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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١٤ جنوری ١٨

  

 گردد یچرا دعاء ھای ما قبول نم
   ) ۶٠آيه : سورة غافر ( »َن يْدُخلُوَن َجھَنََّم َداِخرِ ي سَ یْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِ يَن يْب لَُكْم إِنَّ الَّذِ  أَْستَجِ یَوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِ « 

که از عبادت من تکبر می  یم ھمانا کسانيد، تا دعای شما را اجابت نمايمرا بخوان« : فرمايد  پروردگار با عظمت ما می

  ». زخ خواھند شدزودی با خواری وارد دوه ورزند ب

که از علمای  مشھور ) رح( ابراھيم بن عجم دوستان خوب  ۀجملاز فيان ثوری  که سروزی  : نويسند  رخين میؤم

وی » گردد  یکنيم ولی مستجاب نم ء می که ما دعا« ت قران مجيد پرسيدند ين آيسالھای قرم سوم بود در مورد ا

 :درجواب شان  فرمود 

 . ديکن یولی از او فرمان برداری نمشناسيد  ی خداوند را م

 . ديکن ید ولی به آن عمل نميکن یقران را تالوت م

 .ديد اما با او سازگار استيشناس یطان را ميش

 . ديد، اما سنت او را رھا کرده ايد که محمد صلی هللا و عليه و سلم را دوست داريکن یاظھار م 

 . ديکن یدست آوردن آن عمل نمه د، اما برای بيجنت را دوست دار د که يئگو یم

 . ديترسيد، اما از گناه اجتناب نمی ورز از آتش دورخ می

 .ديريگ ید مرگ حق است اما برای آن آمادگی نميئگو یم

 . ديريگ یده مير خود را ناديد، اما تقصيکن یی مئبجويگران عياز د 

 . ديکن یا شکر گزاری نمد، اما او ريکن ی داشته صرف میتان ارزاني که خداوند برایاز رزق

 . ديريگ ید، ولی از آن عبرت نميکن یاجساد را در دفن م

  

 :يادداشت 

رخين تاريخ  تولد او را بين سالھای ؤمای شھير جھان اسالم است ، ميکی از عل)  سفيان ثوری کوفی(ابوعبدهللا سفيان 

ينه رفت و در ھمان سر زمين مسکن گزين  ق به مکه و مد١۴۴و در سال .   ھجری قمری  ذکر نموده اند ٩٧ تا ٩۵

در » اوزاعی و ابن جريح و امام  مالک « : ومطابق روايات . در علم حديث و علوم ديگر تبحر داشت :گويند می. شد

 .زمره شاگردانش بود 

  

  :تتبع ونگارش 
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  و ک افغانمديـــر مطـالعات سـتراتيژي

 ی  جرمن-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

 

 


