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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکتر الحاج 
 ٢٠١٤ اکتوبر ٠٨

  

 به قارون علمای قوم نصايح سودمند
    

 اقارب وخويشاوندان ۀبرخی روايات از جمله مطابق ب و   ھای حضرت يعقوبقارون از نواسه: نويسند مؤرخين می

  .رفت شمار میه ب  نزديک حضرت موسی عليه السالم

ی بود ، ولی شخصی خوش ونادارمرد  فقير، مسکين   ايمان آورد  که قارون به حضرت موسی عليه السالم زمانی

 .رفت شمار میه السالم بعليه   نزديک موسی اخالق متواضع واز ياران صميمی و

 در عصر خويش صاشخا يکی از ثروتمندترين حيثه گردد، وب  می عظيمی ۀ سرمايبصاح قارون با گذشت زمان

قرار گرفت، قارون با کسب سرمايه خصلت    زمايش وامتحان الھیآمورد   که شود ، ولی ديری نمی گذرد مبدل می

 . پيش گرفت ر  زد و حالت کفر و عناد را ددست به بغاوت  و شيطانی خويش را اشکار ساخت 

ده بودند ولی در وضعيتی که به ظاھر ايمان آور  مشترکی بودند، آنان  قارون و سامری ھر دو دارای يک خصوصيت

  .ی مالی و فرھنگی پيدا کردند، کفرشان را آشکار کردندئتوانا

تقوا  و پرھيزگاری فاصله   از ھسته از ايمانداری،آثروت آھسته،   که در فوق ياد آور شديم قارون با اندوختن طوری

فاصله وعناد قارون به  از متابعت حضرت موسی عليه السالم ودوستی به آن ھم بريد ، اين گرفت ودر نھايت امر حتی

  . به دشمنی علنی با حضرت موسی عليه السالم پرداخت عمالً   حدی رسيد که

 خويش عليه ۀرون نھراسيد ودريک زمان به مبارزه وجھاد قھرمانولی موسی عليه السالم از دشمنی وعداوت قا

  .سامری پرداخت  ۀقارونی و تزوير وفتن  فرعونی، وزر وزيور  یئرگوزو

گران فرھنگی ايستاد و  در برابر ستم قدرتمندان سياسی و ثروتمندان اقتصادی و فريب حيله  حضرت موسی عليه السالم

  .تقيم و ھدف تکامل شخصی و اجتماعی ھدايت کردصراط مس مردم را به راه  راست و

  

  :نصيحت قوم به قارون
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وسر کشی قارون را مشاھده نمودند،  بغاوت که انحراف، تکبر،  سفيدان وزعمای قوم قارون زمانییخيرخواھان، مو

واستند که از  از  او خاً به نصحيت قارون پرداختند وعلن  مطابق به احکام دينی  به امر بالمعروف ونھی عن المنکر

ور آياد   مال دنياۀمغرور نگردد وبا تمام صراحت برايش از عدم فايد  بغاوت و تکبردست بردارد وبه مال ومتاع دنيا

نصايح  داد و شدند، ولی قارون چنان در مستی مال وثروت دنيا غرق گرديده بود، که به اين نصايح گوش فرا نمی

  .رد  کسودمند قوام بر آن اثر نمی

  :دارد ی خاصی چنين بيان میئ قوم را به قارون با زيباۀن اين نصايح پنچ گانأعظيم الشقرآن 

َ اَل يُِحبُّ اْلفَِرِحيَن إِْذ قَاَل لَهُ قَْوُمهُ اَل تَْفَرْح إِ «  ْنيَا وَ ) ٧٦(نَّ هللاَّ اَر اآْلِخَرةَ َواَل تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ ُ الدَّ أَْحِسْن َواْبتَِغ فِيَما آتَاَك هللاَّ

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن  ُ إِلَْيَك َواَل تَْبِغ اْلفََساَد فِي اأْلَْرِض إِنَّ هللاَّ    )٧٧-٧٦سوره قصص آيات ) (٧٧(َكَما أَْحَسَن هللاَّ

و خوشحال مباش، زيرا پروردگار با عظمت متکبرين ومغرورين    متکبرمغرورومست :گويد به قارون می  قوم  -١

  .ندارد دوست   را

  .نعمت داده است سرای آخرت خود را به دست آور و مھيا ساز  )در دنيا(تو با آنچه که خداوند به تو   -٢

کند و سھم  در دنيا زندگی می و سھم خودت را از دنيا فراموش نکن چرا که ھر انسانی محدود است و به طور محدود -٣

محدودی از دنيا دارد، پس بايد در اين مدت زمانی محدود سخت بکوشد تا سھم خود را از نعمت الھی در آخرت مھيا 

  .سازد

  .نيکی کن وھمانگونه که خداوند بر تو احسان و نيکی نموده تو نيز احسان و -٤

  .اران را دوست نداردمباش، زيرا خداوند فساد ک  در زمين در پی فساد  و-٥

  :خيرخواھان مبلغين گوش فرا نداد بالعکس در جواب آنان گفت  نصايح  ولی قارون متکبر به اين

ارتباطی با هللا وداد الھی   ثروت من ام موجوديت مال و به دست آورده  ی را از علمی که نزدم وجود داردئمن اين دارا

  .ندارد

ھای گذشته  خداوند قبل از او از نسل   خويش را  فراموش کرد کهۀ، گذشت خويش گرديدۀقارون مغرور مال وسرماي

  ! نيت خدا بغاوت کردند به ھالکت رسانيده است ؟ابودند ودر مقابل وحد تر اشخاصی را که نسبت به قارون ھم ثروتمند

ھايت امر به تاريخ دانشمندان ودر ن توجھی به نصايح بزرگان، رھبران و  و تکبر قارون به حدی بود که ھيچ غرور

 نشان دادن ثروت اب مد وآھايش به نزد قوم می  عمل نياورد و با غرور و تکبر زياد با تمام زيورھا و زينته ب  گذشتگان

  .خويش بر جھل خويش می افزود

ديد گر نھا حمل ومحافظت میا از پھلویی که قارون در اختيار داشت ، کليد اين در ھا توسط تعدادئگويند  گنج ھا می

ی اش را در برابر قومش به ئاو تمام دارا) ٧٦:قصص ۀسور(»آتيناه من الکنور ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة «

  . ی خويش می باليد ئگذاشت وبه مال ودارا نمايش می

 ما ھم ای کاش،: گفتند  ديدند در بين خود می ثروت قارون را می که گنچ و  از پيروان  حضرت موسی زمانییدتعدا

ی را ئداراکار خالفی نکردند مرتکب حرامی نشدند، فقط وقتی اين ھمه جواھرات و . از اين نعمت ھا بھره ای داشتيم

   )٧٩: قصصۀسور(».يا ليت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظيم «:ديدند به ھوس افتادند

: ر  زمين فرو رفت، اين عده به خود  آمدند و گفتندی اش درقعئتمام داراولی زمانيکه قارون با عذاب الھی مواجه شد و 

ی خدا بر ھر ئمبتال می گشتيم، گوعجب اشتباھی کرده بوديم، اگر ما ھم اموالی مثل او داشتيم امروز به ھمين مصيبت  

المس و اصبح الذين تمنوا مکانه با«ی خدا کافران را سعادتمند نمی کند، ئرا گشاده می گرداند و گوکه بخواھد رزقش 

يقولون ويکان هللا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر لوال ان من هللا علينا لخسف بنا ويکانه ال يفلح 

  ) قصص(».الکافرون
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ای مردم فريب : ! گفتند  نموده در خطاب به قوم مینولی در مقابل علماء رسالت تبلغ وارشاد در بين قوم  را فراموش 

خوريد وبه ياد داشته باشيد که پاداش خداوند برای کسی که عمل شايسته انجام دھد بھتر از  ندارد نءکه بقارا اين ثروت 

ھای قارون، فانی و تمام شدنی است ولی پاداش الھی، جاودان و ھميشگی است و  یئھای قارون است چرا که دارا یئدارا

لح انجام دھد و در راه ايمانش بردبار که به خداوند ايمان آورد و عمل صا رسد مگر اين ھيچکس به پاداش الھی نمی

  .ورگدمی را يا قناعت پُر کند يا خاک  آص  چشم حر .باشد

  

 :تتبع ونگـارش 
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