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 ��م ا� ا����ن ا����م

 پيشگفتار

 ناي به آزمايش جهت را ما متعال خداوند دانيد مي كه همچنان سالم، گرامي خوانندة

ُُّ�مۡ  ِ�َۡبلَُوُ�مۡ ﴿ كند مي عمل بهتر كسي چه كند آشكار اينكه تا است، آورده جهان
َ
َ 

ۡحَسنُ 
َ
  .]٢: مللك[ ﴾َ�َمٗ�  أ

 .»است تر كار نيكو شما از يك كدام كه بيازمايد را شما تا«
 خـالص  عمـل  اينكه اول. دارد وجود مهم شرط دو يا ضابطه دو كردن عمل بهتر براي

 وآلـه  عليـه  اهللا صـلي  اهللا رسـول  سـنت  مطابق اينكه دوم و )اهللا إال إله ال( شدبا خدا براي

 .)اهللا رسول حممد( باشد وسلم

 هر از و بشناسيم خالص را دين بايد باشد خدا براي خالص عمل هر آنكه براي پس

َ� ﴿ .بداريم پاكش شائبه و زيادت و نقصگونه 
َ
َ  ِ ّ ُِنَ  ٱۡ�َالُِصۚ  ٱّ�ُِنُ  ِِ َّ ْ  ََٱ َا َُذ َّ  ِمن ٱ

ِ�َآءَ  ُدَنِهِۦٓ  َۡ ٓ  ِِّ�  َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما أَ ِ  َِِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا ِّ ٰ  ٱ ََ ۡۡ ُُ  َّ ِِ  َ ِّ  �ِيهِ  ُهمۡ  َما ِ�  بَۡيَنُهمۡ  َ�ُۡ�مُ  ٱ
 ۗ ََ َّ  َ�َۡتلُِفو ِِ  َ ِّ ّفارٞ  َ�ِٰذبٞ  ُهوَ  َمنۡ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ  .]٣: ملزمر[ ﴾٣ ََ

 و سرپرسـتان  خـدا  جز كه كساني. بس و است خدا براي خالصانه عبادت و تطاع تنها! هان«
 پرسـتش  را آنـان  ما ):گويند مي ،جويند مي توسل و تقرب وبدانان( گيرند مي بر را ديگري ياوران

 و( ايشـان  ميان قيامت روز خداوند. گردانند نزديك خداوند به را ما كه خاطر بدان مگر كنيم نمي
 پيشه كفر دروغگوي خداوند. كرد خواهد داوري دارند اختالف آن  در كه يزيچ بارة در )مؤمنان

 فهـم  و درك بـه  كفـر  و كـذب  وجـود  بـا  را او و( كنـد  نمي رهنمود و هدايت )حق سوي به( را
 ».)گرداند نمي نائل حقيقت
 هـر  و كنـيم  عمـل  آن بـه  مخلصـانه  و خالصـانه  و بشناسيم خالص را اسالم بايد پس
 .دهيم انجام او ذات براي خالص را عبادتي و پرستش

 :فرمايد مي ديگري جاي در متعال خداوند
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﴿ ٓ َما ََ  ْ ا َٓ ِمُر
ُ
ْ  ِِّ�  أ َا َ  ِ�َۡعُبُد ِّ  .]٥[البينة:  ﴾ٱّ�ُِنَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ٱ

 را خـداي  گرايانـه  حـق  و مخلصـانه  كـه  است نشده داده دستور بديشان اين جز كه حالي در«
 .»بپرستند

 و كامل مكتب كه را اسالم بايد باشد عمل در اخالص فكر، در مؤمن ينكها از قبل پس
 اما است مخلصاش  عقيده در انسان بسا چه بشناسد خالص است الهي برگزيده دين

 ديني غير چه و ديني چه ةانديش و فكر هر. كند نمي پيدا ارزش اخالص با خراب عقيدة
 است ممكن مكتبي و مذهب و يند هر شود، انحراف دچار زمان مرور به است ممكن
 به )اسالم باألخص و الهي اديان مورد در بويژه( تحريف اين البته گردد، تحريف دچار
 در انحراف و تحريف باعث تواند مي مختلفي عوامل بلكه نيست دين بودن ناقص دليل
ن تري عمده از تواند مي مصلحان كمبود و پيروان، جهل دشمنان، ريزي برنامه گردد، دين

 دين درها  نوآوري آمدن پديد و شائبه و نقص يافتن راه و دين شدن ضعيف عوامل
 گويند مي بدعت آن به شرعي اصطالح در كه ها نوآوري اين است ممكن گردد،گاهي

 و سو يك از مزخرفات و خرافات از انبوهي ميان در انسان كه باشد داشته رشد چنان
 به و شناسد باز را حقيقت نتواند ديگر سوي از ديني معتقدات و اصول شدن كمرنگ

 دعوت با و كنند فيلتر را ديني باورهاي كه نباشند مصلحاني اگر پس برسد خالص اسالم
 وسلم وآله عليه اهللا صلي اهللا رسول سنت و قرآن همانا كه را خالص اسالم روشنگري و

 گرفته خود به دين رنگ كه مزخرفات و خرافات از خيلي شايد كنند عرضه مردم به است
 جدا دين از نتوان را شده تبديل يقين و باور به اينك و كرده جلوه دين نام بهها  قرن و

 بتوانيم انشاءاهللا كه روزي اميد به پس بشناساند، جامعه به را ناب و خالص اسالم و كرد
 از را نقاشي و خيال از را حقيقت و كاذب از را صادق و ناخالص، از را خالص اسالم

 .بازشناسيم عيتواق
 در كه تفرقة و دستگي چند و اختالفات همه متأسفانه امروز كه بدانيم است ذكر شايان

 و خرافات به زدن چنگ و خالص اسالم از دوري علتش بينيم مي اسالمي امت ميان
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 هر كه شاءاهللا ان .است تاريخ و اسالم و قرآن از شده تحريف و تأويل مفاهيم و مزخرفات
 با و يابد دست حقيقت بهها  واقعيت درك و تفاهم با بتواند اسالمي تام زودتر چه

 و جهان سرور ديگر باري گذشته همچون آفرينش رشك انسجام و اخوت و وحدت
 .گردد جهانيان

 آمين

 



 :اول گفتار
 ديني پلوراليسم نه ،معنويت و اسالم

 در الهي دين ينتر كامل و آخرين و توحيدي مكتب يگانه عنوان به اسالم خوشبختانه
ها  زمينه تمامي در بشري  جامعة مشكالت  همة گوي پاسخ است قادر مكان و زمان هر

 تحريف اوالً كه اديان آن در موجود خأل كه آمد مسيحيت و يهوديت از پس اسالم باشد،
 توحيدي مكتب هيچ اسالم جز امروز لذا كند پر را بود الهي شدة منسوخ سپس و شده

 پلوراليسم انحرافي انديشة متأسفانه كه است توجه قابل ندارد، وجود جهان در ديگري
 در سروش دكتر و فرانسوي مسلمان تازه دانشمند گارودي روژه توسط اخيراً كه ديني
 يها صراط كتاب اسم از چنانكه( كه گردد مي وانمود چنين گويا  گرديد، عنوان ايران

 توضيح مفصل بسيار مسئله اين كتاب متن در متأسفانه و پيداست سروش آقاي مستقيم
 خداوند كه حالي در. باشد متعدد تواند مي حقيقت به رسيدن راه )است، شده داده

َّ ﴿ :يدفرما مي
َ
أ ۖ  ُمۡسَتقِيٗما ِصَ�ِٰ�  َ�َٰذا ََ َ�  ََتَّبُِعوهُ ََ  ْ َّبُِعوا  َسبِيلِهۦِۚ  َعن بُِ�مۡ  َ�َتَفّرَق  ٱلّسُبَل  ََ

ِ  ََّصٮُٰ�م َ�ُِٰۡ�مۡ  ََ  ََۡعّلُ�مۡ  هِۦب  .]١٥٣: مألنعام[ ﴾١ ََّتُقو
 دو هر سعادت به منتهي و( است من مستقيم راه )كردم بيان و ترسيم برايتان من كه( راه اين«

 پيروي )ام كرده نهي آن از را شما كه باطلي( يها راه از و كنيد پيروي آن از )پس. گردد مي جهان
 شما خداوند كه است چيزهاي ها اين .سازد مي پراكنده )و فمنحر( خدا راه از را شما كه نكنيد

 ».)بپرهيزيدها  آن با مخالفت از و( شويد پرهيزگار تا كند مي توصيه بدان را

 كـريم  قـرآن  ديگـر  آيـات  و كريمـه آية  اين عكس ديني پلوراليزم حاميان برداشت اما
 هرگـز  لـذا  است، اهللا برابر در شدن تسليم هم اسالم از منظور آنان فهم بر بنا وگويا. است
 كـه  مسـيحي  و يهـودي  و هندو و گبر هر. باشد اسالم دائرة داخل طرف كه نيست شرط
 كشان زحمت و نوآوران و دانشمندان و مخترعان همه لذا. است بهشتي كند عمل!! خوب

 و فهـم  طبق فقط مسلماني شروط داشت نظر در بدون كه آئيني و دين و مكتب هر در كه
 كسـاني  ضرر ديگر صورت اين در ،!بهشتي و مسلمانند باشند خدا تسليم انخودش روش
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 و حـج  و روزه و نمـاز  كردنـد،  اضـافي  كارهـاي  نعوذباهللا گرفتار را خودشان كهاند  كرده
 !!.ندارد خاصي ثمرة مفاهيم اين همه غيره، و جهاد و زكات

 :رمحة اهللا عليه شيرازي سعدي بقول نيست اينطور عزيزان ،خير
ــب ــور ش ــواهي گ ــور خ ــو من  روز چ
 تـــب ز بلـــرزد مـــي كـــن كــــار تـــن

ـــي ــراوان گروه ــن طمــع، ف  برنــد ظ
 

 فـــروز بـــر عمـــل چـــــراغ اينجـــا از 
 رطـــب نيـــارد نخلـــش كــــــه مبـــادا
 برنــد خــرمن نيفشــانده، گنــدم كـــه

 

 ديوانه جهان مسلمان ميليارد يك از بيش مگر شد، مي تمام كار اگر سادگي همين به
 تمام و بگذارند ديني ساعته چهار و بيست دستورات گرو در راشان  يزندگ تمام كه بودند

 و قصدها  بعضي شايد!. آيد؟ مي بدست مفت آن نتيجة كه كنند كارهايي صرف را عمرشان
. است گرفتن مسخره را دين  همة واقع در انديشيدن گونه اين اما باشند نداشته هم غرضي
 برق چونكه هم اديسون: گويند مي آسوده و راحتها  بعضي كه است شگفتي جاي خيلي

 بهشت جايش و مسلمان لذا داده انجام شايان خدمتي بشري  جامعة به و كرده اختراع را
 از قبل بود چنين اگر!. شود مي توزيع اساسي چه بر دوزخ و بهشت مگر به، به ،!!!است

 كعبه خانة كنار در آري كردند مي عمل او ازتر  مخلص و بهتر خيلي ديگر كساني اديسون
 اولين همان در خداوند اما. كردند مي آباد مسجد و دادند مي آب خدا خانة زائران به

َجَعۡلُتۡم ﴿ نمود، جمع را خاطرشان و كرد تصفيه راها  آن حساب اسالمي دعوت روزهاي
َ
أ

ِ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ ََِعَماَرةَ  ٱۡ�َآجِّ ِسَقاََُة  َمۡن َءاَمَن ب ََ ِ ِّ َ�َٰهَد ِ� َسبِيِل  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ ََ  ت ََ ِۚ ِّ َ�  ٱ
ََ �َۡسَتوُ  ِۗ ِعنَد  ۥ ِّ ُ ََ  ٱ ِّ ٰلِِم�َ  ٱَۡۡقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ َّ   ]١٩[التوبة:  ﴾١ ٱۡ

 عمل مانند را مسجدالحرام كردن آباد و خدا خانة حجاج به دادن آب )و سقايت رتبة( شما آيا« 
 است كرده جهاد خدا راه در و است، آورده ايمان آخرت روز و داخ به كه دهيد مي قرار كسي

 به( كه را مردماني وخداوند ند،باش نمي برابر خدا نزد در )و نيست يكسان آنان منزلت هرگز(
 خير راه بهكنند ( مي ستم )آنان آزار و اذيت بوسيلة ديگران به و ورزيدن، كفر وسيلة به خويشتن
 .»سازد نمي رهنمود )اخروي وسعادت دنيوي وصالح
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 خواسته بندگانش از خداوند خير، كه يابيم ميدر بيفكنيم قرآن به كوتاهي نگاه اگر
 جاويداني بهشت به رسيدن و اسالم پذيرش راه شناساندن براي اما شوند تسليم كه است

ٓ  َ�ِٰ�ُِنَ ﴿ :كند مي تكرارآن را  قرآن مكرراً كه بَٗدا �ِيَها
َ
 فرستاده برانيپيام .]٩:  ملغابن[ ﴾َ

 :پس گويند، باز مردم به و داده تشخيص ضاللت از را هدايت راه تا است
ــا ــرده ن ــج، ب  شــود نمــي ميســر گــنج رن

 

 كـرد  كـار  كـه  بـرادر  جان گرفت آن مزد 
 

 و اسـت  خداونـد  پرسـتش : يـد فرما مي متعال خداوند چنانكه انسان آفرينش هدف لذا
 .بس

َما﴿ نّ  َخلَۡقُت  ََ ِ
ۡۡ �َس  ٱ َِ  ِِّ�  ََٱۡ�ِ  .]٥٦: ملمر�ات[ ﴾٥ ِ�َۡعُبُدَ

 .»ام نيافريده خود پرستش براي جز راها  انسان و ها پري من«

 مرحلة اين چون شده، حساب و دقيق بلكه كنترل بدون و سرانه خود نه هم آن

ِي﴿ .است امتحان َّ ُُّ�مۡ  ِ�َۡبلَُوُ�مۡ  ََٱۡ�ََيٰوةَ  ٱلَۡمۡوَت  َخلَقَ  ٱ
َ
ۡحَسنُ  َ

َ
َۡۡعزِ�زُ  ََُهوَ  ٗ�ۚ َ�مَ  أ  ٱَۡۡغُفورُ  ٱ

 .]٢: مللك[ ﴾٢
 و بهترتان  كار تان كدام بيازمايد را شما تا است آورده پديد را زندگي و مرگ كه كسي همان«

 .»است بخشاينده آمرزگار و. توانا و چيره او. بود خواهد نيكوتر

 شده، آفريده نهمي براي زندگي و مرگ  است، دادن پس امتحان خلقت، از هدف اصالً
 و كند مي عمل بهتر كسي چه كند آشكار خداوند كه است همين زندگي فلسفة اصوالً
 عمق و مريخ و ماه كره به رسيدن نيست، مادي اختراعات اينجا در عمل از منظور

 هدف بلكه نيست، انترنت و كامپيوتر و اتم و برق اختراع و ها كهكشان اوج و ها اقيانوس
 نفس لجام  را، زندگي لجام يعني. است كردن مهار را ساعته 24 گيزند كردن، عمل از

 تا صبح اول از سپردن، تقوا و ايمان نيروي بدست را نفساني خواهشات لجام  را، اماره
 جمله يك در و است، كردن مقيد تقوا زنجير به و مزين ايمان تاج به را خود شب، آخر
 انساني زندگي تقوي و اسالم و يمانا بدون زندگي چون كردن، زندگي انسان مانند

 باشد، دانشمند و مكتشف و مخترع طرف كه چند هر است، حيواني زندگي بلكه. نيست
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) است پروردگار اينجا در كه( نعمت صاحب به و نشناسد را نعمت قدر كه كسي چون
 .باشد هم پرفسور و دكتر كه چند هر ناميد، انسانش توان مي چگونه نگذارد، احترام

ُ  َ�ۡهدِ  نمَ ﴿ ِّ ٰ�َِك  ُُۡضلِۡل  َََمن ٱلُۡمۡهَتِدي�  َ�ُهوَ  ٱ ََ َْ
ُ
ََ  ُهمُ  ََُ َ ُ�ِٰ�َۡۡ ََۡقدۡ  ١ ٱ نَا ََ

ۡ
ََهّنمَ  ذََرَ ِۡ 

ثِٗ�� نِّ  ّمِنَ  ََ ِ
ۡۡ �ِس�  ٱ ََ  ّ�  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  ََٱۡ�ِ لَُهمۡ  بَِها َ�ۡفَقُهو ََ  ٞ�ُ�ۡ

َ
ََ  ّ�  أ َ لَُهمۡ  بَِها ُ�ۡبِ�ُ ََ  َٞ  ّ�  َءاذَا

 ََ ٓۚ  �َۡسَمُعو ٰ�َِك  بَِها ََ َْ
ُ
نَۡ�ٰمِ  أ

َ
تۡ� ۚ  ُهمۡ  بَۡل  ََ ّل ََ َ

ٰ�َِك  أ ََ َْ
ُ
ََ  ُهمُ  أ َۡۡ�ٰفِلُو  ].179–178[األعراف:  ﴾١ ٱ

 جهـان  دو سـعادت  وبـه ( يافتـه  راه او حقيقتـاً  ، كنـد  هـدايت  )حق راه به( خداوند را كه هر«
 )حـق  راه از و محـروم  توفيق اين از  ش،هوس و هوي سيطرة سبب به( را كه هر و است، )رسيده
 پراكنـده  )جهـان  در( و آفريـده  را آدميـان  و جنّيـان  از بسـياري  ما*  ايشانند زيانكار كند، گمراه
 دارنـد  ييهـا  دل آنان )كه است خاطر بدان اين( .است آن در اقامت و دوزخ آنان مآل كهايم  كرده

 و مـواعظ هـا (  بـدان  كـه  دارند هايي چشم و ند،فهم نمي )را كماالت به رهنمون آياتها ( بدان كه
 و جوينـد  نمـي  سـود  بايد چنانكه اعضاء اين از چون( اينان. شنوند نمي )را ساز زندگي اندرزهاي

 ترنـد  گمـراه  اينـان  بلكـه  و چهارپاياننـد  همسان )دهند نمي تشخيص هم از را خود مضار و منافع
. پوينـد)   مـي  تفريط و افراط راه اينان ولي ،ارندگذ نمي فراتر پا فطرت سنن از چهارپايان كه چرا(

 .»هستند )خود آخرت و دنيا صالح از( خبر بي واقعا اينان

 باطل و حق نبرد
 ظاهر به است، داشته ادامه تاريخ طول در معنوي زندگي با مادي زندگي كشمكش

 آن از دائم بلندي سر و پيروزي واقع در اما است نموده مي پيروز و غالب هميشه ماديت
 آرشيو ترين بزرگ است، هدايت كتاب و معجزه آنكه بر عالوه كريم قرآن است معنويت

 و آشفته همواره ماديت كه يابيم مي در الهي كالم اين به كوتاه نگاهي با هست، هم تاريخ
 ظاهرا معنويت پيروان كه بدانجا تا رود مي پيش آسا برق پيروزي شوق به گسيخته لجام
 و نشيند مي فرو مادي زندگي طغيان زدن بهم چشم يك در اما وندش مي شكست دچار

. گيرد مي جشن آرامي به رااش  پيروزي همگان حيرت ميان در معنويت و حقيقت
 شكن بت ابراهيم معنويت الگوي با را سركش نمرود, ماديت و قدرت رهبر كشمكش
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 با را خدايي مدعي سركش فرعون كشمكش است، جالب و آموزنده چقدر كنيد، مالحظه
 شود مي ترسيم صحنه چگونه دعوت اوج تا تولد آغاز از كه كنيد، مالحظه اهللا كليم موسي

 پيروز و سربلند معنويت و انسانيت دشمن برابر در را موسي چگونه برتر و قادر اهللا و
 مالحظه راص مصطفي محمد تقوي و ايمان الگوي همه از تر جالب و گرداند، مي

 و كردند نمي گذار فرو خيانتي و جنايت نوع هيچ از چگونه توز كينه دشمنان كنيد،كه
 رسول آن كوچك حجره بر معنويت شمع نگذارند حتي كه داشتند سعي همواره
 مانع تا كردند محاصره را حضرت خانة بدست شمشير نفر صد و بتابدص بزرگوار
 ماديت هميشه كه ددا نشان آنان به توانا و قادر خداوند اما شوند توحيد نور گسترش

 برگ و ساز معنويت، مقابل در كه است ناممكن بخواهد خدا اگر بلكه شود نمي پيروز
 مانع نتوانست خيره چشم دويست با برهنه شمشير صد لذا. رسد پيروزي به ماديت
 به. نشد تمام داستان. شود دشمنان محاصره ازص هدايت و رحمت پيامبر خروج

 را خالي دست نفر دو قدرت، و مال با تا شد داده لتمه ماديت شيفتگان و عاشقان
 به اما شود مي نزديك هدفش به ظاهراً جايزه شيفته شود، مي تعيين جايزه كنند، دستگير
 رود مي فرو زمين به ها سنگ ميان در آري كوه، دامنه در اسبش پاهاي رسد، نمي مرادش

 دستگيري براي واند  شده بسيج كهم اهل تمام برويم، جلوتر است ةصحن چه اين! اكبر اهللا
 رد اند، آرميده آن در خستگي فرط از آنان كه رسيدند غاري در به خالي دست نفر دو

: گويد ميص اهللا رسول غار يار .دانم نمي ،اند رفته كجا  اند، آمده اينجا تا گويد مي يابشان
 مشغول كه كبوتر و تعنكبو اما ديدند، مي را ما كردند مي نگاه را پايشان پشت آنان اگر

 امكان ديگر گفت مي مادي مقياس و بودند، كرده راحت راها  آن خيال بودند نگهباني
 .خير ولي بودند نمي اينجا هم نگهبانان اين بايد إال و باشد رسيده انسان اينجا كه ندارد

 دانـم  مـي  مـن  كـه  آنسـت  من معبود اگر
 

 دارد مــي نگــه ســنگ بغــل در را شيشــه 
 

 فكر و عاقل عقل كه كرد ثابت هم اينجا است معنويت و ماديت آفريدگار كه خداوند
 خودش اختيار در هرگز انسان باور و فهم و درك حس و انديشمند، انديشه و متفكر
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 و خواب و زندگي و مرگ همچنانكه داشت، مي وجود ديوانه جهان در نبايد إال و نيست
 ساير و درك و فهم و حواس و هوش و عقل نيست خودش اختيار در انسان بيداري
 كه است اهللا رحمت و لطف فقط همه اين نيست، خودش اختيار در هم انسانهاي  داشته

 همة خواص چرخاند، مي باشد آن در او رضاي كه جوري هر را هركس بخواهد گاه هر
 قدرت آب به سوزاندن، قدرت آتش به كه اوست ارادة اين اوست اختيار در فقط چيزها
 را السالم عليه ابراهيم نمرود آتش بايد اال و دهد مي بريدن قدرت كارد به ،كردن غرق
 اسماعيل گلوي ابراهيم كارد و كرد مي غرق را السالم عليه موسي نيل درياي و سوزاند مي
 ديدند مي خانه از خروج هنگام در را صاهللا رسول قريش مشركين چشمان و بريد مي را
 دست به بايد ثور غار پناهندگان و رفت نمي فرو زمين به وهك دامنه در بايد سراقه اسب و

َما﴿ نيست چنين خير ولي افتادند مي دشمن ََ  ََ َ ِِّ�ٓ  �ََشآُءَ
َ
ُ  �ََشآءَ  أ ِّ َۡۡ�ٰلَِم�َ  َرّب  ٱ  ﴾٢ ٱ

 .]٢٩[التكوير: 
 جهانيـان  پروردگـار  آنكـه  مگـر  بخشـيد  تحقـق  چيـزي  توانيـد  نمـي  خود خواست با شما و«

 .»بخواهد

َتَب  قُل﴿ ََ ُ ّۡن ُُِصيبََنآ ِِّ� َما  ِّ َََ�َ  ٱ ِ َ�َا ُهَو َمۡوَۡٮَٰناۚ  ِّ ِ  ٱ
َّ ََ ََۡلَيَتَو [التوبة:  ﴾٥ ٱلُۡمۡؤِمُنو

٥١.[ 

 كـرده  مقدر ما براي خداوند كه چيزي مگر رسد، نمي ما به )شر و خير از( چيزي هرگز: بگو«
 پـردازيم  مي فزع و جزع به شر برابر در نه و شويم مي غرورم خير برابر در نه كه است اين( .باشد
 خـدا  به تنها بايد مؤمنان و ماست، پرست سر و مولي او و ،) سپاريم مي خدا به را خود كار بلكه

  .»بس و كنند توكل

 اهـل  ظـاهراً  و كنـد  مـي  حاكم رعب و ترس زند مي نهيب, كند مي طغيان ماديت ،آري
 السالم عليه موسي عصاي همچون معنويت اما گيرد مي خود چنگ در را معنويت و ايمان

 ماننـد  باشـند  مخلـص  اگر ماديگران و چيند مي هم در را ماديگري بساط آرامش كمال با
 و دروغ و تهمـت  بـه  شروع فرعونيان و فرعون مانند اال و افتند مي سجده به سر ساحران
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 :كنند مي افترا

﴿ َّ َُُمو لََمۡكرٞ  َ�َٰذا ِِ ْ  ٱلَۡمِدَُنةِ  ِ�  هُ ّمَكۡر ٓ  ِ�ُۡخرُِجوا ۖ  ِمۡنَها ۡهلََها
َ
ََ  َََسۡوَف  أ  ﴾١ ََۡعلَُمو

 ].123[األعراف: 

 خواهيـد  ولي: كنيد بيرون آنجا ازآن را  اهل تاايد  چيده شهر درين كه است ةتوطئ اين حتماً«
 ».)چشيد خواهيدتان  رفتار اين برابر در شكنجة چه كه( دانست

 رسول با مجوسيان و مسيحيان و يهوديان و منافقان و كانمشر كشمكش و نتيجه
 بزرگ مكتب پنج از ماديگران و مخالفان كه اين با. شد چه كه ديديم هم راص اهللا

 دست با معنويت پيكسرانجام  اما داشتند خود تسخير در را جهان تمام و  بودند، انحرافي
 بلكه بخشيد، اميد اميدان نا به هاتن نه و شد پيروز جهان همه بر ايمان سالح با و خالي

 داغ و دارد معنوي رسالت واقعا كه داد نشان و كرد عفو منتظرة غير طور به را دشمنانش
 .نيست زيبااش  پيشاني بر انتقام

 مـاده  و مـاديگري  امـروز  متأسـفانه  بگـوييم  كـه  بود اين براي طوالني مقدمه اين همه
 و سـاده  مؤمنـان  از بسـياري  كه دهند مي سر انيشادم نعره چنان واند  كرده طغيان پرستان
 اصـول  از بعضـي  در نعوذبـاهللا  وانـد   شده متأثر آنان مادي فضاي و جو از اإليمان ضعيف
 و شـك  بـه  واقعـاً  كه آيد مي بر ها پرسش بعضي طرح از و اند، شده مشكوك شان اعتقادي

 بدسـت  را خودش اداتاعتق لجام انسان كه است خطرناك چقدر! عجبا ،!اند افتاده ترديد
 شك اسالم بارة در كه كسي است چاره بي واهللا به اند، بيچاره و فقير خود كه بسپارد كساني

 و انديشـمندان  همـة  بـه  ما ،كند مي شك قرآن باره در ،كند مي شك پيامبر باره در ،كند مي
 را قـرآن  و وحـي  كـه  برسـانيم  عـرض  به بايد متاسفانه اما گذاريم مي احترام پژوهشگران

 بتواند كه باشد قوي آنقدر انديشمند خود شايد  .است خطرناك بسيار ناميدن نبوي تجربه
 طـرح  حتمـي  نتيجـة  متأسـفانه  امـا . نشـود  كشيده الحاد و كفر به و كند كنترل را خودش
 نيسـت،  الحـاد  بـراي  راه كردن هموار جز چيزي اسالمي  جامعة يك در اشكاالت اينگونه

 كامـل  هفتـه  يـك  اسـت،  شده كافر بداند آنكه بدون كه خوردم رب كساني به شخصاً بنده
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 شناس اسالم فالن از را اسالم است مدعي كه آقايي به توانستم مشكل به تا گذاشتم وقت
 اسـت،  الهـي  منصـب  يـك  نبـوت  و اسـت  الهـي  كـالم  قرآن كه كنم تفهيم است آموخته

 مـن  آقـا  ايـن  بـا  اسـت،  اخـد  كالم قرآن و خدا فرستادة محمد كه بدانم كجا از: گفت مي
 مشـخص  مـن  تكليـف  اينكه تا كند رد يا بپذيرد را اسالم بايد يا اول دارم اساسي مشكل

 .كرد صحبت او با اسالم از توان مي چگونه مسلمان نه است كافر نه كه كسي شود
 بايـد  پـذيرفت  اگـر  امـا  بپـذيرد  را اسالم زور به كه كنيم نمي مجبور را كسي هرگز ما

 كـه  مريـدانش  ازتـر   جاهـل  پيـر  يك توسط جاهل تعدادي اخيراً بپذيرد، هم را شرايطش
 نماز از منظور كهاند  مدعي و خوانند نمي نماز كهاند  شده پيدا نيست بلد نوشتن و خواندن

 و سر گمراه پير اين با كه خوردگاني فريب تمام استثناء بدون و است، ذكر كريم قرآن در
 يكي كه. كرد تفهيم توان مي جاهل اين به چطور حاال ست،ا صفر زير سوادشان دارند كار
 افراد اين بارة در البته است، نماز مسلمان و كافر بين فرق و نماز اسالم اركان ترين مهم از

 تفهـيم  را حقيقت و كند صحبتها  آن با كسي كه نشده مهيا فرصتي چون كرد عجله نبايد
 چنانكـه  را اسـالم  و نگردنـد  بر اگر نكرده خداي چون گردند، مي بر اهللا انشاء ها اين كند،
 مـا  منظـور  رفت، خواهد باد برشان  آخرت نكنند قبول اند، كرده معرفي صپيامبر و قرآن

 كـه  كـردة  تحصـيل  آن و جاهالن اين بين فرقي نتيجه نظر از. بود مثال يك ذكر اينجا در
 كامـل  طـور  بـه  را ماسـال  بايـد  پـس . نـدارد  وجود خداست، كالم قرآن بپذيرد تواند نمي

 .بپذيريم

﴿ ْ ۡلمِ  ِ�  ٱۡدُخلُوا َّةٗ  ٱلّسِ ف  ].٢٠٨[البقرة:  ﴾ََ
 .»بپذيريد وكمال تمام به را اسالم همگي«



 :دوم گفتار
 دعوت و ايمان

 اختصار با كوتاه گفتار اين در شما براي سالمتي و توفيق آرزوي ضمن عزيز سروران
 قبال در امت مسئوليت به پايان در و تگف خواهيم سخن ايمان اركان بارة در شديد

 و ها كتاب و فرشتگان و خدا به ايمان كه دانند مي همه. كرد خواهيم اشاره اهللا إلي دعوت

 آمنت« .است ايمان مهم اركان تقدير و مرگ از بعد شدن زنده و رستاخيز روز و پيامبران

 بعد والبعث یتعال اهللا من ورشه، خريه والقدر اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا

 .داشت خواهيم مذكور اركان از يك هر به كوتاه اشارة فقط اينجا در .)0F1(»املوت

 بـاور  اسـت،  جهـان  دو هـر  زندگي اساس و پايه الهي اقدس ذات به ايمان :باهللا آمنت

 انانسـ  ،كند مي وارد معنا از پر جهاني به معنا بي جهان از را انسان او يگانه ذات به داشتن
 ايـن  پشتوانه با مؤمن بنده كه كند مي وصل محوري به و  ،كند مي خارج گمي در سر از را

 و بزرگ خداي يعني اكبر اهللا گويد مي وقتي لذا ترسد نمي جهان اين قدرت هيچ از محور
تر  قوي و تر بزرگ اختيار و قدرت اعتبار به دارد وجود جهان اين در آنچه همة از من برتر

 و كوچـك  پروردگـارش  برابـر  در اينكـه  عين در كامل غرور با مؤمن كه اينجاست است
 .تواناست و مستقل و آزاد ديگري چيز هر برابر در است متواضع و خاضع

ــد ـــو موحـ ــاي در چـ ــزي پـ  زرش ريـ
 زكــس نباشــد حراســش و بــيم كــه

 

ــو  ــير چ ــدي شمش ــي هن ــر نه ــرش ب  س
ـــر ــن بـ ــاد اســت اي ــد بني ــس و توحي  ب

 

 معتقد مكه مشركين است، ايمانهاي  پايه از ديگر يكي تگانفرش به ايمان :ومالئكته

 آنان پس كرد، رد را ادعا اين خداوند كه خدايند، دختران نعوذباهللا فرشتگان بودند
 كار تعالي او دستورات از فرمانبرداري و خداوند عبادت جز كه هستند نوراني مخلوقات

 فرشتگان  بارة در كه ديگري نقطة د،كنن نمي سرپيچي او دستورات از هرگز ندارند، ديگري

                                                           
 .فرماييد مراجعه نويسنده ترجمه يمانا اركان كتاب به بيشتر تفصيل براي -1
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 عنوان هيچ به اما كرده محول آنان به را كارهايي خداوند چه گر كه است اين دانست بايد
 اين است نياز بي كس همه و چيز همه از و مطلق قادر خداوند ندارد آنان به نيازي

 به را مرگ سپرده، يكي به را باران كه است خداوند ادارة و اراده و تدبير و حكمت
 هر. ندارد نيازي فرشتگان اين كدام هيچ به خداوند همچنين، و ديگري به را باد و ديگري

 او اراده فقط دهد مي انجام غيره و معاون و وسيله واسطه، و اسباب بدون بخواهد چه

ٓ ﴿ است، وجود سبب ۥٓ  ِِّ�َما ۡمُرهُ
َ
ٓ  أ َرادَ  َِِذا

َ
َ ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
َُ َ�َيكُ  ُ�ن َ�ُۥ َ�ُقوَل  أ  ].82[يس:  ﴾٨ و

! بشـو : بگويـد  بدان خطاب كه است اين تنها او كار بشود، كه بخواهد را چيزي خدا گاه هر«
   .»شود مي آن پس

 است، آسمانيهاي  كتاب به داشتن باور و ايمان ايمان،هاي  پايه از ديگر يكي :وكتبه
 به كرده نازل سالمال عليه پيامبرش بر آفرينش آغاز از خداوند كه آسمانيهاي  كتاب همه
هاي  پايه از يكي دانستن خدا كالم و دانستن خدا سوي از را همه و داشتن باورها  آن همه
 را آسمانيهاي  كتاب همة خداوند كريم قرآن نزول با عمالً چه گر. است ايمان مهم

 نيست ديگري آسماني كتاب هيچ كريم قرآن جز جهان سراسر در امروز و نمود منسوخ
 كنند عمل بدان قيامت تاها  انسان تمام بايد كه كتابي تنها. باشد عمل و اعتماد قابل كه

 او نصيب الهي حفاظت بزرگ افتخار كه است كريم قرآن فقط اين و .است كريم قرآن
 كه كريم قرآن بجز, شده تحريف دستخوش ديگر آسمانيهاي  كتاب تمام است، شده

 :فرمود خداوند

رَ  انَّزۡ�َ  َ�ۡنُ  ِِنّا﴿ َۡ ِ َّ ََ  َ�ُۥ ننّا ٱ  ].9[الحجر:  ﴾٩ ََۡ�ٰفُِظو
 .»باشيم مي آن پاسدار خود وايم  فرستاده را قرآن خود ما«

 اين با است، آسمانيهاي  كتاب به ايمان شبيه تقريبا هم پيامبران به ايمان :ورسله

 عمالً اما باشيم داشته ايمان الهي پيامبران همه به مجمل طور به مكلفيم ما كه تفصيل
 مفصل را شريعتش كه پيامبري تنها. نيست عمل قابل ما براي آنان كدام هيچ شريعت
 خاتم شريعت يعني محمدي شريعت است، واجب ما بر كردن پيروي آن از و شناختن
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 استمرار و بقاء افتخار كه است شريعت اين تنها است، صمصطفي محمد حضرت أنبياء
 لذا. است شده منسوخ محمدي شريعت آمدن با ديگر رايعش تمام دارد را قيامت قيام تا

 فقط را عمرش يها سال اين تمام و كند عمر سال صد مسيحي يا يهودي يك اگر امروز
 از هرگز بگذارد، السالم عليهما عيسي يا موسي حضرت شريعت طبق خداوند پرستش به
. است بوده لمقبو خودشان زمان در عيسي و موسي شريعت. شد نخواهد پذيرفته او

 جزء و توحيد اول جزء اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال دارد، جزء دو اخالص كلمه امروز

 را اهللا رسول محمد اينكه تا شد نخواهد قبول كنندة عمل هيچ عمل. است رسالت دوم
 در پرستان عقل كه اينجاست. نباشدص  محمد روش و سنت مطابق عملش يعني نپذيرد

 همه زرتشتي و كليمي و گبر كه بقبوالنند خواهند مي زور به و دكنن مي گير مخمصه
 :يدفرما مي تعالي و تبارك خداوند كه همانطور. باشد جمع خاطرتان خير،!! مسلمانند

﴿ َّ ِ  ِعندَ  ٱّ�ُِنَ  ِِ ِّ  ].19عمران:  [آل ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ  ٱ
 .»است اسالم خدا پيشگاه در پسنديده و حق دين گمان بي«

ِ  ِ�  ََُهوَ  ِمۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  ََلَن دُِٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ  َ�ۡ�َ  ۡبَتغِ َُ  َََمن﴿ َۡۡ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ٱ�ِخَرة  ﴾٨ ٱ
 ].85عمران:  [آل

 در او و شـود،  نمـي  پذيرفتـه  او از گزينـد،  بـر  آئيني اسالم، )شريعت آئين( از غير كه وكسي«
 .»بود خواهد كاران زيان از آخرت

ۡ�َمۡلُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
ََۡمۡمُت  دَُِنُ�مۡ  ُ�مۡ َۡ  أ ََ يُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  ََ َِ َر ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ  َُۡ�مُ  ََ  دُِٗنا

رّ  َ�َمنِ  ُُ َۡ ثۡ�ٖ  ُمَتَجانِٖف  َ�ۡ�َ  َ�َۡمَصةٍ  ِ�  ٱ ِ ِ�ّ  َّ ِ ََِ  َ ِّ  .]٣: دة ملائ[ ﴾٣ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  ٱ
 را اسـالم  و نمـودم  تكميـل  شـما  بـر  را خود نعمت و كردم كامل برايتان را شما دين امروز«

 از( شـود  ناچـار  گرسـنگي  حـال  در كـه  كسـي  امـا  ام. برگزيـده  شما براي پسند خدا آئين بعنوان
 كنـد،  چنين نخواهد وعمداً( نباشد گناه به ومتمايل )نشود هالك تا بخورد چيزي سابق محرمات

 .»است مهربان بخشندة خداوند كه چرا) ندارد مانعي

 عليه اهللا یصل وبمحمد ديناً  وباإلسالم رباً  باهللا رضيت« :نيمخوا مي چنين حديث در و
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 .)1F1(»ورسوالً  نبياً  وسلم
 وآله عليه اهللا صلي محمد بودن رسول و نبي به و اسالم بودن دين وبه اهللا، پروردگار به«

 .»شدم راضي وسلم

 بود ياعتقاد مسائلترين  پيچيده از يكي رستاخيز يا آخرت روز به ايمان :اآلخر واليوم

 .داشتند مگو بگو آن بارة در صپيامبر با همواره مكه مشركين كه
 پـذيرش  براي كه است پنهان غيب پردة در جزئياتش تمام با آخرت روز به ايمان زيرا

 چـه  گر. باشد انسان راهنماي  تواند نمي ديگري نيروي هيچ ايمان جز آن به داشتن باور و
 اركـان  بقيـه  ماننـد  چـون  ولي است كرده اقامه يعقل دالئل معترضان پاسخ در كريم قرآن
 خداونـد . كند تشكيك تواند مي بيشتر شيطان لذا نيست دست در آن از روشني نماد ايمان
 و شود مي تازه باران اثر بر ناگاه خشك زمين كه وقتي .كرد بيان قرآن در جالبي بسيار مثال

 يهـا  اسـتخوان  و مـرده ي هـا  انسـان  كه است طبيعي پس آورند، مي بر سر خشك گياهان
 وقتـي  كـه  داد ارائـه  ديگري محكم دليل خداوند همچنين. شوند زنده دوباره هم پوسيده

 سـاختن  كـه  آمـاده  نقشة روي از پس بسازد، تواند مي قبلي نقشه بدون متعال و قادر ذات
 تـرين  مهـم  از جزئيـاتش  همه با رستاخيز يا آخرت روز به ايمان پس. استتر  آسان خيلي
 .است ايمان ناركا

 از انسان اگر كه است مهم چنان قدر و قضاء يا تقدير :یتعال اهللا من ورشه خريه والقدر

 همة چون است، خريده خودش براي را دائم آرامش واقع در بپذيردآن را  دل ته
 كه است فراوانيهاي  غصه و غم و دغدغه نتيجة انسان درونيهاي  نگراني و ها نابساماني

 شود بيشتراش  دغدغه چه هر. كند مي روزگار حوادث از شكايت و گله اثر بر انسان
 مؤمن انسان كه است اين قدر و قضاء به ايمان. يابد مي افزايشاش  نگراني و افسردگي

 چيزي رسد، مي او به زندگي پيچ و خم در كه شري و خير هر كه باشد داشته يقين و باور
 تمام با جهان اين مفصل سوژة متعال و درقا ذات اينكه يعني. نيست الهي تقدير جز

                                                           
 .4/337: احمد ،5/465: ترمذي ،4/418: داود ابو -1
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 نكرده خداي اينكه نه است نموده بايگاني محفوظ لوح در و كرده تصوير را جزئياتش
 خودش ازلي علم با بلكه. كني چنان و چنين بايد كه كند مجبور را كسي پيشاپيش

 كار اين شخود اختيار با تاريخ فالن در امكانات مقدار اين با انسان فالن كه دانست مي
 خبر فقط امور خفاياي بر آگاه و عالم ذات عنوان به پس. داد خواهد انجام را بد يا خوب

 .نيست ظالم نعوذباهللا خداوند چون. است كرده ثبت را بد يا خوب حوادث يا حادثه آن

َما﴿  ]. 46[فصلت:  ﴾٤ ِّۡۡلَعبِيدِ  بَِظّ�ٰ�ٖ  َرّ�َك  ََ
 .»كند نمي گانبند به ستمي كمترين تو وپروردگار«

 ].10[البلد:  ﴾١ ٱ�ّۡجَدُۡنِ  َََهَدَُۡ�ٰهُ ﴿ :يدفرما مي لذا
 .»كرديم راهنمائي) و شر خير( دو راه به را او و«

 :يدفرما مي ديگري آية در و

ُفوًرا نّما َشاَِٗر� ِِّما ٱلّسبِيَل  َهَدَُۡ�ٰهُ  ِِنّا﴿  ].3نسان: [اإل ﴾٣ ََ
 .»ناسپاس يا باشد گذار سپاس او چه ايم، نموده بدو راه ما«

 گذاشته مختار را هركس و كرده مشخص را ضاللت و هدايت راه خداوند اين بنابر
 اجباري عنوان هيچ به هدايت راه پذيرش حتي. برود خواهد مي راهي هر به كه است

َراهَ  َ�ٓ ﴿ .نيست َۡ   ].256: ة[البقر ﴾ٱّ�ُِِن�  ِ�  ِِ
 .»نيست دين در اكراهي و اجبار«

 .است فرستاده را السالم عليهم پيامبران شقاوت، و سعادت راه بيان براي خداوند پس

َما﴿ ّنا ََ َُ  َ�ِ�  ].15[اإلسراء:  ﴾١ رَُسوٗ�  َ�ۡبَعَث  َحّ�ٰ  ُمَعّذِ
 براي( پيغمبري اينكه از پس مگر كرد، نخواهيم مجازات )را قومي و شخص هيچ( ما و«

 .»كنيم )مبعوث آنان هدايت

. شود تمام مردم بر حجت كه است آن بخاطر دعوتگر و كتاب و پيامبر و ولرس پس
 و نپذيرد را حق راه كسي اگر ضاللت و هدايت راه بيان و حجت اتمام از پس اين بنابر

 .است خودش مقصر نرهاند، دوزخ از رااش  خانواده و خودش
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ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ُِنَ  َٓ َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  قُٓوا

َ
هۡ  أ

َ
أ  ].6[التحريم:  ﴾نَاٗر� لِيُ�مۡ ََ

 .»داريد كنار بر دوزخ آتش از را خويش خانوادة و خود! مومنان اي«

 دعوت مسئوليت
 ساير سپس واش  خانواده و خودش كه است مكلف ايمان از پس مؤمن انسان هر
 .برهاند جهنم عذاب از راها  انسان

ُنِذرَ ﴿ مّ  ّ�ِ
ُ
 ].7ري: [الشو ﴾َحۡولََها َََمنۡ  ٱُۡۡقَرىٰ  أ

 .»بترسانيآن را  بر دور و مكه اهل تا«

 پس و آمده بشر نجات براي پيامبر چون است، هدايت و رحمت پيامبر صپيامبرمان
 نجات و حقيقت و حق بيان و تبليغ مسئوليت پس. آمد نخواهد ديگري پيامبر ايشان از

 .است امت اين مسئوليت وضاللت بدبختي ازها  انسان

نُتمۡ ﴿   َخۡ�َ  َُ
ُ
ۡخرَِجۡت  ّمةٍ أ

ُ
ََ  لِلّناِس  أ ُمُرَ

ۡ
ََ  بِتلَۡمۡعُرَِف  ََُ ۡنَهۡو ََ ََ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  ََ َُۡؤِمُنو ََ  ِۗ ِّ لَوۡ  بِت ََ 

ۡهُل  َءاَمنَ 
َ
ِۡۡكَ�ٰبِ  أ ََ  ٱ �ََۡ � ََ  ّمِۡنُهمُ  لُّهم�  َخۡ�ٗ ۡ�َ�ُُهمُ  ٱلُۡمۡؤِمُنو

َ
أ ََ  ََ َۡۡ�ِٰسُقو  ].110عمران:  [آل ﴾١ ٱ

 )كـه  مـادام (ايـد   شده آفريدهها  انسان سود به كه هستيد امتي بهترين )محمد نپيروا اي( شما«
 بياورنـد،  ايمـان  كتـاب  اهـل  اگر و. داريد ايمان خدا به و نمائيد مي منكر از نهي و معروف به امر

 .»هستند فاسق ايشان بيشتر و ايمانند با آنان از بعضي است، بهتر ايشان براي

ۡ�َُ�ن﴿ مّ  ّمِنُ�مۡ  ََ
ُ
ََ  ةٞ أ ََ  ٱۡ�َۡ�ِ  َِِ�  َُۡدُعو ُمُرَ

ۡ
ُ�َ ََ  بِتلَۡمۡعُرَِف  ََ َ�ۡنَهۡو  ٱلُۡمنَكرِ�  َعنِ  ََ

ٰ�َِك  ََ َْ
ُ
أ ََ  ُهمُ  ََ  ].104عمران:  [آل ﴾١ ٱلُۡمۡفلُِحو

 منكر از نهي و معروف به امر و كنند نيكي به دعوت كه باشند گروهي شما ميان از بايد«
 .»اند رستگار خود آنان و نمايند

 حديث در. بداند ديگرهاي  انسان نجات مسئول را خودش بايد مؤمن انسان هر پس
 تشبيه كشتي يك به را اسالمص پيامبر كند مي روايتآن را  بشير بن نعمان كه صحيح

 .كنند مي
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سفينة فصار بعضهم  یمثل القائم يف حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا عل«

 :من فوقهم فقالوا یان الذي يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا علسفلها فكأأعالها وبعضهم 

عاً وإن أخذوا نا خرقنا يف نصيبنا خرقاً ومل نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا، هلكوا مجيإ

(»نجوا مجيعاً علی أيدهيم نجوا و
2F

١(. 

 مثال و كند مي رعايت را اهللا قوانين و حدود كه كسي مثال« :فرمودندص اكرم رسول
 كشي قرعه طريق از واند  كشتي بر سوار كه است گروهي آن مانند. كند نمي رعايت كه كسي

 هستند پايين طبقة در كه ييها آن اند. گرفته قرار پايين طبقة در ها بعضي و باال طبقة در ها بعضي
 هم با آنگاه .دارند مي بر آب آنجا از و روند مي باال طبقة به كنند مي پيدا آب به نياز گاه هر

 در ما لذا. است آنجا مسافران براي زحمت باعث باال طبقه به مكرر رفتن كه كنند مي مشورت
 باال، طبقة مسافران چنانچه. برداريم آب دريا از و كنيم ايجاد سوراخي كشتي، در خود طبقة

 كشتي نتيجه، در  ،نداريم كاريها  آن با ما بگويند و ندارند باز عمل اين از را پايين طبقة مسافران
 دو هر كنند، جلوگيريها  آن اگر ولي. شوند مي نابود و هالك آن نشينان سر تمام و شود مي غرق
 .»يابند مي نجات گروه

 .)3F2(»سمع كام أداها ثم فوعاها مقالتي سمع امرءا نرضاهللا«
 و كنـد  حفـظ آن را  آنگـاه  بشنود مرا سخن كه را شخصي گرداند شاداب و سبز سر خداوند«

 .»برساند ديگران بهآن را  شنيده كه همچنان سپس

﴿                            ﴾ 

 ].33[فصلت: 
هاي  كار و دخوان مي خدا سوي به را مردمان كه است كسي گفتار از بهتر كسي چه گفتار«

 .»هستم مسلمانان زمرة از من كه دارد مي اعالم و كند يم شايسته

                                                           
 .اند كرده روايت را حديث اين ترمذي سنن و احمد امام مسند و بخاري صحيح -1
 .دداو ابو سنن -2
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 من لك خري واحداً  رجالً  بك اهللا هيدي لئن« :فرمودند طالب أبي بن علي به صپيامبر

 .)4F1(»النعم محر
 .»است سرخ شتران تمام از بهتر تو براي كند هدايت را نفر يك تو بوسيله خداوند اگر«

 بـه  وجـه  بهتـرين  بـه آن را  و كنيم تحمل را دعوت سنگين بار بتوانيم اينكه آرزوي با
 نور و توحيد صفاي كنند مي درك كه كساني حال به خوشا. برسانيم دنيا سراسرهاي  انسان

 حـال  بـه  خوشـا  و را، بيت اهل صميميت و لطف و صحابه رشادت و شهامت و رسالت
 .آموزانند مي و آموزند مي آاليش هر از پاك و شائبه هر از خالص را اسالم كه كساني

                                                           
 .بخاري صحيح -1



 :سوم گفتار
 مناجات

 به و او براي جز نيايشي و پرستش و عبادت هيچ كه هستي حقيقي معبود يگانه نام به
 آري. نـدارد شـان   بنـدگي  و بنـدگان  از احدي به نيازي هيچ آنكه. نيست سزاوار او بارگاه

 از پـس . اسـت  هسـتي  جهان اين مدبر و پروردگار و مطلق آفريدگار و خالق كه معبودي
 تنهـا  بخشـيده،  آنـان  بـه  جمال و وجود زينت و آفريده را جهانيان و جهان او كه آنجايي

 بنـده  همه او وغير. اوست است، پرستش هرگونه مستحق و شايسته كه يگانة و يكتا ذات
. راستينش اولياي و رسوالن و پيامبران و فرشتگان حتي اويند، رحمت محتاج و مخلوق و

 محمـد  رسوالن و پيامبران ساالر و سرور بويژه نيكان تمام به رانبيك رحمت و درود پس
 جهاد و دعوت با توانست كه حق به و بود پرستي يكتا و توحيد آور پيام كهص مصطفي

 گرداند، نابود العرب جزيرة از را پرستي بت و شرك مظاهر تمامي پشتكار، و مجاهدت و
 الگـوي  و معلـم  يك او كه براستي رساند،ب جهان سراسر به را يكتاپرستي و توحيد پيام و

. بـاد  خانـدانش  و يـاران  بر پايان بي وسالم درود و بود، خداپرستان و موحدان براي كامل
 محبـوب  شخصـيت  از حيات رمق آخرين تا شان توان همه با و آوردند ايمان او به آنانكه

 جان اسالم راه رد عاشقانه و كردند دفاع افتخارش پر مكتب و رحمت و توحيد پيامبر آن
 .دادند

 شـربتي  همچون كه يكتاپرستي و توحيد مكتب اين با كه خواهيم مي تو از! خدايا پس
 .گرداني شيرين را آزادههاي  انسان همة كام گواراست
 كمـك  و خدا غير براي سجده و اهللا غير به توجه تلخ طعم كه خواهيم مي تو از! خدايا

 و حـق  تـالش  در كـه  مخلـص هاي  انسان ساير و ما هب را اهللا غير از خواستن استعانت و
 .نچشاني هستند حقيقت

 مـؤمن هاي  انسان همه و بفهمان، ما به را ﴾ُِِّاَك َ�ْعُبُد نُّاَك �َْسَتعِ�ُ ﴿ معني! الها بار پس
 مرهم با را ما معنوي دردهاي همه و بخش نجات خود غير بردگي و اسارت از را آزاده و
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 .بخش تسكين و شفا و بنه مرهم حقيقت و حق به عشق و تسن اتباع و توحيد
 از را شرك مظاهر تمام خودت رحمت و لطف و قدرت با كه خواهيم مي تو از! خدايا

 خـودت  سـوي  بـه  فقـط  را خـود  بـه  مـؤمن  يها دل همة و گرداني نابود اسالمي جامعة
 .برگرداني
انـد   آورده ايمـان  تـو  بـه  همخلصـان  كه مؤمنت بندگان از بسياري كه داني مي تو! خدايا

 از بخواهنـد  تـو  از بايـد  آنچه ندانسته و شوند مي دعوت تو غير بارگاه به ناخواسته امروز
 و هـا  حاجت همة و برگردان خود بسوي را آنان يها دل خدايا طلبند، مي عاجزت بندگان

 .كن آورده بر را آنان نيازهاي
 را تـو  اينكـه  گمـان  بـه  واند  گرفته تباهاش را راست راه كه بندگاني بسيارند چه! معبودا

 شـوند  واسـطه  تـو  بـه  رسـيدن  برايها  آن اينكه تا زنند مي را آن و اين در كنند مي راضي
 يشـان ها دل و برگردان خودت سوي به را مخلصت بندگان و مؤمنان اين يها قلب !خدايا

 نيازي اختراعيهاي  وسيله وها  واسطه به تو به رسيدن براي كه كنند باور تا كن مطمئن را
 .ندارند
 صـدها  روز هـر  و اسـت  گرم دوستانت مزار به پراني نامه بازار كه داني مي تو! الها بار
 واصـل  جهـان  سراسـر  در دوستانت و اولياء مرقدهاي به كتبي نامة ها ميليون شايد و هزار
 .است مخصوص پيامي حاوي آن كدام هر كه شود مي

 آنـان  ديـدة  رنـج  يهـا  دل بر خود محبت از كه داريم تمسئل تو از عاجزانه! خداوندا
 يهـا  دل و بگذاري پيروي و اتباع مرهم صپيامبرت محبت از و اخالص و توحيد مرهم
 .كني آورده بر راها  آن همه حاجت و برگرداني خود سوي به را آنان همه

 و امامان و پيامبران با را شان دل درد كه بسيارند چه خواهان حاجت ميان از! پروردگارا
 نالنـد  مـي  و نويسند مي وگداز سوز با چنان و كنند مي عنوان دوستانت و اولياء و بيت اهل
 را آنان نيازهاي حتماً كردند مي متوجه تو سوي به را درد همه آن و ناله و گريه آن اگر كه
 .آوردي مي بر
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 .كن وردهبرآ را نيازهايشان و گردان خود متوجه را آنان همه يها دل !خدايا پس
 مـال  بعضي و همسر بعضي و فرزند بعضي بندگانت اين ميان از كه داني مي تو! بارالها

هـا   آن هـم  شـايد  طلبنـد  مـي  را مختلـف  مرادهـاي  بـه  رسيدن بعضي و سالمتي بعضي و
 خـدايا  پـس  شـود،  نمـي  بـرآورده  خـودت  بارگاه در جزها  خواسته اين همه كه دانند نمي
 وجـود  ديگـري  راه هـيچ  تو رحمت درگاه جز كه بفهمانها  آن به و كن نرم را يشانها دل

 .آيند باز تو سوي به شايد تا ندارد،
 چنـين  سـازي  صـحنه  و پردازي دروغ با محبت روي از هم شايدها  بعضي! پروردگارا

 ما خدايا شد، باز مرادش قفل يا شد بينا زيارت فالن در كور فالن گويا كه كنند مي وانمود
 در حتمـاً  داشـت  مـي  حقيقت چيزهايي چنين اگر چون گويند مي دروغ ها ناي كه دانيم مي

 اطهار بيت اهل و اخيار صحابة قبور و صپيامبرت مطهر مرقد كنار در و شريفين حرمين
تـر   هالدعو مستجاب امامزاده و امام كه نيست كردني باور چون. شد مي ظاهر السالم عليهم

 و كـن  عنايـت  بصيرت مخلصت بندگان ينا به خدايا پس،. باشدص رسالت صاحب از
 .گردان باز را شان دل چشم

 به باآلخره مشقت و رنج و تحمل و انتظار ها سال از پس كه كساني بسيارند چه! خدايا
 كـه  اينجـا  تأسـف  كمال با اما شوند مشرف شريفين حرمين زيارت به توانستند تو توفيق

 خـدايا . گرديـد  بقيـع  متوجـه  نشا زحمت و تالش تمام و شد عوض مقصودشان رسيدند
 .نگردان محروم سفر اين حقيقت از را آنان و كن نرم را يشانها دل

 هـم  را رسـيدن  راه و دانند مي خود مقصود را تو به رسيدن كه ييها آن بسيارند! خدايا
 است درست مقصودشان اينكه با كه كساني نيستند كم متأسفانه اما كنند مي انتخاب درست

 بفرما عنايت بصيرت كردگان، گم راه اين به! خدايا پس ،گيرند مي اشتباه را نرسيد راه اما
 .برسند مقصود به زودتر چه هر اينكه تا

 بـه  را غافل سالكان اين دل لحظه يك در تواني مي كه تو نيست دشوار تو براي! خدايا
 انچشـم  جلـو  از را كـاذب ! حقايق همه اين و كن چنين و بيا پس گرداني بر خود سوي
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 .گردان منور خود معرفت نور به را آلودشان اشك چشمان و گردان معدوم آنان
 نمـاز  انـد،  تـو  وصـال  باختـه  دل و شـيفته  ميـان  ايـن  در كـه  كساني بسيارند چه! خدايا

 و انس شياطين دست از اما. ورزند مي اخالص و ريزند، مي اشك  ،كنند مي دعا ند،خوان مي
 ايـن  خـدايا . رسند نمي مقصود به دارند كه كوششي و شتال همه با و نيستند امان در جن

 كوتـاه  مخلصـت  و مؤمن بندگان سر از راها  آن شر و كن مهار را انس و جن يها شيطان
 .ده قرار ديگران براي خير وسيلة را آنان و كن شان هدايت! خدايا گردان،

 درگاهت مخلصان و مؤمنان ساير با يكدل و يكصدا و گيريم مي گواه را تو! پروردگارا
 و لطـف  بـا  زيـرا . كنيم مي اعالم دين نام به بازي حقه و ادابازي اينهمه از را خود بيزاري

 هيچها  مداحي وها  ونقالي ها، نمايي مظلوم اين كه دانيم مي يقين به اينك تو احسان و كرم
 از اعـم  نآنـا  راستين پيروان و پيامبران بايد بودند دين جزو اگر ندارند، دين در جايگاهي

 است دليل ترين بزرگ آنان ندادن انجام دادند، مي انجام اطهارش بيت اهل و اخيار صحابة
 انـد.  كـرده  اختراع خودشان پيش از ةعد كه است ريشة بي و سند بي اعمال ،ها اين همه كه
 نام به اعمال اين زشتي كه خواهيم مي تو از! خدايا پس. باشد بوده خوب شان نيت چه گر

 از پيـروي  و اتباع حالوت و لذت با را ما كام و گرداني آشكار و روشن همه براي را دين
 .كني شيرين اطهارش بيت اهل و اخيار صحابة و صگرامي رسول

 هـا  ايـن  از بسـياري  چـرا  توسـت،  كنترل درها  انسان همة يها عقل وها  دل !پروردگارا
 و كبوترهـا  كه نيست فهم قابل مگر فهمند؟ نمي را سادگي اين به مسائل و كنند نمي درك

 كيسه نه و خورند مي گندم دانه دانه هم بقيع و مدينه جمله از دنيا جاي همه هاي گنجشك
 از پـر  را البنـين ام   قبـر  و بيت اهل ائمه قبور حتما كه دارند اصرار بعضي چرا پس. كيسه
 .كنند گندم

 قـرار  مسـجد  را انقبرست سادگي و جهالت روي از مخلصت بندگان بعضي! پروردگارا
 ركعت دو آنجا در شده نحوي هر به كه كنند مي سعي بقيع، قبرستان در بخصوص اند، داده
 بيـت  اهـل  و وصحابه صپيامبر سنت مخالف عمل اين كه داني مي تو! الها .بخوانند نماز
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 .گردان بر نامشروع عمل اين از را آنان يها دل پس است،
 تنهـا  نـه  بقيع قبرستان كنار در صدا و سر و سازي نهصح همه اين دانيم مي ما! الها بار
 بلكـه  رسـاند  نمي نفعيها  آن به و كند نمي آرام را بيت اهل و صحابه و بقيع شهداي روح
 به را يشانها دل و بفهمان را مخلصت بندگان اين خودت تو! خدايا پس  آزارد، مي را آنان

 .ردانبرگ قرآن تالوت و مسجد در دعا و نماز و مسجد سوي
 و باشـند  هـم  مخلص شايد كه عالم ظاهر به مسلمانان از بعضي كه داني مي تو! خدايا
 انجـام  اعمـالي  بقيـع  در وص  پيـامبر  حـرم  در دارنـد،  شنوي حرف آنان از هم تعدادي

 و ماليـدن  قبـر  روي بر پيشاني مثالً است شرمندگي باعث مسلمان يك براي كه  دهند، مي
 كـرده  تحصـيل  و عالم يك از تنها نه ماليدن صورت و سر آن رب و بوسيدن را ديوار و در
 با را يشانها دل و بفهمان را بندگانت اين خدايا است، بعيد هم سواد بي مسلمان يك از كه

 .كن منور ايمان نور
 اين به وادار را آنان بازي لج اما است، غلط كار فالن كه دانند، ميها  بعضي! پروردگارا

 هم به را يشانها دل و فرما عنايت اخالص مسلمين  همة به! خدايا پس  ،كند مي خالف كار
 .گردان نزديك
 و بـريم  مـي  رنـج  شدت به اختالف و تفرقه مرض از امروز اسالمي جامعة ما! الها بار
 تـو  از! خـدايا   دارنـد،  بـارز  نقـش  اختالف و تفرقه اين كردنتر  عميق در بندگانت بعضي

 رضـايت  چنانكه و دهي سوق يكدلي و وحدت سوي به را ما همه يها دل كه خواهيم مي
 و قـوم  و رنـگ  و مـذهب  و طائفه هر از را مسلمين يها دل است آن در تو خوشنودي و

 .بگردانيشان  همه العين نصب را حقيقت و نزديك هم به باشند كه ملتي
 وهـا   عـداوت  وهـا   كينـه  اثـر  بـر  اسـالم  جهـان  يهـا  بـدبختي  همة امروز! پروردگارا

 اسـتفاده  فرصت اين از اسالم دشمنان و است يكديگر با مسلمانان موجه غير يها شمنيد
 و بـده  محبـت  و برادري و اخوت پيوند هم با را مؤمنان همه يها دل !خدايا پس ،كنند مي

 .بگردان كوتاه مسلمانان سر از را مكار دشمنان دست
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 شـربتي  همچـون را آن  و كـن  آشـكار  همـه  براي را است حقيقت و حق آنچه! خدايا
 .بگردان همگان آرزوي گوارا

 تخـم  هـركس  كـه  سـوگند  ات متعـالي  صـفات  و أسماء و قدسي ذات بهتو را  !خدايا
 قابـل  اگـر  كـن  هـدايتش  كنـد  مـي  تر عميق را اختالفات يا پاشد مي امت ميان در اختالف
 .گردان ذليلشو  خوار نيست هدايت

 آمين
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