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 مسلمانان یایدن در
 

 

 !خدا نباشد ۀکه خان نیا مثل مسجد گرید
 

 201۶چهارم جنوری  خوانید من در ذیل می یادداشتی را که در است و  2018مروز پنجشنبه چهارم جنوری ا

متأسفانه این انشقاق هنوز هم ادامه دارد  سنی نوشته بودم و پیرامون مخالفت های شیعه و سال پیش در یعنی دو

 آن اینک باز شده است.میان مسلمانان  جنگ های مذهبی در سبب به اتحاد مسلمانان صدمهٔ سخت رسانده و و

 نگارگر برمنگهم 2018جنوری  ۴ کنم. را تقدیم می

 

 !خدا نباشد ۀکه خان نیا مثل مسجددیگر مسلمانان  یایدندر 

رقه تفو او تخم جنگ  شهادتو  دیمسلمانان به شهادت رس ییدرون اختالف ۀجینتدر )رض(  آنکه حضرت عثمان از بعد

خوارج که دشمن و  هیمعاوو  )رض( یحضرت عل طرفداران یاصل ۀشان سه فرق ان  یمدر و مسلمانان کاشت  انیمدر 

 به گروه ثیحدو قرآن  متفاوت از یبرداشت هاو  استیبه حساب س زین یاصل ۀسه دست نیر کرد. ادو بود ظهو هر

 انهیمو معتدل  یعلما پرداختند؛ گریبر ضد  همد کاریحاالت به پ یدر برخو  دندیگرد منشعبدیگر کوچک تر  یها

کم تا کم از برآمدند ییدر صدد چاره جو دندید یمسلمانان نمو را به هرصورت به نفع اسالم  ها یفرقه باز نیرو که ا

 .نظر داشته باشنددر  شهیرا هم ینکات  مشترک  اعتقادو  نپندارندرا مباح  گریمسلمانان خون همد

 یوجو مسلمان  خوب کدام است. در جست و  ستیکه مسلمان ک پاُسخ بدهند یدو پُرسش  اساس نیبه ا دندیکوش نانیا

 وانت یم ۀکه آنرا شهاد یافق ای یمحور قاعدو یکی دارد. یسالم دو محور اساسکه ا افتندیپُرسش درو د نیپاُسخ به هم

 است. )ج( شدن به خدا میتسل یعنی اسالم حوردو م نیا ییتالق است. محل عتیکه شر یعمود محوردیگر و  دینام

دارد  ارتباط خدا با بندگانش قبول ۀلیخدا را به عنوان وس امبرانیپو شناسد  یم یگانگیرا به  کس که خدا هر نیبنابرا

باور  یبه معنا مانیا یافق ای یبر محور  قاعدو قرار دارد. مانیا یعمودو  یدو محور افق مسلم است اما در وسط هر

زبان  آنرا به اتیآمده است. هرکس که محتو فیآمنُت باهلل شردر آنچه  یعنی باشدمی اسالم  ییاعتقاد صولداشتن به ا

 قتیسوم که در حق ۀمرحل کی یمحور افق نیهمدر باز و مؤمن است و کرد آن کس مسلم  قیقلب تصددر و  اقرار

است. احسان شامل  یقیحق ای لهر احسان کننده مؤمن کامو است احسان قرار دارد  یقبل ۀآن دو مرحل ییهدف اصل

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/I_negargar_ayadarislam_masjed_khana_khoda_nest.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/I_negargar_ayadarislam_masjed_khana_khoda_nest.pdf


  
 

 

 3از 2

و  محسن سرو من مؤ اسالم ما با مسلم، یمحور  افقدر  نیبرا احسان به همه مخلوقات خدا به شمول انسان است بنا

 یهر مسلم مؤمن است هنگام یدارد تا اعتقاد یعمل ۀجنب شتریبو است  عتیکه شر یاما در محور عمود و میکار دار

 یعمل ۀجا جنب نیا زیاحسان نو  دیآ یاحسان م مانیپس از ا زیجا ن نیاو  دیبدان عمل نماو را قبول  یمسلمان یپنج بنا

 یسویع ایمسلمان است  هیکند که آن همسا یموضوع فکر نم نیبه او رود  یخود م ماریب یۀآنکه به پرسش همسا دارد.

 نیرا به جا کرده است. به هم یگیشرط همساو احسان  قتیحقدر بد  ایچه گونه مسلمان است خوب  ایو  یهودی ایو 

 کیکه  یهودیاست که مرد   لیدل نیباز به همو رود  یم ماریب ییهودیبه پُرسش  )ص( میاست که رسول کر لیدل

و ا نیهروقت که مسلمان خود بو  یبسطام دیزیبا گرشید یۀهمسا  و خودپرست است و  نیخود ب یاش مسلمان هیهمسا

 :" اگردیگو یپاُسخ مدر الخره باو او " ؟یشو ینم ن"تو بدبخت چرا مسلما :دیگومی  شیبا طعنه برا ندیب یرا م

 نیهم یاما اگر مسلمانو نه از دست  من و  دیآمی نه از دست  تو بر  یکند آن گونه مسلمان یم دیزیآنست که با یمسلمان

 ".خوَرد یبه درد  من نم یگونه مسلمان نیا ییگومی است که تو 

اسالم اعتقاد دارند  یمحور عمودو  یمردم به محور قاعدو یاست که وقت نیا میریگ یبحث م نیکه از ا یا جهینت

با آن عاقالنه  دیاست است که با عتیشرو دو محور شهادة  نیشان در درون هم هرگونه اختالفو مؤمن استند و مسلم 

. ما نجامدیمسلمانان ن انیجدال در مو جنگ و  وردبرخو اختالف به انشقاق  نیبرخورد َشَود تا ا یبا حوصله مندو 

گروه ها  نیهمه او عبادات خود مساجد دارند  یبراو کنند  یهردو شهادة را ادا م عهیشو  یکه مسلمانان سن   مینیب یم

 دیبا ماو دیعمرو وز ای عهیشو  یسن   ۀاست نه خان)ج(  خدا ۀمساجد خان نیدانند بنابرا یخدا م ۀمساجد  خودرا خان

 جدمس کی میکه حضرت رسول کر میشناسمی مورد را  کیاسالم ما تنها  خیتاردر . میخدا را داشته باش ۀخان ت  یرعا

 :دیگو یتوبه م ۀسور 107 یۀآ کرد. رانینهم کالم هللا( و ۀتوبه )سور ۀسور 107 یۀرا به حکم آ نیمنافق

ه آن مسجد ب یچشم داشتن به بازآمدن کسو مؤمنان  انیانداختن م یجدائو کفر و  زیساختند به ست یکه مسجد شانیاو " 

 ".رسول  او به جنگ بودو  یکه با خدا

 :کند یمورد نقل م نیادر  یالبلدان بالذُر فتوح

که بنوسالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن  یمسجددر (" نهیمد یهجرت ازمکه به سو هنگام )ص(امبری)حضرت پ

زن   کی) که لُبه میبه سجده بپرداز یموضعدر  دیبا ایخزرج بنا نهاده بود نماز جمعه برگزار کرد.اهل شقاق گفتند:" آ

نزد  ما  ساخت تا ابوعامر مینهادن خواهم نماز یرا برا یما خود مسجد ،بلیبست؟ن یآن مدر درازگوش  خود  عرب(

 دهیبرگز ینصار شیسپس به شام رفته کو نخست نزد  اهل مکه و بود  ختهیرسول  او گرو خداوند  عامر ازو ." ابدیآ

 محمد توکل( یفارس ۀبود.")فتوح البلدان ترجم

بر  نایزردشتو  انیسویعو  انیهودیمسلمانان را از تعرض به محل عبادت  شهیهم نیراشد یخلفاو  )ص( امبراکرمیپ

 یبه خاطر غرض ها نکیاسالم دور شده اند که ا ۀاز عنعنات  خجست یبدبختانه مسلمانان تا به حد یخذر داشته اند ول

 .نندک یها مثله م وهیش نیتر حیخودرا به قب گر  یهمدو گذارند  یخداست بم م ۀکه خان گریمساجد همددر  یاسیس نیمع

 حانی. ابورامان نمانده استدر از انشقاق  مسلمانان  زین فهیشر ۀکه کعب میبدان دیبا میریعبرت بگ میبخواه خیاز تار اگر

 :کند که یم تیخود حکا یۀدر آثارالباق یرونیالب
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 وحرکت کرده در سال سه صد  فارس( ۀمنسوب به گناو ی)جناب یبن بهرام بن جناب دیسع یبن اب مانیطاهر سلو اب" 

 راهن  یپو  ختیچاه زمزم ردر آنان را  ۀالشو ه ُکشتار نمود مکدر  عیمردم را باقتل فجو  دیبه مکه رس یهشت هجر

مسجد  در پس از آن و حجراالسود را کند و  هناودان کعبو بُرد غمایآنجا جمع شده بود به در راکه  ییزرهاو کعبه 

 (320 ص اکبردانا سرشت ۀترجم یرونیالب حانیابور هیآثارالباق) به شهر  خود برگشت."و کرد  زانیسنگ را آو نیکوفه ا

 نیا ییاسیس یاست. من به جنبه ها دهیحاد گرد مانهیجهان  اسالم به همان پدر  یسن  و  عهیبدبختانه اختالف ش امروز

گونه برخوردها  نیکه عواقب ا دانممی کنم اما  یدعوا قضاوت نم ن  یطرف انیبه ز ایبه سود و ندارم  موضوع کار

است که انسان دشمن   نیا یدشمن تیخاص کیو  تاس یدشمنو بغض  ۀدردناک است. جنگ زاد اریمسلمانان بس یبرا

 .کند یم اهیرنگ ها س نیتر اهیخودرا با س

بود  دهید یکه گمنام مانده است وقت یشاعر کردند؛ یم رانیو باکانه مساجد را یاو ب ان  یکه سپاه زیروزگار چنگ در

 :به آسمان نموده سروده بود یرو دیکنند شا یم رانیو ییپروا یخدا را با ب یخانه ها

 

 یگبر کن به دهان  مؤمن و یروز  یر ازابر کنـآنکه سماوات پُ  یاَ 

 یکن صبر یخانه خراب تا به ک یآ  و خــرابـت یکردند تمام خانه ها
 

 یب نیکه عابدان عبادتگاه معبود را بد ینیب یم یوقت یکرده است ول یشرع ترک ادب یشعر اگرچه تا حد نیا 

خانه  یا :افگند که یچون برق صاعقه مو ُغَرد  یخاطر چون رعد مدر شعر  نیا ریناگز کنند؛ یم رانیو ییپروا

  ؟یصبر کن یخراب تا به ک

 برمنگهم نگارگر 2016 یجنور 4دوشنبه  االبصار. یاول ایفاعتبروا 

 

 
 

 

 

          
 


