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  (science)علوموضوو

صّلي اهللا  حممد مصطفي ،حمبوب خدا
مي ارشاد  تعايل عليه وآله وسّلم

آساني آه خاص خباطر خداي : داينفرم
يكديگر حمبت دارند،  عزوجل با

وقتيكه باهم مالقات و مصافحه 
صّلي اهللا تعايل عليه ميكنند و بر نيب 

د خبوانند قبل از جدا ودر وآله وسّلم
شته وآئينده آا گذن شدن شان گناها
 .1)(خبشيده مي شوند

 قبول اسالم به سبب حكمت وضوء 

ر آشور د: شخصي بيان مي آند
بلثريك دانشجوئي را به اسالم دعوت 

 در وضو چه :دادم، ايشان پرسيدند
حكمت هاي علمي وجود دارد؟ من 

 هلذا او را نزد عاملي ،الجواب ماندم
بردم او هم معلومات آايف نداشت تا 

ينكه يك شخص دانشمند فوائد وضو ا
را تاحد آايف برايش روشن ساخت مگر 

                                                 
، ٢٩٥١، حديث ٩٥،ص ٣يعلي، ج مسند ابي )1(  

 . دارالكتب العلميه بريوتمطبوعة
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 ،او هم از حكمت مسح گردن قاصر شد
، بعد از مدتي رفت آن دانشجو

 استاد ما در :دوباره آمد وگفت
 اگر در :اثناي تدريس چنني فرمود

اطراف آن روزانه چند  پشت گردن و
 قطره آب زده شود از امراضي آه در

وجود فقرات خناع بو تون خرابي س اثر
 اين ،آيد جلو گريي خواهد شدمي 

بيان را شنيدم در وضو حكمت مسح 
 ،گردن مورد تائيد من قرار گرفت

هلذا من ميخواهم مسلمان شوم 
 .ومسلمان گرديد

 سيمنار در آملان غربي 

ربي مرض افسردگي غدر آشور هاي 
رو به پيشرفت   )Depression(يعين 

يف مي شود، ضعاست، عصب و روان 
تعداد تيمارستاا رو به افزايش 

صني مغز و اعصاب است، در مطبِّ متخّص
 غرب  صف بسته اند، در املانانمريض

گرديد آه موضوعش اين داير سيمناري 
عالج افسردگي باستثناي دارو " :بود

از چه راه هاي ديگري ممكن خواهد 
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 دآرتي در مقاله اش اين آشف "بود؟
ده اند آه من چند حريت انگيز را منو

مريض افسردگي را روز پنج بار 
 ،باشسنت دهن مورد آزمايش قرار دادم
 ،بعد از مدتي بيماري ايشان آمرت شد

صورت روزانه پنج بار دست وبعد 
 هاي يضه ديگر چنني مرووپاهاي يك گر

 پس مرض شان ختفيف يافت، ،شستم را
مهني دآرت در پايان مقاله اش اعرتاف 

مانان مرض افسردگي  در مسل:ميكند
چرا آه آا مي شود آمرت ديدن 

 پا صورت و روزانه چند بار دست و
 )يعين وضو مي آنند(را مي شويند 

  فشار خون وضو و

آامل يك متخصص قلب با اطمينان 
 مريضي را آه فشار خونش :ميفرمايد

باال است اول وضو بدهيد وبعد فشار 
را آزمايش آنيد الزمًا فشارش و خون ا

ص مغز ، گفتار يك متخّصمي شودئني پا
 آه هبرتين عالج تو اعصاب مسلمان هس

غربي صني  متخّص، استوضوامراض روان 
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رواني روزانه چند بيماران بدن  بر
 .بار مانند وضو آب ميزنند

 وضو و فلج 

با ترتيب شسنت اعضاء هم در وضو 
 اول از شسنت ،خايل از حكمت نيست

و  شود ميلع طدستها نظام عصيب جسم م
 فبعد آهسته آهسته اثرات آن بطر

رگهاي صورت و اعصاب مريسد در وضو 
اول شسنت دست بعد شسنت دهن بعد آب 
در بيين آردن و بعد شسنت صورت و 

ترتيب اجرا گردد ديگر اعضاء آه به 
اي جلوگريي از فلج مفيد است، اگر رب

 ،از شسنت صورت و مسح آردن شروع شود
 ي هاي زيادپس بدن مبتال به بيماري

 . خواهد شد

 قدر دان مسواك 

 در وضو !برادران عزيز اسالمي
سنت هاي متعدديست وهر سنت خمزن 

استفاده حتمًا   مسواك را،حكمت است
منائيد، بچه ها هم ميدانند آه در 
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 و برآات ،وضو مسواك آردن سنت است
 شخص ،اين سنت بيش از گفنت است

 در سوئيس يك نو :تاجري مي گويد
 را و من ا،ني را مالقات آردممسلما

 او باخوشي ،يك مسواك هديه دادم
آنرا برداشته بوسيده و بر چشم 

اشت و فورًا اشك از چشمانش ذهايش گ
 از جيب اش پارچة را در ،جاري شد

آورد آه در آن يك تكة مسواك 
 مناسالم آورد وقت : گفت،پيچيده بود

 اين را مبن هديه داده انمسلمان
اين از سيار احتياط ا ببودند، من ب

 م اآلن درحال متا،استفاده ميكردم
بودم آه هلذا من در تشويش د، شدن بو

خداوند عزوجل آرم فرمودند و مشا 
بعدًا . اين مسواك را عنايت فرموديد

 يك مدتي دچار درد دندان و :گفت
برية دندان بودم آه دآرت دندان 

 هلذا وقتيكه ،نتوانست آنرا عالج آند
اين مسواك را شروع استفاده از 

 اندك زماني بعد از اين درد ،آردم
 رفتم، دآرت  و نزد دآرت،جنات يافتم

 از داروهاي :ر گرديده پرسيدمتحّي
ه دمن بيماري ات به اين زودي عالج ش
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 بدان آه دليل ديگري ،مني توانست
، وقتيكه خوب فكر وجود خواهد داشت

متوجه شدم آه من مسلمان شده آردم 
ه از برآات استفادة ام و اين مه

مسواك خواهد بود موقعي آه مسواك 
هم به حريت  را به دآرت نشان دادم او

 . افتاد

 براي تقويت حافظه 

 در مسواك !برادران عزيز اسالمي
فوائد بسيار ديين و دنيوي هست، در 
آن اجزاي متعدد آيميائيست آه 
دندان ها را از هر نوع مريضي جنات 

املرتضي شري حضرت موال علي ، ميدهد
 خدا 

 حضرت عطا ،آرم اهللا تعايل وجهه الكرمي
 و حضرت عبداهللا ابن رضي اهللا تعايل عنه

مي ما رضي اهللا تعايل عنهعباس 
مي از مسواك حافظه تقويت : فرمايند

 رگهاي ، درد سر از بني مي رود،شود
مي  بلغم صاف ،سر تسكني مي شوند

 معده درست وغذا ،بينائي زياد، شود
د بچه عقل زياد، توّل،  شودميهضم 
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، پريي دير مي آيد و مي شودها زياد 
 .1)(آمر متني ميگردد

  در مورد مسواك مبارآهسه احاديث 

صّلي اهللا  مدينه تاجداِر وقتيكه )١(
وارد منزل  تعايل عليه وآله وسّلم

مبارآش مي شد از مهه اول مسواك 
 .2)(مي فرمودند

ار وقتيكه حضور اقدس از خواب بيد )٢(
 .3)(مي شدند مسواك ميكردند

د آه ي مشا مسواك را الزم بدان)٣(
 راضي آنندة رّب متيز آنندة دهن و

 .4)(تعايل است

 ي دهناعالج آبله ه

                                                 
  .٦٨، ص ملخصا حاشية الطحطاوي )1(
، ص )253- 44(صحيح مسلم، آتاب الطهارة، باب السواك، مشارة حديث  )2(

 .، مطبوعة دار ابن حزم بريوت١٥٢
 مطبوعة، ٣٦ص ،١ج، )٥٧(حديث مشارة بوداؤد، أ )3(

 .دار إحياء التراث العريب
، )٥٨٦٩(حديث مشارة محد، أمام اإلمسند  )4(
 .دارالفكر بريوتمطبوعة  ،438،ص٢ج
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 بعضي اوقات از :اطباء مي گويند
تيزابيت معده در دهن  اثر گرمي و

ها بوجود مي آيد آه از اين آبله 
دهن  بيماري ميكروب هاي خاصي در

براي از بني بردن  ،وندپيدا مي ش
اين ميكروهبا در دهن از مسواك تازه 
استفاده آرده لعاب آنرا آمي دير 
در دهن نگهداشته چرخانده شود آه 
از اين طريق مريض هاي زيادي شفا 

 .يافته اند

برس (ضرر هاي مسواك دندان 
 ) دندان

 فيصد ٨٠صنيمطابق حتقيقات متخّص
 امراض معده از خرابي دنداا بوجود

ه به  عمومًا از عدم توج،مي آيد
صفائي دنداا در لثه ها انواع 
ميكروهبا پرورش يافته بعد داخل 

ه شده باعث انواع امراض مي معد
، خباطر بايد داشت آه مسواك گردند

دندان هرگز جاي گزين مسواك سنيت 
صني اعرتاف آرده  بلكه متخّص،خنواهد شد

  : آهاند
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دندان  وقتيكه يكبار از مسواك )١(

استفاده گردد ميكروهباي آه در آن 
ته نشني گرديده با آب هم از بني 

جنا رشد مي  مهانرفته بلكه در 
 . آنند

 به سبب مسواك دندان زيبائي )٢(
  .طبيعي روي دندان از بني مريود

 از استفادة مسواك دندان لثه )٣(
ها آهسته جاي خايل آرده آه از آن 

ود بني دنداا ولثه ها خال بوج
آمده و در آن ذرات غذا داخل و 
پوسيده مي شوند و ميكروب ها در 
آن جاي گرفته باعث بوجود آمدن 
بيماريهاي ديگر و نيز انواع 
امراض چشم هم گرديده آه از آن 

 حيت بعض اوقات ،مي شودبينائي آم 
 .ميگرددباعث آوري انسان 

 ي توايند ؟ آرده ممسواكآيا 

رده ممكن است در ذهن تان تصور آ
باشيد آه ساهلا من از مسواك 
استفاده آرده ام مگر دندان و شكم 

 برادران ،اندمن هر دو خراب شده 
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اين تقصري مسواك نه ! حمبوب اسالمي من

 من بدين ،بلكه تقصري خود مشاست
نتيجه رسيده ام آه امروز ممكن است 

در صد بطور درست از مسواك يك 
 اآثريت ما اندآي ،استفاده منايد

ك را مورد استفاده قرار داده مسوا
زود تر عمل وضو را اجنام داده يعين 
مي توان گفت آه ما مسواك تا نه 

 .بلكه رسم مسواك را اجنام ميدهيم

چهارده گل مدني سنت هاي مسواك 
 آردن

ضخامت مسواك برابر با انگشت  )١(
  .آوچك دست باشد

 تر ز مسواك از يك وجب درا)٢(
 .نشيندوگرنه شيطان برآن نباشد 

 ريشه هايش نرم باشد آه ريشه )٣(
لثه ها خال وا ر بني دندابهاي ِز

)Gap( اجياد مي آند. 
است  تازه باشد هبرت اگر مسواك )٤(

ن آب خيسانده اوگرنه مدتي در ليو
 .نرم گردد تا
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 بريده شود هايش روزانه  ريشه)٥(

ني قابل ازم زيرا آه ريشه تا؛
ود استفاده است آه تلخي در آن وج

  .داشته باشد
اا از مسواك دند در عرض )٦(

  .استفاده گردد
 سه بار از مسواك قّلا حد )٧(

 .استفاده شود
  . هر بار شسته شود)٨(
 مسواك بادست راست طوري گرفته )٩(

آن  شود آه انگشت آوچك در زير
انگشت  وسه انگشت وسط قسمت باال و

مسواك قرار  اهبام در قسمت سِر
  .گريد

 ،ل دندان هاي باالي مست راستّوا )١٠(
 باالي مست چپ، بعد يبعد دنداا

بعد  ،دندااي پائني مست راست
دندااي پائني مست چپ مسواك آرده 

  .شود
 بر پشت افتاده مسواك آردن )١١(

 .مي شودباعث بزرگ شدن سپرز 
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 مسواك را بامشت گرفته )١٢(

استفاده آردن باعث مرض بواسري 
 .ميگردد

واك سنت قبلية وضو است،  مس)١٣(
البته وقيت سنت مؤآده هست آه در 

  1)(دهن بدبوئي پيدا شود
مسواك  يا مستعمل ريشه ه)١٤(

 كه قابلاستفاده شده وقتي
 پس انداخته ،نباشد استفاده

نشود زيرا آه اين آلة اداي سنت 
 در گوشه اي بااحتياط ،است
اشته شود يا دفن گردد و يا ذگ

 .ددر دريا انداخته شو

 حكمت هاي شسنت دست 

قبل از مهه دست ها شسته  وضودر 
 ،مت هايش مالحظه شودك به ح،مي شوند

 ط دستها جاچونكه اشياي خمتلف توّس
هلذا دستها بااجزاي ؛جبا مي شوند 

وميكروهبا آلوده خواهند  خمتلف شيمي
 اگر در مهة روز شسته نشوند پس ،شد

                                                 
 رضافاؤنديشن٢٢٣ص١ماخوذ از فتاوي رضويه ج 1
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دستها به امراض جلدي ذيل مبتال 

 دخواهند ش
  . دانه هاي گرمي دست ها)١(
  . خارش جلدي)٢(
  . ايگزميا)٣(
  . بيماري هاي ميكروبي)٤(
ر شكل جلد وغريه وقتيكه  تغّي)٥(

دستها را مي شوئيم از سر 
انگشتان شعاع هاي برآمده چنان 
حلقه اي بوجود مي آورند آه از 
آن نظام برقي بدن متحرك گرديده 
ي تا حد آايف در دستهاي ما زيبائ

 .پيدا خواهد شد

 

 حكمت هاي شسنت دهن 

ته شوند تا از شسدستها اول 
ميكروهبا پاك گردند و گرنه بذريعة 
مضمضمه در دهن و بعد در شكم رفته 

ط  توّس،باعث امراض گوناگون ميگردند
هلك ا نيز تعداد آثري ميكروهباي موه

و با اجزاي غذا در دهان و دندااي 
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 شوندط لعاب جاي گزين ميما توّس

 چنانچه در وضو بوسيلة مسواك و
 ،دريميگمضمضه هبرتين صفائي دهن صورت 

اگر دهان شسته نشود پس خطر اين 
 امراض بوجود مي آيد

ائي آه در عالمات ابتد:  ايدز)١(
اش زرد آب دهان هم شامل است، 

در دهن و ترآيدني در اطراف دهان، 
اطراف آن جلبك و آبله وغريه پيدا 

ود پس با بزه ن اگر رو،مي شود
است و مضمضه غرغره آردن هم سنت 

زه لوادامه دادن غرغره از بزرگ شدن 
ها و از بسياري امراض ديگر گلو حيت 

 .آه از سرطان گلوهم جلوگريي مي آند

 حكمت هاي آب انداخنت در بيين
 )استنشاق(

 را هواي الزم است آه شش ها
د، گرد و غبار پاك  دو،ميكروهبا

 در صد رطوبت 80ادهشتباشد و در آن 
 درجة فار ايت باشد ٩٠آه بيش از 

 براي فراهم آردن اين هوا ،الزم است
ما خداي عزوجل نعمت بيين را براي 
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براي مرطوب ، عنايت فرموده است

هوا بيين روزانه رطوبت توليد ساخنت 
 موهاي سوراخ بيين هوا را ،ميكند

صاف آرده و آار هاي ديگري هم اجنام 
روي   يك جاميدهد در بيين

ميكروسكوبي وجود دارد آه آن موادي 
موجود است آه ميكروب هاي را آه 

 هوا داخل ميشوند از بني مي طتوّس
ونيز يك نظام دفاعي ديگري هم برد، 

وجود دارد آه بوسيلة آن بيين چشمها 
 ،را از عفونت حمفوظ نگه ميدارد

احلمدهللا در بيين وضو آننده آبيكه 
اين عضو اهم از آن مي شود رخيته 

بدن متيز مي گردد ومسلمان بربآت وضو 
 ميگردد مشار بيين حمفوظ ياز امراض ب

براي  ،براي نزله و زآام دائمي
م بيين شسنت بيين بسيار مريضان زخ
 .مفيد است

 حكمت هاي شسنت صورت 

در فضاي زندگي امروزي آلودگي 
 ، استش وغريه رو به افرايدهاي دو

ه بصورت چرك مواد خمتلف آيميائي وغري
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وغريه چسپيده آه داخل چشم برصورت 

اگر صورت شسته نشود پس صورت و چشم 
گونا گون دچار خواهند ها به امراض 

يك دآرت اروپائي مقاله اي را  ،شد
  آب، صحت ،نوشته آه نامش چشم

)Eye .Water .Health( او درين ،بود 
آيد آرده است آه چشم هاي أمقاله ت

ن بار بشوئيد تانرا در هر روز چندي
وگرنه دچار امراض خطرناآي خواهيد 

 از شسنت روي در صورت دانه مني ،شد
 ،شود و يا خيلي آم خواهد بود

صني براين نظر متفق شده اند آه متخّص
آرمي وغريه برصورت داغ هاي مي 

 براي خوبي صورت اارند، اّمذگ
روزانه چند بار شسنت صورت هبرت والزمي 

اي احتادية  يكي از اعض"بيچر"است 
آرايشگران امريكائي چه انكشاف 

 مسلمانان را : ميگويد،خوبي منوده
هيچ نوع داروي گاهي احتياج خنواهد 
بود آه روزانه چند بار در وضو 
صورت را شسته از انواع مريضي جنات 

صني ديگر نيز فرموده  متخّص،مي يابند
ت در  آه براي جنات از حساسّي:اند

 شست آه آنرا بايد بار بارصورت 
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و ممكن خواهد بود، ضاين عمل در و

احلمدهللا عزوجل در وضو بوسيلة شسنت 
  مي شود، جريان خون درژصورت ماسا

، چرك و آلودگي صورت اجنام خواهد شد
از بني مريود و زيبائي صورت دو 

 .مي شودبرابر 

 حفاظت از آوري 

بنده از ! برادران عزيز اسالمي
امي چشمي مشا را متوجه مي منيك مرض 

 آم و  هاآه در آن رطوبت اصليه چشم
يا از بني مي رود و مريض آهسته 

مطابق باصول . آهسته آور خواهد شد
طيب ديده ها را گاه گاهي خيس آردن 
باعث جنات از اين مرد خوفناك خواهد 

مي بود، احلمدهللا در وضو صورت شسته 
 هم خيس او بدين ترتيب ديده ه شود

ت ريش مي شوند، آسي آه از سعاد
: دهد آها داشنت هبره مندست گوش فر

 :ددآرت پروفيسر جارج ايل ميگوي
باشسنت صورت ميكروهبا داخل موهاي 

از رساندن آب تا  ريش مي ريزند و
حمكم مي اته موها ريشه هاي آ 
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سنت خالل آردن  از برآت اداي ،شوند

 هم از بني مريوند، از اثر حشرات مضر
 انواع خيس شدن ريش گلو و گردن از

 .مي شودامراض حمفوظ 

 حكمت هاي شسنت آرنج ها 

آرنج ها داراي سه رگ بزرگ مي 
آه ارتباط شان بادل، جگر و  باشند

عمومًا اعصاب است، اين حصة از جسم 
ب و هوا به آن آپوشيده بوده اگر 

مراض متعدد عصيب بوجود نرسد پس ا
، در وضو از شسنت دستها خواهد آمد
عصاب تقويت  دل، جگر وا،تا آرنج

ميشوند و بدين ترتيب از امراض 
عالوه براين از شسنت ، حمفوظ ميگردند

دست تا آرنج ها ارتباط مستقيم 
ور ذخريه شده در سينة آن نانسان با 
 آه از آن يك ميگرددبرقرار 

 از ،نورانيت آامل بوجود مي آيد
اين عمل متام عضالت دستها تقويت 

 .ميگردند

 حكمت هاي مسح گردن 
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 "حبل الوريد" بني سر و گردندر 

ون تس  بوده ارتباط آن بايعين شه رگ
فقرات وحرام مغز وبامفاصل بيشرت 
بدن مي باشد وقتيكه وضو آننده 

ك برقي گردن را مسح ميكند يك حتر
توسط دستها به شه رگ رسيده ذخريه 

 و بوسيلة ستون فقرات متام ميگردد
نظام عصيب جسم شروع به آار منوده آه 

ن به نظام عصيب توانائي بوجود از آ
 .مي آيد

  ديوانگان كزشپ

من در : يك بزرگي ميفرمايد
فرانسه در يك جاي مصروف وضو آردن 

غور ه شخصي ايستاده بود وببودم 
سوي من نگاه ميكرد وقتيكه از وضو 

 مشا چه آسي :فارغ شدم از من پرسيد
من  :؟ من جواب دادمواهل آجا هستيد

 در : پرسيد،اميك مسلمان پاآستاني 
؟ پاآستان چقدر تيمارستان مي باشد

 بغريب من متعجبا اين سوال عجيب و
 دو ايل چهار :مگر بازهم گفتم شدم

 اآنون مشا چه : پرسيد،خواهد بود



                                                                          وضو و علوم
20   

  
وضو عملي اجنام داديد؟ من گفتم 

 آار نآيا روزانه اي: آردم پرسيد
 بلي :د؟ من گفتميرا اجنام ميده

م، متحريگشت بلكه پنج بار اجنام ميده
 Mental(مارستان ي من در ت:وگفت

Hospital (ص هستم وظيفه ام حتقيق متخّص
 نتيجة حتقيقم ،استاسباب ديوانگي 

به متام ) دماغ(اينست آه از عصب 
بدن دستور مريسد و اعضاء شروع بكار 

اب ما مهيشه در مايعي اعص ،مي آنند
به هر طرف   هلذا ماشنا مي آند،

عصاب هيچ خللي حرآت ميكنيم وبه ا
 مي بود مي خيت چيزي س، اگر آنمنريسد
تعدادي رگهاي باريكي از پشت  ،شكست

 ،گردن ما به متام بدن وصل مي باشند
اگر موها خيلي بزرگ شوند و پشت 

 پس در آن رگ ها ،گردن خشك مباند
آه بارها از چنني خشكي بوجود آمده 

موارد دماغ انسان از آار مي افتد 
 هلذا من در ، شودميو او ديوانه 

فكر اين بودم آه روزانه دو ايل 
 ،چهار بار پشت گردن بايد خيس شود

اآلن ديدم آه باشسنت دست و صورت 
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مشا بر پشت گردن هم چيزي متصال 
، واقعًا مشا هرگز ديوانه آرديد

خنواهيد شد و عالوه از اين با مسح 
 بزرگ هم جنات خواهيد آردن از تِب

 .يافت

  حكمت شسنت پاها

 باخاك آلوده پاها بيشرت از مهه
آلودگي اول در  مي شوند، عفونت و

بني انگشتهاي پا به وجود مي آيد در 
وضو باشسنت پاها غبار و ميكروهبا از 

اندة بني بني مريوند و ميكروهباي باقيم
نا بود خواهند خالل آردن انگشتان با

باشسنت پاها مطابق  هلذا در وضو ،شد
اعصاب، ترس و سنت، بي خوابي خشكي 

افسردگي و ديگر امراض پريشان آننده 
 .مهو و نابود مي شوند

 

 آب باقيماندة وضو
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باقيماندة وضو در خوردن آب 

شفائست، درين مورد گفتار يك پزشك 
  :مسلمان است آه

رش بر مثانه بوده ثلني ا اّو)١(
ادرار برطرف گرديده و گرفتگي 

 .ادرار بدرسيت جريان پيدا ميكند
 شهوت ناجائز جنات حاصل  از)٢( 

 .ميگردد
 گرمي جگر، معده و مثانه از بني )٣(

مريود، در رواييت است آه باظريف آه 
پس آب  مي شودوضو آرده 

به قبله  باقيمانده اش را رو
 .1)(ايستاده نوشيدن مستحب است

 
 

 

  انسان برآرة ماه

موضوع وضو ! برادران عزيز اسالمي
  امروز مردم، جاري بودهعلومو 

                                                 
 ، دارالكتب العلميه بريوت٤٤،ص١تبني احلقائق، ج 1
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 تكنولوژيبيشرت متوجه به حتقيقات 

اري افراد در زندگي ياند بلكه بس
قني دينوي طوري قرار دارند آه از حمّق

ي نيز بيشرت در يسو دانشمندان انگل
حراس اند، در خدمت چنني اشخاص عرض 

 تاست آه بسياري از حقايق چنني اس
آه در تالش آن دانشمندان به در سر 

د ا حمّمافتاده اند و سيد و آقاي م
 صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلممصطفي 

قبال اين چيز ها را بيان فرمودده 
 ميگردد طوريكه مالحظه ،اند

دانشمندان مطابق ادعاي شان اآنون 
 اما حمبوب ،به آرة ماه رسيده اند

صّلي اهللا  العلمني، صاحب مدينه رّب
 ١٤٢٥ تقريبًا  تعايل عليه وآله وسّلم
راج باالتر از سال قبل در سفر مع

 در ،آرة ماه تشريف فرما شده اند
 حضرت موالنا امحد ت وفات شادبزرگ

يار خان رمحه اهللا عليه آه در 
دارالعلوم اجمديه آراچي منعقده شده 

 در يك مشاعره آه بنده را ،بود
 در آن ،نصيب گرديده بودموقع شرآت 

از حدائق خبشش اين مصرع منونه شده 
 ،بود
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  رے قدموں پہ قربان گيات وہ سر جو  ہےسر

 باشد آه بر سر آن: ترمجه شعر
 .قدمهايت قربان گرديد

ر موالنا اجمد علي اعظمي مفّس  شهزاده
قرآن حضرت عالمه عبداملصطفي ازهري 
رمحه اهللا عليه در اين مشاعره آالم 
مبارآش را تقدمي آرده يك شعر آن را 

 :مالحظه فرمائيد
عرش اعظم سے    گيا    انسان   کی  چاند  پہ   ہيں سطح   کہتے 

  گيا وراء طيبہ کا سلطان
گويند در سطح ماه مي : ترمجه شعر

 سلطان مدينه طيبه ،انسان رفته است
 .باالتر از عرش اعظم رفته است

 آه اآنون مي شود  يعين ادعا 
 راست ،انسان برآرة ماه رسيده است

 ماه بسيار قريب است، اينست آه
هنشاه سلطان عظيم الشان مدني، ش

ت عامليان، سردار دو مح ر،زمني و آمسان
 صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمجهان 

در شب معراج ماه را رد آرده از 
عرش اعظم هم بسيار باالتر تشريف 

 .فرما گرديدند

 بازيچة نور 
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از  شتهگذ !برادران عزيز اسالمي

ني ادعاي رسيدن به آنرا ماهي آه حمقّق
مان آقاي  مهان ماه تابع فر،رنداد

صّلي اهللا تعايل  حضرت مصطفي ،عزيزم
 چنانچه ، مي باشدعليه وآله وسّلم

 سلطان ص آربي است آه عمويئدر خصا
دو جهان، حضرت عباس بن عبداملطلب 

من در بارگاه رسالت : مي فرمايند
 من در زمان !عرض آردم يارسول اهللا

طفوليت مشا چنان افعايل را مشاهده 
ر نبوت مشا آرده بودم آه داللت ب

 اسباب اميان ي ازيكميكرد و مهني عمل 
 چنانچه من ديده ،آوردمن گرديده بود

بودم آه مشا در گهواره دراز آشيده 
بوديد و باماه صحبت مي آرديد و به 
هر طريف آه با انگشت اشاره 

وديد ماه به مهان طرف قرار ميفرم
صّلي اهللا تعايل ميگرفت، سرآار نامدار 

من با :  فرمودند عليه وآله وسّلم
آن صحبت ميكردم و او بامن صحبت 
ميكرد و او مرا از گريه باز 
ميداشت ومن صداي افتادن آنرا مي 
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شنيدم زمانيكه در زير عرش اهلي به 

 .1)(سجده مي افتاد
 :مي فرمايندحضرت امام امحد رضا 

    چلتا تها  ہی  کيا            ک جاتا جدہر انگلی اٹهاتے مہد ميںهچاند ج
  کا   نور   کہلونا   پر   اشاروں

هر طريف آه در مهد : معين اشعار
 صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمآحنضرت 

اشاره مي فرمودند ماه مي افتاد، 
 .چگونه مريفت باشاره بازيچة نور 

 :يك حمبت آننده اي ميگويد
  کهيلتے تهے چاند سے بچپن ميں ٓاقا  اسليے

 کهلونا    نور   کا    ،وہيہ   سراپا    نور    تهے
رد باماه آقا براي اينكه ك بازي مي

خود سراپا نور بود و او بازيچة 
 .نور بود

  شق القمر ةمعجز

را معلوم شد آه چون آفار مكه 
جادو بر ماه وستارگان اثر مني آند 
و در گمان باطلة خود حضرت پيغمرب 

 را صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم
 بنا ،مي دانستند  گرمعاذ اهللا جادو

                                                 
 دارالكتب العلميه بريوت، ٩١، ص١، جاخلصائص الكربى  )1(
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براين روزي باهم مجع شده در خدمت 
آحنضرت حاضر گرديدند و نشاني اي 

 اقدس  خواستند، حضوِررانبوت 
 اگر :؟ گفتند چه ميخواهيد:فرمودند

 پس ماه را دو ،مشا راست ميگوئيد
 : فرمودندآرده تا ببينيم،تكه 

بسوي آمسان نظر آنيد و با انگشت 
 پس آن دو :ماه را اشاره فرمودند

 ، گواه باشيد: فرمودند،تكه شد
 نظر بند اد مار حمّم:ندگفتايشان 

آرده است، اهللا تبارك وتعايل در سورة 
اي اول و دوم ه در آيه ٢٢ پ،قمر

 :نده اارشاد فرمو
رالْقَم قانشةُ واعِت السبر١=  اقْت    رقُولُوا ِسحيوا وِرضعةً يا آيورِإن يو

مِمرت1)(  ٢=  س.  
شروع بنام خداوندي  : آنزاالميانترمجة
بسيار مهربان و ايت با رحم آه 
 نزديك شد قيامت و ماه شق است،

گرديد و اگر نشاني ايرا مي بينند 

                                                 
، ١٧١، ص ٨ البحر احمليط، جماخوذ از تفسري 1

 دارالكتب العلميه بريوت
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و گردان مي شوند و ميگويند اين ر

 .مي شود جادوست آه اجنام 

 خاص براي رضاي خدا 

 فوائد طيب !برادران عزيز اسالمي
مگر و را شنيده خوشحال مي شويد وض

 مبين بر ظن  طّبعرض مي آنم آه مهة فّن
 هم  وعلميتكنولوژياست حتقيقات 

 مهه افكار عوض مي ،مي مني باشدحت
شوند، بلي احكامات اهللا و رسول 

 مقصد ،يري خنواهد يافتغپايدارست و ت
ي سنت ها اصلي ما دريافت عمل طّب

وده بلكه بدست آوردن رضاي خدا نب
 هلذا وضو آردن ،عزوجل خواهد بود

خباطر اينكه فشار خون ما معتدل 
م يا شگردد يا اينكه نفسي تازه بك

ريمي خباطر اينكه فوائد وزه ميگر
ابيم، سفر مدينه يگرسنگي را در

ا صورت گريد و ور تبديلي آب و هطخبا
چند روزي از جنجال مشكالت زندگي و 

يا مطالعات آاروبار سكون يابيم 
اطر سرگرمي باشد با اينگونه ديين خب

نيت و خواهشات چگونه ثواب نصيب 
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ي ندخواهد شد؟ اگر ما خباطر رضام

 پس ثواب هم ،خدا عملي اجنام ميدهيم
دار  مريسد و از فوائد آن هم برخور

 هلذا آداب ظاهري و باطين را ،مي شومي
برضامندي در نظر داشته وضو را خاص 
 .خداوند عزوجل اجنام دهيم

 

 اطين وضو ب

 حضرت سيدنا امام غزايل حجة االسالم
: در احياء العلوم مي فرمايند

وقتيكه از وضو فارغ و متوجه مناز 
مي شويد پس سعي ميشود آه آن حصه 
هاي از بدن آه در نظر مردم قرار 
مي گريد پاآي ظاهري آن صورت گرفته 
باشد حاالنكه دل جاي ديدگاه رب 
تعايل مي باشد بدون پاآي آن در 

تعايل حياء  ناجات آردن باريم
مست، طهارت دل از توبه آردن و الز

حاصل خواهد شد  ترك دادن اعمال بد
و اختيار آردن اخالق خوب از مهه 

  ،هبرتست
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آسانيكه طهارت ظاهري آرده و از 

 مثل شخصي ،طهارت باطين حمروم اند
 و آه پادشاه را دعوت داده دان

براي تشريف آوري وخري مقدم آن حصه 
اي بريون منزل را رنگ و روغن آرده ه

و براي نظافت داخلي منزل هيچ 
هي هم نكرده منزل مملو از توج

 پس اين شخص مستحق ،آثافات باشد
انعام و اآرام نبوده بلكه مستحق 

 .1)(قهر پادشاه خواهد بود

 يژولسنت حمتاج به حتقيق تكنو
  نيست وعلمي

خباطر بايد ! برادران عزيز اسالمي
صّلي اهللا تعايل سنت آقاي من داشت آه 

حمتاج به حتقيق  عليه وآله وسّلم
و مقصود ما  نبوده  وعلميتكنولوژي
، اتباع سنت  نيستتكنولوژياتباع 

، اجازه بدهيد آه وقيت آه بعد است
صني از ساهلا عرق ريزي و زمحت متخّص

وپائي دريچه اي نتيجة حتقيق خود ار
                                                 

، دارالكتب العلميه ١٦٠، ص ١احياء العلوم، ج 1
 بريوت
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را باز آرده نورافشاني سنت مصطفوي 

 در دنيا ، نظر آن ها مي آيددر
هر ، مي شودصدها سري و سياحت 

 عيش و عشرت ،ته باشيدساندازه خوا
 مگر راحت حقيقي در ،وجود دارد
سكون دل ، ر خنواهد شدّسدهلاي مشا مي
مي  حاصل ر خداي عزوجل،خاص در ذآ

تسلي و آرامش قلب با عشق سرور شود 
 صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلمآونني 

ط  راحت دنيا و آخرت توّسهد شد،خوا
 نه بلكه با اتباع تكنولوژيآالت 

سنت نصيب خواهد شد، اگر واقعًا 
سعادت هر دو جهان را ميخواهيد پس 
بايد به مناز و سنت ها اهتمام 
ورزيد و براي آموخنت آن سفر در 
قافله هاي مدني دعوت اسالمي را 

مي هر برادر اسال. معمول قرار دهيد
داشته باشد آه در اين نيت را 

در  از آم يكبار در سال وزندگي آم 
 روز در ٣هر ماه در  ماه سي روز و ١٢

قافله هاي مدني آموزش سنت ها سفر 
  .ميكنم ان شاء اهللا عزوجل
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