه)

میفرمـایـد " :وعلى الـذین یطیقونـه فدیة طعام مســـکین "

این اشخاص در واقع رمضان را عبادت میکنند و نه پروردگار

" مردی زنی را بوسـید و سپس نزد پیامبر صلی اهلل علیه وسلم

(البقرة ،)084:یعنى« :و بر کســانی که روزه طاقت فرســاســت

رمضان !

آمده وی را با خبر ساخت ،خداوند نازل فرمود" :و برپا دارید
نماز را در دو طرف روز و در تاریکی شب که همانا نیکی ها

(یعنی :بر کسانیکه روزه را به دشواری تحمل میکنند و تاب

بدی ها را محو می کند" (هود  ،)004 :و آن مرد گفت :آیا

و تحمل آن راندارند ،چون پیرمردان کهنســال ،زنان باردار و

و از مالک بن الحویرث از پدرش از جدش روایت شده است

بیماران مزمن ،پس بر اینان) فدیه ای اســـت که عبارت از

که:

فق برای من است ،یا رسول اهلل ؟ پیامبر صلى اهلل علیه و سلم

خوراکدادن به یک بینواست».

" صـعد رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم  ،المنبر ،فلما رقی عتبة

فرمود" :برای همهء امت من است".

قال(( :آمین))  ،ثم رقی عتبة أخرى فقال(( :آمین)) ،ثم رقی
عتبة ثالثة ،فقال(( :آمین))  .ثم قال(( :أتانی جبریل فقال :یا

بنابراین توســـ نماز گناهان آمرزیده میشـــود ،و بهر حال

گفت:

محمد ،من أدرک رمضان فلم یغفر له ،فأبعده اهلل ،قلت :آمین.

نمازکار گناهکار از شخص بى نماز بهتر است هر که خواهى

بنابراین بطور خالصه از آنچه که بیان شد در مورد شما میتوان
اگر بعلت زخم معده نمیتوانید روزه بگیرید و روزه گرفتن به

قال :ومن أدرک والدیه أو أحدهما ،فدخل النار ،فأبعده اهلل،

باشد.

شما ضرر میرساند ،میتوانید روزه را نگیرید ،در اینصورت اگر

قلت :آمین ،فقال :ومن ذکرت عنده فلم یصــل علیک ،فأبعده

امید بهبود در آینده وجود دارد پس باید صـبر کنید و قضــاى

اهلل ،قل :آمین  ،فقلت :آمین)" (صحیح  -ابن حبان )411

آن روزهـا را پس از بهبودى بگیریـد ،ولى اگر امید بهبود
نیسـت پس باید به ازاى هر روز روزه نگرفتن یک مسکین را

پیامبر صــلى اهلل علیه و ســلم باالى منبر رفت ،و هنگامى که

به اندازه نیم صـــاع برنج و یا خرما و یا غذاى معمول غذا

یک پله را باال رفت گفت" :آمین" ،و هنگامى که پله دوم را

بدهید ،که نیم صاع برابر است با تقریبا  0.5کیلو گرم براى هر

باال رفت گفت" :آمین" ،و هنگامى که پله ســوم را باال رفت

مسـکین ،ولى اگر در بیمارى شما امید بهبود نیست و در عین

گفت" :آمین" ،ســپس گفت" :جبریل نزد من آمد و گفت:

حال تنگدســت و ناتوان هســتید و قادر به پرداخت این فدیه

"اى محمد ،خداوند دور کند کسـى را که رمضان را در یابد

نیســتید دیگر چیزى بر گردن شــما نمیماند و هم روزه و هم

ولى مورد مغفرت قرار نگیرد (یعنى در رمضان عبادت نکند)،

فدیه از شـما سـاق میشـود ،حتى اگر در آینده پولدار شوید،

بگو آمین" ،من گفتم" :آمین" ،ســـپس (جبریــل) گفــت:

ولى اگر احتماال در آینده توانگر و پولدار شدید ،براى خروج

"خـداوند دور کند کســـى را که والدینش را دریابد ولى

از خالف بهتر اســت که فدیه هاى ســالهاى قبل را پرداخت

دوزخى شــود (یعنى از آنها اطاعت نکند) ،بگو آمین" ،من

کنید ،ولى فق از باب احتیاط.

گفتم" :آمین" ،ســـپس (جبریل) گفت" :خداوند دور کند
کسـى را که تو نزد وى یاد شـوى ولى صلوات بر تو نفرستد،

دادید ،در اینصــورت اگر فرضــا در آینده بهبود یافتید دیگر
چیزى بر گردن شما نیست ،زیرا قبال فدیه را بجاى روزه داده

و یکى از نشــانهاى قبول عبادت رمضــان اینســت که بعد از

اید و فق روزه هاى سال بعد را روزه میگیرید.

رمضان خودش را اصالح کرده باشد و گناهان ما قبل رمضان

شماره فتوى 481
پرسش:
آیا هنگامی که سـحر در حال اذان تازه از خواب بیدار شوی،
و نتوانی بدون ســحری روزه بگیری خوردن غدا هنگام آن
أذان جایز است؟ من اهل سنت و شافعی مذهب هستم.
پاسخ:
الحمدهلل،
اگر خوردن و نوشـیدن قبل از طلوع فجر باشـد اشکالى ندارد
هر چند اگر اذان نیز گفته باشــد ،ولى اگر مطمئن باشــید که
اذان بعد از طلوع فجر بوده خوردن و آشــامیدن جائز نیســت،
احتیاط در این است که مسلمان بخاطر صحت روزه اش وقت
اذان ،دســت از خوردن ونوشــیدن و ...بکشــد ،مگر این که
مطمئن باشد که اذان قبل از طلوع فجر بوده است.

را ترک کرده باشد و یا اعمال صالح دیگرى انجام داده باشد،

ح م کســ

که روزه میگیرد ور

نماز

ولى اگر بعد از رمضـان مانند قبل از رمضان به بى نمازى و به
گناهان برگردد ،این نشـاندهنده اینسـت که عبادت رمضانش

نمیخواند

قبول نشــده ،و در نتیجه ممکن اســت حدیث پیامبر صــلى اهلل

شماره فتوى 115

علیه و سلم بر او تطبیق شود و هالک شود.

پرسش:

در ضمن اگر کسى نماز نخواند ولى اعمال صالح دیگر انجام

در تبلیغ دین با کســانی مواجه میشــویی که میگویند برای من

میدهد ممکن اســت تمام اعمال صــالحش باطل شــود ،زیرا

نماز خواندن مهم نیست اصل اعمال انسان است که باید صالح

برخى از علماء شــخص بى نماز را کافر و مشــرک میدانند ،و

چشیدن طعم غذا هنگام روزه چه ح می
دارد؟
شماره فتوى 485
پرسش:
آیا چشــیدن طعم غذا به شــرطی که از گلو پایین نرود هنگام
روزه چه حکمی دارد؟
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در ضـــمن اگر امید بهبود نداشـــتید و روزه نگرفتید و فدیه

بگو آمین" ،من گفتم" :امین".

ح م خوردن وقت اذان صبح در رمضان

پاسخ:

شــروع ماه در کشــورهاى عربى مجاور باشــد ،باید با آنها نیز

الحمدهلل،

عید را بگیرید زیرا مطالع کشورتان و کشورهاى مجاور یکى

حافظ ابن حجر گفت" :این روایت صــحابى ،دلیل بر حرام

در مورد استفاده از خمیر دندان همراه با مسواک هنگام روزه،

بوده لذا حکم شـروع و انتهاى رمضـان نیز باید یکسـان باشد،

بودن روزه "روز شـک" میباشد زیرا صحابى اینچنین حکمى

باز هم اشــکالى ندارد ولى نباید خمیر دندان به حلقش فرو

پس بهتر اســت که شــما شــروع و انتهاى روزه را هر ســال با

را از خودش صــادر نمیکند بلکه حکم مرفوع را دارد (یعنى

رود و گرنه روزه اش را باطل میکند ،و پیامبر صلى اهلل علیه و

کشــورتان بگیرید ،تا از این اختالف رهایى یابید ،زیرا پیامبر

حکم تحریم آنرا از پیامبر صلى اهلل علیه و سلم شنیده و سپس

سـلم در حدیثى فرموده اسـت که ""بالغ فی االستنشاق إال أن

صلى اهلل علیه و سلم فرموده است " :صومکم یوم تصومون و

نقل کرده).

تکون صــائماً" ،یعنى" :در اســتنشــاق (فروبردن آب در بینى

فطرکم یوم تفطرون" (روایـت ترمـذى) ،یعنى" :روزه تان

هنگام وضوء) زیاده روى کن مگر اینکه روزه دار باشى" ،لذا

روزى اسـت که (با هم) روزه میگیرید ،و شــکسـتن روزه تان

از باب احتیاط بهتر اســـت که هنگام روزه از خمیر دندان

روزى اســت که با هم افطار میکنید (یعنى روز عید) ،ولى از

استفاده نکند.

آنجاییکه حکومت ایران بعلت مســائل ســیاســى و مخالفت
مذهبى با اهل سنت شروع و انتهاى رمضان را با غرض پس و

و چشـیدن غذا نیز اگر ضرورى باشد براى پختن غذا اشکالى

پیش میکنند ،پس بهتر اســـت علماء اهل ســـنت یک منطقه

ندارد بشرطى که از گلویش پایین نرود.

رؤیت هالل را تعیین کنند تا از این مسائل سیاسى بدور بمانند.

اختالف مطارع نزد علماء در شــروع ماه

در ضمن ،علت پنهان ماندن شب قدر در  01شب اخیر اینست
که مردم هر  01شــب را به عبادت و قیام اللیل بگذرانند ،پس

رمضان

اگر شــما نیز این  01شــب اخیر را به عبادت و نماز شــب

شماره فتوى 018

بگذرانید ان شاء اهلل که فضیل شب قدر را در یکى از این 01
شب خواهید یافت ،و بعضى از عالئم شب قدر آنست که در

پرسش:

آن شــب هوا صــاف و بى ابر اســت ،و روز بعدش که آفتاب

با توجه به اینکه شب مبارک قدر در پیش است و اینکه تاریخ

بیرون میاید چندان شعاع قوى ندارد ،و هواى آن شب معتدل

قمری در ایران با تاریخ قمری در عربســتان متفاوت می باشــد

است.

(حداقل یک روز اختالف دارند) مثال امروز که 08ســپتامبر
و 18شـهریور می باشــد در ایران مصــادف با  07رمضـان بود.
سـوال بنده این اسـت که اوال چه شـبی به احتمال بیشـتر شب
قـدر میباشـــد؟ ثانیا با توجه به اختالف موجود در ایران و

روزه گرفتن آخرین روز شعبان
شماره فتوى 71

عربســـتان (همان یک روز اختالف) ما باید کدام تاریخ را
مالک قرار دهیم؟

پرسش:

پاسخ:

بمن روزه گرفته ام والبته ســحری نیز کرده ام ونیت نیز کرده

الحمدهلل،

ام اما به فردا انروزه نیست ایا روزه نفلی جواز دارد یا خیر؟

اختالف مطالع نزد علماء معتبر میباشــد ،یعنى ممکن اســت

پاسخ:

رؤیت هالل در یک کشور با دیگرى فرق کند ،و در قرآن و

الحمدهلل،

سنت پیامبر صلى اهلل علیه و سلم اساس شروع رمضان با دیدن

اگر منظور شــما روزه گرفتن آخرین روز شــعبان و قبل از

هالل مقرر گردیده ،خداوند میفرماید" :فمن شهد منکم الشهر

رمضـان باشـد و کسى براى احتیاط روزه بگیرد ،مثال روز 11

فلیصـمه" (البقره  ،)085 :یعنى " :پس هر کس از شما این ماه

شـعبان را احتیاطا روزه بگیرد که شاید روز اول رمضان باشد،

را دریابد باید آن را روزه بدارد" ،وپیامبر صلى اهلل علیه و سلم
فرمودند " :صُومُوا لِرُؤْیَتِهِ ،وَأَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِهِ" (متفق علیه) ،یعنى:
"با دیدن آن (هالل ماه) روزه بگیرید و با دیدن آن (هالل
ماه) روزه را به پایان برسانید".

به آن روزه "یوم الشک" گفته میشود و این روزه جائز نیست
و حرام اســت ،و در حدیث صـحیح از پیامبر صــلى اهلل علیه و
ســلم نقل شــده اســت که فرمودند" :با دیدن آن (یعنى هالل)
روزه را شـروع کنید و با دیدن آن (یعنى هالل) روزه رمضان
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را به بشـکنید (و به اتمام برسانید) ،و اگر (هالل) بر شما پنهان
پس معیار شروع و انتهاء رمضان دیدن و یا ندیدن هالل در هر

ماند پس مدت شعبان را  11روز کامل کنید" (روایت بخارى

کشـور میباشـد ،و اگر شروع رمضان در کشورى مانند شروع

.)0111

رمضان در کشورى دیگر شود حکم آنها یکسان میشود یعنى
روز عید نیز با هم میگیرند ،و در مورد مســئله شــما ،باید با
دیدن ماه در کشـورتان روزه را شروع کنید و دوباره با دیدن
ماه رمضان را خاتمه دهید ،و اگر شروع ماه در کشورتان مانند

و عمار بن یاســر گفت" :کســى که روز شــک (یعنى آخرین
روز شــعبان) را روزه بگیرد از دســتور پیامبر صــلى اهلل علیه و
سلم سرپیچى کرده و گناهار است" (صحیح ترمذى .)551

معرفی سایت
سایت اجتهادات

www.ijtehadat.com
پایگاه اجتهادات رسانه ای است برای معرفی هدایت یافتگان شیعه به اهل سنت.
در این سایت می توانید آثار و زندگینامه هدایت یافتگان را دانلود و یا مطالعه کنید.
لیست چندتن از هدایت یافتگان:
عبد الوهاب فرید تنکابنی
حیدر علی قلمداران قمی
شریعت سنگلجی
حجت اهلل نیکوئی
أبو الفضل ابن الرضا برقعی قمی
مصطفى حسینی طباطبائی
لیست برخی کتاب ها در این وبگاه:
احادیث مهدی
مسأله خمس
توحید عبادات
فتح البیان
نصوص امامت
زیارت و زیارتنامه
خرافات وفور
اسالم و رجعت
راه نجات
تئوری امامت
راه نجات ج1
کلید فهم قرآن
نقد و بررسی
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سایت اجتهادات زیر نظر عمر بن عبدالعزیز الزید در دو زبان عربی و فارسی اداره می شود.

دربــاره ســــایــت نوار
اسالم
مقدمه:
سـایت نوار اسـالم در سال  1115آغاز به فعالیت نمود.
هدف نوار اسـالم این اسـت که با نظر به کمبود سایت
های اســالمی اهل ســنت به زبان فارســی ،منبری برای
دعوت به زبانهای مختلف و بویژه زبان فارسـی باشد و
همچنین به هدف شــرح و توضــیح مبانی و منهج اهل
سنت و جماعت به روش پیشینیان این امت.
دیدگاه نوار اسالم:
این سـایت تالش دارد که یک مرجع اصلی و متکامل
برای دعوت الکترونیکی به زبان فارســی بر منهج اهل
سنت و جماعت در سطح جهانی باشد.
وظیفه سایت:

* میانه روی درطرح و بررسـی قضایای معاصر و دیگر

*جذب المؤلفة قلوبهم بلغتهم فی سبیل تیسیر اسالمهم

موضوعات.

و توفیر مرجع سهل على الشبکة العالمیة

*جذب مایلین به اسـالم به زبان آنها برای آسان سازی
گرایش آنان به اســالم و فراهم نمودن مرجعی آســان
برای آنها در شبکه جهانی.
نبذة عن موقع شری اإلسالم
مقدمة:
بدأ الموقع عمله فی عام  1115لیکون موقعاً اســالمیاً و
منبراً دعویاً بلغات مختلفة و بشـکل خاص للغة الفارسیة

مســلمان؛ با تاکید بر فراهم نمودن موضــوعات دعوی
غنی بزبان فارســـی؛ همچنین ارتباط دادن ســـایت با
بیشــترین تعداد ممکن از ســایت های اســالمی تا اینکه
تعاون و پیمانی باشد در راه دعوت به سوی اهلل سبحانه
و تعالی.
سیاست سایت:
* عرضــه موضــوعات دعوی به روشــی آســان با حفظ
حق نشر و بهره بردارى غیر تجاری برای تمام مسلمانان.
* پذیرفتن همکاری و کمک و نصیحت از خوانندگان
و از دیگر سایتها.
* شرح مفاهیم صحیح اسالمی به زبان فارسی و به زبان
های دیگر در حد توان.
* اسـتعانت به اهلل سبحانه تعالی قبل از هر چیز و سپس
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کمـک گرفتن از همکـاری و تبلیغات ســـایت های
اسالمی معروف و فراگیر.
* دوری از افکار هر گونه حزب ســیاســی بلکه قبول
اسالم با شمولیت و سماحت آن.

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

نظراً لقلة المواقع االسـالمیة التی تتناول هذه اللغة لشرح
مبادئ و منهج أهل السنة و الجماعة وعلى طریق السلف

:Vision

الصالح من هذه األمة.

This site is trying to be the main
reference portal for Persian speaking
people according to Quran and
.Sunnah

رؤیة الموقع:
یسعى الموقع لیکون المرجع الرئیس و المتکامل للدعوة
االلکترونیـة باللغة الفارســـیة على نهج أهل الســـنة و
الجماعة على المستوى العالمی.

فراهم آوردن موضوعات دعوی شنیدنى و تصویرى و
خواندنی برای تمامی بازدید کنندگان مســلمان و غیر

About IslamTape site
:Introduction

مهمة الموقع:
توفیر مواد دعویة مســموعة و مرئیة و مقروءة لجمهور
الزائرین من المســلمین و غیرهم  ،مع تقدیم مواد غنیة

: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

خاصــة باللغة الفارســیة ،کذلک رب الموقع بأکبر عدد
ممکن من المواقع االســالمیة الشــقیقة لیکون تحالفاً و
تعاوناً على البر فی سبیل الدعوة الى اهلل عز وجل.
سیاسة الموقع:
*تقدیم المواد الدعویة بطریقة میســرة مع حفظ حقوق
النشر للمسلمین للغایات غیر التجاریة
* التعاون و التکامل و النصح من المواقع و من الناس

:Policy
* Providing Islamic materials in easy
way with copy right for all Muslims for
.non-commercial purposes
* Mutual cooperation and support
and advice from other sites and visitors
* Explaining correct understandings

* شـرح المفاهیم الصحیحة لالسالم باللغة الفارسیة و ما

about Islam in Persian language and
.other languages

*االسـتعانة باهلل أوالً ثم االستعانة بدعم و دعایة المواقع

* Seeking help and support first from

االسالمیة الشاملة و المعروفة

Allah and then from other Islamic sites
for publishing this site
* Avoiding political ideas, but

تیسر من اللغات األخرى

* عدم تبنی فکر حزب ســیاســی و انما تبنی االســالم
بشمولیته و سماحته
* االعتدال والتســامح فی تناول القضــایا المعاصــرة و
غیرها

. adopting the true total vision of Islam
* Tolerance and Moderation towards
.events and issues

فرم همکاری با سای ت نواراسالم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
این فرم توس ـ متقاضــیان همکاری با ســایت نوار اســالم تکمیل به آدرس پســت الکترونیک ســایت ارســال
میگردد .مدیریت ســایت پس از بررســی فرمهای تکمیلی در صــورت نیاز با شــما تماس خواهد گرفت .الزم به
ذکر است تمامی اطالعات شما ،جنبهی محرمانه دارد و در نزد مدیر سایت محفوظ خواهد بود.
نام مستعار:
مدرک تحصیلی:
زمینه فعالیت:
مترجمی ( ) – تألیف ( ) – برنامهنویســی نرمافزارها ( )  -برنامهنویســی صــفحات داینامیک وب ( ) –مدیریت
سایت( ) – وبالگنویس ( )  -ساخت و ویرایش فلشهاى اسالمى ( ) – سایر (با ذکر مورد):
آشنایی به زبانهای:
فارسی ( ) – عربی ( )  -انگلیسی ( )  -سایر (با ذکر مورد):
نمونهی کار :
الف -تألیفات و ترجمهها:
ب -سایر موارد:
آدرس پست الکترونیک:
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