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در ﯾ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻠﺤﺪﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ اﺳﻼم از اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﺮ ﺑﺎز ﻣدارد .اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻄﺮت و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ دﻫﺪ و ﺑﺎ دﯾﻦ و
ﻗﻠﺒﺶ از ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰد ﭼﺮا ﮐﻪ دلﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ رﺑﺎﯾﻨﺪه و ﺑﺎ زرق و ﺑﺮﻗ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ
آن ﻣدﻫﻨﺪ ﻓﺮﯾﺒﺎﺳﺖ و رﺑﺎﯾﻨﺪه اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ واﻫ اﺳﺖ و ﺿﻌﯿﻒ.
ﻧﺎه در ﮐﺘﺐ ﺑﺪﻋﺖ و ﮔﻤﺮاﻫ ﯾﺎ ﮐﺘﺐ ﺷﺮک و ﺧﺮاﻓﻪ و دﯾﺮ ادﯾﺎن ﮐﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺘﺐ اﻟﺤﺎد و ﻧﻔﺎق و ﯾﺎ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺎر ﻣﻨﺤﺮﻓ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣدﻫﺪ و ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺎﻃﻞ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺳﺎزد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در
ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋ اﻫﻠﯿﺖ دارد و ﻗﺼﺪش از ﺧﻮاﻧﺪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﮔﻤﺮاﻫﺎن و ﺑﯿﺎن ﻓﺴﺎد آن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻨﺎﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان
و اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋ ﻧﯿﺰ ﻗﻮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﭘ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﭼﺎر
ﺣﯿﺮت ﻣﺷﻮد و ﻗﻠﺒﺶ از ﻧﻈﺮ ﯾﻘﯿﻨ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺷﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺣﺘ ﻃﻼب ﻋﻠﻤ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻫﻠﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪای را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺧﻮرد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﻗﻠﺐ او ﻗﻮیﺗﺮ از ﺷﺒﻬﻪﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﺟﺰ آنﮐﻪ ـ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺴﯿﺎرِ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ـ وﻗﺘ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ را ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻓﺮش را ﻫﻢ ﻧﻤﮐﺮد.
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ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻈﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾ ﺑﻮد.
ﺳﺨﻦ ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره را در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) (92781آوردﯾﻢ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم را از ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤﻮر آن ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﺑﺮای ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋهای ﻗﺮار داده و اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﺑﻪ ﺷﻞ آﺷﺎر در آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ و در ﻗﺮآن
ﻋﺒﺎرات ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن دهﻫﺎ ﺑﺎر ﺗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻟَﻌﻠﱠﻢ ﺗَﻌﻘﻠُﻮنَ )ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﻞ ورزﯾﺪ( و ﻟﻘَﻮم ﻳﺘَﻔَﺮونَ
)ﺑﺮای ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ ﻣاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ( و ﻟﻘَﻮم ﻳﻔْﻘَﻬﻮنَ )ﺑﺮای ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ ﻣﻓﻬﻤﻨﺪ(.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﻛﺘَﺎب اﻧْﺰﻟْﻨَﺎه اﻟَﻴﻚَ ﻣﺒﺎركٌ ﻟﻴﺪﱠﺑﺮوا آﻳﺎﺗﻪ وﻟﻴﺘَﺬَﻛﺮ اوﻟُﻮ اﻟْﺒﺎبِ
]ص[۲۹ :
)]اﯾﻦ[ ﮐﺘﺎﺑ اﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ در آﯾﺎت آن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪ(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮده و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اوﻟَﻢ ﻳﺘَﻔَﺮوا ﻓ اﻧْﻔُﺴﻬِﻢ ﻣﺎ ﺧَﻠَﻖ اﻟﻪ اﻟﺴﻤﺎواتِ وارض وﻣﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ ا ﺑِﺎﻟْﺤﻖ واﺟﻞ ﻣﺴﻤ وانﱠ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﻠﻘَﺎء رﺑِﻬِﻢ
ﻟَﺎﻓﺮونَ
]روم[۸ :
)آﯾﺎ در ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺮ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آن دو اﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺗﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ]ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل[ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم دﯾﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﺳﺨﺖ ﻣﻨﺮﻧﺪ(
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:
انﱠ ﻓ ﺧَﻠْﻖ اﻟﺴﻤﺎواتِ وارضِ واﺧْﺘَفِ اﻟﻠﱠﻴﻞ واﻟﻨﱠﻬﺎرِ ﻳﺎتٍ وﻟ اﻟْﺒﺎبِ ) (۱۹۰اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺬْﻛﺮونَ اﻟﻪ ﻗﻴﺎﻣﺎ وﻗُﻌﻮدا وﻋﻠَ

4/2

ﺟﻨُﻮ ﺑِﻬِﻢ وﻳﺘَﻔَﺮونَ ﻓ ﺧَﻠْﻖ اﻟﺴﻤﺎواتِ وارضِ رﺑﻨَﺎ ﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖ ﻫﺬَا ﺑﺎﻃ ًﺳﺒﺤﺎﻧَﻚَ ﻓَﻘﻨَﺎ ﻋﺬَاب اﻟﻨﱠﺎرِ
]آل ﻋﻤﺮان ۱۹۰ :ـ [۱۹۱
)ﻣﺴﻠﻤﺎ در آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و در ﭘ ﯾﺪﯾﺮ آﻣﺪن ﺷﺐ و روز ﺑﺮای ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ اﺳﺖ ) (۱۹۰آﻧﺎن ﮐﻪ اﻟﻪ را
اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ آرﻣﯿﺪه ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ و در آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ]ﮐﻪ[ ﭘﺮوردﮔﺎرا اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﯿﻬﻮده
ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪهای ،ﻣﻨﺰﻫ ﺗﻮ ،ﭘﺲ ﻣﺎ را از ﻋﺬاب آﺗﺶ دوزخ در اﻣﺎن ﺑﺪار(.
ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺎ را آﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﴿در ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و در ﭘ ﻫﻢ آﻣﺪن ﺷﺐ و
روز ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آن ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ در آن و دﯾﺪن آن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺼﯿﺮت و اﻧﺪﯾﺸﻪ در
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺒﻬﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻧﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﺎرهای
اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت و ﻋﻤﻮم آﯾﺎت ﭼﺮا ﮐﻪ در آن ﭼﻨﺎن آﯾﺎت ﻋﺠﯿﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺷﻔﺘ ﻣآورد و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﮐﻨﺪ
و دلﻫﺎی راﺳﺘﺎن را ﺟﺬب ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﻋﻘﻞﻫﺎی روﺷﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻬ ﺟﻠﺐ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻫﻤﮥ آنﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
او را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻣﺨﻠﻮﻗ ﺷﻤﺮدﻧﺶ اﻣﺎن ﻧﺪارد و ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾ از آن اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯾﺎﺑﺪ.
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻈﻤﺖ و وﺳﻌﺖ و ﻧﻈﻤ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﯿﺮ آن اﺳﺖ دال ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺎﻟﻖ و ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺪرت و وﺳﻌﺖ
ﻋﻠﻢ اوﺳﺖ.
و دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺪﯾﻊ و ﻟﻄﺎﯾﻒ ﻓﻌﻠ ﮐﻪ در آن اﺳﺖ دال ﺑﺮ ﺣﻤﺖ اﻟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦﮐﻪ وی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺟﺎی
ﺧﻮد ﻧﻬﺎده و ﻋﻠﻢ او ﺑﺲ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ.
و آنﭼﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺧﻮد در آن ﻧﻬﺎده ﻧﺸﺎنﮔﺮ وﺳﻌﺖ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ و ﻓﻀﻞ و ﻧﯿ ﻓﺮاﮔﯿﺮ او و وﺟﻮب ﺷﺮ اوﺳﺖ.
ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ دال ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ و ﺑﺬل ﺗﻼش در راه ﺧﺸﻨﻮدی اوﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ذرهای در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ
ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﺮی ﺻﺎﺣﺐ ﻫﯿﭻ ﺳﻮد و زﯾﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ او ﺷﺮﯾ ﻧﺮداﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﺷﻞ وﯾﮋه اوﻟﻮا اﻷﻟﺒﺎب ﯾﻌﻨ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده زﯾﺮا آﻧﺎن از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﻮد
ﻣﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ـ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ـ ﺑﻪ آن ﻣﻧﺮﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد را ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﻪ را ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،آن ﻫﻢ در ﻫﻤﮥ ﺣﺎﻻت ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ
آرﻣﯿﺪه و اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ذﮐﺮ زﺑﺎﻧ و ﻗﻠﺒ و ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ذﮐﺮ داﺧﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﺴﺘﺎده اداﯾﺶ
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ﮐﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ آورده و اﮔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و اﯾﻦﮐﻪ آﻧﺎن در آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ،
ﯾﻌﻨ ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﻫﺪفِ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ آﯾﻪ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﯾ از ﻋﺒﺎدات و از وﯾﮋﮔﻫﺎی دوﺳﺘﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،اﯾﻦ را ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪهای ،ﻣﻨﺰﻫ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺟﻼل ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺰﻫ ،ﺑﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺑﺮای ﺣﻖ آﻓﺮﯾﺪه و اﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺎ را از ﻋﺬاب آﺗﺶ دوخ در اﻣﺎن ﺑﺪار .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺑﺪیﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﯾﺎری دﻫ ﺗﺎ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ« )ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻌﺪی.(۱۶۱ :
از ﻋﻄﺎء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رﻓﺘﯿﻢ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺎ آﻣﺪﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎن ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﻢ زﯾﺎرت ﮐﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد )دوری و دوﺳﺘ (ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم را رﻫﺎ ﮐﻦ.
اﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ از ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ دﯾﺪهای .راوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﻤ ﺳﻮت ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﯾ از ﺷﺐﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ،ﺑﺬار اﻣﺸﺐ را ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﻪ اﻟﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم و آنﭼﻪ را ﺗﻮ دوﺳﺖ داری دوﺳﺖ دارم .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
اﯾﺴﺘﺎد ،ﭘﺲ آنﻗﺪر ﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺧﯿﺲ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﻨﺶ ﺧﯿﺲ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ
ﺧﯿﺲ ﺷﺪ آنﮔﺎه ﺑﻼل آﻣﺪ و او را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺪا زد ﭘﺲ وﻗﺘ دﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﮔﺮﯾﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﺮا ﻣﮔﺮﯾﯿﺪ ﺣﺎل
آنﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ را آﻣﺮزﯾﺪه؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺑﻨﺪهای ﺷﺮﮔﺰار ﻧﺒﺎﺷﻢ؟ اﻣﺸﺐ آﯾﻪای ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
وای ﺑﺮ ﺣﺎل آنﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪش و در آن ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﺪ :انﱠ ﻓ ﺧَﻠْﻖ اﻟﺴﻤﺎواتِ وارضِ «... ...ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ )/۲
 (۲۸۶ﻧﺎ :اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۱۴۷ /۱
ادﯾﺐ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ،اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻘّﺎد ﮐﺘﺎﺑ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان :اﻟﺘﻔﯿﺮ ﻓﺮﯾﻀﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ
)اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ﯾ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺳﻼﻣ اﺳﺖ( ﮐﻪ ﻣﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮد.
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