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    المؤمن للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضا
تمرين هاي  تربيت و و. زماني هم دين به آن ارشاد ميکند دو امر مهمي است که گاهي ضرورت به آن باعث ميگردد و

  .زم آنستلتهمراهي ميکند بلکه مس هر يک آن ديگري را مطالبه و باز اخالقي به آن فايده ميرساند، و
 آنهاست که يکي از آنها ميل به اتحاد است که همبستگي مي آورد ۀ ملت ها بواسطیاعتالشرفت و عظمت و رفعت و پي

مدت معيني  وقتي خداوند بخواهد ملتي را اعمار نمايد، و تا. و ديگري هم عشق به حاکميتي است که زبون نمي گردد
 شايسته را تعبيه ميکند و آنرا با خلقت راستيني ايجاد مينمايد ا ثابت و باقي نگه دارد، در نهاد هاي آن، اين دو وصفرآن

   .آن تثبيت گرديده تا که مدت وي سر برسد، استقرار مي بخشد و زندگاني وي را به روي معياري که اين دو صفت در
 ۀي نموي بنيي بروي آنچه را که برا چيرگۀملتي که بازوي آن توانايي مقابله با غير را ندارند، تا که به واسط هر

البد روزي فرا ميرسد که . را استوار بسازد و باز به آن هستي خود. آن بچنگ آورد خويش، به آن ضرورت دارد، از
امرغلبه درميان ملت ها، هم  .بساط زمين محو ميگردد اثر آن از و. درهم ميشکند و هضم ميگردد و مضمحل ميشود

غذا را مهمل بگذارد پيشرفت متوقف ميگردد و به پژمردگي و الغري همينکه بدن . مانند تغذيه در زندگي فردي است
   .هالکت ميگردد و باز باعث مرگ و. ميگرايد

آن  ست، يورش ببرد تا از اکه در جوار وي را حفظ کند و به کسي براي يک ملت هم، امکان آن نيست که هستي خود
.  نکه در تحصيل  مايحتاج خويش اتحاد داشته باشدجز ايب.  را که براي نموي آن ضرورت است، بچنگ آورده ایماد

که خداوند در  برتري بر ساير ملت ها،  کامل وۀکردي، آنرا به سلط پس همينکه در ملتي تمايل به اتحاد را احساس 
   . غيب براي آن آماده ديده، مژده بدهۀخزان
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 اين ناموس ، آنها بررسي ميکنيمیيش و فنارا در پيدا زنيم و احوال ملت هايچه وقتي ما تاريخ هر نژادي را ورق م
يکي از هستي تنها به مقدار بهره ايست که از اتحاد  خداوندي را در جمعيت هاي بشري مالحظه مينماييم که نصيب هر

و باز وضع هيچ مردمي دگرگونه نشده و از منزلت . آيي آن در پيروزي است عظمت آن به حساب کارۀپيمانبرده و 
و آنچه که برايشان فراهم بود، قناعت کردند و بدشمن .  خود سرگرم شدندۀيامده اند جز اينکه با دست داشتپايين نه خود ب

   .بچشم ترس ديدند و در حدود سرزمين هاي خود ايستاده شدند
لت نفاق مبتال گشتند که باعث ذه تفرقه گرفتار شدند و به  را هالک نساخته، مگر پس ازينکه به ایخداوند هيچ قبيل و

  . سرمدي آنان گرديدهیفناطوالني و عذاب سخت و 
اتفاق، پيوند و نزديکي است که احساس هر فردي به مضار و منافع وي و بازآگاهي همه افراد در همه طبقات به آنچه  

و براي شان همان قدر لذت مي بخشد، مثل اينکه بهترين .  کسب کرده اند، آنرا بوجود مي آورده ایکه از مجد و سلط
لم ميگردند که از أآن مت و باز همينکه اين احساس را فاقد ميگردند، طوري از. چيز مرغوب در نظر شان گواراست

 احوال ملت وي بر آن احساس همانست که شخص را به انديشه در. بزرگترين مصيبتي که به ايشان رسيده، درد ميکشند
ي که به حيثيت و سيادت آن راجع ميگردد، و يا به آنچه جو در چيز و را براي جس  از وقت خوده ایمي انگيزد و پار

و توجه وي به انديشه درين مورد کمتر از توجه وي به بررسي . آن دفع ميکند، اختصاص ميدهد که شر و خدعه را از
  .احوال شخص خودش نيست

ست که يبلکه آگاهي. آيداين انديشه اي نيست که در دهليز هاي مخيله گردش کند و يا در کناره هاي زبان به حرکت  
حدود توان و برداشت  سر رسانيدن آن درعملي صادر ميگردد که شخص براي بآن  عزمي را به دنبال دارد و باز از

   .تفاوتي ندارد طوريکه در استحصال مواد الزمه معيشت است و درست آن. قدرت خويش ميکوشند
و باز مسايل . ن و اعتبار درجه يک را در نظر آنان داردتا آنجا که مردم مالحظه ميکنند، وضع ملت موقعيت نخستي

آن در حدود لحظات  جوي جلب منافع و يا دفع مفاسد از و و نه تنها در جست. آن مي آيد  دوم ازۀخصوصي در درج
تالش با  حاضر توقف ميکنند، بلکه دانشمندان براه هاي مختلفي مي انديشند و شمشيرهاي همت را برهنه نگاه ميدارند، تا

و اين  به موقعيت هاي نادري برسند و ذخيره هاي ثروت را استخراج ميکنند  خود به نيرو هاي ناشناخته اي دست يابند و
 درست همان. که شايسته آنست وقايه گردد همه را براي ملت فراهم مي آورند تا که حيات اين ملت در حدود عمري

ه آن حد که خاطرش ب راهم آوري لوازم معيشت خود ميکند تارا صرف ف طوري که يک آدم دور انديش، تالش خود
براي فرزندان  حتي زياده تر از سرحد کفايت خويش و و. مدت يک عمر معياري ، آرام بگيرد  وي تاجبراي رفع احتيا

  .سرخويش فراهم ميسازد خود بعد از
ها مي آيد و نخستين آنها کوتاهتر از همه  اول از عمر ملت ها کمتر از پنج قرن نيست، و بدنبال آن ديگر دوره ۀدور 

   .ازآنست  بعدۀاست که همان سن طفوليت است و آغاز کمال در دور
   .واه که همت هاي دانشمندان در ملت هاي آگاه تاچه قدر رفيع است

 ها باال بيان کرديم برسد در ميان عوام و خواص آنها همت  که ماه ایوقتيکه اين احساس در شعور افراد ملت به مرحل
جوي پيروزي و حاکميت  و ميگيرد و خصلت ها بزرگ ميگردد و عزم و اقدامي به وجود مي آيد که همه را در جست

 همديگر ميرسد، اراده ها بهم مي پيوندد وه جو، همت هاي آنان ب و در نتيجه در طريق اين جست. براه ميبرد و ميکشاند
طوريکه سيلي در صحرا راه مي افتد و  درست آن. ، کشيده ميشوندجوار شان است که در مردمي به سوي پيروزي بر

استه اند، باز نمي ايستد و جهش آنان بر ديگر ملت ها پس از پيروزي به سوي هدفي که براي آن بپا خ جنبش آنان تا
گري نياز نخستين يک فوران کامًال طبيعي است که جز در قسمت تهيه و سايل ظفر و پيروزي، بي انديشه  و تدبير دي

 حتمي ۀارکان ديانت اسالميست و هم دو فريض له اتحاد و پيروزي دو ستون قوي و دو رکن استوار ازأمساين دو . ندارد
که امر خداوند را در آنچه که درين دو فرض شده، مخالفت کند،  و کسي.  کسي است که متمسک به اين عقيده است بر

مؤمن « : گفتار صاحب شريعت آمده که در و  آخرت است عذاب در دنيا و شرمساري در مستوجب خشم خداوندي و
اعضاء   يکي ازۀنظر مؤمن بمنزل مؤمن در و. »را دارد که بعضي بعض ديگر آنرا نگاه ميداردء براي مؤمن حيثيت بنا

 مقاطعه « : صاحب شريعت چنين نهي ميکند و  آن متٱثر نمي شود؟ آنست که وقتي يکي دردي اصابت کند، آيا ديگري از
را که از جمعيت کناره ميکند،  کسي و » .برادران همديگر باشيد! نکنيد، اي بندگان خدا  حسد پشت بهم ندهيد و مکنيد و

 اين همه بعد و. تنها گردي که شکار گرگان ميگردد، مثال ميزند را همچون گوسفند  او هالکت اخطار ميدهد و به زيان و
 فريب کاري باز را از تفرقه و به چنگ زدن به حبل متين خويش امر ميکند و آنانرا  ازينست که خداوند بندگان خود

   .ه استزاردآنان منت گ نعمت برادري بر ۀو پس از آنکه دشمنان يکديگر بودند، بواسط. ميدارد
ب آيه هاي که طرف خطا  و از کساني ”مؤمنان برادراندکه براستي » ”انما المؤمنين اخوة« : کتاب الهي چنين گوياست و

که متمرد است، بر  و جز در مورد کسي.  ميکند که هنگام مخالفت به اصالح ذات البيني بپردازندءوي هستند، تقاضا
ُهَما َعَلى ۖ َفِإنۢ َبَغتۡ ِإحَۡدا ِإن َطٓاِئَفَتاِن ِمَن ٱلُۡمؤِۡمِنيَن ٱقَۡتَتُلوْا َفَأصِۡلُحوْا َبيَۡنُہَما َو«  :وجوب اصالح تاکيد و بلکه حکم کرده است

اگر دو گروه از مؤمنان باهم جنگ کنند، پس  و”  ۴٩/ الحجرات /٩. » ۚ ٱلُۡأخَۡرىٰ َفَقاِٰتُلوْا ٱلَِّتى َتبِۡغى َحتَّىٰ َتِفٓىَء ِإَلىٰٓ َأمِۡر ٱللَِّه
 يکند تان گروه که تعدي م آديگري، پس جنگ کنيد با گروه بر پس اگر تعدي کرد يکي ازين دو. اصالح کنيد ميان ايشان

باز به هم آهنگ ساختن  آن اتفاق کرده اند، و خداوند به قبول آنچه که مسلمانان بر و  .“که رجوع کند بسوي حکم اللَّه
و ”  ٣/ آل عمران/١٠۵، »ۚ  َوَلا َتُكوُنوْا َآٱلَِّذيَن َتَفرَُّقوْا َوٱخَۡتَلُفوْا ِمنۢ َبعِۡد َما َجٓاَءُهُم ٱلَۡبيَِّنـُٰت  « :کامل گفته ها امر کرده است
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 کتاب مقدس هر  “مباشيد مانند کسانيکه پراگنده شدند و اختالف کردند با يکديگر، پس از آنکه آمد به ايشان احکام واضح
منان ؤ مۀکس که غير از طريق آن هر: منان انحراف کند، به عذاب دردناکي وعده ميدهد و ميگويدؤروش مکه را که از 

ه  و ب را به جهنم مي برد و سرنوشت بدي است ه را که خود او پسنديده، بروي بگمارد و اورا دنبال ميکند، خداوند آنچ
لزوم همکاري بر نيکي و تقوي امر صريح داده وهيچ نيکويي هم، چون تقويت گفتار حق و برافراشته نگهداشتن پرچم 

  . چنين همکاري باشدۀملت نيست که شايست
و قدرت الهي به همين بس که اجتماع درست . جماعت است ، دست خدا با»يداهللا مع الجماعة«: مخبر صادق گفته است و 

به حدي که . شريعت اسالم تا به اعلي درجه از توصيه هاي ديني است ميگردد و الفت راست مي آيد و منزلت اتفاق در
شريعت هم  علم ويست، دانسته و درآنچه که  له از مسايل روشنگر، حکم خداوند وأمس اجتماع امت و اتفاق آن را در

جمله توجه صاحب  از و  .دين دانسته است خروج از آن را انکار از همه مسلمانان حتمي گفته و  آنرا براي  پيروي از
پيمان فضول آنست که . »اگر به پيمان فضول دعوت ميشدم آنرا مي پذيرفتم«: شريعت به مساله اتفاق گفته ايست که

و اينکه . حق را از ظالم بستانند دفع کنند و باهم عهد بستند که ظلم را عان آمدند وم پيش عبداهللا جدتمي زهره و هاشم و
از حق وي باقي نگذارد که » فاضل« بوده که آنان عهد کردند که نزد هيچ کس ه ایاين پيمان فضول ناميده شده، بواسط

 باز گردانند، اين پيماني در جاهليت بود و شارع اسالم وي بستاند و به مستحق آن که آنرا از ظلم است تا مدار آن بر
   .را مي پذيرفت که به آن دعوت شده بود آن تصريح کرده در صورتي

 و حتي ميان مسلمانان و کساني غير از. ميان مسلمانان کاري دريبمنع متارکه و فر اين اجمال داليل بود به لزوم اتحاد و
 مسلمانان ۀچه طريق. شريعت اسالم رضايت داده اند به حس جوار در خود پذيرفته وآنان که تعهد مسلمانان را در مورد 

 کشور و حاکميت تام چيزيست که هر آيه ۀتوسع  سخن حق ویاما تالش براي اعال و  .گنجايش آنرا دارد وسيع است و
زينهار ميدهد ازين که و . لبه ميکندرا به آن ميخواند و باز از مسلمانان جديت در آنرا آشکارا مطا از آيات قرآن کريم، ما

 خويش سستي روا دارند و از آنجمله شريعت فرمان ميدهد تا مسلمانان گاهي هم از گسترش ملت خود ۀ وجيبیدر ادا
  .دست نگيرند تا که فتنه به وجود نيايد و براي اينکه دين همه براي خدا باشد

 قرآني ديگر، آنرا تاييد ميکند و علماء آنرا در مجلداتي گرد و در سنت محمدي و سيرت نبوي هم همان چيزيست که آيات
که به پيوند آن  منان و کسانيؤمآن هيچ يک از  اين حکم دين ماست که در. آورده اند که شمارش آن به درازا ميکشد

داريم که آيا براي ما امکان آن هست و با اين وضعي که از تفرقه و تکيه به ظلم . تمسک دارند شک روا نمي دارند
 واليت ۀ بيشتر احکام موقوف به قویآنکه اجراادعاي اجراي وظايف ديني را داشته باشيم و چگونه ممکن است با 

 بي آن کامل نمي ه ایشرعي است، و باز اگر اتفاق و تمايل به پيروزي به ذات خود فريضه نباشد، آيا از آنچه که فريض
طور که پيشتر ذکر  ي باشند که شريعت اسالم روي آن استوار شده، آنباز چگونه اگر هر دو ستونهاي شود، نيست؟ و

  ؟.را در روز عرضه و بازپرس در نزد خدا اقامه کنيم رکن، باز عذري داريم که آن کرديم و آيا پس از تخريب اين دو
يعت است و  شرۀما فايده نمي رساند و سهل ترين شفاعت نسبت به ما همان اقیدرآن روزيکه هيچ شفاعتي و دوستي

   .نست آ ما نيز چهارصد مليون و يا بيشتر ازۀشمار
است که شريعت را خوش بسازيم   را مالمت ميکند، مگر براي ما سهل  هاي ما ما خود تنها ميمانيم و وجدان وقتي هم با

   .خود راضي نگه داريم و آنرا با اين وضعي که داريم، از
ه ه و از قدرت هاي ما کاسته، جز تفرقه و دوري ما از يکديگر و مقاطعرا رسيد همه اين مصائبي که سرزمين هاي ما

را به بالهاي آن آغشته کند و هدف تيرهاي  آن نهي کرده، هيچ چيز ديگري نبوده که ما را از  که خداوند و پيامبر ماای
  .آن قرار دهد

 علياي خداوند ۀميگيرد، و عبارت از همان کلمدلهاي ما بياد آن آرام   که زبان ما به آن گفتار آغاز کرد، وه ایاين کلم 
را پارچه  اگر حقوقي را که از ما مطالبه ميکند، پرداخته بوديم، آيا براي بيگانگان ممکن بود که سرزمين هاي ما. است

ن رديم که قدم هاي ما در سرزميکيا آتش دشمن را بوي مي ما برق ميزد، و ۀبايد وقتي شمشير دشمن در چهر. پارچه کنند
و . هاي شان و دستهاي ما بر پيشاني آنان مي بود، فرزندان ملت اسالمي به چيزي که شريعت شان آورده  يقين دارند

َأَحِسَب ٱلنَّاُس َأن « آن دين آمده قيام نمايد؟ که در يک دين، صاحب يقين است، فرض نشده که به آنچه که در مگر به کسي
 ـ ٢/٣ »ۖ َفَلَيعَۡلَمنَّ ٱللَُّه ٱلَِّذيَن َصَدُقوْا َوَلَيعَۡلَمنَّ ٱلَۡكـِٰذِبيَن ا َوُهمۡ َلا ُيفَۡتُنوَن ـ َوَلَقدۡ َفَتنَّا ٱلَِّذيَن ِمن َقبِۡلِهمُۡيتَۡرُآٓوْا َأن َيُقوُلٓوْا َءاَمنَّ

 و” ” ندايشان امتحان کرده نشو آيا مي پندارند مردم که گذاشته شوند بمجرد اينکه گويند ايمان آورديم و” ٢٩العنکبوت 
خواهد کرد اهللا آناني را که راست گفته اند ] متميز[که پيش از ايشان بودند، پس البته معلوم  هرآيينه امتحان کرديم آنان را

را صادق  من خوش ميشود که خداوند اوؤدرين شکي نيست که م  ”خواهد کرد دروغگويان را] متميز[و هرآيينه معلوم 
ميگردد،  کاذب جدا  آن ازۀصادق به واسط باز دقيست که آزمايش آنرا آشکار ميکند وکدام ص باز و. نه کاذب بشناسد و

که  حال آنکه ميداند برد و خواري بسر ذلت و که هزار سال در آيا يک مسلمان خوش دارد  .جزهمان صدق درعمل
حاال  وقتي سن ما نافذ بود ويک  باز مسلمان هستيم؟ که در خود و راضي از آيا ما. خوار پنداشتن حيات دليل ايمان است

به  ثروت هاي ما کسي حکومت کند که به مذهب ما نمي رود و به شهرها و خواري بنام ما زده شود و  ذلت وۀقرع
چشم ندارد که اين  آن، همتي را بيشتر از ما هيچ هيچ التزام و از و. را احترام نمي گذارد شريعت ما مشرب ما نمي آيد و

ي از ئ خود و گروه هاۀرا از ما تخليه نمايد و باز فرزندان قبيل که وطن ما ميدهد تا  ما سوق  برهمه لشکرهاي مرگ را 
   .را جانشين بسازد ملت خود
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 را پيروز ميگرداند، و در پيروزي، کسيکه خداوند آن  خداي درۀعدبه و ايمان اخالص دارند، و که در مردمي. نه، نه
را و  اگر نصرت دهيد اهللا را، نصرت ميدهد شما”  ۴٧/محمد/٧» ۡ َينُصرُۡآمۡ َوُيَثبِّتۡ َأقَۡداَمُكمِإن َتنُصُروْا ٱللََّه«  : ۀين گفت

حق درين مورد . فروش ارواح خود تاخير نمي کنند  ثابت شده، باور دارند، به بذل اموال و ”هاي شمارا ثابت کند قدم
جاست؟ کسيکه بنور خدا ميبيند، ميداند که هيچ راهي پس گريزگاه ک. ضرورت نيز باعث برآنست گوياست و خدا حاکم و

جاز است که ما مگر ُم. منان ميسر نيستؤمبراي نصرت خدا و تحکيم دين وي جز به اتفاق و همکاري مردم مخلص از 
،  مانده و باز در ميان بيگانگان به آنچه که در دست ما. را پارچه پارچه ببينيم را سرنگون و امالک خود بيرق هاي خود

آنچه که  به خدا و و بازهم ادعا کنيم که و. خود نشان ندهيم و بر يک سخن جمع نشويم قرعه صورت بگيرد و جنبشي از
گمان نمي کنم به دل يک مسلمان  کند، و وي آورده ايمان داريم؟ جاي خجالت است، اگر چنين چيزي به دل خطور پيامبر
   . شهادت بر زبان دارد، چنين چيزي برسدۀکه کلم

 ۀ اسالمي، همه اينها صفاتي است که در نفوس عامۀتمايل به وحدت و طموح به حاکميت و رغبت راستين در حفظ حوز
 را از را فريفت و باز ايشان مسلمانان مضمر است، اما بعضي از آنچه را که در شماره هاي بيست اشاره کرديم، آنان

بين پهلوهاي  غول ساخت و تا مدت ها از شنيدن آواز حقي که ازچه که دين در دلهايشان الهام کرده بود، بخود مش آن
دهشت کردند، و سرگشته . و لغزيدند، مگر گمراه نشدند. آنها سهو شدند اما مايوس نگرديدند. آنان بلند ميشد، غافل بودند

که  براي کسيدر شب هاي ظلماني،   مي ماند که در سرزمين هاي ناشناخته ویو وضع آنان بمانند پاسخ هاي. شدند
را   عامل اگر فکرخودی که علماممن عقيده دار. نمي تواندمگر شخص آنرا دريافت کرده . کمک خواسته، داده ميشود

 آنان بسازند، براي آنها ميسر است تا مسلمانان به سامعه هاي بعضي ديگر از متوجه بهم رسانيدن صداهاي بعضي از
 که خداوند در جمله سرزمين هاي ه ایخاص. خشند و دشوار هم نيسترا نزديکترين وقت توحيد ب خواسته هاي خود
آن  خداوند در. آن ديدار کند حد توان از را به احترام اختصاص داده و بهر مسلمان فرض کرده که تا جهان بيت خود

نزد آنان  رکه د صرفًا همينکه يک کلمه از کسي را حشر ميکند، و اجناس آن عشاير و بقعه، ازهمه رجال مسلمانان و
و . آن به تپش مي افتد دلهاي آرميده از   و. آن به لرزه در مي آيد ميان آنها گفته ميشود، اطراف زمين از منزلتي دارد، در

بيني که تجاوزات بيگانگان دلهايشان را آب کرده و سينه  گذشته ازين وقتي مي. عقايد آنان زمينه را فراهم آورده است
يقين ميکني که . به حلقوم ها رسيده است که ارواح تا جايي شهرهايشان تنگي ميکند، تا رهايشان از غارت اجانب ب

 و اينهم همانست که کوشش کنندگان اين مقصد را.  رسيده که ميخواهد به عمل بدل گردده ایمرحله نفوس مسلمانان ب
را  او اميد نشده، آماده ميسازد ووي نا  بياري خداوند يکي قاصد براي آنان پيروزي و کاميابي را تقويت ميکند و

              .به او باز ميگرديم ميخوانيم و
                                  باقي دارد

 


