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• عملیات اقامه غدیر با رویکرد به سوره مبارکه مائده در حال 
اجراست. به نظرتان ربط این سوره با موضوع غدیر خم در 

چیست؟
 از موضوعات محوری سوره مبارکه مائده والیت الهی؛ شئون و 
کارکردهای والیت است که از جنبه واسطه گری در نزول احکام و جاری شدن 
احکام خداوند در جامعه بیان می شود. نیز نشان می دهد که اجرای احکام 
الهی مستقیام به شناخت ولّی الهی مربوط می شود و هر چقدر این شناخت 
تفصیلی تر باشد، تقید و حکم خواهی در جامعه بیشرت می شود. بنابراین ضمن 
معرفی سه آیه شاخص به عنوان آیه های والیت)آیات مبارکه 3، 56 و 67(1 
به آسیب های موجود در انحراف یافنت انسان ها از مسیر والیت در دو الیه 
-القاءکنندگان به تحریفات و انحرافات و القاءگیرندگان تحریفات و انحرافات- 
پرداخته تا با برائت از طاغوت، اعتقاد و باور انسان ها به ولّی الهی ارتقاء یابد.

از سوی دیگر عید غدیر خم به عنوان عید شناخت و بیعت با امام، حفظ 
میثاق با والیت الهی و وفاداری بر احکام و باید و نبایدهایی است که از سوی 
امام جاری می شود و از این حیث با حقایق سوره مبارکه مائده مرتبط شده، 
به گونه ای که فهم بیشرت از مضامین سوره، جریان شناسی، آسیب شناسی ها و 
احکام، جامعه را بر رضورت پایبندی به موضوع والیت و استمرار داشنت بر آن 

رهنمون می سازد.
• درباره نوع فعالیت کارگروه تدبر در عملیات اقامه غدیر و هدفتان بفرمایید. 
کارگروه تدبر فعالیت های خود را جهت مشارکت در عملیات اقامه قدیر در 

سه بخش ارائه داده است:
بخش اول : ارائه سه کارگاه در مجمع مدارس قرآن و عرتت با عناوین زیر:

- کارگاه اول: مرور کلیات سوره مبارکه مائده به همراه دسته بندی موضوعی و 
ارتباط بین موضوعات

- کارگاه دوم: ارائه سوره مبارکه مائده از منظر موضوع والیت، رشح آیات 
کلیدی در حوزه والیت و آسیب شناسی در این حوزه

- کارگاه سوم: پرداخنت به موضوع والیت با توجه بر آیات انتهایی سوره مبارکه 
مائده و جمع بندی مطالب 

بخش دوم: ایجاد کانال مجازی امام خواهی با امامت سوره مبارکه مائده2 با 
اهداف زیر:

- پشتیبانی علمی کارگروه های مجمع مدارس قرآن و عرتت در سوره ای که 
به عنوان منت عملیات در نظر گرفته شده است.

- نزدیک شدن فعالیت های کارگروه های مجمع مدارس قرآن و عرتت به 
تدبر و فرایند تدبر در سوره های عملیات ها

- ایجاد فضایی جهت عرضه سواالت کارگروه ها از سوره های عملیات و دریافت 
پاسخ و رفع نیازمندی در این حوزه.

بخش سوم: تولید گاهنامه محتوایی از سوره مبارکه مائده و تجمیع مطالب 
مجازی

• در کانال تاسیس شده چه روندی برای بارگزاری محتوا داشتید؟ بازخوردتان 
از این فعالیت چه بود؟

سیر بارگذاری مطالب به این شکل بوده است: ابتدا رویکرد کلی نسبت به 
سوره بیان شد. سپس با کالم بندی به ارائه نکات تفسیر املیزان و نکات تدبری 

در هر دسته کالم پرداخته شد.
سپس جمع بندی مطالب و نتیجه گیری از سوره بیان شد.

بعد از آن، با رویکرد موضوعی به مطالب پرداخته شد، مانند توجه به موضوع 
سیر  جریان شناسی،  والیت،  حوزه  در  کلیدی  آیات  تعاون،  موضوع  عقد، 

موضوعات درباره یهودیت و مسیحیت)بیان منافع و انحرافات(، و... .
در فاز پایانی نیز سعی می شود تا با تدبری که در آیات انجام شده است، 
ایده ها، طرح ها، شعارها و مطالبی که بر والیت مداری و حکم پذیری بیشرت 

جامعه نقش آفرینی می کند، بیان شود.
• به نظرتان چه فعالیت تدبری دیگری الزم یا بهرت است برای عملیات های 

مجمع مدارس در نظر گرفته شود؟ 
شاید بهرت باشد به این سوال این گونه پاسخ داد: احیای نیاز کارگروه ها به تدبر 
و رویکرد تدبری داشنت در عملیات ها از رضورت هایی است که باید قبل از 
فعالیت های تدبری بدان پرداخته شود. هم گراتر شدن کارگروه ها در عرضه 
نیازهای تدبری شان و رجوع به کارگروه های مربوطه از یک سو و علمی تر 
شدن و پویاتر شدن کارگروه هایی که در حوزه تدبر فعالیت می کنند از سوی 
دیگر، می توانند نواقص تدبری را که در عملیات ها وجود دارد را کاهش داده و 

بر ماندگاری و جریان بخشی آن عملیات کمک کند.
• شام چه کمکی در این فعالیت ها می توانید بکنید؟

کمک به رفع سواالت در حوزه سوره هایی که معین می شوند، ایده گرفنت از 
سوره ها برای عملیات ها، بهره گیری از مضامین، محورها و جریانات سوره در 
شعارها و طرح هایی که از سوی کارگروه ها برای عملیات ها تدوین می شود، 
ارجاع مسائل)که از سوی کارگروه ها بیان می شود( به سوره عملیات و دریافت 
راهکار از سوره و... . هم چنین هم اندیشی در منت سند عملیات و بررسی 
ارکان و محورهای سند در جهت فهم بهرت درباره چرایی و رضوریت انجام آن 
عملیات از دیگر کمک هایی است که اعضای کارگروه تدبر می توانند داشته 

باشند.

پرونــــــــده

گزارش فعالیت های کارگروه تدبر در عملیات اقامه غدیر

مصاحبه با شهربانو کندی؛ مسئول کارگروه تدبر

   ویژه نامه عملیات اقامه غدیر   
 : علی علیه السالم

ـَْلَح الّلُه عـاَلنـِيـَتـَُه، َو َمْن َعِمَل ِلديِنِه َكفاُه الّلُه اَءْمَر ُدْنياُه، َو َمْن اَءْحَسَن يف  ـَْلَح سـَريـرَتـَُه اَءص مـَْن اَءص

ما َبْيَنُه َو َبْيَ الّلِه اَْحَسُن الّلُه ما َبْيَنُه َو َبْيَ الّناِس.

آن كـه نـهـان خـود را اصـالح نـمـايد، خدا آشكار او را نيكو گرداند، و آن كه به كار دينش هّمت گـمـارد، خـداونـد 

 كار دنياى او را سامان دهد، و آن كه رابطه خود و خدا را نيكو گرداند، خداوند رابطه او و مردمان را نيكو دارد.
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همیشه راه ها و روش های متعددی 
برای تحلیل و ارزیابی مکتب های 
مختلف و جریانات متعدد فکری 
و اعتقادی وجود داشته است. در 
این میان روش قرآن کریم برای تحلیل این موضوع 

خاص و استثنایی است و البته بسیار عجیب.
قرآن جریانات فکری و مکتبی و اجتامعی را به 
وسیله سفره هایی که این مکاتب می گسرتانند و 
از آن تغذیه می کنند، بازشناسی و تحلیل می کند. 
ما طی مرور کوتاه و اجاملی که از سوره مائده 
خواهیم داشت، ان شاءالله در این باره به بحث 

بیشرت خواهیم پرداخت.
سوره مائده، سوره ای است مدنی و برخی، تعدادی 
از آیات آن را آخرین آیاتی دانسته اند که بر رسول 
خدا نازل شده است. مائده به معنای سفره 
است و در روایات با همین نام از این سوره یاد 

می شود1.
آنچه در این سوره ذهن ما را به سمت مفهوم 
سفره توجه داد، رصفاً نام این سوره مبارکه نبود، 
بلکه قرائن و شواهد بسیاری این حساسیت را ایجاد 
منود، از جمله آیات ابتدایی این سوره که مبحث 
حرام و حالل از خوردنی ها را پیش کشیده و آمیخته 
با موضوعاتی نظیر وفای به عهد، امر به تعاون در 
نیکی و تقوا و نهی از تعاون در گناه و تجاوز، 
وقتی  دیگر سوره  آیات  در  است.  منوده  مطرح 
صحبت از اهل کتاب می شود همین موضوعات 
یاد شده به ویژه مسئله عهد و پیامن و میثاق در 
کنار احکام مختلف از جمله خوردنی های حالل 
و حرام ذکر می گردد. جالب اینکه خداوند وقتی 
می خواهد به بنده بودن مسیح و حرضت 
مریم استدالل کند به طعام خوردن آن ها توجه 
می دهد. داستان معروف درخواست سفره آسامنی 
توسط حواریون از حرضت عیسی هم به قدر 

کافی گویای مطلب هست.
اما مگر طعام و سفره در بینش قرآنی چه جایگاهی 

دارد؟ و چرا باید انقدر مهم جلوه کند؟ در نگاه قرآن 
چشیدن میوه ممنوعه بود که منجر به از دست 
دادن لباس و هبوط آدم و حوا گردید2. 
قرآن از پرستش گوساله سامری توسط بنی ارساییل 
به  نه  که  نوشیدنی  می کند،  نوشیدن  به  تعبیر 
واسطه دهان و از مجرای حلق بلکه به واسطه 
آنقدر  آن ها صورت گرفت3. مسئله طعام  قلب 
در تربیت بنی ارساییل مهم بود که خداوند برای 
آن ها از آسامن غذا می فرستاد، البته بنی ارساییل 
به همین هم اعرتاض کردند4. در روایتی طعام در 
آیه فلینظر االنسان الی طعامه5.به علم تفسیر 
شده است. این کالم امام حسین را خطاب 
به اهل کوفه شاید شنیده باشید که حرضت، علت 
عدم حق پذیری کوفیان را شکم های انباشته از حرام 
آن ها می دانستند. به نظر می رسد ذکر این مقدمه 

گویای اهمیت مادی و معنوی طعام بوده است.
به مقتضای همین اهمیت است که سفره ها معرف 
و محکی برای تعیین میزان وفاداری بندگان به عهد 

و پیامنشان با خداوند هستند6.
درک درست از سفره یعنی درک حکمت حالل و 
حرام های خداوندی که قیام در راه اوست. یعنی 
درک این حقیقت که خداوند به آنچه در آسامن 
ها و زمین می گذرد آگاه است7. یعنی نفی در غل 
و زنجیر بودن دستان خدا8 و درک این حقیقت که 
او در عین سخت کشی در کیفر، غفور و رحیم نیز 

هست9.
اگر مسلمین به درک صحیحی از سفره برسند دیگر 
در کفر رسعت منی گیرند10، دل در گرو کفار منی 
نهند11، از دین باز منی گردند12 و به رشاب و قامر 
و آالت لهو و خرافات گرایش نخواهند داشت13، که 
این ها همه میراث اهل کتاب است، هامن اکرثیتی 
که درک صحیحی از مائده آسامنی نداشتند و به 
همین خاطر سفره هایشان پر است از حرام های 
خدا. درک صحیح از سفره وقتی تحقق می یابد که 

تعریفی دقیق از سفره داشته باشیم.

سفره ای   مسیح از  حواریون  که  هنگامی 
این  از  آسامنی طلب می کنند چند خصوصیت 
گرسنگی،  رفع  جمله:  از  برمی شمرند  را  سفره 
اطمینان قلبی، درک صداقت مسیح و شهادت 

بر راستگویی این پیامرب بزرگ الهی.
مسیح نیز وقتی از خداوند درخواست این 
مائده آسامنی را می مناید به نکات مهمی اشاره 
می کند از جمله اینکه عیدی برای اولین و آخرین 
ایشان-یعنی پیروان مسیح- باشد و نیز آیه و 

نشانه ای باشد از جانب خدا.
اجابت  را   خداوند وقتی درخواست مسیح
می کند، می فرماید آن را بر شام نازل می کنم، اما اگر 
بعد از این کسی کفر بورزد چنان عذابش می کنم 

که احدی از عاملیان را آن گونه عذاب نکرده باشم.
همین توضیحات درباره سفره کافی است تا ارتباط 
آن را با عید غدیر خم درک کنیم. هامن طور که قباًل 
اشاره گردید آیات مربوط به غدیر خم در این سوره 
قرار دارند14 و همواره این سوال مطرح بود که چرا 
این آیات در میان آیات به ظاهر بی ارتباط با شأن 

نزول آمده است.
بزرگان پاسخ های متعددی به این سوال داده اند: 
از جمله اینکه برخی فرمودند این آیات مربوط به 
این سوره نیست. برخی دیگر این گونه پاسخ دادند 
که »حکمت خداوندی اقتضای آن داشت که آیات 
مربوط به غدیر در بین این آیات بیاید تا مخالفان 

انگیزه ای برای تحریف نداشته باشند«.
برخی دیگر نیز فرموده اند حکمت این اتفاق در 
برجسته تر شدن این آیات و جلب توجه بیشرت بوده 

است.
اما ضمن احرتام به پاسخ های فوق باید گفت که 
اتفاقاً بهرتین جای ممکن برای مطرح شدن این 
آیات همین جایی است که آیات قرار گرفته اند. چه 
تناسبی شایسته تر از این که سفره غدیر را در کنار 

سفره های دیگر ببینیم.
آری عید بودن سفره آسامنی مسیح، سفره 
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یادداشت علمـــــی

نگاهی به سوره مبارکه مائده، نقش واژه مائده)سفره( در آن و نسبت یابی با آیه والیت

بدیهی است همه این موارد در حد وسع اعضای کارگروه قابل پاسخگویی 
است، اما باور ما بر این است که تألیف و هم گرایی جمع در محوری مشرتک، 

بر قدرت، توان علمی و بارش رحمت خداوند تأثیر فزاینده ای دارد. 
__________________

َيُة َو  ُم َو لَْحُم اْلِخْنزيِر َو ما أُِهلَّ لَِغْيِ اللَِّه ِبِه َو اْلُمْنَخِنَقُة َو اْلَمْوُقوَذُة َو اْلُمرَتَدِّ 1. ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َو الدَّ

ْيُتْم َو ما ُذِبَح َعَل النُُّصِب َو أَْن َتْسَتْقِسُموا ِباْلَزاْلِم ذلُِكْم ِفْسٌق اْلَيْوَم َيِئَس  ُبُع إاِلَّ ما َذكَّ النَّطيَحُة َو ما أََكَل السَّ

الَّذيَن َكَفُروا ِمْن ديِنُكْم َفال َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ديَنُكْم َو أَْتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمتي  َو رَضيُت 

لَُكُم اْلِْسالَم ديناً َفَمِن اْضُطرَّ يف  َمْخَمَصٍة َغْيَ ُمَتجاِنٍف ِلِْثٍم َفإِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَحيٌم )3(.

َو َمْن َيَتَولَّ اللََّه َو رَُسولَُه َو الَّذيَن آَمُنوا َفإِنَّ ِحزَْب اللَِّه ُهُم اْلغالُِبوَن )56(.

َها الرَُّسوُل َبلِّْغ ما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َو إِْن لَْم َتْفَعْل َفام َبلَّْغَت رِسالََتُه َو اللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اللََّه  يا أَيُّ

ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفريَن )67(.

http://ble.im/emamkhahi .2
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بودن عید آسامنی غدیر را به ذهن متبادر می مناید 
و به تبع کفر ورزیدن نسبت به هر کدام از آن ها، 
نتیجه اش عذابی خواهد بود که خداوند احدی را 
آن گونه عذاب نکرده باشد. به همین ترتیب بقیه 
خصوصیات مائده آسامنی مسیح با عید غدیر 

خم قابل تطبیق است.
کالم آخر این که سفره ها گویاترین شناسنامه برای 
مکتب های مختلف هستند. ما نیز اگر بخواهیم 
امروز  از اهل کتاب که  تصویر دقیق و روشنی 
جهان غرب میراث خوار آن است، داشته باشیم، باید 
سفره های مادی و معنوی آن ها را مورد تحلیل قرار 

دهیم. یقیناً اگر با این دید مرور اجاملی بر روی 
سوره مائده داشته باشیم، می توانیم عنارص فرهنگی 
جهان غرب را با تام منادهایش مشاهده کنیم. حتی 
می توانیم تأثیرات هجوم فرهنگی آن ها را بر جامعه 
اسالمی خود ببینیم و راهکارهای مناسبی جهت 

مقابله با آن طراحی کنیم.
_________________

1. ثواب االعامل

2. سوره اعراف، آیه 22

3. سوره بقره، آیه 93

4. سوره بقره، آیه 57

5. سوره عبس، آیه 24

6. سوره مائده، آیه 1

7. سوره مائده، آیه 97

8. سوره مائده، آیه 64

9. سوره مائده، آیه 98

10. سوره مائده، آیه 52

11. سوره مائده، آیه 57

12. سوره مائده، آیه 54

13. سوره مائده، آیه 90

14. سوره مائده، آیات 3 و 67

این روزها که عید قربان بود همه از ذبح کردن اسامعیل هایشان می گفتند ...

ذبح کردن تعلقات؛

ذبح کردن داشته ها؛

ذبح کردن هر چه که دارند.

ولی ظاهرا حکایت اسامعیل این چیزها نیست،

اسامعیل خودش حاصل گذشنت از تعلقات است،

اسامعیل مثره یک عمر زندگی برای خداست،

اسامعیل نتیجه فدا کردن خود و خانواده است،

اسامعیل فرزندی است که در وادی غیر ذی زرع برای گسرتش توحید در عامل پرورده 

شده است،

اسامعیل میوه دلی است که به عشق برپایی امت توحیدی تربیت شده است،

اسامعیل جلوه تامی خوبیهایی است که برای آن خون دل خورده شده است.

عید قربان، عید ذبح کردن چنین اسامعیلی است، اینکه بتوانی حاصل معنوی یک 

عمر زندگی ات را که خالصه تام توست، همو که خودش هدفی مقدس است را 

برای مقصدی واالتر کنار بگذاری...

خیلی ها اصال اسامعیل ندارند،

خیلی از آن ها که اسامعیل دار می شوند فکر می کنند به آخر کار رسیده اند،

خیلی ها دیگر منی توانند از اسامعیل شان بگذرند،

از چنین اسامعیل گذشتنی تنها ابراهیم می خواهد، همو که در نوجوانی بت ها را 

شکسته و از همه چیز گذشته بود.

عید غدیر در راه است...

ان
چی

ت 
چی

ی 
هان

 ||

یادداشت ادبی

حکایت اسماعیل ذبیح

اکنون ایستاده ام

رو به قبله...

به کعبه بابرکت به دست ابراهیم و اسامعیل ذبیح...

ابراهیم، پدر یقین است...

هرکه یقین در دلش می یابد جلوه ای از وجود ابراهیم 

را می یابد...

منی دانم در آن ابتالی سنگین، فدا شدن پرس به دست 

پدر، مادر پرس کجا بود...

ساره یا هاجر2… 

چه فرق میکند...

ولی حتام به یقین ابراهیم، یقین آورده بود...

همه  تردیدها،  و  ترس ها  همه  شکها،  همه  یقین، 

حزن ها و اضطراب ها را می برد...

هر وقت همه اینها را خواستی بر بلندایی رو به کعبه، 

خدای ابراهیم را بخوان....

سالم بر ابراهیم؛ پدر یقین...

_________________

 .1َو جاِهُدوا يِف اللَِّه َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو اْجَتباُكْم َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف 

ُكُم اْلُمْسِلمنَي ِمْن َقْبُل َو يف   يِن ِمْن َحرٍَج ِملََّة أَبيُكْم إِْبراهيَم ُهَو َسامَّ الدِّ

هذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشهيداً َعَلْيُكْم َو َتُكوُنوا ُشَهداَء َعَل النَّاِس َفأَقيُموا 

كاَة َو اْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمواْلُكْم َفِنْعَم اْلَمْوىل  َو ِنْعَم  الَة َو آُتوا الزَّ الصَّ

النَّصُي  )سوره مبارکه حج، آیه آخر(.

2. در بعضی روایات یهود، اسحاق پرس ساره مورد قربانی است و 

در روایات اسالمی، اسامعیل پرس هاجر. گویی قربانی شدن افتخاری 

است که ارزش جعل روایت را نیز داشته است.

ے
دار

تم
یع

شر
ت 

ادا
ه س

طم
 فا

||
 1ملة أبیکم؛ ابراهیم
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کانال اطالع رسانے
مجمع مدارس دانشجویے قرآن و عرتت

@QuranEtratSchool

4

صفحه عملیات احیای غدیر مصادف 

با رشوع فعالیت گروه اقامه غدیر)از 

پیام رسان  در  القعده،  ذی  ماه  اوایل 

بله(، در سایت مجمع مدارس قرآن 

و عرتت نیز آغاز به کار کرد. این عملیات بر پنج 

محور اصلی بنا نهاده شده است:

محور اول: مساجد

محور دوم: اطعام

محور سوم: تبلیغ پیام غدیر

محور چهارم: آبادانی

و محور پنجم: نرش تولیدات فرهنگی

توضیحات مربوط به هر محور در صفحه مربوطه 

قابل مطالعه می باشد. محور سوم؛ تبلیغ پیام غدیر 

آرشیوی کامل از تام تولیدات غدیریون و کارگروه های 

مجمع مدارس برای عملیات احیای غدیر را شامل 

می شود.

 با ورود به سایت مجمع مدارس قرآن و عرتت

)http://quranetratschool.ir( و کلیک بر روی برن 

»عملیات احیای غدیر« در باالی صفحه می توانید به 

اطالعات فوق دسرتسی پیدا کنید.

پیشخـــــــوان

بازگشایی صفحه عملیات احیای غدیر در سایت مجمع مدارس

رئیس خداپرستان شخصی به نام شیبه بود؛ شیبه یعنی پیرمرد دانایی که 
صورتش جوان است. به او عبداملطلب هم می گفتند. اجداد او به حرضت 
بود.  او  پدربزرگ های  اسامعیلپدِر  و  می رسیدند   اسامعیل
عبداملطلب ده فرزند داشت؛ دو تا از پرسهای او خیلی باهوش و خداپرست 
بودند. اسم یکی ِعمران بود که به ابوطالب مشهور بود و کوچکرتین پرسش 
نیز عبدالله نام داشت. چیزی وجود داشت که عبداملطلب را خیلی ناراحت 
می کرد و آن ارزش نداشنت جان آدم ها در بین مردم بود. بعضی از مردم خیلی 
راحت آدم های دیگر را می  کشتند. یک روز عبداملطلب نقشه ای کشید و با این 
نقشه توانست به مردم بفهامند که جان انسان ها خیلی عزیز است. او گفت 
من نذر کرده  ام اگر خداوند به من ده پرس بدهد، یکی را در راه او قربانی 
کنم. این حرف خیلی عجیب بود ولی نقشه عبداملطلب نقص نداشت. او قبال 
ماجرای جدش ابراهیم و اسامعیل را شنیده بود و می دانست دارد 
چه کاری انجام می دهد. دهمین فرزند، عبدالله -پدر حرضت محمد- بود 
که طبق نذر او باید قربانی می شد. همه مردم شهر جمع شدند تا ببینند 

عبداملطلب چه کار می  خواهد بکند. او گفت: با خداوند مناجات می کنم 
و از او می خواهم در قرعه ای که می کشم، به جای قربانی کردن عبدالله ده 
شرت قربانی کنم و گوشتش را به فقرا بدهم. قرعه کشیدند ولی جواب قرعه 
مثبت نبود. او تعداد شرتها را بیست تا کرد تا بتواند دوباره قرعه بکشد، باز 
هم جواب منفی بود. این کار را ادامه داد تا صد تا شرت. این بار جواب قرعه 
مثبت شد. پس قرار شد به افتخار جاِن ارزشمند عبدالله، صد شرت قربانی شود 
و فقرا از گوشت آن استفاده کنند. چون عبداملطلب بزرِگ شهر بود، کارهایش 
الگوی دیگران می شد، به همین دلیل از آن به بعد کسی که مرتکب قتل غیر 
عمد میشد، باید صد شرت می پرداخت. مردم از آن به بعد فهمیدند وقتی دارند 
درباره جان کسی حرف می زنند، نباید ارزش آن را پایین بدانند. از آن به بعد 
کمرت کسی مرتکب قتل شد چون حتی سنگدل  ترین آدم ها هم می دانستند 

جان انسان ها ارزان نیست.
اما هنوز مشکالت بسیاری وجود داشت؛ ظلم های فراوانی که حتی انسان 

دلش منی آید به زبان بیاورد. باید یک کار اساسی می  شد...

ے
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|

مانند جدش اسماعیل ،عبدالله

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و رسدبیر : 

احمدرضا اخــوت 

هیأت تحریریہ : 
 اعضای مدرسہ دانشجویی قرآن و عرتت
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