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)»و نم اهللاَ عصِی و سولَره و تَیعد حدوده یدخناراً له هایف داًخال لَ وه ذعاب نٌیهم«  

   خداوند کند تجاوز یاله حدود از و کند رسولش و خدا از یچیسرپ ، هرکس و

  ))14 نساء(.است کننده خوار یعذاب شیبرا و کند یم داخلش ، یشگیهم یآتش در

  

  گفتار شیپ

 نوجوانان ياعتقاد يها شهیر برکندن و یاسالم ناب يهازشار بیتخر هدف با سمیونیصه و غرب يارسانه خونیشب

 يهاسالح با ـ است یاسالم امت یدفاع دژ نیتر محکم و نیآخر که ـ خانواده مقدس نظام دنیپاش هم از و جوانان و

  .است ریناپذ انکار و آشکار یقتیحق ... و بوكسیف ،ینترنتیا يهاتیسا ،ياماهواره يهاشبکه چون يرانگریو و مخرب

 را ما دیعقا و افکار مرز بلکه است، نزده اردو ما ییایجغراف يمرزها پشت ،دشمن گرید امروز،

 يهادل ناندرو به بسا چه و ما از یبعض يهاخانه رنرود به شهوات و شبهات يچهیدر از و دهیدرنورد

  .است ضربات نیترمهلک کردن وارد حال در و کرده نفوذ ما جوانان و نوجوانان از ياریبس

 به موظف) ینید مبلغ ای یفرهنگ مسئول کی عنوان به حتماً نه و( مسلمان کی عنوان به صرفاً ما از کیهر اکنون

 مسئول ای کردن متهم بدون و يجهاد تیریمد با یمل عزم کی کنند، تالش که است همگان يفهیوظ. میهست دفاع

 نیا با رایز گشت مسئول ای مقصر دنبال دینبا گرید. خصوص به یفرهنگ سازمان کی ای خاص یاسیس فیط کی دانستن

  . کندینم تیمسئول احساس و ردیپذینم را خود یکوتاه و قصور کس،چیه نگرش،

 ما فرهنگ. کنند تیحما یفرهنگ يها سازمان و کند اقدام دیبا ملت. است متفاوت کار،سبک یفرهنگ درمسائل

 يها ارزش از شهیهم همانند دیبا مردم. کنند تیمسئول احساس آن به نسبت دیبا همه و ماست ملت دل از ستهبرخا

 تیهو از اند؛نبوده ینید ها تیحاکم که یزمان در یحت خود، بینشوپرفراز خیتار طول در که یملت. کنند دفاع نشانید

 از ترموفق تواند یم ،یاسالم يجمهور مقدس نظام و تیحاکم يهیسا در اکنون کرده، دفاع خود یاسالم فرهنگ و یمل

 یخوب به را یفرهنگ استعمار و نشود گانهیب فرهنگ يبندهیفر ظاهر يهتفیفر اگر البته .کند عمل شهیهم

  .کند درك

 سؤال عالمت کی ،یینه و امر هر مقابل در و ردیپذ ینم لیدل بدون را يدینبا و دیبا چیه امروز، جوان و نوجوان

 کننده قانع و یمنطق پاسخ او سؤاالت يبرا شیها تر بزرگ ؛که آن شرط به ،است ازیامت کی نیا و. گذارد یم

 و مادر و پدر دامن در نسل، نیا اگر لذا. دنینب آن پشت ،یاستدالل و منطق اگر ،است خطر کی و. باشند داشته

 و تر قیعم اریبس قبل، يها نسل از مانشانیا باشد، داشته مستدل و يا شهیر ق،یعم مانِیا که شوند بزرگ ياستاد

 تیرعا به فرزندشان دادن نیتمر در و باشند داشته ضعف نهیزم نیا در یمرب و نیوالد اگر و. شود یم تر محکم

 و شبهات بمباران ریتأث تحت فرزندشان، ستین دیبع باشند، مؤمن خودشان هرچند نکنند، تالش یاله حدود
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 باد به را گذشته يها نسل يها ارزشي  همه و شود لیتبد نید ضد یحتّ و اعتقاد یب يفرد به دشمنان، کاتیتحر

   !ردیبگ تمسخر

  : اند کرده توجه تیواقع نیا به رید یلیخ که باشد ینیوالد حال زبان ،شعر تیب چند نیا دیشا

  

  با�د   دا�  ج��ی   �ود   با   �    ��د   �                                             با�د       دا� �ری  دا�م �     � ز  باید         

  با�د  دا� ��ری  ،  د��ن   � ����                                    �و�ش     ��ت    �د  � از   د��ری �ت   حا�م �و 

   با�ددا�   ��ری   د�ت  باز��ه ی                                   �ا�ل     شا� ی   یک   �  ���ی �ت  حا�م �و 

  ...  با�د   دا�  د��ی    د�ن  �و   ��ز�د                                                  ����ی      و   با�ّی     �ده   ����ر     ا�ت  ��ت                       
  )یجنت نیحس(

 فرستند، یم... و وتریکامپ و یسیلانگ زبان يها کالس به ییابتداي  دوره همان از را خود فرزند که يمادر و پدر

 میمفاه يمبنا بر او ینید تیترب به ابلمق در اما شود افتخارشان  هیما و ببرد باال را کالسشان خودشان، حساب به تا

 نیا تسلط که نیا از غافلند فهمانند ینم او به را نید قرمز خطوط و دهند ینم ییبها چندان ،یاله احکام و یقرآن

 او جان يبال بوك، سیف و ینترنتیا يها تیسا به ورودش و وتریکامپ پشت او نشستن و یسیلانگ زبان به وجوانن

  ؛يغزنو ییسنا قول به که چرا. شد خواهد

   »   کاال   ��یده � �د ،   آید      ��اغ  با    �دی  �و «  

 شرط اما است، حیصح تیترب يبرا الزم، شرط هرچند فرزند، به دادن پاك ریش و حالل نان بدانند، دیبا زیعز نیوالد

 اریبس و شده اضافه یقیحق يها طیمح به هم، يمجاز يفضا ریتأث که ارتباطات عصر نیا در ژهیو به. ستین یکاف

 سنگدل قدر آن که بسا چه میکن درنگ خود، فرزندان به ها ارزش يا شهیر نیتلق و دیعقا نییتب در اگر. است تر خطرناك

 أو کالحجاره یفه ذلک بعد من قلوبکم قست ثُم( باشند نداشته هم را حق حرف کردن گوشي  حوصله یحت که شوند

 بر اما اند، شده گمراه ،یآگاه نا يرو از ندهرچ که میخور یبرم یجوانان به یگاه متأسفانه امروزه و) 74 بقره - قسوه أشد

 ستند،ین حاضر اصالً که اند شده لجباز و جو زهیست ،نید مقابل در قدر آن يفکر يها یپاش سم و شبهات يالقا اثر

  :دیاسرارالتوح کتاب در د،یابوسع خیش ي نواده قول به. کنند یم اشتباه که رندیبپذ

�ّی   :  ��ت ما   ��خ« �ی  و    �دا �ّی   �    �دا �ی   �   ��وا�ی   و   �دا �ی  �    �دا   !»  �دا

 بار، کی گاههرچند تا شده برآن کند،یم احساس که يریخط تیمسئول نیهم براساس م،یکر قرآن حافظان مجمع

 رسا یزبان با ـ باشدیم) ع(تیب اهل ثیاحاد و قرآن اتیآ میمفاه در رتدب يجهینت که ـ را یقرآن مباحث از يادهیچک

 میمفاه برکت سراسر و نعمت پر خوان بر را همگان ق،یطر نیبد و دهد قرار دوستان فرهنگ يهمه اریاخت در ،یومردم
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 به »دارونوش« عنوان تحت میکرقرآن دگاهید از پسر و دختر روابط رامونیپ يامقاله گام، نیاول در. کند مهمان ،قرآن

 در زیعز انیدانشجو و طالب آموزان، دانش نیب در ژهیو به شگرف، ریتأث و بیعج استقبال با که شد میتقد زمانیعز مردم

 خط«عنوان با و یاله حدود تیرعا رامونیپ زین مقاله نیا نکیا و. شد مواجه بزرگ يشهرها یحت و ها شهرستان

  .دارد ادامه نهضت نیا اهللا، شاء إن و شود یم زانیعز شما میتقد »قرمز

 ي دهیچک سپردن خاطر به و مکرر ي مطالعه ضمن ؛که است نیا رود یم انتظار محترم ي خواننده شما از آنچه

 غیدر ،یفرهنگ وجلسات درس کالس ،یخانوادگ و دوستانه يها جمع در مباحث نیا کردن مطرح از دیکن یسع مقاالت،

 تالش ـ است رترثّمؤ آن يافزار نرم جیترو از شک بدون که ـ يا دفترچه صورت به ژهیو به آن جیترو و ریتکث در و دینکن

  :دیفرما یم که دیشو واقع میکر آنقر ي فهیشر ي هیآ نیا مصداق اهللا شاء نإ تا دیکن

  )39 احزاب(                »حسیبا بِاللَّه وکَفَى اللَّه إِلَّا أَحدا یخْشَونَ ولَا ویخْشَونَه اللَّه رِسالَات یبلِّغُونَ الَّذینَ«

 یراسه خداوند بجز کس چیه از و ترسند یم) عظمتش درك خاطر به( او از و را خدا يها امیپ کنند یم ابالغ که یکسان

  .باشد) ها آن ریخ اعمال( حسابرس خداوند فقط است یکاف و ندارند

یاله حدود

  :دیکن توجه ریز یقرآن عبارات به

 ^ »لْکت وددح ا فَلَا اللَّهوهتَد229 بقره(                                                .دینکن تجاوز ها آن از پس است، یاله حدود ها آن »:تَع(  

  )229 بقره(  .هستند یقیحق ظالمان از ها آن پس تجاوزکند یازحدوداله هرکس و »:الظَّالمون هم فَأُولَئک اللَّه حدود یتَعد ومنْ«  ^

  )18 هود(      .                                                 است ظالمان بر خداوند لعنت که باش آگاه »:الظَّالمینَ علَى اللَّه لَعنَۀُ أَلَا«  ^

 خداوند لعنت مورد ،کند تجاوز یاله حدود از هرکس:  که است نیا گرفت جهینت توان یم باال تعبار سه از  چه آن

  .ردیگ یم   قرار

 نخواهند يگر ياری چیه ،)شوند دور خداوند، رحمت از یعن(ی دشو واقع آنها بر خداوند لعنت که يا جامعه ای فرد و

  :دیفرما یم گرید يجا چون .برند ینم ییجا به راه هرگز و داشت

  )52 نساء(.شود ینم دایپ او يبرا يگر ياری زهرگ کند لعنت خداوند را کس هر    »:نَصیرًا لَه تَجِد فَلَنْ اللَّه یلْعنِ ومنْ«

  :که شود یم مطرح سواالت نیا اکنون

 کدامند؟ یاهل حدود -الف

 است خاص یگروه به خطاب هیآ ای هستند مسلمانان عموم ای دممري  همه آن، مخاطب که نقرآ اتیآ از دسته آن

 خطّ ،کند یم ینه آن انجام از را مسلمان فرد ن،قرآ در خداوند چه آن ،مجموع در. میریگ یم قرار گروه آن جزو ما که

 و دهد یم نشان را ما حرکت ریمس م،یا شده امر آن، به آنچه و. میکن عبور آن از میندار اجازه ما و باشد یم نید قرمزِ

  :مثال عنوان به .میکن حرکت آن يمبنا بر دیبا
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  )151 انعام(                                                                .    بطَنَ وما منْها ظَهرَ ما الْفَواحش تَقْرَبوا ولَا  ^

  )34 اسراء و 152 انعام(                                                        . أَحسنُ هی بِالَّتی إِلَّا الْیتیمِ مالَ تَقْرَبوا ولَا  ^

  )188 بقره(                                                                           ...بِالْباطلِ بینَکُم أَموالَکُم تَأْکُلُوا ولَا  ^

  )6 مائده(                                          ...و وجوهکُم فَاغْسلُوا الصلَاةِ إِلَى قُمتُم إِذَا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا  ^

  )94 نساء( مؤْمنًا لَست السلَام إِلَیکُم أَلْقَى لمنْ تَقُولُوا ولَا فَتَبینُوا اللَّه سبِیلِ فی ضَرَبتُم إِذَا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا  ^

  )12 حجرات(                                                                                           بعضًا بعضُکُم یغْتَب ولَا  ^

  )6 حجرات(                                                               فَتَبینُوا بِنَبإٍ فَاسقٌ جاءکُم إِنْ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا  ^

 ای راه چراغ عنوان به ها آن تسنّ و رهیازس ای شده، نقل) ع(نیمعصوم زبان از معتبر ثیاحاد در چه آن نیهمچن

  :مانند .است مانده ادگاری به ،ما يها دینبا و دیبا ارِیمع

  )638 ص 4 ج عهیاش وسائل(                                     »     طانیالشَّ ثالثُهما کانَ أن إلّا بإمرَأةٍ رجلٌ خلُونَّیال« *

 نفوذ نامحرمان خلوت در طانیش( است طانیش ها آن یسوم که نیا مگر کند ینم خلوت نامحرم زن با يمرد چیه

  ).کند یم

  )460 ص 16ج االعمال کنز –) ص(اکرم رسول(                                    » حسنٍ اَدبٍ من راًیخَ ولَداً والد ورثَ ما« *

  .است نگذاشته ارث به فرزندش يبرا کین تیترب از بهتر يزیچ يپدر چیه

* »رأةِ شُومالم هرُها غَالء10 ص 5 باب 15 عهیالش وسائل –) ص(اکرم رسول(                                                  »م(  

  .باشد نیسنگ اش هیمهر که است یزن قدم، بد زن

* »لَنَّ ال ویإل تَعج فَإنَّ ساعٍ؛ قِیتَصد اعالسی غاش إن و هح تَشَب53نامه البالغه نهج –) ع(یعل امام(      » نَیباالنّاص(  

 ریخ چون را خود گرچه است، شهیپ انتیخ ن،یچ سخن رایز مکن؛ شتاب نیچ سخن سخنِ رشیپذ يبرا هرگز

  .دهد جلوه خواهان

  )281 ص 60 ج بحاراالنوار –) ع(صادق امام(        »قائمنا أنصار إنَّهم أما... منهم نَحنُ و منّا أهلُها و مقَدسۀُ، قُم تُربۀُ« *

  .باشند یم ما قائم ارانی آنان... میهست ها آن از ما و ما از آن اهل و است مقدس قم خاك

  

 نیا قتیحق اما. افتیدر آن یمعان در وتدبر ثیاحادي  مطالعه از توان یم را عتیشر حدود و نید احکام از ياریبس

 از کار نیا و ستین يعاد مسلمان کی کار اتیروا و اتیآ دل از) دهاینبا و دهایبا( یفقه احکام تمام استخراج که است
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 جاست نیا .باشد دهیرس نید در تفقّه و اجتهادي  درجه وبه گرفته فرا نهیزم نیا در را مختلف علوم که دیآ یم بر یکس

    آشکار باشد یم) ع(تیب اهل مکتب رویپ و عهیش که یانمسلم هر يبرا اول طراز مجتهد و هیفق کی از دیتقل لزوم که

  . شود یم

 مغشوش را ما جوانان و نوجوانان افکار ،هشبه کی صورت به راًیاخ د،یتقل موضوع نیهم است یگفتن

 غرب نظر نظر، صاحب افراد با مشورت ای موضوع نیا در لتأم و رتفکّ بدون ازآنان ياریبس سفانهمتأ و ساخته

 با که است نیا ها یرانیا ما از یبعض بزرگ يها ضعف از یکی .شود یم سست شان دیعقا و رندیپذ یم را انیگرا

 و مینیب یم ها ازآن يشمار یب يها تخباث و شده اثبات وضوح، به مانیراب ،میسیونیصه و استعمار یدشمن که نیا وجود

 سست آنها، يسو از يا شبهه شدن مطرح با هم باز م،یندار شک خود، فرهنگ و خاك به نسبت ها آن عداوت و نهیک در

 نقرآ که یحال در. میریپذ یم باز وشآغ با را آن م،یکن توجه آن پشت هدف و ههشب يمحتوا به که آن بدون و میشو یم

  :دیفرما یم نهیزم نیا در

  )6 حجرات(    ...» نُوافَتَبی بِنَبإٍ فَاسقٌ جاءکُم إِنْ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«

 خوب تانیبرا آن، قتیحق د،یکن یسع ابتدا آورد، يخبر شما يبرا یفاسق فرد هرگاه د،یا آورده مانیا که یکسان يا«

                .   ...»شود روشن

 دنبال ياماهواره يهاشبکه و بوكسیف ،ینترنتیا يهاتیسا درون اد،یز اقیاشت با و اندههشب يتشنه زین یبعض و

        :ییجوفتنه را هاآن هدف و شماردیم منحرف، را افراد نگونهیا قلب که میکر قرآن شیفرما نیا از غافلند و گردندیم هشبه

  )7 عمران آل(       ». ..الْفتْنَۀِ ابتغَاء منْه تَشَابه ما فَیتَّبِعونَ زیغٌ قُلُوبِهِم فی الَّذینَ فَأَما... «

 نقص و بیعیب و ناب فرهنگ و دیعقا ها،ارزش يجلو) ؟(سؤال عالمت همه نیماا که است بیعج اریبس

 و لوح ساده نوجوان م،یگذارینم خود دشمنان دیعقا مقابل در سؤال عالمت کی و میدهیم قرار خود یاسالم

 ـ ستین واقف هم آن کرانیب انوسیاق از ياقطره بر یحت که ـ را خود دیعقا و هاارزش زیچ همه ما، اطالع یب

 یحت تاکنون که آن بدون کندیم دفاع تیحیمس يشده فیتحر و منسوخ نییآ از مثالً و بردیم سؤال ریز

 و شده يدستکار نییآ نیا قدم نیاول در هم آن ،سؤال کی فقط اگر. باشد کرده مطرح آن درمقابل سوال کی

 را کتای يخدا چطور ث؟یتثل گرفتار و بود پرست گانهی توانیم چگونه که؛ کند مطرح گذشته، مصرف خیتار

 همان در است؟، برابر 1 با 3 منطق، و علم و عقل کدام براساس م؟یباش داشته خدا سه که یدرحال میبپرست

  .کندیم افتخار خود اسالم به و شدکیم غرب فرهنگ و نییآ بر قرمز یخط اول قدم

 و چرا و چون بدون ز،یچ همه در که نیا يبرا برد؟یم سؤال ریز را یشرع احکام در مراجع از دیتقل غرب، چرا

 نیترکوچک در که است طور چه. میکن خود يها ارزش نیگزیجا را ها آن يها ارزش ضد و میشو غرب دمقلّ کورکورانه

 کی دیخر يبرا. میکنیم يرویپ و میریپذیم را او نظر و میگردیم کارشناس دنبال روزمره، یزندگ مسائل نیترارزشکم و

 و است ترآگاه ما از نهیزم نیا در که میکنیم رجوع یکس به و میکنیم مشورت نفر چند با آن ریمتع يبرا یحت له،یوس

 و استم يمعنو اتیح و ما یزندگ روح که یزندگ مسأله نیترمهم در اما میکنیم اقتدا او حرف به لیدل نیهم به

 مسائل اتیجزئ از چقدر یمعمول مسلمان کی مگر. میندار ازین کارشناس به شد، خواهد هدیسنج ما اعمال آن يبرمبنا

   ؟است آگاه خود ینید



٧ 

 

 از نید اماحک استخراج و آن یمعان در تدبر و فهم به رسد چه میستین بلد را قرآن روخواندن از یحت ما از ياریبس

 پاسخ افتیدر يبرا ینید امور صمتخص و کارشناس کی به مراجعه یعنی دیتقل مرجع کی از دیلتق! آن درون

 نظر ریز است نید احکام از يرویپ بلکه ستین فرد از دیلتق بحث نجایا .یزندگ مسائل نیترمهم هم آن خود مسائل

 در .میباش او چرا و چونیب يدکنندهیتقل ما که دهدینم نظر خود نفس يهوا و خواست يمبنا بر هیفق. صمتخص کی

 ییتنها به که يکار آموزدیم ما به تشیب اهل و امبریپ يرهیس و تسنّ و قرآن يمبنا بر را یاله حدود و احکام او قتیحق

  .ستین ساخته ما از

  م؟یاموزیب کجا از را یاله حدود - ب

 ما یفقه میعظ منبع دو )ع(نیمعصوم يرهیس و) ص(امبریپ تسنّ و ثیحد و قرآن میگفت آنچه براساس

 استخراج و کشف د،یتقل مراجع و فقها توسط آن فیظرا و قیدقا و اتیجزئ و میآموزیم هاآن از را یاله حدود که هستند

 خود دیتقل مرجع از را خود احکام اتیجزئ که است يضرور عه،یش مسلمان هر بر. ردیگیم قرار ما اریاخت در و شده

  .بداند را یاله دستورات مرز و حد تا کند مطالعه را شانیا يرساله و فراگرفته

 با تواند یم باشد تدبر و شهیاند اهل و میلس عقل يدارا که یمسلمان هر یعنی است، عقل ،یفقه منابع از گرید یکی

 درك را زیچ همه تمحک دیشا البته ببرد، یپ یخوب به آن در نهفته حکمت و آن قتیحق به یاله احکام در رتفکّ و لتعقّ

 رتدب و رتفکّ ل،تعقّ به قرآن اتیآ در که قدر نیا .دید نخواهد منطق و عقل خالف قطعاً کند درك را آنچه اما نکند،

 تا بود،ینم گونه نیا اگر و دارد یمنطق و یعقالن يمبنا همه اسالم دستورات که است نیا انگریب ،شده اشاره

 توان نیشیپ ي شده فیتحر يها نییآ که دیبدان است جالب ،شدینم دیتأک شه،یاند و تیعقالن بر اندازه نیا

 نیا در است خوب .است خورده هم به هاآن یمنطق و یعقالن اساس چون ندارند را منطق و عقل با مواجهه

  :نساء ي سوره 171 ي هیآ لیذ ،چهارم جلد نمونه ریتفس از یمطالب به میباش داشته ینگاه مین نه،یزم

 با ها آن رایز ست،ین ثیتثل انحراف از بدتر کی چیه شده، گرفتار آن به تیحیمس جهان که یانحرافات انیم در«

 یقیحق را وحدت هم یعن! یاست گانهی حال،نیع در ندیگویم صراحت با زین و است گانهسه خداوند: ندیگویم صراحت

  ...».است آوردهوجود به یحیمس هشگرانوپژ يبرا یبزرگ مشکل موضوع، نیا و !شمرندیم یواقع را یگانگسه هم و دانندیم

 کودك چیه را »3=1«ي  معادله رایز نند،یبیم مواجه رمعقول،یغ مطلب کی با را خود ان،یحیمس که جاستنیا«

 اسیمق با بلکه رفتیپذ عقل اسیمق با دینبا را مسأله نیا: ندیگویم معموالً لیدل نیهم به رد،یبپذ تواندینم هم یدبستان

 تیحیمس و شودیم شروع» عقل منطقِ« از» مذهب« یِگانگیب ي مسأله که نجاستیا از و !شود رفتهیپذ  دیبا دل و دبتع

 از زین و. دارد يدتعب و یقلب يجنبه صرفاً بلکه ،ندارد یعقالن يجنبه مذهب که؛ کشاندیم خطرناك يواد نیا به را

: دیگویم علم رایز. شودیم آشکار یکنون تیحیمس منطق نظر از باهم دو نیا تضاد و مذهب و علم یگانگیب که نجاستیا

  !»هست: دیگویم یکنون تیحیمس اما ست،ین کی با يمساو هرگز 3 عدد

- یم شمرده یکسان ءجز نانیدیب و شده اشاره رتفکّ و لتعقّ به بارها کتابش در که ناب اسالم با دیکن سهیمقا حال

   ،)مورد 13... ، 76 و 44بقره( »تَعقلُونَ أَفَلَا« ،)... ،82نساء(.».. الْقُرْآنَ یتَدبرُونَ أَفَلَا« :ندارند تعقل که شوند

 ،)46 حج( »بِها یعقلُونَ قُلُوب هملَ« ،...) ، 75 نحل( »یعلَمونَ لَا أَکْثَرُهم بلْ« ،...) ، 63 عنکبوت( »یعقلُونَ لَا  أَکْثَرُهم بلْ«...

  ...و )7 عمران آل( » الْأَلْبابِ أُولُو إِلَّا یذَّکَّرُ وما ربنَا عنْد منْ کُلٌّ بِه آمنَّا یقُولُونَ الْعلْمِ فی والرَّاسخُونَ... «



٨ 

 

 جنگ به ،تعقل و علم شعار با که بود یالعقالنناقص و جاهالن  به پاسخ بحث، نیا کردنمطرح از هدف

  .ندیآیم اسالم نید

 ارجاع ما خود یدرون يهاافتیدر به را حکم عت،یشر که دیآیم کار به یاله حدود نییتع يبرا ییجا در عقل اما

 خودمان، هوس يبرمبنا و ردهنک توجه آن به ما یول است مشخص آن يدرباره عتیشر حکم که يموارد در نه(. دهدیم

 فتوا خود نفس يهوا يمبنا بر ایح یب و باجحیب زنان یول است مشخص آن حد که حجاب مانند میکنیم ادرص حکم

  .)است پاك دلمان ما :ندیگویم و دهندیم

 باشد نداشته مفسده که یدرصورت و ،یشرع حدود تمام تیرعا با ،يضرور يکار انجام يبرا نامحرم با ارتباط مثالً

 داشتن مفسده خود عقل به باتوجه خودمان که جاست نیا) خود یهمکالس از دانشجو کی سؤال مانند( شده شمرده مجاز

 آگاه ما يها دل ندرو از خداوند حال هر به میبگذار کاله میتوانینم هم سرخودمان و میکنیم درك را آن نداشتن ای

   .کندیم همؤاخذ ما اتین براساس و) ... و 119 عمران آل -الصدورِ بِذَات علیم اللَّه إِنَّ( است

  . )225 بقره – قُلُوبکُم کَسبت بِما یؤَاخذُکُم ولَکنْ(

 نداشته سابقه کنونتا که یموضوع امونریپ فقها نظر اعالم و شدن جمع یعن. یاست اجماع ما، یفقه منبع نیچهارم

 ریاخ يها دهه در شده يمغز مرگ دچار که یضیمر ياعضا ياهدا مثال عنوان به. نید يارهایمع و هامالك براساس

 نیا در يمغز مرگ ضیمر ياعضا ياهدا که نیا حال. بود دهینرس يتکنولوژ از درجه نیا به یپزشک قبالً و شده رسم

 مذهب يژهیو ازیامت نیا و شودیم حل مشکل آنان نظر اعالم و فقها اجماع با نه؟ ای شودیم حساب نفس قتل موارد،

  امروز ریالس عیسر يتکنولوژ يپا به پا و است مذهب نیکارآمدتر و نیترمدرن عه،یش که است نیا انگریب ع،یتش

 مذهب در يدمحم ناب ماسال مختص ،ینید رینظیب يفناور نیا و کند ینید را زشیچ همه و برود شیپ تواندیم

  !است يعشر ااثن يعهیش

 توانیم کجا از ،یزندگ مختلف مسائل در را یاله حدود و احکام که میدانست و میشناخت را خود فقه منابع هک اکنون

 ای شاگردان، فرزندان، به را آن ای م؟یدهیم تیاهم آن به و میشناسیم را هاقرمز خطّ نیا ما ایآ که مینیبب دیبا آموخت،

  م؟یدهیم تذکر ای میآموزیم خود، دوستان

 روز به روز یاخالق مفاسد و یاجتماع معضالت چرا م؟یهست روبرو ياجامعه نیچن با چرا پس است، مثبت پاسخ اگر

  ؟... چرا و شود؟یم شکسته هاارزش رمتح چرا است؟ گسترش حال در

 نیا ایآ داد؟ گونهنیا توانیم هم را خداوند جواب ایآ است، یمنف ما اکثر البته و ما از یبعض پاسخ اگر و

 ،نیریگسخت یلیخ شما ر؛ینظ ییهاجواب آورد؟ زبان بر توانیم هم خداوند مقابل در را اساسیب هاتیتوج

 نه همسجد و حوزه يبرا نید ،مداو کنار مسائل نیا با دیبا کمکم ،هیتکنولوژ عصر عصر، کرده، فرق نهزمو

 از يکار ،رفته در خرند از خشت ،بچسب وتخود کاله ؟ماچه به باشه، پاك دلت ن،ابویخ و کوچه يبرا

 فرق ما با نسل نیا ،ترنراحت يطور نیا دیشا هاست، یمیقد و هاامل رتفکّ طرز نایا د،ایبرنم ما دست

 برخورد خٌشک دینبا یلیخ ،شهیم بدتر يریبگ سخت چه هر ،گرفتن سخت که بودن ییاونا مقصر ،داره

 سیپل ؟يدار کار توچه ،هخراب ياقتصاد وضع دارن حق ،شهینم شب هزار که شب هی ،باشن شاد ذارب کرد،



٩ 

 

 عمرمون از یچیه که هخوب ما مثل ،فهمنیم درست نایا دیشا ،کننیم برخورد بخوان اگه هست

  . ... و بوده بهتر ما از نزشویچ همه که نجایا تا ،داره بهتر رو انیهم يهوا خدا م،یدینفهم

 به که »نبأ ي سوره 38 ي هیآ« مقابل در میقرارده را اساسمانیب هاتیتوج نیا مسلمان کی عنوان به حال

  :دارد اشاره امتیق درروز خداوند مقابل در بندگان ییپاسخگو

»یمو یقُوم کَۀُ الرُّوحلَائالْما وفونَ لَا صنْ إِلَّا یتَکَلَّمنَ مأَذ نُ لَهمقَالَ الرَّحا وابو38 نبأ(       »ص(  

 نارحم خداوند که یکس مگر دیگوینم سخن کسچیه و ستندیایم صف به فرشتگان ریسا و القدس روح که يروز«

  .»کندیم صحبت درست )کند دایپ گفتن سخن اجازه که هم یکس( و دهد اجازه او به

 خیتوب يفرد صورت به م،یده یم انجام جمع، از يرویپ به ای جمع، به اتکا با ای جمع، همراه که یگناهاني  همه يبرا

 کما يفراد جئتمونا لقد و. (است وحشتناك و سخت چقدر شدن، محاکمه ییتنها به که میدان یم ماي  همه و میشو یم

 مقابل، در و) 94 انعام –. متانیدیآفر کار يابتدا در که گونه همان د،ییآ یم ما يسو ییتنها به قطعاً، و: مره أول خلقناکم

 ما غلط و کوچک رفتار کی یگاه رایز. سندینو یم یجمع گناه م،یکن یم حسابشان يفرد که گناهان از ياریبس يبرا

  !زیآم شبهه سخن کی جیترو و کردن مطرح: مانند گذارد یم گرانید سرنوشت و رفتار افکار، در یبزرگ ریتأث

  :میپردازیم ،میگفت قسمت نیا در که یهاتیتوج از یکی به مثال عنوان به

  »است خراب ياقتصاد وضع دارند حق«

 انگار،. دیشنو یم هاآن یاخالق مفاسد ای گرانید گناه هیتوج در افراد از ياریبس زبان از را سخن نیا تأسف کمال با

 هم دیشا! کنندیم اعالم مباح و حالل را گرانید عمل ،یراحت به که ندیخدا باهللا، نعوذ و هیبالتشب ،نانیا

» باش راحت« او به و رندیبگ گردن به یهرکس از ،را یگناه نوع هر توانندیم که دارند یکلفت یلیخ گردن

 نجاسات و حرام يهاگوشت از صحبت که »مائده 3« و »بقره 173« اتیآ در که بدانند افراد گونه نیا است خوب .بدهند

 دادن دست از خطر و ندارد حالل يغذا به یدسترس و قرارگرفته يراراضط تیوضع و تنگنا در که یکس يبرا ،تاس

از گوشت حرام  ،و نه از روي میل به گناه ابدی نجات جانش که اندازه آن به فقط تا داده اجازه خداوند دارد، وجود جانش

  حتّی گوشت خوك و گوشت مردار بخورد:

  )173بقره  – رحیم غَفُور اللَّه إِنَّ علَیه إِثْم فَلَا عاد ولَا باغٍ غَیرَ اضْطُرَّ فَمنِ ... (

  )3مائده  – رحیم غَفُور اللَّه فَإِنَّ لإِثْمٍ متَجانف غَیرَ مخْمصۀٍ فی اضْطُرَّ فَمنِ ... (

مثل از  ،اما در هیچ جاي قرآن و احادیث و روایات، اجازه داده نشده که حتّی در بدترین شرایط اقتصادي

نه فقط به خاطر جبران هزینه ي تجمالت زندگی امروزي)، انسان از طریق کار حرام مثل ( دست رفتن جان

تکثیر و فروش فیلم مبتذل یا  ،شرابدزدي، گرانفروشی، کم فروشی یامفاسد اخالقی مثل تولید و فروش 

  کند! خداي نکرده خودفروشی، کسب درآمد



١٠ 

 

 خود تو« پس اند، گونه نیا از  گران،ید ای خود گناهان برابر در ما هاتیتوج و ها جوابي  همه اگر

  .»مجمل نیا از بخوان مفصل ثیحد

و اصالً دغدغه ي فرهنگ و مسائل فرهنگی اقتصاد را بخورد  يامروز، پیوسته غم و غصه  يآري! هرکس در جامعه 

را نداشته باشد حقیقتاً مظهر تام و تمامِ انسان جاهل و بی بصیرت است. درد فرهنگ، بسیار شدید تر و زخم آن خیلی 

که آمده   » الزَّکَاةَ آتُوا« جلوتر از » الصلَاةَ أَقیموا« در همه جاي قرآن، عبارتد است. عمیق تر از حوزه ي اقتصا

در هر عصر و زمانی و در هر منطقه و مکانی، فرهنگ بر اقتصاد، مقدم است «یکی از پیام هاي آن همین است:

  ) ... و  20مزمل  / 13مجادله  / 56نور  / 78/ حج  77نساء  / 110،  83،  43(بقره  .»و از آن مهم تر

در واقع فرهنگ مقدمه و بستر اقتصاد است و اقتصاد سالم نتیجه ي فرهنگ سالم. اگر فرهنگ آسیب ببیند حتماً 

اقتصاد لطمه می خورد. اگر معضالت فرهنگی مانند تنبلی و آسایش خواهی عمومی جامعه، کارگریزي، مصرف گرایی 

حتکار و رشوه، از بین نرود، رشد و پیشرفت اقتصادي همه صرف، تجمل گرایی، تقلّب در تولید، کم فروشی، گرانفروشی، ا

این سخن فقط براي توجیه و  حال است. اما بحث ما در این جا بیشتر در مورد نتایج اجتماعی فرهنگ است وجامعه مي 

  ه بگیرند.توانند فرهنگ را نادید نمی تفهیم کسانی بود که صرفاً اقتصادي فکر می کنند، تا بدانند که حتّی آن ها هم 

  مکان و زماني  محدوده از فراتر یاله حدود

ا ی کرده فرق زمانه ؛که بعضی فرهنگ گریزان دارند این است که هایی کی از توجیهات غلط یا به تعبیر دیگر بهانهی

اگر همه ي پیامبران فرستاده ي یک خدایند یعنی ما به حقیقت توحید  .باش جماعت رنگ هم رسوا ينشو یخواه

مثالً یک بار شراب را حرام اعالم   هر روز سازي بزند، -نعوذ باهللا -چگونه می توان پذیرفت که خداوند علیم  ،عقیده داریم

ن نه با عدل بی انتهاي خداوند ای کند بار دیگر حاللش کند، براي گروهی حجاب را تکلیف کند و گروهی را آزاد بگذارد.

به مرور به اشتباهاتش پی  سازگار است نه با علم نامحدودش. نه علمش مانند ما ناقص بوده که به مرور زمان کامل شود و

 يبرا و ردیبگ سخت یگروه يبراکند، نه عدلش مثل ما ناتمام بوده که در یک محدوده ي زمانی  آن را اصالح ببرد و

از ابتداي تاریخ  ،رفقط آن چه پذیرفتنی است و حقیقت هم، همان است، این که؛ خداوند حکیم براي بش. آسان يا عده

مفصل تر و همراه با  و (دین) جامع ترافتش، برنامه ي زندگییو افزایش قدرت فراگیري و سرعت درعلمی  ات رشدبه مواز

آنچه  وخ می شده وو آمدن آیین جدید، آیین قبلی منس با گذشت زمانجزئیات بیشتر می آورده، به همین دلیل 

درست مانند تحصیل در  در آیین قبلی وجود داشته در آیین بعد هم می آمده اما با جزئیات بیشتر و مفصل تر.

در پایه ها و مقاطع باالتر وجود  ،پایه ها و مقاطع مختلف که همان مفاهیم کلّی که دانش آموز در پایه هاي اول می آموزد

  دارد اما با جزئیات بیشتر. 

هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که یک دانش آموز چهارم دبیرستان بتواند به جاي دروس خود کتاب هاي 

با مطالب  ورق پاره هایی از آن به جا مانده،را امتحان بدهد آن هم کتاب هایی که فقط  خودش اول ابتدایی

 حی یا زرتشتی شویم یعنی آیین هايخواهیم مسی حکایت آن هایی که می گویند می !هدستکاري شد

  منسوخ شده و تحریف شده ي انسان هاي هزاران سال پیش را برنامه ي زندگی خود قرار دهیم، این است!
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اما عکس آن در یک مقطع   در هیچ زمانی، با آمدن رسالت جدید، حرام هاي آیین قبل، حالل نشده،    

به خاطر ظلم یهودیان  . مثالًه(بنا به دالیلی) بر عده اي حرام شد خاص وجود داشته، یعنی حالل هایی زمانی به صورت

  هایی که در آیین خودشان حالل بوده برآن ها حرام شد:بعضی از چیز

 وقَد الرِّبا وأَخْذهم  کَثیرًا اللَّه سبِیلِ عنْ وبِصدهم لَهم أُحلَّت طَیبات علَیهِم حرَّمنَا هادوا الَّذینَ منَ فَبِظُلْمٍ«

  )161و 160ء نسا( »... و بِالْباطلِ النَّاسِ أَموالَ وأَکْلهِم عنْه نُهوا

آن مکان حرام هاي مردم مناطق دیگر براي مردم یک آیین خاص)  و همچنین در هیچ مکانی (در یک زمان

صورت خاص وجود دارد، یعنی حالل هایی (بنا به دالیلی) بر یک مکان  به ،در یک مکان ویژه ،اما عکس آن، حالل نشده

 و خود نییآ در که ییها حالل از یبعض پوشد الهی، جایی که حاجی احرام می امنِ حرمِ خاص حرام شده، مثالً در حریمِ

 پس. شود یم حرام او يبرا) نفس با مبارزه نیتمر يبرا( است حالل گرید يها مکان يها انسان يبرا خودش زمان در

 يبرا و میبشمار حالل را گذشته يها حرام ما که باشد نیبرا یموجه لیدل تواند ینم ،کرده فرق زمانه که؛ بهانه نیا

  .میشو قائل یزمان تیمحدود یاله حدود

 بر ستین یدرست منطق عنوان، چیه به ،باش جماعت رنگ هم رسوا، ينشو یخواه که؛ یلطغ هیتوج نیا ز،ین

 تیمحدود ،یاله حدود يبرا و میبدان حالل گرید يا منطقه ای تیموقع در را مکان کی ای شهر کی يها حرام ما که نیا

 به قرآن در هم تذکر نیا و». باش قتیحق رنگ هم رسوا، ينشو یخواه: «گفت دیبا اصل در .میریبگ نظر در یمکان

  )138 بقره –.. . (است شده داده مسلمانان

 تیوضع مقدس، مشهد در مثالً م،ینیب یم مقدسه اماکن رونیب در متأسفانه را غلط تفکر نیا يها مصداق از یکی

 حجاب،یب زن نیا انگار. مینیب یم متفاوت اریبس آن داخل و) ع(رضا امام مطهر حرم از خارج در را زنان از ياریبس حجابِ

 خدا اگر! شده نازل مطهر حرم داخل يبرا فقط حجابي  هیآ ایگو! نه رضا، امام يخدا از یول کند یم ایح) ع(رضا امام از

 پس ،)کند یم سر به چادر و کند یم درست را حجابش حرم، به ورود اذن يبرا فقط و( ندارد قبول را حجاب و قرآن و

 امام،ي  خانه درِ تا و حرم يجلو تا چرا دارد، قبول را همه هم، اگر! شده؟ متوسل او به و دارد قبول را) ع(رضا امام چگونه

 رنگ حرم، به ورود با و دهد یم نشان نامحرم به را خود ییبایز و بدن و سر کند، یم يگر عشوه دهد، یم انجام حرام کار

  !کند؟ یم عوض

  امام،ي  خانه به ورود با بعد کنند خون را امام دل خود، غلط رفتار با) ع(رضا امام ي خانه درِ تا شود یم چگونه

 و ستیب قرن تیجاهل گرداب در غرق افراد، گونه نیا! بخواهند؟ شانیا از را خود حاجات و شده دامنشان به دست

  !دارد تأمل يجا قتاًیحق آور، شگفتي  دهیپد نیا !ییپررو و ییدورو و نفاق اعماقِ در هالك و اند کمی

 در مکان بعد در را یتیگ تمام و زمان بعد در را خیتار سرتاسر که ينور است، نیمب نور اسالم! زانیعز بله    

. )19 عمران آل - الْإِسلَام اللَّه عنْد الدینَ إِنَّ( ها آني  همه نام و است یاله يها نییآي  همه قتیحق اسالم. فتهربرگ

 به بود، دیجد رسالت يدارا که ،يبعد امبریپ آمدن با که است یکسان یانحراف روش نامِ...  و تیحیمس و هودی و یزرتشت
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 اسالم یعنی نشدند، رسولش و خدا امر میتسل واقع در. بمانند قبلي  شده منسوخ نییآ بر خواستند و اوردندین مانیا او

 نیا در است خوب .یمکان و زمان هر در بودن او رسول و خدا فرمان ضمح میتسل ن؛یهم یعنی اسالم .اوردندین

 او، یزندگي  برنامه نیتر قیدق و نیتر جامع و بشر خیتاري  معجزه نیبزرگتر م،یکر قرآن به دیباش داشته ینگاه نهیزم

 81ي  هیآ ژهیو به و عمران آلي  سوره 90 تا 60 بقره، ي سوره 140 تا 120 اتیآ خروار؛ از یمشت و نمونه عنوان به

  .دیکن رتدب ها آن یمعان در یاندک و آن

 کران و خیتار سرتاسر در بزرگ خداوندِ رشیپذ مورد نِییآ تنها و بشر تیهداي  برنامه تنها اسالم

   ،شده نییتب قرآن سرتاسر در قتیحق نیوا .یواقع مسلمانان همان مؤمنان، و تاس یتیگ کران تا

  :مثال عنوان به 

 لرَب أَسلَمت قَالَ أَسلم ربه لَه قَالَ إِذْ« ؛عمران آل 67 و بقره 131 اتیآ در ،)ع(میابراه حضرت بودن مسلمان -1

  »مسلما حنیفًا کَانَ ولَکنْ نَصرَانیا ولَا یهودیا إِبرَاهیم کَانَ ما« ،» الْعالَمینَ

 133 و 132 ي هیآ در ،یمسلمان به ها آن اقرار و اسالم در يداریپا بر یمبن فرزندانش به) ع( عقوبی تیوص -2

  »مسلمونَ لَه ونَحنُ« ،»مسلمونَ وأَنْتُم إِلَّا تَموتُنَّ فَلَا الدینَ لَکُم اصطَفَى اللَّه إِنَّ بنی یا« ؛بقره

 بِأَنَّا واشْهد بِاللَّه آمنَّا« ؛عمران آل 52 ي هیآ در ،)ع( یسیع حضرت به خطاب ونیحوار آوردن اسالم اعالمِ -3

  »مسلمونَ

 فی وهو منْه یقْبلَ فَلَنْ دینًا الْإِسلَامِ غَیرَ یبتَغِ ومنْ« عمران؛ آل 85ي  هیآ در ،اسالم زج ینییآ هر بودن باطل -4

  ».الْخَاسرِینَ منَ الْآخرَةِ

 تر کامل وسته،یپ و آهسته است، )ص(خاتم امبریپ تا) ع(آدم حضرت از یاله نییآ تنها که ،اسالم نیا

ي  دامنه و شده یم شتریب بشر، يریفراگ سرعت و قدرت و يفکر رشد موازات به آن قیدقا و فیظرا و شده

 يانتها تا را بشر که است یرسالت حامل امبر،یپ نیآخر که يا گونه به. تر عیوس آن، یمکاني  حوزه و یزمان

 مکان کران یبي  کرانه در و ،»ۀامیالق ومِی یلا« است» نییبالنَّ مخاتَ« و» نیلرسالم تمخَ« و ببرد شیپ خیتار

  .)158 اعراف( »جمیعا إِلَیکُم اللَّه رسولُ إِنِّی النَّاس أَیها یا قُلْ« و» نِیللْعالَم رحمۀٌ« هم،

 از شامبریپ یِّوص نیآخر نه و ،)9 حجر -  لَحافظُونَ لَه إِنَّا( شود فیتحر کتابش نه بماند، دیاب که است نیهم يبرا و

 کنار در و هم موازات به ،معلّم هم و کتاب هم یعنی دو هر نیا و ،)5 قصص - الْوارِثینَ ونَجعلَهم أَئمۀً ونَجعلَهم( برود ایدن

 نیا و ردیدربرگ را یتیگ تمام ناب، اسالمي  گستره حجتش، ظهور با شاءاهللا إن تا) نیثقل ثیحد - فْتَرِقای لَنْ ( بمانند هم

 أَنَّ الذِّکْرِ بعد منْ الزَّبورِ فی کَتَبنَا ولَقَد( است شده داده آني  مژده  ،يحمدم اسالم از قبل ها قرن که است یقتیحق

ضا الْأَري یرِثُهادبونَ عحال105 اءیانب - الص( .  
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       چیه در .است نرفته کار به جمع صورت به »نید«ي  کلمه قرآن يجا چیه در دیبدان است جالب و

 چند زمان، کی در که کند فکر یکس اگر پس .است نداشته وجود زمان هم رسالت دو ،هم خیتار از يا دوره

 و باشد مسلمان اسماً تواند یم ای رد،یبپذ يگرید نییآ اسالم، يجا به تواند یم او و دارد وجود متفاوت نید

 را او یزندگ سبک و کرد خواهد حساب مؤمن را او خداوند و کند یزندگ زرتشت و تیحیمس روش به رسماً

 ای کند مطرح را يا شهیاند نیچن هرکس و. )نیمب ضَاللٍ یلَف( است آشکار یگمراه در قطعاً رفت،یپذ خواهد

  !است گرانید فکر استعمارِ صدددر ،ای است يفکر استضعاف گرفتار ،دخو ای !ضرِمغ ای و است جاهل

  یحتّ که را گاهناآ جوانان و نوجوانان ژهیو به ممرد از ياریبس اذهان اساس، یبي  شبهه نیهم امروز

 عامل نیتر یاصل گفت بتوان دیشا و کرده مغشوش و مشغول  ستند،ین واقف خود نید قتیحق به يا ذره   

  !مینیب یم که یاوضاع آمدن وجود به و نید قرمز خطوط از گذر و یاله احکام مرز و حد شکستن در است

 شود یم خورد، مشروب و بود مسلمان توان یم: کنند یم فکر خود یواه االتیخ در اند شبهه نیا به مبتال که آنها

 يبردار ،هکال و ییبگو دروغ بازار در و یکن عبادت مسجد در اگر ندارد یبیع بود، حجاب یب و کرد حساب مؤمن را خود

  .)...و ساستیکل به مربوط فقط نید که انیحیمسي  شهیاند   نیا رویپ(

 ریگ سخت یلیخ ها آن يخدا فهمند، یم شتریب خدا از -باهللا نعوذ - کنند یم گمان ند،یخطا نیا رفتارگ که یکسان

 هم دیشا... و نداشته خبر ها نآ پاك دل از نبوده، بلد يرو انهیم و اعتدال نکرده، درك را ها آن زمان خاص طیشرا بوده،

 حد در است ییخدا ،ستین »اکبر « اهللاِ ست،ین گانهی يخدا پرستند، یم آنها که ییخدا ؛یعنی است گونه نیا اًواقع

 و عدل هم و است ناقص ها آن مانند علمش و عقل هم که ییخدا خودشان، هوس و هوا تابع و آنها خود انتظارات و فهم

  !انصافش

 آخرالزّمان در بشر یزندگ يبرا برنامه نیتر قیدق و نیتر کامل اگر است، یاله يها نییآي  همه قتیحق اسالم، اگر

 با توان یم چگونه - است نیهم هم حق که- شد نخواهد رفتهیپذ یکس از گرید یروش و راه اسالم، جز اگر و است،

 تا !بله برد؟ ییجا به راه کفّار، سبک به یزندگ و مسلمان نام داشتن ای شده فیتحر منسوخِ نییآ کی انتخاب

 .شد خواهد تر کینزد سقوط پرتگاه به ،روز به روز بلکه ،شد خواهدن بهتر اوضاعش تنها نه ،نفهمد را مهم نیا امروز، بشر

 ینم دایپ شیبرا یراه هرگز) شود گمراه تا( کند شیرها خدا که یکس: »  سبِیلًا لَه تَجِد فَلَنْ اللَّه ضْللِی ومنْ « که؛ چرا

  :رازیش خیش ریتعب به و .)143 و 88 نساء( شود

  ���تان ا�تکا�ن ره � �و �ی روی �                                                                                                                                                    �ا�یای    ا  ��م ��ی     �    ���ه  

  فیتکل نییتع

 آن نه و مینیا نه باطل، و حقّ نیب میسرگردان م،یا نکرده مشخّص را خود فیتکل هنوز مسلمانان ما از ياریبس 

 منافعمان چون میشو یم مسلمان صددر صد یگاه) 143 نساء – هؤُلَاء إِلَى ولَا هؤُلَاء إِلَى لَا ذَلک بینَ مذَبذَبِینَ(

 طاقچه يرو ي شده فراموش و مهجور قرآنِ میگرد یم م،یکن دفاع خود اإلرث سهم از میخواه یم مثالً. است اسالم در

 ارث به مربوط اتیآ دنبال ،آن صفحات اعماق در فرورفتن با و میکانت یم صورتشسرو از را غربت غبارِ م،یکن یم دایپ را
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 تر قیعم میدار دوست م،یشو ینم یراض هم باز ،مییجو یم را مربوطه ریتفس ،میشو ینم قانع ترجمه به م،یگرد یم

 در). نداشته سابقه عمرمان تمام در که يزیچ( میخواه یم حیتوض او از و میریگ یم تماس هم ینید معال کی با ،میدانب

 عالم هم و شود یم مبهوت ما، ییجو قتیحق عطش از ریتفس هم کند، یم تعجب ما يمدار قرآن از قرآن، هم ؛جا نیا

  . ماند یم ندها به انگشت ،يآموز نید به ماي  عالقه و عشق از ینید

 يبرا مثالً. مینیب یم خطر در را خود منافع ظاهراً که ییجا . میشو یم کافر صددر صد هم یگاه مقابل، در

 و میکن ینم گوش ؛ای دهند، یم نشان ما به را آن به مربوط اتیآ حجاب، تیرعا ای اتزک و خمس دادن به ما قیتشو

 یم شما آنچه: مییگو یم و میشو یم مجتهد و مفسر کی به لیتبد ای ،میکن یم سفسطه انداخته، حرف انیم در حرف،

 نیا« :مییگو یم ای ،»کن درست رو خودت برو تو« :مییگو یم ای داشته، يگرید منظور قرآن است، يرأ به ریفست ییگو

 معالَ از خودشان ها یمذهب نیهم«: مییگو یم ای ،»کند یم عمل ها زیچ نیا به حاال یکس چه شده، یمیقد ها حرف

 یکج دهن آن به و گرفته مسخره به را قرآن تمام یشرم یب با ا؛ی و» کنند ینم عمل ندیگو یم آنچه به خودشان بدترند،

  !میکن یم

  کافر؟ ای ،شوند یم حساب مؤمن ،یمسلمانان گونه نیا ایآ که دیآ یم شیپ سؤال نیا حال،

 است ییخدا ست،ین گانهی يخدا ها آن يخدا چون. نیبر بهشت به دواریام و ندا مؤمن ،یمعن تمام به ،خودشان نظر از 

     چشم کی به را همه است یکی او نظر در دوشاب و دوغ. کرد اش مسخره توان یم. گذاشت کاله سرش توان یم که

 است ییخدا رساند یم یواقع سعادت به هم ایدن در و برد یم بهشت به جا کی را همه کافر، و منافق و مؤمن ندیب یم

 یتوان یم ،ینخواست هرگاه و یکن اطاعت او از یتوان یم ،یداشت دوست هرجا که انگار، وِل و انگار سهل لوح، ساده اریبس

 باشد داشته يمعبود نیچن دارد عالقه هرکس بله، دارد؟ وجود ییخدا نیچن قتاًیحق ایآ. یبفروش يزیپش به را نشید و او

  .نفس يهوا  :دیکن یعرفّم او به دیتوان یم

   د؟یفرما یم چه قرآن مینیبب م؟یکن یم حسابش خدا ما ای خداست واقعاً  

»نِ أَفَرَأَیتاتَّخَذَ م هإِلَه اهو23 هیجاث(  است؟ گرفته ییخدا به را خود نفس يهوا که یکس به ينکرد دقّت ایآ : »ه(  

 ما وآخرت ایدن در ینقش چه یساختگ يخدا. میا داده قرارش خدا ما ،ستین خدا نفس يهوا شود یم معلوم پس

 باز اوست، دست به عوالمي  همه در اموري  همه ي اداره و ریتدب که بزرگ و گانهی يخدا از را ما که است نیجزا دارد؟

  !گرید يزیچ یخداپرست و است يزیچ ،یپرست هوا کند؟ یم دور و دارد یم

 حساب به( یگاه و کافر یگاه و است مسلمان یگاه که یکس ایآ ست؟یچ سؤال نیا پاسخ قرآن نظر از اما

 یم چه قرآن مینیبب باز مؤمن؟ ای است کافر ندارد، قبول اصالً را یبعض و دارد مانیا اتیآ از یبعض به کدام، چیه) خودش

  د؟یفرما

 وأَعتَدنَا حقا الْکَافرُونَ هم أُولَئک ،سبِیلًا ذَلک بینَ یتَّخذُوا أَنْ ویرِیدونَ بِبعضٍ ونَکْفُرُ بِبعضٍ نُؤْمنُ یقُولُونَ«

  )151 و 150 نساء(» مهِینًا عذَابا للْکَافرِینَ

 و مانیا نیب( آن نیب دارند دوست و را، ها آن از یبعض میندار قبول و اتیآ از یبعض به میدار مانیا: دنیگو یم و«

  .»میا ساخته آماده خوارکننده یعذاب کافران يبرا و کافرند قتاًیحق ها آن کنند، دایپ یراه) کفر
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 از را خود يآبرو مسلمانان، ظاهر به از گروه نیا یعنی .کننده خوار عذاب ،است دهنده تکان هیآ نیا آخر قسمت

 عذاب ،گرید يجاها در قرآن چون. آخرت در هم و استیدن در ها آن کار انیپا در هم ییآبرو یب نیا و. داد خواهند دست

 ایدن در ها آن يبرا« »:عظیم عذَاب الْآخرَةِ فی ولَهم خزْي الدنْیا فی لَهم:«کند یم حیتشر گونه نیا را نندهک خوار

  .)114 بقره( »بزرگ یعذاب آخرت در و است يخوار

  چقدراست؟ راه نیا يپهنا است؟ چگونه مانیا و کفر نیب مرز

یک ا�ت   ��� و ا�مان                                                                                 باریک ا�ت      ��ل و ��ون�    ��ز   !� � �م �د

  (امیرعباس انصاري)

 را آن یحت توان ینم یعنی است؛ مرز کی ندارد، پهنا و عرض ،یگمراه و تیهدا باطل، و حق کفر، و مانیا نیب خط

 از که یراه در حرکت و طیتفر و افراط به شدنن گرفتار یعنی مرز، نیا از نکردن عبور .گرفت نظر در خط کی صورت به

  و شود یم هیتشب لپ به و شود یم» صراط« به ریتعب آن از که يزیچ همان !زتریت ریشمش از و است زتریر يمو

 ما حرکت يبرا است یلیتمث صراط لِپ نیا ،قتیحق در اما. دیرس بهشت به تا کرد عبور آن از دیبا امتیق در ندیگو یم 

 ایدن در که یباش داشته قبول قابل پاسخ خود اعمال يبرا و یبرس بهشت به یتوان یم امتیق در یصورت در یعنی ایدن در

 بار ده روز هر يها نماز در است موظف یمسلمان هر که است خاطر نیهم به. یبشناس را باطل و حق کیبار مرز ینبتوا

. گرداند برش شده، دور آن از اگر ای دارد نگاهش میمستق صراط بر که بخواهد خداوند از بار ده و بخواند را حمد ي سوره

   و) 4و3 سی -مستَقیمٍ صرَاط علَى ، الْمرْسلینَ لَمنَ إِنَّک(است) ص(امبریپ روش و راه همان میمستق صراط نیا و

  .ندیاو یواقع روانیپ که) ع(نیمعصومي  رهیس

 فرمانِ دیبا. )آخرالزمان در خصوص به( قیعم اریبس ها پرتگاه و لغزنده رایبس و است کیبار اریبس راه

 و راست ای چپ به انحراف يا هذر. ستین ساخته يکار ییتنها به ما از که ،سپرد خدا به فقط را تیهدا

 یخوب به را ها پرتگاه یکس و .شود فالکت و هالکت ي دره در سقوط باعث تواند یم ،طیتفر ای افراط به لیم

 »رود یم شیپ آن کمک با که داده قرار شیبرا ينور خدا« :یعنی )122 انعام(  »...بِه یمشی نُورا لَه وجعلْنَا« که ندیب یم

  .اسالم قتیحق و است قرآن همان نیمب نور نیا و

  وی ���ی ���ت، � ���ت!    آه از ا�ن راه � �                                                �ود                    روباه   �و       ��ق  باد� ی   �        ��ر 

  )يرازیش حافظ(

  

   وسط حد نییآ ، اسالم

 نه بود، ور انهیم دیبا که؛ است غلط تصور نیا ،یزندگ ي لغزنده ي جاده خطرناك يها پرتگاه از یکی

کی يرو انهیم نیا يبرا اگر حال. شیسو آن از نه یفتیب بام طرف نیا از نه آلوده، ي آلوده نه و خشک خشک 

 ما که آنجاست خطر .دیآ ینم شیپ یمشکل ،شده ثابت آن تیحقان که باشد داشته وجود مشخص اریمع
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 امب طرف کی را مانیا !بودن لودهآ را فساد و فجور و سقف و میکن حساب بودن خشک را مانیا و يارندید

 ؛میهست رو انهیم و معتدل ما که تصور نیا با میریبگ قرار دو نیا نِیب میبخواه و !آن گرید طرف را کفر و میبدان

 هم مسجد، اهل هم میا ترانه و رقص اهل هم ،صداقت اهل یلیخ نه مییغگودرو یلیخ نه ،فاسد یلیخ نه میپاک یلیخ نه

  .آخوند آخوند با و میا یلوط یلوط با ؛باالخره و میرو یم ئتیه به هم میخور یم مشروب -ناکرده يخدا -

 بود ریختگس یلیخ دینبا معتقدند. طیتفر را کفر و کنند یم حساب افراط را نید که است یکسان يِرو انهیم ن،یا

 تیهدا درست روش. فهمند یم بهتر خدا از -  باهللا وذنع -  ها آن ایگو. کنند یم حساب يریگ سخت را یاله احکام چون

 به يریگ سخت و نکند افراط که نبوده حواسش پرستند، یم ها آن که ییخدا. دانند یم بهتر خدا از را خلق تیبتر و

 يخدا ها آن يخدا! يآر. ندسشنا یم بهتر را سطو حد ترند، میوحک تر دهیفهم و داناتر او از که بندگانش لذا. ندهد خرج

  :ستیچ قرآن نظر! ستین... و میعل و میحک و اکبر ست،ین گانهی

» ...وسطًا أُمۀً جعلْنَاکُم وکَذَلک :«کند یم یمعرف وسط حد تام را اسالم تام بقره ي سوره 143 ي هیآ در قرآن

 ورِماالُ رُیخَ« :ندیفرما یم) ع(یعل موال نیهمچن. است وسط حد نید ماسال که؛ میدار زین) ع(نیمعصوم اتیروا در و

 جهینت پس. است يرو انهیم ای وسط حد روشِ اه کار انجام شکل نیبهتر یعنی ،)477ص 3ج غررالحکم شرح(»...األوسطُ النَّمطُ

   نیا به قرآن دیبدان است جالب. است وسط حد نییآ که است اسالم يامبن بر یزندگ ،یزندگ روش نیبهتر که میریگ یم

 بِالْمعرُوف تَأْمرُونَ للنَّاسِ أُخْرِجت أُمۀٍ خَیرَ کُنْتُم« :کرده اشاره عمران آلي  سوره 110ي  هیآ در زین نکته

 به دیکن یمامر مردم، يبرا شد داریپد که دیهست یامت نیبهتر) یقیحق مسلمانان( شما«  ؛»...والْمنْکَرِ عنِ وتَنْهونَ

  ...» و یزشت از دیدار یم باز و یکین

 يبرا برنامه نیبهتر روش نیا و است طیتفر و افراط نیب مرز و وسط حد روش اسالم، و است گونه نیا که حال

 یراه کفر و اسالم نیب میخواه یم و میشمار یم رانهیگ سخت و خشک را اسالم احکام ما از یبعض چرا است، یزندگ

 میباش داشته را خود نفس يهوا ،يِهوا هم قیطر نیا از و میبدان يور انهیم را آن و میکن درست خودمان يبرا

 اتیآ به بنا(کفر قتیحق ؛قرآن ریتعب به و ،شرك نیع یعنی نیا !مییایب در خدا خجالت از) خودمان حساب به( هم

  .)میآورد فیتکل نییتع مبحث در مقاله نیهم در که نساءي  سوره 151 و 150

 گرفت، سخت دینبا:« مییبگو و میبدان يریگ سخت را یاله حدود و احکام ياجرا که غلط، تصور نیا

 اگر ،»کنند انتخاب خودشان و باشند آزاد میبگذار شوند، یم يا عقده فرزندانمان و دهد یم عکسي  جهینت

 افراد ،)یمذهب ظاهراً نه( دیمق و مؤمن يها خانواده از دیبا داشت، یم قتیحق از ییبو و بود ینم یواه و پوچ

 رتیس پاك عارفان انگار، لوِ و بند و دیق یب يها خانواده از برعکس و آمدند یدرم بار و بند یب و اشیع و فاسد

   !آورد ینم جامعه زِیچ همه سرِ به که ها چه جاهالنه، مدرنِ ظاهر بهي  هینظر نیا دینیبب! ریضم روشن و
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  آن يها امدیپ و یاله حدود شکستن از ییها نمونه

 ویلٌ« :شود یم شروع گونه نیا که فروشان کمي  درباره میدار يا سوره میکر قرآن در : اقتصادي  عرصه در -1

    رحمتش کران یبي  گستره با و عظمتش ي همه با بزرگ خداوند یوقت. »فروشان کم بر يوا« :یعنی» للْمطَفِّفینَ

  !ها برآن يوا هم قتاّیحق ،»فروشان برکم يوا«:دیفرما یم

 در یوقت و دیخر یم  ...و مرغ تخم ،شکر ا،یلوب مانند یجنس که؛ دیخور یبرم تیواقع نیا به يدایز يها مغازه در

) میقد دار نیشاه يا دوکفه يهازواتر به نسبت برکت کردن کم يبرا است يا بهانه خود که(یتالیجید يترازوي  کفه

 هزار 2 و تومان هزار 2 دیگو یم عدد نیا به نگاه با فروشنده تومان؛ 1985 شود یم آن متیق مثالً د،یگذار یم یجنس

 یدرصورت. ندارد کردن حساب ارزش ها، تومان 15 نیا خودش گمان به. دهد ینم پس يزیچ و گرفته شما از را تومان

 نیکوچکتر که يروز در است ممکن چگونه .بخواهد تیحالل يمشتر از ای کند شتر چرب ای کند کاملش تواند یم که

 ذَرةٍ مثْقَالَ یعملْ ومنْ« :میا نخوانده مگر !کند؟ یپوش چشم حرام مال مقدار نیا از خداوند ند،یآ یم حساب به ذرات

   )8 زلزال( !؟»ندیب یم را عقوبتش کند يبد یخردلي  دانه وزن هم ،هرکس «»: یرَه شَرا

  شود؟ ینم نجس آب بشکه کی نجاست، ای خون قطره کی با مگر دارد؟ ادیز و کم حرام مال مگر

  دن��  ��طا�ی ات  �  س  از   ���ه ای ��ر                                                                                                         ��ق ر��م و ر��م ���ت ، یک ���ه � 

  (فاضل نظري) 

. قرمزها خط از عبور به کرده جسور را ما ز،یناچ) ما گمان به( يها حرام و کوچک گناهان گرفتن دهیناد نیهم

 تذکر که یکسان کردن مسخره یحت و عتیشر حدود گرفتن دهیناد به کرده باز را مانیرو ، يخوار حرام به داده عادتمان

 به هرکس که؛ میدار) ع(نیمعصوم اتیروا در که یحال در). نیخشک یلیخ گهید شما ؛که ریتعب نیا با مثالّ( دهند یم

  .شود یم بسته او بر حالل يروز راه کم کم آورد يرو حرام مال خوردن

 کی به يا قهیدق چند نگاه کی با يکارریتعم مثالً. است خود حق به نبودن قانع ،يخوار حرام عوامل از گرید یکی

. میریگ یم را خود صیتشخ اجرت ما:« دیگو یم ، دیپرس یم را لشیدل یوقت. خواهد یم اجرت يادیز مبلغ ، لیاتومب

 نیا که ییتابلو که است یرتصو در نیا». يشو یم معطل روز کی ،يبسپار ،ناوارد کارریتعم کی به را کار نیهم اگر

 يبرا که نیا نه. اوستي  فهیوظ خوب ریتعم و درست صیتشخ که؛ است نیا فمعرّ ،کرده نصب مغازه دربرسر رکاریتعم

  .گرید یاجرت ،درست صیتشخ يبرا و ردیبگ اجرت کی ،صیتشخ

 ایگو. ستین يامروز يها خرج يجوابگو امروز يهادرآمد که کند یم هیتوج گونه نیا را خود گناه که، یگرانفروش ای

  !بپردازند دیبا مردم شود ونریلیم ماهه چند خواهد یم که را فرد نیا ادیز طمع ای يپرواز بلند ،ییگرا تجملي  نهیهز

 يرو« همان از را »يزیم ریز« تمام وقاحت با پزشکان از یبعض سفانهمتأ .است دسته نیا از هم ریگ رشوه پزشک

 ما کار:«که است نیا ها آن  هیتوج و رندیگ یم جداگانه که یعملي  نهیهز وجود با هم آن .کنند یم افتیدر» زیم

 نیا و». میکن ینم که مجبورت ، نکن عمل یخواه ینم ، دهد یم یکم اجرت مارستانیب ارزد، یم نیا از شتریب یلیخ
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 ي دوره يانتها در و دهیرس درجه نیا به و خوانده درس مردم نیهم المال تیب با ،پزشک نیهم که است یحال در

 در جانش و) يزیم ریز نه درمان،ي  نهیهز هم آن( نداشت را درماني  نهیهز یضیمر اگر که خورده قسم ییدانشجو

  . نکند فروگذار او درمان يبرا یتالش چیه از است موظف بود خطر

 در یونیلیم ده چند آمددر با يفرد یوقت است، گونه نیا باال التیتحص با کرده لیتحص فرد کی یوقت

 را خود عمل ، دارند ياقتصاد دیشد ازین که ها آن ای جامعه يعاد افراد چگونه کند، یم عمل گونه نیا ماه،

 افراد نیتر منمؤ ،پزشکان از ياریبس البته ندانند؟ موجه حرام مال ای زیانگ شبههي  لقمه هرنوع خوردن يبرا

  .جداست هستند، یپزشک محترمِي  جامعه  يزیر آبروي  هیما که ران،یبگ يزیرمیز با ها آن حساب و اند جامعه

 استیس فرمان اگر. است ستایسي  جاده ها، راه نیتر خطرناك و نیتر لغزنده از یکی : استیس دانیم در -2

 چنان ،یاسیس انیجر ای فرد کی از معقول ریغ و داغ يِطرفدار یگاه. است یقطع یگمراه خطر ردینگ قرار نید دست در

 آوردن نییپا و خود نظر مورد فرد بردن باال خاطر به که اندازد یم انسان نیب قتیحق چشم يرو به را تعصبي  پرده

 ،سفانهمتأ( تا گرفته... و بتیغ و دروغ از اساس یب و اوهی يها گفته با و کند ینم تیرعا را یشرع مرز و حد چیه ب،یرق

 يآبرو بردن البته که( يشاهد و مدرك چیه بدون دهد، یم نسبت مقابل فرد به هرچه می تواند یناموس اتهامات) یگاه

 بله. بازد یم را نشید یعنی ،هیسرما نیتر بزرگ ،راه نیا در کهاز این  است غافل و .)است غلط هم شواهد اساس بر مردم

 نه کند يراهبر و کنترل را ما استیس دیبا که است نید. یاسیس ما نید نه باشد ینید ما يها استیس دیبا

  .براند خواست که یسمت هر به شده ما نید بر سوار مان استیس که نیا

 قُنفی يذالَّکَ( ارزد ینم یارزن به خداوند درگاه در م،یده یم انجام یاسیس تین با که يریخ يکارها یحت

الَمئَرِ هاسِالنَّ اء الَ و یاهللاِبِ نُؤم ال وومِی انجام ریخ تین با را یاسیس يکارها میکن تالش دیبا). 264 بقره - راآلخ 

  !»من معبود نه است، من معبد حزب،«: فرمود یم که را یبهشت دکتر مظلوم، دیشه کند رحمت خدا .میده

ي برا مسلمان، هر فیتکل تا استی کاف هیآ کی نیهم فقط زینی خارج استیس حوزه در نماند، ناگفته

  : شود روشن کایآمر و سیانگل استعمار و سمیونیصه قبال دري ریگ جهت

»ی تَرضَ لَن وعال نکیهود نَ نلَ ويصار بِتَتَ یتَّحع تَلَّمنَّإ لقُ مه هاهللاِ يد هو الهيد لَ وتَّ نِئابأ عتهواءمه 

بالَّ عديذ جاءك نَم لمِالع لَ امک اهللاِ نَم نم ولی 120 بقره(  »رٍیصنَ الَ و(  

 تیهدا قطعاً، بگوی. باش ها آن روش و نییآ تابع که نیا مگر انیحیمس و انیهودی تو از شوندی نمی راض هرگز و«

 جانب از شده، روشن توي برا قتیحق که نیا از بعدي شو ها آن هوس و هوا رویپ اگر و. استی قیحق تیهدا خداوند،

  ».داشتی نخواهي اوری و اری چیه وندخدا

 درد و است استیس و اقتصاد از فراتر اریبس فرهنگ تیاهم میگفت:  یاجتماع امور و فرهنگي  پهنه در -3

 مشکالت از یبعض به يا اشاره فقط و میکن سرشکن را خود مطالب میمجبور ما و است اریبس نهیزم نیا در هم ها دل

   .نرود فراتر مقاله کی حد از ما،ي  نوشته تا م،یباش داشته

 ؟يادار پست و تیمسئول: يبگذر یتوان یم کی کدام از مورد سه نیا از: دییبگو یکس به اگر مثالّ ، دیریبگ نظر در

 یسوم يفدا را اول مورد هردو است حاضر که دهد یم پاسخ حتما ات؟ خانواده و خود يآبرو ای اموالت؟ و ثروت تمام
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  .دارد نگه را شیآبرو یول بدهد دست از را خود ثروت و مقام یعن. یکند

 پوزش عرض با و مثال عنوان به. ستندین جبران قابل عنوان چیه به یفرهنگ خسارات و ها ضربه از ياریبس! زانیعز

 نیچني  توبه ایآ کند؟ جبران را یفرهنگ بیآس نیا تواند یم چگونه بدهد، دست از را خود عفاف که يدختر ،اریبس

 بر شیآبرو ایآ بکند، هم توبه که محال به کینزد فرض بر کرد؟ خواهد دایپ را قشیتوف اصالً ایآ است؟ راحت يگناهکار

  رد؟یبگ يهمسر به را او است حاضر یکس ایآ گردد؟ یم

 مسائل گرم آنقدر. است فرهنگي  مسأله شده، فراموش ما نیب در ههم از شیب که يزیچ سفانهمتأ

 و اقتصاد ز،یعز يرهبر ریتعب به که یصورت در. رود یم ادمانی فرهنگ از که میشو یم ياقتصاد و یاسیس

  .اند فرهنگ لیذ و هیحاش دو هر استیس

 التیتحص که یمؤمن جوان. شده علم يفدا ،فرهنگ یحت ،يموارد در که مینیب یم وضوح به امروز،ي  جامعه در

 آن ده،ید انیدانشجو یبعض از که يمفاسد و مسائل رخاط به دارد، يدکتر و ارشد یکارشناس مقاطع در یلیتکم و هیعال

 ای ان،یدانشجو ای ها، رفته دانشگاه از را خودي  ندهیآ همسر ستین حاضر که شده نیبدب دانشگاه طیمح به نسبت چنان

 مانیا میا نتوانسته فرزندانمان یلیتحص مدرك و یعلم رشد موازات به ما! بله. کند انتخاب یرستانیدب آموزانِ دانش یحت

  !اند شده تر پست اند، رفته باالتر هرچه ،یبعض. میده ارتقا را ها آن

    سرعت علم،:«فرمود) ره(يمطهر دیشه که رفته ادمان. یمیا کرده فراموش را ییدهاینبا و دیبا چه مینیبب دیبا

 فتدین راه اگر ینیماش نیچن نیا! میا کرده رها را آن فرمان و میا برده باال را نیماش سرعت». جهت مان،یا و دهد یم

 مدارك يباال را آن یحت که– قرآني  هیآ نیا به چقدر. دهد ینم کشتن به را مسافران و راننده اقل ال. است بهتر اریبس

  :میا کرده توجه -مینگار یم یدانشگاه

  )11 مجادله(     »درجات الْعلْم أُوتُوا والَّذینَ منْکُم آمنُوا الَّذینَ اللَّه یرْفَعِ«

 معتبر را نیماش فرمان دیبا اول! بله. آورده جلوتر را مانیا و کرده عطف هم به را علم و مانیا ه،یآ نیا در خداوند

 چند یوقت ای م،یه ینم اجاره به خانه دانشجو به ندیگو یم مردم که؛ شود یم يا گونه به وضع وگرنه افتاد راه بعد کرد،

 شدن دانشجو يبرا را خود فرزند ابتدا دیبا ما! افتند یم وحشت به مردم ،شوند ساکن يا کوچه در مجرد يدانشجو

 يها رستانیدب در نکهیا نه ،)ننگماني  هیما و شد خواهد جانمان يبال وگرنه(میبفرست دانشگاه به بعد م،یکن تیترب

  !شود معطوف ها آزموني  رتبه و کنکور به صرفاً ران،یدب و رانیمد یبعض و نیوالدي  دغدغه تمام ما

  اتفاق ها، رفته دانشگاه نیب در ها طالق درصد90 خودمان، يها رسانه توسط شده، اعالم آمارِ اساسِ بر که نیا

  !!!اموختهین یزندگ درسِ باشد، ادگرفتهی خوب را درس هم اگر ما يدانشجو که است تیواقع نیا انگرِیب افتد یم

 به ازدواج از قبل پسر و دختر حرام روابط فرهنگ،ي  عرصه در نید قرمز خطوط از گذشتن يها نمونه از یکی

 يجار از قبل یقیدقا ای یساعت ازدواج، شدن یقطع صورت در فقط پسر و دختر اسالم، نظر از. است ازدواج ي بهانه

 با و باشد نداشته يا مفسده ، رابطه نیا که یصورت در هم آن نندیبب را گریدکی کینزد از توانند یم عقدي  غهیص شدن

 ها خانواده و بوده نییپا اریبس طالق آمار که بوده گونه نیا هم، قبلي  دهه دو یکی تا( کنندن نگاه گریکدی به ینشهوا دید

  . )پاك اریبس

 با را آناني  هینظر و اند باخته غرب فرهنگ به را خود دیعقا که ،یروان روانشناسانِ از یبعض دگاهید از سفانهمتأ اما
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 اتیخصوص شناختن يبرا ازدواج از قبلي  رابطه د؛نا داده يبرتر) ص(امبریپ سنت و قرآن بر و رفتهیپذ دل و جان

 که را ییها آن ژهیو به مردم از ياریبس غلط، دگاهید نیا و شود یم شمرده مجاز ،گریکدی ي خانواده شناختن و گریکدی

 هاسال بلکه و ها ماه دخترشان اند رفتهیپذ که يطور به داده، عبور عتیشر حدود از دارند، یسست ياعتقادي  شهیر

 موضوع نیا و باشد داشته کینزدي  رابطه و باشد دوست )اصطالح به( یپسران ای پسر با ،ينامزدي  بهانه به

 بزرگي  مفسده نیا از صفت ینیزم بیس رتانِیغ یب و شده یعیطب کامالّ يا عده يبرا ها شهر یبعض در

  . کنند یم دفاع

 و شده ریس هم از رابطه نیا مدت طول در پسران و دختران چون شود ینم ختم ازدواج به معموالّ ها رابطه نیا و

 طالق به و است کوتاه اریبس اش دوره دیایب شیپ یازدواج هم اگر. کشاند یم گرید روابط به را ها آن ها، آن یطلب تنوع

 ،مطبوعات و ها رسانه در دهش منتشر آمار اساسبر که يا هگون  به. دیآ یم آن یِپ در ،یپ در یپ يها طالق و شده ختم

 را خدا حرام که ییها نیهم( انجامد یم طالق به اولي  ماهه 6 در هاشهر نیا در ها ازدواج - درصد 60 ینعی - پنجم سه

  .!)يترداریپا یزندگ و باشند داشته هم هب نسبت يشتریب شناخت تا اند شده قیرف و اند کرده حالل

 کی سر بر یعشق ظاهر به يها رقابت ها، يریدرگ ها، یافسردگ مانند زین روابط نیا يها هیحاش که نماند ناگفته

ي گذشته خاطر به او به نسبت یدل بد و همسر به اعتماد عدم گر،ید يفرد با ازدواج از بعد یحت حرام روابطي  ادامه فرد،

 کار آني  قصه که کنم کوته ..........و یخودکش ،یپاش دیاس قتل، ،)ها آن ریتعب به( نامزد انتیخ رفتن لو ناسالمش،

  !است دفتر

 که شب کی«  که نامعقول و یطانیش هیتوج نیا با. است یعروس مراسم در عتیشر حدود از تجاوز ،گرید ي نمونه

 ادیزي  نهیهز صرف. زنند یم دیکل ، حرام فعل و گناه با را خود یزندگ ، اعتقادان سست از ياریبس »شهینم شب هزار

 یکش چاقو و نزاع چون یاتفاقات و صحنه به خواران مشروب یبعض افتنی راه مانند آن يها هیحاش و مطرب یقیموس يبرا

 میحر به محرم نا يا عده ورود و محرم نا و محرم میحر نکردن تیرعا زین و - است يامروز توجه قابل میجرا از یکی که -

 رسمِ زین و ،)باشد ها انتیخ و مفاسد از ياریبسي  نهیزم تواند یم که( دو آن با دنیرقص سفانهمتأ یگاه و داماد و عروس

 مردمي  همه ریخ يدعا که شب، مهین در صدا و سر و سوت و بوق با همراه کشان، عروسي  پسندانه طانیش و غلط

 راهي  بدرقه -خورد یم هم به مششان آرا سروصدا نیا با و دارند خانه در ضیمر که ییها آن ژهیو به - را

 معضالت و مسائل ياریبس و !)؟(شود یم ها آني  ندهیآ یزندگ يشاد و برکتي  هیما و کند یم آنان

 اسالم عتیشر يکجا». شهینم شب هزار که شب کی« که است یطانیش هیتوج نیهمي  دهییزا گر،ید

 شاد دیخواه یم که بهانه نیا به دیکن حالل را خداوند حرام ،لحظه کی بلکه ،شب کی یحت که داده اجازه

   ؟است فرزندانتان ای شما يشاد شب که دیده آزار را مردم د؟،یباش

 و کند یم پر را سال يها شب تمام ها» شب کی« نیا دهند قرار خود شعار را غلط هیتوج نیا مردمي  همه اگر

 ، میباش خوش میخواه یم خودمان حساب به و میدار یعروس ما امشب. شود ینم تیرعا نید مرز و حد گاه چیه گرید

 رشته نیا ...و تر نییپاي  کوچهاز یکس بعد شب ، باالتري  کوچه زا يفرد شب فردا پس ، ماي  هیهمسا شب فردا

  .دارد دراز يسر

 نهیزم نیا در میباش خواسته اگر! آن به ماهواره ورود با ستا یخانوادگ يایح میحر و حدود شکستن گرید مثال

 کفري  رسانه شدن روشن یعنی خانواده طیمح به ماهواره آمدن: مییبگو دیبا میکن صحبت نانهیب نیب خوش اریبس
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  گذرد؟ یم چه ایدن در میبدان میخواه یم که؛ هیتوج نیا با !مسلماني  خانه در

  :دیکن توجه کالم دو نیا به نهیزم نیا در است خوب

   و ها لمیف ما« که؛ کند یم ادعا کند، جمع را آن که دیده یم تذکر یوقت دارد، ماهواره که هرکس به -١

 نیا به کند ینم اعتراف کس چیه و» میا بسته را بدش يها کانال و میکن یم نگاه را خوبش يها برنامه

  .کند یم نگاه را آن منحرف ای مبتذل يها شبکه که

 مفاسدي  عمده و یاصل عامل ؛ که دیبپرس دادگاه محترم کارمندان ای یانتظام يروین زیعز ماموران از اگر -٢

  !!ماهواره:  دهند یم پاسخ همه ست؟یچ د،یکار متن در که شما قاتیتحق براساس مروزا جامعه یاخالق

  »!را فروش پرتقال دیکن دایپ« د،یتوانست اگر و دیده قرار هم کنار را معادله دو نیا حال

 ي هیآ مثالً( قرآن نظرِ از هم. است دهیپسند اریبس اسالم در که است یدوست وطن بحث بخش، نیا از نمونه نیآخر 

 از وطن یدوست ،)ع(نیمعصوم دگاهید از هم شود، یم محسوب اهللا لیسب یف جهاد هن،یم از دفاع ،)بقرهي  سوره 246

  ).مانِیاإل نَم نِطَالو بح( است مانیا

 هنیم يفدا نید که ییجا کجاست؟ و ست؟یچ - کرد عبور آن از دینبا که - یدوست نیا قرمز خط و یینها حد اما

) نساءي  سوره 97ي  هیآ( میکن مهاجرت و میبگذر خود وطن از یگاه ،نید از دفاع خاطر به میموظف ما. نشود

  !میبگذر خدا نید از خود، هنیم خاطر به میندار اجازه عنوان چیه به یول

 کم و اعتقاد سست افراد ساختن متعصب حاضر، عصر در دشمن مؤثر باًیتقر يها حربه از یکی

 يقرمز خط و مرز و حد چون- ها آن ه اي که ایران دوستی. به گونیدوست رانیا به است رتیبص

 که کنند یم ریکب را کورش قدر آن د،یجد تیجاهل به انیمبتال نیا. انجامد یم یپرست رانیا به معموالً -ندارد

    ها آن چشم در زین) اند آمده او لیطف به همه) ع(یسیع و یموس و لیخل و نوح و آدم که(اعظم امبریپ از هیبالتشب

 یم هم اسالم صدر از که کنند یم گرد عقب زمان،ي  جاده در و شوند یم پرست خیتار چنان آن. شود یم تر زرگب

 و است روان عقبشاني  دنده قدر آن )شانیاند مدرن ،اصطالح به نیا( و شوند یم تیجاهل عصر ردوا و گذرند

 خود یخیم خط به ،يتکنولوژفرا عصر نیا در و دمی رسن یهخامنش خیتار يابتدا به که کند یم کار خوب

  !نندیب ینم اسالم به يازین گرید که شوند یم یرانیا خودشان حساب به قدر آن. کنند یم افتخار

 برابر خدا با - باهللا نعوذ - و شده بزرگتر هم )ص(اعظم امبریپ از يا عده يبرا که ،بوده که کورش نیا مینیبب حال

  )165 بقره – اهللاِ بحکَ مهونَبحی! (است؟ شده

 از تعدادشان و ندا محترم و زیعز ،اسالم دگاهید از ،خوب يها انساني  همه ،بوده یخوب انسان ،کورش اگر -١

  .است نبوده کم تاکنون یهست يابتدا

  .اند بوده گونه نیا هم افشار نادرشاه و يغزنو محمود سلطان ،بوده ییکشورگشا پادشاه اگر -٢

 .سروده یخوب یلیخ اشعار هم شاه نیناصرالد گفته، یم مانهیحک و خوب سخنان اگر -٣

 .است بوده گونه نیا زین زند خان میکر بوده، پرور تیرع و عادل ،یپادشاه اگر -۴

 به را حکومت خدا اذن به و خود زمان امبریپ يتقاضا با که یپادشاهان گونه آن از بوده، مقدس یپادشاه اگر -۵

ي بنده هم باز ،)بقره 247 و 246 اتیآ براساس افتاده، اتفاق لیاسرائ یبن در چه آن نوع از( اند گرفته یم دست
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 .خود زمان امبریپ از تر نییپا يا مرتبه در ،بوده خدا

 با او قیتطب يبرا يا عده که ییها هیفرض يرو از شود؟ یم اثبات کجا از او يامبریپ ،بوده امبریپ تاًینها اگر و -۶

 دهیبخش قداست کورش، به که است قرآن هم، باز پس. اند کرده مطرح کهفي  سوره در قرآن، نِیذوالقرن

 همان) کهف 98 تا 92 اتیآ لیذ ،552 تا 542 ص 12 ج نمونه، ریتفس به دیکن رجوع نهیزم نیا در( .است

 خدا بزرگ امبرانیپ از کی چیه يبرا که يریتعب کند، یم یمعرف» نیللعالم رحمه« را السالم امبریپ که یقرآن

 بزرگ هرچه کورش، و کند یم یمعرف یجاودان و یجهان را شانیا رسالت فقط که است قرآن همان. نبرده کار به

 که است ییخدا نیهم امبرِیپ ،باشد که هم امبریپ. ستین ،»نیالمرسل ختم« و» رالبشریخ« از تر بزرگ باشد،

 .است) ص(محمد حضرت امبرش،یپ نیتر بزرگ و نیآخر

  

  قدر نیا چرا! کنند ریتحق را )ص(اسالم امبریپ که نیا يبرا کنند؟ یم »کورش کورش« قدر نیا يا عده چرا پس

 عرب که یوقت یول کنند یم ریتحق را عرب قوم ها آن !کنند ریتحق را اسالم که نیا يبرا کنند؟ یم »رانیا رانیا «

 تیب اهلاعراب، از ها آن منظور چون. کنند گوش ندارند دوست د،یزن یم مثال را امروزي  شده استعمار عرب ای تیجاهل

 خداوند عمران، آل 33ي  هیآ در قرآن استناد به و هستند) ع(میابراه نسل از که است) ع(طهارت و عصمت

 یِعلم عظمت از یوقت اما نازند یم یلیخ رانیا به !است داده يبرتر انیجهاني  همه بر نسب و اصل نظر از را ها آن

 ندارند لیم د،یکن یم صحبت یاسالم انقالب از بعد آنحیرت آور  يها شرفتیپ ای و يهجر 5 و 4 يها سده در رانیا

  است! اسالم بدون و اسالم از قبل رانِیا ران،یا از ها آن هدف چون بشنوند،

 در و بخوانند نماز ،)مصلحت يرو از و( ظاهر به چند هر د،یباش نداشته شک افراد، گونه نیا ارتداد و الحاد و کفر در 

  .بزنند عالمت را» عهیش مذهب« و» اسالم نید« يجلو کنند، یم پر که ییها فرم تمام

  و است اسالم يایدن افتخاري  هیما هم اکنون هم و کرده يادیز خدمت اسالم به رانیا که است قتیحق کی نیا

 هم اسالم اما کرد، خواهد میتقد) عج(زمان امام به را یاسالم حکومت پرچم ،)ع(باقر امام يبایز سخن طبق اهللا شاءنإ

 و اند مانیا و رانیا قیتلف محصول نا،یس یابوعل ها آني  همه سرآمد و ما خیتار دانشمندان نیتر بزرگ کرد، زنده را رانیا

  !رانیا پاك جسم در يعلو عیتش روح دنیدمي  جهینت

 جدا جسم از روح اگر که؛ داشت توجه دیبا اما! پاك روح کی اسالم و بود سالم جسم کی رانیا! يآر

 به و گندد یم یساعت چند از پس کی کدام و رود یم افالك به کندو یم عروج بالفاصله کی کدام شود،

  !سپرد؟ دیبا خاکش

 همه از مقدس دفاع سال 8 در که دهند، سر یدوست رانیا ادیفر و بنازند خود بودن یرانیا به دیبا یکسان

 سال 30 حدود اند شده نخاع قطع که ها آن از ياریبس هنوز و گذشتند نشانید و نیسرزم خاطر به زشانیچ

 ختندیگر یم ها سوراخ نیتر کیتار به ،یلیتحم جنگ دوران در که ییها آن نه اند، دهیآرم افتخار بستر بر است

 هم ها آن خود بودن ییایآر و یرانیا چند هر !اند شده یرانیا و رانیا يبرا مادر، از تر مهرباني  هیدا اکنون و

 دیبع و بوده مختلف اقوام مهاجرت و هجوم مورد خود، خیتار طول در نیسرزم نیا چون،! دارد شک يجا

  !باشند مهاجران و مهاجمان همان از ان،یمدع نیا اکانین ست،ین
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. محتوا نیا و ظرف آن افزار، رمن نیا و است افزار سخت آن ،یزندگ نییآ اسالم و است ایجغراف رانیا

! دهند یم حیترج یدوم بر را یاول یحت و کنند یم سهیمقا هم با را دو نیا که ها آن اند، مغرض ای جاهل چقدر

) ع(یعل موال و) ص(اسالم امبریپ زادگاه مکه، شهر با تیاولو بنازد، خود تمدن قدمت به ینیسرزم باشد بنا اگر

 عضو تیب لَواَ نَّإِ( شد بنا جا آن در مردمي  همه يبراي روي زمین  خانه نیاول که هاست آن نیطاهر اجداد و

اسِلنّل بِ يذلَّلکَّبه کاًبارِم و دهي 96 عمران آل – نیملعالَل.(   

 در اسالم، با یدشمن اند؛ دهینکش یفیضع چنداني  نقشه مورد، نیا در جهالتشان،ي  همه با سمیونیصه و استعمار

 فراوان ه،یپا یب و هیما یب سخنان مسأله، نیاي  هیحاش در !ستین یشدن ،یدوست رانیا نقاب با جز ،یاسالم رانِیا

  .دیبا گرید یفرصت و است تنگ یبس سخن مجال که، غایدر اما. است نیآست در هم، همه قاطع پاسخ که است

  کالم ختم

 یخاص ینیزبیر و یزهوشیت رت،یبص به ازین دارد، اسالم نیمب نید که یفیظرا و قیدقا همه آن با یاله حدود تیرعا

 دست، کف در آتش، داشتن نگه از نید داشتن نگه ؛)ع(معصوم ریتعب به که الزمان آخر زیخ فتنه دوران در ژهیو به. دارد

 به است، یقرآن میمفاه میتفه و درك يبرا نیمعصوم ثیاحاد و ،میکر قرآن به بردن پناه فقط عالج، راه. است دشوارتر

  :او زیرمزآم ریتعب با و حافظ قول

  ����! آ��زمان  دا�ن  �   ���ه �   ز�ن                                                                �شان     آ���ن    ،�غان  د�  �   ا�م �دن�و       

 ره،یغ و بوك سیف و نترنتیا و ماهواره ابزار با و سمیونیصه و غربي  لهیوس به شبهات انتشارِ و فحشا وعیش سرعت

 را خود تالش و میبرو شیپ شکل نیهم به اگر و است یقرآن فرهنگي  اشاعه قیطر از ما دفاع از شتریب اریبس متاسفانه

 به خود توان حد در دیبا یکس هر. بکوشند دیبا همه عرصه نیا در .خورد میخواه یسختي  ضربه مینکن برابر نیچند

 و دارد را خود خاص یدگیچیپ و ظرافت و است یفرهنگ جنگ امروز، جنگ .شود لیتبد) عج(زمان امام يبرا يسرباز

  .طلبد یم را يا ژهیو يها کیتاکت و ها کیتکن

 جاهالنه و اساس یب ،یواه ،پوچ قدر آن ردیگ یم کار به دشمن که یشبهات و ها شهیاند ها، برنامه

 محکم و قیدق و افتهی سازمان چنان آن عیتش و اسالم یمنطق و یعلم و یعقالن نظام مقابل در و است

   .کند ینم ياثر چیه دشمن ترفند باشد، واقف آن به یاندک امروز جوان و نوجوان اگر که است

 هم ما انیمرب و نیمبلغ ن،یوالد یحت م،یا نداده کامل یفرهنگ خوراك حاضر نسل به ما که جاست نیا مشکل

 که دانند ینم مردم. ندارند یآگاه نید فیظرا به -ماست امروزي  زده بحران دوران ازین و- دیبا که گونه آن معموالً

 نماز دخترشان، یحجاب یب با دیبا !باشند تنها يتنها اگر یحت ستند،یبا محکم خود دیعقا و ها ارزش يپا موظفند

 برخورد يدلسوز با همراه و محکم و يقو بامنطق... و دوستشان یفروش کم شان، هیهمسا یگرانفروش پسرشان، نخواندن

  .شوند مسلط ها ارزش بر ها ضدارزش ندهند اجازه و کنند

 اسالم از قبل ها، یرانیا چون(است، تفاوت یب خود عروس ای دختر ای همسر »انداختنِ چادر« به نسبت يمرد یوقت

 )ستندین بلد را چادر بدون کامل حجاب معموالً لذا و اند داشته چادر ، یفردوسي  شاهنامه و معتبر خیتوار استناد به زین

                                                             
  دارد اشاره باستان رانیا زنان بودني چادر به کهی منابع ازي تعداد:  
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  را مقنعه يجا یرنگ يروسر شده، کوتاه زین آن نیآست و دامن شود، یم زننده آن رنگ شده، تنگ زین مانتو کم کم

 آمدن وجود به و چشمان ناپاك مزاحمت با دیشا باالخره و رود یم تر عقب و شود یم تر کوتاه هم يروسر رد،یگیم 

 را حجاب هم که شده گستاخ و جسور نانچ آن دختر ای زن نیا گرید اما ،دیآ خود به يروز مرد آن گر،ید یمشکالت

  !را یاله دستورات هم ردیگ یم يباز به را ها تر بزرگ حینصا هم را، محجبه زنان هم کند یم مسخره

 آن؟ از اقبل) یمحرم نا با یدوستي  رابطه( آن؟ از قبل قدم ست؟یچ زنا میعظي  مفسده و آور شرم گناه عامل

 همه از ا) ینامحرم با يضرور ریغ ارتباط( آن؟ از اجلوتر) ینامحرم و محرم میحر نکردن تیرعا و یحجاب یب و يگر عشوه(

  !؟)یشهوان يفکر طیمح آوردن وجود به( جلوتر،

  :فرموده و گرفته را آن يجلو قدم نیاول در اسالم اگر

 »تین در چه و عمل در چه دینشو کینزد یاخالق مفاسد به: «»بطَنَ وما منْها ظَهرَ ما الْفَواحش تَقْرَبوا ولَا«

  .)151 انعام(

 چموشِ مرکبِ افسارِ گرید میرفت طانیش سر پشت قدم چند یوقت چون کند خفه نطفه در را گناه که است نیا يبرا

  .است محال باًیتقر کنترلش و رفته در دستمان از اماره نفسِ
  

  �د ��وان ���ن �وی  �    �و �                                                                                         ��ند   ���ه �رز  آب    !ای س��م

  )درگلستان يسعد(  

  

 توبه با بالفاصله اگر ها، ارزش از گرفتن هیزاو و انحراف يا ذره و مرزها و حد شدن شکسته به یتوجه یب یاندک! بله

 هالکت و فالکتي  دره در سقوط پرتگاه آن، يانتها که برد یم يا راههیب به را ما اندك اندك نشود، اصالح برگشت، و

  .است

 قرآن ریتعب به یحت و نسل کی بلکه خانواده، کی دیتوان یم فرد، کی به دادن یآگاه با فقط شما ز،یعزي  خواننده

 کار مِیعظ اجرِ ،بله).  جمیعا النَّاس أَحیا فَکَأَنَّما أَحیاها منْ و( دیده رانجات تیبشر ،32ي  هیآ مائدهي  سوره در میکر

 به گرانید قیتشو و مقاالت گونه نیا جیترو و ریتکث مطالعه، با دیکن یسع! ستین سهیمقا قابل يریخ کار چیه با یفرهنگ

 که يا جامعه داشتن نگه امن و سالم در و دیشو میسه ر،یخ امر نیا کران یب اجر در اندك يا نهیهز صرف با کار، نیا

                                                                                                                                                                                                             
  196 ،195 ،108 ،6 ،5 ص هرودت، خیتار هرودت،) الف

  413ص تمدن، خیتار دورانت، لیو) ب

  141ص ران،یای باستان خیتار هرتسفلد،) ج

  45ص ،یاسالمي  دوره تاي مرکزي ایآسی باستاني هنرها س،یرا تالبوت) د

  40ص ران،یا در مردم پوشش خیتار ،یشهشهان) ه

  194 ،76 ،75ص ا،ین رجب مسعودي  ترچمه ران،یای باستان خیتار ،يفرا نلسون چاردیر) ح

  ...)زیخسروپرو زن نیریش با ه،یرویش داستان( 797ص ،1384 هشتم، چاپ بهزاد، نشر تهران، مل، ژول حیتصح به شاهنامه، ،یفردوس ابوالقاسم)ط

 پرستان رانیا متأسفانه که است باستان رانیا زنان کامل حجاب نیهمی کی باشد، داشته افتخاري جا ران،یای باستان خیتار ازیی ها گوشه اگر

            پرستانِ خیتار و مدرن سوادانِی ب نیا م،یشنوی می گاه که نیا است جالب. دارندی می مخف را آن غرض،ي رو از چه و جهلي رو از چه

 بري صفو حکومتي  شده لیتحم را چادر اند؛ شده آن گرفتار کهی نفساني هواها و دارند عیتش و اسالم به نسبت کهي ا نهیکي رو از نشناس، خیتار

   !اند آمده کاري رو به انیرانیا نشدي چادر از بعد قرن ها ده کهی انیصفو هم آن دانند،ی م رانیا

 !اند بوده آشنای خیتار قتیحق نیا با چقدر ،»ماستی مل نشانه و حجاب نوع نیبهتر چادر: «فرمودند که زیعزي رهبر دینیبب
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  .دیباش مؤثر د،یکن یزندگ آن در دیخواه یم تان خانواده و خود

          .است يروشنگر و ابالغ فقط شما و ماي  فهیظاین که و رسد یم نظر به يضرور نجایا در گفتنش که يا نکته اما

»اهللاُو يهدی نم یشاء یلا صراط شود تیهدا که باشد داشته دوست خودش( بخواهد که را هرکس خدا و«: »میقستَم (

 حق از فرار قصد که دیافتیدر ،ها آن به قتیحق ابالغِ از پس که یکسان يبرا لذا. »کرد خواهد تیهدا ، راست راه طرف به

   که؛ دیبدان. دینساز تلف نهیزم نیا در را خود يانرژ و دینکن وقت صرف دارند، را

  

  

 از زیگر يبرا هم يادیز يها بهانه دارد، وجود ،حق سمت به رفتن يبرا اریبس لیدال که گونه همان

  : بله !ساخت توان یم قتیحق

  

گاه   آد�ی   �                                                                           آ�تاب     و   دیده ی ��نا    و   چاه   و    ا�ت   راه   �و�ش  پای   �   �ند  �

ر                                                                                               �ی رود    ��را� و     دارد      ��اغ   �ند�ن   �شو�    �زای  ��ند   و   ���تد  �   ب�ذا

  )يسعد غزلیات(
 قدم ثابت و صبور آن، حدود تیرعا و یاله احکام ياجرا و ایاح در دیبتوان که نیا يبرا م،یکن یم شنهادیپ انیپا در

 او از خالصانه و دیکن زمزمه را یقرآن يدعا نیا وستهیپ د،ییآ قیفا دشمن، یفرهنگ خونیشب بر قیطر نیا از و دیبمان

  :که دیبخواه

  
  

  » الْکَافرِینَ الْقَومِ علَى وانْصرْنَا أَقْدامنَا وثَبت صبرًا علَینَا أَفْرِغْ ربنَا «
  )250 بقره( 

 استوار و محکم را مانیها گام و نما یخال ما وجود در کامل طور به را صبري  مانهیپ! پروردگارما«

  .کن روزمانیپ کافران گروه بر و ساز

  

  

  .برکاته و اهللا رحمه و کمیعل السالم و
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