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إنَّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل « 
ورسوله صلي  اهللا شهد أنَّ حممداً عبدناهللا وحده ال شريك له و له إالَّإ شهد أن آلنضلل فال هـادي له وله ومن ي

  » م بإحسان إىل يوم الدينعهصحبه ومن تبآله و یاهللا عليه وعل
  

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

اين کتاب به طور جدی مهمترين تصميم زندگی هر انسان يعنی ايمان و عقيده را . حضوری مهکاری کرده اند
  .و به ديدگاه های اصلی هر انسان در بعد دين و زندگی می پردازدمورد بررسی قرار داده 

. دقيقه پيش بينی شده است ١٥ه هر فصل آن به طور ميانگين فصل تنظيم شده و برای مطالع ٣٠کتاب در 
توصيه . دقيقه طول بکشد ١٥دقيقه و بعضی بيشتر از  ١٥ممکن است که بعضی از فصلهای کتاب کمتر از 

در . ساعت مطالعه کنيد ٢٤فصول اين کتاب را جداگانه و با فاصله زمانی حداقل اکيد ما به مشا اين است که 
بر روی مسائل مطرح شده تفکر کنيد و نکته به نکته مسائل مطرح شده در فصول را در  است تراين فاصله 

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

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

برنامه پيش . دست خنواهيد يافتکامل به طور اهداف ايی اين کتاب  بهاحتماال مطالعه در نظر گرفته ايم، 
  :بينی شده چنين است

  .ماه مطالعه شودتا دو کتاب به صورت فصل به فصل و در طول مدت يک است که اين پيشنهاد ما  -١
  .فاصله قرار دهيد) ساعت ٢٤(بين مطالعه هر فصل و فصل بعدی حداقل يک شبانه روز  -٢
  .بر روی مطالب مطرح شده به دقت تفکر کنيد هساعت ٢٤پس از مطالعه هر فصل در بازه زمانی  -٣
اگر در طی مطالعه فصول کتاب برای مشا سواالتی ايجاد شد، بدون وقفه در مطالعه فصول، به برنامه ادامه  -٤

  .دهيد، زيرا به احتمال زياد جواب خود را در فصول بعدی خواهيد يافت
است، پس حتما بعد از مطالعه هر فصل، در مورد آن  رمز اصلی اين کتاب در تفکر خواننده آن فته -٥

  .خوب فکر کنيد
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- میل مقدمه تفکر مشا در مورد هر فصل شود، اين سوا ان بعضی از فصول يک سوال مطرح میدر پاي -٦
  .باشد
ديدگاه حاکم بر اين مهچنين  .استاستدالالت عقلی و قرآنی بيان شده کل مباحث اين کتاب بوسيله  -٧

   .خماطبين اين کتاب کليه مسلمانان می باشندو يد جهانشمول و فرای مذاهب بوده کتاب يک د
خسته کننده به نظر برسند، با اين حال به خواندن کتاب طبق کمی ممکن است که چند فصل اول کتاب،  -٨

و ذهن  می باشند) تا پايان کتاب ٧فصل (برنامه ادامه دهيد، زيرا اين فصول در حقيقت مقدمات مباحث اصلی 
  .مشا را برای مباحث اصلی آماده می کنند

دارند، در کتاب اين  خارج از برنامهبا توجه به اينکه بسياری از افراد در روز وقت کمی برای مطالعه  -٩
  .فصول کتاب ايجاز را رعايت کرديممساله مهم را نيز در گرفتيم و در تاليف 

وی  بينش و نگرشدهد هيچ فردی و در هر لباسی برای اين کتاب برای کسی مفيد است که اجازه منی  - ١٠
واقعی  دينکسی که به دنبال مهچنين  .و ارزش تفکر در زندگی خود را می داند در زندگی تصميم گيری کند

   .دين حقيقی کرده استيافنت و دين گريزی، تصميم به جستجو برای  بوده و به جای پشت کردن به دين
وارد مباحث کتاب کنيم، خبش مقدمه را به عنوان فصل اول کتاب در نظر گرفته ايم، برای اينکه مشا را سريعاً 

پس مشا هم اکنون در حال مطالعه فصل يک کتاب هستيد که در آن فقط مقدمات و روش مطالعه بيان شده 
  .يددر پايان اين خبش باز هم به مشا توصيه می کنيم که تفکر در مورد فصول اين کتاب را جدی بگير. است

  
  فکر هر انسانی با ارزش است؟ديدگاه و آيا می دانيد چرا : سوالی برای تفکر
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ها و رهاىي قرار داد و در  و او کسى است که زمني را گسترد و در آن کوه
در اينها مهانا پوشاند؛  ها دو جفت آفريد؛ شب را بر روز مى  آن از متام ميوه

 !کنند مى تفکرآياتى است براى گروهى که 
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2فصل   

هاي روزمره خود، ؟ چرا هیچکدام از ما در فعالیتترسند دارند و از او نمی نمی  وزه مردم خدا را دوستچرا امر
یم؟ در این مجموعه سعی می کنیم که با کمک قسمتی از روز خود را به تفکر در مورد خداوند اختصاص نمی ده

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

ندگی پس از مسائل دینی همانند ایمان، عقیده و ز. افرادي هستند که اصوال از هیچ چیزي پیروي نمی کنند
هر روز از لحظه بیدار شدن در صبح تا خوابیدن در شب، به جز اندیشه غذا، . مرگ اصال براي آنها مهم نیست

را از یاد ... این افراد به طور کامل خدا، روز قیامت، عبادت و . در ذهن آنها وجود ندارد... مسکن، کار، مدرك و 
  :خداوند در قرآن خطاب به این افراد فرموده. اد برخورد کرده ایمهمه ما در زندگی بسیار با این افر. برده اند

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم وال )١٨(ري بِما تعملُونَ يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِ
  )٢٠(ال يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنة أَصحاب الْجنة هم الْفَائزونَ  )١٩(أُولَئك هم الْفَاسقُونَ 

  كه كس بايد بنگرد تا براي فردايش چه چيز از پيش فرستاده و از خدا بپرهيزيد كه خداوند از آن ايد تقوای خدا را پيش بگيريد و هر اي كساين كه اميان آورده

  فراموشنيز را  و پس از آن خودشاناز كساين نباشيد كه خدا را فراموش كردند  و  )١٨! (دهيد آگاه است اجنام مي
  )٢٠. (يستند؛ اصحاب شت رستگار و پريوزندهرگز دوزخيان و شتيان يكسان ن )١٩. (، آنان مهان فاسقانندندکرد

  )٢٠تا  ١٨آيات  -سوره حشر(
  :همچنین

  
هونَ ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثريا من الْجِنِّ واإلنسِ لَهم قُلُوب ال يفْقَ )١٧٨(من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَأُولَئك هم الْخاسرونَ 

 )١٧٩(ولَئك هم الْغافلُونَ بِها ولَهم أَعين ال يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ ال يسمعونَ بِها أُولَئك كَاألنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُ
  )١٨٠(ئه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ وللَّه األسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسما

به ) ١٧٨. (آا هستند ]واقعى[ گمراه سازد، زيانکاران ]خباطر اعمالشان[ اوست؛ و کساىن را که ]واقعى[آن کس را که خدا هدايت کند، هدايت يافته 
فهمند؛ و چشماىن که  با آن منىيقني، گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريدمي؛ آا دهلاىي دارند که 

اينان مهان غافالنند ! شنوند؛ آا مهچون چهارپايانند؛ بلکه گمراهتر بينند؛ و گوشهاىي که با آن منى با آن منى
 ]نامها[ و براى خدا، نامهاى نيک است؛ خدا را به آن )١٧٩. (]گونه امکانات هدايت، باز هم گمراهند چرا که با داشنت مهه[

آا بزودى جزاى اعماىل را که اجنام ! ، رها سازيد]شوند ند، و شريک برايش قائل مى و بر غري او مى[ کنند و کساىن را که در امساء خدا حتريف مى! خبوانيد
  )١٨٠. (بينند دادند، مى مى

  )١٨٠تا  ١٧٨آيات  -اعرافسوره (
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آنها به نماز، روزه و اعمال . نها اهمیت داردگروه دوم افرادي هستند که ایمان، عقیده و زندگی پس از مرگ براي آ
عبادي خود اهمیت زیادي می دهند و سعی می کنند که در مسیري که از دنیا تا بهشت مورد تصورشان وجود 

مشکل اصلی این گروه آن است که با وجود اهمیت ایمان و عقیده براي آنها، . دارد، خطاي زیادي نداشته باشند
ولد تا مرگ، در مورد این مسائل با اهمیت فکر نکرده و بینش خود نسبت به ایمان را به در طول زندگی خود از ت

اگر از این افراد پرسیده شود که نظر شما راجع به خداوند، . صورت تقلیدي از آبا و اجداد خود به ارث برده اند
ران و گذشتگان دیگر به قیامت و مسائلی از این قبیل چیست، آنها همان جوابی را می دهند که پدران، ماد

 در کتب درسی آنها بیان شده و یا که همان دیدگاه و نقطه نظري را دارندآنها . صورت تقلیدي به آنها آموخته اند
  :خداوند متعال در قرآن وضع این افراد را چنین توصیف می کند. و اجدادشان به آنها یاد داده اند ءآبا
  
 تعلَمونَ الَ ما اللّه علَى تقُولُواْ وأَن والْفَحشاء بِالسوِء يأْمركُم إِنما) ١٦٨( مبِني عدو لَكُم إِنه الشيطَان خطُوات تتبِعواْ والَ طَيباً حالَالً اَألرضِ في امم كُلُواْ الناس أَيها يا

 والَ شيئاً يعقلُونَ الَ آباؤهم كَانَ أَولَو آباءنا علَيه أَلْفَينا ما نتبِع بلْ قَالُواْ اللّه زلَأَن ما اتبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا) ١٦٩(
  )١٧٠(يهتدونَ 

 و بديها به فقط را مشا او) ١٦٨( !مشاست آشکار دمشن او مهانا! نکنيد پريوى شيطان گامهاى از و خبوريد پاکيزه است، و حالل زمني، در آنچه از! مردمان اى

 آنچه از« شود گفته آا به که هنگامى و )١٦٩( .دهيد نسبت خدا به دانيد، منى که را آنچه ]دهد مى دستور و[ دهد مى فرمان زشت کار
 آيا» .مناييم مى پريوى يافتيم، آن بر را خود پدران آنچه از ما نه،« گويند مى» !کنيد پريوى کرده، نازل خدا
  )١٧٠( ]می کنند؟ پريوى آا از باز[ نده بودنيافت هدايت و فهميدند منى چيزى آا، پدران گرا

  )١٧٠تا  ١٦٨آيات  -بقرهسوره ( 
  

آنها پیوسته در مورد مسائل . گروه سوم افرادي هستند که عقیده و زندگی پس از مرگ براي آنها اهمیت دارد
بیشتر . و مواردي از این قبیل مطالعات فراوانی انجام می دهندمربوط به غیب، دین، روح، زندگی پس از مرگ 

مشکل . وقت این افراد در روز به تفکر در مورد ایمان، ماهیت انسان و زندگی پس از مرگ اختصاص می یابد
کاتب آنها پیوسته در م!  و گمانهایشان  کنند، مگر از توهمات نمی  پیروي  از چیزياصلی این گروه این است که آنها 

و ) وحی(فلسفی، عرفانی و علمی به دنبال مفاهیمی می گردند که این مفاهیم فقط و فقط از طریق کتب آسمانی 
تصور کنید که اگر در قرآن راجع به قیامت، . نه مکاتب علمی و فلسفی بشري به انسان منتقل شده است

خداوند متعال در . به این مفاهیم پی ببردصحبتی به میان نمی آمد، بشر از کجا می توانست ... فرشتگان، جن و 
  :الطبیعه چنین می فرماید رابطه با مفاهیم ماورا

  
ينالَّذوا وكَفَر ملَه ارن منهى لَا جقْضي هِملَيوا عوتملَا فَيو فَّفخم يهنع نا مذَابِهع كزِي كَذَلج٣٦( كَفُورٍ كُلَّ ن (مهطَرِ وصونَيا خيها فنبا رنرِجلْ أَخمعا نحالص رغَي 

 إِنه والْأَرضِ السماوات غَيبِ عالم اللَّه إِنَّ) ٣٧( نصريٍ من للظَّالمني فَما فَذُوقُوا النذير وجاَءكُم تذَكَّر من فيه يتذَكَّر ما نعمركُم أَولَم نعملُ كُنا الَّذي
يملع ورِ  بِذَاتد٣٨(الص( وي هالَّذ لَكُمعج فلَائي خضِ فن الْأَرفَم كَفَر هلَيفَع هلَا كُفْرو زِيدي رِينالْكَاف مهكُفْر ندع هِمبا إِلَّا رقْتلَا مو زِيدي رِينالْكَاف 
مها إِلَّا كُفْرساخ٣٩( ر(  
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 گونه اين شود؛ مى داده ختفيف آنان از عذابش از چيزى نه و مبريند تا شود منى صادر مرگشان فرمان هرگز آاست؛ براى دوزخ آتش شدند، کافر که کساىن و
 در[» !دادمي مى اجنام آنچه از غري دهيم جناما صاحلى عمل تا کن خارج را ما! پروردگارا« زنند مى فرياد دوزخ در آا) ٣٦( !دهيم مى کيفر را اى کننده کفران هر

 اکنون نيامد؟ مشا سراغ به ای انذارکنندهآيا  و ندادمي عمر پند می گيرد، آن در است تذکّر اهل کس هر که اى اندازه به را مشا آيا ]شود مى گفته آنان به پاسخ

 درون در را آنچه و است آگاه زمني و مسااآ غيب از داوندبه يقين خ) ٣٧( !نيست ياورى هيچ ظاملان براى که بچشيد
 کفرشان را کافران و بود خواهد خودش زيان به او کفر شود، کافر کس هر داد؛ قرار زمني در جانشيناىن را مشا که اوست )٣٨( !داند مى دهلاست

  )٣٩( !کند منى اضافه آا بر چيزى خسران و زيان جز کفرشان نيز و افزايد منى چيزى پروردگار نزد در غضب و خشم جز
  )٣٩تا  ٣٦آيات  -فاطرسوره (

  :همچنین
  

وا باتقُلْ ه اللَّه عم ضِ أَإِلَهاألراِء ومالس نم قُكُمزري نمو هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي نأَم نيقادص متإِنْ كُن كُمانه٦٤(ر( ي السف نم لَمعقُلْ ال ي اتاوم
  )٦٦(بلِ ادارك علْمهم في اآلخرة بلْ هم في شك منها بلْ هم منها عمونَ  )٦٥(واألرضِ الْغيب إِال اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ 

دليلتان را بياوريد : دهد؛ آيا معبودى با خداست؟ بگو آمسان و زمني روزى مىکند و کسى که مشا را از  چه کسى آفرينش را آغاز می کند سپس آن را جتديد مى

 ] نمعبودا[حتی داند جز خدا، و  غيب منى استکه در آمساا و زمني  هر آنچه: بگو )٦٤. (گوييد اگر راست مى
  )٦٦. (ک دارند بلکه نسبت به آن نابينايندآا اطالع صحيحى درباره آخرت ندارند بلکه در آن ش )٦٥. (دنشو ند کى برانگيخته مىندا منى

  )٦٦تا  ٦٤آيات  -منلسوره (
  

تنها از طریق کتب آسمانی و وحی ...) قیامت، فرشتگان، جن و (پس نتیجه می گیریم که مفاهیم مربوط به غیب 
گر فردي ا. هیچ کس نمی تواند به تنهایی از طریق عقل به این مفاهیم دست پیدا کند. به بشر منتقل شده است

بدون توجه به این مساله مهم، از مکاتب عرفانی و فلسفی در عقیده خود تبعیت کند به گمراهی آشکاري می 
مکاتبی که امروزه در سرتاسر دنیا به تبلیغ این مفاهیم می پردازند جز ساخته و پرداخته ذهن بشر نیستند، . رود

خداوند . ط از طریق وحی به انسان منتقل می شونددر حالیکه طبق گفته خود خداوند متعال، این مفاهیم فق
  :الطبیعه چنین می فرماید مفاهیم ماورامکاتب فکري انسانی در مورد متعال در رابطه با تبعیت از 

  
 يملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لّدبال ال مدعقًا ودص بِّكةُ رمكَل تمت١١٥(و(  عطإِنْ تإِنْ و بِيلِ اللَّهس نع لُّوكضضِ يي األرف نم أَكْثَر

  )١١٧(إِنَّ ربك هو أَعلَم من يضلُّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين  )١١٦(يتبِعونَ إِال الظَّن وإِنْ هم إِال يخرصونَ 
اگر از بيشتر  )١١٥. (تواند كلمات او را دگرگون سازد و او شنونده داناست هيچ كس مني; حد متام رسيد و كالم پروردگار تو، با صدق و عدل، به

آا تنها از گمان ] زيرا[; کسانی که در روی زمني هستند اطاعت كين، تو را از راه خدا گمراه مي كنند
ساين كه از راه او گمراه گشته اند، آگاهتر است و پروردگارت به ك )١١٦. (زنند  مي] یواه[كنند، و ختمني و حدس  وي ميپري

  )١١٧. (اند مهچنين كساين كه هدايت يافته
  )١١٧تا  ١١٥آيات  -انعامسوره (
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آنها پیوسته در مورد . گروه چهارم افرادي هستند که عقیده و زندگی پس از مرگ براي آنها اهمیت زیادي دارد

مفاهیم مربوط به غیب را فقط در  آنها. ز مرگ به تفکر می پردازندمسائل مربوط به غیب، دین، روح، زندگی پس ا
این افراد آنقدر  .به عنوان یگانه مرجع ایمان آنها آمده باشد) قرآن(حالی قبول می کنند که در کتاب آسمانی 

این  براي عقیده خود اهمیت قائل هستند که خود براي دست یافتن به آن اقدام می کنند و منتظر نمی مانند که
خداوند . آنها قبول دارند که کالم هیچ بشري باالتر از کالم خدا نیست. مفاهیم از طریق دیگران به آنها القا شود

  :متعال در رابطه با این افراد چنین می فرماید
  

ينونَ الَّذنمؤبِ ييونَ بِالْغيمقيالةَ وا الصممو ماهقْنزقُونَ رفنالَّ )٣( يوينونَ ذنمؤا يزِلَ بِمأُن كا إِلَيمزِلَ وأُن نم كلقَب ةربِاآلخو مه 
  )٥( الْمفْلحونَ هم وأُولَئك ربِّهِم من هدى علَى أُولَئك )٤( يوقنونَ

 هچكه به آن کسانیو  )٣( .نندك ، انفاق ميامي اهيب كه به آنان روزي دادهو مو هاو از متام نعمت دارند  و مناز را برپا مي آورند اميان مي كساين كه به غيب
و به رستاخيز يقني  ی آورندنازل گرديده اميان م ]بر پيامربان پيشني[از تو  چه که قبلبر تو نازل شده و آن که

  )٥. (آنان، بر طريق هدايت پروردگارشانند و آنان رستگارانند )٤. (دارند
  )٥تا  ٣ آيات -بقرهسوره (

  
بر کورکورانه  دگی خویش انتخاب کرده وو هدف را براي زن مسیرفکر می کند که بهترین  اکثر مردم امروزه

نسبت به دیدگاه هاي دیگر بی اطالع می وارد تعصب کور شده و  از این رو. دیدگاه هاي خود پافشاري کنند
ایدئولوژي در نزد ماست، نیازي به شنیدن هدف و  برترینمانند، زیرا فکر می کنند هنگامی که بهترین و 

اگر مکتب خاصی وجود داشته باشد که از سعادت و خوشبختی بشري حرف به میان . سخنهاي دیگر وجود ندارد
، افراد متعصب به دلیل اینکه همیشه دیدگاه هاي خود را برتر از مکاتب دیگر می بینند، به این آورده باشد

براي اینکه بتوانیم تشخیص دهیم آیا بهترین مکتب و هدف زندگی در نزد . سعادت و خوشبختی پشت می کنند
  :به سخنهاي نقادانه گوش فرا دهیمماست، باید با چشم و گوش باز و بدون تعصب و از بیرون به داخل 

  
الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ ) ١٧(فَبشر عباد والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشرى 

  )١٨(أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الْأَلْبابِ 
پس و کساىن که از عبادت طاغوت پرهيز کردند و به سوى خداوند بازگشتند، بشارت از آن آاست؛ 

کنند؛ آنان کساىن  شنوند و از نيکوترين آا پريوى مى کساىن که سخنان را مى) ١٧! (دگان مرا بشارت دهبن
  )١٨. (و آا خردمندانند کردههستند که خدا هدايتشان 

  )١٨تا  ١٧آيات  -زمرسوره (
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براي  انسانهد، نه دمیارائه  انسانبهترین برنامه هدفمند براي زندگی یک فرد، برنامه اي است که خالق براي 
بدون دانش به بلوغ فکري خود رسیده، چندي در از جنین ) همانند همه انسانهاي دیگر(هر انسانی زیرا . انسان

براي وي هر فلسفه اي که پس . پرداخته و در نهایت می میردو علم  این دنیا زندگی کرده و به کسب تجربه
دیدگاه و فلسفه وي در مورد دنیا جوابگو باشد، ولی قطعا شاید . زندگی دنیوي پیاده کند، زاده ذهن وي می باشد

  .در مورد آخرت جوابگو نمی باشد
در کنار این امر، عمر محدود بشر قرار دارد که به . همه تالشهاي بشر در جهت آرامش و سعادتمندي می باشد

آرامش  در موردوجه انسان هدف اصلی دین این است که ت. سال می باشد هشتادطور متوسط براي یک فرد سالم 
آرامش  .اخروي جلب کنداز زمان محدود عمر بشر به زمان نامحدود و بی پایان  ،ی که به دنبال آن استو سعادت

  .از طریق دین حاصل می شودفقط نیز  ،دنیوي که بشر به هر طریقی به دنبال آن است
  

  ؟با ارزش تر استکدام گروه به نظر شما، : براي تفکر یسوال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا  -الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعا بصريا  إِنا خلَقْنا

  )٣تا  ٢ – االنسان(وإِما كَفُورا 
 نابي و شنوا را او ]جهت بدين[ آزماييم، مى را قطعا او و آفريدمي خمتلطى نطفه از را انسان مهانا
  !ناسپاس يا و باشد شاکر خمتار است که دادمي، نشان او به را راه ما -  !دادمي قرار
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  3فصل 
و  پدر و مادر ،چون جامعهمسلمان می شود، خواسته یا ناخواسته  شود،متولد  یک کشور مسلماندر  فردياگر 

 می شود، مسیحیحتماً  متولد شود، یک کشور مسیحیدر همین فرد حال اگر . هستند همه مسلمان نظام حاکم
برایمان   است که جامعهگونه همان  یقتولی آیا حق .کنند میرا اینگونه تربیت  وي  چون جامعه و خانواده

فرض : ؟ با یک مثال موضوع را بیان می کنیمشناخت طریق تفکرحقیقت را باید از اینکه کند یا  مشخص می
خود،  پاسخگوي نسبت به خرافات در عقاید برايکنید که در روز قیامت یک مسیحی، یک یهودي و یک مسلمان 

فرد یهودي بیان می کند که من در یک خانواده یهودي به دنیا آمدم و عقیده . حاضر می شوند در پیشگاه خداوند
فرد مسیحی بیان می کند که من در یک خانواده . خود را با نگاه کردن به پدر و مادرم و جامعه یاد گرفتم

فرد مسلمان بیان می کند . فتممسیحی به دنیا آمدم و عقیده خود را با نگاه کردن به پدر و مادرم و جامعه یاد گر
آیا . که من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و عقیده خود را با نگاه کردن به پدر و مادرم و جامعه یاد گرفتم

اوال راه حجت و دلیل براي افراد دیگر باز شده و گفته می شود که وارد بهشت شود؟ مسلما خیر، زیرا  مسلمانبه 
و آیات انفسی ) طبیعت و جهان(فقط بوسیله تفکر خود فرد در آیات قرآن، آیات آفاقی قرآنی ایمان و عقیده ثانیا 

به همین دلیل در قرآن صدها بار از انسان دعوت شده که در آیات خداوند تفکر . حاصل می شود) خلقت بشر(
  :کند و مقلد خانواده، اجداد، علما و جامعه خود نباشد

  
  الرحيمِ بِسمِ اللَّه الرحمنِ

 وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ )٢٢( مهتدونَ آثَارِهم علَى وإِنا أُمة علَى آباَءنا وجدنا إِنا قَالُوا بلْ
قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مما وجدتم  )٢٣(آثَارِهم مقْتدونَ إِال قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة وإِنا علَى 

  )٢٤(علَيه آباَءكُم قَالُوا إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ 
گونه در  و اين) ٢٢( ».امي يافته هدايت آنان پريوى با نيز ما و يافتيم آئيىن بر را خود نياکان ما« گويند مى بلکه

ما پدران خود را بر آئيىن «گفتند  مرفهين آناى نفرستادمي مگر اينکه  هيچ ديارى پيش از تو پيامرب انذارکننده
تر از آنچه  خبش  آيا اگر من آييىن هدايت«گفت  ]پيامربشان) [٢٣( ».کنيم يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى

  )٢٤( »!ايد کافرمي به آنچه به آن فرستاده شده نسبت اصالً« گفتند» پدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم؟
  )٢٤تا  ٢٢ اتآي -زخرفسوره (

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

کسی که در . هدایت می شودحرفی وجود ندارد و قرآن کریم آنقدر با ارزش است که حتی یک آیه آن نیز باعث 
  :قرآن تفکر کند، خداوند به وي قول حتمی هدایت را داده است
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  )٦٩(سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحِسنِني  لَنهدينهموالَّذين جاهدوا فينا 
  )٦٩. (ند با نيکوکاران استو خداو می کنيمهاى خود هدايتشان  به راه قطعاًو آا که در راه ما تالش کنند، 

  )٦٩ هآي -عنکبوتسوره (
  

هم"به کلمه  هدینََّ این کلمه به معنی هدایت قطعی است، به شرطی که فرد نیز خود خواهان این . دقت کنید "لَنَ
بحث ایمان مانند حل یک معادله ریاضی . هدایت در ایمان به یک مجاهده بسیار کوچک نیاز دارد. هدایت باشد

ایمان چیز بسیار سختی نیست، زیرا فقط به یک . به فرمولهاي پیچیده و معادالت مبهم نیازي نداردنیست و 
عقیده تقلیدي نیست و معیار . حاصل می شود نشانه هاي خدااستنتاج کلی نیاز دارد که آنهم با تفکر در 

الم انسانها نیست و تنها کالم به طور کلی اینکه معیار عقیده ک. می باشد) قرآن(شناسایی عقیده و ایمان، وحی 
مسلما کسی که جویاي حقیقت ایمان : در بحث ایمان چند نکته مهم وجود دارد که عبارتند از. خداوند است

نمایان شود و یا اینکه با تقلید از افراد  و بدون تالش باشد، نباید منتظر باشد که راه درست عقیده خود به خود
مورد مهم دیگر اینکه مساله ایمان و عقیده درست، مساله اي نیست . قرار دارددیگر فکر کند که در مسیر درست 
در طول حیات یک انسان است، زیرا انتخاب  تصمیماین حوزه اساسی ترین . که بتوان بر آن سرپوش گذاشت

براي آگاهانه بین بهشت و جهنم می باشد، بنابر این هر انسانی باید در طول عمر خود حداقل مدت کوتاهی را 
سعی شده قدم اول این مسیر به خوبی براي  کتابمشخص کردن عقیده اش اختصاص دهد، که در طول این 

مسلما سرکشی انسان از اوامر خداوند و کفر پیشگی وي، هیچ لطمه  .شما مشخص شود تا در مورد آن تفکر کنید
. ز به نظام هستی وارد نمی شوداي به قدرت و عظمت اهللا تعالی وارد نمی آورد و همچنین هیچ صدمه اي نی

نظم روز و شب تغییر نمی کند و خللی نیز در کائنات بوجود مسلما با کفرورزي ما باران و برف قطع نمی شود، 
همچون کسی که مریض باشد و از رفتن پیش پزشک  .نمی آید، بلکه ضرر این کار تنها به خود ما می رسد

  .خود مریض خواهد بود و به پزشک گزندي نمی رسد خودداري کند و ضرر اینکار وي فقط متوجه
دقت کنید که انتخاب در حوزه ایمان، همیشه توسط خود انسان انجام می پذیرد و در روز قیامت هم فقط خود 

بنابر . ما هستیم که باید جوابگوي عقیده خود باشیم و انسانهاي دیگر به خاطر ایمان و عقیده ما پاسخگو نیستند
) قرآن(ایمان ما باید بر مبناي کتاب آسمانی خود . انسانی باید به محکمترین چیز متصل باشد این عقیده هر

علمی و فلسفی در روز قیامت قابل استناد نیستند و در دینی، و بزرگان  انسانها گفتار، نقل قولها، سخنانباشد و 
هیم یک ماشین جدید بخریم، روزها و اکثر ما هنگامی که می خوا. روز قیامت فقط به قرآن می توان استناد کرد

هفته ها از آشنایان در مورد مزایا و معایب ماشینهایشان سوال می پرسیم، به بنگاههاي مختلف سر زده و از 
. افزایش و کاهش قیمت خودرو مطلع می شویم و از افراد بسیاري در مورد خرید ماشین خود مشورت می گیریم

اندازه یک دهم خرید یک ماشین ارزش قائل هستیم؟ آیا همانگونه که براي خرید آیا براي ایمان و عقیده خود به 
ماشین وقت اختصاص دادیم، حاضریم براي تبیین اصول عقیدتی خود وقت بگذاریم؟ ایمان و عقیده که زندگی 

ن بخواند که هر انسان براي یافتن هدایت واقعی، باید طوري قرآنکته مهم دیگر اینکه . ابدي ما بر مبناي آنهاست
اجازه دهد قرآن مسیر درست را براي وي مشخص کند، نه اینکه با پیش فرضهاي قبلی و غرض ورزي به سراغ 
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مسلما به جاي اینکه قرآن چنین فردي را هدایت کند، وي قرآن را هدایت کرده و به دنبال خود می . قرآن برود
سپس هر قسمت از دیدگاه . رآن مقایسه می کندیک انسان هدفمند، مسیر زندگی و عقیده خود را با ق .کشد

هایش که غیر قرآنی بوده را با شجاعت حذف کرده و در هر قسمتی هم که کمبود داشته باشد، از قرآن استفاده 
باید به گونه اي از قرآن کمک  .بدست می آوردکرده و آن را ترمیم می کند و در نهایت یک عقیده متوازن قرآنی 

یامت، به ازاي هر بخش از ایمان و عقیده خود بتوانیم از قرآن آیاتی براي استناد را داشته گرفت که در روز ق
  .باشیم

  

  
  

عالوه بر این مشکل بزرگ دیگر در مطالعه قرآن تاویل شخصی است، یعنی اینکه افراد سعی می کنند که حوادث 
باید حوادث تاریخی را فراموش کرد و  ه ایماندر مسال. تاریخی و دیدگاه هاي افراد را به زور با قرآن منطبق کنند

متاسفانه در جامعه ما اینگونه فکر می شود  .با استفاده از قرآن که محکم ترین مرجع ایمان است به تفکر پرداخت
که فقط افراد خاصی هستند که در مورد دین، آگاهی و دانش دارند، بنابر این بهتر است که این افراد به جاي 

کر کرده و سپس به مردم بگویند چون به غیر از ما کسی قرآن را نمی فهمد و ما در مورد ایمان بقیه جامعه ف
اگر . کسی فکر کند ید و راجع به دین دیگر الزم نیستتحقیق کرده و درس خوانده ایم، پس همه از ما تقلید کن

ش و آگاهی داشته باشند، قرآن فقط قرار بود که فقط انسانهاي خاصی قرآن را فهمیده و در مورد ارکان ایمان، دان
بهره خود را از آن  کوچک و بزرگ، حال اینکه قرآن براي کل بشر نازل شده و بر همین عده خاص نازل می شد

  :دارند
  

لَقَدا ونرسآنَ يكْرِ الْقُرّلذلْ لفَه نرٍ مكد٤٠( م(   
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  )٤٠( شود؟ متذکّر هک هست کسى آيا ساختيم، آسان يادآورى براى را قرآن ما
  )٤٠و  ٣٢و  ٢٢و  ١٧ اتآي -قمرسوره (

  
. به یقین آموزش و یادگیري توحید کار ساده اي است، ولی موحد بودن و با تقوا بودن کار بندگان واقعی خداست

قرآن معجزه ایست که . قرآن کتابی است که خود خداوند، وعده عدم تحریف آن را تا قیامت به ما داده است
  :از تحریف در امان بوده و تنها مرجع براي عقاید بشریت می باشد همیشه

  
  )٩(إِنا نحن نزلْنا الذّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ 

  )٩! (و ما بطور قطع نگهدار آنيم کردميما قرآن را نازل مهانا 
  )٩ هآي -حجرسوره (

  :همچنین
  

ابِ رتن كم كإِلَي يا أُوحلُ ماتو كبهاتمكَللَ لدبا لَا مدحلْتم ونِهن دم جِدلَن ت٢٧( و(  
و هرگز  سازد هيچ چيز سخنان او را دگرگون منى! آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحى شده تالوت کن

  )٢٧( !ياىب پناهگاهى جز او منى
  )٢٧ هآي -کهفسوره (

  
محمد نبی . گله و شکوه می کند ،به دلیل مهجور ساختن کتاب خداخود در قیامت، پیامبر گرامی اسالم از قوم 

تبعیدها، گرسنگی و خطرهاي مالی و جانی را ، شب زنده داري، جنگها و مشقتسال رنج و  23به مدت ) ص(
 امروزه مردمان ساعتها و ساعتها براي کسب درآمد، تفریح و درس. تحمل کرد تا پیغام اهللا را به انسانها برساند

  :مطالعه نمی کنند با تفکراختصاص می دهند، ولی در روز حتی به مدت چند دقیقه قرآن را  خواندن
  

 )٣٠(وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا 
  )٣٠(» قوم من قرآن را رها کردند! پروردگارا«و پيامرب عرضه داشت 

  )٣٠ هآي -فرقانسوره (
  

شته و خود در مورد آن امساله ایمان چیزي است که هر انسان به طور فردي باید از وقت گرانبهایش براي آن گذ
دقت کنید که مساله مهمی که ما در اینجا قصد بیان آنرا داریم، این است که در جامعه ما افراد . تفکر کند

گر قرار دارد و به جاي استنباط فردي در مورد در سر انسانهاي دی و فکر آنها بسیاري فکر می کنند که عقل
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خداوند در قرآن گفته که در . مراجعه می کنند و مشکل اصلی هم دقیقا همینجاست خاصیبه افراد  ،عقیده خود
مورد آفرینش و آسمانها و زمین، آیات قرآن و خلقت خودتان فکر کنید، ولی نه اینکه به افراد دیگر بگویید به 

پس از اینکه پیامبر اسالم براي افراد تازه مسلمان قرآن قرائت کرده و ایمان و عقیده این . دجاي شما فکر کنن
افراد را تصحیح می کرد، به آنها نمی گفت که هم اکنون پس از شنیدن این آیات در مورد ایمان، شما به سراغ 

مسلما وقتی که حقیقت به . رت کنیدابوجهل یا ابولهب رفته و در مورد این آیات عقیدتی با آنها نیز صالح و مشو
و آن را چیز مبهم و  گرفتهجا به جا  یاري از مردم ما ایمان را با فقهبس. گوش آنها می رسید، آن را می پذیرفتند

عقیده هر انسان بر مبناي تفکر و استنتاج خود وي حاصل می شود و در این مورد نمی . گنگی تصور می کنند
اگر شخصی بخواهد راجع به ارث تحقیق کند . کپی برداري کرد) ر و مادر، علما و جامعهپد(توان از افکار دیگران 

سروکار وي با فقه است ولی اگر کسی بخواهد توحید را به طور کامل درك کند باید خود با استفاده از قرآن به 
ود، افرادي که کارهاي عام مسلما در حال حاضر افراد بسیاري وجود دارند که نماز آنها قطع نمی ش. تفکر بپردازد

ولی اگر ایمان این افراد به اندازه سر سوزنی به شرك آلوده باشد، هیچ کدام از اعمال ... المنفعه انجام می دهند و 
پس حداقل اینکه تفکر راجع به مفاهیم گفته شده، هیچ ضرري . این افراد مورد قبول خداوند واقع نمی شود

از قبل به شما اعالم شده که امتحان پایان . د در یک کالس درس حضور داریدفرض کنی: یک مثال دیگر. ندارد
ترم این درس نهایی بوده، سواالت امتحانی در دایره مرکزي امتحانات از کتاب درسی طراحی شده و برگه هاي 

جاي با این اوصاف در کالس درس معلم به شما می گوید که به . امتحانی نیز در همانجا تصحیح خواهند شد
افراد . ، جزوه اي که مطالب غیردرسی فراوانی داردمن خودم براي شما جزوه خواهم گفت ،تدریس کتاب درسی

باهوش با توجه به اخطار قبلی دایره امتحانات، عالوه بر جزوه معلم کتاب درسی را خودشان مطالعه می کنند، 
روز امتحان . ه و فقط به جزوه بسنده می کنندولی افراد نادان حرفهاي معلم را یگانه حجت تامه خود تلقی کرد

برنده . همه می بینند که کلیه سواالت از کتاب درسی طراحی شده و از جزوه معلم هیچ سوالی نیامده است
  .واقعی در روز امتحان کیست؟ قرآن در حوزه ایمان براي ما حکم کتاب درسی باال را دارد

بسیاري وجود دارند که به دلیل اینکه تاکنون خود را قابل ندانسته اند و  پس از بیان همه مطالب باال، باز هم افراد
پیشنهاد ما به این افراد این است که حتی . راجع به ایمانشان فکر نکرده اند، قبول موارد باال برایشان مشکل است

این زمینه  اگر هضم مطالب بیان شده براي شما سخت است، خالصانه و با دید حقیقت طلب به تفکر خود در
مانند کسی که پس از یک سانحه دلخراش به زور . ادامه دهید و وعده اهللا تعالی براي هدایت را فراموش نکنید

. سعی می کند تا آن را فراموش کند نباشید، بلکه پیوسته به این مسائل این بخش و بخشهاي دیگر فکر کنید
، این عقیده، یک و نتواند از عقیده اش دفاع کند ار کندعقیده اش از دستش فر با تفکر و مطالعه فردي که بترسد
  . نبوده و تنها یک توهم می باشدعقیده راستین 

  
  
  

 آيه منتخب
  )٢٢ – انفال(يعقلُونَ  الَ الَّذين الْبكْم الصم اللّه عند الدواب شر إِنَّ

  .کنند منى انديشه که هستند الىل و کر افراد خدا، نزد جنبندگان بدترين
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  4فصل 
آیاتی که بینش . در این بخش به قسمتی از آیات قرآن براي بیان قدرت و حاکمیت مطلق خداوند می پردازیم

  :به آیات زیر توجه کنید. و مخلوقات دعوت می کندانسان را از نگاه به سنگفرش خیابان به سمت نگاه به آسمان 
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
 ونزوٍء مين كُلِّ شا ميها فنتأَنبو ياسوا ريها فنأَلْقَيا واهنددم ضاَألر١٩(و ( متن لَّسمو ايِشعا ميهف ا لَكُملْنعجو

وأَرسلْنا الرياح لَواقح فَأَنزلْنا من ) ٢١(وإِن من شيٍء إِالَّ عندنا خزائنه وما ننزلُه إِالَّ بِقَدرٍ معلُومٍ ) ٢٠(قني لَه بِرازِ
ازِنِنيبِخ لَه ما أَنتمو وهاكُمنقَياًء فَأَساِء مم٢٢( الس (حن نحا لَنإنارِثُونَوالْو نحنو يتمنيِي و )ا ) ٢٣نملع لَقَدو
رِينأْختسا الْمنملع لَقَدو نكُمم نيمقْدتس٢٤( الْم (يملع يمكح هإِن مهرشحي وه كبإِنَّ رو )٢٥(  

و براى مشا ) ١٩(در آن روياندمي؛  موزونو از هر گياه  افکندميهاى ثابىت  و در آن کوه گستردميو زمني را 
و ) ٢٠! (توانيد به آا روزى دهيد انواع وسايل زندگى در آن قرار دادمي؛ مهچنني براى کساىن که مشا منى

ما بادها را براى بارور ) ٢١! (کنيم وىل ما جز به اندازه معين آن را نازل منى ماستتنها نزد  چيزخزائن مهه 
که مشا يحالدر  ساختيمو مشا را با آن سرياب  کردميو از آمسان آىب نازل  فرستادمي ]اهانابرها و گي[ ساخنت

! و ماييم وارث مهه جهان مريانيم مىکنيم و  ماييم که زنده مى) ٢٢! (تواناىي حفظ و نگهدارى آن را نداشتيد
اً آا را در قيامت مجع و حمشور قطع توپروردگار ) ٢٤! (و هم متأخران را دانستيمهم پيشينيان مشا را  ما) ٢٣(

  )٢٥! (کند؛ چرا که او حکيم و داناست مى
  )٢٥تا  ١٩ اتآي -حجرسوره (

  
خداوند زمین را آفریده و براي . در این آیات خداوند به بیان قدرت خود و نعمتهایی که به انسانها داده می پردازد

با راه رفتن در زمین دچار مشقت و دردسر فراوان ما  اینگونه نیست که. انسانها آن را مسطح و هموار ساخته است
هاي فراوانی که مشقتچه دچار  ،در آن فرو می رفت زمین مثال فرض کنید اگر انسان با راه رفتن بر روي. شویم
کوه هایی . خداوند زمین را همانند فرشی زیر پاي انسان قرار داده و کوهها را در زمین ثابت کرده است. نمیشد
کوه هایی که سرمنشاء  .ع جان و مال انسان به هنگام زلزله و پناه انسان به هنگام سیل می باشندکه مداف

همچنین خداوند بیان کرده که از هر گیاه . بسیاري از گیاهان و حیوانات بوده و برکات زیادي براي انسان دارند
تند که هیچ عیب و نقصی در خلقت مخلوقات خداوند به گونه اي هس. موزون و متعادل بر روي زمین رویاندیم

اهللا تعالی در مخلوقاتش، توسط  الیتناهی هر روزه شاهد این هستیم که جلوه جدیدي از قدرت. آنها جاي ندارد
کشفیات عالوه بر حیوانات، گیاهان و کائنات، در رابطه با بدن انسان این . کشف می شودمحققین و دانشمندان 

گستردیم، (ماییم که اینکارها را انجام میدهیم ي قرآن بیان می کند که خداوند در همه جا .هم می باشد
را هم  داشتنوجود دون اذن خداوند متعال حتی اجازه ی بمخلوق و وگرنه هیچ جنبنده...) افکندیم، رویاندیم و 
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و مخلوقات به که اراده بر انجام این کارها نموده و خواست وي بر این موارد مقدم بوده  این خداوند است. ندارد
خداوندي که همه جانداران را آفریده و خود اوست که رزق را به دست آنها می  .خودي خود هیچ قدرتی ندارند

میکروسکپی و ذره بینی، حیوانات وحشی و اهلی ، آبزیان، پرندگان، موجودات همانند مورچگانموجوداتی . رساند
نیز این مخلوقات  تعداد کمی از ادر به روزي دادن بهق ،که انسانها اگر همگی دست به دست هم دهند... و 

از کلیه انسانها از مسلمان و مسیحی گرفته تا کافر و مشرك . خداوند رحمن بشر را نیز روزي می دهد. نیستند
روزي خداوند بهره مند هستند و نعمت روزي به هیچ عنوان از آنها منع نشده است و خداوند روزي را به همه آنها 

  .ندمی رسا
و هیچ چیزي وجود ندارد که خزائن آن حتی کمی از محدوده قدرت  خزائن همه چیز نزد خداوند متعال می باشد

و تنها اهللا است بوده خداوند مالکیت کامل همه نعمتها در نزد این بدین معنی است که . و علم خداوند خارج باشد
ر این، خداوند نعمتهاي خود را جز به مقدار معلوم و عالوه ب .و ماهیت همه کائنات اشراف کامل دارد به کنهکه 

به طور مثال نعمتهایی مثل باران و برف، وزش باد و حرکت ابرها، تابش نور . مشخص بر بندگانش نازل نمی کند
بر همیشه به میزان مشخص و معلومی این نعمتها را  اودر قبضه کامل خداوند بوده و ... خورشید، علم و دانش و 

به ما دانشی بیش از ظرفیت ما اعطا اگر ما در تمامی عمر خود دعا کنیم که خداوند . خود نازل میکندبندگان 
نمی افتد، زیرا این خداوند است که نسبت به ظرفیت همه مخلوقات خود آگاه بوده و به این اتفاق مسلما ، کند

همین باد باعث حرکت . د توجه کرده ایدآیا تاکنون به وزش با .قدر معلوم و فراخور آنها نعمت ارزانی می دارد
عالوه بر این وزش باد باعث برخورد ابرها با . زمین اهدا می کنندابرها و لقاح گیاهان شده و نعمت حیات را به 

سرانجام از آسمان باران می بارد تا بوسیله آن همه انسانها و موجودات زنده . یکدیگر و باردار شدن آنها می شود
ر آیه باال خداوند بر این نکته تاکید کرده که اوست که بوسیله این فرآیند زیبا و پرمعنا انسانها را د. سیراب شوند

. به آب پشت سد توجه کنیم. نداردهم را سان قدرت نگهداري و ذخیره کردن آب ، در حالیکه انسیراب می کند
به همین صورت باقی می ماند؟ چه  پس از بارش باران سدها و مخازن آب پر از آب می شوند، ولی آیا این آب

در نهایت پس از . بسا میزان زیادي از این آب به زیر زمین فرو رود و مقدار زیادي نیز بخار شده و به هوا برود
زمین، جانداران و گذشت زمانی سد دوباره آب خود را از دست خواهد داد تا اینکه دوباره باران رحمت خداوند 

اعطاي . مهمتر از همه این موارد قدرت خداوند در زنده کردن و میراندن موجودات است. انسانها را سیراب سازد
گیاهان سبز را پژمرده در پاییز و زمستان، درختان و  اهللا تعالی. زندگی و مرگ در اختیار ذات الهی می باشد

همان خدایی که زندگی . دساخته و می میراند، سپس در بهار دوباره به آنها حیات بخشیده و آنها را زنده می ساز
پس از . و مرگ درختان و گیاهان  در دست اوست، قادر است که انسان را نیز پس از مرگش حیات دوباره ببخشد

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

  .همه از دست انسان خارج شده و به وارث اصلی خود می رسد )کشورها و همه علوم و فنون
، یعنی اینکه فقط اوست که از احوال و اذکار گذشتگان آگاه می )هو االول و االخر(خداوند متعال اول و آخر است 

در نهایت اینکه . خداوند به هر چیزي آگاه و توانا است .مچنین از سرنوشت آیندگان ما نیز مطلع استه. باشد
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همانا . خواهند شد تا به جزاي اعمال خود برسندهمه انسانها در روز قیامت در پیشگاه پروردگارشان محشور 
مطلق در روزي رسانی و ارسال  حکیم(و حکیم ) داناي مطلق نسبت به احوال بندگان و کائنات(خداوند علیم 

  . است) نعمت
در زمان پیامبر ما بسیاري از افراد، با نادیده گرفتن نعمتهاي فراوان الهی می پرسیدند که قیامت کی فرا می 

رد، ": یکی از بزرگان بیان می کند. رسد؟ علم قیامت و وقوع آن فقط در نزد خداوند می باشد هر کس که م
این است که با عبرت از گذشتگان، کمی در احوال خود و دستورالعمل الهی یعنی اقالنه پس ع. "قیامتش برپاست

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

  :سوالی براي تفکر
  دلیل واقعی خداوند از جلوه نمایی قدرت خود براي بشر چیست؟

  ، قیامتش برپاست، یعنی چه؟ردر کس که ماینکه ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
حبست لَه اتاومالس عبالس ضاَألرن ومو يهِنإِن فن وٍء ميإِالَّ ش حبسي هدمبِح 
  )٤٤ – اسراء( غَفُورا حليما كَانَ إِنه تسبِيحهم تفْقَهونَ الَّ ولَكن

 و گويند مى او تسبيح مهه ،ر آن استهر آنچه د و زمني و هفتگانه آمسااى
 تسبيح مشا وىل مشغول است او محد و تسبيح هيچ چيزی نيست جز اينکه به

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

  :قت کنیددکه ارزش تفکر در قرآن، آفاق و انفس را  بیان می کنند، زیر  اتبه آی ارزش باالیی برخوردار است؟
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  )٥٢( أُولُواْ اَأللْبابِ ليذَّكَّر هو إِلَه واحد وهذَا بالَغٌ لِّلناسِ ولينذَرواْ بِه وليعلَمواْ أَنما 

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

  )٥٢ هآي -ابراهيمسوره (
  :همچنین

  

 )١٩٠( آليات لِّأُولي األلْبابِإِنَّ في خلْقِ السماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ والنهارِ 
  )١٩٠( .براى خردمندان است يیها نشانهمسلماً در آفرينش آمساا و زمني، و آمد و رفت شب و روز، 

  )١٩٠ هآي -آل عمرانسوره (
  :همچنین

  

  )٦( الَ إِلَه إِالَّ هو الْعزِيز الْحكيمهو الَّذي يصوركُم في اَألرحامِ كَيف يشاء 
توانا و معبودى جز خداوند . کند خواهد تصوير مى مادران، آنچنان که مى او کسى است که مشا را در رحمِ

  )٦( .حکيم نيست
  )٦ هآي -آل عمرانسوره (

  
 ،و متعاقب آن پس از بیان این آیات شده بیانآیه راجع به هستی و خلقت انسان  1300در قرآن کریم نزدیک به 
لقت خود را نادیده مسلما هیچ بشري نمی تواند جهان دور و بر خود و همچنین خ .دعوت به تفکر شده است

نمی توان زندگی عقالنی بشري را با زندگی حیوانی و . در دنیا به خوردن و خوابیدن بپردازد گرفته و کورکورانه
، زیرا ارزش هر انسانی به فکر، اندیشه و ایدئولوژي وي بوده و در طول تاریخ هم افراد بدون تفکر تعویض کرد

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

فرد بینا نیز چشمان خود را بسته و از بزرگراه عبور کند، وي نیز دچار سانحه می شود و در این مورد با نابینا هیچ 
اگر انسان از عقل خود استفاده نکند، با افراد دیوانه یکسان . عقل انسان هم همینگونه است. داردتفاوتی وجود ن

هر فردي پس از اینکه به بلوغ عقلی خود رسید، براي به طور معمول، . بوده و حتی با حیوانات هم فرقی ندارد
کردن و رسیدن به این هدف قرار  زندگی خود هدفی قرار داده و کلیه تالشهاي زندگیش را در راستاي برآورده
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بعضی دنیا بسنده کرده و  موقت دربعضی از افراد به اهداف کوتاه مدتی مانند لذت جویی و کامیابی . می دهد
خداوند از انسان می . را محور تالش خود قرار می دهندمثل لذت و خوشی جاودانه دیگر اهداف بلند مدت 

ی و قرآنی، هدف نهایی خود در زندگی را به صورت عقالنی و نه احساسی خواهد، با تفکر در آیات آفاقی و انفس
  . انتخاب کند

نسان از طریق تفکر در نشانه اول اینکه ا. چندین دلیل براي دعوت خداوند از انسان به تفکر می توان بر شمرد
است که در هر  جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی. رسدبهاي خداوند، درباره وجود خالقش به یقین 

 در هر لحظه. جهان ما تصادفی نبوده و بیهوده نیز آفریده نشده است. گوشه اي از آن نظم حاکم می باشد
به دنبال رزق و روزي خود می روند و  اقیانوسها، جنگلها، کوه ها، شهرها و روستاهادر  جنبنده میلیون میلیونها

لحظه ماه، زمین و خورشید به صورت منظم در مدار خود در در هر  .این خداوند است که به آنها روزي می دهد
این خداوند است که حرکت زمین و کلیه سیارات و . حرکتند و حرکت آنها هیچگاه تابع هرج و مرج نبوده است

در هر لحظه قلب انسان، خون را به درون . مدارهاي خاصی را مقدر کرده استستارگان را تدبیر کرده و براي آنها 
مسلما این خداوند است که حیات انسان، تپش قلب و . رستاده و ششهاي وي نیز از هوا استنشاق می کنندرگها ف

اگر جهانی که در آن زندگی می کنیم تصادفی بود، . حیات اندامهاي انسان را توسط قدرت خود کنترل می کند
اگر جهانی که در آن زندگی می کنیم . و همه چیز تصادفی می بود هیچ اتفاق تکراري در کائنات اتفاق نمی افتاد

صاحب یک هواپیما شویم، در به صورت تصادفی تصادفی بود، می توانستیم با انداختن یک تکه سنگ به هوا، 
به صورتی که هیچ عقل سالمی حکم نمی کند که در دنیاي ما حتی بعد از میلیونها بار انداختن سنگ به هوا، 

ساعت مچی، به میزان ما حتی براي درست کردن یک  هنگامی که. فتدیک هواپیما پایین بیاصورت تصادفی 
زیادي برنامه ریزي کرده و از اصول قاعده مند در طراحی ساعت استفاده می کنیم، چگونه می توانیم انتظار 

بدون نظم بوجود آمده تصادفی و داشته باشیم که زمین با اینهمه شگفتی هایش، خورشید، ستارگان و کهکشانها، 
اگر در بدن انسان نظمی نباشد، چگونه می توان . ندهست در مدارهاي خود در حرکت به صورت تصادفییا  و

اگر محیط پیرامون ما تصادفی بود، هنگامی که  .بشر به زندگی ادامه دهدبا داشتن بدن تصادفی، انتظار داشت که 
تصادفی به جاي کتاب یک صندلی ظاهر به یک شیء مثل کتاب نگاه می کنیم، با پلک بر هم زدن ما، به صورت 

دنیایی که در آن زندگی می کنیم در خلقت یگانه بوده و می شد، ولی آیا عقل سلیم به این امر حکم میکند؟ 
  .داراي خالق یگانه می باشد

آفاق و انفس و قرآن این است که از این طریق به صحت وعده هاي خداوند در قرآن پی  دلیل دیگر تفکر در
قوم لوط، قوم عاد، فرعون و پیروانش و بسیاري از . خداوند در قرآن از عذاب اقوام گذشته سخن گفته است .ببریم

همانگونه که وعده خداوند . عبرت بشر پابرجاستاقوام دیگر که توسط خداوند عذاب شده و بقایاي آنها هنوز براي 
نیز می  با تفکر در زندگی خودمان. ی شودبراي این اقوام محقق شد، پس وعده هاي دیگر خداوند نیز محقق م

خداوند در قرآن به همه بندگانش از انس و جن وعده مرگ داده و ما هر روزه شاهد . توانیم به این امر پی ببریم
همانگونه که . آن هستیم که این وعده براي دوست و دشمن، خانواده و در نهایت براي خودمان محقق می شود

  .نی اتفاق می افتد، پس وعده هاي دیگر خداوند نیز محقق می شودوعده مرگ براي هر انسا
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  )٥٧(كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ثُم إِلَينا ترجعونَ 
  )٥٧. (ه می شويدگردانند چشد، سپس بسوى ما باز مرگ را مى نفسیهر 

  )٥٧ هآي -ابراهيمسوره (
  

زمان رشد کودك در داخل رحم مادر، این خداوند است که  در. بشر در دنیاي خود دخل و تصرف محدودي دارد
 ترسیمبه تکامل می رساند، به وي غذا می رساند و چهره وي را در داخل رحم مادر اندامهاي جسمانی کودك را 

پس از تولد کودك نیز، . می کند، در حالیکه حتی مادر کودك هیچ نقشی جز نگهداري کودك در بدن خود ندارد
در کل دوران . اعطا می کندو قدرت تعقل  دادها به رشد و کمال عقلی می رساند، به وي تکلم یاد خداوند وي ر

انسان . زندگی انسان، خداوند وي را روزي می دهد، وي را آزمایش می کند و در نهایت به زوال و پیري می رساند
اگر بشر این . و پیر شدن خود را بگیردتوانایی هیچ دخل و تصرفی در این بازه زمانی ندارد، وگرنه می توانست جل

بر اثر حادثه اي یکی از اندامهاي خود، مثال دست، را از دست داد، می قدرت و توانایی را داشت، هنگامی که 
  .توانست دست تازه اي براي خود درست کند

رویش مجدد همچنین در آمد و رفت شب و روز، حرکت ابرها به امر خداوند، خشک شدن گیاهان در زمستان و 
گیاهان در بهار نیز نشانه هاي زیادي وجود دارد که ذهن حق طلب با تفکر در آنها می تواند به تحقق وعده هاي 

ما ، معجزه است، ولی به دلیل اینکه ما مسلما کل کائنات از محیط پیرامون گرفته تا بدن خود. خداوند پی ببرد
اتفاقات زندگی را به دید معجزه نمی نگریم، همچنین ام از هیچکدبه گی شده ایم، رِدر این روند دچار روزم

ولی پس از  میکنیم،هنگامی که کشف تازه اي در دنیاي ما گزارش می شود، در ابتدا به دید معجزه به آن نگاه 
  .مدتی آن نیز عادي می شود

  
شيٍء فَأَخرجنا منه خضرا نخرِج منه حبا متراكبا ومن النخلِ وهو الَّذي أَنزلَ من السماء ماء فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ 

ينعه إِنَّ ظُرواْ إِلى ثَمرِه إِذَا أَثْمر ومن طَلْعها قنوانٌ دانِيةٌ وجنات من أَعنابٍ والزيتونَ والرمانَ مشتبِها وغَير متشابِه ان
 )٩٩(في ذَلكُم آليات لِّقَومٍ يؤمنونَ 

ها و  ز آن، ساقها و روياندميگياهان گوناگون  آنبه وسيله  وه کردنازل  را آب آمساناوکسى است که از 
هاى باريک  هاىي با رشته از شکوفه خنل، شکوفه و هاى متراکم، و از آا دانه ساختيمخارج  سبزهاى  شاخه

هنگامى که ! شباهت گاه ىب و يکديگرگاه شبيه به  و باغهاىي از انواع انگور و زيتون و انار، فرستادميريون ب
براى افراد بااميان  ]از عظمت خدا[هاىي  ميوه مى دهد، به ميوه آن و طرز رسيدنش بنگريد که در آن، نشانه

  )٩٩! (است
  )٩٩ هآي -انعامسوره (

  



 

20 

 

ا در قرآن بیان کرده تا انسان به عظمت و قدرت پروردگارش و همچنین ضعف و اهللا تعالی همه این موارد ر
انسان بر روي این کره خاکی همانند مورچه اي است که در یک . کوچکی خود پی برده و سر تعظیم فرود آورد

نمی  این مورچه هر چقدر تالش کند و به هر سمتی که روي آورد، به هیچ عنوان. گوي شیشه اي اسیر شده باشد
انسان هم در روي زمین همانند این مورچه بوده و هر چقدر به پیشرفتهاي . تواند از گوي شیشه اي فرار کند

علمی برسد و به هر نقطه کائنات که فرار کند، سرانجام به اذن اهللا مرگ را مالقات خواهد کرد و وارد عالمی 
حال حاضر جمعیت مردم زمین نزدیک چندین در . میشود که به هیچ عنوان راه برگشتی از آن وجود ندارد

چه بسیار افرادي در گذشته بوده اند و اآلن دیگر نیستند، افرادي که در زمان خود داراي قدرت . میلیارد نفر است
و زنا را مایه غرور و افتخار  ، ظلمگناهان خود از قبیل دزدي ما و ثروت فراوانی بوده اند، افرادي که همانند زمان

. ساکن در کره زمین وجود نخواهند داشتامروزي یکصد سال دیگر نیز هیچکدام از مردم بیش از . ندمی دانست
با کمی دقت متوجه می . مرگ بر زندگی همه ما سایه خواهد انداخت و همه ما به مالقات اهللا تعالی خواهیم رفت

 .ي دیگر خداوند نیز می باشدیک استقراي تام و حتمی بوده و یک حجت کامل بر تحقق وعده هاشویم که مرگ 
استدالل . هر انسانی با تفکر بدون تعصب و با یک استدالل عقلی ساده به وظیفه خود در این دنیا پی خواهد برد

اگر فردي ادعا کند که . هر انسانی یا خالق است یا مخلوق و غیر از این دو حالت وجود ندارد: از این قرار است
واند ثابت کند که انسان چه چیزي از آسمانها و زمین را خلق کرده است؟ باید انسان خالق است، پس باید بت

را دارا می ... بتواند ثابت کند که آیا انسان قدرت و علم خلقت و اداره کائنات، موجودات ریز و درشت، جانداران و 
شد؟ عقل سلیم با کمی باشد؟ آیا انسان حتی توانایی خلقت خود و دخل و تصرف در بدن خود را نیز دارا می با

. انسان مخلوق است و باید خالق خود را بشناسد و بپرستد. تفکر پی میبرد که جواب همه این سواالت منفی است
باید برنامه هدایت، سعادت و خوشبختی خالق خود را در زندگیش پیاده کند، زیرا تنها برنامه خالق براي مخلوق 

  . جامع ترین برنامه زندگی است
  

  در مورد خداوند چه ظنّی داریم؟ چه جور خداوندي در ذهن ما جاي دارد؟: براي تفکرسوالی 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
  )٣٨ – دخان( لَاعبِني بينهما وما والْأَرض السماوات خلَقْنا وما
 !نيافريدمي هدف ىب و بازى بهرا  است دو اين ميان در که آنچه و زمني و آمساا ما
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  6فصل 
 . است  فرموده  را نهی دینغلو در  اهللا تعالی به وضوح .در دین می باشدغلو  امروزي زیاده روي و مشکالتیکی از 

  :به آیه زیر توجه کنید
  

حنِ الرمحالر مِ اللَّهيمِبِس  
 نونَ مدبعقُلْ أَتاللَّه وند  يملالْع يعمالس وه اللَّها وفْعال نا ورض لَكُم كلما ال يال ) ٧٦(مقِّ والْح رغَي ينِكُمي دلُوا فغابِ ال تتلَ الْكا أَهقُلْ ي

لُ وقَب نلُّوا مض مٍ قَداَء قَوووا أَهبِعتبِيلِ تاِء السوس نلُّوا عضا وريلُّوا كَث٧٧(أَض(  داود انسلَى ليلَ عائرنِي إِسب نوا مكَفَر ينالَّذ نلُع
  )٧٨(وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 

 دين در! کتاب اهل اى« بگو) ٧٦( »داناست و شنوا خداوند، و نيست؟ مشا يانز و سود مالک که پرستيد مى را چيزى خدا غير از آيا« بگو
 را ديگران و شدند گمراه قبالً که مجعيىت هوسهاى از و نگوييد حق از غري و نکنيد روى زياده و غلو خود،
 نفرين مرمي، بن عيسى و اوودد زبان بر اسرائيل، بىن کافران )٧٧( »ننماييد پريوى گشتند، منحرف راست راه از و کردند گمراه
  )٧٨( .منودند مى جتاوز و کردند گناه که بود آن خباطر اين! شدند

  )٧٨تا  ٧٦آيات  -مائدهسوره (
  

در دین باعث ایجاد جذابیت بیشتر در دین شده و می توانند افراد بیشتري  غلو بوسیلهعده اي فکر می کنند که 
به ... ه روي در توصیف ویژگیهاي افراد صالح همانند پیامبران، امامان و این افراد با زیاد. را گرد خود جمع کنند

آنها با این زیاده روي ها افراد صالح را در سطح معاونین خداوند قرار داده که . آنها ویژگیهاي غیر بشري می دهند
. واگذار کرده است خداوند به واسطه محبت این افراد، قسمتی از امور تحت اختیار خود را براي انجام به آنها

ممکن است که بسیاري از این افراد با نیتی صحیح و تفکري خیرخواهانه دست به این اقدام بزنند، ولی در 
افراد دیگري نیز . حقیقت با این کار خود، دستور خداوند را نادیده گرفته و دین را انباشته از خرافات می کنند

در دین اسالم و در  غلودانش دینی و یا کسب شهرت و پول به  کمبودوجود دارند که به خاطر منفعت شخصی، 
،  جهت  همین  به. پیروان خود را فراهم می کنند زتوصیف افراد صالح پرداخته و موجبات گمراهی خود و بسیاري ا

  روي ادهغلو و زی  چنان  آن  در حقّ من« : است  فرموده  نهی مورد خودشدر   روي از غلو و زیاده )ص(خدا   رسول
  ، پس هستم  عبد و بنده  تنها یک  همانا من. غلو کردند  پسر مریم  در مورد عیسی  مسیحیان  که  نکنید، همانگونه

  .» اش خدا و فرستاده  بندة: بگویید
  را در محبت  آنهاافراد باعث می شود که  )دون اهللا(خطر اصلی اینجاست که دادن ویژگیهاي الهی به بشر مخلوق 

  خدا را دوست  که  همانگونهافراد  ، دوشمی   باعث  در نهایت. ایندغلو نم  نیز  و در محبتشان  کرده  کخدا شری با
مثال خیلی . بدارند و از این طریق و به دست خود شرك را وارد زندگی خود سازند  ارند، آنها را نیز دوستد می

ی خود نسبت آگاهی از غیب و توانایی دخل و تصرف در واضح در این حوزه این است که انسان به بزرگان دین
  :به آیات زیر توجه کنید. اداره امور دنیا بدهد

  



 

22 

 

 وا إِال ههقْتوا ليهّلجبِّي ال ير دنا عهلْما عما قُلْ إِناهسرانَ مأَي ةاعنِ السع كأَلُونسضِ ياألرو اتاومي السف ا قُلْ ثَقُلَتهنع يفح ككَأَن كأَلُونسةً يتغإِال ب يكُمأْتال ت

ب قُلْ ال أَملك لنفِْسي نفْعا وال ضرا إِال ما شاَء اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغي )١٨٧(إِنما علْمها عند اللَّه ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ 
هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها  )١٨٨(الستكْثَرت من الْخيرِ وما مسنِي السوُء إِنْ أَنا إِال نذير وبشري لقَومٍ يؤمنونَ 

  )١٨٩(فًا فَمرت بِه فَلَما أَثْقَلَت دعوا اللَّه ربهما لَئن آتيتنا صالحا لَنكُونن من الشاكرِين زوجها ليسكُن إِلَيها فَلَما تغشاها حملَت حمال خفي
 آمساا در ازد،س آشکار را آن وقت ]تواند منى[ او جز کس هيچ و است من پروردگار نزد فقط علمش« بگو رسد؟ فرامى کى کنند، مى سؤال تو از قيامت درباره

 بگو! باخربى آن وقوع زمان از تو گوىي که چنان کنند، مى سؤال تو از ]باز[» آيد منى مشا سراغ به ناگهاىن، بطور جز و است ]امهيت پر و[ سنگني زمني، و

 خدا را آنچه مگر نيستم، خويش زيان و سود مالک من« بگو )١٨٧( »دانند منى مردم بيشتر وىل خداست؛ نزد تنها علمش«
 رسيد؛ منى من به زياىن و بدى هيچ و کردم، مى فراهم خود براى فراواىن سود بودم، باخرب غيب از اگر و خبواهد

 و آفريد فرد يک از را مشا مهه که است خداىي او )١٨٨(! آورند مى اميان که گروهى براى ام دهنده بشارت و دهنده بيم فقط من
 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 از نيز را مهسرش

  )١٨٩( »بود خواهيم شاکران از دهى، ما به صاحلى فرزند اگر« خواستند خود پروردگار و خداوند از دو هر شد، سنگني چون و داد؛ مى
  )١٨٩تا  ١٨٧آيات  -اعرافسوره (

  
مه می دانیم که باالتر از حرف خداوند متعال چیزي وجود ندارد و خداوند نیز در اینجا به وضوح بیان می کند ه

در حقیقت تنها منبعی که به پیامبر از غیب خبر می داده وحی بوده . که حتی پیامبر وي نیز از غیب خبر ندارد
ادعا کند ) به خصوص یک عالم دینی(روزه فردي حال اگر ام. که فقط و فقط بر پیامبر گرامی نازل می شده است

می باشد، به راحتی ) در مورد مسلمانان قرآن(که از غیب با خبر است، چون تنها منبع آگاهی از غیب وحی الهی 
به گفته هاي این فرد اعتقاد داشته باشد، در خطر گمراهی  شخصیحال اگر . می توان وي را دروغگو قلمداد کرد

  . ید به سرعت در افکار خود تجدید نظر کندو با داشتهقرار 

چشم ادعا می کنند آیا تاکنون در مورد افرادي که . جزئیات و مصادیق ایمان را در فصول بعدي بیان خواهیم کرد
این افراد با استفاده از جاهلیت مردم ادعا می کنند که از میزان تقوا و ایمان مردم با (برزخی دارند، شنیده اید؟ 

می توانند درون مردم را دیده یا بر اساس تقواي افراد، آنها را به صورت حیوانهایی مثل خوك، گوسفند و خبرند و 
البته طبق ادعاي این افراد این ویژگی به خاطر این است که خداوند به آنها نظر داشته و آنها . گاو تصور کنند

مانند چشم برزخی و دانستن سرنوشت افراد آیا احادیثی که ویژگیهاي غیر بشري ه). مقرب درگاه الهی هستند
 محمد نبیپس از مرگ را به افراد صالح و ائمه نسبت می دهند، به گوش شما رسیده است؟ آیه زیر خطاب به 

  :و در مورد منافقین نازل شده است) ص(
  

 مهانغأَض اللَّه رِجخي أَنْ لَن ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ ِسبح لِ ) ٢٩(أَمنِ الْقَوي لَحف مهرِفَنعلَتو ماهبِِسيم مهفْترفَلَع ماكَهنياُء ألرشن لَوو
 الَكُممأَع لَمعي اللَّه٣٠(و(  كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُمنم ينداهجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو)٣١(  
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 دهيم مى نشان تو به را آا خبواهيم ما اگر و) ٢٩( کند؟ منى آشکار را هايشان کينه خدا کردند گمان است بيمارى دهلايشان در که کساىن آيا
 را مشا اعمال خداوند و بشناسى؛ سخنانشان طرز از را آا تواىن مى چند هر بشناسى، هايشان قيافه با را آنان تا
  )٣١( !بيازماييم را مشا اخبار و کيانند، مشا ميان از صابران و واقعى جماهدان شود معلوم تا آزمائيم مى قطعاً را مشا مهه ما )٣٠( !داند مى

  )٣١تا  ٢٩آيات  -حممدسوره (
  

 از طریق را آنان تا دهیم مى نشان تو به را منافقان بخواهیم اگر": خداوند به پیامبر گفته که 30در آیه 
، با این وجود می توانی از طریق اعمال، رفتار و گفتارشان، آنها را از ]لی اینکار را نکردیمو[، بشناسى هایشان قیافه

همچنین در آیه زیر نیز . ]از طریق زکاوت در کردارهاي آنها نه آگاهی یافتن از درون دل آنها[ دیگران تمییز دهی
خویش را مخاطب قرار داده و به عزیز هنگامی که خداوند به این صراحت پیامبر . بر این مطلب تاکید کرده است

ترین بشر در نزد خود می گوید که از اسرار درونی انسانها با خبر نیست، در حکم انسانهایی که اینگونه ادعاي 
دروغ کرده و یا صفات غیر بشري را براي امامان و پیامبران گرامی قائل می شوند، جز افسوس چه چیزي را 

  سزاست؟
  

يحذَر الْمنافقُونَ أَنْ تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبِّئُهم بِما ) ٦٣(أَنه من يحادد اللَّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالدا فيها ذَلك الْخزي الْعظيم أَلَم يعلَموا 
رِجخم زِئُوا إِنَّ اللَّههتقُلِ اس ي قُلُوبِهِمونَ  فذَرحا ت٦٤(م(  متكُن هولسرو هاتآيو قُلْ أَبِاللَّه بلْعنو وضخا نا كُنمإِن قُولُنلَي مهأَلْتس نلَئو

  )٦٥(تستهزِئُونَ 

 آن از منافقان) ٦٣( !است بزرگ رسواىي مهان ين،ا ماند؟ مى آن در جاودانه است و دوزخ آتش او براى کند، دمشىن رسولش و خدا با کس هر دانند منى آيا
! کنيد استهزا« بگو. دهد خرب قلبشان درون اسرار از آا به و گردد، نازل آنان ضد بر اى سوره که دارند بيم

 ما« گويند ىم داديد؟ اجنام را خالف اعمال اين چرا بپرسى آا از اگر و )٦٤( »!سازد مى آشکار داريد، بيم آن از را آنچه خداوند
  )٦٥( »کرديد؟ مى مسخره را پيامربش و او آيات و خدا آيا« بگو» کردمي مى شوخى و بازى

  )٦٥تا  ٦٣آيات  - توبهسوره (
  

ه بعد، با هر مطلبی یا حدیثی از این قبیل برخورد کردیم، باید آن مطلب و حدیث را از فیلتر قرآن پس از این ب
به راحتی آنرا پذیرا می شویم، ولی در غیر اینصورت باید شجاعت به خرج داده اگر قرآن آن را تائید کرد . رد کنیم

و براي احترام به یگانه خالق هستی، آن مطلب و حدیث پوچ و جعلی را به راحتی کنار گذاشته و یا با گزینه هاي 
دگی پس از مرگ همچنین افرادي وجود دارند که ادعا می کنند در مورد ارواح و زن. صحیح قرآنی جایگزین کرد

  :اهللا تعالی می فرماید. موردي که همانند مسائل قبلی فقط از طریق وحی به بشر منتقل شده است. اطالع دارند
  

أَمرِ ربِّي وما أُوتيتم من الْعلْمِ ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من ) ٨٤(قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته فَربكُم أَعلَم بِمن هو أَهدى سبِيال 
  )٨٦(ولَئن شئْنا لَنذْهبن بِالَّذي أَوحينا إِلَيك ثُم ال تجِد لَك بِه علَينا وكيال  )٨٥(إِال قَليال 
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 سؤال روح درباره تو از و) ٨٤( »شناسد مى رت است نيکوتر راهشان که را کساىن پروردگارتان و کند مى عمل خود روش طبق کس هر« بگو
 اگر و )٨٥( »است نشده داده مشا به دانش، از اندکى جز و است من پروردگار فرمان از روح« بگو کنند، مى

  )٨٦( .کند دفاع تو از ما برابر در که ياىب منى را کسى سپس گريمي؛ مى تو از امي، فرستاده وحى تو بر را آنچه خبواهيم
  )٨٦تا  ٨٤آيات  -راءاسسوره (

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

در کشور ما نیز که ادعاي اسالمی داریم، . غریب که همه از ذهنیت خود دنیاي پس از مرگ را تصویر کرده اند
کصد سال اخیر مطالبی تحت عنوان جزئیات شب اول قبر، عذاب قبر، زندگی عده اي افراد منحرف از دین در ی

تنها وظیفه ما این است که در مواجه با این . منتشر ساخته اند... و هندي و سرخپوستی  ، عرفانهايپس از مرگ
ه و گرنه به راحتی کتب و جزوه آنها را تنها از فیلتر قرآن رد کنیم، اگر قرآن آنها را تائید کرد، آنها را قبول کرد

  .آنها را کنار بگذاریم
  
  
  

  
  
  
  
  فصل
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آيه منتخب
هندعو حفَاتبِ ميا الَ الْغهلَمعإِالَّ ي وه لَمعيا وي مف ررِ الْبحالْبا ومقُطُ وسن تم قَةرإِالَّ و 
 – انعام(مبِنيٍ  كتابٍ في إِالَّ يابِسٍ والَ رطْبٍ والَ اَألرضِ ظُلُمات في حبة والَ يعلَمها
٥٩(  

 در را آنچه او. داند منى را آا کسى او، جز و اوست نزد تنها غيب، کليدهاى
 آگاه آن از اينکه مگر افتد، منى ]درخىت از[ برگى هيچ داند؛ مى درياست و خشکى
 جز دارد، وجود خشکى و تر هيچ نه و زمني، تاريکيهاى در اى دانه هيچ نه و است
 .است ثبت آشکار کتاىب در اينکه
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  7فصل 
  دونِ اهللادر مقابل  اهللا :کلید فهم توحید

معرفی کرده و همه مخلوقات خود از انس و جن و فرشته  اهللا و ربخداوند بزرگ در قرآن مجید، خود را با نام 
در قرآن کلمه . و غیرِ اهللا معرفی کرده است دونِ اهللا تحت عنوان ر... گرفته تا کائنات و دنیاهاي ماوراءالطبیعه و 

به تعداد ) ه در کلمه دونه به اهللا باز می گردد( دونههمچنین کلمه . بار استفاده شده است 71دونِ اهللا به تعداد 
ر کلمه دونی به اهللا باز می ي د(و کلمه دونی بار  2دونِ الرّحمن به تعداد بار،  17بار، کلمه غیرِ اهللا به تعداد  37

تشخیص بین دو کلمه اهللا و دونِ اهللا در قرآن از اهمیت فوق . بار در قرآن به کار رفته اند 3نیز به تعداد ) گردد
قرآن از . این طبقه بندي استثناء پذیر نیست و هیچ مخلوقی به خالق خود راه ندارد. العاده زیادي بر خوردار است

  قدرت) غیر خدا(در قرآن بیان شده که دونِ اهللا . ر صفات و ویژگیهاي این دو تفکر کنندانسانها خواسته تا د
و   در هر مکان  مردم  را ندارد، کهچیز   بر همهبودن   و قاهر و محیطبودن در همه جا حاضر و ناظر  براي  غیبی
ت که می آفریند، روزي می دهد، این خداس. این ویژگی فقط مختص خداست .باشند  داشته  او دسترسی  به  زمانی

فکر کنیم اگر . زنده می کند، می میراند و تنها اوست که قادر به دخل و تصرف در کل مخلوقات خود می باشد
 قرآندر   این  که  خدا بوده  شریک  باشد، در واقعمی   صفاتی  چنین  دارايحتی به میزان کمی   در جهان  موجودي

متاسفانه در بسیاري از ترجمه هاي قرآن، کلمه دونِ اهللا به معناي بت ترجمه شده  .دباش می  آشکاري  کفر و شرك
  :به شکل زیر توجه کنید. در قرآن از بتها بوسیله کلمه اصنام سخن به میان رفته است. که معنی ناقصی دارد

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

☝ )خالقرب، ( اهللا  

 
☟ خملوق(اهللا  دون:(  

کل انساا از آدم تا قيامت، کل جنيان، کل فرشتگان، کل 
کائنات از زمين و حمتويات آن گرفته تا کهکشاای ديگر، 

شت و جهنم و هر خملوق ديگری که انسان آنرا می شناسد يا 
.منی شناسد  
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در زمانی . هم نمی گنجند را شامل می شود پس دون اهللا فقط بت نبوده و همه مخلوقاتی که حتی در فکر بشر
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 می شود قرآن این افرادشمولیت وجود داشته اند و 
  :از دیگر موارد چشم پوشی کرده باشدخطاب قرار داده و 

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

هذَا  )١٠(ا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِميٍ  دابة وأَنزلْنا من السماِء ماًء فَأَنبتنخلَق السماوات بِغيرِ عمد ترونها وأَلْقَى في األرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم وبثَّ فيها من كُلِّ
ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن يشكُر  )١١(خلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذين من دونِه بلِ الظَّالمونَ في ضاللٍ مبِنيٍ 

  )١٢(ِسه ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي حميد فَإِنما يشكُر لنفْ
 کردمي نازل آىب آمسان از و ساخت منتشر آن بر اى جنبنده گونه هر از و نلرزاند را مشا تا افکند هاىي کوه زمني در و آفريد، قابل ديدن ستوای بدون را آمساا او

 غري دهيد نشان من به اما خداست؛ آفرينش اين) ١٠( .روياندمي ارزش پر گياهان ىجفتها از گوناگوىن انواع زمني روى در آن بوسيله و
 ،آور جباى را خدا شکر ]گفتيم و[ دادمي حکمت لقمان به ما )١١( .آشکارند گمراهى در ظاملان بلکه اند؟ آفريده را چيز چه خدا
  )١٢( .است ستوده و نياز ىب خداوند که چرا ]رساند منى خدا به زياىن[ دکن کفران که کس آن و کرده شکر خويش سود به تنها کند، شکرگزارى کس هر

  )١٢تا  ١٠آيات  -لقمانسوره (
  

اهللا تعالی خالق بوده و . خداوند در جاي جاي قرآن ما را نسبت به ضعف دونِ اهللا آگاه کرده استهمانند آیه قبل، 
مالکیت مطلق مخلوقات . در دست اهللا می باشد تولد و مرگ دون اهللا به طور مطلق. دون اهللا مخلوق می باشد

 :در دست اهللا می باشد) دون اهللا همه(

 
دونِه آلهةً ال واتخذُوا من  )٢(شيٍء فَقَدره تقْديرا الَّذي لَه ملْك السماوات واألرضِ ولَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك وخلَق كُلَّ 

وقَالَ  )٣( وال نشورا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ وال يملكُونَ ألنفُِسهِم ضرا وال نفْعا وال يملكُونَ موتا وال حياةً
آخ مقَو هلَيع هانأَعو اهرافْت ذَا إِال إِفْكوا إِنْ هكَفَر ينا الَّذورزا واُءوا ظُلْمج ونَ فَقَد٤(ر(  

و به دقّت  آفريدو مهه چيز را  نداردو مهتاىي در حکومت و مالکيت  هو فرزندى براى خود انتخاب نکرد اوستخداوندى که حکومت آمساا و زمني از آن 

آفرينند، بلکه خودشان  ى را منىچيزکه  نده ابرگزيدآنان غري از خداوند معبوداىن براى خود  )٢( !گريى منود اندازه
و کافران گفتند  )٣. (و نه مالک مرگ و حيات و رستاخيز خويشند نيستندو مالک زيان و سود خويش  خملوقند

  )٤. (آا ظلم و دروغ بزرگى را مرتکب شدند» .اند اين فقط دروغى است که او ساخته، و گروهى ديگر او را بر اين کار يارى داده«
  )٤تا  ٢آيات  -فرقانسوره (

  
این بدین معنی است که  .در ذات و صفات خداوند شریک نمی باشد... هیچ مخلوقی اعم از جن، انس، فرشتگان و 

هیج بشري به طور مثال، . به مخلوقات اختصاص نمی یابدنیز صفات خداوند خداوند در ذات و صفات یگانه بوده و 
نمی تواند ادعا کند که داراي یکی از صفات خاص خداوند  )روحدر قالب (مرده و چه  )در کالبد جسم(چه زنده 
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هیچ حجاب و پوششی (، لطیف )شنوا نسبت به همه مخلوقات(، سمیع )بینا نسبت به همه مخلوقات(مثل بصیر 
این توحید بوده و مخالف آن کفر و شرك پس  .می باشدو بقیه صفات خداوند  )خداوند وجود ندارددانش براي 

  : هم در ذات و هم در صفات یکتا و یگانه بوده و هیچ چیز در صفات او شریک نمی باشداهللا. می باشد
  

 دأَح اللَّه و١(قُلْ ه(  دمالص اللَّه)٢ ( ولَدي لَمو دلي لَم)٣ ( دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو)٤(  
و  ههرگز نزاد) ٢(کنند؛  يازمندان قصد او مىخداوندى است که مهه ن )١(خداوند، يکتا و يگانه است؛ : بگو

  )٤( .نيستشبيه و مانندى  هيچو براى او ) ٣(، هزاده نشد
  )اخالصسوره (

  
  هر یک از موارد زیر جزو کدام گروه می باشد؟ اهللا یا دونِ اهللا؟: ی براي تفکرسوال

تفکرات  9 جبرئیل 8 درختانو  حیوانات 7 شیطان 6 انسانهاي صالح 5 بدن 4  خود شما 3  خورشید 2 جهنم 1 
  )ص(نبی  محمد 11 غرایز بشري 10 انسان

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
  )٨٢ – نساء( كَثريا اختالَفًا فيه لَوجدواْ اللّه غَيرِ عند من كَانَ ولَو آنَالْقُر يتدبرونَ أَفَالَ
 آن در فراواىن اختالف بود، خدا غري سوى از اگر! انديشند؟ منى قرآن درباره آيا
 .يافتند مى
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  8فصل 
اگر در حین خواندن مطالب زیر برایتان سوال ایجاد شد، لطفا . مبحث اصلی از این قسمت به بعد شروع می شود

  قرآن. صل آینده جواب خواهید یافتمباحث را طبق برنامه ادامه بدهید، زیرا براي بیشتر سوالهاي خود تا چند ف
  را مخاطب  انسان، ...)، خالق، مالک، رب، ولی و رازقیگانه، ( خداوند  خصوصیات  از این  هر یک  دادن  بعد از نشان

  بهخوانید، تنها  فریاد نمی  چرا تنها او را به  دارید، پس  قبول  اوصافی  را با چنین  خدا  شما که: گوید و می دادهقرار 
  و عبادت  او را پرستش، تنها  کلمه  در یک...کنید، و نمی  و پیروي  او اطاعت  شوید، تنها براي نمی  او متوسل

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

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
ما تعبدونَ من دونِه إِال أَسماًء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه  )٣٩(صاحبيِ السِّجنِ أَأَرباب متفَرِّقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهار  يا

يا  )٤٠(ال تعبدوا إِال إِياه ذَلك الدّين الْقَيِّم ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ بِها من سلْطَان إِن الْحكْم إِال للَّه أَمر أَ
أْسر نم رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصفَي را اآلخأَما ورمخ هبي رقسا فَيكُمدا أَحنِ أَميِ السِّجباحصالَّذ راألم يقُض ه انيفْتتست يه٤١(ي ف(  

پرستيد،  آنچه که غري از خدا مى )٣٩(آيا اربابان پراکنده ترند، يا خداوند يکتاى پريوز؟ ! اى دوستان زنداىن من)]: ع(حضرت يوسف [
ايد، نيست؛ خداوند هيچ دليلى بر آن نازل  که مشا و پدرانتان آا را خدا ناميده ]مسما ىب[ چيزى جز امسهاى

اين است آيني پابرجا، وىل بيشتر مردم ! نکرده، حکم تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غري از او را نپرستيد
و پرندگان از سر  ،شود و اما ديگرى به دار آوخيته مى ،اما يکى از مشا ساقى شراب براى صاحب خود خواهد شد! اى دوستان زنداىن من )٤٠! (دانند منى
  )٤١! (نظر خواستيد، قطعى و حتمى است ]از من[لىب که درباره آن و مط! خورند او مى

  )٤١تا  ٣٩آيات  -يوسفسوره (
  

همچنین در آیات زیر مشاهده می کنید که خداوند عبادت را فقط و فقط مختص به خود دانسته و از انسانها 
). معناي عبادت کردن و پرستش است به تعبدونَ. دقت کنید تعبدونَ به کلمه(خواسته فقط او را عبادت کنند 

، در اولین اقدام مردم را به سمت پرستش خدا دعوت داده و از مردم ر پیامبري که براي بشر مبعوث شدهه
  :نخواسته که خودش را بپرستند، بلکه گفته که من هم در کنار شما و همگی با هم، خدا را می پرستیم

  
قُلْ يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في شك من دينِي فَال أَعبد الَّذين تعبدونَ  )١٠٣(منوا كَذَلك حقا علَينا ننجِ الْمؤمنِني ثُم ننجِّي رسلَنا والَّذين آ

نأَنْ أَكُونَ م ترأُمو فَّاكُموتي يالَّذ اللَّه دبأَع نلَكو اللَّه وند نم  نِنيمؤ١٠٤(الْم(  نم نكُونال تنِيفًا وينِ حّلدل كهجو مأَنْ أَقو
 نيرِكش١٠٥(الْم(  

! بگو اى مردم )١٠٣! (دهيم و مهني گونه بر ما حق است که مؤمنان را نيز رهاىي خبشيم آورند، جنات مى سپس فرستادگان خود و کساىن را که اميان مى
کنم  تنها خداوندى را پرستش مى! پرستم پرستيد، منى شک داريد، من آاىي را که جز خدا مى اگر در عقيده من
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روى خود را به آييىن متوجه ساز که از ] به من دستور داده شده که[و  )١٠٤! (مرياند و من مأمورم که از مؤمنان باشم که مشا را مى
  )١٠٥! (هر گونه شرک خاىل است و از مشرکان مباش

  )١٠٥تا  ١٠٣آيات  -يونس سوره(
  :همچنین

  
 ينفِْسدبِالْم يملع ا فَإِنَّ اللَّهلَّوو٦٣(فَإِنْ ت(  رِكشال نو إِال اللَّه دبعأَال ن كُمنيبا وننياٍء بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهقُلْ ي بِه

ضعذَ بختال يئًا ويونَ شملسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند نا ماببا أَرضعا بي  )٦٤(نونَ فاجحت مابِ لتلَ الْكا أَهي
  )٦٥(إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ واإلنجِيلُ إِال من بعده أَفَال تعقلُونَ 

 اهل اى« بگو) ٦٣( .است آگاه جويان مفسده از خداوند ]و نيستند حق طالب که بدان[ گردانند، روى ]حق از هم باز روشن، شواهد مهه اين با[ اگر
 را چيزى و نپرستيم را يگانه خداوند جز که است يکسان مشا و ما ميان که سخىن سوى به بياييد! کتاب
 سرباز هرگاه» .نپذيرد سرپرستی به يگانه خداى از غري را يگرد بعضى ما، از بعضى و ندهيم؛ قرار او مهتاى
 و تورات که حاىل در کنيد مى نزاع و گفتگو ابراهيم، درباره چرا! کتاب اهل اى )٦٤( »!مسلمانيم ما که باشيد گواه« بگوييد زنند،
  )٦٥( کنيد؟ منى انديشه آيا! است شده نازل او از بعد اجنيل،

  )٦٥تا  ٦٣آيات  -آل عمرانسوره (
  

مهم این است که خداوند متعال در قرآن انسان بسیار نکته بسیار . در بخشهاي قبل مصادیق عبادت مشخص شد
را به این امر محدود نکرده و در آیات بسیاري از قرآن، از انسانها خواسته عالوه بر عبادت خالصانه خدا، دعا، مدد 

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

 نيمالظَّال نإِذًا م كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضال يو كفَعنا ال يم اللَّه وند نم عدال ت١٠٦(و(  لَه ففَال كَاش ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو
رٍ فَال ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِال ه يمحالر فُورالْغ وهو هادبع ناُء مشي نم بِه يبصي هلفَضل ١٠٧(اد(  

که اگر چنني کىن، از ستمکاران ! رساند و نه زياىن، خموان چيزى را که نه سودى به تو مى از غير خداو 
سازد و اگر اراده خريى براى تو کند، هيچ کس مانع فضل  رطرف منىو اگر خداوند زياىن به تو رساند، هيچ کس جز او آن را ب )١٠٦! (خواهى بود
  )١٠٧! (رساند و او غفور و رحيم است آنرا به هر کس از بندگانش خبواهد مى! او خنواهد شد

  )١٠٧تا  ١٠٦آيات  -يونسسوره (
  :همچنین

  
ذَابع لُكْهسي بِّهكْرِ رذ نع رِضعي نمو يهف مهنفْتنا لدع١٧(ا ص(  ادأَح اللَّه عوا معدفَال ت لَّهل اجِدسأَنَّ الْمو)١٨(  وهعدي اللَّه دبع ا قَاملَم هأَنو

  )١٩(كَادوا يكُونونَ علَيه لبدا 
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 )١٧! (سازد اى گرفتار مى ى گرداند، او را به عذاب شديد و فزايندههدف اين است که ما آا را با اين نعمت فراوان بيازماييم؛ و هر کس از ياد پروردگارش رو

به عبادت )] ص(حممد [ و اينکه هنگامى که بنده خدا )١٨. (و اينکه مساجد از آن خداست، پس هيچ کس را با خدا خنوانيد
  )١٩! (کردند خواند، گروهى پريامون او بشدت ازدحام مى را مى خداخاست و  برمى

  )١٩تا  ١٧آيات  -جنسوره (
  

د به معناي تسلیم شدن و فرمانبردار بودن می باشد: نکته** بدون از ریشه ع عب و به معناي . تَ عاز ریشه د دع تَ
  .طلب کردن و دعا کردن براي جلب منفعت یا دفع مضرت می باشد

یاري در قرآن وجود دارد که آیات بس ."دعا عین عبادت است"یعنی " هو العباده الدعاء": می فرماید) ص(پیامبر 
نسان دستور اکید می دهد کلیه خواهشهاي زندگی مثل طلب شفا براي مریضی، دعا براي قبولی در امتحان، ابه 

این امر باید مستقیما و بدون واسطه از طرف . را فقط و فقط از اهللا بخواهد... طلب پیروزي و گشایش در کارها و 
چون در جامعه ما قرآن مهجور شده و عقیده انسانها بازیچه افراد سودجو شده، متاسفانه . انسانها صورت پذیرد

این امر برعکس شده و انسانها به جاي تقاضاي مستقیم از خداوند، مخلوقات وي را واسطه قرار می دهند و از 
از بین بردن این همان مشکلی است که پیامبر براي . طریق این مخلوقات دعاي خود را به خداوند عرضه می کنند

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

ين يستكْبِرونَ عن عبادتي وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذ )٥٩(إِنَّ الساعةَ آلتيةٌ ال ريب فيها ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يؤمنونَ 
 رِيناخد منهلُونَ جخدي٦٠(س( اسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض ا إِنَّ اللَّهرصبم ارهالنو يهوا فكُنستلَ لاللَّي لَ لَكُمعي جالَّذ ونَ اللَّهكُرشاسِ ال يالن أَكْثَر نلَك)٦١(  

دعاى مشا را  تا مرا خبوانيد«پروردگار مشا گفته ) ٥٩! (و شکّى در آن نيست؛ وىل اکثر مردم اميان منى آورند استه يقني آمدىن قيامت ب
خداوند کسى است که ) ٦٠( »شوند ورزند به زودى با ذلّت وارد دوزخ مى تکبر مى کساىن که از عبادمت! اجابت کنم

  )٦١! (کنند وىل بيشتر مردم شکرگزارى منى استخبش قرار داد؛ خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم   روشىن مشا آفريد و روز راآسايش شب را براى 
  )٦١تا  ٥٩آيات  -غافرسوره (

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

  :همچنین. رآن به انسان دستور نداده که دعا را به پیش مخلوقاتش عرضه کندبخوانند، و در هیچ جاي ق
  

رّكَفيل اللَّه مهنأَ عوي أَسلُوا الَّذمع مهزِيجيو مهرنِ أَجسي بِأَحوا الَّذلُونَ كَانمع٣٥( ي( سأَلَي اللَّه بِكَاف هدبع كوِّفُونخيو ينبِالَّذ نم ونِهد 
نملِ ولضي ا اللَّهفَم لَه نم اد٣٦( ه( نمو دهي ا اللَّهفَم لَه نلٍّ مضم سأَلَي زِيزٍ اللَّهي بِعقَامٍ ذتان )٣٧(  

 براى خداوند آيا) ٣٥( !دهد پاداش دادند مى اجنام که اىلاعم ترين به را آا و بيامرزد ]آا اميان سايه در[ اند داده اجنام که را اعماىل بدترين خداوند تا
 )٣٦( !ندارد اى کننده هدايت هيچ کند، گمراه خداوند را کس هر و ترسانند مى خدا غري از را تو آا اما! نيست؟ کاىف اش بنده

  )٣٧( نيست؟ ازاتجم داراى و توانا خداوند آيا داشت خنواهد اى کننده گمراه هيچ کند، هدايت خدا را کس هر و
  )٣٧تا  ٣٥آيات  -زمرسوره (
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شما را از قدرت و خشم غیر خدا  ،بسیاري از انسانها بیان کنید نزدگفته هایی که در اینجا بیان شد را اگر 

آیا می دانید  .و طلب کردن از خدا را به تنهایی را نمی پذیرند می ترسانند) پیامبران، ائمه، شیوخ و امامزادگان(
  :ر این مورد عالوه بر آیه باال چه گفته است؟ دقت کنیدخداوند د

  
جوللَ يي اللَّيارِ فهالن جوليو ارهي النلِ فاللَّي رخسو سمالش رالْقَمرِي كُلٌّ وجلٍ يى ألجمسم كُمذَل اللَّه كُمبر لَه 
لْكالْم ينالَّذونَ وعدت نونِ مدا هكُونَ ملمي نريٍ مطْمإِنْ )١٣( ق موهعدوا ال تعمسي اَءكُمعد لَووا وعما سم 

 واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَراُء أَنتم الناس أَيها يا )١٤( خبِريٍ مثْلُ ينبِّئُك وال بِشرككُم يكْفُرونَ الْقيامة ويوم لَكُم استجابوا
وه نِيالْغ يدم١٥( الْح(  
 سرآمد تا يک هر کرده، مشا مسخر را ماه و خورشيد و شب در را روز و کند مى داخل روز در را شب او

 که را کساىن و اوست آن از حاکميت مشا؛ پروردگار خداوند، است اين دهد؛ مى ادامه خود حرکت به معيىن
 خبوانيد را آا اگر) ١٣( !نيستند مالک خرما هسته نازک پوست اندازه به حىت خوانيد مىاد به فري غير از خدا

 را مشا شرک قيامت، روز و گويند منى پاسخ مشا به بشنوند] به فرض حمال[هم  اگر و شنوند، منى را مشا صداى
 مردم اى) ١٤( !سازد منى ربخ با امور حقايق از را تو خبري و آگاه خداوند مانند کس هيچ و شوند، مى منکر
  )١٥( !است ستايش و محد گونه هر شايسته و نياز ىب که است خداوند تنها خدائيد و به نيازمند مهگى

  )١٥تا  ١٣آيات  -فاطرسوره (
  

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

 آيه منتخب
 الْحكْم لَه وجهه إِلَّا هالك شيٍء لُّكُ هو إِلَّا إِلَه لَا آخر إِلَها اللَّه مع تدع ولَا
هإِلَيونَ وعجر٨٨ – قصص( ت(  
 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 
  .هم مرور کرده و توسط خود قرآن به حقیقت آن پی میبریمآیه فصل قبل را با 

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

جوللَ يي اللَّيارِ فهالن جوليو ارهي النلِ فاللَّي رخسو سمالش رالْقَمرِي كُلٌّ وجلٍ يى ألجمسم كُمذَل اللَّه كُمبر لَه 
 ما سمعوا ولَو دعاَءكُم يسمعوا ال تدعوهم إِنْ )١٣( قطْمريٍ من يملكُونَ ما دونِه من تدعونَ والَّذين ملْكالْ

 واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَراُء أَنتم الناس اأَيه يا )١٤( خبِريٍ مثْلُ ينبِّئُك وال بِشرككُم يكْفُرونَ الْقيامة ويوم لَكُم استجابوا
وه نِيالْغ يدم١٥( الْح(  
 سرآمد تا يک هر کرده، مشا مسخر را ماه و خورشيد و شب در را روز و کند مى داخل روز در را شب او

 که را کساىن و اوست نآ از حاکميت مشا؛ پروردگار خداوند، است اين دهد؛ مى ادامه خود حرکت به معيىن
 خبوانيد را آا اگر) ١٣( !نيستند مالک خرما هسته نازک پوست اندازه به ىتح خوانيد مىبه فرياد  غير از خدا

 را مشا شرک قيامت، روز و گويند منى پاسخ مشا به بشنوند] به فرض حمال[هم  اگر و شنوند، منى را مشا صداى
 مردم اى) ١٤( !سازد منى خرب با امور حقايق از را تو خبري و آگاه دخداون مانند کس هيچ و شوند، مى منکر
  )١٥( !است ستايش و محد گونه هر شايسته و نياز ىب که است خداوند تنها خدائيد و به نيازمند مهگى

  )١٥تا  ١٣آيات  -فاطرسوره (
  

، بدین معنی که "الْملْك لَه"خداوند متعال پس از بیان چند گوشه از قدرت خود در ابتداي آیه، بیان می کند 
لُک کل کائنات در دست خداوند قرار دارد و تنها وي می تواند در مخلوقات خود دخل و تصرف کند هیچ . تَم

. مخلوقی نمی تواند ادعا کند که چیزي را تحت تملک خود دارد، زیرا کلیه مالکیت ها در این دنیا قرار دادي است
عا کند که نسبت به بدن خود از مالکیت برخوردار است، زیرا اگر به طور مثال در هیچ انسانی حتی نمی تواند اد

حادثه اي پاي خود را از دست بدهیم، نمی توانیم پاي جدیدي براي خود درست کنیم، نمی توانیم جلوي پیر 
نیا در هر چیزي که در این د. شدن خود را بگیریم و حتی نمی توانیم جلوي سفید شدن موي خود را بگیریم

اختیار ماست، به صورت عاریه و قرض بوده و به هنگام مرگ آنها را از دست خواهیم داد و تک تک انسانها در 
در بخش بعدي خداوند . قبال نعمتهایی که خدا در این دنیا به آنها ارزانی داشته، مورد مواخذه قرار خواهند گرفت

، یعنی کسانی که از غیر خدا به فریاد می خوانید "قطْمريٍ من يملكُونَ ما دونِه من تدعونَ والَّذين"بیان می کند 
کسی که مالک هیچ چیزي ). دقت کنید دونِه من تدعونَبه جمله (حتی مالک رشته نازك وسط خرما نیز نیستند 

ت خود رضا می خواهد که تصور کنید که فرهاد از دوس. نیست، نمی تواند خواسته هاي بقیه را بر آورده سازد
با علم به اینکه رضا مالک هیچ پولی . دالر به او بدهد و در عین حال فرهاد می داند که رضا هیچ پولی ندارد 100

حال اگر فرد سومی این صحنه را . نیست، فرهاد باز هم به اصرار خود ادامه می دهد و از وي پول می خواهد
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د می دهد، زیرا با خود می گوید فرهاد از کسی پول می خواهد که مالک ببیند، راي به سفاهت و بی عقلی فرها
 استجابوا ما سمعوا ولَو دعاَءكُم يسمعوا ال تدعوهم إِنْ"در بخش بعدي خداوند بیان می کند . هیچ پولی نیست

فرقی نمی کند (را به فریاد بخوانید ...) وخ وپیامبران، امامان، امامزادگان، صالحان، شی(، یعنی اگر دونِ اهللا "لَكُم
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، نمی توانند دعاي شما را اجابت کنند وجهی قادر به شنیدن دعاي شما نیستند
، اخطار "بِشرككُم يكْفُرونَ الْقيامة ويوم"خش بعدي خداوند دو اخطار فوق العاده جدي به انسان می دهد در ب

اول این است که این اقدام انسانها یعنی طلب از دونِ اهللا به جاي اهللا تعالی، طبق گفته خود خداوند، شرك 
رآن در جامعه ما و ترویج تقلید به جاي تفکر، جلوي بیان این متاسفانه به دلیل مهجور ماندن ق. قلمداد شده است

اخطار دوم این است که در روز قیامت افرادي که در این دنیا به جاي خدا و یا . مفاهیم به شدت گرفته می شود
ی کنند در روز قیامت، معبودان بیان م. همراه با خدا طلب شده اند، این اقدام انسانها را کامال انکار خواهند کرد

انسانها در این دنیا بی خبر بوده اند، زیرا این ویژگی فقط مختص  و طلب حاجت که آنها اصال از دعا و عبادت
فقط خداوند است که به طور همزمان می تواند دعاي فرهاد را . خداست که بر همه جا و همه زمان محیط باشد

ك و دعاي رابرت را در لندن شنیده و آنها را مستجاب در مشهد، دعاي رضا را در تهران، دعاي آلیس را در نیویور
بسیاري از افراد باور . )خداوند نسبت به همه چیز سمیع و بصیر است و این دو صفت فقط مختص اهللا است( کند

نسانها را که امروزه زنده نیستند، قادرند در هر زمانی و هر مکانی حاجات ا ین و پیامبران و اماماندارند صالح
صفاتی مثل بصیر . صفاتی همانند صفات اهللا تعالی دارند بدین معنی است که آنهااین . و براورده سازندشنیده 

شنوا نسبت به بندگان، در هر کجا و هر (، سمیع )بینا نسبت به بندگان، در همه حال وضع بندگان را می بیند(
در همه حال (و خبیر ) ند وجود نداردهیچ پوششی در مقابل خداو(، لطیف )وقت صداي همه انسانها را می شنود

فقط مختص به اهللا تعالی است و اگر بندگان مخلوق خداوند را داراي این صفات بدانیم، به  )آگاه به بندگان
. داراي این صفات نمی باشد...)  اعم از پیامبران، امامان، شیوخ و(مسلما هیچ موجودي . خداوند شرك ورزیده ایم

 . این مسایل پاك و منزه است ، خداوند ازسبحان اهللا
، یعنی هیچ کسی مثل خداوند آگاه و خبیر تو "خبِريٍ مثْلُ ينبِّئُك وال"سوره فاطر بیان شده  14در بخش آخر آیه 

مسلما هنگامی که این آیه براي بسیاري از مردم خوانده شود، آنها سعی می . را از حقیقت مسائل آگاه نمی کند
راشی و توجیه، کارهاي امروزي خود را توجیه کنند و انسان را از حقیقت موضوع دور نگاه کنند که با دلیل ت

اما اهللا تعالی بیان کرده که در . دارند، حتی سعی می کنند که آیه را جوري تفسیر کنند که خود می خواهند
ت که انسان را از حقیقت ، فقط باید حرف خداوند را قبول کرد، زیرا این فقط خداس)عقیدتی(اینگونه از مسائل 

را ) بطور کلی غیب(فقط خداوند است که حقیقت قیامت و وضع عابد و معبود در آن روز . مسائل با خبر می کند
خداوند دوباره بیان کرده که همه انسانها محتاج درگاه الهی هستند و یک  ،در پایان. براي ما بیان کرده است

خداوند در آیه . لب کند و فقط خداوند است که غنی و ستایش شده استمحتاج خود از محتاج دیگر نمی تواند ط
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، زیرا بعضی از انسانها با وجود اینکه خداوند عبادت و دعا براي دونِ اهللا را شرك زیر حجت را بر انسانها تمام کرده
  :آیه زیر توجه کنید به. دانسته، از ته قلب نمی توانند قبول کنند که مفهوم دونِ اهللا شامل انسانها نیز می شود

  

تدعونَ  الَّذينإِنَّ ) ١٩٣(وإِنْ تدعوهم إِلَى الْهدى ال يتبِعوكُم سواٌء علَيكُم أَدعوتموهم أَم أَنتم صامتونَ ) ١٩٢(وال يستطيعونَ لَهم نصرا وال أَنفُسهم ينصرونَ 
اللَّه وند نم  نيقادص متإِنْ كُن وا لَكُمجِيبتسفَلْي موهعفَاد ثَالُكُمأَم ادب١٩٤(ع(  

 يکسان مشا براى و کنند منى پريوى مشا از کنيد، دعوت هدايت سوى به را آا هرگاه و) ١٩٢( .دهند مى يارى را خودشان نه و کنند، يارى را آنان توانند منى و

 مهانند بندگاىن ،]از آا طلب ميکنيد[ خوانيد مى خدا از غري که آاىي) ١٩٣( باشيد؟ خاموش چه و کنيد تدعو را آا چه است
  )١٩٤( !]برآورند را تقاضايتان و[ گوييد مى راست اگر دهند پاسخ مشا به بايد خبوانيد، را آا هستند؛ مشا

  )١٩٤تا  ١٩٢آيات  -اعرافسوره (
  

از . را عبد خود نامیده و هیچکدام از امور غیبی را به آنها تفویض نکرده است وقاتمخلهمه  ،خداوند در این آیه
از دید خداوند، انسانها بر اساس تقوا . ، همه انسانها با هم برابرند و هیچکدام بر همدیگر برتري ندارنددین گاهدید

) ص( محمد نبی. بر استسنجیده می شوند، تقوا هم یک امر درونی است و فقط خداوند از میزان آن با خ
در یک کالم، خداوند در قرآن به بشر دستور داده که  ".انه هاي 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 
  : به آیه زیر توجه کنید. نکن

  
ا ايهأَي اسا الناكُم إِنلَقْنن خأُنثَى ذَكَرٍ مو اكُملْنعجا ووبعلَ شائقَبفُوا وارعتإِنَّ ل كُممأَكْر ندع اللَّه قَاكُمإِنَّ أَت اللَّه 

يملع  بِري١٣(خ(  
مهانا  بشناسيد؛ را يکديگر تا دادمي قرار هايی يلهقب و ها تريه را مشا و آفريدمي زن و مرد يک از را مشا ما! مردم اى

  )١٣( !است آگاه و دانا خداوند مشاست؛ تقواترين با خداوند نزد مشا ترين گرامى
  )١٣ هآي -حجراتسوره (

  
به . استفاده شده است کسانی کهبه معناي  اَلّذینعالوه بر آیات قبل، در بسیاري از آیات دیگر قرآن، از اصطالح 

  :دقت کنیدآیه زیر 
  

كَفَروا  ذين يتلُونَ علَيهِم آياتنا قُلْ أَفَأُنبِّئُكُم بِشر من ذَلكُم النار وعدها اللَّه الَّذينوإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيِّنات تعرِف في وجوه الَّذين كَفَروا الْمنكَر يكَادونَ يسطُونَ بِالَّ

 ريصالْم بِئْسإِنَّ ) ٧٢(و وا لَهعمتثَلٌ فَاسم رِبض اسا النها أَييينالَّذ  وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخي لَن اللَّه وند نونَ معدت
 فعض هنم ذُوهقنتسئًا ال ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو طْلُوبالْمو ب٧٣(الطَّال(  زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدم)٧٤(  

 که کساىن به مشت با و برخيزند است نزديک که آنچنان کىن، مى مشاهده انکار آثار کافران چهره در شود، مى خوانده آنان بر ما روشن آيات که هنگامى و
 »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 آا بر را ما آيات
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 هرگز خوانيد، مى خدا از غري که را کساىن: دهيد فرا گوش آن به است، شده زده مثلى! مردم اى) ٧٢(
 آا از چيزى مگس هرگاه و! دهند هم دست به دست کار اين براى چند هر بيافرينند، مگسى توانند منى

 بايد که گونه آن را خدا) ٧٣( .ناتوانند مطلوبان آن هم و کنندگان طلب اين هم! گريند پس باز را آن توانند منى بربايد،
  )٧٤( !است ناپذير شکست و قوى خداوند نشناختند؛ بشناسند

  )٧٤تا  ٧٢آيات  -حجسوره (
  
افرادي که از (در انتهاي آیه بیان شده که هم طالب . این آیه هم به وضوح بر ضعف غیر خدا تاکید شده است در

، ناتوان هستند و )غیر خداهایی که ناخواسته مورد پرستش قرار می گیرند(و هم مطلوب ) غیر خدا دعا می کنند
خواسته که هم در مشکالت و  هم در  خداوند از انسان. فقط ذات مقدس الهی است که قادر مطلق می باشد
  :خوشی ها، فقط و فقط به ذات مقدس الهی توکل کند

  

بِه وتوكَّلْ علَى الْحيِّ الَّذي ال يموت وسبِّح بِحمده وكَفَى  )٥٧(قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِال من شاَء أَنْ يتخذَ إِلَى ربِّه سبِيال 
  )٥٩(فَاسأَلْ بِه خبِريا الَّذي خلَق السماوات واألرض وما بينهما في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ الرحمن  )٥٨(بِذُنوبِ عباده خبِريا 

 آن بر کن توکّل و) ٥٧( »برگزيند پروردگارش بسوى راهى خبواهد که کسى رمگ طلبم؛ منى مشا از پاداشى گونه هيچ خدا آيني ابالغ برابر در من« بگو
 !است آگاه بندگانش گناهان از او که بس مهني و آور جبا را او محد و تسبيح و مريد منى هرگز که اى زنده

 که خبواه او از است؛ رمحانو  گرفت قرار رشع بر سپس آفريد؛ روز شش در دارد، وجود دو اين ميان را آنچه و زمني و آمساا که خداىي مهان )٥٨(
  )٥٩( !است آگاه چيز مهه از

  )٥٩تا  ٥٧آيات  -فرقانسوره (
  

هر انسانی روزي طعم . همه موجودات از عدم بوجود آمده اند و فقط خداوند است که همیشه بوده و خواهد بود
  . فقط به اهللا توکل کرد مرگ را می چشد و فقط خدا است که هرگز نمی میرد، به همین دلیل باید

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
 أَرادنِي إِنْ اللَّه دون من تدعونَ ما أَفَرأَيتم قُلْ اللَّه لَيقُولُن والْأَرض تالسماوا خلَق من سأَلْتهم ولَئن
اللَّه رلْ بِضه نه فَاتكَاش هرض نِي أَوادأَر ةمحلْ بِره نه ِسكَاتمم هتمحقُلْ ر بِيسح اللَّه هلَيع 

  )٣٨ – زمر(لْمتوكِّلُونَ ا يتوكَّلُ
 آيا« بگو» !خدا«گويند  مى حتماً »آفريده؟ را وزمني آمساا کسى چه« بپرسى آا از و اگر
 خبواهد، من براى زياىن اگرخدا کنيدکه مى انديشه خوانيد، مى غريازخدا که معبوداىن درباره هيچ
 توانند مى آا آيا خبواهد، من براى ىترمح اگر يا و سازند؟ برطرف را او گزند توانند مى آا آيا
 »!کنند مى توکّل او بر تنها متوکّالن مهه و است کاىف مرا خدا« بگو» !بگريند را او رمحت جلو
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  10فصل 
وابسته ) مخلوق(و دون اهللا ) خالق(بدست آوردن یک بینش توحیدي بسیار قوي به درك مفهوم تفاوت اهللا تعالی 

به آیه زیر . و درك این تفاوت بسیار ساده بوده و فقط افراد ستیزه جو از پذیرش این واقعیت طفره می روند است
  :دبسیار توجه کنی

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

اتاومي السف كرش ملَه ضِ أَماألر نلَقُوا ماذَا خونِي مأَر اللَّه وند نونَ معدا تم متأَيلِ  قُلْ أَرقَب نابٍ متونِي بِكئْتا
نيقادص متلْمٍ إِنْ كُنع نم ةأَثَار ذَا أَو٤( ه ( ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه جِيبتسال ي نم اللَّه وند نو معدي نملُّ مأَض نمو

  )٦(وإِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعداًء وكَانوا بِعبادتهِم كَافرِين ) ٥(وهم عن دعائهِم غَافلُونَ 
 شرکىت يا اند، آفريده را زمني از چيزى چه دهيد نشان من به می خوانيد، خدا از غري که ههر آنچ« بگو آنان به
 راست اگر ،بياوريد من براى گذشتگان از علمى اثر يا اين، از پيش آمساىن کتاىب دارند؟ آمساا آفرينش در
 پاسخ او به هم قيامت تا که خواند مى را خدااز  غري که کس آن از است گمراهتر کسى چه) ٤( »گوييد مى
 دمشنانشان مهين معبودها شوند، مى حمشور مردم که هنگامى و) ٥( است؟ خرب ىب آا دعای از و گويد منى

  )٦( !کنند مى انکار را آا عبادت حتى بود و خواهند
  )٦تا  ٤آيات  -احقافسوره (

  
در . زي را خلق نکرده و بلکه خود مخلوقندهیچ چی دونِ اهللاخداوند در بخش اول این آیه دوباره تاکید کرده که 

به . هیچکدام از کتب آسمانی و حتی کتب علمی، هیچ مدرکی مبنی بر مشارکت دونِ اهللا در آفرینش وجود ندارد
در آیه گفته شده که هر آنچه که غیر از خداوند خوانده شود، تا قیامت هم به فرد متقاضی . آیه خوب توجه کنید
در آن . در روز قیامت این دونِ اهللا ها عالوه بر انکار شرك این افراد، دشمن آنها خواهند شد پاسخ نخواهند داد و

روز آنها می گویند که ما در دنیا فقط خداي یگانه را عبادت کردیم و همه حاجات خود را پیش خداوند عرضه 
بنابر این ما . تیم، طلب کردیدکردیم، در حالیکه شما به جاي طلب از خداوند، از ما که خود مخلوق خداوند هس

  .ما موحد بودیم و شما دشمن خدا، پس مسیر ما و شما جداست. اآلن دشمن شما هستیم
عالوه . هستند در بخشهاي قبلی بیان شد که دون اهللا مالک حتی ذره اي از کل کائنات نبوده و خود محتاج اهللا

فقط به  )طلب کردن، حاجت خواستن(دعون یو ) نعبادت کردن، اظهار بندگی کرد(عبدون بر آن بیان شد که ی
مسلما در این مورد خداوند به . خداوند اختصاص دارد و در صورت یعبدون و یدعون دون اهللا دچار شرك شده ایم

تبصره و متمم هایی که ما . صراحت در قرآن حرف خود را بیان کرده و هیچگونه تبصره و متممی قرار نداده است
افراد بیان می کنند که درست است که هر انسانی می تواند برخی براي مثال . ایجاد کرده ایمخود در طول زمان 

حاجت و طلب خود را مستقیما به نزد خدا ارائه دهد و درست است که نمی توان حاجت و طلب خود را مستقیما 
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. دونها واسطه ما و خداوند شخواست که آن..) امامان و صالحین و(از دون اهللا خواست، ولی می توان از دون اهللا 
یعنی ما به غیر خدایانی که در قید حیات نیستند، حاجت خود را عرضه می کنیم تا آنها حاجت ما را به خداوند 

  . عرضه کنند
اوال قوم عرب قبل از مبعوث شدن پیامبر  کهتوان بیان کرد اینیل بسیار واضحی که در مقابل این توجیه می دال

و  )ع(و یا از هابیل ) ع(و اسماعیل نبی ) ع(ا داشته و از پیامبران گذشته مثل ابراهیم خلیل دقیقا همین تفکر ر
آنها فکر می کردند که فرشتگان و  .حاجت آنها را به نزد اهللا تعالی ارائه دهند کهفرشتگان الهی می خواستند 

اینکه ما از  ،ثانیا. خداوند نزدیک سازنده انبیاء الهی به دلیل بی گناهیشان می توانند شفیع آنها بوده و آنها را ب
دعا و طلب از دون اهللا می باشد، زیرا به بخواهیم که حاجت ما را به نزد اهللا ارائه کنند، خود مصداقی از دون اهللا 

   .خداوند براي اجابت ارائه کنندهر حال از دون اهللا می خواهیم که حاجت ما را شنیده و به 
ز قرآن از بندگانش نخواسته که از طریق واسطه و معاون با وي ارتباط برقرار کنند و خداوند حتی در یک آیه ا

به ما  قلبخداوندي که از رگ . عبادت خداوند از طریق واسطه، همه و همه نشات گرفته و پرداخته ذهن ماست
یکترین مسیر به یک نزدیکتر است، به ما دستور داده که به طور مستقیم از وي حاجت بخواهیم، همانگونه که نزد

به ما نزدیکتر است، دستور داده که حتی اگر بنده  قلبخداوندي که از رگ . نقطه، خط مستقیم تا آن می باشد
هنگامی . خود را شرمنده فرض کند، بداند که باز خداوند به او از همه مخلوقات نزدیکتر است ،اي به واسطه گناه

نند این است که قبول کنیم، خداوند بدون وجود این واسطه ها ما را که براي خداوند واسطه قرار می دهیم، هما
، یا اینکه فرض کنیم خداوند ظرفیت پذیرش مستقیم دعاي بندگانش را نمی بخشد و صداي ما را نمی شنود

باشد، حتی اگر بنده اي از بندگان خداوند، در گناه غرق شده . ندارد و حتما باید با واسطه با وي ارتباط برقرار کرد
  :باز هم در توبه براي وي باز است و فقط خداوند است که گناهان وي را می بخشد

  
 الرحيم الْغفُور هو إِنه جميعا الذُّنوب يغفر اللَّه إِنَّ اللَّه رحمة من تقْنطُوا لَا أَنفُِسهِم علَى أَسرفُوا الَّذين عبادي يا قُلْ
  )٥٤( تنصرونَ لَا ثُم الْعذَاب يأْتيكُم أَن قَبلِ من لَه وأَسلموا ربكُم إِلَى وأَنِيبوا) ٥٣(

 گناهان مهه خدا که نشويد نوميد خداوند رمحت از! ايد کرده اسراف خود بردر گناه  که من بندگان اى« بگو
 او برابر در و بازگرديد پروردگارتان به و) ٥٣( .است بانمهر و آمرزنده بسيار او زيرا آمرزد، مىمجعاً  را

  )٥٤( !نشويد يارى کس هيچ سوى از سپس آيد، مشا سراغ به عذاب آنکه از پيش ،شويد تسليم
  )٥٤تا  ٥٣آيات  -زمرسوره (

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

  نبع دیگري غیر از قرآن اخذ کرد؟آیا درست است که ایمان و عقیده را از م
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  روش توحیدي از دیدگاه قرآن
  اهللا تعالی      

  
  

  دون اهللا       
  

  

  شرك
  دون اهللا      

  
  

  دون اهللا      
  

  شرك
  اهللا تعالی        دون اهللا  
  
  
  

  دون اهللا          
  

  شرك
  تعالی اهللا     

  
  دون اهللا     

            
  ن اهللادو     

  

ما مستقي) دون اهللا(خملوق    .حاجت می خواهدطلب و ) اهللا(از خالق 
از خملوق ) دون اهللا(خملوق  طلب و ) دون اهللا(ديگر   .حاجت می خواهد

از خملوق ، )اهللا(وحاجت از خالق در کنار طلب ) دون اهللا(خملوق  نيز ) دون اهللا( حاجت طلب و  .خواهدمی 

از خملوق ) دون اهللا(خملوق  عبادت ( عرضه کند) اهللا(که حاجتش را به خالق  می خواهد) دون اهللا(ديگر   .)با واسطه

 يستكْبِرونَ الَّذين إِنَّ لَكُم أَستجِب ادعونِي ربكُم وقَالَ
ني عتادبلُونَ عخديس منهج رِيناخ٦٠ -غافر ( د(  

 را مشا دعاى تا خبوانيد مرا« است گفته مشا پروردگار
 ورزند مى تکبر من ادتعب از که کساىن! اجابت کنم

  »شوند مى دوزخ وارد ذلّت با زودى به

 فَإِن يضرك والَ ينفَعك الَ ما اللّه دون من تدع والَ
لْتفَع كإِذًا فَإِن نم نيم١٠٦ -يونس ( الظَّال(  

 و رساند مى تو به سودى نه که را چيزى ،داخ جز و
 ستمکاران از ، کىن چنني اگر که! خموان ، زياىن نه

 !بود خواهى
  

شعراء ( عذَّبِنيالْم من فَتكُونَ آخر إِلَها اللَّه مع تدع فَلَا
- ٢١٣(  

  بود خواهى ازمعذّبني که خموان باخداوند معبودى هيچ
 )١٨ -جن ( أَحدا اللَّه مع تدعوا فَلَا للَّه الْمساجِد وأَنَّ
 با را کس هيچ پس خداست، آن از مساجدمهانا  و

  !خنوانيد خداوند
 مخذُوالً مذْموما دفَتقْع آخر إِلَها اللّه مع تجعل الَّ
  )٢٢ –اسراء (

 و نکوهيده که مدهقرار خداوند با ديگرى معبود
 !نشست خواهى ياور ىب

 ينالَّذو صالالْخ ينالد لَّهاء أَلَا ليلأَو ونِهن دذُوا مخا اتم
  )٣ -زمر ... ( نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى

 را خدا غري که آا و خداست آن از خالص دين مهانا
 را اينها« که بود اين دليلشان ،دادند قرار خود اولياى

 دخداون به را ما اينکه خباطر مگر عبادت منی کنيم 
  ... »کنند نزديک

 استجابوا ما سمعوا ولَو دعاَءكُم يسمعوا لَا تدعوهم إِن
١٤ -فاطر ... ( لَكُم(  
 اگر و شنوند، منى را مشا صداى خبوانيد را آا اگر

 ... گويند منى پاسخ مشا به بشنوند
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  11فصل 
دون(هم عبادت . را شرك می داند) غیر خدا(دیدیم که خداوند تقاضاي انسانها از دونِ اهللا  قبلدر آیات  عب و ) تَ

دعون(هم دعا و طلب  شرك است، چه بطور مستقیم از دونِ اهللا و چه به صورت ) دونِ اهللا(از مخلوقات خدا ) تَ
براي تاکید، . اهللا تعالی هیچ استثنائی در این مورد قائل نشده است. خداوند واسطه قرار دادن دونِ اهللا بین خود و

عبدون"آیه دیگري از قرآن را می آوریم و از شما می خواهیم دوباره به هر دو کلمه  دعون"و  "تَ   :دقت کنید "تَ
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
ر لَك رفغتأَسس كلَيع الما قَالَ سيفكَانَ بِي ح ها  )٤٧(بِّي إِنمو زِلُكُمتأَعونَوعداِء  تعى أَال أَكُونَ بِدسبِّي عو رعأَدو اللَّه وند نم

  )٤٩(ال جعلْنا نبِيا من دون اللَّه وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُ يعبدونَفَلَما اعتزلَهم وما  )٤٨(ربِّي شقيا 
 و مشا از و) ٤٧( !است بوده مهربان من به نسبت مهواره او که چرا کنم؛ مى عفو تقاضاى برايت پروردگارم از بزودى من! تو بر سالم« گفت ابراهيم
 گارمپرورد خواندن در اميدوارم و خوامن مى را پروردگارم و کنم مى گريى کناره خوانيد، مى خدا غرياز  آنچه
 يعقوب و اسحاق ما کرد، گريى کناره پرستيدند مى خدا غرياز  آنچه و آنان از که هنگامى) ٤٨( »منامن پاسخ ىب
  )٤٩( !دادمي قرار پيامربى را يک هر و خبشيدمي او به را

  )٤٩تا  ٤٧آيات  -مريمسوره (
  

متاي خدا قرار دهد، بلکه دقت کنید شرك فقط این نیست که فردي مخلوق را در آفرینش آسمانها و زمین ه
پس کلیه حاالت زیر . حتی اگر مخلوق را واسطه عبادت و دعاي خود از خالق قرار دهیم، مرتکب شرك شده ایم

اینکه تصور کنیم به جاي خداي یگانه، چند خدا وجود دارد، تصور کنیم خداوند : شرك به حساب می آیند
، تصور کنیم که به جاي خداوند قادر، با خدا همکاري کرده اندخویشاوند دارد، تصور کنیم که مخلوقات در خلقت 

می توان از مخلوقات طلب کرد، تصور کنیم که براي دعا یا عبادت، می توان مخلوقات را واسطه قرار داد، تصور 
، تصور کنیم کنیم که مخلوقات به خاطر اجر و قربشان نزد خدا، معاونین خدا در انجام بعضی از اوامر هستند

  :به آیه زیر خوب دقت کنید.... و  خلوقی در صفات خاص اهللا با خدا شریک استم
  

قادص متونَ إِنْ كُنعدت اللَّه رةُ أَغَياعالس كُمتأَت أَو اللَّه ذَابع اكُمإِنْ أَت كُمتأَيقُلْ أَر ا ) ٤٠(نيم فكْشونَ فَيعدت اهلْ إِيب
  )٤٢(ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك فَأَخذْناهم بِالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يتضرعونَ ) ٤١(إِلَيه إِنْ شاَء وتنسونَ ما تشرِكُونَ تدعونَ 

 اگر خوانيد مى را خدا غري اآي شود، برپا رستاخيز يا آيد مشا سراغ به پروردگار عذاب اگر دهيد خرب من به« بگو
 ايد، خوانده را او آن خباطر که را مشکلى خبواهد، اگر او و خوانيد مى را او تنها بلکه) ٤٠( »گوييد؟ مى راست
 سوى به ما )٤١( .کرد خواهيد فراموش ]روز آن در[ دهيد، قرارمى خدا دستيارشريک و  را آنچه و سازد مى برطرف

  )٤٢( !گردند تسليم و کنند خضوع شايد ساختيم؛ مواجه ناراحىت و رنج و شدت با را آا و فرستادمي ]پيامرباىن[ د،بودن تو از پيش که امتهاىي
  )٤٢تا  ٤٠آيات  -انعامسوره (
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شما نجات خویش را از ...). زلزله، سیل، بمب گذاري و (فکر کنید که در کنار شما حادثه ناگواري اتفاق می افتد 

از پیامبران، از اهللا می طلبید یا از امامان، از اهللا می طلبید یا از شیوخ و صالحان؟ اگر از اهللا طلب اهللا می طلبید یا 
همانطور که در بخشهاي قبلی گفتیم، . کنید، توحید واقعی را به انجام رسانیده اید وگرنه دچار شرك شده اید
آنها هم دقیقا مثل ما زندگی می . دندمردم جاهلیت که دچار شرك می شدند، انسانهایی عجیب و غریبی نبو

تنها مشکل آنها این بوده که از سنگ و چوب بتهاي نمادینی به . قبول داشتند عنوان خالقداوند را به کردند و خ
را واسطه دعا و ) مثل حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل(شکل افراد صالح درست و می کردند و این افراد صالح 

سنگهاي عمودي آن زمان، امروزه به صورت افقی شده و بر روي قبر افراد قرار گرفته . دعبادت خود قرار می دادن
من هستند، ر می کنند که مؤبسیاري از انسانها تصو. شرك به زندگی انسان بسیار زیرکانه وارد می شود. است

  :خداوند می فرماید. ولی اعمال آنها بیانگر شرك در عقیده شان می باشد
  

م كَأَيِّنونَ ورِضعا مهنع مها وهلَيونَ عرمضِ ياألرو اتاومي السف ةآي ١٠٥(ن ( َرِكُونشم مهإِال و بِاللَّه مهأَكْثَر نمؤا يمو)وا أَنْ ) ١٠٦نأَفَأَم
تغةُ باعالس مهيأْتت أَو ذَابِ اللَّهع نةٌ ميغَاش مهيأْتونَ ترعشال ي مه١٠٧(ةً و(  

در عين  دارند، خدا به اميان که آا اکثر و) ١٠٥( !رويگردانند آن از و گذرند مى کنارش از آا که زمني و آمساا در اى نشانه بسيار چه و
 متوجه که حالی در رسد، فرا ناگهان خيزرستا ساعت يا بيايد آنان سراغ به خدا ازسوى فراگريى عذاب که آنند از امين آيا )١٠٦( !مشرکند حال
  )١٠٧( نيستند؟

  )١٠٧تا  ١٠٥آيات  -يوسفسوره (
  

ورود شرك به امت من از راه رفتن مورچه سیاهی بر روي سنگ سیاه و در شب، : فرموده) ص(محمد حضرت 
ا توصیه ما این است تنها راه جلوگیري از این مشکل پاالیش عقاید از طریق فیلتر قرآن است، لذ. زیرکانه تر است

شنیدیم یا در جایی دیدیم، آنرا از ) حتی در لباس دین(و در هر لباسی که بعد از این، هر سخنی را از هر فردي 
فیلتر قرآن رد کنیم، چون در روز قیامت، ما فقط می توانیم قرآن را مرجع عقیده و ایمان خود معرفی کنیم و 

با توجه به اینکه روز به . این حرف را زد ما از وي تبعیت کردیم عالم دینی نمی توانیم بگوییم به دلیل اینکه فالن
افزوده می شود، تنها معیار ما براي تبعیت از احادیث واقعی، فقط عبور از فیلتر  و خرافی روز بر احادیث جعلی

نها نقشه هدایت قرآن تنها کتابی است که تحریف و اشکال به آن راه نداشته و ت. توحیدي قرآن مجید می باشد
مالك کفر و ایمان توسط آنها حتی که  به گوش می رسدمتاسفانه امروزه احادیثی . هر فرد حق طلب می باشد

. بسیاري از این احادیث با قرآن تناقض داشته باید به راحتی از زندگی انسان حذف شوند، افراد سنجیده می شود
  :به شکل زیر دقت کنید
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  یث جعلیحد       حدیث صحیح        
  علماسخن                   
  آیه قرآن       حرف دوست    کالم فیلسوف      

  
  

  فیلتر
  قرآن

  
  
  

        
  آیه قرآن           حدیث صحیح 

  
  :به اولین آیه توجه کنید. در این بخش خطر شرك از دیدگاه قرآن را بررسی می کنیم

  
ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن ) ٦٤(هلُونَ قُلْ أَفَغير اللَّه تأْمرونِّي أَعبد أَيها الْجا

 رِيناسالْخ ن٦٥(م(  رِيناكالش نم كُنو دبفَاع لِ اللَّهب)٦٦(  

 شرک اگر که شده وحى پيشني پيامربان مهه و تو به) ٦٤( »جاهالن؟ ىا بپرستم را خدا غري که دهيد مى دستور من به آيا« بگو
  )٦٦( !باش شکرگزاران از و کن عبادت را خداوند تنها بلکه )٦٥( !بود خواهى زيانکاران واز شود مى تباه اعمالت مهه ،بِورزی

  )٦٦تا  ٦٤آيات  -زمرسوره (
  

براي خداوند بسیار ) ص(محمد حضرت ا وجود اینکه در این آیه خداوند پیامبر اسالم را خطاب قرار داده و ب
. محترم می باشد، به وي اخطار داده که اگر شرك داشته باشد کل اعمال خود را با دست خود تباه می کند

آنها مدرسه سازي می کنند، به فقرا غذا می دهند، . امروزه افرادي هستند که کارهاي خیر زیادي انجام می دهند
اگر عقیده این افراد درست نباشد هیچ کدام از اعمال آنها مقبول درگاه ولی ... می کنند و به خیریه ها کمک 
  :به آیه زیر دقت کنید. بحث عقیده در قرآن بسیار جدي است. الهی قرار نمی گیرد

  
نم كُمعا ممقًا لّدصا ملْنزا نوا بِمنآم ابتوا الْكأُوت ينا الَّذها أَيكَانَ أَ يو تبالس ابحا أَصنا لَعكَم مهنلْعن ا أَوارِهبلَى أَدا عهدرا فَنوهجو سطْملِ أَنْ نوال قَبفْعم اللَّه رم

)٤٧ (رِكشي نماُء وشي نمل كونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَنْ ي رفغال ي ا  إِنَّ اللَّهيمظا عى إِثْمرافْت فَقَد بِاللَّه)٤٨(  رت أَلَم
  )٤٩(إِلَى الَّذين يزكُّونَ أَنفُسهم بلِ اللَّه يزكّي من يشاُء وال يظْلَمونَ فَتيال 
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 سر پشت به سپس کنيم، حمو را صوراىي آنکه از پيش بياوريد، اميان کردمي نازلکه صادقانه  آن تصديقگری به ،شده داده مشا به خدا کتاب که کساىن اى

 خداوند) ٤٧( !است شدىن اجنام حال هر در خدا فرمان و ساختيم دور را سبت اصحاب که گونه مهان سازمي، دور خود رمحت از را آا يا بازگردانيم،
 خدا براى که کسى نآ و خبشد مى خبواهدکه  کس هر براى را آن از تر پايني و! خبشد منى را شرک هرگز

 خبواهد، را کس هر خدا بلکه کنند؟ مى خودستاىي که را کساىن نديدى آيا )٤٨( .است شده مرتکب بزرگى گناه دهد، قرار شريکى
  )٤٩( .شد خنواهد آا به ستمى کمترين و کند مى ستايش

  )٤٩تا  ٤٧آيات  -نساءسوره (
  :همچنین

  
وإِذْ قَالَ لُقْمانُ البنِه وهو يعظُه يا بني ال ) ١٢(أَن اشكُر للَّه ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفِْسه ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي حميد  ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ

 يمظع لَظُلْم كرّإِنَّ الش بِاللَّه رِكشا اإل )١٣(تنيصوإِلَو كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح هيدالانَ بِوسن ريصالْم ي
)١٤(  
 خدا به زياىن[ کند، نکفرا که کس آن و کرده شکر خويش سود به تنها کند، شکرگزارى کس هر د وآور جباى را خدا شکر دادمي که حکمت لقمان به ما

 کرد مى موعظه را او که حاىل در ،فرزندش به لقمان که را هنگامى) ١٢( .است ستوده و نياز ىب خداوند که چرا ]رساند منى
 مادرش و پدر درباره انسان به ما و )١٣( »است بزرگى ظلم شرک، که شرک نداشته باش خدا برای! پسرم« گفت
 آور جبا شکر مادرت و پدر براى و من براى که يابد مى پايان سال دو در او شريخوارگى دوران و کرد، محل ناتواىن روى ناتواىن با را او مادرش کردمي؛ سفارش

  )١٤( !است من سوى به مشا مهه بازگشت که
  )١٤تا  ١٢آيات  -لقمانسوره (

  :همچنین
  

ا عوا بِمفَرِح اتيِّنبِالْب ملُهسر مهاَءتا جزِئُونَ فَلَمهتسي وا بِها كَانم بِهِم اقحلْمِ والْع نم مهدا ) ٨٣(ننأْسا بأَوا رفَلَم
 نيرِكشم ا بِها كُنا بِمنكَفَرو هدحو ا بِاللَّهنةَ) ٨٤(قَالُوا آمنا سنأْسا بأَوا رلَم مهانإِمي مهفَعني كي فَلَم  ي قَدالَّت اللَّه

  )٨٥(خلَت في عباده وخِسر هنالك الْكَافرونَ 
 را آن غري و[ بودند خوشحال داشتند که علمی به آوردند، آنان براى ىنروش داليل رسوالنشان که هنگامى

 را ما عذاب که هنگامى) ٨٣( !فراگرفت را آنان گرفتند مى متسخر به را آنچه وىل ]اصال قبول منی کردند
 »!شدمي کافر ،مشردمي مى خدا شريک که هر آنچه به و آوردمي اميان يگانه خداوند به اکنون هم« گفتند ،ديدند

 است خداوند سنت اين. نداشت سودى آا براى اميانشان کردند، مشاهده را ما عذاب که هنگامى اما) ٨٤(
  )٨٥( !شدند زيانکار رانکاف آجنا و شده اجرا بندگانش ميان در مهواره که

  )٨٥تا  ٨٣آيات  -غافرسوره (
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در آیه قبل خداوند بیان می کند که هنگامی که در مقابل بسیاري از گمراه شدگان در دین، دالیل روشنی از 
ولی در . قرآن آورده شود، آنها بیان می کنند که ما خود در دین صاحب علم هستیم و افراد زیادي پیرو ما هستند

در آیه زیر بیان . امت این افراد نه به حال خود سودي می بخشند و نه به حال انسانهایی که گمراه کردندروز قی
  :می شود که حتی به میزان سر سوزنی نیز نباید به خداوند یگانه شرك داشت

  
وإِذْ ) ٢٥(يمٍ جعلْناه للناسِ سواًء الْعاكف فيه والْباد ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَل إِنَّ الَّذين كَفَروا ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه والْمسجِد الْحرامِ الَّذي
وأَذّنْ في الناسِ  )٢٦(مني والركَّعِ السجود وطَهِّر بيتي للطَّائفني والْقَائ شيئًابوأْنا إلبراهيم مكَانَ الْبيت أَنْ ال تشرِك بِي 

  )٢٧(بِالْحجِّ يأْتوك رِجاال وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتني من كُلِّ فَج عميقٍ 
 از يا کنند مى زندگى آجنا در که کساىن چه مي،داد قرار برابر مردم مهه براى را آن که احلرام مسجد از و بازداشتند خدا راه از را مؤمنان و شدند کافر که کساىن

 زماىن) ٢٥( !چشانيم مى او به دردناک عذاىب از ما زند، ستم به دست و گردد منحرف حق راه از سرزمني اين در خبواهد کس هر و شوند؛ مى وارد دور نقاط
 و! باش نداشته شرک ،ذره ای حتی به اندازه ]:گفتيم او به و[ ساختيم آماده ابراهيم براى را کعبه جاى که را

 را مردم و )٢٦( !ساز پاک سجودکنندگان و کنندگان رکوع و کنندگان قيام و کنندگان طواف براى را ام خانه
  )٢٧( .بيايند تو بسوى دورى راه هر از الغر مرکبهاى بر سواره و پياده تا کن؛ حج به عمومى دعوت

  )٢٧تا  ٢٥آيات  -حجسوره (
  

م که حتی به اندازه ذره اي نباید به خداوند شرك داشته باشیم و کسانی که آگاهانه یا نا در آیات قبل دیدی
به حضور خداوند بروند، در نزد خداوند مجرم قلمداد شده و ) شرك آمیز یا کفر آمیز(آگاهانه با عقیده نادرست 

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

 )٢٣(وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُورا ) ٢٢(يوم يرونَ الْمالئكَةَ ال بشرى يومئذ للْمجرِمني ويقُولُونَ حجرا محجورا 
أَحا وقَرتسم ريخ ذئموي ةنالْج ابحيال أَصقم ن٢٤(س(  

 اعماىل سراغ به ما و) ٢٢(» !داريد معاف را ما دهيد، امان را ما« گويند مى و بود خنواهد جمرمان براى بشارت روز بينند، مى را فرشتگان که روزى
 زرو آن در شتيان )٢٣( !دهيم مى قرار هوا در پراکنده غبار ذرات مهچون را مهه و رومي، مى اند داده اجنام که

  )٢٤( !است نيکوتر استراحتگاهشان و تر مهه از قرارگاهشان
  )٢٤تا  ٢٢آيات  -فرقانسوره (

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

جاویدان در  ی در دنیا و زندگیهدف اصلبشریت، آیا حاضریم از کل عمر خود فقط چند ساعت را براي تفکر در 
  قرار دهیم؟آخرت 
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  12فصل 
در این بخش دالیلی که اکثر مردم جامعه در قبال تقلید کورکورانه خود در ایمان و عقیده می آورند را بررسی 

مورد مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، شباهت این دالیل با توجیهات اقوام گذشته اي است که . می کنیم
قبل از بررسی دقیق باز هم تاکید می کنیم که عقیده و ایمان یک امر کامال فردي . ر قرآن وصف آنها آمده استد

هر فرد به جاي تقلید از اجداد و بزرگان قوم . است و هیچ فردي نباید به جاي افراد دیگر در مورد ایمان فکر کند
افکار دیگران در این تقلید از در حقیقت . ن پیدا کندبه این موارد یقی یقرآن و خود، باید خود با بررسی عقلی

با . مورد براي ما هیچ ارزشی ندارد، زیرا در روز قیامت مرجع اصلی عقیده را افکار دیگران نمی توان معرفی کرد
  .همدیگر قدم به قدم بررسی می کنیم

و از آنها خواسته می شود که  در بسیاري از موارد، هنگامی که آیات قرآن براي مردم امروزي خوانده می شود
گامی جلو نهاده و حداقل آیات قرآن را مطالعه کنند و از این آیات به باطل بودن دونِ اهللا پی ببرند، تنها جوابی 
که مردم خواهند داد عبارت است از اینکه ما به آنچه در دست خود داریم راضی هستیم و ما همان کاري را می 

آنها از این موضوع غافل هستند ). خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت شو(ی دهند کنیم که کل جامعه انجام م
وي به تنهایی عقیده خود را از شرك و خرافات جامعه  . نیز در چنین جامعه اي بزرگ شد) ع(که حضرت ابراهیم 

د هم به پاس خداون. خدا را براي خود به اثبات رساند )تفکر در آیات آفاق و انفس( پاك کرد و به صورت عقلی
مسلما . وي را به پیامبري مبعوث کرد و وي را براي عالمیان در قرآن به عنوان اسوه توحید معرفی کرد ،این اقدام

خوشبختانه اکثریت جامعه . افرادي که در جامعه به خرافه هاي رایج بین مردم راضی باشند، هدایت نخواهند شد
امروزه بسیاري از مردم متوجه شده اند که چیزي  و مر دین رسیدهما امروزه به تناقض ها و سواالت زیادي در ا

امروزه اکثریت ). به قول معروف یک جاي کار می لنگد(که تحت عنوان دین به آنها ارائه می شود، مشکل دارد 
 جامعه که انسانهاي فهیمی هم هستند می دانند که دین واقعی، این دینی نیست که پیوسته از رادیو، تلوزیون و

دینی که ترویج می شود جز بدبختی و افسردگی براي جامعه چیزي به همراه نمی . از سر منبر ترویج می شود
با وجود اینکه مردم می فهمند که دین اصلی این نیست، باز هم کورکورانه به : ولی مشکل کار اینجاست. آورد

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

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) ٢٠(وال هدى وال كتابٍ منِريٍ وباطنةً ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في األرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً 

لشيطَانُ يدعوهم إِلَى عذَابِ السعريِ وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما وجدنا علَيه آباَءنا أَولَو كَانَ ا
)٢١( و إِلَى اللَّه ههجو ملسي نمورِ وةُ األمباقع إِلَى اللَّهثْقَى والْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد ِسنحم وه)٢٢(  

و نعمتهاى آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر مشا ارزاىن داشته است؟ وىل بعضى از  کردهآيا نديديد خداوند آنچه را در آمساا و زمني است مسخر مشا 

از آنچه خدا «و هنگامى که به آنان گفته شود ) ٢٠! (کنند چ دانش و هدايت و کتاب روشنگرى درباره خدا جمادله مىمردم بدون هي
 »کنيم که پدران خود را بر آن يافتيم نه، بلکه ما از چيزى پريوى مى«گويند  مى» نازل کرده پريوى کنيد
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 ]کنند؟ باز هم تبعيت مى[اب آتش فروزان کند آيا حتى اگر شيطان آنان را دعوت به عذ، ]تقليد کورکورانه[
  )٢٢. (کسى که روى خود را تسليم خدا کند در حاىل که نيکوکار باشد، به دستگريه حمکمى چنگ زده و عاقبت مهه کارها به سوى خداست )٢١(

  )٢٢تا  ٢١آيات  -لقمانسوره (
  

ق هیچ چیزي نیست و زکه دونِ اهللا خالق و راقبول داریم  مامردم می گویند که : توجیه رایج دیگر در جامعه ما
و امامان درخواست و طلب هیچ چیزي را نمی کنیم، بلکه  ، پیامبرانما هم به طور مستقیم از اولیاء، شیوخ

این افراد مقرب در اوامر . معتقدیم که افراد مقرب درگاه خدا باعث می شوند که خداوند دعاي ما را مستجاب کند
از با واسطه در این حالت ما . و ما از مصیبت ها به خاطر وجود این افراد در امان خواهیم بود اهللا تعالی دخیلند

در ادامه این افراد . خداوند می خواهیم که دعاي ما را مستجاب سازد و تنها دلیل اینکار تقرب به درگاه خداست
ده کردن حاجت ما را ندارند، ولی خداوند بیان می کنند که ما می دانیم که این مقربین درگاه الهی توانایی برآور

به آیه زیر که استدالل مشرکین زمان پیامبر است، توجه . به واسطه این مقربین حاجت ما را بر آورده می کند
  :کنید

  
 ّينالد ا لَهصلخم اللَّه دبقِّ فَاعبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَن٢(إِن (ّالد لَّهإِال أَال ل مهدبعا ناَء ميلأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو صالالْخ ين

هال ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يهف ما هي مف مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز ا إِلَى اللَّهونقَرِّبيل كَفَّار بكَاذ وه ني م٣(د( أَر لَو اد
 ارالْقَه داحالْو اللَّه وه هانحباُء سشا يم لُقخا يمطَفَى ما الصلَدذَ وختأَنْ ي ٤(اللَّه(  

 آن از خالص دين که باشيد آگاه) ٢( !گردان خالص او براى را خود دين و کن پرستش را خدا پس کردمي؛ نازل تو بر حبق را کتاب اين ما
 جز پرستيم منى را اينهاما « که بود اين دليلشان و دادند قرار خود اولياى را خدا غري که کسانی و خداست

 کند؛ مى داورى داشتند اختالف آنچه در آنان ميان قيامت روز خداوند ،»کنند نزديک خداوند به را ما اينکه
 خواست مى خدا ]حمال بفرض[ اگر )٣( !کند منى هدايت هرگز را است کننده کفران و دروغگو که را کس آن خداوند
  )٤( !است پريوز يکتاى خداوند او ]باشد داشته فرزندى اينکه از[ است منزه برميگزيد؛ خواست مى را آنچه خملوقاتش ميان از کند، انتخاب فرزندى

  )٤تا  ٢آيات  -زمرسوره (
  

مسلما خداوند در . ونِ اهللا بیان می کننداین استدالل، همان استداللی است که مردم امروز از واسطه قرار دادن د
استدالل (هیچ جاي قرآن به هیچ انسانی اجازه واسطه قرار دادن دونِ اهللا را نداده است و این استدالل امروزه 

فقط دروغی است که به خدا نسبت داده شده و از ) واسطه به خاطر تقرب به خدا که استدالل جدیدي هم نیست
آیات قرآن . را دوست ندارد "کاذب و کفار"در آخر آیه هم گفته شده که خداوند افراد . زبان خدا بیان می شود

بسیار گویا و شفاف هستند و هر فرد حقیقت جویی به راحتی می تواند خرافات و شرکیات زندگی خود را با 
دعونی"خداوند در جاي جاي قرآن گفته . استفاده از آیات قرآن محو نماید جب لَکُم اُ ستَ یعنی من را بخوانید تا  "ا

دعونَ "شما را اجابت کنم و در هیچ جاي قرآن نگفته  کُم النبیاُ دعونَ "و یا اینکه  "استجب لَ استجب  الصالحیناُ
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فکر کنید که فرهاد به شما کمک کوچکی بکند و شما به جاي فرهاد . اوضاع در جامعه خیلی وخیم است ".لَکُم
در جامعه ما اهللا تعالی چه نعمتهاي بیشماري به ما اعطا کرده و ما به جاي  حال ببینید که. از رضا تشکر کنید

با این اوصاف بسیاري از مردم هنوز می گویند ما انسانهاي . عبادت و طلب از اهللا فقط از دونِ اهللا می خواهیم
ما باید حتما یک  .بسیار گناهکاري هستیم و توانایی دعا کردن و طلب کردن از خدا به صورت مستقیم را نداریم

انسان پاك و مقرب را واسطه قرار دهیم، زیرا در غیر اینصورت خداوند به ما هیچ توجهی نمی کند و دعاي ما باال 
  :خداوند خود جواب این مردم را داده، به آیه زیر توجه کنید. نمی رود

  
اُء وشي نمل قطُ الرِّزسبي وا أَنَّ اللَّهلَمعي لَمونَ أَونمؤمٍ يقَول اتآلي كي ذَلإِنَّ ف رقْدطُوا ) ٥٢(يقْنال ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي

 يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نوا إِلَى ) ٥٣(مأَنِيبلِ أَنْ وقَب نم وا لَهملأَسو بِّكُمر
  )٥٥(تشعرونَ واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربِّكُم من قَبلِ أَنْ يأْتيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم ال  )٥٤(يأْتيكُم الْعذَاب ثُم ال تنصرونَ 

) ٥٢( .آورند مى اميان که گروهى براى است هاىي نشانه و آيات اين، در سازد؟ مى تنگ يا گسترده خبواهد کس هر براى را روزى خداوند که منی دانند آا آيا

 مهه خدا که نشويد نوميد خداوند رمحت از! ايد کرده اسراف خود بر] در گناه[ که من بندگان اى« بگو
 در و بازگرديد پروردگارتان درگاه به و) ٥٣( .است مهربان و هآمرزند بسيار او زيرا آمرزد، مى را گناهان
 از و )٥٤( !نشويد يارى کس هيچ سوى از سپس آيد، مشا سراغ به عذاب آنکه از پيش شويد، تسليم او برابر
  )٥٥( »نداريد خرب آن از که حاىل در يدآ مشا سراغ به ناگهان عذاب آنکه از پيش کنيد پريوى شده نازل مشا بر پروردگارتان سوى از که دستورهائى ترين

  )٥٥تا  ٥٢آيات  -زمرسوره (
  

خداوند در این آیه فرموده اي بندگانی که در گناه کردن از حد گذشته و حتی در گناه اسراف هم کرده اید 
خداوند . ، درِ رحمت خدا بر روي همه بندگانش باز است و نیازي به پارتی بازي ندارد)بدترین حالت ممکن(

وأَنِيبوا (به سمت خداي خود بازگردید باز هم تنها  ،متعال گفته حتی اگر در اعماق چاه گمراهی و گناه هم بودید
بِّكُمفقط کافی است که تصمیم به تصحیح عقیده خود بگیریم و از خرافات ریشه دوانده در ایمان خود  .)إِلَى ر

تکان می خورند، زیرا خرافات به شدت در افکار آنها رسوب  بسیاري از افراد با خواندن این جزوه. دست برداریم
معموال افراد جوانتر به راحتی می توانند این خرافات را کنار بگذارند، در حالیکه هر چقدر سن افراد . کرده است

ن خرافه باالتر برود، به سختی می توان این خرافات را از ایمان پاك کرد، زیرا افراد مسن تر کل عمر خود را با ای
فرد شجاع در اینجا کسی است که در . ها زندگی کرده و عقاید خرافی خود را همانند بچه خود دوست دارند

مواجه شدن با حقیقت قرآن، که حتی یک آیه آن هم براي ما حجت است، بتواند ابراهیم وار سر کودك افکار 
  .خرافی پرورش یافته خود را به دستور خداوند ببرد

که در جامعه امروزي به چشم می خورد، این است که مردم بسیاري از اولیاي مقرب درگاه اهللا مساله دیگري 
هنگامی که به این افراد گفته می شود چرا به غیر از خدا . تعالی به عنوان شفیع در روز قیامت در نظر گرفته اند

واسطه دعاي خود قرار می دهید؟  دل بسته اید، چرا از غیر خدا شفا و حاجت طلب می کنید، و چرا غیر خدا را
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در روز قیامت شفیع ما ...) پیامبران، امامان، شیوخ، شهدا و (بیان می کنند که ما امید داریم که این مقربین خدا 
  :جواب خداوند به این افراد چنین است. باشند و نزد خداوند براي ما گناهکاران شفاعت کنند

  
ى عرنِ افْتمم أَظْلَم نونَ فَمرِمجالْم حفْلال ي هإِن هاتبِآي كَذَّب ا أَوبكَذ قُولُونَ ) ١٧(لَى اللَّهيو مهفَعنال يو مهرضا ال يم اللَّه وند نونَ مدبعيو

سماوات وال في األرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اللَّه قُلْ أَتنبِّئُونَ اللَّه بِما ال يعلَم في ال
  )١٩(فيه يختلفُونَ وما كَانَ الناس إِال أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا ولَوال كَلمةٌ سبقَت من ربِّك لَقُضي بينهم فيما  )١٨(
 خنواهند رستگار جمرمان مسلماً کند؟ مى تکذيب را او آيات يا ،]از طرف خدا دروغ می گويد[ بندد مى دروغ خدا بر هک کس آن از است ستمکارتر کسى چه

 و دنخبش مى سودى نه و رساند مى زيان آنان به نه که عبادت می کنند را چيزهاىي خدا، از غري و) ١٧( !شد
 زمني و آمساا در که دهيد مى خرب چيزى به را اخد آيا« بگو» !هستند خدا نزد ما شفيعان اينها« گويند مى

 بودند؛ واحدى امت مردم مهه ]آغاز در[ )١٨( !دهند مى قرار که مهتاياىن آن از است برتر و او است منزه» !ندارد سراغ
 جمازات به مهگى سپس و[ شد مى داورى دداشتن اختالف آنچه در آا ميان در بود، نشده صادر قبل از پروردگارت طرف از قولی اگر و کردند اختالف سپس
  )١٩( .]رسيدند مى

  )١٩تا  ١٧آيات  -يونسسوره (
  

در آیه بیان شده که دونِ اهللا به انسان هیچ زیانی و هیچ سودي نمی رسانند، بلکه هر چیزي که به انسان برسد از 
بیان کرده که اینچنین خداوند به صراحت در این آیه و بسیاري از آیات دیگر قرآن مجید . جانب خداست

. قراردادي را با بندگان خود منعقد نکرده و در هیچ یک از کتب آسمانی به این مساله حتی اشاره هم نشده است
قرار دادن شفیع قبل از قیامت و در این دنیا همانند بسیاري دیگر از مواردي که بیان شد، ساخته و پرداخته ذهن 

از تفکر در قرآن سخن به میان می آید، همه به جاي اینکه خود در مورد  مردمی که هنگامی که. خود مردم است
به جاي آنها فکر کنند ...) مثل عالم هاي دینی و (عقیده و ایمان خود تفکر کنند، اجازه می دهند که افراد دیگر 

به وضوح بیان می کند خداوند در این آیه . و متاسفانه حرف این افراد را از کالم خود خداوند با ارزش تر می دانند
آیا شما به خدا چیزي را نسبت می . که شفاعت غیر خدا، اینگونه که شما پیش خود تصور کرده اید وجود ندارد

دقت کنید که قرآن . دهید که در هیچ جاي قرآن نیامده و آیا شما چیزي را می گویید که خدا آنرا نگفته است
بلکه بدین گونه که مردم شفیع براي خود قرار می دهند را شرك مساله شفاعت را به طور کلی رد نکرده است، 

  :به آیه زیر توجه کنید). خواهد شدبه طور کامل در مورد این موضوع بحث (می داند 
  
 بِه وأَنذر )٥٠( تتفَكَّرونَ أَفَال والْبصري األعمى يستوِي هلْ قُلْ إِلَي يوحى ما إِال أَتبِع إِنْ ملَك إِنِّي لَكُم أَقُولُ وال الْغيب أَعلَم وال اللَّه خزائن عندي لَكُم أَقُولُ ال قُلْ

ينافُونَ الَّذخوا أَنْ يرشحإِلَى ي بِّهِمر سلَي ملَه نم ونِهد يلال وو يعفش ملَّهقُونَ لَعتال )٥١( يو دطْرالَّ تينونَ ذعدي مهبر 
اةديِّ بِالْغشالْعونَ ورِيدي ههجا وم كلَيع نم ابِهِمسح نٍء ميا شمو نم ابِكسح هِملَيع نٍء ميش مهدطْركُونَ فَتفَت نم نيم٥٢( الظَّال(  
 آيا« بگو» کنم مى پريوى شود مى وحى من به آنچه از تنها ام؛ فرشته من گومي منى مشا به و نيستم آگاه غيب از من و است من نزد خدا خزاين گومي منى من« بگو

! ده بيم ترسند، مى رستاخيز و حشر روز از که را کساىن قرآن، وسيله به و) ٥٠( »؟انديشيد منى چرا پس مساويند؟ بينا و نابينا
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 پرهيزگارى شايد ندارند؛] کل خملوقات[ از غيرِ خدا اى کننده شفاعت و سرپرست و ياور ]آن در که روزى[
 توست بر آا حساب از چيزى نه! مکن دور خود از ندارند، نظرى او پاک ذات جز و خوانند مى را خدا شام و صبح که را کساىن و )٥١( !کنند پيشه

  )٥٢( !بود خواهى ستمگران از کىن، طرد را آا اگر! آا بر تو حساب از چيزى نه و
  )٥٢تا  ٥٠آيات  -انعامسوره (

  
  :آیه زیر را با تفکر بخوانید. من و خدا ترس نازل شده استهم براي انذار و ترساندن افراد مؤآیه باال 

  
قَالَ س نمٌء ويش هإِلَي وحي لَمو إِلَي يقَالَ أُوح ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نمو لَوو لَ اللَّهزا أَنثْلَ مزِلُ مأُن

زجت موالْي كُمفُسوا أَنرِجأَخ يهِمدطُو أَياسكَةُ بالئالْمو توالْم اتري غَمونَ فمالظَّال ى إِذرا تبِم ونالْه ذَابنَ عو
تكُنقِّ والْح رغَي لَى اللَّهقُولُونَ عت متونَ كُنكْبِرتست هاتآي نع ٩٣(م ( ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خى كَمادا فُرونمجِئْت لَقَدو

يكُمف مهأَن متمعز ينالَّذ اَءكُمفَعش كُمعى مرا نمو ورِكُماَء ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتقَطَّ وت كَاُء لَقَدرش كُمنيب ع
  )٩٥(ه فَأَنى تؤفَكُونَ إِنَّ اللَّه فَالق الْحبِّ والنوى يخرِج الْحي من الْميِّت ومخرِج الْميِّت من الْحيِّ ذَلكُم اللَّ )٩٤(وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ 

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

به مست آا  را يشاندستهامرگ  فرشتگان و اند رفته فرو مرگ غمرات و شدايد در ظاملان اين که هنگامى ببيىن
 نسبت و بستيد خدا به که دروغهاىي برابر در امروز! سازيد خارج را خود جان« می زنند که يب گشوده و

 مهه ]:شود مى گفته آا به قيامتدر [ و) ٩٣( »ديد خواهيد اى خوارکننده جمازات ورزيديد، تکبر او آيات به
 بودمي، خبشيده مشا به را آنچه و آفريدمي را مشا اول روز که گونه مهان ،منوديد بازگشت ما سوى به تنها مشا

 بريده مشا پيوندهاى! بينيم منى مشا با پنداشتيد، مى خود شفاعت در شريک که را شفيعاىن و گذارديد سر پشت
 هسته و دانه شکافنده خداوند، )٩٤( !است  شده گم و دور مشا از کرديد، مى تصور خود گاه تکيه را آنچه متام و شده
  )٩٥(شويد؟  مى منحرف حق از چگونه پس! مشا خداى است اين آورد؛ مى بريون زنده از را مرده و سازد مى خارج مرده از را زنده است؛

  )٩٥تا  ٩٣آيات  -انعامسوره (
  

افرادي تشریح شده که بدون آگاهی یا با آگاهی، از طرف خداوند مطلبی را بیان می  مرگدر این آیه وضعیت 
افرادي که کورکورانه در دین خود تقلید می کنند . مرجع عقیده ما نیامده است کنند که در قرآن به عنوان یگانه

و هنگامی که به آنها ایمان و عقیده صحیح طبق آیات قرآن عرضه می شود، قبول نکرده و بیان می کنند کاري 
ا خواندن که ما انجام می دهیم چون علماي دین ما انجام می دهند، مورد قبول خداوند است، در صورتی که ب

آنها پیوسته می گویند . قرآن متوجه می شوند که قرآن در حقیقت کامال مغایر با عقایدشان صحبت کرده است
است، در حالیکه در قرآن هر جا از رحمت خداوند صحبت شده، در کنار آن بیان شده  "ارحم الراحمین"خداوند 
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در پیشگاه خداوند  انسانهایان کرده که روز قیامت در ادامه آیه، خداوند ب. هم هست "شدید العذاب"که خداوند 
به . به صورت فردي حاضر می شوند و هیچ شفیع از پیش تعیین شده اي در روز قیامت براي انسان وجود ندارد

  :آیه زیر دقت کنید
  

  )٩٥(وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا ) ٩٤(م وعدهم عدا لَقَد أَحصاه) ٩٣(إِنْ كُلُّ من في السماوات واألرضِ إِال آتي الرحمنِ عبدا 
 تک رستاخيز، روز مهگى و) ٩٤( !است مشرده دقّت به و کرده احصا را آا مهه خداوند) ٩٣( !اويند بنده هستند، زمني و آمساا در که کساىن متام
  )٩٥( !شوند مى حاضر او نزد تنها و

  )٩٥تا  ٩٣آيات  -ممريسوره (
  

که  "تنها تو را می پرستيم و تنها از تو ياری می جوييم –إِياك نعبد وإِياك نستعني "در مورد آیه : سوال ما از شما
را   جمالت  خواند و این نماز می  وقتی  یک مسلمانآیا . روزنامه وار در نمازهاي پنج گانه می خوانیم، فکر کنید

  گوید یا با در و دیوار اطراف می  ، سخن است  خالقش  آیا با خداوند که! گوید؟ می  چه  داند که کند، می تکرار می
  خود؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
 وذَلك عنهم ضلُّوا بلْ آلهةً قُربانا اللَّه دون من اتخذُوا الَّذين نصرهم فَلَولَا
إِفْكُها مموا وونَ كَانرفْت٢٨ – احقاف( ي(  
 خدا به اينکه گمان به ،برگزيدند خدا از غري که را معبوداىن چرا پس

 بود اين! شدند گم ميانشان از بلکه نکردند؟ يارى را آا ،سازد نزديکشان
 !بستند مى افترا آنچه و آا دروغ نتيجه
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  13فصل 
قرآن کریم به طورکلی شفاعت را . در بخش قبل دیدیم که شفاعت به صورتی که در جامعه رایج است وجود ندارد

در جامعه ما، مردم پیشاپیش براي . در جامعه کنونی می بینیم، قبول ندارد رد نکرده ولی آنرا بدین صورتی که
این شفیعان از پیامبران گرفته تا امامان، امامزادگان، شهدا و حتی اقوام (خود شفیعانی از دونِ اهللا قرار می دهند 

فقط به اذن خداوند و ، در صورتی که در قرآن بیان شده که شفاعت در روز قیامت )مرده افراد را شامل می شود
  :که خود مد نظر دارد تعلق می گیرد، نه پیشاپیش دراین دنیا و به اذن و خواست انسانها و اموري به افراد

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

اللَّه ال إِلَه إِال هو الْحي ) ٢٥٤(والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ  وال شفَاعةٌبيع فيه وال خلَّةٌ يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم ال 
 هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي األرا فمو اتاومي السا فم لَه موال نةٌ ونس ذُهأْخال ت ومإِال بِإِذْنِالْقَي نيا بم لَمعي ه
األرو اتاومالس هيسكُر عساَء وا شإِال بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحال يو ملْفَها خمو يهِمدا أَيمفْظُهح هئُودال يو ض

 يمظالْع يلالْع وه٢٥٥(و(  
 رفاقتهاى[ دوسىت نه و است فروش و خريد نه آن، در که رسد فرا روزى آنکه از پيش! کنيد انفاق امي، داده روزى امش به آنچه از ،ايد آورده اميان که کساىن اى

 به قائم که زنده يگانه خداوند جز نيست معبودى هيچ )٢٥٤( .ستمگرانند مهان کافران و ،شفاعت نه و ]داردن سودى مادى
 آنچه و آمساا در آنچه گريد؛ فرامنى را او خواب هيچگاه موجودات ديگر قائم به ذات او، و است خويش ذات
 روى پيش در را آنچه  کند؟ شفاعت او فرمان به جز او نزد در که کيست اوست؛ آن از است، زمني در

 کُرسی. خبواهد او که مقدارى به جز گردد منى آگاه او علم از کسى و داند مى است سرشان پشت و بندگان
 عظمت، و مقام بلندى. منيکند خسته را او دو آن نگاهدارى و دربرگرفته را زمني و آمساا او ]حکومت[

  )٢٥٥( .اوست خمصوص
  )٢٥٥تا  ٢٥٤آيات  -بقرهسوره (

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

مردم امروزه جهت این . شفیع خود قرار دهیم، مرتکب شرك شده ایمپیشاپیش و در این دنیا انسانهاي صالح را 
پیکانها را برعکس کرده اند و به جاي اینکه طبق دستور خود قرآن به فکر تصحیح ایمان خود باشند، فکر می 

به در حقیقت قرآن خود . کنند بوسیله شفیع قرار دادن دونِ اهللا از سوال و جواب روز قیامت در امان خواهند بود
انسان دستور داده که براي نزدیکی به خداوند از کلیه وسیله هایی که خود خداوند در قرآن امر فرموده، استفاده 

انسان می تواند از وسیله هایی مثل نماز، عمل به قرآن، جهاد در راه . کند ولی در این مسیر شرك نداشته باشد
  .خدا براي نزدیکی به خدا استفاده کند
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  )٣٥(لَعلَّكُم تفْلحونَ  وجاهدوا في سبِيلهيا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ 

 هدهاجمدر راه او اى براى تقرب به او جبوئيد و  و وسيله پيش بگيريدخدا  تقوای ،ايد اى کساىن که اميان آورده
  )٣٥( !، باشد که رستگار شويدکنيد

  )٣٥ هآي -مائدهسوره ( 
  

 کمکبراي تقرب به من ... و  هدهامجهایی مثل  وسیلهدر آیه باال می بینید که خداوند خود به بشر می گوید از 
وسیله هایی که خداوند خود . ، ولی در این مسیر تقواي خدا را هم پیش بگیرید که دچار شرك نشویدبگیرید

، باعث تقرب به خدا می شوند، در حالیکه واسطه و )نماز و جهاد و روزه و عمل به قرآن(براي تقرب معرفی نموده 
این مساله به وضوح . قرب به اهللا تعالی، بیشتر باعث دوري آنها از خداوند می شوندشفیع گرفتن بندگان به نیت ت

  :در آیه زیر بیان شده است
  

أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ ) ٥٦(قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دونِه فَال يملكُونَ كَشف الضرِّ عنكُم وال تحوِيال 
  )٥٧(ورا لَى ربِّهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربِّك كَانَ محذُإِ

و  سازندتوانند مشکلى را از مشا برطرف  آا نه مى! پنداريد، خبوانيد معبود مى ،کساىن را که غري از خدا«بگو 
براى تقرب به پروردگارشان  اى وسيله خودخوانند،  کساىن را که آنان مى) ٥٦(» .اجياد کنندنه تغيريى در آن 

ترسند؛ چرا که عذاب  و از عذاب او مى اميدوارندو به رمحت او  نزديکتراى هر چه  جويند، وسيله مى
  )٥٧! (پروردگارت، مهواره در خور پرهيز و وحشت است

  )٥٧تا  ٥٦آيات  -سوره اسراء(
  

  )جوري که در قرآن آمده است(شفاعت درست 
  اهللا تعالی

  
  
  شفيع
  
  انساا

  )از دید قرآن شرك محسوب می شود(شفاعت غلط 
  تعالی اهللا        

  
  شفيع       

  
  
  انساا       

خداوند در روز 
قيامت شفيع را 
انساا در اين دنيا  .مشخص ميکند

پيشاپيش برای خود 
 .شفيع در نظر می گيرند
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ممکن است که شما خود به افرادي برخورد کرده باشید که . گرفتن از دونِ اهللا است شفاه بعدي در مورد مسال
. ما از امامان و افراد صالح شفا گرفته ایم درست است که قرآن شفا از دونِ اهللا را رد می کند، ولی خود: می گویند

دارد، یکی حرف خداوند در قرآن و دیگري حرف  اول اینکه در اینجا دو حرف وجود: جواب این افراد چنین است
به آیه زیر خوب . پس انتخاب با خود شماست که کدام را قبول کنید. افرادي که می گویند ما شفا گرفته ایم

  :دقت کنید
  

وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر ) ١٠٦(المني وال تدع من دون اللَّه ما ال ينفَعك وال يضرك فَإِنْ فَعلْت فَإِنك إِذًا من الظَّ
قُلْ ) ١٠٧(لْغفُور الرحيم فَال كَاشف لَه إِال هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَال راد لفَضله يصيب بِه من يشاُء من عباده وهو ا

نم قالْح اَءكُمج قَد اسا النها أَيبِ ي كُملَيا عا أَنما وهلَيلُّ عضا يملَّ فَإِنض نمو فِْسهني لدتها يمى فَإِندتنِ اهفَم بِّكُميلٍ رك١٠٨(و(  

 ستمکاران از کىن، چنني اگر که! خموان زياىن، نه و رساند مى تو به سودى نه که را چيزى ،از غير خدا و
 اراده اگر و سازد منى برطرف را آن او جز کس هيچ رساند، تو به زياىن خداوند گرا و) ١٠٦( !بود خواهى
 او و رساند مى خبواهد بندگانش از کس هر به آنرا! شد خنواهد او فضل مانع کس هيچ کند، تو براى خريى
 هر و شده هدايت خود براى يابد، تهداي کس هر آمده؛ مشا سراغ به پروردگارتان طرف از حق! مردم اى« بگو) ١٠٧( »است رحيم و غفور
  )١٠٨( »!نيستم مشا ]اجبار به[ مأمور من و گردد مى گمراه خود زيان به گردد، گمراه کس

  )١٠٨تا  ١٠٦آيات  -يونسسوره (
  

دوم اینکه، افرادي که فکر می کنند از غیر خدا شفا گرفته اند، باید بدانند که همین شفا نیز از جانب خدا بوده 
یکی مسیر درست و توحیدي و دیگري مسیر . ند در قرآن دو مسیر را براي انسان مشخص کرده استخداو. است

غلط و شرك آمیز، در قرآن حتی سرانجام هر دو مسیر نیز مشخص شده است، مسیر توحیدي به بهشت و مسیر 
شده را اتخاذ می هر کسی با توجه به اختیار خود یکی از دو مسیر گفته . شرك آمیز به جهنم منجر می شوند

و خداوند هم انسانها را به اجبار از مسیر شرك 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 نمی کند

به مسیر غلط وارد شوند،  حتی اگرهر کدام از انسانها . کند توحیدي و چه در مسیر شرك آمیز باشند، کمک می
  :به آیه زیر دقت کنید. باز هم از طرف خداوند مدد داده می شوند

  
ا مالهصي منهج ا لَهلْنعج ثُم رِيدن نماُء لشا نا ميهف ا لَهلْنجاجِلَةَ عالْع رِيدكَانَ ي نمحدا موما ذْم١٨(ور ( ادأَر نمو

من عطَاِء ربِّك  نمد هؤالِء وهؤالِءكُال ) ١٩(اآلخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا 
  )٢٠(وما كَانَ عطَاُء ربِّك محظُورا 
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 دهيم؛ مى کنيم اراده کس هر به و خبواهيم که را آن از مقدار آن ،طلبد مى را دنيا زودگذر زندگى که کس آن
 خدا رانده و نکوهيده که حاىل در سوزد مى سوزانش آتش در که داد خواهيم قرار او براى را دوزخ سپس
 داشته اميان هحاليک در کند کوشش و سعى آن براى و بطلبد را آخرت سراى که کس آن و) ١٨( .است
 و مدد پروردگارت عطاى از را گروه دو اين از يک هر) ١٩( .شد خواهد داده پاداش او شتال و سعى ،باشد
  )٢٠( .است نشده منع ]کسى از[ هرگز پروردگارت عطاى و دهيم مى کمک

  )٢٠تا  ١٨آيات  -اسراءسوره (
  

فا می دهد، وي پس اگر شخصی اگر ته قلب اعتقاد داشته باشد که یک تکه چوب، یا فرشتگان، یا انسانها وي را ش
، آنها و برآورده کردن حاجات آنها در حقیقت خداوند با کمک به این افراد مشرك. شفاي خود را دریافت می کند

این امر سنت خداوند است که هم موحدین و هم مشرکین و کفّار را در . را در گناهانشان بیشتر غرق می کند
  :آیه زیر را ببینید. ه کدام گروه جزو زیانکاران خواهند بودانتخابهایشان مدد بدهد ولی در نهایت باید دید ک

  
) ١٦(أُولَئك الَّذين اشتروا الضاللَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تجارتهم وما كَانوا مهتدين  )١٥(اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في طُغيانِهِم يعمهونَ 

ثَلُهم اتي ظُلُمف مكَهرتو مورِهبِن اللَّه بذَه لَهوا حم اَءتا أَضا فَلَمارن قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم ونَ مرصب١٧(ال ي ( َونجِعرال ي مفَه يمع كْمب مص)١٨(  

 کساىن آنان )١٥( .شوند سرگردان تا دمدد می ده طغيانشان در را آا و به مسخره می گيرد را آنان خداوند
 آتش که هنگامى وىل افروخته آتشى که هستند کسى مهانند آنان) ١٦( .اند نيافته هدايت و نداده سودى آا جتارت و اند فروخته گمراهى به را هدايت که هستند
 و گنگها کران، آا) ١٧( .سازد مى رها را آا کند، منى کار شمچ که وحشتناکى تاريکيهاى در و کند مى خاموش را آن خداوند ساخت، روشن را او اطراف

  )١٨( !گردند بازمنى لذا کورانند؛
  )١٨تا  ١٥آيات  -بقرهسوره (

  
آیا این . آیه باال در سیاق منافقان نازل شده است، ولی دقیقا همین امر براي مشرکین و کفار نیز صدق می کند

بالها از جانب خداوند باشد، ولی شفا و درمان از طرف مخلوقات  درست است که همه دردها و مریضی ها و
آیا هنگامی که مریضی و بال به انسان برسد، خواست اهللا بوده و شفا و رفع بال . خداوند مثل امامان صورت پذیرد

م مسلما هم درد و هم درمان فقط از طرف خود خداست و در هنگا. ...)انبیاء و صالحین و( خواست دونِ اهللا
همانگونه که سلطه و آفرینش، رزق بندگان و کل کائنات در قبضه . گرفتاري فقط باید بر خداوند یکتا توکل کرد

  :قدرت خدا قرار دارد، مریضی و شفا نیز فقط در اختیار اوست
  

ئن سأَلْتهم من خلَق السماوات واألرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرأَيتم ما ولَ) ٣٧(ومن يهد اللَّه فَما لَه من مضلٍّ أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذي انتقَامٍ 
لْ هه ةمحنِي بِرادأَر أَو رِّهض فَاتكَاش نلْ هه ربِض اللَّه نِيادإِنْ أَر اللَّه وند نونَ معدقُلْت هتمحر ِسكَاتمم ن 

  )٣٩(قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِنِّي عاملٌ فَسوف تعلَمونَ  )٣٨(حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكّلُونَ 
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 کسى چه« بپرسى آا از اگر و) ٣٧( نيست؟ جمازات داراى و توانا خداوند آيا .داشت خنواهد اى کننده گمراه هيچ کند، هدايت خدا را کس هر و
 خوانيد مى خدا از غري که هرآنچه درباره هيچ آيا« بگو» !اهللا« گويند مى حتماً »آفريده؟ را زمني و آمساا
 اگر يا و سازند؟ برطرف را او گزند توانند مى آا آيا خبواهد، من براى زياىن خدا اگر که کنيد مى انديشه
 متوکّالن مهه و است کاىف مرا خدا« بگو» بگريند؟ را او رمحت جلو توانند مى آا آيا خبواهد، من براى رمحىت
 خواهيد بزودى اما کنم؛ مى عمل خود وظيفه به نيز من دهيد، اجنام داريد توان در چه هر مشا! من قوم اى« بگو )٣٨( »!کنند مى توکّل او بر تنها

  )٣٩( .دانست
  )٣٩تا  ٣٧آيات  -زمرسوره (

  
بیمارهاي مختلف را شفا می داده، پس می توان از ) ع(ن می کنند که چون حضرت عیسی بعضی افراد بیا

این نکته را فراموش کرده اند که اوال حضرت عیسی زنده بوده و ثانیا شفا دادن وي ولی . مردگان طلب شفا کرد
ارائه معجزه  آیا حضرت عیسی در زمان حاضر حضور دارد که به. در زمان حیاتش، معجزه وي محسوب می شود

و در زمان این است که آنها همیشه به اذن اهللا  اننکته مهم در مورد معجزه پیامبر. بپردازد و مریضان را شفا دهد
همه ... ، پیراهن حضرت یوسف و به طور مثال شفا دادن حضرت عیسی. به ارائه معجزه می پرداختندحیات خود 

   .آنها بوده استبه اذن اهللا و در زمان حیات معجزه اي و همه 
مفاهیم مطرح شده، چیزهاي جدیدي نیستند و از زمان نزول قرآن همیشه همراه ما بوده اند، ولی متاسفانه به 
دلیل مهجور ماندن قرآن در بین مردم و روي آوردن مردم به تقلید به جاي تفکر، باعث شده که مردم فکر کنند 

ي آمده؟ چرا تاکنون کسی این مفاهیم را براي ما بیان نکرده که این مفاهیم از کجا آمده اند؟ آیا دین جدید
 ).یک ساعت تفکر از هزار سال عبادت کورکورانه برتر است(است؟ پس علماي دینی تاکنون چه می کرده اند؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
 ويصدونَ بِالْباطلِ الناسِ أَموالَ لَيأْكُلُونَ والرهبان اَألحبارِ من كَثريا إِنَّ آمنواْ الَّذين أَيها يا
 فَبشرهم اللّه سبِيلِ في ينفقُونها والَ والْفضةَ ذَّهبال يكْنِزونَ والَّذين اللّه سبِيلِ عن

  )٣٤ – توبه(أَليمٍ  بِعذَابٍ
 و علما از مهانا بسيارى ]آگاه باشيد و در دام نيافتيد[ !ايد آورده اميان که کساىن اى

 کساىن و! ددارن بازمى خدا راه از را آنان و خورند، مى به باطل را مردم اموال راهبان،
 دردناکى جمازات به کنند، منى انفاق خدا راه در و سازند مى گنجينه را نقره و طال که

 !ده بشارت
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  14فصل 
شود، پاسخ  در این بخش به چند سوال که بعد از مرور آیات گفته شده در فصول قبل، در ذهن انسان ایجاد می

در بخشهاي قبل بیان شد که خداوند در قرآن فرموده که انسان باید اموري مانند عبادت، شفا، دعا، . می دهیم
به خداوند یگانه اختصاص دهد و عبادت و دعا از اموات، پیامبران، امامان، شهدا، و فقط ستایش و حاجت را فقط 

همچنین عبادت و . حیات نمی باشد، شرك محسوب می شود امامزادگان، صالحین و به طور هر فردي که در قید
دعا از فرشتگان، جنیان، شیطان و کل کائنات نیز شرك محسوب می شود، زیرا همه موارد گفته شده زیر 

بعضی از افراد این سوال را مطرح می کنند که در قرآن گفته شده که در زمان صدر . مجموعه دونِ اهللا هستند
مساله اي که در اینجا . پیامبر می رسیدند و از ایشان می خواستند که براي آنها دعا کنداسالم، صحابه خدمت 

 زنده و در قید حیاتاز انسانهاي  مسائل دنیويباید به آن توجه شود، این است که طلب حاجت در محدوده 
فیزیکی داشته  منظور از انسان زنده و در قید حیات این است که فرد در دنیا حضور. شرك محسوب نمی شود

نام برده است، ) زندگان(دقت کنید که قرآن، از شهداء نیز به عنوان احیاء . باشد و مرگ وي هنوز نرسیده باشد
ولی منظور ما از زنده دقیقاً به معنی فردي است که مرگ وي هنوز واقع نشده است، زیرا شهداء نزد پروردگار 

به طور مثال، اگر فرهاد از . وده و در این دنیا حضور فیزیکی ندارندخود در دارالسالم زنده هستند، ولی نزد ما نب
به وي قرض بدهد، چون به فردي  مقداري پولدوست خود رضا که زنده و در قید حیات است، تقاضا کند که 

در زمان پیامبر، بسیاري از صحابه خدمت پیامبر می . زنده تقاضاي خود را ارائه کرده است، هیچ مشکلی ندارد
پیامبر هم از خداوند براي آنها دعا می کرد، چون زنده . سیدند و از ایشان تقاضا می کردند که براي آنها دعا کندر

دقت کنید که پیامبر همیشه دعاي خود را به درگاه خداوند عرضه می کرده است، . و در قید حیات بوده است
عا کند، پیامبر نمی گفته که من خود شفا دهنده مثال، اگر فردي از پیامبر می خواسته که براي شفاي فرزندش د

بعد از فوت پیامبر حتی یک نفر از صحابه و . ام، بلکه من هم در کنار شما براي شفا به درگاه خداوند دعا می کنم
متاسفانه امروزه این . تابعین نیز دعاي خود را به روح پیامبر عرضه نکردند، زیرا این کار شرك محسوب می شود

ی که پیامبر به خاطر آن مبعوث شد، فراموش شده و افراد دوباره بدون فکر اعمال دوره جاهلیت را هدف اصل
مساله شرك در کلیه ادیان وجود دارد، از بودایی گرفته تا یهودي و مسیحی و مسلمان، همه به . انجام می دهند

انی ادیان دیگر وجود دارد، شرك به خاطر تحریفاتی که در کتب آسم. نوعی با این مشکل خطرناك درگیر هستند
در دین اسالم، به خاطر اینکه قرآن، طبق وعده و قول خود . در ادیان غیر اسالمی بسیار زیادتر از اسالم می باشد

در حیطه اسالم، شرك در کشورهایی بیشتر به . خداوند، از تحریف در امان است، شرك کمتر به چشم می خورد
را به فراموشی سپرده و به جاي آن به خرافات، احادیث جعلی و ادعیه  چشم می خورد که مردمشان قرآن

متاسفانه، شرك در کشور ایران از سایر بالد مسلمان بیشتر است، زیرا مردم جدا . متناقض با قرآن روي آورده اند
سودجو و ضد خدا  از اینکه قرآن را به فراموشی سپرده اند، تفکر در مورد ایمان و عقیده خود را نیز به دست افراد

  . داده اند و در حوزه دین، چشم و گوش بسته از آنها پیروي میکنند
تاکنون با . مساله دیگري که ممکن است باعث سواالت زیادي در ذهن انسان شود، مساله خواب و رویا می باشد

را دیده ایم ... صالحین و  ا تاکنون خواب بسیاري از نزدیکان، اقوام،م"افراد زیادي برخورد کرده ایم که می گویند 
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اگر طبق قرآن دنیاي ارواح کل بشر از این دنیا . که در خواب و رویا به سراغ ما آمده و با ما صحبت کرده اند
سوره  100قبل از پاسخ به این سوال، عالوه بر آیه . "پاسخ داد؟ موردجداست، پس چگونه می توان به این 

  :توجه کنید آیه زیربه مومنون که قبال بیان شد، 
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
توا الْمهلَيى عي قَضالَّت ِسكما فَيهامني مف تمت ي لَمالَّتا وهتوم نيح فُسفَّى األنوتي لٍ اللَّهى إِلَى أَجرلُ األخسريو 

مٍ يقَول اتآلي كي ذَلى إِنَّ فمسونَ مفَكَّرال ) ٤٢(تئًا ويكُونَ شلموا ال يكَان لَواَء قُلْ أَوفَعش اللَّه وند نذُوا مخأَمِ ات
  )٤٤(قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا لَه ملْك السماوات واألرضِ ثُم إِلَيه ترجعونَ ) ٤٣(يعقلُونَ 
 سپس گريد؛ مى خواب هنگام به نيز اند منرده که را ارواحى و کند مى قبض شانمرگ مهنگا به را ارواح خداوند
 ]مبانند زنده بايد که[ را ديگر ارواح و دارد مى نگه کرده صادر را مرگشان فرمان که کساىن ارواح
 آيا) ٤٢( !کنند مى انديشه که کساىن براى است روشىن هاى نشانه امر اين در معين؛ سرآمدى تا گرداند بازمى
 نباشند چيزى مالک چند هر ،طلبيد مى شفاعت غير خدا از آيا« بگو آنان به اند؟ گرفته شفيعاىن خدا از غري آنان
 آن از زمني و آمساا حاکميت خداست، آن از شفاعت متام« بگو) ٤٣( »نباشد؟ آا براى شعورى و درک و

  )٤٤( »!شويدگردانده می  باز او سوى به را مشا مهه سپس و اوست
  )٤٤تا  ٤٢آيات  -زمرسوره (

  
در پاسخ به سوال این افراد باید گفت که درست است که رویا و خواب وجود دارد و از نشانه هاي پروردگار است، 

دستکاري ولی خواب براي انسان هیچ حجتی ندارد، یعنی انسان هر خوابی که بیند، نباید آن را معیاري براي 
  :به آیه زیر دقت کنید. رار دهدعقیده و ایمان خود ق

  
رسال مبشّرِين ومنذرِين لئَال يكُونَ للناسِ علَى ) ١٦٤(ورسال قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ ورسال لَم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما 

لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْمالئكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللَّه شهِيدا  )١٦٥(وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ 
)١٦٦(  
) ١٦٤(. گفت سخن موسى با خداوند و امي نکرده بيان را آا سرگذشت که پيامرباىن و امي گفته باز تو براى اين، از پيش را آا سرگذشت که پيامرباىن و

 امتام مهه بر و[ مناند باقى خدا بر مردم براى حجىت پيامربان، اين از بعد تا دهنده، بيم و دهنده بشارت که پيامرباىن
 نازل علمش روى از که کرده نازل تو بر آنچه به دهد مى گواهى خداوند وىل )١٦٥( .است حکيم و توانا خداوند، و ]شود حجت

  )١٦٦( .است کاىف خدا گواهى چند هر دهند؛ مى گواهى ]نيز[ فرشتگان و است کرده
  )١٦٦تا  ١٦٤آيات  -نساءسوره (
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در آیه قبل، خداوند بیان کرده که بعد از خود اهللا تعالی و پیامبرانی که نازل کرده، هیچ حجتی براي مردم وجود 
. عمل خود به نقصی بر نمی خورند که بوسیله خواب و رویا بتوان آن را توضیح داد ندارد و مردم در حوزه ایمان و

، بواسطه پیامبري خود و در حکم معجزه، علم )ع(درست است که بعضی از پیامبران الهی، مثل حضرت یوسف 
به عنوان ) ص( محمد نبیتعبیر خواب داشته اند، ولی در دوران ما که قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی و 

آخرین پیامبر براي کل بشریت آمده و طبق آیه بیان شده، حجت خداوند بر مردم کره زمین تا روز قیامت تمام 
از این به بعد ما باید با . شده است، هیچ انسانی نمی تواند خواب را مالکی براي ایمان و عقیده خود قرار دهد

عنی اگر خوابی که دیدیم، طبق فیلتر قرآن بر افزایش برخورد کنیم، ی بدون دشواريخوابهایی که می بینیم 
ولی اگر خواب ما از . ایمان و عقیده و عمل صالح تاکید می کرد، آن را در حکم خواب خوب به حساب می آوریم

فیلتر قرآن رد نشد، از آن هیچ تبعیتی نکرده، به راحتی آن را فراموش کرده و تنها بر خداوند یگانه توکل می 
  . کنیم
قبل از ( انسان قبل از ورود به عالم طبیعت. را نیز بیان می کنیم یر اینجا عالوه بر دالیل قرآنی چند دلیل عقلد

هیچ انسانی به . و پس از مرگ در محدوده جبر قرار داشته و فقط در این دنیاست که داراي اختیار می باشد )تولد
این خداوند است که تولد و مرگ . )مرگ( نیز از دنیا نمی رودو به اختیار خود ) تولد(اختیار خود به دنیا نمی آید 

  .انسان را تحت اختیار خود دارد
  

ويجعلُ من يشاء عقيما  أَو يزوجهم ذُكْرانا وإِناثًا) ٤٩(يهب لمن يشاء إِناثًا ويهب لمن يشاء الذُّكُور  للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ يخلُق ما يشاء
 يرقَد يملع ه٥٠(إِن(  

خبشد و به هر  به هر کس اراده کند دختر مى آفريند؛ مالکيت و حاکميت آمساا و زمني از آن خداست؛ هر چه را خبواهد مى
  )٥٠. (گذارد؛ زيرا که او دانا و قادر است قيم مىپسر و دختر را براى آنان مجع ميکند و هر کس را خبواهد ع هردویيا ) ٤٩(کس خبواهد پسر، 

  )٥٠تا  ٤٩آيات  -شوریسوره (
  

در حال حاضر که روح ما در بدن ما بوده و در محدوده اختیار ما قرار دارد، نمی توانیم روح خود را  :تفکر کنید
سط اهللا تعالی گرفته پس از مرگ و در زمان خواب که روح انسان تو. مجبور کرده تا به خواب فرد دیگري برود

هیچ انسانی به همچنین . )در محدوده جبر، اختیار از انسان سلب می شود( وارد محدوده جبر می گرددمی شود، 
قسمتی از . اختیار خود خواب نمی بیند و حتی به اختیار خود نیز در زمان مشخصی از خواب بر نمی خیزد

بوده و قسمتی نیز به خواست و اراده خداوند متعال براي آنها افراد ناشی از افکارات و تمایالت ذهنی  خوابهاي
قبل و درس کنونی، اگر شما خواب ببینید که  بخشهايبا توجه به موارد مطرح شده در  .انسان محرز می شوند

  به خوابتان آمده و شما را براي گرفتن حاجت به سوي خود دعوت می کند، شما چه می کنید؟ فرد صالحی
سیاري از مصادیق شرك در قرآن، عده زیادي از انسانها عقاید خود را بوسیله قرآن پاالیش کرده و پس از بیان ب

در مقابل عده زیادي از انسانها نیز وجود دارند که هدایت خداوند . چشمه توحید را وارد زندگی خود می کنند
این افراد هنگامی که . اضی هستندشامل حال آنها نشده و همچنان به خرافه ها و شرکیات رایج در زندگی خود ر
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آنها به . مردم دیگر را می بینند که لطف خداوند شامل حال آنها شده و هدایت یافته اند، خشمگین می شوند
خاطر غرور و ظلم و پول پرستی، می خواهند که همه انسانهاي دنیا، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، در شرکیات آنها 

هنگامی که به آنها گفته شود که خداوند در . خرافات شرك آمیز می پردازندشریک باشند و به شدت به ترویج 
قرآن دستور داده که واسطه ها بین خالق و مخلوق حذف شده و همه انسانها مستقیما به سمت پروردگار خود 

آنها می  ."حتی در اداره ها نیز براي دیدن رئیس، باید اول معاون وي را دید"برگردند، مثالی زده و می گویند 
، ولی باز هم سعی می کنند و پارتی بازي هم در آن معنایی ندارد دانند دنیایی که خداوند خلق کرده اداره نیست

  :به آیات زیر توجه کنید. بیاورند کودکانهدر آیات خدا مجادله کرده و مثالهاي 
  

إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم ال  فَال تضرِبوا للَّه األمثَالَ) ٧٣(لسماوات واألرضِ شيئًا وال يستطيعونَ ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يملك لَهم رِزقًا من ا
و ينفق منه سرا وجهرا هلْ يستوونَ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم ال ضرب اللَّه مثَال عبدا مملُوكًا ال يقْدر علَى شيٍء ومن رزقْناه منا رِزقًا حسنا فَه )٧٤(تعلَمونَ 

رٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى هه ال يأْت بِخيوضرب اللَّه مثَال رجلَينِ أَحدهما أَبكَم ال يقْدر علَى شيٍء وهو كَلٌّ علَى مواله أَينما يوجِّ) ٧٥(يعلَمونَ 
  )٧٦(صراط مستقيمٍ 

 خدا براى پس،) ٧٣( .ندارند هيچ استطاعتی نيز و ندارند اختيار در زمني و آمساا از آنان براى را رزقى هيچ که پرستند مى را موجوداتى خدا، از غري آا
 جانب از که ]امياىن با[ انسان و نيست چيز هيچ بر قادر که مملوکى برده: زده مثاىل خداوند )٧٤( .دانيد منى مشا و ددان مى خدا! نزنيد مثال
 آا اکثر وىل خداست، خمصوص شکر يکسانند؟ نفر دو اين آيا کند؛ مى انفاق داده، او به خدا آنچه از آشکار و پنهان او و امي خبشيده او به نيکو رزقى خود،
 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) ٧٥( !دانند منى
  )٧٦( است؟ ربراب دارد، قرار راست راهى بر و کند مى داد و عدل به امر که کسى با انساىن، چنني آيا دهد؛ منى اجنام خوب بفرستد، کارى هر پى

  )٧٦تا  ٧٣آيات  -حنلسوره (
  

در ابتداي آیه خداوند مجدداً انسان را از عبادت دونِ اهللا نهی می کند و بیان می کند که آنها درمورد هیج چیزي 
سپس خداوند در آیه بعدي بیان می کند که نفی توجه به دونِ اهللا براي بسیاري از انسانها . استطاعت ندارند
خداوند به صراحت در قرآن اعالم کرده . پس آنها سعی می کنند در توجیه کار خود مثال بزنند خوشایند نیست،

که راجع به دین خدا، براي خدا مثال نزنید و با قیاسهاي تباه و تشبیهات ناروا، اعمال شرك آمیز خود را توجیه 
قط ملزم به تبعیت از امر پروردگار این خداست که حقیقت دین را می داند و انسانها هیچ نمی دانند و ف. نکنید
در ضمن قرار نیست که انسان با مثال زدن براي خداوند، حقیقت دین را به خالق خود یاد بدهد و به . هستند

. هیچ وجه نمی توان براي خداوند مسیر مشخص کرد، بلکه این اهللا است که مسیر را براي ما مشخص می کند
به طور  از آن نیز ید جلوي رونق بازارشان را می گیرد، خداوند در دو آیه بعدپس از این اخطار به افرادي که توح

پیاپی دو مثال براي انسان می آورد و افراد گناهکاري که با تمثیل و استضعاف، سعی در گمراه کردن افراد پیرو 
کرده است و صد البته این  خود را دارند را با انسانهایی که خداوند بر آنها منت نهاده و آنها را هدایت کرده قیاس

بعضی از افراد پیش خود فکر می کنند که ما دونِ اهللا را . فقط حق اهللا است که مسیر را براي انسان مشخص کند
مشخص نیست که این . به جاي خداوند نمی خوانیم، بلکه همراه با خدا می خوانیم و این مشکلی ایجاد نمی کند
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در کنار مرور مجدد شکل . ستنادي به این راحتی کار خود را توجیه می کنندافراد بر حسب کدام منبع و با چه ا
  :آیه زیر را بخوانید، 10فصل 

  
وأَنه لَما قَام عبد اللَّه يدعوه  )١٨(أَحدا  مع اللَّهوأَنَّ الْمساجِد للَّه فَال تدعوا ) ١٧(لنفْتنهم فيه ومن يعرِض عن ذكْرِ ربِّه يسلُكْه عذَابا صعدا 

  )١٩(كَادوا يكُونونَ علَيه لبدا 
) ١٧( !سازد مى گرفتار اى فزاينده و شديد عذاب به را او گرداند، روى پروردگارش ياد از کس هر و بيازماييم فراوان نعمت اين با را آا ما که است اين هدف

 عبادت به)] ص( حممد[ خدا بنده که هنگامى اينکه و )١٨( !خنوانيد خدا با را کس هيچ پس است،خد آن از مساجد اينکه و
  )١٩( !کردند مى ازدحام بشدت او پريامون گروهى خواند، مى را او و خاست برمى

 )١٩تا  ١٧آيات  -جنسوره (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
  )٨ –دخان ( الْأَولني آبائكُم ورب ربكُم ويميت يحيِي هو إِلَّا إِلَه لَا

 و مشا پروردگار او مرياند؛ مى و کند مى زنده نيست؛ او جز معبودى هيچ
 !مشاست خنستني پدران پروردگار
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  15فصل 
  :قرآن را می آوریم براي یادآوري و تائید دروس قبل آیه اي دیگر از

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

ي مهاُء وشي نا مبِه يبصفَي قاعولُ الصسريو هيفَتخ نكَةُ مالئالْمو هدمبِح دعالر بِّحسيالِ وحالْم يددش وهو ي اللَّهلُونَ فاد١٣(ج (ةُ الْحوعد لَه ينالَّذقِّ و
 وا همو لُغَ فَاهبياِء لإِلَى الْم هكَفَّي طاسٍء إِال كَبيبِش مونَ لَهجِيبتسال ي ونِهد نونَ معدإِال ي رِيناُء الْكَافعا دمو هغالبِب

  )١٥(وعا وكَرها وظاللُهم بِالْغدوِّ واآلصالِ وللَّه يسجد من في السماوات واألرضِ طَ )١٤(في ضاللٍ 
 مشاهده با آا که حاىل در[ سازد، مى آن گرفتار خبواهد را کس هر و فرستد مى را ها صاعقه و! او ترس از فرشتگان ]نيز[ و گويد مى او محد و تسبيح رعد، و

 کساىن و اوست آن از حق دعوت) ١٣( !دارد دردناک جمازاتى و انتها ىب قدرتى او و ندمشغول جمادله به خدا درباره ]هم باز اهلى، آيات مهه اين
را از  یسراب[ که هستند کسى مهچون آا! گويند منى پاسخ آا دعوت به هرگز خوانند، مى خدا از غري که را

! رسيد خنواهد هرگز و برسد دهانش به آب تا گشايدب آب سوى به را خود ]دستدو [ کفهاى ]دور ببيند و
 هر هايشان، سايه مهچنني و ،اکراه يا اطاعت روى از است، زمني و آمساا در که هر آنچه )١٤( !نيست گمراهى در جز کافران دعاى و

  )١٥( .ندک مى سجده خدا براى عصر و صبح
  )١٥تا  ١٣آيات  -رعدسوره (

  
داوند یگانه اختصاص دارد و درصورتی که فقط به خ... در بخشهاي قبل دیدیم که عبادت، دعا، حاجت، شفا و 

انسان هر کدام از اعمال گفته شده را براي دونِ اهللا اختصاص دهد، مرتکب شرك شده و شرك هم گناهی است 
در این قسمت چند مورد دیگر را بیان می کنیم که اختصاص دادن آنها . که در آن دنیا هرگز بخشوده نخواهد شد

از توضیح مفصل درباره موارد . ه، ولی متاسفانه در جامعه ما بسیار رایج می باشندبه دونِ اهللا شرك محسوب شد
زیر خودداري می شود، زیرا افرادي که تاکنون با قلبی حقیقت طلب، مباحث را دنبال کرده اند، اکنون دیگر 

و عبادات بوده و مورد اول اینکه قربانی کردن جز. خودشان به خوبی می توانند مسائل را تجزیه و تحلیل کنند
براي و فقط در قرآن مجید خداوند به انسان امر کرده که فقط . انجام آن براي دونِ اهللا شرك محسوب می شود

  :قربانی کند اهللا
  

 ثَرالْكَو اكنطَيا أَع١(إِن ( ِّلفَصبِّكرل  رحانو)٢(  رتاألب وه انِئَكإِنَّ ش)٣(  

  )٣! (نسل است  دمشن تو قطعاً بريده )٢! (مناز خبوان و قرباىن کن براى پروردگارتپس  )١! (عطا کردمي]  فراوانبرکت [ما به تو کوثر 

  )٣تا  ١آيات  -کوثرسوره (
    

، و طواف هر مکان دیگر را طواف کند) کعبه(خانه خدا  و فقط در قرآن مجید خداوند به انسان امر کرده که فقط
  :، شرك محسوب می شود...)قبور و مثل معابد، زیارتگاه ها، (
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عاألن ةهِيمب نم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيل ريالْفَق سائوا الْبمأَطْعا وهنوفُ )٢٨(امِ فَكُلُوا ملْيو مفَثَهوا تقْضلْي وا ثُم
لَيكُم فَاجتنِبوا الرِّجس من ذَلك ومن يعظّم حرمات اللَّه فَهو خير لَه عند ربِّه وأُحلَّت لَكُم األنعام إِال ما يتلَى ع )٢٩(نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ 

  )٣٠(لزورِ األوثَان واجتنِبوا قَولَ ا
؛ پس از گوشت آا ذکر کنند ]کردن به هنگام قرباىن[تا شاهد منافع گوناگون خويش باشند و در ايام معيىن نام خدا را، بر چهارپاياىن که به آنان داده است، 

و بر  کنندخود وفا و به نذرهاى  سازندبايد آلودگيهايشان را برطرف  سپس )٢٨! (و بينواى فقري را نيز اطعام مناييد خبوريد
هاى اهلى را بزرگ دارد، نزد پروردگارش براى او تر  اين است و هر کس برنامه ]مناسک حج[ )٢٩. (گرد خانه گرامى کعبه، طواف کنند

  )٣٠! (از پليديهاى بتها اجتناب کنيد و از سخن باطل بپرهيزيد. شود است و چهارپايان براى مشا حالل شده، مگر آنچه بر مشا خوانده مى
  )٣٠تا  ٢٨آيات  -حجسوره (

  
بین خدا و پیامبرانش فرق قائل (، کسی که قرآن را قبول کند و پیامبر را قبول نداشته باشد خداوندطبق فرموده 

و یا کسی که آیات قرآن را به صورت انتخابی قبول کند و یا کسی که اعتقاد داشته باشد که قرآن تحریف ) شود
  :، کافر است)یعنی بعضی از آیات را قبول کند و بعضی را قبول نکند(شده است  شده و یا در آن دستکاري

  
نمؤقُولُونَ نيو هلسرو اللَّه نيفَرِّقُوا بونَ أَنْ يرِيديو هلسرو ونَ بِاللَّهكْفُري ينونَ أَنْ إِنَّ الَّذرِيديضٍ وعبِب كْفُرنضٍ وعبِب 

والَّذين آمنوا بِاللَّه ) ١٥١(أُولَئك هم الْكَافرونَ حقا وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا ) ١٥٠(وا بين ذَلك سبِيال يتخذُ
  )١٥٢(ه غَفُورا رحيما ورسله ولَم يفَرِّقُوا بين أَحد منهم أُولَئك سوف يؤتيهِم أُجورهم وكَانَ اللَّ

 و شوند قائل تبعيض پيامربانش و خدا ميان خواهند مى و کنند مى انکار را او پيامربان و خدا که کساىن
 خود براى راهى دو، اين ميان در خواهند مى و »کنيم مى انکار را بعضى و آورمي مى اميان بعضى به« گويند مى

) ١٥١( .امي ساخته فراهم اى خوارکننده جمازات کافران، براى و اند قيقىح کافران آا) ١٥٠( .کنند انتخاب
 خواهد را پاداششان گذارند، منى فرق آا از احدى ميان و آورده اميان او رسوالن و خدا به که کساىن) وىل(

  )١٥٢( .است مهربان و آمرزنده خداوند، داد؛
  )١٥٢تا  ١٥٠آيات  -نساءسوره (

  
خداوند براي . دونِ اهللا تهیه می شوندگرفتن حاجت از به نیت یا است که به اسم دونِ اهللا و  مساله بعدي غذاهایی

انسانهاي مومن ارزش بسیاري قائل شده است و در قرآن از انسانهاي مؤمن خواسته که خود نیز براي خود ارزش 
تور قرآن، هیچ انسان مؤمنی نباید بنابر دس. انسان مؤمن پاك است و باید از روزیهاي پاك تناول کند. قائل شوند

  :به آیات زیر توجه کنید. اهللا، اسم دونِ اهللا بر آن برده شده تناول کند پاك و مبارك از غذایی که به جاي اسم
  

 نِنيمؤم هاتبِآي متإِنْ كُن هلَيع اللَّه ماس را ذُكم١١٨(فَكُلُوا م( أْكُلُوا مأَال ت ا لَكُممإِال و كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَدو هلَيع اللَّه ماس را ذُكم
عبِالْم لَمأَع وه كبلْمٍ إِنَّ ررِ عيبِغ هِمائولُّونَ بِأَهضا لَيريإِنَّ كَثو هإِلَي متطُرِرا اضم يندا) ١١٩(تباإلثْمِ و روا ظَاهذَروا وا كَاننَ بِموزجيس ونَ اإلثْمكِْسبي ينإِنَّ الَّذ هنط
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ائهِم ليجادلُوكُم وإِنْ وال تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه وإِنه لَفسق وإِنَّ الشياطني لَيوحونَ إِلَى أَولي) ١٢٠(يقْترِفُونَ 
ترِكُونَ أَطَعشلَم كُمإِن موه١٢١(م(  
 آا بر خدا نام که ىيچيزها از چرا )١١٨( !داريد اميان او آيات به اگر ،خبوريد شده گفته آن بر خدا نامکه  آنچه هر از
 و هوس و هوى خاطر به مردم، از يارىبس و اشيدب ناچار اينکه مگر! است کرده بيان بوده، حرام مشا بر را آنچه خداوند که حاىل در خوريد؟ منى شده برده
 کنند، مى گناه که کساىن زيرا! کنيد رها را پنهان و آشکار گناهان) ١١٩( .شناسد مى تر را جتاوزکاران پروردگارت، و سازند مى گمراه ]را ديگران[ دانشى، ىب

 گناه کار اين! خنوريد نشده، برده آن بر اخد نام آنچه از و) ١٢٠( .شد خواهند جمازات شدند، مى مرتکب آنچه برابر در بزودى
 اطاعت آا از اگر برخيزند؛ جمادله به مشا با تا کنند مى القا خمفيانه مطالىب خود دوستان به شياطني و است
  )١٢١( !بود خواهيد مشرک هم مشا کنيد،

  )١٢١تا  ١١٨آيات  -انعامسوره (
  

ز هر آنچه که اسم خدا بر آن برده نشده بخورند، وارد حیطه در این آیه خداوند مؤمنان را تهدید کرده که اگر ا
در طول سال ایام خاصی وجود دارد که مردم به جاي آماده کردن نذورات براي خداوند، به اسم . شرك می شوند

دن در چنین مواقعی از خور. را آماده می کنند...) غذا، پول، قربانی و (نذورات خود ) امامان و یا صالحین(غیر خدا 
درست است که در این زمانهاي خاص سفره هاي رنگین زیادي آماده می . اینگونه غذاهاي حرام باید دوري کرد

توجه کنید درست است که ما از نیت . شود، ولی یک تکه نان حالل از هزاران سفره پر از غذاي حرام بهتر است
افراد، براي خداوند نذر کرده باشد، ولی چون این افراد آگاهی نداریم و حتی ممکن است که یک نفر از بین این 

در دوره زمانی خاصی که این نذورات انجام می شود، کل توجه مردم به سمت دونِ اهللا است، باید جانب احتیاط 
اگر فردي واقعاً بخواهد براي خداوند نذري را انجام دهد، معموال در . را رعایت کرده و از این غذاها تناول نکرد

  .مانی دیگر در طول سال اینکار را انجام خواهد داددوره هاي ز
هر چقدر شرك بیشتر در ایمان و . در بخشهاي قبل، دالیل اصلی مردم در عدم قبول دستورات اهللا تعالی بیان شد

کسی در این راه موفق می شود که خود را تمام . اعمال افراد رسوب کرده باشد، پاك کردن آن نیز سخت تر است
خداوند سپرده و هدایت را تنها از خداوند بخواهد، کسی که از دستورات خداوند نترسد و فکر نکند که و کمال به 

به واسطه این دستورات قرار است چیز گرانبهایی را از دست دهد، کسی که براي فکر خود ارزش قائل بوده و 
اد بعد از این همه دلیل باز به مجادله اگر افر. تفکر خود را به صورت پیمانکاري به دست افراد دیگر نسپرده باشد

  :فقط یک جواب می توان به آنها داد. ادامه دهند
  

بغَض هِملَيعو بِّهِمر دنةٌ عضاحد مهتجح لَه جِيبتا اسم دعب نم ي اللَّهونَ فاجحي ينالَّذو يددش ذَابع ملَه١٦( و(  
پايه  جلاجت درباره خدا بعد از پذيرفنت او حماجه مى کنند، دليلشان نزد پروردگارشان باطل و ىبکساىن که از روى 

  )١٦. (است و غضب بر آاست و عذاىب شديد دارند
  )١٦ هآي -شوریسوره (
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  :خداوند متعال در قرآن بیان کرده که باید جهت گیري کل زندگی انسان به سمت خداوند باشد

  
نِي هقُلْ إِن نيرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبا مميا قينيمٍ دقتسم اطربِّي إِلَى صانِي ر١٦١(د(  لَّهي لاتممو اييحمي وكسني والتقُلْ إِنَّ ص

 نيالَمبِّ الْع١٦٢(ر( ا أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكال ش نيملسلُ الْم)١٦٣(  
مناز و  بگو )١٦١. (و از مشرکان نبود برگرداندکه از آيينهاى خراىف روى  ابراهيمآيني  ،آييىن پابرجا ،کردهپروردگارم مرا به راه راست هدايت «: بگو

 شريکی )١٦٢. (، و زندگى و مرگ من، مهه براى خداوند پروردگار جهانيان استو مناسک منمتام عبادات 
  )١٦٣! (و من خنستني مسلمامن ام شدهو به مهني مأمور  نيستبراى او 

  )١٦٣تا  ١٦١آيات  -انعامسوره (
  

به  . نیست  در عبادت  او و بندگانش  بین  يا  واسطه  گونه  شود و هیچ می  عبادت  که  ، تنها خداوند است در اسالم
رضایت خداوند استفاده کرده است، ما هم امروزه به  خود پیامبر از اعمال عبادي براي کسب. شکل زیر دقت کنید

  .از روش وي تبعیت کنیم وي را اسوه قرار داده و جاي روي آوردن و توسل به روح پیامبر باید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 آيه منتخب
لَقَدا ولَقْنانَ خالْإِنس لَمعنا وم وِسسوت بِه هفْسن نحنو بأَقْر هإِلَي نلِ مبح  رِيد١٦ –ق (الْو(  
  !نزديکترمي قلبش رگ از او به ما و دانيم، مى را او نفس هاى وسوسه و آفريدمي را انسان ما

  تعالی اهللا

  

 پيامرب                انسان                                        

و روزه و زکات  جهادمناز و 
جهت تقرب به اهللا... و   

مناز و جهاد و روزه و زکات 
جهت تقرب به اهللا ...و   

 به قربتجهت  احلبه جای اجنام اعمال ص: ه انساناشتبا
.را واسطه قرار می دهند پيامرب ،اهللا  
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  16فصل 
د که در بخشهاي قبل، بیان ش. در این بخش در مورد چند خرافات رایج در جامعه، مطالبی را بیان می کنیم

خداوند رستاگاري در روز قیامت را بر پایه ایمان و عمل صالح قرار داده و براي هر کدام از این دو مورد معیارهایی 
ایمان به اهللا و عدم شرك در عقیده، : معیارها و ارکان ایمان طبق قرآن عبارتند از. را در قرآن بیان نموده است

یمان به کتب آسمانی و قرآن به عنوان آخرین وحی منزل، ایمان به کلیه ایمان به مآلئکه و عدم غلو درباره آنها، ا
همچنین بیان . به عنوان آخرین پیامبر، و ایمان به روز قیامت و بهشت و جهنم) ص( محمد نبیپیامبران الهی و 

خود شد که معیار اصلی عمل صالح رضایت خداوند می باشد و براي یادگرفتن شیوه ظاهري اعمال، طبق دستور 
به پیامبري مبعوث شد تا انسانها را از ) ص(محمد نبی . را الگو و اسوه خود قرار دهیم )ص( محمد نبیقرآن باید 

  :یادآوري. زنجیر عبادت بندگان دیگر آزاد کرده و به سمت عبادت اهللا تعالی وارد کند
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
نولَ مسقِ الراقشي نمو نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعا  بريصم اَءتسو منهج هلصنلَّى ووا تم هّلون

)١١٥(  
ما او را به  سى که بعد از آشکار شدن حق، با پيامرب خمالفت کند و از راهى جز راه مؤمنان پريوى منايد،ک

  )١١٥. (و جايگاه بدى دارد کنيم مىو به دوزخ داخل  برمي مىرود  ه مىمهان راه ک
  )١١٥ هآي -نساءسوره (

  
توصیه اول این است کسی که اعمال عبادي . در آیه باال توصیه هاي بسیار مهمی به همه مسلمانان شده است

مثال کسی که نماز مغرب . ندخود را به روشی غیر از روش پیامبر انجام دهد، اعمال وي مورد قبول واقع نمی شو
رکعت بخواند، نماز وي مغایر با نماز پیامبر بوده و این نماز مورد قبول خداوند واقع  2رکعت  3را عمدا به جاي 

هر مسلمانی موظف است اعمال عبادي خود را از لحاظ صحت و درستی انجام با اعمال پیامبر مقایسه . نمی شود
توصیه دومی . عمل پیامبر بود، آنرا به عنوان عمل صالح پذیرفته و انجام می دهدکند، اگر عمل وي دقیقا همانند 

، اعمال خود را با )امروزه پیامبر در میان مسلمانان نیست(که به همه مسلمانان شده این است که پس از پیامبر 
ه مؤمنین دیگر اعمال اکثریت مؤمنین مقایسه کند و براي فهمیدن صحت و درستی اعمال خود، بر سبیل و را

البته دقت کنید که انسان همیشه در قدم اول باید اعمال خود را بوسیله قرآن پاالیش کند و سپس . قرار بگیرد
اکثریت مؤمنین هم افرادي هستند که . براي یادگیري نحوه انجام عمل خود، بر راه اکثریت مؤمنین قرار بگیرد

بدیهی است در صورتی که در ایمان . ر ایمان آنها شرك وجود نداردارکان ایمان آنها پنج مورد بیان شده بوده و د
تبعیت عملی از در  الزام. فردي شرك وجود داشته باشد، به هیچ عنوان در عمل هم نمی توان از وي تبعیت کرد

، مربوط به افرادي است که عقیده توحیدي داشته، مخالف عقیده توحیدي نبوده و خود مروج عقیده افراد صالح
همه . معه را بیان می کنیمبا توجه به مفاهیم مطرح شده چندین نمونه از خرافات رایج در جا. وحیدي باشندت
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هایی که در زیر بیان می شوند، فقط به این دلیل به وجود آمده اند که مردم اعمال عبادي خود را با پیامبر خرافات
  .وه انجام اعمال خود قبول کرده اندمقایسه نکرده و حرف هر فرد با هر عقیده اي را در مورد نح

اکثریت جامعه در ایام خاصی از سال مثل ماه . خرافات اول که به شدت در جامعه ما رواج دارد، عزاداري است
ضربه زدن به بدن و گونه . محرم یا اواسط خرداد ماه، لباس سیاه پوشیده و در خیابانها ریخته و عزاداري می کنند

، همچنین خراشیدن چهره و فریاد کشیدن از سنت هاي دوره )خود زنی(نی و سینه زنی ها، زنجیر زنی، قمه ز
 متاسفانه درجاهلیت و از اعمال مشرکان و بت پرستان بوده و پس از آمدن اسالم از میان رفته است، تا اینکه 

ه هاي منحرف بعضی از فرق. خود زنی در ادیان دیگر مثل مسیحیت نیز وجود دارد. زنده شد هاي بعددوره 
مسیحی اعتقاد دارند که با شالق و زنجیر زنی به خود درد ها و رنجهاي حضرت عیسی در ذهن آنها تداعی شده 

: در کشور ما نیز احادیث جعلی زیادي درست شده که براي مثال بیان می کنند. و گناهان آنها بخشیده می شود
آیا تاکنون فکر کرده اید که . "وي بخشیده می شود هر کس در روز عاشورا یک قطره اشک بریزد، کل گناهان"

این احادیث از کجا آمده اند؟ آیا به نظر شما فردي که در طول یکسال انواع و اقسام گناهان را انجام داده و سپس 
. در روز عاشورا به گریه و زاري و خود زنی می پردازد، با این کار گناهان خود را پاك می کند؟ زهی خیال باطل

هیچ . کدام قسمت از قرآن خداوند متعال فرموده که عزاداري جزو اعمال صالح حساب می شود و ثواب دارد در
کدام از اعمال صالح، غیر از توبه واقعی که تا لحظه مرگ شکسته نمی شود، قابلیت این را ندارند که گناهان 

جز این است که ما . ري وجود نداردحتی یک آیه در قرآن راجع به مزیت عزادا. انسان را یکباره پاك کنند
داده ایم و بدون اینکه راجع به  افراد عوام فریب در لباس دیندست به کورکورانه اختیار زندگی و آخرت خود را 

آنقدر نسبت به درستی اعمال و ایمان خود مطمئن هستیم . اعمال خود فکر کنیم، گوش به فرمان آنها هستیم
به یقین اعمالی که همیشه انجام می . هایی که انجام می دهیم، شک نمی کنیمکه حتی یکبار هم نسبت به کار

به آیه زیر دقت . دهیم، آنچنان براي ما زینت داده شده که فکر می کنیم بهترین عمل در دنیا را انجام می دهیم
  :کنید

  
 نِهِماكسم نم لَكُم نيبت قَدو ودثَما وادعوملَه نيزو  رِينصبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش

)٣٨(  
شيطان اعمالشان را براى آنان آراسته و آنان براى مشا آشکار است  ]ويران شده[ مثود و مساکن عاد و طايفه و

  )٣٨. (که بينا بودنديدر حال ،بود، از اين رو آنان را از راه خدا بازداشت
  )٣٨ هآي -عنکبوتسوره (

  
هر قومی که زشتی عمل در پیش چشمانشان زینت داده شود، به سختی هدایت خواهد شد، زیرا تعصب عقل آنها 

هیچ فکر کرده ایم که پیامبر اسالم . منجمد کرده و فکر می کنند که به یقین بهترین عمل را انجام می دهندرا 
طول زندگی خود عزاداري کرده است؟ حمزه سید الشهداء که در  که سرمشق و اسوه عمل صالح بوده، آیا در
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جنگ بدر به شهادت رسید و جزو عزیزترین افراد نزد پیامبر بود، آیا پیامبر بعد از شهادت وي برایش عزاداري و 
خودزنی نمود؟ پیامبر، اهل بیت، صحابه و تابعین هیچکدام حتی در حال تشییع جنازه کسی نوحه خوانی و سینه 
زنی به راه نیانداخته اند، چه برسد به اینکه سالهاي متمادي از وفات یا شهادت نزدیکان آنها گذشته باشد و پس 

طبق دستور خود اهللا تعالی به عنوان مرجع ) ص( محمد نبی. از این همه سال براي آنها عزاداري کرده باشند
جام می دهیم، دقیقا کارهایی است که پیامبر عمل صالح معرفی شده است، آیا اعمالی که امروزه در جامعه ان

مراسم عزاداري پررونق تر شده و مداحان و  در سالهاي اخیرانجام داده یا به آن دستور داده است؟ متاسفانه 
اي ": به خواهرش زینب فرموده) ع(حضرت حسین . روضه خوانان از شرك و بدعت و خرافات فروگذار نکرده اند

چون کشته شدم گریبان بر من چاك مکن و . وگند دادم، تو به سوگند من وفادار باشخواهر جان، من تو را س
  :خداوند راجع به وضعیت افراد مصیبت دیده می فرماید. "چهره مخراش و در مرگ من واویال مگو

  
أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربِّهِم ورحمةٌ وأُولَئك ) ١٥٦(الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ 

  )١٥٧(هم الْمهتدونَ 

) ١٥٦(» !گردمي و به سوى او بازمى خدائيمما از آن «گويند  رسد، مى آا که هرگاه مصيبىت به ايشان مى
  )١٥٧! (هستند يافتگان هدايت مهان و آا شدهاينها، مهاا هستند که الطاف و رمحت خدا شامل حالشان 

  )١٥٧تا  ١٥٦ اتآي -بقرهسوره (
  

به یقین هیچ پیامبري در طول تاریخ براي پیامبران قبل از خودش عزاداري بر پا نکرده، چرا که عزاداري نه تنها 
. ده استجزو اعمال صالح نمی باشد، بلکه جزو اعمالی است که مشرکان انجام می دادند و اسالم از آن نهی کر

که نه فقط خودشان به خاطر  افرادي. را پر پول تر می کند گمراه رهبرانعزاداري امروزه فقط جیب پر پول 
اعمال شرك آمیزشان به جهنم می روند، بلکه قومی نیز که کورکورانه از آنها تقلید کردند را نیز با خود وارد 

ستند، در حقیقت نفس خود را فریب می دهند، زیرا افرادي که به عزاداري پایبند ه. عذاب جاویدان می کنند
ولی اینگونه افراد فکر می . براي سعادتمندي در آخرت باید در این دنیا زحمت عبادت اهللا تعالی را متحمل شد

با اشک ریختن و خود زنی براي مخلوق دیگر کنند که به جاي زحمت مادام العمر براي عبادت خالق خودشان، 
امید است که در اعمال صالح خود فقط پیامبر اسالم را مد نظر داشته باشیم و براي تبعیت از . رستگار می شوند

  .سبیل مومنین دیگر، شرط عبور اعمال و عقاید از فیلتر قرآن را نیز مد نظر قرار دهیم
ایج در استخاره یکی دیگر از اعمال ر. خرافات دیگر که به شدت در جامعه رایج است، استخاره و فال می باشد

متاسفانه پس از دوره صفویه این عمل جاهالنه نیز . زمان جاهلیت بوده و اسالم به شدت از آن نهی کرده است
امروزه بسیاري از مردم در مسائل بسیار مهمی مثل ازدواج . دوباره جاي خود را در میان مردم باز کرده است

ي مشورت و استفاده از عقل به استخاره و فال می فرزندان، سفر، سرمایه گذاري و تصمیم گیري هاي مهم به جا
ازالم تیرهاي چوبی بوده . بیان کرده است زالماَاستخاره یکی از جنبه هاي شرك بوده که قرآن آن را با نام . آورند
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وضعیتی که بیان می شود را با جامعه (که مشرکین دوران جاهلیت از آنها براي تصمیم گیري استفاده می کردند 
رَ ربی"روي بعضی از این تیرها نوشته بودند ). مقایسه کنیدکنونی  روي بعضی دیگر . یعنی پروردگارم امر نمود "اَم
هانی ربی"بودند نوشته  سپس تیرها را در . یعنی پروردگارم نهی نمود، و بر بقیه تیرها چیزي نمی نوشتند "نَ

تیرها را بیرون می آوردند و طبق نوشته روي  یکی از تصادفیظرفی ریخته و به هنگام تصمیم گیري، به صورت 
حال به وضعیت زیر توجه . اگر تیر خارج شده نوشته اي نداشت، دوباره استخاره می کردند. تیر عمل می کردند

باز می کنند،  تصادفیمردم متمدن امروزي به هنگام تصمیم گیري براي یک کار مهم، قرآن را به صورت . کنید
آن کار را انجام می دهند، اگر بر روي صفحه باز شده نوشته بود  "خوب"فحه باز شده نوشته بود اگر بر روي ص

نیز استخاره را انجام می ... غیر از قرآن با تسبیح، دیوان حافظ، ورق هاي بازي و . آن کار را انجام نمی دهند "بد"
ود روي زمین قرار داده و به او دستور داده آیا این همان انسان است که خداوند وي را خلیفه و جانشین خ. دهند

که براي هر کاري تعقل و تفکر کند؟ آیا خداوند در قرآن تضمین کرده که در صورت انجام استخاره، تصمیمات 
شما بهتر از زمانی خواهد بود که تفکر می کنید؟ مسلما خداوند همیشه، در همه ادیان و به صورت مؤکد تنها 

  :ن دنیا و هم در آخرت را تعقل قرار داده استشرط رستگاري هم در ای
  

  )٢٢(إِنَّ شر الدوابِّ عند اللَّه الصم الْبكْم الَّذين ال يعقلُونَ 
  )٢٢. (کنند بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد کر و الىل هستند که انديشه منىمهانا 

  )٢٢ هآي -انفالسوره (
  

در قرآن کریم انسان را به تعقل و تفکر در همه امور زندگی دعوت کرده است و  آیه 100خداوند در بیش از 
خداوند . همیشه افرادي به بیراهه و گمراهی می روند که براي تقلید نسبت به تفکر ارزش بیشتري قائل هستند

  :را از اعمال شیطان بیان کرده است) ازالم(در قرآن استخاره 
  

نآم ينا الَّذها أَييفْلت لَّكُملَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج الماألزو ابصاألنو ِسريالْمو رما الْخمونَ وا إِنح
)٩٠(  

، پليد و از عمل شيطان است، از آا ]استخاره[ شراب و قمار و بتها و ازالم! ايد اى کساىن که اميان آورده
  )٩٠! (شويد دورى کنيد تا رستگار

  )٩٠ هآي -مائدهسوره (
  

در نهایت خداوند براي افرادي که به مسائل گنگ و پیچیده در زندگی خود بر می خورند و بواسطه دانش کم یا 
  :عدم تسلط بر اوضاع، توانایی اخذ تصمیمات درست را ندارند نیز راه چاره اي قرار داده و آن مشورت می باشد
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  )٣٨(ومما رزقْناهم ينفقُونَ  وأَمرهم شورى بينهما لربِّهِم وأَقَاموا الصالةَ والَّذين استجابو
کارهايشان به صورت مشورت در دارند و  و کساىن که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و مناز را برپا مى

  )٣٨. (نندک امي انفاق مى و از آنچه به آا روزى داده ميان آاست
  )٣٨ هآي -شوریسوره (

  
در تصمیم گیریها همیشه ابتدا باید بر خداوند بزرگ توکل کنیم، سپس با استفاده از تعقل و تفکر و مشورت با 

  .افراد ذي صالح تصمیم خود را گرفته و در نهایت باز هم بر اهللا تعالی توکل کنیم
   

است را می توان محکوم کرد؟  خود فقط اهللا را مقصود قرار داده دعايآیا کسی که در عبادت و : براي تفکرسوالی 
کسی که فقط و فقط  ،قرآن و عقلطبق محکوم هستند؟ اینگونه افراد  جایی از قرآن، خداوند بیان کرده کهدر آیا 

واسطه  ،عبادت و دعاافرادي که در  در موردقرآن یا آلی و .مشکلی در عبادتش وجود نداردبه اهللا روي آورده 
  ؟نیز به همین صورت صحبت کرده است و حاجت به نزد غیر خدا می برند، تراشی کرده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
  )١١٨ – مومنون( الراحمني خير وأَنت وارحم اغْفر رب وقُل
 !کنندگاىن رحم ترين تو و کن رمحت و ببخش مرا! پروردگارا« بگو و
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  17فصل 
در ادیان . در این بخش نیز این بحث را ادامه می دهیم. ثی پیرامون خرافات آغاز کردیمبخش قبل را با مباح

مختلف، از ادیان الهی مثل مسیحی گرفته تا ادیان غیر الهی مثل بودایی، نوعی از خرافات بوده که همیشه در 
م، خداوند این پس از آمدن دین اسال. تاریخ وجود داشته و به شدت باعث گمراهی عده بسیاري شده است

خرافات را از بین مؤمنان پاك کرد، ولی امروزه شاهد آن هستیم که این خرافه جاهلیت که مخرب ترین تاثیر را 
این خرافات عبارت است از . در ایمان و عقیده انسان می گذارد دوباره در میان مردم در حال جاي باز کردن است

این خرافات در کشورهاي مختلف، به صورتهاي مختلفی . "نساناعتقاد افراد به تاثیر غیر خدا در زندگی ا"
در بسیاري از کشور هاي جهان مردم اعتقاد دارند که ستارگان . با چند مثال توضیح می دهیم. مشاهده می شود

کل کائنات . و صور فلکی داراي این قدرت هستند که بر زندگی انسان تاثیر گذاشته و به وي خیر یا شر برسانند
. بیل ستارگان مخلوقات خداوند می باشند و طبق قرآن فقط خداوند قادر است به بندگانش خیر یا شر برسانداز ق

اینکه انسان تصور داشته باشد بوسیله حرکت ستارگان و صور فلکی می توان آینده را پیش بینی کرد، یک دید 
قادر به تغییر و تحول اوضاع جهان بوده و کامال غلط می باشد، زیرا بر این اساس انسان معتقد است که ستارگان 

... همه ما در مجالت امروزه، به صفحات خاصی که با عنوان بخت و اقبال، آینده شما و . از علم غیب برخوردارند
و مطمئنا هیچکدام از ما ) صفحات زردي که آینده انسان را طبق صور فلکی بیان می کنند(برخورد کرده ایم 
با کمال تاسف باید گفت که امروزه . ه ایم که مطالب بیان شده در این صفحات درست استتاکنون اعتقاد نداشت

این افراد اعتقاد دارند که ستارگان و صور فلکی، . هنوز هم افرادي وجود دارند که به این مطالب کامالً اعتقاد دارند
در  .قادرند به افراد خیر یا شر برسانند در زندگی آنها تاثیر گذار بوده و این مخلوقات... وضعیت خورشید و ماه و 

در بعضی از مناطق دنیا این تصور وجود . اکثر ادیان و کشورها، خرافات بیان شده به صورت دیگري وجود دارد
داراي قدرت جادویی بوده و براي فردي که آنها ... دارد که اجسام طبیعی مثل صلیب، نعل اسب، ستاره داوود و 

بنابر این مردم این مناطق، موارد یاد شده را به صورت گردنبند یا . اشد، خیر و برکت می آورندرا به همراه داشته ب
  :نظر قرآن در این رابطه عبارت است از. می کنند استعمالدستبند 

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَال كَاشف لَه إِال هو وإِنْ يمسسك بِخيرٍ فَهو ) ١٦(مبِني من يصرف عنه يومئذ فَقَد رحمه وذَلك الْفَوز الْ
 يرٍء قَديلَى كُلِّ ش١٧(ع(  بِريالْخ يمكالْح وهو هادبع قفَو رالْقَاه وهو)١٨(  

اگر خداوند زياىن ) ١٦. (و اين مهان پريوزى آشکار است ساختهاوند او را مشمول رمحت خويش جمازات اهلى به او نرسد، خد روزآن کس که در آن 
او بر مهه چيز پس ، ]نيز[ تواند آن را برطرف سازد و اگر خريى به تو رساند به تو برساند، هيچ کس جز او منى

  )١٨(! و اوست حکيم آگاه استقاهر و مسلّط  خوداوست که بر بندگان  )١٧(تواناست؛ 

  )١٨تا  ١٦ اتآي -انعامسوره (
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در کشور ما فال قهوه و فال نخود، احضار روح، رمل . در کشور ما این خرافات، صورت دیگري به خود گرفته است
، تبرك به پارچه و کاغذ، تبرك به قرآن و ادعیه هاي )اوصیاء و صالحینو  انبیاء(و جادو، تبرك به آرامگاه مردگان 

بر روي درختان و قبور مردگان، توسل به گردنبند و دستبند و بسیاري از موارد دیگر به مذهبی، دخیل بستن 
. کل موارد گفته شده توسط قرآن باطل محسوب شده و از موارد شرك محسوب می شود. وفور رایج است

عبارت است از فالگیري که عبارت است پیش بینی آینده افراد و خبر دادن از موارد پنهانی و غیب، و رمل و جادو 
طبق قرآن . اینکه فردي اعتقاد داشته باشد دستهاي پنهانی غیر از اراده خداوند، به مردم خیر و شر می رسانند

تنها اهللا تعالی است که هم نسبت به عالم غیب و هم عالم طبیعت از دانش کامل برخوردار است و در اسالم 
  :فالگیري و رمل و جادو کامال باطل می باشند

  
عوهند حفَاتبِ ميا الَ الْغهلَمعإِالَّ ي وه لَمعيا وي مف ررِ الْبحالْبا ومقُطُ وسن تم قَةرا إِالَّ وهلَمعالَ يو ةبي حف اتظُلُم 

 مسمى أَجلٌ ليقْضى فيه يبعثُكُم ثُم بِالنهارِ جرحتم ما ويعلَم بِاللَّيلِ توفَّاكُمي الَّذي وهو )٥٩( مبِنيٍ كتابٍ في إِالَّ يابِسٍ والَ رطْبٍ والَ اَألرضِ
ثُم هإِلَي كُمجِعرم ئُكُم ثُمبنا يبِم ملُونَ  كُنتمع٦٠(ت(  

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

 ]خواب هنگام به[ شب در را مشا روح که است کسى او )٥٩( .است ثبت آشکار کتاىب در اينکه جز دارد، وجود خشکى
 رسد؛ فرا معيىن سرآمد تا ]يابد مى ادامه مهچنان وضع اين[ و انگيزد برمى ]خواب از[ را مشا روز در سپس است؛ خرب با ايد، کرده روز در آنچه از و گريد مى

  )٦٠( .سازد مى خرب با کرديد، مى عمل آنچه از را مشا سراجنام و اوست سوى به مشا بازگشت سپس
  )٦٠تا  ٥٩ هآي -انعامسوره (

  
وند از کل وقایع و حوادث عالم ماده و غیب باخبر است، فقط خداوند است که می تواند انسان عالوه بر اینکه خدا

طبق . احضار روح نیز در قرآن به طور کامل رد شده است. را نسبت به اعمالش در پنهان و آشکار باخبر سازد
و به طور کامل رابطه روح ) منونسوره مؤ 23آیه (قرآن روح افراد پس از مرگ نزد اهللا تعالی و در دارالسالم بوده 

ورود جن به دنیاي طبیعی امکان پذیر می باشد و افرادي که ادعاي ارتباط با ارواح می (با این دنیا قطع می گردد 
همچنین تبرك و ). کنند، ممکن است که با جنیان ارتباط برقرار کرده باشند و خود از این مساله بی خبر باشند

بیان شده که هر خیر و  مسلما در قرآن مکرراً. ك می باشندر خدا نیز از مصادیق شردخیل بستن و توسل به غی
قرآن کالم خداوند می باشد و در . شري که به انسان برسد، فقط از طرف اهللا بوده و نتیجه عمل خود انسانهاست

  .تگاري می گردد که به آن عمل شودصورتی باعث رس
لعنت کردن به معناي آرزوي قطع . ست، لعن و نفرین گذشتگان می باشدمساله مهم دیگر که در کشور ما رایج ا
لعنت کردن همانند یک شمشیر دو لبه می باشد، اگر فردي که انسان وي را . رحمت و بخشایش خداوند می باشد

، این لعنت مسلماً وي را در بر )مثل شیطان(مورد لعن و نفرین قرار می دهد استحقاق لعنت را داشته باشد 
، لعنت گریبان خود )مثالً توبه کرده باشد(واهد گرفت، ولی اگر فرد مورد نظر، استحقاق لعنت را نداشته باشد خ
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که انسان از لعن و نفرین گذشتگان به شدت  می شودبه همین دلیل توصیه . فرد لعنت کننده را خواهد گرفت
مرگ باز است و هیچ انسانی از توبه انسانهاي دیگر خودداري کند، زیرا اوالً براي کلیه انسانها، درِ توبه تا لحظه 

  .خبر ندارد، ثانیاً در روز قیامت از انسان راجع به اعمال گذشتگان سوال پرسیده نخواهد شد
  

  )١٣٤(تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم وال تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ 
و  مشاستاعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال مشا نيز مربوط به خود . ا امىت بودند که درگذشتندآ
  )١٣٤. (شدخنواهد سوال پرسيده اعمال آا  راجع بهگاه هيچمشا از 

  )١٤١و  ١٣٤ هآي -بقرهسوره (
  

در زمان جاهلیت که بندگی و . می باشدبیان شد، انسان همیشه بنده اهللا بوده و بنده دونِ اهللا ن قبال همانگونه که
نام ... بردگی بتها رایج بود، افراد به واسطه افتخار به بتهاي خود، اسامی فرزندان خود را عبد الهبل، عبد المنات و 

امروزه متاسفانه این نامگذاري رایج شده ولی به جاي اظهار بندگی براي بتها، براي افراد اظهار . گذاري می کردند
هیچکدام از پیامبران و امامان این اسامی ...). مثل عبدالحسین، غالمرضا، غالمحسین و (صورت می گیرد بندگی 

ی عبداهللا و عبد الرحمن می باشند، زیباترین نامها در نزد خداوند اسام. را براي فرزندان خود انتخاب نکرده اند
  .مزیرا همه ما بندگان اهللا تعالی بوده و بنده هیچ مخلوقی نیستی

  
  )٥٠(وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب األليم  )٤٩(أَنِّي أَنا الْغفُور الرحيم  عبادينبِّئْ 

  )٥٠! (و عذاب و کيفر من، مهان عذاب دردناک است )٤٩! (را آگاه کن که من خبشنده مهربامن بندگامن

  )٥٠تا  ٤٩ اتآي -حجرسوره (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
مالبِ عيفَلَا الْغ ظْهِرلَى يع بِها  غَيدنِ إِلَّا - أَحم ضتن ىارولٍ مسر هفَإِن لُكسن ينِ ميب 
هيدي نمو هلْفا  خدصر - لَمعيأَن ل وا قَدلَغأَب الَاترِس هِمباطَ رأَحا وبِم هِميى لَدصأَحو 
  )٢٨تا  ٢٦ –جن (عددا  شيٍء كُلَّ

 که رسوالىن سازد، مگر منى آگاه غيبش اسرار بر را هيچکس و اوست غيب داناى
 بداند دهد، تا مى قرار برايشان سر پشت و رو پيش از مراقبيىن و برگزيده را آا

 احاطه آاست نزد آنچه به او و اند کرده ابالغ را پروردگارشان رسالتهاى پيامربانش
  !است کرده ثبت و مشارش را چيز مهه و دارد
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  18فصل 
اصطالحات اربعه "از کتاب را ) اله، رب، عبادت، دین(احثی پیرامون چهار کلمه کلیدي در قرآن در این بخش مب

این "مولف این کتاب در اولین سطر کتاب بیان کرده . اثر امام ابواالعلی مودودي انتخاب کرده ایم "در قرآن
فهم  ."چرخد هار کلمه میدعوت قرآن حول محور این چقرآن کریم است و فهم کلمات چهارگانه اساس و پایه 

فرض کنید که یک غیر مسلمان از شما . دقیق این چهار کلمه زندگی انسانهاي زیادي را جهت بخشیده است
مفهوم چهار کلمه باال را بپرسد، شما چه جوابی خواهید داد؟ هنگامی که قرآن بر اعراب جاهلیت نازل شد، آنها 

معانی این کلمات، در ذهن  زفهمیدند، ولی امروزه جز تصویري گنگ ا دقیقاً منظور قرآن از این چهار کلمه را می
  :به معانی قرآنی این چهار کلمه بسیار دقت کنید. در ادامه هر چهار کلمه توضیح داده شده است. ما وجود ندارد

  » اله« 
  :در قرآن مجید، کلمه اله معانی زیر را دارد

تا زمانیکه انسان کسی را براي حل  .م است، نیاز و احتیاج استدر رابطه با عبادت و آلهیت مهچیزي که  یناول
وي را  وي را حفظ کند،که  باشدکسی یعنی باید  افتاد،، به اندیشه عبادت نخواهد نداند درامشکالت خود توانا و ق

کننده و اجابت  قاضی حاجات ،معبودیگانه . کند رهایشو از هر گونه پریشانی، درماندگی، و اضطراب  داده نجات
و  و بنده به علو مقام و غلبهتر باشد  تر و عالی مقام از همه با منزلت و الزم است که او از هر نقطه نظر خداستدعا 

از پناه دادن،  شود، عبارت اند ود اعطا میبه معب» اله«نها کلمه آتصوراتی که به خاطر  .باشدقدرت او باید معترف 
اعراب  .، مالک بودن و معبود گره گشابراي عابد صاحب نیرو، مصلحتردن، دادن، بال گستسکین نمودن، مقام بلند 

در کنار خدا، به  می شناختند ولی» اهللا«نام ه ب او راوجود دارد و  جاهلیت معتقد بودند پروردگار خالق و قهاري
پروردگار  شان در شأن سایر الهه چنین بود که آنها در در حقیقت عقیده. هاي دیگري نیز معتقد بودند اله

ها بخاطر شفاعتشان دور  و از مصیبت گردد قبول می) ج( اله ها در پیشگاه اهللاند و گفتار و کردار این  دخیل
 آنهاراهی که هر  به به مقام اله منسوب ساختند ورا  هاي بزرگ قوم خودانسانآنها عالوه بر این،  .خواهیم ماند

حالل قرار داده بودند، پیروي حرام و  را که آنهاو آنچه  ه بودندسرسپردند، ردکمی ان شرع براي آنها تلقی وبعن
ي که ا این سلطه و سیطره طبق قرآن، .امر و نهی نمایدد که نحق دارانسانها ند که این پنداشت می کردند و می

ر و رزق بدست اوامو هرگز ممکن نیست که سلطه و آفرینش بدست کسی،  بیان گردید قابل تجزیه نیست
، مرض و آن کسیاز امکان ندارد که خلقت . و تسخیر نظام شمسی و گردش زمین بفرمان دیگري باشددیگري، 

  :به آیه زیر دقت کنید .شفاء در دست کسی، زندگی و مرگ بدست دیگري باشد
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
را آخإِلَه اللَّه عم عدال تكُلُّ و وإِال ه ونَ  ال إِلَهعجرت هإِلَيو كْمالْح لَه ههجإِال و كالٍء هي٨٨(ش(  

 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
  )٨٨( !شويد مى بازگردانده او بسوى مهه و اوست آن از

  )٨٨ هآي -قصصسوره (
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شدند و آنها را به  سختیها، معبودهاي خود را طلب می کردند و خواستار فریاد رسی آنها میدر دم جاهلیت مر

بلکه از میان افراد  ،ها نبودند هایی که می خواندند، تنها از جن و مالئکه و بت همچنین، اله .طلبیدند کمک می
که معبودانشان ند ردک آنها فکر می !آنها معتقد بودندنیز الهه انتخاب کرده و به  ،که قبالً وفات کرده بودند صالح

 کهکسی  .، دخل و تصرف داشته باشندها دنیا جهت بر طرف ساختن حاجتقادرند که در  )بتها و انسانهاي صالح(
سر و به دربارش  ویدج خواهد و از وي استعانت می تخاب می کند، او را بدعا و نیاز میان اله خود را از دونِ اهللا

قرآن راجع به معبودان آنها که . کند طلبد و نذر و نیاز تقدیمش می ایستد و تقرب می ه حضور میب ند،ک یم میتعظ
  :پس از مرگ، از آنها حاجت خواسته می شد گفته

  
  )٢١(أَموات غَير أَحياٍء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ 

  )٢١( !شوند مى حمشور زماىن چه در دانند ىحتی من و ندارند حيات که هستند مردگاىن آا
  )٢١ هآي -حنلسوره (

  
دهد و فقط  ست که مردم را روزي میآفرینش نیست و تنها اودر  یست و برایش شریکخدان آهمه مخلوقات از 
 ی استخطاي فاحش اینو را بچرخاند نها آکسی نیست که  یر این جهان و در شئون و اموراتشاوست قائم به تدب

به طور کلی کلمه اله در قرآن در مورد خداوندي بیان شده که وي تنها . بتگر دعا بدانیماجارا حدي بجز او که ا
آفریننده، تنها رزاق کل مخلوقات، تنها مالک همه کائنات، تنها مالک روز جزا، تنها پناه دهنده و تنها اجابت 

تنها اله همه مخلوقات . مالک زندگی و مرگ می باشدکننده دعاي بندگان، تنها فرمانروا، تنها یاري دهنده، تنها 
  .اهللا است

  » رب« 
  :در قرآن کریم کلمه رب به معانی زیر بکار رفته است

رب، مخلوق . باشد و کار پرورش را بعهده دارد ها میدار جواب درخواست  و عهده) هم ریشه کلمه رب(مربی  -1
مانند مربی که شاگردش را به کمال مهارت می ( دهد خود را آفریده و آن را تا سر حد کمالش پرورش می

  .)رساند
رب، همیشه خیرخواه مخلوقات خویش می باشد و وي را در بالیا  .و متکفل جهت اصالح است دار، حافظ عهده -2

  .حفظ می کند
 .رب، محشور کننده مردم در روز قیامت است .آیند سرپرستی که مردم به اطراف او گرد می -3

گردد، سرپرست و ذي قدرتی که فرمانش بس نافذ  سروري که از او اطاعت میو ) هم ریشه کلمه رب(ارباب  -4
 .باشد نمایند و مالک مصالح مخلوقات می است و تماماً به بزرگی و سروري او اعتراف می

  ، صاحب اختیار و سردارفرمانروا -5
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  ):معانی اول و دوم(دار و اصالح کننده کاربرد رب در قرآن به معناي پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده 
  

دمالْح لَّهبِّ لر نيالَم٢( الْع(  
  )٢( .است جهانيان پروردگار که است خداوندى خمصوص ستايش

  )٢ هآي -فاحتهسوره (
  :همچنین

  
 ربِّكُم إِلَى ثُم أُخرى وِزر وازِرةٌ تزِر وال علَيها إِال نفْسٍ كُلُّ تكِْسب وال شيٍء كُلِّ رب وهو ربا أَبغي اللَّه أَغَير قُلْ

كُمجِعرم بِّئُكُمنا فَيبِم متكُن يهفُونَ فلتخ١٦٤( ت(  
 زيان به جز عملی کس هيچ است؟ چيز مهه پروردگار او که حاىل در بطلبم، را پروردگارى خدا غري آيا« بگو

 سوى به مشا مهه بازگشت سپس شود؛ منى متحمل را ديگرى گناه گنهکارى هيچ و دهد منى اجنام خودش،
  )١٦٤( .داد خواهد خرب داشتيد، اختالف آن در آنچه از را مشا و است پروردگارتان

  )١٦٤ هآي -انعامسوره (
  

  ):معناي سوم(کاربرد رب در قرآن به معناي گرد هم آورنده و محشور کننده 
  
  )٢٦( الْعليم الْفَتاح وهو بِالْحقِّ بيننا يفْتح ثُم ربنا نابين يجمع قُلْ
  )٢٦( »!آگاه داور اوست و منايد مى داورى حبق ما ميان در سپس کند، مى مجع را ما مهه ما پروردگار« بگو

  )٢٦ هآي -سباءسوره (
  

  ):معناي چهارم(سرپرست کاربرد رب در قرآن به معناي ارباب، قانون گذار، شارع و 
  

 هو إِال إِلَه ال واحدا إِلَها ليعبدوا إِال أُمروا وما مريم ابن والْمِسيح اللَّه دون من أَربابا ورهبانهم أَحبارهم اتخذُوا
هانحبا سمرِكُونَ عش٣١( ي(  

 دستور حاليکه در را نيز؛ مرمي فرزند مسيح و دادند قرار خدا غير از رباىبا را خويش راهبان و دانشمندان
 شرکايی که برايش از است منزه و پاک او بپرستند، نيست، او جز معبودى که را يکتائى خداوند جز نداشتند

  )٣١( !دهند مى قرار
  )٣١ هآي - توبهسوره (
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و به امر و نهی  داده ا براي خود راهنماي مطلق قرار ر آنها آیه کسانی است که مردمدر این » رب«هدف از کلمه 
کنند، تبعیت کرده و  از حالل و حرامی که ایشان وضع میو  سر سپرده اند و قانون و روششان را تبعیت کردهآنها 
  .نتخابی از جانب خود و به جاي اهللا تعالی می توانند امر و نهی کنندخدایان ا رند که اینپندا می

  ):معناي پنجم(ر قرآن به معناي فرمانروا، صاحب اختیار کاربرد رب د
  
  )٥( الْمشارِقِ رب و بينهما وما واألرضِ السماوات رب )٤( لَواحد إِلَهكُم إِنَّ
  )٥( !مشرقها پروردگار و آاست ميان آنچه و زمني و آمساا وردگارپر) ٤(است  يگانه مشا معبود که

  )٥تا  ٤ اتآي -صافات سوره(
  :همچنین

  
  )١٨٠( يصفُونَ عما الْعزة ربِّ ربِّك سبحانَ

  )١٨٠( .کنند منزه است رب تو پروردگار عزت است، از آنچه وصف می
  )١٨٠ هآي -صافاتسوره (

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  

 آيه منتخب
 والَ نفْعا لأَنفُِسهِم يملكُونَ الَ أَولياَء دونِه من أَفَاتخذْتم قُلْ اللّه قُلِ واَألرضِ السماوات رب من قُلْ
 خلَقُواْ شركَاَء للّه جعلُواْ أَم والنور الظُّلُمات تستوِي هلْ أَم والْبصري اَألعمى يستوِي هلْ قُلْ ضرا
  )١٦ –رعد (الْقَهار  الْواحد وهو شيٍء كُلِّ خالق اللّه قُلِ علَيهِم الْخلْق فَتشابه قهكَخلْ
 غري سرپرست و دوستی آيا« بگو» !اللّه« بگو »است؟ زمني و آمساا پروردگار کسى چه« بگو
 بينا و نابينا آيا« وبگ» نيستند خود زيان و سود مالک که ايد برگزيده خود براى خدا از

 مهانند آنان اينکه خباطر دادند قرار خدا براى مهتاياىن آا آيا برابرند؟ نور و ظلمتها يا يکسانند؟
 است چيز مهه خالق خدا« بگو» است؟ شده مشتبه آا بر آفرينشها اين و داشتند آفرينشى خدا
 »!پريوز و يکتا اوست و
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  19فصل 
  :بررسی امت هاي گمراه گذشته در رابطه با ربوبیت

  » )ع(قوم نوح « 
اره این قوم گفته مشخص است و چیزیکه قرآن درب )ع(کند، امت نوح قرآن کریم بیان می ترین امتی که قدیمی
را فقط به » رب«و خالق جهان را به عنوان خداوند متعال  )ع(قوم نوح .منکر پروردگار نبودند آنهاد که کن می

  .قبول داشتند) کننده پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار و اصالح(معناي اول و دوم 
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
الَ الْمأل الَّذين كَفَروا فَقَ) ٢٣(أَفَال تتقُونَ  يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيرهولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ 

بائنا األولني ال بشر مثْلُكُم يرِيد أَنْ يتفَضلَ علَيكُم ولَو شاَء اللَّه ألنزلَ مالئكَةً ما سمعنا بِهذَا في آمن قَومه ما هذَا إِ
  )٢٥(إِنْ هو إِال رجلٌ بِه جِنةٌ فَتربصوا بِه حتى حنيٍ  )٢٤(

 معبودى او جز که بپرستيد را يکتا خداوند! من قوم اى« گفت آا هب او فرستادمي؛ قومش بسوى را نوح و
 مهچون بشرى جز مرد اين« گفتند ،بودند کافر که نوح قوم اشراف )٢٣(کنيد؟  منى پرهيز آيا !نيست مشا براى
 را چيزى چنني ما کرد؛ مى نازل فرشتگاىن خواست مى خدا اگر! جويد برترى مشا بر خواهد مى که نيست مشا
  )٢٥( »کنيد صرب او درباره مدتى پس! مبتالست جنون نوعى به که است مردى فقط او )٢٤( !امي نشنيده خود نياکان در رگزه

  )٢٥تا  ٢٣ اتآي -مومنونسوره (
  

پس موضوع اختالف و نزاع فی ما بین نوح و قومش چه ، است اهللاآنان  الهمنکر این نبودند که  )ع( چون قوم نوح
و او است که تمام شما و سراسر جهان  پروردگار جهانیان است) ج( خداوند: گفت به آنان می) ع( نوح بوده است؟

خداي یگانه و . حقیقی شما است کند و او خداي میهاي شما را اجابت  وجود آورده، او است که خواسترا ب
یا دعاي شما را  و ،و ضرر را بر طرف کندکرده تواند مشکالت را آسان  الشریک است و جز او هیچ کس نمی

  .لذا باید او را بپرستید و تنها در برابر او کرنش کرده و سر خم نمائید .بشنود و به دادتان برسد
  
ا لَقَدلْنسا أَروحإِلَى ن هما فَقَالَ قَومِ يوا قَودباع ا اللَّهم لَكُم نم إِلَه هرإِنِّي غَي افأَخ كُملَيع ذَابع مٍييمٍ وظ٥٩( ع( 
 معبودى که کنيد پرستش را يگانه خداوند تنها! من قوم اى« گفت آنان به او فرستادمي؛ قومش سوى به را نوح
  )٥٩( »!ترسم مى بزرگى روز عذاب از مشا بر من ]کنيد عبادت را او غري اگر و[ نيست مشا براى او جز

  )٥٩ هآي -اعرافسوره (
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دیگر خدایانی ست، اما اجهانیان خداوند  ،اهللا کهما شکی نداریم ورزیدند  مر اصرار میدر برابر این ا )ع( قوم نوح
هاي ما به واسطه آنها  ها و خواسته دخالت دارند و برخی از گرفتارينیز هستند که در نظم و تدبیر این جهان 

ها است، مین و آسماناو مالک زفریده و آ را جهاناین بود که پروردگار تمام  )ع( عقیده قوم نوح .برآورده می شود
اعتقاد نداشتند که قدرت و فرمانروایی تنها منحصر به او بوده و فقط  ولین او است، آو تدبیر و آفرینش جهان از 

و فقط فرامین اوست که باید در تمام شئون اخالقی، اجتماعی، مدنی، سیاسی و سایر شئون حیاتی بشر عملی 
گار در پیش روي او قرار داده و از اهی را باید انتخاب کند که پروردد که بشر تنها رخواستند بپذیرن آنها نمی .گردد

 دینی عالمان، رهبران علمی و بجاي این) ع( قوم نوح !فرستاده است اهللاقانون و روشی تبعیت نماید که ذات پاك 
کتا را به جاي خدایان موهومی خداوند ی :گفت پیوسته به آنها می )ع( نوح. وان معبود پذیرفته بودندخویش را بعن
  .باشد» رب«خداوندي را انتخاب کنید که شامل تمام معانی کلمه . قبول کنید

  
 وال ودا تذَرنَّ وال آلهتكُم رنَّتذَ ال وقَالُوا )٢٢( كُبارا مكْرا ومكَروا )٢١( خسارا إِال وولَده مالُه يزِده لَم من واتبعوا عصونِي إِنهم ربِّ نوح قَالَ

   )٢٤( ضالال إِال الظَّالمني تزِد وال كَثريا أَضلُّوا وقَد )٢٣( ونسرا ويعوق يغوثَ وال سواعا
اين رهربان [ و) ٢١( !است نيفزوده آا بر يانکارىز جز فرزندانشان و اموال که منودند پريوى کساىن از و کردند من نافرماىن آا! پروردگارا« گفت نوح

 ،»سواع« ،»ود« بتهاى و برنداريد خود بتهاى و خدايان از دست: گفتند و) ٢٢( .بردند کار به عظيمى مکر] گمراه
  )٢٤( »!ميفزا ضاللت جز را ظاملان خداوندا،! کردند گمراه را بسيارى گروه آا و )٢٣( !نکنيد رها را »نسر« و »يعوق« ،»يغوث«

  )٢٤تا  ٢١ اتآي -نوحسوره (
  

  ») ع( قوم هود« 
و الوهیت معتقد  به پروردگاربلکه  ،نبودند اهللانیز منکر وجود خداوند و الوهیت  )ع( از دیدگاه قرآن، امت هود

کمال پرورش دهنده، (را فقط به معناي اول و دوم » رب«، )ع( برنامه و جریان قوم نوح دقیقا همانند ولی ،بودند
موضوع نزاع و اختالف بین هود و قوم او همان است که درباره  .قبول داشتند) دهنده، عهده دار و اصالح کننده

  :نمائیم ی را به نصوص قرآنی ذیالً نقل میو قومش بیان گردید و دلیل این معن )ع( نوح
  

  )٦٥(أَفَال تتقُونَ  لَكُم من إِلَه غَيرهيا قَومِ اعبدوا اللَّه ما وإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ 
 معبودى او جز که کنيد پرستش را خدا تنها! من قوم اى« گفت فرستادمي؛ را هود برادرشان عاد، سوى به و

  )٦٥( »کنيد؟ منى پيشه پرهيزگارى آيا !نيست مشا براى
  )٦٥ هآي -اعرافسوره (

  
  :وجود خداوند معتقد بوده اندهمچنین از آیه زیر مشخص است که آنها به 
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   )٧٠( الصادقني من كُنت إِنْ تعدنا بِما فَأْتنا آباؤنا يعبد كَانَ ما ونذَر وحده اللَّه لنعبد أَجِئْتنا قَالُوا
 پس کنيم؟ رها پرستند، مى ما پدران را آنچه و بپرستيم را يگانه خداى تنها که اى آمده ما سراغ به آيا« گفتند
  )٧٠( !»بياور دهى، مى وعده ما به را آنچه گوئى مى راست اگر

  )٧٠ هآي -اعرافسوره (
  

  :همچنین در آیه زیر بیان شده که رب قوم عاد، افراد ضد حقیقت و زورگو بوده است
  

لْكتو ادوا عدحج اتبِآي بِّهِما روصعو لَهسوا رعباتأَ ورارٍ كُلِّ مبج نِيد٥٩( ع(  
 هر فرمان از و منودند معصيت را او پيامربان و کردند انکار را پروردگارشان آيات که بود عاد قوم اين و
  )٥٩( !کردند پريوى حق، دمشن تمگرس

  )٥٩ هآي -هودسوره (
  

  ») ع(قوم صالح « 
شان  این امت نیز گمراهی. اره شده استن اشن قرآن کریم به آآاست که در گمراهترین امتی ) ع( قوم صالح

پرورش (را فقط به معناي اول و دوم » رب«آنها . هود است که بیان آنها گذشتمانند داستان گمراهی قوم نوح و 
آفریننده تمام اً منکر اهللا تعالی به عنوان آنان ابد. قبول داشتند) دهنده، کمال دهنده، عهده دار و اصالح کننده

نمودند، فقط چیزیکه  دند و در برابر پروردگار کرنش میکر به همین جهت خداوند را پرستش می و دنبودنجهان 
و ربوبیت به معناي کامل و  توحید بود و آن اینکه تنها باید خدا را پرستید و بس، منکرش بودند همان مسأله

گري نیز ایمان و دی به معبوداناید بکوشیدند که حتماً  آنها مصرانه می .و اشتراکی نیست است اهللاجامع آن خاص 
هاي بشر را  ند و خواستهشو ه معبودان انتخابی دعا را میآنان معتقد بودند ک. باور داشت تا خدا از ما راضی شود

باید قانون . متابعت کرد امور دیندر  قومو سرپرستان  باید از ارشادات رهبرانروي این منظور . سازند فراهم می
و این معنا در انتها ایشان را به جانب فساد و تباهی سوق داد و  رز زندگی را از آنان آموختو طزندگی و روش 

  :به آیات زیر دقت کنید. ند به سراغشان آمدعذاب دردناکی از سوي خداو
  

 فيها واستعمركُم األرضِ من أَنشأَكُم وه غَيره إِلَه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ يا قَالَ صالحا أَخاهم ثَمود وإِلَى
وهرفغتفَاس وا ثُموبت هبِّي إِنَّ إِلَير قَرِيب جِيبا قَالُوا )٦١( مي حالص قَد تا كُنينا فوجرلَ مذَا قَبا هانهنأَنْ أَت دبعا نم 

دبعا يناؤا آبنإِنو يلَف كا شما مونعدت هرِيبٍ إِلَي٦٢( م(  
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 جز معبودى که کنيد پرستش را تنها خدا! من قوم اى« گفت فرستادمي؛ را صاحل برادرشان مثود، قوم بسوى و
 بطلبيد، آمرزش او از! واگذاشت مشا به را آن آبادى و آفريد زمني از را مشا که اوست! نيست مشا براى او

 از پيش تو! صاحل اى« گفتند) ٦١( »!است کننده اجابت و نزديک پروردگارم که ازگرديدب او سوى به سپس
 مورد در ما کهحالي در کىن؟ مى ى پرستيدند، مى پدرامنان آنچه پرستش از را ما آيا! بودى ما اميد مايه اين
  )٦٢( »!هستيم ترديد و شک در کىن، مى دعومتان آن سوى به آنچه

  )٦٢تا  ٦١ هآي -هودسوره (
  

  ») ع(قوم ابراهیم « 
آنچه در این گفتگو قابل اهمیت فراوان است، شایعه . نماید بحث می) ع( درباره ابراهیمقرآن  )ع( پس از صالح

 کردهالهیت  ادعاي اهللا بوده و خودوي منکر  گویند قوم، میکه در رابطه به نمرود فرمانرواي این است اشتباهی 
خداي بزرگ آن وجود پروردگار باور داشت و معتقد بود که آفریننده عالم و مدبر باید دانست که نمرود ب. است
بمعناي ادعاي ربوبیت  قبول نداشته و خود )گرد هم آورنده و محشور کننده(لی رب را به معناي سوم و .است

بود که مردم وي معتقد  .داشت) ارباب، قانون گذار، شارع، سرپرست، فرمانروا و صاحب اختیار(چهارم، و پنجم 
همانند گوسفند می باشند که خیر و صالح خود را نمی توانند تشخیص دهند، بنابر این به جاي اهللا براي قومش 

و اعتقاد به  شناختند خدا را نمی) ع( ه که قوم ابراهیمغلط مشهور و معروف شده لذا ب. قانونگذاري می کرد
در این مسأله مهم کوچکترین فرقی با قوم  )ع( که قوم ابراهیم هم باید فهمید زبا !را نداشتند ربوبیت و پروردگار

ند که بوجود آورنده نمود شناختند و اساساً درك می نداشتند، چون خداوند را می) ع( لحو صا )ع( هود )ع( نوح
و  علت گمراهی. پرستیدند ، خداي تعالی است و لذا وي را میها و تدبیر کننده جهان پهناور هستی زمین و آسمان

ناي به مع» ربوبیت«در  )ستاره ها، خورشید و ماه(طبیعی اعتقاد داشتند اجرام آسمانی و  شان این بود که عصیان
آنان نیز در پیدایش و تربیت و اصالح موجودات سهمی را عهده  اول و دوم با پروردگار حقیقی مشترکند، یعنی

را در الوهیت با خداي یگانه شریک و همچنین بتها  کردند که باید اجرام فلکی این اصل ابراز می دارند و روي
  .دانست

  
كَيف أَخاف و) ٨٠(ي شيئًا وسع ربِّي كُلَّ شيٍء علْما أَفَال تتذَكَّرونَ وحاجه قَومه قَالَ أَتحاجونِّي في اللَّه وقَد هدانِي وال أَخاف ما تشرِكُونَ بِه إِال أَنْ يشاَء ربِّ

رِيقَينِ أَحق بِاألمنِ إِنْ كُنتم ما أَشركْتم وال تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللَّه ما لَم ينزِّلْ بِه علَيكُم سلْطَانا فَأَي الْفَ
  )٨١(تعلَمونَ 

 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
) ٨٠( شويد؟ منى متذکّر آيا گريد؛ برمى در را چيز مهه پروردگارم آگاهى وسعت! خبواهد را چيزى پروردگارم مگر ،ترسم منى دهيد، مى قرار خدا مهتاى مشا آنچه

 هيچ که ايد داده قرار مهتاىي خدا، براى که ترسيد منى اين از مشا که حاىل در بترسم؟ مشا معبودان از من چگونه
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 ،]خداپرستان و پرستان بت[ دسته دو اين از يک کدام! است نکرده نازل مشا بر آن، درباره دليلى گونه
  )٨١(دانيد؟  مى اگر ،هستند ]جمازات از[ اميىن به تر شايسته

  )٨١تا  ٨٠ ياتآ -انعامسوره (
  

بلکه آنان را منکر خدا بداند، کرد که  طور خطاب نمی است که او قومش را آن پیدا )ع( از سراسر گفتار ابراهیم
دانستند و معتقد بودند که  اهللا شریک میرا با  معبودانی از دونِ اهللادر برابر قومی قرار گرفته بود که  )ع( ابراهیم

شریک ) پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار و اصالح کننده(م به معناي اول و دو» ربوبیت«معبودانشان در 
در جهت دعوت مبتنی بر این معنا بود  ويتمام منطق مه سخنان ابراهیم، قرآن و در ه کلند و لذا در خدا هست

  :نمرود در قرآن  و )ع( ابراهیم مجادله. که مفهوم الوهیت و خدایی منحصر به خداوند سبحان است
  

 رت أَلَميِي وحي يالَّذ بِّير يماهرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم اللَّه اهأَنْ آت بِّهي رف يماهرإِب اجي حإِلَى الَّذ يتميِي يا أُحقَالَ أَن
يتأُمالْ و نا مبِه رِقِ فَأْتشالْم نسِ ممي بِالشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهري قَالَ إِبدهال ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغم

 نيمالظَّال م٢٥٨(الْقَو(  
 بود؛ داده حکومت او به خداوند زيرا کرد؟ گفتگو و جمادله پروردگارش درباره ابراهيم با که کسى نديدى آيا

 زنده نيز من« گفت وا» .مرياند مى و کند مى زنده که است کسى آن من خداى« گفت ابراهيم که هنگامى
» !بياور مغرب از را خورشيدتو  آورد؛ مى مشرق از را خورشيد خداوند،« گفت ابراهيم» !مريامن مى و کنم مى
  )٢٥٨( .کند منى هدايت را ستمگر قوم خداوند، و شد وامانده و مبهوت کافر، مرد آن

  )٢٥٨ هآي -بقرهسوره (
  

نمرود از امتی بود که . بودن مساله، وجود یا عدم وجود اهللاکه  شود و نمرود مشخص می) ع( هیماز مباحثه بین ابرا
شود با  نیز یک فرد از افراد آن محسوب میمملکتی که ابراهیم  :گفت نمرود می. د اهللا اعتقاد داشتندنها بوجوآ

ه، عهده دار پرورش دهنده، کمال دهند(و دوم به معناي اول » ربوبیت«ادعاي وي البته  .شود ربوبیت من اداره می
د او اعتقاد داشت که ربوبیت به این دو معنی مرتبط با خلق زمین و اجرام که خو نبود چون) و اصالح کننده

ارباب، قانون ( هم به معناي چهارم و پنجم نآاو تنها در مورد مملکت خود ادعاي پروردگاري نمود  .فلکی است
یت مملکت خویش را داشت و ادعا خر او مدعی مالکآه تعبیر و ب. )گذار، شارع، سرپرست، فرمانروا و صاحب اختیار

جامعه بوده و زیربناي  و باشند و قدرت وي پایه مین بردگان و فرمانبرداران او میکرد که سراسر مردم این سرز می
  .قانون حیاتی بشر استدستورات و فرامینش 
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  20فصل 
  ») ع(قوم لوط « 

کنیم که خداوند جهت هدایت و اصالح  ه داستان قومی برخورد میریم بدر قرآن ک )ع( بعد از سرگذشت ابراهیم
که این قوم منکر وجود : گوید کریم میقرآن . شان مبعوث کرددر بین برادرزاده ابراهیم را )ع( فساد آنها، لوط

) الح کنندهپرورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار و اص(خداوند نبودند و ربوبیت پروردگار را به معناي اول و دوم 
به معناي 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
سانی خویش پیروي کنند و این خود بزرگترین هاي نف ه از خواهشو شرط داشته و هموارکردند آزادي بالقید  می

  :فرماید قرآن کریم می. کشاند را به تباهی می) ع( لوطانحرافی است که قوم 
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
نا مبِه قَكُمبا سةَ مشونَ الْفَاحأْتلَت كُمإِن همقَولُوطًا إِذْ قَالَ لو  نيالَمالْع نم دي ) ٢٨(أَحونَ فأْتتبِيلَ وونَ السقْطَعتالَ وونَ الرِّجأْتلَت كُمنأَئ

  )٢٩(إِنْ كُنت من الصادقني  ائْتنا بِعذَابِ اللَّهناديكُم الْمنكَر فَما كَانَ جواب قَومه إِال أَنْ قَالُوا 
 آيا) ٢٨( !است نداده اجنام را آن مشا از پيش جهان مردم از يک هيچ که دهيد مى اجنام زشىت بسيار عمل مشا« گفت خود قوم به که هنگامى دميفرستا را لوط و

 اجنام ناپسند اعمال جملستان در و کنيد مى قطع را ]انسان نسل تداوم[ راه و رويد مى مردان سراغ به مشا
  )٢٩( !بياور ما براى را اهلى عذاب گوىي مى راست اگر :گفتند که نبود اين جز قومش پاسخ اما دهيد؟ مى

  )٢٩تا  ٢٨ اتآي -عنکبوتسوره (
  
کر خدا نبودند، بلکه انحراف زیرا آنان من نه،: هستند؟ باید گفت اي است که منکر اهللا عده  یا چنین منطقی پاسخآ

لم طبیعی است، میل نداشتند و ه مافوق عاو اینک) ج( بود که با داشتن ایمان به خداوندشان این  واقعی
  .شوند )ع( ده تابع رسول او لوطوها و دستورات اخالقی، اجتماعی، مدنی، خداوند پیروي نم خواستند از برنامه نمی

  
  ») ع(قوم شعیب « 

لحاظ ند، بدین ریه حضرت ابراهیم بودآنها از ذ. مبعوث کرد مدین و ایکه را به سوي )ع( حضرت شعیب اهللا تعالی
بوجود خداوند و الوهیت او ایمان  که آیا ایشاننیازي ندارد که در چگونگی اصل ایمان و عقیده آنان مباحثه کنیم 

نخست به اساس عقیده اسالمی بوجود آمد، پس از آن رفته رفته  )ع( اجتماع قوم شعیب و یقین داشتند یا خیر؟
. بخود گرفتیی شان نیز وضع ناروا هاي عملی اه و روشن کم کم از میان رفت و رشاه به تباهی گرائید و عقید

و  ادعاي ایمان نیز داشتند ،هارویی زشت ها و آید، این قوم با تمام نابسامانی آنطورکه از آیات قرآن کریم بخوبی برمی
د، چنین ایمانی هستی شما که ادعاي ایمان دارید، اگر یقیناً افراد و اشخاص با: گفت مکرراً به آنان می) ع( شعیب
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قوم این پیامبر گفتند، براستی  در برابر دعوت وي میمردم که ی یها ز گفتار شعیب و جوابا. نمائید و چنان کنید
معتقد دیگر  معبوداناینکه به  :ولی از دو جهت در گمراهی بودند ،بوجود پروردگار و ربوبیت او ایمان داشتند

عقیده . شان خاص و خالص بخاطر خداوند سبحان نبود عبادتیجه طرز در نت .کردند بودند و آنها را پرستش می
و در نتیجه خویشتن  اي در شئون زندگی انسانی ندارد کوچکترین مداخله) ج( وهیت خداوندداشتند ربوبیت و ال

نمودند  که پسند میو هر روشی را ) اقتصاد فاسد(پنداشتند  آزاد مطلق می اقتصادي اجتماعی وهاي  را در برنامه
  :فرماید قرآن کریم می. دادند عرض اجرا قرار میدر م

  
قَد جاَءتكُم بيِّنةٌ من ربِّكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ  يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيرهوإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ 
أَش اسوا النسخبال تانَ ويزالْمو نِنيمؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُما ذَلهالحإِص دعضِ بي األروا ففِْسدال تو ماَءه٨٥(ي(  

 دليل! نداريد معبودى او جز که بپرستيد را خدا! من قوم اى« گفت فرستادمي؛ را شعيب برادرشان مدين به و
 چيزى مردم اموال از و کنيد ادا را وزن و پيمانه حق ن،اي بنابر ،آمده مشا براى پروردگارتان طرف از روشىن
  )٨٥( !هستيد اميان با اگر است تر مشا براى اين! نکنيد فساد شده، اصالح آنکه از بعد زمني، در و نکاهيد

  )٨٥ هآي -اعرافسوره (
  

  :دداللت بر گمراهی این قوم در باب ربوبیت و الوهیت دارآیه زیر 
  

بيعا شقَالُوا ي  كرأْمت كالتاأَصناؤآب دبعا يم كرتأَنْ ن  يدشالر يملالْح تألن كاُء إِنشا نا منالوي أَملَ ففْعأَنْ ن ٨٧(أَو(  
 را آنچه يا ؛کنيم ترک پرستيدند، مى پدرامنان را آنچه که دهد مى دستور تو به منازت آيا! شعيب اى« گفتند
  )٨٧( »!هسىت اى فهميده و بردبار مرد که تو ندهيم؟ اجنام امواملان در يمخواه مى

  )٨٧ هآي -هودسوره (
  

  »و فرعون ) ع(قوم موسی « 
بلکه  ،بودیگانه  ع است که فرعون نه فقط منکر خدايشای. اساسی درباره فرعون شایع گردیده است چیزهاي بی

ود که علنی در میان قومش ادعا فرعون بجایی رسیده بسفاهت  یعنی. کرد الوهیت میادعاي براي خود نیز 
را پذیرفته و به آن  امتش نیز بحدي رسیده بود که چنین ادعاییق آسمانها و زمینم و سفاهت خال کرد که من می

کند این است که گمراهی فرعون  که قرآن کریم نیز آن را تأئید میولی حقیقت و واقعیت تاریخ . آوردند ایمان می
نمرود فرقی نداشت و فرعونیان نیز همان گمراهی قوم نمرود را دارا  الهیت و ربوبیت با کیفیت گمراهی درباره
لسله عوامل شود، این است که فرعونیان به اقتضاي یک س و فرقی میان این دو گروه دیده میتنها امتیاز  .بودند

و در عین حال قلباً معترف به وجود خداوند  اسرائیل پایبند تعصبات شدید ملی خویش بودند سیاسی، در برابر بنی
 مادي گرایانمانند اغلب  .ه الوهیت پروردگار ایمان بیاورندجا حاضر نبودند که بند، ولی به دلیل همین عناد بیبود
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. کنند آن اعتراف نمیولی به اقتضاي مصالح موهوم و بی معنی به  ،اند که قلباً بوجود خداوند پی بردهزمان ما 
دین کوشید و در سرزمین مصر تا در راه نشر  ،مردم مصر تسلط یافت، با تمام نیرو و تالشه ب )ع( سفوقتی یو

جهش و حرکت تبلیغ آنقدر . ز بین ببردهاي بعدي اثر عمیقی بجاي گذاشت که احدي نتوانست آن را ا قرن
یقت حق. است اهللاها و زمین مانو می دانستند که آفریننده آسشناخته را ) ج( 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  حتی یک فرد هم پیدا نمی مصردر سرزمین  .می دانستندجهانیان و برتر از جهان طبیعی 

براي خداوند  هیتونهایی بودند که در الآ ،نازیندند آن زمان بر کفر خویش میباشد و کسانیکه در  )ج(پروردگار
مبعوث ) ع( ه موسیک در روحیه مردم مصر بود تا وقتی دینو این چنین تأثیري از  دادند سبحان شریک قرار می

تعالیم ) ع( فزیرا در زمان یوس .بر پایه تعصبات ملی شدید قرار داشتفرعون اساس و پایه همه دعاوي . شد
اسرائیل در  بنی فراهم ساخته بود )ع( هاي مصر را فراگرفته بود و با مقدماتی که یوسف اسالم سراسر سرزمین

د سال بر اسرائیل سیصد یا چهارص شان بود، بطوریکه بنی دراز حکومت بدست مصر نفوذ کرده و طی سالیان تمام
ها زبانه کشید و  سینه مصريپرستی در صندوق  قومیت تا آنکه آتش احساسات .نمودند تمام مصر فرمانروایی می

با کم  کم. آن بدست مردم مصر افتاداسرائیل را برانداختند و فرمانروایی بعد از  بجایی رسید که حکومت بنی امر
هر . بردند) ع( به آثار زمان یوسف دست اسرائیل را درهم کوبیدند و به این کفایت نکرده و و و عظمت بنیهمه نیر

هاي دوره جاهلیت قدیم را احیاء  ها و روش را محو و نابود کردند و دیانت) ع( زمان یوسف نه آثار و رسومگو
اسرائیل  مردم مصر از خوف اینکه مبادا بنی. به پیامبري مبعوث گردید )ع( نمودند، در چنین وقت حساسی موسی 

وایی نمایند، روشی خشونت بار با حضرت قدرت و شوکت خویش را بازپس یافته و مجدداً بر مردم مصر فرمانر
  .از خود نشان دادند لجبازي سختی) ع( هایشان با حضرت موسی در پیش گرفتند و در برقراري تماس )ع( موسی

  
 بِنيم رحذَا سةً قَالُوا هرصبا مناتآي مهاَءتا جا  )١٣(فَلَموا بِهدحجومهفُسا أَنهتقَنيتاسةُ  وباقكَانَ ع فكَي ظُرا فَانلُوعا وظُلْم

 ينفِْسد١٤(الْم(  
 انکار سرکشى و ظلم روى از را آن و )١٣( »!آشکار است سحرى اين« گفتند آمد آا سراغ به ما خبش  روشىن آيات که هنگامى و

  )١٤( !بود گونهچ تبهکاران سراجنام بنگر پس !داشتند يقني آن به دل در کهحالي در کردند،
  )١٤تا  ١٣ اتآي -منلسوره (

  
پرورش دهنده، کمال ( ممن خداوند خالق زمین و آسمانها هستاز ربوبیت ادعاي این نبود که  فرعونهدف اصلی 

او تنها   .داد تثبیت حاکمیت سیاسی خود انجام میبلکه این ادعا را به جهت  ،)دهنده، عهده دار و اصالح کننده
ه گمانی بود که او ب .جهانو مفهوم حاکمیت بر قوانین و نظام طبیعت ه شت، نه الوهیت بالوهیت سیاسی دا

و بجز  ،نچه در آن است منمآمصر و صرف و مالک سراسر مت: گفت یعنی می .سرزمین مصر تنها اوستپروردگار 
  .جرا شودا بایدمن به نام شریعت و قانونم  خواستهمن کسی سزاوار حاکمیت مطلق نیست و بدین لحاظ 
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  )٥١(تبصرونَ ونادى فرعونُ في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصر وهذه األنهار تجرِي من تحتي أَفَال 

آيا حکومت مصر از آن من نيست، و اين رها حتت ! اى قوم من«: فرعون در ميان قوم خود ندا داد و گفت
  )٥١(بينيد؟  ريان ندارد؟ آيا منىفرمان من ج

  )٥١ هآي -زخرفسوره (
  

منظور از این بندگی . به بندگی وادار ساخته استدر آیه زیر بیان شده که فرعون قوم بنی اسرائیل را همچنین 
این نیست که مردم بنی اسرائیل مجبور بودند هر روز به پیشگاه فرعون سجده کنند و یا براي وي نماز و روزه 

  .م دهند، بلکه منظور از عبودیت در این آیه اطاعت بی چون و چرا از اوامر فرعون بوده استانجا
  

  )٢٢(وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائيلَ 
  )٢٢(اى؟  خود ساخته بندهگذارى که بىن اسرائيل را  آيا اين منتى است که تو بر من مى

  )٢٢ هيآ - شعراءسوره (
  
 )ع( ، این بود که حضرت موسیدآیمیان او و فرعون پدید  که سبب گردید تا ریشه اختالف )ع( ما دعوت موسیا

خداوند نه فقط پروردگار : گفت کرد و می اش منحصر به اهللا می با معانی پنج گانه» رب«هوم کلمه دعوتش را در مف
او تنها او را پرستش کرد و عبادت و اطاعت را مخصوص  نیز بایدمفهوم سیاسی و اجتماعی به بلکه  ،جهان است
  .مقررات او تبعیت کرد از قانون و زندگیو در تمام شئون  گردانید

  

  ») ع(قوم عیسی  یهود و« 
 ،نمودند ت خدا را نیز قبول میحتی بایست اظهار داشت که الوهیت و ربوبی ،نبودند اهللا آنها نیز منکربدون شک 

نخست مراهی اهل کتاب این بود که سبب گ .دهد گواهی می اهل کتاب بودن ایشان صراحتاًزیرا قرآن کریم به 
بردند تا آنکه  سبشان باال نها را از موقعیت مناآ و گرفتند جانب افراط را   در تکریم پیامبران، اولیاء و مالئکهایشان 

رند و بدین در تدابیر نظام هستی دخالت دانان آاعتقاد داشتند که  .رسانیدند ه مرحله الوهیت و شرك به خداوند ب
خالصه معتقد بودند که آنان  .جستند ها و مشکالت از ایشان مدد می اريو در گرفت خاطر سزاوار پرستش بوده

  .اي از الوهیت داشته و در ماوراء طبیعت نفوذي دارند بهره
  

ارصالن قَالَتو اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَتو نوا مكَفَر ينلَ الَّذئُونَ قَواهضي هِماهبِأَفْو ملُهقَو كذَل اللَّه ناب ِسيحى الْم
ما أُمروا إِال والْمِسيح ابن مريم واتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه ) ٣٠(قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 

  )٣١(ليعبدوا إِلَها واحدا ال إِلَه إِال هو سبحانه عما يشرِكُونَ 
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 گويند مى شانکه با زبان اين سخن» مسيح پسر خداست«فتند گو نصارى » ير پسر خداستزع«يهود گفتند 
 علمای دينیآا ) ٣٠(يابند؟  ق احنراف مىمهانند گفتار کافران پيشني است؛ خدا آنان را بکشد، چگونه از ح

تند جز که دستور نداشيحال در رامسيح فرزند مرمي نيز و  خدا قرار دادند از غيرراهبان خويش را معبودهاىي  و
  )٣١! (دهند او پاک ومنزه است از آنچه مهتايش قرار مى او نيست، بپرستند، خداوند يکتاکه معبودى جز

  )٣١ تا ٣٠ اتآي - توبهسوره (
  

خواه که به میل و دل گرفتندوضعی را پیش  کم کم، ر بودندرا عهده دادین وظیفه تعلیم و تربیت افرادي که 
نمودند و هر چه را که  تمنا داشتند بدلخواه خود حرام مییعنی آنچه را  کردند، خویش فرمان و حکم صادر می

ردند و قانون وضع ک ه مردم امر ونهی میاب الهی بتا جائیکه بدون استناد و استدالل به کت. حالل دوست داشتند
خود را پرستش کردند و رفته  مذهبیرهبران علمی و اوهام و خرافات بودند و گرفتار یهود و نصاري . نمودند می

  !رفته امر و طاعت و پرستش به جایی رسید که افراد ستمگر و جبار را نیز به پرستش گرفتند
  

  ») ص( محمد نبیقوم « 
، دنیا می دانستندخالق تمام جهان هستی و مالک را  خداکه بل ،اعتقاد داشتند اهللاوجود ه ن عرب نه تنها بمشرکی

ها و در  بست ها و بن دانستند که در سختی مرجع بلند مرتبه می وند راو خدابه الوهیت او کامالً یقین داشتند 
د به این دیگر معتق  معبودانهمچنین درباره  .جستند یبردند و از او مدد م قع برخورد به معضالت به او پناه میموا

  .دار رزق و روزي بشر هستند هان و انسان بوده و عهدهجنبودند که آفریننده 
  

اوات السبعِ من رب السم)  ٨٥(سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَال تذَكَّرونَ ) ٨٤(قُلْ لمنِ األرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِري وال يجار ) ٨٧(سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَال تتقُونَ ) ٨٦(ورب الْعرشِ الْعظيمِ 

  )٨٩( سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ) ٨٨(علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
» !خداست آن از«  گويند مى پس) ٨٤( »دانيد؟ مى اگر کيست، آن از هستند آن در که کساىن و زمني« بگو
 عظيم عرش پروردگار و هفتگانه، آمسااى پروردگار کسى چه« بگو) ٨٥( »شويد؟ منى متذکّر آيا« بگو

 اگر« بگو) ٨٧( »؟کنيد منى پيشه تقوا آيا« بگو» !خداست آن از اينها مهه« می گويند پس) ٨٦( »است؟
 دادن پناه به نياز و دهد مى پناه پناهان ىب به و دارد دست در را موجودات مهه حکومت کسى چه دانيد، مى

  )٨٩( »؟ايد شده سحر آيا پس« بگو »خداست آن از اينها مهه« خواهندگفت) ٨٨( »ندارد؟
  )٨٩تا  ٨٤ اتآي -مومنونسوره (
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را در خدایی  یعنی اوالً الهه هایی. اند ار آن بودهگرفتهم هاي سابق  همه امتت که انحراف مشرکان عرب همان اس
، در ها و انسانهاي پاکیزه مودند و اعتقاد داشتند که مالئکهن اوراء الطبیعه، شریک خداوند مقرر میو در مسائل م

که  کنند  خواستند قبول و ثانیاً نمینافذند و دخالت دارند  ی و قدرت مافوق نظام علل و اسبابمصالح کل
 راف خودیشوایان دینی و اشبدین منظور پ. کائنات و جهانیان است» رب«پروردگار، به معنی سیاسی و مدنی نیز 
  .گرفتند آنان میپنداشتند و قوانین زندگی و اجتماعی خویش را از  را رب به معناي سیاسی و مدنی می

  

  »مردم امروزي « 
مردم ما امروزه . ر می یابیم که وضع جامعه امروزي تفاوتی با امت هاي گذشته نداردبا دقت در احوال گذشتگان د

آنها با اینکه دین خود را به صورت تقلیدي از آبا و اجداد خود به ارث برده اند، . خود را مسلمان واقعی می دانند
مه فکر می کنند که بر مقلدین امروزي ه. ولی باز هم معتقدند که بهترین امت موجود بر روي زمین هستند

مردم امروزي اهللا را به عنوان یگانه اله رزاق، حاجت دهنده، پناه دهنده و . قرار دارند) ص( محمد نبیاسالم ناب 
مردم امروزي معتقدند . مشکل گشا قبول دارند ولی در عین حال براي خداوند از مخلوقاتش شریک قرار می دهند

معاونین اهللا تعالی بوده و به واسطه این مقربین است که ) اوصیاء و صالحینانبیاء، (که انسانهاي صالح گذشته 
مردم امروزي رب را به معناي اول، دوم و . خود را می گیریم... شفا، حاجت، پناه، شفاعت از پیش تعیین شده و 

ل دارند، ولی در قبو) پرورش دهنده، کمال دهنده، عهده دار، اصالح کننده، گرد هم آورنده و محشور کننده(سوم 
بعضی می گویند خداوند خلقت را به خاطر افراد خاصی انجام (معناي اول ودوم براي خدا شریک قائل هستند 

ارباب، قانون گذار، شارع، سرپرست، فرمانروا و (مردم گمراه امروزي رب را در معانی چهارم و پنجم ). داده است
کرده و به ندرت فکر در امر دین تقلید  ، زیرا چشم و گوش بستهل ندارندقبوتنها براي ذات اهللا ) صاحب اختیار

آنها سر سپرده افرادي هستند که در حالل و حرام خداوند دست برده و به جاي خداوند براي مردم . می کنند
گمراه امروزي هم معتقدند که مردم خیر و صالح خود را نمی توانند  برخی از پیشوایان. تصمیم گیري می کنند

مردم هم حوزه دین را به طور در بست در اختیار این . ص دهند، بنابر این ما براي آنها قانونگذاري می کنیمتشخی
ه و نزد خداوند جا و مقامی دارند، در حالیکه در افراد قرار داده اند، زیرا به هر حال آنها عمري را در دین گذراند

  :قرآن کریم خداوند متعال فرموده
  

  )٣٦( مسؤوالً عنه كَانَ أُولئك كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع إِنَّ علْم بِه لَك لَيس ما تقْف والَ
  )٣٦( .مسؤولند مهه دل، و چشم و گوش که چرا مکن، پريوى ندارى، آگاهى آن به آنچه از

  )٣٦ هآي -اسراءسوره (
  

نماید و بندگان خدا را ر زمین خدا خواسته خودش را اجرا سرباز زده و د اهللاهر دولت و قدرتی که از فرمان 
کند که با زور و اکراه یا با تبلیغات غلط و از راه فریب  نمیفرق . مجبور کند که از آن اطاعت نمایند طاغوت است

اخذ کند، اطاعت را ان خود را تسلیم چنین قدرتی کرده و کم کم حالت انس اگرهر صورت ه ب .دادن مردم باشد
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مردم رهبران را صاحب  .نماید و طغیانگر را عبادت می» طاغوت«ی که این چنین کس: توان گفت دون شک میب
حکام و مقررات ایشان را اطاعت د، انمدرکی بدست داشته باشینکه از جانب اهللا ند و بدون ادان امر و نهی می

حضرت . کنیم دینی خود را پرستش نمیو رهبران  ما پیشوایان" :عرض کردندبه پیامبر زمانی گروهی  .ندکن می
باشید در حالل و  نمی شماکنید؟ آیا این  احکام آنها را پیروي و اطاعت نمی چرا؟ مگر دستورات و: در جواب فرمود

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 کندمی باشد، تا  انسان بالغ و اندیشمند

  
موي قَلَّبت مهوهجي وارِ فقُولُونَ النا يا ينتا لَينأَطَع ا اللَّهنأَطَعولَا وسقَالُوا) ٦٦( الرا ونبا را إِننا أَطَعنتادا ساَءنركُبو 

  )٦٨( كَبِريا لَعنا والْعنهم الْعذَابِ من ضعفَينِ آتهِم ربنا) ٦٧( لسبِيلَاا فَأَضلُّونا
 اطاعت را پيامرب و خدا کاش اى« گويند مى می شود، خواهد دگرگون آتش در آنان صوراى که یروز
 گمراه را ما و ردميک اطاعت خود بزرگان و سران از ما! پروردگارا« گويند مى و) ٦٦( »!بودمي کرده

  )٦٨( »!فرما بزرگى لعن را آا و ده چندان دو عذاب، از را آنان! پروردگارا) ٦٧( !ساختند
  )٦٨تا  ٦٦ اتآي -احزابسوره (

  
و رهبري زمانی اطاعت می شود که اقوال و امرش منافی حکم اهللا تعالی و احکام اسالمی  بنابر این هر شخص

  زیرا. الهی و اسالمی باشدنبوده و خود او مجري قوانین 
  

  اخلالقِ ةملخلوقٍ فی معصي ةطاعال 
  .نبايد از هيچ خملوقی اطاعت کرد، زمانی که امرش درباره معصيت خالق باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
 والَّذين اللّه سبِيلِ عن ويصدونَ بِالْباطلِ الناسِ أَموالَ لَيأْكُلُونَ والرهبان اَألحبارِ من كَثريا إِنَّ آمنواْ الَّذين أَيها يا

  )٣٤ –وبه ت(أَليمٍ  بِعذَابٍ فَبشرهم اللّه سبِيلِ في ينفقُونها والَ والْفضةَ الذَّهب يكْنِزونَ
 از را آنان و خورند مى بباطل را مردم اموال راهبان، و علمای دين از بسيارى] پند بگيريد زيرا[! مومنان اى
 به کنند، منى انفاق خدا راه در و سازند مى خود گنجينه را نقره و طال که کساىن و! دارند بازمى خدا راه

 !ده بشارت دردناکى جمازات
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  21فصل 
  » عبادت« 

بهترین . در ادامه تشریح چهار کلمه اله، رب، عبادت و دین، در اینجا به تعریف توحیدي عبادت می پردازیم
عبادت یعنی تسلیم شدن شخص در برابر خداوند « : ف عبادت از امام ابوالعلی مودودي است که می گویدتعری

یگانه و به خواسته وي سر نهادن، به نحوي که هرگز در مقابل اراده و خواست اهللا تعالی از خود مقاومت نشان 
ظر گرفته و اعمال خویش را به دلخواه ندهد و از وي روي نگرداند، در کردار خویش تنها رضایت خداوند را در ن

و   روزه ، در نماز، زکات  را فقط  اند و عبادت هماند  غافل  حقیقت  از این  مسلمانان. » وي و طبق اراده وي انجام دهد
ستایش و اعمال عبادي دیگر مثل حمد و تفکرات انسان، تمایالت انسان، دعا،   که  دانند، در حالی منحصر می  حج

 . اند قرار گرفته  عبادت نیز درحوزه  و اعتکاف  ، نذورات، طواف قربانی

بندگیها، اطاعتها،   تمام. گیرد را دربرمی  بشر  زندگیابعاد   و تمام  است  هبسیار گسترد  عبادت  ، دایرة در اسالم
،  ، طواف یر، قربانو، نذ انفاق،  صدقاتو شعایر، تعظیمها، محبتها،   و امیدها، مراسم  خواهشها، بیم نیایشها، پرستشها،

  عبادت  و همه  همه ]و مقصد  هدف  با قرار دادن[  زندگی  روزمرّه  فعالیتهاي  تمام  اضافۀ  به ...و  ، دعا، توسل اعتکاف
بگیرد،   خدا صورت  کل امور گفته شده تنها برايو خدا بوده تنها هدف و مقصد   که است  الزم .شوند می  محسوب

مثال خوابیدن یک عادت روزمره . جدا می کند عبادترا از  عادتنیت، فکر و عقیده انسان، . یچ موجود دیگره  نه
اگر انسان براي رفع خستگی در روز یک ساعت بخوابد، در این حالت فقط هدف مادي آن که همان رفع . است

دن که یک عادت است تبدیل اگر عقیده انسان به سمت خدا شکل بگیرد، خوابی. خستگی است، حاصل می شود
شده و براي آن پاداش در اینصورت عالوه بر رفع خستگی، خوابیدن عبادت نیز محسوب . به عبادت می شود

  .دریافت میکند
  .پس به طور کلی عبادت عبارت است از بندگی، اطاعت، فرمانبرداري و پرستش

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

فَمنهم من هدى اللَّه ومنهم من حقَّت علَيه الضاللَةُ  اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوتفي كُلِّ أُمة رسوال أَن ولَقَد بعثْنا 
 بِنيّكَذةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني األروا ف٣٦(فَِسري(  

 را گروهى خداوند» !کنيد اجتناب طاغوت از و بپرستيد؛ را يکتا خداى« که يمبرانگيخت رسوىل امىت هر در ما
 عاقبت ببينيد و بگرديد زمني روى در پس گرفت؛ را دامانشان گمراهى و ضاللت گروهى و کرد هدايت
  )٣٦( !بود چگونه کنندگان تکذيب

  )٣٦ هآي -حنلسوره (
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ه ب و جیر بندگی خداوند را بگردن نهادهو تنها زن نباشدد و بزرگان خو پیشوایانفرمانبردار  انسانبندگی یعنی 
حدود و قوانین خداوند  الزم است که از انسانید، در این صورت براي نما از خداوند اطاعت خویش، بزرگان  جاي

 انسان فقط بنده اهللا تعالی است و پیامبران هم مبعوث . نه مقررات حالل و حرام پیشوایان و بزرگان ،دتبعیت کن
  :شده اند که انسان را از بندگی سایر مخلوقات به سمت بندگی خداوند دعوت کنند

  
  )٤٩(أَنِّي أَنا الْغفُور الرحيم  عبادينبِّئْ 

  )٤٩. (را آگاه کن که من خبشنده مهربامن بندگامن
  )٤٩ هآي -حجرسوره (

  
 ،دسازن هاي فریبکارانه مردم را گمراه می و روش که با ظاهرسازي  اطاعت یعنی انسان به جاي رهبران و پیشوایانی

ز فریب و مردم نی ن در اجتماع نفوذ و رسوخ پیدا کردهیعنی با طریق مقدس مآبانه و در پوشش به لباس پاکا
  .خوردند، فقط از اوامر خالق خود تبعیت کند هیکل و قیافه ایشان را می

، بارگاهف، بوسیدن ی اداء کند مانند سجده، رکوع، قیام، طواماً عملسر موجودي آنکه انسان در برابرپرستش یعنی 
فرق ندارد که طرف را یک خداي بزرگ و مستقل بداند و . بجا بیاورد قربتکه بقصد ذر و قربانی و سایر اعمال ن

ه در اشته باشد بر اینکداست، و یا ایمان  ندیا اعتقاد داشته باشد که او وسیله شفاعت و تقرب وي به بارگاه خداو
اینکه انسان کسی را مسلط و نگهبان بر نظام اسباب طبیعی  .باشد ر عالم با خداوند سهیم و شریک میتدابیر 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
 دونِ اهللاپرستش بندگی، اطاعت ونفی خورد و آن  شم میچه ب مفهومیک در ، در سراسر قرآناین مورد  .ببرد
 به، هدف شیطان است و یا بشري که و پرستش بکار رفتهاطاعت  ،به معناي بندگی» عبادت«که  در آیاتی. است

کرده و از را  وي، بندگی به جاي بندگی و اطاعت از خداوند که نموده داده و مردم را وادار » طاغوت«خود عنوان 
 ،است که در ارتباط به زندگی و روش معاش ین گروه از رهبران و بزرگانآ ،هدفهمچنین عت نمایند و یا اطا او

یاء، بزرگان، اول یا پیامبران، و جهی به کتاب و قانون الهی ندارندبراي مردم مقرراتی پیدا و اختراع نموده تو
قرآن کریم تمام . دانستند می) ج( شریک خداوندآنها را رغم تعلیمات آنها مردم ها و صالحانی است که علی مالئکه

یا اساساً  آنها اطاعت کنند وندارد که مردم به آنها بندگی نمایند و یا از  یفرق ،این معبودها را باطل اعالم کرده
مالک حقیقی و مالک همه . همه آنها بندگان پروردگارند: کند قرآن کریم تصریحاً اعالم می. آنها را پرستش نمایند

صلحت این دنیاي پهناور و تدبیر امور همه بدست اوست و ماست و  )ج(ها و زمین است خداوند نچه در آسمانآ
  .پرستش کردبندگی، اطاعت و بدین منظور بجز او نباید کسی را 

  
  )٢٥( ونفَاعبدوما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِال نوحي إِلَيه أَنه ال إِلَه إِال أَنا 
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پس تنها مرا معبودى جز من نيست؛ «ما پيش از تو هيچ پيامربى را نفرستادمي مگر اينکه به او وحى کردمي که 
  )٢٥(» .پرستش کنيد

  )٢٥ هآي -انبياءسوره (
  

  » دین« 
  :مفهوم این کلمه بر چهار معنی پایدار و استوار است

  )چیرگی و غلبه( حاکمیت و سلطه بزرگ -1
  )به شکل مشقت بار یا راحت( بول این حاکمیت و سلطهاطاعت و ق -2
  )مقررات و حدود(آید  ی که تحت نظر این حاکمیت پدید مینظام فکري و عمل -3
مجازات، مکافات، (مکافاتی که این قدرت بزرگ به خاطر تبعیت یا سرپیچی از این نظام در نظر گرفته است  -4

  )محاسبه و قضاوت
فقط ص لو مراد از اینکه دین خا. به معناي سلطه استعمال شده است» دین«رآن، کلمه در معناي اول و دوم، در ق

انسان نباید جز براي اهللا در برابر حاکمیت و فرمان کسی تسلیم شود و بجز ذات  .داردخداي منان اختصاص به 
اطاعت از آنها از سوي  یعنی تسلیم در مقابل کسانیکه. مقدس او نباید از کسی ذاتاً اطاعت کرده و بندگیش نماید

 مشابهدر رابطه با حکومت و دولت نیز . گردد پروردگار بعنوان دستوري صادر نگردیده گناه و جرم محسوب می
 از اطاعت ،یعنی اگر حکومت مبتنی بر قانون الهی بوده و به خاطر اجراي فرمان پروردگار بوجود آمده است ،است

در معناي سوم، . اطاعت از آن گناهی است بس بزرگ ،استوار شود وتیطاغآن الزم است و اگر بر اساس قوانین 
عبارت است از قانون، شرع، روش فکري و عملی که انسان به خاطر پیروي از مقررات و » دین«مراد از کلمه 

 اگر قانون خداوند متعال است، بدون شک انسان در دین پروردگار قرار دارد. شود حدود آن، به آن نسبت داده می
لذا اگر منظور پیروي از دستورات رهبران باشد، . باشد ولی اگر قانون غیر خدایی است، انسان در دین غیر خدا می

اگر شخصی، . آنها نامگذاري نمود» غیر خدایی دین«را باید با  یمادامی که با قانون اهللا تناقض دارد، چنین انسان
هاي فکري و عملی خویش تابع آن  و در روش ه قدرتها بدانداز همه و نیرومندتر از هم اي را برتر قدرت و سلطه

. در معناي چهارم، دین به معنی محاسبه و داوري و مجازات استعمال گردیده است. گردد، در دین آنها قرار دارد
  ):حاکمیت و قبول آن(در معناي اول و دوم 

  
نتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطَان إِن الْحكْم إِال للَّه أَمر أَال تعبدوا ما تعبدونَ من دونِه إِال أَسماًء سميتموها أَ

 اهإِال إِيالْقَيِّم ينّالد كونَ  ذَللَمعاسِ ال يالن أَكْثَر نلَك٤٠(و(  
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ايد، نيست؛  مشا و پدرانتان آا را خدا ناميدهپرستيد، چيزى جز امسهائى که  معبودهاىي که غري از خدا مى
اين است ! خداوند هيچ دليلى بر آن نازل نکرده؛ حکم تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غري از او را نپرستيد

  )٤٠! (دانند وىل بيشتر مردم منى پابرجا دين
  )٤٠ هآي -يوسفسوره (

  
  ):نظام فکري و قانون(در معناي سوم 

  
 ملَه أَم نم موا لَهعركَاُء شرينِشّالد  ذَابع ملَه نيمإِنَّ الظَّالو مهنيب يلِ لَقُضةُ الْفَصمال كَللَوو اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمم

 يم٢١(أَل(  
نبود، در ميانشان اند؟ اگر مهلت معيىن براى آا  براى آا ساخته دينیاذن خداوند  دارند که ىب شريکانیآيا 

  )٢١! (شد و براى ظاملان عذاب دردناکى است داورى مى
  )٢١ هآي -شوریسوره (

  
  ):محاسبه و جزا(در معناي چهارم 

  
  )١٨( يوم الدّينِثُم ما أَدراك ما ) ١٧( يوم الدّينِوما أَدراك ما 

  )١٨(جزا چيست؟  داىن روز باز چه مى) ١٧(داىن روز جزا چيست؟  تو چه مى
  )١٨تا  ١٧ اتآي -انفطارسوره (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
 كَانوا ما إِلَيك تبرأْنا غَوينا كَما أَغْويناهم أَغْوينا الَّذين هؤلَاِء ربنا الْقَولُ علَيهِم حق ذينالَّ قَالَ
  )٣٤ – توبه( يعبدونَ إِيانا

 کردمي؛ گمراه را اينها ما! پروردگارا« ميگويند شده مسلم آا درباره عذاب که گروهى
 تو سوى به آنان از ما شدمي؛ گمراه خودمان که گونهمهان ،کردمي گمراه را آا ما ]رىآ[

 پرستش را خود نفس هواى بلکه[ پرستيدند منى را ما حقيقت در آنان جوييم؛ مى بيزارى
 »!]کردند مى
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  22فصل 
همانطور که در بخشهاي قبل بیان شد، ایمان و عقیده مساله اي است که جز با تفکر فردي در قرآن و آیات 

در بسیاري از ما . خداوند حاصل نمی شود و در روز قیامت تنها مرجع قابل استناد در حوزه عقیده قرآن می باشد
افکار ما فرزند . طول زندگی خود با سیل عظیمی از افکار و عقاید تحمیل شده از طرف دیگران زندگی کرده ایم

ذهن ما هستند، از این به بعد در مواجه با قرآن و کالم خدا، باید به راحتی عقاید مخالف قرآن را از ذهن خود 
خرافه و بی دلیل در ذهن ما رشد کرده اند را از تن جدا پاك کنیم و ابراهیم وار، سر افکاري که تاکنون به صورت 

  :خداوند براي رستگاري در روز قیامت دو شرط را در قرآن براي ما تعیین کرده است. کنیم
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
 ينالَّذواونآم واتحاللُوا الصمي عف مه ةنالْج ابحأَص كونَ أُولَئدالا خ٨٢(ه(  

  )٨٢( .ماند خواهند آن در مهيشه و شتند اهل آنان اند، داده اجنام عمل صاحل و آورده اميان که آا و
  )٨٢ هآي -بقرهسوره (

  
آمنوا و عملوا آیه قرآن کریم، اصطالح  50در بیش از . می باشند عملوا الصالحاتو شرط دوم  آمنواشرط اول 
خداوند در قرآن حتی معیارهاي ایمان و . ه نشان دهنده تاکید خداوند بر این امر می باشدتکرار شده ک الصالحات

مفاهیم دیگري نیز ایمان ارکان اصلی  در کنارمتاسفانه در جامعه ما . عمل صالح را براي ما مشخص کرده است
حتی معیارهاي ایمان  می شود، در صورتی که ایمان و عقیده به صورت کامال مشخص در قرآن بیان شده و بیان

  :مصادیق ایمان در قرآن. هم در قرآن بیان شده است
  

ابِ الَّذتالْكو هولسلَى رلَ عزي نابِ الَّذتالْكو هولسرو وا بِاللَّهنوا آمنآم ينا الَّذها أَيي بِاللَّه كْفُري نملُ وقَب نلَ مزي أَن
هكَتالئما  ويدعالال بلَّ ضض رِ فَقَدمِ اآلخوالْيو هلسرو بِهكُت١٣٦(و(  

 فرستاده اين از پيش که یکتب و کرده، نازل او بر که کتاىب و پيامربش، و خدا به! ايد آورده اميان که کساىن اى
 در ،کافر شود تقيام روز و پيامربانش و شبکت و فرشتگانش و خدابه  که کسىو بياوريد اميان است،

  )١٣٦( .است افتاده درازى و دور گمراهى
  )١٣٦ هآي -نساءسوره (

  
ایمان به کتب  -4ایمان به رسل،  -3ایمان به مآلئکه،  -2ایمان به اهللا،  -1. مورد می باشند 5پس مصادیق ایمان 

  :به آیه زیر دقت کنید. ایمان به روز قیامت -5و 
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سلَي لُّوا أَنْ الْبِروت كُموهجلَ وبرِقِ قشرِبِ الْمغالْمو نلَكو الْبِر نم نآم مِ بِاللَّهوالْيرِ واآلخ كَةالئالْمابِ وتالْكو 
بِيِّنيالنى وآتالَ ولَى الْمع بِّهى ذَوِي حبى الْقُرامتالْيو نياكسالْمو ناببِيلِ والس ائالسونيي لفالرِّقَابِ و أَقَامالةَ والص 
 صدقُوا الَّذين أُولَئك الْبأْسِ وحني والضراِء الْبأْساِء في والصابِرِين عاهدوا إِذَا بِعهدهم والْموفُونَ الزكَاةَ وآتى

كأُولَئو مقُونَ هت١٧٧( الْم(   
 به که است کسى ]نيکوکار و[ نيکى بلکه کنيد، مغرب و مشرق سوى به را خود ىِرو که نيست اين نيکى،
 دارد، آن به که اى عالقه مهه با را خود مال و آورده اميان پيامربان و آمساىن کتاب و فرشتگان و قيامت و خدا
 و دارد مى برپا را مناز کند؛  انفاق بردگان، و سائالن و راه در واماندگان و مسکينان و يتيمان و خويشاوندان به

 برابر در و کنند مى وفا، بستند عهد که هنگامى به خود عهد به که کساىن ]مهچنني[ و پردازد مى زکات
 و گويند مى راست که هستند کساىن اينها دهند؛ مى خرج به استقامت جنگ، ميدان در و بيماريها و حمروميتها

  )١٧٧( !پرهيزکاران هستند اينها
  )١٧٧ هآي -بقرهسوره (

  
ایمان به . مورد بیان شده علم پیدا کند، به یقین هم برسد 5ایمان یعنی 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 یعنی انسان به اهللا به عنوان 
، خالصه اینکه شرط توحید واقعی را در کرده و از دین او پیروي کند خود یقین پیدا کرده و تنها او را عبادت

وجود دارد، یعنی انسان نیز خدا، ایمان به صفات خداوند وجود و ذات ایمان به  کناردر . مورد وي به جاي آورد
ز بجاي آورده و شرط توحید را در مورد آن صفات نیخدا به کلیه صفات خداوند نیز ایمان ذات پس از ایمان به 

... اهللا 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

سنی  99در قرآن . مخلوقی به صفات خداوند نیز راه ندارد الح صفت براي خداوند بیان شده است که به آنها اسماء
ایمان به قضا و قدر یعنی انسان با توجه به قرآن . زیر مجموعه دیگر ایمان به خدا، قضا و قدر می باشد. می گویند

ش به این یقین برسد که کلیه خیر و شري که در این دنیا به او می رسد از طرف خداوند بوده و بواسطه آزمای
در ایمان به خدا باید شرط اصلی توحید رعایت شود، یعنی اقرار به وحدت خدا  تکرار می کنم که. انسان می باشد

پس بطور خالصه ایمان به اهللا عبارت است از ایمان . و اینکه هیچ وقت شریک و واسطه نداشته و نخواهد داشت
  .ا و قدر و ایمان به اصل توحیدبه ذات اهللا تعالی، ایمان به صفات باریتعالی، ایمان به قض

دومین اصل ایمان به غیب است و یعنی اینکه انسان با توجه به قرآن، به مآلئکه به ) فرشتگان(ایمان به مآلئکه 
مثل جبرئیل، مالک، (مآلئکه اي که در قرآن از آنها نام برده شده . اعتقاد داشته باشد مخلوقات عالم غیبعنوان 

ولی به  فرشتگانی که در قرآن از آنها نامی برده نشدههمچنین به آنها ایمان داریم و  وجود، به ...)ملک الموت و 
اطالعات ما راجع به مآلئکه فقط در حدي است که از طریق قرآن به . ایمان داریمنیز  طور کلی به آنها اشاره شده
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رد با این مساله باید نهایت دقت را بنابر این در برخو. عنوان آخرین و جدیدترین کتاب آسمانی به ما رسیده است
هرگاه با کتاب، مطلب یا سخنی برخورد کردیم که در مورد فرشتگان غلو کرده بود باید به راحتی . به خرج دهیم

آنرا کنار بگذاریم، زیرا افرادي که این مطالب را بیان می کنند جز بافته ذهن خودشان نیست و در حقیقت دروغ 
هن خودشان را به اهللا تعالی نسبت می دهند، ولی اگر مطلب بیان شده از قرآن بود، باید هاي ساخته و پرداخته ذ

  .آن را قبول کرد
ایمان به کتب آسمانی سومین اصل ایمان به غیب است و یعنی اینکه انسان با توجه به قرآن، به کتب آسمانی 

همچنین عقیده داریم که قرآن آخرین . ه باشداعتقاد داشت وحی از عالم غیببه عنوان ...) زبور، تورات، انجیل و(
ل می باشد   .کتاب آسمانی و وحی منزَ

نوح، (چهارمین اصل ایمان به غیب است و یعنی اینکه انسان با توجه به قرآن، به رسل ) پیامبران(ایمان به رسل 
محمد ین ایمان داریم که همچن. اعتقاد داشته باشد رابطه هاي عالم غیب و عالم طبیعتبه عنوان ...) ابراهیم و 

  .آخرین پیامبر خداوند می باشد) ص( نبی
ایمان به قیامت آخرین اصل ایمان به غیب است و یعنی اینکه انسان با توجه به قرآن، به روز قیامت به عنوان 

و روزي که همه مخلوقات در آن روز محشور می شوند و به حساب و کتاب  خاتمه عالم طبیعت و آغاز عالم غیب
روز قیامت در قرآن با اسامی یوم الفصل، یوم القیامه، الساعه، . انس و جن رسیده می شود، اعتقاد داشته باشد

مثل موارد قبل . زیر مجموعه ایمان به قیامت، ایمان به بهشت و جهنم قرار دارد. نام برده شده است... الحاقه و 
ه از طریق قرآن به عنوان آخرین و جدیدترین اطالعات ما راجع به قیامت و بهشت و جهنم در حدي است ک

البته این اطالعات اصال کم نیست و در قرآن آنقدر از وقایع روز قیامت و عذاب . کتاب آسمانی به ما رسیده است
بنابر این در برخورد . جهنم و لذات بهشت سخن به میان رفته که تصویر کاملی براي ما در ذهن حاصل می شود

مورد روز قیامت و بهشت و جهنم به گزافه گویی پرداخته اند باید مراقب بود و اگر مطلب بیان با مطالبی که در 
  .شده از قرآن بود، باید آن را قبول کرد

فردي : با توجه به موارد گفته شده، به نظر شما کدامیک از دو فرد زیر از ایمان و عقیده راستین بر خوردار است
ح عقاید خود می کند، این فرد فقط به خدا توکل کرده و در راه اصالح عقیده ، شروع به تصحیقرآن کریم باکه 

یا فردي که قرآن را مهجور و متروك کرده و پیوسته راجع به مفاهیم غیب از .... خود، در قرآن تفکر می کند
شود را و حدیث جعلی که براي وي خوانده می  کالمعلماي به ظاهر دینی تقلید می کند و به جاي قرآن، هر 

در آن ) اضافه و کم و خلل(قبول می کند؟ ایمان همانند یک ظرف زیبا است که هیچ گونه ترك و شکستگی 
ایمان به همه پنج مورد گفته شده، . نباید باشد، زیرا اهللا کلیه مصادیق ایمان را در قرآن براي ما بیان کرده است

الم طبیعت است، فرشتگان مخلوقات خداوند هستند ایمان به غیب است، زیرا خداوند خود خالق عالم غیب و ع
که در عالم غیب قرار دارند، کتب آسمانی وحی بوده و از عالم غیب به ما رسیده اند، پبامبران رابطه هاي عالم 

  :غیب و ماده هستند و روز قیامت، بشر نسبت به عالم غیب آگاه می شود
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لْمى لده يهف بيال ر ابتالْك كذَل نيق٢(ت ( َقُونفني ماهقْنزا رممالةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينالَّذ)زِلَ  )٣ا أُنونَ بِمنمؤي ينالَّذو
  )٤(إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِاآلخرة هم يوقنونَ 

 برپا را مناز و آورند مى اميان غيب به که کساىن) ٢( .است پرهيزکاران هدايت مايه و ندارد هرا آن در شک که است عظمىت با کتاب آن
 به و شده نازل تو بر آنچه به که آنان و )٣( .کنند مى انفاق امي، داده روزى آنان به که مواهىب و نعمتها متام از و دارند مى
  )٤( .دارند يقني اخيزرست به و آورند مى اميان گرديده، نازل تو از پيش آنچه

  )٤تا  ٢ اتآي -بقرهسوره (
  

  :به آیه زیر دقت کنید. با یک مثال بحث را ادامه می دهیم
  

فختفَاس همقَو وهفَأَطَاع مهوا إِنا كَانمقَو  نيق٥٤(فَاس (اا فَلَمفُونا آسنقَمانت مهنم ماهقْنفَأَغْر نيعمأَج )٥٥(  
 که هنگامى اما) ٥٤( !بودند فاسق قومى آنان کردند؛ اطاعت او از نتيجه در مشرد، سبک را خود قوم عونفر
  )٥٥( .کردمي غرق را مهه و گرفتيم انتقام آا از آوردند، خشم به را ما

  )٥٥تا  ٥٤ اتآي -زخرفسوره (
  

مردم بر آنها حکمرانی می  کردنخفیف فرعون بوسیله . بررسی نحوه حکومت فرعون بر مردم بسیار جالب است
در طول . وي مرتباً به مردم می گفت که شما هیچ نمی فهمید، شما هیچ نمی فهمید، شما هیچ نمی فهمید. کرد

در ابتدا مردم مسلماً مردم قبول نمی کردند، ولی . مرتبا این جمله را براي مردم تکرار می کرد حکومتشزمان 
حتما چیزي وجود دارد که ، "شما هیچ نمی فهمید"وي مرتباً به ما می گوید پس از مدتی با خود گفتند اینکه 

تو مرتبا به ما می گویی که هیچ نمی فهمیم، پس از این به بعد، تو : بعد از آن به فرعون گفتند. ما نمی فهمیم
د را ارباب بگو که ما چکار کنیم، و فرعون هم کنترل قومش را در دست گرفت و کم کم بر آنها چیره شد و خو

در . دقیقا مشابه زمان فرعون است امروزي، وضعیت بسیاري از جوامعدر . و این بار از او اطاعت کردند آنها کرد
و مردم هم  "هیچ کس به جز ما قرآن را نمی فهمد"مرتباً به مردم می گویند  پیشوایانبسیاري از زمان ما هم 

در پیش گرفته اند، حرف این افراد را حجت خود قرار داده و  که قرآن و تفکر را کنار گذاشته اند و تقلید را
جوري به مردم تحمیل کرده اند که با وجود  گمراه پیشوایان. زندگی این دنیا و آن دنیاي خود را تباه می کنند
کشیده شده و  استخفافبه  افراداینگونه مردم ما هم که توسط . ما، تفکر انسانهاي دیگر گناه محسوب می شود

  .کر می کنند که قرآن را نمی فهمند، به راحتی قرآن را کنار گذاشته اندف
. براي دور نگه داشتن مردم از قرآن درست شده اند طتاکنون با جمالت زیاد زیادي برخورد کرده ایم که همه فق

تاویل  قرآن یک معنی دارد ولی" ،"داردقرآن هفت بطن دارد و در درون هر بطن آن هزار الیه "جمالتی مثل 
قرآن اصلی دست امام زمان قرار دارد و دست "، "تاویل قرآن را هیچ کسی نمی داند" ،"قرآن معنی دیگري دارد

و بسیاري جمالت از این قبیل که با کمی تفکر در خود قرآن به راحتی می توان به باطل بودن آنها پی  "نیستما 
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ور نگه داشتن مردم از قرآن، سعی شده که خالء و فاصله پس از اختراع اینگونه جمالت گمراه کننده براي د. برد
احادیث جعلی درست کرده اند مبنی  ،به طور مثال در بسیاري از کتب. مردم با قرآن را با ادعیه ساختگی پر کنند
 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 می کنند که اگر چنین است به جاي خواندن قرآن فالن ادعیه را می خوانم و هزار برابر اجر می 
امروزه آیا این افراد خود را جاي اهللا تعالی و پیامبرش قرار داده اند که براي انسانها ثواب تقسیم می کنند؟ . )برم

باید خدا را عبادت کنند، نه آنگونه که خدا در کتب آسمانی ، مردم دارند می  دوست افراد مذهب نما  که  آنگونه
. شود نمی  شود، از خدا پیروي می  افراد اطاعتنظریات این از   که  گونهآن خود از ما خواسته است و متاسفانه امروزه

 امروز دیگر باید جلوي غفلت مردم گرفته شود،. همه فکر می کنند که عبادت فقط در نماز خالصه می شود
  .وگرنه همه ما نیز به آتش این غفلت خواهیم سوخت

  
  )٥٢(بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَنْ يؤتى صحفًا منشرةً 

  )٥٢( !شود فرستاده او براى ]خدا سوى از[ اى جداگانه نامه دارد انتظار آا از کدام هر بلکه
  )٥٢ هآي -مدثرسوره (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
  )٢٥ – انفال( الْعقَابِ شديد اللّه أَنَّ واعلَمواْ خآصةً منكُم ظَلَمواْ الَّذين تصيبن الَّ فتنةً واتقُواْ

 ،گرفت خواهد فرا را مهه بلکه[ رسد منى مشا ستمکاران به تنها که بپرهيزيد اى فتنه از و
 !دارد شديد کيفر خداوند بدانيد و ]کردند اختيار سکوت ديگران که چرا
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  23فصل 
  را شریک...و  و طال و نقره  و چوب  از سنگ  شده  ساخته  بتهاي  فقط  تجاهلی  اعراب که تصور دارند مردم وزهامر

 . است  پندار کامالً اشتباه  این  که  ، در صورتیارائه می کرده اند  این بتها  را به  تقاضایشانو  و دعا  خدا قرار داده
آنها   براي  آمیز اعراب شرك  و اعمال  معبود قرار گرفته  در واقع  که بودند  د صالحو افرا  فرشتگان  نماد،  سنگی  بتهاي
ولی ما  ،و هیچ گناهی ندارد بودهاز جنس سنگ و چوب  بتهامردم جاهلیت عقیده داشتند که  ! گرفت می  انجام

و  این بتها را واسطه قرار دهیم پس بایدانسانها گناهکار هستیم و مستقیما نمی توانیم با خدا رابطه بر قرار کنیم، 
  دینی  شخصیتها و بزرگان  لپرستیدند، سمب می  عرب  مشرکین  که  بتهایی  پس. بوسیله آنها به خدا تقرب بجوییم

  تمام .دانستند می  مشکالت  و رافع  حاجات  آنها را برآورندة  که  بوده  اشخاص  همان  براي  ، عبادتشان بودند و در واقع
  در آن  شد، دید که  کرد و وارد کعبه  را فتح  مکّه )ص(خدا   رسول  که هنگامی: اند آورده  ها نیز چنین و سیره  یختوار

ابراهیم حضرت ، جدشو تصویر   ، مجسمه میان  در آن  اند که کرده  خدا نصب  و پیامبران  از فرشتگان  هایی مجسمه
  مجسمۀهمچنین مجسمه حضرت اسماعیل و .  گرفت می  فال  و با آن  داشت  دست  به  چند تیر چوبی  نیز بود که
با   ، سپس انداخت  و بر زمین  شکست  خویش  آنها را با دست. بود  شده  ساخته  از چوب  نیز در آنجا بود که  کبوتري
  ابراهیم! اند تصویر کرده  پدر ما را چنین! خداوند آنها را بکشد«: و فرمود  ابراهیم نگریستحضرت   مجسمۀ  به  دقّت

بود و هرگز از   خالص  و مسلمان  حنیف  نبود، بلکه  و مسیحی  یهودي  ابراهیم!  کار داشت  چه  با تیرها و فالگیري
  از جملۀ  بودند که  شده  ساخته  انسان  با چهرة  اي پرستیدند، دسته می  اعراب  که  بتهایی  از میان .»نبود  هم  مشرکان

  اعراب. ندبود  برپا گردیده  برایش  معابد بزرگی  که نماد هابیل بود که مظلومانه کشته شد و  بوده»  هبل«تها ب  این
خود را   قربانیهاي  ساختند و خون می  ، چوبی ، طالیی سنگی  بتهاي  انسان  شکل  به  یادبود افراد صالح  براي  جاهلی

را از   جاهلی  اعراب  که  خواست  ، اسالم جهت  همین  به .جویند  خدا تقرّب  به  وسیله  ریختند تا بدین آنها می  پاي  به
  به  که  ها و بتهایی مجسمه  این: شدند، آگاه سازد می  غیر از خدا پرستیده  هب  که  بتهایی  ها یعنی واسطه  این  حقیقت

ـ  پندارید نیکوکار می  و گذشتگان  اد صالحیادبود افر  و در واقع طلبید ـ می  کمک  پرستید و به غیر از خدا می
  و چشم  دارند، آیا گوش و پا  ، آیا مگر دست ندارند  خیر و شرّي  قدرت  و هیچخدا هستند   شما، بندگان  همچون
  شک  بدون گویند؟  پاسخ  فریادهایتان  د بهشما باشد و بتوانن  قدرت  مافوق  دارند که  آیا قدرتی  و باالخرهدارند؟ 
 داد؟ می  بشري  مافوق  فضیلتی  هچ  آنان  را نیز داشتند، مگر به اگر همه اینها  تازه .از اینها را ندارند  کدام  هیچ

  :خداوند متعال در این رابطه چنین می فرماید. شدند قوا برابر می  شما در تمامنهایتاً با 
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
وقَد أَضلُّوا كَثريا وال  )٢٣(وقَالُوا ال تذَرنَّ آلهتكُم وال تذَرنَّ ودا وال سواعا وال يغوثَ ويعوق ونسرا  )٢٢(كُبارا  ومكَروا مكْرا

  )٢٤(تزِد الظَّالمني إِال ضالال 
، »سواع«، »ود«بتهاى  ]اًخصوص[ايان و بتهاى خود برنداريد دست از خد: وگفتند )٢٢( مکر عظيمى به کار بردند ]رهربان گمراه[و 
  )٢٤. (زياد منی کنيم گمراهی راظاملان جز  و برایو گروه بسيارى را گمراه کردند  )٢٣! (را رها نکنيد» نسر«و » يعوق«، »يغوث«

  )٢٤تا  ٢٢آيات  -نوحسوره ( 
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  اینها، پنج« : است  آورده  چنین» المیسر  المصحف«خود در تفسیر »  عیسی  عبدالجلیل«دکتر در رابطه با آیه قبل، 

و   خداشناس  انسان  از اینها، نام  هر یک. اند مشهورتر و بزرگتر بوده  پرستان از سایر بتها در نزد بت  بودند که  بتی
و   ساخته  بتی  ز آنانو بعدها ا  برپا نموده  را بر سر قبرشان  و بارگاههایی عمارت،  و بعد از فوتشان  بوده  صالحی
از دنیا   بندگان  این  که  هنگامی اند و بوده  و صالحی  فراد برگزیدها  اینها اسامی .»!اند شمرده  و شفیعشان  واسطه
آنها   کردند و به  درست  هایی ، مجسمه از ایشان  یادبود و یادگاري  عنوان  به  ، محبانشان زمان  اند، بعد از گذشت رفته

و   عبادت  به  بعدي  نسلهاي  که  اند تا جایی ها پرداخته مجسمه  آن  و تعظیم  بزرگداشت  به  کم کم. نمودند  منسوب
در   فرد صالحی  آنها چون«: فرمود  در بستر بیماري )ص(خدا   رسول  که  شده  روایت. شدند  آنها کشیده  پرستش
  بدترین  آنان. ساختند را می يها و تصاویر کردند، و مجسمه میبنا   معبدي  قبرش  کرد، بر روي می  فوت  میانشان
ها نبودند، بلکه از میان افراد  پرستیدند، تنها از جن و مالئکه و بت هایی را که می اله . »!خداوند هستند  بندگان
 :وفات کرده بودند نیز الهه انتخاب کرده بودند بالًبشر که ق

 
إِلَهكُم إِلَه واحد فَالَّذين ال  )٢١(أَموات غَير أَحياٍء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ  )٢٠(ن اللَّه ال يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ والَّذين يدعونَ من دو

 )٢٢(يؤمنونَ بِاآلخرة قُلُوبهم منكرةٌ وهم مستكْبِرونَ 

ره  حيات از هرگز که هستند مردگاىن آا )٢٠( !خملوقند هم خودشان بلکه کنند؛ منى خلق را چيزى خوانند، مى خدا از غري هک معبودهاىي
 آورند، منى اميان آخرت به که کساىن اما است؛ يگانه خداوند مشا معبود )٢١( !شوند مى حمشور زماىن چه در دانند منى و ای ندارند

  )٢٢( .مستکربند و کند مى ارانک ]را حق[ دهلايشان
  )٢٢تا  ٢٠آيات  -حنلسوره (

  
اعراب جاهلیت به وجود خداوند به عنوان یگانه خالق آسمانها و زمین اعتقاد داشته اند، ولی اعتقاد آنها مبنی بر 

جود این بوده که آنها نمی توانند به طور مستقیم از خدا در خواست کنند و حتما در این میان باید یک واسطه و
  .داشته باشد

و یا یکی از آنها و یا یکی از  کافر کسی است که وجود خدا، قیامت، رسل،کتب و مالئکه را قبول ندارد: نکته** 
مشرك کسی است که براي خداوند یگانه شریک یا . مات دین را انکار می کند و یا به آنها توهین می کندمسلّ

منافق کسی است که بخاطر . نزدیکی به اهللا تعالی انجام می دهد خاطرو معموال اینکار را به  واسطه قرار دهد
  .منافع خود چیزي مغایر آنچه در دل دارد اظهار می کند

  :به آیات زیر دقت کنید
  

 )٨٧(أَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ ولَئن س )٨٦(وال يملك الَّذين يدعونَ من دونِه الشفَاعةَ إِال من شهِد بِالْحقِّ وهم يعلَمونَ 
  )٨٨(وقيله يا ربِّ إِنَّ هؤالِء قَوم ال يؤمنونَ 
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آا بپرسى چه و اگر از  )٨٦! (اند و خبوىب آگاهند خوانند قادر بر شفاعت نيستند؛ مگر آا که شهادت به حق داده و کساىن را که غري از خدا مى
آا چگونه از شکايت  )٨٧(شوند؟  خدا؛ پس چگونه از عبادت او منحرف مى: گويند کسى آنان را آفريده، قطعاً مى

  )٨٨] (شوند؟ غافل مى[» قومى هستند که اميان منى آورنداينها ! پروردگارا«: گويد پيامرب که مى
  )٨٨تا  ٨٦آيات  -زخرفسوره (

  :همچنین
  

ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات واألرض لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم  )٢٤(ليال ثُم نضطَرهم إِلَى عذَابٍ غَليظ نمتّعهم قَ
  )٢٦(غنِي الْحميد للَّه ما في السماوات واألرضِ إِنَّ اللَّه هو الْ )٢٥(ال يعلَمونَ 

و هرگاه از آنان سؤال کىن چه کسى  )٢٤! (سازمي کنيم، سپس آا را به حتمل عذاب شديدى وادار مى مند مى ما اندکى آا را از متاع دنيا ره
تر آنان وىل بيش ]که خود مشا معترفيد[ احلمد للّه: اللّه، بگو: گويند آمساا و زمني را آفريده است؟ مسلّماً مى

  )٢٦! (نياز و شايسته ستايش است آنچه در آمساا و زمني است از آن خداست، چرا که خداوند ىب )٢٥! (دانند منى
  )٢٦تا  ٢٤آيات  -لقمانسوره (

  
،  ، مالک خالق  انبودند و او را همچن  نکرده  خدا را فراموش زمان  ر آند  اعراب  که  ، پیداست حقایق  ینا  به  با توجه

،  خود خداوند خواسته  که  خدا را چنان  که  بوده  این  و انحرافشان  گمراهی  دانستند، ولی چیز می  رب همه و  رازق
  اعراب  جهت  همین  به .پذیرفتند ، نمی خویش  زندگی  امور و شؤون  را در کلیۀ  و قانونش  ند و سلطهشناخت نمی
  برقرار سازند، و از همین  اي و رابطه  هر دو را داشتند، جمع  بتها که  عتقاد بهخدا و ا  به  ایمان  میان  کردند که   سعی
در   کردند که نها فکر میآ !شوند نمی  پذیرفته  واسطه  بدون  ولی ،روند می  آسمان  دعاها به: گفتند می  بود که جهت
  فکر واسطۀ  ، به اشتباه  در اثر این! شود نمی  فتهپذیر  کسی  حرف  و صدقه  ، قربانی بازي واسطه،  پارتی  بدون باال  عالم
  دعاي  را شریک  خدا برسانند و آنان  خود را به  ها، دعاها و حوایجآن  وسیلۀ  تادند تا بتوانند بهاف  خدا و خلق  بین

  و معتقد شدند که هکرد  بشر محسوب  براي  و زیان  نفع  این واسطه ها را مالک  آنان  ،از مدتی  پس. خود قرار دهند
  را به  این عقیده،  کریم  قرآن !بدهند و یا بگیرند  چیزهاییاز طریق غیب توانند  خیر و شر دارند و می  قدرت  آنان
  ، بلکه کنیم نمی  عبادت  و گوهرشان  بتها را از نظر ذات  ما این گفتند می  که  ایشان  د، و بهانۀکن می  نکوهش  شدت
  :شمارد مردود می  طور قاطع  سازند، به  نزدیک یگانه  خداي  ما را به  که  پرستیم را میآنها   جهت  بدین

  
 ينّالد ا لَهصلخم اللَّه دبقِّ فَاعبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَن٢(إِن( لأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو صالالْخ ينّالد لَّهإِال أَال ل مهدبعا ناَء مي

هال ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يهف ما هي مف مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز ا إِلَى اللَّهونقَرِّبيل كَفَّار بكَاذ وه ني م٣(د(  ادأَر لَو
  )٤(ق ما يشاُء سبحانه هو اللَّه الْواحد الْقَهار اللَّه أَنْ يتخذَ ولَدا الصطَفَى مما يخلُ

آگاه باشيد که دين خالص از آن  )٢. (ما اين کتاب را حبق بر تو نازل کردمي؛ پس خدا را پرستش کن و دين خود را براى او خالص گردان
پرستيم مگر  اينها را منى«: ت کهخداست، و کسانی که غري خدا را اولياى خود قرار دادند، دليلشان اين اس
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، خداوند روز قيامت ميان آنان در آنچه اختالف داشتند داورى »خباطر اينکه ما را به خداوند نزديک کنند
خدا ] بفرض حمال[اگر  )٣! (کند کننده است هرگز هدايت منى  کند؛ خداوند آن کس را که دروغگو و کفران مى
  )٤! (او خداوند يکتاى پريوز است]. فرزند داشنتاز [خواست برميگزيد؛ پاک و منزه است  يان خملوقاتش آنچه را مىخواست فرزندى انتخاب کند، از م مى

  )٤تا  ٢آيات  -زمرسوره (
  :همچنین

  
ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ  )١٧(فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِآياته إِنه ال يفْلح الْمجرِمونَ 

نه وتعالَى عما يشرِكُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اللَّه قُلْ أَتنبِّئُونَ اللَّه بِما ال يعلَم في السماوات وال في األرضِ سبحا
  )١٩(ختلفُونَ انَ الناس إِال أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا ولَوال كَلمةٌ سبقَت من ربِّك لَقُضي بينهم فيما فيه يوما كَ )١٨(

آا غري از  )١٧! (مسلماً جمرمان رستگار خنواهند شد! کند؟ بندد، يا آيات او را تکذيب مى چه کسى ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ مى
اينها شفيعان ما  :گويند خبشد؛ و مى رساند، و نه سودى مى پرستند که نه به آنان زيان مى خدا، چيزهاىي را مى

دهيد که در آمساا و زمني سراغ ندارد؟ منزه است او، و  آيا خدا را به چيزى خرب مى: بگو !نزد خدا هستند
مهه مردم امت واحدى بودند؛ سپس اختالف کردند؛ و اگر فرماىن از طرف  ]در آغاز[ )١٨! (هندد برتر است از آن مهتاياىن که قرار مى

  )١٩. (شد از قبل صادر نشده بود، در ميان آا در آنچه اختالف داشتند داورى مى ]درباره عدم جمازات سريع آنان[ پروردگارت
  )١٩تا  ١٧آيات  -يونسسوره (

  
گذشته کافر بوده اند، ولی مشکل اصلی بشر از ابتدا تاکنون، کفر نبوده و بیشتر درست است که بسیاري از اقوام 

پیامبران از ابتدا تاکنون براي از بین بردن شرك مبارزه کرده اند، زیرا اکثر ادیان به نوعی خدا را قبول داشته و 
  .بوده است خدا را می پرستیده اند، ولی مشکل اصلی اینجاست که این مسیر پرستش پر از شرکیات

 به نظر شما آیا مشکل بیان شده در باال کامال از بین رفته است؟: سوال ما از شما

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آيه منتخب
نماسِ ون النذُ مختن يم وند اداً اللّهأَند مهونبحكَ يبح اللّه ينالَّذواْ ونآم دا أَشبح لِّلّه لَوى وري ينواْ الَّذظَلَم 
  )١٦٥ – بقره(الْعذَابِ  شديد اللّه وأَنَّ جميعاً للّه الْقُوةَ أَنَّ الْعذَاب يرونَ إِذْ

 دوست خدا مهچون را آا و کنند مى انتخاب خود براى خداوند از غري معبودهاىي مردم از بعضى
 است شديدتر ]معبودهاشان به نسبت مشرکان از[ خدا به عشقشان ،آورده اند اميان که آا اما. دارند مى
 خواهند کنند، مشاهده را عذاب که هنگامى ]برگزيدند خدا غري معبودى و[ کردند ستم که آا و

 .است شديد زاتجما داراى خدا و خداست آن از قدرت متامِ که دانست
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  24فصل 
خوانند و دعاها و نیایشها،  فریاد می  را به) دون اهللا( غیر از خدابا خدا،   خدا یا همراه  جاي  بهامروزه مردم 
و  ساخته غیر خدا  را متوجه  و همه  همه، ...ها و و استعاذه  و استعانت  ، استغاثهو امیدها  خواهشها، بیمدرخواستها و 

  که می پندارند  امروزه چنین !شوند می  روند و پذیرفته می  آسمان  ها به واسطه  این  دعاها تنها از طریق: گویند می
  داشته  اختصاص  جاهلی  اعراب  به  قطف  همگی،  شده  نازل دون اهللا  و وساطت  شركکفر،   دربارة  که قرآن  آیات  تمام

  ند کهه اشد  تفسیراتی  به  قائل  و بلکه نکرده  بسنده  مقدار هم  همین  هب  و البته است،  شده  آنها نازل  و تنها دربارة
  دربارة  گی، هم شده  نازل  مشرکین  دربارة  که  آیاتی: گویند می امروزه !می دانندغیر خدا را جایز   به  توسل  حتّی
همانند انسانها،  دون اهللاند و این آیات سایر موارد  بوده  سنگی  بتهاي  در قالب تنها  که  است  ها و شرکایی واسطه
هر به دور و بر خود نگاهی بیاندازید، . خدا را در بر نمی گیرند  ، امامان، پیامبران و اولیاء شایستۀ فراد صالحاجن، 

جز   زند که سر می  اعمالی  روند و از آنان می  افراد صالح، امامزادگان و امامان  آرامگاه  ارتزی  به نفر  روز هزاران
آیا تاکنون فکر کرده ایم که براي این کار چه دلیلی داریم؟ آیا .  بر آنها گذاشت  توان را نمی  دیگري  نام»  عبادت«

کار را انجام داده و توصیه کرده که بقیه امت این کار در قرآن به این کار توصیه شده است؟ آیا پیامبر اسالم این 
را انجام دهند؟ همه می دانیم که در عقیده و ایمان نمی توان تقلید کرد، زیرا عقیده انسان تنها از طریق تفکر در 

و آیات ) تفکر در خلقت و پیچیدگی خود انسان(، آیات انفسی )تفکر در طبیعت، کائنات و خلقت(آیات آفاقی 
آیا براي کارهایی که انجام می دهیم جز تقلید کورکورانه در دین می توان . حاصل می شود) تفکر در وحی(ن قرآ

نام دیگري نهاد؟ آیا می خواهید سرنوشت تقلید کورکورانه در دین را از زبان خود قرآن بشنوید؟ پس آیات زیر را 
  :بخوانید

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

إِذْ يوونغم متلْ أَنا فَهعبت ا لَكُما كُنوا إِنركْبتاس ينلَّذفَاُء لعقُولُ الضارِ فَيي النونَ فاجحارِ تالن نا ميبصا نن٤٧(نَ ع (
ادبالْع نيب كَمح قَد ا إِنَّ اللَّهيها كُلٌّ فوا إِنركْبتاس ين٤٨( قَالَ الَّذ(  نا مموا ينع فّفخي كُمبوا رعاد منهج ةنزخارِ لي النف ينقَالَ الَّذو

  )٤٩(الْعذَابِ 

ما پريو مشا بودمي، آيا مشا «: گويند کنند؛ ضعيفان به مستکربان مى هنگامى که در آتش دوزخ با هم حماجه مى
ما مهگى در آن هستيم، زيرا «: گويند مستکربان مى) ٤٧(شويد؟  ذيرا مىسهمى از آتش را جباى ما پ ]امروز[

از پروردگارتان «: گويند و آا که در آتشند به مأموران دوزخ مى )٤٨(» حکم کرده است ]بعدالت[ خداوند در ميان بندگانش
  )٤٩(» خبواهيد يک روز عذاب را از ما بردارد

  )٤٩تا  ٤٧آيات  -غافرسوره (
  :همچنین

  
 قَالُوا اللَّه دون من تدعونَ كُنتم ما أَين قَالُوا يتوفَّونهم رسلُنا جاَءتهم إِذَا حتى الْكتابِ من نصيبهم ينالُهم أُولَئك بِآياته كَذَّب أَو كَذبا اللَّه علَى افْترى ممنِ أَظْلَم منفَ

 كُلَّما النارِ في واإلنسِ الْجِنِّ من قَبلكُم من خلَت قَد أُممٍ في ادخلُوا قَالَ )٣٧( كَافرِين كَانوا أَنهم أَنفُِسهِم علَى وشهِدوا ناع ضلُّوا
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لَتخةٌ دأُم تنا لَعهتى أُختكُوا إِذَا حارا اديها فيعمج أُ قَالَتماهرخ ما ألوالهنبالِء رؤا هلُّونأَض هِما فَآتذَابفًا ععض 
نارِ مكُلٍّ قَالَ النل فعض نلَكونَ ال ولَمع٣٨( ت( قَالَتو مأُواله ماهرا ألخكَانَ فَم ا لَكُمنلَيع نلٍ مفَذُوقُوا فَض 

ذَابا الْعبِم متكِْس كُنونَت٣٩( ب(  
 تا برند، مى ]جهان اين ینعمتها[ شده مقدر آنچه از را نصيبشان آا ند؟ک مى تکذيب را او آيات يا د،بند مى دروغ خدا بر که آن از است ستمکارتر کسى چه

 خوانديد؟ مى خدا از غري که معبودهاىي کجايند«: پرسند مى آا از بگريند را جانشان و روند سراغشان به]  حرو قبض فرشتگان[ ما فرستادگان که زماىن

 هاى گروه صف در« گويد مى ]آا به خداوند[ )٣٧( !بودند کافر که دهند مى گواهى خود ضد بر و» شدند گم آامهه « گويند مى
 لعن را ديگر گروه شوند، مى وارد گروهى که زمان هر» شويد وارد آتش در انس و جن از خود مشابه
 گويند مى خود پيشوايان دربارهمقلد  پريوان ]هنگام اين در[. گريند قرار آن در ذلّت با گىمه تا کنند مى
 براى« فرمايد مىخداوند  .کن برابر دو آتش از را آا کيفر پس ساختند گمراه را ما که بودند اينها! خداوندا«
 بودند، نگرفته را گمراه پيشوايان گرد اگر پريوان که چرا[! دانيد منى وىل است، مضاعف عذاب مشا از کدام هر

 پس نداشتيد، ما بر امتيازى مشا« گويند مى خود پريوان به آا پيشوايان و) ٣٨( ]نداشتند مردم اغواى بر قدرتى
  )٣٩( !داديد مى اجنام آنچه برابر در را ]اهلى[ عذاب بچشيد

  )٣٩تا  ٣٧آيات  -اعرافسوره (
  :همچنین

  
) ٦٣(يانا يعبدونَ يهِم الْقَولُ ربنا هؤلَاِء الَّذين أَغْوينا أَغْويناهم كَما غَوينا تبرأْنا إِلَيك ما كَانوا إِقَالَ الَّذين حق علَ

مهأَن لَو ذَابا الْعأَورو موا لَهجِيبتسي فَلَم مهوعفَد كَاَءكُمروا شعيلَ ادقونَ ودتهوا يقُولُ ) ٦٤( كَانفَي يهِمادني مويو
 نيلسرالْم متباذَا أَج٦٥(م ( ذئمواُء يالْأَنب هِملَيع تيماَءلُونَفَعستلَا ي مفَه )٦٦(  

ه کردمي؛ ما آا را را گمرا  ما اين عابدان! پروردگارا«گروهى که فرمان عذاب درباره آا مسلم شده ميگويند 
جوييم؛ آنان در حقيقت ما  مهانگونه که خودمان گمراه شدمي؛ ما از آنان به سوى تو بيزارى مى ،گمراه کردمي

معبودهايتان را «شود  و به آا گفته مى) ٦٣(» ]کردند بلکه هواى نفس خود را پرستش مى[پرستيدند  را منى
 ی کهو هنگام! دهند خوانند، وىل جواىب به آنان منى هايشان را مىمعبود» خبوانيد ،پنداشتيد خدا مى شريککه 

روزى را که خداوند آنان را ندا ) ٦٤( !کنند اى کاش هدايت يافته بودند آرزو مى ،بينند مىعذاب اهلى را 
و  ماند مىمهه اخبار به آنان پوشيده  روزدر آن ) ٦٥(» چه پاسخى به پيامربان گفتيد؟«گويد  دهد و مى مى
  )٦٦! (کنند و حماجه سؤالتوانند  ىت منىح

  )٦٦تا  ٦٣آيات  -قصصسوره (
 

افراد گمراه شده، به  در روز جزا. وضع افراد گمراه کننده و همچنین گمراه شدگان توصیف شده استدر آیات باال 
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و گوش  آنها بیان می کنند که ما در دنیا مطیع چشم. جدیت حق خود را از گمراه کنندگان مطالبه می کنند
بدون ما دین را از زبان شما شنیدیم و . بسته شما بودیم و به امید چنین روزي از اوامر شما اطاعت می کردیم

گمراه کنندگان در جواب بیان می . هیچ سوالی قبول کردم و هیچگاه انتظار نداشتیم جزو گمراه شدگان باشیم
شما عابدان گمراه به خداوند بیزاري شر امروز ما از . دیدشما خود گمراه شکنند که ما شما را گمراه نکردیم، بلکه 

شما عقل نداشتید . خود در زمره گمراهان بودیم، ولی شما بودید که کورکورانه از ما اطاعت کردیدما . می جوییم
  .و خود به دنبال ما آمدید

ونه مجادله و سوال و جواب را در انتهاي آیه قبل نیز بیان شده افرادي که وارد عذاب می شوند، دیگر اجازه هیچگ
درباره آیات خداوند باشند، ولی و سوال و جواب مردم ممکن است که در این دنیا قادر به مجادله . نخواهند یافت

ممکن در این دنیا، به طور مثال، . گمراه نمی باشددر آن دنیا جاي هیچگونه مجادله و حجت آوردن براي افراد 
همین  لی آیاو نند،زببه انکار آیات خداوند دست نشسته و با دلیل و بهانه تراشی  در جاي گرم و نرمی است فردي

فرد هنگامی که جلوي چوبه اعدام قرار گرفته و مرگ را با چشم خود می بیند نیز به مجادله درباره خداوند و 
اختیار و قدرت مجادله ت ، ولی در روز قیاماختیار این فرد از وي اخذ نشدهدر این وضع هنوز . آیات او می پردازد

پس بهتر است که جواب سوالهاي خود را در همین دنیا پیدا کنیم، نه در  .از انسان به طور کامل اخذ می شود
خداوند در قرآن بیان کرده که براي . روزي که هیچ کس بدون اذن اهللا تعالی حتی حرف هم نمی تواند بزند

به همین دلیل انتظار . رض می باشدخلیفه فی اال و اشرف مخلوقاتانسان  است، زیراقائل  اي انسان ارزش ویژه
  .نمی رود که انسان، عقل خود را به دست افراد دیگر سپرده و بدون تفکر از آنها اطاعت کند

  
منِي آدا بنمكَر لَقَدفَ وو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحيالً وفْضا تلَقْنخ نمريٍ ملَى كَثع ماهلْن٧٠(ض( 

و از انواع روزيهاى پاکيزه به آنان روزى  کردميمحل  درياو آا را در خشکى و  را گرامى داشتيم آدمفرزندان  ماو 
  )٧٠. (امي، برترى خبشيدمي و آا را بر بسيارى از موجوداتى که خلق کرده دادمي

  )٧٠ هآي -اسراءسوره (
  

ما خدا را نیکو : گویند می  همه آنها. عذري است که این افراد براي توجیه اعمال عبادي خود بیان می کنند جالب
  همرا   ، و این دانیم باالتر می وبرتر   مخلوقات  ، از تمام چیز، قادر بر هر کار  همه  خداوند را خالق  .شناسیم و برتر می

  از این  خواهیم می  که  است  این  فقط  کنیم تنها ما می  که  کاري. او هستند  ، بندگان شایسته افراد  این  که  دانیم می
  و آبرومند درگاهش  مقرّبنزد خدا   که) امامان و امامزادگان(  صالحش  بندگان  وسیلۀ  ، و به خدا برسیم  به  طریق
به واسطه او به و  فرد  این  وسیلۀ  ، اما به خداست  ا براينذرها و دعاه  ایندر حقیقت  ! جوییم  او تقرّب  به هستند

در نزد خداوند مقام واالیی دارند، پس خداوند به خاطر ) ائمه و افراد صالح(این افراد بزرگوار . خدا انتقال می یابد
رکین زمان این جواب دقیقا همان جوابی است که مش. مقام این افراد حاجتها و دعاهاي ما را برآورده می سازد

طبق آیات قرآن مردم در زمان جاهلیت، به وجود خداوند به عنوان . جاهلیت به پیامبر گرامی اسالم می گفتند
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خالق آسمانها و زمین، روزي دهنده، و رب واقعی اعتقاد داشته اند، و توجیه آنها دقیقا همین جمالتی است که 
  :به آیات زیر توجه کنید. امروزه مردم بیان می کنند

  
فْتوا يا كَانم مهنلَّ عضقِّ والْح مالهوم وا إِلَى اللَّهدرو لَفَتا أَسفْسٍ ملُو كُلُّ نبت كالنونَ ه٣٠(ر(  نم ضِ أَماألراِء ومالس نم قُكُمزري نقُلْ م

م يالْح رِجخي نمو ارصاألبو عمالس كلمفَقُلْ ي قُولُونَ اللَّهيفَس راألم بِّردي نميِّ والْح نم يِّتالْم رِجخيو يِّتالْم ن
  )٣٢(فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحقِّ إِال الضاللُ فَأَنى تصرفُونَ  )٣١(أَفَال تتقُونَ 

و چيزهاىي را که بدروغ  شوند مىبازگردانده  - موال و سرپرست حقيقى خود- و مهگى بسوى اللّه . آزمايد ه قبالً اجنام داده، مىهر کس عملى را ک جادر آن 

دهد؟ يا چه کسى  چه کسى مشا را از آمسان و زمني روزى مى«بگو  )٣٠! (شوند مهتاى خدا قرار داده بودند، گم و نابود مى
آورد؟ و چه  و چه کسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بريون مىگوش و چشمهاست؟  ]و خالق[ مالک

آن  )٣١(کنيد؟  پس چرا تقوا پيشه منى«، بگو »اهللا«: گويند در پاسخ مى» کند؟ را تدبري مى ]جهان[ کسى امور
  )٣٢(ويد؟ ش با اين حال، چه چيزى جز گمراهى وجود دارد؟ پس چرا روى گردان مى! است خداوند، پروردگار حق مشا

  )٣٢تا  ٣٠آيات  -يونسسوره (
  :همچنین

  
 الَّذي )٩( الْعليم الْعزِيز خلَقَهن لَيقُولُن واألرض السماوات خلَق من سأَلْتهم ولَئن )٨( األولني مثَلُ ومضى بطْشا منهم أَشد فَأَهلَكْنا
  )١٠( تهتدونَ لَعلَّكُم سبال فيها لَكُم وجعلَ هدام األرض لَكُم جعلَ
 چه« بپرسى آنان از گاه هر) ٨( .گذشت پيشينيان داستان و م،کردي هالک بودند آا از نريومندتر که را کساىن ما وىل

 مهان) ٩( .»است ريدهآف را آا دانا و قادر خداوند« گويند مى مسلّماً »است؟ آفريده را زمني و آمساا کسى
  )١٠. (شويد هدايت که باشد ،آفريد هاىي راه آن در مشا براى و داد، قرار مشا آرامش حمل را زمني که کسى

  )١٠تا  ٨آيات  -زخرفسوره (
 

توجه کنید زمانی . همانند افراد زمان پیامبر گرامی اسالم، مردم ما هم در جاهلیت غوطه ور هستند حقیقتدر 
ال مردم جاهلیت را شرك آمیز خواند، همه تعجب کردند، زیرا همه فکر می کردند که دین آنها که پیامبر اعم

مردم امروزه هم فکر می کنند که واقعا بر . دین حضرت ابراهیم بزرگوار است و کلیه اعمال آنها توجیه دینی دارد
اجداد به آنها منتقل شده و پر از  اسالمی که به صورت تقلیدي از آباء و. قرار دارند) ص( محمد نبیاسالم ناب 

  :شاعري می گوید. خرافات شرك آمیز است
  "دو صد لعنت بر این تقلید باد    باد دادخلق را تقلیدشان بر "

جاهلیت نوین همانند یک چادر بزرگ بر کل عقاید مردم سایه انداخته و مدافعین این خرافه هاي شرك آمیز 
دامنه این کار تا آنجا . ندهند، روز به روز این عقاید را زیباتر جلوه می دهندبراي اینکه رزق حرام خود را از دست 

پیش رفته که زشتی اعمال مردم در نظرشان زیبا جلوه داده شده و همه فکر می کنند که درست ترین کار 
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ا در زمین ممکن بین کلیه ادیان را انجام می دهند، در حقیقت فکر می کنند که درست تر از افکار و اعمال آنه
وجود نداشته و کلیه افکار و اعمال آنها چون خوشایند و تائید شده عده اي خاص است، پس خوشایند اهللا نیز می 

  .زهی خیال باطل. باشد
  

ونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسب )١٠٣(قُلْ هلْ ننبِّئُكُم بِاألخسرِين أَعماال 
)١٠٤(  ةاميالْق موي ملَه يمقفَال ن مالُهمأَع بِطَتفَح هقَائلو بِّهِمر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ كا أُولَئنزو)١٠٥(  

ايشان در آا که تالشه )١٠٣(چه کساىن هستند؟  در کارها ]مردم[به مشا خرب دهيم که زيانکارترين آيا « بگو
آا کساىن هستند که به  )١٠٤! (دهند کار نيک اجنام مىکه پندارند  مى با اين حال و شده ]و نابود[زندگى دنيا گم 

  )١٠٥! (ردروز قيامت، ميزاىن براى آا برپا خنواهيم کدر  بنابراين! اعمالشان حبط و نابود شد به مهني جهت و لقاى او کافر شدند شان وخدايآيات 
  )١٠٥تا  ١٠٣آيات  -کهفسوره (

  
  خود را معتقد و پایبند به  حتّی  که  ، مسلمانانی فرموده  نهی )ص(خدا   رسول  که  آنچه  ،است  تأسفبسیار   جاي
  برگزاري  ، مراسممثل امامان و صالحان خدا  از افراد صالح  شوند و بر قبور بعضی می  دهند، مرتکب می  نشان  اسالم
دهند، بر آنها  می  و زینتشان  سازند، تزیین می  و بارگاه  و بنا و قبه  یحنشینند، بر آنها ضر می  اعتکاف  به ،کنند می

  ایستاده  خاضعانه  کنند، در برابرشان می  روشن  و شمع  سازند، چراغ می  شده  و تذهیب  طالیی  مسجد و گنبدهایی
  کعبه  کنند، و یا همچون واریز می  ضرایحشان  حساب  خود را به  اقها و صدقاتکنند، انف خوانند و نذر می و نماز می
  ، ایستاده و نیازمندانه  خاشعانه  در برابرشان  بوسند، و حتّی کشند و می می  دست  کنند، بر آن می  طواف  آن  پیرامون

از این را  ...و  بر دشمنان  فرزند و پیروزي  و طلب  مریض  سختیها و شفاي  و گشایش  دیون  و اداي  نموده  استغاثهو 
  صورت  به  قبر، نه  صاحب  را براي  خویش  ها و حاجات خواسته  هم  برخی .خواهند میدارند،  دون اهللافراد که حکم 

مبر هم اگر به زمان پیا !شوند می  دچار شرك  چنین  نویسند و این کاغذ می  روي ! نامه  صورت  کتباً به  ، بلکه شفاهی
پس از فتح آیا پیامبر بر روي قبر شهداي صدر اسالم و یا پیامبران گذشته بارگاه درست کرده بود؟ نگاه کنیم، 

با  خاك یکسان مکه، حضرت علی فردي بود که از طرف پیامبر ماموریت یافت کلیه قبور و بارگاههاي آنجا را 
  .کرده و از حیث شرك و بدعت پاك نماید

  چگونه خرافات بیان شده به عقیده ربط پیدا می کند؟ :سوال ما از شما
 

  
  
  
  
  

 آيات منتخب
  )١١٣ –هود (تنصرونَ  الَ ثُم أَولياَء من اللّه دون من لَكُم وما النار فَتمسكُم مواْظَلَ الَّذين إِلَى تركَنواْ والَ
 سرپرسىت و وىلّ هيچ حال، آن در و گريد فرا را مشا آتش شود مى موجب که ننماييد تکيه ظاملان بر و

  !شويد منى يارى و داشت خنواهيد خدا جز
ينالَّذو عدن ونَيم وند لُقُونَ الَ اللّهخئًا ييش مهلَقُونَ  وخ٢٠ –حنل (ي(  

  !خملوقند خود بلکه کنند؛ منى خلق را چيزى خوانند، مى خدا از غري که معبودهاىي
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  25فصل 
در قرآن سفارش . تفکر و تعقل است ،در بخشهاي قبل بیان شد که شرط اصلی مقبولیت ایمان نزد خداوند

بسیاري به تفکر شده و انسانهایی که در زندگی خود تفکر نمی کنند، جزو منفورترین افراد نزد اهللا تعالی می 
خداوند در دو آیه از قرآن بیان کرده که افرادي که تعقل نمی کنند و افرادي که ایمان نمی آورند . شندبا

  :پلیدترین افراد هستند
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
عجي لَّهضأَنْ ي رِدي نمالمِ وإلسل هردص حرشي هيهدأَنْ ي اللَّه رِدي ناِء فَممي السف دعصا يما كَأَنجريِّقًا حض هردلْ ص

  )١٢٥( كَذَلك يجعلُ اللَّه الرِّجس علَى الَّذين ال يؤمنونَ
و آن کس را که خبواهد  سازداش را براى اسالم، گشاده مى  آن کس را که خدا خبواهد هدايت کند، سينه

اينگونه خداوند پليدى را خواهد به آمسان باال برود؛  کند که گويا مى نچنان تنگ مىاش را آ گمراه سازد، سينه
  )١٢٥( !دهد قرار مى ،آورند بر افرادى که اميان منى

  )١٢٥ هآي -انعامسوره (
  :همچنین

  
و اللَّه إِال بِإِذْن نمؤفْسٍ أَنْ تنا كَانَ لمال  و ينلَى الَّذع سلُ الرِّجعجلُونَيقع١٠٠( ي(  

. انديشند دهد که منى مى پليدى را بر کساىن قراراهللا جز به فرمان خدا و  ،بياوردتواند اميان  هيچ کس منى و
)١٠٠(  

  )١٠٠ هآي -يونسسوره (
  :همچنین

  
  )٢٢(إِنَّ شر الدواب عند اللّه الصم الْبكْم الَّذين الَ يعقلُونَ 

  )٢٢. (کنند ان نزد خدا، افراد کر و الىل هستند که انديشه منىبدترين جنبندگ
  )٢٢ هآي -انفالسوره (

  
یعنی اینکه . یکی از بزرگترین موانع تفکر، تعصب می باشد. همیشه براي تفکر چند مانع مهم وجود داشته است

و مغرور باشد که یا  مطمئن...) دین، کشور، قومیت، نژاد، شخصیت و (فردي آنقدر نسبت به دارایی هاي خود 
حاضر به شنیدن نظرات مخالف خود نیست یا هنگامی که نظرات مخالف خود را شنید، حتی در صورت درستی 
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خداوند به همه مسلمانان توصیه کرده که در یک محیط آزاد نقد و بررسی، به اظهار نظر و . آنها را قبول نمی کند
  :به آیه زیر دقت کنید. بپردازند) مسلمان چه مسلمان و چه غیر(شنیدن دیدگاههاي دیگران 

  
  )١٨(لْبابِ الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُو األ

که خدا هدايتشان کرده  کنند؛ آنان کساىن هستند شنوند و از نيکوترين آا پريوى مى کساىن که سخنان را مى
  )١٨. (و آا خردمندانند

  )١٨ هآي -زمرسوره (
  

را ) القول یک کلمه عام براي اشاره به همه سخنان است(طبق قرآن، خردمندان افرادي هستند که همه سخنان 
ه در آن جامعه اي که خداوند براي انسان در نظر گرفته، جامعه ایست ک. شنیده و از بهترین آنها تبعیت می کنند

ي بیان براي همه وجود در جامعه اسالمی واقعی، آزاد. دموکراسی کامل براي همه اقوام و ادیان الهی وجود دارد
در این . سانسور و تفتیش عقاید وجود ندارد، ارزش افراد به پول و مقام نبوده و همه در برابر قانون مساوینددارد، 

در . اید خود به اظهار نظر بپردازند و دیدگاههاي دیگران را بشنوندجامعه افراد می توانند به راحتی درباره عق
پس از توصیه قرآن راجع . می توان در مورد آن تفکر کرد) سخنان( القُولچنین جامعه ایست که پس از شنیدن 

د، زیرا ، خداوند بیان کرده که افراد حقیقت طلب در نهایت به قرآن روي خواهند آور"ولالقُ حسنَاَ"تبعیت از به 
  :واقعی همان قرآن است ولالقُ حسنَاَدر بین همه گفتارها، حرف اهللا از همه برتر است و 

  
يثدالْح نسلَ أَحزن اللَّه قُلُوبو مهلُودج نيلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيا مابِهشتا مابتكمإِلَى  ه

 اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نماُء وشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّه٢٣(ذ(  
از شنيدن آياتش لرزه بر  و استمهانند يکديگر مکرر و ، کتاىب که آياتش خداوند ترين سخن را نازل کرده
شود؛ اين  افتد؛ سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا مى مى ترسند اندام کساىن که از پروردگارشان مى

و هر کس را خداوند گمراه سازد، راهنماىي  کند مىهدايت اهلى است که هر کس را خبواهد با آن راهنماىي 
  )٢٣( !براى او خنواهد بود

  )٢٣ هآي -زمرسوره (
  

افرادي که به این . ما به شدت در حال افزایش استمانع دیگر تفکر خود بزرگ بینی است که متاسفانه در جامعه 
این افراد همیشه فکر می کنند . مرض خطرناك مبتال هستند، به جز خود براي هیچ چیزي ارزش قائل نیستند
 بسیاري از جوامعالبته در اینکه . که جامعه چیز گرانبهایی را از آنها دزدیده و یا جامعه مانع پیشرفت آنهاست

د، هیچ شکی نیست، ولی افراد خود بزرگ بین به جاي دنبال کردن نافراد را خرد می کن شخصیت با ارزش
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. ، از نظر شخصیتی تبدیل به یکی از آنها می شوندپیشوایانحقیقت براي رها نمودن خود از یوغ بندگی و بردگی 
عت به قعر پرتگاه این افراد به جز حرف و دیدگاه هاي خود، براي هیچ چیزي ارزش قائل نمی شوند و به سر

  .دقت کنید که همین ویژگی در شیطان بروز کرد که از محضر اهللا تعالی رانده شد. ظاللت سقوط می کنند
افراد خود کوچک بین هیچ ارزشی براي اعتقادات و افکار خود قائل . مانع دیگر تفکر، خود کوچک بینی است

غایت نهایی این . ب آستان دیگران معرفی کنندنیستند و همیشه سعی می کنند که خود را سگ آستان یا کل
این افراد هم در زندگی دنیوي و هم در زندگی ابدي . می باشد) ایمان و عمل(افراد تقلید در کلیه امور زندگی 

  .خود ذلیل و خوار می شوند
. ر شودکوته بینی باعث می شود که آرزوهاي افراد محدود و محدودت. مانع مهم دیگر تفکر، کوته بینی است

امروزه افراد بسیاري وجود دارند که نهایت آمال و آرزوهاي آنها خرید یک ماشین، گرفتن مدرك، افزایش حقوق 
شخصیت افراد کوته بین، افراد قانع و . معموال آرزوهاي افراد مشخص کننده شخصیت افراد است. می باشد... و 

این افراد . آنها افزایش یابد، هیچ گاه اعتراض نمی کنند راضی را بیان می کند، افرادي که هر چقدر ظلم و ستم بر
  .به هر چه دارند قانعند، خواه این دارایی خرافات وفور باشد یا هدایت واقعی

آنها را در باال ذکر کردیم، مطمئنا هیچ کدام این جزوه را نمی خوانند، پس اگر شما تا این ویژگی افرادي که 
رده اید، فرد حق طلبی هستید که به دنبال حلقه گمشده زندگی خود می بخش مطالب گفته شده را دنبال ک

شما مطمئنا از وضع کنونی جامعه ناراضی هستید و همچنین فرد متعالی هستید که از خرافات موجود در . گردد
کس  فقط این را بدانید که گره مشکالت بیان شده فقط توسط اهللا تعالی باز شده و نه هیچ. جامعه متنفر هستید

. فرض کنید که پدري با فرزند خردسال خود در ساحل یک دریا ایستاده است: به مثال زیر توجه کنید. دیگر
. این کودك بوسیله ماسه هاي ساحل، خانه شنی می سازد. فرزند خردسال وي با ماسه هاي ساحل بازي می کند

کودك دوباره خانه . را خراب می کند پس از اینکه خانه شنی اول درست شد، موجی از دریا آمده و خانه شنی
کودك . شنی را می سازد، ولی این بار هم کودك از شکل خانه ساخته شده راضی نبوده و خانه را خراب می کند

کودك مرتبا خانه شنی را می . بازي ساختن خانه و خراب شدن خانه ادامه می یابد. دوباره خانه شنی را می سازد
کودك که در کنار فرزند خود ایستاده و از باال ماجرا را می بیند، از دیدن این صحنه پدر . سازد و خراب می کند

مردم شهر را . خوب، حال دید خود را از دید پدر کمی باالتر ببریم و یک شهر را از باال نگاه کنیم. لبخند می زند
همه به سرعت . ستندهمانند مورچه هایی می بینیم که همه مثل کودکی که خانه شنی می سازد، مشغول ه

سال بعد خانه خراب می شود و خانه جدیدي جاي  50. آهن و آجر را روي هم سوار کرده و خانه سازي می کنند
  .انگار که این فعالیت تمامی ندارد. آن را می گیرد

  
تي ينلَّذل ريةُ خراآلخ ارلَلدو ولَهو با إِال لَعيناةُ الديا الْحملُونَ وقع٣٢(قُونَ أَفَال ت(  

آيا ! براى آا که پرهيزگارند، تر است آخرتچيزى جز بازى وسرگرمى نيست وسراى  دنيازندگى 
  )٣٢(انديشيد؟  منى

  )٣٢ هآي -انعامسوره (
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اصالح ایمان و عقیده هم . زندگی هر بشر یک تجربه دوباره نیست و براي هر فردي فقط یک بار تکرار می شود

بنابر این هر انسانی باید زمانی از زندگی خویش را . ار یدي و عملی نیست که خستگی به دنبال داشته باشدک
عمر یک انسان همانند پولی در دست اوست که با آن می تواند براي خود . صرف تحقیق در مورد ایمان نماید

دنیاي خود نیز چیزي ذخیره نکرده کسی که سرمایه عمرش تمام شده و براي آن . ثواب یا گناه خریداري کند
دست آنها می در چیزي است که همین متاسفانه امروزه مردم فکر می کنند که اسالم واقعی . زیانکار واقعی است

مسلما هر فردي که گمان کند همیشه  .، چشم و گوش خود را بسته و هیچ تفکر نمی کنندباشد و به همین دلیل
، هیچ وقت به مسیر هدایت وارد نمی شود، زیرا همیشه فکر می کند چون و همیشه داراي بهترین گزینه است

به طور مثال، اگر فردي براي مدتی در  .حتی ارزش شنیدن را نیز ندارد ترین مال من است، پس هر چیز دیگربه
حال اگر شخص دیگري به این فرد اعتراض کرده و وي . محیط کثیفی زندگی کند، به این محیط عادت می کند

، از لذت محیط به محیط کثیف انس گرفتنا به محیط پاك دعوت کند، او این عمل را نادیده گرفته و به دلیل ر
  .پاك محروم می ماند

وظیفه ما در حال حاضر فقط آگاه کردن بندگان دیگر خداست، و در این راه ثروت و تمکین کشورهاي دیگر 
ا سیاه پوست، یکی را سفید پوست، یکی را چاق، یکی را خداوند یکی ر. نباید مانعی در برابر ما محسوب شود

روزي دست اهللا تعالی است و به . الغر، یکی را بلند، یکی را کوتاه، یکی را پولدار و دیگري را بی پول آفریده است
مهم این است که ما  .هر کشوري که بخواهد می دهد و ممکن است که به کشوري کمتر از کشورهاي دیگر بدهد

  .می کنیم، نه اینکه در خیال داشته هاي دیگران زندگی کنیماي ته هاي خود چه بهره برداري از داش
  

 يهف مهنفْتنا لينالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدمال تقَى وأَبو ريخ بِّكر قرِز١٣١(و(  
هاى زندگى  اينها شکوفه! امي، ميفکن هاىي از آنان داده که به گروه مادىچشمان خود را به نعمتهاى  و هرگز
  )١٣١! (و روزى پروردگارت تر و پايدارتر است بيازماييمتا آنان را در آن  دنياست

  )١٣١ هآي -طهسوره (
  
 

  
  
  
  
  
  

منتخب اتآي  
ا لَقَدلْنأَنز كُما إِلَيابتك يهف كُمكْرلُونَ أَفَلَا ذقع١٠ – انبيا( ت(  
  فهميد؟ منى آيا! است آن در مشا ]بيدارى و[ تذکّر وسيله که کردمي نازل کتاىب مشا بر ما
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  26فصل 
. پردازیمندگان این جزوه را به خود مشغول کرده می کلیدي که ذهن بسیاري از خوان 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؟ 
جمله زیر، عبارتی است که اکثر ما در کتب، مجالت و . در زیر یک جمله آمده است. مورد مطلب زیر می پرسیم

  :جمله چنین است. سیار به آن برخورد کرده ایم و با این جمله آشنا هستیمروزنامه ها ب
  ".وي در خانواده اي مذهبی به دنیا آمد... "

نکته یک . به آن برخورد کرده اید، چیست؟ کمی فکر کنید... برداشت شما از جمله باال که در بسیاري از کتب و 
همانطور که می . باشد تقلیدبیانگر ممکن است جمله باال نظر،  از یک. مفهوم زیرکانه در جمله باال نهفته استو 

بیان می کند که از یک نظر، این جمله . دانیم خداوند متعال تقلید در ایمان را به هیچ عنوان از انسان نمی پذیرد
به درجات باالي  يحال اگر فرد. به صورت تقلیدي از خانواده، ایمان خود را به ارث برده است ي احتماالفرد

و فقهی هم برسد، چون اصل ایمان وي به صورت تقلیدي می باشد، کل زحمات وي در علم و دین به هدر علمی 
با پیشرفت . رفته و در صورتی که این فرد رهبر و پیشواي قومی هم باشد، کل قوم خود را به گمراهی می کشاند

یاز زندگیش دست یابد، بنابر این هاي مورد نداشت که هر فردي به تمامی مهارت جوامع، دیگر نمی توان انتظار
عده . افراد، وظایف را در جامعه توزیع کرده و هر فردي وارد یکی از این تخصص هاي مورد نیاز جامعه می شود

جامعه این . وارد حوزه دین می شوندو عده اي هم ... اي پزشک می شوند، عده اي مهندس، عده اي معلم و 
تنها . همه گروهها متعاقباً به همدیگر در انجام وظایفشان اعتماد می کنند وظایف را بین گروهها توزیع کرده و

و کرسی قدرت و و از وظیفه خود خارج شده از اعتماد مردم سوء استفاده کرده  بسیاري از جوامعگروهی که در 
راد دنیاپرست اف، اند حاکمیت را بر عهده گرفته و همانند فرعون، کل گروههاي دیگر مردم را به استضعاف کشیده

  . این اتفاق در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده و اتفاق جدیدي نیست. دنمی باش در لباس دین
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخوا إِال  اترا أُممو ميرم ناب ِسيحالْمو وإِال ه ا ال إِلَهداحا ووا إِلَهدبعيل

  )٣١(سبحانه عما يشرِكُونَ 
که دستور يحالدر  نيز مرمي را پسرو مسيح  خدا قرار دادند غير از انیو راهبان خويش را معبود ی دينیعلما

است از آنچه مهتايش قرار پرستند، او پاک و منزه ، چيزی ننيستکه معبودى جز او  يکتاداشتند جز خداوند 
   )٣١( !دهند مى

  )٣١ هآي - توبهسوره (
  

از طال بود و آیه مشرف شد و در گردنش صلیبی  )ص(به محضر پیغمبرفردي کند که  عدي بن حاتم روایت می
ن ایشان حالل را برایشا .چرا :گفتمبر اپیکنند،  ایشان آنها را پرستش و عبادت نمیخواند، گفتم  باال را داشت می
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پس پرستش و عبادت پیروان  ،اند ینان نیز پیروي 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 می  .گویا براي خودشان است

قبال  پیش آمدهما  براياتفاقی که . به خداوند شرك می ورزند دهند، به اوامر غیر الهی آنها گردن نهاده و با اینکار
قبل از اسالم، پیشوایان یهود خدایانی شده بودند که در . براي قوم یهود هم اتفاق افتاده و حادثه جدیدي نیست
 و آنها تمام هم و غم خودشان را صرف جمع کردن مال. کنار اهللا تعالی، به زور در میان مردم حکومت می کردند

منال و حفظ مقام و ریاست کرده بودند، هرچند به قیمت تباهی دین و و نشر و گسترش شرك و اهانت به تعالیم 
می ، به مردم می گفتند که شما تورات را نهمانند بسیاري از پیشوایان امروزيعلماي قوم یهود، . الهی تمام شود

آنها تورات را به . یایید تا ما شما را راهنمایی کنیمگام بروز مشکالت پیش ما بفهمید، بنابر این هر بار به هن
صورت ورق ورق درآورده بودند و هنگامی که کسی براي مطالعه تورات پیش آنها می آمد، ورقه ها را به وي می 

  .فروختند
  

قُلْ من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاَء بِه موسى نورا وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيٍء 
وعلّمتم ما لَم تعلَموا أَنتم وال آباؤكُم قُلِ اللَّه ثُم ذَرهم في  تجعلُونه قَراطيس تبدونها وتخفُونَ كَثرياوهدى للناسِ 

  )٩١(خوضهِم يلْعبونَ 
چه کسى کتاىب «بگو » !خدا، هيچ چيز بر هيچ انساىن نفرستاده است«آا خدا را درست نشناختند که گفتند 

 قرار ورق ورقاما مشا آن را بصورت را که موسى آورد، نازل کرد؟ کتاىب که براى مردم، نور و هدايت بود؛ 
الىب به مشا تعليم داده شده که نه مشا و نه و مط داريد دهيد؛ قسمىت را آشکار و قسمت زيادى را پنهان مى مى

تا بازى  کنآميزشان رها  سپس آا را در گفتگوهاى جلاجت» !اهللا«بگو » !پدرانتان، از آن با خرب نبوديد
  )٩١! (کنند

  )٩١ هآي -انعامسوره (
  

کتاب تورات  قوم حضرت موسی در پیشگاه خداوند، حداقل می توانند یک دلیل کوچک بیان کنند مبنی بر اینکه
در دست رهبران قوم ما بود و ما به طور کامل تورات را در اختیار نداشتیم، ولی ما در مقابل خداوند چه دلیلی 

ضرب المثل . می توانیم بیاوریم؟ کتاب قرآن در تک تک منازل ما پیدا می شود، ولی کسی آنرا مطالعه نمی کند
تا زمانی که . "امان استتا احمق در جهان است، مفلس در ": جالبی در زبان فارسی وجود دارد که می گوید

  :مردم براي فکر خود خود ارزش قائل نباشند، وضع تغییري نخواهد کرد
  

 رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم اتبّقعم لَهغى يتمٍ حا بِقَوم يِّرغال ي إِنَّ اللَّهفُِسهِما بِأَنوا ميِّر  ادإِذَا أَرو
  )١١(اللَّه بِقَومٍ سوًءا فَال مرد لَه وما لَهم من دونِه من والٍ 
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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 ! تغيري دهند احوال خود راکه آنان ايندهد مگر  را تغيري منى یخداوند هيچ قوم

  )١١! (سرپرسىت خنواهند داشت خداو جز  شدبه قومى کند، هيچ چيز مانع آن خنواهد 
  )١١ هآي -رعدسوره (

  
مسلما خداوند براي رهبرانی که مردم خود را به خاطر قدرت و پول، فداي خود کرده و عالوه بر آن مردم را 

  :سبت به واقعیات دین چشم و گوش بسته نگاه می دارند، عذاب سختی مهیا کرده استن
  

مو فُِسهِمونَ إِال بِأَنكُرما يما ويهوا فكُرميا ليهرِمجم أَكَابِر ةيي كُلِّ قَرا فلْنعج ككَذَلونَ ورعش١٢٣(ا ي(  
گنهکارى قرار دادمي که به مکر و فريب مردم پرداختند؛ وىل تنها  بزرگان مهه شهر و کشورهاو اينگونه در 

  )١٢٣( !فهمند دهند و هيچ منى خودشان را فريب مى
  )١٢٣ هآي -انعامسوره (

  :همچنین
  

  )٤٥(الَّذين يصدونَ عن سبِيلِ اللَّه ويبغونها عوجا وهم بِاآلخرة كَافرونَ 
و آا به آخرت  دهندرا کج و معوج نشان  دينخواهند  و مى دارند بازمىز راه خدا مردم را ا که کسانی
  )٤٥( !کافرند

  )٤٥ هآي -اعرافسوره (
  

. نکته اي که همه ما باید به آن توجه کنیم این است که همیشه اکثریت یک تفکر باعث ارجحیت آن تفکر نیست
هر فردي کورکورانه از تفکر المی است، اگر قرار باشد که ، بینش غیر اسدر جهان در زمان ما اکثریت تفکر غالب

همین گونه در مورد جامعه ما . اکثریت پیروي کند، همه مسلمانان می بایست وارد حوزه کفر و شرك می شدند
مسلما اکثریت . وي در یک قوم بت پرست به دنیا آمد و بزرگ شد. را در نظر بگیرید) ع(ابراهیم خلیل . است

معه وي دیدگاه بت پرستی بوده ولی وي به جاي همراهی با مردم قومش، به تفکر در مورد آفاق و تفکر در جا
وي هیچگاه از آباء و اجداد و فرهنگ قومش . و به دیدگاه درست توحیدي دست پیدا کرد انفس پرداخت

  :خداوند در قرآن به تک تک بندگانش می فرماید. کورکورانه تقلید نکرد
  

م قْفالَ تولْمع بِه لَك سوالً  ا لَيؤسم هنكَانَ ع ككُلُّ أُولئ ادالْفُؤو رصالْبو عم١٦(إِنَّ الس(  
  )١٦. (، چرا که گوش و چشم و دل، مهه مسؤولندندارى، پريوى مکن علماز آنچه به آن 

  )١٦ هآي -اسراءسوره (
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همه جور بدبختی و  وگمراه داده  پیشوایاناي خود را به دست با وجود اینکه در مدتی که مردم اختیار دین و دنی

، ولی هنگامی که از ایمان و عقیده صحبت می شود، دوباره همه می گویند است سر افکندگی براي 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 

 .بالل حبشی با شنیدن فقط دو آیه از قرآن به یک بینش توحیدي دست یافت. فقه را با ایمان جابه جا می گیرند
شروع به  نه اینکه چشم و گوش بسته، کنیمبا مباحث ایمانی و عقیدتی شروع  بایداول  در قدم، در بحث دین
 ....)آب قلیل، آب کر، استحاله، واجب کفایی و ( یمکنفقه افراد دیگر و اظهار نظرها  ،از دیدگاه ها بررسی و تقلید

واجب (فریب مردم استفاده می کنند گیج کردن و مباحث فلسفی هم مثل ابزاري براي  گمراه از سردمداران
در این میان جایگاه واقعی قرآن کجاست و ...). الوجود، ممکن الوجود، وحدت وجود، حرکت جوهري، ممتنع و

چیست؟ زمانی که قرآن براي همه بشریت نازل شد، فلسفه یونان مدتها در امپراطوریهاي  نقش تفکر در این میان
شرق و غرب طرفدار داشته است، ولی قرآن به جاي استفاده از ابزاري مثل فلسفه براي گیج کردن و پیچاندن 

استفاده از قرآن را روي آورده و و تفکر در قرآن آفاقی و نفسی  ی همچون تفکر در نشانه هايمطالب، به دالیل
پیامبر اسالم تدریس فلسفه نمی کرده و مفاهیم  .ه و نه محدود به درك عده اي خاصبراي همه بشر قرار داد

صحابه پیامبر هم اکثرا افراد بی سواد و از نژادها و کشورهاي مختلف . اسالم را بسیار ساده بیان می کرده است
و در راه دین خدا شهید  به راحتی اسالم آوردهو بدون نیاز به فلسفه،  افرادي که با وجود نداشتن سواد. بوده اند
  .می شدند

نسل امروزي از نسلهاي قبل از خود روشنفکر تر می باشد، زیرا عالوه بر افزایش سطح . توصیه آخر ما چنین است
این نتیجه رسیده که نسل متفکر امروزي به . سواد و آگاهی، همگی در دوره علم و دموکراسی نیز به سر می برند

قانون خداوند براي . رستگاري در آخرت فقط بوسیله یک قانون حاصل می شود و آنهم قانون خداوند است
. می باشد... رستگاري در آخرت داشتن ایمان بدون شرك و همراهی آن با اعمال صالحی مثل نماز و روزه و 

 جامعهقانون . بلکه سختیهاي زیادي نیز در بر دارد مسلما این رستگاري با تنبلی و آسانگیري حاصل نمی شود،
که آسانترین قانون براي زندگی است، بی ایمانی و گناه را جایز می شمرد، زیرا می توان در ماه محرم و در دسته 

خداوند ما را در تبعیت از هر یک از این دو . هاي عزاداري با خودزنی و گریه و فغان کلیه گناهان را پاك کرد
در نهایت هر فرد پس از تفکر در سه مرجع اصلی  .ن آزاد گذاشته است، پس بهتر است کمی بیشتر بیاندیشیمقانو

عقیده و اطمینان از حقانیت وعده هاي خداوند، به مرحله اي می رسد که باید در یک لحظه به خالق خود و 
کرده در عقاید خود را براي همیشه سمانیش اطمینان کرده و به اهللا تعالی توکل کرده و خرافات رخنه کتاب آ
  ؟مبه این مرحله رسیده ای ماآیا . پاك کند

  
  
  

منتخب اتآي  
لَقَدا وفْنري صذَا فه آناسِ الْقُرلنن لثَلٍ كُلِّ مكَانَ مانُ والْإِنس ٍء أَكْثَريلًا  شد٥٤ – کهف(ج(  
  !پردازد مى جمادله به هرچيز از بيش انسان وىل امي، کرده بيان مردم براى هرمثلى از قرآن اين ودر
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  27فصل 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 نيعتسن اكإِيو دبعن اك٥(إِي ( يمقتساطَ الْمرّا الصنداه)٦(  
  )٦. (فرماما را به راه راست هدايت ) ٥. (جوييم و تنها از تو يارى مى پرستيم مىتنها تو را 

  )٦تا  ٥ اتآي -فاحتهسوره (
  

هنگامی که نماز می خواند، آیات . هر مسلمان از زمان کودکی، آیات باال را شنیده و با این آیات بزرگ می شود
الوه بر آن در قسمت اول آیه باال، اقرار می کنیم که پرستش فقط مخصوص خداوند بوده و ع. باال را تکرار می کند

در قسمت دوم از خداوند می خواهیم که ما را به راه . حاجت و نیاز را باید فقط به خداوند متعال عرضه کرد
ستقیم"مفهوم خداوند در آیه زیر . راست هدایت فرماید را به طور واضح براي ما بیان کرده است "صراطَ الم:  

  

كإِن كإِلَي يي أُوحبِالَّذ ِسكمتيمٍ  فَاسقتسم اطرلَى ص٤٣(ع(  َأَلُونست فوسو كمقَولو لَك كْرلَذ هإِنو)٤٤(  

و اين مايه يادآورى تو و قوم تو است و بزودى  )٤٣. (قرار داری مستقيمآنچه را بر تو وحى شده حمکم بگري که بر صراط 
  )٤٤. (سؤال خواهيد شد

  )٤٤تا  ٤٣ اتآي -زخرفسوره (
  
آیه بیان شده خداوند به پیامبر خطاب کرده که صراط مستقیم و هدایت انسان فقط در قبال تبعیت مطلق از  در

پس از اینکه . قابل تبعیت نمی باشند... قرآن می باشد و حرف و سخنهاي دیگران، مطالب علمی و فلسفی و 
معموال در . مورد آزمایش قرار می گیرد انسان براي ایمان خود ارزش قائل شد و آنها اصالح کرد، از طرف خداوند

این آزمایش شامل مسائل ناگواري همچون فقر، . بار مورد آزمایش قرار می گیرد چندطی یک سال، هر فرد 
. می باشد... همچنین شامل خوشی هایی مثل سود مالی، قبولی در دانشگاه، اتفاق خوب و ... بیماري، گرفتاري و 

این موارد، انسان بداند که کل این مسائل، آزمایش هایی از طرف اهللا تعالی بوده و  اصل مهم این است که در همه
نتیجه آنها از قبل نزد اهللا تعالی موجود است، ولی چون فقط خداوند نتیجه را می داند و انسانها از نتیجه بی 

  :خبرند، به هنگام آزمایشات الهی فقط باید بر ذات پاك اهللا توکل کنند
  

ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين ) ٢(حِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ أَ) ١(امل 
 بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ود٣(ص(  

شوند و آزمايش خنواهند  ، به حال خود رها مى»ردمياميان آو«آيا مردم گمان کردند مهني که بگويند ) ١(  امل
گويند و  ما کساىن را که پيش از آنان بودند آزمودمي؛ بايد علم خدا درباره کساىن که راست مى) ٢(شد؟ 

  )٣! (گويند حتقق يابد کساىن که دروغ مى
  )٣تا  ١ اتآي -عنکبوتسوره (
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در این قسمت راجع به عمل نیز نکاتی بیان می . ص داده ایمتاکنون بسیاري از مباحث را به ایمان و عقیده اختصا

  :یادآوري می کنیم که در قرآن شرط رستگاري در روز قیامت را ایمان و عمل صالح قرار داده است. شود
  

 ينواإِنَّ الَّذنآم و اتحاللُوا الصمع  وننمم رغَي رأَج م٨(لَه(  
  )٨! (دارند بدون حساباجنام دادند، پاداشى  کارهاى شايستهه و آورد امياناما کساىن که 

  )٨ هآي -فصلتسوره (
  

  :معیارهاي ایمان پنج قسمتی بودند که بیان شد
  .ایمان به اهللا تعالی و نداشتن شرك در عقیده زیرا شرك کلیه اعمال انسان را تباه می کند

  .ایمان به مآلئکه و عدم غلو در مورد آنها
  .آخرین پیامبر اهللا تعالی است) ص( محمد نبییامبران الهی و اینکه ایمان به پ

  .ایمان به کتب آسمانی و اینکه قرآن آخرین وحی منزل است
  .ایمان به روز قیامت و بهشت و جهنم

داشتن ایمان همانند باز کردن حساب در یک بانک و انجام اعمال صالح همانند واریز وجه در این حساب می 
ردي حساب بانکی افتتاح نکند، ماحصل درآمدي خود را به کدام حساب واریز خواهد کرد و بعدا نیز تا ف. باشند

بعضی از اعمال صالح واجب می باشند . کلیه اعمال صالح در قرآن بیان شده اندچه ادعایی می تواند داشته باشد؟ 
  :اعمال صالح واجب عبارتند از. و عدم انجام آنها گناه به همراه دارد

هر نماز براي . نماز یک واجب وقت دار بوده که  در پنج نوبت و در پنج زمان شبانه روز خوانده می شود: نماز -1
نماز تنها عمل . خود یک اذان دارد و پس از گفتن اذان، خواندن نماز در وقت مشخص شده اش میسر می شود

نماز تنها . از انسان ساقط نمی شود...) و سفر، مریضی، مشکالت، وقایع ناگوار (صالحی است که در هیچ حالتی 
همه ادیان الهی قبل از اسالم، نماز . عبادتی است که از زمان حضرت آدم تا روز قیامت بر همه انسانها واجب است

را همان گونه که در اسالم وجود دارد، داشته اند، ولی متاسفانه بر اثر تحریفات فراوان این امر مهم را همانند 
از لحاظ اذکار و (نماز در دین اسالم در کاملترین نوع خود . اصول عقیدتی دیگر به فراموشی سپرده اند بسیاري از
  :به آیات زیر دقت کنید. می باشد) نوع عمل

  
  )٨٧(نشاُء إِنك ألنت الْحليم الرشيد قَالُوا يا شعيب أَصالتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ في أَموالنا ما 

خواهيم در  يا آنچه را مى کنيمترک  ،پرستيدند مىدهد که آنچه را پدرامنان  آيا منازت به تو دستور مى! اى شعيب«گفتند 
  )٨٧( »!اى هسىت امواملان اجنام ندهيم؟ تو که مرد بردبار و فهميده

  )٨٧ هآي -هودسوره (
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وكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصالة والزكَاة وكَانَ عند ربِّه مرضيا ) ٥٤(الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق الْوعد وكَانَ رسوال نبِيا  واذْكُر في
)٥٥(  

اش را  او مهواره خانواده) ٥٤! (ودبزرگ ب و رسول و پيامربى صادقهايش  که او در وعده کنياد  و در اين کتاب از امساعيل
  )٥٥. (و مهواره مورد رضايت پروردگارش بود داد مىبه مناز و زکات فرمان 

  )٥٥تا  ٥٤ اتآي -مريمسوره (
  )٣١( حيا دمت ما والزكَاة بِالصالة وأَوصانِي كُنت ما أَين مباركًا وجعلَنِي )٣٠( نبِيا وجعلَنِي الْكتاب آتانِي اللَّه عبد إِنِّي قَالَ

 مرا و) ٣٠( !است داده قرار پيامرب مرا و داده من به کتاب او خدامي؛ بنده من« گفت ]و گشود سخن به زبان عيسى ناگهان[
  )٣١( !است کرده توصيه زکات و مناز به مرا ام، زنده که زماىن تا و داده قرار پربرکت وجودى ،باشم که جا هر

  )٣١تا  ٣٠ اتآي -مريمسوره (
 وأَقيموا حسنا للناسِ وقُولُوا والْمساكنيِ والْيتامى الْقُربى وذي إِحسانا وبِالْوالدينِ اللَّه إِال تعبدونَ ال إِسرائيلَ بنِي ميثَاق أَخذْنا وإِذْ

  )٨٣( معرِضونَ وأَنتم منكُم قَليال إِال تولَّيتم ثُم الزكَاةَ وآتوا الصالةَ
 بينوايان و يتيمان و نزديکان و مادر و پدر به و نکنيد پرستش را يگانه خداوند جز که گرفتيم پيمان اسرائيل بىن از که زماىن و

 و کرديد سرپيچى کمى عده جز مشا مهه سپس. بدهيد زکات و داريد برپا را مناز بگوييد و نيک مردم به و کنيد نيکى
  )٨٣( .شديد گردان روى

  )٨٣ هآي -بقرهسوره (
اهنيجنلُوطًا وضِ إِلَى وي األرا الَّتكْنارا بيهف نيالَملْع٧١( ل( انبهوو لَه اقحإِس قُوبعيلَةً وافكُال نا ولْنعج نيحالص )٧٢( ماهلْنعجو 

  )٧٣( عابِدين لَنا وكَانوا الزكَاة وإِيتاَء الصالة وإِقَام الْخيرات فعلَ إِلَيهِم وأَوحينا بِأَمرِنا يهدونَ ئمةًأَ
 را بيعقو و اسحاق و) ٧١( !دادمي جنات ،ساختيم پربرکت جهانيان مهه براى را آن که یسرزمين به را لوط و] ابراهيم[ او و
 و کردند مى هدايت ما، فرمان به که دادمي قرار پيشواياىن را آنان و) ٧٢( !دادمي قرار صاحل مرداىن را آنان مهه و خبشيدمي وى به

  )٧٣( .کردند مى عبادت را ما تنها و کردمي وحى آا به را زکات اداى و مناز برپاداشنت و نيک کارهاى اجنام
  )٧٣تا  ٧١ اتآي -انبياءسوره ( 

  
تمکین مالی و دومین واجب مهمی که قرآن ذکر شده زکات است که بر عهده افرادي است که پس از : زکات -2

خداوند افرادي . برآورده ساختن کلیه نیازهاي زندگی خود و خانواده، درآمد و سود آنها همچنان اضافه می باشد
کنید که به سود تجاري شما خمس تعلق دقت . که زکات مال خود را نمی پردازند، مستحق عذاب دانسته است

با جابه جا کردن حرام و حالل خداوند، خمس را بر روي تجارت  بعضی از افراد در لباس دینمتاسفانه . نمی گیرد
که باید مطابق میزان زکات یک چهلم مال برآورد شده . می گیرندافراد قرار داده اند و اموال مردم را به نام دین 

سوره  60و  59هشت صنف بوده که در آیات براي  زکاترف امص .ستحقین آن پرداخت شودشریعت اسالم به م
  .توبه بیان شده اند

  .روزه بر مسلمانان فقط در ماه رمضان در سال واجب می باشد :روزه -3
  .واجب است که هر مسلمان در صورت استطاعت مالی، در طول عمر خود حداقل یک بار حج برود: حج -4
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و جماعت در نمازهاي امام (مال صالح در مواقع خاص خود واجب می شوند مثل جهاد، نماز جمعه بعضی از اع
در موقع یافتن گنج، معدن، غنیمت بوده و بر سود تجاري (، خمس )حتما باید یک فرد موحد باشدنماز جمعه 
  ...و ) وارد نیست

ا گناهی به همراه ندارد مثل صدقه، حسن و بعضی از اعمال صالح، فقط مستحب می باشند، یعنی عدم انجام آنه
  ...خلق و 

همانند ایمان که خداوند ارکان آن را به طور کامل بیان کرده است تا انسان در تشخیص آن دچار اشتباه نشود، 
است، یعنی  رضایت اهللا تعالیخداوند براي تشخیص عمل صالح هم یک معیار مهم در قرآن بیان کرده و آن هم 

  .فیلتر قرآن رد شده و رضایت خدا را فراهم کند، عمل صالح می باشد هر عملی که از
بین خدا و پیامبرانش (کسی که قرآن را قبول داشته ولی پیامبر را قبول نداشته باشد در بخشهاي قبل دیدیم 

ن ، یا کسی که آیات قرآن را به صورت انتخابی قبول کند، یا کسی که اعتقاد داشته باشد قرآ)فرق قائل شود
، کافر است )یعنی بعضی از آیات را قبول کند و بعضی را قبول نکند(تحریف شده یا در آن دستکاري شده است 

همچنین گفته شد ارکان ایمان به طور دقیق در قرآن موجود بوده و هر بشري با تفکر در ). سوره نساء 150آیه (
ویژگیهاي . طور کلی در قرآن اسم برده شده است از اعمال صالح هم به. آیات خداوند به آنها یقین پیدا می کند

در حالیکه بقیه آنها به طور کلی در قرآن به ) مثل وضو(بعضی از اعمال به طور دقیق و جزیی در قرآن بیان شده 
قرآن از مسلمانان خواسته در ). مثل نماز(آنها اشاره شده و به شکل ظاهري انجام عمل هیچ اشاره اي نشده است 

تبعیت ) ص( محمد نبیال صالحی که به شکل ظاهري آنها در قرآن هیچ اشاره اي نشده فقط و فقط از انجام اعم
کنند، یعنی براي انجام عملی مثل نماز که بر همه انسانها واجب است، باید فقط و فقط به صورتی نماز را ادا 

  :به آیه زیر دقت کنید. کنند که پیامبر اسالم آنرا انجام داده است
  
  )٢١(لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم اآلخر وذَكَر اللَّه كَثريا  د كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌلَقَ

، براى آا که اميد به رمحت خدا و روز رستاخيز دارند و است خوبیسرمشق برای مشا مسلّماً رسول خدا 
  )٢١. (کنند خدا را بسيار ياد مى

  )٢١ هآي -احزابسوره (
  

  :همچنین. که در قرآن جزئیات آنها بیان نشده پیامبر می باشد و الگوي رفتاري براي انجام اعمال عبادياسوه 
  

اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسعِ الرطي نيظًا  مفح هِملَيع اكلْنسا أَرلَّى فَموت نم٨٠(و(  
  )٨٠. (و کسى که سرباز زند، تو را نگهبان او نفرستادمي کند، خدا را اطاعت کردهکسى که از پيامرب اطاعت 

  )٨٠ هآي -نساءسوره (
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  :همچنین. در آیه قبل خداوند اطاعت از رسول خدا را معادل اطاعت از خود دانسته است
  

 ونَ اللَّهبحت متونِيقُلْ إِنْ كُنبِعفَات فغيو اللَّه كُمبِبحي يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم ٣١(ر(  
می و گناهانتان را  خواهد داشتخدا مشا را دوست ! از من پريوى کنيدداريد،  اگر خدا را دوست «بگو 

  )٣١(» .شد و خدا آمرزنده مهربان استخب
  )٣١ هآي -آل عمرانسوره (

  
به مومنان اعالم کند شرط اصلی و تنها معیار عمل صالح خواسته که ) ص( محمد نبیدر آیه قبل نیز خداوند از 

پیامبر توسط خدا به عنوان یگانه مرجع اعمال . که رضایت خداست، در تبعیت از اعمال و رفتار پیامبر نهفته است
عبادي معرفی شده و همه مسلمانان دنیا موظف هستند اعمال عبادي خود را مطابق روشی که پیامبر انجام داده 

باز هم تاکید می کنیم که پیامبر مرجع اصلی اعمال بوده ولی در مورد ایمان و اعتقاد، هر فرد خود . دهند انجام
کتب همه ما باید اعمال عبادي خود را زیر ذره بین قرار داده و با تحقیق و بررسی . باید با تفکر به آنها دست یابد

. ال عبادي خود را دقیقا همانند پیامبر به انجام برسانیمدیگر، اعم افراد موحدسیره پیامبر و یا پرسش از  واقعی
خداوند . کمک بگیریماستفاده از اینترنت  و مطالعه کتب از یدبا دینی،سواالت فراوان  براي یافتن جوابهمچنین 

علماي زمان خودتان  کورکورانه ازهیچگاه نگفته که  ،براي کلیه نسلها معتبر استدستورات آن در قرآن که 
در حال حاضر و در سراسر دنیا، فرقه هاي زیادي . پیامبر را مرجع اعمال قرار داده استقرآن و ، بلکه ت کنیدتبعی

فرقه هایی که ادعا می کنند حضرت علی خود (درست شده و هر کدام ادعا می کنند که اسالم واقعی از آنهاست 
این وظیفه بر عهده هر کدام از ماست ...). د و که واسطه و شفاعت دونِ اهللا را صحیح می دانن هاییخداست، فرقه 

که اعمال عبادي خود را با عبور از فیلتر قرآن از شرك تهی کرده و با تبعیت از پیامبر رضایت خدا را فراهم 
افراد موحد به دلیل ترس از . استفاده کنیم افراد موحدحتما در مسیر بررسی اعمال خود باید از نظر . سازیم

افراد موحد در ایمان و . را فریب نداده و حتی انسان را در این مسیر سریع تر به جلو می رانند خداوند، انسان
عمل خود شرکیات را زدوده اند و به پنج رکن گفته شده براي ایمان یقین دارند، بدین سان می توان به آنها 

   .اعتماد کرد
در اینجا فقط بیان می کنیم . لبی را بیان کردیمتاکنون در این جزوه در مورد ایمان و عمل صالح براي شما مطا

که ایمان و عمل صالح هر دو مکمل یکدیگر هستند و در روز قیامت ایمان به تنهایی کافی نبوده و حتما باید با 
طبق قرآن پیش شرط قبولی اعمال صالح، ایمان است، یعنی اگر ایمان فردي حتی به میزان . عمل همراه شود

در صورت داشتن ایمان توحیدي . باشد، هیچکدام از اعمال وي مورد محاسبه قرار نمی گیرد کمی با شرك همراه
  :به پنج رکن گفته شده، اعمال صالح فرد مالك رهایی از جهنم خواهند بود
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ال ينفَع نفْسا ك يوم يأْتي بعض آيات ربِّك هلْ ينظُرونَ إِال أَنْ تأْتيهم الْمالئكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعض آيات ربِّ
  )١٥٨(قُلِ انتظروا إِنا منتظرونَ  أَو كَسبت في إِميانِها خيراإِميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ 

يا بعضى از آيات  بيايدسوى آا  يا خداوند خودش به آينده سراغشان بآيا جز اين انتظار دارند که فرشتگان 
آوردن افرادى که   اميان؟ اما آن روز که بعضى از آيات پروردگارت حتقّق پذيرد، آينده سراغشان ب پروردگارت

انتظار « بگو! ، سودى به حالشان خنواهد داشتاند يا در اميانشان عمل نيکى اجنام نداده اند نياوردهقبالً اميان 
  )١٥٨(» !کشيم مى ما هم انتظار ،بکشيد

  )١٥٨ هآي -انعامسوره (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

منتخب اتآي  
 عن ويصدونَ بِالْباطلِ الناسِ أَموالَ لَيأْكُلُونَ والرهبان اَألحبارِ من كَثريا إِنَّ آمنواْ الَّذين أَيها يا

 أَليمٍ بِعذَابٍ فَبشرهم اللّه سبِيلِ في ينفقُونها والَ لْفضةَوا الذَّهب يكْنِزونَ والَّذين اللّه سبِيلِ
  )٣٤ – توبه(
 و خورند مى بباطل را مردم اموال راهبان، و علما از بسيارى! ايد آورده اميان که کساىن اى

 اهر در و سازند مى گنجينه را نقره و طال که کساىن و! دارند بازمى خدا راه از را مردم
 !ده بشارت دردناکى جمازات به کنند، منى انفاق خدا



 

120 

 

  28فصل 
همانگونه که می دانیم پیامبر . ، مطالبی را بیان می کنیم)ص( محمد نبیدر این بخش کمی در مورد اطرافیان 

ت توانست در این مد. سال در مکه به مدت مخفیانه به دعوت اسالمی مشغول بود سهاسالم بعد از بعثت به مدت 
خدیجه : مسلمان شدند عبارتند ازدر این سه سال اولین افرادي که . حدود چهل نفر از مردم مکه را مسلمان کند

، عثمان ذوالنورین، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی صدیق، زید بن حارث، ابوبکر یضمرتهمسر پیامبر، علی 
نام آشناي و بسیاري از افراد  اري، جعفر بن ابیطالبغفوقاص، طلحه، عمار یاسر، بالل حبشی، صهیب رومی، ابوذر 

حمزه عموي : بعد از علنی شدن دعوت پیامبر در مکه نیز افراد بسیاري به اسالم وارد شدند که عبارتند از. دیگر
فرادي که در این مدت مسلمان شدند، ا. دیگرمشهور و بسیاري از افراد  عبداهللا بن مسعودپیامبر، عمر بن خطاب، 

پس از . از لحاظ ایمانی و عقیدتی بزرگترین صحابه پیامبر بوده و همگی تا لحظه مرگ، از اسالم پشتیبانی کردند
در قرآن به افرادي که از مکه و . ده سال تبلیغ و دعوت در مکه، پیامبر به همراه مهاجرین به مدینه هجرت کرد

دینه هجرت کردند مهاجرین و به مردمی از مدینه که مسلمان شده و به مهاجرین پناه دادند، همراه با پیامبر به م
پس از هجرت پیامبر به مدینه دو قبیله اوس و خزرج که در مدینه با همدیگر به نزاع می . انصار خطاب شده است

مهاجرین و انصار در راه . دعالوه بر آن بسیاري از یهودیان مدینه نیز مسلمان شدن. پرداختند، مسلمان شدند
در بسیاري از جنگهایی که بین مسلمانان و . پیشرفت اسالم از جان گذشتگی بسیاري را از خود نشان دادند

مشرکین در می گرفت، فقط مهاجرین و انصار بودند که از جان و مال و همسر و فرزندان خود گذشته و وارد 
  :هاجرین و انصار در قرآن آیه زیر را نازل فرموده استخداوند در مورد ارزش م. میدان جنگ می شدند

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

و مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصاألنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ األوالسوهنوا عضر  اتنج ملَه دأَعو
 يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها األنهتحرِي تج١٠٠(ت(  

 استند، خداوند از آا خشنود نپيشگامان خنستني از مهاجرين و انصار و کساىن که به نيکى از آا پريوى ک
ه رها از زير درختانش جارى است؛ ک ساختهو باغهاىي از شت براى آنان فراهم  ندا و آا نيز از او خشنود
  )١٠٠! (و اين است پريوزى بزرگ ماندجاودانه در آن خواهند 

  )١٠٠ هآي - توبهسوره (
  

در آیه باال خداوند بیان کرده که به دلیل خدمات و ایثار مهاجرین و انصار در راه اسالم، آنها توانسته اند که براي 
) مسلمانان پس از مهاجرین و انصار تا روز قیامت(ی خداوند به تابعین همیشه رضایت خداوند را فراهم کنند و حت

توصیه کرده که در براي کسب رضایت خداوند، در اطاعت اهللا تعالی و پیامبرش، مهاجرین و انصار را سرمشق 
ت بین خداوند در بسیاري از آیات قرآن در مورد ارزش مهاجرین و انصار سخن گفته و در این آیا. خود قرار دهند

در قرآن از همه مهاجرین به نیکی یاد کرده و به همه آنها وعده بهشت . مهاجرین هیچ تفاوتی قائل نشده است
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کلیه مهاجرین و انصار در زمانی که اسالم تازه در بین مردم جاي . این امر براي انصار نیز صادق است. داده است
به آیه زیر . تند تا امروزه، اسالم کنونی به دست ما برسدخود را باز کرده بود، از جان و مال و زندگی خود گذش

  :دقت کنید
  

 ولُ اللَّهسر دمحممهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عدأَش هعم ينالَّذا  وانورِضو اللَّه نال مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت
 م من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم في اإلنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزرهسيماهم في وجوههِ

عوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتلُفَاسم مهنم اتحالوا الص
  )٢٩(مغفرةً وأَجرا عظيما 

؛ و کساىن که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و در ميان خود مهربانندفرستاده خداست ) ص(حممد 
طلبند؛ آا در  را مى خدابيىن در حاىل که مهواره فضل و رضاى  پيوسته آا را در حال رکوع و سجود مى

ر سجده منايان است؛ اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در اجنيل است، مهانند زراعىت اثآن صورتشا
هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا حمکم شده و بر پاى خود ايستاده است و  که جوانه

ه کافران را به خشم آورد دارد؛ اين براى آن است ک بقدرى منو و رشد کرده که زارعان را به شگفىت وامى
اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى  کساىن از آا را که اميان آورده و کارهاى شايسته اجنام داده) وىل(

  )٢٩. (داده است
  )٢٩ هآي -فتحسوره (

  
با اطالع متاسفانه امروزه برخی از مردم ناآگاه، بدون اینکه قرآن را مطالعه کنند و از خدمات با ارزش این افراد 

  . باشند، آنها را لعن کرده و به آنها دشنام می دهند
  

 يدالِ قَعمّنِ الشعنيِ ومنِ الْيع انيّلَقتلَقَّى الْمت١٧(إِذْ ي ( يدتع يبقر هيلٍ إِال لَدقَو نظُ ملْفا يم)١٨(  

آورد مگر  انسان هيچ سخىن را بر زبان منى) ١٧(دارند؛  او را دريافت مىهنگامى را که دو فرشته راست و چپ که مالزم انسانند اعمال 
  )١٨! (است ]و ضبط آن[اى مراقب و آماده براى اجنام مأموريت  اينکه مهان دم، فرشته

  )١٨تا  ١٧ هآي -قسوره (
  

ز نیز می که شامل مسلمانان امرو(خداوند وصف حال مهاجرین، انصار و تابعین . به آیات زیر خوب دقت کنید
  :را بیان کرده است) شود
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انورِضو اللَّه نال مونَ فَضغتبي هِمالوأَمو ميارِهد نوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهاِء الْملْفُقَرل ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا و
ار واإلميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم وال يجِدونَ في صدورِهم والَّذين تبوُءوا الد) ٨(أُولَئك هم الصادقُونَ 

كفَأُولَئ فِْسهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجونَ  ححفْلالْم م٩(ه (
الَّذولْ فعجال تو انا بِاإلميقُونبس ينا الَّذانِنوإلخا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعب ناُءوا مج وا يننآم ينلَّذال لا غي قُلُوبِن

 يمحر ُءوفر كا إِننب١٠(ر(  
که فضل يحالو اموال خود بريون رانده شدند در  براى فقريان مهاجراىن است که از خانه و کاشانه اين اموال

و براى کساىن ) ٨! (راستگويانندمهان و آا  کنند مىطلبند و خدا و رسولش را يارى  اهلى و رضاى او را مى
و کساىن را که به  ه و پيش از اين نيز ايمان داشتندگزيدپيش از مهاجران مسکن ]  مدينه[ است که در اين سرا

به مهاجران داده شده احساس که نيازى به آنچه  ،و در دل دارند مىدوست  ردند راکسويشان هجرت 
دارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند؛ کساىن که از خبل و حرص  کنند و آا را بر خود مقدم مى منى

 هآمدران و انصار کساىن که بعد از مهاج) مهچنني) (٩! (رستگارانندآا مهان و اند  نفس خويش باز داشته شده
اى  در دهلاميان حسد و کينهو  بيامرزما و برادرامنان را که در اميان بر ما پيشى گرفتند ! پروردگارا«گويند  و مى

  )١٠(» !پروردگارا، تو مهربان و رحيمى! قرار مده ]از گذشته تا حال[مؤمنان نسبت به 
  )١٠تا  ٨ هآي -حشرسوره (

  

اینکه آنها به خاطر کسب رضاي خدا از خانه و . وصف حال مهاجرین را بیان می کند در آیه باال نیز خداوند ابتدا
انصار نیز . کاشانه خود آواره شدند و پیوسته خداوند و پیامبر را یاري داده اند و آنها راستگویان واقعی هستند

. آنها رستگاران واقعی هستندافرادي هستند که با وجود نیاز شدید، از اموال خود براي مهاجران انفاق می کنند و 
. خداوند در این آیات حتی وظیفه ما را در قبال مسلمانان قبل از خود به ویژه مهاجرین و انصار را بیان می کند

امروزه وظیفه ما این است که عالوه بر دعا براي آمرزش آنها، در دلهایمان هیچ گونه حسد و کینه نسبت به آنها 
همچنین از این به بعد باید بیش از قبل براي صحابه . ر مقابل هرگونه تهمت دفاع کنیمنداشته باشیم و از آنها د

جلیل القدر پیامبر و تابعین احترام قائل شویم و چون خداوند بزرگ از آنها راضی است، ما هم به راحتی از 
رد اختالف نظرهاي آن خطاهاي آنها درگذریم، زیرا همه انسانها جایز الخطا می باشند و به جاي مجادله در مو

  :خداوند در قرآن فرموده .بزرگواران، روش زندگی و اطاعت از خدا و پیامبر آنها را سر لوحه خود قرار دهیم
  

  )١٤١( تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم والَ تسأَلُونَ عما كَانواْ يعملُونَ
يد، براى خودتان اجنام دادو آنچه هم مشا  است، براى خودشان اجنام دادندآنچه . د که درگذشتندآا امىت بودن

  )١٤١. (سوال پرسيده خنواهد شداعمال آا  و از مشا راجع به است
  )١٤١ هآي -بقرهسوره (



 

123 

 

  
) ی اهللا عنهمارض(همسران پیامبر . از مهمترین افراد دیگري که اطراف پیامبر بودند، همسران آن حضرت بودند

خدیجه بنت خویلد، سوده بنت زعمه، عایشه بنت ابوبکر صدیق، حفصه بنت عمر بن خطاب، زینب : عبارتند از
بنت خزیمه، ام سلمه بنت ابی امیه، زینب بنت جحش، جویریه بنت حارث، ام حبیبه بنت ابوسفیان، صفیه بنت 

  :ر قرآن فرمودهخداوند در مورد همسران پیامبر د. حیی، میمونه بنت حارث
  

 فُِسهِمأَن نم نِنيمؤلَى بِالْمأَو بِيالنمهاتهأُم هاجوأَزو  نِنيمؤالْم نم ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو األرو
  )٦(ا كَانَ ذَلك في الْكتابِ مسطُورا والْمهاجِرِين إِال أَنْ تفْعلُوا إِلَى أَوليائكُم معروفً

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 مقرر داشته اوىل هستند، مگر اينکه خبواهيد نسبت به دوستانتان 

  )٦. (ين حکم در کتاب اهلى نوشته شده استا ،نيکى کنيد
  )٦ هآي -احزابسوره (

  
همانگونه که ما نسبت به خداوند، قرآن، پیامبر و کعبه از حمیت و غیرت برخورداریم، باید نسبت به همسران 

رخوردار نیز از غیرت ب) که خود ما هم شامل آنها می شویم(، مهاجرین و انصار، و تابعین )امهات المؤمنین(پیامبر 
امروزه هر کدام از ما جانشین پیامبر در محله، شهر و کشور خود می باشیم، بنابر این باید سعی کنیم . باشیم

عالوه بر اینکه در ایمان خود، قرآن و در عمل خود، پیامبر را مرجع خود قرار می دهیم، درتبعیت از خدا و 
آیه  25در  .بر خود همانند مادر و خواهر خود دفاع کنیمرسولش همانند مهاجرین و انصار بوده و از همسران پیام

سکوت کردند، اخطار شده که چرا در ) س(اول سوره نور، به مسلمانانی که در مقابل تهمت به ام المومنین عایشه 
  :کوت کرده و از ایشان دفاع نکردندمقابل این تهمت س

  
لَولَا جاؤوا علَيه بِأَربعة ) ١٢(مؤمنات بِأَنفُِسهِم خيرا وقَالُوا هذَا إِفْك مبِني لَولَا إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنونَ والْ

ي الدنيا ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ف) ١٣(شهداَء فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداِء فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ 
 يمظع ذَابع يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم ةرالْآخ١٤(و(  

مت را شنيديد، مردان و زنان با اميان نسبت به خود گمان خري نربدند و نگفتند اين  آنچرا هنگامى که 
واهان را نياوردند، چرا چهار شاهد براى آن نياوردند؟ اکنون که اين گ) ١٢(دروغى بزرگ و آشکار است؟ 
شد، خباطر  و اگر فضل و رمحت اهلى در دنيا و آخرت شامل مشا منى) ١٣! (آنان در پيشگاه خدا دروغگويانند

  )١٤! (رسيد اين گناهى که کرديد عذاب سخىت به مشا مى
  )١٤تا  ١٢ اتآي -نورسوره (
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و کلیه همسران گرامی ایشان، صحابه و به همان گونه وظیفه ما در عصر حاضر نیز دفاع از دین خدا، پیامبرش 

متاسفانه دیدگاهی که امروز در مورد صحابه و همسران پیامبر جایگزین واقعیت شده این است . تابعین می باشد
که بسیاري فکر می کنند که پس از فوت پیامبر، بین این افراد جدالی سخت در گرفته است، در صورتی که تاریخ 

. آیات قبلی هم حجت و دلیل براي این مورد می باشند. این مطلب را بیان می کندواقعی و تحریف نشده عکس 
به عنوان . صحابه و همسران پیامبر، پس از وفات آن حضرت براي گسترش اسالم از جان و مال خود گذشتند
ابطه نزدیک حسن ختام، چند مورد از روابط خانوادگی در زمان پیامبر و پس از فوت ایشان را بیان می کنیم تا ر

  .این افراد با همدیگر را بهتر بشناسیم
همسر چهارم پیامبر حفصه دختر عمر بن . همسر سوم پیامبر عایشه دختر ابوبکر صدیق خلیفه اول می باشد

. پیامبر رقیه یکی از دخترهایش را به همسري عثمان بن عفان خلیفه سوم درآورد. خطاب خلیفه دوم می باشد
پیامبر دختر دیگرش . مبر دختر دیگرش ام کلثوم را به همسري عثمان بن عفان در آوردپس از فوت رقیه، پیا

علی بن ابیطالب دختر خود ام کلثوم را به همسري . فاطمه را به همسري علی بن ابیطالب خلیفه چهارم درآورد
ایشان اسماء ازدواج  پس از وفات ابوبکر صدیق، علی بن ابیطالب با همسر بیوه. خلیفه دوم عمر بن خطاب درآورد

نوه عثمان بن عفان خلیفه سوم، عبداهللا . حسن بن علی خلیفه پنجم با حفصه نوه ابوبکر صدیق ازدواج کرد. کرد
بن عمرو، با نوه علی بن ابیطالب خلیفه چهارم، فاطمه دختر حسین بن علی ازدواج کرد و بسیاري از رابطه هاي 

قرن از حوادث  چهارده بیش ازپس از گذشت . بر قابل مشاهده استسببی و نسبی دیگر که در کتب سیره پیام
باید قبل از اینکه حرف هر کسی را نسبت به صحابه و همسران گرامی پیامبر قبول کنیم، ابتدا تاریخی یاد شده، 

 .مراجعه کرده و دیدگاه قطعی قرآن را در این رابطه بررسی کنیمیگانه مرجع خود یعنی قرآن به 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منتخب اتآي  
ينالَّذواْ ونواْ آمراجهواْ وداهجي وبِيلِ فس اللّه ينالَّذواْ وواْ آورصنو كأُولَئ مونَ هنمؤا الْمقح 
  )٧٤ – انفال( كَرِمي ورِزق مغفرةٌ لَّهم
 و دادند پناه که آا و کردند جهاد خدا راه در و منودند هجرت و آورده اميان هک آا و

 روزى و خدا رمحت و آمرزش آا براى اند؛  حقيقى مؤمنان به يقين آنان منودند، يارى
  .است اى شايسته
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  29فصل 
چرا کشور ما با وجود این همه منابع، انسانهاي مستعد و خاك حاصلخیز به هیچگونه پیشرفتی دست نمی یابد؟ 

. عقیده نهفته استفکر و دلیل این امر در . پس از بیان بخشهاي قبلی، به راحتی می توان به دلیل این امر پی برد
در این بخش در مورد این . ر اصالح آن پافشاري می کردندمشکلی که بسیاري از روشنفکران مثل دکتر شریعتی ب

می باشد و این صفت ) روزي رسان(ق زهمانگونه که می دانیم، یکی از صفات خداوند را.  موضوع بحث می کنیم
قابل اشتراك نیز نمی باشد، یعنی هیچ موجودي غیر از خداوند متعال نمی تواند ادعا کند که در رساندن رزق به 

همچنین می دانیم که بزرگترین دغدغه بشر از ابتدا تاکنون رزق بوده . دیگر با خداوند سهیم می باشد موجودات
در زندگی پر از استرس امروز، اکثر انسانها همانند یک روبات بدون احساس از صبح تا شب به دنبال کسب . است

رزق و روزي همه انسانها دست خداوند  خداوند در قرآن بیان کرده که. به آیات زیر دقت کنید. روزي می باشند
خداوند تالش انسان براي کسب روزي را قابل ستایش می داند، ولی در عین حال روزي براي انسانها . می باشد

روزي هر . نباید هدف اصلی باشد، بلکه باید وسیله اي براي رسیدن به هدف اصلی یعنی ایمان و عمل صالح باشد
اگر فردي براي یک وعده غذاي خود ده ظرف پر . ه خداوند براي وي مقدر کرده استانسانی به اندازه اي است ک

اگر فردي یک . از غذا را آماده کند، روزي وي فقط همان مقداري است که گنجایش آن را دارد نه همه ده ظرف
مینی است که منزل بسیار بزرگ در یکی از گرانترین شهرهاي دنیا براي خود تهیه نماید، روزي وي فقط همان ز

خداوند در قرآن روزي انسانها را مقدر کرده و !! شب در آن می خوابد، یعنی زمینی به مساحت یک متر در دو متر
از انسانها خواسته که به جاي اینکه هدف خود را کسب روزي قرار دهند، روزي را وسیله اي براي جلب رضایت 

. شتر تالش کنند، خداوند آنها را نیز بهرمند خواهد کردالبته افرادي که براي روزي بی. خداوند قرار دهند
همانگونه که خداوند انسانها را سیاهپوست یا سفید پوست، چاق یا الغر و کوتاه یا بلند آفریده است، در مورد رزق 

  :به آیه زیر توجه کنید. هم بعضی را غنی تر و بعضی را فقیر تر آفریده است
  

  لرحيمِبِسمِ اللَّه الرحمنِ ا
أَولَم يروا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرِّزق لمن يشاُء ويقْدر إِنَّ ) ٣٦(ونَ وإِذَا أَذَقْنا الناس رحمةً فَرِحوا بِها وإِنْ تصبهم سيِّئَةٌ بِما قَدمت أَيديهِم إِذَا هم يقْنطُ

مٍ يقَول اتآلي كي ذَلونَ فنم٣٧(ؤ(  
! شوند اند به آنان رسد، ناگهان مأيوس مى و هرگاه رنج و مصيبىت خباطر اعماىل که اجنام داده شوند مىو هنگامى که رمحىت به مردم بچشانيم، از آن خوشحال 

هاىي است  در اين نشانه سازد؟ آيا نديدند که خداوند روزى را براى هر کس خبواهد گسترده يا تنگ مى) ٣٦(
  )٣٧. (آورند براى گروهى که اميان مى

  )٣٧تا  ٣٦آيات  -رومسوره (
  

در آیات زیر هم خداوند تاکید کرده که انسان هیچگاه بی روزي نمی ماند، زیرا هدف اصلی انسان عبادت خداوند 
 .است و انسان از روي اشتباه این هدف مهم را فراموش کرده و کسب روزي را هدف اصلی خود قرار داده است
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در نهایت با . معموال هر کدام از ما تاکنون با لحظات خوشی و ناخوشی زیادي در طول زندگی خود روبرو بوده ایم
مطمئن باشید که بقیه عمر . وجود اینهمه لحظات در زندگی خود، به رشد جسمانی و عقالنی خود رسیده ایم

حظه مرگ نیز با لحظات خوشی و ناخوشی در بقیه عمر خود تا ل. خود را نیز به همین صورت طی خواهیم کرد
همانگونه که تا امروز روزي ما فراهم شده، در بقیه عمر خود نیز روزي خود . زیادي دست و پنجه نرم خواهیم کرد

به نظر شما آیا بیهوده نیست که با وجود این امر یعنی وعده خود خداوند در روزي دادن . را دریافت خواهیم کرد
  :رزق و روزي را هدف خود قرار داده و از خالق غافل شویمبه مخلوقاتش، باز 

  
 يهف مهنفْتنا لينالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدمال تقَى وأَبو ريخ بِّكر قرِز١٣١(و ( رأْمو

  )١٣٢(والْعاقبةُ للتقْوى  ال نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُكبِر علَيها أَهلَك بِالصالة واصطَ
هاى زندگى  اينها شکوفه! امي، ميفکن هاىي از آنان داده که به گروه مادىو هرگز چشمان خود را به نعمتهاى 

خانواده خود را به مناز ) ١٣١! (ستو روزى پروردگارت تر و پايدارتر ا بيازماييمتا آنان را در آن  دنياست
و عاقبت نيک براى  دهيم بلکه ما به تو روزى مى خواهيم از تو روزى منى! و بر اجنام آن شکيبا باش دهفرمان 

  )١٣٢! (تقواست
  )١٣٢تا  ١٣١آيات  -طهسوره (

  :همچنین
  

 نا مموةابد م لَمعيا وقُهرِز لَى اللَّهضِ إِال عي األربِنيٍ فابٍ متي كا كُلٌّ فهعدوتسما وهقَرت٦(س(  
و  داند مىاو قرارگاه و حمل نقل و انتقالش را ! اى در زمني نيست مگر اينکه روزى او بر خداست جنبندههيچ 

  )٦( !مهه اينها در کتاب آشکارى ثبت است
  )٦ هآي -هودسوره (

  
الح قرار دهد و در راه کسب روزي تالش کند و روزي را وسیله اي گر انسان هدف اصلی خود را ایمان و عمل ص

فردي که ایمان . براي تامین هدف اصلی خود قرار دهد، خداوند کل کائنات را در راستاي هدف وي قرار می دهد
بدون شرك داشته و معیار عمل صالح خود را رضایت خداوند قرار دهد، اگر از خداوند روزي بیشتري طلب کند 

  : تعالی خزاین آسمان و زمین را مسّخر وي می سازداهللا
  

ا فَأَخذْناهم بِما كَانوا ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماِء واألرضِ ولَكن كَذَّبو
  )٩٨(أَوأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ ) ٩٧(أْتيهم بأْسنا بياتا وهم نائمونَ أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ ي )٩٦(يكِْسبونَ 
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 ،گشودمي مىکردند، برکات آمسان و زمني را بر آا  و تقوا پيشه مى آوردهو اگر اهل شهرها و آباديها، اميان 
در از اين  آباديهاآيا اهل اين  )٩٦. (تکذيب کردند؛ ما هم آنان را به کيفر اعمالشان جمازات کردمي ]آا حق را[ وىل
که عذاب ما هنگام روز به سراغشان بيايد  در اماننداز اين  آباديهاآيا اهل اين ) ٩٧(که عذاب ما شبانه به سراغ آا بيايد در حاىل که در خواب باشند؟  امانند

  )٩٨(رگرم بازى هستند؟ در حاىل که س
  )٩٨تا  ٩٦آيات  -اعرافسوره (

  
اگر یادتان باشد، در بخشهاي قبل بیان شد که خداوند به هر دو گروه مؤمنان و مشرکان در این دنیا مدد و کمک 

ظواهر مادي دنیاي غرب بسیار فریبنده است، وظیفه ما در این دنیا این است که روزي دنیا را وسیله . می دهد
هدف عالیه خود قرار داده و در صورتی که به روزي بیشتر از جانب خداوند عالقه داریم، از خداوند این روزي براي 

  .را طلب کرده و این روزي را نیز در راه هدف اصلی خود مصرف نماییم
  

نِ لمحبِالر كْفُري نما للْنعةً لَجداحةً وأُم اسكُونَ النال أَنْ يلَوونَ ورظْها يهلَيع ارِجعمو ةفَض نقُفًا مس هِموتي٣٣(ب( 
  )٣٥(وزخرفًا وإِنْ كُلُّ ذَلك لَما متاع الْحياة الدنيا واآلخرةُ عند ربِّك للْمتقني ) ٣٤(ولبيوتهِم أَبوابا وسررا علَيها يتكئُونَ 

شوند، ما براى کساىن که به خداوند رمحان کافر  ]گمراهىدر[شد که مهه مردم امت واحد  سبب منى اگر
هايشان درها و  و براى خانه )٣٣(دادمي با سقفهاىي از نقره و نردبااىي که از آن باال روند،  هاىي قرار مى خانه ،ندوش 

  )٣٥! (و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهيزگاران است دنياستزيورها؛ وىل متام اينها ره زندگى  و انواع) ٣٤(دادمي که بر آن تکيه کنند؛  ختتهاىي قرار مى
  )٣٥تا  ٣٣آيات  -زخرفسوره (

  
در اختیار ... همه رسانه هاي ارتباطی مثل تلوزیون، رادیو، روزنامه و . می باشدو محدود کشور ما بسیار بسته 

اگر یکی از این رسانه ها، . ها به ترویج خرافات و شرك می پردازند قشري است که به شدت از طریق این رسانه
اگر کشور ما از حالت . مسیري مخالف بقیه در پیش بگیرد، به سرعت از گردونه رسانه هاي ارتباطی حذف میشود

اه ها و ، همه قادر خواهند بود که کلیه دیدگآمده و به همه دیدگاه ها اجازه آزادي بیان داده شودبیرون  محدود
  .نگرش ها را بررسی کرده و احسن القول را انتخاب کنند

  
  
  
  
  
  
  

منتخب اتآي  
 ونصله تولَّى ما نولِّه الْمؤمنِني سبِيلِ غَير عويتبِ الْهدى لَه تبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ ومن
منهج اءتسا وريص١١٥ – نساء( م(  
 پريوى مؤمنان راه جز راهى از و کند خمالفت پيامرب با حق، شدن آشکار از بعد که کسى
 .دارد بدى اهجايگ و کنيم مى داخل دوزخ به و برمي مى رود مى که یراه به را او ما ،کند
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  )30فصل (حسن ختام 
اهل حقيقت متوجه شده اند داليلی که . به مشا برای امتام مطالعه اين کتاب تربيک و خسته نباشيد می گوييم

مطالب پرهيز جدی شده  در اين کتاب بيان شد، مهه بر اساس قرآن و عقل بوده و از هرگونه تعصب در بيان
  :در دين بيزار می باشدهرگونه تفرقه خداوند از  .اسالم دين خدايی بوده که مبتنی بر وحدت می باشد. است

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

را أَممٍء إِنيي شف مهنم تا لَّسعيواْ شكَانو مهينقُواْ دفَر ينلُونَ إِنَّ الَّذفْعواْ يا كَانم بِمئُهبني ثُم إِلَى اللّه م١٥٩(ه(  
اى با  و مذاهب خمتلف تقسيم شدند، تو هيچ گونه رابطه ها دستهو به  ساختهکساىن که آيني خود را پراکنده 

  )١٥٩. (کند مىدادند، با خرب  سر و کار آا تنها با خداست؛ سپس خدا آا را از آنچه اجنام مى! آا ندارى
  )١٥٩ هآي -انعامسوره (

  
در  .می باشندولی مذاهب ساخته دست بشر بوده و سرشار از خرافات  ،دين اهلی به وحدت دعوت کرده

. حالل و حرام دين، جز اهللا و پيامربش حق دخل و تصرف ندارند، ولی در مذهب هر عامل دينی حق رای دارد
مذهب صدها کتاب و نقل قول مدرک می درک است، ولی در در دين فقط قرآن و سنت پيامرب سند و م

 اهلیدر دين تقليد عقيدتی مذموم است،  ،در دين فقط اهللا تعالی در عامل هستی موثر است، در دين اهلی. باشند
  ...در دين اهلی شعاير دينی ثابت می باشند و مدح و ثنای غير خدا شرک می باشد، 

  
لِ اللّهبواْ بِحمصتاعقُواْ  وفَرالَ تا ويعم١٠٣( ...ج(  

  )١٠٣( ... !و مهگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراکنده نشويد
  )١٠٣ هآي -آل عمرانسوره (

  
مسلما هر  .قرار گرفته استهر کدام از ما با ختم نبوت و پيامربی، وظيفه ابالغ دين صحيح خداوند بر دوش 

ا تاثير منی کدام از ما افرادی را سراغ داريم که آا هم حقيقت طلب بوده و تعصبات کور بر مسير زندگی آ
وظيفه خود را هر چند کوچک در قبال نعمتهای ، ديگرانسعی کنيم که با انتشار اين کتاب و ارشاد . گذارد

يی را ، مثل اينکه دنيادهدهر که انسانی را از گمراهی جنات : فرموده) ص(پيامرب اسالم . اهللا تعالی اجنام دهيم
متاسفانه، امروزه برادر . اقوام و دوستان خود مسؤول هستيم ،هر کدام از ما در قبال خانواده .جنات داده است

و توحيد هيچ صحبتی به ميان و خواهر در مورد مسائل روزمره با هم صحبت می کنند، ولی در مورد ايمان 
شود، چهار مرد را با خود نيز وارد جهنم می هر زنی که وارد جهنم : فرموده) ص(سالم پيامرب ا. دمنی آورن
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آا وظيفه خود را در قبال ابالغ پيام هدايت به وی اجنام پدرش، برادرش، مهسرش و پسرش، مگر اينکه . کند
دهلا وارد می شود، اخالق و دين اسالم، از دو دريچه به  .اين امر برای مردان نيز صادق است. داده باشند
در مسير دعوت، اخالق يک مسلمان واقعی نيز بايد . ايمان پرداخته شد به بعدبيشتر ب در اين کتا ايمان، که

دولت اسالم را : "سيد قطب می گويد. باشد) ص(نشات گرفته از پيامربان اهلی، بالخص رسول گرامی اسالم 
خورد کرديد، اگر به سواالتی در اين زمينه بر". در نفس خود اقامه کن، تبع آن در کل زمين اقامه می شود

با کمی . توحيد را از ياد نربيد، مهيشه انساای موحدی وجود دارند که به سواالت مشا پاسخ دهندپيش فرض 
عالوه بر  شکر خداوند که بر ما منت اده و. دسترسی پيدا کردواقعا موحد جستجو می توان به اين افراد 

اميدواريم که خداوند کل بشريت را از  .داده استابالغ هدايت را نيز بر عهده ما قرار  مسؤوليت ،هدايت
  .اندکی صرب، سحر نزديک است. يوغ خرافات و جهل آزاد کرده و به نور ايمان و تعقل وارد منايد

  
والَّذي يميتنِي ) ٨٠(وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ ) ٧٩(والَّذي هو يطْعمنِي ويسقنيِ ) ٧٨(الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ 

  )٨٢(والَّذي أَطْمع أَن يغفر لي خطيئَتي يوم الدينِ ) ٨١(ثُم يحيِنيِ 
 منايد، دهد و سرياب مى و کسى که مرا غذا مى) ٧٨( کند، و پيوسته راهنمائيم مى آفريدمهان کسى که مرا 

مرياند و سپس زنده  و کسى که مرا مى) ٨٠( دهد، مرا شفا مىاوست که و هنگامى که بيمار شوم ) ٧٩(
  )٨٢( !و کسى که اميد دارم گناهم را در روز جزا ببخشد) ٨١( کند، مى

  )٨٢تا  ٧٨آيات  - شعراءسوره (
 
  
  
  
  
  
  

  
  

  )٣٦-زمر(آيا خداوند برای بنده اش کافی نيست؟  – هبدع کافبِ يس اُهللالَاَ
  هجری مشسی ١٣٨٥ار  –اهللا ايرانی عبد – السالم عليکم و رمحه اهللا و برکاته

منتخب اتآي  
نمو نسلًا أَحن قَوما معإِلَى د لَ اللَّهمعا وحالقَالَ صنِي وإِن نم نيملس٣٣ – فصلت( الْم(  
 اجنام صاحل عمل و کند دعوت  خدا سوى به که کس آن از است گفتارتر نيکو کسى چه

  !؟»تسليم شدگامن از من« گويد  و دهد 
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