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أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور » 
ورسوله صلي اهلل عليه  اهلل شهد أنَّ حممداً عبدنله إالَّ اهلل وحده ال شريك له و إ شهد أن آلنضلل فال هـادي له و ومن ي

 « م بإحسان إىل يوم الدينعهصحبه ومن تبآله و  یوعل
 

به مشا برای انتخاب و مطالعه اين کتاب تربيک و خوش آمد می گوييم. کتابی که در پيش رو داريد در نتيجه 
لطف و مرمحت خداوند بزرگ هتيه شده و در آماده سازی آن افراد زيادی به صورت حضوری و غری حضوری 

ی امیان و عقيده را مورد بررسی مهکاری کرده اند. اين کتاب به طور جدی مهمرتين تصميم زندگی هر انسان يعن
 و به ديدگاه های اصلی هر انسان در بعد دين و زندگی می پردازد.قرار داده 

دقيقه پيش بينی شده است.  51فصل تنظيم شده و برای مطالعه هر فصل آن به طور ميانگنی  30کتاب در 
دقيقه طول بکشد. توصيه اکيد  51دقيقه و بعضی بيشرت از  51ممکن است که بعضی از فصلهای کتاب کمرت از 

. در اين لعه کنيدساعت مطا 42فصول اين کتاب را جداگانه و با فاصله زمانی حداقل ما به مشا اين است که 
بر روی مسائل مطرح شده تفکر کنيد و نکته به نکته مسائل مطرح شده در فصول را در ذهن  هبرت استفاصله 

خود جتزيه و حتليل کنيد. در حقيقت اين کتاب دو مؤلف دارد. مؤلف اول مطالب را آماده کرده و به صورت کتاب 
تاب خواننده آن می باشد، زيرا وی بوسيله تفکر در فصول  حاضر در اختيار مشا قرار داده است. مؤلف دوم ک

کتاب می تواند خط مشی فکری خود را در طول کتاب دنبال کرده و پايان کتاب را خود رقم بزند. اگر راستش را 
 بهخبواهيد، بوسيله مطالعه اين کتاب به صورت نامنظم و مغاير از برنامه ای که برای مطالعه در نظر گرفته امی، 

 دست خنواهيد يافت. برنامه پيش بينی شده چننی است:به طور کامل هداف هنايی اين کتاب ا
 ماه مطالعه شود.تا دو کتاب به صورت فصل به فصل و در طول مدت يک است که  اين پيشنهاد ما  -5
 ساعت( فاصله قرار دهيد. 42بنی مطالعه هر فصل و فصل بعدی حداقل يک شبانه روز ) -4
 بر روی مطالب مطرح شده به دقت تفکر کنيد. هساعت 42مطالعه هر فصل در بازه زمانی پس از  -3
اگر در طی مطالعه فصول کتاب برای مشا سواالتی اجیاد شد، بدون وقفه در مطالعه فصول، به برنامه ادامه  -2

 دهيد، زيرا به احتمال زياد جواب خود را در فصول بعدی خواهيد يافت.
کتاب در تفکر خواننده آن هنفته است، پس حتما بعد از مطالعه هر فصل، در مورد آن خوب رمز اصلی اين   -1

 فکر کنيد.
 باشد.میل مقدمه تفکر مشا در مورد هر فصل شود، اين سوا ان بعضی از فصول يک سوال مطرح میدر پاي -6
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ديدگاه حاکم بر اين کتاب  مهچننی است.استدالالت عقلی و قرآنی بيان شده کل مباحث اين کتاب بوسيله   -7
  .خماطبنی اين کتاب کليه مسلمانان می باشندو يک ديد جهانشمول و فرای مذاهب بوده 

خسته کننده به نظر برسند، با اين حال به خواندن کتاب طبق کمی ممکن است که چند فصل اول کتاب،   -8
می باشند و ذهن تا پايان کتاب(  7)فصل برنامه ادامه دهيد، زيرا اين فصول در حقيقت مقدمات مباحث اصلی 

 مشا را برای مباحث اصلی آماده می کنند.
دارند، در کتاب اين مساله  خارج از برنامهبا توجه به اينکه بسياری از افراد در روز وقت کمی برای مطالعه  -9

 فصول کتاب اجیاز را رعايت کردمی.مهم را نيز در گرفتيم و در تاليف 
وی در  بينش و نگرشرای کسی مفيد است که اجازه منی دهد هيچ فردی و در هر لباسی برای اين کتاب ب -51

واقعی بوده و به  دينکسی که به دنبال مهچننی   .و ارزش تفکر در زندگی خود را می داند زندگی تصميم گریی کند
  است.دين حقيقی کرده يافنت و دين گريزی، تصميم به جستجو برای  جای پشت کردن به دين

برای اينکه مشا را سريعاً وارد مباحث کتاب کنيم، خبش مقدمه را به عنوان فصل اول کتاب در نظر گرفته امی، پس 
مشا هم اکنون در حال مطالعه فصل يک کتاب هستيد که در آن فقط مقدمات و روش مطالعه بيان شده است. 

 مورد فصول اين کتاب را جدی بگریيد. در پايان اين خبش باز هم به مشا توصيه می کنيم که تفکر در
 

 فکر هر انسانی با ارزش است؟ديدگاه و سوالی برای تفکر: آيا می دانيد چرا 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4فصل   

 آيه منتخب
                            

                           (3 –)رعد 

ها و هنرهاىي قرار داد و در آن و او کسى است که زمنی را گسرتد و در آن کوه
در اينها آياتى مهانا پوشاند؛ ها دو جفت آفريد؛ شب را بر روز مى از متام ميوه

 کنند!مى تفکراست براى گروهى که 
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های روزمره خود، ؟ چرا هیچکدام از ما در فعالیتترسنددارند و از او نمينمي وزه مردم خدا را دوستچرا امر

قسمتي از روز خود را به تفکر در مورد خداوند اختصاص نمي دهیم؟ در این مجموعه سعي مي کنیم که با کمک 

 دهیم.همدیگر به این سواالت پاسخ 

انسانها امروزه نسبت به تفکراتشان در حوزه ایمان و عقیده، چهار روش مجزا را در پیش گرفته اند. گروه اول 

افرادی هستند که اصوال از هیچ چیزی پیروی نمي کنند. مسائل دیني همانند ایمان، عقیده و زندگي پس از 

ر صبح تا خوابیدن در شب، به جز اندیشه غذا، مرگ اصال برای آنها مهم نیست. هر روز از لحظه بیدار شدن د

مسکن، کار، مدرک و ... در ذهن آنها وجود ندارد. این افراد به طور کامل خدا، روز قیامت، عبادت و ... را از یاد 

 برده اند. همه ما در زندگي بسیار با این افراد برخورد کرده ایم. خداوند در قرآن خطاب به این افراد فرموده:

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َمْت لَِغٍد َواتَـُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخبِ  َا تـَْعَمُلوَن )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َوْلَتْنظُْر نـَْفٌس َما َقدَّ أَنـُْفسَهُمْ وال تَُكونُوا َكالَِّذيَن نَسُوا اللََّه فَأَنْسَاُهْم  (٨١رٌی ِِ

 (٠٢ال َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْْلَنَِّة َأْصَحاُب اْْلَنَِّة ُهُم اْلَفائُِزوَن ) (٨١أُولَِئَك ُهمُ اْلَفاِسُقوَن )
اجنام  كهاز خدا بپرهيزيد كه خداوند از آن ايد تقوای خدا را پيش بگریيد و هر كس بايد بنگرد تا براي فردايش چه چيز از پيش فرستاده واي كساين كه امیان آورده

، آنان ندکرد  فراموشنيز را  و پس از آن خودشاناز كساين نباشيد كه خدا را فراموش كردند و  (58دهيد آگاه است! )مي
 (41هرگز دوزخيان و هبشتيان يكسان نيستند؛ اصحاب هبشت رستگار و پریوزند. ) (59مهان فاسقانند. )

 (41تا  58آيات  -)سوره حشر
 همچنین:

 

وَلََقْد ذَرَأْنَا ِْلَهَنََّم َكِثریًا ِمنَ اْلِْنِّ وَاإلْنِس ََلُمْ قـُلُوٌب ال يـَْفَقهُوَن هبَا وَََلُمْ  (٨٧١َمْن يـَْهِد اللَُّه فـَُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِلْل فَُأولَِئَك ُهُم اْْلَاِسُروَن )
َولِلَِّه األْْسَاءُ احلُْْسََن  (٨٧١وَََلُمْ آذَاٌن ال يَْسمَعُوَن هبَا أُولَِئَك َكاألنـْعَاِم بَلْ ُهمْ َأَضلُّ أُولَِئَك ُهمُ اْلغَاِفلُوَن )أَْعنُیٌ ال يـُبِْصرُوَن هبَا 

 (٨١٢فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِف َأْْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن )

به يقنی،  ( 578آهنا هستند. ) [واقعى] گمراه سازد، زيانکاران  [خباطر اعمالشان] اوست؛ و کساىن را که [واقعى]س را که خدا هدايت کند، هدايت يافته آن ک
فهمند؛ و چشماىن که با آن گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريدمی؛ آهنا دَلاىي دارند که با آن منى

چرا که با ]شنوند؛ آهنا مهچون چهارپايانند؛ بلکه گمراهرت! اينان مهان غافالنند بينند؛ و گوشهاىي که با آن منىمنى
خبوانيد! و کساىن را   [نامها] و براى خدا، نامهاى نيک است؛ خدا را به آن (579. )[م گمراهندگونه امکانات هدايت، باز هداشنت مهه

 (581بينند. )دادند، مى، رها سازيد! آهنا بزودى جزاى اعماىل را که اجنام مى[شوندهنند، و شريک برايش قائل مىو بر غری او مى] کنندکه در اْساء خدا حتريف مى
 (581تا  578 آيات -اعراف)سوره 

 

گروه دوم افرادی هستند که ایمان، عقیده و زندگي پس از مرگ برای آنها اهمیت دارد. آنها به نماز، روزه و اعمال 

عبادی خود اهمیت زیادی مي دهند و سعي مي کنند که در مسیری که از دنیا تا بهشت مورد تصورشان وجود 
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دارد، خطای زیادی نداشته باشند. مشکل اصلي این گروه آن است که با وجود اهمیت ایمان و عقیده برای آنها، 

در طول زندگي خود از تولد تا مرگ، در مورد این مسائل با اهمیت فکر نکرده و بینش خود نسبت به ایمان را به 

ین افراد پرسیده شود که نظر شما راجع به خداوند، صورت تقلیدی از آبا و اجداد خود به ارث برده اند. اگر از ا

قیامت و مسائلي از این قبیل چیست، آنها همان جوابي را مي دهند که پدران، مادران و گذشتگان دیگر به 

 در کتب درسي آنها بیان شده و یا که همان دیدگاه و نقطه نظری را دارندصورت تقلیدی به آنها آموخته اند. آنها 

 خداوند متعال در قرآن وضع این افراد را چنین توصیف مي کند:ادشان به آنها یاد داده اند. و اجد ءآبا

 
َا( 568) مُِّبنیٌ  َعُدو   َلُكمْ  ِإنَّهُ  الشَّْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تـَتَِّبُعواْ  َوالَ  طَيِّباً  َحاَلالً  اأَلْرضِ  ِف  ممَّا ُكُلواْ  النَّاسُ  أَيُـَّها يَا  تـَْعَلُمونَ  الَ  َما الّلهِ  َعَلى تـَُقوُلواْ  َوَأن َواْلَفْحَشاء بِالسُّوءِ  يَْأُمرُُكمْ  ِإمنَّ

يـَْهَتُدوَن  َوالَ  َشْيئاً  يـَْعِقُلونَ  الَ  آبَاُؤُهمْ  َكانَ  أََوَلوْ  آبَاءنَا َعَلْيهِ  أَْلَفْيَنا َما نـَتَِّبعُ  َبلْ  قَاُلواْ  الّلهُ  أَنَزلَ  َما اتَِّبُعوا ََلُمُ  ِقيلَ  َوِإَذا( 569)
(571) 

 کار و بديها به فقط را مشا ( او568) !مشاست آشکار دمشن او مهانا! نکنيد پریوى شيطان گامهاى از و خبوريد پاکيزه است، و حالل زمنی، در آنچه از! مردمان اى

 خدا آنچه از» شود گفته آهنا به که هنگامى و (569) .دهيد نسبت خدا به دانيد،منى که را آنچه دهد[مى دستور ]و دهدمى فرمان زشت
 پدران اگر آيا.« مناييممى پریوى يافتيم، آن بر را خود پدران آنچه از ما نه،» گويندمى!« کنيد پریوى کرده، نازل
 (571) می کنند؟[ پریوى آهنا از باز] نده بودنيافت هدايت و فهميدندمنى چيزى آهنا،

 (571تا  568آيات  -بقره)سوره  
 

گروه سوم افرادی هستند که عقیده و زندگي پس از مرگ برای آنها اهمیت دارد. آنها پیوسته در مورد مسائل 

مربوط به غیب، دین، روح، زندگي پس از مرگ و مواردی از این قبیل مطالعات فراواني انجام مي دهند. بیشتر 

گي پس از مرگ اختصاص مي یابد. مشکل وقت این افراد در روز به تفکر در مورد ایمان، ماهیت انسان و زند

! آنها پیوسته در مکاتب و گمانهایشان کنند، مگر از توهّماتنمي پیروی از چیزیاصلي این گروه این است که آنها 

فلسفي، عرفاني و علمي به دنبال مفاهیمي مي گردند که این مفاهیم فقط و فقط از طریق کتب آسماني )وحي( و 

فلسفي بشری به انسان منتقل شده است. تصور کنید که اگر در قرآن راجع به قیامت، نه مکاتب علمي و 

فرشتگان، جن و ... صحبتي به میان نمي آمد، بشر از کجا مي توانست به این مفاهیم پي ببرد. خداوند متعال در 

 الطبیعه چنین مي فرماید: رابطه با مفاهیم ماورا

 
 الَِّذي َغيـْرَ  َصاحِلًا نـَْعَملْ  َأْخرِْجَنا رَبَـَّنا ِفيَها َيْصَطرُِخونَ  َوُهمْ ( 36) َكُفورٍ  ُكلَّ  جَنْزِي َكَذِلكَ  َعَذاهِبَا مِّنْ  َعنـُْهم ُُيَفَّفُ  َواَل  فـََيُموتُوا َعَلْيِهمْ  يـُْقَضى اَل  َجَهنَّمَ  نَارُ  ََلُمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ 

 َعِليمٌ  ِإنَّهُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َغْيبِ  َعالُِ  اللَّهَ  ِإنَّ ( 37) نَِّصریٍ  ِمن لِلظَّاِلِمنیَ  َفَما َفُذوُقوا النَِّذيرُ  َوَجاءَُكمُ  َتذَكَّرَ  َمن ِفيهِ  رُ يـََتذَكَّ  مَّا نـَُعمِّرُْكم أَوَلَْ  نـَْعَملُ  ُكنَّا
 َخَسارًا ِإالَّ  ُكْفرُُهمْ  اْلَكاِفرِينَ  يَزِيدُ  َواَل  َمْقًتا ِإالَّ  َرهبِِّمْ  ِعندَ  ُكْفُرُهمْ  اْلَكاِفرِينَ  يَزِيدُ  َواَل  ُكْفرُهُ  فـََعَلْيهِ  َكَفرَ  َفَمن اأْلَْرضِ  ِف  َخاَلِئفَ  َجَعَلُكمْ  الَِّذي ُهوَ  (38الصُُّدوِر ) ِبَذاتِ 

(39) 
 هر گونه اين شود؛مى داده ختفيف آنان از عذابش از چيزى نه و ِریند تا شودمنى صادر مرگشان فرمان هرگز آهناست؛ براى دوزخ آتش شدند، کافر که کساىن و

 به پاسخ در]!« دادمیمى اجنام آنچه از غری دهيم اجنام صاحلى عمل تا کن خارج را ما! پروردگارا» زنندمى فرياد دوزخ در آهنا( 36) !دهيممى کيفر را اىکنندهکفران
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 براى که بچشيد اکنون نيامد؟ مشا سراغ به ای انذارکنندهآيا  و ندادمی عمر پند می گرید، آن در است تذّکر اهل کس هر که اىاندازه به را مشا آيا [شودمى گفته آنان

 !داندمى دَلاست درون در را آنچه و است آگاه زمنی و آْساهنا غيب از داوندبه يقنی خ( 37) !نيست ياورى هيچ ظاملان
 نزد در غضب و خشم جز کفرشان را کافران و بود خواهد خودش زيان به او کفر شود، کافر کس هر داد؛ قرار زمنی در جانشيناىن را مشا که اوست (38)

 (39) !کندمنى اضافه آهنا بر چيزى خسران و زيان جز کفرشان نيز و افزايدمنى چيزى پروردگار
 (39تا  36آيات  -فاطر)سوره 

 همچنین:

 

ُقْل ال يـَْعَلُم َمْن ِف السََّماَواِت َواألْرِض  (٤٦يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواألْرِض أَإَِلٌه َمَع اللَِّه ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَی )أَمَّْن يـَْبَدأُ اْْلَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه َوَمْن 
َعثُوَن )  (٤٤ُهْم ِِف اآلِخَرِة َبْل ُهْم ِف َشكٍّ ِمنـَْها َبْل ُهْم ِمنـَْها َعُموَن )َبِل ادَّاَرَك ِعْلمُ  (٤٦اْلَغْيَب ِإال اللَُّه َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يـُبـْ

دهد؛ آيا معبودى با خداست؟ بگو: دليلتان را بياوريد اگر کند و کسى که مشا را از آْسان و زمنی روزى مىچه کسى آفرينش را آغاز می کند سپس آن را جتديد مى

ند کى ندامنى [نمعبودا]حتی داند جز خدا، و غيب منى استکه در آْساهنا و زمنی   هر آنچهبگو:  (62گوييد. )راست مى
 (66آهنا اطالع صحيحى درباره آخرت ندارند بلکه در آن شّک دارند بلکه نسبت به آن نابينايند. ) (61د. )نشو برانگيخته مى

 (66تا  62آيات  -منل)سوره 
 

پس نتیجه مي گیریم که مفاهیم مربوط به غیب )قیامت، فرشتگان، جن و ...( تنها از طریق کتب آسماني و وحي 

به بشر منتقل شده است. هیچ کس نمي تواند به تنهایي از طریق عقل به این مفاهیم دست پیدا کند. اگر فردی 

خود تبعیت کند به گمراهي آشکاری مي  بدون توجه به این مساله مهم، از مکاتب عرفاني و فلسفي در عقیده

رود. مکاتبي که امروزه در سرتاسر دنیا به تبلیغ این مفاهیم مي پردازند جز ساخته و پرداخته ذهن بشر نیستند، 

در حالیکه طبق گفته خود خداوند متعال، این مفاهیم فقط از طریق وحي به انسان منتقل مي شوند. خداوند 

 الطبیعه چنین مي فرماید: مفاهیم ماورامکاتب فکری انساني در مورد از  متعال در رابطه با تبعیت

 

َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعلِيُم  ِبُعوَن َوِإْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِف األْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإْن يـَتَّ  (٨٨٦)َومَتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقًا َوَعْدال ال ُمَبدِّ
 (٨٨٧ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن ) (٨٨٤ِإال الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإال َُيُْرُصوَن )

اگر از بيشرت کسانی   (551داناست. )تواند كلمات او را دگرگون سازد و او شنونده و كالم پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد متام رسيد; هيچ كس مني
كنند، و وي ميکه در روی زمنی هستند اطاعت كين، تو را از راه خدا گمراه مي كنند; ]زيرا[ آهنا تنها از گمان پری 

اند. يافته پروردگارت به كساين كه از راه او گمراه گشته اند، آگاهرت است و مهچننی كساين كه هدايت (556زنند. ) [ ميیختمنی و حدس ]واه
(557) 

 (557تا  551آيات  -انعام)سوره 
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گروه چهارم افرادی هستند که عقیده و زندگي پس از مرگ برای آنها اهمیت زیادی دارد. آنها پیوسته در مورد 

مفاهیم مربوط به غیب را فقط در  مسائل مربوط به غیب، دین، روح، زندگي پس از مرگ به تفکر مي پردازند. آنها

این افراد آنقدر  حالي قبول مي کنند که در کتاب آسماني )قرآن( به عنوان یگانه مرجع ایمان آنها آمده باشد.

برای عقیده خود اهمیت قائل هستند که خود برای دست یافتن به آن اقدام مي کنند و منتظر نمي مانند که این 

آنها القا شود. آنها قبول دارند که کالم هیچ بشری باالتر از کالم خدا نیست. خداوند مفاهیم از طریق دیگران به 

 متعال در رابطه با این افراد چنین مي فرماید:

 

َا يـُْؤِمنُونَ  وَالَِّذينَ  (٣) يـُْنِفُقونَ  َرزَقْـَناُهمْ  َوممَّا الصَّالةَ  َويُِقيُمونَ  بِاْلَغْيبِ  يـُْؤِمُنونَ  الَِّذينَ   (٦) يُوِقنُونَ  ُهمْ  وَِباآلِخرَةِ  قـَبِْلكَ  ِمنْ  أُنِْزلَ  وَمَا ِإلَْيكَ  أُنِْزلَ  ِِ
مْ  ِمنْ  ُهًدى َعَلى أُولَِئكَ   (٦) اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َرهبِِّ

 که  هچكه به آن  کسانیو   (3) نند.ك، انفاق ميامیو مواهيب كه به آنان روزي داده هاو از متام نعمت دارند و مناز را برپا مي آورند امیان مي كساين كه به غيب
و به رستاخيز يقنی دارند.  ی آورندنازل گرديده امیان م [بر پيامربان پيشنی]از تو  چه که قبلبر تو نازل شده و آن

 (1آنان، بر طريق هدايت پروردگارشانند و آنان رستگارانند. ) (2)
 (1تا  3آيات  -بقره)سوره 

 
بر کورکورانه  دگي خویش انتخاب کرده وو هدف را برای زن مسیرفکر مي کند که بهترین  اکثر مردم امروزه

نسبت به دیدگاه های دیگر بي اطالع مي وارد تعصب کور شده و  . از این رودیدگاه های خود پافشاری کنند

هدف و ایدئولوژی در نزد ماست، نیازی به شنیدن  برترینمانند، زیرا فکر مي کنند هنگامي که بهترین و 

. اگر مکتب خاصي وجود داشته باشد که از سعادت و خوشبختي بشری حرف به میان سخنهای دیگر وجود ندارد

، افراد متعصب به دلیل اینکه همیشه دیدگاه های خود را برتر از مکاتب دیگر مي بینند، به این آورده باشد

ي کنند. برای اینکه بتوانیم تشخیص دهیم آیا بهترین مکتب و هدف زندگي در نزد سعادت و خوشبختي پشت م

 به سخنهای نقادانه گوش فرا دهیم:ماست، باید با چشم و گوش باز و بدون تعصب و از بیرون به داخل 

 

( الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن 57فـََبشِّْر ِعَباِد )َوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت أَن يـَْعُبُدوَها َوأَنَابُوا ِإىَل اللَِّه ََلُُم اْلُبْشَرى 
 (58ِب )َأْحَسَنُه أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُْولَِئَك ُهْم أُْوُلوا اأْلَْلَبا

پس بندگان مرا و کساىن که از عبادت طاغوت پرهيز کردند و به سوى خداوند بازگشتند، بشارت از آن آهناست؛ 
کنند؛ آنان کساىن هستند که خدا شنوند و از نيکوترين آهنا پریوى مى( کساىن که سخنان را مى57بشارت ده! )

 (58و آهنا خردمندانند. ) کردههدايتشان  
 (58تا  57آيات  -زمر)سوره 
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برای  انساندهد، نه میارائه  انسانبهترین برنامه هدفمند برای زندگي یک فرد، برنامه ای است که خالق برای 

بدون دانش به بلوغ فکری خود رسیده، چندی در از جنین )همانند همه انسانهای دیگر( هر انساني . زیرا انسان

برای وی هر فلسفه ای که پرداخته و در نهایت مي میرد. پس م و عل این دنیا زندگي کرده و به کسب تجربه

دیدگاه و فلسفه وی در مورد دنیا جوابگو باشد، ولي قطعا زندگي دنیوی پیاده کند، زاده ذهن وی مي باشد. شاید 

 در مورد آخرت جوابگو نمي باشد.

همه تالشهای بشر در جهت آرامش و سعادتمندی مي باشد. در کنار این امر، عمر محدود بشر قرار دارد که به 

آرامش  در موردهدف اصلي دین این است که توجه انسان سال مي باشد.  هشتادطور متوسط برای یک فرد سالم 

آرامش  اخروی جلب کند.ود و بي پایان از زمان محدود عمر بشر به زمان نامحد ،ي که به دنبال آن استو سعادت

 از طریق دین حاصل مي شود.فقط نیز  ،دنیوی که بشر به هر طریقي به دنبال آن است

 

 ؟با ارزش تر استکدام گروه به نظر شما، : برای تفکر يسوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيه منتخب
نَساَن ِمن نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج نَـّْبَتِليِه  ِإنَّا َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا   -َفَجَعْلَناُه ْسَِيًعا َبِصریًا ِإنَّا َخَلْقَنا اإْلِ

 (3تا  4 – االنسانَكُفورًا )
  بينا و شنوا را او جهت[ ]بدين آزماييم،مى را قطعا او و آفريدمی خمتلطى نطفه از را انسان مهانا
 !ناسپاس يا و باشد شاکر است که خمتار دادمی، نشان او به را راه ما - !دادمی قرار
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 3فصل 
و  پدر و مادر ،چون جامعهمسلمان مي شود، خواسته یا ناخواسته  شود،متولد  یک کشور مسلماندر  فردیاگر 

 مي شود، مسیحيحتماً  متولد شود، یک کشور مسیحيدر همین فرد . حال اگر هستند همه مسلمان نظام حاکم

برایمان  است که جامعهگونه همان  یقتولي آیا حق .مي کنندرا اینگونه تربیت  وی چون جامعه و خانواده

؟ با یک مثال موضوع را بیان مي کنیم: فرض شناخت طریق تفکرحقیقت را باید از اینکه کند یا مشخص مي

خود،  سبت به خرافات در عقایدپاسخگوی ن برایکنید که در روز قیامت یک مسیحي، یک یهودی و یک مسلمان 

در پیشگاه خداوند حاضر مي شوند. فرد یهودی بیان مي کند که من در یک خانواده یهودی به دنیا آمدم و عقیده 

خود را با نگاه کردن به پدر و مادرم و جامعه یاد گرفتم. فرد مسیحي بیان مي کند که من در یک خانواده 

ا با نگاه کردن به پدر و مادرم و جامعه یاد گرفتم. فرد مسلمان بیان مي کند مسیحي به دنیا آمدم و عقیده خود ر

که من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و عقیده خود را با نگاه کردن به پدر و مادرم و جامعه یاد گرفتم. آیا 

ای افراد دیگر باز شده و اوال راه حجت و دلیل برگفته مي شود که وارد بهشت شود؟ مسلما خیر، زیرا  مسلمانبه 

فقط بوسیله تفکر خود فرد در آیات قرآن، آیات آفاقي )طبیعت و جهان( و آیات انفسي قرآني ایمان و عقیده ثانیا 

)خلقت بشر( حاصل مي شود. به همین دلیل در قرآن صدها بار از انسان دعوت شده که در آیات خداوند تفکر 

 جامعه خود نباشد:کند و مقلد خانواده، اجداد، علما و 

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
ِإال  وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِف قـَْريٍَة ِمْن نَِذيرٍ  (٠٠) ُمْهَتُدونَ  آثَارِِهمْ  َعَلى َوِإنَّا أُمَّةٍ  َعَلى آبَاَءنَا َوَجْدنَا ِإنَّا قَاُلوا َبلْ 

قَاَل أََوَلْو ِجْئُتُكْم بَِأْهَدى ممَّا َوَجْدُُتْ َعَلْيِه آبَاءَُكْم  (٠٣َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْقَتُدوَن )قَاَل ُمرْتَُفوَها ِإنَّا 
َا أُْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُروَن )  (٠٦قَاُلوا ِإنَّا ِِ

گونه در و اين( 44) .«امیيافته هدايت آنان پریوى با نيز ما و يافتيم آئيَن بر را خود نياکان ما» گويندمى بلکه
ما پدران خود را بر آئيَن يافتيم و »گفتند   مرفهنی آناى نفرستادمی مگر اينکه هيچ ديارى پيش از تو پيامرب انذارکننده

نچه پدرانتان را بر آن تر از آخبش آيا اگر من آييَن هدايت»گفت   [پيامربشان( ]43) «کنيم.به آثار آنان اقتدا مى
 (42) «ايد کافرمی!به آنچه به آن فرستاده شده نسبت اصالً » گفتند« يافتيد آورده باشم؟

 (42تا  44 اتآي -زخرف)سوره 
 

کسي که واقعاً جویای حقیقت باشد، حتما به آن خواهد رسید. همه ما قبول داریم که باالتر از حرف خداوند هیچ 

کریم آنقدر با ارزش است که حتي یک آیه آن نیز باعث هدایت مي شود. کسي که در حرفي وجود ندارد و قرآن 

 قرآن تفکر کند، خداوند به وی قول حتمي هدایت را داده است:
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 (٤١ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننَی ) لََنْهِديـَنَُّهمْ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا 
 (69و خداوند با نيکوکاران است. ) می کنيمهاى خود هدايتشان به راه قطعاً و آهنا که در راه ما تالش کنند، 

 (69 هآي -عنکبوت)سوره 
 

دقت کنید. این کلمه به معني هدایت قطعي است، به شرطي که فرد نیز خود خواهان این  "لَنَهدیَنَََّهُم"به کلمه 

هدایت باشد. هدایت در ایمان به یک مجاهده بسیار کوچک نیاز دارد. بحث ایمان مانند حل یک معادله ریاضي 

مان چیز بسیار سختي نیست، زیرا فقط به یک نیست و به فرمولهای پیچیده و معادالت مبهم نیازی ندارد. ای

حاصل مي شود. عقیده تقلیدی نیست و معیار  نشانه های خدااستنتاج کلي نیاز دارد که آنهم با تفکر در 

شناسایي عقیده و ایمان، وحي )قرآن( مي باشد. به طور کلي اینکه معیار عقیده کالم انسانها نیست و تنها کالم 

یمان چند نکته مهم وجود دارد که عبارتند از: مسلما کسي که جویای حقیقت ایمان خداوند است. در بحث ا

نمایان شود و یا اینکه با تقلید از افراد  و بدون تالش باشد، نباید منتظر باشد که راه درست عقیده خود به خود

ه درست، مساله ای نیست دیگر فکر کند که در مسیر درست قرار دارد. مورد مهم دیگر اینکه مساله ایمان و عقید

در طول حیات یک انسان است، زیرا انتخاب  تصمیمکه بتوان بر آن سرپوش گذاشت. این حوزه اساسي ترین 

آگاهانه بین بهشت و جهنم مي باشد، بنابر این هر انساني باید در طول عمر خود حداقل مدت کوتاهي را برای 

سعي شده قدم اول این مسیر به خوبي برای  کتاب مشخص کردن عقیده اش اختصاص دهد، که در طول این

مسلما سرکشي انسان از اوامر خداوند و کفر پیشگي وی، هیچ لطمه  شما مشخص شود تا در مورد آن تفکر کنید.

ای به قدرت و عظمت اهلل تعالي وارد نمي آورد و همچنین هیچ صدمه ای نیز به نظام هستي وارد نمي شود. 

نظم روز و شب تغییر نمي کند و خللي نیز در کائنات بوجود باران و برف قطع نمي شود، مسلما با کفرورزی ما 

همچون کسي که مریض باشد و از رفتن پیش پزشک  نمي آید، بلکه ضرر این کار تنها به خود ما مي رسد.

 خودداری کند و ضرر اینکار وی فقط متوجه خود مریض خواهد بود و به پزشک گزندی نمي رسد.

کنید که انتخاب در حوزه ایمان، همیشه توسط خود انسان انجام مي پذیرد و در روز قیامت هم فقط خود دقت 

ما هستیم که باید جوابگوی عقیده خود باشیم و انسانهای دیگر به خاطر ایمان و عقیده ما پاسخگو نیستند. بنابر 

باید بر مبنای کتاب آسماني خود )قرآن( این عقیده هر انساني باید به محکمترین چیز متصل باشد. ایمان ما 

علمي و فلسفي در روز قیامت قابل استناد نیستند و در دیني، و بزرگان  انسانها گفتار، نقل قولها، سخنانباشد و 

روز قیامت فقط به قرآن مي توان استناد کرد. اکثر ما هنگامي که مي خواهیم یک ماشین جدید بخریم، روزها و 

هفته ها از آشنایان در مورد مزایا و معایب ماشینهایشان سوال مي پرسیم، به بنگاههای مختلف سر زده و از 

کاهش قیمت خودرو مطلع مي شویم و از افراد بسیاری در مورد خرید ماشین خود مشورت مي گیریم. افزایش و 

آیا برای ایمان و عقیده خود به اندازه یک دهم خرید یک ماشین ارزش قائل هستیم؟ آیا همانگونه که برای خرید 

؟ ایمان و عقیده که زندگي ماشین وقت اختصاص دادیم، حاضریم برای تبیین اصول عقیدتي خود وقت بگذاریم
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هر انسان برای یافتن هدایت واقعي، باید طوری قرآن بخواند که نکته مهم دیگر اینکه ابدی ما بر مبنای آنهاست. 

اجازه دهد قرآن مسیر درست را برای وی مشخص کند، نه اینکه با پیش فرضهای قبلي و غرض ورزی به سراغ 

چنین فردی را هدایت کند، وی قرآن را هدایت کرده و به دنبال خود مي قرآن برود. مسلما به جای اینکه قرآن 

یک انسان هدفمند، مسیر زندگي و عقیده خود را با قرآن مقایسه مي کند. سپس هر قسمت از دیدگاه  کشد.

هایش که غیر قرآني بوده را با شجاعت حذف کرده و در هر قسمتي هم که کمبود داشته باشد، از قرآن استفاده 

باید به گونه ای از قرآن کمک  .بدست مي آوردرده و آن را ترمیم مي کند و در نهایت یک عقیده متوازن قرآني ک

گرفت که در روز قیامت، به ازای هر بخش از ایمان و عقیده خود بتوانیم از قرآن آیاتي برای استناد را داشته 

 باشیم.

 

 
 

اویل شخصي است، یعني اینکه افراد سعي مي کنند که حوادث عالوه بر این مشکل بزرگ دیگر در مطالعه قرآن ت

باید حوادث تاریخي را فراموش کرد و  در مساله ایمانتاریخي و دیدگاه های افراد را به زور با قرآن منطبق کنند. 

شود  متاسفانه در جامعه ما اینگونه فکر مي با استفاده از قرآن که محکم ترین مرجع ایمان است به تفکر پرداخت.

که فقط افراد خاصي هستند که در مورد دین، آگاهي و دانش دارند، بنابر این بهتر است که این افراد به جای 

بقیه جامعه فکر کرده و سپس به مردم بگویند چون به غیر از ما کسي قرآن را نمي فهمد و ما در مورد ایمان 

کسي فکر کند. اگر  راجع به دین دیگر الزم نیست ید وتحقیق کرده و درس خوانده ایم، پس همه از ما تقلید کن

قرار بود که فقط انسانهای خاصي قرآن را فهمیده و در مورد ارکان ایمان، دانش و آگاهي داشته باشند، قرآن فقط 

بهره خود را از آن  کوچک و بزرگ، حال اینکه قرآن برای کل بشر نازل شده و بر همین عده خاص نازل مي شد

 :دارند
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  (٦٢) ُمدَِّكرٍ  ِمنْ  فـََهلْ  لِلذِّْكرِ  اْلُقْرآنَ  َيسَّْرنَا َقدْ َولَ 
 (21) شود؟ متذّکر که هست کسى آيا ساختيم، آسان يادآورى براى را قرآن ما

 (21و  34و  44و  57 اتآي -قمر)سوره 
 

به یقین آموزش و یادگیری توحید کار ساده ای است، ولي موحّد بودن و با تقوا بودن کار بندگان واقعي خداست. 

قرآن کتابي است که خود خداوند، وعده عدم تحریف آن را تا قیامت به ما داده است. قرآن معجزه ایست که 

 باشد:همیشه از تحریف در امان بوده و تنها مرجع برای عقاید بشریت مي 

 

 (١ِإنَّا حَنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه حَلَاِفظُوَن )
 (9و ما بطور قطع نگهدار آنيم! ) کردمیما قرآن را نازل  مهانا 

 (9 هآي -حجر)سوره 
 :همچنین

 

َل ِلَكِلَماتِهِ َواْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمن ِكَتاِب َربَِّك   (47) َوَلن جتََِد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا اَل ُمَبدِّ
و هرگز  سازدهيچ چيز سخنان او را دگرگون منىآنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحى شده تالوت کن! 

 (47) ياىب!پناهگاهى جز او منى
 (47 هآي -کهف)سوره  

 
. محمد نبي گله و شکوه مي کند ،به دلیل مهجور ساختن کتاب خدادر قیامت، پیامبر گرامي اسالم از قوم خود 

تبعیدها، گرسنگي و خطرهای مالي و جاني را ، شب زنده داری، جنگها و مشقتسال رنج و  33)ص( به مدت 

تحمل کرد تا پیغام اهلل را به انسانها برساند. امروزه مردمان ساعتها و ساعتها برای کسب درآمد، تفریح و درس 

 :مطالعه نمي کنند با تفکرحتي به مدت چند دقیقه قرآن را  اختصاص مي دهند، ولي در روز خواندن

 

 (31َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا )
 (31« )پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند»و پيامرب عرضه داشت 

 (31 هآي -فرقان)سوره 
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شته و خود در مورد آن اانسان به طور فردی باید از وقت گرانبهایش برای آن گذمساله ایمان چیزی است که هر 

تفکر کند. دقت کنید که مساله مهمي که ما در اینجا قصد بیان آنرا داریم، این است که در جامعه ما افراد 

دی در مورد در سر انسانهای دیگر قرار دارد و به جای استنباط فر و فکر آنها بسیاری فکر مي کنند که عقل

مراجعه مي کنند و مشکل اصلي هم دقیقا همینجاست. خداوند در قرآن گفته که در  خاصيبه افراد  ،عقیده خود

مورد آفرینش و آسمانها و زمین، آیات قرآن و خلقت خودتان فکر کنید، ولي نه اینکه به افراد دیگر بگویید به 

افراد تازه مسلمان قرآن قرائت کرده و ایمان و عقیده این  جای شما فکر کنند. پس از اینکه پیامبر اسالم برای

افراد را تصحیح مي کرد، به آنها نمي گفت که هم اکنون پس از شنیدن این آیات در مورد ایمان، شما به سراغ 

ابوجهل یا ابولهب رفته و در مورد این آیات عقیدتي با آنها نیز صالح و مشورت کنید. مسلما وقتي که حقیقت به 

و آن را چیز مبهم و  گرفتهجا به جا  یاری از مردم ما ایمان را با فقهگوش آنها مي رسید، آن را مي پذیرفتند. بس

. عقیده هر انسان بر مبنای تفکر و استنتاج خود وی حاصل مي شود و در این مورد نمي گنگي تصور مي کنند

برداری کرد. اگر شخصي بخواهد راجع به ارث تحقیق کند توان از افکار دیگران )پدر و مادر، علما و جامعه( کپي 

سروکار وی با فقه است ولي اگر کسي بخواهد توحید را به طور کامل درک کند باید خود با استفاده از قرآن به 

تفکر بپردازد. مسلما در حال حاضر افراد بسیاری وجود دارند که نماز آنها قطع نمي شود، افرادی که کارهای عام 

نفعه انجام مي دهند و ... ولي اگر ایمان این افراد به اندازه سر سوزني به شرک آلوده باشد، هیچ کدام از اعمال الم

این افراد مورد قبول خداوند واقع نمي شود. پس حداقل اینکه تفکر راجع به مفاهیم گفته شده، هیچ ضرری 

از قبل به شما اعالم شده که امتحان پایان  ندارد. یک مثال دیگر: فرض کنید در یک کالس درس حضور دارید.

ترم این درس نهایي بوده، سواالت امتحاني در دایره مرکزی امتحانات از کتاب درسي طراحي شده و برگه های 

امتحاني نیز در همانجا تصحیح خواهند شد. با این اوصاف در کالس درس معلم به شما مي گوید که به جای 

. افراد ، جزوه ای که مطالب غیردرسي فراواني داردبرای شما جزوه خواهم گفت من خودم ،تدریس کتاب درسي

باهوش با توجه به اخطار قبلي دایره امتحانات، عالوه بر جزوه معلم کتاب درسي را خودشان مطالعه مي کنند، 

د. روز امتحان ولي افراد نادان حرفهای معلم را یگانه حجت تامه خود تلقي کرده و فقط به جزوه بسنده مي کنن

همه مي بینند که کلیه سواالت از کتاب درسي طراحي شده و از جزوه معلم هیچ سوالي نیامده است. برنده 

 واقعي در روز امتحان کیست؟ قرآن در حوزه ایمان برای ما حکم کتاب درسي باال را دارد.

ل اینکه تاکنون خود را قابل ندانسته اند و پس از بیان همه مطالب باال، باز هم افراد بسیاری وجود دارند که به دلی

راجع به ایمانشان فکر نکرده اند، قبول موارد باال برایشان مشکل است. پیشنهاد ما به این افراد این است که حتي 

اگر هضم مطالب بیان شده برای شما سخت است، خالصانه و با دید حقیقت طلب به تفکر خود در این زمینه 

اهلل تعالي برای هدایت را فراموش نکنید. مانند کسي که پس از یک سانحه دلخراش به زور  ادامه دهید و وعده

سعي مي کند تا آن را فراموش کند نباشید، بلکه پیوسته به این مسائل این بخش و بخشهای دیگر فکر کنید. 

، این عقیده، یک دفاع کندو نتواند از عقیده اش  عقیده اش از دستش فرار کند با تفکر و مطالعه فردی که بترسد

 . نبوده و تنها یک توهم مي باشدعقیده راستین 
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 4فصل 
آیاتي که بینش در این بخش به قسمتي از آیات قرآن برای بیان قدرت و حاکمیت مطلق خداوند مي پردازیم. 

 به آیات زیر توجه کنید:انسان را از نگاه به سنگفرش خیابان به سمت نگاه به آسمان و مخلوقات دعوت مي کند. 

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
( َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمن لَّْسُتْم َلُه 59ا َوأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّْوُزوٍن )َواأَلْرَض َمَدْدنَاهَ 

( َوأَْرَسْلَنا الرِّيَاَح َلَواِقَح فَأَنزَْلَنا ِمَن السََّماِء 45( َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ِعنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـَُنزِّلُُه ِإالَّ بَِقَدٍر مَّْعُلوٍم )41ِبرَازِِقنَی )
َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْقِدِمنَی ( 43) َوإنَّا لََنْحُن حُنِْيي َومُنِيُت َوحَنُْن اْلَوارِثُونَ ( 44) َماًء فََأْسَقْيَناُكُموُه َوَما أَنُتْم َلُه خبَازِِننیَ 

 (41) َوِإنَّ َربََّك ُهَو ََيُْشرُُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليمٌ ( 42) ا اْلُمْسَتْأِخرِينَ ِمنُكْم َوَلَقْد َعِلْمنَ 
( و براى مشا انواع 59در آن روياندمی؛ ) موزونو از هر گياه  افکندمیهاى ثابىت و در آن کوه گسرتدمیو زمنی را  

 چيز( و خزائن مهه 41توانيد به آهنا روزى دهيد! )وسايل زندگى در آن قرار دادمی؛ مهچننی براى کساىن که مشا منى
ابرها و  ] ( ما بادها را براى بارور ساخنت45کنيم! )وىل ما جز به اندازه معنّی آن را نازل منى ماستتنها نزد 

که مشا تواناىي حفظ و يحالدر  ساختيمو مشا را با آن سریاب  کردمیو از آْسان آىب نازل   فرستادمی [گياهان
هم  ما( 43و ماييم وارث مهه جهان! ) مریانيممىکنيم و ( ماييم که زنده مى44نگهدارى آن را نداشتيد! )

کند؛ چرا که ا را در قيامت عمع و حمشور مىقطعاً آهن تو( پروردگار 42و هم متأّخران را! ) دانستيمپيشينيان مشا را 
 (41او حکيم و داناست! )

 (41تا  59 اتآي -حجر)سوره 
 

خداوند زمین را آفریده و برای . در این آیات خداوند به بیان قدرت خود و نعمتهایي که به انسانها داده مي پردازد

با راه رفتن در زمین دچار مشقت و دردسر فراوان ما انسانها آن را مسطح و هموار ساخته است. اینگونه نیست که 

های فراواني که مشقتچه دچار  ،در آن فرو مي رفت زمین شویم. مثال فرض کنید اگر انسان با راه رفتن بر روی

نمیشد. خداوند زمین را همانند فرشي زیر پای انسان قرار داده و کوهها را در زمین ثابت کرده است. کوه هایي 

کوه هایي که سرمنشاء  ن و مال انسان به هنگام زلزله و پناه انسان به هنگام سیل مي باشند.که مدافع جا

بسیاری از گیاهان و حیوانات بوده و برکات زیادی برای انسان دارند. همچنین خداوند بیان کرده که از هر گیاه 

که هیچ عیب و نقصي در خلقت مخلوقات خداوند به گونه ای هستند موزون و متعادل بر روی زمین رویاندیم. 

 آيه منتخب
 (44 – انفال)يـَْعِقُلوَن  الَ  الَِّذينَ  اْلُبْكمُ  الصُّمُّ  الّلهِ  ِعندَ  الدََّوابِّ  َشرَّ  ِإنَّ 

 .کنندمنى انديشه که هستند الىل و کر افراد خدا، نزد جنبندگان بدترين
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اهلل تعالي در مخلوقاتش، توسط  الیتناهي آنها جای ندارد. هر روزه شاهد این هستیم که جلوه جدیدی از قدرت

کشفیات عالوه بر حیوانات، گیاهان و کائنات، در رابطه با بدن انسان کشف مي شود. این محققین و دانشمندان 

ماییم که اینکارها را انجام میدهیم )گستردیم، خداوند در همه جای قرآن بیان مي کند که  هم مي باشد.

را هم  داشتنوجود دون اذن خداوند متعال حتي اجازه ي بمخلوق و افکندیم، رویاندیم و ...( وگرنه هیچ جنبنده

موارد مقدم بوده و مخلوقات به که اراده بر انجام این کارها نموده و خواست وی بر این  ندارد. این خداوند است

خداوندی که همه جانداران را آفریده و خود اوست که رزق را به دست آنها مي  خودی خود هیچ قدرتي ندارند.

میکروسکپي و ذره بیني، حیوانات وحشي و اهلي ، آبزیان، پرندگان، موجودات همانند مورچگانرساند. موجوداتي 

نیز این مخلوقات  تعداد کمي از قادر به روزی دادن به ،ه دست هم دهندو ... که انسانها اگر همگي دست ب

از نیستند. خداوند رحمن بشر را نیز روزی مي دهد. کلیه انسانها از مسلمان و مسیحي گرفته تا کافر و مشرک 

همه آنها  روزی خداوند بهره مند هستند و نعمت روزی به هیچ عنوان از آنها منع نشده است و خداوند روزی را به

 مي رساند.

و هیچ چیزی وجود ندارد که خزائن آن حتي کمي از محدوده قدرت  خزائن همه چیز نزد خداوند متعال مي باشد

و تنها اهلل است بوده خداوند مالکیت کامل همه نعمتها در نزد . این بدین معني است که و علم خداوند خارج باشد

عالوه بر این، خداوند نعمتهای خود را جز به مقدار معلوم و  و ماهیت همه کائنات اشراف کامل دارد. به کنهکه 

مشخص بر بندگانش نازل نمي کند. به طور مثال نعمتهایي مثل باران و برف، وزش باد و حرکت ابرها، تابش نور 

بر میزان مشخص و معلومي این نعمتها را همیشه به  اوخورشید، علم و دانش و ... در قبضه کامل خداوند بوده و 

به ما دانشي بیش از ظرفیت ما اعطا بندگان خود نازل میکند. اگر ما در تمامي عمر خود دعا کنیم که خداوند 

نمي افتد، زیرا این خداوند است که نسبت به ظرفیت همه مخلوقات خود آگاه بوده و به این اتفاق مسلما ، کند

آیا تاکنون به وزش باد توجه کرده اید. همین باد باعث حرکت  ها نعمت ارزاني مي دارد.قدر معلوم و فراخور آن

عالوه بر این وزش باد باعث برخورد ابرها با زمین اهدا مي کنند. ابرها و لقاح گیاهان شده و نعمت حیات را به 

آن همه انسانها و موجودات زنده  یکدیگر و باردار شدن آنها مي شود. سرانجام از آسمان باران مي بارد تا بوسیله

سیراب شوند. در آیه باال خداوند بر این نکته تاکید کرده که اوست که بوسیله این فرآیند زیبا و پرمعنا انسانها را 

ندارد. به آب پشت سد توجه کنیم. هم را سان قدرت نگهداری و ذخیره کردن آب ، در حالیکه انسیراب مي کند

پس از بارش باران سدها و مخازن آب پر از آب مي شوند، ولي آیا این آب به همین صورت باقي مي ماند؟ چه 

بسا میزان زیادی از این آب به زیر زمین فرو رود و مقدار زیادی نیز بخار شده و به هوا برود. در نهایت پس از 

زمین، جانداران و د را از دست خواهد داد تا اینکه دوباره باران رحمت خداوند گذشت زماني سد دوباره آب خو

انسانها را سیراب سازد. مهمتر از همه این موارد قدرت خداوند در زنده کردن و میراندن موجودات است. اعطای 

ان سبز را پژمرده گیاهدر پاییز و زمستان، درختان و  اهلل تعاليزندگي و مرگ در اختیار ذات الهي مي باشد. 

ساخته و مي میراند، سپس در بهار دوباره به آنها حیات بخشیده و آنها را زنده مي سازد. همان خدایي که زندگي 

و مرگ درختان و گیاهان  در دست اوست، قادر است که انسان را نیز پس از مرگش حیات دوباره ببخشد. پس از 

داوند مرگ را  بر آنها محقق کرده و تنها خود وارث کلیه نعمتها و اینکه اجل و مهلت کلیه انسانها سر رسید، خ
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شهرها و جنبنده ها گرفته تا جمادات و کائنات خواهد شد. زمین و هر آنچه در آن است )از گیاهان و حیوانات و 

 همه از دست انسان خارج شده و به وارث اصلي خود مي رسد. (کشورها و همه علوم و فنون

ول و آخر است )هو االول و االخر(، یعني اینکه فقط اوست که از احوال و اذکار گذشتگان آگاه مي خداوند متعال ا

خداوند به هر چیزی آگاه و توانا است. در نهایت اینکه  همچنین از سرنوشت آیندگان ما نیز مطلع است.باشد. 

جزای اعمال خود برسند. همانا  خواهند شد تا بههمه انسانها در روز قیامت در پیشگاه پروردگارشان محشور 

خداوند علیم )دانای مطلق نسبت به احوال بندگان و کائنات( و حکیم )حکیم مطلق در روزی رساني و ارسال 

 نعمت( است. 

در زمان پیامبر ما بسیاری از افراد، با نادیده گرفتن نعمتهای فراوان الهي مي پرسیدند که قیامت کي فرا مي 

هر کس که مُرد، "یکي از بزرگان بیان مي کند: وع آن فقط در نزد خداوند مي باشد. رسد؟ علم قیامت و وق

این است که با عبرت از گذشتگان، کمي در احوال خود و دستورالعمل الهي یعني . پس عاقالنه "قیامتش برپاست

 تامل کنیم، زیرا مرگ ما آغاز قیامت ماست و بعد از آن به دنیا حتي گذر کوتاهي هم نخواهیم داشت. قرآن،

 
 سوالي برای تفکر:

 دلیل واقعي خداوند از جلوه نمایي قدرت خود برای بشر چیست؟

 ، قیامتش برپاست، یعني چه؟رداینکه هر کس که مُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيه منتخب
  ِِبَْمَدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  مِّن َوِإن ِفيِهنَّ  َوَمن َواأَلْرضُ  السَّْبعُ  السََّماَواتُ  َلهُ  ُتَسبِّحُ 
 (22 – اسراء) َغُفورًا َحِليًما َكانَ  ِإنَّهُ  َتْسِبيَحُهمْ  تـَْفَقُهونَ  الَّ  َوَلِكن

  و گويندمى او تسبيح مهه ،هر آنچه در آن است و زمنی و هفتگانه آْساهناى
  تسبيح مشا وىل مشغول است او محد و تسبيح اينکه بههيچ چيزی نيست جز 

 .است آمرزنده و بردبار او فهميد؛منى را آهنا
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 5فصل 
چرا خداوند انسان را به تفکر در مورد خلقت بشر، آسمانها و زمین و قرآن دعوت مي کند؟ و چرا تفکر در قرآن از 

 دقت کنید:که ارزش تفکر در قرآن، آفاق و انفس را  بیان مي کنند، زیر  اتبه آی ارزش باالیي برخوردار است؟
 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َا   (14) أُْوُلواْ األَْلَبابِ  لَِيذَّكَّرَ  ُهَو إَِلٌه َواِحٌد وَ َهَذا َباَلٌغ لِّلنَّاِس َولُِينَذُرواْ بِِه َولَِيْعَلُمواْ أمنَّ

ا يکتاست و ت ونداو خداو بدانند  شوندتا مهه به وسيله آن انذار  استعموم مردم  براى یاين قرآن، پيام 
 (14) پند گریند! مندانخرد

 (14 هآي -ابراهيم)سوره 
 همچنین:

 

ُْوِل األْلَبابِ ِإنَّ ِف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر   (591) آليَاٍت ألِّ
 (591) براى خردمندان است. يیهانشانهمسلماً در آفرينش آْساهنا و زمنی، و آمد و رفت شب و روز، 

 (591 هآي -آل عمران)سوره 
 همچنین:

 

 (6) اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِف اأَلْرَحاِم َكْيَف َيَشاء 
معبودى جز خداونِد توانا و حکيم کند. خواهد تصوير مىمادران، آنچنان که مى رحمِ او کسى است که مشا را در 

 (6) نيست.
 (6 هآي -آل عمران)سوره 

 

 ،و متعاقب آن پس از بیان این آیات شده بیانآیه راجع به هستي و خلقت انسان  0311در قرآن کریم نزدیک به 

لقت خود را نادیده جهان دور و بر خود و همچنین خ مسلما هیچ بشری نمي تواند دعوت به تفکر شده است.

گرفته و کورکورانه در دنیا به خوردن و خوابیدن بپردازد. نمي توان زندگي عقالني بشری را با زندگي حیواني و 

، زیرا ارزش هر انساني به فکر، اندیشه و ایدئولوژی وی بوده و در طول تاریخ هم افراد بدون تفکر تعویض کرد

دو فرد که یکي نابینا و دیگری بینا هستند را . هدفمند از ارزش بیشتری در بین مردم برخوردار بوده اند متفکر و
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در نظر بگیرید، اگر فرد نابینا بدون هیچ مقدمه ای بخواهد از یک بزرگراه عبور کند دچار سانحه خواهد شد. اگر 

فرد بینا نیز چشمان خود را بسته و از بزرگراه عبور کند، وی نیز دچار سانحه مي شود و در این مورد با نابینا هیچ 

وتي وجود ندارد. عقل انسان هم همینگونه است. اگر انسان از عقل خود استفاده نکند، با افراد دیوانه یکسان تفا

هر فردی پس از اینکه به بلوغ عقلي خود رسید، برای به طور معمول، بوده و حتي با حیوانات هم فرقي ندارد. 

ای برآورده کردن و رسیدن به این هدف قرار زندگي خود هدفي قرار داده و کلیه تالشهای زندگیش را در راست

بعضي دنیا بسنده کرده و  موقت درمي دهد. بعضي از افراد به اهداف کوتاه مدتي مانند لذت جویي و کامیابي 

را محور تالش خود قرار مي دهند. خداوند از انسان مي مثل لذت و خوشي جاودانه دیگر اهداف بلند مدت 

اقي و انفسي و قرآني، هدف نهایي خود در زندگي را به صورت عقالني و نه احساسي خواهد، با تفکر در آیات آف

 انتخاب کند. 

نسان از طریق تفکر در نشانه چندین دلیل برای دعوت خداوند از انسان به تفکر مي توان بر شمرد. اول اینکه ا

نیم، جهاني است که در هر رسد. جهاني که در آن زندگي مي کبهای خداوند، درباره وجود خالقش به یقین 

 در هر لحظهگوشه ای از آن نظم حاکم مي باشد. جهان ما تصادفي نبوده و بیهوده نیز آفریده نشده است. 

به دنبال رزق و روزی خود مي روند و  اقیانوسها، جنگلها، کوه ها، شهرها و روستاهادر  جنبنده میلیون میلیونها

در هر لحظه ماه، زمین و خورشید به صورت منظم در مدار خود در  هد.این خداوند است که به آنها روزی مي د

حرکتند و حرکت آنها هیچگاه تابع هرج و مرج نبوده است. این خداوند است که حرکت زمین و کلیه سیارات و 

رون مدارهای خاصي را مقدر کرده است. در هر لحظه قلب انسان، خون را به دستارگان را تدبیر کرده و برای آنها 

رگها فرستاده و ششهای وی نیز از هوا استنشاق مي کنند. مسلما این خداوند است که حیات انسان، تپش قلب و 

حیات اندامهای انسان را توسط قدرت خود کنترل مي کند. اگر جهاني که در آن زندگي مي کنیم تصادفي بود، 

. اگر جهاني که در آن زندگي مي کنیم و همه چیز تصادفي مي بود هیچ اتفاق تکراری در کائنات اتفاق نمي افتاد

صاحب یک هواپیما شویم، در به صورت تصادفي تصادفي بود، مي توانستیم با انداختن یک تکه سنگ به هوا، 

به صورتي که هیچ عقل سالمي حکم نمي کند که در دنیای ما حتي بعد از میلیونها بار انداختن سنگ به هوا، 

ساعت مچي، به میزان ما حتي برای درست کردن یک  هنگامي کهیک هواپیما پایین بیافتد. صادفي صورت ت

زیادی برنامه ریزی کرده و از اصول قاعده مند در طراحي ساعت استفاده مي کنیم، چگونه مي توانیم انتظار 

بدون نظم بوجود آمده في و تصادداشته باشیم که زمین با اینهمه شگفتي هایش، خورشید، ستارگان و کهکشانها، 

ند. اگر در بدن انسان نظمي نباشد، چگونه مي توان هست در مدارهای خود در حرکت به صورت تصادفيو یا 

اگر محیط پیرامون ما تصادفي بود، هنگامي که  بشر به زندگي ادامه دهد.با داشتن بدن تصادفي، انتظار داشت که 

پلک بر هم زدن ما، به صورت تصادفي به جای کتاب یک صندلي ظاهر به یک شيء مثل کتاب نگاه مي کنیم، با 

دنیایي که در آن زندگي مي کنیم در خلقت یگانه بوده و مي شد، ولي آیا عقل سلیم به این امر حکم میکند؟ 

 دارای خالق یگانه مي باشد.

ی خداوند در قرآن پي آفاق و انفس و قرآن این است که از این طریق به صحت وعده ها دلیل دیگر تفکر در

ببریم. خداوند در قرآن از عذاب اقوام گذشته سخن گفته است. قوم لوط، قوم عاد، فرعون و پیروانش و بسیاری از 
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عبرت بشر پابرجاست. همانگونه که وعده خداوند اقوام دیگر که توسط خداوند عذاب شده و بقایای آنها هنوز برای 

نیز مي  های دیگر خداوند نیز محقق مي شود. با تفکر در زندگي خودمانبرای این اقوام محقق شد، پس وعده 

توانیم به این امر پي ببریم. خداوند در قرآن به همه بندگانش از انس و جن وعده مرگ داده و ما هر روزه شاهد 

همانگونه که آن هستیم که این وعده برای دوست و دشمن، خانواده و در نهایت برای خودمان محقق مي شود. 

 وعده مرگ برای هر انساني اتفاق مي افتد، پس وعده های دیگر خداوند نیز محقق مي شود.
 

 (17ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ُُثَّ إِلَْيَنا تـُْرَجُعوَن )
 (17. )ه می شويدگردانند چشد، سپس بسوى ما بازمرگ را مى نَفسیهر 

 (17 هآي -ابراهيم)سوره 
 

بشر در دنیای خود دخل و تصرف محدودی دارد. در زمان رشد کودک در داخل رحم مادر، این خداوند است که 

 ترسیمبه تکامل مي رساند، به وی غذا مي رساند و چهره وی را در داخل رحم مادر اندامهای جسماني کودک را 

خود ندارد. پس از تولد کودک نیز، مي کند، در حالیکه حتي مادر کودک هیچ نقشي جز نگهداری کودک در بدن 

اعطا مي کند. در کل دوران و قدرت تعقل  دادهخداوند وی را به رشد و کمال عقلي مي رساند، به وی تکلم یاد 

زندگي انسان، خداوند وی را روزی مي دهد، وی را آزمایش مي کند و در نهایت به زوال و پیری مي رساند. انسان 

در این بازه زماني ندارد، وگرنه مي توانست جلو پیر شدن خود را بگیرد. اگر بشر این توانایي هیچ دخل و تصرفي 

بر اثر حادثه ای یکي از اندامهای خود، مثال دست، را از دست داد، مي قدرت و توانایي را داشت، هنگامي که 

 توانست دست تازه ای برای خود درست کند.

به امر خداوند، خشک شدن گیاهان در زمستان و رویش مجدد  همچنین در آمد و رفت شب و روز، حرکت ابرها

گیاهان در بهار نیز نشانه های زیادی وجود دارد که ذهن حق طلب با تفکر در آنها مي تواند به تحقق وعده های 

ما ، معجزه است، ولي به دلیل اینکه ما مسلما کل کائنات از محیط پیرامون گرفته تا بدن خودخداوند پي ببرد. 

اتفاقات زندگي را به دید معجزه نمي نگریم، همچنین هیچکدام از به گي شده ایم، رِر این روند دچار روزمَد

ولي پس از  میکنیم،هنگامي که کشف تازه ای در دنیای ما گزارش مي شود، در ابتدا به دید معجزه به آن نگاه 

 مدتي آن نیز عادی مي شود.
 

َن النَّْخِل ِمن السََّماء َماء فََأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا خنُّْرُِج ِمْنُه َحبًّا مُّرَتَاِكًبا َومِ َوُهَو الَِّذَي أَنَزَل ِمَن 
ابٍِه انظُُروْا ِإىِل ََثَرِِه ِإَذا أََْثََر َويـَْنِعِه ِإنَّ ِف َذِلُكْم طَْلِعَها ِقْنَواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت مِّْن أَْعَناٍب َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغرْیَ ُمَتشَ 

 (99آليَاٍت لَِّقْوٍم يـُْؤِمُنوَن )
هاى ها و شاخهز آن، ساقها و روياندمیگياهان گوناگون   آنبه وسيله  وه کردنازل   را آب آْساناوکسى است که از 

و  فرستادمیهاى باريک بریون هاىي با رشتهاز شکوفه خنل، شکوفه و ،هاى مرتاکمو از آهنا دانه ساختيمخارج  سبز
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شباهت! هنگامى که ميوه مى دهد، به ميوه گاه ىب و يکديگرگاه شبيه به  باغهاىي از انواع انگور و زيتون و انار،
 (99براى افراد باامیان است! ) [از عظمت خدا]هاىي آن و طرز رسيدنش بنگريد که در آن، نشانه

 (99 هآي -انعام)سوره 
 

اهلل تعالي همه این موارد را در قرآن بیان کرده تا انسان به عظمت و قدرت پروردگارش و همچنین ضعف و 

کوچکي خود پي برده و سر تعظیم فرود آورد. انسان بر روی این کره خاکي همانند مورچه ای است که در یک 

که روی آورد، به هیچ عنوان نمي  گوی شیشه ای اسیر شده باشد. این مورچه هر چقدر تالش کند و به هر سمتي

تواند از گوی شیشه ای فرار کند. انسان هم در روی زمین همانند این مورچه بوده و هر چقدر به پیشرفتهای 

علمي برسد و به هر نقطه کائنات که فرار کند، سرانجام به اذن اهلل مرگ را مالقات خواهد کرد و وارد عالمي 

در حال حاضر جمعیت مردم زمین نزدیک چندین گشتي از آن وجود ندارد. میشود که به هیچ عنوان راه بر

چه بسیار افرادی در گذشته بوده اند و اآلن دیگر نیستند، افرادی که در زمان خود دارای قدرت میلیارد نفر است. 

ایه غرور و افتخار و زنا را م ، ظلمگناهان خود از قبیل دزدی ما و ثروت فراواني بوده اند، افرادی که همانند زمان

. ساکن در کره زمین وجود نخواهند داشتامروزی یکصد سال دیگر نیز هیچکدام از مردم بیش از مي دانستند. 

مرگ بر زندگي همه ما سایه خواهد انداخت و همه ما به مالقات اهلل تعالي خواهیم رفت. با کمي دقت متوجه مي 

 ک حجت کامل بر تحقق وعده های دیگر خداوند نیز مي باشد.یک استقرای تام و حتمي بوده و یشویم که مرگ 

هر انساني با تفکر بدون تعصب و با یک استدالل عقلي ساده به وظیفه خود در این دنیا پي خواهد برد. استدالل 

از این قرار است: هر انساني یا خالق است یا مخلوق و غیر از این دو حالت وجود ندارد. اگر فردی ادعا کند که 

انسان خالق است، پس باید بتواند ثابت کند که انسان چه چیزی از آسمانها و زمین را خلق کرده است؟ باید 

بتواند ثابت کند که آیا انسان قدرت و علم خلقت و اداره کائنات، موجودات ریز و درشت، جانداران و ... را دارا مي 

بدن خود را نیز دارا مي باشد؟ عقل سلیم با کمي  باشد؟ آیا انسان حتي توانایي خلقت خود و دخل و تصرف در

تفکر پي میبرد که جواب همه این سواالت منفي است. انسان مخلوق است و باید خالق خود را بشناسد و بپرستد. 

باید برنامه هدایت، سعادت و خوشبختي خالق خود را در زندگیش پیاده کند، زیرا تنها برنامه خالق برای مخلوق 

 برنامه زندگي است. جامع ترین 

 

 سوالي برای تفکر: در مورد خداوند چه ظنّي داریم؟ چه جور خداوندی در ذهن ما جای دارد؟

 

 

 

 

 
 آيه منتخب

نَـُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلْقَنا َوَما  (38 – دخان) اَلِعِبنیَ  بـَيـْ
 !نيافريدمی هدفىب و بازى بهرا  است دو اين ميان در که آنچه و زمنی و آْساهنا ما
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 6فصل 
 .است فرموده را نهي دینغلوّ در  اهلل تعالي به وضوح در دین مي باشد.غلوّ  امروزی زیاده روی و مشکالتیکي از 

 به آیه زیر توجه کنید:

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ال تـَْغُلوا ِف ِديِنُكْم َغيـَْر احلَْقِّ َوال تـَتَِّبُعوا ( ٧٤َما ال مَیِْلُك َلُكْم َضرًّا َوال نـَْفًعا َواللَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ) ُدوِن اللَّهِ ُقْل أَتـَْعُبُدوَن ِمْن 

لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَیَ  (٧٧السَِّبيِل ) أَْهَواَء قـَْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبُل َوَأَضلُّوا َكِثریًا َوَضلُّوا َعْن َسَواءِ 
َا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن )  (٧١َذِلَك ِِ

 خود، دين در! کتاب اهل اى» بگو( 76) «داناست و شنوا خداوند، و نيست؟ مشا زيان و سود مالک که پرستيدمى را چيزى خدا غری از آيا» بگو
 کردند گمراه را ديگران و شدند گمراه قبالً  که عمعّيىت هوسهاى از و نگوييد حق از غری و نکنيد روى زياده و غلوّ 

 بود آن خباطر اين! شدند نفرين مرمی، بن عيسى و داوود زبان بر اسرائيل، بَن کافران (77) «ننماييد پریوى گشتند، منحرف راست راه از و
 (78) .منودندمى جتاوز و کردند گناه که

 (78تا  76آيات  -مائده)سوره 
 

در دین باعث ایجاد جذابیت بیشتر در دین شده و مي توانند افراد بیشتری  غلوّ بوسیلهعده ای فکر مي کنند که 

را گرد خود جمع کنند. این افراد با زیاده روی در توصیف ویژگیهای افراد صالح همانند پیامبران، امامان و ... به 

نین خداوند قرار داده که آنها ویژگیهای غیر بشری مي دهند. آنها با این زیاده روی ها افراد صالح را در سطح معاو

خداوند به واسطه محبت این افراد، قسمتي از امور تحت اختیار خود را برای انجام به آنها واگذار کرده است. 

ممکن است که بسیاری از این افراد با نیتي صحیح و تفکری خیرخواهانه دست به این اقدام بزنند، ولي در 

نادیده گرفته و دین را انباشته از خرافات مي کنند. افراد دیگری نیز  حقیقت با این کار خود، دستور خداوند را

در دین اسالم و در  غلوّدانش دیني و یا کسب شهرت و پول به  کمبودوجود دارند که به خاطر منفعت شخصي، 

، جهت همین بهپیروان خود را فراهم مي کنند.  زتوصیف افراد صالح پرداخته و موجبات گمراهي خود و بسیاری ا

 رویغلوّ و زیاده چنان آن در حقّ من» :است فرموده نهي مورد خودشدر  رویاز غلوّ و زیاده ص()خدا  رسول

 ، پسهستم عبد و بنده تنها یک غلوّ کردند. همانا من پسر مریم در مورد عیسي مسیحیان که نکنید، همانگونه

 «.اشخدا و فرستاده بگویید: بندة
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 را در محبّت آنهاافراد باعث مي شود که  (دون اهللخطر اصلي اینجاست که دادن ویژگیهای الهي به بشر مخلوق )

 خدا را دوست که همانگونهافراد  ،دوشمي  باعث ایند. در نهایتغلوّ نم نیز و در محبّتشان کرده کبا خدا شری

مثال خیلي ن طریق و به دست خود شرک را وارد زندگي خود سازند. بدارند و از ای ارند، آنها را نیز دوستدمي

واضح در این حوزه این است که انسان به بزرگان دیني خود نسبت آگاهي از غیب و توانایي دخل و تصرف در 

 به آیات زیر توجه کنید:اداره امور دنیا بدهد. 
 

َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرِّبِّ ال جُیَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإال ُهَو ثـَُقَلْت ِف السََّماَواِت َواألْرِض ال تَْأتِيُكْم ِإالَيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل  َا ِإمنَّ  بـَْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفي  َعْنَها ُقْل ِإمنَّ

ُقْل ال أَْمِلُك لَِنْفِسي نـَْفًعا َوال َضرًّا ِإال َما َشاَء اللَُّه َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب  (٨١٧) ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ 
نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن  (٨١١الْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَْرْیِ َوَما َمسَّيِنَ السُّوُء ِإْن أَنَا ِإال نَِذيٌر َوَبِشرٌی ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن )

ا أَثـَْقَلْت َدَعَوا اللَّ  ا تـََغشَّاَها مَحََلْت مَحْال َخِفيًفا َفَمرَّْت ِبِه فـََلمَّ  (٨١١َه رَبَـُّهَما لَِئْن آتـَْيَتَنا َصاحِلًا لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن )َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَْيَها فـََلمَّ
 و آْساهنا در سازد، آشکار را آن وقت تواند[]منى او جز کسهيچ و است من پروردگار نزد فقط علمش» بگو رسد؟فرامى کى کنند،مى سؤال تو از قيامت درباره
 علمش» بگو! باخربى آن وقوع زمان از تو گوىي که چنان کنند،مى سؤال تو از ]باز[« آيدمنى مشا سراغ به ناگهاىن، بطور جز و است امهيت[ پر ]و سنگنی زمنی،

 اگر و خبواهد خدا را آنچه مگر نيستم، خويش زيان و سود مالک من» بگو (587) «دانندمنى مردم بيشرت وىل خداست؛ نزد تنها
 فقط من رسيد؛منى من به زياىن و بدى هيچ و کردم،مى فراهم خود براى فراواىن سود بودم، باخرب غيب از

 از نيز را مهسرش و آفريد فرد يک از را مشا مهه که است خداىي او (588)! آورندمى امیان که گروهى براى امدهندهبشارت و دهندهبيم
 سنگنی چون و داد؛مى ادامه خود کارهاى به آن، وجود با که برداشت یسبک محل کرد، آميزش او با که هنگامى سپس. بياسايد او کنار در تا داد قرار او جنس
 (589) «بود خواهيم شاکران از دهى، ما به صاحلى فرزند اگر» خواستند خود پروردگار و خداوند از دو هر شد،

 (589تا  587آيات  -اعراف)سوره 
 

همه مي دانیم که باالتر از حرف خداوند متعال چیزی وجود ندارد و خداوند نیز در اینجا به وضوح بیان مي کند 

در حقیقت تنها منبعي که به پیامبر از غیب خبر مي داده وحي بوده  که حتي پیامبر وی نیز از غیب خبر ندارد.

که فقط و فقط بر پیامبر گرامي نازل مي شده است. حال اگر امروزه فردی )به خصوص یک عالم دیني( ادعا کند 

حتي که از غیب با خبر است، چون تنها منبع آگاهي از غیب وحي الهي )در مورد مسلمانان قرآن( مي باشد، به را

به گفته های این فرد اعتقاد داشته باشد، در خطر گمراهي  شخصيمي توان وی را دروغگو قلمداد کرد. حال اگر 

 و باید به سرعت در افکار خود تجدید نظر کند.  داشتهقرار 

چشم ادعا مي کنند جزئیات و مصادیق ایمان را در فصول بعدی بیان خواهیم کرد. آیا تاکنون در مورد افرادی که 

برزخي دارند، شنیده اید؟ )این افراد با استفاده از جاهلیت مردم ادعا مي کنند که از میزان تقوا و ایمان مردم با 

خبرند و مي توانند درون مردم را دیده یا بر اساس تقوای افراد، آنها را به صورت حیوانهایي مثل خوک، گوسفند و 

این ویژگي به خاطر این است که خداوند به آنها نظر داشته و آنها گاو تصور کنند. البته طبق ادعای این افراد 

مقرب درگاه الهي هستند(. آیا احادیثي که ویژگیهای غیر بشری همانند چشم برزخي و دانستن سرنوشت افراد 
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 محمد نبيپس از مرگ را به افراد صالح و ائمه نسبت مي دهند، به گوش شما رسیده است؟ آیه زیر خطاب به 

 :و در مورد منافقین نازل شده است)ص( 

 

َوَلْو َنَشاُء ألَريـَْناَكُهْم فـََلَعَرفْـَتُهْم ِبِسيَماُهْم َوَلَتْعرِفـَنَُّهْم ِف حلَِْن اْلَقْوِل َواللَُّه ( ٠١أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َأْن َلْن ُُيْرَِج اللَُّه َأْضَغانـَُهْم )
 (٣٨َولََنْبُلَونَُّكْم َحىتَّ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَْبُلَو َأْخَبارَُكْم ) (٣٢ْم )يـَْعَلُم َأْعَماَلكُ 

 دهيممى نشان تو به را آهنا خبواهيم ما اگر و( 49) کند؟منى آشکار را هايشانکينه خدا کردند گمان است بيمارى دَلايشان در که کساىن آيا
 را مشا اعمال خداوند و بشناسى؛ سخنانشان طرز از را آهنا تواىنمى چند هر بشناسى، هايشانقيافه با را آنان تا

 (35) !بيازماييم را مشا اخبار و کيانند، مشا ميان از صابران و واقعى جماهدان شود معلوم تا آزمائيممى قطعاً  را مشا مهه ما (31) !داندمى

 (35تا  49آيات  -حممد)سوره 
 

 از طریق را آنان تا دهیممى نشان تو به را منافقان بخواهیم اگر"خداوند به پیامبر گفته که:  31در آیه 

، ]ولي اینکار را نکردیم[، با این وجود مي تواني از طریق اعمال، رفتار و گفتارشان، آنها را از بشناسى هایشانقیافه

. همچنین در آیه زیر نیز ]از طریق زکاوت در کردارهای آنها نه آگاهي یافتن از درون دل آنها[ دیگران تمییز دهي

بر این مطلب تاکید کرده است. هنگامي که خداوند به این صراحت پیامبر خویش را مخاطب قرار داده و به عزیز 

حکم انسانهایي که اینگونه ادعای  ترین بشر در نزد خود مي گوید که از اسرار دروني انسانها با خبر نیست، در

دروغ کرده و یا صفات غیر بشری را برای امامان و پیامبران گرامي قائل مي شوند، جز افسوس چه چیزی را 

 سزاست؟

 

َا ِف ( ٤٣اْلَعِظيُم ) َألَْ يـَْعَلُموا أَنَُّه َمْن َُيَاِدِد اللََّه َوَرُسوَلُه فََأنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها َذِلَك اْْلِْزيُ  ََيَْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تـَُنزََّل َعَلْيِهْم ُسورٌَة تـَُنبُِّئُهْم ِِ
َا ُكنَّا خَنُوُض َونـَْلَعُب ُقْل أَبِا (٤٦قـُُلوهِبِْم ُقِل اْسَتْهزِئُوا ِإنَّ اللََّه خُمْرٌِج َما حَتَْذُروَن )  (٤٦للَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهزِئُوَن )َولَِئْن َسأَْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإمنَّ

 آن از منافقان( 63) !است بزرگ رسواىي مهان اين، ماند؟مى آن در جاودانه است و دوزخ آتش او براى کند، دمشَن رسولش و خدا با کس هر دانندمنى آيا
! کنيد استهزا» بگو. دهد خرب قلبشان درون اسرار از آهنا به و گردد، نازل آنان ضدّ  بر اىسوره که دارند بيم

 و بازى ما» گويندمى داديد؟ اجنام را خالف اعمال اين چرا بپرسى آهنا از اگر و (62) !«سازدمى آشکار داريد، بيم آن از را آنچه خداوند
 (61) «کرديد؟مى مسخره را پيامربش و او آيات و خدا آيا» بگو« کردمیمى شوخى

 (61تا  63آيات  -توبه)سوره 
 

ه بعد، با هر مطلبي یا حدیثي از این قبیل برخورد کردیم، باید آن مطلب و حدیث را از فیلتر قرآن پس از این ب

رد کنیم. اگر قرآن آن را تائید کرد به راحتي آنرا پذیرا مي شویم، ولي در غیر اینصورت باید شجاعت به خرج داده 

ي، آن مطلب و حدیث پوچ و جعلي را به راحتي کنار گذاشته و یا با گزینه های و برای احترام به یگانه خالق هست
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صحیح قرآني جایگزین کرد. همچنین افرادی وجود دارند که ادعا مي کنند در مورد ارواح و زندگي پس از مرگ 

 مي فرماید: اطالع دارند. موردی که همانند مسائل قبلي فقط از طریق وحي به بشر منتقل شده است. اهلل تعالي

 

َْن ُهَو َأْهَدى َسِبيال ) َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َرِّبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإال ( ١٦ُقْل ُكل  يـَْعَمُل َعَلى َشاِكلَِتِه فـََربُُّكْم َأْعَلُم ِِ
 (١٤ي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُثَّ ال جتَُِد َلَك ِبِه َعَلْيَنا وَِكيال )َولَِئْن ِشْئَنا لََنْذَهََبَّ بِالَّذِ  (١٦قَِليال )

 سؤال روح درباره تو از و( 82) «شناسدمى هبرت است نيکوتر راهشان که را کساىن پروردگارتان و کندمى عمل خود روش طبق کس هر» بگو
 خبواهيم اگر و (81) «است نشده داده مشا به دانش، از اندکى جز و است من پروردگار فرمان از روح» بگو کنند،مى
 (86) .کند دفاع تو از ما برابر در که ياىبمنى را کسى سپس گریمی؛مى تو از امی،فرستاده وحى تو بر را آنچه

 (86تا  82آيات  -اسراء)سوره 
 

دارد. فرقه ها و عرفانهای عجیب و متاسفانه، نه تنها در کشور ما، بلکه در اکثر دنیا بازار این افراد بسیار رونق 

غریب که همه از ذهنیت خود دنیای پس از مرگ را تصویر کرده اند. در کشور ما نیز که ادعای اسالمي داریم، 

عده ای افراد منحرف از دین در یکصد سال اخیر مطالبي تحت عنوان جزئیات شب اول قبر، عذاب قبر، زندگي 

و ... منتشر ساخته اند. تنها وظیفه ما این است که در مواجه با این وستي هندی و سرخپ ، عرفانهایپس از مرگ

کتب و جزوه آنها را تنها از فیلتر قرآن رد کنیم، اگر قرآن آنها را تائید کرد، آنها را قبول کرده و گرنه به راحتي 

 آنها را کنار بگذاریم.

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

 

 
 
 
 
 

 آيه منتخب
  ِإالَّ  َوَرَقةٍ  ِمن َتْسُقطُ  َوَما َواْلَبْحرِ  اْلبَـرِّ  ِف  َما َويـَْعَلمُ  ُهوَ  ِإالَّ  َهايـَْعَلمُ  الَ  اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعنَدهُ 
 (19 – انعام)مُِّبنٍی  ِكَتابٍ  ِف  ِإالَّ  يَاِبسٍ  َوالَ  َرْطبٍ  َوالَ  اأَلْرضِ  ظُُلَماتِ  ِف  َحبَّةٍ  َوالَ  يـَْعَلُمَها

  خشکى در را آنچه او. داندمنى را آهنا کسى او، جز و اوست نزد تنها غيب، کليدهاى
  نه و است آگاه آن از اينکه مگر افتد،منى درخىت[ ]از برگى هيچ داند؛مى درياست و

  در اينکه جز دارد، وجود خشکى و تر هيچ نه و زمنی، تاريکيهاى در اىدانه هيچ
 .است ثبت آشکار کتاىب

 



 

26 

 

 
 
 
 
 
 
 7فصل 

 دونِ اهللدر مقابل  اهلل کلید فهم توحید:

معرفي کرده و همه مخلوقات خود از انس و جن و فرشته  اهلل و ربخداوند بزرگ در قرآن مجید، خود را با نام 

و غیرِ اهلل معرفي کرده است. در قرآن کلمه  دونِ اهللگرفته تا کائنات و دنیاهای ماوراءالطبیعه و ... را تحت عنوان 

)هِ در کلمه دونهِ به اهلل باز مي گردد( به تعداد  دونهِستفاده شده است. همچنین کلمه بار ا 70دونِ اهلل به تعداد 

و کلمه دوني )ی در کلمه دوني به اهلل باز مي بار  3دونِ الرّحمن به تعداد بار،  07بار، کلمه غیرِ اهلل به تعداد  37

کلمه اهلل و دونِ اهلل در قرآن از اهمیت فوق بار در قرآن به کار رفته اند. تشخیص بین دو  3گردد( نیز به تعداد 

العاده زیادی بر خوردار است. این طبقه بندی استثناء پذیر نیست و هیچ مخلوقي به خالق خود راه ندارد. قرآن از 

 قدرت)غیر خدا( انسانها خواسته تا در صفات و ویژگیهای این دو تفکر کنند. در قرآن بیان شده که دونِ اهلل 

و  در هر مکان مردم را ندارد، کهچیز  بر همهبودن  و قاهر و محیطبودن در همه جا حاضر و ناظر  ایبر غیبي

این ویژگي فقط مختص خداست. این خداست که مي آفریند، روزی مي دهد،  باشند. داشته او دسترسي به زماني

فکر کنیم اگر ل مخلوقات خود مي باشد. زنده مي کند، مي میراند و تنها اوست که قادر به دخل و تصرف در ک

 قرآندر  این که خدا بوده شریک باشد، در واقعمي  صفاتي چنین دارایحتي به میزان کمي  در جهان موجودی

متاسفانه در بسیاری از ترجمه های قرآن، کلمه دونِ اهلل به معنای بت ترجمه شده  باشد.مي آشکاری کفر و شرک

 که معني ناقصي دارد. در قرآن از بتها بوسیله کلمه اصنام سخن به میان رفته است. به شکل زیر توجه کنید:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☝ خالق(رب، ) اهلل  

 
  اهلل )خملوق(: دونِ  ☟

کل کائنات   جنّيان، کل فرشتگان،کل انساهنا از آدم تا قيامت، کل 
شت و جهنم از زمنی و حمتويات آن گرفته تا کهکشاهنای ديگر، هب

د.و هر خملوق ديگری که انسان آنرا می شناسد يا منی شناس  
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در زماني پس دون اهلل فقط بت نبوده و همه مخلوقاتي که حتي در فکر بشر هم نمي گنجند را شامل مي شود. 

... نیز و  ، ستاره پرستدنیا افراد آتش پرست، خورشید پرست عالوه بر مشرکین، درکه قرآن بر پیامبر نازل شد، 

و اینگونه نیست که قرآن فقط بت پرستان را  را نیز شامل مي شود قرآن این افرادشمولیت وجود داشته اند و 

 :شدخطاب قرار داده و از دیگر موارد چشم پوشي کرده با

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َهَذا َخْلُق  (٨٢رمٍِی ) َدابٍَّة َوأَنـْزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء فَأَنـَْبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج كَ َخَلَق السََّماَواِت بَِغرْیِ َعَمٍد تـََرْونـََها َوأَْلَقى ِف األْرِض َرَواِسَي َأْن مَتِيَد ِبُكْم َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ 

َا َيْشُكُر  (٨٨اللَِّه فََأُروين َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبِل الظَّاِلُموَن ِف َضالٍل ُمِبنٍی ) َوَلَقْد آتـَْيَنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَِّه َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ
يٌد )لَِنْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ   (٨٠اللََّه َغيِن  محَِ

 و کردمی نازل آىب آْسان از و ساخت منتشر آن بر اىجنبنده گونه هر از و نلرزاند را مشا تا افکند هاىيکوه زمنی در و آفريد، قابل ديدن ستوهنای بدون را آْساهنا او

 خدا غری دهيد نشان من به اّما خداست؛ آفرينش اين( 51) .روياندمی ارزش پر گياهان جفتهاى از گوناگوىن انواع زمنی روى در آن بوسيله
 کس هر ،آور جباى را خدا شکر [گفتيم و] دادمی حکمت لقمان به ما (55) .آشکارند گمراهى در ظاملان بلکه اند؟آفريده را چيز چه

 (54) .است ستوده و نيازىب خداوند که چرا [رساندمنى خدا به زياىن] کند کفران که کس آن و کرده شکر خويش سود به تنها کند، شکرگزارى
 (54تا  51آيات  -لقمان)سوره 

 
اهلل تعالي خالق بوده و خداوند در جای جای قرآن ما را نسبت به ضعف دونِ اهلل آگاه کرده است. همانند آیه قبل، 

مالکیت مطلق مخلوقات دون اهلل مخلوق مي باشد. تولد و مرگ دون اهلل به طور مطلق در دست اهلل مي باشد. 

 :دون اهلل( در دست اهلل مي باشد همه)

 

رَُه تـَْقِديًرا الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواألْرِض وََلْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا وََلْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِف اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ  َُيُْلُقوَن َشْيًئا َواختََُّذوا ِمْن ُدونِِه آَِلًَة ال  (٠)َشْيٍء فـََقدَّ
َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإال إِْفٌك افْـرَتَاُه  (٣َوُهْم ُُيَْلُقوَن َوال مَیِْلُكوَن ألنـُْفِسِهْم َضرًّا َوال نـَْفًعا َوال مَیِْلُكوَن َمْوتًا َوال َحَياًة َوال ُنُشورًا )

 (٦ا ظُْلًما َوُزورًا )َوَأَعانَُه َعَلْيِه قـَْوٌم آَخُروَن فـََقْد َجاُءو 
و به دّقت  آفريدو مهه چيز را  نداردو مهتاىي در حکومت و مالکّيت  هو فرزندى براى خود انتخاب نکرد اوستخداوندى که حکومت آْساهنا و زمنی از آن 

و  خملوقندآفرينند، بلکه خودشان چيزى را منىکه  نده ابرگزيدآنان غری از خداوند معبوداىن براى خود  (4) گریى منود!اندازه
اين فقط دروغى است  »و کافران گفتند  (3و نه مالک مرگ و حيات و رستاخيز خويشند. ) نيستندمالک زيان و سود خويش 

 (2آهنا ظلم و دروغ بزرگى را مرتکب شدند. )« اند.که او ساخته، و گروهى ديگر او را بر اين کار يارى داده



 

28 

 

 (2تا  4آيات  -قانفر )سوره 
 

این بدین معني است که  .هیچ مخلوقي اعم از جن، انس، فرشتگان و ... در ذات و صفات خداوند شریک نمي باشد

هیج بشری به طور مثال، به مخلوقات اختصاص نمي یابد. نیز صفات خداوند خداوند در ذات و صفات یگانه بوده و 

نمي تواند ادعا کند که دارای یکي از صفات خاص خداوند  (قالب روحدر مرده )و چه  (در کالبد جسم)چه زنده 

هیچ حجاب و پوششي مثل بصیر )بینا نسبت به همه مخلوقات(، سمیع )شنوا نسبت به همه مخلوقات(، لطیف )

این توحید بوده و مخالف آن کفر و شرک پس  .مي باشدو بقیه صفات خداوند  (خداوند وجود ندارددانش برای 

 :. اهلل هم در ذات و هم در صفات یکتا و یگانه بوده و هیچ چیز در صفات او شریک نمي باشددمي باش

 

 (2وََلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد )( 3( َلْ يَِلْد وَلَْ يُوَلْد )4اللَُّه الصََّمُد ) (5ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد )
و زاده  ه( هرگز نزاد4کنند؛ )خداوندى است که مهه نيازمندان قصد او مى (5بگو: خداوند، يکتا و يگانه است؛ )

 (2) نيست.شبيه و مانندى  هيچو براى او ( 3، )هنشد
 (اخالص)سوره 

 
 : هر یک از موارد زیر جزو کدام گروه مي باشد؟ اهلل یا دونِ اهلل؟ي برای تفکرسوال

 9 جبرئیل 8 درختانو  حیوانات 7 شیطان 6 صالحانسانهای  5 بدن 4  خود شما 3  خورشید 3 جهنم 0 

 نبي )ص( محمد 00 غرایز بشری 01 تفکرات انسان

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيه منتخب
 (84 – نساء) َكِثریًا اْخِتالَفًا ِفيهِ  َلَوَجُدواْ  الّلهِ  َغرْیِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  اْلُقْرآنَ  يـََتَدبَـُّرونَ  أََفالَ 
  آن در فراواىن اختالف بود، خدا غری سوى از اگر! انديشند؟منى قرآن درباره آيا
 .يافتندمى
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 8فصل 
مبحث اصلي از این قسمت به بعد شروع مي شود. اگر در حین خواندن مطالب زیر برایتان سوال ایجاد شد، لطفا 

 قرآنمباحث را طبق برنامه ادامه بدهید، زیرا برای بیشتر سوالهای خود تا چند فصل آینده جواب خواهید یافت. 

 را مخاطب انسان، ، خالق، مالک، رب، ولي و ...(رازقه، )یگان خداوند خصوصیّات از این هر یک دادن بعد از نشان

 خوانید، تنها بهفریاد نمي چرا تنها او را به دارید، پس قبول اوصافي را با چنین خدا گوید: شما کهو مي دادهقرار 

 و عبادت و را پرستشا، تنها کلمه کنید، و...در یکنمي و پیروی او اطاعت شوید، تنها براینمي او متوسّل

 در ابتدا در قرآن از انسانها خواسته شده که فقط و فقط خدا را بپرستند: اید؟شده آیا جادو و طلسم کنید؟نمي

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإال َأْْسَاًء َْسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنـَْزَل اللَُّه هِبَا  (٣١اْلَقهَّاُر )يَا َصاِحيَبِ السِّْجِن أََأْربَاٌب ُمَتَفرُِّقوَن َخرْیٌ أَِم اللَُّه اْلَواِحُد 

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثرَ  يَا َصاِحيَبِ  (٦٢اِس ال يـَْعَلُموَن )النَّ  ِمْن ُسْلطَاٍن ِإِن احلُْْكُم ِإال لِلَِّه أََمَر َأال تـَْعُبُدوا ِإال ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ
 (٦٨األْمُر الَِّذي ِفيِه َتْسَتْفِتَياِن )السِّْجِن أَمَّا َأَحدُُكَما فـََيْسِقي رَبَُّه ََخًْرا َوأَمَّا اآلَخُر فـَُيْصَلُب فـََتْأُكُل الطَّرْیُ ِمْن رَْأِسِه ُقِضَي 

پرستيد، چيزى آنچه که غری از خدا مى (39پراکنده هبرتند، يا خداوند يکتاى پریوز؟ ) ]حضرت يوسف )ع([: اى دوستان زنداىن من! آيا اربابان
ايد، نيست؛ خداوند هيچ دليلى بر آن نازل نکرده، که مشا و پدرانتان آهنا را خدا ناميده  [مسّماىب] جز اْسهاى

دانند! ابرجا، وىل بيشرت مردم منىحکم تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غری از او را نپرستيد! اين است آينی پ
خورند! و و پرندگان از سر او مى ،شودو اّما ديگرى به دار آوُيته مى ،اى دوستان زنداىن من! اّما يکى از مشا ساقى شراب براى صاحب خود خواهد شد (21)

 (25نظر خواستيد، قطعى و حتمى است! ) [از من]مطلىب که درباره آن 
 (25تا  39آيات  -يوسف)سوره 

 

همچنین در آیات زیر مشاهده مي کنید که خداوند عبادت را فقط و فقط مختص به خود دانسته و از انسانها 

(. به معنای عبادت کردن و پرستش است تَ ْعُبُدونَ . دقت کنید تَ ْعُبُدونَ  به کلمهخواسته فقط او را عبادت کنند )

اقدام مردم را به سمت پرستش خدا دعوت داده و از مردم ، در اولین ر پیامبری که برای بشر مبعوث شدهه

 نخواسته که خودش را بپرستند، بلکه گفته که من هم در کنار شما و همگي با هم، خدا را مي پرستیم:
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أَيُـَّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِف َشكٍّ ِمْن ِدييِن َفال أَْعُبُد الَِّذيَن تـَْعُبُدوَن ُقْل يَا  (٨٢٣ُثَّ نـَُنجِّي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا َكَذِلَك َحقًّا َعلَْيَنا نـُْنِج اْلُمْؤِمِننَی )
ُكوَننَّ ِمَن َوَأْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا َوال تَ  (٨٢٦ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن أَْعُبُد اللََّه الَِّذي يـََتَوفَّاُكْم َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَی )

 (٨٢٦اْلُمْشرِِكنَی )

بگو اى مردم! اگر  (513دهيم و مهنی گونه بر ما حق است که مؤمنان را نيز رهاىي خبشيم! )آورند، جنات مىسپس فرستادگان خود و کساىن را که امیان مى
کنم که مشا ا پرستش مىپرستم! تنها خداوندى ر پرستيد، منىدر عقيده من شک داريد، من آهناىي را که جز خدا مى

و ]به من دستور داده شده که[ روى خود را به آييَن متوجه ساز که از هر گونه شرک  (512مریاند و من مأمورم که از مؤمنان باشم! )را مى
 (511خاىل است و از مشرکان مباش! )

 (511تا  513آيات  -يونس)سوره 
 همچنین:

 

بِِه َشْيئًا ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَْيَننَا َوبـَْيَنُكْم أال نـَْعُبَد ِإال اللََّه َوال نُْشرَِك  (٤٣َعِليٌم بِاْلُمْفِسِديَن )فَِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّ اللََّه 
يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَ حُتَاجُّوَن ِِف إِبـْرَاِهيَم َوَما  (٤٦وا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن )َوال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقولُ 

 (٤٦أُْنزَِلِت التَّْورَاُة َواإلجنِْيُل ِإال ِمْن بـَْعِدِه أََفال تـَْعِقُلوَن )

 اهل اى» بگو( 63) .است آگاه جويانمفسده از خداوند [و نيستند حق طالب که بدان] گردانند، روى [حق از هم باز روشن، شواهد مهه اين با] اگر
 مهتاى را چيزى و نپرستيم را يگانه خداوند جز که است يکسان مشا و ما ميان که سخَن سوى به بياييد! کتاب

 بگوييد زنند، سرباز هرگاه.« نپذيرد سرپرستی به يگانه خداى از غری را ديگر بعضى ما، از بعضى و ندهيم؛ قرار او
 شده نازل او از بعد اجنيل، و تورات که حاىل در کنيدمى نزاع و گفتگو ابراهيم، درباره چرا! کتاب اهل اى (62) !«مسلمانيم ما که باشيد گواه»

 (61) کنيد؟منى انديشه آيا! است
 (61تا  63آيات  -آل عمران)سوره 

 
مهم این است که خداوند متعال در قرآن انسان بسیار در بخشهای قبل مصادیق عبادت مشخص شد. نکته بسیار 

را به این امر محدود نکرده و در آیات بسیاری از قرآن، از انسانها خواسته عالوه بر عبادت خالصانه خدا، دعا، مدد 

 دقت کنید(: َتدْعُ را نیز فقط و فقط به خداوند اختصاص دهند )به کلمه  و حاجت و طلب یاری

 

َوِإْن مَیَْسْسَك اللَّهُ ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف لَهُ ِإال  (٨٢٤اللَِّه َما ال يـَْنَفُعَك َوال َيُضرَُّك فَِإْن فـََعْلَت فَِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمنَی ) َوال َتدُْع ِمْن ُدونِ 
 (٨٢٧اْلَغُفوُر الرَِّحيُم ) ُهَو َوِإْن يُرِْدَك خبَرْیٍ َفال رَادَّ لَِفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه َوُهوَ 

رساند و نه زياىن، خموان! که اگر چننی کَن، از ستمکاران خواهى چيزى را که نه سودى به تو مى از غری خداو 
خنواهد شد! آنرا سازد و اگر اراده خریى براى تو کند، هيچ کس مانع فضل او و اگر خداوند زياىن به تو رساند، هيچ کس جز او آن را برطرف منى (516بود! )

 (517رساند و او غفور و رحيم است! )به هر کس از بندگانش خبواهد مى
 (517تا  516آيات  -يونس)سوره 
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 همچنین:

 

ا قَاَم َعْبُد اللَِّه يَْدُعوُه َكاُدوا  (٨١اللَِّه َأَحًدا )َوأَنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّه َفال َتْدُعوا َمَع  (٨٧لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه َوَمْن يـُْعِرْض َعْن ذِْكِر رَبِِّه َيْسُلْكُه َعَذابًا َصَعًدا ) َوأَنَُّه َلمَّ
 (٨١َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبًدا )

و  (57سازد! )اى گرفتار مىهدف اين است که ما آهنا را با اين نعمت فراوان بيازماييم؛ و هر کس از ياد پروردگارش روى گرداند، او را به عذاب شديد و فزاينده
حمّمد )ص([ به عبادت ] و اينکه هنگامى که بنده خدا (58اينکه مساجد از آن خداست، پس هيچ کس را با خدا خنوانيد. )

 (59کردند! )خواند، گروهى پریامون او بشّدت ازدحام مىرا مى خداخاست و برمى

 (59تا  57آيات  -جن)سوره 
 

شدن و فرمانبردار بودن مي باشد. تَدعُ از ریشه دَعَوَ به معنای **نکته: تَعبُدون از ریشه عَبَدَ به معنای تسلیم 

 طلب کردن و دعا کردن برای جلب منفعت یا دفع مضرت مي باشد.

آیات بسیاری در قرآن وجود دارد که  ."دعا عین عبادت است"یعني " هو العباده الدعاءُ"پیامبر )ص( مي فرماید: 

خواهشهای زندگي مثل طلب شفا برای مریضي، دعا برای قبولي در امتحان، نسان دستور اکید مي دهد کلیه ابه 

طلب پیروزی و گشایش در کارها و ... را فقط و فقط از اهلل بخواهد. این امر باید مستقیما و بدون واسطه از طرف 

د سودجو شده، انسانها صورت پذیرد. متاسفانه چون در جامعه ما قرآن مهجور شده و عقیده انسانها بازیچه افرا

این امر برعکس شده و انسانها به جای تقاضای مستقیم از خداوند، مخلوقات وی را واسطه قرار مي دهند و از 

طریق این مخلوقات دعای خود را به خداوند عرضه مي کنند. این همان مشکلي است که پیامبر برای از بین بردن 

 بوسیله آیات زیر حجت را بر انسانها تمام کرده است:آن مبعوث شد. به آیه های زیر توجه کنید. خداوند 

 

َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدِت  (٦١ِإنَّ السَّاَعَة آلتَِيٌة ال رَْيَب ِفيَها َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال يـُْؤِمُنوَن )
 (٤٨َلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْشُكُروَن )اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس وَ  (٤٢َم َداِخرِيَن )َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ 

اجابت  دعاى مشا را  تا مرا خبوانيد»پروردگار مشا گفته ( 19و شّکى در آن نيست؛ وىل اکثر مردم امیان منى آورند! ) استقيامت به يقنی آمدىن 
آسايش ( خداوند کسى است که شب را براى 61) «شوندورزند به زودى با ذّلت وارد دوزخ مىتکرّب مى ! کساىن که از عبادُتکنم

 (65کنند! )وىل بيشرت مردم شکرگزارى منى استداد؛ خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم  خبش قرار مشا آفريد و روز را روشَن
 (65تا  19آيات  -غافر)سوره 

 
در آیه قبل دقت کنید. خداوند به وضوح در این آیه از انسان خواسته برای اجابت دعا، فقط او را  اُدعونيبه کلمه 

 بخوانند، و در هیچ جای قرآن به انسان دستور نداده که دعا را به پیش مخلوقاتش عرضه کند. همچنین:
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 َوَمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  بِالَِّذينَ  َوُُيَوُِّفوَنكَ  َعْبَدهُ  ِبَكافٍ  اللَّهُ  أَلَْيسَ  (٣٦) يـَْعَمُلونَ  َكانُوا الَِّذي بَِأْحَسنِ  َأْجَرُهمْ  َوجَیْزِيـَُهمْ  َعِمُلوا الَِّذي َأْسَوأَ  َعْنُهمْ  اللَّهُ  لُِيَكفِّرَ 
 (٣٧) انِْتَقامٍ  ِذي بَِعزِيزٍ  اللَّهُ  أَلَْيسَ  ُمِضلٍّ  ِمنْ  َلهُ  َفَما اللَّهُ  يـَْهدِ  َوَمنْ  (٣٤) َهادٍ  ِمنْ  َلهُ  َفَما اللَّهُ  ُيْضِللِ 

 اشبنده براى خداوند آيا( 31) !دهد پاداش دادندمى اجنام که اعماىل هبرتين به را آهنا و بيامرزد [آهنا امیان سايه در] اندداده اجنام که را اعماىل بدترين خداوند تا
 کس هر و (36) !ندارد اىکنندههدايت هيچ کند، گمراه خداوند را کس هر و ترسانندمى خدا غری از را تو آهنا اّما! نيست؟ کاىف

 (37) نيست؟ جمازات داراى و توانا خداوند آيا داشت خنواهد اىکنندهگمراه هيچ کند، هدايت خدا را
 (37تا  31آيات  -زمر)سوره 

 
شما را از قدرت و خشم غیر خدا  ،بسیاری از انسانها بیان کنید نزدگفته هایي که در اینجا بیان شد را اگر 

آیا مي دانید  و طلب کردن از خدا را به تنهایي را نمي پذیرند. )پیامبران، ائمه، شیوخ و امامزادگان( مي ترسانند

 خداوند در این مورد عالوه بر آیه باال چه گفته است؟ دقت کنید:
 

 اْلُمْلكُ  َلهُ  َربُُّكمْ  اللَّهُ  َذِلُكمُ  ُمَسمًّى ألَجلٍ  جَیْرِي ُكل   َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّرَ  اللَّْيلِ  ِف  النََّهارَ  َويُوِلجُ  النََّهارِ  ِف  اللَّْيلَ  يُوِلجُ 
 َويـَْومَ  َلُكمْ  اْسَتَجابُوا َما ْسَُِعوا َوَلوْ  ُدَعاءَُكمْ  َيْسَمُعوا ال َتْدُعوُهمْ  ِإنْ  (٨٣) ِقْطِمریٍ  ِمنْ  مَیِْلُكونَ  َما ُدونِهِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوالَِّذينَ 
 (٨٦) احلَِْميدُ  اْلَغيِنُّ  ُهوَ  َواللَّهُ  اللَّهِ  ِإىَل  اْلُفَقرَاءُ  أَنـُْتمُ  النَّاسُ  أَيُـَّها يَا (٨٦) َخِبریٍ  ِمْثلُ  يـَُنبُِّئكَ  َوال ِبِشرِْكُكمْ  َيْكُفُرونَ  اْلِقَياَمةِ 

 به معّيَن سرآمد تا يک هر کرده، مشا مسّخر را ماه و خورشيد و شب در را روز و کندمى داخل روز در را شب او
به  غری از خدا که را کساىن و اوست آن از حاکمّيت مشا؛ پروردگار خداوند، است اين دهد؛مى ادامه خود حرکت
 را مشا صداى خبوانيد را آهنا اگر( 53) !نيستند مالک خرما هسته نازک پوست اندازه به حىت خوانيدمىفرياد 

 و شوند،مى منکر را مشا شرک قيامت، روز و گويندمنى پاسخ مشا به بشنوندهم ]به فرض حمال[  اگر و شنوند،منى
 به نيازمند مهگى مردم اى( 52) !سازدمنى خرب با امور حقايق از را تو خبری و آگاه خداوند مانند کس هيچ

 (51) !است ستايش و محد گونه هر شايسته و نيازىب که است خداوند تنها خدائيد و
 (51تا  53آيات  -فاطر)سوره 

 

 خوب فکر کنید. توضیح کامل آیه در بخش بعدی ارائه مي شود. بیان شده هدر مورد آی

 

 

 

 

 

 

 آيه منتخب
  َوِإلَْيهِ  احلُْْكمُ  َلهُ  َوْجَههُ  ِإالَّ  َهاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  آَخرَ  ِإََلًا اللَّهِ  َمعَ  َتدْعُ  َواَل 

 (88 – قصص) تـُْرَجُعونَ 
 جز چيز مهه نيست؛ او جز معبودى هيچ که خموان، خدا با را ديگرى معبود
  او بسوى مهه و اوست آن از تنها حاکميت شود؛مى فاىن او پاک ذات

 !شويد مى بازگردانده
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 9فصل 
 پي میبریم. آیه فصل قبل را با هم مرور کرده و توسط خود قرآن به حقیقت آن

 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

 اْلُمْلكُ  َلهُ  َربُُّكمْ  اللَّهُ  َذِلُكمُ  ُمَسمًّى ألَجلٍ  جَیْرِي ُكل   َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّرَ  اللَّْيلِ  ِف  النََّهارَ  َويُوِلجُ  النََّهارِ  ِف  اللَّْيلَ  يُوِلجُ 
 َويـَْومَ  َلُكمْ  اْسَتَجابُوا َما ْسَُِعوا َوَلوْ  ُدَعاءَُكمْ  َيْسَمُعوا ال َتْدُعوُهمْ  ِإنْ  (٨٣) ِقْطِمریٍ  ِمنْ  مَیِْلُكونَ  َما ُدونِهِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوالَِّذينَ 
 (٨٦) احلَِْميدُ  اْلَغيِنُّ  ُهوَ  َواللَّهُ  اللَّهِ  ِإىَل  اْلُفَقرَاءُ  أَنـُْتمُ  النَّاسُ  أَيُـَّها يَا (٨٦) َخِبریٍ  ِمْثلُ  يـَُنبُِّئكَ  َوال ِبِشرِْكُكمْ  َيْكُفُرونَ  اْلِقَياَمةِ 

 به معّيَن سرآمد تا يک هر کرده، مشا مسّخر را ماه و خورشيد و شب در را روز و کندمى داخل روز در را شب او
به  غری از خدا که را کساىن و اوست آن از حاکمّيت مشا؛ پروردگار خداوند، است اين دهد؛مى ادامه خود حرکت
 را مشا صداى خبوانيد را آهنا اگر( 53) !نيستند مالک خرما هسته نازک پوست اندازه به ىتح خوانيدمىفرياد 

 و شوند،مى منکر را مشا شرک قيامت، روز و گويندمنى پاسخ مشا به بشنوندهم ]به فرض حمال[  اگر و شنوند،منى
 به نيازمند مهگى مردم اى( 52) !سازدمنى خرب با امور حقايق از را تو خبری و آگاه خداوند مانند کس هيچ

 (51) !است ستايش و محد گونه هر شايسته و نيازىب که است خداوند تنها خدائيد و
 (51تا  53آيات  -فاطر)سوره 

 

، بدین معني که "اْلُمْلكُ  َلهُ "خداوند متعال پس از بیان چند گوشه از قدرت خود در ابتدای آیه، بیان مي کند 

تَمَلُک کل کائنات در دست خداوند قرار دارد و تنها وی مي تواند در مخلوقات خود دخل و تصرف کند. هیچ 

مخلوقي نمي تواند ادعا کند که چیزی را تحت تملک خود دارد، زیرا کلیه مالکیت ها در این دنیا قرار دادی است. 

به بدن خود از مالکیت برخوردار است، زیرا اگر به طور مثال در هیچ انساني حتي نمي تواند ادعا کند که نسبت 

حادثه ای پای خود را از دست بدهیم، نمي توانیم پای جدیدی برای خود درست کنیم، نمي توانیم جلوی پیر 

شدن خود را بگیریم و حتي نمي توانیم جلوی سفید شدن موی خود را بگیریم. هر چیزی که در این دنیا در 

است، به صورت عاریه و قرض بوده و به هنگام مرگ آنها را از دست خواهیم داد و تک تک انسانها در اختیار م

قبال نعمتهایي که خدا در این دنیا به آنها ارزاني داشته، مورد مواخذه قرار خواهند گرفت. در بخش بعدی خداوند 

، یعني کساني که از غیر خدا به فریاد مي خوانید "ِقْطِمریٍ  ِمنْ  مَیِْلُكونَ  َما ُدونِهِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوالَِّذينَ "بیان مي کند 
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دقت کنید(. کسي که مالک هیچ چیزی  ُدونِهِ  ِمنْ  َتْدُعونَ حتي مالک رشته نازک وسط خرما نیز نیستند )به جمله 

رضا مي خواهد که  نیست، نمي تواند خواسته های بقیه را بر آورده سازد. تصور کنید که فرهاد از دوست خود

دالر به او بدهد و در عین حال فرهاد مي داند که رضا هیچ پولي ندارد. با علم به اینکه رضا مالک هیچ پولي  011

نیست، فرهاد باز هم به اصرار خود ادامه مي دهد و از وی پول مي خواهد. حال اگر فرد سومي این صحنه را 

دهد، زیرا با خود مي گوید فرهاد از کسي پول مي خواهد که مالک ببیند، رای به سفاهت و بي عقلي فرهاد مي 

ُعوا َوَلوْ  ُدَعاءَُكمْ  َيْسَمُعوا ال َتْدُعوُهمْ  ِإنْ "هیچ پولي نیست. در بخش بعدی خداوند بیان مي کند   اْسَتَجابُوا َما ْسَِ
..( را به فریاد بخوانید )فرقي نمي کند ، یعني اگر دونِ اهلل )پیامبران، امامان، امامزادگان، صالحان، شیوخ و."َلُكمْ 

آنها به هیچ که از آنها طلب کنید، دعا کنید، آنها را واسطه قرار دهید، از آنها بخواهید که از خدا بخواهند و ...(، 

و اگر به فرض محال هم بشنوند، نمي توانند دعای شما را اجابت کنند.  وجهي قادر به شنیدن دعای شما نیستند

، اخطار اول "ِبِشرِْكُكمْ  َيْكُفُرونَ  اْلِقَياَمةِ  َويـَْومَ "در بخش بعدی خداوند دو اخطار فوق العاده جدی به انسان مي دهد 

ق گفته خود خداوند، شرک قلمداد این است که این اقدام انسانها یعني طلب از دونِ اهلل به جای اهلل تعالي، طب

شده است. متاسفانه به دلیل مهجور ماندن قرآن در جامعه ما و ترویج تقلید به جای تفکر، جلوی بیان این 

مفاهیم به شدت گرفته مي شود. اخطار دوم این است که در روز قیامت افرادی که در این دنیا به جای خدا و یا 

اقدام انسانها را کامال انکار خواهند کرد. در روز قیامت، معبودان بیان مي کنند همراه با خدا طلب شده اند، این 

انسانها در این دنیا بي خبر بوده اند، زیرا این ویژگي فقط مختص  و طلب حاجت که آنها اصال از دعا و عبادت

د دعای فرهاد را خداست که بر همه جا و همه زمان محیط باشد. فقط خداوند است که به طور همزمان مي توان

در مشهد، دعای رضا را در تهران، دعای آلیس را در نیویورک و دعای رابرت را در لندن شنیده و آنها را مستجاب 

بسیاری از افراد باور . )خداوند نسبت به همه چیز سمیع و بصیر است و این دو صفت فقط مختص اهلل است( کند

نسانها را زه زنده نیستند، قادرند در هر زماني و هر مکاني حاجات اکه امرو ین و پیامبران و اماماندارند صالح

صفاتي همانند صفات اهلل تعالي دارند. صفاتي مثل بصیر  بدین معني است که آنهاشنیده و براورده سازند. این 

)بینا نسبت به بندگان، در همه حال وضع بندگان را مي بیند(، سمیع )شنوا نسبت به بندگان، در هر کجا و هر 

وقت صدای همه انسانها را مي شنود(، لطیف )هیچ پوششي در مقابل خداوند وجود ندارد( و خبیر )در همه حال 

فقط مختص به اهلل تعالي است و اگر بندگان مخلوق خداوند را دارای این صفات بدانیم، به  بندگان(آگاه به 

...( دارای این صفات نمي باشد.  مسلما هیچ موجودی )اعم از پیامبران، امامان، شیوخ وخداوند شرک ورزیده ایم. 

 . ، خداوند از این مسایل پاک و منزه استسبحان اهلل
، یعني هیچ کسي مثل خداوند آگاه و خبیر تو "َخِبریٍ  ِمْثلُ  يـَُنبُِّئكَ  َوال"سوره فاطر بیان شده  52 در بخش آخر آیه

را از حقیقت مسائل آگاه نمي کند. مسلما هنگامي که این آیه برای بسیاری از مردم خوانده شود، آنها سعي مي 

کنند و انسان را از حقیقت موضوع دور نگاه کنند که با دلیل تراشي و توجیه، کارهای امروزی خود را توجیه 

دارند، حتي سعي مي کنند که آیه را جوری تفسیر کنند که خود مي خواهند. اما اهلل تعالي بیان کرده که در 

اینگونه از مسائل )عقیدتي(، فقط باید حرف خداوند را قبول کرد، زیرا این فقط خداست که انسان را از حقیقت 
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د. فقط خداوند است که حقیقت قیامت و وضع عابد و معبود در آن روز )بطور کلي غیب( را مسائل با خبر مي کن

خداوند دوباره بیان کرده که همه انسانها محتاج درگاه الهي هستند و یک  ،برای ما بیان کرده است. در پایان

ه است. خداوند در آیه محتاج خود از محتاج دیگر نمي تواند طلب کند و فقط خداوند است که غني و ستایش شد

، زیرا بعضي از انسانها با وجود اینکه خداوند عبادت و دعا برای دونِ اهلل را شرک زیر حجت را بر انسانها تمام کرده

 دانسته، از ته قلب نمي توانند قبول کنند که مفهوم دونِ اهلل شامل انسانها نیز مي شود. به آیه زیر توجه کنید:
 

َتْدُعوَن ِمْن  الَِّذينَ ِإنَّ ( ٨١٣( َوِإْن َتْدُعوُهْم ِإىَل اَْلَُدى ال يـَتَِّبُعوُكْم َسَواٌء َعَلْيُكْم أََدَعْومُتُوُهْم أَْم أَنـُْتْم َصاِمُتوَن )٨١٠ََلُْم َنْصًرا َوال أَنـُْفَسُهْم يـَْنُصُروَن )َوال َيْسَتِطيُعوَن 
 (٨١٦فـَْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَی )ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُهْم 

 است يکسان مشا براى و کنندمنى پریوى مشا از کنيد، دعوت هدايت سوى به را آهنا هرگاه و( 594) .دهندمى يارى را خودشان نه و کنند، يارى را آنان توانندمنى و

 مشا مهانند بندگاىن ،]از آهنا طلب ميکنيد[ خوانيدمى خدا از غری که آهناىي( 593) باشيد؟ خاموش چه و کنيد دعوت را آهنا چه
 (592) ![برآورند را تقاضايتان و] گوييدمى راست اگر دهند پاسخ مشا به بايد خبوانيد، را آهنا هستند؛

 (592تا  594آيات  -اعراف)سوره 
 

را عَبد خود نامیده و هیچکدام از امور غیبي را به آنها تفویض نکرده است. از  مخلوقاتهمه  ،خداوند در این آیه

، همه انسانها با هم برابرند و هیچکدام بر همدیگر برتری ندارند. از دید خداوند، انسانها بر اساس تقوا دین گاهدید

)ص(  محمد نبيست. سنجیده مي شوند، تقوا هم یک امر دروني است و فقط خداوند از میزان آن با خبر ا

در یک کالم، خداوند در قرآن به بشر دستور داده که  ".انه های شانه با هم برابرندندمردم همه مثل د"فرموده: 

فقط خدا را قبول داشته باش، از خدا بخواه و از غیر خدا نخواه، غیر خدا را واسطه قرار نده، غیر خدا را تقدس 

 نکن. به آیه زیر توجه کنید: 
 

 َعِليمٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  أَتْـَقاُكمْ  اللَّهِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  لَِتَعاَرُفوا َوقـََباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنَثى ذََكرٍ  مِّن َخَلْقَناُكم ِإنَّا النَّاسُ  أَيُـَّها يَا
 (53َخِبرٌی )

مهانا   بشناسيد؛ را يکديگر تا دادمی قرار هايیقبيله و هاتریه را مشا و آفريدمی زن و مرد يک از را مشا ما! مردم اى
 (53) !است آگاه و دانا خداوند مشاست؛ تقواترين با خداوند نزد مشا ترينگرامى

 (53 هآي -حجرات)سوره 
 

استفاده شده است. به  کساني کهبه معنای  اَلّذینعالوه بر آیات قبل، در بسیاری از آیات دیگر قرآن، از اصطالح 

 آیه زیر دقت کنید:
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َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن َكَفُروا  ِذيَن يـَْتُلوَن َعَلْيِهْم آيَاتَِنا ُقْل أَفَأُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلُكُم النَّارُ َوِإَذا تـُْتَلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيَِّناٍت تـَْعِرُف ِف ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُروا اْلُمْنَكَر َيَكاُدوَن َيْسطُوَن بِالَّ 

َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َُيُْلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا لَُه َوِإْن  الَِّذينَ يَا أَيُـَّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ ( ٧٠َوبِْئَس اْلَمِصرُی )
بَاُب َشْيًئا ال يَ   (٧٦َما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اللََّه َلَقِوي  َعزِيٌز ) (٧٣ْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب )َيْسُلْبُهُم الذُّ

 آيات که کساىن به مشت با و برخيزند است نزديک که آنچنان کَن،مى مشاهده انکار آثار کافران چهره در شود،مى خوانده آنان بر ما روشن آيات که هنگامى و

 اى( 74) «است سراجنامى بد و داده وعده کافران به خدا که[ دوزخ] سوزنده آتش مهان دهم؟ خرب اين از بدتر به را مشا آيا» بگو! کنند محله ميخوانند آهنا بر را ما
 مگسى توانندمنى هرگز خوانيد،مى خدا از غری که را کساىن: دهيد فرا گوش آن به است، شده زده مثلى! مردم

 باز را آن توانندمنى بربايد، آهنا از چيزى مگس هرگاه و! دهند هم دست به دست کار اين براى چند هر بيافرينند،
 و قّوى خداوند نشناختند؛ بشناسند بايد که گونه آن را خدا( 73) .ناتوانند مطلوبان آن هم و کنندگانطلب اين هم! گریند پس

 (72) !است ناپذيرشکست
 (72تا  74آيات  -حج)سوره 

 
در این آیه هم به وضوح بر ضعف غیر خدا تاکید شده است. در انتهای آیه بیان شده که هم طالب )افرادی که از 

غیر خدا دعا مي کنند( و هم مطلوب )غیر خداهایي که ناخواسته مورد پرستش قرار مي گیرند(، ناتوان هستند و 

قادر مطلق مي باشد. خداوند از انسان خواسته که هم در مشکالت و  هم در فقط ذات مقدس الهي است که 

 خوشي ها، فقط و فقط به ذات مقدس الهي توکل کند:
 

مَیُوُت َوَسبِّْح ِِبَْمِدِه وََكَفى ِبِه ِبُذنُوِب َوتـَوَكَّْل َعَلى احلَْيِّ الَِّذي ال  (٦٧ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإال َمْن َشاَء َأْن يـَتَِّخَذ ِإىَل رَبِِّه َسِبيال )
 (٦١فَاْسَأْل بِِه َخِبریًا )الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواألْرَض َوَما بـَْيَنُهَما ِف ِستَِّة أَيَّاٍم ُثَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش الرَّمْحَُن  (٦١ِعَباِدِه َخِبریًا )

 آن بر کن توّکل و( 17) «برگزيند پروردگارش بسوى راهى خبواهد که کسى مگر طلبم؛منى مشا از پاداشى گونه هيچ اخد آينی ابالغ برابر در من» بگو
 (18) !است آگاه بندگانش گناهان از او که بس مهنی و آور جبا را او محد و تسبيح و مریدمنى هرگز که اىزنده
 چيز مهه از که خبواه او از است؛ رمحانو  گرفت قرار عرش بر سپس آفريد؛ روز شش در دارد، وجود دو اين ميان را آنچه و زمنی و آْساهنا که خداىي مهان

 (19) !است آگاه
 (19تا  17آيات  -فرقان)سوره 

 
همه موجودات از عدم بوجود آمده اند و فقط خداوند است که همیشه بوده و خواهد بود. هر انساني روزی طعم 

 مرگ را مي چشد و فقط خدا است که هرگز نمي میرد، به همین دلیل باید فقط به اهلل توکل کرد. 

 

 

 

 

 آيه منتخب
  أَرَاَدينَ  ِإنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  مَّا أَفـَرَأَيـُْتم ُقلْ  اللَّهُ  لَيَـُقوُلنَّ  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  مَّنْ  َسأَْلتَـُهم َولَِئن
  يـَتَـوَكَّلُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َحْسيبَ  ُقلْ  َرمْحَِتهِ  ممُِْسَكاتُ  ُهنَّ  َهلْ  ِبَرمْحَةٍ  أَرَاَدين  أَوْ  ُضرِّهِ  َكاِشَفاتُ  ُهنَّ  َهلْ  ِبُضرٍّ  اللَّهُ 

ُلوَن   (38 – زمر)اْلُمتَـوَكِّ
  هيچ آيا» بگو!« خدا»گويند مى حتماً  «آفريده؟ را وزمنی آْساهنا کسى چه» بپرسى آهنا از و اگر
  آهنا آيا خبواهد، من براى زياىن اگرخدا کنيدکهمى انديشه خوانيد،مى غریازخدا که معبوداىن درباره

 او رمحت جلو توانندمى آهنا آيا خبواهد، من براى رمحىت اگر يا و سازند؟ برطرف را او گزند توانندمى
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 01فصل 
و دون اهلل )مخلوق( وابسته )خالق( بدست آوردن یک بینش توحیدی بسیار قوی به درک مفهوم تفاوت اهلل تعالي 

به آیه زیر . و درک این تفاوت بسیار ساده بوده و فقط افراد ستیزه جو از پذیرش این واقعیت طفره مي روند است

 بسیار توجه کنید:

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
ِشْرٌك ِف السََّماَواِت اِئْـُتوين ِبِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل َهَذا ُقْل أََرأَيـُْتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُروين َماَذا َخَلُقوا ِمَن األْرِض أَْم ََلُْم 

( َوَمْن َأَضلُّ ممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن ال َيْسَتِجيُب َلُه ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ٦أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَی )
 (٤( َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا ََلُْم َأْعَداًء وََكانُوا بِِعَباَدهِتِْم َكاِفرِيَن )٦)ُدَعائِِهْم َغاِفُلوَن 

 در شرکىت يا اند،آفريده را زمنی از چيزى چه دهيد نشان من به می خوانيد، خدا از غری که هر آنچه» بگو آنان به
 «گوييدمى راست اگر ،بياوريد من براى گذشتگان از علمى اثر يا اين، از پيش آْساىن کتاىب دارند؟ آْساهنا آفرينش

 از و گويدمنى پاسخ او به هم قيامت تا که خواندمى را خدااز  غری که کس آن از است گمراهرت کسى چه( 2)
 حىّت  بود و خواهند دمشنانشان مهنی معبودها شوند،مى حمشور مردم که هنگامى و( 1) است؟ خربىب آهنا دعای

 (6) !کنندمى انکار را آهنا عبادت
 (6تا  2آيات  -احقاف)سوره 

 

هیچ چیزی را خلق نکرده و بلکه خود مخلوقند. در  دونِ اهللخداوند در بخش اول این آیه دوباره تاکید کرده که 

هیچکدام از کتب آسماني و حتي کتب علمي، هیچ مدرکي مبني بر مشارکت دونِ اهلل در آفرینش وجود ندارد. به 

آیه خوب توجه کنید. در آیه گفته شده که هر آنچه که غیر از خداوند خوانده شود، تا قیامت هم به فرد متقاضي 

د داد و در روز قیامت این دونِ اهلل ها عالوه بر انکار شرک این افراد، دشمن آنها خواهند شد. در آن پاسخ نخواهن

روز آنها مي گویند که ما در دنیا فقط خدای یگانه را عبادت کردیم و همه حاجات خود را پیش خداوند عرضه 

اوند هستیم، طلب کردید. بنابر این ما کردیم، در حالیکه شما به جای طلب از خداوند، از ما که خود مخلوق خد

 اآلن دشمن شما هستیم. ما موحد بودیم و شما دشمن خدا، پس مسیر ما و شما جداست.
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هستند. عالوه  در بخشهای قبلي بیان شد که دون اهلل مالک حتي ذره ای از کل کائنات نبوده و خود محتاج اهلل

فقط به  (طلب کردن، حاجت خواستندعون )یدگي کردن( و عبدون )عبادت کردن، اظهار بنبر آن بیان شد که ی

خداوند اختصاص دارد و در صورت یعبدون و یدعون دون اهلل دچار شرک شده ایم. مسلما در این مورد خداوند به 

صراحت در قرآن حرف خود را بیان کرده و هیچگونه تبصره و متممي قرار نداده است. تبصره و متمم هایي که ما 

افراد بیان مي کنند که درست است که هر انساني مي تواند برخي برای مثال ل زمان ایجاد کرده ایم. خود در طو

حاجت و طلب خود را مستقیما به نزد خدا ارائه دهد و درست است که نمي توان حاجت و طلب خود را مستقیما 

. دونخواست که آنها واسطه ما و خداوند شاز دون اهلل خواست، ولي مي توان از دون اهلل )امامان و صالحین و..( 

یعني ما به غیر خدایاني که در قید حیات نیستند، حاجت خود را عرضه مي کنیم تا آنها حاجت ما را به خداوند 

 عرضه کنند. 

اوال قوم عرب قبل از مبعوث شدن پیامبر  کهتوان بیان کرد اینیل بسیار واضحي که در مقابل این توجیه مي دال

و  همین تفکر را داشته و از پیامبران گذشته مثل ابراهیم خلیل )ع( و اسماعیل نبي )ع( و یا از هابیل )ع(دقیقا 

آنها فکر مي کردند که فرشتگان و  حاجت آنها را به نزد اهلل تعالي ارائه دهند. کهفرشتگان الهي مي خواستند 

اینکه ما از  ،خداوند نزدیک سازند. ثانیاو آنها را به انبیاء الهي به دلیل بي گناهیشان مي توانند شفیع آنها بوده 

دعا و طلب از دون اهلل مي باشد، زیرا به بخواهیم که حاجت ما را به نزد اهلل ارائه کنند، خود مصداقي از دون اهلل 

  خداوند برای اجابت ارائه کنند.هر حال از دون اهلل مي خواهیم که حاجت ما را شنیده و به 

خداوند حتي در یک آیه از قرآن از بندگانش نخواسته که از طریق واسطه و معاون با وی ارتباط برقرار کنند و 

به ما  قلبعبادت خداوند از طریق واسطه، همه و همه نشات گرفته و پرداخته ذهن ماست. خداوندی که از رگ 

واهیم، همانگونه که نزدیکترین مسیر به یک نزدیکتر است، به ما دستور داده که به طور مستقیم از وی حاجت بخ

به ما نزدیکتر است، دستور داده که حتي اگر بنده  قلبنقطه، خط مستقیم تا آن مي باشد. خداوندی که از رگ 

خود را شرمنده فرض کند، بداند که باز خداوند به او از همه مخلوقات نزدیکتر است. هنگامي  ،ای به واسطه گناه

اسطه قرار مي دهیم، همانند این است که قبول کنیم، خداوند بدون وجود این واسطه ها ما را که برای خداوند و

، یا اینکه فرض کنیم خداوند ظرفیت پذیرش مستقیم دعای بندگانش را نمي بخشد و صدای ما را نمي شنود

اوند، در گناه غرق شده باشد، . حتي اگر بنده ای از بندگان خدندارد و حتما باید با واسطه با وی ارتباط برقرار کرد

 باز هم در توبه برای وی باز است و فقط خداوند است که گناهان وی را مي بخشد:

 

يًعا الذُّنُوبَ  يـَْغِفرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  رَّمْحَةِ  ِمن تـَْقَنطُوا اَل  أَنُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا ُقلْ   الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  عمَِ
 (12) تُنَصُرونَ  اَل  ُُثَّ  اْلَعَذابُ  يَْأتَِيُكمُ  َأن قـَْبلِ  ِمن َلهُ  َوَأْسِلُموا َربُِّكمْ  ِإىَل  َوأَنِيُبوا( 13)

 را گناهان مهه خدا که نشويد نوميد خداوند رمحت از! ايدکرده اسراف خود بردر گناه  که من بندگان اى» بگو
 ،شويد تسليم او برابر در و بازگرديد پروردگارتان به و( 13) .است مهربان و آمرزنده بسيار او زيرا آمرزد،مىعمعًا 
 (12) !نشويد يارى کس هيچ سوى از سپس آيد، مشا سراغ به عذاب آنکه از پيش
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 (12تا  13آيات  -زمر)سوره 
 

 :سوال زیر هم تفکر کنید، در مورد به شکل زیرعالوه بر توجه 

 است که ایمان و عقیده را از منبع دیگری غیر از قرآن اخذ کرد؟آیا درست 

 
 

 روش توحیدی از دیدگاه قرآن

 اهلل تعالی      
 

 

 دون اهلل       

 

 

 شرک

 دون اهلل      

 

 

 دون اهلل      
 

 حاجت می خواهد.طلب و )اهلل( از خالق خملوق )دون اهلل( مستقيما 
 .حاجت می خواهداهلل( طلب و ديگر )دون خملوق )دون اهلل( از خملوق 

 َعنْ  َيْسَتْكربُونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوين  َربُُّكمُ  َوقَالَ 
 (61 -)غافر  َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلونَ  ِعَباَدِت 

 را مشا دعاى تا خبوانيد مرا» است گفته مشا پروردگار
 به ورزندمى تکرّب  من عبادت از که کساىن! اجابت کنم

 «شوندمى دوزخ وارد ذّلت با زودى

 فـََعْلتَ  فَِإن َيُضرُّكَ  َوالَ  يَنَفُعكَ  الَ  َما الّلهِ  ُدونِ  ِمن َتدْعُ  َوالَ 
 (516 -)يونس  الظَّاِلِمنیَ  مِّنَ  ِإًذا فَِإنَّكَ 

 نه و رساندمى تو به سودى نه که را چيزى ،خدا جز و
 خواهى ستمکاران از ، کَن چننی اگر که! خموان ، زياىن
 !بود
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 00فصل 
را شرک مي داند. هم عبادت )تَعبُدون( و )غیر خدا( دیدیم که خداوند تقاضای انسانها از دونِ اهلل  قبلدر آیات 

هم دعا و طلب )تَدعون( از مخلوقات خدا )دونِ اهلل( شرک است، چه بطور مستقیم از دونِ اهلل و چه به صورت 

واسطه قرار دادن دونِ اهلل بین خود و خداوند. اهلل تعالي هیچ استثنائي در این مورد قائل نشده است. برای تاکید، 

 دقت کنید: "تَدعون"و  "تَعبدون"قرآن را مي آوریم و از شما مي خواهیم دوباره به هر دو کلمه  آیه دیگری از

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
ِمْن ُدوِن اللَِّه َوأَْدُعو َرِّبِّ َعَسى َأال َأُكوَن ِبُدَعاِء َرِّبِّ  َتْدُعونَ َوأَْعَتزُِلُكْم َوَما  (٦٧قَاَل َسالٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َرِّبِّ ِإنَُّه َكاَن ِّب َحِفيًّا )

 (٦١ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب وَُكال َجَعْلَنا نَِبيًّا ) يـَْعُبُدونَ فـََلمَّا اْعَتَزََلُْم َوَما  (٦١َشِقيًّا )
از  آنچه و مشا از و( 27) !است بوده مهربان من به نسبت مهواره او که چرا کنم؛مى عفو تقاضاى برايت دگارمپرور  از بزودى من! تو بر سالم» گفت ابراهيم
 «منامن پاسخىب پروردگارم خواندن در اميدوارم و خوامنمى را پروردگارم و کنممى گریىکناره خوانيد،مى خدا غری

 شرک

 اهلل تعالی        دون اهلل  

 

 

 

 دون اهلل          
 

 شرک

 تعالی اهلل     

 

 دون اهلل     
           

 دون اهلل     
 

نيز )دون اهلل( از خملوق )اهلل(، وحاجت از خالق در کنار طلب خملوق )دون اهلل(  حاجت می طلب و   .خواهد

)عبادت با  )اهلل( عرضه کندکه حاجتش را به خالق   ديگر )دون اهلل( می خواهدخملوق )دون اهلل( از خملوق   .واسطه(

 -)شعراء  اْلُمَعذَِّبنیَ  ِمنَ  فـََتُكونَ  آَخرَ  ِإََلًا اللَّهِ  َمعَ  َتدْعُ  َفاَل 
453) 
 بود خواهى ازمعّذبنی که خموان باخداوند معبودى هيچ
 (58 -)جن  َأَحًدا اللَّهِ  َمعَ  َتْدُعوا َفاَل  لِلَّهِ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ 

 با را کس هيچ پس خداست، آن از مساجدمهانا  و
 !خنوانيد خداوند

 –)اسراء  خمَُّْذوالً  َمْذُموًما فـََتْقُعدَ  آَخرَ  ِإََلًا الّلهِ  َمعَ  جَتَْعل الَّ 
44) 

 ياورىب و نکوهيده که مدهقرار  خداوند با ديگرى معبود
 !نشست خواهى

 

يُن اْْلَاِلُص َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمن ُدونِِه أَْولَِياء  َما َأاَل لِلَِّه الدِّ
 (3 -... )زمر  نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لُِيَقرِّبُونَا ِإىَل اللَِّه زُْلَفى

 را خدا غری که آهنا و خداست آن از خالص دين مهانا
 را اينها» که بود اين دليلشان ،دادند قرار خود اولياى

 خداوند به را ما اينکه خباطر مگر عبادت منی کنيم
 ... «کنند نزديک

ُعوا َوَلوْ  ُدَعاءَُكمْ  َيْسَمُعوا اَل  َتْدُعوُهمْ  ِإن  اْسَتَجابُوا َما ْسَِ
 (52 -... )فاطر  َلُكمْ 
 اگر و شنوند،منى را مشا صداى خبوانيد را آهنا اگر

 ... گويندمنى پاسخ مشا به بشنوند
 
 



 

41 

 

 خبشيدمی او به را يعقوب و اسحاق ما کرد، گریىکناره پرستيدندمى خدا غریاز  آنچه و آنان از که ( هنگامى28)
 (29) !دادمی قرار پيامربى را يک هر و

 (29تا  27آيات  -مرمی)سوره 
 

دقت کنید شرک فقط این نیست که فردی مخلوق را در آفرینش آسمانها و زمین همتای خدا قرار دهد، بلکه 

حتي اگر مخلوق را واسطه عبادت و دعای خود از خالق قرار دهیم، مرتکب شرک شده ایم. پس کلیه حاالت زیر 

د دارد، تصور کنیم خداوند شرک به حساب مي آیند: اینکه تصور کنیم به جای خدای یگانه، چند خدا وجو

، تصور کنیم که به جای خداوند قادر، با خدا همکاری کرده اندخویشاوند دارد، تصور کنیم که مخلوقات در خلقت 

مي توان از مخلوقات طلب کرد، تصور کنیم که برای دعا یا عبادت، مي توان مخلوقات را واسطه قرار داد، تصور 

، تصور کنیم قربشان نزد خدا، معاونین خدا در انجام بعضي از اوامر هستندکنیم که مخلوقات به خاطر اجر و 

 و .... به آیه زیر خوب دقت کنید: مخلوقي در صفات خاص اهلل با خدا شریک است

 

( َبْل ِإيَّاُه َتْدُعوَن فـََيْكِشُف َما ٦٢ْم َصاِدِقنَی )ُقْل أَرَأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللَِّه أَْو أَتـَْتُكُم السَّاَعُة أََغرْیَ اللَِّه َتْدُعوَن ِإْن ُكْنتُ 
 (٦٠َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإىَل أَُمٍم ِمْن قـَْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم يـََتَضرَُّعوَن )( ٦٨َتْدُعوَن ِإلَْيِه ِإْن َشاَء َوتـَْنَسْوَن َما ُتْشرُِكوَن )

 راست اگر خوانيدمى را خدا غری آيا شود، برپا رستاخيز يا آيد مشا سراغ به پروردگار عذاب اگر دهيد خرب من به» بگو
 سازدمى برطرف ايد،خوانده را او آن خباطر که را مشکلى خبواهد، اگر او و خوانيدمى را او تنها ( بلکه21) «گوييد؟مى
 بودند، تو از پيش که امتهاىي سوى به ما (25) .کرد خواهيد فراموش روز[ آن ]در دهيد،قرارمى خدا دستيارشريک و  را آنچه و
 (24) !گردند تسليم و کنند خضوع شايد ساختيم؛ مواجه ناراحىت و رنج و شّدت با را آهنا و فرستادمی [پيامرباىن]

 (24تا  21آيات  -انعام)سوره 
 

افتد )زلزله، سیل، بمب گذاری و ...(. شما نجات خویش را از فکر کنید که در کنار شما حادثه ناگواری اتفاق مي 

اهلل مي طلبید یا از پیامبران، از اهلل مي طلبید یا از امامان، از اهلل مي طلبید یا از شیوخ و صالحان؟ اگر از اهلل طلب 

ی قبلي گفتیم، کنید، توحید واقعي را به انجام رسانیده اید وگرنه دچار شرک شده اید. همانطور که در بخشها

مردم جاهلیت که دچار شرک مي شدند، انسانهایي عجیب و غریبي نبودند. آنها هم دقیقا مثل ما زندگي مي 

. تنها مشکل آنها این بوده که از سنگ و چوب بتهای نمادیني به قبول داشتند عنوان خالقداوند را به کردند و خ

ح )مثل حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل( را واسطه دعا و شکل افراد صالح درست و مي کردند و این افراد صال

عبادت خود قرار مي دادند. سنگهای عمودی آن زمان، امروزه به صورت افقي شده و بر روی قبر افراد قرار گرفته 

من هستند، ر مي کنند که مؤاست. شرک به زندگي انسان بسیار زیرکانه وارد مي شود. بسیاری از انسانها تصو

 ال آنها بیانگر شرک در عقیده شان مي باشد. خداوند مي فرماید:ولي اعم
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تَْأتَِيُهْم ( أَفََأِمُنوا َأْن ٨٢٤َوَما يـُْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاللَِّه ِإال َوُهْم ُمْشرُِكوَن )( ٨٢٦وََكأَيِّْن ِمْن آيٍَة ِف السََّماَواِت َواألْرِض مَیُرُّوَن َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعرُِضوَن )
 (٨٢٧َغاِشَيٌة ِمْن َعَذاِب اللَِّه أَْو تَْأتَِيُهُم السَّاَعُة بـَْغَتًة َوُهْم ال َيْشُعُروَن )

 در عنی حال دارند، خدا به امیان که آهنا اکثر و( 511) !رويگردانند آن از و گذرندمى کنارش از آهنا که زمنی و آْساهنا در اىنشانه بسيار چه و
 (517) نيستند؟ متوّجه که حالی در رسد، فرا ناگهان رستاخيز ساعت يا بيايد آنان سراغ به خدا ازسوى فراگریى عذاب که آنند از امین آيا (516) !مشرکند

 (517تا  511آيات  -يوسف)سوره 
 

)ص( فرموده: ورود شرک به امت من از راه رفتن مورچه سیاهي بر روی سنگ سیاه و در شب، محمد حضرت 

زیرکانه تر است. تنها راه جلوگیری از این مشکل پاالیش عقاید از طریق فیلتر قرآن است، لذا توصیه ما این است 

یم یا در جایي دیدیم، آنرا از ( شنیدحتي در لباس دین)و در هر لباسي که بعد از این، هر سخني را از هر فردی 

فیلتر قرآن رد کنیم، چون در روز قیامت، ما فقط مي توانیم قرآن را مرجع عقیده و ایمان خود معرفي کنیم و 

این حرف را زد ما از وی تبعیت کردیم. با توجه به اینکه روز به  عالم دینينمي توانیم بگوییم به دلیل اینکه فالن 

افزوده مي شود، تنها معیار ما برای تبعیت از احادیث واقعي، فقط عبور از فیلتر  خرافيو  روز بر احادیث جعلي

قرآن تنها کتابي است که تحریف و اشکال به آن راه نداشته و تنها نقشه هدایت توحیدی قرآن مجید مي باشد. 

مالک کفر و ایمان  توسط آنها حتيکه  به گوش مي رسدمتاسفانه امروزه احادیثي هر فرد حق طلب مي باشد. 

بسیاری از این احادیث با قرآن تناقض داشته باید به راحتي از زندگي انسان حذف شوند. ، افراد سنجیده مي شود

 به شکل زیر دقت کنید:

 

 

 

 
 حدیث جعلي    حدیث صحیح     

 علماسخن              

 آیه قرآن    حرف دوست   کالم فیلسوف    

 

 

 فیلتر

 قرآن
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 آیه قرآن       حدیث صحیح 
 

 در این بخش خطر شرک از دیدگاه قرآن را بررسي مي کنیم. به اولین آیه توجه کنید:

 

َيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لَ ( ٤٦ُقْل أَفـََغرْیَ اللَِّه تَْأُمُروينِّ َأْعُبُد أَيُـَّها اْْلَاِهُلوَن )
 (٤٤َبِل اللََّه فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن ) (٤٦اْْلَاِسرِيَن )

 ،ِبورزی شرک اگر که شده وحى پيشنی پيامربان مهه و تو به( 62) «جاهالن؟ اى بپرستم را خدا غری که دهيدمى دستور من به آيا» بگو
 (66) !باش شکرگزاران از و کن عبادت را خداوند تنها بلکه (61) !بود خواهى زيانکاران واز شودمى تباه اعمالت مهه

 (66تا  62آيات  -زمر)سوره 
 

)ص( برای خداوند بسیار محمد حضرت در این آیه خداوند پیامبر اسالم را خطاب قرار داده و با وجود اینکه 

محترم مي باشد، به وی اخطار داده که اگر شرک داشته باشد کل اعمال خود را با دست خود تباه مي کند. 

امروزه افرادی هستند که کارهای خیر زیادی انجام مي دهند. آنها مدرسه سازی مي کنند، به فقرا غذا مي دهند، 

قیده این افراد درست نباشد هیچ کدام از اعمال آنها مقبول درگاه اگر عولي به خیریه ها کمک مي کنند و ... 

 الهي قرار نمي گیرد. بحث عقیده در قرآن بسیار جدی است. به آیه زیر دقت کنید:

 
قًا ِلَما َمَعُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن َنْطِمَس وُ  َا نـَزَّْلَنا ُمَصدِّ ( ٦٧)ُجوًها فـََنُردََّها َعَلى أَْدبَارَِها أَْو نـَْلَعَنُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبِت وََكاَن أَْمُر اللَِّه َمْفُعوال يَا أَيُـَّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب آِمُنوا ِِ

أََلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن  (٦١افْـرَتَى ِإَْثًا َعِظيًما )ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقِد 
 (٦١يـُزَكُّوَن أَنـُْفَسُهْم َبِل اللَُّه يـُزَكِّي َمْن َيَشاءُ َوال ُيْظَلُموَن فَِتيال )

 سر پشت به سپس کنيم، حمو را ىيصورهتا آنکه از پيش بياوريد، امیان کردمی نازلکه صادقانه  آن تصديقگری به ،شده داده مشا به خدا کتاب که کساىن اى

 هرگز خداوند( 27) !است شدىن اجنام حال هر در خدا فرمان و ساختيم دور را سبت اصحاب که گونه مهان سازمی، دور خود رمحت از را آهنا يا بازگردانيم،
 قرار شريکى خدا براى که کسى آن و خبشدمى خبواهدکه  کس هر براى را آن از ترپاينی و! خبشدمنى را شرک
 و کندمى ستايش خبواهد، را کس هر خدا بلکه کنند؟مى خودستاىي که را کساىن نديدى آيا (28) .است شده مرتکب بزرگى گناه دهد،
 (29) .شد خنواهد آهنا به ستمى کمرتين

 (29تا  27آيات  -نساء)سوره 
 همچنین:

 

َا َيْشُكُر لَِنْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَإِ  يٌد )َوَلَقْد آتـَْيَنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَِّه َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ َوِإْذ قَاَل ُلْقَماُن البِْنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـُيَنَّ ال ( ٨٠نَّ اللََّه َغيِن  محَِ
 (٨٦َواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصرُی )َوَوصَّْيَنا اإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه مَحَلَْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِف َعاَمنْیِ َأِن اْشُكْر ِل َولِ  (٨٣َلظُْلٌم َعِظيٌم ) ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّْركَ 
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 خدا به زياىن] کند، کفران که کس آن و کرده شکر خويش سود به تنها کند، شکرگزارى کس هر د وآور  جباى را خدا شکر دادمی که حکمت لقمان به ما

 گفت کردمى موعظه را او که حاىل در ،فرزندش به لقمان که را هنگامى( 54) .است ستوده و نيازىب خداوند که چرا [رساندمنى
 مادرش کردمی؛ سفارش مادرش و پدر درباره انسان به ما و (53) «است بزرگى ظلم شرک، که شرک نداشته باش خدا برای! پسرم»
 سوى به مشا مهه بازگشت که آور جبا شکر مادرت و پدر براى و من براى که يابدمى پايان سال دو در او شریخوارگى دوران و کرد، محل ناتواىن روى ناتواىن با را او

 (52) !است من
 (52تا  54آيات  -لقمان)سوره 

 همچنین:

 

َا ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق هِبِْم َما َكانُوا بِِه َيْسَتْهزِئُوَن )فـََلمَّا َجاَءتْـُهْم  ( فـََلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا قَاُلوا ١٣ُرُسُلُهْم بِاْلَبيَِّناِت َفرُِحوا ِِ
َا ُكنَّا بِِه ُمْشرِِكنَی ) میَانـُُهْم َلمَّا َرأَْوا بَْأَسَنا ُسنََّة اللَِّه الَِِّت َقْد َخَلْت ِف ( فـََلْم َيُك يـَْنَفُعُهْم إِ ١٦آَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه وََكَفْرنَا ِِ

 (١٦ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُروَن )
اصال  را آن غری و] بودند خوشحال داشتند که ِعلمی به آوردند، آنان براى َنروش داليل رسوالنشان که هنگامى

 گفتند ،ديدند را ما عذاب که هنگامى( 83) !فراگرفت را آنان گرفتندمى متسخر به را آنچه وىل قبول منی کردند[
 اّما( 82) !«شدمی کافر ،مشردمیمى خدا شريک که هر آنچه به و آوردمی امیان يگانه خداوند به اکنون هم»

 در مهواره که است خداوند سّنت اين. نداشت سودى آهنا براى امیانشان کردند، مشاهده را ما عذاب که هنگامى
 (81) !شدند زيانکار کافران آجنا و شده اجرا بندگانش ميان

 (81تا  83آيات  -غافر)سوره 
 

در آیه قبل خداوند بیان مي کند که هنگامي که در مقابل بسیاری از گمراه شدگان در دین، دالیل روشني از 

هستیم و افراد زیادی پیرو ما هستند. ولي در قرآن آورده شود، آنها بیان مي کنند که ما خود در دین صاحب علم 

روز قیامت این افراد نه به حال خود سودی مي بخشند و نه به حال انسانهایي که گمراه کردند. در آیه زیر بیان 

 مي شود که حتي به میزان سر سوزني نیز نباید به خداوند یگانه شرک داشت:

 

َوِإْذ بـَوَّأْنَا ( ٠٦ بِِإحْلَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم )َسِبيِل اللَِّه َواْلَمْسِجِد احْلَرَاِم الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن يُرِْد ِفيهِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعْن 
ْر بـَْيِِتَ لِلطَّائِِفنَی َواْلَقائِِمنَی َوالرُّكَِّع السُُّجوِد ) ًئاَشيْ إلبـْرَاِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت َأْن ال ُتْشرِْك ِّب  َوأَذِّْن ِف النَّاِس بِاحلَْجِّ يَأْتُوَك  (٠٤َوَطهِّ

 (٠٧رَِجاال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأِتنَی ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق )
 نقاط از يا کنندمى زندگى آجنا در که کساىن چه دادمی، قرار برابر مردم مهه براى را آن که احلرام مسجد از و بازداشتند خدا راه از را مؤمنان و شدند کافر که کساىن

 که را زماىن( 41) !چشانيممى او به دردناک عذاىب از ما زند، ستم به دست و گردد منحرف حق راه از سرزمنی اين در خبواهد کس هر و شوند؛مى وارد دور
 را امخانه و! باش نداشته شرک ،حتی به اندازه ذره ای [:گفتيم او به و] ساختيم آماده ابراهيم براى را کعبه جاى
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 کن؛ حج به عمومى دعوت را مردم و (46) !ساز پاک سجودکنندگان و کنندگانرکوع و کنندگانقيام و کنندگانطواف براى
 (47) .بيايند تو بسوى دورى راه هر از الغر مرکبهاى بر سواره و پياده تا

 (47تا  41آيات  -حج)سوره 
 

در آیات قبل دیدیم که حتي به اندازه ذره ای نباید به خداوند شرک داشته باشیم و کساني که آگاهانه یا نا 

آگاهانه با عقیده نادرست )شرک آمیز یا کفر آمیز( به حضور خداوند بروند، در نزد خداوند مجرم قلمداد شده و 

 در این دنیا انجام دادند را از دست خواهند داد. به آیه زیر دقت کنید:تمامي اعمالي که 

 

ْصَحاُب أَ  (٠٣َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنثُورًا )( ٠٠يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمالِئَكَة ال ُبْشَرى يـَْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمنَی َويـَُقوُلوَن ِحْجًرا حَمُْجورًا )
 (٠٦اْْلَنَِّة يـَْوَمِئٍذ َخرْیٌ ُمْسَتَقرًّا َوَأْحَسُن َمِقيال )

 که اعماىل سراغ به ما و( 44)!« داريد معاف را ما دهيد، امان را ما» گويندمى و بود خنواهد جمرمان براى بشارت روز بينند،مى را فرشتگان که روزى
 هبرت مهه از قرارگاهشان روز آن در هبشتيان (43) !دهيممى قرار هوا در پراکنده غبار ذرّات مهچون را مهه و رومی،مى اندداده اجنام

 (42) !است نيکوتر اسرتاحتگاهشان و
 (42تا  44آيات  -فرقان)سوره 

 
با وجود این همه آیه در قرآن مجید )و بسیاری از آیاتي که در اینجا مطرح نشده است( و این همه اخطار به کل 

جاویدان در  هدف اصلي در دنیا و زندگيبشریت، آیا حاضریم از کل عمر خود فقط چند ساعت را برای تفکر در 

 قرار دهیم؟آخرت 

 

 

 03فصل 
جامعه در قبال تقلید کورکورانه خود در ایمان و عقیده مي آورند را بررسي در این بخش دالیلي که اکثر مردم 

مي کنیم. مورد مهمي که در اینجا باید به آن توجه کرد، شباهت این دالیل با توجیهات اقوام گذشته ای است که 

امر کامال فردی در قرآن وصف آنها آمده است. قبل از بررسي دقیق باز هم تاکید مي کنیم که عقیده و ایمان یک 

است و هیچ فردی نباید به جای افراد دیگر در مورد ایمان فکر کند. هر فرد به جای تقلید از اجداد و بزرگان قوم 

افکار دیگران در این تقلید از به این موارد یقین پیدا کند. در حقیقت  يقرآن و خود، باید خود با بررسي عقلي

در روز قیامت مرجع اصلي عقیده را افکار دیگران نمي توان معرفي کرد. با مورد برای ما هیچ ارزشي ندارد، زیرا 

 همدیگر قدم به قدم بررسي مي کنیم.

در بسیاری از موارد، هنگامي که آیات قرآن برای مردم امروزی خوانده مي شود و از آنها خواسته مي شود که 

آیات به باطل بودن دونِ اهلل پي ببرند، تنها جوابي گامي جلو نهاده و حداقل آیات قرآن را مطالعه کنند و از این 

که مردم خواهند داد عبارت است از اینکه ما به آنچه در دست خود داریم راضي هستیم و ما همان کاری را مي 
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کنیم که کل جامعه انجام مي دهند )خواهي نشوی رسوا همرنگ جماعت شو(. آنها از این موضوع غافل هستند 

)ع( نیز در چنین جامعه ای بزرگ شد. وی به تنهایي عقیده خود را از شرک و خرافات جامعه   که حضرت ابراهیم

خدا را برای خود به اثبات رساند. خداوند هم به پاس  )تفکر در آیات آفاق و انفس( پاک کرد و به صورت عقلي

ان اسوه توحید معرفي کرد. مسلما وی را به پیامبری مبعوث کرد و وی را برای عالمیان در قرآن به عنو ،این اقدام

افرادی که در جامعه به خرافه های رایج بین مردم راضي باشند، هدایت نخواهند شد. خوشبختانه اکثریت جامعه 

امروزه بسیاری از مردم متوجه شده اند که چیزی  و ما امروزه به تناقض ها و سواالت زیادی در امر دین رسیده

رائه مي شود، مشکل دارد )به قول معروف یک جای کار مي لنگد(. امروزه اکثریت که تحت عنوان دین به آنها ا

جامعه که انسانهای فهیمي هم هستند مي دانند که دین واقعي، این دیني نیست که پیوسته از رادیو، تلوزیون و 

همراه نمي  از سر منبر ترویج مي شود. دیني که ترویج مي شود جز بدبختي و افسردگي برای جامعه چیزی به

آورد. ولي مشکل کار اینجاست: با وجود اینکه مردم مي فهمند که دین اصلي این نیست، باز هم کورکورانه به 

 تقلید ادامه داده و خود به دنبال پیدا کردن ایمان خالص نمي روند. آیه زیر را بخوانید:

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َوِإَذا ( ٠٢َوبَاِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمْن جُیَاِدُل ِف اللَِّه بَِغرْیِ ِعْلٍم َوال ُهًدى َوال ِكَتاٍب ُمِنرٍی )َألَْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف األْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة 

َوَمْن  (٠٨ىَل َعَذاِب السَِّعرِی )ِبُعوا َما أَنـَْزَل اللَُّه قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن الشَّْيطَاُن يَْدُعوُهْم إِ ِقيَل ََلُُم اتَّ 
 (٠٠ِإىَل اللَِّه َعاِقَبُة األُموِر )ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإىَل اللَِّه َوُهَو حُمِْسٌن فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى وَ 

و نعمتهاى آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر مشا ارزاىن داشته است؟ وىل بعضى از مردم  کردهآيا نديديد خداوند آنچه را در آْساهنا و زمنی است مسّخر مشا  

از آنچه خدا نازل کرده »و هنگامى که به آنان گفته شود ( 41کنند! )بدون هيچ دانش و هدايت و کتاب روشنگرى درباره خدا جمادله مى
آيا ]تقليد کورکورانه[،  «کنيم که پدران خود را بر آن يافتيمنه، بلکه ما از چيزى پریوى مى»گويند مى« پریوى کنيد

ود را تسليم خدا  کسى که روى خ  (45) [کنند؟باز هم تبعّيت مى]حىّت اگر شيطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند 
 (44کند در حاىل که نيکوکار باشد، به دستگریه حمکمى چنگ زده و عاقبت مهه کارها به سوى خداست. )

 (44تا  45آيات  -لقمان)سوره 
 

ق هیچ چیزی نیست و زقبول داریم که دونِ اهلل خالق و را ماتوجیه رایج دیگر در جامعه ما: مردم مي گویند که 

و امامان درخواست و طلب هیچ چیزی را نمي کنیم، بلکه  ، پیامبراناز اولیاء، شیوخ ما هم به طور مستقیم

معتقدیم که افراد مقرب درگاه خدا باعث مي شوند که خداوند دعای ما را مستجاب کند. این افراد مقرب در اوامر 

از با واسطه در این حالت ما  اهلل تعالي دخیلند و ما از مصیبت ها به خاطر وجود این افراد در امان خواهیم بود.

خداوند مي خواهیم که دعای ما را مستجاب سازد و تنها دلیل اینکار تقرب به درگاه خداست. در ادامه این افراد 

بیان مي کنند که ما مي دانیم که این مقربین درگاه الهي توانایي برآورده کردن حاجت ما را ندارند، ولي خداوند 
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جت ما را بر آورده مي کند. به آیه زیر که استدالل مشرکین زمان پیامبر است، توجه به واسطه این مقربین حا

 کنید:

 

يَن ) يُن اْْلَاِلُص َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه َأْولِيَ ( ٠ِإنَّا أَنـْزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ فَاْعُبِد اللََّه خُمِْلًصا َلُه الدِّ اَء َما نـَْعُبُدُهْم ِإال لُِيَقرِّبُونَا َأال لِلَِّه الدِّ
َلْو أَرَاَد اللَّهُ أَْن يـَتَِّخَذ َوَلًدا  (٣اِذٌب َكفَّاٌر )ِإىَل اللَِّه زُْلَفى ِإنَّ اللََّه ََيُْكُم بـَْيَنُهْم ِف َما ُهْم ِفيِه َُيَْتِلُفوَن ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي َمْن ُهَو كَ 

 (٦الْصطََفى ممَّا َُيُْلُق َما َيَشاءُ ُسْبَحانَُه ُهَو اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر )

 آن از خالص دين که باشيد آگاه( 4) !گردان خالص او براى را خود دين و کن پرستش را خدا پس کردمی؛ نازل تو بر ِبقّ  را کتاب اين ما
 اينکه جز پرستيممنى را اينهاما » که بود اين دليلشان و دادند قرار خود اولياى را خدا غری که کسانی و خداست

 خداوند کند؛مى داورى داشتند اختالف آنچه در آنان ميان قيامت روز خداوند ،«کنند نزديک خداوند به را ما
 کند، انتخاب فرزندى خواستمى خدا [حمال بفرض] اگر (3) !کندمنى هدايت هرگز را است کنندهکفران و دروغگو که را کس آن
 (2) !است پریوز يکتاى خداوند او [باشد داشته فرزندى اينکه از] است منّزه برميگزيد؛ خواستمى را آنچه خملوقاتش ميان از

 (2تا  4آيات  -زمر)سوره 
 

این استدالل، همان استداللي است که مردم امروز از واسطه قرار دادن دونِ اهلل بیان مي کنند. مسلما خداوند در 

هیچ جای قرآن به هیچ انساني اجازه واسطه قرار دادن دونِ اهلل را نداده است و این استدالل امروزه )استدالل 

( فقط دروغي است که به خدا نسبت داده شده و از واسطه به خاطر تقرب به خدا که استدالل جدیدی هم نیست

را دوست ندارد. آیات قرآن  "کاذب و کفار"زبان خدا بیان مي شود. در آخر آیه هم گفته شده که خداوند افراد 

بسیار گویا و شفاف هستند و هر فرد حقیقت جویي به راحتي مي تواند خرافات و شرکیات زندگي خود را با 

یعني من را بخوانید تا  "اِستَجب لَکُم اُدعوني"رآن محو نماید. خداوند در جای جای قرآن گفته استفاده از آیات ق

استجب  الصالحیناُدعونَ "و یا اینکه  "استجب لَکُم النبياُدعونَ "شما را اجابت کنم و در هیچ جای قرآن نگفته 

کمک کوچکي بکند و شما به جای فرهاد اوضاع در جامعه خیلي وخیم است. فکر کنید که فرهاد به شما  ".لَکُم

از رضا تشکر کنید. حال ببینید که در جامعه ما اهلل تعالي چه نعمتهای بیشماری به ما اعطا کرده و ما به جای 

عبادت و طلب از اهلل فقط از دونِ اهلل مي خواهیم. با این اوصاف بسیاری از مردم هنوز مي گویند ما انسانهای 

یم و توانایي دعا کردن و طلب کردن از خدا به صورت مستقیم را نداریم. ما باید حتما یک بسیار گناهکاری هست

انسان پاک و مقرب را واسطه قرار دهیم، زیرا در غیر اینصورت خداوند به ما هیچ توجهي نمي کند و دعای ما باال 

 نمي رود. خداوند خود جواب این مردم را داده، به آیه زیر توجه کنید:

 

ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن ( ٦٠)أَوََلْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاءُ َويـَْقِدُر ِإنَّ ِف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن 
نُو  يًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم )َرمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّ ( َوأَنِيُبوا ِإىَل َربُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُه ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم ٦٣َب عمَِ

 (٦٦اْلَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنـُْتْم ال َتْشُعُروَن )َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم  (٦٦اْلَعَذاُب ُُثَّ ال تـُْنَصُروَن )
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 بگو( 14) .آورندمى امیان که گروهى براى است هاىينشانه و آيات اين، در سازد؟مى تنگ يا گسرتده خبواهد کس هر براى را روزى خداوند که منی دانند آهنا آيا
 را گناهان مهه خدا که نشويد نوميد خداوند رمحت از! ايدکرده اسراف خود بر]در گناه[  که من بندگان اى»

 شويد، تسليم او برابر در و بازگرديد پروردگارتان درگاه به ( و13) .است مهربان و آمرزنده بسيار او زيرا آمرزد،مى
 سوى از که دستورهائى هبرتين از و (12) !نشويد يارى کس هيچ سوى از سپس آيد، مشا سراغ به عذاب آنکه از پيش

 (11) «نداريد خرب آن از که حاىل در آيد مشا سراغ به ناگهان عذاب آنکه از پيش کنيد پریوى شده نازل مشا بر پروردگارتان
 (11تا  14آيات  -زمر)سوره 

 

خداوند در این آیه فرموده ای بندگاني که در گناه کردن از حد گذشته و حتي در گناه اسراف هم کرده اید 

خداوند )بدترین حالت ممکن(، درِ رحمت خدا بر روی همه بندگانش باز است و نیازی به پارتي بازی ندارد. 

َوأَنِيُبوا به سمت خدای خود بازگردید )نها باز هم ت ،متعال گفته حتي اگر در اعماق چاه گمراهي و گناه هم بودید
فقط کافي است که تصمیم به تصحیح عقیده خود بگیریم و از خرافات ریشه دوانده در ایمان خود  .(ِإىَل َربُِّكمْ 

دست برداریم. بسیاری از افراد با خواندن این جزوه تکان مي خورند، زیرا خرافات به شدت در افکار آنها رسوب 

معموال افراد جوانتر به راحتي مي توانند این خرافات را کنار بگذارند، در حالیکه هر چقدر سن افراد کرده است. 

باالتر برود، به سختي مي توان این خرافات را از ایمان پاک کرد، زیرا افراد مسن تر کل عمر خود را با این خرافه 

ارند. فرد شجاع در اینجا کسي است که در ها زندگي کرده و عقاید خرافي خود را همانند بچه خود دوست د

مواجه شدن با حقیقت قرآن، که حتي یک آیه آن هم برای ما حجت است، بتواند ابراهیم وار سر کودک افکار 

 خرافي پرورش یافته خود را به دستور خداوند ببرد.

یای مقرب درگاه اهلل مساله دیگری که در جامعه امروزی به چشم مي خورد، این است که مردم بسیاری از اول

تعالي به عنوان شفیع در روز قیامت در نظر گرفته اند. هنگامي که به این افراد گفته مي شود چرا به غیر از خدا 

دل بسته اید، چرا از غیر خدا شفا و حاجت طلب مي کنید، و چرا غیر خدا را واسطه دعای خود قرار مي دهید؟ 

ین مقربین خدا )پیامبران، امامان، شیوخ، شهدا و ...( در روز قیامت شفیع ما بیان مي کنند که ما امید داریم که ا

 باشند و نزد خداوند برای ما گناهکاران شفاعت کنند. جواب خداوند به این افراد چنین است:

 

َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّهْم َوال يـَْنَفُعُهْم َويـَُقوُلوَن ( ٨٧اْلُمْجرُِموَن )َفَمْن َأْظَلُم ممَِّن افْـرَتَى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح 
َا ال يـَْعَلُم ِف السََّماَواِت َوال ِف األْرِض ُسْبَحا َوَما   (٨١ُكوَن )نَُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشِر َهُؤالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَِّه ُقْل أَتـَُنبُِّئوَن اللََّه ِِ

 (٨١َُيَْتِلُفوَن )َكاَن النَّاُس ِإال أُمًَّة َواِحَدًة فَاْخَتَلُفوا َوَلْوال َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن رَبَِّك َلُقِضَي بـَْيَنُهْم ِفيَما ِفيِه 
 !شد خنواهند رستگار جمرمان مسلماً  کند؟مى تکذيب را او آيات يا ،]از طرف خدا دروغ می گويد[ بنددمى دروغ خدا بر که کس آن از است ستمکارتر کسى چه

 گويندمى و دنخبشمى سودى نه و رساندمى زيان آنان به نه که عبادت می کنند را چيزهاىي خدا، از غری و( 57)
!« ندارد سراغ زمنی و آْساهنا در که دهيدمى خرب چيزى به را خدا آيا» بگو!« هستند خدا نزد ما شفيعان اينها»
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 اگر و کردند اختالف سپس بودند؛ واحدى اّمت مردم مهه [آغاز در] (58) !دهندمى قرار که مهتاياىن آن از است برتر و او است منزه
 (59) .[رسيدندمى جمازات به مهگى سپس و] شدمى داورى داشتند اختالف آنچه در آهنا ميان در بود، نشده صادر قبل از پروردگارت طرف از قولی

 (59تا  57آيات  -يونس)سوره 
 

در آیه بیان شده که دونِ اهلل به انسان هیچ زیاني و هیچ سودی نمي رسانند، بلکه هر چیزی که به انسان برسد از 

جانب خداست. خداوند به صراحت در این آیه و بسیاری از آیات دیگر قرآن مجید بیان کرده که اینچنین 

هیچ یک از کتب آسماني به این مساله حتي اشاره هم نشده است.  قراردادی را با بندگان خود منعقد نکرده و در

قرار دادن شفیع قبل از قیامت و در این دنیا همانند بسیاری دیگر از مواردی که بیان شد، ساخته و پرداخته ذهن 

رد خود مردم است. مردمي که هنگامي که از تفکر در قرآن سخن به میان مي آید، همه به جای اینکه خود در مو

عقیده و ایمان خود تفکر کنند، اجازه مي دهند که افراد دیگر )مثل عالم های دیني و ...( به جای آنها فکر کنند 

و متاسفانه حرف این افراد را از کالم خود خداوند با ارزش تر مي دانند. خداوند در این آیه به وضوح بیان مي کند 

ور کرده اید وجود ندارد. آیا شما به خدا چیزی را نسبت مي که شفاعت غیر خدا، اینگونه که شما پیش خود تص

دهید که در هیچ جای قرآن نیامده و آیا شما چیزی را مي گویید که خدا آنرا نگفته است. دقت کنید که قرآن 

مساله شفاعت را به طور کلي رد نکرده است، بلکه بدین گونه که مردم شفیع برای خود قرار مي دهند را شرک 

 (. به آیه زیر توجه کنید:خواهد شدد )به طور کامل در مورد این موضوع بحث مي دان

 

 بِهِ  َوأَْنِذرْ  (٦٢) تـََتَفكَُّرونَ  أََفال َواْلَبِصریُ  األْعَمى َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ  ِإَِلَّ  يُوَحى َما ِإال أَتَِّبعُ  ِإنْ  َمَلكٌ  ِإينِّ  َلُكمْ  أَُقولُ  َوال اْلَغْيبَ  َأْعَلمُ  َوال اللَّهِ  َخَزاِئنُ  ِعْنِدي َلُكمْ  أَُقولُ  ال ُقلْ 
مْ  ِإىَل  َُيَْشُروا َأنْ  َُيَاُفونَ  الَِّذينَ   َواْلَعِشيِّ  بِاْلَغَداةِ  رَبَـُّهمْ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ  َتْطُردِ  َوال (٦٨) يـَتَُّقونَ  َلَعلَُّهمْ  َشِفيعٌ  َوال َوِل   ُدونِهِ  ِمنْ  ََلُمْ  لَْيسَ  َرهبِِّ
 (٦٠) الظَّاِلِمنیَ  ِمنَ  فـََتُكونَ  فـََتْطُرَدُهمْ  َشْيءٍ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  ِحَساِبكَ  ِمنْ  َوَما َشْيءٍ  ِمنْ  ِحَساهِبِمْ  ِمنْ  َعَلْيكَ  َما َوْجَههُ  يُرِيُدونَ 

 نابينا آيا» بگو« کنممى پریوى شودمى وحى من به آنچه از تنها ام؛فرشته من گومیمنى مشا به و نيستم آگاه غيب از من و است من نزد خدا خزاين گومیمنى من» بگو

 روزى]! ده بيم ترسند،مى رستاخيز و حشر روز از که را کساىن قرآن، وسيله به و( 11) «؟انديشيدمنى چرا پس مساويند؟ بينا و
 !کنند پيشه پرهيزگارى شايد ندارند؛]کل خملوقات[  از غرِی خدا اىکنندهشفاعت و سرپرست و ياور آن[ در که

 از چيزى نه و توست بر آهنا حساب از چيزى نه! مکن دور خود از ندارند، نظرى او پاک ذات جز و خوانندمى را خدا شام و صبح که را کساىن و (15)
 (14) !بود خواهى ستمگران از کَن، طرد را آهنا اگر! آهنا بر تو حساب

 (14تا  11آيات  -انعام)سوره 
 

 من و خدا ترس نازل شده است. آیه زیر را با تفکر بخوانید:انذار و ترساندن افراد مؤهم برای آیه باال 

 

ِإِذ أُْنزُِل ِمْثَل َما أَنـَْزَل اللَُّه َوَلْو تـََرى َوَمْن أَْظَلُم ممَِّن افْـرَتَى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو قَاَل أُوِحَي ِإَِلَّ وَلَْ يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَاَل سَ 
َا ُكْنُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى الظَّاِلُموَن ِف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكُة بَاِسُطو أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم اْلَيْوَم جُتَْزْوَن َعَذا َب اَْلُوِن ِِ
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ُتُمونَا فـُرَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َوتـَرَْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َورَاَء ( َوَلَقْد ِجئْ ١٣اللَِّه َغرْیَ احلَْقِّ وَُكْنُتْم َعْن آيَاتِِه َتْسَتْكربُوَن )
وَن َضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنُتْم تـَْزُعمُ ظُُهورُِكْم َوَما نـََرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنَـُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد تـََقطََّع بـَْيَنُكْم وَ 

 (١٦ُه فََأىنَّ تـُْؤَفُكوَن )ِإنَّ اللََّه فَاِلُق احلَْبِّ َوالنََّوى ُُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوخُمْرُِج اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ َذِلُكُم اللَّ  (١٦)

 به کهحالي در «شده فرستاده وحى من بر» بگويد يا ببندد خدا به دروغى که کسى از است ستمکارتر کسى چه
 ببيَن اگر و «کنممى نازل است، کرده نازل خدا آنچه مهانند نيز من» بگويد که کسى و است نشده وحى او

 به ْست آهنا گشوده و را يشاندستهامرگ  فرشتگان و اندرفته فرو مرگ غمرات و شدايد در ظاملان اين که هنگامى
 تکربّ  او آيات به نسبت و بستيد خدا به که دروغهاىي برابر در امروز! سازيد خارج را خود جان» هنيب می زنند که

 ما سوى به تنها مشا مهه [:شودمى گفته آهنا به قيامت]در  و( 93) «ديد خواهيد اىخوارکننده جمازات ورزيديد،
 شفيعاىن و گذارديد سر پشت بودمی، خبشيده مشا به را آنچه و آفريدمی را مشا اّول روز که گونهمهان ،منوديد بازگشت

 خود گاهتکيه را آنچه متام و شده بريده مشا پيوندهاى! بينيممنى مشا با پنداشتيد،مى خود شفاعت در شريک که را
 زنده از را مرده و سازدمى خارج مرده از را زنده است؛ هسته و دانه شکافنده خداوند، (92) !است شده گم و دور مشا از کرديد،مى تصّور

 (91شويد؟ )مى منحرف حقّ  از چگونه پس! مشا خداى است اين آورد؛مى بریون
 (91تا  93آيات  -انعام)سوره 

 
افرادی تشریح شده که بدون آگاهي یا با آگاهي، از طرف خداوند مطلبي را بیان مي  مرگدر این آیه وضعیت 

کنند که در قرآن به عنوان یگانه مرجع عقیده ما نیامده است. افرادی که کورکورانه در دین خود تقلید مي کنند 

بیان مي کنند کاری  و هنگامي که به آنها ایمان و عقیده صحیح طبق آیات قرآن عرضه مي شود، قبول نکرده و

که ما انجام مي دهیم چون علمای دین ما انجام مي دهند، مورد قبول خداوند است، در صورتي که با خواندن 

قرآن متوجه مي شوند که قرآن در حقیقت کامال مغایر با عقایدشان صحبت کرده است. آنها پیوسته مي گویند 

هر جا از رحمت خداوند صحبت شده، در کنار آن بیان شده  است، در حالیکه در قرآن "ارحم الراحمین"خداوند 

در پیشگاه خداوند  انسانهاهم هست. در ادامه آیه، خداوند بیان کرده که روز قیامت  "شدید العذاب"که خداوند 

به صورت فردی حاضر مي شوند و هیچ شفیع از پیش تعیین شده ای در روز قیامت برای انسان وجود ندارد. به 

 دقت کنید: آیه زیر

 

ُهْم َعدًّا )١٣ِإْن ُكلُّ َمْن ِف السََّماَواِت َواألْرِض ِإال آِت الرَّمْحَِن َعْبًدا )  (١٦وَُكلُُّهْم آتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْرًدا )( ١٦( َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ
 و تک رستاخيز، روز مهگى و( 92) !است مشرده دّقت به و کرده احصا را آهنا مهه خداوند( 93) !اويند بنده هستند، زمنی و آْساهنا در که کساىن متام

 (91) !شوندمى حاضر او نزد تنها
 (91تا  93آيات  -مرمی)سوره 
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که  "تنها تو را می پرستيم و تنها از تو ياری می جوييم –ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُی "در مورد آیه سوال ما از شما: 

را  جمالت خواند و ایننماز مي وقتي یک مسلمانآیا روزنامه وار در نمازهای پنج گانه مي خوانیم، فکر کنید. 

 گوید یا با در و دیوار اطرافمي ، سخناست خالقش گوید؟! آیا با خداوند کهمي چه داند کهکند، ميتکرار مي

 خود؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03فصل 
در بخش قبل دیدیم که شفاعت به صورتي که در جامعه رایج است وجود ندارد. قرآن کریم به طورکلي شفاعت را 

جامعه ما، مردم پیشاپیش برای  رد نکرده ولي آنرا بدین صورتي که در جامعه کنوني مي بینیم، قبول ندارد. در

خود شفیعاني از دونِ اهلل قرار مي دهند )این شفیعان از پیامبران گرفته تا امامان، امامزادگان، شهدا و حتي اقوام 

مرده افراد را شامل مي شود(، در صورتي که در قرآن بیان شده که شفاعت در روز قیامت فقط به اذن خداوند و 

 خود مد نظر دارد تعلق مي گیرد، نه پیشاپیش دراین دنیا و به اذن و خواست انسانها:که  و اموری به افراد

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

 آيه منتخب
  ِإْفُكُهمْ  َوَذِلكَ  َعنـُْهمْ  َضلُّوا َبلْ  آَِلَةً  قـُْربَانًا اللَّهِ  ُدونِ  ِمن اختََُّذوا الَِّذينَ  َنَصَرُهمُ  فـََلْواَل 
 (48 – احقاف) يـَْفتَـُرونَ  َكانُوا َوَما
 نزديکشان خدا به اينکه گمان به ،برگزيدند خدا از غری که را معبوداىن چرا پس

  دروغ نتيجه بود اين! شدند گم ميانشان از بلکه نکردند؟ يارى را آهنا ،سازد
 !بستندمى افرتا آنچه و آهنا
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اللَُّه ال إَِلَه ِإال ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم ( ٠٦٦َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُموَن ) َوال َشَفاَعةٌ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ممَّا َرزَقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِتَ يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيِه َوال ُخلٌَّة 
ا ِه يـَْعَلُم َما بـَنْیَ أَْيِديِهْم َومَ ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْوٌم َلُه َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف األْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال بِِإْذنِ 
َا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواألْرَض َوال يـَُئوُدُه  ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم َخْلَفُهْم َوال َيُِيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإال ِِ

(٠٦٦) 
 مادى رفاقتهاى] دوسىت نه و است فروش و خريد نه آن، در که رسد فرا روزى آنکه از پيش! کنيد انفاق امی،داده روزى مشا به آنچه از ،ايدآورده امیان که کساىن اى

 ذات به قائم که زنده يگانه خداوند جز نيست معبودى هيچ (412) .ستمگرانند مهان کافران و ،شفاعت نه و [داردن سودى
 در آنچه و آْساهنا در آنچه گرید؛فرامنى را او خواب هيچگاه موجودات ديگر قائم به ذات او، و است خويش

 و بندگان روى پيش در را آنچه  کند؟ شفاعت او فرمان به جز او نزد در که کيست اوست؛ آن از است، زمنی
 او [حکومت] ُکرسی. خبواهد او که مقدارى به جز گرددمنى آگاه او علم از کسى و داندمى است سرشان پشت
 .اوست خمصوص عظمت، و مقام بلندى. منيکند خسته را او دو آن نگاهدارى و دربرگرفته را زمنی و آْساهنا

(411) 
 (411تا  412آيات  -بقره)سوره 

 
به شکل زیر دقت کنید. شفاعت صحیح در روز قیامت و به اذن خود خداوند صورت مي پذیرد، در حالیکه اگر 

مردم امروزه جهت این پیشاپیش و در این دنیا انسانهای صالح را شفیع خود قرار دهیم، مرتکب شرک شده ایم. 

پیکانها را برعکس کرده اند و به جای اینکه طبق دستور خود قرآن به فکر تصحیح ایمان خود باشند، فکر مي 

کنند بوسیله شفیع قرار دادن دونِ اهلل از سوال و جواب روز قیامت در امان خواهند بود. در حقیقت قرآن خود به 

داوند از کلیه وسیله هایي که خود خداوند در قرآن امر فرموده، استفاده انسان دستور داده که برای نزدیکي به خ

کند ولي در این مسیر شرک نداشته باشد. انسان مي تواند از وسیله هایي مثل نماز، عمل به قرآن، جهاد در راه 

 خدا برای نزدیکي به خدا استفاده کند.

 

 شفاعت درست )جوری که در قرآن آمده است(

 اهلل تعالی
 

 

 شفیع
 

 انسانها

 شفاعت غلط )از دید قرآن شرک محسوب مي شود(

 تعالی اهلل        

 

 شفیع       
 

 

 انسانها       

روز خداوند در 
قیامت شفیع را 

انسانها در این دنیا  .مشخص میکند
پیشاپیش برای خود شفیع 

 در نظر می گیرند.
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 (٣٦َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ) َوَجاِهُدوا ِف َسِبيِلهِ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َوابـَْتُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلَة 
، کنيد  هدهاجمدر راه او اى براى تقرب به او جبوئيد و و وسيله پيش بگریيدخدا  تقوای ،ايداى کساىن که امیان آورده

 (31) تگار شويد!باشد که رس
 (31 هآي -مائده)سوره  

 

 کمکو ... برای تقرب به من  هدهامجهایي مثل  وسیلهدر آیه باال مي بینید که خداوند خود به بشر مي گوید از 

، ولي در این مسیر تقوای خدا را هم پیش بگیرید که دچار شرک نشوید. وسیله هایي که خداوند خود بگیرید

)نماز و جهاد و روزه و عمل به قرآن(، باعث تقرب به خدا مي شوند، در حالیکه واسطه و  برای تقرب معرفي نموده

شفیع گرفتن بندگان به نیت تقرب به اهلل تعالي، بیشتر باعث دوری آنها از خداوند مي شوند. این مساله به وضوح 

 در آیه زیر بیان شده است:

 

ُم ٦٤َفال مَیِْلُكوَن َكْشَف الضُّرِّ َعْنُكْم َوال حَتِْويال ) ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِهِ  ( أُولَِئَك الَِّذيَن يَْدُعوَن يـَْبَتُغوَن ِإىَل َرهبِِّ
 (٦٧اْلَوِسيَلَة أَيُـُّهْم أَقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرمْحََتُه َوَُيَاُفوَن َعَذابَُه ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن حَمُْذورًا )

و نه  سازندتوانند مشکلى را از مشا برطرف پنداريد، خبوانيد! آهنا نه مىمعبود مى ،که غری از خدا  کساىن را»بگو 
براى تقرب به پروردگارشان  اىوسيله خودخوانند، ( کساىن را که آنان مى16« )تغيریى در آن اجیاد کنند.

ترسند؛ چرا که عذاب پروردگارت، او مى و از عذاب اميدوارندو به رمحت او  نزديکرتاى هر چه جويند، وسيلهمى
 (17مهواره در خور پرهيز و وحشت است! )

 (17تا  16آيات  -)سوره اسراء
 

گرفتن از دونِ اهلل است. ممکن است که شما خود به افرادی برخورد کرده باشید که  شفامساله بعدی در مورد 

ما از امامان و افراد صالح شفا گرفته ایم.  مي گویند: درست است که قرآن شفا از دونِ اهلل را رد مي کند، ولي خود

وند در قرآن و دیگری حرف جواب این افراد چنین است: اول اینکه در اینجا دو حرف وجود دارد، یکي حرف خدا

افرادی که مي گویند ما شفا گرفته ایم. پس انتخاب با خود شماست که کدام را قبول کنید. به آیه زیر خوب 

 دقت کنید:

 

ْن مَیَْسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال  ( َوإِ ٨٢٤َوال َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال يـَْنَفُعَك َوال َيُضرَُّك فَِإْن فـََعْلَت فَِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمنَی )
ُقْل يَا أَيُـَّها ( ٨٢٧وُر الرَِّحيُم )َكاِشَف َلُه ِإال ُهَو َوِإْن يُرِْدَك خِبَرْیٍ َفال رَادَّ ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغفُ 

َا َيِضلُّ َعلَْيَها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل )النَّاُس َقْد َجاءَُكُم احلَْقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمِن  َا يـَْهَتِدي لَِنْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإمنَّ  (٨٢١اْهَتَدى فَِإمنَّ
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 خواهى ستمکاران از کَن، چننی اگر که! خموان زياىن، نه و رساندمى تو به سودى نه که را چيزى ،از غری خدا و
 تو براى خریى اراده اگر و سازدمنى برطرف را آن او جز کس هيچ رساند، تو به زياىن خداوند اگر و( 516) !بود

 «است رحيم و غفور او و رساندمى خبواهد بندگانش از کس هر به آنرا! شد خنواهد او فضل مانع کس هيچ کند،
 گمراه خود زيان به گردد، گمراه کس هر و شده هدايت خود براى يابد، هدايت کس هر آمده؛ مشا سراغ به پروردگارتان طرف از حق! مردم اى» بگو( 517)

 (518) !«نيستم مشا [اجبار به] مأمور من و گرددمى
 (518تا  516آيات  -يونس)سوره 

 
دوم اینکه، افرادی که فکر مي کنند از غیر خدا شفا گرفته اند، باید بدانند که همین شفا نیز از جانب خدا بوده 

مسیر را برای انسان مشخص کرده است. یکي مسیر درست و توحیدی و دیگری مسیر است. خداوند در قرآن دو 

غلط و شرک آمیز، در قرآن حتي سرانجام هر دو مسیر نیز مشخص شده است، مسیر توحیدی به بهشت و مسیر 

ي شرک آمیز به جهنم منجر مي شوند. هر کسي با توجه به اختیار خود یکي از دو مسیر گفته شده را اتخاذ م

و خداوند هم انسانها را به اجبار از مسیر شرک به مسیر توحید  کند و مسولیت تنها بر عهده خود او خواهد بود

. در قرآن بیان شده خداوند به همه انس و جن چه در مسیر )انسانها مختار به انتخاب هستند( وارد نمي کند

به مسیر غلط وارد شوند،  حتي اگراز انسانها توحیدی و چه در مسیر شرک آمیز باشند، کمک مي کند. هر کدام 

 باز هم از طرف خداوند مدد داده مي شوند. به آیه زیر دقت کنید:

 

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ُُثَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصالَها مَ  ْن أَرَاَد ( َومَ ٨١ْذُموًما َمْدُحورًا )َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن  منُِدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالءِ ( ُكال ٨١اآلِخرََة َوَسَعى ََلَا َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكورًا )

 (٠٢َعطَاُء َربَِّك حَمْظُورًا )
 دهيم؛مى کنيم اراده کس هر به و خبواهيم که را آن از مقدار آن طلبد،مى را دنيا زودگذر زندگى که کس آن

 .است خدا رانده و نکوهيده که حاىل در سوزدمى سوزانش آتش در که داد خواهيم قرار او براى را دوزخ سپس
 سعى ،باشد داشته امیان هحاليک در کند کوشش و سعى آن براى و بطلبد را آخرت سراى که کس آن و( 58)
 دهيممى کمک و مدد پروردگارت عطاى از را گروه دو اين از يک هر( 59) .شد خواهد داده پاداش او تالش و
 (41) .است نشده منع کسى[ ]از هرگز پروردگارت عطاى و

 (41تا  58آيات  -اسراء)سوره 
 

وی پس اگر شخصي اگر ته قلب اعتقاد داشته باشد که یک تکه چوب، یا فرشتگان، یا انسانها وی را شفا مي دهد، 

، آنها و برآورده کردن حاجات آنها شفای خود را دریافت مي کند. در حقیقت خداوند با کمک به این افراد مشرک
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را در گناهانشان بیشتر غرق مي کند. این امر سنت خداوند است که هم موحّدین و هم مشرکین و کفّار را در 

 جزو زیانکاران خواهند بود. آیه زیر را ببینید: انتخابهایشان مدد بدهد ولي در نهایت باید دید که کدام گروه

 

ُهْم ِف طُْغَياهِنِْم يـَْعَمُهوَن )  ( َمثَلُُهْم َكَمَثلِ ٨٤أُولَِئَك الَِّذيَن اْشرَتَُوا الضَّالَلَة بِاَْلَُدى َفَما َرِِبَْت جِتَارَتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن ) (٨٦اللَُّه َيْسَتْهزُِئ هِبِْم َومَیُدُّ
ا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِف ظُُلَماٍت ال يـُْبِصُرو   (٨١( ُصم  ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ال يـَْرِجُعوَن )٨٧َن )الَِّذي اْسَتْوَقَد نَارًا فـََلمَّ

 که هستند کساىن آنان (51) .شوند سرگردان تا مدد می دهد طغيانشان در را آهنا و به مسخره می گرید را آنان خداوند
 را او اطراف آتش که هنگامى وىل افروخته آتشى که هستند کسى مهانند آنان( 56) .اندنيافته هدايت و نداده سودى آهنا جتارت و اندفروخته گمراهى به را هدايت
 لذا کورانند؛ و گنگها کران، آهنا( 57) .سازدمى رها را آهنا کند،منى کار چشم که وحشتناکى تاريکيهاى در و کندمى خاموش را آن خداوند ساخت، روشن
 (58) !گردندبازمنى

 (58تا  51آيات  -بقره)سوره 
 

آیا این آیه باال در سیاق منافقان نازل شده است، ولي دقیقا همین امر برای مشرکین و کفار نیز صدق مي کند. 

بالها از جانب خداوند باشد، ولي شفا و درمان از طرف مخلوقات درست است که همه دردها و مریضي ها و 

خداوند مثل امامان صورت پذیرد. آیا هنگامي که مریضي و بال به انسان برسد، خواست اهلل بوده و شفا و رفع بال 

 . مسلما هم درد و هم درمان فقط از طرف خود خداست و در هنگام)انبیاء و صالحین و...( خواست دونِ اهلل

گرفتاری فقط باید بر خداوند یکتا توکل کرد. همانگونه که سلطه و آفرینش، رزق بندگان و کل کائنات در قبضه 

 قدرت خدا قرار دارد، مریضي و شفا نیز فقط در اختیار اوست:

 

ْن َسأَْلَتُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواألْرَض لََيُقوُلنَّ اللَُّه ُقْل أَفـَرَأَيـُْتْم َما َولَئِ ( ٣٧َوَمْن يـَْهِد اللَُّه َفَما َلُه ِمْن ُمِضلٍّ أَلَْيَس اللَُّه بَِعزِيٍز ِذي انِْتَقاٍم )
َحْسيبَ اللَُّه نَّ ممُِْسَكاُت َرمْحَِتِه ُقْل َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن أَرَاَدينَ اللَُّه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِِّه أَْو أَرَاَدين ِبَرمْحٍَة َهْل هُ 

ُلوَن )  (٣١ُقْل يَا قَـْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُموَن ) (٣١َعَلْيِه يـََتوَكَُّل اْلُمَتوَكِّ

 کسى چه» بپرسى آهنا از اگر و( 37) نيست؟ جمازات داراى و توانا خداوند آيا .داشت خنواهد اىکنندهگمراه هيچ کند، هدايت خدا را کس هر و
 انديشه خوانيدمى خدا از غری که هرآنچه درباره هيچ آيا» بگو!« اهلل» گويندمى حتماً  «آفريده؟ را زمنی و آْساهنا

 من براى رمحىت اگر يا و سازند؟ برطرف را او گزند توانندمى آهنا آيا خبواهد، من براى زياىن خدا اگر که کنيدمى
 توّکل او بر تنها متوّکالن مهه و است کاىف مرا خدا» بگو« بگریند؟ را او رمحت جلو توانندمى آهنا آيا خبواهد،

 (39) .دانست خواهيد بزودى اّما کنم؛مى عمل خود وظيفه به نيز من دهيد، اجنام داريد توان در چه هر مشا! من قوم اى» بگو (38) !«کنندمى

 (39تا  37آيات  -زمر)سوره 
 

بیمارهای مختلف را شفا مي داده، پس مي توان از )ع( بعضي افراد بیان مي کنند که چون حضرت عیسي 

این نکته را فراموش کرده اند که اوال حضرت عیسي زنده بوده و ثانیا شفا دادن وی مردگان طلب شفا کرد. ولي 
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ضور دارد که به ارائه معجزه در زمان حیاتش، معجزه وی محسوب مي شود. آیا حضرت عیسي در زمان حاضر ح

و در زمان این است که آنها همیشه به اذن اهلل  انبپردازد و مریضان را شفا دهد. نکته مهم در مورد معجزه پیامبر

، پیراهن حضرت یوسف و ... همه به ارائه معجزه مي پرداختند. به طور مثال شفا دادن حضرت عیسيحیات خود 

  در زمان حیات آنها بوده است. به اذن اهلل ومعجزه ای و همه 

مفاهیم مطرح شده، چیزهای جدیدی نیستند و از زمان نزول قرآن همیشه همراه ما بوده اند، ولي متاسفانه به 

دلیل مهجور ماندن قرآن در بین مردم و روی آوردن مردم به تقلید به جای تفکر، باعث شده که مردم فکر کنند 

؟ آیا دین جدیدی آمده؟ چرا تاکنون کسي این مفاهیم را برای ما بیان نکرده که این مفاهیم از کجا آمده اند

 است؟ پس علمای دیني تاکنون چه مي کرده اند؟ )یک ساعت تفکر از هزار سال عبادت کورکورانه برتر است(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04فصل 
در این بخش به چند سوال که بعد از مرور آیات گفته شده در فصول قبل، در ذهن انسان ایجاد مي شود، پاسخ 

مي دهیم. در بخشهای قبل بیان شد که خداوند در قرآن فرموده که انسان باید اموری مانند عبادت، شفا، دعا، 

و دعا از اموات، پیامبران، امامان، شهدا،  به خداوند یگانه اختصاص دهد و عبادتو فقط ستایش و حاجت را فقط 

امامزادگان، صالحین و به طور هر فردی که در قید حیات نمي باشد، شرک محسوب مي شود. همچنین عبادت و 

دعا از فرشتگان، جنیان، شیطان و کل کائنات نیز شرک محسوب مي شود، زیرا همه موارد گفته شده زیر 

ز افراد این سوال را مطرح مي کنند که در قرآن گفته شده که در زمان صدر مجموعه دونِ اهلل هستند. بعضي ا

اسالم، صحابه خدمت پیامبر مي رسیدند و از ایشان مي خواستند که برای آنها دعا کند. مساله ای که در اینجا 

 حیات زنده و در قیداز انسانهای  مسائل دنیویباید به آن توجه شود، این است که طلب حاجت در محدوده 

شرک محسوب نمي شود. منظور از انسان زنده و در قید حیات این است که فرد در دنیا حضور فیزیکي داشته 

 آيه منتخب
 َوَيُصدُّونَ  بِاْلَباِطلِ  النَّاسِ  أَْمَوالَ  لََيْأُكُلونَ  َوالرُّْهَبانِ  اأَلْحَبارِ  مِّنَ  َكِثریًا ِإنَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا

 ِبَعَذابٍ  فـََبشِّْرُهم الّلهِ  َسِبيلِ  ِف  يُنِفُقونـََها َوالَ  َواْلِفضَّةَ  الذََّهبَ  َيْكِنُزونَ  َوالَِّذينَ  الّلهِ  َسِبيلِ  َعن
 (32 – توبه)أَلِيٍم 
 و علما از مهانا بسيارى ]آگاه باشيد و در دام نيافتيد[ !ايدآورده امیان که کساىن اى

 که کساىن و! دارندبازمى خدا راه از را آنان و خورند،مى به باطل را مردم اموال راهبان،
  دردناکى جمازات به کنند،منى انفاق خدا راه در و سازندمى گنجينه را نقره و طال

 !ده بشارت
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باشد و مرگ وی هنوز نرسیده باشد. دقت کنید که قرآن، از شهداء نیز به عنوان احیاء )زندگان( نام برده است، 

هنوز واقع نشده است، زیرا شهداء نزد پروردگار ولي منظور ما از زنده دقیقاً به معني فردی است که مرگ وی 

خود در دارالسالم زنده هستند، ولي نزد ما نبوده و در این دنیا حضور فیزیکي ندارند. به طور مثال، اگر فرهاد از 

به وی قرض بدهد، چون به فردی  مقداری پولدوست خود رضا که زنده و در قید حیات است، تقاضا کند که 

د را ارائه کرده است، هیچ مشکلي ندارد. در زمان پیامبر، بسیاری از صحابه خدمت پیامبر مي زنده تقاضای خو

رسیدند و از ایشان تقاضا مي کردند که برای آنها دعا کند. پیامبر هم از خداوند برای آنها دعا مي کرد، چون زنده 

رگاه خداوند عرضه مي کرده است، و در قید حیات بوده است. دقت کنید که پیامبر همیشه دعای خود را به د

مثال، اگر فردی از پیامبر مي خواسته که برای شفای فرزندش دعا کند، پیامبر نمي گفته که من خود شفا دهنده 

ام، بلکه من هم در کنار شما برای شفا به درگاه خداوند دعا مي کنم. بعد از فوت پیامبر حتي یک نفر از صحابه و 

به روح پیامبر عرضه نکردند، زیرا این کار شرک محسوب مي شود. متاسفانه امروزه این  تابعین نیز دعای خود را

هدف اصلي که پیامبر به خاطر آن مبعوث شد، فراموش شده و افراد دوباره بدون فکر اعمال دوره جاهلیت را 

ي و مسلمان، همه به انجام مي دهند. مساله شرک در کلیه ادیان وجود دارد، از بودایي گرفته تا یهودی و مسیح

نوعي با این مشکل خطرناک درگیر هستند. به خاطر تحریفاتي که در کتب آسماني ادیان دیگر وجود دارد، شرک 

در ادیان غیر اسالمي بسیار زیادتر از اسالم مي باشد. در دین اسالم، به خاطر اینکه قرآن، طبق وعده و قول خود 

تر به چشم مي خورد. در حیطه اسالم، شرک در کشورهایي بیشتر به خداوند، از تحریف در امان است، شرک کم

چشم مي خورد که مردمشان قرآن را به فراموشي سپرده و به جای آن به خرافات، احادیث جعلي و ادعیه 

متناقض با قرآن روی آورده اند. متاسفانه، شرک در کشور ایران از سایر بالد مسلمان بیشتر است، زیرا مردم جدا 

اینکه قرآن را به فراموشي سپرده اند، تفکر در مورد ایمان و عقیده خود را نیز به دست افراد سودجو و ضد خدا از 

 داده اند و در حوزه دین، چشم و گوش بسته از آنها پیروی میکنند. 

ن با مساله دیگری که ممکن است باعث سواالت زیادی در ذهن انسان شود، مساله خواب و رویا مي باشد. تاکنو

را دیده ایم ا تاکنون خواب بسیاری از نزدیکان، اقوام، صالحین و ... م"افراد زیادی برخورد کرده ایم که مي گویند 

که در خواب و رویا به سراغ ما آمده و با ما صحبت کرده اند. اگر طبق قرآن دنیای ارواح کل بشر از این دنیا 

سوره  011. قبل از پاسخ به این سوال، عالوه بر آیه "پاسخ داد؟ موردجداست، پس چگونه مي توان به این 

 :توجه کنیدآیه زیر به مومنون که قبال بیان شد، 

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
ْيَها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل األْخَرى ِإىَل َأَجٍل اللَُّه يـََتَوىفَّ األنـُْفَس ِحنَی َمْوهِتَا َوالَِِّت لَْ مَتُْت ِف َمَناِمَها فـَُيْمِسُك الَِِّت َقَضى َعلَ 

( أَِم اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَفَعاَء ُقْل أََوَلْو َكانُوا ال مَیِْلُكوَن َشْيًئا َوال ٦٠ُمَسمًّى ِإنَّ ِف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـََتَفكَُّروَن )
يعً ٦٣يـَْعِقُلوَن )  (٦٦ا َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواألْرِض ُُثَّ إِلَْيِه تـُْرَجُعوَن )( ُقْل لِلَِّه الشََّفاَعُة عمَِ
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 ارواح سپس گرید؛مى خواب هنگام به نيز اندمنرده که را ارواحى و کندمى قبض شانمرگ هنگام به را ارواح خداوند
 تا گرداندبازمى [ِانند زنده بايد که] را ديگر ارواح و داردمى نگه کرده صادر را مرگشان فرمان که کساىن

 خدا از غری آنان آيا( 24) !کنندمى انديشه که کساىن براى است روشَن هاىنشانه امر اين در معنّی؛ سرآمدى
 شعورى و درک و نباشند چيزى مالک چند هر ،طلبيدمى شفاعت غری خدا از آيا» بگو آنان به اند؟گرفته شفيعاىن

 مهه سپس و اوست آن از زمنی و آْساهنا حاکمّيت خداست، آن از شفاعت متام» بگو( 23) «نباشد؟ آهنا براى
 (22) !«گردانده می شويد  باز او سوى به را مشا

 (22تا  24آيات  -زمر)سوره 
 

در پاسخ به سوال این افراد باید گفت که درست است که رویا و خواب وجود دارد و از نشانه های پروردگار است، 

دستکاری ولي خواب برای انسان هیچ حجتي ندارد، یعني انسان هر خوابي که بیند، نباید آن را معیاری برای 

 عقیده و ایمان خود قرار دهد. به آیه زیر دقت کنید:

 

ُرُسال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئال َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ( ٨٤٦َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن قـَْبُل َوُرُسال َلْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليًما ) َوُرُسال
ٌة بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَُّه َعزِيزًا َحِكيًما ) َا أَنـَْزَل إِلَْيَك أَنـْزََلُه بِِعْلِمِه َواْلَمالِئَكُة َيْشَهُدوَن وََكَفى بِاللَِّه َشِهيًدا  (٨٤٦ُحجَّ  (٨٤٤)َلِكِن اللَُّه َيْشَهُد ِِ

 پيامرباىن( 562). گفت سخن موسى با خداوند و امینکرده بيان را آهنا سرگذشت که پيامرباىن و امیگفته باز تو براى اين، از پيش را آهنا سرگذشت که پيامرباىن و
 حجت امتام مهه بر و] مناند باقى خدا بر مردم براى حجىت پيامربان، اين از بعد تا دهنده،بيم و دهندهبشارت که

 و است کرده نازل علمش روى از که کرده نازل تو بر آنچه به دهدمى گواهى خداوند وىل (561) .است حکيم و توانا خداوند، و [شود
 (566) .است کاىف خدا گواهى چند هر دهند؛مى گواهى [نيز] فرشتگان

 (566تا  562آيات  -نساء)سوره 
 

در آیه قبل، خداوند بیان کرده که بعد از خود اهلل تعالي و پیامبراني که نازل کرده، هیچ حجتي برای مردم وجود 

ندارد و مردم در حوزه ایمان و عمل خود به نقصي بر نمي خورند که بوسیله خواب و رویا بتوان آن را توضیح داد. 

)ع(، بواسطه پیامبری خود و در حکم معجزه، علم درست است که بعضي از پیامبران الهي، مثل حضرت یوسف 

)ص( به عنوان  محمد نبيتعبیر خواب داشته اند، ولي در دوران ما که قرآن به عنوان آخرین کتاب آسماني و 

آخرین پیامبر برای کل بشریت آمده و طبق آیه بیان شده، حجت خداوند بر مردم کره زمین تا روز قیامت تمام 

ني نمي تواند خواب را مالکي برای ایمان و عقیده خود قرار دهد. از این به بعد ما باید با شده است، هیچ انسا

برخورد کنیم، یعني اگر خوابي که دیدیم، طبق فیلتر قرآن بر افزایش  بدون دشواریخوابهایي که مي بینیم 

یم. ولي اگر خواب ما از ایمان و عقیده و عمل صالح تاکید مي کرد، آن را در حکم خواب خوب به حساب مي آور
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فیلتر قرآن رد نشد، از آن هیچ تبعیتي نکرده، به راحتي آن را فراموش کرده و تنها بر خداوند یگانه توکل مي 

 کنیم. 

)قبل از  را نیز بیان مي کنیم. انسان قبل از ورود به عالم طبیعت يدر اینجا عالوه بر دالیل قرآني چند دلیل عقل

هیچ انساني به محدوده جبر قرار داشته و فقط در این دنیاست که دارای اختیار مي باشد.  و پس از مرگ در تولد(

. این خداوند است که تولد و مرگ )مرگ( و به اختیار خود نیز از دنیا نمي رود)تولد( اختیار خود به دنیا نمي آید 

 انسان را تحت اختیار خود دارد.

 

( أَْو يـَُزوُِّجُهْم ذُْكَرانًا َوِإنَاثًا َوجَیَْعُل َمن َيَشاء َعِقيًما ِإنَّهُ 29يـََهُب ِلَمْن َيَشاء ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمن َيَشاء الذُُّكوَر ) َواأْلَْرِض َُيُْلُق َما َيَشاءلِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت 
 (11َعِليٌم َقِديٌر )

خبشد و به هر کس به هر کس اراده کند دخرت مى آفريند؛خبواهد مىمالکّيت و حاکمّيت آْساهنا و زمنی از آن خداست؛ هر چه را 
 (11گذارد؛ زيرا که او دانا و قادر است. )پسر و دخرت را براى آنان عمع ميکند و هر کس را خبواهد عقيم مى هردوی( يا 29خبواهد پسر، )

 (11تا  29آيات  -شوری)سوره 
 

در حال حاضر که روح ما در بدن ما بوده و در محدوده اختیار ما قرار دارد، نمي توانیم روح خود را  تفکر کنید:

مجبور کرده تا به خواب فرد دیگری برود. پس از مرگ و در زمان خواب که روح انسان توسط اهلل تعالي گرفته 

هیچ انساني به همچنین . ب مي شود()در محدوده جبر، اختیار از انسان سل وارد محدوده جبر مي گرددمي شود، 

قسمتي از اختیار خود خواب نمي بیند و حتي به اختیار خود نیز در زمان مشخصي از خواب بر نمي خیزد. 

بوده و قسمتي نیز به خواست و اراده خداوند متعال برای افراد ناشي از افکارات و تمایالت ذهني آنها  خوابهای

قبل و درس کنوني، اگر شما خواب ببینید که  بخشهایبا توجه به موارد مطرح شده در  .انسان محرز مي شوند

 به خوابتان آمده و شما را برای گرفتن حاجت به سوی خود دعوت مي کند، شما چه مي کنید؟ فرد صالحي

الیش کرده و پس از بیان بسیاری از مصادیق شرک در قرآن، عده زیادی از انسانها عقاید خود را بوسیله قرآن پا

چشمه توحید را وارد زندگي خود مي کنند. در مقابل عده زیادی از انسانها نیز وجود دارند که هدایت خداوند 

شامل حال آنها نشده و همچنان به خرافه ها و شرکیات رایج در زندگي خود راضي هستند. این افراد هنگامي که 

نها شده و هدایت یافته اند، خشمگین مي شوند. آنها به مردم دیگر را مي بینند که لطف خداوند شامل حال آ

خاطر غرور و ظلم و پول پرستي، مي خواهند که همه انسانهای دنیا، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، در شرکیات آنها 

شریک باشند و به شدت به ترویج خرافات شرک آمیز مي پردازند. هنگامي که به آنها گفته شود که خداوند در 

ر داده که واسطه ها بین خالق و مخلوق حذف شده و همه انسانها مستقیما به سمت پروردگار خود قرآن دستو

. آنها مي "حتي در اداره ها نیز برای دیدن رئیس، باید اول معاون وی را دید"برگردند، مثالي زده و مي گویند 

، ولي باز هم سعي مي کنند ایي نداردو پارتي بازی هم در آن معن دانند دنیایي که خداوند خلق کرده اداره نیست

 بیاورند. به آیات زیر توجه کنید: کودکانهدر آیات خدا مجادله کرده و مثالهای 
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ِإنَّ اللََّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن  ِه األْمثَالَ َفال َتْضرِبُوا لِلَّ ( ٧٣َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال مَیِْلُك ََلُْم رِْزقًا ِمَن السََّماَواِت َواألْرِض َشْيًئا َوال َيْسَتِطيُعوَن )
( َوَضَرَب ٧٦ْنُه ِسرًّا َوَجْهًرا َهْل َيْسَتُووَن احلَْْمُد لِلَِّه َبْل َأْكَثُرُهْم ال يـَْعَلُموَن )َضَرَب اللَُّه َمَثال َعْبًدا مَمُْلوًكا ال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرزَقْـَناُه ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا فـَُهَو يـُْنِفُق مِ  (٧٦)

 (٧٤ِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )َأَحُدمُهَا أَْبَكُم ال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكل  َعَلى َمْوالُه أَيـَْنَما يـَُوجِّْهُه ال يَْأِت خِبَرْیٍ َهْل َيْستَ  اللَُّه َمَثال َرُجَلنْیِ 

 خدا براى پس،( 73) .ندارند هيچ استطاعتی نيز و ندارند اختيار در زمنی و آْساهنا از آنان براى را رزقى هيچ که پرستندمى را موجوداتى خدا، از غری آهنا
 جانب از که [امیاىن با] انسان و نيست چيز هيچ بر قادر که مملوکى برده: زده مثاىل خداوند (72) .دانيدمنى مشا و داندمى خدا! نزنيد مثال
 آهنا اکثر وىل خداست، خمصوص شکر يکسانند؟ نفر دو اين آيا کند؛مى انفاق داده، او به خدا آنچه از آشکار و پنهان او و امیخبشيده او به نيکو رزقى خود،

 پى در را او باشد؛مى صاحبش سربار و نيست کارى هيچ بر قادر و است مادرزاد گنگ دو آن از يکى که نفر دو: است زده [ديگر] مثاىل خداوند( 71) !دانندمنى
 (76) است؟ برابر دارد، قرار راست راهى بر و کندمى داد و عدل به امر که کسى با انساىن، چننی آيا دهد؛منى اجنام خوب بفرستد، کارى هر

 (76تا  73آيات  -حنل)سوره 
 

 در ابتدای آیه خداوند مجدداً انسان را از عبادت دونِ اهلل نهي مي کند و بیان مي کند که آنها درمورد هیج چیزی

استطاعت ندارند. سپس خداوند در آیه بعدی بیان مي کند که نفي توجه به دونِ اهلل برای بسیاری از انسانها 

خوشایند نیست، پس آنها سعي مي کنند در توجیه کار خود مثال بزنند. خداوند به صراحت در قرآن اعالم کرده 

و تشبیهات ناروا، اعمال شرک آمیز خود را توجیه که راجع به دین خدا، برای خدا مثال نزنید و با قیاسهای تباه 

نکنید. این خداست که حقیقت دین را مي داند و انسانها هیچ نمي دانند و فقط ملزم به تبعیت از امر پروردگار 

هستند. در ضمن قرار نیست که انسان با مثال زدن برای خداوند، حقیقت دین را به خالق خود یاد بدهد و به 

وان برای خداوند مسیر مشخص کرد، بلکه این اهلل است که مسیر را برای ما مشخص مي کند. هیچ وجه نمي ت

به طور  از آن نیز پس از این اخطار به افرادی که توحید جلوی رونق بازارشان را مي گیرد، خداوند در دو آیه بعد

، سعي در گمراه کردن افراد پیرو پیاپي دو مثال برای انسان مي آورد و افراد گناهکاری که با تمثیل و استضعاف

خود را دارند را با انسانهایي که خداوند بر آنها منت نهاده و آنها را هدایت کرده قیاس کرده است و صد البته این 

فقط حق اهلل است که مسیر را برای انسان مشخص کند. بعضي از افراد پیش خود فکر مي کنند که ما دونِ اهلل را 

خوانیم، بلکه همراه با خدا مي خوانیم و این مشکلي ایجاد نمي کند. مشخص نیست که این  به جای خداوند نمي

در کنار مرور مجدد شکل افراد بر حسب کدام منبع و با چه استنادی به این راحتي کار خود را توجیه مي کنند. 

 آیه زیر را بخوانید:، 01فصل 

 

ا قَاَم َعْبُد اللَِّه يَْدُعوُه َكاُدوا  (٨١َأَحًدا ) َمَع اللَّهِ َوأَنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّه َفال َتْدُعوا ( ٨٧ِر رَبِِّه َيْسُلْكُه َعَذابًا َصَعًدا )لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه َوَمْن يـُْعِرْض َعْن ذِكْ  َوأَنَُّه َلمَّ
 (٨١َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبًدا )

 و( 57) !سازدمى گرفتار اىفزاينده و شديد عذاب به را او گرداند، روى پروردگارش ياد از کس هر و بيازماييم فراوان نعمت اين با را آهنا ما که است اين هدف
 عبادت به([ ص) حمّمد] خدا بنده که هنگامى اينکه و (58) !خنوانيد خدا با را کس هيچ پس خداست، آن از مساجد اينکه

 (59) !کردندمى ازدحام بشّدت او پریامون گروهى خواند،مى را او و خاستبرمى
 (59تا  57آيات  -جن)سوره 
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 05فصل 
 برای یادآوری و تائید دروس قبل آیه ای دیگر از قرآن را مي آوریم:

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َلُه َدْعَوُة احلَْقِّ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ( ٨٣اِدُلوَن ِف اللَِّه َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل )َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِِبَْمِدِه َواْلَمالِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َويـُْرِسُل الصََّواِعَق فـَُيِصيُب هِبَا َمْن َيَشاُء َوُهْم جیَُ 

ال ِف َضالٍل ََلُْم ِبَشْيٍء ِإال َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإىَل اْلَماِء لَِيْبُلَغ فَاُه َوَما ُهَو بَِباِلِغِه َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن إِ ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِجيُبوَن 
 (٨٦َولِلَِّه َيْسُجُد َمْن ِف السََّماَواِت َواألْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظالَُلُْم بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل ) (٨٦)

 آيه منتخب
 (8 –دخان ) اأْلَوَِّلنیَ  آبَاِئُكمُ  َوَربُّ  رَبُُّكمْ  َومُیِيتُ  َُيِْيي ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل 

  و مشا پروردگار او مریاند؛مى و کندمى زنده نيست؛ او جز معبودى هيچ
 !مشاست خنستنی پدران پروردگار
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 مهه اين مشاهده با آهنا که حاىل در] سازد،مى آن گرفتار خبواهد را کس هر و فرستدمى را هاصاعقه و! او ترس از فرشتگان [نيز] و گويدمى او محد و تسبيح رعد، و

 غری که را کساىن و اوست آن از حق دعوت( 53) !دارد دردناک جمازاتى و انتهاىب قدرتى او و مشغولند جمادله به خدا درباره [هم باز اَلى، آيات
 [را از دور ببيند و یسراب] که  هستند کسى مهچون آهنا! گويندمنى پاسخ آهنا دعوت به هرگز خوانند،مى خدا از

 کافران دعاى و! رسيد خنواهد هرگز و برسد دهانش به آب تا گشايدب آب سوى به را خود [دست]دو  کفهاى
 خدا براى عصر و صبح هر هايشان،سايه مهچننی و ،اکراه يا اطاعت روى از است، زمنی و آْساهنا در که هر آنچه (52) !نيست گمراهى در جز

 (51) .ندکمى سجده
 (51تا  53آيات  -رعد)سوره 

 
در بخشهای قبل دیدیم که عبادت، دعا، حاجت، شفا و ... فقط به خداوند یگانه اختصاص دارد و درصورتي که 

انسان هر کدام از اعمال گفته شده را برای دونِ اهلل اختصاص دهد، مرتکب شرک شده و شرک هم گناهي است 

بیان مي کنیم که اختصاص دادن آنها  که در آن دنیا هرگز بخشوده نخواهد شد. در این قسمت چند مورد دیگر را

به دونِ اهلل شرک محسوب شده، ولي متاسفانه در جامعه ما بسیار رایج مي باشند. از توضیح مفصل درباره موارد 

زیر خودداری مي شود، زیرا افرادی که تاکنون با قلبي حقیقت طلب، مباحث را دنبال کرده اند، اکنون دیگر 

مسائل را تجزیه و تحلیل کنند. مورد اول اینکه قرباني کردن جزو عبادات بوده و  خودشان به خوبي مي توانند

برای و فقط در قرآن مجید خداوند به انسان امر کرده که فقط انجام آن برای دونِ اهلل شرک محسوب مي شود. 

 قرباني کند: اهلل

 
َناَك اْلَكْوثـََر )  (٣ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األبـْتَـُر ) (٠َواحْنَْر ) ِلَربِّكَ َفَصلِّ ( ٨ِإنَّا َأْعطَيـْ

 (3نسل است! ) دمشن تو قطعاً بريده (4مناز خبوان و قرباىن کن! ) براى پروردگارتپس  (5[ عطا کردمی! )برکت فراوانما به تو کوثر ]

 (3تا  5آيات  -کوثر)سوره  
  

، و طواف هر مکان دیگر خانه خدا )کعبه( را طواف کند و فقط در قرآن مجید خداوند به انسان امر کرده که فقط

 :)مثل معابد، زیارتگاه ها، قبور و ...(، شرک محسوب مي شود
 

ُُثَّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا  (٠١َأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقرَی )اِم َفُكُلوا ِمنـَْها وَ لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع ََلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِف أَيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقـَُهْم ِمْن هَبِيَمِة األنـْعَ 
لَ  (٠١نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيِق ) ٌر َلُه ِعْنَد رَبِِّه َوُأِحلَّْت َلُكُم األنـَْعاُم ِإال َما يـُتـْ ى َعَلْيُكْم فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم ُحُرَماِت اللَِّه فـَُهَو َخيـْ

 (٣٢األْوثَاِن َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّوِر )
و  ؛ پس از گوشت آهنا خبوريدذکر کنند [کردنبه هنگام قرباىن]تا شاهد منافع گوناگون خويش باشند و در ايّام معّيَن نام خدا را، بر چهارپاياىن که به آنان داده است، 

و بر گرد خانه   کنندو به نذرهاى خود وفا   سازندبايد آلودگيهايشان را برطرف  سپس (48را نيز اطعام مناييد! )بينواى فقری 
هاى اَلى را بزرگ دارد، نزد پروردگارش براى او هبرت است و چهارپايان براى اين است و هر کس برنامه [مناسک حج] (49گرامى کعبه، طواف کنند. )

 (31شود. از پليديهاى بتها اجتناب کنيد و از سخن باطل بپرهيزيد! )ه بر مشا خوانده مىمشا حالل شده، مگر آنچ
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 (31تا  48آيات  -حج)سوره 
 

، کسي که قرآن را قبول کند و پیامبر را قبول نداشته باشد )بین خدا و پیامبرانش فرق قائل خداوندطبق فرموده 

قبول کند و یا کسي که اعتقاد داشته باشد که قرآن تحریف شود( و یا کسي که آیات قرآن را به صورت انتخابي 

 شده و یا در آن دستکاری شده است )یعني بعضي از آیات را قبول کند و بعضي را قبول نکند(، کافر است:

 

َويـَُقوُلوَن نـُْؤِمُن بِبَـْعٍض َوَنْكُفُر بِبَـْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يـَُفرُِّقوا بـَنْیَ اللَِّه َوُرُسِلِه 
( َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه ٨٦٨( أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّا َوأَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا )٨٦٢يـَتَِّخُذوا بـَنْیَ َذِلَك َسِبيال )

ُهْم أُولَِئَك َسْوَف يـُْؤتِيِهْم أُُجوَرُهْم وََكاَن اللَُّه َغُفورًا َرِحيًما )َوُرُسِلِه وََلْ يـَُفرُِّقو   (٨٦٠ا بـَنْیَ َأَحٍد ِمنـْ
 گويندمى و شوند قائل تبعيض پيامربانش و خدا ميان خواهندمى و کنندمى انکار را او پيامربانِ  و خدا که کساىن

 انتخاب خود براى راهى دو، اين ميان در خواهندمى و «کنيم مى انکار را بعضى و آورمیمى امیان بعضى به»
 کساىن( وىل)( 515) .امیساخته فراهم اىخوارکننده جمازات کافران، براى و اندحقيقى کافران آهنا( 511) .کنند

 خداوند، داد؛ خواهد را پاداششان گذارند،منى فرق آهنا از احدى ميان و آورده امیان او رسوالن و خدا به که
 (514) .است مهربان و آمرزنده

 (514تا  511آيات  -نساء)سوره 
 

دونِ اهلل تهیه مي شوند. خداوند برای گرفتن حاجت از به نیت یا مساله بعدی غذاهایي است که به اسم دونِ اهلل و 

برای خود ارزش انسانهای مومن ارزش بسیاری قائل شده است و در قرآن از انسانهای مؤمن خواسته که خود نیز 

قائل شوند. انسان مؤمن پاک است و باید از روزیهای پاک تناول کند. بنابر دستور قرآن، هیچ انسان مؤمني نباید 

 اهلل، اسم دونِ اهلل بر آن برده شده تناول کند. به آیات زیر توجه کنید: پاک و مبارک از غذایي که به جای اسم

 

َوَما َلُكْم َأال تَْأُكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإال َما  (٨٨١ِه َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم بِآيَاتِِه ُمْؤِمِننَی )َفُكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اللَّ 
َا َكانُوا يـَْقرَتُِفوَن )٨٨١ٍم ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْعَتِديَن )اْضطُرِْرُُتْ إِلَْيِه َوِإنَّ َكِثریًا لَُيِضلُّوَن بَِأْهَوائِِهْم ِبَغرْیِ ِعلْ  ( ٨٠٢( َوَذُروا ظَاِهَر اإلُثِْ َوبَاِطَنُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكِسُبوَن اإلُْثَ َسُيْجَزْوَن ِِ

ِإنَّ الشََّياِطنَی لَُيوُحوَن ِإىَل أَْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َوال تَْأُكُلوا ممَّا لَْ يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسٌق وَ 
 (٨٠٨َلُمْشرُِكوَن )

 برده آهنا بر خدا نام که ىيچيزها از چرا (558) !داريد امیان او آيات به اگر ،خبوريد شده گفته آن بر خدا نامکه  آنچه هر از
 دانشى،ىب و هوس و هوى خاطر به مردم، از بسيارى و اشيدب ناچار اينکه مگر! است کرده بيان بوده، حرام مشا بر را آنچه خداوند که حاىل در خوريد؟منى شده

 برابر در بزودى کنند،مى گناه که کساىن زيرا! کنيد رها را پنهان و آشکار گناهان( 559) .شناسدمى هبرت را جتاوزکاران پروردگارت، و سازندمى گمراه [را ديگران]

 شياطنی و است گناه کار اين! خنوريد نشده، برده آن بر خدا نام آنچه از و( 541) .شد خواهند جمازات شدند،مى مرتکب آنچه
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 مشرک هم مشا کنيد، اطاعت آهنا از اگر برخيزند؛ جمادله به مشا با تا کنندمى القا خمفيانه مطالىب خود دوستان به
 (545) !بود خواهيد

 (545تا  558آيات  -انعام)سوره 
 

در این آیه خداوند مؤمنان را تهدید کرده که اگر از هر آنچه که اسم خدا بر آن برده نشده بخورند، وارد حیطه 

شرک مي شوند. در طول سال ایام خاصي وجود دارد که مردم به جای آماده کردن نذورات برای خداوند، به اسم 

یا صالحین( نذورات خود )غذا، پول، قرباني و ...( را آماده مي کنند. در چنین مواقعي از خوردن غیر خدا )امامان و 

اینگونه غذاهای حرام باید دوری کرد. درست است که در این زمانهای خاص سفره های رنگین زیادی آماده مي 

کنید درست است که ما از نیت شود، ولي یک تکه نان حالل از هزاران سفره پر از غذای حرام بهتر است. توجه 

این افراد آگاهي نداریم و حتي ممکن است که یک نفر از بین این افراد، برای خداوند نذر کرده باشد، ولي چون 

در دوره زماني خاصي که این نذورات انجام مي شود، کل توجه مردم به سمت دونِ اهلل است، باید جانب احتیاط 

تناول نکرد. اگر فردی واقعاً بخواهد برای خداوند نذری را انجام دهد، معموال در را رعایت کرده و از این غذاها 

 دوره های زماني دیگر در طول سال اینکار را انجام خواهد داد.

در بخشهای قبل، دالیل اصلي مردم در عدم قبول دستورات اهلل تعالي بیان شد. هر چقدر شرک بیشتر در ایمان و 

باشد، پاک کردن آن نیز سخت تر است. کسي در این راه موفق مي شود که خود را تمام اعمال افراد رسوب کرده 

و کمال به خداوند سپرده و هدایت را تنها از خداوند بخواهد، کسي که از دستورات خداوند نترسد و فکر نکند که 

ارزش قائل بوده و  به واسطه این دستورات قرار است چیز گرانبهایي را از دست دهد، کسي که برای فکر خود

تفکر خود را به صورت پیمانکاری به دست افراد دیگر نسپرده باشد. اگر افراد بعد از این همه دلیل باز به مجادله 

 ادامه دهند. فقط یک جواب مي توان به آنها داد:

 

ْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوََلُْم َعَذاٌب َشِديٌد )َوالَِّذيَن َُيَاجُّوَن ِف اللَِّه ِمْن بـَْعِد َما اْسُتِجيَب لَُه ُحجَُّتُهْم َداِحضَ   (٨٤ٌة ِعْنَد َرهبِِّ
پايه است و کساىن که از روى ْلاجت درباره خدا بعد از پذيرفنت او حماّجه مى کنند، دليلشان نزد پروردگارشان باطل و ىب

 (56غضب بر آهناست و عذاىب شديد دارند. )
 (56 هآي -شوری)سوره 

 

 در قرآن بیان کرده که باید جهت گیری کل زندگي انسان به سمت خداوند باشد:خداوند متعال 

 

اِت لِلَِّه َربِّ ُقْل ِإنَّ َصالِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َوممََ  (٨٤٨رِِكنَی )ُقْل ِإنَّيِن َهَداين َرِّبِّ ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة ِإبـَْراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمشْ 
 (٨٤٣ال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمنَی ) (٨٤٠اْلَعاَلِمنَی )
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مناز و متام  بگو (565و از مشرکان نبود. ) برگرداندکه از آيينهاى خراىف روى   ابراهيمآينی  ،آييَن پابرجا ،کردهپروردگارم مرا به راه راست هدايت  »بگو: 
و  نيستبراى او  شريکی (564، و زندگى و مرگ من، مهه براى خداوند پروردگار جهانيان است. )و مناسک منعبادات 

 (563و من خنستنی مسلمامن! ) امشدهبه مهنی مأمور 
 (563تا  565آيات  -انعام)سوره 

 

به  .نیست در عبادت او و بندگانش بین یا واسطه گونه شود و هیچمي عبادت که ، تنها خداوند استدر اسالم

شکل زیر دقت کنید. خود پیامبر از اعمال عبادی برای کسب رضایت خداوند استفاده کرده است، ما هم امروزه به 

 از روش وی تبعیت کنیم. سوه قرار داده ووی را ا جای روی آوردن و توسل به روح پیامبر باید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06فصل 
در این بخش در مورد چند خرافات رایج در جامعه، مطالبي را بیان مي کنیم. در بخشهای قبل، بیان شد که 

خداوند رستاگاری در روز قیامت را بر پایه ایمان و عمل صالح قرار داده و برای هر کدام از این دو مورد معیارهایي 

رآن عبارتند از: ایمان به اهلل و عدم شرک در عقیده، را در قرآن بیان نموده است. معیارها و ارکان ایمان طبق ق

ایمان به مآلئکه و عدم غلو درباره آنها، ایمان به کتب آسماني و قرآن به عنوان آخرین وحي منزل، ایمان به کلیه 

 آيه منتخب
نَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ   (56 –ق )اْلَورِيِد  َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  أَقْـَربُ  َوحَنْنُ  نـَْفُسهُ  بِهِ  تـَُوْسِوسُ  َما َونـَْعَلمُ  اإْلِ

 !نزديکرتمی قلبش رگ از او به ما و دانيم،مى را او نفس هاىوسوسه و آفريدمی را انسان ما

 تعالی اهلل

 

 پیامبر                انسان                                        

 و روزه و زکات جهادنماز و 
 و ... جهت تقرب به اهلل

نماز و جهاد و روزه و زکات 
جهت تقرب به اهلل و ...  

 قربتجهت  الحجای انجام اعمال ص ه انسان: بهاشتبا
.را واسطه قرار می دهند پیامبر ،اهلل به  
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)ص( به عنوان آخرین پیامبر، و ایمان به روز قیامت و بهشت و جهنم. همچنین بیان  محمد نبيپیامبران الهي و 

د که معیار اصلي عمل صالح رضایت خداوند مي باشد و برای یادگرفتن شیوه ظاهری اعمال، طبق دستور خود ش

محمد نبي )ص( به پیامبری مبعوث شد تا انسانها را از را الگو و اسوه خود قرار دهیم.  )ص( محمد نبيقرآن باید 

 یادآوری:وارد کند.  زنجیر عبادت بندگان دیگر آزاد کرده و به سمت عبادت اهلل تعالي

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َ َلُه اَْلَُدى َويـَتَِّبْع َغرْیَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِننیَ  نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصریًا  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـََبنیَّ

(٨٨٦) 
ما او را به مهان  آشکار شدن حق، با پيامرب خمالفت کند و از راهى جز راه مؤمنان پریوى منايد،سى که بعد از ک

 (551و جايگاه بدى دارد. ) کنيممىو به دوزخ داخل  برمیمىرود راه که مى
 (551 هآي -نساء)سوره 

 

کسي که اعمال عبادی  در آیه باال توصیه های بسیار مهمي به همه مسلمانان شده است. توصیه اول این است

خود را به روشي غیر از روش پیامبر انجام دهد، اعمال وی مورد قبول واقع نمي شوند. مثال کسي که نماز مغرب 

رکعت بخواند، نماز وی مغایر با نماز پیامبر بوده و این نماز مورد قبول خداوند واقع  3رکعت  3را عمدا به جای 

ال عبادی خود را از لحاظ صحت و درستي انجام با اعمال پیامبر مقایسه نمي شود. هر مسلماني موظف است اعم

کند، اگر عمل وی دقیقا همانند عمل پیامبر بود، آنرا به عنوان عمل صالح پذیرفته و انجام مي دهد. توصیه دومي 

مال خود را با که به همه مسلمانان شده این است که پس از پیامبر )امروزه پیامبر در میان مسلمانان نیست(، اع

اعمال اکثریت مؤمنین مقایسه کند و برای فهمیدن صحت و درستي اعمال خود، بر سبیل و راه مؤمنین دیگر 

قرار بگیرد. البته دقت کنید که انسان همیشه در قدم اول باید اعمال خود را بوسیله قرآن پاالیش کند و سپس 

ؤمنین قرار بگیرد. اکثریت مؤمنین هم افرادی هستند که برای یادگیری نحوه انجام عمل خود، بر راه اکثریت م

ارکان ایمان آنها پنج مورد بیان شده بوده و در ایمان آنها شرک وجود ندارد. بدیهي است در صورتي که در ایمان 

تبعیت عملي از در  الزامفردی شرک وجود داشته باشد، به هیچ عنوان در عمل هم نمي توان از وی تبعیت کرد. 

، مربوط به افرادی است که عقیده توحیدی داشته، مخالف عقیده توحیدی نبوده و خود مروج عقیده افراد صالح

معه را بیان مي کنیم. همه با توجه به مفاهیم مطرح شده چندین نمونه از خرافات رایج در جاتوحیدی باشند. 

ده اند که مردم اعمال عبادی خود را با پیامبر هایي که در زیر بیان مي شوند، فقط به این دلیل به وجود آمخرافات

 مقایسه نکرده و حرف هر فرد با هر عقیده ای را در مورد نحوه انجام اعمال خود قبول کرده اند.

خرافات اول که به شدت در جامعه ما رواج دارد، عزاداری است. اکثریت جامعه در ایام خاصي از سال مثل ماه 

باس سیاه پوشیده و در خیابانها ریخته و عزاداری مي کنند. ضربه زدن به بدن و گونه محرم یا اواسط خرداد ماه، ل

ها، زنجیر زني، قمه زني و سینه زني )خود زني(، همچنین خراشیدن چهره و فریاد کشیدن از سنت های دوره 



 

67 

 

 متاسفانه درینکه جاهلیت و از اعمال مشرکان و بت پرستان بوده و پس از آمدن اسالم از میان رفته است، تا ا

زنده شد. خود زني در ادیان دیگر مثل مسیحیت نیز وجود دارد. بعضي از فرقه های منحرف  های بعددوره 

مسیحي اعتقاد دارند که با شالق و زنجیر زني به خود درد ها و رنجهای حضرت عیسي در ذهن آنها تداعي شده 

: ث جعلي زیادی درست شده که برای مثال بیان مي کنندو گناهان آنها بخشیده مي شود. در کشور ما نیز احادی

. آیا تاکنون فکر کرده اید که "هر کس در روز عاشورا یک قطره اشک بریزد، کل گناهان وی بخشیده مي شود"

این احادیث از کجا آمده اند؟ آیا به نظر شما فردی که در طول یکسال انواع و اقسام گناهان را انجام داده و سپس 

عاشورا به گریه و زاری و خود زني مي پردازد، با این کار گناهان خود را پاک مي کند؟ زهي خیال باطل.  در روز

در کدام قسمت از قرآن خداوند متعال فرموده که عزاداری جزو اعمال صالح حساب مي شود و ثواب دارد. هیچ 

ود، قابلیت این را ندارند که گناهان کدام از اعمال صالح، غیر از توبه واقعي که تا لحظه مرگ شکسته نمي ش

انسان را یکباره پاک کنند. حتي یک آیه در قرآن راجع به مزیت عزاداری وجود ندارد. جز این است که ما 

داده ایم و بدون اینکه راجع به  افراد عوام فریب در لباس دیندست به کورکورانه اختیار زندگي و آخرت خود را 

به فرمان آنها هستیم. آنقدر نسبت به درستي اعمال و ایمان خود مطمئن هستیم اعمال خود فکر کنیم، گوش 

که حتي یکبار هم نسبت به کارهایي که انجام مي دهیم، شک نمي کنیم. به یقین اعمالي که همیشه انجام مي 

آیه زیر دقت  دهیم، آنچنان برای ما زینت داده شده که فکر مي کنیم بهترین عمل در دنیا را انجام مي دهیم. به

 کنید:

 

َ َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم  ُهْم َعِن السَِّبيِل وََكانُوا ُمْسَتْبِصرِيَن )َوَعاًدا َوََثُوَد َوَقْد تـََبنیَّ  (٣١َوَزيََّن ََلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماََلُْم َفَصدَّ
اعمالشان را براى آنان آراسته شيطان و آنان براى مشا آشکار است  [ويران شده] َثود و مساکن عاد و طايفه و

 (38که بينا بودند. )يدر حال ،بود، از اين رو آنان را از راه خدا بازداشت
 (38 هآي -عنکبوت)سوره 

 

هر قومي که زشتي عمل در پیش چشمانشان زینت داده شود، به سختي هدایت خواهد شد، زیرا تعصب عقل آنها 

منجمد کرده و فکر مي کنند که به یقین بهترین عمل را انجام مي دهند. هیچ فکر کرده ایم که پیامبر اسالم را 

که سرمشق و اسوه عمل صالح بوده، آیا در طول زندگي خود عزاداری کرده است؟ حمزه سید الشهداء که در 

امبر بعد از شهادت وی برایش عزاداری و جنگ بدر به شهادت رسید و جزو عزیزترین افراد نزد پیامبر بود، آیا پی

خودزني نمود؟ پیامبر، اهل بیت، صحابه و تابعین هیچکدام حتي در حال تشییع جنازه کسي نوحه خواني و سینه 

زني به راه نیانداخته اند، چه برسد به اینکه سالهای متمادی از وفات یا شهادت نزدیکان آنها گذشته باشد و پس 

)ص( طبق دستور خود اهلل تعالي به عنوان مرجع  محمد نبيی آنها عزاداری کرده باشند. از این همه سال برا

عمل صالح معرفي شده است، آیا اعمالي که امروزه در جامعه انجام مي دهیم، دقیقا کارهایي است که پیامبر 

تر شده و مداحان و  مراسم عزاداری پررونق در سالهای اخیرانجام داده یا به آن دستور داده است؟ متاسفانه 
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ای ": روضه خوانان از شرک و بدعت و خرافات فروگذار نکرده اند. حضرت حسین )ع( به خواهرش زینب فرموده

خواهر جان، من تو را سوگند دادم، تو به سوگند من وفادار باش. چون کشته شدم گریبان بر من چاک مکن و 

 به وضعیت افراد مصیبت دیده مي فرماید: . خداوند راجع"چهره مخراش و در مرگ من واویال مگو

 

ْم َوَرمْحٌَة َوأُولَِئَك ُهُم ٨٦٤الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَْتُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا لِلَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعوَن ) ( أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِِّ
 (٨٦٧اْلُمْهَتُدوَن )

( اينها، 516« )گردمی!و به سوى او بازمى خدائيمما از آِن »گويند رسد، مىآهنا که هرگاه مصيبىت به ايشان مى
 (517! )هستند يافتگانهدايت مهانو آهنا  شدهمهاهنا هستند که الطاف و رمحت خدا شامل حالشان 

 (517تا  516 اتآي -بقره)سوره 
 

رای پیامبران قبل از خودش عزاداری بر پا نکرده، چرا که عزاداری نه تنها به یقین هیچ پیامبری در طول تاریخ ب

جزو اعمال صالح نمي باشد، بلکه جزو اعمالي است که مشرکان انجام مي دادند و اسالم از آن نهي کرده است. 

که نه فقط خودشان به خاطر  افرادیرا پر پول تر مي کند.  گمراه رهبرانعزاداری امروزه فقط جیب پر پول 

اعمال شرک آمیزشان به جهنم مي روند، بلکه قومي نیز که کورکورانه از آنها تقلید کردند را نیز با خود وارد 

افرادی که به عزاداری پایبند هستند، در حقیقت نفس خود را فریب مي دهند، زیرا عذاب جاویدان مي کنند. 

ولي اینگونه افراد فکر مي ن دنیا زحمت عبادت اهلل تعالي را متحمل شد. برای سعادتمندی در آخرت باید در ای

با اشک ریختن و خود زني برای مخلوق دیگر کنند که به جای زحمت مادام العمر برای عبادت خالق خودشان، 

عیت از امید است که در اعمال صالح خود فقط پیامبر اسالم را مد نظر داشته باشیم و برای تبرستگار مي شوند. 

 سبیل مومنین دیگر، شرط عبور اعمال و عقاید از فیلتر قرآن را نیز مد نظر قرار دهیم.

خرافات دیگر که به شدت در جامعه رایج است، استخاره و فال مي باشد. استخاره یکي دیگر از اعمال رایج در 

صفویه این عمل جاهالنه نیز  زمان جاهلیت بوده و اسالم به شدت از آن نهي کرده است. متاسفانه پس از دوره

دوباره جای خود را در میان مردم باز کرده است. امروزه بسیاری از مردم در مسائل بسیار مهمي مثل ازدواج 

فرزندان، سفر، سرمایه گذاری و تصمیم گیری های مهم به جای مشورت و استفاده از عقل به استخاره و فال مي 

بیان کرده است. ازالم تیرهای چوبي بوده  زالماَک بوده که قرآن آن را با نام آورند. استخاره یکي از جنبه های شر

که مشرکین دوران جاهلیت از آنها برای تصمیم گیری استفاده مي کردند )وضعیتي که بیان مي شود را با جامعه 

مر نمود. روی بعضي دیگر یعني پروردگارم ا "اَمَرَ رَبي"کنوني مقایسه کنید(. روی بعضي از این تیرها نوشته بودند 

یعني پروردگارم نهي نمود، و بر بقیه تیرها چیزی نمي نوشتند. سپس تیرها را در  "نَهاني رَبي"بودند نوشته 

یکي از تیرها را بیرون مي آوردند و طبق نوشته روی  تصادفيظرفي ریخته و به هنگام تصمیم گیری، به صورت 

تیر عمل مي کردند. اگر تیر خارج شده نوشته ای نداشت، دوباره استخاره مي کردند. حال به وضعیت زیر توجه 

باز مي کنند،  تصادفيکنید. مردم متمدن امروزی به هنگام تصمیم گیری برای یک کار مهم، قرآن را به صورت 
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آن کار را انجام مي دهند، اگر بر روی صفحه باز شده نوشته بود  "خوب"فحه باز شده نوشته بود اگر بر روی ص

آن کار را انجام نمي دهند. غیر از قرآن با تسبیح، دیوان حافظ، ورق های بازی و ... نیز استخاره را انجام مي  "بد"

ود روی زمین قرار داده و به او دستور داده دهند. آیا این همان انسان است که خداوند وی را خلیفه و جانشین خ

که برای هر کاری تعقل و تفکر کند؟ آیا خداوند در قرآن تضمین کرده که در صورت انجام استخاره، تصمیمات 

شما بهتر از زماني خواهد بود که تفکر مي کنید؟ مسلما خداوند همیشه، در همه ادیان و به صورت مؤکد تنها 

 ن دنیا و هم در آخرت را تعقل قرار داده است:شرط رستگاری هم در ای

 

 (٠٠ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلوَن )
 (44کنند. )بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد کر و الىل هستند که انديشه منىمهانا 

 (44 هآي -انفال)سوره 
 

در قرآن کریم انسان را به تعقل و تفکر در همه امور زندگي دعوت کرده است و  آیه 511خداوند در بیش از 

همیشه افرادی به بیراهه و گمراهي مي روند که برای تقلید نسبت به تفکر ارزش بیشتری قائل هستند. خداوند 

 در قرآن استخاره )ازالم( را از اعمال شیطان بیان کرده است:

 

َا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألْنَصاُب َواألْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفلِ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنُ   (١٢ُحوَن )وا ِإمنَّ
[، پليد و از عمل شيطان است، از آهنا دورى  استخاره] ايد! شراب و قمار و بتها و ازالماى کساىن که امیان آورده

 (91شويد! ) کنيد تا رستگار
 (91 هآي -مائده)سوره 

 

در نهایت خداوند برای افرادی که به مسائل گنگ و پیچیده در زندگي خود بر مي خورند و بواسطه دانش کم یا 

 عدم تسلط بر اوضاع، توانایي اخذ تصمیمات درست را ندارند نیز راه چاره ای قرار داده و آن مشورت مي باشد:

 

ْم َوأَقَاُموا الصَّالَة   (٣١َوممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن ) َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَْيَنُهمْ َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرهبِِّ
کارهايشان به صورت مشورت در ميان دارند و  و کساىن که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و مناز را برپا مى

 (38کنند. )امی انفاق مىوزى دادهو از آنچه به آهنا ر  آهناست
 (38 هآي -شوری)سوره 
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در تصمیم گیریها همیشه ابتدا باید بر خداوند بزرگ توکل کنیم، سپس با استفاده از تعقل و تفکر و مشورت با 

 افراد ذی صالح تصمیم خود را گرفته و در نهایت باز هم بر اهلل تعالي توکل کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07فصل 
بخش قبل را با مباحثي پیرامون خرافات آغاز کردیم. در این بخش نیز این بحث را ادامه مي دهیم. در ادیان 

مختلف، از ادیان الهي مثل مسیحي گرفته تا ادیان غیر الهي مثل بودایي، نوعي از خرافات بوده که همیشه در 

س از آمدن دین اسالم، خداوند این تاریخ وجود داشته و به شدت باعث گمراهي عده بسیاری شده است. پ

خرافات را از بین مؤمنان پاک کرد، ولي امروزه شاهد آن هستیم که این خرافه جاهلیت که مخرب ترین تاثیر را 

 آيه منتخب
 (558 – مومنون) الرَّامِحِنیَ  َخيـْرُ  َوأَنتَ  َواْرَحمْ  اْغِفرْ  رَّبِّ  َوُقل

 !کنندگاىن رحم هبرتين تو و کن رمحت و ببخش مرا! پروردگارا» بگو و
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در ایمان و عقیده انسان مي گذارد دوباره در میان مردم در حال جای باز کردن است. این خرافات عبارت است از 

. این خرافات در کشورهای مختلف، به صورتهای مختلفي "غیر خدا در زندگي انساناعتقاد افراد به تاثیر "

مشاهده مي شود. با چند مثال توضیح مي دهیم. در بسیاری از کشور های جهان مردم اعتقاد دارند که ستارگان 

ند. کل کائنات و صور فلکي دارای این قدرت هستند که بر زندگي انسان تاثیر گذاشته و به وی خیر یا شر برسان

از قبیل ستارگان مخلوقات خداوند مي باشند و طبق قرآن فقط خداوند قادر است به بندگانش خیر یا شر برساند. 

اینکه انسان تصور داشته باشد بوسیله حرکت ستارگان و صور فلکي مي توان آینده را پیش بیني کرد، یک دید 

قد است که ستارگان قادر به تغییر و تحول اوضاع جهان بوده و کامال غلط مي باشد، زیرا بر این اساس انسان معت

از علم غیب برخوردارند. همه ما در مجالت امروزه، به صفحات خاصي که با عنوان بخت و اقبال، آینده شما و ... 

برخورد کرده ایم )صفحات زردی که آینده انسان را طبق صور فلکي بیان مي کنند( و مطمئنا هیچکدام از ما 

اکنون اعتقاد نداشته ایم که مطالب بیان شده در این صفحات درست است. با کمال تاسف باید گفت که امروزه ت

هنوز هم افرادی وجود دارند که به این مطالب کامالً اعتقاد دارند. این افراد اعتقاد دارند که ستارگان و صور فلکي، 

در  بوده و این مخلوقات قادرند به افراد خیر یا شر برسانند.وضعیت خورشید و ماه و ... در زندگي آنها تاثیر گذار 

اکثر ادیان و کشورها، خرافات بیان شده به صورت دیگری وجود دارد. در بعضي از مناطق دنیا این تصور وجود 

دارد که اجسام طبیعي مثل صلیب، نعل اسب، ستاره داوود و ... دارای قدرت جادویي بوده و برای فردی که آنها 

ا به همراه داشته باشد، خیر و برکت مي آورند. بنابر این مردم این مناطق، موارد یاد شده را به صورت گردنبند یا ر

 مي کنند. نظر قرآن در این رابطه عبارت است از: استعمالدستبند 

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َوِإْن مَیَْسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف لَُه ِإال ُهَو َوِإْن مَیَْسْسَك خِبَرْیٍ فـَُهَو َعَلى ُكلِّ ( ٨٤َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرمِحَُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبنُی )

 (٨١ِكيُم اْْلَِبرُی )َوُهَو اْلَقاِهُر فَـْوَق ِعَباِدِه َوُهَو احلَْ  (٨٧َشْيٍء َقِديٌر )

اگر خداوند زياىن به تو ( 56و اين مهان پریوزى آشکار است. ) ساختهجمازات اَلى به او نرسد، خداوند او را مشمول رمحت خويش  روزآن کس که در آن 
اناست؛ او بر مهه چيز تو پس ، ]نيز[ تواند آن را برطرف سازد و اگر خریى به تو رساندبرساند، هيچ کس جز او منى

 (58و اوست حکيم آگاه! ) استقاهر و مسّلط  خوداوست که بر بندگان  (57)

 (58تا  56 اتآي -انعام)سوره 
 

در کشور ما این خرافات، صورت دیگری به خود گرفته است. در کشور ما فال قهوه و فال نخود، احضار روح، رمل 

(، تبرک به پارچه و کاغذ، تبرک به قرآن و ادعیه های صالحیناوصیاء و و  انبیاءو جادو، تبرک به آرامگاه مردگان )

مذهبي، دخیل بستن بر روی درختان و قبور مردگان، توسل به گردنبند و دستبند و بسیاری از موارد دیگر به 

وفور رایج است. کل موارد گفته شده توسط قرآن باطل محسوب شده و از موارد شرک محسوب مي شود. 

است پیش بیني آینده افراد و خبر دادن از موارد پنهاني و غیب، و رمل و جادو عبارت است از  فالگیری که عبارت
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اینکه فردی اعتقاد داشته باشد دستهای پنهاني غیر از اراده خداوند، به مردم خیر و شر مي رسانند. طبق قرآن 

مل برخوردار است و در اسالم تنها اهلل تعالي است که هم نسبت به عالم غیب و هم عالم طبیعت از دانش کا

 فالگیری و رمل و جادو کامال باطل مي باشند:

 

 ظُُلَماتِ  ِف  َحبَّةٍ  َوالَ  يـَْعَلُمَها ِإالَّ  َوَرَقةٍ  ِمن َتْسُقطُ  َوَما َواْلَبْحرِ  اْلرَبِّ  ِف  َما َويـَْعَلمُ  ُهوَ  ِإالَّ  يـَْعَلُمَها الَ  اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعنَدهُ 
 إِلَْيهِ  ُثَّ  مَُّسمًّى َأَجلٌ  لِيُْقَضى فِيهِ  يـَْبَعثُُكمْ  ُثَّ  بِالنََّهارِ  َجَرْحتُم َما َويـَْعَلمُ  بِاللَّْيلِ  يـََتَوفَّاُكم الَِّذي َوُهوَ  (19) مُِّبنیٍ  ِكَتابٍ  ِف  ِإالَّ  يَاِبسٍ  َوالَ  َرْطبٍ  َوالَ  اأَلْرضِ 
َا يـَُنبُِّئُكم ُثَّ  َمْرِجُعُكمْ   (61تـَْعَمُلوَن ) ُكنُتمْ  ِِ

 هيچ داند؛مى درياست و خشکى در را آنچه او .داندمنى را آهنا کسى او جز و اوست نزد تنها غيب، کليدهاى
 و تر هيچ نه و زمنی تاريکيهاى در اىدانه هيچ نه و است آگاه آن از اينکه مگر افتد،منى [درخىت از] برگى

 و گریدمى [خواب هنگام به] شب در را مشا روح که است کسى او (19) .است ثبت آشکار کتاىب در اينکه جز دارد، وجود خشکى
 به مشا بازگشت سپس رسد؛ فرا معيَن سرآمد تا [يابدمى ادامه مهچنان وضع اين] و انگيزدبرمى [خواب از] را مشا روز در سپس است؛ خرب با ايد،کرده روز در آنچه از

 (61) .سازدمى خرب با کرديد،مى عمل آنچه از را مشا سراجنام و اوست سوى
 (61تا  19 هآي -انعام)سوره 

 

عالوه بر اینکه خداوند از کل وقایع و حوادث عالم ماده و غیب باخبر است، فقط خداوند است که مي تواند انسان 

است. طبق را نسبت به اعمالش در پنهان و آشکار باخبر سازد. احضار روح نیز در قرآن به طور کامل رد شده 

سوره مؤمنون( و به طور کامل رابطه روح  33قرآن روح افراد پس از مرگ نزد اهلل تعالي و در دارالسالم بوده )آیه 

با این دنیا قطع مي گردد )ورود جن به دنیای طبیعي امکان پذیر مي باشد و افرادی که ادعای ارتباط با ارواح مي 

ار کرده باشند و خود از این مساله بي خبر باشند(. همچنین تبرک و کنند، ممکن است که با جنیان ارتباط برقر

بیان شده که هر خیر و  ک مي باشند. مسلما در قرآن مکرراًدخیل بستن و توسل به غیر خدا نیز از مصادیق شر

در  شری که به انسان برسد، فقط از طرف اهلل بوده و نتیجه عمل خود انسانهاست. قرآن کالم خداوند مي باشد و

 تگاری مي گردد که به آن عمل شود.صورتي باعث رس

مساله مهم دیگر که در کشور ما رایج است، لعن و نفرین گذشتگان مي باشد. لعنت کردن به معنای آرزوی قطع 

رحمت و بخشایش خداوند مي باشد. لعنت کردن همانند یک شمشیر دو لبه مي باشد، اگر فردی که انسان وی را 

ین قرار مي دهد استحقاق لعنت را داشته باشد )مثل شیطان(، این لعنت مسلماً وی را در بر مورد لعن و نفر

خواهد گرفت، ولي اگر فرد مورد نظر، استحقاق لعنت را نداشته باشد )مثالً توبه کرده باشد(، لعنت گریبان خود 

و نفرین گذشتگان به شدت  که انسان از لعن مي شودفرد لعنت کننده را خواهد گرفت. به همین دلیل توصیه 

خودداری کند، زیرا اوالً برای کلیه انسانها، درِ توبه تا لحظه مرگ باز است و هیچ انساني از توبه انسانهای دیگر 

 خبر ندارد، ثانیاً در روز قیامت از انسان راجع به اعمال گذشتگان سوال پرسیده نخواهد شد.
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 (٨٣٦َسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن )تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت ََلَا َما كَ 
مشا از و  مشاستآهنا امىت بودند که درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال مشا نيز مربوط به خود 

 (532. )شدخنواهد سوال پرسيده اعمال آهنا  راجع بهگاه هيچ
 (525و  532 هآي -بقره)سوره 

 

بیان شد، انسان همیشه بنده اهلل بوده و بنده دونِ اهلل نمي باشد. در زمان جاهلیت که بندگي و  قبال همانگونه که

بردگي بتها رایج بود، افراد به واسطه افتخار به بتهای خود، اسامي فرزندان خود را عبد الهبل، عبد المنات و ... نام 

ي به جای اظهار بندگي برای بتها، برای افراد اظهار گذاری مي کردند. امروزه متاسفانه این نامگذاری رایج شده ول

بندگي صورت مي گیرد )مثل عبدالحسین، غالمرضا، غالمحسین و ...(. هیچکدام از پیامبران و امامان این اسامي 

ي عبداهلل و عبد الرحمن مي باشند، را برای فرزندان خود انتخاب نکرده اند. زیباترین نامها در نزد خداوند اسام

 ا همه ما بندگان اهلل تعالي بوده و بنده هیچ مخلوقي نیستیم.زیر

 

 (٦٢َوَأنَّ َعَذاِّب ُهَو اْلَعَذاُب األلِيُم ) (٦١َأينِّ أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم ) ِعَباِدينـَبِّْئ 

 (11و عذاب و کيفر من، مهان عذاب دردناک است! ) (29را آگاه کن که من خبشنده مهربامن! ) بندگامن

 (11تا  29 اتآي -حجروره )س
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08فصل 
اصطالحات اربعه "از کتاب را ( اله، رب، عبادت، دیندر این بخش مباحثي پیرامون چهار کلمه کلیدی در قرآن )

این "اثر امام ابواالعلي مودودی انتخاب کرده ایم. مولف این کتاب در اولین سطر کتاب بیان کرده  "در قرآن

 آيه منتخب
  بـَنْیِ  ِمن َيْسُلكُ  فَِإنَّهُ  رَُّسولٍ  ِمن اْرَتَضى َمنِ  ِإالَّ  -َأَحًدا  َغْيِبهِ  َعَلى يُْظِهرُ  َفاَل  اْلَغْيبِ  َعالُِ 
مْ  رَِسااَلتِ  أَبـَْلُغوا َقدْ  َأن لِيَـْعَلمَ  -َرَصًدا  َخْلِفهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َا َوَأَحاطَ  َرهبِِّ  ُكلَّ  َوَأْحَصى َلَدْيِهمْ  ِِ
 (48تا  46 –جن )َعَدًدا  َشْيءٍ 
  آهنا که رسوالىن سازد، مگرمنى آگاه غيبش اسرار بر را هيچکس و اوست غيب داناى

  پيامربانش بداند دهد، تامى قرار برايشان سر پشت و رو پيش از مراقبيَن و برگزيده را
  مهه و دارد احاطه آهناست نزد آنچه به او و اندکرده ابالغ را پروردگارشان رسالتهاى

 !است کرده ثبت و مشارش را چيز
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فهم  ."چرخددعوت قرآن حول محور این چهار کلمه ميقرآن کریم است و فهم کلمات چهارگانه اساس و پایه 

یک غیر مسلمان از شما دقیق این چهار کلمه زندگي انسانهای زیادی را جهت بخشیده است. فرض کنید که 

مفهوم چهار کلمه باال را بپرسد، شما چه جوابي خواهید داد؟ هنگامي که قرآن بر اعراب جاهلیت نازل شد، آنها 

معاني این کلمات، در ذهن  زدقیقاً منظور قرآن از این چهار کلمه را مي فهمیدند، ولي امروزه جز تصویری گنگ ا

 ما وجود ندارد. در ادامه هر چهار کلمه توضیح داده شده است. به معاني قرآني این چهار کلمه بسیار دقت کنید:

 « اله» 

 در قرآن مجید، کلمه اله معاني زیر را دارد:

انسان کسي را برای حل تا زمانیکه  در رابطه با عبادت و آلهیت مهم است، نیاز و احتیاج است.چیزی که  یناول

وی را  وی را حفظ کند،که  باشدکسي یعني باید  افتاد،، به اندیشه عبادت نخواهد نداند درامشکالت خود توانا و ق

و اجابت کننده  قاضي حاجات ،معبود. یگانه کند رهایشو از هر گونه پریشاني، درماندگي، و اضطراب  داده نجات

و  و بنده به علو مقام و غلبهتر باشد تر و عالي مقاماز همه با منزلت ر نقطه نظرو الزم است که او از ه خداستدعا 

از پناه دادن،  شود، عبارت اندود اعطا ميبه معب« اله»نها کلمه آتصوراتي که به خاطر  .باشدقدرت او باید معترف 

اعراب  بودن و معبود گره گشا. ، مالکبرای عابد صاحب نیرو، مصلحدادن، بال گستردن، تسکین نمودن، مقام بلند 

در کنار خدا، به  مي شناختند ولي« اهلل»نام ه ب او راوجود دارد و  جاهلیت معتقد بودند پروردگار خالق و قهاری

پروردگار شان در شأن سایر الهه چنین بود که آنها در های دیگری نیز معتقد بودند. در حقیقت عقیده اله

ها بخاطر شفاعتشان دور و از مصیبت گردد)ج( قبول مي اله ها در پیشگاه اهللاند و گفتار و کردار این دخیل

 آنهاراهي که هر  به به مقام اله منسوب ساختند ورا  های بزرگ قوم خودانسانآنها عالوه بر این،  خواهیم ماند.

حالل قرار داده بودند، پیروی حرام و  را که آنهاو آنچه  سرسپرده بودندند، ردکمي ان شرع برای آنها تلقي وبعن

ی که ااین سلطه و سیطره طبق قرآن، .امر و نهي نمایدد که نحق دارانسانها ند که این پنداشتمي کردند و مي

ر و رزق بدست اوامو هرگز ممکن نیست که سلطه و آفرینش بدست کسي،  بیان گردید قابل تجزیه نیست

، مرض و آن کسياز امکان ندارد که خلقت سي و گردش زمین بفرمان دیگری باشد. دیگری، و تسخیر نظام شم

 به آیه زیر دقت کنید: شفاء در دست کسي، زندگي و مرگ بدست دیگری باشد.
 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
 (١١ال إَِلَه ِإال ُهَو ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَهُه َلُه احلُْْكُم َوإِلَْيِه تـُْرَجُعوَن ) َوال َتدُْع َمَع اللَِّه ِإََلًا آَخرَ 

 از تنها حاکميت شود؛مى فاىن او ]پاک[ ذات جز چيز مهه نيست؛ او جز معبودى هيچ که خموان خدا مهراه با را ديگرى و معبود
 (88) !شويد مى بازگردانده او بسوى مهه و اوست آن

 (88 هآي -قصص)سوره 
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شدند و آنها را به سختیها، معبودهای خود را طلب مي کردند و خواستار فریاد رسي آنها ميدر مردم جاهلیت 

بلکه از میان افراد  ،ها نبودندهایي که مي خواندند، تنها از جن و مالئکه و بتهمچنین، اله طلبیدند.کمک مي

که معبودانشان ند ردکآنها فکر مي نیز الهه انتخاب کرده و به آنها معتقد بودند! ،که قبالً وفات کرده بودند صالح

 کهکسي  .، دخل و تصرف داشته باشندهادنیا جهت بر طرف ساختن حاجتقادرند که در  )بتها و انسانهای صالح(

سر و به دربارش  ویدجمي خواهد و از وی استعانتتخاب مي کند، او را بدعا و نیاز ميان اله خود را از دونِ اهلل

کند. قرآن راجع به معبودان آنها که طلبد و نذر و نیاز تقدیمش ميایستد و تقرب ميه حضور ميب ند،کتعظیم مي

 پس از مرگ، از آنها حاجت خواسته مي شد گفته:

 

 (٠٨أَْمَواٌت َغرْیُ َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يـُْبَعثُوَن )
 (45) !شوندمى حمشور زماىن چه در دانندحتی منى و ندارند حيات که هستند مردگاىن آهنا

 (45 هآي -حنل)سوره 
 

دهد و فقط ست که مردم را روزی ميآفرینش نیست و تنها اودر  يست و برایش شریکخدان آهمه مخلوقات از 

 ي استخطای فاحش اینو را بچرخاند نها آکسي نیست که  یر این جهان و در شئون و اموراتشاوست قائم به تدب

بتگر دعا بدانیم. به طور کلي کلمه اله در قرآن در مورد خداوندی بیان شده که وی تنها اجارا که احدی بجز او 

آفریننده، تنها رزاق کل مخلوقات، تنها مالک همه کائنات، تنها مالک روز جزا، تنها پناه دهنده و تنها اجابت 

نها فرمانروا، تنها یاری دهنده، تنها مالک زندگي و مرگ مي باشد. تنها اله همه مخلوقات کننده دعای بندگان، ت

 اهلل است.

 « رب» 

 در قرآن کریم کلمه رب به معاني زیر بکار رفته است:

باشد و کار پرورش را بعهده دارد. رب، مخلوق ها ميدار جواب درخواست مربي )هم ریشه کلمه رب( و عهده -0

)مانند مربي که شاگردش را به کمال مهارت مي  ریده و آن را تا سر حد کمالش پرورش مي دهدخود را آف

 .رساند(

رب، همیشه خیرخواه مخلوقات خویش مي باشد و وی را در  و متکفل جهت اصالح است. دار، حافظعهده -3

 بالیا حفظ مي کند.

 رب، محشور کننده مردم در روز قیامت است. آیند.سرپرستي که مردم به اطراف او گرد مي -3

گردد، سرپرست و ذی قدرتي که فرمانش بس نافذ سروری که از او اطاعت ميارباب )هم ریشه کلمه رب( و  -4

 باشد.نمایند و مالک مصالح مخلوقات مياست و تماماً به بزرگي و سروری او اعتراف مي

 ، صاحب اختیار و سردارفرمانروا -5

 ب در قرآن به معنای پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار و اصالح کننده )معاني اول و دوم(:کاربرد ر
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 (٠) اْلَعاَلِمنیَ  َربِّ  لِلَّهِ  احلَْْمدُ 
 (4) .است جهانيان پروردگار که است خداوندى خمصوص ستايش

 (4 هآي -فاحته)سوره 
 همچنین:

 

 َربُِّكمْ  ِإىَل  ُُثَّ  أُْخَرى ِوْزرَ  َوازِرَةٌ  َتزِرُ  َوال َعَلْيَها ِإال نـَْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ  َوال َشْيءٍ  ُكلِّ  َربُّ  َوُهوَ  َربًّا أَْبِغي اللَّهِ  أََغرْیَ  ُقلْ 
َا فـَُيَنبُِّئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ   (٨٤٦) خَتَْتِلُفونَ  ِفيهِ  ُكْنُتمْ  ِِ

 زيان به جز عملی کس هيچ است؟ چيز مهه پروردگار او که حاىل در بطلبم، را پروردگارى خدا غری آيا» بگو
 سوى به مشا مهه بازگشت سپس شود؛منى متحّمل را ديگرى گناه گنهکارى هيچ و دهدمنى اجنام خودش،

 (562) .داد خواهد خرب داشتيد، اختالف آن در آنچه از را مشا و است پروردگارتان
 (562 هآي -انعام)سوره 

 

 آورنده و محشور کننده )معنای سوم(:کاربرد رب در قرآن به معنای گرد هم 

 

 (٠٤) اْلَعِليمُ  اْلَفتَّاحُ  َوُهوَ  بِاحلَْقِّ  بـَْيَنَنا يـَْفَتحُ  ُُثَّ  َربُـَّنا بـَْيَنَنا جَیَْمعُ  ُقلْ 
 (46) !«آگاه داور اوست و منايدمى داورى ِبق ما ميان در سپس کند،مى عمع را ما مهه ما پروردگار» بگو

 (46 هآي -سباء)سوره 
 

 کاربرد رب در قرآن به معنای ارباب، قانون گذار، شارع و سرپرست )معنای چهارم(:

 

 ُسْبَحانَهُ  ُهوَ  ِإال إَِلهَ  ال َواِحًدا ِإََلًا لَِيْعُبُدوا ِإال أُِمُروا َوَما َمْرمیََ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا َورُْهَبانـَُهمْ  َأْحَباَرُهمْ  اختََُّذوا
 (٣٨) ُيْشرُِكونَ  َعمَّا

 نداشتند دستور حاليکه در را نيز؛ مرمی فرزند مسيح و دادند قرار خدا غری از ارباىب را خويش راهبان و دانشمندان
 قرار شرکايی که برايش از است منزه و پاک او بپرستند، نيست، او جز معبودى که را يکتائى خداوند جز
 (35) !دهندمى

 (35 هآي -توبه)سوره 
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و به امر و نهي  دادها برای خود راهنمای مطلق قرار رآنها  آیه کساني است که مردمدر این « رب»هدف از کلمه 

کنند، تبعیت کرده و از حالل و حرامي که ایشان وضع ميو  سر سپرده اند و قانون و روششان را تبعیت کردهآنها 

 .جانب خود و به جای اهلل تعالي مي توانند امر و نهي کنندنتخابي از خدایان ا رند که اینپندامي

 کاربرد رب در قرآن به معنای فرمانروا، صاحب اختیار )معنای پنجم(:

 

 (٦) اْلَمَشارِقِ  َربُّ  وَ  بـَْيَنُهَما َوَما َواألْرضِ  السََّماَواتِ  َربُّ  (٦) َلَواِحدٌ  ِإََلَُكمْ  ِإنَّ 
 (1) !مشرقها پروردگار و آهناست ميان آنچه و زمنی و آْساهنا وردگار( پر 2است ) يگانه مشا معبود که

 (1تا  2 اتآي -صافات)سوره 
 همچنین:

 

 (٨١٢) َيِصُفونَ  َعمَّا اْلِعزَّةِ  َربِّ  َربِّكَ  ُسْبَحانَ 
 (581) .کنند منزه استرب تو پروردگار عزت است، از آنچه وصف می

 (581 هآي -صافات)سوره 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 آيه منتخب
  َضرًّا َوالَ  نـَْفًعا أِلَنُفِسِهمْ  مَیِْلُكونَ  الَ  َأْولَِياءَ  ُدونِهِ  مِّن أَفَاختََّْذُتُ  ُقلْ  الّلهُ  ُقلِ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  رَّبُّ  َمن ُقلْ 
 َكَخْلِقهِ  َخَلُقواْ  ُشرََكاءَ  هِ لِلّ  َجَعُلواْ  أَمْ  َوالنُّورُ  الظُُّلَماتُ  َتْسَتِوي َهلْ  أَمْ  َواْلَبِصریُ  اأَلْعَمى َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ 

 (56 –رعد )اْلَقهَّاُر  اْلَواِحدُ  َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخاِلقُ  الّلهُ  ُقلِ  َعَلْيِهمْ  اْْلَْلقُ  فـََتَشابَهَ 
  از غری سرپرست و دوستی آيا» بگو!« الّله» بگو «است؟ زمنی و آْساهنا پروردگار کسى چه» بگو
  يا يکسانند؟ بينا و نابينا آيا» بگو« نيستند خود زيان و سود مالک که ايدبرگزيده خود براى خدا

 آفرينشى خدا مهانند آنان اينکه خباطر دادند قرار خدا براى مهتاياىن آهنا آيا برابرند؟ نور و ظلمتها
  يکتا اوست و است چيز مهه خالق خدا» بگو« است؟ شده مشتبه آهنا بر آفرينشها اين و داشتند

 !«پریوز و
 



 

78 

 

 09فصل 
 بررسي امت های گمراه گذشته در رابطه با ربوبیت:

 « قوم نوح )ع(» 

اره این قوم گفته مشخص است و چیزیکه قرآن درب )ع(کند، امت نوحقرآن کریم بیان مي ترین امتي کهقدیمي

را فقط به « رب»و خالق جهان را به عنوان خداوند متعال  )ع(قوم نوح منکر پروردگار نبودند. آنهاد که کنمي

 معنای اول و دوم )پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار و اصالح کننده( قبول داشتند.

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
اَل اْلَمأل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن فـَقَ ( ٠٣أََفال تـَتَُّقوَن ) يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْیُهُ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل قـَْوِمِه فـََقاَل 

 (٠٦ْعَنا هِبََذا ِف آبَائَِنا األوَِّلنَی )قـَْوِمِه َما َهَذا ِإال َبَشٌر ِمْثُلُكْم يُرِيُد أَْن يـََتَفضََّل َعَلْيُكْم َوَلْو َشاَء اللَُّه ألنـَْزَل َمالِئَكًة َما ْسَِ 
 (٠٦ِبِه ِجنٌَّة فـَرَتَبَُّصوا ِبِه َحىتَّ ِحنٍی ) ِإْن ُهَو ِإال َرُجلٌ 

 براى معبودى او جز که بپرستيد را يکتا خداوند! من قوم اى» گفت آهنا به او فرستادمی؛ قومش بسوى را نوح و
 مشا مهچون بشرى جز مرد اين» گفتند ،بودند کافر که نوح قوم اشراف (43کنيد؟ )منى پرهيز آيا !نيست مشا

 در هرگز را چيزى چننی ما کرد؛مى نازل فرشتگاىن خواستمى خدا اگر! جويد برترى مشا بر خواهدمى که نيست
 (41) «کنيد صرب او درباره مّدتى پس! مبتالست جنون نوعى به که است مردى فقط او (42) !امینشنيده خود نياکان

 (41تا  43 اتآي -مومنون)سوره 
 

پس موضوع اختالف و نزاع في ما بین نوح و قومش چه ، است اهللآنان  الهمنکر این نبودند که  )ع( چون قوم نوح

و او است که تمام شما و سراسر جهان  )ج( پروردگار جهانیان است گفت: خداوند)ع( به آنان مي نوح بوده است؟

ي شما است. خدای یگانه و حقیق کند و او خدایميهای شما را اجابت وجود آورده، او است که خواسترا ب

یا دعای شما را  و ،و ضرر را بر طرف کندکرده تواند مشکالت را آسان الشریک است و جز او هیچ کس نمي

 لذا باید او را بپرستید و تنها در برابر او کرنش کرده و سر خم نمائید. بشنود و به دادتان برسد.

 

 نوح (٦١) َعِظيمٍ  يـَْومٍ  َعَذابَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  ِإينِّ  َغرْیُهُ  ِإَلهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اللَّهَ  اْعُبُدوا قـَْومِ  يَا الَ فـَقَ  قـَْوِمهِ  ِإىَل  نُوًحا أَْرَسْلَنا َلَقدْ 
 او جز معبودى که کنيد پرستش را يگانه خداوند تنها! من قوم اى» گفت آنان به او فرستادمی؛ قومش سوى به را

 (19) !«ترسممى بزرگى روز عذاب از مشا بر من [کنيد عبادت را او غری اگر و] نيست مشا براى
 (19 هآي -اعراف)سوره 
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دیگر خدایاني ست، اما اجهانیان خداوند  ،اهلل کهما شکي نداریم ورزیدند در برابر این امر اصرار مي )ع( قوم نوح

های ما به واسطه آنها خواستهها و دخالت دارند و برخي از گرفتارینیز هستند که در نظم و تدبیر این جهان 

ها است، مین و آسمانفریده و او مالک زآ را جهاناین بود که پروردگار تمام  )ع( عقیده قوم نوح .برآورده مي شود

اعتقاد نداشتند که قدرت و فرمانروایي تنها منحصر به او بوده و فقط  ولين او است، آو تدبیر و آفرینش جهان از 

و فقط فرامین اوست که باید در تمام شئون اخالقي، اجتماعي، مدني، سیاسي و سایر شئون حیاتي بشر عملي 

ر داده و از گار در پیش روی او قرااهي را باید انتخاب کند که پروردخواستند بپذیرند که بشر تنها رآنها نمي گردد.

 دیني عالمان، رهبران علمي و )ع( بجای این قوم نوح فرستاده است! اهللقانون و روشي تبعیت نماید که ذات پاک 

خداوند یکتا را به جای خدایان موهومي  گفت:پیوسته به آنها مي )ع( وان معبود پذیرفته بودند. نوحخویش را بعن

 .باشد« رب»مل تمام معاني کلمه خداوندی را انتخاب کنید که شاقبول کنید. 

 

 ُسَواًعا َوال َودًّا َتَذُرنَّ  َوال آَِلََتُكمْ  َتَذُرنَّ  ال َوقَاُلوا (٠٠) ُكبَّارًا َمْكًرا َوَمَكُروا (٠٨) َخَسارًا ِإال َوَوَلُدهُ  َماُلهُ  يَزِْدهُ  لَْ  َمنْ  َواتَـَّبُعوا َعَصْوين  ِإنَـُّهمْ  َربِّ  نُوحٌ  قَالَ 
  (٠٦) َضالال ِإال الظَّاِلِمنیَ  َتزِدِ  َوال َكِثریًا َأَضلُّوا َوَقدْ  (٠٣) َوَنْسرًا َويـَُعوقَ  يـَُغوثَ  َوال
 ]اين رهربان گمراه[ مکر ( و45) !است نيفزوده آهنا بر زيانکارى جز فرزندانشان و اموال که منودند پریوى کساىن از و کردند من نافرماىن آهنا! پروردگارا» گفت نوح

 ،«يغوث» ،«سواع» ،«َود» بتهاى و برنداريد خود بتهاى و خدايان از دست: گفتند و( 44) .بردند کار به عظيمى
 (42) !«ميفزا ضاللت جز را ظاملان خداوندا،! کردند گمراه را بسيارى گروه آهنا و (43) !نکنيد رها را «نسر» و «يعوق»

 (42تا  45 اتآي -نوح)سوره 
 

 «)ع(  قوم هود» 

و الوهیت معتقد  به پروردگاربلکه  ،نبودند اهللنیز منکر وجود خداوند و الوهیت  )ع( قرآن، امت هوداز دیدگاه 

را فقط به معنای اول و دوم )پرورش دهنده، کمال « رب»)ع(،  برنامه و جریان قوم نوح دقیقا همانند ولي ،بودند

موضوع نزاع و اختالف بین هود و قوم او همان است که درباره  دهنده، عهده دار و اصالح کننده( قبول داشتند.

 نمائیم:ي را به نصوص قرآني ذیالً نقل ميو قومش بیان گردید و دلیل این معن )ع( نوح

 

 (٦٤أََفال تـَتَُّقوَن ) يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغرْیُهُ َوِإىَل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل 
 براى معبودى او جز که کنيد پرستش را خدا تنها! من قوم اى» گفت فرستادمی؛ را هود برادرشان عاد، سوى به و

 (61) «کنيد؟منى پيشه پرهيزگارى آيا !نيست مشا
 (61 هآي -اعراف)سوره 

 
 همچنین از آیه زیر مشخص است که آنها به وجود خداوند معتقد بوده اند:
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َا فَْأتَِنا آبَاُؤنَا يـَْعُبدُ  َكانَ  َما َونََذرَ  َوْحَدهُ  اللَّهَ  لَِنْعُبدَ  َأِجْئَتَنا قَاُلوا   (٧٢) الصَّاِدِقنیَ  ِمنَ  ُكْنتَ  ِإنْ  َتِعُدنَا ِِ
 اگر پس کنيم؟ رها پرستند،مى ما پدران را آنچه و بپرستيم را يگانه خداى تنها که اىآمده ما سراغ به آيا» گفتند
 (71) !«بياور دهى،مى وعده ما به را آنچه گوئىمى راست

 (71 هآي -اعراف)سوره 
 

 همچنین در آیه زیر بیان شده که رب قوم عاد، افراد ضد حقیقت و زورگو بوده است:

 

مْ  بِآيَاتِ  َجَحُدوا َعادٌ  َوتِْلكَ   (٦١) َعِنيدٍ  َجبَّارٍ  ُكلِّ  أَْمرَ  َواتَـَّبُعوا ُرُسَلهُ  َوَعَصْوا َرهبِِّ
 تمگرس هر فرمان از و منودند معصيت را او پيامربان و کردند انکار را پروردگارشان آيات که بود عاد قوم اين و

 (19) !کردند پریوى حق، دمشن
 (19 هآي -هود)سوره 

 
 «قوم صالح )ع( » 

شان اره شده است. این امت نیز گمراهين قرآن کریم به آن اشآاست که در )ع( گمراهترین امتي  قوم صالح

را فقط به معنای اول و دوم )پرورش « رب»هود است که بیان آنها گذشت. آنها مانند داستان گمراهي قوم نوح و 

آفریننده تمام اً منکر اهلل تعالي به عنوان آنان ابددهنده، کمال دهنده، عهده دار و اصالح کننده( قبول داشتند. 

نمودند، فقط چیزیکه دند و در برابر پروردگار کرنش ميرکبه همین جهت خداوند را پرستش مي و نبودندجهان 

و ربوبیت به معنای کامل و  توحید بود و آن اینکه تنها باید خدا را پرستید و بس، منکرش بودند همان مسأله

گری نیز ایمان و دی به معبوداناید بکوشیدند که حتماً آنها مصرانه مي .و اشتراکي نیست است اهللجامع آن خاص 

های بشر را ند و خواستهشوه معبودان انتخابي دعا را مي. آنان معتقد بودند کور داشت تا خدا از ما راضي شودبا

متابعت کرد. باید قانون  امور دیندر  قومو سرپرستان  باید از ارشادات رهبرانسازند. روی این منظور فراهم مي

در انتها ایشان را به جانب فساد و تباهي سوق داد و  و این معنا و طرز زندگي را از آنان آموختزندگي و روش 

 ند به سراغشان آمد. به آیات زیر دقت کنید:عذاب دردناکي از سوی خداو

 

 فَاْسَتْغِفُروهُ  ِفيَها َواْسَتْعَمرَُكمْ  األْرضِ  ِمنَ  أَْنَشَأُكمْ  ُهوَ  َغرْیُهُ  ِإَلهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اللَّهَ  اْعُبُدوا قـَْومِ  يَا قَالَ  َصاحِلًا َأَخاُهمْ  ََثُودَ  َوِإىَل 
 آبَاُؤنَا يـَْعُبدُ  َما نـَْعُبدَ  َأنْ  أَتـَْنَهانَا َهَذا قـَْبلَ  َمْرُجوًّا ِفيَنا ُكْنتَ  َقدْ  َصاِلحُ  يَا قَاُلوا (٤٨) جمُِيبٌ  َقرِيبٌ  َرِّبِّ  ِإنَّ  إِلَْيهِ  تُوبُوا ُُثَّ 

 (٤٠) ُمرِيبٍ  إِلَْيهِ  َتْدُعونَا ممَّا َشكٍّ  َلِفي َوِإنَـَّنا
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 او جز معبودى که کنيد پرستش را تنها خدا! من قوم اى» گفت فرستادمی؛ را صاحل برادرشان َثود، قوم بسوى و
 به سپس بطلبيد، آمرزش او از! واگذاشت مشا به را آن آبادى و آفريد زمنی از را مشا که اوست! نيست مشا براى
 اميد مايه اين از پيش تو! صاحل اى» گفتند( 65) !«است کنندهاجابت و نزديک پروردگارم که بازگرديد او سوى

 آن سوى به آنچه مورد در ما کهحالي در کَن؟مى هنى پرستيدند،مى پدرامنان آنچه پرستش از را ما آيا! بودى ما
 (64) !«هستيم ترديد و شک در کَن،مى دعومتان

 (64تا  65 هآي -هود)سوره 
 

 «قوم ابراهیم )ع( » 

نماید. آنچه در این گفتگو قابل اهمیت فراوان است، شایعه )ع( بحث مي درباره ابراهیمقرآن  )ع( پس از صالح

 کردهالهیت  ادعای اهلل بوده و خودوی منکر  گویندقوم، ميکه در رابطه به نمرود فرمانروای این است اشتباهي 

خدای بزرگ آن معتقد بود که آفریننده عالم و مدبر است. باید دانست که نمرود بوجود پروردگار باور داشت و 

بمعنای ادعای ربوبیت  قبول نداشته و خود لي رب را به معنای سوم )گرد هم آورنده و محشور کننده(و .است

وی معتقد بود که مردم  چهارم، و پنجم )ارباب، قانون گذار، شارع، سرپرست، فرمانروا و صاحب اختیار( داشت.

همانند گوسفند مي باشند که خیر و صالح خود را نمي توانند تشخیص دهند، بنابر این به جای اهلل برای قومش 

و اعتقاد به  شناختند)ع( خدا را نمي ه که قوم ابراهیمغلط مشهور و معروف شده لذا بقانونگذاری مي کرد. 

در این مسأله مهم کوچکترین فرقي با قوم  )ع( اید فهمید که قوم ابراهیمهم ب زبا را نداشتند! ربوبیت و پروردگار

ند که بوجود آورنده نمودشناختند و اساساً درک مي)ع( نداشتند، چون خداوند را مي لحو صا )ع( هود )ع( نوح

لت گمراهي و پرستیدند. ع، خدای تعالي است و لذا وی را ميها و تدبیر کننده جهان پهناور هستيزمین و آسمان

نای به مع« ربوبیت»در  طبیعي )ستاره ها، خورشید و ماه(اعتقاد داشتند اجرام آسماني و  شان این بود کهعصیان

آنان نیز در پیدایش و تربیت و اصالح موجودات سهمي را عهده  اول و دوم با پروردگار حقیقي مشترکند، یعني

را در الوهیت با خدای یگانه شریک و همچنین بتها جرام فلکي کردند که باید ااین اصل ابراز مي دارند و روی

 دانست.

 

ُه قـَْوُمُه قَاَل َأحُتَاجُّوينِّ ِف اللَِّه َوَقْد َهَداين َوال َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإال َأْن َيَشاَء َرِّبِّ  وََكْيَف َأَخاُف َما ( ١٢)  َشْيًئا َوِسَع َرِّبِّ ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما أََفال تـََتذَكَُّرونَ َوَحاجَّ
 (١٨نْیِ َأَحقُّ بِاألْمِن ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن )َأْشرَْكُتْم َوال خَتَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاللَِّه َما َلْ يـَُنزِّْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلطَانًا فََأيُّ اْلَفرِيقَ 

 از من و کرده هدايت روشن داليل با مرا خداوند، که حاىل در کنيد؟مى ستيز و گفتگو من با خدا درباره آيا» گفت پرداختند؛ ستيز و گفتگو به وى با او قوم و

 چگونه( 81) شويد؟منى متذّکر آيا گرید؛برمى در را چيز مهه پروردگارم آگاهى وسعت! خبواهد را چيزى پروردگارم مگر ،ترسممنى دهيد،مى قرار خدا مهتاى مشا آنچه
 دليلى گونه هيچ که ايدداده قرار مهتاىي خدا، براى که ترسيدمنى اين از مشا که حاىل در برتسم؟ مشا معبودان از من
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 از] امیَن به ترشايسته ،[خداپرستان و پرستانبت] دسته دو اين از يک کدام! است نکرده نازل مشا بر آن، درباره
 (85دانيد؟ )مى اگر ،هستند [جمازات

 (85تا  81 ياتآ -انعام)سوره 
 

بلکه آنان را منکر خدا بداند، کرد که طور خطاب نمي است که او قومش را آن پیدا )ع( از سراسر گفتار ابراهیم

دانستند و معتقد بودند که اهلل شریک ميرا با  معبوداني از دونِ اهللدر برابر قومي قرار گرفته بود که  )ع( ابراهیم

معنای اول و دوم )پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار و اصالح کننده( شریک به « ربوبیت»معبودانشان در 

در جهت دعوت مبتني بر این معنا بود  ویتمام منطق مه سخنان ابراهیم، قرآن و در ه کلند و لذا در خدا هست

 :نمرود در قرآن  و )ع( ابراهیم مجادلهکه مفهوم الوهیت و خدایي منحصر به خداوند سبحان است. 

 

 قَاَل أَنَا أُْحِيي َوأُِميتُ ي َُيِْيي َومُیِيُت َألَْ تـََر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ ِإبـْرَاِهيَم ِف َربِِّه َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َرِّبَِّ الَّذِ 
هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَی  قَاَل ِإبـْرَاِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأِت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأتِ 

(٠٦١) 
 بود؛ داده حکومت او به خداوند زيرا کرد؟ گفتگو و جمادله پروردگارش درباره ابراهيم با که کسى نديدى آيا

 زنده نيز من» گفت او.« مریاندمى و کندمى زنده که است کسى آن من خداى» گفت ابراهيم که هنگامى
 آن!« بياور مغرب از را خورشيدتو  آورد؛مى مشرق از را خورشيد خداوند،» گفت ابراهيم« !مریامنمى و کنممى
 (418) .کندمنى هدايت را ستمگر قوم خداوند، و شد وامانده و مبهوت کافر، مرد

 (418 هآي -بقره)سوره 
 

نمرود از امتي بود که بود. ن مساله، وجود یا عدم وجود اهللکه  شودنمرود مشخص مي )ع( و هیماز مباحثه بین ابرا

شود با نیز یک فرد از افراد آن محسوب ميمملکتي که ابراهیم  گفت:د اهلل اعتقاد داشتند. نمرود مينها بوجوآ

نده، کمال دهنده، عهده دار )پرورش دهو دوم به معنای اول « ربوبیت»ادعای وی البته  شود.ربوبیت من اداره مي

د او اعتقاد داشت که ربوبیت به این دو معني مرتبط با خلق زمین و اجرام که خو نبود چونو اصالح کننده( 

)ارباب، قانون  هم به معنای چهارم و پنجم نآاو تنها در مورد مملکت خود ادعای پروردگاری نمود  فلکي است.

یت مملکت خویش را داشت و ادعا خر او مدعي مالکآ. و به تعبیر ب اختیار(گذار، شارع، سرپرست، فرمانروا و صاح

جامعه بوده و زیربنای  و باشند و قدرت وی پایهمین بردگان و فرمانبرداران او ميکرد که سراسر مردم این سرزمي

 .قانون حیاتي بشر استدستورات و فرامینش 
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 31فصل 

 «قوم لوط )ع( » 

کنیم که خداوند جهت هدایت و اصالح ه داستان قومي برخورد ميدر قرآن کریم ب )ع( بعد از سرگذشت ابراهیم

گوید: که این قوم منکر وجود کریم ميشان مبعوث کرد. قرآن در بین برادرزاده ابراهیم را )ع( فساد آنها، لوط

عهده دار و اصالح کننده(  )پرورش دهنده، کمال دهنده،خداوند نبودند و ربوبیت پروردگار را به معنای اول و دوم 

به معنای سوم، چهارم و پنجم  )ج( آنچه مورد اعتقاد و پذیرش ایشان نبود، همانا ربوبیت خداوند ،قبول داشتند

ایشان تمنا  !ارباب، قانون گذار، شارع، سرپرست، فرمانروا و صاحب اختیار( )گرد هم آورنده و محشور کننده، بود

ساني خویش پیروی کنند و این خود بزرگترین های نفداشته و همواره از خواهش و شرطکردند آزادی بالقید مي

 فرماید:کشاند. قرآن کریم مي)ع( را به تباهي مي لوطانحرافي است که قوم 

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
أَئِنَُّكْم لََتْأتُوَن الرَِّجاَل َوتـَْقطَُعوَن السَِّبيَل َوتَْأتُوَن ِف نَاِديُكُم ( ٠١َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم هِبَا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمنَی )

 (٠١ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَی ) اْئِتَنا بَِعَذاِب اللَّهِ اْلُمْنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإال َأْن قَاُلوا 
 آيا( 48) !است نداده اجنام را آن مشا از پيش جهان مردم از يک هيچ که دهيدمى اجنام زشىت بسيار عمل مشا» گفت خود قوم به که هنگامى فرستادمی را لوط و

 دهيد؟مى اجنام ناپسند اعمال جملستان در و کنيدمى قطع را انسان[ نسل ]تداوم راه و رويدمى مردان سراغ به مشا
 (49) !بياور ما براى را اَلى عذاب گوىيمى راست اگر گفتند: که نبود اين جز قومش پاسخ اما

 (49تا  48 اتآي -عنکبوت)سوره 
 
کر خدا نبودند، بلکه انحراف زیرا آنان من : نه،هستند؟ باید گفت ای است که منکر اهللعده یا چنین منطقي پاسخآ

نداشتند و لم طبیعي است، میل )ج( و اینکه مافوق عا بود که با داشتن ایمان به خداوندشان این واقعي

 شوند. )ع( ده تابع رسول او لوطوها و دستورات اخالقي، اجتماعي، مدني، خداوند پیروی نمخواستند از برنامهنمي

 

 «قوم شعیب )ع( » 

ند، بدین لحاظ ریه حضرت ابراهیم بودآنها از ذمبعوث کرد.  مدین و ایکه را به سوی )ع( حضرت شعیب اهلل تعالي

بوجود خداوند و الوهیت او ایمان  که آیا ایشاني اصل ایمان و عقیده آنان مباحثه کنیم نیازی ندارد که در چگونگ

نخست به اساس عقیده اسالمي بوجود آمد، پس از آن رفته رفته  )ع( اجتماع قوم شعیب و یقین داشتند یا خیر؟

بخود گرفت. یي ع نارواشان نیز وضهای عملين کم کم از میان رفت و راه و روششاه به تباهي گرائید و عقید

و  ادعای ایمان نیز داشتند ،هاروییزشت ها و آید، این قوم با تمام نابسامانیآنطورکه از آیات قرآن کریم بخوبي برمي

ایماني هستید، چنین  گفت: شما که ادعای ایمان دارید، اگر یقیناً افراد و اشخاص با)ع( مکرراً به آنان مي شعیب
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قوم این پیامبر گفتند، براستي در برابر دعوت وی ميمردم که ي یهاز گفتار شعیب و جوابانمائید و چنان کنید. 

معتقد دیگر  معبوداناینکه به  ولي از دو جهت در گمراهي بودند: ،بوجود پروردگار و ربوبیت او ایمان داشتند

داوند سبحان نبود. عقیده شان خاص و خالص بخاطر خیجه طرز عبادتدر نت .کردندبودند و آنها را پرستش مي

و در نتیجه خویشتن  ای در شئون زندگي انساني ندارد)ج( کوچکترین مداخله وهیت خداوندداشتند ربوبیت و ال

نمودند که پسند ميو هر روشي را )اقتصاد فاسد( پنداشتند آزاد مطلق مي اقتصادی اجتماعي وهای را در برنامه

 :فرمایدکریم مي دادند. قرآندر معرض اجرا قرار مي

 

َقْد َجاَءْتُكْم بـَيَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم فََأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن  يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغرْیُهُ َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا قَاَل 
 (١٦ األْرِض بـَْعَد ِإْصالِحَها َذِلُكْم َخرْیٌ َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَی )َوال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال تـُْفِسُدوا ِف 

 دليل! نداريد معبودى او جز که بپرستيد را خدا! من قوم اى» گفت فرستادمی؛ را شعيب برادرشان مدين به و
 نکاهيد چيزى مردم اموال از و کنيد ادا را وزن و پيمانه حق اين، بنابر ،آمده مشا براى پروردگارتان طرف از روشَن

 (81) !هستيد امیان با اگر است هبرت مشا براى اين! نکنيد فساد شده، اصالح آنکه از بعد زمنی، در و
 (81 هآي -اعراف)سوره 

 
 د:داللت بر گمراهي این قوم در باب ربوبیت و الوهیت دارآیه زیر 

 

 (١٧أَْو أَْن نـَْفَعَل ِف أَْمَوالَِنا َما َنَشاُء ِإنََّك ألْنَت احْلَِليُم الرَِّشيُد ) َأْن نـَرْتَُك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَاقَاُلوا يَا ُشَعْيُب َأَصالُتَك تَْأُمُرَك 
 را آنچه يا ؛کنيم ترک پرستيدند،مى پدرامنان را آنچه که دهدمى دستور تو به منازت آيا! شعيب اى» گفتند

 (87) !«هسىت اىفهميده و بردبار مرد که تو ندهيم؟ اجنام امواملان در خواهيممى
 (87 هآي -هود)سوره 

 

 «قوم موسي )ع( و فرعون » 

بلکه  ،بودیگانه  ع است که فرعون نه فقط منکر خدایاساسي درباره فرعون شایع گردیده است. شایچیزهای بي

که علني در میان قومش ادعا  ودسفاهت فرعون بجایي رسیده ب یعنيکرد. الوهیت ميادعای برای خود نیز 

را پذیرفته و به آن  امتش نیز بحدی رسیده بود که چنین ادعایيق آسمانها و زمینم و سفاهت خال کرد که منمي

کند این است که گمراهي فرعون که قرآن کریم نیز آن را تأئید ميآوردند. ولي حقیقت و واقعیت تاریخ ایمان مي

نمرود فرقي نداشت و فرعونیان نیز همان گمراهي قوم نمرود را دارا  فیت گمراهيالهیت و ربوبیت با کی درباره

لسله عوامل شود، این است که فرعونیان به اقتضای یک سو فرقي میان این دو گروه دیده ميتنها امتیاز  .بودند

عترف به وجود خداوند اسرائیل پایبند تعصبات شدید ملي خویش بودند و در عین حال قلباً مسیاسي، در برابر بني
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 مادی گرایانمانند اغلب  ه الوهیت پروردگار ایمان بیاورند.جا حاضر نبودند که بند، ولي به دلیل همین عناد بیبود

کنند. آن اعتراف نميولي به اقتضای مصالح موهوم و بي معني به  ،اندکه قلباً بوجود خداوند پي بردهزمان ما 

دین کوشید و در سرزمین مصر تا در راه نشر  ،لط یافت، با تمام نیرو و تالشمردم مصر تسه ب )ع( وقتي یوسف

ز بین ببرد. جهش و حرکت تبلیغ آنقدر های بعدی اثر عمیقي بجای گذاشت که احدی نتوانست آن را اقرن

یقت است. حق اهللها و زمین و مي دانستند که آفریننده آسمانشناخته )ج( را  د خداوندووج همهبود که دار ریشه

خداوند را باالتر و مافوق همه  یانروحیه افراد مصر آنچنان نفوذ کرده بود که مصراین است که تعالیم دین در 

شد که منکر الوهیت حتي یک فرد هم پیدا نمي مصردر سرزمین  .مي دانستندجهانیان و برتر از جهان طبیعي 

برای خداوند  هیتونهایي بودند که در الآ ،نازیندندیش ميآن زمان بر کفر خوباشد و کسانیکه در  )ج(پروردگار

)ع( مبعوث  ه موسيک در روحیه مردم مصر بود تا وقتي دینو این چنین تأثیری از  دادندسبحان شریک قرار مي

)ع( تعالیم  فزیرا در زمان یوس بر پایه تعصبات ملي شدید قرار داشت.فرعون اساس و پایه همه دعاوی شد. 

اسرائیل در بني فراهم ساخته بود )ع( های مصر را فراگرفته بود و با مقدماتي که یوسفاسر سرزمیناسالم سر

د سال بر اسرائیل سیصد یا چهارصشان بود، بطوریکه بنيدراز حکومت بدست مصر نفوذ کرده و طي سالیان تمام

ها زبانه کشید و سینه مصریندوق پرستي در صتا آنکه آتش احساسات قومیت .نمودندتمام مصر فرمانروایي مي

با کم آن بدست مردم مصر افتاد. کماسرائیل را برانداختند و فرمانروایي بعد از بجایي رسید که حکومت بني امر

)ع( بردند. هر  به آثار زمان یوسف دست اسرائیل را درهم کوبیدند و به این کفایت نکرده وو و عظمت بنيهمه نیر

های دوره جاهلیت قدیم را احیاء ها و روش)ع( را محو و نابود کردند و دیانت زمان یوسف گونه آثار و رسوم

اسرائیل مردم مصر از خوف اینکه مبادا بنيبه پیامبری مبعوث گردید.  )ع( نمودند، در چنین وقت حساسي موسي

وشي خشونت بار با حضرت قدرت و شوکت خویش را بازپس یافته و مجدداً بر مردم مصر فرمانروایي نمایند، ر

 .از خود نشان دادند )ع( لجبازی سختي هایشان با حضرت موسيدر پیش گرفتند و در برقراری تماس )ع( موسي
 

ا َجاَءتْـُهْم آيَاتـَُنا ُمْبِصَرًة قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبنٌی ) ظُْلًما َوُعُلوًّا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن  َواْسَتْيَقَنْتَها أَنـُْفُسُهمْ َوَجَحُدوا هِبَا  (٨٣فـََلمَّ
(٨٦) 
 کردند، انکار سرکشى و ظلم روى از را آن و (53) !«آشکار است سحرى اين» گفتند آمد آهنا سراغ به ما خبش روشَن آيات که هنگامى و

 (52) !بود چگونه تبهکاران سراجنام بنگر پس !داشتند يقنی آن به دل در کهحالي در
 (52تا  53 اتآي -منل)سوره 

 
)پرورش دهنده، کمال  ممن خداوند خالق زمین و آسمانها هستاز ربوبیت ادعای این نبود که  فرعونهدف اصلي 

او تنها   .دادتثبیت حاکمیت سیاسي خود انجام ميبلکه این ادعا را به جهت  دهنده، عهده دار و اصالح کننده(،

ه گماني بود که او ب جهان.و مفهوم حاکمیت بر قوانین و نظام طبیعت ه داشت، نه الوهیت بالوهیت سیاسي 
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و بجز  ،نچه در آن است منمآمصر و صرف و مالک سراسر گفت: متیعني مي سرزمین مصر تنها اوست.پروردگار 

 اجرا شود. بایدمن به نام شریعت و قانونم  خواستهمن کسي سزاوار حاکمیت مطلق نیست و بدین لحاظ 
 

 (٦٨تـُْبِصُروَن )َونَاَدى ِفْرَعْوُن ِف قـَْوِمِه قَاَل يَا قـَْوِم أَلَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه األنـَْهاُر جَتْرِي ِمْن حَتِِْت أََفال 
اى قوم من! آيا حکومت مصر از آن من نيست، و اين هنرها حتت »فرعون در ميان قوم خود ندا داد و گفت: 

 (15بينيد؟ )جريان ندارد؟ آيا منى فرمان من
 (15 هآي -زخرف)سوره 

 

به بندگي وادار ساخته است. منظور از این بندگي در آیه زیر بیان شده که فرعون قوم بني اسرائیل را همچنین 

این نیست که مردم بني اسرائیل مجبور بودند هر روز به پیشگاه فرعون سجده کنند و یا برای وی نماز و روزه 

 انجام دهند، بلکه منظور از عبودیت در این آیه اطاعت بي چون و چرا از اوامر فرعون بوده است.

 

 (44َوتِْلَك نِْعَمٌة مَتُنَُّها َعَليَّ َأْن َعبَّدتَّ َبيِن ِإْسرَائِيَل )
 (44اى؟ )خود ساخته بندهگذارى که بَن اسرائيل را آيا اين منىّت است که تو بر من مى

 (44 هآي -ءشعرا)سوره 
 

 )ع( ، این بود که حضرت موسيدآیمیان او و فرعون پدید  که سبب گردید تا ریشه اختالف )ع( ما دعوت موسيا

گفت: خداوند نه فقط پروردگار کرد و مياش منحصر به اهلل ميبا معاني پنج گانه« رب»هوم کلمه دعوتش را در مف

او تنها او را پرستش کرد و عبادت و اطاعت را مخصوص  بایدنیز مفهوم سیاسي و اجتماعي به بلکه  ،جهان است

 مقررات او تبعیت کرد. از قانون و زندگيو در تمام شئون  گردانید
 

 «قوم عیسي )ع(  یهود و» 

 ،نمودندت خدا را نیز قبول ميحتي بایست اظهار داشت که الوهیت و ربوبی ،نبودند اهلل آنها نیز منکربدون شک 

نخست مراهي اهل کتاب این بود که سبب گ دهد.گواهي مي به اهل کتاب بودن ایشان صراحتاً زیرا قرآن کریم

بردند تا آنکه سبشان باال نها را از موقعیت مناآ و گرفتندجانب افراط را  در تکریم پیامبران، اولیاء و مالئکهایشان 

رند و بدین نان در تدابیر نظام هستي دخالت داآاعتقاد داشتند که  .رسانیدنده مرحله الوهیت و شرک به خداوند ب

خالصه معتقد بودند که آنان  جستند.ها و مشکالت از ایشان مدد مياریو در گرفت خاطر سزاوار پرستش بوده

 ای از الوهیت داشته و در ماوراء طبیعت نفوذی دارند.بهره
 



 

87 

 

اَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه َذِلَك قـَْوَُلُْم بِأَفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل َوقَاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اللَِّه َوقَاَلِت النَّصَ 
 َوَما أُِمُروا ِإال لَِيْعُبُدوا ِإََلًا َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمیََ اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه ( ٣٢قَاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن )

 (٣٨َواِحًدا ال إَِلَه ِإال ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن )
 گويندمى شانکه با زبان  اين سخن« مسيح پسر خداست»فتند گو نصارى  « ير پسر خداستزَ عُ »يهود گفتند 

 و علمای دينی( آهنا 31يابند؟ )مهانند گفتار کافران پيشنی است؛ خدا آنان را بکشد، چگونه از حق احنراف مى
تند جز خداوند که دستور نداشيحال در رامسيح فرزند مرمی نيز و  خدا قرار دادند از غریراهبان خويش را معبودهاىي 

 (35دهند! )است از آنچه مهتايش قرار مىاو پاک ومنزه  او نيست، بپرستند، يکتاکه معبودى جز
 (35تا  31 اتآي -توبه)سوره 

 
خواه که به میل و دل گرفتندوضعي را پیش  کم کم، ر بودندرا عهده دادین وظیفه تعلیم و تربیت افرادی که 

نمودند و هر چه را که تمنا داشتند بدلخواه خود حرام ميیعني آنچه را  کردند،خویش فرمان و حکم صادر مي

ردند و قانون وضع که مردم امر ونهي ميحالل. تا جائیکه بدون استناد و استدالل به کتاب الهي ب دوست داشتند

خود را پرستش کردند و رفته  مذهبيرهبران علمي و اوهام و خرافات بودند و گرفتار . یهود و نصاری نمودندمي

 ید که افراد ستمگر و جبار را نیز به پرستش گرفتند!رفته امر و طاعت و پرستش به جایي رس
 

 «)ص(  محمد نبيقوم » 

، دنیا مي دانستندخالق تمام جهان هستي و مالک را  خداکه بل ،اعتقاد داشتند اهللوجود ه مشرکین عرب نه تنها ب

ها و در بستها و بندانستند که در سختيمرجع بلند مرتبه مي وند راو خدابه الوهیت او کامالً یقین داشتند 

د به این دیگر معتق معبودانهمچنین درباره  .جستندبردند و از او مدد ميقع برخورد به معضالت به او پناه ميموا

 .دار رزق و روزی بشر هستندهان و انسان بوده و عهدهجنبودند که آفریننده 
 

(  َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع ١٦( َسَيُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل أََفال َتذَكَُّروَن )١٦) ُقْل ِلَمِن األْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ 
( ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو جیُِرُی َوال جُیَاُر َعَلْيِه ١٧( َسَيُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل أََفال تـَتَُّقوَن )١٤َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم )

 (١١( َسَيُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل َفَأىنَّ ُتْسَحُروَن )١١ْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن )إِ 
!« خداست آن از»  گويندمى ( پس82) «دانيد؟مى اگر کيست، آن از هستند آن در که کساىن و زمنی» بگو
 «است؟ عظيم عرش پروردگار و هفتگانه، آْساهناى پروردگار کسى چه» بگو( 81) «شويد؟منى متذّکر آيا» بگو

 چه دانيد،مى اگر» بگو( 87) «؟کنيدمنى پيشه تقوا آيا» بگو!« خداست آن از اينها مهه» می گويند ( پس86)



 

88 

 

( 88) «ندارد؟ دادنپناه به نياز و دهدمى پناه پناهان ىب به و دارد دست در را موجودات مهه حکومت کسى
 (89) «؟ايدشده سحر آيا پس» بگو «خداست آن از اينها مهه» خواهندگفت

 (89تا  82 اتآي -مومنون)سوره 
 

را در خدایي  یعني اوالً الهه هایياند. ار آن بودهگرفتهم های سابق همه امتانحراف مشرکان عرب همان است که 

، در ها و انسانهای پاکیزهمودند و اعتقاد داشتند که مالئکهناوراء الطبیعه، شریک خداوند مقرر ميو در مسائل م

که  کنند خواستند قبولو ثانیاً نمينافذند و دخالت دارند  ي و قدرت مافوق نظام علل و اسبابمصالح کل

 راف خودیشوایان دیني و اشکائنات و جهانیان است. بدین منظور پ« رب»پروردگار، به معني سیاسي و مدني نیز 

 گرفتند.آنان مياجتماعي خویش را از  پنداشتند و قوانین زندگي ورا رب به معنای سیاسي و مدني مي
 

 «مردم امروزی » 

با دقت در احوال گذشتگان در مي یابیم که وضع جامعه امروزی تفاوتي با امت های گذشته ندارد. مردم ما امروزه 

اند، خود را مسلمان واقعي مي دانند. آنها با اینکه دین خود را به صورت تقلیدی از آبا و اجداد خود به ارث برده 

ولي باز هم معتقدند که بهترین امت موجود بر روی زمین هستند. مقلدین امروزی همه فکر مي کنند که بر 

)ص( قرار دارند. مردم امروزی اهلل را به عنوان یگانه اله رزاق، حاجت دهنده، پناه دهنده و  محمد نبياسالم ناب 

لوقاتش شریک قرار مي دهند. مردم امروزی معتقدند مشکل گشا قبول دارند ولي در عین حال برای خداوند از مخ

( معاونین اهلل تعالي بوده و به واسطه این مقربین است که انبیاء، اوصیاء و صالحینکه انسانهای صالح گذشته )

شفا، حاجت، پناه، شفاعت از پیش تعیین شده و ... خود را مي گیریم. مردم امروزی رب را به معنای اول، دوم و 

ورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار، اصالح کننده، گرد هم آورنده و محشور کننده( قبول دارند، ولي در سوم )پر

معنای اول ودوم برای خدا شریک قائل هستند )بعضي مي گویند خداوند خلقت را به خاطر افراد خاصي انجام 

نون گذار، شارع، سرپرست، فرمانروا و داده است(. مردم گمراه امروزی رب را در معاني چهارم و پنجم )ارباب، قا

کرده و به ندرت فکر در امر دین تقلید  ل ندارند، زیرا چشم و گوش بستهقبوتنها برای ذات اهلل صاحب اختیار( 

. آنها سر سپرده افرادی هستند که در حالل و حرام خداوند دست برده و به جای خداوند برای مردم مي کنند

گمراه امروزی هم معتقدند که مردم خیر و صالح خود را نمي توانند  از پیشوایان برخيتصمیم گیری مي کنند. 

تشخیص دهند، بنابر این ما برای آنها قانونگذاری مي کنیم. مردم هم حوزه دین را به طور در بست در اختیار این 

و مقامي دارند، در حالیکه در  ه و نزد خداوند جاافراد قرار داده اند، زیرا به هر حال آنها عمری را در دین گذراند

 قرآن کریم خداوند متعال فرموده:
 

 (36) َمْسُؤوالً  َعْنهُ  َكانَ  أُولِئكَ  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإنَّ  ِعْلمٌ  بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تـَْقفُ  َوالَ 
 (36) .مسؤولند مهه دل، و چشم و گوش که چرا مکن، پریوى ندارى، آگاهى آن به آنچه از



 

89 

 

 (36 هآي -اسراء)سوره 
 

نماید و بندگان خدا را ر زمین خدا خواسته خودش را اجرا سرباز زده و د اهللهر دولت و قدرتي که از فرمان 

کند که با زور و اکراه یا با تبلیغات غلط و از راه فریب نمي. فرق مجبور کند که از آن اطاعت نمایند طاغوت است

اخذ کند، اطاعت را ان خود را تسلیم چنین قدرتي کرده و کم کم حالت انس اگرهر صورت ه ب .دادن مردم باشد

مردم رهبران را صاحب  نماید.و طغیانگر را عبادت مي« طاغوت»ي توان گفت: که این چنین کسبدون شک مي

رات ایشان را اطاعت حکام و مقرد، انمدرکي بدست داشته باشینکه از جانب اهلل ند و بدون ادانامر و نهي مي

کنیم. حضرت و رهبران دیني خود را پرستش نمي ما پیشوایان" عرض کردند:به پیامبر زماني گروهي  ند.کنمي

باشید در حالل و نمي شماکنید؟ آیا این احکام آنها را پیروی و اطاعت نمي در جواب فرمود: چرا؟ مگر دستورات و

در نهایت باید گفت که وظیفه تفکر و تحقیق در حوزه دین بر دوش هر . "حرام تابع نظریات علماء خود هستید؟

 در روز قیامت انگشت حسرت و ندامت نگرفته و بیان کند:انسان بالغ و اندیشمند مي باشد، تا 

 

 وَُكرَبَاَءنَا َساَدتـََنا َأَطْعَنا ِإنَّا َربَـَّنا َوقَاُلوا( 66) الرَُّسواَل  َوَأطَْعَنا اللَّهَ  َأَطْعَنا لَْيَتَنا يَا يـَُقوُلونَ  النَّارِ  ِف  ُوُجوُهُهمْ  تـَُقلَّبُ  يـَْومَ 
 (68) َكِبریًا َلْعًنا َواْلَعْنُهمْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِضْعَفنْیِ  آهِتِمْ  َربَـَّنا( 67) السَِّبياَل  فََأَضلُّونَا

 کرده اطاعت را پيامرب و خدا کاش اى» گويندمى می شود، خواهد دگرگون آتش در آنان صورهتاى که یروز 
( 67) !ساختند گمراه را ما و کردمی اطاعت خود بزرگان و سران از ما! پروردگارا» گويندمى و( 66) !«بودمی

 (68) !«فرما بزرگى لعن را آهنا و ده چندان دو عذاب، از را آنان! پروردگارا
 (68تا  66 اتآي -احزاب)سوره 

 
و رهبری زماني اطاعت مي شود که اقوال و امرش منافي حکم اهلل تعالي و احکام اسالمي  بنابر این هر شخص

 نبوده و خود او مجری قوانین الهي و اسالمي باشد. زیرا

 

 اْلالقِ  ةملخلوٍق فی معصي ةطاعال 
 نبايد از هيچ خملوقی اطاعت کرد، زمانی که امرش درباره معصيت خالق باشد.

 

 

 

 

 

 آيه منتخب
  َوالَِّذينَ  الّلهِ  َسِبيلِ  َعن َوَيُصدُّونَ  بِاْلَباِطلِ  النَّاسِ  أَْمَوالَ  لََيْأُكُلونَ  َوالرُّْهَبانِ  اأَلْحَبارِ  مِّنَ  َكِثریًا ِإنَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا

 (32 –توبه )أَلِيٍم  َذابٍ ِبعَ  فـََبشِّْرُهم الّلهِ  َسِبيلِ  ِف  يُنِفُقونـََها َوالَ  َواْلِفضَّةَ  الذََّهبَ  َيْكِنُزونَ 
  راه از را آنان و خورندمى بباطل را مردم اموال راهبان، و علمای دين از ]پند بگریيد زيرا[ بسيارى! مومنان اى

  جمازات به کنند،منى انفاق خدا راه در و سازندمى خود گنجينه را نقره و طال که کساىن و! دارندبازمى خدا
 !ده بشارت دردناکى
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 30فصل 

 « عبادت» 

بهترین در ادامه تشریح چهار کلمه اله، رب، عبادت و دین، در اینجا به تعریف توحیدی عبادت مي پردازیم. 

عبادت یعني تسلیم شدن شخص در برابر خداوند » تعریف عبادت از امام ابوالعلي مودودی است که مي گوید: 

هرگز در مقابل اراده و خواست اهلل تعالي از خود مقاومت نشان یگانه و به خواسته وی سر نهادن، به نحوی که 

ندهد و از وی روی نگرداند، در کردار خویش تنها رضایت خداوند را در نظر گرفته و اعمال خویش را به دلخواه 

و  روزه ،زکاتدر نماز،  را فقط اند و عبادتهماند غافل حقیقت از این مسلمانان. « وی و طبق اراده وی انجام دهد

ستایش و اعمال عبادی دیگر مثل حمد و تفکرات انسان، تمایالت انسان، دعا،  که دانند، در حاليمنحصر مي حج

 اند. قرار گرفته عبادت نیز درحوزه و اعتکاف ، نذورات، طوافقرباني

بندگیها، اطاعتها،  تمامگیرد. را دربرمي بشر زندگيابعاد  و تمام است هبسیار گسترد عبادت ، دایرةدر اسالم

، ، طوافير، قربانو، نذ، انفاقصدقاتو شعایر، تعظیمها، محبّتها،  و امیدها، مراسم خواهشها، بیم نیایشها، پرستشها،

 عبادت و همه همه [و مقصد هدف با قرار دادن] زندگي روزمرّه فعّالیّتهای تمام اضافة به و... ، دعا، توسّلاعتکاف

بگیرد،  خدا صورت کل امور گفته شده تنها برایو خدا بوده تنها هدف و مقصد  که است الزم .شوندمي محسوب

جدا مي کند. مثال خوابیدن یک عادت روزمره  عبادترا از  عادتهیچ موجود دیگر. نیت، فکر و عقیده انسان،  نه

روز یک ساعت بخوابد، در این حالت فقط هدف مادی آن که همان رفع است. اگر انسان برای رفع خستگي در 

خستگي است، حاصل مي شود. اگر عقیده انسان به سمت خدا شکل بگیرد، خوابیدن که یک عادت است تبدیل 

شده و برای آن پاداش به عبادت مي شود. در اینصورت عالوه بر رفع خستگي، خوابیدن عبادت نیز محسوب 

 .دریافت میکند

 پس به طور کلي عبادت عبارت است از بندگي، اطاعت، فرمانبرداری و پرستش.

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َفِمْنُهْم َمْن َهَدى اللَُّه َوِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِه الضَّالَلُة  اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بـََعْثَنا ِف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوال َأِن 

ِبنَی )  (٣٤َفِسریُوا ِف األْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
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 را گروهى خداوند« !کنيد اجتناب طاغوت از و بپرستيد؛ را يکتا خداى» که برانگيختيم رسوىل امىت هر در ما
 عاقبت ببينيد و بگرديد زمنی روى در پس گرفت؛ را دامانشان گمراهى و ضاللت گروهى و کرد تهداي

 (36) !بود چگونه کنندگانتکذيب
 (36 هآي -حنل)سوره 

 
ه ب و جیر بندگي خداوند را بگردن نهادهو تنها زن نباشدو بزرگان خود  پیشوایانفرمانبردار  انسانبندگي یعني 

حدود و قوانین خداوند  الزم است که از انسانید، در این صورت برای نماخداوند اطاعت از خویش، بزرگان  جای

انسان فقط بنده اهلل تعالي است و پیامبران هم مبعوث  .نه مقررات حالل و حرام پیشوایان و بزرگان ،دتبعیت کن

 شده اند که انسان را از بندگي سایر مخلوقات به سمت بندگي خداوند دعوت کنند:

 

 (٦١َأينِّ أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم ) ِعَباِدينـَبِّْئ 
 (29را آگاه کن که من خبشنده مهربامن. ) بندگامن

 (29 هآي -حجر)سوره 
 

 ،دسازنهای فریبکارانه مردم را گمراه ميکه با ظاهرسازی و روش اطاعت یعني انسان به جای رهبران و پیشوایاني

ز فریب و مردم نی ن در اجتماع نفوذ و رسوخ پیدا کردهیعني با طریق مقدس مآبانه و در پوشش به لباس پاکا

 .خوردند، فقط از اوامر خالق خود تبعیت کندهیکل و قیافه ایشان را مي

، بارگاهدن ف، بوسیماً عملي اداء کند مانند سجده، رکوع، قیام، طواسر موجودی آنکه انسان در برابرپرستش یعني 

بجا بیاورد. فرق ندارد که طرف را یک خدای بزرگ و مستقل بداند و  قربتکه بقصد ذر و قرباني و سایر اعمال ن

اشته باشد بر اینکه در داست، و یا ایمان  ندیا اعتقاد داشته باشد که او وسیله شفاعت و تقرب وی به بارگاه خداو

اینکه انسان کسي را مسلط و نگهبان بر نظام اسباب طبیعي  باشد.ير عالم با خداوند سهیم و شریک متدابیر امو

 و سایر دردها و آالم به او پناه را بخواند و موقع مقابله به فقرند و در مشکالت و مشقات خویش او این جهان بدا

 اهلل دونِپرستش بندگي، اطاعت ونفي خورد و آن شم ميچه ب مفهومیک در ، در سراسر قرآناین مورد  ببرد.

 به، هدف شیطان است و یا بشری که و پرستش بکار رفتهاطاعت  ،به معنای بندگي« عبادت»که  است. در آیاتي

کرده و از را  وی، بندگي به جای بندگي و اطاعت از خداوند که نمودهداده و مردم را وادار « طاغوت»خود عنوان 

 ،است که در ارتباط به زندگي و روش معاش يو بزرگانن گروه از رهبران آ ،هدفهمچنین اطاعت نمایند و یا  او

یاء، بزرگان، اول یا پیامبران، و جهي به کتاب و قانون الهي ندارندبرای مردم مقرراتي پیدا و اختراع نموده تو

قرآن کریم تمام دانستند. )ج( مي آنها را شریک خداوندرغم تعلیمات آنها مردم ها و صالحاني است که علیمالئکه

یا اساساً  آنها اطاعت کنند وندارد که مردم به آنها بندگي نمایند و یا از  يفرق ،ن معبودها را باطل اعالم کردهای

مالک حقیقي و مالک همه کند: همه آنها بندگان پروردگارند. قرآن کریم تصریحاً اعالم ميآنها را پرستش نمایند. 
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لحت این دنیای پهناور و تدبیر امور همه بدست اوست و صماست و  )ج(ها و زمین است خداوندآنچه در آسمان

 .پرستش کردبندگي، اطاعت و بدین منظور بجز او نباید کسي را 

 

 (٠٦) فَاْعُبُدونِ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإال نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه ال ِإَلَه ِإال أَنَا 
پس تنها مرا معبودى جز من نيست؛ »ما پيش از تو هيچ پيامربى را نفرستادمی مگر اينکه به او وحى کردمی که 

 (41.« )پرستش کنيد
 (41 هآي -انبياء)سوره 

 

 « دین» 

 مفهوم این کلمه بر چهار معني پایدار و استوار است:

 )چیرگي و غلبه( حاکمیت و سلطه بزرگ -0

 )به شکل مشقت بار یا راحت( حاکمیت و سلطهاطاعت و قبول این  -3

 آید )مقررات و حدود(ي که تحت نظر این حاکمیت پدید مينظام فکری و عمل -3

مکافاتي که این قدرت بزرگ به خاطر تبعیت یا سرپیچي از این نظام در نظر گرفته است )مجازات، مکافات،  -4

 محاسبه و قضاوت(

فقط ص لبه معنای سلطه استعمال شده است. و مراد از اینکه دین خا« دین»ه در معنای اول و دوم، در قرآن، کلم

انسان نباید جز برای اهلل در برابر حاکمیت و فرمان کسي تسلیم شود و بجز ذات  دارد.خدای منان اختصاص به 

ز آنها از سوی مقدس او نباید از کسي ذاتاً اطاعت کرده و بندگیش نماید. یعني تسلیم در مقابل کسانیکه اطاعت ا

 مشابهدر رابطه با حکومت و دولت نیز گردد. پروردگار بعنوان دستوری صادر نگردیده گناه و جرم محسوب مي

 از اطاعت ،یعني اگر حکومت مبتني بر قانون الهي بوده و به خاطر اجرای فرمان پروردگار بوجود آمده است ،است

. در معنای سوم، اطاعت از آن گناهي است بس بزرگ ،ار شوداستو طاغوتيآن الزم است و اگر بر اساس قوانین 

عبارت است از قانون، شرع، روش فکری و عملي که انسان به خاطر پیروی از مقررات و « دین»مراد از کلمه 

شود. اگر قانون خداوند متعال است، بدون شک انسان در دین پروردگار قرار دارد حدود آن، به آن نسبت داده مي

باشد. لذا اگر منظور پیروی از دستورات رهبران باشد، قانون غیر خدایي است، انسان در دین غیر خدا مي ولي اگر

آنها نامگذاری نمود. اگر شخصي، « غیر خدایي دین»را باید با  يمادامي که با قانون اهلل تناقض دارد، چنین انسان

های فکری و عملي خویش تابع آن و در روش از همه و نیرومندتر از همه قدرتها بداند ای را برترقدرت و سلطه

گردد، در دین آنها قرار دارد. در معنای چهارم، دین به معني محاسبه و داوری و مجازات استعمال گردیده است. 

 در معنای اول و دوم )حاکمیت و قبول آن(:
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تـَْعُبُدوا ِإال  اًء َْسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنـَْزَل اللَُّه هِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإِن احلُْْكُم ِإال لِلَِّه أََمَر َأالَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإال َأْسَْ 
يُن اْلَقيِّمُ ِإيَّاُه   (٦٢َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن ) َذِلَك الدِّ

ايد، نيست؛ خداوند ستيد، چيزى جز اْسهائى که مشا و پدرانتان آهنا را خدا ناميدهپر معبودهاىي که غری از خدا مى
 پابرجا ديناين است هيچ دليلى بر آن نازل نکرده؛ حکم تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غری از او را نپرستيد! 

 (21دانند! )وىل بيشرت مردم منى
 (21 هآي -يوسف)سوره 

 

 فکری و قانون(:در معنای سوم )نظام 

 

ينِ أَْم ََلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا ََلُْم ِمَن  َما لَْ يَْأَذْن بِِه اللَُّه َوَلْوال َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بـَْيَنُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنَی ََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  الدِّ
(٠٨) 

؟ اگر مهلت معّيَن براى آهنا نبود، در ميانشان داورى اندبراى آهنا ساخته دينیاذن خداوند دارند که ىب شريکانیآيا 
 (45شد و براى ظاملان عذاب دردناکى است! )مى

 (45 هآي -شوری)سوره 
 

 در معنای چهارم )محاسبه و جزا(:

 

ينِ َوَما أَْدرَاَك َما  ينِ ( ُُثَّ َما أَْدرَاَك َما ٨٧) يـَْوُم الدِّ  (٨١) يـَْوُم الدِّ
 (58داىن روز جزا چيست؟ )( باز چه مى57چيست؟ )داىن روز جزا تو چه مى

 (58تا  57 اتآي -انفطار)سوره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آيه منتخب
  َكانُوا َما إِلَْيكَ  تـَبَـرَّْأنَا َغَويـَْنا َكَما أَْغَويـَْناُهمْ  أَْغَويـَْنا الَِّذينَ  َهُؤاَلءِ  َربَـَّنا اْلَقْولُ  َعَلْيِهمُ  َحقَّ  الَِّذينَ  قَالَ 
 (32 – توبه) يـَْعُبُدونَ  ِإيَّانَا

  [آرى] کردمی؛ گمراه را اينها ما! پروردگارا» ميگويند شده مسلم آهنا درباره عذاب که گروهى
  بيزارى تو سوى به آنان از ما شدمی؛ گمراه خودمان که گونهمهان ،کردمی گمراه را آهنا ما

 !«[کردندمى پرستش را خود نفس هواى بلکه] پرستيدندمنى را ما حقيقت در آنان جوييم؛مى
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 33فصل 
همانطور که در بخشهای قبل بیان شد، ایمان و عقیده مساله ای است که جز با تفکر فردی در قرآن و آیات 

خداوند حاصل نمي شود و در روز قیامت تنها مرجع قابل استناد در حوزه عقیده قرآن مي باشد. بسیاری از ما در 

عظیمي از افکار و عقاید تحمیل شده از طرف دیگران زندگي کرده ایم. افکار ما فرزند طول زندگي خود با سیل 

ذهن ما هستند، از این به بعد در مواجه با قرآن و کالم خدا، باید به راحتي عقاید مخالف قرآن را از ذهن خود 

ا رشد کرده اند را از تن جدا پاک کنیم و ابراهیم وار، سر افکاری که تاکنون به صورت خرافه و بي دلیل در ذهن م

 کنیم. خداوند برای رستگاری در روز قیامت دو شرط را در قرآن برای ما تعیین کرده است:

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
 (١٠أُولَِئَك َأْصَحاُب اْْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ) َعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ وَ  آَمُنواَوالَِّذيَن 

 (84) .ماند خواهند آن در مهيشه و هبشتند اهل آنان اند،داده اجنام عمل صاحل و آورده امیان که آهنا و
 (84 هآي -بقره)سوره 

 

آمنوا و عملوا آیه قرآن کریم، اصطالح  51مي باشند. در بیش از  عملوا الصالحاتو شرط دوم  آمنواشرط اول 

تکرار شده که نشان دهنده تاکید خداوند بر این امر مي باشد. خداوند در قرآن حتي معیارهای ایمان و  الصالحات

مفاهیم دیگری نیز ایمان ارکان اصلي  در کنارعمل صالح را برای ما مشخص کرده است. متاسفانه در جامعه ما 

ن بیان شده و حتي معیارهای ایمان مي شود، در صورتي که ایمان و عقیده به صورت کامال مشخص در قرآ بیان

 هم در قرآن بیان شده است. مصادیق ایمان در قرآن:

 

ي أَنـَْزَل ِمْن قـَْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّه يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَّذِ 
 (٨٣٤َمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضالال بَِعيًدا )وَ 

 فرستاده اين از پيش که یکتب و کرده، نازل او بر که کتاىب و پيامربش، و خدا به! ايدآورده امیان که کساىن اى
 گمراهى در ،کافر شود قيامت روز و پيامربانش و شبکت و فرشتگانش و خدابه  که کسىو  بياوريد امیان است،

 (536) .است افتاده درازى و دور
 (536 هآي -نساء)سوره 
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ایمان به  -4ایمان به رسل،  -3ایمان به مآلئکه،  -3ایمان به اهلل،  -0مورد مي باشند.  5پس مصادیق ایمان 

 ایمان به روز قیامت. به آیه زیر دقت کنید: -5کتب و 

 

 َوالنَِّبيِّنیَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمالِئَكةِ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاللَّهِ  آَمنَ  َمنْ  اْلربَّ  َوَلِكنَّ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشرِقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تـَُولُّوا َأنْ  اْلربَّ  لَْيسَ 
 الزََّكاةَ  َوآَتى الصَّالةَ  َوأَقَامَ  الرِّقَابِ  َوِف  َوالسَّائِِلنیَ  السَِّبيلِ  نَ َوابْ  َواْلَمَساِكنیَ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرىَب  َذِوي ُحبِّهِ  َعَلى اْلَمالَ  َوآَتى

 اْلُمتَُّقونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َصَدُقوا الَِّذينَ  أُولَِئكَ  اْلَبْأسِ  َوِحنیَ  َوالضَّرَّاءِ  اْلَبْأَساءِ  ِف  َوالصَّاِبرِينَ  َعاَهُدوا ِإَذا بَِعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ 
(٨٧٧)  

 خدا به که است کسى [نيکوکار و] نيکى بلکه کنيد، مغرب و مشرق سوى به را خود روىِ  که نيست اين نيکى،
 به دارد، آن به که اىعالقه مهه با را خود مال و آورده امیان پيامربان و آْساىن کتاب و فرشتگان و قيامت و

 زکات و داردمى برپا را مناز کند؛ انفاق بردگان، و سائالن و راه در واماندگان و مسکينان و يتيمان و خويشاوندان
 و حمروميتها برابر در و کنندمى وفا، بستند عهد که هنگامى به خود عهد به که کساىن [مهچننی] و پردازدمى

 هستند اينها و گويندمى راست که هستند کساىن اينها دهند؛مى خرج به استقامت جنگ، ميدان در و بيماريها
 (577) !پرهيزکاران

 (577 هآي -بقره)سوره 
 

مورد بیان شده علم پیدا کند، به یقین هم برسد. ایمان به  5ایمان یعني انسان عالوه بر اینکه بوسیله تفکر به 

 یگانه اله و رب و آفریننده عالم غیب و طبیعتخدا اصل اول از ایمان به غیب است و یعني انسان به اهلل به عنوان 

، خالصه اینکه شرط توحید واقعي را در خود یقین پیدا کرده و تنها او را عبادت کرده و از دین او پیروی کند

وجود دارد، یعني انسان نیز خدا، ایمان به صفات خداوند وجود و ذات ایمان به  کنار. در مورد وی به جای آورد

ورده و شرط توحید را در مورد آن صفات نیز بجای آخدا به کلیه صفات خداوند نیز ایمان ذات پس از ایمان به 

اهلل ایمان داریم و به کلیه صفات خداوند مثل رحمان، رحیم، خالق، رزاق، عادل و ... ذات . در اینصورت ما به آورد

و همچنین عقیده داریم که خداوند نه تنها در ذاتش، بلکه در صفاتش نیز یکتاست و هیچ  نیز ایمان داریم

صفت برای خداوند بیان شده است که به آنها اسماءُ الحُسني  99. در قرآن صفات خداوند نیز راه نداردمخلوقي به 

مي گویند. زیر مجموعه دیگر ایمان به خدا، قضا و قدر مي باشد. ایمان به قضا و قدر یعني انسان با توجه به قرآن 

رسد از طرف خداوند بوده و بواسطه آزمایش  به این یقین برسد که کلیه خیر و شری که در این دنیا به او مي

در ایمان به خدا باید شرط اصلي توحید رعایت شود، یعني اقرار به وحدت خدا  تکرار مي کنم کهانسان مي باشد. 

و اینکه هیچ وقت شریک و واسطه نداشته و نخواهد داشت. پس بطور خالصه ایمان به اهلل عبارت است از ایمان 

 ، ایمان به صفات باریتعالي، ایمان به قضا و قدر و ایمان به اصل توحید.به ذات اهلل تعالي
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ایمان به مآلئکه )فرشتگان( دومین اصل ایمان به غیب است و یعني اینکه انسان با توجه به قرآن، به مآلئکه به 

ثل جبرئیل، مالک، اعتقاد داشته باشد. مآلئکه ای که در قرآن از آنها نام برده شده )م مخلوقات عالم غیبعنوان 

ولي به  فرشتگاني که در قرآن از آنها نامي برده نشدههمچنین به آنها ایمان داریم و  وجودملک الموت و ...(، به 

ایمان داریم. اطالعات ما راجع به مآلئکه فقط در حدی است که از طریق قرآن به نیز  طور کلي به آنها اشاره شده

اني به ما رسیده است. بنابر این در برخورد با این مساله باید نهایت دقت را عنوان آخرین و جدیدترین کتاب آسم

به خرج دهیم. هرگاه با کتاب، مطلب یا سخني برخورد کردیم که در مورد فرشتگان غلو کرده بود باید به راحتي 

و در حقیقت دروغ  آنرا کنار بگذاریم، زیرا افرادی که این مطالب را بیان مي کنند جز بافته ذهن خودشان نیست

های ساخته و پرداخته ذهن خودشان را به اهلل تعالي نسبت مي دهند، ولي اگر مطلب بیان شده از قرآن بود، باید 

 آن را قبول کرد.

ایمان به کتب آسماني سومین اصل ایمان به غیب است و یعني اینکه انسان با توجه به قرآن، به کتب آسماني 

اعتقاد داشته باشد. همچنین عقیده داریم که قرآن آخرین  وحي از عالم غیببه عنوان ( )زبور، تورات، انجیل و...

 کتاب آسماني و وحي مُنزَل مي باشد.

)نوح، ایمان به رسل )پیامبران( چهارمین اصل ایمان به غیب است و یعني اینکه انسان با توجه به قرآن، به رسل 

محمد . همچنین ایمان داریم که اعتقاد داشته باشد ب و عالم طبیعترابطه های عالم غیبه عنوان ابراهیم و ...( 

 )ص( آخرین پیامبر خداوند مي باشد. نبي

ایمان به قیامت آخرین اصل ایمان به غیب است و یعني اینکه انسان با توجه به قرآن، به روز قیامت به عنوان 

و روزی که همه مخلوقات در آن روز محشور مي شوند و به حساب و کتاب  خاتمه عالم طبیعت و آغاز عالم غیب

انس و جن رسیده مي شود، اعتقاد داشته باشد. روز قیامت در قرآن با اسامي یوم الفصل، یوم القیامه، الساعه، 

ثل موارد قبل الحاقه و ... نام برده شده است. زیر مجموعه ایمان به قیامت، ایمان به بهشت و جهنم قرار دارد. م

اطالعات ما راجع به قیامت و بهشت و جهنم در حدی است که از طریق قرآن به عنوان آخرین و جدیدترین 

کتاب آسماني به ما رسیده است. البته این اطالعات اصال کم نیست و در قرآن آنقدر از وقایع روز قیامت و عذاب 

برای ما در ذهن حاصل مي شود. بنابر این در برخورد جهنم و لذات بهشت سخن به میان رفته که تصویر کاملي 

با مطالبي که در مورد روز قیامت و بهشت و جهنم به گزافه گویي پرداخته اند باید مراقب بود و اگر مطلب بیان 

 شده از قرآن بود، باید آن را قبول کرد.

با توجه به موارد گفته شده، به نظر شما کدامیک از دو فرد زیر از ایمان و عقیده راستین بر خوردار است: فردی 

، شروع به تصحیح عقاید خود مي کند، این فرد فقط به خدا توکل کرده و در راه اصالح عقیده قرآن کریم باکه 

و متروک کرده و پیوسته راجع به مفاهیم غیب از خود، در قرآن تفکر مي کند.... یا فردی که قرآن را مهجور 

و حدیث جعلي که برای وی خوانده مي شود را  کالمعلمای به ظاهر دیني تقلید مي کند و به جای قرآن، هر 

قبول مي کند؟ ایمان همانند یک ظرف زیبا است که هیچ گونه ترک و شکستگي )اضافه و کم و خلل( در آن 

ه مصادیق ایمان را در قرآن برای ما بیان کرده است. ایمان به همه پنج مورد گفته شده، نباید باشد، زیرا اهلل کلی

ایمان به غیب است، زیرا خداوند خود خالق عالم غیب و عالم طبیعت است، فرشتگان مخلوقات خداوند هستند 
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امبران رابطه های عالم که در عالم غیب قرار دارند، کتب آسماني وحي بوده و از عالم غیب به ما رسیده اند، پب

 غیب و ماده هستند و روز قیامت، بشر نسبت به عالم غیب آگاه مي شود:

 

َا أُْنزَِل إِلَْيَك َوالَِّذيَن يُـ  (٣الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن )( ٠َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَی ) ْؤِمُنوَن ِِ
 (٦َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َوبِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن )

 برپا را مناز و آورندمى امیان غيب به که کساىن( 4) .است پرهيزکاران هدايت مايه و ندارد راه آن در شک که است عظمىت با کتاب آن
 آنچه به و شده نازل تو بر آنچه به که آنان و (3) .کنندمى انفاق امی،داده روزى آنان به که مواهىب و نعمتها متام از و دارندمى
 (2) .دارند يقنی رستاخيز به و آورندمى امیان گرديده، نازل تو از پيش

 (2تا  4 اتآي -بقره)سوره 
 

 با یک مثال بحث را ادامه مي دهیم. به آیه زیر دقت کنید:

 

 (11) َأعْمَِعنیَ  فََأْغَرقْـَناُهمْ  ِمْنُهمْ  انَتَقْمَنا آَسُفونَا ( فـََلمَّا12فَاِسِقنَی ) قـَْوًما َكانُوا ِإنَـُّهمْ  َفَأطَاُعوهُ  قـَْوَمهُ  فَاْسَتَخفَّ 
 ما که هنگامى ( اّما12) !بودند فاسق قومى آنان کردند؛ اطاعت او از نتيجه در مشرد، سبک را خود قوم فرعون

 (11) .کردمی غرق را مهه و گرفتيم انتقام آهنا از آوردند، خشم به را
 (11تا  12 اتآي -زخرف)سوره 

 
مردم بر آنها حکمراني مي  خفیف کردنبررسي نحوه حکومت فرعون بر مردم بسیار جالب است. فرعون بوسیله 

کرد. وی مرتباً به مردم مي گفت که شما هیچ نمي فهمید، شما هیچ نمي فهمید، شما هیچ نمي فهمید. در طول 

مرتبا این جمله را برای مردم تکرار مي کرد. در ابتدا مردم مسلماً مردم قبول نمي کردند، ولي  حکومتشزمان 

حتما چیزی وجود دارد که ، "شما هیچ نمي فهمید"رتباً به ما مي گوید پس از مدتي با خود گفتند اینکه وی م

ما نمي فهمیم. بعد از آن به فرعون گفتند: تو مرتبا به ما مي گویي که هیچ نمي فهمیم، پس از این به بعد، تو 

ارباب  بگو که ما چکار کنیم، و فرعون هم کنترل قومش را در دست گرفت و کم کم بر آنها چیره شد و خود را

دقیقا مشابه زمان فرعون است. در  امروزی، وضعیت بسیاری از جوامع. در و این بار از او اطاعت کردند آنها کرد

و مردم هم  "هیچ کس به جز ما قرآن را نمي فهمد"مرتباً به مردم مي گویند  پیشوایانبسیاری از زمان ما هم 

که قرآن و تفکر را کنار گذاشته اند و تقلید را در پیش گرفته اند، حرف این افراد را حجت خود قرار داده و 

جوری به مردم تحمیل کرده اند که با وجود  گمراه پیشوایانزندگي این دنیا و آن دنیای خود را تباه مي کنند. 

کشیده شده و  استخفافبه  افراداینگونه دم ما هم که توسط ما، تفکر انسانهای دیگر گناه محسوب مي شود. مر

 فکر مي کنند که قرآن را نمي فهمند، به راحتي قرآن را کنار گذاشته اند.
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برای دور نگه داشتن مردم از قرآن درست شده اند.  طتاکنون با جمالت زیاد زیادی برخورد کرده ایم که همه فق

قرآن یک معني دارد ولي تاویل " ،"دارددرون هر بطن آن هزار الیه  قرآن هفت بطن دارد و در"جمالتي مثل 

قرآن اصلي دست امام زمان قرار دارد و دست "، "تاویل قرآن را هیچ کسي نمي داند" ،"قرآن معني دیگری دارد

و بسیاری جمالت از این قبیل که با کمي تفکر در خود قرآن به راحتي مي توان به باطل بودن آنها پي  "نیستما 

برد. پس از اختراع اینگونه جمالت گمراه کننده برای دور نگه داشتن مردم از قرآن، سعي شده که خالء و فاصله 

احادیث جعلي درست کرده اند مبني  ،از کتب مردم با قرآن را با ادعیه ساختگي پر کنند. به طور مثال در بسیاری

)مردم هم با یک حساب کتاب دو دو تا چهار تا،  خواندن قرآن است باربر اینکه ثواب خواندن فالن دعا برابر هزار 

پیش خود فکر مي کنند که اگر چنین است به جای خواندن قرآن فالن ادعیه را مي خوانم و هزار برابر اجر مي 

امروزه افراد خود را جای اهلل تعالي و پیامبرش قرار داده اند که برای انسانها ثواب تقسیم مي کنند؟ . آیا این برم(

، مردم باید خدا را عبادت کنند، نه آنگونه که خدا در کتب آسماني دارندمي دوست افراد مذهب نما که آنگونه

. شودنمي شود، از خدا پیرویمي افراد اطاعتات این نظریاز  که گونهآن خود از ما خواسته است و متاسفانه امروزه

. امروز دیگر باید جلوی غفلت مردم گرفته شود، همه فکر مي کنند که عبادت فقط در نماز خالصه مي شود

 وگرنه همه ما نیز به آتش این غفلت خواهیم سوخت.

 

 (٦٠ُمَنشَّرًَة )َبْل يُرِيُد ُكلُّ اْمرٍِئ ِمْنُهْم َأْن يـُْؤَتى ُصُحًفا 
 (14) !شود فرستاده او براى [خدا سوى از] اىجداگانه نامه دارد انتظار آهنا از کدام هر بلکه

 (14 هآي -مدثر)سوره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيه منتخب
َنةً  َواتَـُّقواْ   (41 – انفال) اْلِعَقابِ  َشِديدُ  الّلهَ  َأنَّ  َواْعَلُمواْ  َخآصَّةً  ِمنُكمْ  ظََلُمواْ  الَِّذينَ  ُتِصيََبَّ  الَّ  ِفتـْ

  چرا ،گرفت خواهد فرا را مهه بلکه] رسدمنى مشا ستمکاران به تنها که بپرهيزيد اىفتنه از و
 !دارد شديد کيفر خداوند بدانيد و [کردند اختيار سکوت ديگران که
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 33فصل 
 .را شریکو.. و طال و نقره و چوب از سنگ شده ساخته بتهای فقط تجاهلی اعراب که تصوّر دارند مردم امروزه

 .است پندار کامالً اشتباه این که ، در صورتيارائه مي کرده اند این بتها را به تقاضایشانو  و دعا خدا قرار داده

آنها  برای آمیز اعرابشرک و اعمال معبود قرار گرفته در واقع که بودند و افراد صالح فرشتگان نماد، سنگي بتهای

ولي ما  ،و هیچ گناهي ندارد بودهاز جنس سنگ و چوب  بتهامردم جاهلیت عقیده داشتند که  !گرفتمي انجام

و  پس باید این بتها را واسطه قرار دهیمانسانها گناهکار هستیم و مستقیما نمي توانیم با خدا رابطه بر قرار کنیم، 

 دیني شخصیّتها و بزرگان لپرستیدند، سمبمي عرب مشرکین که بتهایي پسییم. بوسیله آنها به خدا تقرب بجو

 تمام دانستند.مي مشکالت و رافع حاجات آنها را برآورندة که بوده اشخاص همان برای ، عبادتشانبودند و در واقع

 در آن شد، دید که کرد و وارد کعبه را فتح مکّه ()صخدا  رسول که هنگامياند: آورده ها نیز چنینو سیره تواریخ

ابراهیم حضرت ، جدشو تصویر  ، مجسّمهمیان در آن اند کهکرده خدا نصب و پیامبران از فرشتگان هایيمجسّمه

 مةمجسّهمچنین مجسمه حضرت اسماعیل و . گرفتمي فال و با آن داشت دست به چند تیر چوبي نیز بود که

با  ، سپسانداخت و بر زمین شکست خویش بود. آنها را با دست شده ساخته از چوب نیز در آنجا بود که کبوتری

 اند! ابراهیمتصویر کرده خداوند آنها را بکشد! پدر ما را چنین»و فرمود:  ابراهیم نگریستحضرت  مجسّمة به دقّت

بود و هرگز از  خالص و مسلمان حنیف نبود، بلکه و مسیحي یهودی ! ابراهیمکار داشت چه با تیرها و فالگیری

 از جملة بودند که شده ساخته انسان با چهرة ایپرستیدند، دستهمي اعراب که بتهایي از میان «.نبود هم مشرکان

 ند. اعراببود برپا گردیده برایش معابد بزرگي که نماد هابیل بود که مظلومانه کشته شد و بوده« هبل»بتها  این

خود را  قربانیهای ساختند و خونمي ، چوبي، طالیيسنگي بتهای انسان شکل به یادبود افراد صالح برای جاهلي

را از  جاهلي راباع که خواست ، اسالمجهت همین به جویند. خدا تقرّب به وسیله ریختند تا بدینآنها مي پای به

 به که ها و بتهایيمجسّمه اینشدند، آگاه سازد: مي غیر از خدا پرستیده هب که بتهایي ها یعنيواسطه این حقیقت

ـ  پنداریدنیکوکار مي و گذشتگان یادبود افراد صالح و در واقع طلبید ـمي کمک پرستید و بهغیر از خدا مي

 و چشم دارند، آیا گوش و پا ، آیا مگر دستندارند خیر و شرّی قدرت و هیچخدا هستند  شما، بندگان همچون

 شک بدون گویند؟ پاسخ فریادهایتان د بهشما باشد و بتوانن قدرت مافوق دارند که آیا قدرتي و باالخرهدارند؟ 

 داد؟مي بشری مافوق فضیلتي هچ آنان را نیز داشتند، مگر به گر همه اینهاا تازه .از اینها را ندارند کدام هیچ

 شدند. خداوند متعال در این رابطه چنین مي فرماید:قوا برابر مي شما در تمامنهایتاً با 

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
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َوَقْد َأَضلُّوا َكِثریًا َوال تَزِِد الظَّالِِمنَی  (٠٣آَِلََتُكْم َوال َتَذُرنَّ َودًّا َوال ُسَواًعا َوال يـَُغوَث َويـَُعوَق َوَنْسرًا )َوقَاُلوا ال َتَذُرنَّ  (٠٠َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّارًا )
 (٠٦ِإال َضالال )

، «سواع»، «َود»بتهاى  [اً خصوص]وگفتند: دست از خدايان و بتهاى خود برنداريد  (44) مکر عظيمى به کار بردند [رهربان گمراه]و 
 (42. )زياد منی کنيم گمراهی راظاملان جز   و برایو گروه بسيارى را گمراه کردند  (43را رها نکنيد! )« نسر»و « يعوق»، «يغوث»

 (42تا  44آيات  -نوح)سوره  
 

 اینها، پنج» :است آورده چنین« المیسّر المصحف»در تفسیر خود « عیسي عبدالجلیل»دکتر در رابطه با آیه قبل، 

و  خداشناس انسان از اینها، نام اند. هر یکمشهورتر و بزرگتر بوده پرستاناز سایر بتها در نزد بت بودند که بتي

و  ساخته بتي و بعدها از آنان برپا نموده را بر سر قبرشان و بارگاههایي عمارت، و بعد از فوتشان بوده صالحي

از دنیا  بندگان این که هنگامي اند وبوده و صالحي فراد برگزیدها اینها اسامي «.اند!شمرده عشانو شفی واسطه

آنها  کردند و به درست هایي، مجسّمهاز ایشان یادبود و یادگاری عنوان به ، محبّانشانزمان اند، بعد از گذشترفته

و  عبادت به بعدی نسلهای که اند تا جایيها پرداختهمجسّمه آن عظیمو ت بزرگداشت به کمنمودند. کم منسوب

در  فرد صالحي آنها چون»فرمود:  در بستر بیماری )ص(خدا  رسول که شده شدند. روایت آنها کشیده پرستش

 بدترین ساختند. آنانرا مي یها و تصاویرکردند، و مجسّمهبنا مي معبدی قبرش کرد، بر رویمي فوت میانشان

ها نبودند، بلکه از میان افراد پرستیدند، تنها از جن و مالئکه و بتهایي را که مياله «. خداوند هستند! بندگان

 وفات کرده بودند نیز الهه انتخاب کرده بودند: بالًبشر که ق

 

ِإََلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد فَالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن  (٠٨أَْمَواٌت َغرْیُ َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يـُْبَعثُوَن ) (٠٢ا َوُهْم ُُيَْلُقوَن )َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َُيُْلُقوَن َشْيئً 
 (٠٠بِاآلِخَرِة قـُُلوبـُُهْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكربُوَن )

هبره ای  حيات از هرگز که هستند مردگاىن آهنا (41) !خملوقند هم خودشان بلکه کنند؛منى خلق را چيزى خوانند،مى خدا از غری که معبودهاىي
 دَلايشان آورند،منى امیان آخرت به که کساىن اّما است؛ يگانه خداوند مشا معبود (45) !شوندمى حمشور زماىن چه در دانندمنى و ندارند

 (44) .مستکربند و کندمى انکار [را حق]
 (44تا  41آيات  -حنل)سوره 

 
اعراب جاهلیت به وجود خداوند به عنوان یگانه خالق آسمانها و زمین اعتقاد داشته اند، ولي اعتقاد آنها مبني بر 

این بوده که آنها نمي توانند به طور مستقیم از خدا در خواست کنند و حتما در این میان باید یک واسطه وجود 

 داشته باشد.

و یا یکي از آنها و یا یکي از  کافر کسي است که وجود خدا، قیامت، رسل،کتب و مالئکه را قبول ندارد** نکته: 

. مشرک کسي است که برای خداوند یگانه شریک یا مات دین را انکار مي کند و یا به آنها توهین مي کندمسلّ

. منافق کسي است که بخاطر ام مي دهدنزدیکي به اهلل تعالي انج خاطرو معموال اینکار را به  واسطه قرار دهد

 منافع خود چیزی مغایر آنچه در دل دارد اظهار مي کند.
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 به آیات زیر دقت کنید:

 

َوقِيِلِه  (١٧َخَلَقُهْم لََيُقولُنَّ اللَُّه فََأىنَّ يـُْؤَفُكوَن )َولَِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن  (١٤َوال مَیِْلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشََّفاَعَة ِإال َمْن َشِهَد بِاحلَْقِّ َوُهْم يـَْعَلُموَن )
 (١١يَا َربِّ ِإنَّ َهُؤالِء قـَْوٌم ال يـُْؤِمُنوَن )

و اگر از آهنا بپرسى چه   (86اند و خبوىب آگاهند! )خوانند قادر بر شفاعت نيستند؛ مگر آهنا که شهادت به حق دادهو کساىن را که غری از خدا مى
آهنا چگونه از شکايت  (87شوند؟ )گويند: خدا؛ پس چگونه از عبادت او منحرف مىى آنان را آفريده، قطعًا مىکس

 (88[ )شوند؟غافل مى]« قومى هستند که امیان منى آورندپروردگارا! اينها »گويد: پيامرب که مى
 (88تا  86آيات  -زخرف)سوره 

 همچنین:

 

َولَِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواألْرَض لََيُقوُلنَّ اللَُّه ُقِل احلَْْمُد لِلَِّه بَْل أَْكثَرُُهْم ال  (٠٦َنْضَطرُُّهْم ِإىَل َعَذاٍب َغلِيٍظ )مُنَتُِّعُهْم َقِليال ُثَّ 
 (٠٤احلَِْميُد )لِلَِّه َما ِف السََّماَواِت َواألْرِض ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغيِنُّ  (٠٦يـَْعَلُموَن )

و هرگاه از آنان سؤال کَن چه کسى  (42سازمی! )کنيم، سپس آهنا را به حتّمل عذاب شديدى وادار مىمند مىما اندکى آهنا را از متاع دنيا هبره
وىل بيشرت آنان  [که خود مشا معرتفيد] گويند: الّله، بگو: احلمد لّلهآْساهنا و زمنی را آفريده است؟ مسّلمًا مى

 (46نياز و شايسته ستايش است! )آنچه در آْساهنا و زمنی است از آن خداست، چرا که خداوند ىب (41دانند! )منى

 (46تا  42آيات  -لقمان)سوره 
 

، ، مالکخالق انبودند و او را همچن نکرده خدا را فراموش زمان ر آند اعراب که ، پیداستحقایق ینا به با توجّه

، خود خداوند خواسته که خدا را چنان که بوده این و انحرافشان گمراهي دانستند، وليچیز مي ربّ همه و رازق

 اعراب جهت همین به پذیرفتند.، نميخویش زندگي امور و شؤون را در کلیة و قانونش ند و سلطهشناختنمي

 برقرار سازند، و از همین ایو رابطه هر دو را داشتند، جمع بتها که هخدا و اعتقاد ب به ایمان میان کردند که سعي

در  کردند کهنها فکر ميآ شوند!نمي پذیرفته واسطه بدون ولي ،روندمي آسمان گفتند: دعاها بهمي بود که جهت

 فکر واسطة ، بهاشتباه در اثر اینشود! ينم پذیرفته کسي حرف و صدقه ، قربانيبازیواسطه، پارتي بدون باال عالم

 دعای را شریک خدا برسانند و آنان خود را به ها، دعاها و حوایجآن وسیلة تادند تا بتوانند بهاف خدا و خلق بین

 شدند که و معتقد هکرد بشر محسوب برای و زیان نفع این واسطه ها را مالک آنان ،از مدّتي خود قرار دهند. پس

 را به این عقیده، کریم قرآن بدهند و یا بگیرند! چیزهایياز طریق غیب توانند خیر و شر دارند و مي قدرت آنان

 ، بلکهکنیمنمي عبادت و گوهرشان بتها را از نظر ذات ما این گفتندمي که ایشان د، و بهانةکنمي نکوهش شدّت

 شمارد:مردود مي طور قاطع سازند، به نزدیک یگانه خدای ما را به که رستیمپآنها را مي جهت بدین
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يَن ) يُن اْْلَاِلُص َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء  (٠ِإنَّا أَنـْزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ فَاْعُبِد اللََّه خُمِْلًصا َلُه الدِّ َما نـَْعُبُدُهْم ِإال لِيـَُقرِّبُونَا َأال لِلَِّه الدِّ
نَـُهْم ِف َما ُهْم ِفيِه َُيَْتِلُفوَن ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي َمْن ُهَو كَ  لَْو أَرَاَد اللَّهُ أَْن يـَتَِّخَذ َوَلًدا  (٣اِذٌب َكفَّاٌر )ِإىَل اللَِّه زُْلَفى ِإنَّ اللََّه ََيُْكُم بـَيـْ

 (٦َيَشاءُ ُسْبَحانَُه ُهَو اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر ) الْصطََفى ممَّا َُيُْلُق َما

آگاه باشيد که دين خالص از آن  (4ما اين کتاب را ِبّق بر تو نازل کردمی؛ پس خدا را پرستش کن و دين خود را براى او خالص گردان. )
پرستيم مگر خباطر اينها را منى»خداست، و کسانی که غری خدا را اولياى خود قرار دادند، دليلشان اين است که: 

کند؛ ، خداوند روز قيامت ميان آنان در آنچه اختالف داشتند داورى مى«اينکه ما را به خداوند نزديک کنند
خواست فرزندى اگر ]بفرض حمال[ خدا مى (3کند! )کننده است هرگز هدايت منى  خداوند آن کس را که دروغگو و کفران

 (2[. او خداوند يکتاى پریوز است! )فرزند داشنتخواست برميگزيد؛ پاک و منّزه است ]از لوقاتش آنچه را مىانتخاب کند، از ميان خم
 (2تا  4آيات  -زمر)سوره 

 همچنین:

 

َفُعُهْم َويـَُقوُلوَن  (٨٧َفَمْن َأْظَلُم ممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح اْلُمْجرُِموَن ) َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّهْم َوال يـَنـْ
َا ال يـَْعَلُم ِف السََّماَواِت َوال ِف األْرِض ُسْبَحا َوَما   (٨١نَُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَن )َهُؤالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَِّه ُقْل أَتـَُنبُِّئوَن اللََّه ِِ

نَـُهْم ِفيَما ِفيِه ُيَْ كَ   (٨١َتِلُفوَن )اَن النَّاُس ِإال أُمًَّة َواِحَدًة فَاْختَـَلُفوا َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبَِّك َلُقِضَي بـَيـْ

آهنا غری از خدا،  (57) کند؟! مسلماً جمرمان رستگار خنواهند شد!بندد، يا آيات او را تکذيب مىچه کسى ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ مى
اينها شفيعان ما نزد خدا  :گويندخبشد؛ و مىرساند، و نه سودى مىپرستند که نه به آنان زيان مىچيزهاىي را مى

دهيد که در آْساهنا و زمنی سراغ ندارد؟ منزه است او، و برتر است از آيا خدا را به چيزى خرب مى: بگو !هستند
درباره عدم ] مهه مردم اّمت واحدى بودند؛ سپس اختالف کردند؛ و اگر فرماىن از طرف پروردگارت [در آغاز] (58دهند! )مىآن مهتاياىن که قرار 

 (59شد. )از قبل صادر نشده بود، در ميان آهنا در آنچه اختالف داشتند داورى مى [جمازات سريع آنان
 (59تا  57آيات  -يونس)سوره 

 

اقوام گذشته کافر بوده اند، ولي مشکل اصلي بشر از ابتدا تاکنون، کفر نبوده و بیشتر درست است که بسیاری از 

پیامبران از ابتدا تاکنون برای از بین بردن شرک مبارزه کرده اند، زیرا اکثر ادیان به نوعي خدا را قبول داشته و 

 شرکیات بوده است.خدا را مي پرستیده اند، ولي مشکل اصلي اینجاست که این مسیر پرستش پر از 

 سوال ما از شما: به نظر شما آیا مشکل بیان شده در باال کامال از بین رفته است؟

 

 

 

 

 آيه منتخب
  ِإذْ  ظََلُمواْ  الَِّذينَ  يـََرى َوَلوْ  لِّّلهِ  ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  الّلهِ  َكُحبِّ  َيُِبُّونـَُهمْ  أَنَداداً  الّلهِ  ُدونِ  ِمن يـَتَِّخذُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ 
يعاً  لِّلهِ  اْلُقوَّةَ  َأنَّ  اْلَعَذابَ  يـََرْونَ   (561 – بقره)اْلَعَذاِب  َشِديدُ  الّلهَ  َوَأنَّ  عمَِ

.  دارندمى دوست خدا مهچون را آهنا و کنندمى انتخاب خود براى خداوند از غری معبودهاىي مردم از بعضى
  که آهنا و است شديدتر [معبودهاشان به نسبت مشرکان از] خدا به عشقشان ،آورده اند امیان که آهنا اّما

  متامِ  که دانست خواهند کنند، مشاهده را عذاب که هنگامى [برگزيدند خدا غری معبودى و] کردند ستم
 است. شديد جمازات داراى خدا و خداست آنِ  از قدرت
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 34فصل 
خوانند و دعاها و نیایشها، فریاد مي را به( دون اهلل) غیر از خدابا خدا،  خدا یا همراه جای بهامروزه مردم 

و  ساخته غیر خدا را متوجّه و همه همه، ..ها و.و استعاذه و استعانت ، استغاثهو امیدها خواهشها، بیمدرخواستها و 

 که مي پندارند امروزه چنین شوند!مي روند و پذیرفتهمي آسمان ها بهواسطه این گویند: دعاها تنها از طریقمي

 داشته اختصاص جاهلي اعراب به فقط همگي، شده نازل دون اهلل و وساطت شرککفر،  دربارة که قرآن آیات تمام

 ند کهه اشد تفسیراتي به قائل بلکه و نکرده بسنده مقدار هم همین هب و البته است، شده آنها نازل و تنها دربارة

 دربارة ، همگيشده نازل مشرکین دربارة که گویند: آیاتيمي امروزه مي دانند!غیر خدا را جایز  به توسّل حتّي

سانها، همانند ان دون اهللاند و این آیات سایر موارد بوده سنگي بتهای در قالب تنها که است ها و شرکایيواسطه

هر خدا را در بر نمي گیرند. به دور و بر خود نگاهي بیاندازید،  ، امامان، پیامبران و اولیاء شایستةفراد صالحاجن، 

جز  زند کهسر مي اعمالي روند و از آنانمي افراد صالح، امامزادگان و امامان آرامگاه زیارت به نفر روز هزاران

. آیا تاکنون فکر کرده ایم که برای این کار چه دلیلي داریم؟ آیا بر آنها گذاشت تواننميرا  دیگری نام« عبادت»

در قرآن به این کار توصیه شده است؟ آیا پیامبر اسالم این کار را انجام داده و توصیه کرده که بقیه امت این کار 

رد، زیرا عقیده انسان تنها از طریق تفکر در را انجام دهند؟ همه مي دانیم که در عقیده و ایمان نمي توان تقلید ک

آیات آفاقي )تفکر در طبیعت، کائنات و خلقت(، آیات انفسي )تفکر در خلقت و پیچیدگي خود انسان( و آیات 

قرآن )تفکر در وحي( حاصل مي شود. آیا برای کارهایي که انجام مي دهیم جز تقلید کورکورانه در دین مي توان 

ا مي خواهید سرنوشت تقلید کورکورانه در دین را از زبان خود قرآن بشنوید؟ پس آیات زیر را نام دیگری نهاد؟ آی

 بخوانید:

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
( ٦٧ْم ُمْغُنوَن َعنَّا َنِصيًبا ِمَن النَّاِر )َوِإْذ يـََتَحاجُّوَن ِف النَّاِر فـََيُقوُل الضَُّعَفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم تـََبًعا فـََهْل أَنـْتُ 

ِب َوقَاَل الَِّذيَن ِف النَّاِر ِْلََزنَِة َجَهنََّم اْدُعوا رَبَُّكْم ُُيَفِّْف َعنَّا يـَْوًما ِمَن اْلَعَذا (٦١قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا ِإنَّا ُكل  ِفيَها ِإنَّ اللََّه َقْد َحَكَم بـَنْیَ اْلِعَباِد )
(٦١) 

ما پریو مشا بودمی، آيا مشا »گويند: کنند؛ ضعيفان به مستکربان مىهنگامى که در آتش دوزخ با هم حماّجه مى
ما مهگى در آن هستيم، زيرا »گويند: ( مستکربان مى27شويد؟ )سهمى از آتش را جباى ما پذيرا مى [امروز]
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از پروردگارتان خبواهيد »گويند: و آهنا که در آتشند به مأموران دوزخ مى (28« )حکم کرده است [بعدالت] خداوند در ميان بندگانش
 (29« )يک روز عذاب را از ما بردارد

 (29تا  27آيات  -غافر)سوره 
 همچنین:

 
 َضلُّوا قَاُلوا اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  قَاُلوا يـََتَوفَـّْونـَُهمْ  ُرُسلَُنا َجاَءتْـُهمْ  ِإَذا َحىتَّ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيُبُهمْ  يـََناَُلُمْ  أُولَِئكَ  بِآيَاتِهِ  َكذَّبَ  َأوْ  َكِذبًا اللَّهِ  َعَلى افْـرَتَى ممَّنِ  َأْظَلمُ  َفَمنْ 

 َدَخَلتْ  ُكلََّما النَّارِ  ِف  َواإلْنسِ  اْلِْنِّ  ِمنَ  قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  أَُممٍ  ِف  اْدُخُلوا قَالَ  (٣٧) َكاِفرِينَ  َكانُوا أَنَـُّهمْ  أَنـُْفِسِهمْ  َعَلى َوَشِهُدوا َعنَّا
يًعا ِفيَها ادَّارَُكوا ِإَذا َحىتَّ  أُْخَتَها َلَعَنتْ  أُمَّةٌ   قَالَ  النَّارِ  ِمنَ  ِضْعًفا َعَذابًا َفآهِتِمْ  َأَضلُّونَا َهُؤالءِ  َربَـَّنا ألوالُهمْ  أُْخرَاُهمْ  قَاَلتْ  عمَِ

َا اْلَعَذابَ  َفُذوُقوا َفْضلٍ  ِمنْ  َعَلْيَنا َلُكمْ  َكانَ  َفَما ألْخرَاُهمْ  أُوالُهمْ  َوقَاَلتْ  (٣١) تـَْعَلُمونَ  ال َوَلِكنْ  ِضْعفٌ  ِلُكلٍّ   ُكْنُتمْ  ِِ
 (٣١) َتْكِسُبونَ 

 تا برند،مى جهان[ اين ی]نعمتها شده مقّدر آنچه از را نصيبشان آهنا ند؟ک مى تکذيب را او آيات يا د،بندمى دروغ خدا بر که آن از است ستمکارتر کسى چه
مهه » گويندمى خوانديد؟مى خدا از غری که معبودهاىي کجايند: »پرسندمى آهنا از بگریند را جانشان و روند سراغشان به[ حرو  قبض فرشتگان] ما فرستادگان که زماىن

 از خود مشابه هاىگروه صفّ  در» گويدمى [آهنا به خداوند] (37) !بودند کافر که دهندمى گواهى خود ضدّ  بر و« شدند گم آهنا
 ذّلت با مهگى تا کنندمى لعن را ديگر گروه شوند،مى وارد گروهى که زمان هر« شويد وارد آتش در انس و جنّ 
 را ما که بودند اينها! خداوندا» گويندمى خود پيشوايان دربارهمقلد  پریوان [هنگام اين در]. گریند قرار آن در

 مضاعف عذاب مشا از کدام هر براى» فرمايدمىخداوند  .کن برابر دو آتش از را آهنا کيفر پس ساختند گمراه
 [نداشتند مردم اغواى بر قدرتى بودند، نگرفته را گمراه پيشوايان گرد اگر پریوان که چرا]! دانيدمنى وىل است،

 برابر در را [اَلى] عذاب بچشيد پس نداشتيد، ما بر امتيازى مشا» گويندمى خود پریوان به آهنا پيشوايان ( و38)
 (39) !داديدمى اجنام آنچه

 (39تا  37آيات  -اعراف)سوره 
 همچنین:

 

( َوِقيَل 63إِلَْيَك َما َكانُوا إِيَّانَا يـَْعُبُدوَن )نَا قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل َربَـَّنا َهُؤاَلِء الَِّذيَن أَْغَويـَْنا أَْغَويـَْناُهْم َكَما َغَويـَْنا تـَرَبَّأْ 
( َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـََيُقوُل َماَذا َأَجْبُتُم 62) اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم َفَدَعْوُهْم فـََلْم َيْسَتِجيُبوا ََلُْم َورَأَُوا اْلَعَذاَب َلْو أَنَـُّهْم َكانُوا يـَْهَتُدونَ 

 (66) فـَُهْم اَل يـََتَساَءُلونَ َيْت َعَلْيِهُم اأْلَنَباُء يـَْوَمِئٍذ ( فـََعمِ 61اْلُمْرَسِلنَی )
را گمراه کردمی؛ ما آهنا را گمراه   پروردگارا! ما اين عابدان»گروهى که فرمان عذاب درباره آهنا مسلم شده ميگويند 

جوييم؛ آنان در حقيقت ما را مهانگونه که خودمان گمراه شدمی؛ ما از آنان به سوى تو بيزارى مى ،کردمی
معبودهايتان را که »شود ( و به آهنا گفته مى63« )[کردندبلکه هواى نفس خود را پرستش مى]پرستيدند منى

عذاب  ی کهدهند! و هنگامه آنان منىخوانند، وىل جواىب بمعبودهايشان را مى« خبوانيد ،پنداشتيدخدا مى شريک
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دهد و ( روزى را که خداوند آنان را ندا مى62) کنند اى کاش هدايت يافته بودند!آرزو مى ،بينندمىاَلى را 
توانند حىت منىو  ماندمىمهه اخبار به آنان پوشيده  روز( در آن 61« )چه پاسخى به پيامربان گفتيد؟»گويد مى

 (66کنند! )  و حماّجه سؤال
 (66تا  63آيات  -قصص)سوره 

 
افراد گمراه شده، به  در روز جزاوضع افراد گمراه کننده و همچنین گمراه شدگان توصیف شده است. در آیات باال 

جدیت حق خود را از گمراه کنندگان مطالبه مي کنند. آنها بیان مي کنند که ما در دنیا مطیع چشم و گوش 

بدون ما دین را از زبان شما شنیدیم و بسته شما بودیم و به امید چنین روزی از اوامر شما اطاعت مي کردیم. 

تیم جزو گمراه شدگان باشیم. گمراه کنندگان در جواب بیان مي هیچ سوالي قبول کردم و هیچگاه انتظار نداش

شما عابدان گمراه به خداوند بیزاری شر شما خود گمراه شدید. امروز ما از کنند که ما شما را گمراه نکردیم، بلکه 

نداشتید  خود در زمره گمراهان بودیم، ولي شما بودید که کورکورانه از ما اطاعت کردید. شما عقلمي جوییم. ما 

 و خود به دنبال ما آمدید.

در انتهای آیه قبل نیز بیان شده افرادی که وارد عذاب مي شوند، دیگر اجازه هیچگونه مجادله و سوال و جواب را 

درباره آیات خداوند باشند، ولي و سوال و جواب مردم ممکن است که در این دنیا قادر به مجادله نخواهند یافت. 

ممکن در این دنیا، به طور مثال، گمراه نمي باشد. چگونه مجادله و حجت آوردن برای افراد در آن دنیا جای هی

همین  لي آیاو نند،زببه انکار آیات خداوند دست در جای گرم و نرمي نشسته و با دلیل و بهانه تراشي  است فردی

ز به مجادله درباره خداوند و فرد هنگامي که جلوی چوبه اعدام قرار گرفته و مرگ را با چشم خود مي بیند نی

اختیار و قدرت مجادله ، ولي در روز قیامت اختیار این فرد از وی اخذ نشدهدر این وضع هنوز آیات او مي پردازد. 

پس بهتر است که جواب سوالهای خود را در همین دنیا پیدا کنیم، نه در  از انسان به طور کامل اخذ مي شود.

خداوند در قرآن بیان کرده که برای روزی که هیچ کس بدون اذن اهلل تعالي حتي حرف هم نمي تواند بزند. 

ار رض مي باشد. به همین دلیل انتظخلیفه في اال و انسان اشرف مخلوقات است، زیراقائل  ای انسان ارزش ویژه

 نمي رود که انسان، عقل خود را به دست افراد دیگر سپرده و بدون تفکر از آنها اطاعت کند.
 

 (71تـَْفِضيالً ) َومَحَْلَناُهْم ِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍی ممَِّّْن َخَلْقَنا َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدمَ 
و  دادمیو از انواع روزيهاى پاکيزه به آنان روزى  کردمیمحل   درياو آهنا را در خشکى و  را گرامى داشتيم آدمفرزندان  ماو 

 (71امی، برترى خبشيدمی. )آهنا را بر بسيارى از موجوداتى که خلق کرده
 (71 هآي -اسراء)سوره 

 

گویند: ما خدا را نیکو مي عذری است که این افراد برای توجیه اعمال عبادی خود بیان مي کنند. همه آنها جالب

 همرا  ، و ایندانیمباالتر مي وبرتر  مخلوقات ، از تمامچیز، قادر بر هر کار همه خداوند را خالق .شناسیمو برتر مي
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 از این خواهیممي که است این فقط کنیمتنها ما مي که او هستند. کاری ، بندگانافراد شایسته این که دانیممي

 و آبرومند درگاهش مقرّبخدا  نزد که)امامان و امامزادگان(  صالحش بندگان وسیلة ، و بهخدا برسیم به طریق

به واسطه او به و  فرد این وسیلة ، امّا بهخداست نذرها و دعاها برای ایندر حقیقت  !جوییم او تقرّب به هستند

خدا انتقال مي یابد. این افراد بزرگوار )ائمه و افراد صالح( در نزد خداوند مقام واالیي دارند، پس خداوند به خاطر 

این افراد حاجتها و دعاهای ما را برآورده مي سازد. این جواب دقیقا همان جوابي است که مشرکین زمان مقام 

جاهلیت به پیامبر گرامي اسالم مي گفتند. طبق آیات قرآن مردم در زمان جاهلیت، به وجود خداوند به عنوان 

توجیه آنها دقیقا همین جمالتي است که خالق آسمانها و زمین، روزی دهنده، و رب واقعي اعتقاد داشته اند، و 

 امروزه مردم بیان مي کنند. به آیات زیر توجه کنید:
 

اِء َواألْرِض أَْم َمْن مَیِْلُك ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السَّمَ  (٣٢وَن )ُهَناِلَك تـَْبُلو ُكلُّ نـَْفٍس َما َأْسَلَفْت َوُردُّوا ِإىَل اللَِّه َمْوالُهُم احلَْقِّ َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا يـَْفرتَُ 
َفَسَيُقوُلوَن اللَُّه فـَُقْل أََفال تـَتَُّقوَن السَّْمَع َواألْبَصاَر َوَمْن ُُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُُيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ َوَمْن يَُدبّـُِر األْمَر 

 (٣٠ا بـَْعَد احلَْقِّ ِإال الضَّالُل فََأىنَّ ُتْصَرُفوَن )َفَذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكُم احلَْقُّ َفَماذَ  (٣٨)
و چيزهاىي را که بدروغ مهتاى خدا  شوندمىبازگردانده  -موال و سرپرسِت حقيقى خود-آزمايد. و مهگى بسوى الّله هر کس عملى را که قبالً اجنام داده، مى جادر آن 

و ] دهد؟ يا چه کسى مالکچه کسى مشا را از آْسان و زمنی روزى مى» بگو (31شوند! )قرار داده بودند، گم و نابود مى
 آورد؟ و چه کسى امورگوش و چشمهاست؟ و چه کسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بریون مى  [خالق

ند، آن است خداو  (35کنيد؟ )پس چرا تقوا پيشه منى»، بگو «اهلل»گويند: در پاسخ مى« کند؟را تدبری مى [جهان]
 (34شويد؟ )پروردگار حّق مشا! با اين حال، چه چيزى جز گمراهى وجود دارد؟ پس چرا روى گردان مى

 (34تا  31آيات  -يونس)سوره 
 همچنین:

 
 الَِّذي (١) اْلَعِليمُ  اْلَعزِيزُ  َخَلَقُهنَّ  لََيُقوُلنَّ  َواألْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلَتُهمْ  َولَِئنْ  (١) األوَِّلنیَ  َمَثلُ  َوَمَضى َبْطًشا ِمْنُهمْ  َأَشدَّ  فََأْهَلْكَنا

 (٨٢) تـَْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  ُسُبال ِفيَها َلُكمْ  َوَجَعلَ  َمْهًدا األْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ 
 چه» بپرسى آنان از گاه هر( 8) .گذشت پيشينيان داستان و ،کردمی هالک بودند آهنا از نریومندتر که را کساىن ما وىل

 کسى مهان( 9) .«است آفريده را آهنا دانا و قادر خداوند» گويندمى مسّلماً  «است؟ آفريده را زمنی و آْساهنا کسى
 (51. )شويد هدايت که باشد ،آفريد هاىيراه آن در مشا براى و داد، قرار مشا آرامش حمل را زمنی که

 (51تا  8آيات  -زخرف)سوره 
 

توجه کنید زماني همانند افراد زمان پیامبر گرامي اسالم، مردم ما هم در جاهلیت غوطه ور هستند.  حقیقتدر 

که پیامبر اعمال مردم جاهلیت را شرک آمیز خواند، همه تعجب کردند، زیرا همه فکر مي کردند که دین آنها 

امروزه هم فکر مي کنند که واقعا بر  دین حضرت ابراهیم بزرگوار است و کلیه اعمال آنها توجیه دیني دارد. مردم
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)ص( قرار دارند. اسالمي که به صورت تقلیدی از آباء و اجداد به آنها منتقل شده و پر از  محمد نبياسالم ناب 

 شاعری مي گوید:خرافات شرک آمیز است. 

 "دو صد لعنت بر این تقلید باد  باد دادخلق را تقلیدشان بر "

ر بزرگ بر کل عقاید مردم سایه انداخته و مدافعین این خرافه های شرک آمیز جاهلیت نوین همانند یک چاد

برای اینکه رزق حرام خود را از دست ندهند، روز به روز این عقاید را زیباتر جلوه مي دهند. دامنه این کار تا آنجا 

درست ترین کار پیش رفته که زشتي اعمال مردم در نظرشان زیبا جلوه داده شده و همه فکر مي کنند که 

ممکن بین کلیه ادیان را انجام مي دهند، در حقیقت فکر مي کنند که درست تر از افکار و اعمال آنها در زمین 

وجود نداشته و کلیه افکار و اعمال آنها چون خوشایند و تائید شده عده ای خاص است، پس خوشایند اهلل نیز مي 

 باشد. زهي خیال باطل.
 

ًعا  (٨٢٣نـَُنبُِّئُكْم بِاألْخَسرِيَن َأْعَماال )ُقْل َهْل  نـَْيا َوُهْم ََيَْسُبوَن أَنَـُّهْم َُيِْسُنوَن ُصنـْ الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِف احْلََياِة الدُّ
 (٨٢٦يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا ) أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت َرهبِِّْم َولَِقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماَُلُْم َفال نُِقيُم ََلُمْ  (٨٢٦)

ايشان در ( آهنا که تالشه513چه کساىن هستند؟ ) در کارها [مردم]به مشا خرب دهيم که زيانکارترين آيا » بگو
آهنا کساىن هستند که به آيات  (512دهند! )کار نيک اجنام مىکه  پندارند  مى با اين حال و شده [و نابود]زندگى دنيا گم 

 (511روز قيامت، ميزاىن براى آهنا برپا خنواهيم کرد! )در  بنابرايناعمالشان حبط و نابود شد!  به مهنی جهت و لقاى او کافر شدند وشان خداي
 (511تا  513آيات  -کهف)سوره  

 

 خود را معتقد و پایبند به حتّي که ، مسلمانانيفرموده نهي ص()خدا  رسول که آنچه ،است تأسفبسیار  جای

 برگزاری ، مراسممثل امامان و صالحان خدا از افراد صالح شوند و بر قبور بعضيمي دهند، مرتکبمي نشان اسالم

دهند، بر آنها مي و زینتشان سازند، تزیینمي و بارگاه و بنا و قبه یحنشینند، بر آنها ضرمي اعتکاف به ،کنندمي

 ایستاده خاضعانه کنند، در برابرشانمي روشن و شمع سازند، چراغمي شده و تذهیب طالیي مسجد و گنبدهایي

 کعبه کنند، و یا همچونواریز مي ضرایحشان حساب خود را به کنند، انفاقها و صدقاتخوانند و نذر ميو نماز مي

 ، ایستادهو نیازمندانه خاشعانه در برابرشان بوسند، و حتّيکشند و ميمي دست کنند، بر آنمي طواف آن پیرامون

از این را  و... بر دشمنان فرزند و پیروزی و طلب مریض سختیها و شفای و گشایش دیون و ادای نموده استغاثهو 

 صورت به قبر، نه صاحب را برای خویش ها و حاجاتخواسته هم خيبر .خواهندميدارند،  دون اهللافراد که حکم 

اگر به زمان پیامبر هم  شوند!مي دچار شرک چنین نویسند و اینکاغذ مي روی !نامه صورت کتباً به ، بلکهشفاهي

پس از فتح ست کرده بود؟ آیا پیامبر بر روی قبر شهدای صدر اسالم و یا پیامبران گذشته بارگاه درنگاه کنیم، 

با  خاک یکسان مکه، حضرت علي فردی بود که از طرف پیامبر ماموریت یافت کلیه قبور و بارگاههای آنجا را 

 کرده و از حیث شرک و بدعت پاک نماید.

 سوال ما از شما: چگونه خرافات بیان شده به عقیده ربط پیدا مي کند؟
 

 آيات منتخب
 (553 –هود )تُنَصُروَن  الَ  ُُثَّ  أَْولَِياءَ  ِمنْ  الّلهِ  ُدونِ  مِّن َلُكم َوَما النَّارُ  فـََتَمسَُّكمُ  ظََلُمواْ  الَِّذينَ  ِإىَل  تـَرَْكُنواْ  َوالَ 
  جز سرپرسىت و وىلّ  هيچ حال، آن در و گرید فرا را مشا آتش شودمى موجب که ننماييد تکيه ظاملان بر و

 !شويدمنى يارى و داشت خنواهيد خدا
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 35فصل 
تفکر و تعقل است. در قرآن سفارش  ،در بخشهای قبل بیان شد که شرط اصلي مقبولیت ایمان نزد خداوند

بسیاری به تفکر شده و انسانهایي که در زندگي خود تفکر نمي کنند، جزو منفورترین افراد نزد اهلل تعالي مي 

باشند. خداوند در دو آیه از قرآن بیان کرده که افرادی که تعقل نمي کنند و افرادی که ایمان نمي آورند 

 پلیدترین افراد هستند:

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َا َيصَّعَُّد ِف السََّماِء  َفَمْن يُرِِد اللَُّه َأْن يَهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلإلْسالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه جَیَْعْل َصْدرَُه َضيًِّقا َحرَ  َكَذِلَك ًجا َكأمنَّ

 (٨٠٦) ال يـُْؤِمُنونَ  جَیَْعُل اللَُّه الرِّْجَس َعَلى الَِّذينَ 
و آن کس را که خبواهد گمراه  سازداش را براى اسالم، گشاده مى آن کس را که خدا خبواهد هدايت کند، سينه

اينگونه خداوند پليدى را بر افرادى که خواهد به آْسان باال برود؛ کند که گويا مىاش را آنچنان تنگ مىسازد، سينه
 (541) د!دهقرار مى ،آورندامیان منى

 (541 هآي -انعام)سوره 
 همچنین:

 

 (٨٢٢) جَیَْعُل الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ  َوَما َكاَن لَِنْفٍس َأْن تـُْؤِمَن ِإال بِِإْذِن اللَِّه وَ 
 (511. )انديشنددهد که منىمى پليدى را بر کساىن قراراهلل جز به فرمان خدا و  ،بياوردتواند امیان هيچ کس منى و

 (511 هآي -يونس)سوره 
 همچنین:

 

 (44ِإنَّ َشرَّ الدََّوابَّ ِعنَد الّلِه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل يـَْعِقُلوَن )
 (44کنند. )بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد کر و الىل هستند که انديشه منى

 (44 هآي -انفال)سوره 
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داشته است. یکي از بزرگترین موانع تفکر، تعصب مي باشد. یعني اینکه همیشه برای تفکر چند مانع مهم وجود 

فردی آنقدر نسبت به دارایي های خود )دین، کشور، قومیت، نژاد، شخصیت و ...( مطمئن و مغرور باشد که یا 

حاضر به شنیدن نظرات مخالف خود نیست یا هنگامي که نظرات مخالف خود را شنید، حتي در صورت درستي 

را قبول نمي کند. خداوند به همه مسلمانان توصیه کرده که در یک محیط آزاد نقد و بررسي، به اظهار نظر و  آنها

 شنیدن دیدگاههای دیگران )چه مسلمان و چه غیر مسلمان( بپردازند. به آیه زیر دقت کنید:

 

 (٨١ِذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُولَِئَك ُهْم أُوُلو األْلَباِب )الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولَِئَك الَّ 
کنند؛ آنان کساىن هستند که خدا هدايتشان کرده و شنوند و از نيکوترين آهنا پریوى مىکساىن که سخنان را مى

 (58آهنا خردمندانند. )
 (58 هآي -زمر)سوره 

 

)القول یک کلمه عام برای اشاره به همه سخنان است( را طبق قرآن، خردمندان افرادی هستند که همه سخنان 

شنیده و از بهترین آنها تبعیت مي کنند. جامعه ای که خداوند برای انسان در نظر گرفته، جامعه ایست که در آن 

ی بیان برای همه وجود دموکراسي کامل برای همه اقوام و ادیان الهي وجود دارد. در جامعه اسالمي واقعي، آزاد

سانسور و تفتیش عقاید وجود ندارد، ارزش افراد به پول و مقام نبوده و همه در برابر قانون مساویند. در این رد، دا

جامعه افراد مي توانند به راحتي درباره عقاید خود به اظهار نظر بپردازند و دیدگاههای دیگران را بشنوند. در 

توان در مورد آن تفکر کرد. پس از توصیه قرآن راجع  )سخنان( مي القُولچنین جامعه ایست که پس از شنیدن 

، خداوند بیان کرده که افراد حقیقت طلب در نهایت به قرآن روی خواهند آورد، زیرا "ولالقُ حسنَاَ"تبعیت از به 

 واقعي همان قرآن است: ولالقُ حسنَاَدر بین همه گفتارها، حرف اهلل از همه برتر است و 

 

ُهْم ِإىَل ذِْكِر ِكَتابًا ُمَتَشاهِبًا َمثَاينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َُيَْشْوَن َربَـُّهْم ُُثَّ تَِلنُی ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبُـ   َأْحَسَن احلَِْديثِ اللَُّه نـَزََّل 
 (٠٣َهاٍد ) اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمنْ 

از شنيدن آياتش لرزه بر اندام   و استمهانند يکديگر مکّرر و ، کتاىب که آياتش خداوند هبرتين سخن را نازل کرده
شود؛ اين هدايت افتد؛ سپس برون و درونشان نرم و متوّجه ذکر خدا مىترسند مىکساىن که از پروردگارشان مى

و هر کس را خداوند گمراه سازد، راهنماىي براى او خنواهد  کندمىاىي اَلى است که هر کس را خبواهد با آن راهنم
 (43) بود!

 (43 هآي -زمر)سوره 
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مانع دیگر تفکر خود بزرگ بیني است که متاسفانه در جامعه ما به شدت در حال افزایش است. افرادی که به این 

مرض خطرناک مبتال هستند، به جز خود برای هیچ چیزی ارزش قائل نیستند. این افراد همیشه فکر مي کنند 

 بسیاری از جوامعت آنهاست. البته در اینکه که جامعه چیز گرانبهایي را از آنها دزدیده و یا جامعه مانع پیشرف

د، هیچ شکي نیست، ولي افراد خود بزرگ بین به جای دنبال کردن نشخصیت با ارزش افراد را خرد مي کن

، از نظر شخصیتي تبدیل به یکي از آنها مي شوند. پیشوایانحقیقت برای رها نمودن خود از یوغ بندگي و بردگي 

دگاه های خود، برای هیچ چیزی ارزش قائل نمي شوند و به سرعت به قعر پرتگاه این افراد به جز حرف و دی

 ظاللت سقوط مي کنند. دقت کنید که همین ویژگي در شیطان بروز کرد که از محضر اهلل تعالي رانده شد.

ئل مانع دیگر تفکر، خود کوچک بیني است. افراد خود کوچک بین هیچ ارزشي برای اعتقادات و افکار خود قا

نیستند و همیشه سعي مي کنند که خود را سگ آستان یا کلب آستان دیگران معرفي کنند. غایت نهایي این 

افراد تقلید در کلیه امور زندگي )ایمان و عمل( مي باشد. این افراد هم در زندگي دنیوی و هم در زندگي ابدی 

 خود ذلیل و خوار مي شوند.

کوته بیني باعث مي شود که آرزوهای افراد محدود و محدودتر شود.  مانع مهم دیگر تفکر، کوته بیني است.

امروزه افراد بسیاری وجود دارند که نهایت آمال و آرزوهای آنها خرید یک ماشین، گرفتن مدرک، افزایش حقوق 

و  و ... مي باشد. معموال آرزوهای افراد مشخص کننده شخصیت افراد است. شخصیت افراد کوته بین، افراد قانع

راضي را بیان مي کند، افرادی که هر چقدر ظلم و ستم بر آنها افزایش یابد، هیچ گاه اعتراض نمي کنند. این افراد 

 به هر چه دارند قانعند، خواه این دارایي خرافات وفور باشد یا هدایت واقعي.

وانند، پس اگر شما تا این آنها را در باال ذکر کردیم، مطمئنا هیچ کدام این جزوه را نمي خویژگي افرادی که 

بخش مطالب گفته شده را دنبال کرده اید، فرد حق طلبي هستید که به دنبال حلقه گمشده زندگي خود مي 

گردد. شما مطمئنا از وضع کنوني جامعه ناراضي هستید و همچنین فرد متعالي هستید که از خرافات موجود در 

ه مشکالت بیان شده فقط توسط اهلل تعالي باز شده و نه هیچ کس جامعه متنفر هستید. فقط این را بدانید که گر

دیگر. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید که پدری با فرزند خردسال خود در ساحل یک دریا ایستاده است. 

فرزند خردسال وی با ماسه های ساحل بازی مي کند. این کودک بوسیله ماسه های ساحل، خانه شني مي سازد. 

نکه خانه شني اول درست شد، موجي از دریا آمده و خانه شني را خراب مي کند. کودک دوباره خانه پس از ای

شني را مي سازد، ولي این بار هم کودک از شکل خانه ساخته شده راضي نبوده و خانه را خراب مي کند. کودک 

بد. کودک مرتبا خانه شني را مي دوباره خانه شني را مي سازد. بازی ساختن خانه و خراب شدن خانه ادامه مي یا

سازد و خراب مي کند. پدر کودک که در کنار فرزند خود ایستاده و از باال ماجرا را مي بیند، از دیدن این صحنه 

لبخند مي زند. خوب، حال دید خود را از دید پدر کمي باالتر ببریم و یک شهر را از باال نگاه کنیم. مردم شهر را 

مي بینیم که همه مثل کودکي که خانه شني مي سازد، مشغول هستند. همه به سرعت همانند مورچه هایي 

سال بعد خانه خراب مي شود و خانه جدیدی جای  51آهن و آجر را روی هم سوار کرده و خانه سازی مي کنند. 

 آن را مي گیرد. انگار که این فعالیت تمامي ندارد.
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نـَْيا ِإال َلِعبٌ  اُر اآلِخرَُة َخرْیٌ لِلَِّذيَن يـَتَُّقوَن أََفال تـَْعِقُلوَن ) َوَما احْلََياُة الدُّ  (٣٠َوََلٌْو َولَلدَّ
انديشيد؟ براى آهنا که پرهيزگارند، هبرت است! آيا منى آخرتچيزى جز بازى وسرگرمى نيست وسراى  دنيازندگى 

(34) 
 (34 هآي -انعام)سوره 

 

فردی فقط یک بار تکرار مي شود. اصالح ایمان و عقیده هم زندگي هر بشر یک تجربه دوباره نیست و برای هر 

کار یدی و عملي نیست که خستگي به دنبال داشته باشد. بنابر این هر انساني باید زماني از زندگي خویش را 

صرف تحقیق در مورد ایمان نماید. عمر یک انسان همانند پولي در دست اوست که با آن مي تواند برای خود 

اه خریداری کند. کسي که سرمایه عمرش تمام شده و برای آن دنیای خود نیز چیزی ذخیره نکرده ثواب یا گن

دست آنها مي در چیزی است که همین زیانکار واقعي است. متاسفانه امروزه مردم فکر مي کنند که اسالم واقعي 

مسلما هر فردی که گمان کند همیشه  .، چشم و گوش خود را بسته و هیچ تفکر نمي کنندباشد و به همین دلیل

و همیشه دارای بهترین گزینه است، هیچ وقت به مسیر هدایت وارد نمي شود، زیرا همیشه فکر مي کند چون 

به طور مثال، اگر فردی برای مدتي در  .حتي ارزش شنیدن را نیز ندارد ترین مال من است، پس هر چیز دیگربه

یط عادت مي کند. حال اگر شخص دیگری به این فرد اعتراض کرده و وی محیط کثیفي زندگي کند، به این مح

، از لذت محیط به محیط کثیف انس گرفتنرا به محیط پاک دعوت کند، او این عمل را نادیده گرفته و به دلیل 

 پاک محروم مي ماند.

ین کشورهای دیگر وظیفه ما در حال حاضر فقط آگاه کردن بندگان دیگر خداست، و در این راه ثروت و تمک

نباید مانعي در برابر ما محسوب شود. خداوند یکي را سیاه پوست، یکي را سفید پوست، یکي را چاق، یکي را 

الغر، یکي را بلند، یکي را کوتاه، یکي را پولدار و دیگری را بي پول آفریده است. روزی دست اهلل تعالي است و به 

مهم این است که ما  که به کشوری کمتر از کشورهای دیگر بدهد.هر کشوری که بخواهد مي دهد و ممکن است 

 مي کنیم، نه اینکه در خیال داشته های دیگران زندگي کنیم.ای از داشته های خود چه بهره برداری 

 

نـَْيا لِنَ   (٨٣٨ْفِتَنُهْم ِفيِه َورِْزُق َربَِّك َخرْیٌ َوأَبـَْقى )َوال مَتُدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإىَل َما َمتَّْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهرََة احْلََياِة الدُّ
هاى زندگى امی، ميفکن! اينها شکوفههاىي از آنان دادهکه به گروه  ماّدىو هرگز چشمان خود را به نعمتهاى 

 (535و روزى پروردگارت هبرت و پايدارتر است! ) بيازماييمتا آنان را در آن  دنياست
 (535 هآي -طه)سوره 

 

 

منتخب اتآي   
 (51 – انبيا) تـَْعِقُلونَ  أََفاَل  ذِْكرُُكمْ  ِفيهِ  ِكَتابًا إِلَْيُكمْ  أَنزَْلَنا َلَقدْ 
 فهميد؟منى آيا! است آن در مشا [بيدارى و] تذّکر وسيله که کردمی نازل کتاىب مشا بر ما
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 36فصل 
. پردازیمکلیدی که ذهن بسیاری از خوانندگان این جزوه را به خود مشغول کرده مي  مبحثدر این بخش به یک 

قبل از اینکه به طور کامل به بحث بپردازیم، نظر شما را در چرا جامعه ما به سمت خرافات شتاب گرفته است؟ 

در کتب، مجالت و مورد مطلب زیر مي پرسیم. در زیر یک جمله آمده است. جمله زیر، عبارتي است که اکثر ما 

 روزنامه ها بسیار به آن برخورد کرده ایم و با این جمله آشنا هستیم. جمله چنین است:

 "... وی در خانواده ای مذهبي به دنیا آمد."

نکته برداشت شما از جمله باال که در بسیاری از کتب و ... به آن برخورد کرده اید، چیست؟ کمي فکر کنید. یک 

است. همانطور که مي دانیم خداوند  تقلیدجمله باال بیانگر از یک نظر، ر جمله باال نهفته است. مفهوم زیرکانه دو 

 ی احتماالبیان مي کند که فرداز یک نظر، متعال تقلید در ایمان را به هیچ عنوان از انسان نمي پذیرد. این جمله 

به درجات باالی علمي و فقهي هم  یبه صورت تقلیدی از خانواده، ایمان خود را به ارث برده است. حال اگر فرد

برسد، چون اصل ایمان وی به صورت تقلیدی مي باشد، کل زحمات وی در علم و دین به هدر رفته و در صورتي 

هي مي کشاند. با پیشرفت جوامع، دیگر نمي که این فرد رهبر و پیشوای قومي هم باشد، کل قوم خود را به گمرا

های مورد نیاز زندگیش دست یابد، بنابر این افراد، وظایف را در داشت که هر فردی به تمامي مهارت توان انتظار

جامعه توزیع کرده و هر فردی وارد یکي از این تخصص های مورد نیاز جامعه مي شود. عده ای پزشک مي شوند، 

. جامعه این وظایف را بین گروهها وارد حوزه دین مي شوندای معلم و ... و عده ای هم عده ای مهندس، عده 

بسیاری از توزیع کرده و همه گروهها متعاقباً به همدیگر در انجام وظایفشان اعتماد مي کنند. تنها گروهي که در 

و حاکمیت را بر عهده گرفته  و کرسي قدرتو از وظیفه خود خارج شده از اعتماد مردم سوء استفاده کرده  جوامع

د. نمي باش افراد دنیاپرست در لباس دین، اند و همانند فرعون، کل گروههای دیگر مردم را به استضعاف کشیده

 این اتفاق در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده و اتفاق جدیدی نیست. 

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَیَ َوَما أُِمُروا ِإال لَِيْعُبُدوا ِإََلًا َواِحًدا ال إَِلَه ِإال ُهَو ُسْبَحانَُه  َورُْهَبانـَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَّهِ اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم 
 (٣٨َعمَّا ُيْشرُِكوَن )
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که دستور داشتند يحالدر  نيز مرمی را پسرو مسيح  خدا قرار دادند غری از انیو راهبان خويش را معبود ی دينیعلما
 دهند!پرستند، او پاک و منزه است از آنچه مهتايش قرار مى، چيزی ننيستکه معبودى جز او   يکتاجز خداوند 

(35)  
 (35 هآي -توبه)سوره 

 

از طال بود و آیه مشرف شد و در گردنش صلیبي  )ص(به محضر پیغمبرفردی کند که عدی بن حاتم روایت مي

ایشان حالل را برایشان  .چرا :گفتمبر اپیکنند، ایشان آنها را پرستش و عبادت نميخواند، گفتم باال را داشت مي

پس پرستش و عبادت پیروان  ،اندینان نیز پیروی از آنان را نموده، و ارام را برایشان حالل گرادانیده اندحرام و ح

در این مورد خود مردم هم شریکند، زیرا این مردم هستند که به طاغوت، رسمیت مي  گویا برای خودشان است.

قبال  پیش آمدهما  برایدهند، به اوامر غیر الهي آنها گردن نهاده و با اینکار به خداوند شرک مي ورزند. اتفاقي که 

یهود خدایاني شده بودند که در برای قوم یهود هم اتفاق افتاده و حادثه جدیدی نیست. قبل از اسالم، پیشوایان 

 کنار اهلل تعالي، به زور در میان مردم حکومت مي کردند. آنها تمام هم و غم خودشان را صرف جمع کردن مال و

منال و حفظ مقام و ریاست کرده بودند، هرچند به قیمت تباهي دین و و نشر و گسترش شرک و اهانت به تعالیم 

مي ، به مردم مي گفتند که شما تورات را نهمانند بسیاری از پیشوایان امروزی، الهي تمام شود. علمای قوم یهود

گام بروز مشکالت پیش ما بیایید تا ما شما را راهنمایي کنیم. آنها تورات را به فهمید، بنابر این هر بار به هن

رقه ها را به وی مي صورت ورق ورق درآورده بودند و هنگامي که کسي برای مطالعه تورات پیش آنها مي آمد، و

 فروختند.

 

 الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَسى نُورًا َوُهًدى َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا َما أَنـَْزَل اللَُّه َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء ُقْل َمْن أَنـَْزَل اْلِكَتابَ 
َوُعلِّْمُتْم َما َلْ تـَْعَلُموا أَنـُْتْم َوال آبَاؤُُكْم ُقِل اللَُّه ُُثَّ َذْرُهْم ِف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبوَن  َكِثریًا  جَتَْعُلونَُه قـَرَاِطيَس تـُْبُدونـََها َوخُتُْفونَ لِلنَّاِس 

(١٨) 
چه کسى کتاىب را  »بگو « خدا، هيچ چيز بر هيچ انساىن نفرستاده است!»آهنا خدا را درست نشناختند که گفتند 

دهيد؛ مى قرار ورق ورقاّما مشا آن را بصورت  که براى مردم، نور و هدايت بود؛ که موسى آورد، نازل کرد؟ کتاىب
و مطالىب به مشا تعليم داده شده که نه مشا و نه پدرانتان، از آن  داريدقسمىت را آشکار و قسمت زيادى را پنهان مى

 (95تا بازى کنند! ) کنآميزشان رها  سپس آهنا را در گفتگوهاى ْلاجت!« اهلل»بگو « با خرب نبوديد!
 (95 هآي -انعام)سوره 

 

قوم حضرت موسي در پیشگاه خداوند، حداقل مي توانند یک دلیل کوچک بیان کنند مبني بر اینکه کتاب تورات 

در دست رهبران قوم ما بود و ما به طور کامل تورات را در اختیار نداشتیم، ولي ما در مقابل خداوند چه دلیلي 
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م؟ کتاب قرآن در تک تک منازل ما پیدا مي شود، ولي کسي آنرا مطالعه نمي کند. ضرب المثل مي توانیم بیاوری

. تا زماني که "امان استتا احمق در جهان است، مفلس در "جالبي در زبان فارسي وجود دارد که مي گوید: 

 مردم برای فکر خود خود ارزش قائل نباشند، وضع تغییری نخواهد کرد:
 

ُوا َما بِأَنـُْفِسِهمْ َلُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن بـَنْیِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ََيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر اللَِّه  َوِإَذا أَرَاَد اللَُّه  ِإنَّ اللََّه ال يـَُغریُِّ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغریِّ
 (٨٨َواٍل )بَِقْوٍم ُسوًءا َفال َمَردَّ َلُه َوَما ََلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن 

خداوند کنند؛ و از پشت سرش او را از فرمان خدا حفظ مى رومأموراىن است که پى در پى، از پيش  انسانبراى 
! و هنگامى که خدا اراده سوئى به قومى کند، تغيری دهند احوال خود راکه آنان ايندهد مگر را تغيری منى یهيچ قوم

 (55ىت خنواهند داشت! )سرپرس خداو جز  شدهيچ چيز مانع آن خنواهد 
 (55 هآي -رعد)سوره 

 

مسلما خداوند برای رهبراني که مردم خود را به خاطر قدرت و پول، فدای خود کرده و عالوه بر آن مردم را 

 نسبت به واقعیات دین چشم و گوش بسته نگاه مي دارند، عذاب سختي مهیا کرده است:
 

 (٨٠٣َأَكاِبَر جُمْرِِميَها لَِيْمُكُروا ِفيَها َوَما مَیُْكُروَن ِإال بِأَنـُْفِسِهْم َوَما َيْشُعُروَن )وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِف ُكلِّ قـَْريٍَة 
بزرگان گنهکارى قرار دادمی که به مکر و فريب مردم پرداختند؛ وىل تنها خودشان  مهه شهر و کشورهاو اينگونه در 

 (543) فهمند!دهند و هيچ منىرا فريب مى
 (543 هآي -عامان)سوره 

 همچنین:
 

 (٦٦الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َويـَْبُغونـََها ِعَوًجا َوُهْم بِاآلِخرَِة َكاِفُروَن )
 !و آهنا به آخرت کافرند دهندرا کج و معوج نشان  دينخواهند و مى دارندبازمىمردم را از راه خدا  که  کسانی

(21) 
 (21 هآي -اعراف)سوره 

 

نکته ای که همه ما باید به آن توجه کنیم این است که همیشه اکثریت یک تفکر باعث ارجحیت آن تفکر نیست. 

هر فردی کورکورانه از تفکر ، بینش غیر اسالمي است، اگر قرار باشد که در جهان در زمان ما اکثریت تفکر غالب

همین گونه ک مي شدند. در مورد جامعه ما اکثریت پیروی کند، همه مسلمانان مي بایست وارد حوزه کفر و شر

ابراهیم خلیل )ع( را در نظر بگیرید. وی در یک قوم بت پرست به دنیا آمد و بزرگ شد. مسلما اکثریت است. 

تفکر در جامعه وی دیدگاه بت پرستي بوده ولي وی به جای همراهي با مردم قومش، به تفکر در مورد آفاق و 
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رست توحیدی دست پیدا کرد. وی هیچگاه از آباء و اجداد و فرهنگ قومش و به دیدگاه د انفس پرداخت

 کورکورانه تقلید نکرد. خداوند در قرآن به تک تک بندگانش مي فرماید:

 

 (56ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً ) َوالَ تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ 
 (56، چرا که گوش و چشم و دل، مهه مسؤولند. )ندارى، پریوى مکن علماز آنچه به آن 

 (56 هآي -اسراء)سوره 
 

همه جور بدبختي و  وگمراه داده  پیشوایانبا وجود اینکه در مدتي که مردم اختیار دین و دنیای خود را به دست 

، ولي هنگامي که از ایمان و عقیده صحبت مي شود، دوباره همه مي گویند است سر افکندگي برای مردم رخ داده

اینگونه افراد . و بهتر است که در رابطه با ایمان با یک فقیه هم مشورت شود بزند فقیهیک باید که حرف آخر را 

 دی دست یافت.بالل حبشي با شنیدن فقط دو آیه از قرآن به یک بینش توحیفقه را با ایمان جابه جا مي گیرند. 

شروع به  نه اینکه چشم و گوش بسته، کنیمبا مباحث ایماني و عقیدتي شروع  بایداول  در قدم، در بحث دین

 .)آب قلیل، آب کر، استحاله، واجب کفایي و ...( کنیمفقه افراد دیگر و اظهار نظرها  ،از دیدگاه ها بررسي و تقلید

فریب مردم استفاده مي کنند )واجب گیج کردن و زاری برای مباحث فلسفي هم مثل اب گمراه از سردمداران

الوجود، ممکن الوجود، وحدت وجود، حرکت جوهری، ممتنع و...(. در این میان جایگاه واقعي قرآن کجاست و 

نقش تفکر در این میان چیست؟ زماني که قرآن برای همه بشریت نازل شد، فلسفه یونان مدتها در امپراطوریهای 

طرفدار داشته است، ولي قرآن به جای استفاده از ابزاری مثل فلسفه برای گیج کردن و پیچاندن  شرق و غرب

روی آورده و استفاده از قرآن را و تفکر در قرآن آفاقي و نفسي  ي همچون تفکر در نشانه هایمطالب، به دالیل

یس فلسفه نمي کرده و مفاهیم پیامبر اسالم تدر ه و نه محدود به درک عده ای خاص.برای همه بشر قرار داد

صحابه پیامبر هم اکثرا افراد بي سواد و از نژادها و کشورهای مختلف اسالم را بسیار ساده بیان مي کرده است. 

و در راه دین خدا شهید  به راحتي اسالم آوردهبوده اند. افرادی که با وجود نداشتن سواد و بدون نیاز به فلسفه، 

 مي شدند.

توصیه آخر ما چنین است. نسل امروزی از نسلهای قبل از خود روشنفکر تر مي باشد، زیرا عالوه بر افزایش سطح 

سواد و آگاهي، همگي در دوره علم و دموکراسي نیز به سر مي برند. نسل متفکر امروزی به این نتیجه رسیده که 

انون خداوند است. قانون خداوند برای رستگاری در آخرت فقط بوسیله یک قانون حاصل مي شود و آنهم ق

رستگاری در آخرت داشتن ایمان بدون شرک و همراهي آن با اعمال صالحي مثل نماز و روزه و ... مي باشد. 

 جامعهمسلما این رستگاری با تنبلي و آسانگیری حاصل نمي شود، بلکه سختیهای زیادی نیز در بر دارد. قانون 

ي است، بي ایماني و گناه را جایز مي شمرد، زیرا مي توان در ماه محرم و در دسته که آسانترین قانون برای زندگ

های عزاداری با خودزني و گریه و فغان کلیه گناهان را پاک کرد. خداوند ما را در تبعیت از هر یک از این دو 

فکر در سه مرجع اصلي در نهایت هر فرد پس از ت قانون آزاد گذاشته است، پس بهتر است کمي بیشتر بیاندیشیم.
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عقیده و اطمینان از حقانیت وعده های خداوند، به مرحله ای مي رسد که باید در یک لحظه به خالق خود و 

سمانیش اطمینان کرده و به اهلل تعالي توکل کرده و خرافات رخنه کرده در عقاید خود را برای همیشه کتاب آ

 ؟مبه این مرحله رسیده ای ماپاک کند. آیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37فصل 
 الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم اللَّهِ 

 (٤اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم )( ٦ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُی )
 (6. )فرماما را به راه راست هدايت ( 1جوييم. )و تنها از تو يارى مى پرستيممىتنها تو را 

 (6تا  1 اتآي -فاحته)سوره 
 

هر مسلمان از زمان کودکي، آیات باال را شنیده و با این آیات بزرگ مي شود. هنگامي که نماز مي خواند، آیات 

باال را تکرار مي کند. در قسمت اول آیه باال، اقرار مي کنیم که پرستش فقط مخصوص خداوند بوده و عالوه بر آن 

قسمت دوم از خداوند مي خواهیم که ما را به راه  حاجت و نیاز را باید فقط به خداوند متعال عرضه کرد. در

 را به طور واضح برای ما بیان کرده است: "صراطَ المُستقیم"مفهوم راست هدایت فرماید. خداوند در آیه زیر 
 

 (٦٦ْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلوَن )َوِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك َوِلقَ  (٦٣فَاْسَتْمِسْك بِالَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك ِإنََّك َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم )

و اين مايه يادآورى تو و قوم تو است و بزودى سؤال  (23. )قرار داری مستقيمآنچه را بر تو وحى شده حمکم بگری که بر صراط 
 (22خواهيد شد. )

 (22تا  23 اتآي -زخرف)سوره 
 

منتخب اتآي  
نَسانُ  وََكانَ  َمَثلٍ  ُكلِّ  ِمن لِلنَّاسِ  اْلُقْرآنِ  َهَذا ِف  َصرَّفْـَنا َوَلَقدْ   (12 – کهف)َجَداًل  َشْيءٍ  َأْكثـَرَ  اإْلِ
 !پردازدمى جمادله به هرچيز از بيش انسان وىل امی،کرده بيان مردم براى هرمثلى از قرآن اين ودر
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در آیه بیان شده خداوند به پیامبر خطاب کرده که صراط مستقیم و هدایت انسان فقط در قبال تبعیت مطلق از 

قرآن مي باشد و حرف و سخنهای دیگران، مطالب علمي و فلسفي و ... قابل تبعیت نمي باشند. پس از اینکه 

ند مورد آزمایش قرار مي گیرد. معموال در انسان برای ایمان خود ارزش قائل شد و آنها اصالح کرد، از طرف خداو

بار مورد آزمایش قرار مي گیرد. این آزمایش شامل مسائل ناگواری همچون فقر،  چندطي یک سال، هر فرد 

بیماری، گرفتاری و ... همچنین شامل خوشي هایي مثل سود مالي، قبولي در دانشگاه، اتفاق خوب و ... مي باشد. 

ف اهلل تعالي بوده و اصل مهم این است که در همه این موارد، انسان بداند که کل این مسائل، آزمایش هایي از طر

نتیجه آنها از قبل نزد اهلل تعالي موجود است، ولي چون فقط خداوند نتیجه را مي داند و انسانها از نتیجه بي 

 خبرند، به هنگام آزمایشات الهي فقط باید بر ذات پاک اهلل توکل کنند:
 

( َوَلَقْد فـََتنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـََلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن ٠ُهْم ال يـُْفَتُنوَن )َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُرْتَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا وَ ( ٨ال )
 (٣َصَدُقوا َولََيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَی )

شوند و آزمايش خنواهند شد؟ ، به حال خود رها مى«امیان آوردمی»آيا مردم گمان کردند مهنی که بگويند ( 5) ال
گويند و کساىن که دروغ کساىن را که پيش از آنان بودند آزمودمی؛ بايد علم خدا درباره کساىن که راست مى( ما  4)

 (3گويند حتقق يابد! )مى
 (3تا  5 اتآي -عنکبوت)سوره 

 

تاکنون بسیاری از مباحث را به ایمان و عقیده اختصاص داده ایم. در این قسمت راجع به عمل نیز نکاتي بیان مي 

 یادآوری مي کنیم که در قرآن شرط رستگاری در روز قیامت را ایمان و عمل صالح قرار داده است: شود.

 

 (١ََلُْم َأْجٌر َغرْیُ مَمُْنوٍن ) َعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  وَ  آَمُنواِإنَّ الَِّذيَن 
 (8دارند! ) بدون حساباجنام دادند، پاداشى  کارهاى شايستهآورده و   امیاناّما کساىن که 

 (8 هآي -فصلت)سوره 
 

 معیارهای ایمان پنج قسمتي بودند که بیان شد:

 ایمان به اهلل تعالي و نداشتن شرک در عقیده زیرا شرک کلیه اعمال انسان را تباه مي کند.

 ایمان به مآلئکه و عدم غلو در مورد آنها.

 )ص( آخرین پیامبر اهلل تعالي است. محمد نبيایمان به پیامبران الهي و اینکه 

 ایمان به کتب آسماني و اینکه قرآن آخرین وحي منزل است.

 ایمان به روز قیامت و بهشت و جهنم.
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داشتن ایمان همانند باز کردن حساب در یک بانک و انجام اعمال صالح همانند واریز وجه در این حساب مي 

احصل درآمدی خود را به کدام حساب واریز خواهد کرد و بعدا نیز تا فردی حساب بانکي افتتاح نکند، مباشند. 

کلیه اعمال صالح در قرآن بیان شده اند. بعضي از اعمال صالح واجب مي باشند چه ادعایي مي تواند داشته باشد؟ 

 و عدم انجام آنها گناه به همراه دارد. اعمال صالح واجب عبارتند از:

بوده که  در پنج نوبت و در پنج زمان شبانه روز خوانده مي شود. هر نماز برای نماز: نماز یک واجب وقت دار  -0

خود یک اذان دارد و پس از گفتن اذان، خواندن نماز در وقت مشخص شده اش میسر مي شود. نماز تنها عمل 

نماز تنها  صالحي است که در هیچ حالتي )سفر، مریضي، مشکالت، وقایع ناگوار و ...( از انسان ساقط نمي شود.

عبادتي است که از زمان حضرت آدم تا روز قیامت بر همه انسانها واجب است. همه ادیان الهي قبل از اسالم، نماز 

را همان گونه که در اسالم وجود دارد، داشته اند، ولي متاسفانه بر اثر تحریفات فراوان این امر مهم را همانند 

سپرده اند. نماز در دین اسالم در کاملترین نوع خود )از لحاظ اذکار و بسیاری از اصول عقیدتي دیگر به فراموشي 

 نوع عمل( مي باشد. به آیات زیر دقت کنید:

 

 (١٧يُم الرَِّشيُد )ُء إِنََّك ألْنَت احْلَلِ قَاُلوا يَا ُشَعْيُب َأَصالُتَك تَْأُمُرَك أَْن نـَرْتَُك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا أَْو أَْن نـَْفَعَل ِِف أَْمَوالَِنا َما َنَشا
خواهيم در امواملان يا آنچه را مى کنيمترک   ،پرستيدندمىدهد که آنچه را پدرامنان اى شعيب! آيا منازت به تو دستور مى»گفتند 

 (87) «اى هسىت!اجنام ندهيم؟ تو که مرد بردبار و فهميده
 (87 هآي -هود)سوره 

 (٦٦( وََكاَن يَْأُمُر أَْهَلُه بِالصَّالِة َوالزََّكاِة وََكاَن ِعْنَد رَبِِّه َمْرِضيًّا )٦٦إِنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسوال نَِبيًّا )َواذُْكْر ِِف اْلِكَتاِب ِإْْسَاِعيَل 
اش را به مناز ( او مهواره خانواده12بزرگ بود! ) و رسول و پيامربى صادقهايش که او در وعده  کنياد   و در اين کتاب از اْساعيل

 (11و مهواره مورد رضايت پروردگارش بود. ) دادمىو زکات فرمان 
 (11تا  12 اتآي -مرمی)سوره 

 (٣٨) َحيًّا ُدْمتُ  َما َوالزََّكاةِ  بِالصَّالةِ  َوأَْوَصاين  ُكْنتُ  َما أَْينَ  ُمَبارًَكا َوَجَعَليِن  (٣٢) نَِبيًّا َوَجَعَليِن  اْلِكَتابَ  آتَاينَ  اللَّهِ  َعْبدُ  ِإينِّ  قَالَ 
 هر مرا و( 31) !است داده قرار پيامرب مرا و داده من به کتاب او خدامی؛ بنده من» گفت [و گشود سخن به زبان عيسى ناگهان]

 (35) !است کرده توصيه زکات و مناز به مرا ام،زنده که زماىن تا و داده قرار پربرکت وجودى ،باشم که جا
 (35تا  31 اتآي -مرمی)سوره 

 الصَّالةَ  َوأَِقيُموا ُحْسًنا لِلنَّاسِ  َوُقوُلوا َواْلَمَساِكنیِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرىَب  َوِذي ِإْحَسانًا َوبِاْلَواِلَدْينِ  اللَّهَ  ِإال تـَْعُبُدونَ  ال ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  ِميثَاقَ  َأَخْذنَا َوِإذْ 
 (١٣) ُمْعِرُضونَ  َوأَنـُْتمْ  ِمْنُكمْ  قَِليال ِإال تـََولَّْيُتمْ  ُُثَّ  الزََّكاةَ  َوآُتوا

 بينوايان و يتيمان و نزديکان و مادر و پدر به و نکنيد پرستش را يگانه خداوند جز که گرفتيم پيمان اسرائيل بَن از که زماىن و
 گردانروى و کرديد سرپيچى کمى عده جز مشا مهه سپس. بدهيد زکات و داريد برپا را مناز بگوييد و نيک مردم به و کنيد نيکى
 (83) .شديد

 (83 هآي -بقره)سوره 
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 أَئِمَّةً  َوَجَعْلَناُهمْ  (٧٠) َصاحِلِنیَ  َجَعْلَنا وَُكال نَاِفَلةً  َويـَْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ  لَهُ  َوَوَهْبَنا (٧٨) لِْلَعاَلِمنیَ  ِفيَها بَارَْكَنا الَِِّت  األْرضِ  ِإىَل  َوُلوطًا َوجَنَّْيَناهُ 
رْیَاتِ  ِفْعلَ  إِلَْيِهمْ  َوأَْوَحْيَنا بَِأْمرِنَا يـَْهُدونَ   (٧٣) َعاِبِدينَ  لََنا وََكانُوا الزََّكاةِ  َوإِيَتاءَ  الصَّالةِ  َوِإقَامَ  اْلَْ

 وى به را يعقوب و اسحاق و( 75) !دادمی جنات ،ساختيم پربرکت جهانيان مهه براى را آن که یسرزمين به را لوط و]ابراهيم[  او و
 اجنام و کردندمى هدايت ما، فرمان به که دادمی قرار پيشواياىن را آنان و( 74) !دادمی قرار صاحل مرداىن را آنان مهه و خبشيدمی
 (73) .کردندمى عبادت را ما تنها و کردمی وحى آهنا به را زکات اداى و مناز برپاداشنت و نيک کارهاى

 (73تا  75 اتآي -انبياء)سوره  
 
تمکین مالي و زکات: دومین واجب مهمي که قرآن ذکر شده زکات است که بر عهده افرادی است که پس از  -4

برآورده ساختن کلیه نیازهای زندگي خود و خانواده، درآمد و سود آنها همچنان اضافه مي باشد. خداوند افرادی 

عذاب دانسته است. دقت کنید که به سود تجاری شما خمس تعلق  که زکات مال خود را نمي پردازند، مستحق

با جابه جا کردن حرام و حالل خداوند، خمس را بر روی تجارت  بعضي از افراد در لباس دیننمي گیرد. متاسفانه 

مطابق که باید . میزان زکات یک چهلم مال برآورد شده مي گیرندافراد قرار داده اند و اموال مردم را به نام دین 

سوره  61و  19هشت صنف بوده که در آیات برای  زکاترف امص شریعت اسالم به مستحقین آن پرداخت شود.

 .توبه بیان شده اند

 روزه بر مسلمانان فقط در ماه رمضان در سال واجب مي باشد. روزه: -3

 بار حج برود.حج: واجب است که هر مسلمان در صورت استطاعت مالي، در طول عمر خود حداقل یک  -2

و جماعت در نمازهای بعضي از اعمال صالح در مواقع خاص خود واجب مي شوند مثل جهاد، نماز جمعه )امام 

حتما باید یک فرد موحد باشد(، خمس )در موقع یافتن گنج، معدن، غنیمت بوده و بر سود تجاری نماز جمعه 

 وارد نیست( و ...

شند، یعني عدم انجام آنها گناهي به همراه ندارد مثل صدقه، حسن و بعضي از اعمال صالح، فقط مستحب مي با

 خلق و ...

همانند ایمان که خداوند ارکان آن را به طور کامل بیان کرده است تا انسان در تشخیص آن دچار اشتباه نشود، 

است، یعني  رضایت اهلل تعاليخداوند برای تشخیص عمل صالح هم یک معیار مهم در قرآن بیان کرده و آن هم 

 هر عملي که از فیلتر قرآن رد شده و رضایت خدا را فراهم کند، عمل صالح مي باشد.

کسي که قرآن را قبول داشته ولي پیامبر را قبول نداشته باشد )بین خدا و پیامبرانش در بخشهای قبل دیدیم 

ه اعتقاد داشته باشد قرآن فرق قائل شود(، یا کسي که آیات قرآن را به صورت انتخابي قبول کند، یا کسي ک

تحریف شده یا در آن دستکاری شده است )یعني بعضي از آیات را قبول کند و بعضي را قبول نکند(، کافر است 

سوره نساء(. همچنین گفته شد ارکان ایمان به طور دقیق در قرآن موجود بوده و هر بشری با تفکر در  051)آیه 

ند. از اعمال صالح هم به طور کلي در قرآن اسم برده شده است. ویژگیهای آیات خداوند به آنها یقین پیدا مي ک

بعضي از اعمال به طور دقیق و جزیي در قرآن بیان شده )مثل وضو( در حالیکه بقیه آنها به طور کلي در قرآن به 
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نان خواسته در آنها اشاره شده و به شکل ظاهری انجام عمل هیچ اشاره ای نشده است )مثل نماز(. قرآن از مسلما

)ص( تبعیت  محمد نبيانجام اعمال صالحي که به شکل ظاهری آنها در قرآن هیچ اشاره ای نشده فقط و فقط از 

کنند، یعني برای انجام عملي مثل نماز که بر همه انسانها واجب است، باید فقط و فقط به صورتي نماز را ادا 

 آیه زیر دقت کنید:کنند که پیامبر اسالم آنرا انجام داده است. به 

 

 (٠٨ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اآلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثریًا ) َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 
را ، براى آهنا که اميد به رمحت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا است خوبیسرمشق برای مشا مسّلمًا رسول خدا 

 (45کنند. )بسيار ياد مى
 (45 هآي -احزاب)سوره 

 

 که در قرآن جزئیات آنها بیان نشده پیامبر مي باشد. همچنین: و الگوی رفتاری برای انجام اعمال عبادیاسوه 

 

 (١٢َوَمْن تـََوىلَّ َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا ) َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللَّهَ 
 (81و کسى که سرباز زند، تو را نگهبان او نفرستادمی. ) کسى که از پيامرب اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده

 (81 هآي -نساء)سوره 
 

 در آیه قبل خداوند اطاعت از رسول خدا را معادل اطاعت از خود دانسته است. همچنین:

 

 (٣٨َُيِْبْبُكُم اللَُّه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم ) فَاتَِّبُعوين ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه 
شد و می خبو گناهانتان را  خواهد داشت! خدا مشا را دوست از من پریوى کنيدداريد، اگر خدا را دوست »بگو 

 (35« )خدا آمرزنده مهربان است.
 (35 هآي -آل عمران)سوره 

 

)ص( خواسته که به مومنان اعالم کند شرط اصلي و تنها معیار عمل صالح  محمد نبيدر آیه قبل نیز خداوند از 

که رضایت خداست، در تبعیت از اعمال و رفتار پیامبر نهفته است. پیامبر توسط خدا به عنوان یگانه مرجع اعمال 

نجام داده عبادی معرفي شده و همه مسلمانان دنیا موظف هستند اعمال عبادی خود را مطابق روشي که پیامبر ا

انجام دهند. باز هم تاکید مي کنیم که پیامبر مرجع اصلي اعمال بوده ولي در مورد ایمان و اعتقاد، هر فرد خود 

کتب باید با تفکر به آنها دست یابد. همه ما باید اعمال عبادی خود را زیر ذره بین قرار داده و با تحقیق و بررسي 

دیگر، اعمال عبادی خود را دقیقا همانند پیامبر به انجام برسانیم.  موحد افرادسیره پیامبر و یا پرسش از  واقعي
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خداوند کمک بگیریم. استفاده از اینترنت  و مطالعه کتب از یدبا دیني،سواالت فراوان  برای یافتن جوابهمچنین 

مان خودتان علمای ز کورکورانه ازهیچگاه نگفته که  ،برای کلیه نسلها معتبر استدستورات آن در قرآن که 

پیامبر را مرجع اعمال قرار داده است. در حال حاضر و در سراسر دنیا، فرقه های زیادی قرآن و ، بلکه تبعیت کنید

درست شده و هر کدام ادعا مي کنند که اسالم واقعي از آنهاست )فرقه هایي که ادعا مي کنند حضرت علي خود 

را صحیح مي دانند و ...(. این وظیفه بر عهده هر کدام از ماست که واسطه و شفاعت دونِ اهلل  هایيخداست، فرقه 

که اعمال عبادی خود را با عبور از فیلتر قرآن از شرک تهي کرده و با تبعیت از پیامبر رضایت خدا را فراهم 

استفاده کنیم. افراد موحد به دلیل ترس از  افراد موحدسازیم. حتما در مسیر بررسي اعمال خود باید از نظر 

خداوند، انسان را فریب نداده و حتي انسان را در این مسیر سریع تر به جلو مي رانند. افراد موحد در ایمان و 

عمل خود شرکیات را زدوده اند و به پنج رکن گفته شده برای ایمان یقین دارند، بدین سان مي توان به آنها 

  اعتماد کرد.

کنون در این جزوه در مورد ایمان و عمل صالح برای شما مطالبي را بیان کردیم. در اینجا فقط بیان مي کنیم تا

که ایمان و عمل صالح هر دو مکمل یکدیگر هستند و در روز قیامت ایمان به تنهایي کافي نبوده و حتما باید با 

است، یعني اگر ایمان فردی حتي به میزان عمل همراه شود. طبق قرآن پیش شرط قبولي اعمال صالح، ایمان 

کمي با شرک همراه باشد، هیچکدام از اعمال وی مورد محاسبه قرار نمي گیرد. در صورت داشتن ایمان توحیدی 

 به پنج رکن گفته شده، اعمال صالح فرد مالک رهایي از جهنم خواهند بود:

 

ال يـَْنَفُع نـَْفًسا َأْو يَْأِتَ َربَُّك َأْو يَْأِتَ بـَْعُض آيَاِت َربَِّك يـَْوَم يَْأِت بـَْعُض آيَاِت َربَِّك  َهْل يـَْنظُُروَن ِإال َأْن تَْأتَِيُهُم اْلَمالِئَكةُ 
 (٨٦١ُقِل انـَْتِظُروا ِإنَّا ُمْنَتِظُروَن ) أَْو َكَسَبْت ِف ِإمیَاهِنَا َخرْیًاِإمیَانـَُها لَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل 

يا بعضى از آيات  بيايديا خداوند خودش به سوى آهنا  آينده سراغشان بظار دارند که فرشتگان آيا جز اين انت
آوردن افرادى که قباًل  امیان؟ اما آن روز که بعضى از آيات پروردگارت حتّقق پذيرد، آينده سراغشان ب پروردگارت

 ،انتظار بکشيد» ! بگوبه حالشان خنواهد داشت، سودى انديا در امیانشان عمل نيکى اجنام نداده اندنياوردهامیان 
 (518« )کشيم!ما هم انتظار مى

 (518 هآي -انعام)سوره 
 

 

 

 

 

 

 

منتخب اتآي  
 َعن َوَيُصدُّونَ  بِاْلَباِطلِ  النَّاسِ  أَْمَوالَ  لََيْأُكُلونَ  َوالرُّْهَبانِ  اأَلْحَبارِ  مِّنَ  َكِثریًا ِإنَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا

  توبه) أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  فـََبشِّْرُهم الّلهِ  َسِبيلِ  ِف  يُنِفُقونـََها َوالَ  َواْلِفضَّةَ  الذََّهبَ  َيْكِنُزونَ  َوالَِّذينَ  الّلهِ  َسِبيلِ 
– 32) 
  و خورندمى بباطل را مردم اموال راهبان، و علما از بسيارى! ايدآورده امیان که کساىن اى

  خدا راه در و سازندمى گنجينه را نقره و طال که کساىن و! دارندبازمى خدا راه از را مردم
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 38فصل 
)ص(، مطالبي را بیان مي کنیم. همانگونه که مي دانیم پیامبر  محمد نبيدر این بخش کمي در مورد اطرافیان 

سال در مکه به مدت مخفیانه به دعوت اسالمي مشغول بود. در این مدت توانست  سهاسالم بعد از بعثت به مدت 

مسلمان شدند عبارتند از: خدیجه در این سه سال حدود چهل نفر از مردم مکه را مسلمان کند. اولین افرادی که 

همسر پیامبر، علي مرتضي، زید بن حارث، ابوبکر صدیق، عثمان ذوالنورین، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي 

و بسیاری از افراد دیگر. بعد  اری، جعفر بن ابیطالبوقاص، طلحه، عمار یاسر، بالل حبشي، صهیب رومي، ابوذر غف

ارد شدند که عبارتند از: حمزه عموی پیامبر، عمر از علني شدن دعوت پیامبر در مکه نیز افراد بسیاری به اسالم و

بن خطاب، نعیم بن عبداهلل، عامر بن فهیره، عبداهلل بن مسعود، ابوحذیفه بن عتبه و بسیاری از افراد دیگر. افرادی 

که در این مدت مسلمان شدند، از لحاظ ایماني و عقیدتي بزرگترین صحابه پیامبر بوده و همگي تا لحظه مرگ، 

الم پشتیباني کردند. پس از ده سال تبلیغ و دعوت در مکه، پیامبر به همراه مهاجرین به مدینه هجرت کرد. از اس

در قرآن به افرادی که از مکه و همراه با پیامبر به مدینه هجرت کردند مهاجرین و به مردمي از مدینه که 

هجرت پیامبر به مدینه دو قبیله اوس و مسلمان شده و به مهاجرین پناه دادند، انصار خطاب شده است. پس از 

خزرج که در مدینه با همدیگر به نزاع مي پرداختند، مسلمان شدند. عالوه بر آن بسیاری از یهودیان مدینه نیز 

مسلمان شدند. مهاجرین و انصار در راه پیشرفت اسالم از جان گذشتگي بسیاری را از خود نشان دادند. در 
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مسلمانان و مشرکین در مي گرفت، فقط مهاجرین و انصار بودند که از جان و مال و  بسیاری از جنگهایي که بین

همسر و فرزندان خود گذشته و وارد میدان جنگ مي شدند. خداوند در مورد ارزش مهاجرین و انصار در قرآن آیه 

 زیر را نازل فرموده است:

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َوَأَعدَّ ََلُْم َجنَّاٍت  وَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَـَّبُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َوالسَّابُِقوَن األ

 (٨٢٢جَتْرِي حَتَْتَها األنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )
و  استند، خداوند از آهنا خشنود نمهاجرين و انصار و کساىن که به نيکى از آهنا پریوى کپيشگامان خنستنی از 
که هنرها از زير درختانش جارى است؛   ساختهو باغهاىي از هبشت براى آنان فراهم  ندا آهنا نيز از او خشنود

 (511و اين است پریوزى بزرگ! ) ماندجاودانه در آن خواهند 
 (511 هآي -توبه)سوره 

 

در آیه باال خداوند بیان کرده که به دلیل خدمات و ایثار مهاجرین و انصار در راه اسالم، آنها توانسته اند که برای 

همیشه رضایت خداوند را فراهم کنند و حتي خداوند به تابعین )مسلمانان پس از مهاجرین و انصار تا روز قیامت( 

اطاعت اهلل تعالي و پیامبرش، مهاجرین و انصار را سرمشق توصیه کرده که در برای کسب رضایت خداوند، در 

خود قرار دهند. خداوند در بسیاری از آیات قرآن در مورد ارزش مهاجرین و انصار سخن گفته و در این آیات بین 

مهاجرین هیچ تفاوتي قائل نشده است. در قرآن از همه مهاجرین به نیکي یاد کرده و به همه آنها وعده بهشت 

است. این امر برای انصار نیز صادق است. کلیه مهاجرین و انصار در زماني که اسالم تازه در بین مردم جای  داده

خود را باز کرده بود، از جان و مال و زندگي خود گذشتند تا امروزه، اسالم کنوني به دست ما برسد. به آیه زیر 

 دقت کنید:

 

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء بـَْيَنُهمْ  َوالَِّذيَن َمَعهُ حُمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه  تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَْبَتُغوَن َفْضال ِمَن اللَِّه َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم  َأِشدَّ
يِل َكَزرٍْع َأْخرََج  َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْسَتْغَلَظ فَاْسَتَوى َعَلى ِف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَُلُهْم ِف التَّْورَاِة َوَمثَُلُهْم ِف اإلجنِْ

 (٠١َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًما )ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِمْنُهْم 
؛ پيوسته در برابر کّفار سرسخت و در ميان خود مهربانند و کساىن که با او هستندحمّمد )ص( فرستاده خداست 

ر اثآطلبند؛ آهنا در صورتشان را مى خدابيَن در حاىل که مهواره فضل و رضاى آهنا را در حال رکوع و سجود مى
هاى خود سجده منايان است؛ اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در اجنيل است، مهانند زراعىت که جوانه

خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا حمکم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى منّو و رشد کرده   را
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دارد؛ اين براى آن است که کافران را به خشم آورد )وىل( کساىن از آهنا را که امیان که زارعان را به شگفىت وامى
 (49رزش و اجر عظيمى داده است. )اند، خداوند وعده آمآورده و کارهاى شايسته اجنام داده

 (49 هآي -فتح)سوره 
 

متاسفانه امروزه برخي از مردم ناآگاه، بدون اینکه قرآن را مطالعه کنند و از خدمات با ارزش این افراد با اطالع 

 باشند، آنها را لعن کرده و به آنها دشنام مي دهند. 
 

 (٨١َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإال َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد )( ٨٧ِإْذ يـََتَلقَّى اْلُمَتَلقَِّياِن َعِن اْلَيِمنِی َوَعِن الشَِّماِل َقِعيٌد )

رد مگر اينکه آو انسان هيچ سخَن را بر زبان منى( 57دارند؛ )هنگامى را که دو فرشته راست و چپ که مالزم انسانند اعمال او را دريافت مى
 (58است! ) [و ضبط آن]اى مراقب و آماده براى اجنام مأموريت مهان دم، فرشته

 (58تا  57 هآي -ق)سوره 
 

به آیات زیر خوب دقت کنید. خداوند وصف حال مهاجرین، انصار و تابعین )که شامل مسلمانان امروز نیز مي 

 شود( را بیان کرده است:
 

َن اللََّه َوَرُسوَلُه أُولَِئَك ُهُم اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم َوأَْمَواَلِِْم يـَْبَتُغوَن َفْضال ِمَن اللَِّه َورِْضَوانًا َويـَْنُصُرو لِْلُفَقرَاِء 
اَر َواإلمیَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم َيُِبُّوَن َمنْ ١الصَّاِدُقوَن ) َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جیَُِدوَن ِف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَّا أُوتُوا  ( َوالَِّذيَن تـََبوَُّءوا الدَّ

( َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن ١َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )
ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم  ا اْغِفْر لََنا َوإلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسَبُقونَا بِاإلمیَاِن َوال جَتَْعْل ِف قـُُلوبَِنا ِغال لِلَِّذيَن آَمُنوا َربَـَّنابـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن َربَـّنَ 

(٨٢) 
که فضل اَلى و يحالبراى فقریان مهاجراىن است که از خانه و کاشانه و اموال خود بریون رانده شدند در  اين اموال

( و براى کساىن است که در 8! )راستگويانندمهان و آهنا  کنندمىطلبند و خدا و رسولش را يارى رضاى او را مى
و کساىن را که به سويشان هجرت   ه و پيش از اين نيز امیان داشتندگزيد[ پيش از مهاجران مسکن  مدينه] اين سرا

کنند و آهنا را بر خود به مهاجران داده شده احساس منىکه به آنچه  نيازى  ،و در دل دارندمىدوست  کردند را
و اند دارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند؛ کساىن که از خبل و حرص نفس خويش باز داشته شدهمقّدم مى

ا! ما و پروردگار »گويند و مى هآمد( )مهچننی( کساىن که بعد از مهاجران و انصار 9! )رستگارانندآهنا مهان 
مؤمنان ]از گذشته تا اى نسبت به در دَلامیان حسد و کينهو  بيامرزبرادرامنان را که در امیان بر ما پيشى گرفتند 

 (51« )! پروردگارا، تو مهربان و رحيمى!قرار مده حال[
 (51تا  8 هآي -حشر)سوره 
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اینکه آنها به خاطر کسب رضای خدا از خانه و در آیه باال نیز خداوند ابتدا وصف حال مهاجرین را بیان مي کند. 

کاشانه خود آواره شدند و پیوسته خداوند و پیامبر را یاری داده اند و آنها راستگویان واقعي هستند. انصار نیز 

افرادی هستند که با وجود نیاز شدید، از اموال خود برای مهاجران انفاق مي کنند و آنها رستگاران واقعي هستند. 

در این آیات حتي وظیفه ما را در قبال مسلمانان قبل از خود به ویژه مهاجرین و انصار را بیان مي کند.  خداوند

امروزه وظیفه ما این است که عالوه بر دعا برای آمرزش آنها، در دلهایمان هیچ گونه حسد و کینه نسبت به آنها 

چنین از این به بعد باید بیش از قبل برای صحابه نداشته باشیم و از آنها در مقابل هرگونه تهمت دفاع کنیم. هم

جلیل القدر پیامبر و تابعین احترام قائل شویم و چون خداوند بزرگ از آنها راضي است، ما هم به راحتي از 

خطاهای آنها درگذریم، زیرا همه انسانها جایز الخطا مي باشند و به جای مجادله در مورد اختالف نظرهای آن 

 خداوند در قرآن فرموده: ش زندگي و اطاعت از خدا و پیامبر آنها را سر لوحه خود قرار دهیم.بزرگواران، رو
 

 (525) تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت ََلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َواَل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُواْ يـَْعَمُلونَ 
يد، براى خودتان اجنام دادو آنچه هم مشا  است، براى خودشان اجنام دادندآهنا امىت بودند که درگذشتند. آنچه 

 (525. )سوال پرسيده خنواهد شداعمال آهنا  و از مشا راجع به است
 (525 هآي -بقره)سوره 

 

از مهمترین افراد دیگری که اطراف پیامبر بودند، همسران آن حضرت بودند. همسران پیامبر )رضي اهلل عنهما( 

بنت خویلد، سوده بنت زعمه، عایشه بنت ابوبکر صدیق، حفصه بنت عمر بن خطاب، زینب  عبارتند از: خدیجه

بنت خزیمه، ام سلمه بنت ابي امیه، زینب بنت جحش، جویریه بنت حارث، ام حبیبه بنت ابوسفیان، صفیه بنت 

 حیي، میمونه بنت حارث. خداوند در مورد همسران پیامبر در قرآن فرموده:

 

َوأُوُلو األْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوىَل بَِبْعٍض ِف ِكَتاِب اللَِّه ِمَن اْلُمْؤِمِننَی  َوأَْزَواُجُه أُمََّهاتـُُهمْ ىَل بِاْلُمْؤِمِننَی ِمْن أَنـُْفِسِهْم النَّيبُّ َأوْ 
 (٤َمْسطُورًا )َواْلُمَهاِجرِيَن ِإال َأْن تـَْفَعُلوا ِإىَل َأْولَِياِئُكْم َمْعُروفًا َكاَن َذِلَك ِف اْلِكَتاِب 

و خويشاوندان نسبت به  هستند مهسران او مادران مؤمنانو  پيامرب نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است
يکديگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقّرر داشته اوىل هستند، مگر اينکه خبواهيد نسبت به دوستانتان 

 (6اين حکم در کتاب اَلى نوشته شده است. ) ،نيکى کنيد
 (6 هآي -احزاب)سوره 

 

همانگونه که ما نسبت به خداوند، قرآن، پیامبر و کعبه از حمیّت و غیرت برخورداریم، باید نسبت به همسران 

برخوردار  پیامبر )امهات المؤمنین(، مهاجرین و انصار، و تابعین )که خود ما هم شامل آنها مي شویم( نیز از غیرت
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باشیم. امروزه هر کدام از ما جانشین پیامبر در محله، شهر و کشور خود مي باشیم، بنابر این باید سعي کنیم 

عالوه بر اینکه در ایمان خود، قرآن و در عمل خود، پیامبر را مرجع خود قرار مي دهیم، درتبعیت از خدا و 

آیه  35در  امبر خود همانند مادر و خواهر خود دفاع کنیم.رسولش همانند مهاجرین و انصار بوده و از همسران پی

اول سوره نور، به مسلماناني که در مقابل تهمت به ام المومنین عایشه )س( سکوت کردند، اخطار شده که چرا در 

 کوت کرده و از ایشان دفاع نکردند:مقابل این تهمت س

 

ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن  ( َلْواَل َجاُؤوا َعَلْيِه بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء 54َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنُفِسِهْم َخرْیًا َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك مُِّبنٌی )َلْواَل ِإْذ ْسَِ
نـَْيا َواآْلِخرَِة َلَمسَُّكْم ( َوَلْواَل َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرمْحَتُ 53فَِإْذ لَْ يَْأتُوا بِالشَُّهَداِء فَُأْولَِئَك ِعنَد اللَِّه ُهُم اْلَكاِذبُوَن ) ُه ِف الدُّ

 (52ِف َما أََفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم )
هتمت را شنيديد، مردان و زنان با امیان نسبت به خود گمان خری نربدند و نگفتند اين دروغى  آنچرا هنگامى که 

اين گواهان را نياوردند، آنان در ( چرا چهار شاهد براى آن نياوردند؟ اکنون که 54بزرگ و آشکار است؟ )
شد، خباطر اين گناهى  ( و اگر فضل و رمحت اَلى در دنيا و آخرت شامل مشا منى53پيشگاه خدا دروغگويانند! )

 (52رسيد! )که کرديد عذاب سخىت به مشا مى
 (52تا  54 اتآي -نور)سوره 

 

به همان گونه وظیفه ما در عصر حاضر نیز دفاع از دین خدا، پیامبرش و کلیه همسران گرامي ایشان، صحابه و 

متاسفانه دیدگاهي که امروز در مورد صحابه و همسران پیامبر جایگزین واقعیت شده این است تابعین مي باشد. 

الي سخت در گرفته است، در صورتي که تاریخ که بسیاری فکر مي کنند که پس از فوت پیامبر، بین این افراد جد

واقعي و تحریف نشده عکس این مطلب را بیان مي کند. آیات قبلي هم حجت و دلیل برای این مورد مي باشند. 

صحابه و همسران پیامبر، پس از وفات آن حضرت برای گسترش اسالم از جان و مال خود گذشتند. به عنوان 

خانوادگي در زمان پیامبر و پس از فوت ایشان را بیان مي کنیم تا رابطه نزدیک  حسن ختام، چند مورد از روابط

 .این افراد با همدیگر را بهتر بشناسیم

همسر سوم پیامبر عایشه دختر ابوبکر صدیق خلیفه اول مي باشد. همسر چهارم پیامبر حفصه دختر عمر بن 

را به همسری عثمان بن عفان خلیفه سوم درآورد. خطاب خلیفه دوم مي باشد. پیامبر رقیه یکي از دخترهایش 

پس از فوت رقیه، پیامبر دختر دیگرش ام کلثوم را به همسری عثمان بن عفان در آورد. پیامبر دختر دیگرش 

فاطمه را به همسری علي بن ابیطالب خلیفه چهارم درآورد. علي بن ابیطالب دختر خود ام کلثوم را به همسری 

طاب درآورد. پس از وفات ابوبکر صدیق، علي بن ابیطالب با همسر بیوه ایشان اسماء ازدواج خلیفه دوم عمر بن خ

کرد. حسن بن علي خلیفه پنجم با حفصه نوه ابوبکر صدیق ازدواج کرد. نوه عثمان بن عفان خلیفه سوم، عبداهلل 

کرد و بسیاری از رابطه های  بن عمرو، با نوه علي بن ابیطالب خلیفه چهارم، فاطمه دختر حسین بن علي ازدواج
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قرن از حوادث  چهارده بیش ازسببي و نسبي دیگر که در کتب سیره پیامبر قابل مشاهده است. پس از گذشت 

باید قبل از اینکه حرف هر کسي را نسبت به صحابه و همسران گرامي پیامبر قبول کنیم، ابتدا تاریخي یاد شده، 

 .کرده و دیدگاه قطعي قرآن را در این رابطه بررسي کنیم مراجعهیگانه مرجع خود یعني قرآن به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39فصل 
چرا کشور ما با وجود این همه منابع، انسانهای مستعد و خاک حاصلخیز به هیچگونه پیشرفتي دست نمي یابد؟ 

عقیده نهفته است. فکر و پس از بیان بخشهای قبلي، به راحتي مي توان به دلیل این امر پي برد. دلیل این امر در 

در این بخش در مورد این ن پافشاری مي کردند. مشکلي که بسیاری از روشنفکران مثل دکتر شریعتي بر اصالح آ

مي باشد و این صفت )روزی رسان( ق زموضوع بحث مي کنیم.  همانگونه که مي دانیم، یکي از صفات خداوند را

قابل اشتراک نیز نمي باشد، یعني هیچ موجودی غیر از خداوند متعال نمي تواند ادعا کند که در رساندن رزق به 

خداوند سهیم مي باشد. همچنین مي دانیم که بزرگترین دغدغه بشر از ابتدا تاکنون رزق بوده موجودات دیگر با 

است. در زندگي پر از استرس امروز، اکثر انسانها همانند یک روبات بدون احساس از صبح تا شب به دنبال کسب 

زی همه انسانها دست خداوند روزی مي باشند. به آیات زیر دقت کنید. خداوند در قرآن بیان کرده که رزق و رو

مي باشد. خداوند تالش انسان برای کسب روزی را قابل ستایش مي داند، ولي در عین حال روزی برای انسانها 

نباید هدف اصلي باشد، بلکه باید وسیله ای برای رسیدن به هدف اصلي یعني ایمان و عمل صالح باشد. روزی هر 

برای وی مقدر کرده است. اگر فردی برای یک وعده غذای خود ده ظرف پر انساني به اندازه ای است که خداوند 

از غذا را آماده کند، روزی وی فقط همان مقداری است که گنجایش آن را دارد نه همه ده ظرف. اگر فردی یک 

که منزل بسیار بزرگ در یکي از گرانترین شهرهای دنیا برای خود تهیه نماید، روزی وی فقط همان زمیني است 

شب در آن مي خوابد، یعني زمیني به مساحت یک متر در دو متر!! خداوند در قرآن روزی انسانها را مقدر کرده و 

منتخب اتآي  
  َلَُّم َحقًّا اْلُمْؤِمُنونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  وََّنَصُرواْ  آَوواْ  َوالَِّذينَ  الّلهِ  َسِبيلِ  ِف  َوَجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ 
 (72 – انفال) َكرمیٌ  َورِْزقٌ  مَّْغِفَرةٌ 

  و دادند پناه که آهنا و کردند جهاد خدا راه در و منودند هجرت و آورده امیان که آهنا و
  روزى و خدا رمحت و آمرزش آهنا براى اند؛ حقيقى مؤمنان به يقنی آنان منودند، يارى

 .است اىشايسته
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از انسانها خواسته که به جای اینکه هدف خود را کسب روزی قرار دهند، روزی را وسیله ای برای جلب رضایت 

کنند، خداوند آنها را نیز بهرمند خواهد کرد. خداوند قرار دهند. البته افرادی که برای روزی بیشتر تالش 

همانگونه که خداوند انسانها را سیاهپوست یا سفید پوست، چاق یا الغر و کوتاه یا بلند آفریده است، در مورد رزق 

 هم بعضي را غني تر و بعضي را فقیر تر آفریده است. به آیه زیر توجه کنید:

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َمْت أَْيِديِهْم ِإَذا ُهْم يـَْقَنطُ  َا َقدَّ أَوَلَْ يـََرْوا أَنَّ اللََّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنَّ ِف ( ٣٤وَن )َوِإَذا أََذقْـَنا النَّاَس َرمْحًَة َفرُِحوا هِبَا َوِإْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة ِِ

 (٣٧) َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ 
( 36شوند! )اند به آنان رسد، ناگهان مأيوس مىو هرگاه رنج و مصيبىت خباطر اعماىل که اجنام داده شوندمىو هنگامى که رمحىت به مردم بچشانيم، از آن خوشحال 

گروهى  هاىي است براى  در اين نشانه سازد؟آيا نديدند که خداوند روزى را براى هر کس خبواهد گسرتده يا تنگ مى
 (37آورند. )که امیان مى

 (37تا  36آيات  -روم)سوره 
 

در آیات زیر هم خداوند تاکید کرده که انسان هیچگاه بي روزی نمي ماند، زیرا هدف اصلي انسان عبادت خداوند 

است و انسان از روی اشتباه این هدف مهم را فراموش کرده و کسب روزی را هدف اصلي خود قرار داده است. 

ال هر کدام از ما تاکنون با لحظات خوشي و ناخوشي زیادی در طول زندگي خود روبرو بوده ایم. در نهایت با معمو

وجود اینهمه لحظات در زندگي خود، به رشد جسماني و عقالني خود رسیده ایم. مطمئن باشید که بقیه عمر 

رگ نیز با لحظات خوشي و ناخوشي خود را نیز به همین صورت طي خواهیم کرد. در بقیه عمر خود تا لحظه م

زیادی دست و پنجه نرم خواهیم کرد. همانگونه که تا امروز روزی ما فراهم شده، در بقیه عمر خود نیز روزی خود 

را دریافت خواهیم کرد. به نظر شما آیا بیهوده نیست که با وجود این امر یعني وعده خود خداوند در روزی دادن 

 روزی را هدف خود قرار داده و از خالق غافل شویم: به مخلوقاتش، باز رزق و

 

نـَْيا لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه  ( َوْأُمْر أَْهَلَك ٨٣٨َورِْزُق َربَِّك َخرْیٌ َوأَبـَْقى )َوال مَتُدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإىَل َما َمتَّْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهرََة احْلََياِة الدُّ
 (٨٣٠َواْلَعاِقَبُة لِلتَّْقَوى ) ال َنْسأَُلَك رِْزقًا حَنُْن نـَْرزُُقكَ بِالصَّالِة َواْصَطربْ َعَلْيَها 

هاى زندگى امی، ميفکن! اينها شکوفههاىي از آنان دادهکه به گروه  ماّدىو هرگز چشمان خود را به نعمتهاى 
( خانواده خود را به مناز فرمان 535و روزى پروردگارت هبرت و پايدارتر است! ) بيازماييمتا آنان را در آن  دنياست

و عاقبت نيک براى تقواست!  دهيمبلکه ما به تو روزى مى خواهيماز تو روزى منىن شکيبا باش! و بر اجنام آ ده
(534) 

 (534تا  535آيات  -طه)سوره 
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 همچنین:

 

 (٤ِف األْرِض ِإال َعَلى اللَِّه رِْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْسَتَقرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكل  ِف ِكَتاٍب ُمِبنٍی ) َدابَّةٍ َوَما ِمْن 
مهه و  داندمىاى در زمنی نيست مگر اينکه روزى او بر خداست! او قرارگاه و حمل نقل و انتقالش را جنبندههيچ 

 (6) !اينها در کتاب آشکارى ثبت است
 (6 هآي -هود)سوره 

 

گر انسان هدف اصلي خود را ایمان و عمل صالح قرار دهد و در راه کسب روزی تالش کند و روزی را وسیله ای 

برای تامین هدف اصلي خود قرار دهد، خداوند کل کائنات را در راستای هدف وی قرار مي دهد. فردی که ایمان 

یت خداوند قرار دهد، اگر از خداوند روزی بیشتری طلب کند بدون شرک داشته و معیار عمل صالح خود را رضا

 اهلل تعالي خزاین آسمان و زمین را مسخّر وی مي سازد:

 

بُو  َا كَ َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواألْرِض َوَلِكْن َكذَّ انُوا َيْكِسُبوَن ا فََأَخْذنَاُهْم ِِ
 (١١( أََوأَِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتَِيُهْم بَْأُسَنا ُضًحى َوُهْم يـَْلَعُبوَن )١٧أََفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتَِيُهْم بَْأُسَنا بـََياتًا َوُهْم نَاِئُموَن ) (١٤)

 وىل ،گشودمیمىبرکات آْسان و زمنی را بر آهنا  کردند،و تقوا پيشه مى آوردهو اگر اهل شهرها و آباديها، امیان 
که   در اماننداز اين  آباديهاآيا اهل اين  (96تکذيب کردند؛ ما هم آنان را به کيفر اعمالشان جمازات کردمی. ) [آهنا حق را]

که عذاب ما هنگام روز به سراغشان بيايد در حاىل که   اماننددر از اين  آباديها( آيا اهل اين 97عذاب ما شبانه به سراغ آهنا بيايد در حاىل که در خواب باشند؟ )
 (98سرگرم بازى هستند؟ )

 (98تا  96آيات  -اعراف)سوره 
 

اگر یادتان باشد، در بخشهای قبل بیان شد که خداوند به هر دو گروه مؤمنان و مشرکان در این دنیا مدد و کمک 

وظیفه ما در این دنیا این است که روزی دنیا را وسیله  مي دهد. ظواهر مادی دنیای غرب بسیار فریبنده است،

برای هدف عالیه خود قرار داده و در صورتي که به روزی بیشتر از جانب خداوند عالقه داریم، از خداوند این روزی 

 را طلب کرده و این روزی را نیز در راه هدف اصلي خود مصرف نماییم.

 

َولِبُيُوهِتِْم  (٣٣وَن )أُمًَّة َواِحَدًة ْلَََعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالرَّمْحَِن لُِبُيوهِتِْم ُسُقًفا ِمْن َفضٍَّة َوَمَعارَِج َعَلْيَها َيْظَهرُ َوَلْوال َأْن َيُكوَن النَّاُس 
ا َمَتاُع احْلَيَاةِ ٣٦أَبـَْوابًا َوُسُررًا َعَلْيَها يـَتَِّكُئوَن ) نـَْيا َواآلِخَرُة ِعْنَد رَبَِّك لِْلُمتَِّقنَی ) ( َوُزْخرُفًا َوِإْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّ  (٣٦الدُّ

 ،ندو ششوند، ما براى کساىن که به خداوند رمحان کافر  [گمراهى]در شد که مهه مردم امت واحد اگر سبب منى
دادمی  درها و ختتهاىي قرار مى هايشانو براى خانه (33دادمی با سقفهاىي از نقره و نردباهناىي که از آن باال روند، )هاىي قرار مىخانه

 (31و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهيزگاران است! ) دنياست( و انواع زيورها؛ وىل متام اينها هبره زندگى 32که بر آن تکيه کنند؛ )
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 (31تا  33آيات  -زخرف)سوره 
 

مي باشد. همه رسانه های ارتباطي مثل تلوزیون، رادیو، روزنامه و ... در اختیار و محدود کشور ما بسیار بسته 

قشری است که به شدت از طریق این رسانه ها به ترویج خرافات و شرک مي پردازند. اگر یکي از این رسانه ها، 

کشور ما از حالت مسیری مخالف بقیه در پیش بگیرد، به سرعت از گردونه رسانه های ارتباطي حذف میشود. اگر 

، همه قادر خواهند بود که کلیه دیدگاه ها و آمده و به همه دیدگاه ها اجازه آزادی بیان داده شودبیرون  محدود

 نگرش ها را بررسي کرده و احسن القول را انتخاب کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 (31حسن ختام )فصل 

اهل حقيقت متوجه شده اند داليلی که در به مشا برای امتام مطالعه اين کتاب تربيک و خسته نباشيد می گوييم. 
اين کتاب بيان شد، مهه بر اساس قرآن و عقل بوده و از هرگونه تعصب در بيان مطالب پرهيز جدی شده است. 

 در دين بيزار می باشد:هرگونه تفرقه خداوند از  .دين خدايی بوده که مبتنی بر وحدت می باشداسالم 
 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
َا أَْمرُُهْم ِإىَل الّلِه ُُثَّ  َا َكانُواْ يـَْفَعُلوَن )ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقواْ ِديَنُهْم وََكانُواْ ِشَيًعا لَّْسَت ِمْنُهْم ِف َشْيٍء ِإمنَّ  (519يـَُنبُِّئُهم ِِ

اى با آهنا و مذاهب خمتلف تقسيم شدند، تو هيچ گونه رابطه هادستهو به  ساختهکساىن که آينی خود را پراکنده 
 (519کند. )دادند، با خرب مىندارى! سر و کار آهنا تنها با خداست؛ سپس خدا آهنا را از آنچه اجنام مى

 (519 هآي -مانعا)سوره 
 

در حالل  .می باشندولی مذاهب ساخته دست بشر بوده و سرشار از خرافات  ،دين اَلی به وحدت دعوت کرده
و حرام دين، جز اهلل و پيامربش حق دخل و تصرف ندارند، ولی در مذهب هر عال دينی حق رای دارد. در دين 

صدها کتاب و نقل قول مدرک می باشند. در دين مذهب فقط قرآن و سنت پيامرب سند و مدرک است، ولی در 

منتخب اتآي  
َ  َما بـَْعدِ  ِمن الرَُّسولَ  ُيَشاِققِ  َوَمن  َوُنْصِلهِ  تـََوىلَّ  َما نـَُولِّهِ  اْلُمْؤِمِننیَ  َسِبيلِ  َغيـْرَ  َويـَتَِّبعْ  اَْلَُدى َلهُ  تـَبَـنیَّ

 (551 – نساء) َمِصریًا َوَساءتْ  َجَهنَّمَ 
  پریوى مؤمنان راه جز راهى از و کند خمالفت پيامرب با حق، شدن آشکار از بعد که کسى
 .دارد بدى جايگاه و کنيممى داخل دوزخ به و برمیمى رودمى که یراه به را او ما ،کند
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مدح و ثنای غری  اَلیدر دين تقليد عقيدتی مذموم است،  ،فقط اهلل تعالی در عال هستی موثر است، در دين اَلی
 در دين اَلی شعاير دينی ثابت می باشند و ...خدا شرک می باشد، 

 

يًعا َواَل   (513) تـََفرَُّقواْ ...َواْعَتِصُمواْ ِِبَْبِل الّلِه عمَِ
 (513) ... و مهگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراکنده نشويد!

 (513 هآي -آل عمران)سوره 
 

مسلما هر   .قرار گرفته استهر کدام از ما با ختم نبوت و پيامربی، وظيفه ابالغ دين صحيح خداوند بر دوش 
کدام از ما افرادی را سراغ دارمی که آهنا هم حقيقت طلب بوده و تعصبات کور بر مسری زندگی آهنا تاثری منی  

وظيفه خود را هر چند کوچک در قبال نعمتهای اهلل ، ديگرانگذارد. سعی کنيم که با انتشار اين کتاب و ارشاد 
، مثل اينکه دنيايی را جنات دهدکه انسانی را از گمراهی جنات فرموده: هر  )ص( تعالی اجنام دهيم. پيامرب اسالم 

اقوام و دوستان خود مسؤول هستيم. متاسفانه، امروزه برادر و خواهر  ،هر کدام از ما در قبال خانواده داده است.
. پيامرب دو توحيد هيچ صحبتی به ميان منی آورندر مورد مسائل روزمره با هم صحبت می کنند، ولی در مورد امیان 

سالم )ص( فرموده: هر زنی که وارد جهنم شود، چهار مرد را با خود نيز وارد جهنم می کند. پدرش، برادرش، ا
آهنا وظيفه خود را در قبال ابالغ پيام هدايت به وی اجنام داده باشند. اين امر برای مهسرش و پسرش، مگر اينکه 

به بيشرت در اين کتاب  دَلا وارد می شود، اخالق و امیان، که دين اسالم، از دو دريچه به مردان نيز صادق است.
امیان پرداخته شد. در مسری دعوت، اخالق يک مسلمان واقعی نيز بايد نشات گرفته از پيامربان اَلی، بالخص  بعد

دولت اسالم را در نفس خود اقامه کن، تبع آن در کل رسول گرامی اسالم )ص( باشد. سيد قطب می گويد: "
توحيد را از ياد نربيد، مهيشه انساهنای اگر به سواالتی در اين زمينه برخورد کرديد، پيش فرض ". زمنی اقامه می شود

دسرتسی واقعا موحد موحدی وجود دارند که به سواالت مشا پاسخ دهند. با کمی جستجو می توان به اين افراد 
ابالغ هدايت را نيز بر عهده ما قرار  مسؤوليت ،هدايتعالوه بر  شکر خداوند که بر ما منت هناده وپيدا کرد. 
اميدوارمی که خداوند کل بشريت را از يوغ خرافات و جهل آزاد کرده و به نور امیان و تعقل وارد منايد.  داده است.

 اندکی صرب، سحر نزديک است.
 

( َوالَِّذي مُیِيُتيِن ُُثَّ 81( َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنِی )79َوَيْسِقنِی )( َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُميِن 78الَِّذي َخَلَقيِن فـَُهَو يـَْهِديِن )
يِن )85َُيِْينِی )  (84( َوالَِّذي َأْطَمُع َأن يـَْغِفَر ِل َخِطيَئِِت يـَْوَم الدِّ
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و ( 79) ايد،مندهد و سریاب مىو کسى که مرا غذا مى( 78) کند،و پيوسته راهنمائيم مى آفريدمهان کسى که مرا 
و  ( 85) کند،مریاند و سپس زنده مىو کسى که مرا مى( 81) دهد،مرا شفا مىاوست که هنگامى که بيمار شوم 

 (84) کسى که اميد دارم گناهم را در روز جزا ببخشد!
 (84تا  78آيات  -شعراء)سوره 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 (36-)زمرآيا خداوند برای بنده اش کافی نيست؟  – هُ بدَ عَ  کافٍ بِ  يَس اهللُ لَ اَ 
 هجری مشسی 5381هبار  –عبداهلل ايرانی  – السالم عليکم و رمحه اهلل و برکاته
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منتخب اتآي  
 (33 – فصلت) اْلُمْسِلِمنیَ  ِمنَ  ِإنَّيِن  َوقَالَ  َصاحِلًا َوَعِملَ  اللَّهِ  ِإىَل  َدَعا ممَِّّن قـَْواًل  َأْحَسنُ  َوَمنْ 
  اجنام صاحل عمل و کنددعوت  خدا سوى به که کس آن از است گفتارتر نيکو کسى چه

 !؟«تسليم شدگامن از من» گويد و دهد
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