ات ا ْلو رق ِ
َّار َذ ِ
ود * رقتِ َل َأصحاب ْاْلر ْخدر ِ
اه ٍد و م ْشه ٍ
ود * و َش ِ
ات ا ْلُبوجِ * و ا ْليو ِم ا َْْلوع ِ
و السَم ِء َذ ِ
ود * الن ِ
ود * إِ ْذ ره ْم
َ َ ر
َ
ْ َ ر
َ
َ َْ ْ ر
َ َّ َ
رر
اْل ِم ِ
ِِ
ني رش رهو ٌد * َو َما َن َق رموا ِمن رْه ْم إِالَّ َأ ْن ري ْؤ ِمنروا بِاَّللَِّ الْ َع ِز ِيز َْ
يد * ا َّل ِذي َل ره
َع َل ْي َها رق رعو ٌد * َو ره ْم َع ََل َما َي ْف َع رل َ
ون بِا ْرْل ْؤمن َ

ِ ِ
ِِ
ِ
ض و اَّللَّر ع ََل ک ِّرل َ ٍ
ِ
اب
ين َف َتنروا ا ْرْل ْؤمن َ
ني َو ا ْرْل ْؤمنَات رث َّم ََل ْ َيترو ربوا َف َل ره ْم َع َذ ر
شء َش ِهيدٌ * إِ َّن ا َّلذ َ
َ
الس ََم َوات َو ْاْلَ ْر ِ َ
رم ْل رک َّ
ْ
اْل ِ
يق * إِ َّن ا َّل ِذين آمنروا و ع ِم رلوا الص َِ
اْل ِر ِ
اب َْ
َّات َ َْت ِري ِم ْن َ َْتتِ َها ْاْلَ ْْنَ رار ٰذلِ َک ا ْل َف ْو رز ا ْل َکبِ رري
ات َرَل ْم َجن ٌ
َّ
َ َ َ َ
َج َهن ََّم َو َرَل ْم َع َذ ر
ِ
ِ
ِ
ش ا َْْل ِ
ور ا ْل َو ردو رد * رذو الْ َع ْر ِ
جيدر * َف َّع ٌال َْل ِا ري ِريدر * َه ْل
* إِ َّن َب ْط َش َر ِّب َک َل َشديدٌ * إِ َّن ره ره َو ري ْبدئر َو ريعيدر * َو ره َو ا ْل َغ رف ر
ِ
يث ْر ِ ِ
ين َک َف رروا ِِف َتک ِْذ ٍ
يب * َو اَّللَّر ِم ْن َو َرائِ ِه ْم ر ُِم ٌ
َاک َح ِد ر
آن َ َِميدٌ *
َأت َ
يط * َب ْل ره َو رق ْر ٌ
اْلنرود * ف ْر َع ْو َن َو َث رمو َد * َب ِل ا َّلذ َ
ُم رف ٍ
وظ
ِِف َل ْوحٍ َ ْ
سوگند به آسمان که دارای برجها و باروها است * و سوگند به روز وعده داده شده (برای حساب و کتاب و سزا و جزا)
* و سوگند به هر که و هرچه گواهی دهد و به هر که و هرچه مورد گواهی قرار گیرد * نفرین بر صاحبان گودال (شکنجه)
باد * گودال پر از آتش و دارای هیمه و افروزینهی فراوان * وقتی آنان بر کنارهی گودال آتش (به نظارهگری سوختن و
جزغاله شدن مؤمنان) نشسته بودند * و ایشان چیزی را تماشا میکردند که بر سر مؤمنان میآوردند * شکنجهگران هیچ
ایرادی و عیبی و جرمی بر مؤمنان نمیدیدند جز این که ایشان به خداوند قادر و چیره ،و شایستهی هرگونه ستایشی ،ایمان
داشتند * خداوندی که سلطنت و سرزمین آسمانها و زمین از آن او است ،و بر هر چیزی حاضر و ناظر است * بیگمان
کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را شکنجه میدهند تا از دین الهی برگردند ،و سپس توبه نمیکنند و از کردهی خویش
پشیمان نمی شوند ،قطعاً عذاب دوزخ دامنگیر ایشان خواهد شد و همچنین عذاب آتش سوزان بهرهی آنان خواهد بود *
مسلّماً کسانی که ایمان میآورند و کارهای شایسته میکنند ،بدون شکّ باغهای بهشت از آن ایشان است که از زیر (کاخها
و درختان) آن رودبارها روان است ،و رستگاری و کامیابی بزرگ این است * بیگمان پروردگارت یورش و تاخت بردن
و درهم کوبیدن و به کیفر رساندنش سخت و شدید است * او است که قبالً آفرینش را آغازیده است ،و او است که بعد ًا
آفرینش را دوباره باز میگرداند * خدا آمرزگار و دوستدار (بندگان مؤمن) است * و او صاحب تخت (حکومت مطلقه
بر عالم هستی) و دارای مجد و عظمت است * آنچه بخواهد ،هرچه زودتر و باقدرت هرچه بیشتر به انجام میرساند * آیا
خبر لشکرها و سپاهیان (کفّار) به تو رسیده است؟ * لشکرهای فرعون و قوم ثمود؟ * اصالً کافران پیوسته کارشان تکذیب
(حق و حقیقت) است * خداوند ،از پشت سر ،ایشان را دَور زدهاست و احاطه کرده است (و راه فراری برای ایشان باقی
نگذاشته است و کامالً مراقب اوضاع و احوالشان است * (این سخن سحر و دروغ نیست) بلکه این ،قرآن بزرگوار و
عالیقدر است * در لوح محفوظ جای دارد (و دست نااهالن و شیاطین و کاهنان هرگز به آن نمیرسد ،و از هرگونه تغییر
و تبدیل و زیاده و نقصانی برکنار و در امان است.
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ِ
ِ
رشور أن رف ِسنا ومن سيئات أعَملنا ،من هيده اَّللر فال رم ِض َّل
ونستغف رره ،ونعوذ باَّلل من
إن اْلمد َّلل نحمدر ه ،ونستعينره،
له ،ومن ريضلِل فال هادي له.
أن ُممد ًا عبدر ه ورسو رله ،صَل اَّلل عليه وعَل آله وصحبه وس َّلم
وأشهد أن ال إله إال اَّلل وحده ال رشيك له ،وأشهدر َّ
اما بعد:
چه بسا بسیاری از ما ،حکایت نوجوان مؤمن و پادشاه ستمگر را همانگونه که در صحیح مسلم 1آمده است شنیده-
ایم ..اما بنده بر این باورم که الزم است هر از چند گاهی در برخی معانی و مفاهیم نهفته در کلمات و عبارات این
حکایت بسیار مهم با تمامی صحنهها و مراحل آن تأمل نماییم ..براستی که مفاهیم ایمانی واالیی در آن نهفته
است ..و ارتباط تنگاتنگی با اوضاع کنونی و زندگی امروزی ما مسلمانان دارد ..و صحنهها و مراحل و رخدادهای
آن (یا حداقل برخی از آنها) هنوز هم در کشورهای مختلف و به شیوههای گوناگون تکرار میشود .باید در آن
تأمل نماییم تا درسها و پندها و توشههایی از آن برای خود و نسلهای آینده برگیریم که به اذن اهلل  ما را در
تحمل سختیهایی که در راه حق ،و دعوت ،و جهاد ،و سازندگی ،و رویارویی با ستم و سرکشی طاغوتهای
ستمگر با آن مواجه میشویم یاری نماید.
پس با ما همراه شوید تا در معانی و مفاهیمِ تک تک کلمات و عباراتِ این حکایت عظیم بیندیشیم ..و از اهلل 
بخواهیم که ما را در رسیدن به حق و حقیقت موفق فرموده و این سعی و تالشِ ما را به درگاه خویش بپذیرد ..به
راستی که او شنوا و نزدیک و اجابت کنندهی دعا است.
امام مسلم  :در صحیح خود از صهیب
َان ملِ ٌ ِ
َان َقب َلکرم»
يمن ک َ
كف َ
«ک َ َ

روایت میکند که رسول اهلل  فرمودند:

یعنی« :در زمان {یکی از} امتهای پیش از شما ،پادشاهی بود..»..
پادشاهی طغیانگر و زورگو ،که ملت خود را به بردگی گرفته و آنان را مطیع خویش و دنبالهرو قانون و آرزوهای
خود نموده بود ..و خود را خدا و معبود آنان قرار داده بود ..و هر آنچه را که خود صحیح میدانست به آنان تحمیل
میکرد ..و بر اساس هوا و هوس و آرزوهای خود ،برای آنان قانونگذاری میکرد ..بجز حکم او ،هیچ حکم
دیگری بر مردمان آن سرزمین اجرا نمیشد ..هر کسی را که منکر الوهیت و ربوبیتش میشد تحت تعقیب و
شکنجه و اذیت و آزار قرار میداد و نهایتا او را از میان میبُرد ..خود را در بسیاری از ویژگیها و صفاتی که
مخصوص اهلل  هستند ،شریک و همتای او قرار داده بود.
و امروزه نیز چه بسیارند طاغوتهای ستمگری که در بیشتر ویژگیها و خصلت های مذکور ،شبیه به آن پادشاه
ستمگرند ..و میان آن طغیانگر و طاغوتهای امروزی هیچ تفاوتی نمیتوان یافت به جز اینکه آن پادشاه ستمگر
در کمال بیشرمی و با وضوح و صراحت تمام ،مدعی ربـوبیت و الـوهیت میشد و این جرأت را به خود میداد
 -1صحيح مسلم .باب قصة أصحاب اْلخدود والساحر والراهب والغالم .حديث شَمره5003 :
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که به مردمانش اعالم کند و بگوید :من پروردگار بزرگ و واالی شما هستم ..بجز من هیچ خدا و هیچ معبودی
ندارید..
در حالی که طاغوتهای امروزی که مدتهای مدیدی است خود را به امت اسالمی تحمیل نمودهاند ،به صورت
غیر صریح و با مکر و نیرنگ و فریب ،چنین ادعائی را مطرح میکنند ..آری ،هر یک از این طاغوتها با زبان
حال و یا حتی با گفتار ،به ملت خود میگوید :هیچ حاکم و هیچ قانونگذاری بجز من ندارید ..جز آنچه که خود
میپسندم و صالح میبینم چیزی به شما ارائه نمیدهم ..پس هرآنچه را که من برایتان حالل میکنم حالل است..
و آنچه را که من بر شما حرام مینمایم حرام است ..و هر آنچه را که من نیکو میدانم نیکوست و آنچه را که من
نمیپسندم ناپسند است ..با هر کسی که بخواهم دوستی و همکاری میکنم و شما نیز حق مخالفت ندارید و باید
از من تبعیت کنید ..و با هر کسی که بخواهم دشمنی میکنم و میجنگم و شما نیز باید دنبالهرو من باشید ...قانون
اساسی و فرامین من از هر کس و هر چیزی باالتر و واالتر است ..بر شما واجب است که تنها از من اطاعت کنید..
پس هر کسی که به نافرمانی از من بپردازد و از دیگران اطاعت کند ،با او اعالم جنگ نموده و او را تـحـت تعقیب
و شکـنجه قـرار داده و به زنـدان میافکنـم و بـه قتـل میرسانم ..شما و آنچه که دارید مُلک من و در اختیار من
هستید ..وشما انسانها بهترین دارایی و سرمایهی من به شمار میروید..
شما مورد بازخواست قرار میگیرید و من (هر کاری که انجام دهم) فراتر از بازخواست و محاسبه هستم ،و در
بارهی آنچه که انجام میدهم مورد بازخواست و مؤاخذه قرار نمیگیرم ..و وای بر آن کسی که جرأت نموده و
بخواهد مرا زیر سؤال برده و از من انتقاد نماید..
در طغیان و کفر و ستم ،کامال مشابه آن پادشاه ستمگرند ..ولی برخالف او سعی در پنهان نمودن این کفر و طغیان
نموده و به مکر و حیله و نیرنگ متوسل میشوند .و از این جهت ،بسیار خطرناکتر و خبیثتر از اویند!
َان َله س ِ
اح ٌر»،
« َوک َ ر َ
«و یک ساحر داشت»..
که وظیفه داشت حقایق را در نظر مردم وارونه سازد ،و حق را به عنوان باطل و باطل را همچون حق به آنان
بنمایاند..
وظیفه داشت که آیین باطل پادشاه را ترویج نماید و طغیان و ادعای ربوبیت و الوهیت او را برای مردم بیاراید!
وظیفه داشت که با استفاده از مهارت خود در سحر و جادو و شعبدهبازی و کفر ،پایههای حکومت آن پادشاه
ستمگر و زورگو را استوار سازد و مردم را چنان به بردگی او بکشاند که حتی یک نفر هم در برابر او نایستد و
دست به اعتراض نزند!
این جادوگر ،تنها یک نمونه از جادوگرانی است که در هر عصر و دورهای در طول تاریخ ،از طاغوتها و پادشاهی
و حکومت آنان حمایت و پشتیبانی میکنند .آری ،هر طاغوتی که بر امت و یا ملتی مسلط شده است ،برای استمرار
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پادشاهی و حکومت خود و به منظور تسلط یافتن بر مملکت و به بردگی کشیدن مردم و سرزمین هایشان ،ساحرانی
داشته است که در سختیها و گرفتاریها از او و از پادشاهی و حکومت و قانون او دفاع نمایند..
آنان حقیقت را در نظر مردم چنان وارونه و دگرگون میسازند که حق را باطل و باطل را حق بپندارند ..شیرین را
تلخ و تلخ را شیرین احساس کنند ..زشت را زیبا و زیبا را زشت ببینند ..معروف را منکر و منکر را معروف بدانند!!
امروزه نیز ساحران و جادوگران متعددی هستند که با عناوین و القاب مختلف و در اشکال و صورتهای گوناگون،
به خدمت طاغوت در آمده و مردم را به تسخیر آنان در میآورند و موجب تثبیت تاج و تختشان میگردند.
از جمله:
• علمای دین فروش و درباری و مزدوری که اهل سفسطه و مغالطه و نیرنگ و فریباند ..با تمام وجود به خدمت
طاغوت های ستمگر در آمده و علم و دانش و زبان و قلم خود را به دفاع و پشتیبانی از حکومت و ظلم و ستم و
طغیان و کفر آنان اختصاص دادهاند!
• انواع و اقسام رسانههای نوشتاری ،شنیداری ،و دیداری که شب و روز به ترویج فرهنگ طاغوت پرداخته و مردم
را به عبادت و پرستش طاغوت و راضی شدن به او فرا میخوانند!
وسایل گمراهی و سرگرمیهای حرام که شهوت را برانگیخته و شخص را برای همیشه چنان اسیر شهوات و
آرزوهایش میسازد که رهایی از تسلط و فشار آنها برایش غیر ممکن میشود و گویی اسیر هزار دیو و شیطان
شده است!
لذا جای هیچ تعجبی نیست که در میان ما کسانی یافت شوند که فریفتهی فرهنگ طاغوت شده و به عبادت
طاغوت پرداخته و به حزب او پیوسته باشند ..و اینها همه نتیجهی سحر و جادوی جادوگران مذکور است!
(برای مثال) اگر یک موضوع را برای گفتگو و مناقشه مطرح کنیم ..هزار و یک رأی و نظر در بارهی آن خواهیم
شنید ..و اینها همه بر اثر جادوی جادوگران حیلهگر است!
بلکه اگر یک رنگ را نشان داده و در بارهی آن بپرسیم ..خواهیم دید که دهها نفر پاسخ خواهند داد؛ هر یک از
آنان آنرا با رنگی متفاوت میبیند و جوابی متفاوت با جواب دیگران ارائه میدهد ..و اینها همه به سبب جادوی
جادوگران حیلهگر است!
معروف در نظر بسیاری از مردم ،منکر و زشت شده و منکر تبدیل به معروف و امر پسندیده شده است ..باطل به
حق تبدیل شده و حق به باطل ..ظلم و ستم عدالت است و عدالت ستم ..و اینها همه تأثیر جادوی جادوگران
حیلهگر است!
طبع و سرشت مردم ،فاسد شده است ..و از دیدگاه آنان دیگر هیچ حقیقتی باقی نمانده است که مورد اتفاق بوده
و قابل نقض و مناقشه نباشد ..و هیچ اصل ثابتی که مورد احترام بوده و محل رجوع باشد برایشان باقی نمانده است..
و هر چیزی (به جز عبادت و فرمانبرداری بیچون و چرای طاغوت) قابل نقد و انکار و تغییر و تابع میل و ارادهی
ملتهای جادو شده و مقهور است!
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احر ـ َق َال لِلملِ ِ
ِ
ك :إِ ِِّّن َقد ک رَُب رت»،
َ
الس ر
َُب ـ َأي َّ
« َف َل ََّم ک ر َ
«هنگامی که (ساحر) پیر شد ،به پادشاه گفت :من پیر شدهام»..
این را گفت تا پادشاه طغیانگر ،متوجه خطر شده و بداند که اجل جادوگرش نزدیک شده و احتمال دارد که با
مردن او ،سحر و جادویش هم از میان رفته و تأثیر آن بر مردم از بین برود و واقعیتها همانگونه که هست بر آنان
نمایان گردد ..و این امر برای پادشاه و حکومت او خطر بسیار بزرگی بشمار میرفت ..لذا باید قبل از اینکه دیر
شود چارهای بیندیشد! اما چاره چیست؟! ..و راه حل کدام است؟!
حر»،
الس َ
« َفاب َعث إِ َ ََّل غرالم ًا رأ َع ِّل رم ره ِّ

«(جادوگر گفت ):نوجوانی نزد من بفرست تا به او جادو بیاموزم»..
تا در سحر و جادو و خدمت به پادشاه طغیانگر ،وارث من گردد و فاعلیت جادو و تأثیر آن بر مردم استمرار یابد؛
زیرا سحر و جادو برای اینکه نتیجه بدهد باید پیوسته و بدون انقطاع ادامه یابد؛ و اگر دچار هرگونه وقفه و انقطاعی
شود بالفاصله باطل و برمال شده و گریبانگیر کسی میشود که آنرا به کار برده است..
لذا میبینیم که همهی جادوگران مزدور طواغیت ،به صورت تمام وقت و بدون کمترین توقف و معطلی در حال
سحر نمودن مردمند ..تا این مردمان بیچاره حتی به مدت یک دقیقه هم با خود خلوت نکنند و به استراحت نپردازند،
مبادا پوشش از روی چشمانشان کنار رفته و به حقیقت جادو پی ببرند!
اهلل  میفرماید:
ِ ِ ِ
ِ
ين ْاستَک َُْبوا َب ْل َمک رْر ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
ار إِ ْذ ت َْأ رم ررو َننَا َأ ْن َن ْک رف َر بِاَّللِ َون َْج َع َل َل ره َأ ْندَ اد ًا]...
ين ْاست ْرضع رفوا ل َّلذ َ
[ َو َق َال ا َّلذ َ
ر
سبأ :بخشی از آیهی 33
«و مستضعفان به مستکبران میگویند :بلکه مکر و نیرنگ شبانه روز شما موجب گمراهی ما شد که به ما دستور
میدادید که به اهلل کفر ورزیم و برای او شریکهایی قرار دهیم».
پس مکر و نیرنگ ،تنها در شب و یا تنها در روز کافی نیست ،بلکه باید شبانه روز باشد ..نیرنگی پیوسته و همیشگی،
بدون کمترین وقفه و انقطاع!
« َف َب َع َ
ث إِ َل ِيه غرالم ًا ريع ِّل رم ره»،
«نوجوانی نزد جادوگر فرستاد که او را آموزش دهد»؛
و سحر و جادو و فرمانبرداری و خدمتگذاری و عبادت پادشاه را به او بیاموزد..
ولی چرا یک نوجوان؟ چرا یک جوان و یا یک مرد میانسال را برای این کار انتخاب نکردند؟!
چون که سرعت یادگیری و درک نوجوان بیشتر است ،و برای آموزش و به خدمت در آمدن و بندگی،
فرمانبردارتر و مطیعتر است؛ و آسانتر از دیگران به کنترل جادوگر درآمده و مطابق با راه و روش او تربیت میشود.
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و نیز برای اینکه پادشاه طغیانگر بتواند خدمات طوالنیتر و سحر و جادویی که تأثیر آن تا نسلهای آینده نیز باقی
بماند برای خود و پادشاهی و حکومت و قانون و تاج و تخت خود تضمین کند .و امکان ندارد که به همهی این
اهداف برسد مگر اینکه فراگیرندهی جادو ،نوجوان باشد!
لذا میبینیم که طاغوتهای امروزی نیز از طریق جادوگران خود و با استفاده از وسائل و امکاناتی که در اختیار
دارند تالش بسیاری میکنند که بر کودکان و نوجوانان تاثیر گذاشته و آنان را به سوی خود بکشانند ،تا طغیان و
حکومتشان استمرار یابد و امتیازات ویژه و فراوانی که از آنها بهرهمندند برای همیشه و تا نسلهای آینده نیز بدون
هیچگونه مخالفت و بازخواست و انکاری در اختیارشان باقی بماند ..به همین سبب است که آنان ،کودکان و
نوجوانان ما را در دامان کفر و جادو و تعظیم و تمجید طــاغوت و تعظیم قــانون او و مواالت و عبـادت او به
جـای اهلل  تربیت میکنند!
يق ِه إِ َذا س َل َ ِ
َان ِِف َط ِر ِ
ب»،
« َفک َ
ك َراه ٌ
َ
«بر سر راهی که از آن میگذشت یک راهب بود»؛
یعنی هنگامی که این نوجوان از خانه به سمت جادوگر میرفت تا از او جادو بیاموزد و راه و روش او را فرا گیرد..
زاهدی یافت که اهل علم و توحید بود و از مردم کنارهگیری کرده و خود را از دید سربازان ددمنش آن پادشاه
طغیانگر ،پنهان نموده بود .سربازانی که هر شخص موحدی را که منکر الوهیت و ربوبیت آن پادشاه طغیانگر
میشد تعقیب میکردند و میکشتند! پادشاه طغیانگر و جادوگر و دیگر درباریان ،نقشه میکشیدند و فریب و
نیرنگ به کار میبردند ..و اهلل  بر خالف مکر و حیله و چارهاندیشیِ آنان ،تدبیر مینمود:
ِ
ين] انفال :بخشی از آیهی 33
[ َو َي ْم رک رر َ
ون َو َي ْمک ررر اَّللر َواَّللر خَ ْ رري ا ْل َـَمک ِر َ
«و آنان نقشه میکشیدند و اهلل (در مقابل تدبیر آنان) تدبیر مینمود و (بی گمان) اهلل بهترین تدبیرکننده است».
و بخشی از تدبیر اهلل  این بود که این راهب دانشمند را در سر راه این نوجوان قرار داد!
چه بسیارند نوجوانان و جوانانی که در دامان طاغوت و در مدارس و دانشگاهها و دانشکدهها و پادگانها و مَی-
فروشیهای طاغوت و زیر دست جادوگران او تربیت شده و آموزش دیدهاند ..به این امید که در آینده ،سربازانی
گردند که از طاغوت و حزب و حکومت و دستاوردهای او حمایت و پاسداری کنند ..ولی اهلل  آنان را مورد
عنایت و توجه خود قرار داده و اسبابی فراهم میکند که آنان را از تاریکیها به نور و روشنایی ،و از عبادت
طاغوت به عبادت خالصانهی اهلل ،و از جنگیدن در راه طاغوت به جنگیدن در راه خداوند رهنمون سازد؛ تا همه
بدانند که هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند اهلل  را درمانده و ناتوان سازد و او هرگاه اراده نماید میتواند ضد هر
چیزی را از خود آن چیز بوجود آورد!
ِ
ِ
عج َب ره»،
َالم رهَ ،ف َأ َ
« َف َق َعدَ إِ َليه َو َسم َع ک َ
«نزد راهب نشست و به سخنانش گوش داد و آنها را پسندید»؛
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به سخنان این دانشمند زاهد عالقهمند شد ،زیرا تفاوت زیادی میان آنها و میان سخنان آن جادوگر حیلهگر وجود
داشت .سخنان آن عالم ،عقل و قلب و سرشت انسان را مخاطب قرار میداد و بر آن تأثیر میگذاشت ..در حالی
که سخنان آن جادوگر ،بر پایهی تکلف و چشمبندی و فریب و لذتهای زودگذر بود!
جادوگران هر اندازه که قدرت و زیرکی و نیرنگ و فریب و وسائل بکار گیرند ،و هر اندازه که سخنور باشند باز
هم نمیتوانند در برابر سخن حق ،مقاومت و پایداری نمایند ،هر چند که گویندهی این سخن حق ،پیرمردی ناتوان
و فراری باشد که در برابر طاغوت و جادوگرانش اسباب قوت چندانی در اختیار ندارد!
حقیقت ،هرچند که اسباب قدرت از او گرفته شده و یاران و پشتیبانهای اندکی داشته باشد ،به خودی خود قدرت
عظیمی است که طاغوتهای ستمگر را به رعب و وحشت میاندازد .درخشندگی و جذابیتِ خاص خود را دارد
که مستقیما بر عقلها و سرشتهای سالم اثر گذاشته و به اذن اهلل  آنها را به صف و جبههی حق و راستی بر
میگرداند.
ببینید کـه در طول تـاریخ چه بسیار بودهاند طاغوتها و ستمگران و فرعونهایی که در برابر دعوت به سوی اهلل
و دعوت به یکتاپرستی اعالم جنگ و دشمنی نمودهاند ..سپس ببینید که دین اهلل  چگونه به صورت مداوم و
پیوسته در گسترش و امتداد است و به کجا رسیده است؛ و چه بر سر آن طاغوتها و فرعونها آمده است که در
برابر دعوت به سوی اهلل و پرستش او به تنهایی ،به جنگ و دشمنی و کینه و عداوت پرداختند! در دنیا دچار لعن
و نفرین گشته و در آخرت نیز هیزمی از هیزمهای آتش جهنم خواهند بود ..و العیاذ باهلل!!..
با این وجود ،طاغوتها و فرعونهای امروزی عبرت نمیگیرند .رؤیای پادشاهی و حب تسلط و استعال بر روی
زمین ،بصیرت و چشم آنان را کور نموده است ..البته اگر بصیرتی داشته باشند!!
َان إِ َذا َأتَى الس ِ
اح َر»،
« َفک َ
َّ
«پس هر گاه (نوجوان) نزد ساحر میآمد»؛
نمیتوانست در برابر رغبت شدیدی که نسبت به سخنان آن راهب دانشمند در دلش ایجاد شده بود مقاومت نماید،
لذا از این فرصت استفاده میکرد و هرگاه نزد ساحر میآمد..
«مر بِالر ِ
اه ِ
ب َو َق َعدَ إِ َل ِيه»،
َ َّ َّ
«نزد راهب میرفت و کنارش مینشست»؛
تا از او در بارهی دین و ایمان بشنود؛ و این دین جدید را که از او آموخته بود ،بهتر بشناسد .زیرا تنها در این
اوقـاتی کـه نزد ساحر میرفت میتوانست به مالقات راهب هم برود و میترسید که در غیر این صورت رازش
برمال گردد!
مجرد مالقات با آن راهب دانشمند ،اتهامی به حساب میآمد که بر طبق قانون پادشاه ستمگر ،مجازات قتل و اعدام
بدنبال داشت .درست همانند طاغوتهای امروزی کـه طالب علم را تحت تعقیب قرار داده و در جلسات آنـان به
جاسوسی میپردازند تا بدانند که چه میگویند و چه مینویسند .و اساتید آنها را نیز که از فرمانبرداری طاغوت و
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پایبندی به قانون او سر باز زدهاند ،تحت تعقیب قرار میدهند و هر کسی را که با آنان همنشینی نماید مجرم
میشناسند!

ِ
َض َب ره»،
« َفإِ َذا َأتَى َّ
الساح َر َ َ
«هرگاه نزد ساحر میآمد ،ساحر او را میزد»...
به خاطر تأخیر نمودن و حاضر نشدن به موقع بر سر کالسهای سحر و جادو .و نیز از ترس اینکه مبادا به جاهای
دیگری رفته باشد .جاهایی که در شأن کسی نیست که پادشاه ،او را برای خدمت به خود و حضور در قصرش

برگزیده است ..و همچنین مناسب وظیفهای نیست که برای آن آماده میشود ..زیرا او برای اینکه در این مأموریت
و وظیفهاش موفق گردد باید به صورت ویژه و خاص و به عنوان ساحر آیندهی پادشاه تربیت شود!
وانگهی ،زدن آن نوجوان نشانهی افالس ساحر و ضعف و بطالن حجت او در دانش سحر و جادویی بود که به
نوجوان آموزش میداد ..زیرا در مسیر توجیه و قانع نمودن افراد ،تنها کسانی به ضرب و شتم پناه میبرند که حجت
و دلیلی قوی نداشته باشند و وسائل و توان قانع نمودن را دارا نباشد!
ك إِ ََل الر ِ
اه ِ
« َف َشکَا َذلِ َ
ب»،
َّ
«نزد راهب شکایت نمود (و این مشکل را با او در میان گذاشت)»؛
که نشان میدهد آن نوجوان به سبب ادب و بردباری و علم و مهربانی و دین و اخالقی که از راهب دانشمند
مشاهده نموده بود با او انس و الفت گرفته بود ..و اکنون میتوانست که مشکالتش را با وی مطرح کند ..و این از
اولین نشانههای راضی شدن نوجوان به دعوت راهب است.
ك َف رقل :حبسنِي الس ِ
يت الس ِ
ِ
يت َأه َل َ
اح رر»،
اح َر َف رقلَ :ح َب َسنِي َأ ِهِلَ ،وإِ َذا َخ ِش َ
َّ
َ ََ
« َف َق َال :إِ َذا خَ ش َ َّ
«راهب گفت :هرگاه از ساحر ترسیدی بگو :خانوادهام مرا نگه داشتند (و سبب تأخیرم شدند) ،و هرگاه از خانواده-
ات ترسیدی بگو :ساحر مرا نگه داشت»؛
یعنی ساحر را برای خانواده و خانواده را برای ساحر بهانه قرار بده تا از شر و اذیت و آزار هر دوی آنها رهایی
یابی و در عین حال بتوانی نزد من بنشینی تا دربارهی دین و ایمان بشنوی .و چارهای جز این نداری ..زیرا طلب
علم مورد نیاز ،فریضهای است که هیچ چیزی نباید مانع آن شود!
و این نصیحت ،دلیلی است بر اینکه چنانچه خانوادهای مانع حضور فرزندشان در مجالس کسب علم و استفاده از
محضر علما گردند (و نمونهی آنها در این روزگار بسیار است) او میتواند به صورت دوپهلو با آنان سخن گفته
و حقیقت را از آنان پنهان نماید.
بسیاری از والدین ،مانع فرزندشان نمیشوند که به هر سمت و سویی برود ..ولی اگر بدانند که به تدیّن و طلب
علم و همنشینی با اهل علم روی آورده است به شدت به مخالفت با او بر میخیزند و مانع وی میشوند ..تا مبادا
طاغوتهای ستمگر ،آنان را از زمرهی تروریستها و تندروها و یا کسانی که با تروریستها همنشینی و همکاری
میکنند به حساب آورند!!
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ِ
ك إِذ َأتَى ع ََل داب ٍة عظِ ٍ
« َف َبين َََم ره َو ک ََذلِ َ
َّاس»،
يمة َقد َح َب َست الن َ
َ َ َّ َ َ
«او به همین منوال در رفت و آمد بود که ناگهان با جانوری بزرگ روبرو شد که راه را بر مردم بسته بود»؛
یعنی طبق معمول نزد ساحر میرفت و سخنان او را میشنید و نزد راهب مؤمن نیز میرفت و سخنان وی را نیز
میشنید ..که یک روز ناگهان با چنین جانور بزرگی روبرو شد که راه را بر مردم بسته و مانع رفت و آمد آنان
میشد ،و این دلیلی است بر بزرگی و تنومندی این جانور!
این جانور که پیشتر مردم را آزار میداد ،اکنون سبب آشکار شدن حق و جدایی آن از باطل و همچنین سبب
هدایت بسیاری از مردم شد  ..و چه بسا عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد .و اگر آدمی از غیب اطالع داشت و
میدانست که عواقب امور چگونه خواهد بود به وضع کنونی و به آنچه رخ داده است راضی و خشنود میشد!
احر َأف َض رل َأ ِم ِ
ِ
فض رل؟»،
ب َأ َ
الراه ر
َّ
آلس ر
« َف َق َال :ال َيو َم َأع َل رم َّ
«نـوجـوان گـفت :امروز میدانم که ساحر بهتر است یا راهب؟»؛
این سخن نشان میدهد که او تا آن لحظه نسبت به حق و حقیقت در شک و تردید به سر میبرده است! و این به
خاطر تاثیر منابع آموزشی بوده که از جادوگر کافر دریافت میکرده است..
و همچنین این سخنان ،مـا را با فشار بسیاری که از سوی ساحر بر نوجوان وارد میشد آشنا میسازد!
و این ،منابع آموزشی هستند که (مناسب یا نامناسب) افکار و اخالق و رفتار انسان را شکل میدهند .پس اگر منابع
فراگیری علوم و عقاید و مفاهیم و ارزشها ،تابع فرهنگ طاغوت و برگرفته از آن باشند بدون شک ،تصورات و
رفتار و سلوک منحرفی برای انسان به بار میآورند ..و اگر تابع فرهنگ حق و برگرفته از آن باشند بـدون شک،
رفتـار و تـصورات و ارزشهـایـی واال و منـاسب بـرای او به ارمغـان میآورند ..و به همین دلیل است که اسالم
تأکید ویژهای بر اهمیت استفاده از منابع آموزشی سودمند و مناسب نموده و از مشغول شدن و رویآوردن به منابع
آموزشی باطل و بیمحتوا نهی نموده است!
تعجب میکنم از کسانی که اجازه نمیدهند هیچگونه آلودگی و ناپاکی از راه دهان به بدنشان وارد شود ،اما از
نفوذ کفر و فسق و گمراهی از طریق چشم و گوش خود جلوگیری نمیکنند در حالی که می دانند زیان اولی
مادی بوده و تنها محدود به جسم آنهاست ،امـا زیان دومی معنوی است و منجر بـه نابودی ایمان در قلب آنان
میشود .و بدون شک این ضرر و زیان بسیار خطرناکتر از ضرر و زیان جسمی است!
يك ِمن الس ِ
َان َأمر الر ِ
اه ِ
« َف َأ َ
اح ِر َفاقت ْرل َه ِذ ِه الدَّ ا َّب ِة»،
خذ َح َجر ًا َف َق َالَ :الَّ ر
ب َأ َح َّ
ب إِ َل َ َ َّ
له َّم إِن ک َ ر َّ
«سنگی برداشت و گفت :پروردگارا ،اگر کار راهب در نزد تو محبوبتر و مقبولتر از کار ساحر است این جانور را
(با این سنگ) بکش»؛
یعنی :اگر دین و راه و رسم راهب در نزد تو محبوبتر و پسندیدهتر از دین و راه و رسم جادوگر است این جانور
را بکش!

ِ
َّاس»،
اها َف َق َت َل َهاَ ،و َم ََض الن ر
َّاسَ ،ف َر َم َ
مِض الن ر
« َحتَّى َي َ
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«تا مردم عبور کنند .پس آن سنگ را به سوی جانور انداخت و آنرا کشت و مردم عبور کردند»؛
آن جانور را به اذن اهلل  کشت و مردم پس از این که آن نشانه و کرامت بزرگ را از آن نوجوان مشاهده نمودند،
هر کدام به دنبال کار و زندگی خود به راه افتادند..
نوجوان یقین پیدا نمود که دینِ راهب و راه و روشی که از آن پیروی میکند ،حق است و نزد اهلل  محبوبتر و
پسندیدهتر از دین ساحر و سحر و شعبده بازی اوست .پس چنان ایمان راسخ و محکمی در دل او جای گرفت که
هیچ سختی و مصیبتی نمیتوانست آنرا سست و متزلزل نماید!
« َف َأتَى الر ِ
اه َ َ
خُب ره»،
َّ
ب َفأ َ َ
«آنگاه نزد راهب آمد و به او خبر داد»؛
که چنین کرامتی برای او به قوع پیوسته است .و گفت که پس از دیدن این کرامت ،عزم خود را جزم نموده و
تصمیم قاطع گرفته است که به اهلل  ایمان بیاورد ،و دعوت به سوی اهلل  و کفر به طاغوت را علنی و آشکار
سازد!

« َق َال َله ِ
فض رل ِمنِّي؛ َقد َب َلغَ ِمن َأ ِ
مر َك َما َأ َرى»،
نت ال َيو َم َأ َ
بَ :أي ربن ََّي َأ َ
الراه ر
ر َّ
«راهب به او گفت :پسرم ،تو هم اکنون بهتر و برتر از من هستی؛ و به این سطح و مقام رسیدهای که میبینم»؛
سبحان اهلل! آن نوجوان تا همین دیروز شاگرد این راهب عالم بود و نزد او کسب علم و دانش میکرد ،و امروز
بهتر از او شده است!
براستی چه تغییری رخ داده و علت این تغییر و تحول چیست؟!
علت ،همان مقبول واقع شدن است کـه بندگان بر اساس آن به تفاضل و برتری میرسند .آن نوجوان به چنان

مقبولیتی در نزد اهلل  دست یافته بود که آن عالم راهب با آن همه علم و فضیلت به آن نرسیده بود .و او به خوبی
به این موضوع پی برده و از روی عدالت و انصاف و اخالص و تواضع ،گواهی داد و اعالم کرد که از این پس
آن نوجوان از او بهتر است!
براستی که امروزه چقدر نیازمند چنین عدل و انصافی هستیم! .اینکه استاد به شاگردش که از نبوغ و استعداد ویژهای
برخوردار است بگوید :تو امروز از من بهتری!..
این علمایی که حفظ برخی متون ،آنان را مغرور ساخته است و با غرور و تکبر و به دیدهی تحقیر به جوانانی
مینگرند که اهلل  این کرامت و بزرگی را به آنان بخشیده است که در میادین جهاد و در برابر دشمنان به نگهبانی
از امت اسالمی بپردازند ،تا چه حد از این اخالق و انصاف بهرهمندند! عالمی که از جهاد باز مانده است چه زیانی
خواهد نمود اگر به یک جوان که در راه اهلل  جهاد میکند بگوید :تو امروز از من بهتری؟!

« َوإِن َ
َّك َستربتََل»،

«و تو به زودی امتحان و آزمایش میشوی (و دچار سختیها و مشکالت خواهی شد»؛
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زیرا مسیری را در پیش گرفتهای که هر کس آنرا در پیش گیرد حتما دچار ابتال و امتحان و سختی میشود .تو
تصمیم گرفتهای که آشکارا به بیان حق بپردازی و به سوی اهلل  دعوت نمایی و آشکارا به طاغوت کفر بورزی.
و اهلل  نیز با نشانهها و کرامتهایی که به تو بخشیده است تو را یاری فرموده و مورد تأیید و توفیق خویش قرار
داده است .و این راهی است که هر کس آن را بپیماید حتما در راه اهلل  دچار ابتال خواهد گشت .پس برحذر
باش و خود را برای رویارویی با چنین اموری آماده کن!
انسان مؤمن ،بدون شک مورد امتحان و آزمایش قرار میگیرد ..آری ،متناسب با سطح دینداری و ایمان و اظهار
حق و جهادش امتحان میشود ..اهلل  میفرماید:
ِ
ب الن ر َ
رون] عنکبوت2 :
ْتکروا َأ ْن َي رقو رلوا َآمنَّا َو ره ْم ال ري ْف َتن َ
[ َأ َحس َ
َّاس أ ْن ري ْ َ
«آیا مردم پنداشتهاند همین که بگویند ایمان آوردهایم به حال خود رها شده و آزمایش نمیگردند».
و فرموده است:

اه ِد ِ
[و َلنَب رلو َّنکرم حتَّى َنع َلم الـْمج ِ
ين َو َنبْ رل َو َأ ْخ َب َارک ْرم] محمد31 :
الصابِ ِر َ
ين منْک ْرم َو َّ
َ
ْ َ ر َ
َ ْ َ ْ َ
«و ما بیگمان همهی شما را آزمایش میکنیم تا مجاهدان و صابران را (از دیگران ،جدا و) مشخص نماییم و اخبار
شما را بیازماییم (و برای مردم آشکار سازیم که اطاعت و فرمانبرداری نمودهاید یا عصیان و نافرمانی)».
و در حدیث صحیح آمده است که پیامبر  فرمود:

الر رج رل َع ََل َح َس ِ
« َأ َشدُّ الن ِ
َان ِِف ِدين ِ ِه رصلب ًا اشتَدَّ َبالؤر رهِ ،وإِن
ب ِدين ِ ِه؛ َفإِن ک َ
اء ،رث َّم اْلَم َث رل َفاْلَم َث رل ،ريبت َََل َّ
الء اْلَنبِ َي ر
َّاس َب ً
َان ِِف ِدين ِ ِه ِر َّق ٌة ابت ِ َرِل َع ََل َح َس ِ
ب ِدين ِ ِه.2»...
ک َ
«امتحان و آزمایش پیامبران الهی ،شدیدتر و سخت تر از آزمایش همهی مردم است ،پس از ایشان ،امتحان و
ابتالی کسانی سختتر است که بهتر و شایستهترند .انسان بر حسب (قوت و ضعف) دینداری و ایمانش امتحان و
آزمایش می گردد؛ پس اگر در دینداری ،محکم و استوار بود امتحان و ابتالی او شدید است و اگر در دینداریِ
او ضعف و سستی باشد به اندازهی دینداریش امتحان و آزمایش و دچار سختی میگردد».
و فرموده است:
ِ
ني ري َشدَّ رد َع َل ِ
يهم.3»...
الصاْل َ
«...إِ َّن َّ
«صالحان دچار سختی و مشکالت میگردند».
و در بخشی از یک حدیث متفق علیه که از ام المؤمنین عایشه  روایت شده است ،آمده است که ورقه بن
نوفل پس از نزول اولین آیات وحی ،به پیامبر  عرض نمود :کاش هنگامی که قومت تو را از (شهر) بیرون
میکنند زنده و جوان میبودم .رسول اهلل  فرمود :مگر آنان مرا بیرون میکنند؟! گفت :بله ،هر پیامبری که
 - 2اْلامع الصغري من حديث البشري النذير .جالل الدين سيوطي  .:باب :حرف اْللف.
 - 5مسند امام امحد بن حنبل  .:بخشی از حديث شَمره23252 :
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چنین پیامی را آورده است مورد دشمنی قرار گرفته است (و او را از شهر و سرزمین خود بیرون نمودهاند) ،و اگر
من تا آن زمان زنده بمانم به خوبی از تو پشتیبانی خواهم نمود..
بنابراین ،هرکسی که واقعا از راه و روش پیامبر  پیروی نماید ،حتما توسط قوم خود از خانـه و کاشانهاش
بیرون رانده شده و در معرض برخی از آن مشکالت و رنجها و مشقتهایی قرار خواهد گرفت که در راه دعوت
الی اهلل بر سر پیامبر  آمد ..و دعوتگری که با هیچ کدام از این درد و رنجها روبرو نمیشود (بویژه در این
روزگـار کـه طـاغوتهای جنایتکار و قوانین آنان بر همه جا مسلط و حکمفرما گشتهاند) باید دربارهی میزان
پیروی خود از دین اهلل  و منهج انبیا  تجدید نظر نماید!!
يت َفال تَدر َّل َع َ َِّل»،
« َفإِ ِن ابترلِ َ
«پس اگر آزمایش شدی (و مورد شکنجه قرار گرفتی) مرا معرفی نکن».
یعنی :اگر دعوت خود را آشکار نموده و با آن شناخته شوی ،از سوی پادشاه طغیانگر و سربازانش مورد اذیت و
آزار قرار خواهی گرفت و از تو دربارهی منبع و سرچشمهی این دعوت جدید و کسی که این سخنان را به تو یاد
داده است خواهند پرسید .در این صورت سعی کن که مرا معرفی نکنی زیرا اگر مرا بشناسند و مکانم را بیابند مرا
تنها به این جرم که اهلل  را پروردگار خود میدانم خواهند کشت!
این ظلم و ستمها همیشه تکرار میشود .امروزه چه بسیارند دعوتگران و علمایی که به شاگردان و مراجعین خود
میگویند :اگر گرفتار اسارت در زندانهای این ستمگران شدید ما را معرفی نکنید!..
َان الغرالم ي ُِبئر اْلَکمه واْلَبرص ويدَ ِاوي النَّاس ِمن سائِ ِر اْلَدو ِ
اء»،
« َوک َ
َ
َ
َ
ََ َ َ َ َر
ر ر
«و آن نوجوان ،کور مادرزاد و شخص مبتال به بیماری برص (پیسی) و دیگر بیماران را شفا میداد و معالجه
مینمود».
و اینها از جمله کراماتی بود که اهلل  به آن نوجوان بخشیده بود .او مردم را از انواع مرض و بیماری نجات میداد
و معالجه مینمود .و همهی این امور به اذن اهلل  صورت میگرفت؛ زیرا شفا دهنده تنها اهلل  است و جز او
هیچ شفا دهندهای نیست ،و آن نوجوان فقط دعا میکرد و کار دیگری از او ساخته نبود.
این کرامتهایی که اهلل  به این نوجوان بخشیده بود ،او و دعوتش را در میان مردم مشهور ساخت و تمامی
بیمارانی که دربارهی او شنیده بودند از هر طرف به سوی او میآمدند!
« َفس ِمع جلِيس لِلملِ ِ
َان َقد َع ِم َي»،
كک َ
َ َ َ ٌ َ
«یکی از یاران پادشاه که نابینا شده بود (این خبر را) شنید»؛
یعنی یکی از وزرای ویژهی پادشاه و از همنشینان و مشاورانش که نابینا شده بـود دربارهی این نوجوان و شفا
دادنها و نشانهها و امور عجیبی که از او سر میزد شنید .اموری که از دست پادشاه طغیانگر و جادوگر فریبکارش
بر نمیآمد!

« َف َأتَاه ِِبدَ ايا ک ِ ٍ
اهنَا َل َ
نت َش َفيتَنِي»،
مج رع ،إِن َأ َ
ك َأ َ
َثريةَ ،ف َق َالَ :ما َه ر
ر َ َ
َ
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«با هدایای بسیاری نزد او آمد و گفت :اگر مرا شفا دهی تمامی این هدایای گرانبها را به تو میبخشم»؛
او گمان کرده بود که شفا دهنده ،آن نوجوان است و به همین دلیل آن هدایای با ارزش را آورده بود تا اگر
شفایش دهد همهی آنها را در برابر این کار به او بدهد !..اما نوجوان مؤمن ،این تصور شرکآمیز و نادرست او را
تصحیح نمود و..

شفي َأحد ًا ،إِنََّم ي ِ
« َف َق َال :إِِّن ال َأ ِ
شفي اَّللر»،
ِّ
َ
َ َ
«گفت :من هیچ کسی را شفا نمیدهم ،بلکه تنها اهلل شفا میدهد»؛ توانایی شفا دادن را از خود نفی کرد و بیان
نمود که شفا دهنده از هر درد و مرض و بیماری ،تنها اهلل  است و در نتیجه هر کس که به دنبال شفا است باید

آنرا تنها از اهلل  بخواهد .و این سخن هیچ منافاتی با استفاده از اسباب ندارد ..اهلل  میفرماید:
ري َفال راد لِ َف ْضلِ ِه ي ِصيب بِ ِه من ي َشاء ِمن ِعب ِ
ك اَّللر بِ رُض َفـال ک ِ
َـاشفَ لَـ ره إِ َّال ره َو َوإِ ْن ري ِر ْد َك بِخَ ْ ٍ
[ َوإِ ْن َي ْم َس ْس َ
اد ِه َو ره َو
ر َ ْ َ ر ْ َ
َ َّ
ر
ٍّ
ا ْل َغ رفور ِ
يم] یونس137 :
الرح ر
ر َّ
«و اگر اهلل زیانی به تو برساند هیچ کسی جز او نمیتواند آنرا برطرف نماید و اگر بخواهد خیری به تو برساند هیچ
کس نمیتواند فضل و رحمت او را برگرداند .فضل و رحمت خود را شامل هر یک از بندگانش که بخواهد
مینماید .و او بخشنده و بسیار مهربان است».
و از قول ابراهیم  میفرماید:
ت َف ره َو َي ْش ِف ِ
شعرا83 :
ني]
[ َوإِ َذا َم ِر ْض ر
«و هرگاه بیمار شوم اوست که مرا شفا میدهد».
چه بسیارند بیمارانی که بر اسباب تکیه نموده و شفا دهندهی حقیقی را فراموش نمودند ،و نه دارو به آنان سودی
رساند و نه آن اسبابی که به کار بردند .و چه بسا بیمارانی که با اخالص تمام ،از اهلل  شفا طلبیدند و بدون اینکه
دارویی مصرف کنند ،از جانب اهلل  شفا یافتند!
وت اَّللَ َف َش َف َ
اك»،
نت بِاَّللِ َد َع ر
نت َآم َ
« َفإِن َأ َ

«(نوجوان گفت ):اگر به اهلل ایمان بیاوری دعا میکنم (که اهلل شفایت دهد) و او تو را شفا میدهد»؛
و این نشانهی وَرَع و تقوای آن نوجوان مؤمن است؛ زیرا او کرامتها و نعمتهایی را که اهلل  به او بخشیده بود
برای خود و در جهت منافع شخصی خود و یا برای جلب هدایا و بخششهای مردم و تسلط و استعال بر آنان بهکار
نبرد .نه ،هرگز چنین نبود .او تنها میخواست که مردم به وحدانیت و یگانگی اهلل  ایمان بیاورند و به عبادت و
توحید و اطاعت از او روی آورند .خواسته و هدفی غیر از این نداشت و این کار او تماما به سود و مصلحت آن
مردم بود .اگر به اهلل  ایمان میآوردند شفای آنها را از اهلل  میطلبید!
و امروزه نیز دعوتگرانی که اهلل  مقبولیتی به آنان بخشیده است بسیار نیازمند چنین اخالص و از خود گذشتگی-
هایی هستند!
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بار دیگر میبینیم که آن نوجوان مؤمن بر این امر تأکید میکند که وظیفهی او تنها طلب خالصانه از اهلل  است
و بیش از این نقشی ندارد ،و شفا دهنده تنها اهلل  است ،تا بدین شیوه مانع وابستگی مردم به خودش گردد ،و
اعتقاد و باور آنان را در بارهی کسی که باید به او دل ببندند و او را به فریاد بخوانند تصحیح نماید!
همانطور که اهلل  میفرماید:
[وإِ َذا س َأ َل َ ِ ِ
ان َف ْل َي ْست ِ
يب َد ْع َو َة الدَّ ا ِع إِ َذا َد َع ِ
ون]
َجي ربوا َِل َو ْل ري ْؤ ِمنروا ِِب َل َع َّل ره ْم َي ْر رشدر َ
يب رأ ِج ر
ك ع َبادي َعنِّي َفإِ ِِّّن َق ِر ٌ
َ َ
بقره186 :
«و هرگاه بندگانم از تو دربارهی من پرسیدند من نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا فرا میخواند اجابت
میکنم .پس آنها (نیز) دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند».
و می فرماید:

اء ْاْلَ ْر ِ
ض َأإِ َل ٌه َم َع اَّللِ َقلِي ً
يب الـ رْم ْض َط َّر إِ َذا َد َعا ره َو َيک ِْش ر
ون]
ال َما ت ََذک رَّر َ
[ َأ َّم ْن رُيِ ر
وء َو َ ْ
ف ُّ
ُي َع رلک ْرم خر َل َف َ
الس َ
نمل62 :
«(آیا آن معبودان باطل بهترند) یا کسی که به فریاد (شخص) درمانده میرسد هنگامی که او را به کمک میطلبد
و سختی و ناراحتی را (از او) بر میدارد و شما (انسان ها) را جانشین (یکدیگر در) زمین میسازد .آیا با اهلل معبود
دیگری هست( .براستی که) شما بسیار کم اندرز می گیرید».

« َف َآم َن بِاَّللَِ ،ف َش َفا ره اَّللر»،

«(آن وزیر نابینا) به اهلل ایمان آورد ،و اهلل او را شفا داد»؛
بالفاصله پس از شنیدن آن سخنان ایمان آورد .و به محض اینکه دعای آن نوجوان تمام شد ،اهلل  آن مرد نابینا
را شفا داد و بینایی را به او بازگرداند!
برای این مرد نابینا یکی از آیات و نشانههای اهلل  به وقوع پیوست که او را با حق و حقیقت آشنا نمود و مسیر
زندگیاش را به کلی دگرگون ساخت و قلبش را سرشار از ایمان و یقین نمود .او تا همین دیروز ،همنشین و یاور
و مشاور و وزیر دست راست پادشاه طغیانگر بود ،و امروز کامال دگرگون شده و اولین کسی است که به سوی
کاخ آن پادشاه ستمگر میرود تا رو در روی او و درباریان گمراهش ،آشکارا به بیان حق بپردازد!..
« َف َأ َتى ا َْللِ َ
َان َُيلِ رس»،
ك َف َج َل َس إِ َل ِيه ک َََم ک َ
«نزد پادشاه آمد و همچون گذشته در کنار او نشست»؛
با این تفاوت که اکنون بینایی خود را باز یافته و چشم بصیرتش نیز باز شده بود!
كَ :من َر َّد َع َل َ
« َف َق َال َل ره اْلَلِ ر
َص َك؟!»،
يك َب َ َ
«پادشاه به او گفت :چه کسی بینایی را به تو بازگرداند؟!»؛
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و انتظار داشت که او در جواب بگوید :تو ..یا ساحر تو ..اصال انتظار نداشت که یکی از درباریان یا یکی از مردمان
سرزمینش به او بگوید که خدای دیگری غیر از تو وجود دارد و سود و زیان نیز در دست اوست! درست همچون
طاغوت های امروزی ..همگی دوست دارند که از آنها تعریف و تمجید شده و با اوصاف و القاب و عناوینی مدح
و ستایش شوند که هیچ تناسبی با آنها ندارد .و کسانی را دوست دارند که اینگونه آنان را مدح و ستایش نمایند.
و با اینکه میدانند که چنین کسانی به آنان دروغ میگویند و تملق و چاپلوسی میکنند ولی باز هم آنان را بیشتر
از کسانی دوست دارند که صادقانه و بر اساس واقعیتها به نقد و نصیحت و راهنمایی آنان میپردازند .و این
چاپلوس ها را بیشتر از کسانی که آنان را نصیحت نموده و امر به معروف و نهی از منکر میکنند به خود نزدیک
میکنند!..

« َق َالَ :ر ِِّب»،
«گفت :پروردگارم (بینایی را به من باز گرداند)»؛
این سخن همچون صاعقهای بر قلب آن طاغوت فرود آمد .زیرا وزیرش در پاسخ نگفته بود« :شما» ..یا «عالیجناب»..

و یا «سرورم»!...

« َق َالَ :ولَ َ
ك َر ٌّب غَ ِريي؟!»،
«گفت :مگر تو به جز من خدایی داری؟!»؛
که به تو سود و منفعت برساند یا ضرر و زیان را از تو دور نماید و در تمامی امور ریز و درشت زندگیات به او

پناه ببری؟!
من پروردگار واالی شما هستم ..و به جز خودم هیچ معبودی برای شما سراغ ندارم که از او اطاعت کنید و به او
پناه ببرید ..و این سخن تو ،سرپیچی و نـافرمانی و قـانونشکنی و خروج از اطاعت است ..و این نافرمانی و تمرد،
اصال قابل تحمل و گذشت نیست و هرگز اجازه نمیدهیم که چنین چیزی اتفاق بیفتد!!

« َق َالَ :ر ِِّب َو َر ُّب َ
ك اَّللر»،

«گفت :خدای من و خدای تو اهلل است»؛
این سخن را با اعتقادی راسخ و در کمال شجاعت و استواری و قوت قلب بیان نمود ،در حالی که تنها چند لحظه
از ایمانآوردنش گذشته بود... .آری ،خدای من و خدای تو اهلل است ،و تو تنها یک بندهی مخلوق و ضعیف
هستی ،و مالک هیچ سود و زیانی نیستی .و هر یک از ساحران و اطرافیانت که چیزی غیر از این را به تو القا
میکنند ،با تو صادق و رو راست نبوده و به تو دروغ میگویند .پس نگذار که جاه و مقام و منزلتت تو را از دیدن
حق و شناخت حقیقت مطلق باز دارد .و بدان که خدای من و خدای تو و خدای تمامی مخلوقات ،اهلل  است ،و
عالم هستی جز او خدایی ندارد!
پرودگاری که تنها او شایستهی پرستش است ،اهلل  است که آفریننده است و تمامی امور در دست اوست ..و تو
هرگز شایستهی پرستش و فرمانبرداری نیستی!
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سخن حقی که همچون صاعقهای بر سر آن طغیانگر ستمگر فرود آمد و تمامی وجود و عظمت او را به لرزه
انداخت .این سخن را ساده میپنداریم ،اما اگر صحنهها و رخدادها و پیامدهای آن را تصور نماییم و با تمام وجود
آن را احساس کنیم به دشواری آن اوضاع و احـوال پی میبـریم ،و عظمت این مرد مؤمن بر مـا آشکـار میگردد
که دل و جان و سراسر وجودش ماالمال از ایمان گشته بود در حالی که تنها چند لحظه از ایمان آوردنش می-
گذشت!
آشکارا در مقابل آن پادشاه طغیانگر و سرکش به اظهار حق پرداخت ،در حالی که میدانست که این سخنان،
پیامدهای بسیار سنگینی برای او بدنبال خواهد داشت!

« َف َأ َخ َذ ره»،

«او را گرفت (و زندانی نمود)»؛
در جایی دور از قصر پادشاهی ،که به دربـاریـان و مراسم شاهانـه اختصاص داشت .جایی در زیر زمین که در آن،
سیاه چالههایی برای شکنجهی مخالفان ساخته بودند تا انواع شکنجههای طاقتفرسا را به آنان بچشانند!
« َف َلم َيزَل ري ِّ
عذ رب ره»،

«همچنان او را شکنجه میداد»؛
و بر شدت شکنجه میافزود تا (اعتراف نموده و) منبع اصلی این سخنان ایمانی را به او معرفی نماید و به او بگوید
که چه کسی چنین سخنانی به او گفته و یا وی را به سوی این سخنان رهنمون گشته است .در میان زیردستان آن
طغیانگر کسی نبود که چنین سخنانی بر زبان آورد ،و این مرد نیز از درباریان او بود و امکان نداشت که او و یا
دیگر درباریان ،چنین سخنانی بگویند .بعالوه به ظن و گمان آن طغیانگر ،این گونه سخنان دهها سال پیش ریشهکن
شده و از میان رفته بود..
پس چگونه ممکن است مرد نابینایی که همین چند لحظه پیش بینایی خود را باز یافته است چنین سخنانی بگوید!
البد شخص خطرناک و مخفیشدهای هست که از قتل و نابودی در امان مانده و اینگونه سخنان را در میان مردم
رواج میدهد و سربازان و اطالعاتیها و جاسوسهای طاغوت او را نمی شناسند .لذا باید (این وزیر) قبل از بزرگ
شدن خطر و پیش از اینکه به تاج و تخت و حکومت این پادشاه طغیانگر زیانی برسد علیه آن شخص اعتراف
نماید .پس همچنان او را شکنجه میدادند..
« َحتَّى َد َّل َع ََل الغرال ِم»،

«تا اینکه آن نوجوان را معرفی نمود»؛
نوجوانی که نسبت به او منشأ و سرچشمهی آن سخنان بود!
پادشاه به سرعت سربازان و جاسوسها و مأموران اطالعاتی خود را فرستاد تا در بارهی آن نوجوان و مکان اقامت
او اطالعاتی بدست آورند و قبل از اینکه مردم را بر علیه پادشاه بشوراند دستگیرش نموده و به حضور پادشاه
بیاورند!
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« َف ِ
يء بِالغرال ِم»،
ج َ
«آن نوجوان را (به حضور پادشاه) آوردند»؛
نوجوان خطرناکی! که پایههای طغیان و ظلم و ستم پادشاه طغیانگر را به لرزه درآورده و زندگی و حکومت او را
آشفته ساخته بود!!
« َف َق َال َل ره اْلَلِ ر
ك َأي ربن ََّي!»،
«پادشاه به او گفت :ای پسرم!»؛
با او از در مهربانی و تشویق وارد شد بلکه وادار به سخن گفتن شود یا در رودربایستی قرار گرفته و به خواستههایش
تن در دهد .به همین دلیل او را با عبارت «ای پسرم» مورد خطاب قرار داده و او را به خود نسبت داد؛ گویی یکی
از پسران خود اوست ..و این ،اوج نیرنگ و فریب است ..دقیقا همان کاری که طاغوتهای امروزی با کسانی
انجام میدهند که به دامشان انداخته و امیدوارند که آنان را به جبههی خود در آورده و وادارشان نمایند که علیه
دشمنان طاغوت به جاسوسی بپردازند!..
حر َك َما ت ِ
« َقد َب َلغَ ِمن ِس ِ
کم َه َواْلَ َبر َصَ ،وتَف َع رل َوتَف َع رل»،
رُبئر اْلَ َ
«(به نوجوان گفت ):جادوی تو به آنجا رسیده است که کور مادرزاد و شخص مبتال به پیسی را معالجه میکنی ،و
کارهای دیگری نیز انجام میدهی»؛
یعنی :شفا دادن کور مادرزاد و شخص مبتال به پیسی و دیگر کارهایی که انجام میدهی از بزرگواری ما بوده است
که به تو سحر و جادو آموختهایم .و مدتهای مدیدی است که لطف و بزرگواری بسیاری به تو نمودهایم ..بنابراین
الزم است که به جای خدمت به دیگران ،این لطف و بزرگواری مـا را جبران کنی !..ولی چگونه ممکن است کـه
ترغیب و ترهیب طاغوتهای ستمگر ،چنین شخصی را از موضعگیریهای ایمانیاش باز دارد!
« َف َق َال»،

«گفت»..؛
آن نوجوان مؤمن که سرتاسر وجودش از ایمان و یقین لبریز شده بود ،با اطمینان و استواری و یقین و افتخار و
قوّت قلب کامل و بدون توجه به هرگونه ترغیب و ترهیب ،به پادشاه طغیانگر گفت!
شفي َأحد ًا؛ إِنََّم ي ِ
«إِِّن ال َأ ِ
شفي اَّللر»،
ِّ
َ
َ َ
«من هیچ کسی را شفا نمیدهم ،بلکه تنها اهلل شفا میدهد»؛
آن نوجوان مؤمن بار دیگر تصورات نادرست آن پادشاه طغیانگر را تصحیح نمود و گفت :من هیچ کسی را شفا
نمیدهم ،و این اموری که انجام میدهم از خودم نیست ،و همچنین نتیجهی آن مهارتهایی نیست که از جادوگر
فریبکار تو یاد گرفتهام .و براستی که شفادهنده فقط اهلل  است ..او هر یک از بندگانش را که بخواهد شفا
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میدهد ..هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند قضا و حکم او را رد نماید ..و تنها بـه فضل اهلل  است کـه این امور را
انجام میدهم ..و فضل آن نـه بـه تـو بـر میگردد و نه به هیچ کس دیگری غیر از اهلل ! 
آن طغیانگر به محض اینکه این سخنان سرشار از ایمان و عزت و استعال بر باطل را از آن نوجوان شنید یقین پیدا
نمود که در برخورد با او ،شیوهی ترغیب و تشویق هیچ سودی ندارد و او نوجوانی است تندرو که بحث و گفتگو
با او هیچ فایدهای نخواهد داشت ..لذا باید با شیوهی دیگری با او برخورد نمود که بر مبنای خشونت و شکنجه و
اذیت و آزار باشد..

« َف َأ َخ َذ ره»،

«او را گرفت»..
و در جایی دور از قصر شاهانه که در آنجا به پیشواز و بدرقهی مهمانان و هیأتهای مهم میپرداخت زندانی نمود.
جایی که سلولهای بازجویی و شکنجهی ویژهی اعترافگیری در آنجا بود!
و دقیقا همان شبهه و اتهامی که در بارهی آن نابینایِ تازه مسلمان شده مطرح کرده بودند در مورد این نوجوان نیز
مطرح کردند .هنوز این سؤال مطرح بود که این نوجوان کم سن و سال که در قصر پادشاه و زیر نظر جادوگر او
تربیت شده است چنین سخنانی را از کجا آموخته است؟! بنابراین ،سرچشمهی حقیقی این سخنان همچنان بر
پادشاه و سربازان او پوشیده مانده بود .و یقین داشتند که آن نوجوان چیزهایی دربارهی او میداند!
عذبه حتَّى د َّل ع ََل الر ِ
اه ِ
ب»،
« َف َلم َيزَل ري ِّ ر ر َ َ َ َّ
«همچنان او را شکنجه میداد تا اینکه آن راهب را معرفی نمود»..
راهبی که منبع و سرچشمهی آن سخنان ایمانی بود..
پادشاه به سرعت سربازان و جاسوسان خود را فرستاد تا آن راهب دانشمند را نزد او بیاورند!..
جيء بِالر ِ
اه ِ
ب»،
« َف ِ َ َّ
«راهب را (به حضور پادشاه) آوردند»؛
او را سراپا در غل و زنجیر به حضور پادشاه طغیانگر آوردند!..
يل َل ره :اِ ِ
« َف ِق َ
رجع َعن ِدين ِ َ
ك»؛
«به او گفتند :از دین خود برگرد»؛
و برخالف آن نوجوان و یا آن مردی که تازه ایمان آورده بود ،او را شکنجه نکردند تا بر علیه شخص دیگری
اعتراف نماید؛ چون برای آن طغیانگر و سربازانش کامال آشکار شده بود که این راهب ،دین انبیاء و فرستادگان
الهی و کتابهایی که بر آنها نازل شده است را می شناسد ،و از بازماندههای آن کشتارهای دسته جمعی است
که پادشاه بر علیه مؤمنان برپا نموده بود .بنابراین یقین داشتند که او همان منبع اصلی آموزه ها و سخنانی است که
پادشاه از نوجوان شنیده بود!..

17

نوجوان و پادشاه

www.ghotb.net

لذا تنها یک درخواست از او داشتند و آن اینکه از دین خود برگردد و به دین طاغوت و مواالت با او و اطاعت از
او در آید .و گرنه کشته خواهد شد .زیرا کسی که منکر الوهیت و ربوبیت پادشاه طغیانگر میشد حق زندهماندن
نداشت!
ولی عالِمی که دهها سال به جرم دینداری تحت تعقیب بود و هیچ گناهی جز این نداشت که اهلل  را پروردگار
خود میدانست و قلب و جوارح او سرشار از ایمان بود ،چگونه امکان داشت که از دین خود برگردد و به خواسته-
های آنان تن در دهد!

« َف َأ َبى»،

«او نپذیرفت (که از دین خود برگردد)»؛
همچون یک مؤمن واقعی که به ایمان خود افتخار میکند ،بر ایمان خود اصرار ورزید و حاضر نشد که به اهلل 
کفر بورزد و به دین پادشاه در آید و از او اطاعت کند و به مواالت او بپردازد .بنابراین ،واکنش آن طغیانگر اینگونه
بود که..

« َفدَ َعا بِاْلِئ َْش ِ
ار»،
«دستور داد ارّه بیاورند»؛
ارّهای که تنهی درختان را با آن قطعه قطعه میکنند ..امـا این بـار آن را بـرای پـاره پـاره کـردن جسم آن شیرمرد

مؤمن میخواستند!
ئشار ع ََل م ْف ِر ِق ر ِ
ِ
أس ِه َف َش َّق ره َحتَّى َو َق َع ِش َّقا ره»،
َ
« َف َو َض َع اْل َ َ َ َ
«ارّه را بر فرق سرش نهادند و او را دو نیمه کردند و نیمههای بدنش از دو طرف بر زمین افتاد»!!
در قانون طاغوتهای ستمگر ،این سزای کسی است که به اهلل  ایمان آورده و به طاغوت کفر میورزد!
تمامی طاغوتها گرچه پیوسته با یکدیگر اختالفهایی داشته و دارند اما در مورد سزای کسانی که به الوهیت و
ربوبیت آنان کفر ورزیده و حق آنان در به بندگی کشیدن مردمان و به سلطه در آوردن سرزمینهایشان را نمی-
پذیرند و تنها به اهلل  ایمان میآورند ،متفق و همصدا هستند!
کسی که به طاغوت کفر ورزیده و به اهلل  ایمان میآورد ،امنیت و آرامش و زندگی و موجودیت را از او سلب
میکنند ..همچنان که اهلل  میفرماید:
ِ ِ
[..وال يزَ ا رل َ ِ
ت َو ره َو کَافِ ٌر َف رأو َلئِ َ
ك
اعوا َو َم ْن َي ْرت َِد ْد ِمنْک ْرم َع ْن دِين ِ ِه َف َي رم ْ
ون ري َقات رلو َنک ْرم َحتَّى َي رر ُّدوک ْرم َع ْن دينک ْرم إِ ِن ْاستَ َط ر
َ َ
اب الن ِ
ت َأ ْع ََم رَل ْم ِِف الدُّ ْن َيا َو ْاْل ِخ َر ِة َو رأو َلئِ َ
ون] بقره :بخشی از آیهی 217
َحبِ َط ْ
َّار ره ْم فِ َيها َخالِدر َ
ك َأ ْص َح ر
«و (مشرکان) پیوسته با شما میجنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند .و هر یک از شما (اگر) از دین
خود برگشته و در حال کفر بمیرد ،چنین کسانی اعمالشان در دنیا و آخرت از میان رفته و اهل آتش (جهنم) اند
و برای همیشه در آن خواهند ماند».
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و میفرماید:

ِ
[ َق َال الـْم َ ر ِ
ين َآمنروا َم َع َ
ُْبوا ِم ْن َق ْو ِم ِه َلنرخْ ِر َجن َ
ك ِم ْن َق ْر َيتِنَا َأ ْو َلتَ رعو رد َّن ِِف ِم َّلتِنَا َق َال َأ َو َل ْو
ب َوا َّلذ َ
َّك َيا رش َع ْي ر
َل ا َّلذ َ
َ
ين ْاس َتک َ ر
رکنَّا ک ِ ِ
ني] اعراف88 :
َاره َ
«بزرگان و رؤسای قوم شعیب که تکبر ورزیده (و حاضر نمیشدند به اهلل ایمان بیاورند و از رسول او یعنی شعیب
پیروی نمایند) به شعیب گفتند :ای شعیب ،حتما تو و کسانی را که به تو ایمان آوردهاند از شهر و سرزمین خود
بیرون میکنیم مگر این کــه به دین و آیین مـا بـرگردید( .شعیب) گفت :آیــا (مـا به دیـن و آیین شما بر می-
گردیم) در حالیکه از آن بیزاریم (و یقین داریم که باطل است؟ چنین چیزی هرگز امکان ندارد)».
و میفرماید:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ني]
ين َک َف رروا ل رر رسل ِه ْم َلنرخْ ِر َجنَّک ْرم م ْن َأ ْرضنَا َأ ْو َلتَ رعو رد َّن ِِف م َّلتنَا َف َأ ْو َحى إِ َل ْي ِه ْم َر ُّ رِب ْم َلن ْرهلک ََّن ال َّظاْل َ
[ َو َق َال ا َّلذ َ
ابراهیم13 :
«و کافران به پیامبران خود گفتند :یا به دین و آیین ما بر میگردید یا حتما شما را از سرزمین خود بیرون میکنیم.
پس پروردگارشان به ایشان وحی نمود که حتما ستمکاران را نابود میکنیم».
تمامی کفار ،بدون استثنا به تمامی انبیاء  و به تمامی کسانی که ایمان آورده و از انبیاء  تبعیت نمودهاند
چنین گفتهاند:

[ َلنرخْ ِر َجنَّک ْرم ِم ْن َأ ْر ِضنَا َأ ْو َلتَ رعو رد َّن ِِف ِم َّلتِنَا] ابراهیم :بخشی از آیه 13
«یا به دین و آیین ما بر میگردید یا حتما شما را از سرزمین خود بیرون میکنیم».
و امروزه نیز میبینیم که این طاغوتهای ستمگر چه بالهایی بر سر جوانان اهل توحید میآورند کـه به طاغوت
کفر ورزیده و تنها به اهلل بی همتا ایمان آوردهاند .میبینیم که این جوانان یا از دست آنان فراری شده و خود را

پنهان نمودهاند و یا در زندان و زیر شکنجه به سر میبرند و یا به شهادت رسیدهاند .قصهی آن نوجوان مؤمن و
دیگر جوانان مؤمن شبیه به او که خود را در کوهها و غارهای افغانستان از چشم طاغوتهای ستمگر و سربازانشان
مخفی نمودهاند ،بر ما پوشیده نیست ..براستی که این ،راه و رسم تمامی طـاغوتهای ستمگر است کـه همیشه و

در همه جـا تکرار میشود ..و ال حول و ال قوة إال باَّلل!
يس اْلَلِ ِ
« رث َّم ِجي َء بِ َجلِ ِ
ك»،
«سپس همنشین پادشاه را (به حضور او) آوردند»؛

او را از زندان به نزد پادشاه آوردند .اکنون که گروه و تشکیالت آن مؤمنان کامال شناسایی شده و همهی افراد نیز
شناسایی و دستگیر شده بودند و راهبی که مؤسس و بنیانگذار آن گروه بود از میان رفته بود ،دیگر توجیه و بهانهای
برای زندانی نمودن وزیر باقی نمانده بود .زیرا او بدین جهت زندانی شده بود که از طریق بازجویی و اعتراف
گیری از او ،اطالعاتی در مورد منبع و سرچشمهی آن سخنان و آموزهها بدست آوردند .اما اکنون که همه چیز
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روشن شده و به اتمام رسیده بود دیگر نیازی به باقی ماندن او در زندان نبود .و البد باید در معرض امتحان و
آزمایش قرار میگرفت تا (یکی از این دو گزینه را) برگزیند :یا از دین خود برگشته و به دین پادشاه و اطاعت از
او در آید .و یا همچون دانشمند راهب کشته شود!
يل َل ره :اِ ِ
« َف ِق َ
رج ْع َعن ِدين ِ َ
ك»،
«به او گفتند :از دین خود برگرد»؛
از او خواستند که از عبادت اهلل  دست کشیده و به عبادت پادشاه طغیانگر پرداخته و از او اطاعت نماید!..

« َف َأ َبى»،

«او نپذیرفت»؛
به ایمانش افتخار مینمود و آخرتش را بر دنیایش و بر خوشگذرانی در قصر پادشاه ترجیح میداد .و این درحالی
بود که تنها چند روز از ایمان آوردن وی و استقرار ایمان در قلبش گذشته بود!..
ئشار ع ََل م ْف ِر ِق ر ِ
ِ
« َفدَ َعا بِاْلِئ َْش ِ
أس ِه َف َش َّق ره َحتَّى َو َق َع ِش َّقا ره»،
َ
ارَ ،ف َو َض َع اْل َ َ َ َ
«(پادشاه) دستور داد کـه ارّه بیاورند ،ارّه را بـر فرق سرش نهادند و او را دو نیمه کــردند و نیمههای بدنش از دو
طرف بر زمین افتاد»..
دقیقا به همان شیوه ای که راهب را کشته بودند او را نیز کشتند .او را به منظور انتقامجویی و شکنجهی هرچه بیشتر
به این شیوه کشتند و همچنین برای اینکه پند و عبرتی گردد برای تمامی کسانی که پس از او به فکر ایمان آوردن
به اهلل  میافتند.

يء بِالغرال ِم»،
« رث َّم ِج َ
«سپس آن نوجوان را آوردند»؛
او را از زندان آوردند ..او آخرین نفر از افراد آن گروه مؤمن بود .اگر پادشاه او را میکشت و از میان میبرد ،از

دست دیگر مؤمنان آن سرزمین نیز آسوده میشد!
يل َل ره :اِ ِ
« َف ِق َ
رج ْع َعن ِدين ِ َ
ك»،
«به او گفتند :از دین خود برگرد»؛
به اهلل  کفر بورز و از عبادتش دست بردار و به دین پادشاه و اطاعت از او درآی .دقیقا همان گزینه و همان
خواسته که قبال پیش روی راهب و همنشین پادشاه گذاشته بودند .زیرا طاغوت ،خواسته و مقصدی غیر از این
ندارد.
طاغوت مذاکره میکند و مذاکره و گفتگو را قبول دارد .ولیکن نمیگذارد که این مذاکره و گفتگو از این دو
محور و دو گزینه خارج گردد :یا کفر به اهلل  و ایمان به طاغوت و پرستش او ..و یا کشته شدن و نیست و نابود
شدن ..و گزینهی سومی وجود ندارد!
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درست همچون طاغوتهای امروزی که بارها از آنان شنیدهایم که در کمال صراحت و وقاحت اعالم نمودهاند:
یا با ما هستید و به دین و برنامهی ما در میآیید و یا مخالف ما هستید که در این صورت با شما جنگیده و نیست و
نابودتان میکنیم{ .آنها میگویند }:این تروریستها که بر علیه طاغوت قیام نمودهاند تنها با زبان اسلحه و گلوله
با آنان مذاکره و گفتگو میکنیم .و اگر آنها خواهان مذاکره و گفتگو هستند ،خواسته و شرط ما این است که از
دین خود برگشته و به دین طاغوت و اطاعت از او و مواالت و دوستی با او در آیند .در این صورت به آنان اجازهی
زندگی و ادامهی حیات میدهیم ..و اگر این شرط را نپذیرند ،آنان را آواره نموده و به قتل رسانده و نیست و نابود
میکنیم!
« َف َأ َبى»،

«او نپذیرفت (که از دین خود برگردد)»..
نپذیرفت که به خواستههای پادشاه تن در دهد و به عبادت و بندگی او در آید .و با تمام وجود گزینهی توحید و
عبادت اهلل  را برگزید.
آن طغیانگر انتظار داشت که آن نوجوان پس از مشاهدهی اعدام آن دو مرد صالح یعنی راهب و همنشین پادشاه
آن هم به آن شیوهی ددمنشانه و وحشتناک ،خود را باخته و از دعوتش منصرف گردد! اما خوشبینی و ظن و گمان
او نقش بر آب شد و فهمید که او محکمتر و استوارتر گشته و سختی و مشکالت را بیش از پیش تحمل مینماید
و ایمان و یقین عمیقتری به توحید پیدا نموده است!
ِ
صحابِ ِه»،
« َفدَ َف َع ره إِ ََل َن َف ٍر من َأ َ
«او را به عدهای از یارانش سپرد»..
و این بدین معنی است کـه پادشاه طغیانگر نهایت سعی و تالش خود را به کار گرفته بود تا به هر وسیلهی ممکن،
آن نوجوان مؤمن را در درون قصر به قتل برساند اما موفق نشده بود و اهلل  چنین قدرت و امکانی را به او نداده
بود .آن طغیانگر گمان میکرد که آنچه مانع از کشته شدن آن نوجوان میشود ،سحر و جادویی است که آموخته
است .بنابراین از سربازانش خواست که او را در صورتی که از دین خود برنگردد و به دین پادشاه در نیاید به
خارج از قصر برده و به شیوهای که سحر و جادو نتواند تأثیری در آن داشته باشد و مانعی ایجاد کند ،او را به قتل
برسانند!
ِ
ِ
ذه ربوا بِ ِه إِ ََل َج َب ِل ک ََذا َوک ََذاَ ،فاص َعدر وا بِ ِه َ
رو َت ره»،
اْل َب َلَ ،فإِ َذا َب َلغترم ذ َ
« َف َق َال :ا َ
«گفت :او را به فالن کوه ببرید ،هنگامی که او را به قلهی کوه رساندید»؛
دوباره از او بخواهید که از دین خود برگردد ،شاید با مشاهدهی ارتفاع زیاد کوه و ترس و وحشت از عاقبت خود،
از دینش برگردد و رأی و نظر و موضع خود را تغییر دهد.
« َفإِن َر َج َع َعن ِدين ِ ِه»،
«اگر از دینش برگشت که چه بهتر»؛
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و این همان چیزی است که طغیانگر آرزو میکند؛ زیرا برگشتن او از دینش و داخل شدنش به دین طغیانگر برای
طغیانگر و حکومتش سودمندتر از این است که او را در حالی بکشد که بر دین و عقیدهی توحید است .و کمترین
سودی که به پادشاه میرسد این است که دعوت و پیام آن نوجوان را در میان مردم با شکست مواجه میکند .زیرا
بدون شک ،بازگشت هر دعوتگر به آغوش طاغوتهای ستمگر ،منجر به شکست دعوت وی و از میان رفتن تأثیر
آن بر مردم میگردد .بعالوه سبب ایجاد یک مانع بزرگ روحی میگردد که مدعوین را از پذیرش دعوت باز
میدارد..
لذا میبینیم کـه همهی طـاغوتها در هر دورهای در طول تاریخ ،بشدت تالش میکنند تا با استفاده از تمامی
وسائل و شیوههای ترغیبی و ترهیبی ،دعوتگران را دچار فتنه نموده و از دین و از دعوتشان باز دارند ،تا تأثیر
دعوت آنها بر مردم و بویژه بر پیروانشان از میان رفته و یا ضعیف گردد ..کاش امروزه دعوتگران ،این مسأله را
درک میکردند!
اطر رحو ره»،
« َوإِ َّال َف َ

«وگرنه او را پایین بیندازید»؛
یعنی اگر از دین خود برنگشت او را از باالی کوه به پایین بیندازید تا در ازای انکار ربوبیت و الوهیت من به سزای
خود برسد!..
« َف َذ َه ربوا بِ ِهَ ،ف َص َعدر وا بِ ِه َ
اْل َب َل»،
«او را به باالی کوه بردند»؛
و پیشنهاد پادشاه را به او ارائه دادند..اما آن نوجوان از پذیرش خواستههای آنان خودداری نمود .خواستند او را از
باالی کوه به پایین پرتاب کنند!..
« َف َق َال :اللهم ِ
اکفن ِ ِ
ئت»،
يهم بِ ََم ِش َ
ر َّ
«گفت :پروردگارا ،مرا آنگونه که خود صالح میدانی از شر آنان محفوظ بدار»؛
با دلی سرشار از اخالص و توکل و اطمینان ،به دعا و راز و نیاز با اهلل  روی آورد .با کسی که فرمانروایی از آن
اوست و او بر انجام هر کاری تواناست .و از او درخواست نمود که شرّ آنان را از او دور نماید ..با هر شیوه و هر
وسیلهای که اهلل  ، خود میخواهد ..و این نشانهی کمال فهم و ادب آن نوجوان است که همه چیز را به اهلل 
سپرد تا به هر شیوه و هر طریقی که خود بخواهد ،شر آنان را از او دور نماید .پس ،اهلل  به کوه که یکی از
مخلوقات و نیروهای تحت فرمان اوست امر نمود..

« َف َر َجفَ ِِبِ رم َ
اْل َب رل َف َس َق رطوا»،

«کوه به لرزه در آمد و آنان را به شدت تکان داد ،و همه سقوط کردند»؛
همگی از باالی کوه به زمین افتادند و مردند .و اهلل  آن نوجوان را نجات داد!
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نشانهای از نشانههای اهلل  به وقوع پیوست که مایهی عزت و افتخار و پیروزی توحید و اهل توحید و سبب ذلت
و خواری شرک و اهل شرک است.
مِش إِ ََل ا َْللِ ِ
«وجاء ي ِ
ك»،
َ َ َ َ
«(آن نوجوان) نزد پادشاه برگشت»؛
زیرا او پیام و رسالت و مسؤولیتی برعهده داشت که باید آنرا ادا میکرد .او میبایست پادشاه و درباریان و
زیردستانش را به عبادت اهلل  و دوری و بیزاری از تمامیِ انواع کفر و شرک فرا بخواند .او میخواست آنها را
از عبادت بندگان به عبادت پروردگار بندگان و از ظلم و ستم ادیان به عدل و داد اسالم درآورد!
او میتوانست متواری و پنهان شود اما این کار را نکرد ..بلکه با پای خود به سوی پادشاه آمد و در برابر طغیان و
سرکشی و ظلم و ستم او ایستاد ،تا مستقیما و رو در رو و در درون قصر و در حضور درباریان و اطرافیان و جالدان
او به بیان حق بپردازد!
آن نوجوان ،ارزشی برای دنیا قائل نبود و جان خود را هدیهای ناچیز در راه اهلل  میدانست .و طاغوت در نظر
او به اندازهی یک پشه بلکه خیلی کوچکتر از آن بود!
صحا رب َ
« َف َق َال َل ره اْلَلِ ر
ك؟»،
كَ :ما َف َع َل َأ َ
«پادشاه به او گفت :همراهانت چه شدند؟ (چه بر سرشان آمد)»؛
از آنچه که میدید مات و مبهوت شده بود ..آن نوجوان نمرده بود ..به قتل هم نرسیده بود! گفت :من آنان را برای
پایین انداختن تو از باالی کوه و کشتن تو فرستاده بودم ..پس چکار کردند ..و چه اتفاقی افتاد؟
« َف َق َالَ :ک َفانِ ِ
يه رم اَّللر»،
«گفت :اهلل مرا از شر آنان نجات داد»؛
آری ،آن نوجوان با این سخنان سرشار از معانی ایمان و توحید به آن طغیانگر پاسخ داد ..تنها اهلل  بود که مرا از
شر آنان نجات داد ..و مهارتها و تواناییهای خودم نبود که سبب نجاتم شد .و برخالف تصور تو ،سحر و
جادویی نیز که از ساحر فریبکارت یاد گرفتهام مرا نجات نداد ..و من امیدوارم که اینها درس عبرتی گردد برای
تو و موجب شود که به سوی حق و حقیقت و هدایت باز گردی!
اما واکنشِ آن طغیانگر پس از مشاهدهی این همه نشانههای واضح و آشکار چگونه بود؟!
ِ
صحابِ ِه»،
« َفدَ َف َع ره إِ ََل َن َف ٍر من َأ َ
«او را به عدهای (دیگر) از یارانش سپرد»؛
نا امید نشد ..میخواست دوباره امتحان کند ..تا شاید این بار موفق به کشتن آن نوجوان و از میان بردن دعوت او
میشد!..
در سرکشی و طغیانی شدید و پیچیده به سر میبرد ..آنگونه که اهلل ﻷ در قرآن میفرماید:
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[وا َّل ِذين ک ََّذبوا بِآياتِنَا صم وبکْم ِِف الظُّ رلَم ِ
ت ]...انعام :بخشی از آیهی 39
َ
ر ٌّ َ ر ٌ
َ ر َ
َ
«و آنان که آیات ما را تکذیب نمودند ،کر و اللاند و در تاریکی و ظلمت به سر می برند».
اما این بار میخواست چکار کند ..بار اول تالش نمود که آن نوجوان را در خشکی به قتل برساند ولی موفق نشد..
دید که خشکی و کوههایش بر علیه او و همراه نوجوان هستند ..پس چاره چیست؟!
چارهای نداشت جز اینکه این بار دریا را امتحان کند!..
ِ
ِ
ذه ربوا بِ ِه َفامحِ رلو ره ِِف رق ْر رق ٍ
حر»،
« َف َق َال :ا َ
ور َفت ََو َّس رطوا بِه البَ َ
«گفت :او را ببرید و در یک قایق (یا کشتی کوچک) سوار کنید و به وسط دریا ببرید»؛
تا جایی که اگر تالش کند که خود را به ساحل برساند موفق نشود ..و آنگاه از او بخواهید که از دین خود بر
گردد!..

« َفإِن َر َج َع َعن ِدين ِ ِه»،
«پس اگر از دین خود برگشت»

و به اهلل  کفر ورزید و به دین و عبادت طاغوت در آمد ،که چه بهتر..
«وإِ َّال َف ِ
اقذ رفو ره»،
َ
«و گرنه او را به دریا بیندازید»!!..
« َف َذ َه ربوا بِ ِه»،
«او را بردند»؛
به همان جایی که پادشاه دستور داده بود ..و خواستهی پادشاه را با او مطرح کردند ..اما آن نوجوان بر ایمان خود
اصرار و پافشاری نمود ..خواستند او را به دریا اندازند!
« َف َق َال :اللهم ِ
اکفن ِ ِ
ئت»،
يهم بِ ََم ِش َ
ر َّ
«گفت :پروردگارا ،مرا آنگونه که خود صالح میدانی از شر آنان محفوظ بدار»؛
یعنی به هر شیوه و با هر وسیلهای که خود صالح میدانی شر آنان را از من دور کن ..اهلل  دعایش را اجابت
فرمود !..و دریا طوفانی شد..
الس ِفينَ رة َفغ َِر رقوا»،
« َفان َک َف َأت ِِبِ رم َّ
«کشتی آنان واژگون شد و همه غرق شدند»؛
کشتی کامال زیر و رو شد و همگی در دریا غرق شدند و مردند ..و اهلل  آن نوجوان را نجات داد!
اهلل اکبر ..این هم آیه و نشانهی دیگری بود که اهلل  آنرا به وسیلهی آن نوجوان نمایان ساخت تا باطل منتشرشده
را با آن مورد هجوم قرار دهد و آنرا نیست و نابود کند!
مِش إِ ََل ا َْللِ ِ
«وجاء ي ِ
ك»،
َ َ َ َ
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«او باز به نزد پادشاه برگشت»؛
در حالیکه به ایمان و به خالق و پروردگار خود افتخار میکرد .و این نشانه و کرامت نیز ،ایمان او را دو چندان
کرده بود .و بیش از پیش یقین پیدا نموده بود که بر خالف میل و آرزوی کافران جنایتکار ،یاری و نصرت این
دین از سوی اهلل  در راه است! نزد پادشاه برگشت تا در قصر خودش و در میان درباریان و اطرافیان خودش با
او به مقابله بپردازد .در راه اهلل  از سرزنش هیچ سرزنشگری بیم نداشت .برگشته بود تا پیام خود را کامال به آن
پادشاه طغیانگر برساند و به او بگوید که اهلل  چه بر سر سربازان و یارانش آورده است .و بار دیگر به او بگوید
که تو بدنبال هدفی بودی و اهلل  ارادهای دیگر داشت .و همان چیزی رخ داد که اهلل  اراده فرموده بود ..و در
تمامی این گیتی پهناور ،هیچ چیزی بدون اذن و ارادهی اهلل  اتفاق نخواهد افتاد ..پس بیهوده تالش نکن!
صحا رب َ
« َف َق َال َل ره اْلَلِ ر
ك»،
ك َما َف َع َل َأ َ
«پادشاه به او گفت :همراهانت چه شدند؟»؛
کسانی که آنان را مأمور کشتن تو و غرق کردنت در دریا نموده بودم چه کردند ..و االن کجا هستند؟! ..مات و
مبهوت شده بود و نمیتوانست آنچه را که با چشم خود میبیند باور کند .برای بار دوم سربازانش را با این نوجوان
فرستاده بود تا او را بکشند ..امـا نوجوان هنوز زنده بود ..او نمرده بود ..به قتل هم نرسیده بود( ..پادشاه بـا خود
میگفت ):از کشتن او ناتوان ماندم در حالی که او هنوز کم سن و سال و ضعیف است و من سربازان زیادی در
اختیار دارم و دارای اسلحه و قدرت فراوان هستم!
« َق َالَ :ک َفانِ ريه رم اَّللر»،
«(نوجوان) گفت :اهلل مرا از شر آنان نجات داد»؛
اهلل  شر و زیان آنان و خواستههای پلید تو را از من دور نمود ..حیله و نیرنگ آنان به خودشان برگشت و همگی
مردند و در دریا غرق شدند..
ِ
الس ِّي رئ إِ َّال بِ َأ ْهلِ ِه ]..فاطر :بخشی از آیهی 43
[ َ
..وال ََي ريق الـ َْمک رْر َّ
«و مکر و حیلهی زشت ،تنها به حیلهگـران بـر میگردد (و گـریبانگیر خودشان میشود)».
اینجا بود که آن طغیانگر به عجز و ناتوانی خود پیبرد ..و فهمید که هیچ تسلطی بر آن نوجوان ندارد ..و هرچه
تالش کند نمیتواند او را به قتل برساند ..و او از سوی قدرتی کـه از همه باالتر است و هیچ قدرتی باالتر از او
نیست حمایت و محافظت میشود!..
غم و اندوه بسیاری آن طغیانگر را در بر گرفت ..این عجز و ناتوانی او به معنای نابودی پادشاهی و قدرت او بدست
یک نوجوان ضعیف بود ..و همچنین به معنای خروج مردمان از عبادت و بندگی او و روی آوردن آنان به عبادت
اهلل یکتا و بیهمتا بود!
« َف َق َال لِلملِ ِ
ك :إِن َ
ست بِ َقات ِِل َحتَّى تَف َع َل َما رآم رر َك بِ ِه»،
َّك لَ َ
َ
«بـه پـادشاه گفت :تـو نمیتوانی مرا بکشی مگر اینکه به آنچه که به تو میگویم عمل کنی»؛
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او عجز و ناتوانی پادشاه را ثابت میکند ..و نشان میدهد که پادشاه هیچ سلطهای بر او ندارد ..و اگر بخواهد او را
بکشد باید به آنچه که او میگوید عمل کند!..
سبحـان اهلل ..پادشاه طغیانگـری کــه تــا دیروز فرمـان صادر میکــرد و کسی نمیتوانست از فرمانش سرپیچی
کند ،امروز گوش به فرمان شده است ..و دشمن او فرمان صادر میکند و او باید اطاعت کند ..پاک و منزه است
آن خدایی که هر که را بخواهد عزت و سربلندی میبخشد و هر که را بخواهد خوار و بیارزش میکند!

« َق َالَ :و َما ره َو؟!»،

«پادشاه گفت :باید چکار بکنم؟!»؛
با حسرت و اندوه از آن نوجوان سؤال میپرسید ..میخواست راه چاره را بداند ..میخواست بداند که چگونه
میتواند به هر قیمتی که باشد از آن تنگنا و وضعیت ناخوشایندی که در حضور درباریان و زیردستان با آن روبرو
شده است رهایی یابد!..
چگونه میتوانست به زیردستان خود بقبوالند که او خدا و معبود آنان است در حالی که نمیتوانست نوجوانی را
بکشد که از هر گونه سالح و اسباب و وسایل دنیوی ،بیبهره و محروم است..؟!
لذا حاضر بود که هر درخواستی را عملی سازد ..به شرط اینکه آن نوجوان کشته شود ..و از دست او و دعوتش
آسوده گردد!

يد و ِ
ِ ٍ
اح ٍد»،
َّاس ِِف َصع َ
« َق َالََ :ت َم رع الن َ
«گفت :تمام مردم را در دشتی وسیع و هموار جمع کن»؛

همه را در یک جا و در یک زمین هموار جمع کن تا همه بتوانند آنچه را که اتفاق میافتد ببینند..
وس رثم رقل :بِاس ِم اَّللِ رب الغرالمِ ،رثم ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ارمنِي
َ ِّ
َّ
هم ِِف َکبِد ال َق ِ َّ
الس َ
« َوتَص رل ربني َع ََل ِجذعٍ ،رث َّم رخذ َسه ًَم من کنَانَتي رث َّم َض ِع َّ
ت َذلِ َ
َفإِن َ
ك َق َت ْلتَنِي»،
َّك إِ َذا َف َع ْل َ
«و مرا به تنهی درختی بیاویز ،سپس از تیردان خودم تیری بردار و آنرا در چلهی کمان بگذار و بگو :به نام اهلل (که)
پروردگار این نوجوان (است) ،سپس مرا با آن تیر مورد هدف قرار بده ،اگر چنین کنی مرا خواهی کشت»؛
اگر این کار را آنگونه که به تو دستور دادهام و بدون هیچ کم و کاستی انجام دهی مرا خواهی کشت .و گرنه هر
چه سعی و تالش کنی نخواهی توانست که مرا بکشی!!..
پادشاه چارهای نداشت جز اینکه آنچه را که نوجوان به او امر نموده بود انجام دهد .زیرا او میخواست به هر قیمتی
که باشد و قبل از اینکه پادشاهی و حکومتش متزلزل گردد او را از بین ببرد ..بنابراین ،هر کاری را که منجر به قتل
آن نوجوان و خالص شدن از او و سبب رهایی از دعوت و سخنان او میشد بدون کمترین دودلی و تردید انجام
میداد!
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اح ٍد ،وص َلبه ع ََل ِجذعٍ ،رثم َأ َخ َذ س ً ِ ِ ِ ِ
يد و ِ
ِ ٍ
هم ِِف َکبِ ِد ال َق ِ
وس ،رث َّم َق َال:
َ َ َر َ
َّاس ِِف َصع َ
« َف َج َم َع الن َ
الس َ
هَم من کنَانَته ،رث َّم َو َض َع َّ
َّ
َ َ
بِاس ِم اَّللَِ ،ر ِّب الغرال ِم»،

«مردم را در یک زمین هموار جمع نمود و او را به تنهی درخت آویخت و یک تیر از تیردان او برداشت و آنرا در
چلهی کمان گذاشت و سپس گفت :به نام اهلل ،پرودگار این نوجوان»؛
اهلل اکبر ..این طغیانگر زورگو که به ناحق و ناروا ربوبیت و الوهیت را به جای اهلل  به خود نسبت میداد ،اکنون
برخالف میل و اراده و غرور و تکبر خود و با صدایی بلند که همهی حضار آنرا میشنیدند گفت ..:به نام اهلل،
پروردگار این نوجوان..
سخنی که تا این لحظه هیچ کسی جرأت نداشت آنرا بر زبان بیاورد ،وگرنه از سوی پادشاه ،مجرم شناخته شده و
مورد تعقیب قرار میگرفت و کشته میشد ..هم اکنون خود پادشاه آنرا با صدای بلند و در حضور همهی مردم بر
زبان میآورد!!

«بِاس ِم اَّللَِ ،ر ِّب الغرال ِم» ..پادشاه با بر زبان آوردن این عبارت ،در حقیقت در حضور همهی مردم علنا اعالم میکرد
که از کشتن آن نوجوان ،عاجز و ناتوان مانده است ..و اکنون که میتواند او را بکشد با ذکر نام اهلل  که آن
نوجوان را آفریده است این کار را میکند ..با نام اهلل  که پروردگار و معبود آن نوجوان است و در عالم هستی،
معبود بر حقی بجز او وجود ندارد!

«بِاس ِم اَّللَِ ،ر ِّب الغرال ِم» ،یعنی طلب اذن و اجازه از آفریننده برای کشتن آن نوجوان ..زیرا آن نوجوان ،بندهی اهلل

 و در اختیار او و از جملهی آفریدههای اوست و تنها اهلل  زندگی را به او بخشیده و تنها اهلل  میتواند که
هرگاه بخواهد آنرا از او باز پس گیرد ..لذا برای کشتن آن نوجوان باید از او اجازه گرفت ..و اذن و اجازه گرفتن
از او تعالی اینگونه است که پادشاه بگوید :با نام اهلل ،پروردگار این نوجوان ..پس اگر دقیقا با این عبارت از اهلل 
اذن نمیطلبید ،اگر تمامی نیروها و قدرتهای زمین نیز پشتیبان او بودند نمیتوانست آن نوجوان را به قتل برساند!
این پیام با این وضوح و شفافیت به تمامی حاضران رسید!
ِ
ِ
ِ
السهمَِ ،ف ََم َت»،
هم ِِف رصدْ غه َف َو َض َع َيدَ ره ِِف رصدْ غه ِِف َموض ِع َّ
الس ر
« رث َّم َر َما رهَ ،ف َو َق َع َّ
« سپس تیر را به او شلیک کرد ،و آن تیر به گیجگاهش خورد .دستش را بر گیجگاه خود و همانجایی که تیر به
آن اصابت کرده بود نهاد و دیده از جهان فرو بست».
آن نوجوان مرد تا امتی را زنده گرداند که طاغوت در طول دهها سال آنرا به بندگی خود کشانده و به اسارت
آرزوها و شهوات خود در آورده بود..
آن نوجوان مرد تا امتی را زنده گرداند که جهل و ترس و فقر ،آنرا به بندگی و اسارت خود در آورده بود!!
آن نوجوان مرد تا مردم را از پرستشِ بندگان و از ظلم و ستم دینهای باطل رهانیده و به عبادت و بندگی پروردگار
بندگان و به عدالت اسالم در آورد..
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آن نوجوان مرد تا سخنانش برای همیشه چراغی فروزنده گردد در دل و جان پیروان مؤمن او ..و شمعهایی که
تاریکی راه را بر پویندگان آن روشن میسازد!..
آن نوجوان مرد تا سخنانش همچون آتشی گردد که تاج و تخت و پادشاهیِ طاغوتهای ستمگر را سوزانده و
نیست و نابود گرداند!..
چه زیبا و شیرین است مرگی که سبب زنده شدن ملت و یا امتی میگردد که ترس از طاغوت برای مدت زمان
طوالنی آنرا به بندگی و بردگی کشانده است!..
اگر این سؤال پیش آید که آیا مرگ آن نوجوان سبب زنده شدن مردم شد؟ ..چگونه چنین چیزی امکان دارد؟!
در جواب باید گفت :بله ،توجه کنید ..پس از آنکه آن نوجوان  :مرد چه اتفاقی افتاد!

َّاسَ :آمنَّا بِ َر ِّب الغرالمَِ ،آمنَّا بِ َر ِّب الغرالمَِ ،آمنَّا بِ َر ِّب الغرال ِم»،
« َف َق َال الن ر

«مردم همگی فریاد زدند :به پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم ،به پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم ،به
پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم»؛
تمامی کسانی که در آنجا حضور داشتند و شاهد آن صحنهها بودند یک صدا و پی در پی و بدون توجه به طاغوت
و سربازانش فریاد بر آوردند :به پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم ..به پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم ..و
یکی از الزمههای ایمان به پررودگار آن نوجوان (یعنی اهلل  ،)کفر ورزیدن به طاغوت و اظهار برائت و بیزاری
از اوست!
آیا این زندگی نیست که مردم از عبادت و بندگی طاغوت و پرستش چیزهایی که از ارزش و مقام و اعتبار کمتری
از خود پرستش کنندگان برخوردارند خارج شده و به عبادت اهلل  درآیند!
آیا این زندگی نیست که مردم از زیر یوغ ترس از طاغوت و سربازان او رهایی یابند و با ایمان و پایداری و امنیت
و همت و امید ،به سوی اهدافی رهسپار گردند که اهلل  آنان را برای رسیدن به این هدفها آفریده است؟!
آیا این زندگی نیست کـه مردم از جهل و نادانی و سحر و جادوی جادوگران حیلهگر رهایی یابند تا در تمامی
امور زندگی خود ،صاحب علم و دانش و بصیرت شده و همهی امور را به صورت واقعی و حقیقی ببینند!
آیا این زندگی نیست که تمامی مخلوقات در پرستش و بندگی خالق خویش ،برابر و مساوی گردند ..و هیچ چیزی
بجز تقوا و عمل صالح ،سبب فرق و تمایز و برتری میان آنان نگردد ..و ارباب و رعیت ،و نژادها و اقوام و تیرههای
گوناگون در برابر خالق و معبود خویش برابر بوده و تنها مالک برتری آنان ،میزان تقوا و عمل صالح آنان باشد؟!
آیا این زندگی نیست که مردم به جای زندگی کردن بر طبق خواست و حکم و قوانین طاغوت ،مطابق با ارادهی
اهلل  و حکم شرعی او زندگی کنند؟!
این زندگی شرافتمندانه گرچه کوتاه و اندک باشد بسیار بهتر و با ارزش تر از زندگی در سایهی ترس و ذلت و
خواری و جهل و نادانی و بندگی طاغوت است!
كَ ،ف ِق َ
« َف رأ ِ َِت ا َْللِ ر
رنت ََت َذ رر؟»،
يت َما ک َ
يل َل رهَ :أ َر َأ َ
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«(عدهای از درباریان) نزد پادشاه آمدند و به او گفتند :آنچه را که از آن میترسیدی و دوری میجستی مشاهده
کردی؟»؛
یعنی آنچه را که میترسیدی اتفاق بیفتد و آن این بود که مردم به پروردگار آن نوجوان ایمان آورده و به تو و
الوهیت و ربوبیت تو کفر ورزند..

« َقد َواَّللِ ن َ
َزَل بِ َ
ك َح َذ رر َك»،

«به خدا سوگند ،آنچه که از آن میترسیدی بر سر تو آمد»؛
یعنی آنچه که از آن میترسیدی و خود را از آن دور میکردی اتفاق افتاد..

َّاس»،
« َقد َآم َن الن ر

«مردم همگی ایمان آوردند»؛
به پروردگار آن نوجوان ایمان آوردند ..و به تو و حکومت و قوانین و راه و رسم تو کفر ورزیدند!..
اما واکنشِ آن طغیانگر در برابر شورش مردم و خروج آنان از بندگی و اطاعت او چگونه بود؟!
ود ِِف َأفو ِاه السک ِ
« َف َأمر بِاْلرخدر ِ
َك»،
َ
ِّ
ََ
« دستور داد که بر سر راهها خندقهایی کنده شود»؛
یعنی به سربازان و ماموران خود دستور داد تا کانالهای عمیق و گستردهای بر سر راهها حفر کنند..

« َفخر دَّ ت َو رأ ِ
ان»،
َض َم الن َِّري ر

«خندقها را کندند و در آنها آتش افروختند»؛
همانگونه که پادشاه دستور داده بود کانالها کنده و آماده شد و در آنها آتش افروخته شد و شعله کشید و زبانههای
آن در برابر دیدگان همهی مردم به هوا برخاست!!..
این همه اقدام وحشتزا به چه منظوری بود..؟!
يل َله :اقت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
« َو َق َال َمن ََل َي ِ
َحم»،
رجع َعن دينه َف َأ ْقح رمو َه ف َيهاَ ،أو ق َ ر
«و (پادشاه) گفت :هر کس را که از دین خود برنگردد به آتش افکنید ،یا به او گفته شود :در آتش داخل شود»؛
یعنی هر کسی را که از دین خود برنگردد و به اهلل  کفر نورزد و به طاغوت ایمان نیاورد در آتش افکنید تا در
آن بسوزد .کسی که به طاغوت و قانون و حکم فرمایی و برنامه و شیوهی زندگی او کفر میورزد سزاوار زندگی
نیست!
این است راه و رسم طاغوتهای ستمگر در طول تاریخ ننگینشان تا به امروز ..هر کسی که از دین خود یعنی دین
اسالم بر نگردد و به دین و قانون و برنامهی طاغوت در نیاید ،سزای او (بر طبق دین طاغوت) به قتل رسیدن و به
آتش کشیده شدن و کشتارها و سوزاندنهای دسته جمعی است!
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چه بسیارند نمونههای معاصر از این نوع جرم و جنایات ..از این کشتارها و سوزاندنهای گروهی و دسته جمعی
که از سوی طاغوتهای ستمگر و سربازانشان بر سر مسلمانان میآید ..در فلسطین و لبنان و سوریه و افغانستان و
چچن و بوسنی و هرزگوین و عراق و ...
این است شیوه ی گفتگوی آنان ..و این است منطق آنان ..و این همان منطق شخص مفلسی است که هیچ حق و
حقیقت و هیچ عدالتی در چنته ندارد که بتواند با دیگران گفتگو و مذاکره کند و یا در برابر آنان از نظر اخالقی
و فرهنگی مقاومت نماید ..بنابراین به عملیات پاکسازی و حذف مخالف و نابودی و جنایت و کشتار دسته جمعی
روی میآورد!..

« َف َف َع رلوا»،

«(دستورات را) انجام دادند»؛
یعنی سربازان تمامی اوامر پادشاه را به اجرا در آوردند .و این سربازان ،شریک تمامی جرائم و ستمهایی هستند
که طاغوت در حق بندگان روا داشته و میدارد .اگر سربازان نبودند ،طاغوت نمیتوانست هیچ کاری بکند ،لذا
آنان نیز در گناه و جرم و جنایت با او شریک هستند ،و همگی از یک قماشاند ،همانطور که اهلل  میفرماید:
ِِ
ني] قصص :بخشی از آیهی 8
[...إِ َّن فِ ْر َع ْو َن َو َه َام َ
ُها کَانروا َخاطئ َ
ان َو رجنرو َد ر َ
«براستی که فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند».
و در این ماجرا عبرتی است برای سربازان طاغوتهای امروزی ..همان کسانی که وسیلهی ظلم و ستماند ..کسانی
که خود را در مسیر درست میبینند ..در حالی که در حقیقت در مسیر شر و در خطر بزرگی هستند ..کاش
میدانستند!

«حتَّى ج ِ
امر َأ ٌة َو َم َع َها َصبِ ٌّي ََلا»،
َ
اءت َ
َ َ
«تا این که زنی آمد که کودک خردسالش را به همراه داشت»؛
کودک شیرخواری که هنوز زبانش به سخن گفتن باز نشده و از شیر گرفته نشده بود..
اع َست َأن َت َق َع فِ َيها»،
« َف َت َق َ
«آن زن از رفتن به درون آتش خودداری نمود»؛
در جای خود ایستاد ..و خود را به آتش نیفکند ..چه بسا لشکریان طاغوت (در آن لحظه) گمان کرده بودند که
آن زن دلش به حال کودک شیرخوارش سوخته و از دین خود بر میگردد ..لحظهی سخت و طاقت فرسایی بود..

بجز مادران هیچ کسی نمیتواند آن صحنهها را به خوبی درک کند؛ زیرا تنها آنان میدانند که یک مادر چه
احساسی نسبت به کودک شیرخوار خود دارد ..ممکن است که مادری دست از زندگی خود بکشد اما خیلی
دشوار است که از کودک شیر خوار خود دل کنده و او را با دست خود به آتش افکند!..
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اما تنها دو راه در پیش روی داشت ..یا باید دوباره به تاریکی کفر و شرک و پرستش طاغوت بر میگشت ..و این
گزینه براستی برای کسی که طعم ایمان را چشیده باشد بسیار سخت و ناپسند است ..و یا باید بر ایمان خود استوار
میماند و ناچار میشد که خود و کودک شیرخوارش را به آتش افکند..
آن زن از این کار خودداری کرد و حق هم داشت که خودداری کند ..زیرا این یک امتحان و آزمایش در سطحی
باالتر از سطح او بود؛ و او تنها لحظاتی از ایمان آوردنش گذشته بود..
و براستی به یک فریادرس نیاز داشت که به فریادش برسد و بر ایمان و یقین او بیفزاید ..به نشانه و آیتی نیاز داشت
که چنان جرأت و جسارتی به او ببخشد که خود و کودک شیرخوارش را به درون آتش بیفکند ..و حقیقتا در
شرایط دشواری قرار گرفته بود .از یک سو طاغوت و لشکریانش به او مینگریستند و منتظر بودند تا ببینند که او
چه خواهد کرد و چه گزینهای را بر خواهد گزید ..و از سوی دیگر مؤمنان ،نظارهگر وی و در انتظار بودند که
چه خواهد کرد و چه راهی را بر خواهد گزید ..گاهی به کودک شیرخوار خود مینگریست و گاهی به خندقهای
پر از آتش که در برابرش قرار داشت ..ندای عاطفه و احساس به او میگفت :کودک شیرخوار تو چه گناهی
مرتکب شده است ..و ندای دل و عقل به وی میگفت :تو بر حق هستی و از دین خود بر نگرد!!
در حالی که در این وضعیت دشوار و طاقتفرسا و در این شک و تردید به سر میبرد ،اهلل  با آیه و نشانهای
بزرگ به فریاد او رسید ..آیهای که همه را شگفت زده کرد ..ایمان و پایداری و یقین و باور مؤمنان را به حقانیت
راهی که در پیش گرفتهاند دوچندان نمود ..و براستی که نیاز شدیدی به چنین آیه و نشانهای در آن وضعیت دشوار
داشتند ..و کفر و جنایت کافران مجرم را نیز (به سبب انکار و رویگردانی از آن) دوچندان نمود..
اصُبيَ ،فإِن ِ
« َف َقا َل ََلا الغرال رمَ :يا رأ َّم ْه ِ ِ
َّك َع ََل َ
اْل ِّق»،
«کودک (شیرخوار) به او گفت :مادر جان ،صبور باش که تو بر حقی»..؛
اهلل اکبر ..اهلل اکبر ..اهلل اکبر ..اهلل  آن کودک شیرخوار را به سخن درآورد و حق و حقیقت و گزینهای را که
الزم بود مادرش بر گزیند و به آن تن در دهد بر زبان او جاری ساخت ..و آن هم با صدایی که تمامی کسانی که
در اطراف او بودند آنرا شنیدند..
«صبور باش که تو بر حقی» ،ای مادر عزیزم صبور باش زیرا تو بر همان حقی هستی کـه مورد محبت و رضایت
اهلل  است ..تنها چند لحظه طول میکشد تا روحهایمان از بدن خارج شده و به سوی خالق و آفرینندهی خود
باز گردند ..تا بهترین و زیباترین پاداشها را به آنان ببخشد ..بهشتی همیشگی و پایان ناپذیر ..آنچنان نعمتها و
خوشیهایی در آن هست که هیچ چشمی تاکنون ندیده و هیچ گوشی (اوصاف آن را به کاملی) نشنیده و به ذهن
هیچ کسی هم نیامده است ..و باالتر از همهی اینها ،رضایت اهلل  از بندگان مؤمنش میباشد که هیچ خشم و عدم
رضایتی به دنبال نخواهد داشت!
دربارهی همین قصه و رخدادها و عبرتهای بزرگی که در آن نهفته است ،اهلل  این آیات سورهی بروج را نازل
نمود که میفرماید:
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ِِ
َّار َذ ِ
ِ
اب ْاْلر ْخدر ودِ * الن ِ
ني رش رهو ٌد * َو َما
ات ا ْل َو رقودِ * إِ ْذ ره ْم َع َليْ َها رق رعو ٌد * َو ره ْم َع ََل َما َي ْف َع رل َ
ون بِا ْل رـم ْؤمن َ
[ رقت َل َأ ْص َح ر
اْل ِم ِ
َن َق رموا ِمن رْه ْم إِ َّال َأ ْن ري ْؤ ِمنروا بِاَّللِ الْ َع ِز ِيز َْ
يد] بروج8 - 4 :
«لعن و نفرین بر کسانی که کانال و گودال بزرگی برای شکنجه و کشتن مؤمنان کندند * و آتش زیاد و پر لهیب
در آن بر افروختند * هنگامی که بر کنارهی گودال نشسته بودند * و نظـارهگـر شکنجه و سوزاندن و بـالیی بودند
کــه بـر سر مؤمنان میآوردند * و هیچ عیب و جرمی از مؤمنان نمیدیدند مگر اینکه ایشان به اهلل ایمان داشتند
که عزیز (و توانا و چیره و غالب است) و (در تمامی اقوال و افعال و اوصاف خود) شایستهی هر ستایشی است».

ُم َّم ٍد النَّبِ ِّي اْلر ِّم ِّيَ ،و َع ََل آلِ ِه َو َصحبِ ِه َو َس َّل َم
َو َص ََّل اَّللر َع ََل ر َ
اْلمدر َّللِ رب العا َل ِ
ِ
عوانَا َأ ِن َ
ني
ـم َ
َ ِّ َ
َوآخ رر َد َ
 9241/91/91هـ 4112/94/9 .م.
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