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محمد نسیم اسیر

طلب علم درچین !!
ما همه بار بار از زبان علمای دین ،در تاکید بر آموختن علم ،حدیثی را از پیامبر اسالم شنیده ایم که دران به پیروان خود
حتی سفر به چین را که دران زمان فاصله طوالنی با عربستان سعودی داشت ،بغرض آموزش ،ابالغ می فرمودند و
اما درمورد ریش و سبیل که حضرت پیامبر اکرم داشتند کوچکترین قول و قرار و روایتی و یا حدیثی دیده و شنیده نشده
است .متأسفانه اینک امارت اسالمی  ،ریش ماندن را امر و آموختن علم برای دختران و کار کردن زنان را نهی می
کنند که برای همه سوال بر انگیز است ،سروده ایست در همین مورد:

آخرررررر ای جمرررررر شررررررارت آ ررر رین
کرره برررود تکیرره تررران مررردهب و دیررن
مررردهب از شررریوه تررران خرررون آلرررود
دیررررن از کرررررده ترررران زهرررررآگین
تکیره بررر امررر برره معرررو اینسررت
نهرری از ُمنکررر ترران هسررت همررین
کرررره بررررود مرررررد همرررره پشررررم آلررررود
زن بیچررررراره همررررره خانررررره نشررر رین
نوجوانرررران همرررره محررررروم از علررررم
پی رر مررردان برره ررم و صرره قرررین
گررر ،کررس ایررن امررر اطاعررت نکنررد
تازیانررررره بخرررررورد ،یرررررا قمچرررررین
سررررراز و آواز و نشررررراط و مسرررررتی
محرررو بایرررد شررردن از نقرررش نگرررین
ای رن چرره دی رن اسررت کرره در سررایه او
پیرررررروانش همررررره باشرررررند مرررررین
دیگررررران سرر ریر برررره افررررال کننررررد
مرررررا نررررردانیم ره و رسرررررم زمررر رین
نشررررنیدی تررررو مگررررر ایررررن گفتررررار
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از پیمبرررررر کررررره برررررود دُر ثمرررررین
بهررررررر آمرررررروختن علررررررم بکرررررروش
«اُطلُبو العلم ولو کان بالصین»
م.نسیم«اسیر»12اپریل22ع ،فرانکفورت
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