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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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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ می ١٣

  

  چرا ھفت ھزار بار؟
  

ش آمده باشد اين سؤال پي" ن را به معجزه برابر نکنيد اکارھای مخترع " محترم مقالۀشايد برای برخی از خوانندگانِ 

  :که

 چرا برای يک گناه ساده بايد ھفت ھزار بار دعای توبه را بخوانيم؟ چنين جزای دشواری را نمی توان از دين و از 

  . اين کار، حتماً کار سديد بی کار است، اگر چه جناب شان چنين آدم سخت گيری نيستند. خدا انتظار داشت

امکان ندارد که ايشان ھم چيزھائی از اين مردم با معرفت . دل می سازدسه دھه زندگی در اروپا ھر قسم آدم را متعا

با . راستی اين مردمان چقدر در اين کارھای شان تساھل دارند و از نرمی کار می گيرند. و متمدن ياد نگرفته باشند

  . از خيلی از گناھان انسان می گذرند و می بخشند و بخشيده می شوند" اکسکيوزمی" يک 

ش با آن زبان کوتاه خود خصوصاً با آن حالتی که بعد از ھر دو يا سه گپ يک گپ ياد شان می رود می آيا خود

  ... توانند اين دعا را ھفت ھزار بار در يک روز بخوانند؟ و 

  گذشته از اين حرف ھا چرا درست ھفت ھزار بار و نه يکی بيشتر يا کم تر؟

چون از . ته سنگ است، ھمانطوری که می گويند، به پای لنگ اسدر دنيا ھر چ! بايد چنين باشد!  چه عرض کنم

من چه کاره ھستم که چنين ! آخر کمی فکر کنيد! يد، بايد ھمه هللا و بال را به گردن من بيندازيدمن کم زور تر نيافته ا

يد که به  ديده اکدام آدم ھوشيار را. ھستماگر در فکر مردم نباشم، حداقل در فکر خود که ! فتواھائی را صادر کنم

می دانيد چقدر پروتين و چه تين و چه تين و چه تين بايد ! جان خود شاخک بنشاند؟ ھفت ھزار بار دعای توبه

  ! خورده شود که برای انجام اين کار شاق انرژی الزم  تھيه گردد؟ وقتش را ھم فراموش کنيد

کسی به حرف من گوش می کرد، می گفتم برويد اگر . مطمئن باشيد. اين حکم حکم مال ھای کبار است، نه حکم من

  ! ھمين و بس. تنھا قلبتان را پاک کنيد. آزاد ھستيد؛ نه دعائی و نه نمازی

من ھم نمی فھمم که چرا ھفت ھزار بار، ولی حدس می زنم که ـ ھمانطور که شيوخ می گويند ـ به خاطر خواص 

خاطر قدسيتش گرفته اند، و سه تا ه عدد ھفت را ب.  استمی گويند اين عدد بسيار مقدس. باشد" عدد ھفت "بيشمار
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آخر سه تا صفر چه قيمتی . صفر بی مقدار را ھم، چون خود شان زياد کار ندارند، در پھلوی آن اضافه نموده اند

  دارند؟ 

. ده اندبه نظر من ھيچ کار بدی نکر. ثريت دعا چيزی افزوده باشندوشايد خواسته اند که به قدسيت اين عدد و به م

چه نقص دارد، اگر به جای زدن و کندن و کشتن و بستن به يک . اکثريت مردم افغانستان بدون آن ھم بی کار ھستند

کاری که ضررش به کسی نمی رسد مشغول شوند؟ به خصوص جالدان مسکين کش را که از بخت بد ما کم ھم 

  !نيستند

  ..." ه  ھفت کوه و ھفت دريا ره طی کد وتا ای ک: " يم که گفته می شددر قصه ھا زياد شنيده ا

را نه اين که توصيه می کنند، که " ھفت ھيکل "برای مغلوبيت، سرشکستگی و رسوائی دشمن معموالً دعای شريف

  . می گويند آنرا به روی کاغذی بنويسيد و به ھمراه داشته باشيد

خانه خدا، ھفت آسمان، ھفت طبقه زمين، ھفت طبقه ھفت روز ھفته، ھفت شھر عشق عطار، ھفت بار طواف 

دوزخ، ھفت طبقه بھشت، عجائب ھفتگانۀ جھان، ھفت نت موسيقی در موسيقی ھندی، ھفت فرسنگ راه، ھفت سين، 

ھا را نمی دانيم؛ اگر ا آن؛ ھر کدام معنا و خواص و حکمتی در خود نھان دارند که م...ھفت صفت نيک زردشت و 

تنھا از داستان ھفت شھر عشق عطار باخبر ھستيم؛ آنھم برای اين . ا جزء فرھنگ ما می باشد اين حرف ھۀچه ھم

که آدمی زاد طبيعتاً به عشق و عشقبازی ميالن دارد، اگر چه عشق عطار آن عشقی نيست که ما به آن فکر می 

  !کنيم

برخی از شيوخ دين خواستار آن . باشدثريت آن نوبرای ازدياد مشايد ھم ھفت ھزار بار توصيه خواندن اين دعا تنھا 

اين که می فرمايند يک رکعت نماز حضرت سليمان عليه . اند که مردم را ھر چه بيشر به دعا و عبادت تشويق کنند

السالم يک شبانه روز را در بر می گرفت، يا می گويند که حضرت علی در يک شب يک ھزار رکعت نماز می 

 باشد جز اين که بندگان خدا را ھر چه بيشتر به عبادت تشويق و مصروف کنند؛ و خواند، شايد دليل ديگری نداشته

  ! اال ھزار رکعت در يک شب با ھيچ حسابی برابر نمی آيد

حال اگر . اگر دوازده ساعت را ضرب شصت بکنيد می شود ھفت صد و بيست دقيقه. يک شب دوازده ساعت است

برای اين که . نيم ھزار رکعت نماز ما برابر می شود به ھزار دقيقهميانگين يک رکعت نماز را يک دقيقه حساب ک

ھمين . زمان يک رکعت نماز را عمالً تعيين کنيم، بھتر است قبل از آغاز دو رکعت نماز صبح به ساعت نگاه کنيد

 يا يک رکعت .کار را بعد از اتمام دو رکعت نماز ھم بکنيد و ببينيد که دو رکعت نماز چقدر وقت به کار داشته است

  ! نماز در يک شبانه روز

...  يا اين که می گويند خداوند در شب معراج برای مسلمانان پنجاه ھزار رکعت نماز را در روز پيشنھاد کرده بود و 

 دقيقه ـ يک شب و ١٤٤٠طور ميانگين يک دقيقه بخوانيد ـ را چگونه در ه پنجاه ھزار دقيقه ـ اگر ھر رکعت را ب

  آيا واقعاً خداوند چنين پيشنھادی را کرده است؟!  گنجاند، خود از معجزات استيک روز ـ بايد

به نظر من اين سخت گيری ھا برای آن است که مردم بيشتر به امر دين و عبادت مصروف باشند، و وقتی برای 

ئی که از آن ھا يا اين که کوشش کنند که اصالً به فکر حرف ھا. فکر کردن روی مسائل ديگر برای شان باقی نماند

  . حرف می خيزد نگردند

باالخره اين شيوخ ھم در برابر . ھدف اصلی اين شيوخ نيک انديش و نيک خواه تنھا اين است که مردم گمراه نشوند

  ! ی دارندئوليت ھاؤخود و خانواده ھای خويش مسخدا و در برابر مردم و 
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من ! ھمان چيزی را می گويم که در خط و کتاب استمن معذورم، زيرا ! گناه من نيست! مرا ناحق مالمت نکنيد

ھر حرفی را ھفت بار در دھن می چرخانم و بعد از آن می ! آدمی نيستم که ھر چه راست و دروغ به ذھنم آمد بگويم

  ". ھفت بار گز کن و بعد ببر ":مگر نشنيده ائيد  که می گويند ! بھتر است شما ھم ھمينطور باشيد. گويم

     

       

 

  


