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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سعيد افغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٣ جنوری ١٧

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم -جای ه  ب)٧٨۶(نوشتن اعداد

  

 ابتدائيه که سعيدی به مکتبور صالح الدين ائيه بودم وبا برادر خويش دکتکه شاگرد صنف دوم وسوم ابتد زمانی

رفتيم،  معلم  بس مھربان ما مرحوم  چھاردھی واليت لغمان موقعيت داشت، میۀ رخانی  منطقـدرمسجد جامـــع حيد

 م هللا  نوشته میندازيد چرا که در آن  نايغذ را در روی صحن حويلی مسجد نگفت که کا شير احمد  خان برای ما می

ه شنويم که محاکم را بايد لغو کرد ب زمانې می.  ندازد گناھگار خواھد شديرا در جای نامناسب  ب شخصی که آن و شود

 تصادم بکنند و طياره و موتر را بايد قدغن کرد که موج که بعضی محاکم احکام غير عادالنه صادر می خاطری

از جانب ديگر در بين  . استدالل ھا به نحوی قابل تعبير اند اما موجه نمی باشندتواند و امثال آن  وکشتن انسان شده می

اصلی  ر حروفی  وطوه  را ب"هللا" یکه اگر ما اسما خاطر اينه ب: بخشې از مسلمانان کشور ما چنين استداللی وجود که

ی نامناسب استفاده شود،  توھين وبی در جا يا تکه آن کاغذ واز ی نوشته کنيم ورباالی کاغذ ويا توته ای کلی ويا تيک

 .مناسب مسلمان نيست  صورت خواھد گرفت واين شايسته و"هللا" یاحترامی برای کلمه ويا ساير اسما

بلی  کاغذ وتکه وغيره چيز . کنم اين استدالل تا حدی توجيه ومنطق خويش را دارد اما دليل منع شده نمی تواند فکر می

شود، يا به آب  ودر جای نا مناسب انداخت ن نوشته شده باشد  دور"هللا" یرحمن الرحيم ويا اسمای که بر آن بسم هللا الئھا

 .انداخته شده يا دفن ګردد وروايت حريق نيز وجود دارد

 اسالمی  ديده شده است که در نوشته ھای خويش  اعداد ابجد ويا قيم یاز طرف ديگر در تحقيقات وکتب بعضې از علما

که نوشتن اعداد نمايند  ء استدالل می از علمایبخش. کار برده انده  ب"هللا" یرا در استعمال اسما آن) ١(عددی وحسابی 

بسم هللا الرحمن «بر با را که با حساب مجمل ابجد کبير برا )٧٨۶(توان  عدد  و می.  شرعی ندارد ابجدی  کدام مشکل

 . کرد است، به جای بسم هللا الرحمن الرحيم  استعمال»  الرحيم 

ين امامنابع واصول خويش را داريم و در. ين توجيحات استاولی نبايد فراموش کرد که رسالت ما مسلمانان  باالتر از

 تعظيم و شعائــر الھی ھستند ھا اينزيراء اھتمام داشته مانان است تا در  تعظيم اين اسمابرما مسل. مسايل اصول نقلی داريم

 .باشد   ما واجب می  بر،که وحی گرديده است آنطوری

 ھر کس و) ٣٢سوره حج آيه (» ئر هللا فانھا من تقوی القلوبو من يعظم شعا« :  ن در مورد می فرمايد أقرآن عظيم الش

و تعظيم و بزرگداشت اين اسامی بدون بر زبان  ) تقوای الھی استۀ بزرگ شمرد، اين کارشان  نشان شعائر الھی را

 کردن، از راه ديگرممکن  فظ کردن و با خط زيبا نوشتن و چاپ و منتشر نمودن و تبليغآوردن و با صوت و لحن زيبا تل
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  . نيست

ھمچنان اگر بناء شود به جای اين اسامی ھميشه و ھمه جا اعداد معادل آنھا نوشته شوند، ممکن است که کم کم اصل  

يک طوری پيش رفته که در نھايت کل قرآن  تخن وعلم و  اسماء اين الفاظ متبرکه به فراموشی سپرده شود ۀعبارت معجز

  .مانبايد فراموش کنيم که لفظ ومعنای قرآن ھردو مقدس اند. به حروف ابجدی مبدل گردد

است به نصوص در نقل که اساس  جا خواھد بود تأکيد کنم که شرع  درامور عبادتی متکی به نص و  نقل است وه ب

 .آمده است، نه  کدام حروف ابجدی ) يمبسم هللا الرحمن الرح(صريح الفاظ  نوشته 

اسالم از آن از جانب ديگراصل ديگر منابع شرعی اين است که اگر چيزی درزمان پيامبر اسالم وجود داشت و پيامبر 

حروف .  استجو کنيم عمل غير موجه و نادرست و ين زمان قياس وتوجيھات ديګر جستاکرده وما دراستفاده کرده ويا ن

ی آن در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم وجود داشت ، اين حروف را ما اختراع نکرده ايم ، چرا در آن ابجد وعدد حساب

جای بسم هللا الرحمن الرحيم ه  اين حروف استفاده نگرديده است ؟  پس استعمال حروف ابجدی بازجای بسم هللا ه زمان ب

 .  بيش نيست و دقيق نمی باشدیبـدعت

ھر کس چيزی را در دين «متفق عليه .»من أحدث فی أمرنا ما ليس منه فھو ردّ «:ه وسلم می فرمايندپيامبر صلی هللا علي

 .»يرفته نمی شودذما ايجاد کند که جزو آن نيست ، مردود است واز او پ

ھر بدعتی گمراھی است و ھر نوع گمراھی به آتش دوزخ منتھی »«کل بدعة ضاللة و کل ضاللة فی النار«: و می فرمايد

  :عنھما گفته استهللا بن عمر رضی هللا ، عبدا»می گردد

دارمی آن را با  .(»را خوب ببينند ھر بدعتی گمراھی است اگر چه مردم آن»«کل بدعة ضاللة وإن رآھا الناس حسنة«

  )سند صحيح روايت کرده است

ين ادر. خواندن قرآن کريم بدون درک معانی آن ھم ثواب دارد.   تقدس دارد اً  ومعناً ھمچنان قابل دقت است که قرآن لفظ

 لذااستعمال حروف ابجدی اين تقدس را زايل می. خواندن اعداد و حساب ما را از آن ثواب محروم خواھد ساختصورت 

  .سازد

 د جايز نيست و حتی حرام ھم میاز جانب ديگر بی احترامی به اسامی متبرکه به ھر زبان و ھر لغتی که نوشته شده باشن 

عداد ھم عين منطق واستدالل جھت ين اعداد بسم هللا الرحمن الرحيم باشد درآن صورت به اين اااگر منظور از. باشد

 .تواند و است ھداری و برخورد مطرح شده میگن

وجنگ ناروا عليه  اسالم خصوص در شرايط فعلی که فتنه ھای ضد دينی ه  ما مسلمانان بۀنبايد فراموش کرد که  وظيف

راه افتاده ، تعظيم اين اسامی را نه تنھا در گفتار خويش بلکه در نوشته ھای خويش ھم ه طور بيرحمانه به ومسلمانان  ب

 .را بگيريم  ھا  جلو ھمچو بی احترامی ،توانيم منحيث يک مسلمان با فھم وتا می يمئبايد حفظ نما

نام يکی از رھبران وبزرگان خويش آغاز ه  که ھر کار مھم وذی قيمت خويش را ب  مردم جھان، چنين رسم استۀميان ھم

آغاز ) بسم هللا(وده است که کار ھای خويش را به مقدس اسالم  برای ما مسلمانان ھم دستور ھدايت فرمدين  و می کنند

ِ  يم ما موظف ھستيم که نام هللا ئنما وريم ،  آبر زبان .... غاز سفر وغيره  آشتن،  را  در خوردن و خوابيدن و نو » بِْسِم هللاَّ

 .ذبح شود، خوردن گوشت آن ھم بر ما حرام است)  بسم هللا(حتی اگر حيوانى بدون نام  هللا 

قَاَل هللاُ تَباَرَک و «: نقش و اھميت شروع ھر کار با نام پروردگار تا آنجا است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد

ذکر » بسم هللا«ھر کار مھمی که در آن : خداوند متعال می فرمايد(  أَمٍر ِذی بَاٍل ال يُذَکُر بسم هللا فيه فَھَُو أبتَُر؛ تَعالی ُکلُّ 

 ».بی ثمر خواھد بود  است  وه نشود، بی فرجام بی فايد

مين لفظ  صورت  زمين  توسط ھزی ، جاويدانی اسالم است ، که اولين اتصال آسمانی باو رمزی  از رم "بسم هللا"

 : گرفت
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پر   خطير وۀفرمايند که وظيف پروردگار با عظمت ما  در اولين وحی خويش به پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھدايت می

 ).١ ت علق آيۀسور(» اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك «  آغاز نمايد "هللا"نام ه مشقت را ب

ِ «گويند  ء میعلما ھويت  باشد و من مسلمان میؤی يک مائيا به اصطالح کارت شناس  و ھويتۀمثابه تذکره ب» بِْسِم هللاَّ

 .گردد مسلمانی اش توسط ھمين کلمه  اشکار می

دھد که  ھنگام سوار شدن بر کشتی و  نوح عليه السالم به ياران موحد خويش  در آن طوفان سخت و عجيب، دستور می

ِ « . زبان جاری سازند ه را ب» بِْسِم هللاِ «حرکت و رسيدن به سرمنزل مقصود  توقف کشتی،  َوقَاَل اْرَکبُوا فِيھَا بِْسِم هللاَّ

» .متوقف شدنش است)  موجب(، معبر و محل عبور و »بسم هللا«. و گفت در کشتی سوار شويد»  «.َمْجَراھَا َو ُمْرَساھَا

 پشت سر گذاشتند و با سالمت و  با عظمت بود ، که آنھا اين سفر پر مخاطره را با پيروزی،ۀسرانجام، ببرکت ھمين کلم

 .برکت از کشتی پياده شدند

إِنَّهُ ِمْن ُسلَْيَماَن « غاز نمود آ» بِسِم هللا« خويش را  ۀ نام، نوشت"سبا" ۀھمچنين سليمان عليه السالم در نامه ای که  به ملک

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   ». مھربانۀبه نام خداوند بخشند: نين استاين نامه از سليمان است و چ»  «َوإِنَّهُ بِْسِم هللاَّ

 جامع ترين نامھای  هللا  می باشد؛ زيرا بررسی اسامی خدا در قرآن مجيد ۀاست که ازجمل» هللا «ۀ، کلم»بِْسِم هللاِ  «ۀدر جمل

ا نامی تنھ. و يا ساير منابع اسالمی نشان می دھد که ھر کدام از آنھا يک بخش خاص از صفات هللا  را منعکس می سازد

 .  است» هللا«که اشاره به تمام صفات و کماالت الھی می کند يا به تعبير ديگر، جامع صفات جالل و جمال است، ھمان 

  . بسم هللا  معتقد و باور دارند که با استفاده از فرصت برآن نيز تأکيد به عمل آمدبزرگیناً که تمام مسلمانان به اين ئمطم

                  ومن هللا التوفيق                          

 : حروف ابجد و قيم عددی وحسابی آن-١

  

أ ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش (أبجد ،  ھّوز ،حطّي ، كلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ،ضظغ ( 

  ۶٠= س۵٠= ن۴٠= م٣٠= ل٢٠= ك٩= ي٨= ط٧= ح۶= ز۵= و۴= ه٣= ج٢= ب١=أ)  ( ت ث خ ذ ض ظ ّغ 
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  پايان   )  ١٠٠٠=  غ٩٠٠=  ظ٨٠٠=ض

  

 :تتبع ونګارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيــن الـديــن

 و  مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

    جــرمـنی-مرکز کلتوری دحـــــق الره لومسؤ

  

 

 


