
 فــي ســبیِل 
ً
ِ ِذی ِبــّرٍ  ِبــّرٌ حّتــی ُیقتــَل الّرُجــُل شــهیدا

ّ
ــوُق ُكل

َ
؟لص؟: ف ِبــّيِ لّنَ

َ
َعــِن ا

اهلل.
هــر عمــل نیکــی، عملــی نیکوتــر از خــود دارد؛ مگــر شــهادِت در راِه 

خدا که نیکوتر از آن، عملی وجود ندارد.

َو  نُفِســُكم 
َ
ا َو  مواِلُكــم 

َ
بأ الجهــاِد  فــی   اهلُل  اهلُل  ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: 

ْ
ِمیِرٱل

َ
أ َعــْن 

لِسَنِتُكم فی  سبیِل  اهلل.
َ
ا

از خــدا بترســید و بــا مــال و جــان و زبــان خــود در راه خــدا مجاهــدت 
نمایید.

ــِة  َتَحــُه اهلُل ِلخاّصَ
َ
بــواِب الَجّنــِة ف

َ
ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: الِجهــاَد بــاٌب ِمــَن ا

ْ
ِمیِرٱل

َ
َعــْن أ

ولیاِئِه.
َ
ا

ی اســت از درهــای بهشــت کــه خداونــد آن را  جهــاد در راه خــدا یــک در
تنها برای اولیای خاص خودش باز گذاشته است.

ــی اهلِل َقطرتــاِن: قطــرُة ُدمــوٍع ِفــي 
َ
 ِال

َ
َحــّبِ الُســُبّل

َ
ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: ا

ْ
ِمیِرٱل

َ
َعــْن أ

یِل َو قطرُة َدٍم ِفي َسبیِل  اهلل.
ّ
 َجوِف الل

یکــی از محبوب تریــن راه هــا بــه ســوی خــدا )ایــن( دو قطــره اســت:  
قطــرٔه اشــکی در دل شــب )از تــرس خــدا( و قطــرٔه خونــی کــه در راه خــدا 

یخته می شود. ر

َة كالِجهاِد و الِجهاَد َكُمجاَهَدِة الَهوی.
َ
ضیل

َ
؟ع؟: ال ف َباِقِر

ْ
َماِم ٱل

ْ
ل َعِن ٱ

هیــچ چیــز بــه انــدازٔه جهــاد )در راه خــدا( فضیلــت و ارزش معنــوی 
ندارد و هیچ جهادی مانند جهاد با هوای نفس نیست.

کـردن  َانَدلسـی  سیاسـت  امـروز،  سیاسـت 
اسـت! ایـران 

کـه  اسـت  اساسـی  موضوعـی  یـک  موضـوع  ایـن 
کـه شـما جوانـان  بـا بهتریـن عناصـِر یـک ملـت - 
گذاشـته مـی شـود. فقـط شـما  باشـید - در میـان 
مخاطـب مـن نیسـتید؛ این سـخن را جوانان سراسـر کشـور هـم خواهند 
کـه بیـش از نیمـی از ملـت و جمعیـت کشـور  شـنید. نسـل جـواِن کشـور 
اسـت، بایـد بدانـد در مقابـِل آرزوهـای بـزرگ، آرمـان هـای بلنـد و هـدف 

هـای مقـّدس و قابـِل قبـول و موّجـِه او چـه موانعـی وجـود دارد.

ــَب َذْنَبــُه َو كاَبــَر 
َ
ــُه َو َتَنّك ّبَ َرِحــَم ٱهلُل ِإْمــَرًء راَقــَب َر

َ
ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: ف

ْ
ِمیِرٱل

َ
َعــْن أ

َب ُمناُه.
َّ

َهواُه َو َكذ

خــدا رحمــت کنــد کســی را کــه ]در اعمــال خویــش[ مراقــِب پــروردگارش 
و  کنــد  مبــارزه  خویــش  نفــِس  هــواى  بــا  و  بپرهیــزد  گنــاه  از  و  باشــد 

آرزوهاى واهی را تکذیب نماید.

هداِء.
ُ

شرُف الَقتِل َقتُل الّش
َ
؟لص؟: أ ِبّيِ لّنَ

َ
َعِن ا

سرافرازترین قتل و کشتارها، شهادِت شهیدان است.

َنــا 
َ
ــُه ل ِمَنــا َتْســِبیٌح َو َهّمُ

ْ
َمْهُمــوِم ِلُظل

ْ
ل
َ
: َنَفــُس ا

َ
هلِل؟ع؟ َقــال

َ
ِبــي َعْبــِد ا

َ
َعــْن أ

هلِل.
َ
ِكْتَماُن ِسّرَِنا ِجَهاٌد ِفي َسِبیِل ا ِعَباَدٌة َو 

ــه  ــراى مظلومیــِت مــا غمگیــن باشــد، تســبیح ب آه کشــیدِن کســی کــه ب
شــمار می آیــد و انــدوِه او عبــادت و پنهــان داشــتِن اســراِر مــا جهــاِد در 
راه خــدا اســت. ســپس امــام؟ع؟ فرمــود: ســزاوار اســت کــه ایــن حدیــث 

با ]آب[ طال نگاشته شود.

 ِلالسالم.
ً
ِمین؟اهس؟: َجَعَل اهلُل الِجهاَد ِعّزا

َ
َعال

ْ
َدُة ِنَساِء ٱل َعْن َسِیّ

ی اسالم مقرر فرموده است. خداوند جهاد را جهت عّزت و سرافراز

نهج البالغه وصیت  ٤٧

بحاراالنوار ج٧٧ ص١٣٣

األمالي )للطوسی( ج۱ ص۱۱۵

تحف العقول ص٢٩٤

خصال ج١ ص٨

غررالحکم ج۱ ص۳۷۴

ِمیِرٱْلُمْؤِمِنیـَن؟ع؟:   ِاّن اْلَجهـاَد بـاٌب ِمْن 
َ
»َعـْن أ

ـِة َاْوِلیاِئِه  «.  ـِة َفَتَحـُه اهّٰلُل ِلخاّصَ َاْبـواِب اْلَجّنَ
بی شـماری  فضایـل  بیـن  در  بـزرگ  فضیلـت  ایـن 
شـده    نقـل  اهّٰلل  سـبیل  فـی  مجاهدیـن  بـرای  کـه 
  بیشـتر جلـب توجـه می کنـد. این واژه.هـا با همان 
معنـای عرفـی خـودـ  نـه اسـرار الهی و عرفانی     که دسـت مـا از آن ها کوتاه 
اسـتـ  بـی شـک گفتـار و نوشـتار بشـر عـادی از بیـان آن هـا عاجز اسـت.   
  ایـن مـدال الهـی بـر بـازوان مجاهـدان، چـون خورشـید در نـزد صاحبـان 

اسـرار غیبـی و ملکوتـی     مـی درخشـد.

احادیث كالس

احادیث مباحثه

رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر کبیر انقالب ؟هر؟

بحاراالنوار ج٢٩ ص٢٣٣

هفته نامه اخالقی خلق كریم 
حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

) امین الدوله _ فیلسوف الدوله ( 
حوزه علمیه مجازی اخالق 

امام خمینی ؟وضر؟: در راس همه امور تهذیب نفس است.

شهادت امام جعفر صادق؟ع؟ بر تمامی مسلمانان تسلیت باد.
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تحف العقول ص٢٢٠

 سال اول / شماره بیست پنجم
هفته سوم شوال 1443
هفته اول خرداد 1401

وژیه انهم  سالروز  فتح اندلس
توسط مسلماانن

2/خرداد/1401

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد:
۱. خامــوش کــردِن نــوِر آفتــاب، بــه وســیلۀ پــف 

کــردن!!!

در ایــن آیــه آییــن خــدا و قــرآن مجیــد و تعالیــم 
اســالم بــه نــور و روشــنایی تشــبیه شــده و مــی 
ــش و  ــات و جنب ــمۀ حی ــور سرچش ــه ن ــم ک  دانی
ی زمیــن و منشــأ هرگونــه  نمــو و آبــادی در رو

زیبایــی اســت.
کــه  آفریــن  َتحــرک  آیینــی اســت  نیــز   اســالم 
بــه  هــا  تکامــل  مســیر  در  را  انســانی  جامعــۀ 

پیــش می بــرد و سرچشــمۀ هــر خیــر و برکــت 
اســت. 

تــالش هــا و کوشــش هــای دشــمنان را نیــز بــه 
ــرده  ــبیه ک ــان تش ــا ده ــردن ب ــوت ک ــدن و ف دمی
اســت و چــه قــدر مضحــک اســت کــه انســان 
نــور عظیمــی همچــون نــور آفتــاب را بخواهــد بــا 

پــف کــردن خامــوش کنــد؟ 
و بــرای مجســم کــردن حقــارِت تــالش هــای آن 
ــد  ــی رس ــر نم ــه نظ ــاتر ب ــن رس ــری از ای ــا تعبی ه
ــوان  و در واقــع کوشــش هــای یــک مخلــوِق نات
ــان و قــدرت بــی انتهــای  ــرِ ارادۀ بــی پای در براب

حــق، غیــر از ایــن نخواهــد بــود.
گر مسلمانان، مسلماِن واقعی باشند! ٢. ا

کلمــۀ »یأبــی« از مــادۀ »ابــاء« بــه معنــِی شــدِت 
کــردن از چیــزی اســت و  امتنــاع و جلوگیــری 
ایــن تعبیــر اراده و مشــیت حتمــی پــروردگار 
را بــرای تکمیــل و پیشــرفت آییــن اســالم بــه 
ی  ثبــوت مــی  رســاند و مایــۀ دلگرمــی و امیــدوار
همــۀ مســلمانان نســبت بــه آینــدۀ ایــن آییــن 
واقعــی  مســلمان  مســلمانان،  گــر  ا اســت، 

باشــند!

ِفُروَن«
ٰ

َك
ْ
َكِرَه ٱل ْو 

َ
ن ُیِتّمَ ُنوَرُه َول

َ
 أ

ٓ َّ
َبى ٱهلُل ِإال

ْ
َیأ ِهِهْم َو َوٰ

ْ
ف

َ
 ُنوَر ٱهلِل ِبأ

ْ
وا ـُٔ ن ُیْطِف

َ
»ُيِریُدوَن أ

مــی  خواهنــد نــور خــدا را بــا دهــان هایشــان خامــوش ســازند، ولــی خداونــد جــز ایــن نمــی  خواهــد کــه نــور 

، ناراحت باشند. خود را به کمال برساند، هرچند کّفار

تفسیر نمونه ج ٨ ص ٣6٨ و ٣6٩
آیۀ  شریفۀ ۳۲ سورۀ مبارکۀ توبه

نهج البالغه خطبة ٢٧



هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره ٢5   کاری از حوزه علمیه آیت اهّٰلل حق شناس ؟هر؟ ٢

ى و اختالط   زن و مرد شکست مسلمانان در اثر ِمیگسار
در کتــاب کوچکــی کــه آقــاى حائــرى مرقــوم فرموده انــد )غــروب آفتــاب 
ــزات کــم، اســپانیا را  ــا تجهی در اندلــس(، آمــده اســت کــه مســلمانان ب
ــی  ــِت خاص ــا وضعی ــا ب ــد، ام ى کردن ــرو ــه پیش ــاى فرانس ــا مرزه ــح و ت فت

ــد.  ــت خوردن شکس
ى و اختالط ِ   دشــمن براى شکســتِن وحدِت کلمۀ مســلمانان، ِمیگســار
بیــِن زن و مــرد را رواج داد و توانســت بــا ایــن روش آن هــا را شکســت 

نَدلــس غــروب کــرد.
َ
بدهــد و اســالم در أ

آزادى مطلق، اسارت مطلق است
دشــمن با رواِج این حرف ها که »انســان آزاد اســت!« و »در این دو روزۀ 
ى و  دنیــا بایــد آزاد بــود!«، جوانــاِن مســلمان را گرفتــار تعیــش و ِمیگســار

شــهوترانی کــرد، در حالــی کــه آزادِى مطلــق، اســارت مطلق اســت.
پادشاه، بندۀ بندۀ من است!
به یکی از اولیاِء خدا گفتند: 

پایــت را جمــع کــن کــه پادشــاه می آیــد! گفــت: پادشــاه، بنــدۀ بنــدۀ مــن 
اســت! پادشــاه اســیر نفــس اســت و مــن نفــس را اســیرخود کــرده ام، پــس 

او بنــدۀ بنــدۀ مــن اســت!
گر مؤمن باشید شما باالترید، ا

ْؤِمِنیــَن«؛ یعنــی شــما  ــْوَن ِإن ُکنُتــم ّمُ
َ
ْعل

َ ْ
أل نُتــُم ٱ

َ
پــروردگار می فرمایــد: »َوأ

گــر مؤمــن باشــید و در صورتــی کــه از احــکام اســالم تبعیــت  یــد، ا باالتر
یــد. یــرِ بیــرِق ذلــت برو نکردیــد، بایــد ز

ِى با کمترین امکانات اتحاد مسلمانان، عامل پیروز

مرتبط با موضوع

اتحــاد داشــته  بــا یکدیگــر  بایــد  ُمْســِلِم«؛ مســلمانان 
ْ
ال ُخ  

َ
أ ُمْســِلُم 

ْ
ل

َ
»أ

اســتفاده  ســوِء  شــما  نفــاِق  از  دشــمنان   
ّ

ِإال و  مــن!  آقاجــان  باشــند، 
کــرد. خواهنــد 

مســلمانان بــا کمتریــن امکانــات در جنــگ هــا شــرکت می کردنــد، آنهــا 
بــا همیــن نیزه هــا و شمشــیرهاى شکســته، اســالم را حفظــ   می کردنــد. 
چنــد نفــر بــا یــک خرمــا قــوت می گرفتنــد. ایــن طــور اســالم را حفظــ   
نَدلــس پیــش رفتنــد. 

َ
کردنــد، داداش جــون و تــا تنگــۀ جبــل الطــارق و أ

آن خبیث هــا هــم بــا کاشــتِن تخــِم نفــاق، وحــدِت کلمــه بیــِن مســلمین 
را از بیــن بردنــد.

شــرح ماجــراى غــم انگیــز مســلماناِن اســپانیا، در کتــاِب »غــروب آفتاب 
نَدلــس« بیان شــده اســت.

َ
در أ

یک صلوات بفرستید.

موعظه هفته علمی که حال شما را اصالح نکند، گمراهی است!
«؛ یعنــی علمــی کــه حــال 

ٌ
ــٌم اَل ُیْصِلُحــَك َضــاَلل

ْ
امــا حضــرت فرمــود: »ِعل

شــما را اصــالح نکنــد، گمراهــی اســت.
 علم به معناى حقیقی، آن علمی است که راه را به ما نشان بدهد.

اعطای علِم حقیقی به کسانی که به مساجد رفت و آمد کنند
یک روایِت دیگر براى شما بخوانم که حضرت می فرماید:

 هــر کــس بــه مســاجد رفــت و آمــد کنــد، پــروردگار عزیــز آن علــِم حقیقــی 
را بــه او مرحمــت می کنــد. اینهــا از عطایــاى گرانــب هایــی اســت کــه 

؟زع؟ اعطــاء می فرمایــد. پــروردگار عزیــز

ى در کنار یادگیرى مسایل حالل و حرام عزادار
باباجــان!  نکنیــد،  ى  عــزادار شــما  نمی گویــم  کــه  مــن  وامصیبتــا! 
یــد کــه بــراى شــما مســایل  ى بکنیــد، امــا یــک نفــر را هــم بیاور عــزادار
گــر  ید. یــا ا حــالل و حــرام را بگویــد، نــه اینکــه در زمیــن غصبــی بنــا بســاز

مســتأجرید پــول اجــاره را ندهیــد!

توبه بدون راضی کردن طلبکاران، توبه نیست
ْیــَس ِبَتاِئٍب«؛ 

َ
ُخَصَماَء َفل

ْ
ــْم َیــرِِض ال

َ
َعْبــُد َو ل

ْ
حضــرت فرمــود: »ِإَذا َتــاَب ال

هــر کــس کــه توبــه کنــد، ولــی طلبکارانــش را راضــی نکنــد، توبــه نکــرده 
اســت. توبــه مگــر فقطــ   گفتــِن لفِظــ   »اتــوب الــی اهلل« اســت، در حالــی کــه 

خصمــاى او - یعنــی همیــن طلبــکاران - راضــی نباشــند؟!

واى به حال کسی که شفیِع او دشمنش باشد!
واى بــه حــال آن اشــخاصی کــه ُشــَفعای آن هــا ُخَصمــای آنهــا باشــند. 

کســی کــه بایــد او را شــفاعت کنــد، دشــمن او باشــد.

اولین موقِف قیامت، موقِف مظالم است
اولیــن موقــِف قیامــت، موقــِف مظالــم اســت کــه طلبــکار یقــۀ بدهــکار 
را می گیــرد، آقاجــان مــن! آن وقــت ایــن آقــا رفتــه از یــک نفــر عمامــه بــه 
ســر در این بــاره ســؤال کــرده، او هــم گفتــه: مثــل شــیر حــالل اســت! در 
میــان عمامه اى هــا هســتند کســانی کــه کــم ســوادند. بایــد مســئله را از 
مجتهــد و اشــخاص تحصیل کــرده پرســید، باباجــان مــن! یــک عمــر در 
ــن  ــۀ ای ــت، هم ــه غصبی ــم ب ــا عل ــا ب ــی، ام ــاز می خوان ــی نم ــکاِن غصب م

نمازهــا باطــل اســت.

ئکه و پیامبران دوست دارند طالب علم را خدا و مال
ــوَن«؛ طالــب  ِبّیُ ــُه َالّنَ َحّبَ

َ
ِئَکــُة َو أ َماَل

ْ
ــُه َال َحّبَ

َ
ــُه اهلُل َو أ َحَبّ

َ
ــِم أ

ْ
ِعل

ْ
»َو َطاِلــُب ال

ئکــه دوســتش دارنــد، پیغمبرهــا دوســتش  علــم را خــدا دوســت دارد، مال
ــِعیُد«؛ علــم را شــخص خــوب دوســت   َالّسَ

َ
ــَم ِإاّل

ْ
ِعل

ْ
دارنــد. »َو اَل ُیِحــّبُ َال

دارد.

خوشا به حال طالب علم در قیامت
ِقَیاَمــِة«؛ خوشــا بــه حــاِل طالــِب علــم در 

ْ
ــِم َیــْوَم َال

ْ
ِعل

ْ
»َو ُطوَبــی ِلَطاِلــِب َال

روز قیامــت. روز قیامــت یقــه ات را بایــد پــاره کنــی کــه نیامــدى تحصیــل 
علــم واقعــی بکنــی!

این علوم متداول تا دم قبر است
کــه مربوطــ   بــه  ایــن علــوم متــداول تــا دم قبــر اســت، امــا از آن علمــی 
مــاوراِء طبیعــت اســت، از شــما ســؤال خواهــد شــد. ایــن درخــِت علمــی 
ى شــده اســت، آیــا پــروردگار  کــه بــا خــوِن انبیــاء و اوصیــاء و اولیــاء آبیــار

از کوتاهــی در آن می گــذرد؟!

ثواب شهید براى هر قدم طالب علم
ــُکّلِ َقــَدٍم  ــُه ِب

َ
َکَتــَب َاهلُل ل ــِم 

ْ
ِعل

ْ
َتِمــُس َبابــًا ِمــَن َال

ْ
ــِه َیل »َو َمــْن َخــَرَج ِمــْن َبْیِت

کــس از خانــه بــراى یادگیــرى علــم خــارج شــود،  َثــَواَب َشــِهیٍد«؛ هــر 
شــهید  جبهــه  در  کــه  شــهیدى  ثــواِب  قدمــش  هــر  بــراى  پــروردگار 

می فرمایــد. اعطــاء  می شــود، 
َهدِا«.

ُ
ْفَضُل ِمْن ِدَماِء الّش

َ
َماِء أ

َ
ُعل

ْ
»ِمَداُد ال

چرا برخی موجب گرانی ارزاق مسلمانان می شوند؟!
خــدا شــاهد اســت کــه مــن وقتــی بعضــی از چیزهــا را می شــنوم، خیلــی 
ناراحــت می شــوم. امــام؟ع؟ فرمــود: افــراد جامعــه را بایــد بــه ایــن نظــر 

نــگاه بکنیــد کــه پــدر و بــرادر و پســرِ شــما هســتند.
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رم، واتیكان، كاخ پاپ 	 
بــزرگان  از  ایلدفونــس  بــا  عــرب  مســلمان  ســردار  عمــار  بــن  بــزاق 

می کنــد. گفت وگــو  مســیحیت 
 دوک ونیز هم با  آن هاست. 

ایلدفونس به بزاق بن عمار می گوید:
ــا دعــوت کــرده  پ  »ای قهرمــان! بــدان کــه پــاپ از همــه بارون هــای ارو
مشــورت  مســلمانان  از  اســپانیا  گرفتــن  پــس  بــاز  دربــاره  آن هــا  از  و 

کنــی«.  خواســته اســت، تــو هــم بایــد کمک مــان 
براق پاسخ می دهد:

شــکار  نمی تــوان  حیلــه  و  مکــر  بــا  جــز  را  شــیر  کــه  بــدان  هــم  »تــو   
کــرد )بــرای نمونــه، شــکارچیان بــه شــیر خشــمگین و قــوی شــراب 
ــه راحتــی او را در بنــد  ــا بتــوان ب می نوشــانند و او را مســت می کننــد ت
کوبیــد«.  کــه آهــن را جــز بــا آهــن نمی تــوان  کشــید و حتمــًا می دانــی 

دوک ونیز می گوید:
پــا در انــدک زمانــی ســپاه مســلمانان را   »امــا انبــوه ســپاه بارون هــای ارو

پایمــال و نابــود خواهنــد کــرد«. 
بــراق پاســخ می گویــد: »کار بــه ایــن آســانی نیســت. مســلمانان بــه 
دیــن و آییــن خــود ســخت پایبندنــد و تــا پــای جــان از شــرف، نامــوس 

ی خویــش دفــاع می کننــد.  و آبــرو
از  دفــاع  خاطــر  بــه  دودمــان  یــا  قبیلــه  یــک  کــه  گاه  میشــود  حتــی 
نمی دهنــد.  ذلــت  بــه  تــن  امــا  می شــوند،  کشــته  خــود   ارزش هــای 
امــا از ســوی دیگــر ایــن را بــدان کــه مســلمانان، مردمــی بزرگوارنــد و بــه 

همــه کــس حســن ظــن دارنــد.
 بــه همیــن خاطــر می تــوان از ایــن دو ویژگــی مثبــت آنــان بهــره گرفــت 

و آن هــا را فریــب داد و بــه آن هــا خیانــت کــرد. 
بنابرایــن چــاره ایــن اســت کــه بــا آن هــا در ســه چیــز پیمــان ببندیــد و 

معاهــده امضــا کنیــد: 
اول: آزادی در تبلیغ دین؛ 

دوم: آزادی در آموزش به مسلمانان؛  
سوم: آزادی در تجارت با آن ها؛ 

و  کشیشــان  کــه  شــد  خواهــد  باعــث  دیــن  تبلیــغ  در  شــما  آزادی 
مبلغــان بتواننــد تعلیمــات دینــی شــما را در میــان کــودکان مســلمان 

آمــوزش دهنــد. 
گــر ایــن کشیشــان و مبلغــان نتواننــد آییــن  در ایــن صــورت حتــی ا
ــٔه آن  مســیحیت را بــه دل هــای مســلمانان داخــل کننــد، حداقــل مای
خواهنــد شــد کــه جوانــان مســلمان در دیــن خــود سســت و بی تفــاوت 
یارویــی و مقاومــت  ــه رو ــان را ب شــوند، در نتیجــه غیــرت دینــی کــه آن
وا مــی دارد، از دل آن هــا بیــرون خواهــد رفــت؛ امــا آزادی در آمــوزش 
و  شــما  بــرای  مســلمان  جوانــان  کــه  شــد  خواهــد  آن  مایــٔه  دانــش، 
پاییــان بــه گونــه ای برتــری فکــری و  در نتیجــه بــرای مســیحیان و ارو
نــژادی معتقــد شــوند و شــما را قوی تــر و عالی مقام تــر از خودشــان 
بداننــد و بــه همیــن نســبت عالقــه و احتــرام آنهــا نســبت بــه میهــن 
تجــارت  آزادی  ســرانجام،  شــود؛  کاســته  خودشــان  میهنــان  هــم  و 
و داد و ســتد شــما بــا مســلمانان، وســیله ای اســت بــرای آمیــزش و 
از  می توانیــد  وســیله  همیــن  بــه  آن هــا،  بــا  شــما  نزدیــک  معاشــرِت 
دیگــر  ویژگی هــای  و  ک  پوشــا بــه  مســلمانان  عالقــه  و  وابســتگی 
ملــی و مذهبی شــان بکاهیــد؛ حتــی از طریــق همیــن معاشــرت هــا 
می توانیــد خــوردن مســکرات را کــه در میــان مســلمانان حــرام اســت 
رواج  آن هــا  میــان  بــه شــمار می آیــد در  نادرســت  و  ی زشــت  کار و 
کننــد و  گــر بــه خــوردِن  مســت کننده ها عــادت  دهیــد؛ مســلمانان ا

شــرمی کــه امــروز از خــوردن مســکرات حــس می کننــد از میــان آن هــا 
رخــت بربنــدد و اخــالق  آن هــا بــه ایــن عمــل خــو بگیــرد، کم کــم بــه 
ســایر کارهــای زشــت نیــز عــادت خواهنــد کــرد و مردمــی الابالــی و 

بی قیــد خواهنــد شــد.
 در نتیجــه عــزت نفــس، غــرور ملــی و احســاس برتــرِی مذهبــی را از 
ــر جســم و روح آن هــا چیــره  دســت خواهنــد داد، ضعــف و سســتی ب
خواهــد شــد، فســاد و اعمــاِل زشــت در میــان  آن هــا شــایع خواهــد 
گردیــد، اخــالق آن هــا بــه انحطــاط خواهــد گراییــد و رشــتٔه امــوِر کشــور 
یــرا از اوِل شــب  گسســته خواهــد شــد؛ ز ی آن هــا از هــم  کشــوردار و 
ی و  ــا حالــت خمــار ــود و بامــداد را ب ــا نیمــه شــب مســت خواهنــد ب ت

کســالت و افســردگی از خــواب برخواهنــد خواســت. 
ی سیاســی و نظامــی آن هــا مختــل خواهــد شــد  ــه ایــن ترتیــب نیــرو ب
و سررشــتٔه امــور از کــف آن هــا بیــرون خواهــد رفــت. آن گاه می توانیــد 
کــه می خواهیــد برانیــد یــا ماننــد  آن هــا را ماننــد گوســفند بــه هرســو 

ــد.  ــکار کنی ــا را ش ــوش آن ه خرگ
ی و خوش گذرانــی،  ، تن پــرور فرامــوش نکنیــد کــه نــاز و نعمــت بســیار
گــون و لباس هــای رنگارنــگ و گــران  اســراف در خــوردن غذاهــای گونا
قیمــت و فرو رفتــن در گــرداب شــهوت ها، گناهــان و هتــک حرمت هــا 
کانشــان بــاز  خواهــد توانســت مســلمانان را از راه و روِش پــدران و نیا
ی را از آنــان بگیــرد. همیــن بــه تنهایــی  دارد و روِح آزادگــی و جنــگاور

بــرای ســقوط و انحطــاط مســلمانان کافــی اســت«. 

پیمان فریب 	 
کــه بــراق بــن عمــار  فــردای آن روز متــِن قــراردادی بــا همــان شــرایط 

کــرده بــود، نوشــته شــد.  پیشــنهاد 
ایــن قــرارداد را بــه همــراه دو تــن از افــراد مــورد اعتمــاد بــه نــزد فرمانروایان 

نَدلس فرســتادند. 
َ
مســلمان در أ

مالــک بــن عبــاد ســردار و فرمانــروای مســلمانان در شــهر کوردوبــا، متن 
یافــت کرد.  قــرارداد مصالحــه را در

او در آن زمــان از ســنگربندی شــهرها و کوه هــا و آرایــش لشــکرها فــارغ 
پــای مســیحی  شــده و آمــاده نبــرد بــا ســپاهیان پــاپ و بارون هــای ارو
گاه شــد، فرماندهان  شــده بود، ولی چون از پیشــنهاد صلح و آشــتی آ
لشــکر و فرمانروایــان و حکمرانــان مناطــق و شــهرهایی ماننــد ســویل، 
گا، گرانــادا و جزیــره خضــرا را دعــوت کــرد، همــه  ، واالنــس، مــاال تولــدو
آنــان بــه فاصلــه چنــد روز در کوردوبــا حاضــر شــدند، درحالــی کــه بــا 

کمــاِل غــرور بــر  اســب های گــران قیمــت ســوار شــده بودنــد.
نَدلــس فریــب ســخنان خوشــاینِد مســیحیان را 

َ
 فرمانروایــان مســلمان أ

خوردنــد و شــرایط صلــح و آشــتی را پذیرفتنــد.
 تنهــا در ایــن میــان امیــری بــه نــام قیــس بــن مصعــب بــا صلــح و آشــتی 
مخالفــت کــرد کــه طبیعتــًا در اقلیــت بــود و ســخنان او پذیرفتــه نشــد. 

سرآغاز انحطاط  	 
بــه  آن هــا  روحیــٔه  و  نَدلــس 

َ
أ مســلمانان  رفتــار  و  اخــالق  پــس  آن  از 

فســاِد روزافــزون گراییــد. در پــی پذیــرش پیمــان، کشیشــان و مبلغــان 
مدرســه های  شــدند،  کنــده  پرا مســلمانان  شــهرهای  در  مســیحی 
کردنــد و بــه تبلیــغ مســیحیت آغــاز نمودنــد. هــر از  پــا  گونــی بر گونا
گــرد هــم می آمدنــد و  نَدلــس 

َ
چنــد گاه نیــز همــٔه کشیشــان سراســر أ

بــرای نابــودی و شکســت مســلمانان برنامه ریــزی می کردنــد و نقشــه 
می کشــیدند. 

رودخانــه  کنــار  در  کــه  بــود  ایــن  کشیشــان  اقدام هــای  نخســتین  از 
گردش گاهــی در میــاِن مــزارع تهیــه دیدنــد و بنــای  بــاغ و  کوردوبــا، 
زیبایــی در میــان آن ســاختند تــا ایــن محــل،  گــردش گاِه عمومــی بــرای 

گــردد. حکمرانــان، صاحــب منصبــان و بــزرگان مســلمانان 
 بــه ویــژه در روزهــای یکشــنبه چهره های سرشــناِس مســلمان به ســوی 
آن گــردش گاه مــی شــتافتند تــا عــالوه بــر گــردش بــاغ و مناظــر زیبــا از 
کشــی در  دیــدن دختــران مســیحی نیــز لــذت ببرنــد! عبــد الواحــد مرا
یــخ خــود بــه نــام »المعجــب فــي تلخیــص أخبــار المغــرب«  کتــاب تار
ــاپ امضــا  ــا پ مــی نویســد: »در همــان ســالی کــه پیمــان مســلمانان ب
شــد، چهــار مدرســه بــزرگ بــه خــرج دوک ونیــز کــه در آن زمــان یکــی از 

پــا شــد.  بــزرگان جهــان مســیحیت بــود، در َانَدلــس بر
آمــوزش را در آن مــدارس همگانــی بــه رایــگان کــرده بودنــد تــا فرزنــدان 

مســلمانان نیــز بتواننــد در آن مــدارس آمــوزش ببیننــد«. 
کوردوبــا و دیگــر شــهرهای  در همــان روزهــا مــدارس مســلمانان در 
یــس علــوم و  مسلمان نشــیِن اســپانیا رو بــه تعطیلــی می رفــت و تدر
ــود.  ــه نقــص و ضعــف دچــار شــده ب گــون در  آن هــا ب دانش هــای گونا
بــه همیــن دلیــل جوانــان و نوجوانــان مســلمان بــه مــدارس کشیشــان 
ــد و  ــرت نمودن ــیحی معاش ــان مس ــان و مبلغ ــا روحانی ــد و ب ی آوردن رو
در اخــالق و رفتــار و ویژگی هــا و شــیؤه زندگــی، از  آن هــا تقلیــد کردنــد. 
ــه او ابــن ذی النــون غافــری مــی  ــن ابــی عامــر کــه ب جانشــین عــدی ب
گفتنــد، دســت کشیشــان مســیحی را در کارهــا بــاز گذاشــته بــود، بــه 
ی دخالــت می کردنــد و آزادی  کار کشــیش ها در هــر  همیــن دلیــل 
کامــل داشــتند، تــا جایــی کــه معــروف شــده بــود کــه ابــن ذی النــون در 

ــرد.  ــوه می گی ــاط دارد و از او رش ــاپ ارتب ــا پ ــان ب نه
پــا بــه َانَدلــس ســرازیر می شــد تــا جوانــان مســلمان را فاســد  شــراب ارو

کنــد. 
یکــی از کشیشــان مســیحی ایــن را کافــی ندانســت، همــٔه انگورهــای 
یــد کــرد، شــراب انداخــت و  ــا را پیــش خر کســتان های کوردوب کلیــه تا
ســوگند خــورد کــه آن شــراب را جــز بــه دانــش آمــوزان و دانشــجویان 
مســلمان نفروشــد، بــه ویــژه بــه نوجوانــان و جوانانــی کــه در مــدارس 

می خواندنــد!  درس  کشیشــان 
جوانــان مســلمان نیــز بــا تعلیمــات جدیــدی کــه یافتــه بودنــد، از ایــن 

هدیــه بســی شــادمان و خشــنود شــدند! 
در نتیجه: 

١. میخوارگــی کــه تــا آن زمــان در نــزد مســلمانان عملــی حــرام و شــرم آور 
ی مــی کردنــد تنهــا در مجالــس  گــر برخــی بــاده گســار و ننگیــن بــود )و ا
ی  کار پــس،  ایــن  از  بــود(،  خصوصــی  هــای  میهمانــی  و  محرمانــه 

عــادی و معمولــی و رایــج گردیــد.
مــدارِس  در  کــرده  تحصیــل  مســلماِن  جوانــاِن  اینکــه،  ویــژه  بــه   
بــه  و  بودنــد  پیشــگام  شــراب  نوشــیدِن  در  پایــی  ارو مســیحیاِن 
همیــن خاطــر  باده نوشــی یکــی از ویژگی هــای دانــش آموختــگان و 
روشــن فکران و نوگرایــان بــه شــمار مــی آمــد. بنابرایــن هــر کــه از ایــن 

خالهص کتاب رغوب آفتاب رد اندلس
استاد میرهاشم حسینی به نقل از حاج آقا حق شناس؟هر؟ توصیه کردند:

نَدلس خوانده شود.
َ
حتما کتاِب غروب آفتاب در أ
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کار ســرباز مــی زد، او را کهنه پرســت و مذهبــِی خشــک و متعصــب 
 . نســتند ا می د

٢. مســلمانان بــا نوشــیدن شــراب، لبــاس وقــار و متانــت و حیــا را از 
کردنــد و بدمســتی و خمــار و آلودگــی بــه ویژگی هــای  خویــش دور 

ی  آن هــا افــزوده گشــت.  اخالقــی و رفتــار
ــدران خــود  ــاِت پ ، اخــالق و روحی ــاده گســار ــاِن می خــواره و ب ٣. جوان
کان و پــدران خویــش را نــادان و  را بــی ارزش و حقیــر شــمردند و نیــا

ــد.  ــده خواندن عقــب مان
ادای  و  مســجد  در  گردآمــدن  ویــژه  بــه  اســالم  تعالیــم  از  مــردم   .۴
فریضــه نمــاز کــه اســاس دیــن اســالم و نگهبــان روحیــات و معنویــات 
مســلمانان بــود غفلــت کردنــد و مســاجد بــه صورتــی متــروک و کثیــف 
درآمدنــد کــه گــه گاه پیرمــردان و پیرزنانــی از کار افتــاده بــرای نمــاز در 

آنجــا جمــع می شــوند. 
ــه از  ــیحی ک ــران مس ــوش، دخت ــش و ن ــز عی ک ــرتکده ها و مرا ۵. در عش
ســوی کشیشــان بــرای بــه فســاد کشــاندن جوانــان مســلمان اســتخدام 
شــده بودنــد، بــه دلربایــِی فرزنــدان مســلمان مشــغول بودنــد و جوانــان 
مســلمان تــا دیــری از شــب در آن مهمــان خانه هایــی کــه محــل زنــان و 
ــه خوش گذرانــی، باده نوشــی و رقــص  ــود، بی پــرده ب دختــران بــدکاره ب

و پایکوبــی می پرداختنــد. 
بــه  رایــج شــد  یــادی  ز انــدازٔه  بــه  گرایــی  و تجمــل  ۷. خوشــگذرانی 
گیــری از تجمــالت و  عــالوه چشــم و هم چشــمی و رقابــت در بهــره 

گرفــت.  بــاال  بســیار  زندگــی  ینت هــای  ز
بــا درآمدهــای مشــروع ممکــن  ایــن خواســته ها  تأمیــن  کــه  آنجــا  از 

کمــان، امیــران و فرمانروایــان مســلمان بــرای تأمین  نبــود، کارگــزاران، حا
المــاِل  بیــت  از  اختــالس  و  رشــوه  اخــاذی،  بــه  خواســته های خــود 

گرفــت!  ی رواج  مســلمانان پرداختنــد و فســاد ادار
در روز چهــارم جمــادی الثانــی ســال ۴۸۶ هجــری )۱۰۹۴ میــالدی( 
و  مســلمانان  بــزرگ  فرماندهــان  از  )یکــی  جعفــر  بــن  حصیــن  بــه 
فرمانــده ارتــش واالنــس( اطــالع رســید کــه ابــن ذی النــون، وزیــر عــدی 
ــرار  ــا آن هــا ق ــه دارد و ب ــا مســیحیان ارتبــاط و مکاتب ــز ب ــن عبــد العزی ب
گذاشــته اســت کــه قلعه هــای واالنــس را بــه دشــمنان تســلیم کنــد؛ 
گاهــی دربــاره ایــن موضــوع بــه نــزد ابــن ذی  حصیــن بــرای کســب آ
یافــت.  خــود  اطالعــات  درســتی  بــرای  نشــانه هایی  و  رفــت  النــون 
ــی  ــه یک ــد ک ــون دی ــن ذی الن ــر اب ــدن ب ــگام وارد ش ــه هن ــه اینک از جمل
کــه نــام او بردویــل بــود - بــا  از پترک هــا )کشیشــان عالــی مقــام( - 
ابــن ذی النــون در گوشــی صحبــت مــی کنــد! ابــن ذی النــون چــون 
یافــت کــه حصیــن موضــوع ارتباط هــای او را بــا مســیحیان کشــف  در
گاه شــده و انــکار ســودی نــدارد، او را از  کــرده و از حقیقــت کار او آ
گاه ســاخت و ایــن گونــه دلیــل آورد کــه:  افــکار و فعالیت هــای خــود آ
فرمانروایــان مســلمانان مردمانــی ظالــم و ســتمکاراند و بــه شــکایت ها 
و درددل هــای مــردم رســیدگی نمــی کننــد، در چنیــن شــرایطی ممکــن 
نَدلــس بــرای آنــان باقــی بمانــد. بــه عــالوه 

َ
نیســت کــه حکومــت بــر أ

نَدلــس بــه راه افتادند 
َ
مســیحیان بــا هفتــاد و پنــج هــزار ســوار بــه ســوی أ

ی عظیمــی تــاب مقاومــت نخواهنــد  و مســلمانان در برابــر چنیــن نیــرو
ــت!  داش

حصین خشمگین شد و گفت:

 »آیــا تــو مــی خواهــی شــرافت و افتخــار پــدران مــا را بــر بــاد دهــی و 
سرمشــق خیانــت و تــرس باشــی؟

گــر گمــان کــرده ای کــه ایلدفونــس در آینــده مــال و دارایــی و ثــروت و   ا
مقامــی بــه تــو می دهــد، بی گمــان فریــب خــورده ای و پــاداش تــو ماننــد 

کیفــر خائنــان خواهــد بــود«. 
ولــی ابــن ذی النــون قصــد خــود را عملــی کــرد و قلعــه هــای واالنــس را 
بــه ســپاهیان مســیحی تســلیم نمــود و دشــمن، واالنــس را تصــرف کــرد 

و کم کــم تمامــِی اســپانیا را تصاحــب کــرد. 
ی  نکتــٔه جالــب اینســت کــه تمامــِی مســلمانانی هــم کــه در بــه پیــروز
رســیدن مســیحیان نقــش داشــتند، توســِط خــوِد مســیحیان کشــته 

شــدند. 
ی  یــخ، دو نکتــٔه اساســی را بــه مــا یــادآور نتیجــٔه بررســِی ایــن بــرگ از تار

می کنــد:
 ۱. رفتــار مســلمانان بــا مســیحیان و ادیــان دیگــر چگونــه بــوده اســت و 

متقابــاًل مســیحیان بــا مســلمانان چگونــه برخــورد داشــته انــد! 
۲. ســالح اصلــی خارجیــان بــرای از میــان بــردن حکومــت مســلمانان 

نَدلــس بــه طــور خالصــه دو چیــز بــوده اســت:
َ
در أ

جوانــان  میــان  در  گنــاه  و  خوشــگذرانی  ی،  می گســار یــج  ترو اول:   
کــردِن نســِل نوپــای آن ســرزمین و از میــان بــردِن  مســلمان و فاســد 
ی و اعتمــاد بــه نفــس و ایجــاد روحیــٔه خودباختگــی  روحیــٔه خودبــاور

در  آن هــا. 
کمــان  حا و  مســئولین  میــان  کینــه،  و  دســتگی  چنــد  ایجــاد  دوم: 

. یکدیگــر علیــه  آن هــا  یــک  تحر و  مســلمان 

اداهم خالهص کتاب رغوب آفتاب رد اندلس

شهادت امام جعفر صادق؟ع؟
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