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آنها را رخصت ندهند تا پوزش خواهند.
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَیْنا إِلَیْكَ هذَا
الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِینَ ()6
اى پیامبر! ما «أحسن القصص» «( »2یعنى نیكوترین بیان)
را بر تو بیان میكنیم بسبب اینكه این قرآن را بتو وحى
كردیم و البته از پیش از نزول قرآن بیگمان از بىخبران
بودی
ما بواسطه وحى فرستادنمان این قرآن را بتو ،بهترین داستانها
را بر تو حكایت مىكنیم ،و اگر چه پیش از آن از بىخبران
بود

*كان فی فمی ضرس مسوس ،و كان یحتال علی تعذیبی
فیسكن متربصاً ساعات النهار و یستیقظ مضطربا فی هدوء
اللیل عندما یكون اطباء االسنان نائمین و الصیدلیۀ مقفلۀ.
در دهان من دندان كرم خورده ای بود كه حیله گرانه مرا
عذاب می داد .در روز به كمین می نشست و در آرامش
شب زمانیكه دندان پزشكان درخواب و داروخانه ها بسته
بودند ،سراسیمه از خواب بر می خواست
* و فی یوم و قد نفدی صبری ،ذهبت الی احد االطباء و
قلت له :اال فانزعه ضرساً خبیثا یحرمنی لذۀ الرقاد و یحوّل
سكینۀ لیالی الی االنین و الضجیج.
یك روز كه صبرم تمام شده بود نزد دندان پزشكی رفتم و به
او گفتم :این دندان لعنتی را كه لذت خواب را از من ربوده

كرده و آرامش شب های مرا به ضجه و ناله تبدیل كرده
بكش.
*فهزّ الطبیب راسه قائالً :من الغباوۀ ان نستأصل الضرس اذا
كان بامكاننا تطبیبه.
ثم اخذ یحفر جوانب الضرس و ینظف زوایاه و یتفنن بتطهیره
من العلۀ.
پزشك سرش را تكان داد و گفت :وقتی می توانیم آن را
درمان كنیم كشیدن آن كاردرستی نیست.سپس مته دندان
پزشكی را برداشت و پوسیدگی دندان را برطرف كرد

*و لما وثق بانه صار خالیاً من السوس ،حشا ثقوبه بالذهب
الخالص .ثم قال مفاخراً :لقد اصبح ضرسك العلیل اشد و
اصلب من اضراسك الصحیحۀ .فصدّقت كالمه و مألت حفنته
بالدنانیر و ذهبت فرحاً.
 .وقتییی كییه اطمینییان پیییدا كییرد كییه پوسیییدگی هییای
دنیییدان از بیییین رفتیییه حفیییره هیییای آن را بیییا طیییالی
خییالص پییر كییرد .بعیید بییا افتخییار گفییت :حییاال دنییدان
پوسیییده تییو از دنییدان هییای سییالم و محكمییت تییو
بهتییر شییده اسییت .سییخن او را تصییدیق كییرده و مشییت
او را از سكه های طال پر كرده ام.
سخنرانی روز قدس
العیییالم الییییوم یحصیییی عیییدد المصیییابین بالكورونیییا
واحییداً واحییداً فییی أرجییاء العییالم ،ولكیین لییم یسییأل

أحییید وال یسیییأل مییین هیییو الفاعیییل والمسیی ول عییین
مئیییات ا الف مییین الشیییهداء وافسیییرى والمفقیییودین
فییی البلییدان التییی أشییعلت فیهییا أمریكییا وأوروبییا نیییران
الحروب فیها؟
امییروز دنیییا یییك بییه یییك تعییداد قربانیییان كرونییا را در
سراسییر جهییان میشییمارد ،امّییا هییید كییس نپرسیییده و
نمیپرسیید قاتییل و مسییئول صییدها هییزار شییهید و اسیییر
و مفقیییود در كشیییورهایی كیییه آمریكیییا و اروپیییا در آن
آتش جنگ را روشن كردهاند كیست؟

میین المسیی ول عیین كییل هییذه الییدماء التییی أریقییت
بییدون حییق فییی أفغانسییتان والیییمن ولیبیییا والعییرا
وسییوریا والبلییدان افخییرى؟ لمییاذا لییم یحییصِ أحیید

المالیییین میین افطفییال والنسییاء والرجییال المظلییومین
فییی العییالم ایسییالمی؟ لمییاذا لییم یهییتم احیید بمییا یحییل
بالمسیییلمین مییین مجیییازر؟ لمیییاذا یجیییب أن یبقیییى
المالیییین میین الفلسییطینیین سییبعین سیینۀ فییی المنییافی
بعیییدین عیین أرضییهم ودیییارهم؟ لمییاذا تُوّجییه للقییدس
الشییییریف ،قبلییییۀ المسییییلمین افولییییى كییییل هییییذه
االهانات؟

مسییییئول اییییین همییییه خییییون بنییییاحق ریختییییه در
افغانسیییتان ،یمییین ،لیبیییی ،عیییرا  ،سیییوریه و دیگیییر
كشیییورها كیسیییت؟ مسیییئول ایییین همیییه جناییییت و
غصییب و تخریییب و دلییم در فلسییطین كیسییت؟ چییرا
هیییید كیییس ایییین میلییییونهیییا كیییود و زن و میییردِ

مظلیییوم در جهیییان اسیییالم را شیییمارش نكیییرد؟ چیییرا
كسییییی قتییییلعییییام شییییدن مسییییلمانان را تسییییلیت
نمیگویییید؟ چیییرا میلییییونهیییا فلسیییطینی بایییید هفتیییاد
سیییال از خانیییه و كاشیییانهِی خیییود دور بیییوده و در
تبعییید بییه سییر برنیید؟ و چییرا قییدس شییریف -قبلییهی
اوّل مسلمانان -باید مورد اهانت قرار گیرد؟
منظمییۀ مییا یسییمى بییافمم المتحییدۀ ال تقییوم بواجبهییا،
وم سسیییات میییا یسیییمى بحقیییو اینسیییان میتیییۀ.
وشیییعار «الیییدفان عییین حقیییو افطفیییال والنسیییاء» ال
یشییمل المظلییومین میین النسییاء وافطفییال فییی الیییمن
وفلسطین.
هیییذا هیییو وضیی القیییوى الظالمیییۀ الغربییییۀ والمحافیییل

المرتبطییۀ بهییا .ووضیی ذیییولهم میین حكومییات المنطقییۀ
فییی الفضیییحۀ أفظیی میین ذلییك ،ویعجییز التعبیییر عیین
وصفها.
إذن المجتمییی المسیییلم الغییییور المتیییدین یجیییب أن
یعتمیید علییى نفسییه وعلییى قوتییه الذاتیییۀ ،وأن یشییمّر
عیین سییاعده القییوی ویتكییل علییى اذ الجتیییاز هییذه
العقبات.
سییازمان بییه اصییطالب ملییل بییه ودیفییهی خییود عمییل
نمیكنییید و نهادهیییای بیییه اصیییطالب حقیییو بشیییری
مُیییردهانییید .شیییعار «دفیییان از حقیییو كیییود و زن»
شیییامل كودكیییان و زنیییان مظلیییوم یمییین و فلسیییطین
نمیشییود .اییین چنییین اسییت وضیی قییدرتهای دییالم

غربیییی و مجیییام وابسیییتهی جهیییانیض وضی ی برخیییی
دولتهییییای دنبالییییهرو آنییییان در منطقییییه هییییم در
بیییآبرویییی و رسییوایی بییدتر از آن اسییت كییه بییه بیییان
آییید .پییس جامعییهی مُسییلمِ غیییور و دینییدار باییید بییه
خیییود و نییییروی درونییییاش تكییییه كنیییدض دسیییت
قدرتمنیید خییود را از آسییتین بیییرون آوَرَد و بییا توكّییل
و اعتماد به خداوند از موان عبور كند.

