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   سخن  پيش

  

در هـر  از هـر سـو و     چرا كـه  ناميد.»  الحزن  قرن«دنيا   مسلمانان  براي  توان را مي 21  قرن

 و در  اسـت   شـده   افـزوده   بر مسلمانان  كفار و مشركين  ستم و  ظلم  از كره خاكي  اي گوشه

  هـاي  را زيـر چكمـه    مسلمانان  شكل  اند و با اين يافته  دست  هايي موفقيت  به  ايي هر جبهه

  كنند. مي  له  خويش

  در افغانسـتان   طالبان  نيروهاي  ظاهري  شكست  طرف  اخير از يك  دو سال  يكي  در اين

  شكسـت  نيز  آن  دنبال  و به  ها بر فلسطين صهيونيست  از پيش  ديگر فشار بيش  و از طرف

  در اذهـان   خـورده اسـالم    قسـم   دشمنان و  طلب فرصت  افرادي  كه  است  شده  سبب  عراق

را   مسـلمانان  اونـد دارد، اگـر خد   واقعيت  اگر اسالم  ايجاد نمايند كه را  سؤال  اين  عمومي

  پيمانـانش  ، آمريكـا و هـم   خورند و مرتب مي  شكست  چرا در هر جايي  كند، پس مي  ياري

قـرار    سـلطه خـويش   ! را زير اسالمي  كشورهاي  تمام  راحت  هستند و خيلي و پيروز  فاتح

  اند. داده

  يافته  نيز گسترش  ظاهر مسلمان  افراد به  بگومگوها در ميان  اين  تر اينكه عجيب  از همه

را دريابـد!    مسلمانان  خدا كه  گويند: كجاست ها مي بعضي  كه  شنويم مي در مساجد  و حتي

  نداد و...  دعا و فرياد جوابي  همه  اين  چرا به

  مسـكين   بود، اين  شده  رايج  مسلمانان  در ميان  كه  خطرناك  و سخنان  شايعات  نوع  اين

  اي كننده  قانع  ، پاسخ پرسش  اين  و براي  بنگارم  چند سطري  زمينه  ر اينتا د  داشت  را برآن

  و با ايـن   ، نپردازيم خورده اسالم  قسم  دشمنان  هاي طرح  اجراي  به  تا ناآگاهانه  نماييم  ارايه

  . را شاد نكنيم  خدا و رسول  دشمنان ، اعمال

   

   گنجي  محمد ايوب

  1382  فروردين 22ـ   سنندج



   صدر اسالم  گذرا به  نگاهي

لحظـه    از همـان   كـه   كنـيم  مي  ، مشاهده بزنيم  را ورق  اسالم  تاريخ  قبل  اگر ما چند صفحه

 و  اهللا عليـه  پيـامبر ـ صـلي     اند و مرتب برخاسته  اسالم  عليه  مبارزه  به  ، افرادي ظهور اسالم

  گرفتـه   حبشـي   بالل  هاي شكنجه دادند. از قرار مي  را زير فشار و شكنجه  ـ و يارانش   سلم

پيـامبر ـ     ـ. از اخـراج    اهللا عـنهم  حمزه سيد الشهداء ـ رضـي    حضرت مظلومانه تا شهادت

مدينه   به  و هجرت  ديار و زادگاهش  تا ترك  گرفته  و طائف  ـ از مكه   و سلم  اهللا عليه صلي

  در روغـن  و  تـا سـوزاندن    گرفتـه   ئر معونـه در ب  قرآن  حافظان  كردن قطعه  ، از قطعه منوره

  . اسالم  و مبلغان  داعيان  ختنااند

  را ورق  تـاريخ   نمـود. وقتـي    مشـاهده   تـوان  مي  ! همه اينها را در چند صفحه قبل آري

  ، همان» بئر معونه«فاجعه   درآورد. همان  لرزه  را به  تنم  كه افتاد  اي واقعه  به  ، چشمم زدم مي

را   اصـحاب   علـم   و اهـل   نويسـندگان  و از  قـرآن   و قاريان  از حافظان  تن 70  كه  اي هواقع

  ؛ را خواندم  واقعه  بيشتري  دقت پرپر كردند. با  مظلومانه

بودند،   پيروز شده  ظاهري و  از نظر نظامي  فقط  كفار و مشركان  كه» اُحد»  بعد از جنگ

شـيوه   و  هر شـكل   گرفتند به  ديدند، تصميم مي  خورده  شكست خود را  اما از نظر سياسي

  زيـادي   هـاي  كنند. برنامـه   خالص  بركنند و خود را از شرّ آن  و بن  را از بيخ  اسالم  ممكن

  آن در  گرديد كـه »  احزاب«يا »  متفقين»  بزرگ  جنگ  منجر به  آن  نهايت  نمودند كه  طراحي

كردنـد. امـا     آرايـي  صف  ضد اسالم بر  و كفار و منافقان  نيهود و مشركا  قبايل  تمام  جنگ

  خرج  به  مسلمانان را بر ضد  زيادي  هاي ، دسيسه احزاب  جنگ  برپايي و  گيري از شكل  قبل

  باشد؛ مي » بئر معونه«دادند. از جمله آنها فاجعه 

اهللا ـ    حضور رسـول   به  هيأتي  همراه» عامر  بني»  از سران  يكي»  مالك  ابوبراء، عامر بن«

 را  اسـالم   طـور كامـل    داد. به  دعوت  اسالم  را به  پيامبر آنان ـ آمدند.   و سلم  اهللا عليه صلي

  ارشـاد و راهنمـايي    پيامبر بـراي   از ياران  كردند تا تعدادي  بودند، اما درخواست  نپذيرفته

 اهللا بياينـد. پيـامبر ـ صـلي    » نجـد »  يعني  آنان  سرزمين  به  اسالم  دين  به  آنان  و دعوت  مردم

بـود، امـا از     برسد، خوشـحال  ديار ديگر نيز  به  اسالم  دعوت  نظر كه  ـ از اين   و سلم  عليه
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نبـود،    راضي  طور كامل  ترسيد و به در كار باشد، مي  خيانتي و  شايد دسيسه  كه  جهت  اين

اهللا ـ    بـا رسـول  » عـامر »  كـه   اي مردانه  و پيمانخاطر عهد   را به  ايشان  رضايت  اما باالخره

  شكل  بدين نمودند و  بود، جلب  بسته  از يارانش  بر محافظت  مبني ـ   و سلم  اهللا عليه صلي

و   و دانـش   علـم   ، افـراد اهـل   قـرآن   قاريان و  حافظان  پيامبر، يعني  ياران  از بهترين  تن 70

  شـدند. در آن   مرمـوز انتخـاب    مأموريـت   اين  براي  ركفب  جان  مجاهدان غيور و  مبارزان

بسيار ناچيز   علمشان  مخصوصاً افراد باسواد و اهل بود،  بسيار اندك  تعداد مسلمانان  زمان

  بود.

» نجـد »  سـوي   بـه   افرادش و» عامر«و در كنار » عمرو  منذر بن»  فرماندهي  به  گروه  اين

بـا    و مقابلـه   كـردن   جنـگ   بود، بـراي   آنها، سفر تبليغي سفر  اينكه  دليل  كردند. به  حركت

اهللا  اهللا ـ صلي   با رسول  كه »عامر«از عهد   نداشتند. و با اطيمنان  نظر آمادگي  از هيچ  دشمن

  ادامـه   راهشان  به  و دلهره  ترس  بود، بدون  بسته  يارانش  جان  ـ در مورد تأمين   و سلم  عليه

  دادند. مي

  نـام   به  از افرادشان  نمودند و يكي  رسيدند. توقف»  بئر معونه»  محل  به  وقتي  گروه  اين

 » طفيـل   عـامر بـن  «ـ نـزد     و سـلم   اهللا عليـه  اهللا ـ صـلي    نامه رسول را با»  مالك  بن  حرام«

  د.شدن  استراحت  افراد مشغول بود فرستادند و بقيه» ابوبراء«برادزاده   كه  منطقه  حكمران

  ، فرسـتاده رسـول   جامعه بشريت  قوانين  تمامي  بر خالف  فطرت پست»  طفيل  عامر بن«

بقيـه افـراد     كشـتن   رساند و براي  قتل  به  معطلي  هيچ  را بدون ـ   و سلم  اهللا عليه اهللا ـ صلي 

  شد.ور  حمله  آنان  استراحت  محل  سوي  كرد و به  آوري را جمع  نفري 1000  ، سپاهي گروه

و منتظـر    استراحت  مشغول ـ   و سلم  اهللا عليه اهللا ـ صلي   رسول  فرستادگان  كه  در حالي

  كـرده   آنها را محاصـره   بزرگ  لشكري  كردند كه  مشاهده  ناگهان بودند،  سفيرشان  برگشتن

  شـهادت   بـه   را مظلومانـه   عزيـزان   آن  تمـامي   و شـفقتي   رحـم   هـيچ   بدون  . دشمنان است

  بگريزد.  نفر از آنان  يك  رساندند و نگذاشتند حتي

كردنـد،   مـي   را نوش  شهادت  دادند و شربت مي  جان  مظلومانه  همگي  كه  هنگام  در آن

 اهللا ـ   رسـول   ما را بـه   سالم  كه  نيست  ، كسي هستي  احوالمان تو شاهد ،فرمودند: خداوندا
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  و محبوبمـان   معشـوق   مـا را بـه    ، سالم يا رب  پسـ برساند، جز تو،    لمو س  اهللا عليه صلي

  .  برسان

اهللا  اهللا ـ صـلي    رسـول   بود كـه   نرسيده  مدينه  به  مظلوم  شهيدان  آن  از سوي  هنوز پيكي

 شما  با خبر شد و بر منبر فرمود: برادران  فاجعه بزرگ  اين از  وحي  ـ از طريق   و سلم  عليه

  اند. كردهشهيد »  بئر معونه«را در 

بسيار   ـ و يارانش   و سلم  عليه اهللا اهللا ـ صلي   رسول  براي  و مشكالت  فاجعه  اين  تحمل

  شـيداي   عاشقان  ديگر از اين  تن 70» احد»  نيز در جنگ  پيش روز 40  بود، چراكه  سخت

  و قلـب   گشـت  مي  انباشته  بر اندوه  اندوه و  بر حزن  بودند. حزن  اعال پيوسته  ملكوت  او به

  بود...  را پوشانده  ـ و اصحاب  و سلم  اهللا عليه صلي اهللا ـ  رسول

هـا و   و سختي  مشكالت  تاريخ از  ورقي  شما رسيد، فقط  اطالع  به  خواننده عزيز! آنچه

اهللا  صـلي  ـ   حضرت  آن  ـ بود، سراسر زندگاني   و سلم  اهللا عليه صلي اهللا ـ   رسول  هاي اندوه

  . است  كلمةاهللا بوده خاطر اعالء  به  و درد و محنت  ـ رنج  سلم و  عليه

   

  كند؟ رفتار مي  اينگونه  چرا خداوند با مسلمانان 

پيـامبر ـ     يـاران   مقبوليـت  چرا بـا وجـود    نمايند كه  را مطرح  سؤال  ها اين شايد بعضي

وارد آمد   ها بر آنان و سختي  مشكالت  ، باز اين سبحان ـ نزد خداوند   و سلم  اهللا عليه صلي

  كرد؟ مي  را دردناك  خويش  حبيب  قلب  شكل  اين  و به

  حـدي   ، بـه  است  واقعي  مؤمنان و  در انتظار مسلمانان  جهان  بعد از اين  كه  اي زندگاني

هـر    به  آساني  به  ، كه است  و ابدي  و نيز دائمي  و راحتي  آرامش ، پر از بخش ، لذت شيرين

  آن  بگذرند تا به  بسيار سختي  هاي امتحان آنجا بايد از  مقبوالن  كنند، بلكه نمي  عنايت  سيك

  آيند.  نائل  هميشگي  و آسايش  و آرامش  راحتي

  فرمايد: مي  هايي آزمايش  مجيد در مورد چنين  در قرآن  خداوند سبحان
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  يگـانگي   (و بـه   ايـم  آورده  بگويند ايمان  كه اند، همين برده  گمان  آيا مردمان«

(بـا    شوند و ايشان خود رها مي  حال  ) به ايم پيغمبر اقرار كرده  خدا و رسالت

  تحمل  آسماني  آئين  بايد در راه  كه  هايي و سختي ها و رنج  و وظائف  تكاليف

و به راستى كسـانى را كـه پـيش از آنـان بودنـد،       گردند؟ نمي  آزمايش كرد)

دارد و  وم مـى آزموديم. پس البتـه خداونـد آنـان را كـه راسـت گفتنـد معلـ       

    .)1( » دروغگويان را [نيز] معلوم خواهد داشت
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  و جاني  مالي  و زيان  و گرسنگي  ) ترس همچون از (امور  و قطعاً شما را با برخي«

  . »بردباران  به  بده  مژده  پس ، كنيم مي  ها، آزمايش و كمبود ميوه

ها و  در امتحان  جايزه موفقيت و  دنيا نيز پاداش  در همين  وقتي  گاه  ! خداوند متعال آري

  صـلي اهللا ـ    رسول  واقعه معراج  به  توان مي  ،مثال  عنوان  فرمايد، به مي  ها را عنايت آزمايش

  و نيز اخراج  مكه  مردم  دعوت  و سختي  رنج  از تحمل  پس  نمود كه  ـ اشاره  وسلم  اهللا عليه

  شد.  ها دعوت آسمان  ، به طائف در  و شكنجه

  : است  صراحتاً فرموده  پروردگار جهانيان

﴿¨βÎ* sù yìtΒ Î� ô£ãèø9 $# # �� ô£ç„ ∩∈∪ ¨βÎ) yìtΒ Î� ô£ãèø9 $# # Z� ô£ç„﴾     5-6/   (انشراح(  

و   مسـّلماً بـا سـختي    ... اسـت   و آسودگي  ، آسايش و دشواري  با سختي  ... همراه«

  .» است  و آسودگي  ، آسايش دشواري

                                                 

 . است  شده  استفاده  از ترجمه دكتر خرمدل  در ترجمه آيات، اكثرا -1
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  يسـر و آسـاني    بـر يـك    سختي عسر و  دو نوع  فرمايد: هيچگاه ـ مي  كـ    عباس  ابن

  نيز وجود دارد.  و آساني  ، فرَج و عسري  سختيهر   آيد و حتماً همراه نمي  غالب

  نپيوندد و بـه   وقوع  دنيا به در  و آساني  و گشايش  فَرَج  اين  كه  نيز هست  امكان  اما اين

 زيـاد   فاصـله   خداوند اين  در علم  وجود دارد، وگرنه  زمان نزد ما  بيافتد، چرا كه  سراي  آن

  او نرسد.  به  و راحتي  آساني ، سختي  يك  در مقابل  مسلمان  ندارد كه  . امكان نيست

در   موفقيـت   كسـب  هـا و  سـختي   نتيجـه تحمـل    نـاز و نعمـت    همه  با آن  بهشت  پس

  . هاست آزمايش

و در هـر    در هـر زمـاني    ، بلكـه  اسـتثنا نيسـت    قومي  و هيچ  كس  هيچ  براي  قاعده  اين

  آن  رسـاندن   باشـند و در راه   كرده  داوند را قبولخ  فرستادگان  دعوت  اگر افرادي  عصري

و اجـر و مـزد     پـاداش   آنـان   بـه   سبحان باشند، قطعاً خداوند  شده  و مصيبت  دچار سختي

  . است  فرموده  عنايت  حقيقي

  حبيـب »  نـام   بـه   بركـف   جان و  مخلص  از داعيان  يكي  داستان»  يس«در سوره مباركه 

از  حقيقت  راه  خاطر انتخاب  و به  و آرمانش  از عقيده  دفاع  سبب  به  كه  مخواني را مي» نجار 

  شـهادت   به  شيوه  ترين با فجيع گيرد و قرار مي  و شكنجه  و شتم  مورد ضرب  قومش  سوي

  وضـع  بـا   اينگونه  و محبانش  از بندگان  يكي  كه  شاهد بوده  لحظه  رسد. خداوند در آن مي

را   دهـد و جلـو كـار دشـمنان     نمـي   رسـد، امـا او را ظـاهراً نجـات     مي  شهادت  به  فجيعي

  فرمايد: بعد مي  گيرد، اما چند لحظه نمي
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شـد: وارد    خـدا) بـدو گفتـه     كردند، از سوي  بر او شوريدند و شهيدش  (مردمان«

  مـن   قـوم   !كاش  : اي را ديد) گفت  و كرامت  نعمت  همه  آن  كه  شو... (وقتي  بهشت

  قلمـداد فرمـوده    گراميـانم  و از زمـره   است  مرا آمرزيده  پروردگارم  دانستند، كه مي

  . »است
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  بر كفر  اسالم  در مورد پيروزي خداوند  هاي وعده

بارهـا    خـويش   در قـرآن   متعـال  مگر خداوند  اند كه و ترديد گشته  دچار شك  بسياري

را  خـود   ظهور كند، كفر رخـت   آيد و اگر اسالم مي  كفر غالب بر  اسالم  كه  است  نفرموده

  كند؛   بايد جمع

﴿ö≅ è% uρ u !% ỳ ‘,ysø9 $# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# tβ% x. $]%θèδ y—﴾  / 81(إسراء.(   

    .»حق آمد، و باطل نابود شد يقيناً باطل نابود شدنى است!و بگو: «

  ؟!شود مي  مغلوب  مختلف  هاي در جبهه  چرا امروز اسالم  پس

  نمـوده   اشـاره   بدان  الشأن عظيم  در قرآن  خداوند سبحان  كه  هايي ! وعده خواننده گرامي

  بيـان   مبـاركش   ـ در احاديث   وسلم  اهللا عليه  صلياهللا ـ    رسول  كه  غيبي  و امدادهاي  است

  اجرا هستند.  قابل  زمان  و در همه  هميشه هستند و  و درست  صحيح  ، همگي است  فرموده

  حضـور نيافتنـد، آيـا در بسـياري      الهي  و لشكرهاي  غيبي  امدادهاي» بدر»  آيا در جنگ

  برابـر بـود، غالـب     چنـدين   تعدادشـان   كـه   انينبر دشـم   اندك با تعداد  ا مسلمانانه ميدان

را از   خويش  زمان  هاي ابرقدرت ، و قديمي  بسيار اندك  با تجهيزات  نگشتند، آيا مسلمانان

را   روزي  آن  و ايران  روم  ها، امپراتوري» ربعي«ها و »سعد«ها و »عمر« درنياوردند، آيا  پاي

  نكردند،   زلزلمت

  كـه   و عناياتي  الطاف  همان خداوند بود،  هاي خاطر امدادها و كمك  ! همه اينها به آري

  . پـس  پيـروز خواهنـد گشـت     هميشه  مسلمانان  بود كه  داده  وعده  آن  به  مجيدش  در قرآن

  چرا؟!!!، اما عصر ما  وجود نداشت  در آن  نقصي  و هيچ  گشت  خداوند متحقق  هاي وعده

  بـه   مربـوط   الهي  هاي وعده خداوند و  دهايامگر امد  شود كه مي  مطرح  سؤال  اين  حال

 ها تغييـر  وعده  اين  دوران  آن  باشد و با گذشت ـ مي   وسلم  اهللا عليه  صلياهللا ـ    عهد رسول

  ؟ يا نه  است  يافته

  اهللا عليـه   صـلي اهللا ـ    رسول ارپروردگ  و پروردگار نيز همان  قرآن  همان  ! قرآن عزيزان 

  وجود دارد:  نكته مهم  اما اينجا سه ، است  گرامي  ـ و اصحاب  وسلم
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   ـ ابتال و آزمايش1 

دهد تا خيـر و   قرار مي  آزمايش را نيز مورد ابتال و  واقعي  مؤمنان  وقتي  ، گاه خداوند متعال

  كه  و فشارهايي  مشكالت  بسا در بطن  چه فرمايد،  آنها عنايت  را به  باالتر و بيشتري  نيكي

  ُقـرب   اعال مدارج  باشد و آنها را به  وجود نداشته  بزرگي  هاي آيد، پيروزي بر آنها وارد مي

  نرساند.

  باشد.  نوع  از اين  ظاهري  شكست  وقتي  شايد گاه  پس

   كفر و اسالم  بين  ـ جنگ2 

از   نمايد، اما بسـياري   مسلمانان  داوند امداد و ياريباشد تا خ  ُكفر و اسالم  بايد بين  جنگ

هر چند  و  است  گرفته  صورت  و اقتصادي  سياسي  خاطر مسائل  به  فقط  كه  ها هست جنگ

اخير   ، همانند جنگ نيست  خاطر اسالم  به  باشند، اما جنگشان  مسلمان  كشور مورد تعرض

  بـه   با اسـالم   خاطر مبارزه  به»  متجاوزان»  نگيد و نهج مي  خاطر اسالم  به»  صدام«  ، نه عراق

  و... بود.   و نفت  قدرت  مسائل قضيه  كردند، بلكه  حمله  عراق

  يابد را در مي  واقعي  ند مؤمنانـ خداو3 

در   اسـت   فرموده  كه  هايي وعده  خداوند سبحان  ما بدانيم  كه  است  نيز بسيار مهم  نكته  اين

  هستند.  سراسر جنايتكار و فسادكار  خودشان  كه  افرادي  نه ، است  واقعي  انمورد مؤمن

سـركار    در وقـت   كه  بينيم مي ، را بنگريم»  بعث»  گذشته حكومت ، مثال  عنوان  ما اگر به

 ُكـرد را در   بردند تـا نسـل    ها از بين چال را در سياه  كُرد مظلوم هزار  چندين»  صدام»  آمدن

  ، يعني كُردستان  در هيروشيماي  كه  است  نكرده  فراموش  كُردي  سازند، هيچ  قرضمن  عراق

  فريـاد ايـن    به خداوند  كه  باشيم  بايد انتظار داشته  چگونه  ! پس گذشت  چه  حلبچه مظلوم

  برسد.  جنايتكاران

نـدارد    احتينـار   اصالً جـاي  ، باشيم  آنجا ناراحت  و مسلمان  مظلوم  مردم  براي  اگر هم

  ُقـرب   در اين  هستند، پس  واقعي  شدند، شهداي  كردند و كشته  استقامت  كه  آناني  چرا كه

، درر  اسـت   پيـروزي   تـرين  خود بـزرگ   اين  اند كه آمده  نائل  شهادت  درجه رفيع  به  قيامت

  نصيبشـان  را  مهـم   زيپيـرو   اين  كه  بوده  فكر آنان  و به  رسانده  ياري را  خداوند آنان  واقع

  . است  كرده
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گفته خود   اين (بر  ، و سپس پروردگار ما تنها خداست :گويند مي  كه  كساني«

عمالً   شريعت  قوانين  امرا با انج  ايستند و آن ، مي است  وحدانيت  اقرار به  كه

انـد) پابرجـا و مانـدگار     تا زنـده   خداپرستي  راستاي  دهند، و بر اين مي  نشان

آيند  مي  ايشان  پيش  به  ) فرشتگان زندگي  لحظات  آخرين  (در هنگام مانند مي

  باد به  نباشيد و شما را بشارت  غمگين نترسيد و  دهند) كه مي  مژده  (و بدانان

 شـد. (و  مـي   داده  ) وعـده  شـما (مؤمنـان    ) بـه  پيغمبـران   (توسـط   كه  بهشتي

دنيا و   در زندگي شما  و ياوران  ) ما ياران دهند كه خبر مي  ايشان  به  فرشتگان

  ، و هر چه آرزو كنيد هست  هر چه شما  براي  و در آخرت  هستيم  در آخرت

  .»... است  فراهم  بخواهيد برايتان

  ؟ است  كسي  چه  واقعي  مؤمن

  اسـت   شده  بيان  واقعي  مؤمن در مورد  و بسيار زيادي  گوناگون  ، تعاريف و سنت  در كتاب

  ؛ گفت  توان مي مختصر  صورت  به  كه

ـ    وسـلم   اهللا عليه  صليخدا ـ    خدا و رسول  خود را فداي  كه  است  كسي  واقعي  مؤمن

  امور از قرآن  بكند و در تمام  شخدا و رسول  ستخوا  قربان را  خويش  بنمايد، و خواست

در   ديگر را رها سـازد، كـه    و بخش  را گرفته  از آن  بخشي  اينكه  نمايد، نه  تبعيت  سنت و

 ، كامـل   مـؤمنين   براي  الهي  هاي و وعده  نشده  حالش  شامل خداوند  امدادهاي  صورت  اين

  كند. نمي  در مورد او صدق
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  بپذيريـد و) بـه    كمـال  و  تمام  را به  (اسالم  ايد، همگي آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

نكنيـد (و    ) پيروي وي  هاي (و وسوسه  اهريمن  يد، و از گامهايدرآئ  و آشتي  صلح

  . »آشكار شماست  او دشمن  گمان نرويد) بي  راه او  دنبال  به

  كـه   ، كسي است  در دين  كامل  دخول  به  منوط  خداوندي  امدادهاي  و جذب  جلب  پس

، رها  است  او مشكل  براي  كه ديگر را  اختيار كند و بعضي  است  ميلش  مطابق  را كه  بعضي

  گويند. نمي  و كامل  واقعي  فرد را مؤمن  سازد، اين

را   خداوند سريعاً دعايشان شدند و پيروز مي  مختلف  هاي در ميدان � پيامبر  اگر ياران

اهللا   صـلي از پيـامبر ـ     كامل  بود و تبعيت  در دين  كاملشان  دخول خاطر  فرمود، به مي  قبول

بودنـد و    ـ كـرده    وسـلم   اهللا عليه  صلياهللا ـ    رسول  كامالً خود را فداي  ـ آنان   وسلم  هعلي

  الهـي   رضـاي   كسـب   دنبـال   به  زدند و هميشه مي  هر كاري  به  دست  اسالم  گسترش  براي

  بودند.

  وسـلم   ليهاهللا ع  صلياهللا ـ    رسول  بار فرمان  يك  براي  فقط» احد»  در جنگ  كه  بينيم مي

را   ظـاهري   شكست  نمود و طعم  قطع  را از آنان  خداوند امدادش گرفتند، فوراً  ـ را ناديده

  برندارند.  ـ قدمي  وسلم  اهللا عليه  صلياهللا ـ   رسول  چشاند تا ديگر خالف  آنان  به

از   ازهانـد   ، چـه  نمـائيم   بررسـي  را  امروزي  و مسلمانان  خودمان  چند لحظه  براي  حال

  درونـي   و تمنـاي   نفـس   ، چند بار خواسـت  ايم كرده  پياده  مان زندگي خداوند را در  احكام

  دسـتورات   مطـابق   كارهايمـان   آيا تمـام  . ايم نموده  خدا و رسول  خواست  را قربان  خويش

و   اسـوه  ـ را   وسـلم   اهللا عليه  صلياهللا ـ    ، رسول زندگي  آيا در روش ؟ است  و سنت  قرآن

  اينهـا بـا شـرمندگي     قطعاً در مقابل  ديگر، كه  ؟! و صدها سؤال ايم قرار داده  خويش  الگوي

  اهللا عليـه   صـلي  اهللا ـ   و سـيره رسـول    ما راه  كه  نماييم  و اعتراف  انداخته  بايد سر را پايين

  . ايم كرده  را ترك  ـ و يارانش  وسلم
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  صـلي اهللا ـ    رسول  هستند كه  چيزهايي  آن  دنبال  به  دتش  به 21  قرن  مسلمانان  امروزه

 سـاختند.  دور مـي   نمودنـد و خـود را از آن   مـي   اجتناب  آن از  ـ و يارانش   وسلم  اهللا عليه

  براي  و جايي  شده  عصر مستولي  اين  مؤمنان  و... بر قلوب  ، ماشين ، فرزند، زن مال  محبت

  . است  نگذاشته  باقي  ـ و يارانش  وسلم   عليهاهللا  صلياهللا ـ   رسول  محبت
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  كـه   قبيله شما و امـوالي  و  و قوم  و همسران  و برادران  و فرزندان  بگو: اگر پدران«

  آن  رونقـي  و بـي   بـازاري  از بـي   كـه   تجـارتي  و  يـد و بازرگـاني  ا آورده  فرا چنگش

  پيغمبرش از خدا و  ، اينها در نظرتان مورد عالقه شما است  كه  منازلي ترسيد، و مي

كنـد   خداوند كار خود را مي  باشيد كه تر باشد، در انتظار او محبوب  و جهاد در راه

)  سعادت  راه  نافرمانبردار را (به  كسانفرستد) خداوند  فرو مي را  خويش  (و عذاب

  .»نمايد نمي  هدايت

بـا    كـه   يابيم ، در مي بزنيم  محك  آن  و خود را به  بنمائيم  تدبري  آيه  در اين  اگر ما فقط

 خـاطر   بـه   نيز هسـتند كـه    افرادي  . متأسفانه داريم  فاصله  خيلي  و سنت  قرآن  و مشي  خط

اهللا ـ    رسـول   هـاي  سـنت   بـه   پايبندي ، قلبشان  در اعماق  وجود تقوي  مو عد  شان دنياطلبي

و   كتـاب   نامند و باز خود را از رهروان مي  افتادگي تحجر و عقب ـ را   وسلم  اهللا عليه  صلي

  صـلي ـ    حضرت  آن  خود را از عاشقان ، و محبت  عشق  نمايند. با كدامين قلمداد مي  سنت

  . قرار گيريم  ايشان  در زمره ياران  خواهيم مي  عمل  ، با كدامين ناميم مي ـ  وسلم  اهللا عليه

  اسالم  ، بلكه نيست  در اسالم  مشكل  كه  رسيم مي  نتيجه  اين  به  كوتاه  توضيح  با اين  پس

  قليـل  و  انـدك   واقعي  مؤمنان  كه  اينجاست  خواهد بود. اشكال و پيروز  پيروز بوده  هميشه

اهللا   صـلي اهللا ـ    رسـول   همانند ياران  كه  است  كساني  خداوند براي  هاي وعده  ند، پسهست

  اختيار نمايند.  آنها را در زندگي  و روش  سيره ـ باشند و  وسلم  عليه
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   مختلف  هاي در جبهه  امروزي  مسلمانان  شكست  داليل 

  كـه   مهـم   اختصار چند علّت  به  توان مي  شده  يهارا  هاي بحث  ديبن جمع  عنوان  در اينجا به

  نمود:  ، اشاره است  شده  گوناگون  هاي در ميدان  مسلمانان  شكست  باعث

   خداوند سبحان  به  و قوي  كامل  وجود ايمان  ـ عدم1

  مختلـف   ـ در ميـادين    وسـلم   اهللا عليـه   صـلي اهللا ـ   صحابه رسول  بود كه  شده  باعث  آنچه

  چيـزي   هـيچ   بـود كـه    اسـتوار و راسـخ    ايمـاني   داشـتن  بياينـد،   وز بيـرون سربلند و پيـر 

پذيرفتند و در  را سريعاً مي  الهي  احكام  دليل  همين  وارد آورد. به  خللي  در آن  توانست نمي

  آمـده  وجـود   در آنها به  يقين  دادند. و اين نمي  راه  خويش  را به  و كاهلي  سستي  آن  انجام

هـا   انسـان   را بـراي   تواند آب كند مي  اهللا قرار دارد، اگر او اراده  چيز در دست  همه  بود كه

ماننـد    بـه   انسـان   توانـد دريـا را بـراي    كند مـي   گرداند، اگر او اراده مسخّر  مانند آسفالت

... كنـد و   گلستان  انسان  را براي  آتش تواند كند مي  و هموار كند، اگر او اراده  ، امن خشكي

  اصلي  قدرت كردند و تصور مي  ضعيف  مخلوق  يك  را فقط  مخلوقات ها و انسان  خالصه

  نسـبت »  قـوي »  خاطر خـود را بـه    همين  دانستند به مي را خداوند  َّ مطلق و قوي  و حقيقي

  كردند. مي  استفاده  حقيقي» َّ قوي»  دادند و از قدرت مي

و » بلر«و »  بوش»  را در دست  قدرت  امروزي  مسلماناناز   امروز؛ بسياري  اما مسلمانان

  َكـوني   عـالم   هـا بـه   آسمان  از مافوق  دانند و ديدشان مي  آنان  جنگي  و تجهيزات»  شارون«

و با   ها را بزرگ ذليل  هستند. وقتي  و ذلّت  دچار خواري  هميشه  جهت  همين  به  است  آمده

  نيز آنان خداوند  شك شوند، قطعاً و بي متأثر مي  ز مخلوقاتا  وقتي كنند، تصور مي  عظمت

  سازد. را رها مي

  ـ  وسلم  اهللا عليه  صليـ اهللا   رسول  به  عشق  ـ عدم2 

  صـلي اهللا ـ    رسـول   و محبـت   عشق در  نبودن  صادق  امروزي  مسلمانان  شكست  دوم  دليل

 ـ   وسـلم   اهللا عليـه   صـلي اهللا ـ   رسـول   شـق ها خـود را عا  خيلي باشد. ـ مي   وسلم  اهللا عليه

  .  است»  ابوجهلي»  اعمال  دانند، اما اعمالشان مي
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  خـود را بـه    طور كامـل   به  يعني  ، عاشقي در معشوق  شدن  و فاني  سوختن  يعني  عشق

 داننـد،  را مـي » � محمـد »  نام  عصر ما فقط  از مسلمانان  بسياري . اما كردن  تبديل  معشوق

و شـيوه    سـيره   كـه   هنگـامي   و بدبختانـه   متأسـفانه   گذارند، ولـي  مي  احترام  نامش  به  طفق

گويند،  مي  سرعت  شود، به مي  عرضه  ـ بر ايشان   وسلم  اهللا عليه  صليسرور ـ    آن  زندگاني

  صـلي ـ   اهللا  رسـول   هاي با سنت  دشمني  به  و ناآگانه  !... آگاهانه است  شده  سپري  زمان  آن

نمايند،  مي  قيام ـ   وسلم  اهللا عليه  صلياهللا ـ    رسول  و مشي  و خط  با سيره ـ   وسلم  اهللا عليه

  چنـين   را بـراي   الهي  و امدادهاي  غيبي  هاي كمك  ارسال  توان مي  با وجود اين  توان آيا مي

  ! انتظار داشت  مسلماناني

  ـ  وسلم  اهللا عليه  صلياهللا ـ   رسول  هاي از سنت  ـ دوري3 

اعتنـا   بـي   پيامبرشان  هاي سنت  به  كه  است  عصر ما اين  جامعه مسلمانان  از ديگر مشكالت

  شـرم   آن  جاهـا از انجـام    شايد در بسـياري   نيستند و حتي  قائل  اهميتي  آن  هستند و براي

  . نيست ها سازگار غربي  با فرهنگ  باشند، چراكه  داشته

  ايم دور شده  رهبرمان  روش ها و از سنت  كه  ما مسلمانان  براي  است  تأسف  بسيار جاي

  ديگـر بـراي    در جوامـع   كـه   ، در حالي دانيم مي  افتادگي عقب و مايه  را ننگ  آن  به  و عمل

  و سـنن   احيـاء آداب   بـه   جـايي  هستند و در هر  قائل  بسيار احترام  خويش  دنيوي  رهبران

  ردازند.پ مي  خويش

و در   كـاري   در كـوچكترين   ـ حاضر نبودند كه   وسلم  اهللا عليه  صلياهللا ـ    رسول  ياران

 بردارنـد، اگـر    ـ گـام    وسـلم   اهللا عليـه   صـلي اهللا ـ    رسـول   روش  ، خالف امري  ترين ساده

  عليـه اهللا   صـلي اهللا ـ    كار رسول و  خاطر فعل  بود، به مي  چيز ديگري  شان دروني  خواست

  كردند. فدا مي را  خويش  ـ خواست  وسلم

فرمايـد: اگـر    زند، مي مي  بوسه بر حجراالسود  كه  ـ هنگامي  �ـ    عمر فاروق  حضرت

  بوسـه   سـنگ   تكـه   بـر ايـن    هيچگـاه   داد، من نمي  را انجام  عملي  چنين  و رهبرم  محبوب

  . زدم نمي
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، در  نمـاييم  مي  را مشاهده  اين  مشابه  رهايكا  از صحابه  از هر كدام  و در موارد ديگري

  نشدن  ثبيت و  گوناگون  هاي ـ با وجود شورش  �ـ   ابوبكر صديق  حضرت  خالفت  زمان

نمايـد، بـا وجـود      را اعزام  � اسامه  حتماً سپاه گيرد مي  ، تصميم اسالمي  خالفت  هاي پايه

  اهللا عليـه   صـلي  اهللا ـ   و اراده رسـول   خواسـت   اين  فرمايد: چون مي  مختلف  هاي مخالفت

  گردد.  ، حتماً بايد عملي ـ بوده  وسلم

اكثـر    و خالصه  پوشيدن  لباس ، ، شيوه زندگي رفتن  ، راه كردن  در صحبت  وزهاما ما امر

  هـاي  سـنت   راحـت   و خيلـي   كنـيم  تقليد مـي   و غيرمسلمين ها از غربي  و رفتارمان  اعمال

  نيـز دليـل    آن  بـه   عمـل   عـدم   بـراي   شـرمانه  بـي   و خيلـي   ايم گذاشته را  حجازي  محبوب

  . آوريم مي

  نـازل   ، بارهـا مالئكـه   فلسـطين  و  اسـرائيل   فرمود: در جنگ تلويحاً مي  از اساتيدم  يكي

  عـين   شـان  ظـاهر و شـكل    هـر دو طـرف    برسانند، اما چون  ها كمك مسلمان  به  شدند كه

  فرقـي   ، آنها هيچ داني بهتر مي  خودت ،برگشتند و فرمودند: خداوندا  همديگر بود، مالئكه

  مانند يكديگر بود و...  اعمالشان  نداشتند، تمام  با هم

   مسلمانان  دنيا در دل  و عظمت  ـ اهميت4 

برود و آنها را   عصر ما از بين  مسلمانان  و عظمت  ابهت  كه  شده  سبب  كه  از ديگر مواردي

از آنهـا    بسياري  قلوب و عالقه دنيا در  كند، محبت  تبديل  و پوشالي  توخالي  لمانانيمس  به

آمـد و آنهـا را     اي فتنـه   هر قومي  ـ فرمود: براي   وسلم  اهللا عليه  صلياهللا ـ    باشد. رسول مي

  درآورد.   پاي آنها را از  ترسم مي  باشد كه دنيا مي  من  ، فتنه امت ساخت  تباه

فكـر    كـه   شده  ، سبب دنيوي  متعلقات  به  دنيا و عالقه  ، محبت طور است  همين  تيبراس

 را بسيار دور و دراز  گردد و سفر آخرت  رنگ كم  مسلمانان  در اذهان  و روز قيامت  آخرت

را   خـويش   وقـت   تمـام   دنيـوي   متـاع   آوردن  دست  به  براي  جهت  همين  تصور نمايند، به

 دور  خـدا و رسـول    و از رضـايت   و حقيقت  حق  از راه  اندازه  همان  ايند و بهنم مي  صرف

  شوند. مي
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  اهللا عليـه   صـلي اهللا ـ    رسـول  خود را رهـرو   كه  افرادي  براي  است  تعجب  بسيار جاي

اهللا   رسـول   نمايند كه مي  تالش  چيزي  براي  عالقه فراواني و  دانند، اما با شدت ـ مي   وسلم

  . ايـن  اسـت   هشدار داده  آن  خوردن  و فريب  آن  به  ـ از دچار شدن   وسلم  اهللا عليه  صلي ـ

  در نظر گرفته  و معشوق  محبوب  چيزي  در هيچ  كه  است  و عشقي  و محبت  اتباع  نوع  چه

  شود. نمي

انديشيدند،  يا نميدن  ، آنها به بنگريم را - وسلم  اهللا عليه  صلياهللا ـ    رسول  اگر ياران  ولي

تـأخير    او تعـالي   رضـاي   آوردن  دسـت   در بـه   اي بـود، لحظـه    آخرت  ّ و غمشان هم  تمام

  انجام  معطلي  ، بدون گشت مي  الهي  بارگاه  به  بيشتر آنان  تقرب  سبب  كردند و هر آنچه نمي

  نـام   ، بعضـاً بـه   است  از او تعالي  دوري  را سبب  عصر ما، هر آنچه  مسلمانان دادند، اما مي

  هستند!  محمدي  امت از  اند كه دهند و خوشحال مي  انجام  دين

  از منكر   و نهي  معروف  امر به  ـ ترك 5 

اهللا   رسول  باشد، كه مي  و تبليغ  دعوت  كردن  عصر ما، ترك  مسلمانان  ضعف  از ديگر داليل

نمودنـد و از    خـود را تقـديم    ، جان راه  در آن  گرانقدرش  ـ و ياران   وسلم  اهللا عليه  صليـ 

  نورزيدند.  راستا دريغ  در اين  تالشي  هيچ

  راهـي   را در جامعه اسـالمي  از منكر  و نهي  معروف  امر به  كردن  زنده  خداوند سبحان

 اهللا را در  حبـل   بـه   فرمايد و اعتصـام  مي  عنوان  همبستگي و  و همدلي  ايجاد وحدت  براي

  كند. مي  منكر معرفي از  و نهي  معروف  و احياء امر به  الهي  تقواي  داشتن گرو

  امر به  اي در جامعه  هرگاه  كه  است  ـ فرموده   وسلم  اهللا عليه  صليـ    اسالم  پيامبر گرامي

كنار  از  گيرد شما راحت  انجام  هر منكري  شود و در كنارتان  از منكر ترك  و نهي  معروف

هرقدر دعا   وقت  در آن  باشيد كه  الهي  منتظر عذاب  باشيد، پس  نداشته  گذريد و كاريب  آن

  افتد. نمي  مقبول  و تضرّعتان نماييد، دعا  و تضرع

    از شيطان  و اتباع  ـ پيروي6 

هـا بدانيـد!    انسان  اي  كه  است  داده مجيد هشدار  متعدد قرآن  بارها در آيات  خداوند متعال

  ضـاللت  و  بيراهـه   شـما را بـه    كـه   است  و در تالش  خورده شماست  قسم  دشمن  شيطان

  باشـيد، امـا متأسـفانه     هـايش  حربـه   مواظـب  نكنيـد و   و پيروي  از او تبعيت  بكشاند، پس
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او   را بـه   خـويش  افسـار   و ناآگانـه   ، آگاهانـه  اطمينان  عصر ما با كمال  مسلمان از  بسياري

  اند. گشته او  رو راه دنباله  كامل  يقين اند و با سپرده

  بردن  از بين  براي  كه  نمائيم مي را ذكر  شيطان  هاي ها و دام از حربه  در اينجا چند نمونه

  نمايد. مي  ها استفاده حربه  از آن  مسلمانان  نمودن  و سست

 



  

  )1(  بشريت  دشمن  ترين و بزرگ  انسان  جنگ

   جهاني  جنگ

  پاسـخ   گونـه  شود، مسلماً ايـن   سؤال  جهاني  اگر در مورد جنگ  جامعه امروزي از هر فرد

 هـا  ديگـر كشـورها و ملـت     جان  كشور يا چند كشور به  يك  را گويند كه  دهد، جنگي مي

  دادند.  انجام را  اقداماتي  چنين  كه  ، و غيره بيافتند. همانند هيتلر، ناپلئون

بسر   و آرامش  در صلح  خوشحالند كه دنيا  ، مردم و دوم  ولا  جهاني  جنگ  شدن  با تمام

  تـن   حاضـر بـه    و هيچگاه  نشسته  آنها در كمين  تمام  براي  دشمني  اينكه از  برند، غافل مي

حرفهـا و    باشد و اصالً اين ، نمي جهاني  صلح  تراژدي  ها و يا قبول تمدن  گفتگوي  به  دادن

  ندارد.  قبول ها را طرح

  بـردن   و از بـين   نـابودي   بـراي   ريـزي  و برنامه  طراحي  روز مشغول  ، شبانه دشمن  اين

 و  امنيتـي   هـاي  بشر، سازمان  حقوق  مدافعان  كه  افسوس و صد  ، اما افسوس است  بشريت

ند نماي  ارائه  قوي  دشمن  با اين  رويارويي  براي  اي توانند برنامه نمي  كدام  ، هيچ جهاني  صلح

  وسيله ايـن   به  فنا و نابودي  در معرض  همگي  و ناتو و غيره  صلح  حافظ  و خود نيروهاي

  هستند.  بشريت  بزرگ  دشمن

با او   توانيم ، نمي را نشناسيم  اش نظامي  و قدرت  مكان  كه  ، دشمني سياستمداران  قول  به

  كشد. مي  با او چقدر طول  جنگ  كه  دانيم نمي ، كنيم  مقابله

  كائنـات   كـل   خـالق   ، كه متعال را خداوند  و مسلح  و خطرناك  بزرگ  دشمن  ! اين آري

 انسـانها   را بـه   دشمن  اين  رزمي  و توان  ، نشاني آدرس  تعالي شناسد، و او مي  ، خوب است

  . است  نموده  اعالم

                                                 

ـ   منتشر شده  مستقل  صورت  مقاله حاضر قبالً به -1 را   در اينجـا آن   موضـوع   خـاطر مناسـبت    بـه   ود  كـه ب

 . ايم آورده
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  دهد و حاضـر بـه   مي  دامها ها و كارزار با انسان  جنگ  به  قيامت  تا برپا شدن  كه  دشمني

  . نيست  بس و آتش  صلح

بداننـد، و    را خطرناك و...  ، اسرائيلگليس، ان آمريكا،  امروزي  هاي از انسان  شايد برخي

  ايـن   فكـر كنـيم    ها اينها هستند، اما اگـر انـدكي   انسان  دشمنان  ترين خطرناك  فكر كنند كه

نمايند، اما   بر آنها سخت را  بزنند و زندگي  ها را آتش نانسا  توانند، دنياي نهايتاً مي  دشمنان

  كـه   ، او قادر است باالتر از اينهاست  ، خيلي گوييم مي  سخن  ما از آن  كه  بزرگ  دشمن  اين

و   انحطـاط   هـا را بـه   انسـان   بزند و در هر دو جهـان   ها را نيز آتش انسان  و عقباي  آخرت

  بكشاند.  نابودي

  او بزرگتـرين »  شـيطان «  و لقـبش   اسـت »  ابلـيس »  بشـريت   بزرگ  دشمن  اين  ! نام آري

 هـا بـاز   و نبرد با انسان  روز نيز از جنگ از شبانه  لحظه  را در اختيار دارد، و هيچ  تسليحات

  . است  كرده ياد  قسم  كار نزد پروردگار جهانيان  اين  ايستد و براي نمي

  خداوند فرمود: نمود،  خداوند روگرداني  رماناز ف  ابليس  كه  بعد از اين

﴿tΑ$s% ólã� ÷z$$sù $pκ ÷] ÏΒ y7‾Ρ Î* sù ÒΟŠÅ_u‘ ∩⊂⊆∪ ¨βÎ) uρ š�ø‹ n= tã sπoΨ ÷è‾=9 $# 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ ÈÏe$!$#﴾   

   )34-35(حجر /   

شـو،    بيـرون   بهشـت  از  ) پس كردي  سرپيچي  من  از فرمان  چون :(خداوند فرمود«

. و تـا روز   ) هسـتي  رانـده   كرامت  منزلت ،) مطرود (و از نم  تو (از رحمت  چرا كه

  نفـرين  آيند) بر تو گرفتار مي  من  سرمدي  عذاب  تو به  پيروان تو و  در آن  جزا (كه

  .»باد

  : گفت  شيطان  سپس

﴿tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÎΤö� ÏàΡr' sù 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ﴾    / 36(حجر(  

  در آن  كه  ده  مهلت  مرا تا روزي  است  چنين  كه  پروردگارا! اكنونگفت: «

  .»گردند مي  مجدداً) زنده  بعد از مرگشان  (مردمان

  پروردگار فرمود:

﴿tΑ$s% y7 ‾Ρ Î* sù zÏΒ tÌ� sàΖ ßϑ ø9 $# ∩⊂∠∪ 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ ÏM ø% uθø9 $# ÏΘθè= ÷èyϑ ø9   )37-38/ (حجر ﴾#$



  ﴾21﴿       خورند؟ چرا مسلمانان شكست مي
 

 

خدا)   (در پيش  ) آن رسيدن (فرا  زمان  كه  تا روزي  نييافتگا  تو از مهلت  اينك  هم«

  .»دارد)  رستاخيز نام  ، (و هنگامه محدود) است بكشد  طول  (و اگر هم  معلوم

  : گرفت  ها تصميم با انسان  جنگ  براي  در اينجا بود كه  ابليس

﴿tΑ$s% Éb> u‘ !$oÿÏ3 ‘ÏΖ oK÷ƒuθøî r& £uΖ Îiƒy— _{ öΝ ßγs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝ åκ ¨] tƒÈθøî _{uρ tÏèuΗ ød r& ∩⊂∪ āωÎ) 
š‚ yŠ$t6Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9   )39-40(حجر /        ﴾#$

و   ، (معاصـي  سـاختي   ) مرا گمـراه  انسان  خاطر اين  (به  اينكه  سبب  پروردگارا! به«

. مگر  نمايم مي  را گمراه  آنان  و جملگي  آرايم مي  برايشان  را) در زمين  زشت  اعمال

،  تـو آبـاد اسـت    ياد  به  دلهايشان  چون  . (كه تو از ايشان  ي و پاكيزه  برگزيده  ندگانب

  .») بر باد است  آنان  در حق  من  شتال

ابوالبشـر و    گرديـد كـه    موفـق  ها، پيروز شد و با انسان  و روياروئي  جنگ  او در اولين

  نمايد.  ، اخراج برين  او را از بهشت  زوج

»  هابيـل »  هايش و نقشه  حربه با  نيز پيروز گرديد و توانست  معركه  ر دوميند  از آن  پس

  بشريت  را در جهان  بار برادركشي  اولين  وادار نمايد و براي  و جدال  جنگ  را به»  قابيل«و 

  نهاد.  بنيان

  خواهـد كـه   خداوند مي  جهت  همين  دارد، به  را بسيار دوست  ، بندگانش خداوند منان

  نمايند.  را آماده با او خود  مقابله  را بشناسند، و براي  ، دشمنانشان بندگانش

  ها و بدانيد كه انسان  باشيد اي  مواظب»  بر اينكه  را مبني  بزرگي  بارها و بارها، تابلوهاي

چنـد   و هـر از   كـرده   ما نصـب   بر سر راه .« خورده شماست  قسم آشكار و  دشمن  شيطان

  . است  نموده  ها، ارسال انسان ما  به  و تذكر دادن  بيدار كردن  را براي  ديافرا  گاهي

. در  ايـم  داده  انجام  ، اقدامي خورده  قسم  دشمن  با اين  و روياروئي  مقابله  اما آيا ما براي

  : است  شده  ما معرفي  به»  ابليس»  با نام  دشمن  بار اين  مجيد يازده  قرآن

1 (﴿øŒÎ) uρ $oΨ ù= è% Ïπs3Í× ‾≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρß‰ àfó™$# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î) 4’ n1 r& u� y9 õ3tFó™$# uρ tβ% x. uρ zÏΒ 
šÍ� Ï�≈ s3ø9   )34/   (بقره             ﴾ #$
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كـه  » ابليس«] سجده كردند مگر  و چون به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده كنيد، پس [همه«

  .»نپذيرفت و كبر ورزيد و از كافران شد

2 (﴿§Ν èO $uΖ ù= è% Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/Î) óΟs9 ä3tƒ zÏiΒ 
šÏ‰ Éf≈ ¡¡9    )11/  (اعراف  ﴾#$

] سـجده كردنـد مگـر     آن گاه به فرشتگان گفتيم كه براى آدم سجده كنيد. پس [همه«

   .»ابليس. كه از سجده كنندگان نبود

3 (﴿y‰yf|¡sù èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# öΝßγ;= à2 tβθãèuΗ ød r& ∩⊂⊃∪ HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î) #’n1 r& βr& tβθä3tƒ yìtΒ 

šÏ‰ Éf≈ ¡¡9    )31 -30 (حجر / ﴾#$

، از آنكه »ابليس«مگر  )30شان با همديگر به سجده در افتادند ( پس فرشتگان همگى«

  .»با سجده كنندگان باشد، سرباز زد

4 (﴿tΑ$s% ß§ŠÎ= ö/ Î* ‾≈ tƒ $tΒ y7 s9 āωr& tβθä3s? yìtΒ tÏ‰ Éf≈ ¡¡9    )32(حجر /  ﴾#$

]  تو را چه شده است كـه بـا سـجده كننـدگان [همـراه     » ابليس«[خداوند] فرمود: اى «

  .» نيستى

5 (﴿øŒÎ) uρ $uΖ ù= è% Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# tΠyŠKψ (#ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/Î) tΑ$s% ß‰ß∨ ó™r&u ôyϑ Ï9 

|M ø) n= yz $YΖŠÏÛ﴾  / 61(اسراء(   

] سـجده بردنـد، مگـر ابلـيس.      و چون به فرشتگان گفتيم: به آدم سجده بريد، آن گاه [همـه «

  .»اى؟ گفت: آيا براى كسى سجده كنم كه [او را] از گل آفريده

6 (﴿øŒÎ) uρ $uΖ ù= è% Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# tΠyŠKψ (#ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉfø9 $# t,|¡x� sù ôtã 
Ì� øΒ r& ÿÏµÎn/ u‘﴾ سجده  و چون به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده بريد، [همه« )50/   (كهف [

  .»بردند مگر ابليس، كه از جن بود و از دستور پروردگارش نافرمانى كرد

7 (﴿øŒ Î) uρ $ oΨù= è% Ïπ x6Í×‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù HωÎ) š[ŠÎ= ö/Î) 4’n1 r&﴾ 116/(طه(   
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] سـجده بردنـد، مگـر     و چنين بود كه به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده بريد. پـس [همـه  «

  .»ابليس، كه نپذيرفت

8 (﴿(#θ ç6Å3 ö6ä3 sù $ pκ� Ïù öΝèδ tβ…ãρ$ tó ø9$# uρ ∩⊆∪ ßŠθ ãΖ ã_ uρ }§ŠÎ= ö/Î) tβθ ãè uΗ ødr&﴾ / 94 (شعراء- 

95(   

نيـز] سـپاهيان شـيطان،    و [ )94پس خود [بتها] و [نيـز] گمراهـان در آن سـرنگون شـوند (    «

  .»همگى

9 (﴿ô‰ s) s9 uρ s−£‰ |¹ öΝ Íκ ö� n= tã ß§ŠÎ= ö/ Î) … çµ̈Ψ sß çνθãèt7 ¨? $$sù āωÎ) $Z)ƒÌ� sù zÏiΒ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   )20(سباء /  ﴾#$

(آرى) بيقين، ابليس گمان خود را درباره آنها محقّق يافت كه همگى از او پيروى كردند جز «

  .»گروه اندكى از مؤمنان!

10 (﴿y‰ yf|¡sù èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# öΝ ßγ;= à2 tβθãèuΗ ød r& ∩∠⊂∪ HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î) u� y9 õ3tFó™$# tβ% x. uρ zÏΒ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# 

كـه  » ابلـيس «مگـر   )73آن گاه فرشتگان همگى يكپارچه سـجده كردنـد (  « )74 -73 /  (ص ﴾ 

 .»سركشى كرد و از كافران شد

11 (﴿tΑ$s% ß§ŠÎ= ö/ Î* ‾≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ βr& y‰ àfó¡n@ $yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“y‰ u‹ Î/ ( |N ÷� y9 õ3tG ó™r& ÷Πr& |MΖ ä. zÏΒ 
t,Î!$yèø9   )75/   (ص  ﴾ #$

[خداوند] گفت: اى ابليس، چه چيز تو را بازداشت از آنكه براى آنچه بـه قـدرت خـويش    «

  »ام، سجده كنى؟ كبر ورزيدى يا اينكه از بلند پايگان هستى؟ آفريده

در   اش جنگـي   هـاي  تاكتيك در مورد  و مطالبي  رگبز  دشمن  اين  خصوصيات  همچنين

را  هـا  و سـوره   آيات  نشاني  . در اينجا فقط است  آمده»  شيطان«  عنوان  تحت  قرآن  جاي 68

  . كنيم ذكر مي

، 38). (نساء / 175، 155، 36/  عمران  ). (آل275، 268، 208، 168، 36/   : (بقره شيطان

، 20/   (اعــراف ).142، 68، 43/   ). (انعــام91، 90/   (مائــده). 120، 119 ،83، 76، 76، 60

ــال201، 200، 175، 27، 22 ــف48 ،11/   ). (انف ــراهيم100، 42، 5/   ). (يوس ). 42/   ). (اب

، 44، 44/  ). (مـريم 63/   (كهف ).64، 53، 53، 27). (اسراء / 98، 63/  ). (نحل17 (حجر /
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). 24/  (نمـل  ).39/  ). (فرقـان 21، 21). (نور/ 53، 52، 52، 52، 3 / ). (حج120/  ). (طه45

  ). (ص7/   ). (صافات60/  ). (يس6). (فاطر/ 21 /  ). (لقمان38/   ). (عنكبوت15/  (قصص

). (حشر/ 19، 19، 19، 10 /  ). (مجادله25). (محمد / 63/   ). (زخرف36/  (فصلت ).41/ 

  ).  35). (تكوير/ 16

  :  است  آمده  قرآن در  مرتبه 17، » شياطين»  يعني  آن  جمع  لفظ  و همچنين

/  ). (مريم27). (اسراء / 30، 27 /  ،. (اعراف121، 112، 71/   ). (انعام102، 102/   (بقره

) 37/  (ص ).65/   ). (صـافات 221، 210). (شعراء / 97/   (مؤمنون ).82). (انبياء / 83، 68

  ).  5/  (الملك

  كـردن   خوار و ذليل  براي  زيادي  هاي ها و نقشه ، حربه مسلح  دانتا دن  دشمن  ! اين آري

  ، دارد. در آخرت  قرار دادنشان  عذاب  مستوجب دنيا و  ها در اين انسان

  كند. مي  ... تشويق و غيره  ، تجسس ، تهمت ، غيبت دروغ  ها را به انسان  مثال  عنوان  به

و...   نوشـي   جـادو و شـراب   قمار، سـحر،  كه يدفرما مي  اشاره  خود قرآن  كه  همانگونه

  دهد. مي  سوق  آن  سوي  انسانها را به  كه  است  شيطاني  اينها از اعمال  همگي

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u $yϑ ‾Ρ Î) ã� ôϑ sƒø: $# ç�Å£øŠyϑ ø9 $# uρ Ü>$|ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈ s9 ø—F{$# uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ 
È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9$# çνθç7 Ï⊥ tG ô_$$sù öΝ ä3ª= yès9 tβθßsÎ= ø� è? ∩⊃∪ $yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ 

ãΝ ä3uΖ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u!$ŸÒøót7 ø9 $#uρ ’ Îû Ì�÷Κ sƒø: $# Î� Å£÷� yϑ ø9$# uρ öΝä. £‰ÝÁtƒuρ tã Ì�ø. ÏŒ «! $# Çtã uρ 

Íο4θn= ¢Á9 $# ( ö≅ yγsù ΛäΡ r& tβθåκ tJΖ •Β﴾          / 91 - 90(مائده(   

] از  ، جز اين نيست كه شراب و قمار و انصاب و از الم پليد [و ناشىاى مؤمنان«

جز اين نيست . عمل شيطان است، پس از آن احتراز كنيد باشد كه رستگار شويد

] شراب و قمار دشمنى و كينه افكند  خواهد بين شما در [پرداختن به كه شيطان مى

  .»داريد؟ ت بر مىو شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد. پس آيا دس

انـد،   شـده   آن  مبـتالي   جامعـه  از  بسـياري   امـروزه   كـه   شيطان  هاي ديگر از طرح  يكي

و   رزق  ضـامن   خداونـد خـودش    كه  . در حالي است  تنگدستي ها از فقر و انسان  ترساندن
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  را روزي  جنبنـدگان   و تمـام   و مورچگـان   پرنـدگان   كـه   ، و اوست است  بندگانش  روزي

از  كند و آنها را مي  ها نيز جلوگيري انسان  از ازدياد نسل  حربه  با اين  رساند، اما شيطان مي

  ترساند. مي  و روزي  رزق

  ، بـراي  بپـردازيم   آن  تفصـيل   بـه   خـواهيم  ما در اينجا نمي  بسيارند كه  شيطان  هاي نقشه

  شود.  مراجعه»  نفوذ شيطان  يها راه»  كتاب  ها به نقشه  اين  مطالعه بيشتر و شناختن

  استاد ارجمند و داعـي   سخنراني از  اي و استفاده بيشتر، گزيده  بحث  اين  تكميل  جهت

  بـا ايـن  ».  شيطان  دامهاي«  عنوان  ، تحت نمائيم مي  را نقل  قاسمي  محمدقاسم دلسوز، موالنا

  كـه   از خواهر رسولي  كه  دانم مي  زمگردد. در اينجا ال  واقع  خواننده  دوستان  مقبول  اميد كه

  . نمايم  تشكر و قدرداني  صميمانه نمودند  را ياري  بنده  سخنراني  نوار اين  كردن  در پياده

   

  )1( شيطان  دامهاي

،  است  جريان  در حال  زيادي  ها و جنگها و رزمهاي دنيا معركه  ! در اين محترم  سروران

uθèδ﴿.  و او ناظر بر هر چيز است  چيزها و اشياء است  همه  خالق  و تعالي  اهللا تبارك uρ Èe≅ ä3Î/ 

> óx« ×ΛÎ= tæ ﴾ ] / در   كـه   بيند. جنگهايي مي چيز را  داند و همه چيز را مي  و او همه ]29بقره

 مهمتـر و تماشـا    ، امـا از همـه   اسـت   مخالفين  نبردها بين شود رزمها، پيكارها، دنيا مي  اين

او در   و ذريـه   آدم  ذريه او و بـين  و  شيطان  بين  كه  است  تر، جنگي توجه  جالب انگيزتر و

  جنگهاي ، المللي بين  ، جنگهاي ملّي  ، جنگهاي فاميلي  جنگهاي از جنگها،  گيرد. بسياري مي

  كـه   همچنـان   انـد، بـاالخره   خود قرار داده از انسانها را طعمه  بسياري  كه  و كوچك  بزرگ

  آغاز داشته  كه  هست  جنگي  اند. اما يك دنيا داشته  در همين  هم  پاياني  يك داشتند،  زيآغا

،  نبـرد طـوالني    يـك   اسـت   آدم  و بنـي   شيطان  جنگ  ندارد، آن  ، پايان و تا آخر دنيا هست

را   ملشرا و عـوا   اسبابش . هست  آدم  و بني  شيطان  عيار بين  ، تمام جانبه  فرسا، همه  طاقت
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  و در اين  است  فرموده  ما بيان  را براي  داند، بسياري مي خود  كه  بنابر حكمتهايي  اهللا تعالي

  كند. مي  خود را آزمايش  بندگان  اهللا تعالي  معركه

، خـوار،   ، ذليـل  بخـت   نگـون  ، اسـت   شـيطان   نام  به  و غريب  عجيب  با نيرويي  دشمني

 قـرار   مورد استفاده  رزم  در اين  كه  و وسائلي  اسباب  خيلي و با  حمر توز، بي  ، كينه اي عقده

  گفت  توان تعبير مي  يك  همه ما به ، است  سخت  . لذا معركه و مجهز است  گيرد، مسلح مي

و چقـدر    خـوريم  مـي  و چقـدر   ايم خورده  ، حاال چقدر شكست هستيم  جنگ  سربازان  كه

 ، مـا  ما سرباز هستيم  كه  بايد بدانيم  همه  ، ولي جداست  مسئله  ن، اي شويم مي  و غالب  فاتح

شما   كرد دستور داد كه  خلق را �  آدم  حضرت  و تعالي  اهللا تبارك  كه  ، روزي ايم رزمنده

#)﴿  فرشتگان  كنيد اي  سجده ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î)﴾  كردنـد مگـر شـيطان     سـجده   همگـي ، 

:  شد ابا ورزيد، تكبر كرد و گفت مي  دستور اهللا بايد انجام  به  كه  دمنكرد از سجده آ  سجده

﴿ß‰ ß∨ ó™r&u ôyϑ Ï9 |M ø) n= yz $YΖŠÏÛ﴾ خاك او را از  كه  فردي  براي  كنم  سجده  چگونه  بارالها! من  

نابر ب  كرد. شيطان  درگاه  او را رانده  تعالي كرد و تكبر ورزيد. اهللا  ؟ و غرور شروع اي آفريده

هـا   بـود. بعضـي  ّ  ، او از جـن  داشـت   هزار ساله عبـادت   چندين  ، سابقه داشت  كه  اي سابقه

گويـد:   مـي   خـودش   بـود، چـون    از جـن   كه  اينست  صحيح  بود. ولي  گويند از مالئكه مي

﴿Í_tFø) n= yz ÏΒ 9‘$‾Ρ … çµtG ø) n= yzuρ ÏΒ &ÏÛ﴾.  

شدند   آفريده  آتش  نار يعني ، جنها از را از آتش  و شيطان  را اهللا از نور آفريده  فرشتگان

  هـم   ، مـن  كشيدم  زحمت  بدهيد من  فرصتي  من  : به گفت  داشت  كه  اي سابقه  به  و با توجه

دهيد،   فرصت  من  اگر شما به  خواهم مي  فرصت  ، فقط خواهم چيز نمي  هيچ  ، من كار كردم

،  شـدم   بـدبخت  ، ديدم  ، آسيب ضرر كردم  خاطر اين  به  ، من شوم مي  جنگ وارد  با آدم  من

با   درگير شوم  تا من  شود، حداقل  داده  فرصتي  من  به  خواهم ، حاال مي گرديدم  بخت  نگون

 را  . بـرو هـر كسـي    داري  فرمود: برو تو فرصت  . اهللا تعالي كنم  خالي  و عقده  آدم  فرزندان

yϑ﴿كـرد    از تـو پيـروي    كه  و هر كسي  كن  گمراه  خواستي sù y7 yèÎ7 s? óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ �χ Î* sù zΟ ¨Ψ yγy_ 

ö/ ä. äτ !# t“ y_ [ !# t“ y_ # Y‘θèùöθ̈Β﴾ شـيطان   اي  :گـويم  تو مي  . و به است  او جهنم  پاداش تو و  پاداش،  
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  پيـاده   ، نيـروي  داري  سـواره   نيـروي   ). برو هر چـه  است  استغناء آمده  العزة در مقام  (رب

  شو.  ، با همه آنها وارد ميدان داري  و مكري  حيله و هر  داري  هر سالحي ، داري

﴿óΟ ßγø. Í‘$x©uρ ’ Îû ÉΑ≡uθøΒ F{$# Ï‰≈ s9 ÷ρF{$# uρ öΝ èδ ô‰ Ïã uρ﴾ در فرزندانشان كن  شركت  در مالهايشان ،  

  مـژده  ، بده  و آنها را وعده»  عدهم«و   كن  آنها را راضي  خواستي  ، هر جور كه باش  شريك

آنهـا    خواستي  هر نيرنگي  به  ، توخالي پوچ  هاي ، وعده دروغين  ، بشارتهاي بده  ، بشارت بده

  . بده  را فريب

﴿$tΒ uρ ãΝ èδ ß‰ Ïètƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# āωÎ) # �‘ρã� äî﴾ كسي  كند، هيچ نمي  عملي را  اي وعده  هيچ  شيطان  

 كند. بعـد فرمـود    را عملي  اش عدهو  كه  او نداده  به  را هم  قدرت  ندارد. اهللا اين  را دوست

βÎ) “ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 š�s9 óΟ¨﴿ : و تعالي  تبارك اهللا ÎγøŠn= tæ Ö≈ sÜ ù= ß™ 4 4†s∀ x. uρ y7 În/ t� Î/ Wξ‹ Å2uρ﴾  تو

  هسـتند، بـا مـن     مـن   هسـتند، از آن   مـن   بنـدگان   كـه   ، آنهـايي  بده  انجام  تواني مي  هر چه

  . هـيچ  نـداري   جرأتـي  و  قـدرت   دارند، تو بر آنها هيچ  پيوند مستحكمي  من اند، با پيوسته

  . بكني  تواني نمي  اشتباهي

  . توست  و نگهبان  ، او حامي است  و پشتيبان  وكيل �اهللا   محمد رسول  پروردگار تو اي

   غم  نباشد هيچ  تو با مايي  چون=     باشد در قدم  دام  گر هزاران

  اگر چه  هر حال  . به نيست  مشكلي  ، هيچ ، اگر اهللا با ماستباشد  و دام  چاله  اگر هزاران

  جنگ  وارد يك  كه  گرفته  تعلق  بر اين  الهي  و قضاي  ، تقدير الهي نخواهيم  چه  ما بخواهيم

 را بايـد   را، دشـمن   واقعيت  اين  ، بايد بپذيريم ايم شده  با شيطان  و دائمي  هميشگي  امان بي

بپندارد و از تدبير بـاز    ضعيف را  را نشناسد، دشمن  دشمن  كه  كسي  حال  به  . واي بپذيريم

  .  جوريه  همين  من  دشمن  اين بگويد: نكند و  فكري  بماند، هيچ

  ، دشـمن  استخوان  شود اين  . شايد زنده ندان  كم  را هم  دشمنت  اند: استخوان قدما گفته

  را گمراه ما  شيطان  اين  چگونه  ببينيم  دارد. حال  دديمتع  ترفندهاي كند، غافلگير مي  گاهي

  :شود مي  وارد جنگ  كه  . كسي بشناسيم را بايد  گذارد. اين مي  جلو راه  دامهايي  كند. چه مي

   .را بشناسد  ـ بايد دشمن1
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  كند.   شناسايي  را هم  دشمن  نظامي  و توان  ـ اسلحه2

  گيـرد؟ چـه   سـنگر مـي   بـرد؟ چطـور   بكـار مـي    اي لحهاس  چه  كه  است  مهم  خيلي  اين

بكنـد    ضد حمله  به  را بشناسد، تا بتواند اقدام  دشمن حمله  كند؟ يعني ايجاد مي  مشكالتي

خـاطر بسـپاريد     بفرمائيد و بـه   توجه  كند؟ خوب چكار مي  بر آيد. شيطان  عهده دفاع و از

  باهللا). إال ةال قوو  (وال حول

   

   كفر و شرك ؛ اول  دام

از مـا    كـه   طمعـي   كند و نخسـتين  مي  كه  كاري  ، نخستين بخت ، نگون خطرناك  دشمن  اين

  بزرگتـرين   كنـد. يعنـي   مـي  »كفـر «را دچـار    آدم  بني  كه  اينست دارد  آدم  دارد و از بني

  مرحلـه دوم را نشناسد، يا در  كافر شود. و اهللا  كه  اينست  ، از فرزند آدم از انسان  آرزويش

 ، در قرار دهـد، در ذاتـش    را شريك  با او يكي  ، ولي شناخت كند. اهللا را مي » مشركش«

اهللا را   كـه   چنـان   بداند، هـم   هم را  داند، ديگري مي  الغيب  اهللا را عالم  ، همچنانكه صفاتش

شـود   مي  اينبداند.   را هم  داند، ديگري گشا مي روا و مشكل  داند، حاجت و قاهر مي  قوي

قرار دهـد، يـا     با اهللا شريك  كند، كه مي  كند، در كفر مبتاليش مي  مبتاليش  شرك  . به شرك

  انتظـار شـيطان    اولين  خدا شود. اين  نكند، و مخالف  را قبول  صفاتش نكند، يا  اهللا را قبول

.  نكـرديم   را بـرآورده   شيطانانتظار   ما اين  كه الحمدهللا  بله  كه  گوييم . ما مي است  از بندگان

  فرمايد: مي اهللا  ولي

 ﴿$tΒ uρ ßÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç� sYò2r& «! $$Î/ āωÎ) Ν èδ uρ tβθä. Î� ô³•Β﴾    / 106[يوسف.[  

  .»اند ] مشرك آورند مگر آنكه آنان [به نوعى بيشترشان به خداوند ايمان نمى«

و   هسـتند، دانسـته    كدچـار شـر    زننـد، ولـي   مي  از ايمان  دم  هستند كه  بسياري يعني:

زند. توحيـد   در توحيد مي  را شيطان  اش ضربه  اولين ، يا خفي  جلي  . حاال شركهاي نادانسته

  هر گنـاه   شود، چون  باشد مشرك گويد كند. مي وارد مي  كند، در توحيد خلل مي  سست را

  اي كلمه از ما  بود كه  بخشد. لذا جداً بايد مواظب را نمي  شرك  ولي بخشد، مي  را اهللا تعالي

  كفر گردد.  موجب  سر نزند كه
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  كـه   ، بـا علمـايي   بخـوانيم  در مـورد عقايـد    ، كتابهايي بايد بكنيم  عقايد خود را بررسي

  اي ذره  نـدهيم   ، اجـازه  كنـيم   آنها را گوش  و حرف  بنشينيم كنند، مي  عقايد صحبت  درباره

منزلـه    ، بـه  اسـت   سر انسـان   منزله  به  است  مهم  خيلي  ما وارد شود. عقيده  در عقيده  خلل

  فايـده   چـه   زيبا باشد، اگـر سـر را بريـدي     و پا و چشم  دست ، هزار است  جمجمه انسان

  كند. را پر نمي  عقيده  جاي  عملي  شود، هيچ  خراب  اش عقيده  كه  دارد؟ انساني

   

   ؛ بدعت دوم  دام

  دام  اهللا از اين  خاص  بنابر عنايات و  اهللا و بنابر تقدير ازلي  طف! اگر بنابر ل گرامي  سروران

،  كنيم  بررسي ؟ خود را چيست  دوم  بفرماييد، دام  ، دقت يافت  نجات ، ، انسان شيطان  بزرگ

  كـه   دشمني  ؟ اين وارد نشده  شيطان  كه  كنيم  بررسي را  ، جامعه كنيم  را بررسي  فرزندانمان

خدا ايسـتاد.    را، در مقابل �  آنروز تهديد كرد آدم  كه  دشمني  ، اين شدار دادهخداوند ه

  گيرد. چقدر دارد مي ، گرفته  از ما چقدر سهميه

و از   ايـم  پيوسـته   كسي  چه  و به  ايم بريده  ما از كه  فكر كنيد كه  كمي  برده  چقدر نصيب

  ، دام دام  ، فكر بايـد كـرد. دومـين    پيونديم مي  داريم  كسي  چه  و به  بريم مي  داريم  كسي  چه

انسانها. و   و رواج  مورد تأييد رسم و  ، شيرين است  لذيذي  گناه  يك  . بدعت است  بدعت

  . بدعت  كند به وادار مي  شيطان  عبادت  نام  و به  ثواب  انگيزه  به

  ، گاهي در عبادات  ، گاهي حسنات و  در خيرات  ، گاهي كنيم  خود را بررسي  جداً اعمال

بدارد. در   محفوظ ها ما را از بدعت  . اهللا تعالي شويم و مي  ايم شده  بدعت در دعاها ما دچار

  هـم   دهند، مردم  توضيح  مردم  بايد به  است  بدعتي  كنند، جايي  علماء بايد بررسي  باره  اين

  كـه   و رواج  رسم  مطابق  ساختگي  عبادت  يعني  بدعت  بدانند كه  بايد همه  بپرسند، باالخره

  و نـه  � اهللا  رسـول   در سنت  ، نه تأييد شده  در قرآن  دهد، نه مي  انجام  ثواب  انگيزه  به  آدم

  نـام   به  باشد، چه  غم  در موقع  باشد، چه  شادي  در موقع  . حاال چه در عهد خلفاء راشدين

  بگيرد.  انجام  گريدي  نام  شود، يا به  انجام  عبادت
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  مخالفـت   . ايـن  جلـو مـردم   آورد مي  شيرين  گناه  ، يك بدعت  نام  به  دوم  در دام  شيطان

  شـده   اهللا وارد جنـگ   بـا رسـول    شود كـه  مي  سرخوش  خيلي و  است �اهللا   رسول  سنت

  .  است  خطرناك  خيلي  . بدعتي است

   

   كبيره  ؛ گناه سوم  دام

  را از خـالق   انسانها را، مخلـوق  دهد مي  از اهللا فاصله  كه  است  كبيره  ، گناه طانشي  سوم  دام

  اندازد. مي  معبود فاصله عابد و  كند، بين جدا مي

   زنگها خوار و خجل  شود زين  دل   دل  بر مرآت  است  زنگي  هر گناه

  . ، سحر، غيبت لقت  مبتال كند؛ مثل  كبيره  گناه  را به  كوشد انسان مي  لذا شيطان

] يعني: اعمـال شـان را   24[نمل /  ﴾وزين لَهم الشيطَانُ﴿كند؟  را چكار مي  و گناهان

نـدارد،    كند، زينـت  او لذيذ مي  ولي ندارد  هم  دهد. لذّت مي  دهد، لذيذ نشان مي  زيبا نشان

زيبـا شـود.     كـه   تدارد بخاطر اينس بر مي  را از سرش  حجاب  كه  خواهري دهد. مي  زينت

كنـد،   گرفتار مي  دارد ما را در دام  شيطان  داند كه نمي  بگذارد، ولي  نمايش  را به  اش زيبايي

  گيـرد، وارد بـاغ   مـي   دسـت  را در  شود، تيـغ  بلند مي  سر صبح  كه  برادر عزيز، جواني  اين

خود را   گويد من د، ميكن دارد چكار مي  تراشد، در واقع را مي  شود، ريش مي �اهللا   رسول

  كارش  چقدر از اين  شيطان  كند كه نمي ، فكر ، جلو دوستانم شوم . زيبا مي كنم زيبا مي  دارم

  شود.  مي  و خوشحال  راضي

  پيونديـد. دشـمن   داريـد مـي    كه  بريد و به داريد مي  عزيز! بپاييد خود را، از كه  جوانان

  كنيد. مي  را داريد خوش  اجدادي ، ، آبايي ازلي  بخت  نگون

   

   صغيره  ؛ گناهان چهارم  دام

، مـا از   است  كوچك  اين :گويد مي كند. مبتال مي  صغيره  را در گناهان  انسان  چهارم  در دام

  لبـاس   يـك   خـوب  . نيسـت   زياد گنـاه   ، اين ايم ، از علماء پرسيده ايم پرسيده  صاحب  مفتي

  گويي بخورد مي  آتش  كوچك  هاي پاره  ، اگر تكه است چطوربخورد   اي ، لكه داري  زيبايي

  است  مانند اين  صغيره  شود؟ گناه مي  درست  از چه  بزرگ  ندارد، آتش  ، عيبي است  كوچك
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  ) درسـت  اي (آتشكده  بزرگي  آتش  ، يك كني  جمع  بگيري  از آتش  كوچكي  هاي چوب  كه

برحذر باشـيد   » الذنوب  وحمقرات  ياكمإ«فرمودند:  � اهللا رسول خاطر  همين  شود. به مي

  گويد كوچك زند، مي را مي  اش از اينجا ضربه  ندانيد. شيطان  را كم  . گناه كوچك  از گناهان

چيـز    يك  كه  خورند، من مي شتر را با بارها  كه  ديگران  كنيم نمي  بزرگ  گناهان  ما كه  است

 گويد بابـا شـما   . مي سيگار نكش  گوييم را مي  . يكي كردم  بتيغي  يك  كه  ، من خوردم  كمي

  همـان   كشند. آخر اين مي  ترياك و  دارند چرس  ، مردم نكش  ، قليان گوييد سيگار نكش مي

  تر. آنطرف  رود، بعد هم مي  ترياك  پله  به  كه  سيگار است

   فيل  به  چو پر شد نشايد گذشتن =  ميل  به  شايد گرفتن  سرچشمه

توانيـد   نمـي   هـم   شد با فيل پر  توانيد بگيريد، وقتي مي  سوزن  را با يك  شما سرچشمه

 نيايـد،   در خانه  صغيره  گناه  بود كه  بايد مواظب  اول  پس . بگذريد و عبور كنيد از رودخانه

  خودمـان   و پـيش   ، عزيزان خانواده دختر، مادر،  نشود، پيش  نشود، وارد خانواده  وارد بدن

  شود. مي  شد، كبيره  جمع  ، صغيره نيايد. صغيره

   

   مباحات  به  كردن  ؛ مشغول پنجم  دام

  . دام اسـت   نشـده   هنوز مـأيوس   شيطان  بفرمائيد كه  باشد، دقت  كنيد چه فكر مي  پنجم  دام

 ، جايز اسـت   كند. در شريعت مبتال مي  جايز و مباح  كارهاي را در  : انسانها و بندگان پنجم

شـود،    فـوت   از دسـتش   بـزرگ   عبـادت   و جايز كـه   كند در مباح مي  آنقدر مشغولش  ولي

  ندارد. اينجا انسان  و مشكلي  جايز است  شود. كار خودش  فوت  از دستش  بزرگ  كارهاي

جـايز    ايـن   گويـد: بلـه   مي  مفتي گيرد، مي  رود فتوي خورد، مي مي  افتد و گول مي  در شك

 . ناجـايز اسـت    گفته  كسي  ، چه گويد، جايز است زند مي مي  سينه  را به  آيد فتوي ، مي تاس

  . حرام  ناجايز، به  شود به منجر مي  كم جايز كم  اين  ولي

  سـهمي   هـم   از مـن   حالتا  تو : ديد، گفت  ظاهري  را در صورت  ، شيطان بزرگي  انسان

،  بـودي   تـو گرسـنه    روزي  : يك گفت  كجا بود؟ شيطان : يكبار. گفت  ،: بله ؟ گفت اي گرفته

  حـالل   . گفتـي  خـوردي  . تـو  دادم  غذا را لذيذ جلـوه   آن  خيلي  آوردند. من  برايت  غذايي
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  . تـو نفهميـدي   را كردم  آنجا كارم  شد. من  فوت  تهجدت شد نماز  سنگين  . جسمت است

  خور، بخور. ب  كه  كنم القاء مي  و دارم  آمدم  من  كه

  خانـه   ، اول ناجـائز اسـت    سـاختن   خانـه   گفتـه   كسـي   بساز، بساز. چه  خانه :گويد مي

  دچار حـرام   بسازي  فالن  مدل  را طبق  خانه  اين  اينكه  براي ، بعد شدي  ، اسير خانه ساختي

برد،  شما را مي  ويآبر  شيطان  اين  گاهي  ، باالخره حرام  و آن  حرام  اين  ، برو دنبال شوي مي

  مباحـات   بـه   رساند. يعني مي  شما را آسيب  جان  زند، گاهي مي  ضربه شما را  مال  و گاهي

  . كند از طاعات  كند، تا محروم مي  مشغول

  ، ولـي  گويد ناجـايز اسـت   نمي  اي مفتي  ندارد، هيچ  اشكال  بخوري  هم  تا شب  از صبح

  داد.   شما را فريب  مباح  ا كارهاي. ب طاعات كرد از  شما را مشغول

   

   مفضول  انجام  به  ؛ دعوت ششم  دام

  نظر شما ششمين  ، و به يافت  نجات  هم  از اين  الهي  توفيق  به  خدايي  بنده  حاال يك  خوب

  رحمـي  بـي  و  توز، مكار، خطرنـاك   كينه  چقدر دشمن  است  خطرناك  ؟ خيلي چيست  دام

  كـه   اينست  ششم  . دام ، فكر نداريم هستيم  شود. ما غافل نمي  مأيوس  حظهل  تا آخرين  است

بـاز    از افضل  بزرگان تعبير  ، به است  كم  ثوابش  كه  آنهايي  كند به مي  مشغول بهتر  از اعمال

، عابد  عالم  تا اين  چكار كنم :گويد مي  كند. شيطان مي  مشغول  و فاضل  مفضول  دارد، به مي

شـود.    و فاضـل   دچار مفضول ، تا را از او بگيرم  گويد كار افضل . مي بزنم  را گول  بزرگ و

  ، تـوي  عمـره   پشـت   عمـره   . ولي است  ثواب  . عمره عمره  حج  بروم  خواهم : مي گفت  يكي

كند. چقدر  مي  خرج  نفلي  هاي حج كند. اما در نمي  كند. در مسجد خرج نمي  خرج  مدرسه

كند،   استخاره كند،  دارد، اما بايد مشورت  هم  ، ثواب ناجايز است  گفته  آورد، كي مي هدايا

  بـدهم   خير را ترجيح  كدام  ، ولي نيست  استخاره  هيچ  در كار خير حاجت  كه  است  درست

  از عبـادت   عبـادت   يـك   شرايط  در بعضي  است  ممكن  بعضي  تر شود. براي راضي اهللا  كه

  اي كنـد. موعظـه   مي  مشغول  ديگري  دارد به بهتر باز مي او را از  بهتر باشد. شيطان  ديگري

  گنـاه   گفتـه   كـي   حاال تـالوت  . كن  گويد تو برو تالوت را مي  يكي  شود، شيطان مي  شروع
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 درد بخـورد.   بـه   هميشه  برسد، براي  ذهنش  به  خوبي  حرف  است  اينجا ممكن  ، ولي است

  كند. مي  طوري  اين  مختلف  با ترفندهاي  شود، خالصه  زنده  دل  چندين

   

   پيروزي  و راه  ضد حمله

  اين  رستگار شد. و حتي  الهي  لطف  كرد و گرفتار نشد و به  را طي  دام  هر شش  اگر كسي

  يكين خير و  هفتاد درب  گويد من مي  شيطان  اند كه گفته  بزرگان . است  مهم  آخر چنان  دام

  . حاال اينجـا بصـيرت   باز دارم  بزرگ  دروازه  او را از يك  ، تا اينكه بنده  براي  كنم را باز مي

خواهد، دعـا و   مي  با صالحين  خواهد، مجالست مي  الهي  خواهد، توفيق مي خواهد، نور مي

  انس  و سپاهجنود   شيطان  كه  است  شد، آنگاه  موفق  انسان  خواهد، اگر اينجا هم مي  تضرع

نبـرد    بايد لباس  مسلمان  كه  كند، اينجاست مي  كند، انسانها را پريشان مي  را مسلط  و جني

  كند، كسـي   اهللا شود و يقين  رحمت  به  و متوسل  نشينم نمي باز  كند، بگويد از جنگ  تن  به

  بـه   اهللا تعالي  كه  يند. اينجاستب مي . اما اهللا او را بينم او را نمي  من  وارد نبرد شده  با من  كه

  گويد: مي  پيامبرش

 ﴿≅ è% uρ Éb> §‘ èŒθãã r& y7Î/ ôÏΒ ÏN≡t“ yϑ yδ ÈÏÜ≈u‹ ¤±9 $# ∩∠∪ èŒθãã r&uρ š�Î/ Éb>u‘ βr& 

Èβρç� ÛØ øts† ﴾              / 98 -97[مؤمنون[  

و از اينكه آنـان نـزد   ! برم هاى شياطين به تو پناه مى و بگو: پروردگارا! از وسوسه«

  .»برم! به تو پناه مى -اى پروردگار من -حاضر شوند (نيز) من
اهللا را   بيند و شـيطان  اما اهللا شما را مي بينيد. نمي را  بيند، شما شيطان شما را مي  شيطان

  كه  ببريم  پناه  نيرويي  ما بايد به  ، پس بينيم ما او را نمي  كه  است  دشمني ما  بيند. دشمن نمي

  آغـوش   به  كه  اينست  راهش  فقط  اهللا. پس  يعني بيند، او را نمي  يند و شيطانب را مي  شيطان

  . از جملـه  اسـت   آمده  احاديث در  كه  ، از دعاهايي كنيم  ، تضرع شويم  متوسل  الهي  رحمت

 ،اهللا  . اي بـدانيم   . خود را محتـاج  كنيم  ها تلقين بچه  به  بخوانيم  و شام  را هر صبح  معوذتين

نكنـد.    . تا اهللا راهنمايي برهان  خودت  لطف  به  شيطاني  و از دامهاي  شيطاني  ما را از آفات
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  قـدم   بـه   و قـدم   لحظـه   بـه   نباشد، تا اهللا لحظـه   و پشتيبان  اهللا حامي نباشد، تا  تا اهللا وكيل

‰βÎ) y¨﴿كـرد    كـرد و لطـف    رحمـت  . اگر اهللا است  مشكل  خيلي  نكند، خيلي  دستگيري øŠx. 

Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% x. $̧�ŠÏè|Ê ﴾  / توانـد   نمـي   كـاري   و هيچ  ،است  ضعيف  شيطان كيد] 76[نساء

  بكند.

   العاملني  احلمد هللا رب نوآخر دعوانا أ

   

 



  كنند مي  استقامت  كه  است  آناني  نصيب  پيروزي

كنند، در دنيا و   را تحملها  سختي و  نمايند و مشكالت  اهللا استقامت  در راه  كه  كساني

  ندارند.  و اندوهي  غم  هيچ پيروز هستند و  آخرت

﴿¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θä9$s% $oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θßϑ≈s) tFó™$# ãΑ̈” t∴tG s? ÞΟ ÎγøŠn= tæ èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# āωr& 

(#θèù$sƒrB Ÿωuρ (#θçΡ t“ øtrB (#ρã� Ï±÷0r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$Î/ ÉL©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρß‰ tãθè? ∩⊂⊃∪ ßøtwΥ öΝä. äτ !$uŠÏ9 ÷ρr& 

’ Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ’ Îûuρ Íοt� ÅzFψ $# ( öΝ ä3s9 uρ $yγŠ Ïù $tΒ þ‘ÏStG ô±n@ öΝä3Ý¡à�Ρr& öΝä3s9 uρ $yγŠ Ïù $tΒ 

tβθãã £‰ s?﴾   31 -30/   (فصلت(  

  گفتـه خـود كـه     اين (بر  ، و سپس پروردگار ما تنها خداست :گويند مي  كه  كساني«

  عمـالً نشـان    شـريعت   قـوانين   را با انجام  ايستند و آن ، مي است  دانيتوح  اقرار به

(در  ماننـد  اند) پابرجا و مانـدگار مـي   تا زنده  خداپرستي  راستاي  دهند، و بر اين مي

  مـژده   آينـد (و بـدانان   مـي   ايشان  پيش  به  ) فرشتگان زندگي  لحظات  آخرين  هنگام

  (توسـط   كـه   بهشتي  باد به  نباشيد و شما را بشارت  غمگين نترسيد و  دهند) كه مي

دهنـد   خبر مي  ايشان  به  فرشتگان شد. (و مي  داده  ) وعده شما (مؤمنان  ) به پيغمبران

  بـراي   و در آخـرت   هستيم  دنيا و در آخرت  در زندگي شما  و ياوران  ) ما ياران كه

  .»... است  فراهم  برايتان بخواهيد  ، و هر چه آرزو كنيد هست  هر چه شما

 ﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# ÇÚÌh� ym šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ’ n?tã ÉΑ$tFÉ) ø9$# 4 βÎ) ä3tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ tβρç� ô³Ïã 

tβρç� É9≈ |¹ (#θç7 Î= øótƒ È÷tG s̀ ($ÏΒ 4 βÎ) uρ ä3tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×πs̀ ($ÏiΒ (#þθç7 Î= øótƒ $Z� ø9 r& zÏiΒ šÏ% ©!$# 

(#ρã� x�x. óΟ ßγ‾Ρ r'Î/ ×Πöθs% āω šχθßγs) ø�tƒ﴾   65/   (انفال(  

  خدا) برانگيز. هرگاه  اعالء فرمان  براي  (با دشمن  جنگ  را به  پيغمبر! مؤمنان  اي«

  نفر غلبه  ) از شما باشند، بر دويست االيمان قوي و  نفر شكيبا (و ورزيده  بيست

خاطر   كنند، به يم  غلبه  و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از كافران كنند، مي

جنگند،  مي  كسي  و چه  چيزي  چه  فهمند (براي نمي  هستند كه  گروهي  كافران  اينكه

خواهد شد، و لذا   چه  خودشان  و سرانجام  خانواده  شدند سرنوشت  كشته و اگر
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  ، تاب مبارزه  و اخروي  نتيجه دنيوي  ندانستن و  از هدف  و ناآگاهي  راه  تاريكي  اين

  .»گذارد)... نمي  باقي  آنان  براي  توانيو 

در مورد او   آيات  اين  زماني باشد، در هر  وجود داشته  در جامعه  واقعي  اگر مؤمن  پس

  گذارد. تنها نمي را  كند و خداوند آنان مي  صدق

  

   قيامت  هاي از نشانه  يكي،  عراق  در سرزمين  مسلمانان  شكست

ابــوداود و... در   امــام ، ترمــذي  ، امــام بخــاري  امــام  حضــرت  همچــون  بــزرگ  محــدثين

 در  هـايي  جنـگ   اند و در آنجا به داده  اختصاص»  قيامت  عالمات»  را به  ثيبح  هايشان كتاب

  گردد. كفار مي  نصيب  پيروزي ظاهراً  وقت  در آن  اند كه نموده  اشاره  و عراق  شام  سرزمين

كفار بـر    كه  بوده  عراق  جنگ  ها، همين جنگ  منظور از آن  از علما معتقدند كه  بسياري

اهللا   صـلي اهللا ـ    ، رسول قبل  سال 1424  كه  هايي اكثر نشانه يافتند و  نيز تسلط»  بصره«بندر 

  شود. مي  ، يافته بوده  خبر داده  ـ از آن  وسلم  عليه

كشـور    بايـد ايـن    هـر حـال    ه، ب است  قيامت  نزديكي  هاي از نشانه  يكي  اين  چون  پس

 و  شـام   سرزمين  به  جنگ  بايد منتظر كشيدن  اين  دنبال  به  شد و حتي مي  كفر اشغال  توسط

  . نيز باشيم  دمشق

   بر پيكره جامعه اسالمي  ضربه  ترين ، بزرگ تفرقه

﴿(#θßϑ ÅÁtG ôã $# uρ È≅ ö7 pt¿2 «! $# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% §� x� s?﴾     ] / 103آل عمران[   

  .»و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد«

متحـد و    بايـد بـا هـم     كـه   اسالمي  امت  به  خداوند سبحان  از طرف  است  خطابي  اين

  بپرهيزند.  شدت  به  چنددستگي و  صدا باشند، و از تفرقه هم
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ها فكر  بعضي  كه  است  ن، اي باشيم  داشته  اي اشاره  آن  در اينجا به  خواهيم مي  كه  اي نكته

θßϑ#)﴿كنند  مي ÅÁtG ôã $# uρ﴾ در  است  دين  و دشمنان  با بيگانگان  و يكپارچگي  منظور وحدت ،

pκ$﴿  :است  ، فرموده آيه  در ابتداي  كه  حالي š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u﴾  تفرقـه نيروهـاي    عـدم   پـس  

  قـرار داده   خطـاب  را  و جماعت  سنت  هلا  يعني  و خود مسلمانان  نموده  را مطرح  خودي

،  و دشـمنان   بـا مخالفـان    اينكه  نگيريد، نه  فاصله  باشيد و از هم  داشته  وحدت  خودتان  كه

  كند. نمي  را مطرح  چيزي  اصالً چنين  آيه  ايجاد كنيد. اين  وحدت

خـود    هـاي  و گـروه   احـزاب   كردن  از مطرح  خواند كه را فرا مي  مسلمانان  آيه  اين  پس

 و  مسـلمان   خاطر اينكـه   به  را بگذاريد و همگي  و خلفي  ، سلفي و كوفي  بپرهيزيد، صوفي

  هـم   را بـه   اتحـاد و بـرادري    دست ـ هستيد،   و سلم  اهللا عليه اهللا ـ صلي   رسول  پيرو سنت

  .كنيد  ايستادگي  ، مردانه و اصحاب  خدا و رسول  بدهيد و در برابر دشمنان

و   درآوردن  از پـاي   بـراي  دادنـد   تشـكيل   اي جلسـه   در فرانسـه   اسـالم   دشمنان  وقتي

 و  هـا و احـزاب   گروه  خود مسلمانان  در ميان  رسيدند كه  نتيجه  اين  ، به مسلمانان  تضعيف

  هكـ   مسـائلي   كردن  بيندازند و با مطرح  هم  جان  اينها را به  را ايجاد كنند، سپس  هايي دسته

  نمايند. جدا  ها شود، بتوانند آنها را از هم و گروه  احزاب  اين  ميان  اختالف  سبب

  در هـر عصـري    كـه   واحـده   امـت   آن  ، كجاسـت  اسـت   آمـده   چه  اسالمي  بر سر امت

 درآورد.  را از پـاي   بيانـدازد، و آنـان    زمـان   و زورگويـان   جباران  بر اندام  لرزه  توانست مي

  مبعـوث   بشـريت   نجات  براي خداوند آنها را  كه  خير االمم  و آن  واحده  امت  آن  كجاست

  فرمود.

  عصر مـا بـا ايـن     مسلمانان ؟ آيا دانست  امت  جزو آن  توان را مي  امروزي  آيا مسلمانان

  آورند. وارد نمي  اسالمي  را بر پيكره امت  ضربات  بيشترين  كارهايشان  نوع

  بـردن   از بـين   روز بـراي  شـبانه   دشمنان  كه  در عصري  بار است و تأسفبسيار دردآور 

  هـر كـدام   انـد و  افتاده  هم  جان  نيز به  از مسلمانان  عده  كنند، اين مي  ريزي برنامه  مسلمانان

  نمايد. را رد مي  ديگران داند و مي  را بر حق  خويش  و گروه  حزب  فقط
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جهـاد و    بـراي   جوانان  كردن  و آماده  و تشويق  ترغيب  يجا  به  كه  چقدر دردآور است

  مشـغول   مـذهبي   گونـاگون   و نظريـات   فقهـي   اختالفـات   را بـه   اهللا، آنـان   در راه  شهادت

  دانند! مي  افكار و انديشه  و تبادل  و ترقي  را پيشرفت  نمايند و اين مي

  وضـعيت   ، آيا در اين بنگريم و  انديشيمبي  تعصبي  دور از هرگونه  و به  با انصاف  اندكي

 در  برايمان  سود و نفعي  هيچ  كه  نمائيم  اختالفاتي  مشغول خود را  كه  است  آن  ، گاه كنوني

  برندارد!

  سينه  نماز باالي  را در وقت ها دست  نمايند كه مي  سپري  اين  را به  خويش  وقت  اي عده

  !!! نآ و يا غير  بگيرند يا زير ناف

 20يـا    اسـت   ركعـت  8  نمـاز تـراويح    نمايند كه مي  آن  را صرف  خويش  وقت  اي عده

  نگارند!!! يكديگر مي بر ضد  از دو طرف  و هر كدام  ركعت

ها  حربه  متوجه  آنكه درگيرند بي  با هم  كه  اسالمي  ها و احزاب بسيارند از گروه  خالصه

نمايند  مي  هايي استفاده  ها چه و جدايي  اختالف  نوع  اين از  باشند كه  دشمنان  هاي و دسيسه

و   حـزب   بـه   فقـط   اند و هر كدام گسسته  از هم  گونه اين  مسلمانان  و چقدر خوشحالند كه

  انديشند. مي خود  گروه

  ـ از تمـامي    وسـلم   اهللا عليـه   صـلي اهللا ـ    رسول  امت  از جوانان  يكي  عنوان  به  نگارنده

 از  نمايـد كـه   مي  درخواست  عالقمند هستند، عاجزانه و  وابسته  و حزبي  هر گروه  اد بهافر

، در كنار  خويش  هاي عقايد و انديشه  بپرهيزند و با حفظ  شدت  به  اختالفات  نمودن  مطرح

بر پيكره جامعه   دشمن ، قرار گيرند تا بيشتر از اين  صف  در يك  مسلمانشان  ديگر برادران

  ـ ناراحـت    وسلم  اهللا عليه  صلياهللا ـ    رسول  قلب  از اين وارد نكند و بيشتر  ضربه  اسالمي

  نشود.  غمگين و

   

   گنجي  ـ محمد ايوب  سنندج

   
* * *  


