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 ند:فرمود )ع(امام صادق

شناختند، فرشتگان را مى« روز غدير»به خدا قسم اگر مردم فضيلت واقعى 

آن روز را كههكسىكردند و بخششهاى خدابهبار با آنان مصافحه مىروزى ده

 ت. شمارش نيسشناخته، قابل
 ( 738 ص /مصباح المتهجد)

 

مراسم جشن عید سعید غدیرخم 

 چهل و نهمین سالگرد تأسیس و

 کانون آموزش قرآن و تجوید
 

 10/7/94جمعه      زمان:

 ظهر 30/11تا    30/8      :ساعت

 القرآنمؤسسه میقاتمکان: 

ورود برای عموم برادران و 

 ران گرامی بالمانع استخواه

 

بینر، ایو  یننو  خدا را شکر عیوب  ارراییوا ر را   و 
 مشغبل ریع عیب  خبدم هستر.

 

 
هایمان نداشته ها وگاهی اوقات ما حواسمان از داشته ای؟حساب کرده

هایمان آن قدر به حساب و کتاب شود و از آن بدتر چرتکهپرت می
دانیم! شاید بدهی خودمان کند که دیگر نمیدیگران دلخوش می
 خیلی باال رفته باشد.

ی چیزهای خوبی که باید فکری بکنم برای دخلم که پر است از همه
 خدا داده است.

ای که شاید دلی را و ناکرده باید فکری بکنم برای کارهای کرده 
 شکسته باشد، شاید خدا را نافرمانی کرده باشد،شاید...

 نکند دخل و خرجم به هم نخواند.
 هایم بکنم...باید فکری برای بدهکاری

چگونی  دگگیری را بیر گییاهی "حضرت علییع(  ررمودنی  

کی  ک  خودش همانی  آن را مرتکی  دی    سرزنش می

                       "اد  ک  از آن بزرگتر است؟ گا گیا  دگگری انجام د
 (185ص/140)خطبه 

 
کنود و بوا حقیقت ای  است که شینه برای غدیر و غدیر برای ه ه چیز است. شینه با غدیر منن  پیودا م 

یابد. هبیّت و شخصیت شوینه غودیری اسوتد غودیر، رموز پایوداری و اسوتقامت غدیر هبیّت خبد را م 
برکه جبشان غدیر . آزادمردان جهان در ربل تاریخ است. غدیر، حقیقت اسالم و حقیقت ادیان اله  است

کند و درخت تنبمند خداپرسوت  و تبحیود و است که تشنگان حقیقت و عدالت را در ربل تاریخ سیرا  م 
یایته و ز دگ  برایشوان    اید. آ ان که از ای  چش ه گبارا  بش جان کرد د حیات ابدی ببّت را آبیاری م 

ای از غدیر با برکت  بشید د به حبض کبثر  ببی اتصال پیدا   بده کوه   کند و آ ان که قطرهمنن  پیدا م 
آری! آ ان که سر مست جام و ی غدیر شد د از هر آ چه داشتند در ای  راه گذشتند و خوبد را . ظَ َأ بندَها

دیر هنبز  بشته  شده است کوه توا ظهوبر مبیوبر السورور آخوری  یدا   بد د. ورق پایا   کتا  تنبمند غ
غدیر، روز . رسدخبرشید سالله غدیر ای  کتا  مفتبح و باز است و با امضای آن امام عزیز به سرا جام م 

میثاق و روز بینت تازه با مب ی ا سا یت و با یگا ه امام دادگستر و بر پا کننده حکبمت عدل واحود جهوا   
چه بگبییر درباره غدیر که هر چه بگبییر و هزاران کتا  در وصف آن  بشته شبد هنبز هر چیزی  است و ما

حضورت اموام ر وا ع یوه در ای  بواره باشندد ها عاجز و  اتبان از آن م گفته  شده و عقبل و ایکار ا سان
ز ه ه اهو  اینجا ب ا .السالم یرمبد د: غدیر، روز شادی و لبخند زدن بر شینیان و روز  شاط و سرور است

های غدیریه را در سراسر جهان ه یشه روش   گه دار د و تا روز قیامت به خباهر که چراغ جش ای ان م 
های آینده برسا ند و ق ب مقدس قطب عالر امکان حضرت ول  عصر عج  اهلل تنال  یرجه الشریف را  س 

داریر از غدیر است و عزّت، شرف  از خبد خشنبد   بده و مش بل دعای خیر آن حضرت باشند که ما هر چه
  .دی  و م  کت و  ظام، ه ه و ه ه در سایه غدیر است و اعتبار
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پیشین ماهنامه، اهمیت دعـا از دیـدگاه    هاي در شماره
آیات و روایات بررسـی شـد امـا از جهـت احادیـث و      
روایات، با توجه به اکثـر احـادیثی کـه در ایـن زمینـه      

در هر زمان و مکان حتی با : یابیم که موجود است درمی
تـوانیم از آثـار و برکـات دعـا      یک دعاي کوچـک مـی  

ان به موارد ذیـل  تو مند گردیم که از جمله آنها می بهره
  :اشاره کرد

  .شود دعا عبادت محسوب می -
  .دعا استوارترین عبادت است -
  .دعا برترین عبادت است -
  .دعا سالح مؤمن است -
  .دعا ستون دین و نور آسمانها و زمین است -
  .کند دعا روزي را زیاد می -
  .دعا کلیدهاي موفقیت و رستگاري است -
  .یکی استدعا کلید رحمت و چراغ تار -
  .دعا سپر مؤمن است -
  .تر از نیزه است دعا کاري -
  .دعا شفاي هر دردي است -
تـر و محبـوبتر از دعـا     نزد خداي تعالی چیزي گرامی -

ترین مردم کسی است که از دعا کـردن   نیست، ناتوان
  .شود عاجز باشد و درهاي بال با دعا و استغفار بسته می

  .گرداند نمیقضا و قدر را چیزي جز دعا بر  -
زیاد دعا کردن سبب در امان ماندن از گزند شـیطان   -

  .است
  .دعا سالح پیغمبران است -
ترك دعا گناه است و دعا مغز و عصاره عبادت است  -

  .میرد و هیچکس از دعا کردن نمی
مطـابق   )ع(بسیار دعا کننده و حضرت ابراهیم اواه یعنی

و در پایـان  . سوره مبارکه توبه اینچنـین بـود   114آیه 
را متـذکر شـویم    )ص(خوبست این حدیث زیباي نبـوي 

خواند مگر آنکه به یکـی از   هیچ مؤمنی خدا را نمی«: که
یـا در دنیـا بـزودي    ) الـف : شـود  وجوه ذیل اجابت مـی 

یـا در آخـرت پاسـخ را    ) ب. حاجتش را خواهد گرفـت 
یا بـه مقـداري کـه دعـا کـرده از      ) ج. کند دریافت می

به شرط آنکه بـراي  (خواهد شد  گناهانش پرده پوشی
  .)   دعا نکرده باشد) زمینه سازي براي گناه(گناه 

  CD: 183-35کد 

  
پرسش از احکام مطابق با فتاواي  300برگرفته از کتاب پاسخ کوتاه به 

  حضرات صافی گلپایگانی، بهجت و لنکرانی
ـ    : سؤال ه مـا  اگر از درآمد خود به کسی قرض داده باشـیم و بعـد از دو سـال ب

  برگرداند آیا خمس دارد؟
  .بلکه پرداخت خمس آن بالفاصله واجب است :پاسخ
  آیا شک در طواف مانند شک در نماز است؟: سؤال
  .شک در طواف واجب در اکثر موارد باطل کننده طواف است :پاسخ

  مکارم شیرازي... استفتائات آیت
   قرآن پیدا شده در آب روان چه حکمی دارد؟:  سؤال

  .اگر صاحب آن را نشناسید می توانید از آن استفاده کنید :پاسخ 
کردن، صاحب مال پیدا نشود و مـال را بـه    مهرگاه بعد از یک سال اعال:  سؤال

  عنوان امانت براى صاحبش نگهدارى کند و مال از بین برود تکلیف چیست؟
  .ستچنانچه در نگهدارى آن کوتاهى، یا زیاده روى نکرده باشد ضامن نی: پاسخ 
  ؟آیا سنگ بابا قوري و عقیق براي چشم زخم صحت دارند: سؤال
 .اینگونه مسایل اعتباري ندارد، بهتر از هر چیز این است که آیه الکرسی بخوانید :پاسخ

لجن هم شده باشد، اگر به دریا  حتی آب هرچند آلوده باشد،
  .شود و زالل و پاك میصاف  برگردد

یادت باشد خدا دریاي رحمت است و ما چون آب آلوده که اگر به آغوش 
  .، کار تمام است و پاك وپاکیزه  می شویم  رحمت او باز گردیم

  »غَفُور الرَّحیِمء عبادي اَنّی اَنَا الْ نَبِّی«
 خبر کن که من آمرزنده و مهربانم را بندگانم

کردند، ناگاه صیادي کنار دریا  در کنار دریا عبور می )ع(روزي حضرت موسی: فرمودند )ع(امام باقر
سپس تور خود را به دریا انداخت . برابر خورشید سجده کرد و سخنان شرك آلود گفتآمد و در 

هر سه بار نیز تـور او پـر از   . آن تور پر از ماهی بود، و این کار سه بار تکرار شد. و بیرون کشید
سپس صیاد دیگري به آنجا آمد و وضو گرفـت  . ها را برداشت و از آنجا رفت او ماهی. ماهی بود

آنگاه تور خود را به دریا افکنـد و بیـرون کشـید،    . خواند و حمد و شکر الهی را به جا آوردو نماز 
بار دوم تور خود را به دریا افکنـد و بیـرون کشـید، دیـد تنهـا یـک مـاهی        . دید تور خالی است

: عـرض کـرد   )ع(موسـی . حمد و سپاس الهی گفـت و از آنجـا رفـت    . کوچک در میان تور است
کافر تو با اینکه با حال کفر آمد، آن همه ماهی نصیب او شد، ولی نصیب بنده  خدایا، چرا بنده«

به جانب راست «: چنین وحی کرد )ع(خداوند به موسی» با ایمان تو، تنها یک ماهی کوچک بود؟
هاي فراوانی که خداوند براي بنده مؤمن فراهم کرده  نگاه کرد و نعمت )ع(موسی» .خود نگاه کن
 )ع(موسـی » .به جانب چپ خود نگـاه کـن  «: وحی کرد )ع(س خداوند به موسیسپ. مشاهده نمود

سـپس  . هاي سخت را که خداوند براي بنده کافرش مهیا نمـوده دیـد   نگاه کرد و آنچه از عذاب
از (اي موسی، با آن همه عذاب که در کمین کـافر اسـت، آنچـه را کـه بـه او      « :خداوند فرمود 

هـاي فـراوان کـه بـراي      به حال او دارد؟ و با آن همه نعمت دادم، چه سودي) هاي فراوان ماهی
ام، چـه ضـرري بـه حـال او خواهـد       ام، آنچه را که امروز از او باز داشـته  بنده مؤمن ذخیره کرده

براي کسی که تو را شناخته سزاوار است که به آنچـه  ! پروردگارا: عرض کرد )ع(موسی»  داشت؟
 )350و349،ص13بحاراالنوار،ج (                                 ».دهی راضی و خشنود باشد انجام می
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مرتضـی  مبحث دعا پیچیدگیها و ظرایف خاص خود را دارد و جناب استاد            
امون این مبحث و مباحث مربوط بـه آن توضـیحات جـامعی را ارائـه     مخملباف پیر

توانید پاسخ بسیاري  که با استماع آن میاست از جمله مباحث فنی ) دعا(اند  فرموده
از شبهات و سؤاالت ذهنی خود را دریابید و همچنین با بسیاري از خرافاتی کـه در  

: از مباحـث مهـم ایـن بحـث    باشد آشنا شـوید   می... باب دعا و دعانویسی و حرز و
تـأثیر مکـان و زمـان و صـدقه در      -آداب و شرایط دعـا  -وجوب دعا –اهمیت دعا

چشـم زخـم از واقعیـت تـا      -رسد کسانیکه دعایشان به اجابت نمی -استجابت دعا
تواننـد بـا مراجعـه بـه واحـد       عالقمندان می .خرافه و مباحث شیرین و جذاب دیگر

یا در کالس اعتقادات استاد،  دریافت نمایندهاي آن را CDسمعی و بصري شعب 
 ..حضور بهم رسانند 18روزهاي شنبه ساعت 

  
  هایی از حدیث ثقلین ناگفته

مشترك  )ع(یکی از احادیثی که بین شیعه و سنی در بیان فضایل و مناقب اهل بیت
دانشمند اهل تشیع  82دانشمند اهل سنت و  39حدود . باشد است حدیث ثقلین می

حدیث ثقلین گنجی اسـت در اختیـار مـا     .ث را در کتب خود مطرح نمودنداین حدی
، رجعـت و وجـود   )ع(شیعیان که با اثبات آن مسائل مهمی مثل عصمت ائمه اطهـار 

  .شود ثابت می )ع(و توسل به ائمه )عج(مبارك امام عصر
را از واحد سمعی بصري با تخفیف  DVDتوانند این  عالقمندان می

  .دویژه دریافت نماین
 

 

  الغدیر: نام کتاب
   )ره(بحثی برگرفته از کتاب الغدیر عالمه امینی 

  محمد حسن شفیعی شاهرودي: تدوین و تحقیق و ترجمه
موضـوع بـه رشـته تحریـر      27جلـد و   27این کتاب در 

علـی سـید    -1: درآمده برخی از موضـوعات عبارتنـد از  
 -4ثقـل اصـغر     -3ثقل اکبر قرآن کـریم   -2مظلومان 

  تهاي حدیثی وسرق -6کتابهاي دروغین   -5غلو...  
  :اهداف این کتاب

در دسترس قرار گـرفتن مطلـب و    -2انتشار کتاب ارزشمند الغدیر بین جوانان  -1
دستیابی به تاریخ صـحیح   -4تحکیم وحدت اسالمی  -3مباحث مهم کتاب الغدیر 

 )ص(و آشنایی با سیرة واقعی پیامبر اسالم
 

  
در اسالم در برخی از روزهاي مهم مانند عید فطر، عید قربان، عرفه و مباهلـه  
اعمال متعددي مستحب شمرده شده ولی اگـر همـه آنهـا را بـه یـک دیگـر       

: ودندفرم )ع(امام صادق .کنـد  ضمیمه کنیم با مستحبات غدیر برابري نمی
فضیلت عید غدیر بر عید فطر و قربان و جمعه مانند برتري مـاه  

خوانـدن دو رکعـت   : برخی از اعمال این روز عبارتند از. بر ستارگان است
، پیمـان اخـوت،   )ع(علـی  حضـرت نماز، گرفتن روزه، افطاري دادن، زیارت قبر 

یدن ، دعا کردن، صلوات فرستادن، پوشـ )ع(بیزاري جستن از دشمنان اهل بیت
لباس پاکیزه و نو، غسل کردن، تبسم به مؤمنین، جشن گرفتن، دیـد و بازیـد،   
شادي کردن، شکرگزاري کردن، عطر زدن، نیکی و احسـان، برطـرف کـردن    
 :حوائج مؤمنان، هدیه دادن، گذشت و آشتی کردن، مصافحه، تبریک و تهنیت

حمد اَلْ: ر بگوییددر روز عید غدیر هنگام برخورد با یکدیگ: فرمودند )ع(امام رضا
 -هِم السـالم علَـی  اَئمۀِالْمنینَ و مؤْاَمیرِالْ بِوِالیۀِمتَمسّکینَ للّه الَّذي جعلَنا منَ الْ

فضیلت یک درهـم کـه در روز غـدیر داده    : فرمودند )ع(امام علی: صدقه دادن
 )ع(امـام رضـا  : تبسم به مؤمنین. شود با فضیلت دویست هزار درهم برابر است

روز غدیر روز تبسم به روي مؤمنین است کسی کـه در ایـن روز بـه    : فرمودند
روي برادر مـؤمنش تبسـم کنـد خداونـد در روز قیامـت نظـر رحمـت بـه او         

افکند، هزار حاجتش را برآورده سـاخته و قصـري از در سـفید بـرایش بنـا       می
یکـی از  : فرمودنـد  )ص(پیـامبر : حمد کردن. سازد کند و صورتش را زیبا می می

د للّه الَّذي جعلَ حماَلْ: ها این است که مؤمن در روز غدیر صدر بار بگوید سنت
عن تَمام و هکَمالَ دین هتۀِمؤْاَمیرِالْ بِوِالیمیِّ بلنینَ عملَیبٍ عنِ اَبیطالالمالس ه.  

 .باشیم انشاء اهللا همگی مان در عمل به مستحبات غدیر موفق

 

من همیشه اخمو هسـتم  : فرد اخمویی به پیر مرد اخمویی رسید و گفت
  راز آن چیست؟

هر وقت زندگی را دیـدي از او بپـرس،   : پیر مرد که دنیا دیده بود گفت
شان  ها جلوي در خانه پسر ساعت. داند چون راز این قضیه را فقط او می

هاي خودش را  و راز اخم نشست تا شاید او را ببیند به انتظار زندگی می
روزي پسر آنقدر از انتظار خسـته  .ولی خبري از زندگی نبود. از او بپرسد

هاي  شد که به باغچه خانه شان پناه برد و شروع کرد به تماشاي غنچه
شب بو که آرام آرام در حال شکوفا شدن بودند و به همراه خـود عطـر   

شـدند   ا بیشتر باز میه کردند، هر چه غنچه زیبایی را در فضا پخش می
وقتی چشـمش در داخـل   . شد ي گرفته آن پسر هم بیشتر باز می چهره

او در تصویر . زند ي خودش افتاد دید دارد لبخند می آب حوض به چهره
 ...دید خود، لبخند زندگی را می

بـه مقـام کـارآموزي و     )ره(در این ماه آقاي حسن محمدي از شعبه سلمان فارسی -
ی اعتقادات اسـالمی نائـل   به مقام معلم )ع(االئمه آقاي محمد آخوندي از شعبه ثامن

  .گردیدند
  اطالعیه

هاي علمی و پژوهشی معلمین  هیئت علمی با هدف ارج نهادن به زحمات و تالش
نامه رتبـه بنـدي    مؤسسه و همچنین هموار نمودن مسیر ارتقاء و رشد ایشان، آئین

توسـط معاونـت    94معلمین را تدوین نموده است کـه از موعـد گردهمـایی سـال     
توانند جهت اطـالع از   آموزشی به اجرا گزارده شده است تمامی معلمین محترم می

 .جزئیات آن به معاونت آموزشی مراجعه نمایند
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  مسئولیت پذیري فرزندان 
توان مسئولیت پذیري  هایی می با چه روش

  را در فرزندان ایجاد و تقویت کنیم؟
آنـان را بینشـان    هاي مربـوط بـه سـن    مسئولیت -1

تقسـیم کنیــد و فرصــت الزم را در اختیارشــان قــرار  
هاي کوچـک   ها را به بخش دهید در ضمن مسئولیت

  .تقسیم کرده تا به خوبی از عهده آن برآیند
ها را به آنان بیاموزید و  چگونگی انجام مسئولیت -2

  .بر انجام وظایف آنها نظارت کنید
است زیرا انجـام  ریزي، عامل بسیار مهمی  برنامه -3

قدرت به خاطر سپردن فرزند  ،امور در زمان مشخص
  .دهد را افزایش می

امکانات الزم برایشان فراهم شود مانند در اختیار  -4
  گذاردن بعضی وسایل

 دادنقـرار   وها  وضع قوانین و یادداشت مسئولیت -5
ــه  در معــرض دیــد فرزنــدان مــانع از بــی  تــوجهی ب

  .شود ها می مسئولیت
زندان براي تثبیت مسئولیت به تمرین و تکرار فر -6

  نیاز دارند
ها فرزند خود را تحسـین   در برابر انجام مسئولیت -7

  .کنید
اي خـوش همـراه    انجام مسـئولیت را بـا خـاطره    -8

  .اش به استمرار مسئولیت بیشتر شود سازید تا عالقه
هــاي مــذهبی و  انجــام کارهــاي خیــر و فعالیــت -9

ث احساس مسئولیت بیشـتر در  جمعی مدرسه نیز باع
  .شود او می

  چند نکته
براي ایجاد مسئولیت از اهرم فشار استفاده 

درخواست خـود را روشـن و کوتـاه    . نکنید
براي انجام کارها با او نجنگیـد  . مطرح کنید

و بــه او تحمیــل نکنیــد، اگــر انجــام نــداد 
به او توضیح دهید اگـر  . خودتان اقدام کنید

نکنـد بـراي او    به مسئولیت خـویش عمـل  
مـثالً پیامـد دیـر    (پیامدهایی خواهد داشت 

  )بیدار شدن، نرسیدن به مدرسه
دهید منطقـی   اگر مجازاتی براي او قرار می

مانند محروم کـردن او از بعضـی از   (باشد 
  )امتیازات

  .در شماره بعدي نشریه در این زمینه با ما همراه باشید
 

  کشف نسخه قرآن بیرمنگام 
هـاي سـامی و مقـیم     االصـل زبـان   جعفر هادي حسن، کارشـناس عراقـی  

خبـر   وگو بـا  ، در گفت»منچستر«انگلیس و استاد مطالعات یهودي دانشگاه 
شـده در دانشـگاه    نسخه قرآنی کشف: گفت) ایکنا(گزاري بین المللی قرآن 

بـه   است صدر اسالمدارد و مربوط به ریخی انگلیس، قدمت تا» بیرمنگام«
  . دارد )ص(فاصله زمانی کمی با زمان حضرت محمد طوري که تقریباً

بـا   :هاي خطی است، گفت ت نسخهوي با تأکید بر این که آزمایش رادیوکربن، روشی مدرن و قوي براي اثبات قدم
و قدیمی تر از خط کوفی اسـت  ط حجازي شویم که آیات قرآن این نسخه خطی به خ مشاهده این نسخه متوجه می

این امر بیانگر این است که قدمت آن به قبـل از سـال چهـل هجـري     و همچنین بدون نقطه و اعراب گذاري است 
گذاري قـرآن   دانیم نقطه و اعراب طور که می گردد، زیرا همان گذاري قرآن برمی گذاري و اعراب قمري و قبل از نقطه

من با درخواسـت برخـی   : استاد دانشگاه منچستر انگلیس در پایان عنوان کرد. وضع شده است )ع(در دوران امام علی
مخالف هستم، زیرا غرب در نگهداري آثـار و   از کشورها و مؤسسات اسالمی مبنی بر گرفتن این نسخه خطی کامالً

ها مبنی بر کشـف   رسانه خبري در الزم به ذکر است که اخیراً !هاي خطی قدیمی بسیار دقیق و محطاط است نسخه
تـرین نسـخه    انگلیس که ممکن اسـت قـدیمی  » بیرمنگام«چند برگ از یک نسخه بسیار قدیمی قرآن در دانشگاه 

سال تخمـین   1370گذاري رادیوکربن، قدمت این نسخه حداقل  بر اساس روش تاریخ. خطی قرآن باشد، منتشر شد
صفحات این کتاب مقـدس حـدود یـک قـرن اسـت کـه بـه        . حات آن از پوست گوسفند یا بز استکه صف زده شده

 ....صورت ناشناخته در کتابخانه دانشگاه بیرمنگام انگلستان باقی مانده بود

  
، مهاجم تیم تاتنهام انگلیس یک ماه پس از تشرف به اسالم از دالیل خود »امانوئل آدبایور«

 :هاي اسالم و مسیحیت سخن گفت براي مسلمان شدن و شباهت
خت که تنها یک خدا هسـت و یـک   به ما آمو )ع(مسیح: وي گفت

 171آیـه  (مسلمانان نیز ایـن را از قـرآن    .خدا باید پرستش شود
از گوشـت خـوك    )ع(مسـیح : آدبایور افـزود . اند آموخته) سوره نساء

کرد، مسلمانان نیز گوشت خوك را کثیـف و ناسـالم    استفاده نمی
م به گفته این بازیکن اهل توگو، عبـاراتی ماننـد السـال   . دانند می

علیکم و انشاءاهللا که در قرآن آمده است، همـواره مـورد اسـتفاده    
هـا و   صورت، دست )ع(مسیح: گفت او. بوده است )ع(حضرت عیسی

  به  )ع(مسیح: وي ادامه داد. شست پاهاي خود را پیش از نیایش می
سـوره بقـره    285عمـران و   سـوره آل  84هاي قرآن در آیات  زههمه پیامبران اعتقاد داشت، مسلمانان نیز مطابق آمو

 .اینگونه هستند
حضـرت  . کـرد  محاسن بلندي داشت و رداي بلندي به تـن مـی   )ع(حضرت عیسی: مسلمان گفت این فوتبالیست تازه

ن نیز سنت پوشش محجوبانه در میان مسلمانا. کرد و شالی بر سر داشت هاي محجوبانه به تن می نیز لباس )س(مریم
و دیگـر   )ع(مسیح: اسالم و مسیحیت را در روزه گرفتن بر شمرد و گفت يها آدبایور یکی دیگر از شباهت. وجود دارد

و در ایـام  ) سوره بقـره  183آیه (گرفتند، مسلمانان نیز در طول ماه رمضان  روز روزه می 40انبیاء ذکر شده در انجیل 
کـرد و بـا    اي به اهل خانـه سـالم مـی    به هنگام ورود به هر خانه )ع(مسیح: گفت  وي. گیرند خاصی از سال روزه می

اهللا وارد خانه  ها در میان مسلمانان نیز وجود دارد که با بسم این سنت. گفت دیدن مردم نیز آنان را سالم و تحیت می
: ا گفـت ه  آدبایور پس از برشمردن این شباهت) سوره نـور  61آیه (گویند  شوند و به یکدیگر سالم می می

اکنـون کـه   . چه کسـانی هسـتند؟ مسـلماً مسـلمانان     )ع(اکنون بگویید که پیروان واقعی مسیح
هاي متـز، مونـاکو،    امانوئل آدبایور پیش از تاتنهام در تیم .ام نیز شده )ع(ام پیرو واقعی مسیح مسلمان شده

 . ل قاره آفریقا شدفوتبالیست سا 2008بازي کرده و در سال  آرسنال، رئال مادرید و منچستر سیتی


