
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
وِج  ر ََمِء َذاِت اْلُبر ودِ  * َو السَّ ودٍ  *َو اْلَيْوِم اْْلَْوعر ودِ  *َو َشاِهٍد َو َمْشهر تَِل َأْصَحابر اْْلرْخدر ودِ  *قر ْم  *النَّاِر َذاِت اْلَوقر إِْذ هر

وٌد  عر ْم َعََل َما َيْفَعلر  *َعَلْيَها قر وٌد َو هر هر ِميِد  *وَن بِاْْلرْؤِمننَِي شر ْؤِمنروا بِاَّللَِّ الَْعِزيِز اْْلَ ْم إاِلَّ َأْن ير وا ِمنْهر الَِّذي لَهر  *َو َما َنَقمر

لِّ َشْ  ََمَواِت َو اْْلَْرِض َو اَّللَّر َعََل کر ْلکر السَّ ْم َعَذابر إِنَّ الَِّذيَن َفَتنروا اْْلرْؤِمننَِي َو اْْلرْؤِمنَا * َشِهيٌد  ءٍ مر مَّ ََلْ َيتروبروا َفَلهر ِت ثر

ِريِق  ْم َعَذابر اْْلَ تَِها اْْلَْْنَارر ٰذلَِک اْلَفْوزر اْلَکبِ  * َجَهنََّم َو ََلر ِري ِمْن ََتْ ْم َجنَّاٌت ََتْ اِت ََلر اِْلَ رير إِنَّ الَِّذيَن آَمنروا َو َعِملروا الصَّ

هر  *إِنَّ َبْطَش َربَِّک َلَشِديٌد  * ِعيدر إِنَّ ْبِدئر َو ير َو ير ودر  *هر ورر اْلَودر َو اْلَغفر و الَْعْرِش اْلَِْجيدر  *َو هر ِريدر  *ذر اٌل ْلَِا ير َهْل  *َفعَّ

نرودِ  وَد  *َأَتاَک َحِديثر اْْلر وا ِِف َتْکِذيٍب  *فِْرَعْوَن َو َثمر يٌط  * َبِل الَِّذيَن َکَفرر ِ
وَ  *َو اَّللَّر ِمْن َوَرائِِهْم ُمر يٌد  َبْل هر ْرآٌن ََمِ  *قر

وظٍ    ِِف َلْوٍح َُمْفر

 و سوگند به روز وعده داده شده )برای حساب و کتاب و سزا و جزا(*  سوگند به آسمان که دارای برجها و باروها است

نفرین بر صاحبان گودال )شکنجه(  * و سوگند به هر که و هرچه گواهی دهد و به هر که و هرچه مورد گواهی قرار گیرد *

گری سوختن و ی گودال آتش )به نظارهوقتی آنان بر کناره * ی فراوانگودال پر از آتش و دارای هیمه و افروزینه * دبا

گران هیچ شکنجه * آوردندکردند که بر سر مؤمنان میو ایشان چیزی را تماشا می * جزغاله شدن مؤمنان( نشسته بودند

، ایمان ی هرگونه ستایشیجز این که ایشان به خداوند قادر و چیره، و شایستهدیدند ایرادی و عیبی و جرمی بر مؤمنان نمی

گمان بی * خداوندی که سلطنت و سرزمین آسمانها و زمین از آن او است، و بر هر چیزی حاضر و ناظر است * داشتند

ی خویش کنند و از کردهه نمیدهند تا از دین الهی برگردند، و سپس توبکسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را شکنجه می

 * ی آنان خواهد بودشوند، قطعاً عذاب دوزخ دامنگیر ایشان خواهد شد و همچنین عذاب آتش سوزان بهرهپشیمان نمی

کنند، بدون شکّ باغهای بهشت از آن ایشان است که از زیر )کاخها آورند و کارهای شایسته میمسلّماً کسانی که ایمان می

گمان پروردگارت یورش و تاخت بردن بی  * رودبارها روان است، و رستگاری و کامیابی بزرگ این استو درختان( آن 

او است که قبالً آفرینش را آغازیده است، و او است که بعدًا   * و درهم کوبیدن و به کیفر رساندنش سخت و شدید است

و او صاحب تخت )حکومت مطلقه  * گان مؤمن( استخدا آمرزگار و دوستدار )بند * گرداندآفرینش را دوباره باز می

آیا  *د رساندرت هرچه بیشتر به انجام میآنچه بخواهد، هرچه زودتر و باق * بر عالم هستی( و دارای مجد و عظمت است

ب ذیاصالً کافران پیوسته کارشان تک * لشکرهای فرعون و قوم ثمود؟ * خبر لشکرها و سپاهیان )کفّار( به تو رسیده است؟ 

است و احاطه کرده است )و راه فراری برای ایشان باقی خداوند، از پشت سر، ایشان را دَور زده  * )حق و حقیقت( است

)این سخن سحر و دروغ نیست( بلکه این، قرآن بزرگوار و   * نگذاشته است و کامالً مراقب اوضاع و احوالشان است

رسد، و از هرگونه تغییر نااهالن و شیاطین و کاهنان هرگز به آن نمیدر لوح محفوظ جای دارد )و دست  * عالیقدر است

 .و تبدیل و زیاده و نقصانی برکنار و در امان است
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ِضلَّ  ِسنا ومن سيئات أعَملنا، من هيده اَّللر فال مر ه، ونعوذ باَّلل من رشوِر أنفر ه، ونستعينره، ونستغِفرر إن اْلمد َّلل نحمدر

 ه.له، ومن يرضلِل فال هادي ل

ه ورسولره، صَل اَّلل عليه وعَل آله وصحبه وسلَّم   وأشهد أن ال إله إال اَّلل وحده ال رشيك له، وأشهدر أنَّ ُممدًا عبدر

 اما بعد:

-آمده است شنیده 1چه بسا بسیاری از ما، حکایت نوجوان مؤمن و پادشاه ستمگر را همانگونه که در صحیح مسلم

ین انهفته در کلمات و عبارات زم است هر از چند گاهی در برخی معانی و مفاهیم ایم.. اما بنده بر این باورم که ال

هفته ی در آن نیمفاهیم ایمانی واال براستی که. .ها و مراحل آن تأمل نماییمحکایت بسیار مهم با تمامی صحنه

ای و مراحل و رخداده هاو صحنه ..دارد مسلمانان با اوضاع کنونی و زندگی امروزی ما تنگاتنگی و ارتباط ..است

ن باید در آ. شودمی تکرارهای گوناگون و به شیوه کشورهای مختلفدر هنوز هم  (برخی از آنها حداقل یا) آن

ما را در  های آینده برگیریم که به اذن اهلل ی از آن برای خود و نسلهایها و پندها و توشهدرس تأمل نماییم تا

 هایطاغوت سرکشیو رویارویی با ستم و  سازندگی،و  ،و جهاد ،دعوت و ،حق راههایی که در تحمل سختی

 شویم یاری نماید.با آن مواجه می ستمگر

  . و از اهلل.بیندیشیماین حکایت عظیم  و عباراتِ تک تک کلمات پس با ما همراه شوید تا در معانی و مفاهیمِ

ه ما را به درگاه خویش بپذیرد.. ب این سعی و تالشِ خواهیم که ما را در رسیدن به حق و حقیقت موفق فرموده وب

 است. ی دعاراستی که او شنوا و نزدیک و اجابت کننده

 :ندفرمود کند که رسول اهلل روایت می در صحیح خود از صهیب  :امام مسلم 

م»  «َکاَن َملٌِك فِيَمن َکاَن َقبَلکر

  ..«..هی بود، پادشااز شما های پیشامت زمان }یکی از{در : »یعنی

و آرزوهای  قانون رودنباله خویش و پادشاهی طغیانگر و زورگو، که ملت خود را به بردگی گرفته و آنان را مطیع

یل تحمدانست به آنان .. و هر آنچه را که خود صحیح میقرار داده بودخود نموده بود.. و خود را خدا و معبود آنان 

هیچ حکم  ،حکم او کرد.. بجزهای خود، برای آنان قانونگذاری میبر اساس هوا و هوس و آرزو .. وکردمی

و یب تعق تحتشد می ششد.. هر کسی را که منکر الوهیت و ربوبیتاجرا نمی مردمان آن سرزمیندیگری بر 

 هی کها و صفات.. خود را در بسیاری از ویژگیبُرداز میان می نهایتا او را داد وقرار میاذیت و آزار  شکنجه و

  .قرار داده بوداو  و همتای شریکهستند،  اهلل  مخصوص

آن پادشاه  هب مذکور، شبیه خصلت هایها و ویژگی بیشتردر  کهی های ستمگرطاغوتنیز چه بسیارند  امروزهو 

تمگر اینکه آن پادشاه س به جز توان یافتهیچ تفاوتی نمی امروزیهای و میان آن طغیانگر و طاغوت ستمگرند..

اد دشد و این جرأت را به خود میوهیت میـوبیت و الـشرمی و با وضوح و صراحت تمام، مدعی ربال بیدر کم

                                                           

 5003صحيح مسلم. باب قصة أصحاب اْلخدود والساحر والراهب والغالم. حديث شَمره:  -1
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شما هستم.. بجز من هیچ خدا و هیچ معبودی  گ و واالی: من پروردگار بزرو بگوید که به مردمانش اعالم کند

 ندارید..

، به صورت اندتحمیل نمودهامت اسالمی  خود را به های مدیدی استمدت که امروزیهای که طاغوت در حالی

بان ها با زهر یک از این طاغوت آری،کنند.. می را مطرح ئیادعاچنین  و فریب، و با مکر و نیرنگ غیر صریح

ه خود .. جز آنچه کجز من نداریدبگوید: هیچ حاکم و هیچ قانونگذاری به ملت خود می ،گفتار و یا حتی با حال

 ت..کنم حالل اس.. پس هرآنچه را که من برایتان حالل میدهمارائه نمیچیزی به شما ینم بو صالح میپسندم می

دانم نیکوست و آنچه را که من حرام است.. و هر آنچه را که من نیکو می نمایمو آنچه را که من بر شما حرام می

 و باید حق مخالفت ندارید نیزکنم و شما پسندم ناپسند است.. با هر کسی که بخواهم دوستی و همکاری مینمی

اشید... قانون رو من بو شما نیز باید دنباله جنگمو می کنماز من تبعیت کنید.. و با هر کسی که بخواهم دشمنی می

. .بر شما واجب است که تنها از من اطاعت کنید.. س و هر چیزی باالتر و واالتر استاساسی و فرامین من از هر ک

ت تعقیب ـحـو او را ت اعالم جنگ نمودهبا او  کند، از دیگران اطاعت و رمانی از من بپردازدبه نافکه پس هر کسی 

 نو در اختیار م رسانم.. شما و آنچه که دارید مُلک منل میـه قتـو ب افکنـمبه زنـدان میرار داده و ـق نجهـو شک

 ..درویبه شمار میی من ها بهترین دارایی و سرمایههستید.. وشما انسان

فراتر از بازخواست و محاسبه هستم، و در  (انجام دهمهر کاری که )گیرید و من شما مورد بازخواست قرار می

 گیرم.. و وای بر آن کسی که جرأت نموده ودهم مورد بازخواست و مؤاخذه قرار نمیی آنچه که انجام میباره

 ..زیر سؤال برده و از من انتقاد نماید مرا بخواهد

ان لی برخالف او سعی در پنهان نمودن این کفر و طغی.. وآن پادشاه ستمگرندمشابه کامال  ،ن و کفر و ستمدر طغیا

 !شوند. و از این جهت، بسیار خطرناکتر و خبیثتر از اویندنموده و به مکر و حیله و نیرنگ متوسل می

 ،«َوَکاَن َلهر َساِحرٌ »

 «.. و یک ساحر داشت»

در نظر مردم وارونه سازد، و حق را به عنوان باطل و باطل را همچون حق به آنان حقایق را  داشتکه وظیفه 

 بنمایاند.. 

 ربوبیت و الوهیت او را برای مردم بیاراید!ادعای باطل پادشاه را ترویج نماید و طغیان و آیین که  داشتیفه ظو

ادشاه پآن های حکومت کفر، پایهبازی و که با استفاده از مهارت خود در سحر و جادو و شعبده داشتوظیفه 

د و حتی یک نفر هم در برابر او نایست بکشاند که اورا استوار سازد و مردم را چنان به بردگی ستمگر و زورگو 

  دست به اعتراض نزند!

 ها و پادشاهیاز طاغوت ای در طول تاریخ،هر عصر و دورهکه در  است نمونه از جادوگرانیتنها یک  ،این جادوگر

برای استمرار  ،مسلط شده است یملت یا هر طاغوتی که بر امت و آری، .کنندآنان حمایت و پشتیبانی می حکومتو 
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رانی به بردگی کشیدن مردم و سرزمین هایشان، ساح به منظور تسلط یافتن بر مملکت و و خود پادشاهی و حکومت

 کومت و قانون او دفاع نمایند.. پادشاهی و ح از ها از او وها و گرفتاریداشته است که در سختی

رین را د.. شینپنداربسازند که حق را باطل و باطل را حق وارونه و دگرگون میچنان را در نظر مردم  آنان حقیقت

 د!!ندانبد.. معروف را منکر و منکر را معروف نبینبد.. زشت را زیبا و زیبا را زشت نتلخ و تلخ را شیرین احساس کن

ناگون، های گون و جادوگران متعددی هستند که با عناوین و القاب مختلف و در اشکال و صورتامروزه نیز ساحرا

 .گردندآورند و موجب تثبیت تاج و تختشان میبه خدمت طاغوت در آمده و مردم را به تسخیر آنان در می

 از جمله:

 اند.. با تمام وجود به خدمتریبلمای دین فروش و درباری و مزدوری که اهل سفسطه و مغالطه و نیرنگ و فع  •

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 طاغوت

  اند!طغیان و کفر آنان اختصاص داده

ه و مردم ختی نوشتاری، شنیداری، و دیداری که شب و روز به ترویج فرهنگ طاغوت پرداهاانواع و اقسام رسانه •

 خوانند! را به عبادت و پرستش طاغوت و راضی شدن به او فرا می

های حرام که شهوت را برانگیخته و شخص را برای همیشه چنان اسیر شهوات و وسایل گمراهی و سرگرمی

 انهزار دیو و شیط اسیرو گویی  شودمیسازد که رهایی از تسلط و فشار آنها برایش غیر ممکن آرزوهایش می

 شده است!

دت ی فرهنگ طاغوت شده و به عبادر میان ما کسانی یافت شوند که فریفته کهنیست  یلذا جای هیچ تعجب

 ی سحر و جادوی جادوگران مذکور است!باشند.. و اینها همه نتیجه پیوستهحزب او به و  پرداخته طاغوت

خواهیم  ی آنزار و یک رأی و نظر در باره.. هکنیمبرای گفتگو و مناقشه مطرح  را یک موضوعاگر )برای مثال( 

 گر است!.. و اینها همه بر اثر جادوی جادوگران حیلهشنید

دید که دهها نفر پاسخ خواهند داد؛ هر یک از  م.. خواهییمی آن بپرسو در باره دادهیک رنگ را نشان  اگربلکه 

ی دهد.. و اینها همه به سبب جادومی ارائهن بیند و جوابی متفاوت با جواب دیگراآنان آنرا با رنگی متفاوت می

 گر است!جادوگران حیله

ه پسندیده شده است.. باطل بامر معروف در نظر بسیاری از مردم، منکر و زشت شده و منکر تبدیل به معروف و 

 حق تبدیل شده و حق به باطل.. ظلم و ستم عدالت است و عدالت ستم.. و اینها همه تأثیر جادوی جادوگران

 گر است!حیله

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.. 

 یقابل نقد و انکار و تغییر و تابع میل و ارادهت( طاغو چون و چرایبی و فرمانبرداری جز عبادته ب) و هر چیزی

 های جادو شده و مقهور است!ملت
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تر » اِحرر ـ َقاَل لِلَملِِك: إِِّنِّ َقد َکُبر َ ـ َأي السَّ  ،«َفَلَمَّ َکُبر

 .«.امبه پادشاه گفت: من پیر شده ،پیر شد (ساحر)هنگامی که »

با  هک نزدیک شده و احتمال دارد شجادوگراجل متوجه خطر شده و بداند که  ،گرتا پادشاه طغیاناین را گفت 

ان ها همانگونه که هست بر آنبر مردم از بین برود و واقعیت آنسحر و جادویش هم از میان رفته و تأثیر  ،مردن او

که دیر ا باید قبل از این.. لذرفتبشمار مینمایان گردد.. و این امر برای پادشاه و حکومت او خطر بسیار بزرگی 

 ! .. و راه حل کدام است؟؟!ای بیندیشد! اما چاره چیستشود چاره

حرَ » هر السِّ مر المًا أرَعلِّ  ،«َفابَعث إََِلَّ غر

 «.. نوجوانی نزد من بفرست تا به او جادو بیاموزم)جادوگر گفت:( »

یت جادو و تأثیر آن بر مردم استمرار یابد؛ تا در سحر و جادو و خدمت به پادشاه طغیانگر، وارث من گردد و فاعل

ه و انقطاعی دچار هرگونه وقفو اگر  ادامه یابد؛زیرا سحر و جادو برای اینکه نتیجه بدهد باید پیوسته و بدون انقطاع 

 ..است شود که آنرا به کار بردهباطل و برمال شده و گریبانگیر کسی میشود بالفاصله 

ر حال د معطلی توقف و ترینبه صورت تمام وقت و بدون کم، ران مزدور طواغیتجادوگی همهبینیم که لذا می

د، نپردازند و به استراحت ننبا خود خلوت نک هم یک دقیقه به مدت حتی این مردمان بیچاره.. تا سحر نمودن مردمند

 د!نکنار رفته و به حقیقت جادو پی ببر انشانچشم روی مبادا پوشش از

 فرماید:می اهلل 

رَ ] وَننَا َأْن َنْکفر رر ْيِل َوالنََّهاِر إِْذ َتْأمر وا َبْل َمْکرر اللَّ ِذيَن اْستَْکَُبر وا لِلَّ  [بِاَّللِ َوَنْجَعَل َلهر َأْنَدادًا... َوَقاَل الَِّذيَن اْسترْضِعفر

  33ی بخشی از آیه :سبأ

ما دستور  جب گمراهی ما شد که بهگویند: بلکه مکر و نیرنگ شبانه روز شما موو مستضعفان به مستکبران می»

 «. هایی قرار دهیمدادید که به اهلل کفر ورزیم و برای او شریکمی

 همیشگی،ی پیوسته و نیرنگ ..باشدانه روز شب باید کافی نیست، بلکه روز تنها درشب و یا  ، تنها درپس مکر و نیرنگ

 و انقطاع! وقفهبدون کمترین 

المًا يرع» هر َفَبَعَث إَِليِه غر مر  ،«لِّ

 ؛«فرستاد که او را آموزش دهد جادوگرنوجوانی نزد »

 و سحر و جادو و فرمانبرداری و خدمتگذاری و عبادت پادشاه را به او بیاموزد.. 

 انتخاب نکردند؟!برای این کار را  میانسال ولی چرا یک نوجوان؟ چرا یک جوان و یا یک مرد

ت، و برای آموزش و به خدمت در آمدن و بندگی، سرعت یادگیری و درک نوجوان بیشتر اس چون که

 ود. شاست؛ و آسانتر از دیگران به کنترل جادوگر درآمده و مطابق با راه و روش او تربیت می ترو مطیع فرمانبردارتر
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قی ای آینده نیز باهتر و سحر و جادویی که تأثیر آن تا نسلیت طوالناخدمبتواند برای اینکه پادشاه طغیانگر  نیز و

این  یتخت خود تضمین کند. و امکان ندارد که به همهتاج و بماند برای خود و پادشاهی و حکومت و قانون و 

 ی جادو، نوجوان باشد!اهداف برسد مگر اینکه فراگیرنده

 اروسائل و امکاناتی که در اختیو با استفاده از  خود نیز از طریق جادوگران امروزیهای بینیم که طاغوتلذا می

تا طغیان و  ،تاثیر گذاشته و آنان را به سوی خود بکشانند کودکان و نوجوانان کنند که برتالش بسیاری می دارند

ده نیز بدون های آیننسل مندند برای همیشه و تاو فراوانی که از آنها بهرهحکومتشان استمرار یابد و امتیازات ویژه 

ودکان و ک ،که آنان است.. به همین سبب یارشان باقی بمانددر اختگونه مخالفت و بازخواست و انکاری هیچ

ادت او به ـانون او و مواالت و عبــاغوت و تعظیم قــکفر و جادو و تعظیم و تمجید ط در داماننوجوانان ما را 

 کنند!تربیت می  ای اهللـج

 ،«َفَکاَن ِِف َطِريِقِه إَِذا َسَلَك َراِهٌب »

 ؛«یک راهب بود تگذشاز آن میبر سر راهی که »

رفت تا از او جادو بیاموزد و راه و روش او را فرا گیرد.. یعنی هنگامی که این نوجوان از خانه به سمت جادوگر می

ه آن پادشا ددمنشگیری کرده و خود را از دید سربازان که اهل علم و توحید بود و از مردم کناره زاهدی یافت

 الوهیت و ربوبیت آن پادشاه طغیانگرمنکر که هر شخص موحدی را که  . سربازانینموده بود پنهان ،طغیانگر

د و فریب و کشیدننقشه می ،پادشاه طغیانگر و جادوگر و دیگر درباریان کشتند!و می کردندتعقیب می شدمی

 نمود:آنان، تدبیر می اندیشیِبر خالف مکر و حیله و چاره بردند.. و اهلل نیرنگ به کار می

رر اَّللر َواَّللر َخرْير اْلـََمکِِرينَ َوَيْمکر ] وَن َوَيْمکر  33ی بخشی از آیه: انفال     [رر

 «. ننده استکنمود و )بی گمان( اهلل بهترین تدبیرکشیدند و اهلل )در مقابل تدبیر آنان( تدبیر میو آنان نقشه می»

 !قرار داداین نوجوان  را در سر راه دانشمنداین بود که این راهب  و بخشی از تدبیر اهلل 

-یها و مَو پادگان هاها و دانشکدهطاغوت و در مدارس و دانشگاه در دامانچه بسیارند نوجوانان و جوانانی که 

ازانی سرب ،اند.. به این امید که در آیندهجادوگران او تربیت شده و آموزش دیده زیر دستی طاغوت و هافروشی

مورد  آنان را اهلل  ولیکنند..  و پاسداری مت و دستاوردهای او حمایتکه از طاغوت و حزب و حکو گردند

ت و از عباد ،ها به نور و روشناییکند که آنان را از تاریکیو اسبابی فراهم می دادهقرار  خود عنایت و توجه

 تا همه ؛ازدرهنمون س خداوندو از جنگیدن در راه طاغوت به جنگیدن در راه  ،ی اهللطاغوت به عبادت خالصانه

ضد هر  تواندمی را درمانده و ناتوان سازد و او هرگاه اراده نماید تواند اهلل بدانند که هیچ کس و هیچ چیز نمی

 !بوجود آوردچیزی را از خود آن چیز 

، َفَأعَجَبهر »  ،«َفَقَعَد إَِليِه َوَسِمَع َکالَمهر

 ؛«وش داد و آنها را پسندیدنشست و به سخنانش گ راهبنزد »
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وجود  گرحیلهسخنان آن جادوگر  آنها و میانتفاوت زیادی میان مند شد، زیرا عالقه زاهد دانشمنداین به سخنان 

 گذاشت.. در حالیداد و بر آن تأثیر میداشت. سخنان آن عالم، عقل و قلب و سرشت انسان را مخاطب قرار می

 های زودگذر بود!و لذتبندی و فریب ی تکلف و چشمبر پایه ،که سخنان آن جادوگر

باز  اشندسخنور بکه و هر اندازه  ،قدرت و زیرکی و نیرنگ و فریب و وسائل بکار گیرند که جادوگران هر اندازه

ان ی این سخن حق، پیرمردی ناتومقاومت و پایداری نمایند، هر چند که گوینده ،توانند در برابر سخن حقنمی هم

 و جادوگرانش اسباب قوت چندانی در اختیار ندارد!و فراری باشد که در برابر طاغوت 

درت های اندکی داشته باشد، به خودی خود قو یاران و پشتیبان از او گرفته شدههرچند که اسباب قدرت  ،حقیقت

خاص خود را دارد  اندازد. درخشندگی و جذابیتِهای ستمگر را به رعب و وحشت میعظیمی است که طاغوت

 ی حق و راستی برآنها را به صف و جبهه ثر گذاشته و به اذن اهلل اهای سالم ها و سرشتکه مستقیما بر عقل

 گرداند.می

 اهلل ویکه در برابر دعوت به س ییهاها و ستمگران و فرعونند طاغوتابوده اریخ چه بسیارـه در طول تـک ببینید

 چگونه به صورت مداوم و  نید که دین اهللند.. سپس ببیاهبه یکتاپرستی اعالم جنگ و دشمنی نمود دعوت و

ه در ک ه استها آمدها و فرعونو چه بر سر آن طاغوت ؛به کجا رسیده است و پیوسته در گسترش و امتداد است

یا دچار لعن در دن !برابر دعوت به سوی اهلل و پرستش او به تنهایی، به جنگ و دشمنی و کینه و عداوت پرداختند

 ..!! و العیاذ باهللهای آتش جهنم خواهند بود.. ر آخرت نیز هیزمی از هیزمو نفرین گشته و د

وی بر ر استعالگیرند. رؤیای پادشاهی و حب تسلط و عبرت نمی امروزیهای ها و فرعونبا این وجود، طاغوت

 زمین، بصیرت و چشم آنان را کور نموده است.. البته اگر بصیرتی داشته باشند!! 

اِحرَ  َفَکاَن إَِذا»  ،«َأَتى السَّ

 ؛«آمدنزد ساحر می )نوجوان( پس هر گاه»

اید، در دلش ایجاد شده بود مقاومت نم دانشمند توانست در برابر رغبت شدیدی که نسبت به سخنان آن راهبنمی

 آمد..هرگاه نزد ساحر می و کردلذا از این فرصت استفاده می

اِهِب َوَقَعَد إَِليهِ »  ،«َمرَّ بِالرَّ

 ؛«نشستمی کنارشو  رفتد راهب مینز»

این  تنها در. زیرا بهتر بشناسد ،بود آموخته اوکه از را و این دین جدید  ؛ی دین و ایمان بشنودتا از او در باره

 ازشردر غیر این صورت  ترسید کهو می برود هم راهب مالقات توانست بهرفت میه نزد ساحر میـک اوقـاتی

 ! برمال گردد

و اعدام  مجازات قتل ،آمد که بر طبق قانون پادشاه ستمگراتهامی به حساب می دانشمند، قات با آن راهبمجرد مال

به  انـو در جلسات آن دادهه طالب علم را تحت تعقیب قرار ـک امروزیهای بدنبال داشت. درست همانند طاغوت

طاغوت و  فرمانبرداریکه از  نیز اتید آنها رانویسند. و اسگویند و چه میکه چه می تا بدانند پردازندجاسوسی می
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دهند و هر کسی را که با آنان همنشینی نماید مجرم اند، تحت تعقیب قرار میپایبندی به قانون او سر باز زده

 !شناسندمی

َبهر » اِحَر ََضَ  ،«َفإَِذا َأَتى السَّ

 ...«زداو را می ، ساحرآمدهرگاه نزد ساحر می»

 از ترس اینکه مبادا به جاهای نیز . وهای سحر و جادوو حاضر نشدن به موقع بر سر کالس نمودن به خاطر تأخیر

صرش ق حضور در خود و خدمت به او را برای ،که در شأن کسی نیست که پادشاه . جاهاییدیگری رفته باشد

موریت اینکه در این مأزیرا او برای  ..شودای نیست که برای آن آماده میو همچنین مناسب وظیفه ..برگزیده است

 ی پادشاه تربیت شود!اش موفق گردد باید به صورت ویژه و خاص و به عنوان ساحر آیندهو وظیفه

جادویی بود که به  سحر و ی افالس ساحر و ضعف و بطالن حجت او در دانشنوجوان نشانه آن وانگهی، زدن

د که حجت نبربه ضرب و شتم پناه می انیتنها کس فراد،ا داد.. زیرا در مسیر توجیه و قانع نمودننوجوان آموزش می

 د و وسائل و توان قانع نمودن را دارا نباشد! نو دلیلی قوی نداشته باش

اِهِب »  ،«َفَشَکا َذلَِك إََِل الرَّ

 ؛«در میان گذاشت( با اواین مشکل را نزد راهب شکایت نمود )و »

و علم و مهربانی و دین و اخالقی که از راهب دانشمند  دهد آن نوجوان به سبب ادب و بردباریکه نشان می

د.. و این از مطرح کن با ویکه مشکالتش را  توانستو اکنون می ..مشاهده نموده بود با او انس و الفت گرفته بود

 های راضی شدن نوجوان به دعوت راهب است.اولین نشانه

اِحَر َفقرل: َحَبَسنِي» اِحرر  َفَقاَل: إَِذا َخِشيَت السَّ  ،«َأهِِل، َوإَِذا َخِشيَت َأهَلَك َفقرل: َحَبَسنِي السَّ

-انواده، و هرگاه از خ)و سبب تأخیرم شدند( ام مرا نگه داشتندراهب گفت: هرگاه از ساحر ترسیدی بگو: خانواده»

 ؛«ترسیدی بگو: ساحر مرا نگه داشتات 

قرار بده تا از شر و اذیت و آزار هر دوی آنها رهایی یعنی ساحر را برای خانواده و خانواده را برای ساحر بهانه 

لب این نداری.. زیرا ط جزای ی دین و ایمان بشنوی. و چارهبارهریابی و در عین حال بتوانی نزد من بنشینی تا د

 مانع آن شود!  بایدای است که هیچ چیزی نعلم مورد نیاز، فریضه

تفاده از لم و اسای مانع حضور فرزندشان در مجالس کسب عوادهو این نصیحت، دلیلی است بر اینکه چنانچه خان

تواند به صورت دوپهلو با آنان سخن گفته او میت( ی آنها در این روزگار بسیار اسنمونهو محضر علما گردند )

 و حقیقت را از آنان پنهان نماید.

لب اگر بدانند که به تدیّن و ط ولی. به هر سمت و سویی برود. شوند کهنمی فرزندشان مانع ،بسیاری از والدین

مبادا ا ت.. شوندو مانع وی می خیزنداو بر می مخالفت باعلم و همنشینی با اهل علم روی آورده است به شدت به 

اری ها همنشینی و همکها و تندروها و یا کسانی که با تروریستی تروریستآنان را از زمره ،های ستمگرطاغوت

 ورند!!کنند به حساب آمی
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ٍة َعظِيَمٍة َقد َحَبَسِت النَّاَس » َو َکَذلَِك إِذ َأَتى َعََل َدابَّ  ،«َفَبينَََم هر

 ؛«شد که راه را بر مردم بسته بودناگهان با جانوری بزرگ روبرو او به همین منوال در رفت و آمد بود که »

رفت و سخنان وی را نیز من نیز میشنید و نزد راهب مؤرفت و سخنان او را مینزد ساحر می طبق معمول یعنی

آنان  درفت و آممانع  . که یک روز ناگهان با چنین جانور بزرگی روبرو شد که راه را بر مردم بسته وشنید.می

 شد، و این دلیلی است بر بزرگی و تنومندی این جانور!می

 همچنین سبب آن از باطل و سبب آشکار شدن حق و جداییاکنون  ،دادمردم را آزار می پیشتر این جانور که

و اگر آدمی از غیب اطالع داشت و و چه بسا عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد.  .. هدایت بسیاری از مردم شد

 د!شدانست که عواقب امور چگونه خواهد بود به وضع کنونی و به آنچه رخ داده است راضی و خشنود میمی

اِحرر َأف» ؟َفَقاَل: اليَوَم َأعَلمر آلسَّ اِهبر َأفَضلر  ،«َضلر َأِم الرَّ

 ؛«که ساحر بهتر است یا راهب؟ دانمفت: امروز میـگنـوجـوان »

به و این  !برده استمیدر شک و تردید به سر  و حقیقت تا آن لحظه نسبت به حق اودهد که این سخن نشان می

 .. ه استکردکه از جادوگر کافر دریافت میه منابع آموزشی بود خاطر تاثیر

 سازد!شد آشنا میا را با فشار بسیاری که از سوی ساحر بر نوجوان وارد میـم این سخنان، و همچنین

منابع  اگر دهند. پسافکار و اخالق و رفتار انسان را شکل می (مناسب یا نامناسب)هستند که  آموزشیو این، منابع 

صورات و ت ،و برگرفته از آن باشند بدون شکها، تابع فرهنگ طاغوت علوم و عقاید و مفاهیم و ارزش فراگیری

 ،دون شکـد.. و اگر تابع فرهنگ حق و برگرفته از آن باشند بنآورمی باررفتار و سلوک منحرفی برای انسان به 

م اسالاست که به همین دلیل و .. آورندبـرای او به ارمغـان میاسب ـی واال و منـایـهصورات و ارزشـار و تـرفت

ه منابع آوردن بمناسب نموده و از مشغول شدن و رویو سودمند  آموزشیای بر اهمیت استفاده از منابع تأکید ویژه

 نهی نموده است! محتواآموزشی باطل و بی

ما از ا شان وارد شود،آلودگی و ناپاکی از راه دهان به بدن هیچگونه دهنداجازه نمی که کسانیکنم از تعجب می

اولی  د زیاننکه می دان د در حالینکناز طریق چشم و گوش خود جلوگیری نمی نفوذ کفر و فسق و گمراهی

 آنان ه نابودی ایمان در قلبـزیان دومی معنوی است و منجر ب امـاست، آنهاو تنها محدود به جسم  بوده مادی

 بسیار خطرناکتر از ضرر و زیان جسمی است! و زیانشود. و بدون شک این ضرر می

ةِ  َفَأخَذ َحَجراً » ابَّ اِحِر َفاقترْل َهِذِه الدَّ اِهِب َأَحبَّ إَِليَك ِمَن السَّ مَّ إِن َکاَن َأمرر الرَّ  ،«َفَقاَل: َالَّلهر

 ین جانور راساحر است ا کار ازو مقبولتر نزد تو محبوبتر  در راهب کارسنگی برداشت و گفت: پروردگارا، اگر »

 ؛«بکش )با این سنگ(

تر از دین و راه و رسم جادوگر است این جانور تر و پسندیدهم راهب در نزد تو محبوبیعنی: اگر دین و راه و رس

 را بکش!

، َفَرَماَها َفَقَتَلَها، َوَمََض النَّاسر »  ،«َحتَّى َيمِِضَ النَّاسر
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 ؛«و آنرا کشت و مردم عبور کردند انداخت به سوی جانور پس آن سنگ را .تا مردم عبور کنند»

 پس از این که آن نشانه و کرامت بزرگ را از آن نوجوان مشاهده نمودند، کشت و مردم ذن اهلل آن جانور را به ا

 راه افتادند.. به خود و زندگی هر کدام به دنبال کار 

محبوبتر و  اهلل کند، حق است و نزد که از آن پیروی می راه و روشیراهب و  نوجوان یقین پیدا نمود که دینِ

ه ک راسخ و محکمی در دل او جای گرفت ساحر و سحر و شعبده بازی اوست. پس چنان ایمان تر از دینپسندیده

 !نمایدمتزلزل  سست و راست آنتواننمی یسختی و مصیبتهیچ 

هر » اِهَب َفَأخَُبَ  ،«َفَأَتى الرَّ

 ؛«نزد راهب آمد و به او خبر داد آنگاه»

ده و عزم خود را جزم نمو ،پس از دیدن این کرامتکه چنین کرامتی برای او به قوع پیوسته است. و گفت که 

و کفر به طاغوت را علنی و آشکار  و دعوت به سوی اهلل  ،ایمان بیاورد گرفته است که به اهلل  قاطع تصمیم

 سازد!

نَيَّ َأنَت الَيوَم َأفَضلر ِمنِّي؛ َقد َبَلَغ ِمن َأمِرَك َما َأَرى» : َأي بر اِهبر  ،«َقاَل َلهر الرَّ

؛ «ینمبای که میب به او گفت: پسرم، تو هم اکنون بهتر و برتر از من هستی؛ و به این سطح و مقام رسیدهراه»

 و امروز ،کردبود و نزد او کسب علم و دانش می عالم شاگرد این راهب تا همین دیروز سبحان اهلل! آن نوجوان

 بهتر از او شده است!

 ر و تحول چیست؟!براستی چه تغییری رخ داده و علت این تغیی

 رسند. آن نوجوان به چنانه بندگان بر اساس آن به تفاضل و برتری میـعلت، همان مقبول واقع شدن است ک

دست یافته بود که آن عالم راهب با آن همه علم و فضیلت به آن نرسیده بود. و او به خوبی  مقبولیتی در نزد اهلل 

 از این پس گواهی داد و اعالم کرد که ،نصاف و اخالص و تواضعبه این موضوع پی برده و از روی عدالت و ا

 آن نوجوان از او بهتر است!

 ایویژه استعداد از نبوغ و که شاگردش به. اینکه استاد !براستی که امروزه چقدر نیازمند چنین عدل و انصافی هستیم

 برخوردار است بگوید: تو امروز از من بهتری..!

انانی ی تحقیر به جوبه دیدهبا غرور و تکبر و آنان را مغرور ساخته است و  ،متون این علمایی که حفظ برخی

هبانی در برابر دشمنان به نگ میادین جهاد واین کرامت و بزرگی را به آنان بخشیده است که در  نگرند که اهلل می

ه از جهاد باز مانده است چه زیانی مندند! عالمی کتا چه حد از این اخالق و انصاف بهره ،از امت اسالمی بپردازند

 کند بگوید: تو امروز از من بهتری؟!جهاد می خواهد نمود اگر به یک جوان که در راه اهلل 

 ،«َوإِنََّك َستربَتَل»

 ؛«و مشکالت خواهی شد هاسختیدچار شوی )و امتحان و آزمایش میو تو به زودی »
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ود. تو شحتما دچار ابتال و امتحان و سختی می ا در پیش گیردآنرکه هر کس  ایمسیری را در پیش گرفتهزیرا 

به طاغوت کفر بورزی.  آشکارادعوت نمایی و  ای که آشکارا به بیان حق بپردازی و به سوی اهلل تصمیم گرفته

ش قرار یتو را یاری فرموده و مورد تأیید و توفیق خو یی که به تو بخشیده استهاها و کرامتنیز با نشانه و اهلل 

 برحذر. پس خواهد گشتدچار ابتال   حتما در راه اهلل بپیمایداست. و این راهی است که هر کس آن را  داده

 آماده کن! اموریچنین  رویارویی با باش و خود را برای

دینداری و ایمان و اظهار  آری، متناسب با سطح.. گیردقرار میامتحان و آزمایش  ، بدون شک موردانسان مؤمن

 فرماید:می شود.. اهلل امتحان می حق و جهادش

ْفَتنرونَ ] ْم ال ير ولروا آَمنَّا َوهر وا َأْن َيقر کر ْْتَ  2 :عنکبوت     [َأَحِسَب النَّاسر َأْن ير

 .«گردندایم به حال خود رها شده و آزمایش نمیاند همین که بگویند ایمان آوردهآیا مردم پنداشته»

 و فرموده است:

مْ َوَلنَبْ ] َو َأْخَباَرکر ابِِريَن َوَنبْلر ْم َوالصَّ َجاِهِديَن ِمنْکر ْم َحتَّى َنْعَلَم الـْمر َونَّکر  31 :محمد     [لر

مشخص نماییم و اخبار  (از دیگران، جدا و)کنیم تا مجاهدان و صابران را ی شما را آزمایش میگمان همهو ما بی»

 .(«اید یا عصیان و نافرمانیه اطاعت و فرمانبرداری نمودهو برای مردم آشکار سازیم ک)شما را بیازماییم 

 فرمود: یامبر و در حدیث صحیح آمده است که پ

لر َعََل َحَسِب ِدينِِه؛ َفإِن َکاَن ِِف دِ » جر بتَََل الرَّ ، ير ، ثرمَّ اْلَمَثلر َفاْلَمَثلر لبًا اشَأَشدُّ النَّاِس َبالًء اْلَنبَِياءر ، ينِِه صر هر ِوإِن َتدَّ َبالؤر

ٌة ابترِِلَ َعََل َحَسِب ِدينِِه...  . 2«َکاَن ِِف ِدينِِه ِرقَّ

ی مردم است، پس از ایشان، امتحان و همه آزمایش تر از شدیدتر و سخت ،الهی امتحان و آزمایش پیامبران»

متحان و ش ادینداری و ایمان (قوت و ضعف)ترند. انسان بر حسب تر است که بهتر و شایستهابتالی کسانی سخت

 گردد؛ پس اگر در دینداری، محکم و استوار بود امتحان و ابتالی او شدید است و اگر در دینداریِ آزمایش می

 . «گرددش امتحان و آزمایش و دچار سختی مییی دینداراو ضعف و سستی باشد به اندازه

 و فرموده است:

در َعَليِهم...» َشدَّ نَي ير
اِْلِ  . 3«...إِنَّ الصَّ

 .«گردندن دچار سختی و مشکالت میصالحا»

آمده است که ورقه بن  ،روایت شده است و در بخشی از یک حدیث متفق علیه که از ام المؤمنین عایشه 

بیرون  (شهر)عرض نمود: کاش هنگامی که قومت تو را از  به پیامبر  ،نوفل پس از نزول اولین آیات وحی

کنند؟! گفت: بله، هر پیامبری که فرمود: مگر آنان مرا بیرون می  بودم. رسول اهللکنند زنده و جوان میمی

                                                           

 . باب: حرف اْللف.:اْلامع الصغري من حديث البشري النذير. جالل الدين سيوطي  - 2

 23252. بخشی از حديث شَمره: :محد بن حنبل مسند امام ا - 5
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اگر  ، و(اندو او را از شهر و سرزمین خود بیرون نموده)چنین پیامی را آورده است مورد دشمنی قرار گرفته است 

 من تا آن زمان زنده بمانم به خوبی از تو پشتیبانی خواهم نمود..

اش ه و کاشانهـپیروی نماید، حتما توسط قوم خود از خان اه و روش پیامبر هرکسی که واقعا از ر بنابراین،

که در راه دعوت  خواهد گرفتهایی قرار ها و مشقتبیرون رانده شده و در معرض برخی از آن مشکالت و رنج

بویژه در این )شود ها روبرو نمیرنج و آمد.. و دعوتگری که با هیچ کدام از این درد الی اهلل بر سر پیامبر 

میزان  یباید درباره (اندجنایتکار و قوانین آنان بر همه جا مسلط و حکمفرما گشته هایاغوتـه طـار کـروزگ

 تجدید نظر نماید!! و منهج انبیا  پیروی خود از دین اهلل 

لَّ َعَِلَّ »  ،«َفإِِن ابترلِيَت َفال َتدر

 «.مرا معرفی نکن نجه قرار گرفتی(پس اگر آزمایش شدی )و مورد شک»

از سوی پادشاه طغیانگر و سربازانش مورد اذیت و  ،شناخته شوی آنبا  دعوت خود را آشکار نموده و یعنی: اگر

و کسی که این سخنان را به تو یاد  این دعوت جدید یو سرچشمه ی منبعآزار قرار خواهی گرفت و از تو درباره

مرا معرفی نکنی زیرا اگر مرا بشناسند و مکانم را بیابند مرا  که نسعی کدر این صورت خواهند پرسید. داده است 

 دانم خواهند کشت!را پروردگار خود می تنها به این جرم که اهلل 

شود. امروزه چه بسیارند دعوتگران و علمایی که به شاگردان و مراجعین خود تکرار می همیشه هاظلم و ستماین 

 های این ستمگران شدید ما را معرفی نکنید..!زندانگویند: اگر گرفتار اسارت در می

َداِوي النَّاَس ِمن َسائِِر اْلَدَواءِ »  ،«َوَکاَن الغرالمر يرُِبئر اْلَکَمَه َواْلَبَرَص َوير

ه داد و معالجو آن نوجوان، کور مادرزاد و شخص مبتال به بیماری برص )پیسی( و دیگر بیماران را شفا می»

 «.نمودمی

داد او مردم را از انواع مرض و بیماری نجات می .به آن نوجوان بخشیده بود از جمله کراماتی بود که اهلل و اینها 

است و جز او   گرفت؛ زیرا شفا دهنده تنها اهللصورت می به اذن اهلل  ی این امورهمهنمود. و و معالجه می

 .ر دیگری از او ساخته نبودو کا کرددعا می فقطو آن نوجوان  ،ای نیستهیچ شفا دهنده

او و دعوتش را در میان مردم مشهور ساخت و تمامی  ،به این نوجوان بخشیده بود هایی که اهلل این کرامت

 آمدند!ی او شنیده بودند از هر طرف به سوی او میکه درباره یبیماران

 ،«َفَسِمَع َجلِيٌس لِلَملِِك َکاَن َقد َعِميَ »

 ؛«ینا شده بود )این خبر را( شنیدکه ناب یکی از یاران پادشاه»

 ای این نوجوان و شفود دربارهـنشینان و مشاورانش که نابینا شده بی پادشاه و از همیعنی یکی از وزرای ویژه

شنید. اموری که از دست پادشاه طغیانگر و جادوگر فریبکارش  زدها و امور عجیبی که از او سر میو نشانه هادادن

 د!آمبر نمی

، إِن َأنَت َشَفيَتنِي» نَا َلَك َأمَجعر ٍة، َفَقاَل: َما َهاهر َداَيا َکثرِيَ  ،«َفَأَتاهر ِِبَ
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 ؛«بخشمبا هدایای بسیاری نزد او آمد و گفت: اگر مرا شفا دهی تمامی این هدایای گرانبها را به تو می»

ایای با ارزش را آورده بود تا اگر آن نوجوان است و به همین دلیل آن هد ،او گمان کرده بود که شفا دهنده

ا رآمیز و نادرست او این تصور شرک ،به او بدهد..! اما نوجوان مؤمن برابر این کاری آنها را در شفایش دهد همه

 تصحیح نمود و..

ََم َيشِفي اَّللر»  ،«َفَقاَل: إِِّنِّ ال َأشِفي َأَحدًا، إِنَّ

و بیان  ردک؛ توانایی شفا دادن را از خود نفی «دهداهلل شفا میدهم، بلکه تنها گفت: من هیچ کسی را شفا نمی»

دنبال شفا است باید ه است و در نتیجه هر کس که ب نمود که شفا دهنده از هر درد و مرض و بیماری، تنها اهلل 

 :فرمایدمی اسباب ندارد.. اهلل  ازبخواهد. و این سخن هیچ منافاتی با استفاده  آنرا تنها از اهلل 

ِرْدَك بَِخرْيٍ َفال َرادَّ لَِفْضلِِه يرِصيبر بِهِ ] َو َوإِْن ير ٍّ َفـال َکـاِشَف لَـهر إاِلَّ هر َو َمْن َيَشاءر ِمْن ِعَباِدِه وَ  َوإِْن َيْمَسْسَك اَّللر بُِضر هر

ِحيمر  ورر الرَّ  137 :یونس      [اْلَغفر

یچ آنرا برطرف نماید و اگر بخواهد خیری به تو برساند ه تواندو اگر اهلل زیانی به تو برساند هیچ کسی جز او نمی»

تواند فضل و رحمت او را برگرداند. فضل و رحمت خود را شامل هر یک از بندگانش که بخواهد کس نمی

 . «نماید. و او بخشنده و بسیار مهربان استمی

 فرماید:می و از قول ابراهیم 

َو َيْشِفنيِ ]  83 :شعرا        [َوإَِذا َمِرْضتر َفهر

 .«دهدو هرگاه بیمار شوم اوست که مرا شفا می»

 ی حقیقی را فراموش نمودند، و نه دارو به آنان سودیچه بسیارند بیمارانی که بر اسباب تکیه نموده و شفا دهنده

بدون اینکه و  شفا طلبیدند از اهلل  ،رساند و نه آن اسبابی که به کار بردند. و چه بسا بیمارانی که با اخالص تمام

 شفا یافتند! ویی مصرف کنند، از جانب اهلل ردا

 ،«َفإِن َأنَت آَمنَت بِاَّللِ َدَعوتر اَّللَ َفَشَفاكَ »

 ؛«دهدو او تو را شفا می (که اهلل شفایت دهد)کنم اگر به اهلل ایمان بیاوری دعا می)نوجوان گفت:( »

به او بخشیده بود  هایی را که اهلل ها و نعمتزیرا او کرامتع و تقوای آن نوجوان مؤمن است؛ رَ ی وَو این نشانه

ار کهای مردم و تسلط و استعال بر آنان بهفع شخصی خود و یا برای جلب هدایا و بخششامندر جهت و  خودبرای 

عبادت و  بهایمان بیاورند و  یگانگی اهلل وحدانیت و خواست که مردم به تنها می او هرگز چنین نبود. ،نبرد. نه

. خواسته و هدفی غیر از این نداشت و این کار او تماما به سود و مصلحت آن روی آورنداو  از توحید و اطاعت

 طلبید! می آوردند شفای آنها را از اهلل ایمان می مردم بود. اگر به اهلل 

-ذشتگیاز خود گ اخالص و چنینمقبولیتی به آنان بخشیده است بسیار نیازمند  که اهلل  یدعوتگران امروزه نیز و

 هستند! هایی
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است  اهلل  خالصانه از طلب ی او تنهاکند که وظیفهتأکید می بر این امر نوجوان مؤمنآن بینیم که بار دیگر می

و  ،تا بدین شیوه مانع وابستگی مردم به خودش گردد ،است و بیش از این نقشی ندارد، و شفا دهنده تنها اهلل 

 د تصحیح نماید!نخوانبو او را به فریاد  ببندندی کسی که باید به او دل ور آنان را در بارهاعتقاد و با

 فرماید:می همانطور که اهلل 

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْستَِجيبروا َِل َوْليرْؤِمنرو] هر َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِِّنِّ َقِريٌب أرِجيبر َدْعَوَة الدَّ در ا ِِب َلَعلَّ  [ونَ ْم َيْرشر

 186 :بقره 

د اجابت خوانی من پرسیدند من نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا فرا میو هرگاه بندگانم از تو درباره»

 .«کنم. پس آنها )نیز( دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابندمی

 و می فرماید:

ْضَطرَّ إِ ] ِيبر الـْمر ْن ُير ونَ َأمَّ رر َلَفاَء اْْلَْرِض َأإَِلٌه َمَع اَّللِ َقلِياًل َما َتَذکَّ ْم خر وَء َوَُيَْعلرکر  [َذا َدَعاهر َوَيْکِشفر السُّ

 62 :نمل

لبد طرسد هنگامی که او را به کمک میآیا آن معبودان باطل بهترند( یا کسی که به فریاد )شخص( درمانده می»)

بود سازد. آیا با اهلل معدارد و شما )انسان ها( را جانشین )یکدیگر در( زمین مییو سختی و ناراحتی را )از او( بر م

 «.دیگری هست. )براستی که( شما بسیار کم اندرز می گیرید

 ،«َفآَمَن بِاَّللِ، َفَشَفاهر اَّللر»

 ؛«ان آورد، و اهلل او را شفا دادبه اهلل ایم)آن وزیر نابینا( »

آن مرد نابینا  ن ایمان آورد. و به محض اینکه دعای آن نوجوان تمام شد، اهلل آن سخنا شنیدن بالفاصله پس از

 را شفا داد و بینایی را به او بازگرداند!

به وقوع پیوست که او را با حق و حقیقت آشنا نمود و مسیر  های اهلل برای این مرد نابینا یکی از آیات و نشانه

یاور  دیروز، همنشین و تا همین را سرشار از ایمان و یقین نمود. او اش را به کلی دگرگون ساخت و قلبشزندگی

و امروز کامال دگرگون شده و اولین کسی است که به سوی  ،پادشاه طغیانگر بود دست راستو مشاور و وزیر 

 در روی او و درباریان گمراهش، آشکارا به بیان حق بپردازد..! رود تا رومی ستمگرکاخ آن پادشاه 

 ،«ى اَْللَِك َفَجَلَس إَِليِه َکََم َکاَن َُيلِسر َفَأتَ »

 ؛«و همچون گذشته در کنار او نشستنزد پادشاه آمد »

 با این تفاوت که اکنون بینایی خود را باز یافته و چشم بصیرتش نیز باز شده بود!

َك؟!» : َمن َردَّ َعَليَك َبََصَ  ،«َفَقاَل َلهر اْلَلِكر

 ؛«رداند؟!گازبینایی را به تو بپادشاه به او گفت: چه کسی »
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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 

ون درست همچ !در دست اوست نیز سود و زیان ووجود دارد  توسرزمینش به او بگوید که خدای دیگری غیر از 

دوست دارند که از آنها تعریف و تمجید شده و با اوصاف و القاب و عناوینی مدح  . همگیطاغوت های امروزی.

. نمایندش مدح و ستای آنان راندارد. و کسانی را دوست دارند که اینگونه  هیچ تناسبی با آنهاو ستایش شوند که 

 را بیشترنان ولی باز هم آ کنندگویند و تملق و چاپلوسی میدروغ می اندانند که چنین کسانی به آنو با اینکه می

این  د. ونپردازمیآنان  و نصیحت و راهنمایی به نقد هاکه صادقانه و بر اساس واقعیتدوست دارند از کسانی 

زدیک کنند به خود نها را بیشتر از کسانی که آنان را نصیحت نموده و امر به معروف و نهی از منکر میچاپلوس

 کنند..!می

 ،«َقاَل: َرِبِّ »

 ؛«)بینایی را به من باز گرداند(گفت: پروردگارم »

.. «یجنابعال».. یا «شما»نگفته بود:  وزیرش در پاسخ زیراای بر قلب آن طاغوت فرود آمد. این سخن همچون صاعقه

 ...!«سرورم»و یا 

 ،«َقاَل: َولََك َربٌّ َغرِيي؟!»

 ؛«جز من خدایی داری؟!ه گفت: مگر تو ب»

به او  اتزندگی ریز و درشتبرساند یا ضرر و زیان را از تو دور نماید و در تمامی امور که به تو سود و منفعت 

 پناه ببری؟!

ه او و ب کنیدجز خودم هیچ معبودی برای شما سراغ ندارم که از او اطاعت ه من پروردگار واالی شما هستم.. و ب

و تمرد،  این نافرمانیخروج از اطاعت است.. و  شکنی وقـانونافرمانی و ـپناه ببرید.. و این سخن تو، سرپیچی و ن

 !!که چنین چیزی اتفاق بیفتد دهیماجازه نمیهرگز اصال قابل تحمل و گذشت نیست و 

 ،«َقاَل: َرِبِّ َوَربَُّك اَّللر»

 ؛«ت: خدای من و خدای تو اهلل استگف»

لحظه  چند تنهاکه  در حالی ،نمودکمال شجاعت و استواری و قوت قلب بیان  درو  اعتقادی راسخاین سخن را با 

ضعیف  و ی مخلوقیک بنده تنهاو تو  ،خدای من و خدای تو اهلل است...آری، آوردنش گذشته بود. از ایمان

مالک هیچ سود و زیانی نیستی. و هر یک از ساحران و اطرافیانت که چیزی غیر از این را به تو القا  هستی، و

گویند. پس نگذار که جاه و مقام و منزلتت تو را از دیدن و به تو دروغ می بودهنرو راست  صادق و با تو ،کنندمی

 ، واست حق و شناخت حقیقت مطلق باز دارد. و بدان که خدای من و خدای تو و خدای تمامی مخلوقات، اهلل 

 عالم هستی جز او خدایی ندارد!

تو  ریننده است و تمامی امور در دست اوست.. وکه آف است ی پرستش است، اهلل پرودگاری که تنها او شایسته

 !ی پرستش و فرمانبرداری نیستیهرگز شایسته



 
                                                                                                                   www.ghotb.netنوجوان و پادشاه      15

تمامی وجود و عظمت او را به لرزه  و ای بر سر آن طغیانگر ستمگر فرود آمدسخن حقی که همچون صاعقه

صور نماییم و با تمام وجود ها و رخدادها و پیامدهای آن را تاما اگر صحنه ،پنداریمانداخت. این سخن را ساده می

دد گرار میـا آشکـو عظمت این مرد مؤمن بر م ،ریمـبپی می و احـوال اوضاعآن  یآن را احساس کنیم به دشوار

-که تنها چند لحظه از ایمان آوردنش می در حالی وجودش ماالمال از ایمان گشته بودسراسر و  دل و جانکه 

 گذشت!

 ،ناناین سخ که دانستکه می در حالی ،یانگر و سرکش به اظهار حق پرداختآشکارا در مقابل آن پادشاه طغ

 پیامدهای بسیار سنگینی برای او بدنبال خواهد داشت!

 ،«َفَأَخَذهر »

 ؛«او را گرفت )و زندانی نمود(»

ن، آ ه اختصاص داشت. جایی در زیر زمین که درـان و مراسم شاهانـاریـکه به درب، در جایی دور از قصر پادشاهی

 فرسا را به آنان بچشانند!های طاقتی مخالفان ساخته بودند تا انواع شکنجههایی برای شکنجهسیاه چاله

هر » بر عذِّ  ،«َفَلم َيَزل ير

 ؛«دادهمچنان او را شکنجه می»

بگوید  ه اوو ب معرفی نمایدافزود تا )اعتراف نموده و( منبع اصلی این سخنان ایمانی را به او و بر شدت شکنجه می

که چه کسی چنین سخنانی به او گفته و یا وی را به سوی این سخنان رهنمون گشته است. در میان زیردستان آن 

و این مرد نیز از درباریان او بود و امکان نداشت که او و یا  ،طغیانگر کسی نبود که چنین سخنانی بر زبان آورد

کن ریشهل پیش ها سااین گونه سخنان ده ،چنین سخنانی بگویند. بعالوه به ظن و گمان آن طغیانگر ،درباریاندیگر 

 و از میان رفته بود.. شده

 !خنانی بگویداست چنین س باز یافتهچگونه ممکن است مرد نابینایی که همین چند لحظه پیش بینایی خود را پس 

دم میان مر در و اینگونه سخنان را ل و نابودی در امان ماندههست که از قت ایشدهمخفیالبد شخص خطرناک و 

)این وزیر( قبل از بزرگ  بایدهای طاغوت او را نمی شناسند. لذا ها و جاسوسدهد و سربازان و اطالعاتیرواج می

عتراف ا آن شخصعلیه  زیانی برسد تاج و تخت و حکومت این پادشاه طغیانگر به پیش از اینکه شدن خطر و

 ..دادندمی اید. پس همچنان او را شکنجهنم

 ،«َحتَّى َدلَّ َعََل الغرالمِ »

 ؛«اینکه آن نوجوان را معرفی نمودتا »

 ی آن سخنان بود!نوجوانی که نسبت به او منشأ و سرچشمه

مت ای آن نوجوان و مکان اقها و مأموران اطالعاتی خود را فرستاد تا در بارهپادشاه به سرعت سربازان و جاسوس

د و قبل از اینکه مردم را بر علیه پادشاه بشوراند دستگیرش نموده و به حضور پادشاه ناو اطالعاتی بدست آور

 ورند!بیا
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 ،«َفِجيَء بِالغرالمِ »

 ؛«ند)به حضور پادشاه( آورد را آن نوجوان»

او را  زندگی و حکومت های طغیان و ظلم و ستم پادشاه طغیانگر را به لرزه درآورده وکه پایه !نوجوان خطرناکی

 آشفته ساخته بود!!

«! نَيَّ  ،«َفَقاَل َلهر اْلَلِكر َأي بر

 ؛«پادشاه به او گفت: ای پسرم!»

ایش هبا او از در مهربانی و تشویق وارد شد بلکه وادار به سخن گفتن شود یا در رودربایستی قرار گرفته و به خواسته

او را به خود نسبت داد؛ گویی یکی  ه ومورد خطاب قرار داد« ی پسرما»او را با عبارت  به همین دلیل .تن در دهد

های امروزی با کسانی دقیقا همان کاری که طاغوت ..اوج نیرنگ و فریب است ،از پسران خود اوست.. و این

یه عل کهوادارشان نمایند  و خود در آوردهی جبهه آنان را بهکه  وارندو امید انداختهدهند که به دامشان انجام می

 د..!نی بپردازسبه جاسو طاغوت دشمنان

 ،«َقد َبَلَغ ِمن ِسحِرَك َما ترُِبئر اْلَکَمَه َواْلَبَرَص، َوَتفَعلر َوَتفَعلر »

نی، و کرسیده است که کور مادرزاد و شخص مبتال به پیسی را معالجه می ه آنجاجادوی تو ب)به نوجوان گفت:( »

 ؛«دهیکارهای دیگری نیز انجام می

 است دهدهی از بزرگواری ما بوشفا دادن کور مادرزاد و شخص مبتال به پیسی و دیگر کارهایی که انجام می :یعنی

بنابراین  ..ایمهای مدیدی است که لطف و بزرگواری بسیاری به تو نمودهو مدت .ایمآموختهکه به تو سحر و جادو 

ه ـچگونه ممکن است ک لیو ا را جبران کنی..!ـاری ملطف و بزرگو به جای خدمت به دیگران، این الزم است که

  !اش باز داردهای ایمانیگیریهای ستمگر، چنین شخصی را از موضعترغیب و ترهیب طاغوت

 ،«َفَقاَل »

 ؛«..گفت»

با اطمینان و استواری و یقین و افتخار و  ،آن نوجوان مؤمن که سرتاسر وجودش از ایمان و یقین لبریز شده بود

 لب کامل و بدون توجه به هرگونه ترغیب و ترهیب، به پادشاه طغیانگر گفت!ت ققوّ

ََم َيشِفي اَّللر»  ،«إِِّنِّ ال َأشِفي َأَحدًا؛ إِنَّ

 ؛«دهددهم، بلکه تنها اهلل شفا میمن هیچ کسی را شفا نمی»

را شفا  یچ کسیمن ه و گفت: پادشاه طغیانگر را تصحیح نمود آن آن نوجوان مؤمن بار دیگر تصورات نادرست

هایی نیست که از جادوگر مهارت ی آنهمچنین نتیجهو  ،دهم از خودم نیستو این اموری که انجام می ،دهمنمی

از بندگانش را که بخواهد شفا  یکهر او  .است.  اهلل فقطام. و براستی که شفادهنده فریبکار تو یاد گرفته
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ه این امور را ـاست ک ه فضل اهلل ـحکم او را رد نماید.. و تنها بتواند قضا و دهد.. هیچ کس و هیچ چیز نمیمی

 !   کس دیگری غیر از اهللهیچ گردد و نه به ر میـو بـه تـه بـدهم.. و فضل آن نانجام می

یدا بر باطل را از آن نوجوان شنید یقین پ استعالآن طغیانگر به محض اینکه این سخنان سرشار از ایمان و عزت و 

ی ترغیب و تشویق هیچ سودی ندارد و او نوجوانی است تندرو که بحث و گفتگو که در برخورد با او، شیوه نمود

با او برخورد نمود که بر مبنای خشونت و شکنجه و  یی دیگر.. لذا باید با شیوهنخواهد داشتای با او هیچ فایده

 اذیت و آزار باشد.. 

 ،«َفَأَخَذهر »

 ..«او را گرفت»

 .خت زندانی نمودپرداهای مهم میی مهمانان و هیأتکه در آنجا به پیشواز و بدرقه شاهانهی دور از قصر در جایو 

 !در آنجا بود گیریی اعترافویژه یهای بازجویی و شکنجهسلولجایی که 

ان نیز این نوجودر مورد  ندبود کردهمطرح  شده تازه مسلمان ی آن نابینایِو دقیقا همان شبهه و اتهامی که در باره

ر او جادوگ نظردر قصر پادشاه و زیر  کهسن و سال  کماین نوجوان هنوز این سؤال مطرح بود که . کردندمطرح 

ر ی حقیقی این سخنان همچنان ببنابراین، سرچشمه ؟!است آموختهاز کجا  را چنین سخنانی است تربیت شده

 داند!ی او میآن نوجوان چیزهایی درباره ند کهیقین داشت . وبود مانده پادشاه و سربازان او پوشیده

اِهِب » هر َحتَّى َدلَّ َعََل الرَّ بر عذِّ  ،«َفَلم َيَزل ير

 ..«داد تا اینکه آن راهب را معرفی نمودهمچنان او را شکنجه می»

 .. بود ی آن سخنان ایمانیمنبع و سرچشمهراهبی که 

 تا آن راهب دانشمند را نزد او بیاورند..! پادشاه به سرعت سربازان و جاسوسان خود را فرستاد

اِهِب »  ،«َفِجيَء بِالرَّ

 ؛«ندآورد را )به حضور پادشاه( راهب»

 او را سراپا در غل و زنجیر به حضور پادشاه طغیانگر آوردند..! 

: اِرِجع َعن ِدينَِك »  ؛«َفِقيَل َلهر

 ؛«: از دین خود برگردندبه او گفت»

بر علیه شخص دیگری  تا مردی که تازه ایمان آورده بود، او را شکنجه نکردندو برخالف آن نوجوان و یا آن 

آشکار شده بود که این راهب، دین انبیاء و فرستادگان  کامال اعتراف نماید؛ چون برای آن طغیانگر و سربازانش

ست جمعی اه دستهای آن کشتارهای و از بازمانده را می شناسد،هایی که بر آنها نازل شده است و کتاب الهی

ست که او همان منبع اصلی آموزه ها و سخنانی ا یقین داشتند که که پادشاه بر علیه مؤمنان برپا نموده بود. بنابراین

 پادشاه از نوجوان شنیده بود..!
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 از و اطاعت با او لذا تنها یک درخواست از او داشتند و آن اینکه از دین خود برگردد و به دین طاغوت و مواالت

ماندن هق زندشد حو در آید. و گرنه کشته خواهد شد. زیرا کسی که منکر الوهیت و ربوبیت پادشاه طغیانگر میا

 نداشت!

را پروردگار   می که دهها سال به جرم دینداری تحت تعقیب بود و هیچ گناهی جز این نداشت که اهللولی عالِ

-چگونه امکان داشت که از دین خود برگردد و به خواسته ،دانست و قلب و جوارح او سرشار از ایمان بودخود می

 های آنان تن در دهد!

 ،«َفَأَبى»

 ؛«پذیرفت )که از دین خود برگردد(او ن»

  به اهلل، بر ایمان خود اصرار ورزید و حاضر نشد که کندکه به ایمان خود افتخار می واقعی همچون یک مؤمن

اینگونه  . بنابراین، واکنش آن طغیانگراو بپردازدمواالت به و  کند اطاعتاو از و  در آید کفر بورزد و به دین پادشاه

 بود که.. 

 ،«َفَدَعا بِاْلِْئَشارِ »

 ؛«ارّه بیاورند ددستور دا»

یرمرد آن ش جسم پـاره پـاره کـردنرای ـب آن را ارـا این بـکنند.. امی درختان را با آن قطعه قطعه میای که تنهارّه

 !تندخواسمیمؤمن 

اهر » هر َحتَّى َوَقَع ِشقَّ  ،«َفَوَضَع اْلِئَشاَر َعََل َمْفِرِق َرأِسِه َفَشقَّ

 «!!های بدنش از دو طرف بر زمین افتادارّه را بر فرق سرش نهادند و او را دو نیمه کردند و نیمه»

 ورزد!فر میایمان آورده و به طاغوت ک  های ستمگر، این سزای کسی است که به اهللدر قانون طاغوت

هایی داشته و دارند اما در مورد سزای کسانی که به الوهیت و با یکدیگر اختالف گرچه پیوستهها تمامی طاغوت

-را نمی هایشانربوبیت آنان کفر ورزیده و حق آنان در به بندگی کشیدن مردمان و به سلطه در آوردن سرزمین

 صدا هستند!و همآورند، متفق ایمان می پذیرند و تنها به اهلل 

از او سلب  را آورد، امنیت و آرامش و زندگی و موجودیتایمان می کسی که به طاغوت کفر ورزیده و به اهلل 

 فرماید:می .. همچنان که اهلل کنندمی

وا َوَمْن َيْرَتدِ ] ْم إِِن اْستََطاعر ْم َعْن ِدينِکر دُّوکر ْم َحتَّى َيرر َقاتِلروَنکر َو َکافٌِر َفأروَلئَِك ..َوال َيَزالروَن ير ْت َوهر ْم َعْن دِينِِه َفَيمر ْد ِمنْکر

ونَ  ْم فِيَها َخالِدر ْنيَا َواْْلِخَرِة َوأروَلئَِك َأْصَحابر النَّاِر هر ْم ِِف الدُّ  217ی بخشی از آیه : بقره     [َحبَِطْت َأْعََمَلرر

ن دینتان برگردانند. و هر یک از شما )اگر( از دی جنگند تا اگر بتوانند شما را ازو )مشرکان( پیوسته با شما می»

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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 فرماید:و می

وا ِمْن َقْوِمِه َلنرْخ ] تِنَا َقاَل َأَولَْو َقاَل الـَْمََلر الَِّذيَن اْسَتْکَُبر نَّ ِِف ِملَّ ودر َعْيبر َوالَِّذيَن آَمنروا َمَعَك ِمْن َقْرَيتِنَا َأْو َلتَعر ِرَجنََّك َيا شر

نَّا َکاِرِهنيَ   88 :اعراف     [کر

 شدند به اهلل ایمان بیاورند و از رسول او یعنی شعیببزرگان و رؤسای قوم شعیب که تکبر ورزیده )و حاضر نمی»

زمین خود اند از شهر و سرنمایند( به شعیب گفتند: ای شعیب، حتما تو و کسانی را که به تو ایمان آوردهپیروی 

-کنیم مگر این کــه به دین و آیین مـا بـرگردید. )شعیب( گفت: آیــا )مـا به دیـن و آیین شما بر میبیرون می

 «. چنین چیزی هرگز امکان ندارد( گردیم( در حالیکه از آن بیزاریم )و یقین داریم که باطل است؟

 فرماید:و می

تِنَا َفَأْوَحى إَِلْيِهمْ ] ودرنَّ ِِف ِملَّ ْم ِمْن َأْرِضنَا َأْو َلتَعر لِِهْم َلنرْخِرَجنَّکر سر وا لِرر ْم َلنرْهلَِکنَّ الظَّاْلنِِيَ َوَقاَل الَِّذيَن َکَفرر ر    [ َرِبُّ

 13: ابراهیم

نیم. کگردید یا حتما شما را از سرزمین خود بیرون مید: یا به دین و آیین ما بر میو کافران به پیامبران خود گفتن»

 «.کنیمپس پروردگارشان به ایشان وحی نمود که حتما ستمکاران را نابود می

ند اهتبعیت نمود انبیاء و به تمامی کسانی که ایمان آورده و از   تمامی کفار، بدون استثنا به تمامی انبیاء

 ند:اهگفت چنین

تِنَا] نَّ ِِف ِملَّ ْم ِمْن َأْرِضنَا َأْو َلتَعرودر   13بخشی از آیه  : ابراهیم     [َلنرْخِرَجنَّکر

 «.کنیمگردید یا حتما شما را از سرزمین خود بیرون مییا به دین و آیین ما بر می»

طاغوت  ه بهـک آورندمی اهل توحیدجوانان  چه بالهایی بر سر های ستمگرطاغوتبینیم که این نیز میو امروزه 

ود را فراری شده و خ از دست آنان که این جوانان یا مبینیاند. میکفر ورزیده و تنها به اهلل بی همتا ایمان آورده

ی آن نوجوان مؤمن و اند. قصهبرند و یا به شهادت رسیدهیا در زندان و زیر شکنجه به سر میو اند پنهان نموده

ان های ستمگر و سربازانشها و غارهای افغانستان از چشم طاغوتکوه خود را در او که شبیه بهمؤمن دیگر جوانان 

همیشه و ه ـهای ستمگر است کاغوتـبر ما پوشیده نیست.. براستی که این، راه و رسم تمامی ط اند،نمودهمخفی 

 !إال باَّلل ةو ال حول و ال قوشود.. تکرار می در همه جـا

 ،«َء بَِجلِيِس اْلَلِِك ثرمَّ ِجي»

 ؛«ند)به حضور او( آوردرا سپس همنشین پادشاه »

فراد نیز ی اکامال شناسایی شده و همه مؤمنان گروه و تشکیالت آن اکنون کهاو را از زندان به نزد پادشاه آوردند. 

ای گر توجیه و بهانهدی ،ودشناسایی و دستگیر شده بودند و راهبی که مؤسس و بنیانگذار آن گروه بود از میان رفته ب

باقی نمانده بود. زیرا او بدین جهت زندانی شده بود که از طریق بازجویی و اعتراف  وزیربرای زندانی نمودن 

ها بدست آوردند. اما اکنون که همه چیز ی آن سخنان و آموزه، اطالعاتی در مورد منبع و سرچشمهاز او گیری
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یگر نیازی به باقی ماندن او در زندان نبود. و البد باید در معرض امتحان و روشن شده و به اتمام رسیده بود د

از  یا از دین خود برگشته و به دین پادشاه و اطاعت برگزیند:گرفت تا )یکی از این دو گزینه را( آزمایش قرار می

 راهب کشته شود! دانشمنددر آید. و یا همچون  او

: اِرِجْع َعن ِدينَِك »  ،«َفِقيَل َلهر

 ؛«ز دین خود برگرد: اندبه او گفت»

 ..! نمایداطاعت  از او و پرداخته و به عبادت پادشاه طغیانگر کشیدهدست  از او خواستند که از عبادت اهلل 

 ،«َفَأَبى»

 ؛«او نپذیرفت»

درحالی ن داد. و ایمیجیح و بر خوشگذرانی در قصر پادشاه ترآخرتش را بر دنیایش  و نمودبه ایمانش افتخار می

 و استقرار ایمان در قلبش گذشته بود..! وی بود که تنها چند روز از ایمان آوردن

اهر » هر َحتَّى َوَقَع ِشقَّ  ،«َفَدَعا بِاْلِْئَشاِر، َفَوَضَع اْلِئَشاَر َعََل َمْفِرِق َرأِسِه َفَشقَّ

و های بدنش از دردند و نیمهــدو نیمه ک ر فرق سرش نهادند و او راـه ارّه بیاورند، ارّه را بـدستور داد ک)پادشاه( »

 ..«طرف بر زمین افتاد

 هرچه بیشتر یجویی و شکنجهبه منظور انتقاماو را  را کشته بودند او را نیز کشتند.دقیقا به همان شیوه ای که راهب 

فکر ایمان آوردن ه او ب از برای اینکه پند و عبرتی گردد برای تمامی کسانی که پس همچنین و به این شیوه کشتند

 افتند.می به اهلل 

 ،«ثرمَّ ِجيَء بِالغرالمِ »

 ؛«ندآورد را سپس آن نوجوان»

 برد، ازکشت و از میان میاو را می پادشاهاو را از زندان آوردند.. او آخرین نفر از افراد آن گروه مؤمن بود. اگر 

 شد!آسوده می نیز دیگر مؤمنان آن سرزمیندست 

« :  ،«اِرِجْع َعن ِدينَِك َفِقيَل َلهر

 ؛«: از دین خود برگردندبه او گفت»

. دقیقا همان گزینه و همان یکفر بورز و از عبادتش دست بردار و به دین پادشاه و اطاعت از او درآ به اهلل 

ن خواسته و مقصدی غیر از ای ،خواسته که قبال پیش روی راهب و همنشین پادشاه گذاشته بودند. زیرا طاغوت

 د.ندار

گذارد که این مذاکره و گفتگو از این دو کند و مذاکره و گفتگو را قبول دارد. ولیکن نمیطاغوت مذاکره می

و ایمان به طاغوت و پرستش او.. و یا کشته شدن و نیست و نابود  محور و دو گزینه خارج گردد: یا کفر به اهلل 

 ی سومی وجود ندارد! شدن.. و گزینه



 
                                                                                                                   www.ghotb.netنوجوان و پادشاه      21

اند: ایم که در کمال صراحت و وقاحت اعالم نمودههای امروزی که بارها از آنان شنیدهدرست همچون طاغوت

آیید و یا مخالف ما هستید که در این صورت با شما جنگیده و نیست و ی ما در مییا با ما هستید و به دین و برنامه

ه و گلوله اند تنها با زبان اسلحام نمودهها که بر علیه طاغوت قیاین تروریستگویند:{ }آنها میکنیم. نابودتان می

از  هک کنیم. و اگر آنها خواهان مذاکره و گفتگو هستند، خواسته و شرط ما این استبا آنان مذاکره و گفتگو می

 یمواالت و دوستی با او در آیند. در این صورت به آنان اجازه و دین خود برگشته و به دین طاغوت و اطاعت از او

نپذیرند، آنان را آواره نموده و به قتل رسانده و نیست و نابود  این شرط را دهیم.. و اگری حیات میامهزندگی و اد

 کنیم!می

 ،«َفَأَبى»

 ..«)که از دین خود برگردد( او نپذیرفت»

و  توحید یهای پادشاه تن در دهد و به عبادت و بندگی او در آید. و با تمام وجود گزینهکه به خواستهنپذیرفت 

 را برگزید. عبادت اهلل 

 آن دو مرد صالح یعنی راهب و همنشین پادشاه اعدام یمشاهده پس از داشت که آن نوجوان انتظارآن طغیانگر 

ان ! اما خوشبینی و ظن و گممنصرف گرددو وحشتناک، خود را باخته و از دعوتش  ددمنشانهی شیوهآن هم به آن 

ماید نکمتر و استوارتر گشته و سختی و مشکالت را بیش از پیش تحمل میاو نقش بر آب شد و فهمید که او مح

 تری به توحید پیدا نموده است!و ایمان و یقین عمیق

 ،«َفَدَفَعهر إََِل َنَفٍر ِمن َأصَحابِهِ »

 ..«سپرد یارانشای از او را به عده»

 ی ممکن،کار گرفته بود تا به هر وسیله ه پادشاه طغیانگر نهایت سعی و تالش خود را بهـو این بدین معنی است ک

چنین قدرت و امکانی را به او نداده  آن نوجوان مؤمن را در درون قصر به قتل برساند اما موفق نشده بود و اهلل 

 شود، سحر و جادویی است که آموختهکشته شدن آن نوجوان می از که آنچه مانع کردبود. آن طغیانگر گمان می

 هب برنگردد و به دین پادشاه در نیاید خود ز سربازانش خواست که او را در صورتی که از دیناست. بنابراین ا

ه قتل ب و مانعی ایجاد کند، او را داشته باشد در آن تأثیرینتواند ای که سحر و جادو و به شیوه برده خارج از قصر

 برسانند! 

وا بِِه اَْلَبَل، َفإَِذا َبَلغترم ِذرَوَتهر َفَقاَل: اِذَهبروا بِِه إََِل َجبَِل َکَذا َوَکَذا، فَ »  ،«اصَعدر

 ؛«ی کوه رساندیدگفت: او را به فالن کوه ببرید، هنگامی که او را به قله»

ی ارتفاع زیاد کوه و ترس و وحشت از عاقبت خود، دوباره از او بخواهید که از دین خود برگردد، شاید با مشاهده

 موضع خود را تغییر دهد.از دینش برگردد و رأی و نظر و 

 ،«َفإِن َرَجَع َعن ِدينِهِ »

 ؛«که چه بهتر اگر از دینش برگشت»
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کند؛ زیرا برگشتن او از دینش و داخل شدنش به دین طغیانگر برای و این همان چیزی است که طغیانگر آرزو می

کمترین  ی توحید است. ودهاست که او را در حالی بکشد که بر دین و عقی از این طغیانگر و حکومتش سودمندتر

ند. زیرا کرا در میان مردم با شکست مواجه می و پیام آن نوجوان که دعوت رسد این استبه پادشاه میسودی که 

ر منجر به شکست دعوت وی و از میان رفتن تأثی ،های ستمگردعوتگر به آغوش طاغوتهر  بازگشت ،بدون شک

گردد که مدعوین را از پذیرش دعوت باز می یک مانع بزرگ روحیگردد. بعالوه سبب ایجاد آن بر مردم می

 ..داردمی

کنند تا با استفاده از تمامی بشدت تالش می ای در طول تاریخ،در هر دوره هااغوتـطی همهه ـبینیم کلذا می

ا تأثیر ت ،دارند از دین و از دعوتشان باز دعوتگران را دچار فتنه نموده و ،های ترغیبی و ترهیبیوسائل و شیوه

دعوت آنها بر مردم و بویژه بر پیروانشان از میان رفته و یا ضعیف گردد.. کاش امروزه دعوتگران، این مسأله را 

 کردند!درک می

وهر »  ،«َوإاِلَّ َفاطَرحر

 ؛«وگرنه او را پایین بیندازید»

من به سزای  انکار ربوبیت و الوهیت ازایر یعنی اگر از دین خود برنگشت او را از باالی کوه به پایین بیندازید تا د

 خود برسد..!

وا بِِه اَْلَبَل »  ،«َفَذَهبروا بِِه، َفَصَعدر

 ؛«او را به باالی کوه بردند»

ی آنان خودداری نمود. خواستند او را از هااما آن نوجوان از پذیرش خواستهد پادشاه را به او ارائه دادند..و پیشنها

 اب کنند..! باالی کوه به پایین پرت

مَّ اکِفنِيِهم بََِم ِشئَت »  ،«َفَقاَل: اللهر

 ؛«دانی از شر آنان محفوظ بدارآنگونه که خود صالح میمرا گفت: پروردگارا، »

کسی که فرمانروایی از آن  اروی آورد. ب با دلی سرشار از اخالص و توکل و اطمینان، به دعا و راز و نیاز با اهلل 

.. با هر شیوه و هر او دور نمایدرا از  آنان کاری تواناست. و از او درخواست نمود که شرّ اوست و او بر انجام هر

 ی کمال فهم و ادب آن نوجوان است که همه چیز را به اهلل خواهد.. و این نشانه، خود می ای که اهلل وسیله

به کوه که یکی از  . پس، اهلل ایدنمدور  اورا از  آنانشر  ،سپرد تا به هر شیوه و هر طریقی که خود بخواهد

 مخلوقات و نیروهای تحت فرمان اوست امر نمود..

 ،«َفَرَجَف ِِبِمر اَْلَبلر َفَسَقطروا»

 ؛«سقوط کردند همه کوه به لرزه در آمد و آنان را به شدت تکان داد، و»

 نوجوان را نجات داد! آن همگی از باالی کوه به زمین افتادند و مردند. و اهلل 
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ی عزت و افتخار و پیروزی توحید و اهل توحید و سبب ذلت که مایهبه وقوع پیوست  های اهلل ای از نشانهنشانه

 و خواری شرک و اهل شرک است.

 ،«َوَجاَء َيمِِش إََِل اَْللِِك »

 ؛«برگشتنزد پادشاه )آن نوجوان( »

 پادشاه و درباریان و بایستمیاو  .کردمی پیام و رسالت و مسؤولیتی برعهده داشت که باید آنرا ادا اوزیرا 

خواست آنها را . او میفرا بخواندانواع کفر و شرک  و دوری و بیزاری از تمامیِ را به عبادت اهلل  شزیردستان

 از عبادت بندگان به عبادت پروردگار بندگان و از ظلم و ستم ادیان به عدل و داد اسالم درآورد!

بلکه با پای خود به سوی پادشاه آمد و در برابر طغیان و  ..نکرداین کار را  نهان شود امامتواری و پ توانستمی او

تا مستقیما و رو در رو و در درون قصر و در حضور درباریان و اطرافیان و جالدان  ،سرکشی و ظلم و ستم او ایستاد

 او به بیان حق بپردازد!

دانست. و طاغوت در نظر می ای ناچیز در راه اهلل د را هدیهو جان خو قائل نبود دنیاآن نوجوان، ارزشی برای 

 ی یک پشه بلکه خیلی کوچکتر از آن بود! او به اندازه

: َما َفَعَل َأصَحابرَك؟»  ،«َفَقاَل َلهر اْلَلِكر

 ؛«)چه بر سرشان آمد(چه شدند؟ پادشاه به او گفت: همراهانت »

ن نوجوان نمرده بود.. به قتل هم نرسیده بود! گفت: من آنان را برای دید مات و مبهوت شده بود.. آاز آنچه که می

 تو از باالی کوه و کشتن تو فرستاده بودم.. پس چکار کردند.. و چه اتفاقی افتاد؟  نپایین انداخت

 ،«َفَقاَل: َکَفانِيِهمر اَّللر»

 ؛«نجات دادگفت: اهلل مرا از شر آنان »

بود که مرا از   تنها اهلل ..از معانی ایمان و توحید به آن طغیانگر پاسخ داد آری، آن نوجوان با این سخنان سرشار

های خودم نبود که سبب نجاتم شد. و برخالف تصور تو، سحر و ها و تواناییشر آنان نجات داد.. و مهارت

دد برای عبرتی گر م مرا نجات نداد.. و من امیدوارم که اینها درساهکه از ساحر فریبکارت یاد گرفت نیز جادویی

 تو و موجب شود که به سوی حق و حقیقت و هدایت باز گردی!

 های واضح و آشکار چگونه بود؟!ی این همه نشانهآن طغیانگر پس از مشاهده اما واکنشِ

 ،«َفَدَفَعهر إََِل َنَفٍر ِمن َأصَحابِهِ »

 ؛«از یارانش سپرد )دیگر( ایاو را به عده»

دوباره امتحان کند.. تا شاید این بار موفق به کشتن آن نوجوان و از میان بردن دعوت او خواست نا امید نشد.. می

 ..!شدمی

 فرماید: در قرآن می أل.. آنگونه که اهلل بردبه سر میسرکشی و طغیانی شدید و پیچیده  در
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ْکٌم ِِف الظُّلرََمِت...] مٌّ َوبر بروا بِآَياتِنَا صر  39ی بخشی از آیه :انعام     [َوالَِّذيَن َکذَّ

 «.اند و در تاریکی و ظلمت به سر می برندو آنان که آیات ما را تکذیب نمودند، کر و الل»

خواست چکار کند.. بار اول تالش نمود که آن نوجوان را در خشکی به قتل برساند ولی موفق نشد.. اما این بار می

 تند.. پس چاره چیست؟!هایش بر علیه او و همراه نوجوان هسدید که خشکی و کوه

 ای نداشت جز اینکه این بار دریا را امتحان کند..!چاره

طروا بِِه البَحرَ » وٍر َفَتَوسَّ ْرقر  ،«َفَقاَل: اِذَهبروا بِِه َفامحِلروهر ِِف قر

 ؛«سوار کنید و به وسط دریا ببریدگفت: او را ببرید و در یک قایق )یا کشتی کوچک( »

که خود را به ساحل برساند موفق نشود.. و آنگاه از او بخواهید که از دین خود بر تا جایی که اگر تالش کند 

 گردد..!

 ،«َفإِن َرَجَع َعن ِدينِهِ »

 «پس اگر از دین خود برگشت»

 کفر ورزید و به دین و عبادت طاغوت در آمد، که چه بهتر.. و به اهلل 

وهر »  ،«َوإاِلَّ َفاقِذفر

 «..!!یدو گرنه او را به دریا بینداز»

 ،«َفَذَهبروا بِهِ »

 ؛«او را بردند»

ی پادشاه را با او مطرح کردند.. اما آن نوجوان بر ایمان خود به همان جایی که پادشاه دستور داده بود.. و خواسته

 اصرار و پافشاری نمود.. خواستند او را به دریا اندازند! 

مَّ اکِفنِيِهم بََِم ِشئَت »  ،«َفَقاَل: اللهر

 ؛«دانی از شر آنان محفوظ بدارآنگونه که خود صالح میمرا وردگارا، گفت: پر»

دعایش را اجابت  دانی شر آنان را از من دور کن.. اهلل ای که خود صالح مییعنی به هر شیوه و با هر وسیله

 فرمود..! و دریا طوفانی شد..

وا» ِفينَةر َفَغِرقر  ،«َفانَکَفَأت ِِبِمر السَّ

 ؛«و همه غرق شدند شد واژگون انکشتی آن»

 آن نوجوان را نجات داد! کامال زیر و رو شد و همگی در دریا غرق شدند و مردند.. و اهلل  کشتی

ی آن نوجوان نمایان ساخت تا باطل منتشرشده آنرا به وسیله ی دیگری بود که اهلل اهلل اکبر.. این هم آیه و نشانه

 ت و نابود کند!را با آن مورد هجوم قرار دهد و آنرا نیس

 ،«َوَجاَء َيمِِش إََِل اَْللِِك »
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 ؛«او باز به نزد پادشاه برگشت»

ان ایمان او را دو چند نشانه و کرامت نیز،کرد. و این در حالیکه به ایمان و به خالق و پروردگار خود افتخار می

نصرت این  یاری و ،جنایتکارکرده بود. و بیش از پیش یقین پیدا نموده بود که بر خالف میل و آرزوی کافران 

در راه است! نزد پادشاه برگشت تا در قصر خودش و در میان درباریان و اطرافیان خودش با  دین از سوی اهلل 

ه آن پیام خود را کامال باز سرزنش هیچ سرزنشگری بیم نداشت. برگشته بود تا   او به مقابله بپردازد. در راه اهلل

چه بر سر سربازان و یارانش آورده است. و بار دیگر به او بگوید  که اهلل  بگویدبه او  غیانگر برساند وطپادشاه 

اراده فرموده بود.. و در  ای دیگر داشت. و همان چیزی رخ داد که اهلل اراده که تو بدنبال هدفی بودی و اهلل 

 هد افتاد.. پس بیهوده تالش نکن!اتفاق نخوا ی اهلل هیچ چیزی بدون اذن و اراده ،تمامی این گیتی پهناور

 ،«َفَقاَل َلهر اْلَلِكر َما َفَعَل َأصَحابرَك »

 ؛«شدند؟پادشاه به او گفت: همراهانت چه »

ات و م ..کسانی که آنان را مأمور کشتن تو و غرق کردنت در دریا نموده بودم چه کردند.. و االن کجا هستند؟!

 بیند باور کند. برای بار دوم سربازانش را با این نوجوانمی خود ا چشمتوانست آنچه را که بمبهوت شده بود و نمی

ا خود ـا نوجوان هنوز زنده بود.. او نمرده بود.. به قتل هم نرسیده بود.. )پادشاه بـام .فرستاده بود تا او را بکشند.

ن سربازان زیادی در که او هنوز کم سن و سال و ضعیف است و م گفت:( از کشتن او ناتوان ماندم در حالیمی

 اختیار دارم و دارای اسلحه و قدرت فراوان هستم!

مر اَّللر»  ،«َقاَل: َکَفانِيهر

 ؛«اهلل مرا از شر آنان نجات داد گفت:)نوجوان( »

مگی هنمود.. حیله و نیرنگ آنان به خودشان برگشت و  های پلید تو را از من دورشر و زیان آنان و خواسته اهلل 

 ریا غرق شدند..مردند و در د

يِّئر إاِلَّ بَِأْهلِِه..]  43ی بخشی از آیه: فاطر     [..َوال ََيِيقر الـَْمْکرر السَّ

 «.شود(گردد )و گـریبانگیر خودشان میگـران بـر میی زشت، تنها به حیلهو مکر و حیله»

رچه طی بر آن نوجوان ندارد.. و هبرد.. و فهمید که هیچ تسلاینجا بود که آن طغیانگر به عجز و ناتوانی خود پی

ه از همه باالتر است و هیچ قدرتی باالتر از او ـتواند او را به قتل برساند.. و او از سوی قدرتی کتالش کند نمی

 شود..!نیست حمایت و محافظت می

او بدست  و قدرت غم و اندوه بسیاری آن طغیانگر را در بر گرفت.. این عجز و ناتوانی او به معنای نابودی پادشاهی

ت به عباد انبه معنای خروج مردمان از عبادت و بندگی او و روی آوردن آن همچنین یک نوجوان ضعیف بود.. و

 همتا بود! اهلل یکتا و بی

َك بِهِ » رر  ،«َفَقاَل لِلَملِِك: إِنََّك لَسَت بَِقاتِِِل َحتَّى َتفَعَل َما آمر

 ؛«گویم عمل کنیشی مگر اینکه به آنچه که به تو میتوانی مرا بکو نمیـادشاه گفت: تـه پـب»
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 ای بر او ندارد.. و اگر بخواهد او راهیچ سلطه پادشاه دهد کهکند.. و نشان میاو عجز و ناتوانی پادشاه را ثابت می

 ..!عمل کندگوید می اوبکشد باید به آنچه که 

رپیچی توانست از فرمانش سرد و کسی نمیــکادر میان صـا دیروز فرمــه تــری کـان اهلل.. پادشاه طغیانگـسبح

 پاک و منزه است و او باید اطاعت کند.. کند.. و دشمن او فرمان صادر میگوش به فرمان شده استامروز  ،کند

 !کندمی ارزشبیو  خواربخشد و هر که را بخواهد آن خدایی که هر که را بخواهد عزت و سربلندی می

َو؟»  ،«!َقاَل: َوَما هر

 ؛«باید چکار بکنم؟!پادشاه گفت: »

خواست بداند که چگونه خواست راه چاره را بداند.. میپرسید.. میبا حسرت و اندوه از آن نوجوان سؤال می

وبرو که در حضور درباریان و زیردستان با آن ر یوضعیت ناخوشایند و تواند به هر قیمتی که باشد از آن تنگنامی

 .!رهایی یابد. استشده 

وجوانی را توانست نکه نمی ست در حالیان اخدا و معبود آن او توانست به زیردستان خود بقبوالند کهچگونه می

 بهره و محروم است..؟!بی ،بکشد که از هر گونه سالح و اسباب و وسایل دنیوی

 دست او و دعوتش لذا حاضر بود که هر درخواستی را عملی سازد.. به شرط اینکه آن نوجوان کشته شود.. و از

 آسوده گردد!

 ،«َقاَل: ََتَمعر النَّاَس ِِف َصِعيٍد َواِحدٍ »

 ؛«جمع کن وسیع و هموار یگفت: تمام مردم را در دشت»

 افتد ببینند..تا همه بتوانند آنچه را که اتفاق می جمع کن همه را در یک جا و در یک زمین هموار

ذ َسهَمً » برنِي َعََل ِجذٍع، ثرمَّ خر مَّ قرل: بِاسِم اَّللِ َربِّ الغرالِم، ثرمَّ ارِمنِي َوَتصلر هَم ِِف َکبِِد الَقوِس ثر  ِمن کِنَاَنتِي ثرمَّ َضِع السَّ

َك إَِذا َفَعْلَت َذلَِك َقَتْلَتنِي  ،«َفإِنَّ

اهلل )که(  می کمان بگذار و بگو: به نای درختی بیاویز، سپس از تیردان خودم تیری بردار و آنرا در چلهو مرا به تنه»

 ؛«، اگر چنین کنی مرا خواهی کشتپروردگار این نوجوان )است(، سپس مرا با آن تیر مورد هدف قرار بده

ام و بدون هیچ کم و کاستی انجام دهی مرا خواهی کشت. و گرنه هر اگر این کار را آنگونه که به تو دستور داده

 نخواهی توانست که مرا بکشی..!! کنیچه سعی و تالش 

 متیهر قی هخواست بای نداشت جز اینکه آنچه را که نوجوان به او امر نموده بود انجام دهد. زیرا او میهادشاه چارپ

 قتلنجر به .. بنابراین، هر کاری را که ماو را از بین ببرد گرددمتزلزل  شقبل از اینکه پادشاهی و حکومت که باشد و

شد بدون کمترین دودلی و تردید انجام دعوت و سخنان او می از و سبب رهایی او از شدنآن نوجوان و خالص 

 داد!می
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هَم ِِف » مَّ َوَضَع السَّ مَّ َأَخَذ َسهََمً ِمن کِنَاَنتِِه، ثر  َقاَل:  َکبِِد الَقوِس، ثرمَّ َفَجَمَع النَّاَس ِِف َصِعيٍد َواِحٍد، َوَصَلَبهر َعََل ِجذٍع، ثر

 ،«بِاسِم اَّللِ، َربِّ الغرالمِ 

ی درخت آویخت و یک تیر از تیردان او برداشت و آنرا در را در یک زمین هموار جمع نمود و او را به تنه مردم»

 ؛«نام اهلل، پرودگار این نوجوان ی کمان گذاشت و سپس گفت: بهچله

اکنون  ،دادبه خود نسبت می اهلل اکبر.. این طغیانگر زورگو که به ناحق و ناروا ربوبیت و الوهیت را به جای اهلل 

، شنیدند گفت:.. به نام اهللی حضار آنرا میبرخالف میل و اراده و غرور و تکبر خود و با صدایی بلند که همه

 پروردگار این نوجوان.. 

و  شده تهمجرم شناخ، وگرنه از سوی پادشاه، وردبیاآنرا بر زبان  ی جرأت نداشتکس هیچ تا این لحظه که یسخن

بر  مردم یهمهدر حضور  پادشاه آنرا با صدای بلند و.. هم اکنون خود شدکشته میو  فتگرمورد تعقیب قرار می

 آورد!! زبان می

رد کی مردم علنا اعالم میدر حقیقت در حضور همه ،پادشاه با بر زبان آوردن این عبارت ..«بِاسِم اَّللِ، َربِّ الغرالمِ »

که آن   نام اهلل ذکرکشد با باو را  تواندمی اکنون که و. عاجز و ناتوان مانده است. ،که از کشتن آن نوجوان

، هستی عالمدر و  استپروردگار و معبود آن نوجوان  که با نام اهلل کند.. نوجوان را آفریده است این کار را می

 وجود ندارد! بجز او معبود بر حقی

ی اهلل هبند ،کشتن آن نوجوان.. زیرا آن نوجوان برایده از آفرینن طلب اذن و اجازه، یعنی «بِاسِم اَّللِ، َربِّ الغرالمِ »

 های اوست و تنها اهللی آفریدهو در اختیار او و از جمله   اهلل زندگی را به او بخشیده و تنها تواند که می

رفتن ازه گهرگاه بخواهد آنرا از او باز پس گیرد.. لذا برای کشتن آن نوجوان باید از او اجازه گرفت.. و اذن و اج

  ت از اهلل. پس اگر دقیقا با این عبار.ن نوجوانایپروردگار  ،از او تعالی اینگونه است که پادشاه بگوید: با نام اهلل

 ل برساند!توانست آن نوجوان را به قتهای زمین نیز پشتیبان او بودند نمیطلبید، اگر تمامی نیروها و قدرتذن نمیا

 فیت به تمامی حاضران رسید!این پیام با این وضوح و شفا

هِم، َفََمَت » ْدِغه ِِف َموِضِع السَّ ْدِغه َفَوَضَع َيَدهر ِِف صر همر ِِف صر ، َفَوَقَع السَّ مَّ َرَماهر  ،«ثر

سپس تیر را به او شلیک کرد، و آن تیر به گیجگاهش خورد. دستش را بر گیجگاه خود و همانجایی که تیر به »

  .«ده از جهان فرو بستآن اصابت کرده بود نهاد و دی

 کشانده و به اسارت ها سال آنرا به بندگی خودآن نوجوان مرد تا امتی را زنده گرداند که طاغوت در طول ده

 بود..  در آوردهآرزوها و شهوات خود 

 آنرا به بندگی و اسارت خود در آورده بود!! ،آن نوجوان مرد تا امتی را زنده گرداند که جهل و ترس و فقر

 های باطل رهانیده و به عبادت و بندگی پروردگاربندگان و از ظلم و ستم دین نوجوان مرد تا مردم را از پرستشِ آن

 بندگان و به عدالت اسالم در آورد..
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هایی که در دل و جان پیروان مؤمن او.. و شمع فروزنده گرددآن نوجوان مرد تا سخنانش برای همیشه چراغی 

 سازد..!دگان آن روشن میتاریکی راه را بر پوین

های ستمگر را سوزانده و طاغوت آن نوجوان مرد تا سخنانش همچون آتشی گردد که تاج و تخت و پادشاهیِ

 نیست و نابود گرداند..!

گردد که ترس از طاغوت برای مدت زمان می یامت و یا چه زیبا و شیرین است مرگی که سبب زنده شدن ملت

 بردگی کشانده است..!طوالنی آنرا به بندگی و 

 اگر این سؤال پیش آید که آیا مرگ آن نوجوان سبب زنده شدن مردم شد؟.. چگونه چنین چیزی امکان دارد؟!

 مرد چه اتفاقی افتاد! :در جواب باید گفت: بله، توجه کنید.. پس از آنکه آن نوجوان 

: آَمنَّا بَِربِّ الغرالِم، آَمنَّا بَِربِّ ا»  ،«لغرالِم، آَمنَّا بَِربِّ الغرالمِ َفَقاَل النَّاسر

مردم همگی فریاد زدند: به پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم، به پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم، به »

 ؛«ردگار این نوجوان ایمان آوردیمپرو

ه طاغوت وجه بصدا و پی در پی و بدون ت ها بودند یکتمامی کسانی که در آنجا حضور داشتند و شاهد آن صحنه

به پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم.. به پروردگار این نوجوان ایمان آوردیم.. و  :و سربازانش فریاد بر آوردند

(، کفر ورزیدن به طاغوت و اظهار برائت و بیزاری های ایمان به پررودگار آن نوجوان )یعنی اهلل یکی از الزمه

 از اوست!

ری چیزهایی که از ارزش و مقام و اعتبار کمتپرستش م از عبادت و بندگی طاغوت و آیا این زندگی نیست که مرد

 درآیند! برخوردارند خارج شده و به عبادت اهلل  پرستش کنندگان از خود

یت با ایمان و پایداری و امن وآیا این زندگی نیست که مردم از زیر یوغ ترس از طاغوت و سربازان او رهایی یابند 

 ها آفریده است؟! آنان را برای رسیدن به این هدف به سوی اهدافی رهسپار گردند که اهلل  ،یدو همت و ام

گر رهایی یابند تا در تمامی ه مردم از جهل و نادانی و سحر و جادوی جادوگران حیلهـآیا این زندگی نیست ک

 اقعی و حقیقی ببینند!را به صورت و ی امورهمهصاحب علم و دانش و بصیرت شده و  خود، امور زندگی

چیزی  برابر و مساوی گردند.. و هیچ ،و بندگی خالق خویش پرستشآیا این زندگی نیست که تمامی مخلوقات در 

 هایتیره و اقوامو  ، و نژادهارعیتارباب و و  آنان نگردد.. میان و برتری سبب فرق و تمایز ،بجز تقوا و عمل صالح

 !؟ویش برابر بوده و تنها مالک برتری آنان، میزان تقوا و عمل صالح آنان باشددر برابر خالق و معبود خ گوناگون

ی اراده امطابق ب ،آیا این زندگی نیست که مردم به جای زندگی کردن بر طبق خواست و حکم و قوانین طاغوت

 و حکم شرعی او زندگی کنند؟! اهلل 

رس و ذلت و ی تهتر و با ارزش تر از زندگی در سایهاین زندگی شرافتمندانه گرچه کوتاه و اندک باشد بسیار ب

 خواری و جهل و نادانی و بندگی طاغوت است!

؟» نَت ََتَذرر : َأَرَأيَت َما کر ، َفِقيَل َلهر ِِتَ اَْللِكر
 ،«َفأر
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ه جستی مشاهدترسیدی و دوری میای از درباریان( نزد پادشاه آمدند و به او گفتند: آنچه را که از آن میعده»)

 ؛«کردی؟

ترسیدی اتفاق بیفتد و آن این بود که مردم به پروردگار آن نوجوان ایمان آورده و به تو و یعنی آنچه را که می

 .الوهیت و ربوبیت تو کفر ورزند.

كَ »  ،«َقد َواَّللِ َنَزَل بَِك َحَذرر

 ؛«ترسیدی بر سر تو آمداز آن می که به خدا سوگند، آنچه»

 کردی اتفاق افتاد..سیدی و خود را از آن دور میتریعنی آنچه که از آن می

 ،«َقد آَمَن النَّاسر »

 ؛«مردم همگی ایمان آوردند»

 به پروردگار آن نوجوان ایمان آوردند.. و به تو و حکومت و قوانین و راه و رسم تو کفر ورزیدند..!

 او چگونه بود؟!بندگی و اطاعت  و خروج آنان ازآن طغیانگر در برابر شورش مردم  اما واکنشِ

َکِك » وِد ِِف َأفَواِه السِّ  ،«َفَأَمَر بِاْلرخدر

 ؛«هایی کنده شودها خندقراه بر سردستور داد که » 

 ها حفر کنند..ای بر سر راههای عمیق و گستردهیعنی به سربازان و ماموران خود دستور داد تا کانال

ت َوأرَِضَم النِّرَيانر » دَّ  ،«َفخر

 ؛«ندو در آنها آتش افروختد نکند را هاخندق»

های زبانه شعله کشید و وها کنده و آماده شد و در آنها آتش افروخته شد همانگونه که پادشاه دستور داده بود کانال

 ..!!برخاستی مردم به هوا آن در برابر دیدگان همه

 این همه اقدام وحشتزا به چه منظوری بود..؟! 

: اقَتِحمَوَقاَل َمن ََل َيرِجع َعن دِ » وَه فِيَها، َأو قِيَل َلهر  ،«ينِِه َفَأْقِحمر

؛ «گفت: هر کس را که از دین خود برنگردد به آتش افکنید، یا به او گفته شود: در آتش داخل شود )پادشاه( و»

 کفر نورزد و به طاغوت ایمان نیاورد در آتش افکنید تا در که از دین خود برنگردد و به اهلل  را یعنی هر کسی

ندگی ورزد سزاوار زی زندگی او کفر میایی و برنامه و شیوهمفر آن بسوزد. کسی که به طاغوت و قانون و حکم

 نیست!

ن هر کسی که از دین خود یعنی دی ..امروزبه های ستمگر در طول تاریخ ننگینشان تا این است راه و رسم طاغوت

دن و به به قتل رسی (بر طبق دین طاغوت)ر نیاید، سزای او ی طاغوت داسالم بر نگردد و به دین و قانون و برنامه

 جمعی است!ه های دستآتش کشیده شدن و کشتارها و سوزاندن
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ی جمعه های گروهی و دستکشتارها و سوزاندناز این های معاصر از این نوع جرم و جنایات.. چه بسیارند نمونه

غانستان و و سوریه و اف آید.. در فلسطین و لبنانانان میهای ستمگر و سربازانشان بر سر مسلمکه از سوی طاغوت

  و ... چچن و بوسنی و هرزگوین و عراق

ی گفتگوی آنان.. و این است منطق آنان.. و این همان منطق شخص مفلسی است که هیچ حق و این است شیوه

نظر اخالقی  یا در برابر آنان از حقیقت و هیچ عدالتی در چنته ندارد که بتواند با دیگران گفتگو و مذاکره کند و

جمعی  هسازی و حذف مخالف و نابودی و جنایت و کشتار دستو فرهنگی مقاومت نماید.. بنابراین به عملیات پاک

 آورد..!روی می

 ،«َفَفَعلروا»

 ؛«دستورات را( انجام دادند»)

ستند ههایی تمامی جرائم و ستم شریک این سربازان،یعنی سربازان تمامی اوامر پادشاه را به اجرا در آوردند. و 

ا توانست هیچ کاری بکند، لذدارد. اگر سربازان نبودند، طاغوت نمیکه طاغوت در حق بندگان روا داشته و می

 فرماید:می اند، همانطور که اهلل آنان نیز در گناه و جرم و جنایت با او شریک هستند، و همگی از یک قماش

ا َکانروا َخاطِئنِيَ ...إِنَّ فِْرَعْوَن ] َ نروَدُهر  8ی بخشی از آیه: قصص      [َوَهاَماَن َوجر

 . «براستی که فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند»

سانی اند.. کی ظلم و ستمهمان کسانی که وسیله .های امروزی.و در این ماجرا عبرتی است برای سربازان طاغوت

 اشککه در حقیقت در مسیر شر و در خطر بزرگی هستند..  ند.. در حالیبینکه خود را در مسیر درست می

 دانستند!می

ا»  ،«َحتَّى َجاَءِت امَرَأٌة َوَمَعَها َصبِيٌّ ََلَ

 ؛«خردسالش را به همراه داشت کودکآمد که  یکه زن تا این»

 کودک شیرخواری که هنوز زبانش به سخن گفتن باز نشده و از شیر گرفته نشده بود..

 ،«َفَتَقاَعَست َأن َتَقَع فِيَها»

 ؛«نمودآن زن از رفتن به درون آتش خودداری »

که  گمان کرده بودند (در آن لحظه)در جای خود ایستاد.. و خود را به آتش نیفکند.. چه بسا لشکریان طاغوت 

ود.. سایی بی سخت و طاقت فرگردد.. لحظهآن زن دلش به حال کودک شیرخوارش سوخته و از دین خود بر می

ه مادر چیک دانند که آنان می تنها درک کند؛ زیرا ها را به خوبیصحنه آن تواندنمی مادران هیچ کسی بجز

دست از زندگی خود بکشد اما خیلی  یکه مادر ممکن استاحساسی نسبت به کودک شیرخوار خود دارد.. 

 د به آتش افکند..! دشوار است که از کودک شیر خوار خود دل کنده و او را با دست خو
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شت.. و این گ.. یا باید دوباره به تاریکی کفر و شرک و پرستش طاغوت بر میتنها دو راه در پیش روی داشتاما 

گزینه براستی برای کسی که طعم ایمان را چشیده باشد بسیار سخت و ناپسند است.. و یا باید بر ایمان خود استوار 

 ودک شیرخوارش را به آتش افکند..شد که خود و کماند و ناچار میمی

زیرا این یک امتحان و آزمایش در سطحی  ..آن زن از این کار خودداری کرد و حق هم داشت که خودداری کند

 باالتر از سطح او بود؛ و او تنها لحظاتی از ایمان آوردنش گذشته بود..

تی نیاز داشت یقین او بیفزاید.. به نشانه و آی فریادرس نیاز داشت که به فریادش برسد و بر ایمان و یک و براستی به

در  یقتاحقکه چنان جرأت و جسارتی به او ببخشد که خود و کودک شیرخوارش را به درون آتش بیفکند.. و 

ینند که او نگریستند و منتظر بودند تا بباز یک سو طاغوت و لشکریانش به او می گرفته بود.شرایط دشواری قرار 

گر وی و در انتظار بودند که نظاره ان،ای را بر خواهد گزید.. و از سوی دیگر مؤمنچه گزینهچه خواهد کرد و 

ای هنگریست و گاهی به خندقچه خواهد کرد و چه راهی را بر خواهد گزید.. گاهی به کودک شیرخوار خود می

 یرخوار تو چه گناهیگفت: کودک شپر از آتش که در برابرش قرار داشت.. ندای عاطفه و احساس به او می

 گفت: تو بر حق هستی و از دین خود بر نگرد!! مرتکب شده است.. و ندای دل و عقل به وی می

ای با آیه و نشانه اهلل  ،بردفرسا و در این شک و تردید به سر میکه در این وضعیت دشوار و طاقت در حالی

د.. ایمان و پایداری و یقین و باور مؤمنان را به حقانیت ای که همه را شگفت زده کربزرگ به فریاد او رسید.. آیه

عیت دشوار ای در آن وضاند دوچندان نمود.. و براستی که نیاز شدیدی به چنین آیه و نشانهراهی که در پیش گرفته

 دوچندان نمود.. (به سبب انکار و رویگردانی از آن) نیز داشتند.. و کفر و جنایت کافران مجرم را

ِك َعََل اَْلقِّ َفَقا» ي، َفإِنَّ ْه اصُِبِ : َيا أرمَّ ا الغرالمر  ،«َل ََلَ

 ؛«ی..تو بر حق که)شیرخوار( به او گفت: مادر جان، صبور باش  کودک»

ای را که آن کودک شیرخوار را به سخن درآورد و حق و حقیقت و گزینه اهلل اکبر.. اهلل اکبر.. اهلل اکبر.. اهلل 

که  کسانیند و به آن تن در دهد بر زبان او جاری ساخت.. و آن هم با صدایی که تمامی الزم بود مادرش بر گزی

 در اطراف او بودند آنرا شنیدند..

ایت ه مورد محبت و رضـ، ای مادر عزیزم صبور باش زیرا تو بر همان حقی هستی ک«یتو بر حق کهصبور باش »

 ی خودبه سوی خالق و آفریننده و خارج شده بدنن از ماهایکشد تا روحاست.. تنها چند لحظه طول می اهلل 

ها و آنچنان نعمت ..ها را به آنان ببخشد.. بهشتی همیشگی و پایان ناپذیرگردند.. تا بهترین و زیباترین پاداشباز 

 را به کاملی( نشنیده و به ذهن ست که هیچ چشمی تاکنون ندیده و هیچ گوشی )اوصاف آنههایی در آن خوشی

باشد که هیچ خشم و عدم بندگان مؤمنش می از ی اینها، رضایت اهلل یچ کسی هم نیامده است.. و باالتر از همهه

 دنبال نخواهد داشت!ه رضایتی ب

ی بروج را نازل آیات سورهاین  های بزرگی که در آن نهفته است، اهلل ی همین قصه و رخدادها و عبرتدرباره

 فرماید:که می نمود
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تِ ] ودِ قر ودِ * َل َأْصَحابر اْْلرْخدر وٌد  *النَّاِر َذاِت اْلَوقر عر ْم َعَليَْها قر وٌد  *إِْذ هر هر ْؤِمننَِي شر ْم َعََل َما َيْفَعلروَن بِاْلـمر َوَما  *َوهر

ِميدِ  ْؤِمنروا بِاَّللِ الَْعِزيِز اْْلَ ْم إاِلَّ َأْن ير وا ِمنْهر  8 - 4 :بروج    [َنَقمر

یاد و پر لهیب و آتش ز *کانال و گودال بزرگی برای شکنجه و کشتن مؤمنان کندند  لعن و نفرین بر کسانی که»

ی بودند گـر شکنجه و سوزاندن و بـالیو نظـاره *ی گودال نشسته بودند هنگامی که بر کناره *در آن بر افروختند 

د ه ایشان به اهلل ایمان داشتندیدند مگر اینکو هیچ عیب و جرمی از مؤمنان نمی *آوردند کــه بـر سر مؤمنان می

 .«ی هر ستایشی استکه عزیز )و توانا و چیره و غالب است( و )در تمامی اقوال و افعال و اوصاف خود( شایسته

 

 

، َوَعََل آلِِه َوَصحبِِه َوَسلَّمَ  يِّ ٍد النَّبِيِّ اْلرمِّ َمَّ  َوَصَلَّ اَّللر َعََل ُمر

 الَعاَلـِمنيَ  َوآِخرر َدعَواَنا َأِن اَْلمدر َّللِ َربِّ 
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