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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اپريل ٢۴
  

  !فضيلت و فلسفۀ نماز جمعه و کشتار مسمانان در اين روز
  

ر صدر مجلس در منزل فاتحه دار روزی، در ايام جوانی از مالئی که در وقت صرف نان بعد از مجلس فاتحه ای د

 مال ھا که در وقت نان توصيه به سکوت و توجه به غذا می کنند، ضمن خوردن غذا به آرامی ۀنشسته بود و خالف ھم

از برتری ھای دين اسالم صحبت می نمود و چون روز جمعه بود بيشتر از فضيلت ھای اين روز و از اھميت و فلسفۀ 

ب به ياد دارم که اولين جمله ای را که اين مالئی با تمکين و خوش لباس و مھربان و  خو،نماز جمعه سخن می گفت

  :مؤدب به زبان آورد اين بود

ه وقتی يکی از عالق» .نماز جمعه برای کسانی که قادر به رفتن به حج نيستند، بنابر حديثی، برابر به صواب حج است «

 امور دينی از مال در رابطۀ نماز جمعه و بھشت و دوزخ سؤال کرد، مندان به دانستن بيشتر فضائل نماز جمعه و سائر

مطابق روايات متعدد برکسی که ھميشه، «: مندی آن شخص به مسائل دينی، گفته مال با شعفی بيش از حد از عالق

بر ی اين سخن عالوه امعن. بدون عذر شرعی، برای ادای نماز جمعه در مسجد حاضر می گردد، آتش دوزخ حرام است

سفارش بر نماز جمعه . حرام شدن آتش دوزخ، اين است که چنين شخصی مستقيم و بدون فوت وقت به بھشت می رود

ای کسانی که ايمان آورده ايد ھر گاه شما را برای : بيشتر ازھمه در آيت نھم سورۀ مبارکۀ جمعه، جائی که می گويد

 کسب و تجارت را رھا کنيد که اين اگر بدانيد برای شما بھتر نماز روز جمعه بخوانند فی الحال به ذکر خدا بشتابيد و

  » .خواھد بود؛ صورت گرفته است

ًتقريبا ھمۀ حضار در آن مجلس، که بيشتر مردمان خوش قلب و متدين بودند، با اشتياق کامل و بدون حرفی در ميان 

ًود گرفته بود و غالبا با آيات و احاديثی حرف مال به اندرز ھای وی که حال بيشتر شکل خطبۀ دوم نماز جمعه را به خ

از پيامبر اسالم و داستان ھا و حکاياتی از سائر پيشوايان و رھبران دينی ھمراه بود، گوش می دادند و منتھای سعی را 

  . به جای می آوردند که ھيچ نوع سر و صدائی ايجاد نکنند

 زياد باز کند آن را به درون دھن برد و با دھن بسته با  ديگری برداشت و باآرامی و بدون اين که دھانش راۀمال لقم

آھستگی و متانت، مانند الرد ھای انگليسی با نزاکت و ادبی که سر ميزغذا با ملکه نشسته باشند، آھسته و با ماليمت و 

 دقيقه را در بر ًبعد از جويدن کامل لقمه، که احتماال دو تا دونيم. درنگ و تأخير در بلعيدن، به جويدن آن شروع نمود

  : آبی نوشيد و بعد از يک شکر آھسته به صحبتش چنين ادامه دادۀجرع. گرفت، لقمه را بدون صدا فرو برد
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خداوند متعال برھمۀ جرائم کسانی که نماز جمعه را قضاء نمی کنند، قلم عفو می . نماز جمعه را فضيلت ھا زياد است «

نماز جمعه سبب قوت قلب می گردد؛ به طوری که از .  شان می سازدکشد و مرگی بدون عذاب موقع جان دادن نصيب

 انسان در روز ۀحتا از صور اسرافيل که برای ميراندن و زنده ساختن دو بار. ھيچ انسانی و ازھيچ چيزی نمی ترسد

 ترسی محشر دميده می شود و از ھول آن و ھول قيامت، که زنان حامله در آن روز از ترس بچه ضايع می کنند، ھم

  . احساس نمی نمايند

  . درفضيلت نماز جمعه شايد ھمين بس باشد، که در قرآن، کتاب و کالم الھی، سوره ای به اين نام گنجانيده شده است

پيوندی است ميان نماز . بند اندي الطاف و برکات خداوندی بر مسلمانانی است، که به اين نماز پاۀنماز جمعه مبدای ھم

ھمۀ .  آن اھتمام بورزندۀبند باشند و به اقاميبر ھمۀ مسلمانان فرص است، که به اين سنت الھی پا. خوان و خدای مھربان

مسلمانان وظيفه دارند که برای رونق اين روز و وحدت و قوت مسلمانان، که يگانه فلسفۀ نماز جمعه است، بکوشند و 

  »...ھد ونگذارند نماز جمعۀ شان ضايع شود و اھميت و رسالتش را از دست بد

 آن مال را، که بيشتر از آن بود که گفته شد، به ھم سخنانامروز، که پنجاه و دو سال از آن روز گذشته است، ھنوز 

ی در واليت بلخ را شنيدم،  جمعه بر مسجدی در درون قول اردوئخاطر دارم و زمانی که خبر حملۀ طالب در وقت نماز

ًقعا سخنان خدا و رسول خدا است و طالب، که بايد از ھمه اھميت و فضيلت به اين فکر رفتم که اگر اين ھمه سخنان وا

نماز جمعه و واجب بودن آن بر ھر مسلمان واقف باشد، و بداند که ھم خدا و ھم پيامبر و سائر دوستان خدا و پارسايان و 

که خانۀ خدا پنداشته می شود، فقھا به مواظبت و سعی و کوشش در انجام دادن آن تأکيد فرموده اند و بداند که مسجد، 

چقدر مقدس و مطھر است، چرا به کشتن کسانی دست می زند که در چنين روزی مبارک و مھم از نظر مسلمانان برای 

رای معياری ب"ِادای نماز چنان واجب به مسجد، پاکيزه ترين مکان برای مسلمانان می روند تا مناسکی را که خداوند 

  خوانده است، به جا بياورند؟" تقرب مسلمانان به خود

کشتن بيشتر از يک صد و چھل انسانی که سر در سجده دارند و می خواھند امر خدای شان را، که بايد خدای طالب ھم 

 کنند، آن ھم در مسجد و به روز جمعه و زخمی ساختن يک صد و شصت نفر ديگر از چه اعتقادی ءباشد، اجرا

  !  می گيرد؟ از اسالم؟سرچشمه

اگر از اسالم منشاء می گيرد، به چه دليل بايد از چنين دينی، که دستور قتل کسانی را می دھد، که می خواھند اوامر 

خدای ھمين دين را به جا آورند و می خواھند از راھی که خدای ھمين دين نشان شان داده است به خدا و به پيامبر خدا و 

  بجويند، دفاع کرد؟ اسالم و قرآن تقرب 

اگر چنين نيست و طالب اسالم را به درستی نشناخته است، چرا بايد به تأئيد انديشه ھای طالب و به تأئيد اين ھمه جنايات 

  و چرا با سکوت در برابر اين واقعۀ دردناک بر آن مھر تأئيد زد؟. ھول انگيز و تکان دھند پرداخت

خشش و دوستی و ھمدلی و معاونت و دستگيری و ياوری و دلجوئی و شفقت و واقعيت اسالم چيست؟ احسان و ترحم و ب

رحمت و مدارا و مالطفت و عنايت يا بستن و زدن و بردن و تندی و شدت و حدت و خشم گرفتن و کشتن و خون 

  ؟  !ريختن، آنھم در خانۀ خدا

 "افغان جرمن آنالين"چۀ نظريات پورتال می خواھم آنانی که ھم خود از اسالم سخن می زنند، به ويژه کسی که در دري

از کفر و ايمان سخن می زند، و ھم از پدران مسلمان خود در ارتباط دين و ايمان و اسالم و مسلمانی حکايت و روايت 

می کنند و از کتاب ھای قديمی و نايابی در باب دين در خانه ھای شان يادآوری کرده افسانه ھا می بافند و ديگران را از 

ِالم بی خبر معرفی می کنند، پيرامون علل اين دو گونه ديدن اسالم به ما معلومات بدھند، که نقص در ديد مردم اس
  است، يا در منبع و جای جوشيدن افکار و انديشه ھای اين مردم؟؟) بخوانيد طالب و داعش و امثالھم(
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 ھا و به موضوعات غير اصلی پرداختن و من می خواھم اين گونه انسان ھا با جواب مستدل، بدون به حاشيه رفتن

 خويش با مراجعه به قرآن، مستقيم یيا عمه و خاله يا آبا و عمو" آپه"و " مومه" و " ادی"افسانه سرائی ھا و حکايت از 

و رک و راست در اين مورد که چرا يکی چنان فکر می کند و است و ديگری چنين، معلوماتی ارائه کنند و واضح و 

و ملحد خواندن اين و آن به ما بگويند که کدام يک از اين دو ـ آن که دين را رحمت و شفقت می داند " فشف ش"بدون 

  يا آن که دين را در خشونت می جويد ـ به راه غلط رفته اند؟

ِ و اگر شرب اين چشمۀ جوشان چنان صاف و گوارا است که گفته می شود، چرا درون اين انسان ھا را که از آن شرب 
  نوشند چنين چرک و زنگار گرفته است؟  می 

با ملحد خواندن مردم افکار ديگران را از موضوع منحرف . اين پرسش ھا ھيچ ربطی به کفر و ايمان پرسنده ھا ندارند

با ملحد .  پرسش ھائی ھستند که ذھن وقاد و جست و جو گر مردم برای آن ھا جواب می طلبند، اين پرسش ھاۀھم. نکنيد

  . م نه به پرسش ھای مردم پاسخ گفته می شود و نه ابھامات موجود رفع می گرددخواندن مرد

يکی سؤال می کند و ديگری، چون توان جواب گفتن ندارد، ملحد و کافر می . سال ھا است، که اين دور باطل ادامه دارد

ود؛ زيرا اگر کشتن راه حل می له حل نمی شضبا کشتن مردم ھم اين مع. باالخره اين مشکل چگونه بايد حل گردد. خواند

  . بود، با کشتار ھای بی شمار، قرن ھا پيش اين مشکل حل می شد

ازجانبی اعتقادی که به قوت و درستی خود مطمئن است و می تواند درستی خود را با استدالل محکم و موثق و مطمئن 

  به اثبات برساند، چه احتياجی به شدت عمل و زور گفتن دارد؟ 

خواندن ديگران برای انسان ھای احساساتی که بدون تعمق به دين، دين را پذيرفته اند، جالب و نغز و دلنشين شايد ملحد 

  . باشد، اما اصل مشکل کسانی را که عادت به انديشيدن و تشخيص حق از باطل يا باطل از حق دارند، حل نمی کند

، با ھمه خشونت ھائی که وجود داشته است، صرف فراموش نکنيد که وجود اين گونه پرسش ھا در طول تاريخ اديان

. برای اين است، که کسی به آرامی و از راه گفت و گوی سالم و معقول و جامع به اين پرسش ھا جواب نگفته است

  !!ھميشه زور گفته اند و ھميشه نظريات خود را بدون ارائۀ دليل استوار و قانع کننده تحميل کرده اند

راه غلط و ناصواب رفته است، چرا شما از کار غلط و ناصواب طالب با گفتار صريح، با جرح خالصه، اگر طالب به 

و تعديل، با تصوير سازی، با بازی با کلمات، با تعبير و باالخره با سکوت شرم آلود دفاع می کنيد و يک حرفی ھم در 

  ا ھر کس ديگری قابل تقبيح نيست؟  آيا اين گونه جنايات طالب، ي! تقبيح يا محکوميت آن بر زبان نمی آوريد؟

  ٢٣/٠۴/٢٠١٧  

    

 


