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  بسم الله الرحمن الرحيم
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`���_�� �̂�]a����f��e��d������c��bl النمل  
 .(اي پيامبر) ستايش براي خداست، و سالم بر آن بندگاني كه آنان را برگزيده است بگو:«

دا مي سازند؟ يا كيست كه آسمانها و زمين را آفريده خ آيا خدا بهتر است يا آنچه شريك
است و براي شما از آسمان آبي فرو فرستاد پس بدان(آب) باغهـاي خـرم و بـا طـراوت     

شما را نمي رسيد كه درختانش را برويانيد، آيا معبودي با خدا است؟! ايشان  ،رويانده ايم
يـا كيسـت كـه زمـين را     د. عدول مي كنن -ستي به بت پرستياز حق پركه  -قومي هستند

 قرارگاه ساخته است و در ميان آن رودخانه ها پديد آورده است و براي زمين كوههاي پـا 
بر جا و استوار آفريده است و ميان دو دريا مانعي پديدار كرده است، آيا معبودي با خـدا  

رگـاه  است؟! يا كسي كه به فرياد درمانده مي رسد و بال و گرفتاري را برطرف مي كنـد ه 
(انسانها) را جانشين (يكديگر) در زمين مي سازد آيا معبـودي   او را به كمك طلبد و شما

اندرز مي گيريد. يا كسـي كـه شـما را در تاريكيهـاي      ،با خدا است؟! واقعاً شما بسيار كم
خشكي و دريا رهنمود مي كند و كسي كه بادها را به عنوان بشارت دهنـدگان، پيشـاپيش   

رستد، آيا معبودي با خدا است؟ خداوند فراتر و برتر از اين چيزهاي نزول رحمتش مي ف
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است كه شريك او مي گردانند. يا كيسـت كـه آفـرينش را آغـاز مـي كنـد و پـس آن را        
 برگشت مي دهد، و كسي كه شما را از آسمان و زمين روزي ميدهد، آيا معبودي با خـدا 

مـي گوييـد. بگـو: كسـاني كـه در       هست؟ بگو: دليل و برهان خود را بياوريد اگر راست
آسمانها و زمين هستند غيب را نمي دانند، جز خدا. و نمي دانند چه وقت برانگيخته مـي  

    .»شوند

  لفؤمقدمة م

  . والسالم علی خيرالوری محمد وعلی آله وصحبه أجمعين ةالحمد لله رب العالمين والصال

دينـي بنـام    ديـن اسـالم اسـت و    �داوندخ نزد در -پسنديده و معتبر -* بي گمان دين
روان پي اين اصطالحات رابلكه  ،مدار اعتبار نبوده �نزد خداوند يهوديت يا مسيحيت در

در زمـان حيـات شـان     ند، امـا ه افات شان بوجود آوردو بعد از �عيسي و  �موسي
مت ا اين دو �خداوند يچ كدام آنها به آن معترف نبودند.ه ها وجود نداشت و همچو نام

�m��C��B��A: نصـاري معرفـي كـرده مـي فرمايـد      را در قرآن كريم بنام يهـود و 

O��N��M��L��K��J��I���H��G��F��E��DP������bl هالبقر    

، مسيحيان گفتند كه يهوديان برحق نيستند يهوديان گفتند كه مسيحيان برحق نيستند و«
  .»حال آن كه كتاب آسماني را مي خوانند

 آري دين همة. دين اسالم است �نزد خداوند سنديده درحقيقت دين پ در*  
زمان حضرت  آخر به زمين و پيامبران واپسين تا پيامبر �فرود آمدن آدم  بشريت بعد از

��©�����������mميفرمايد  �خداوند .اسالم بود، صمصطفي  �̈ �§��¦��¥��¤���£��¢

��±��°��¯�������®��¬��«��ªl ي بود نه نصراني، بلكه ابراهيم نه يهود«    آل عمران
پيامبران  اسالم دين همةچرا  بپرسد كهشايد كسي  »ازمشركان نبود حنيف مسلمان بود و

 بي همتاست و يكتا و �؟ براي چنين سوال كننده جوابي كوتاه ميدهيم كه خداونداست
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پروردگار همه  درست نيست اينكه خالق و نزد اوتعالي يك دين است، و دين نيز در
 .دين آنها مختلف ليو ،يك ذات باشد ،آينده و حاضر گذشته وچه در در بشريت چه

تعالي يك د اودين نيز نز واحد است و �، پس اهللاحال آنكه همه يك رب را مي پرستند
  .دين مي باشد

 �خداونـد دين اسـالم اسـت    �* بدون شك دين پسنديده و معتبردر نزد خداوند 

آل  �mf��e��d��c����b��a��`��_�����l��k��j��i��h��gl: فرمايد مي

   عمران
آخرت  او در ي شود وهرگز از او پذيرفته نماسالم، ديني ديگري بجويد،  هركه جز و«

  .»از زيانكاران است
آنرا بر پيـامبران   �آيني آسماني بود كه خداوند وشريعت اما يهوديت ونصرانيت دو 

 و �لذا تورات كتاب موسي  مسايل دين را به مردم بازگو نمايند، فرستاد تا امور و �
 و قرآن كريم كتـاب پيـامبر آخـر    �وانجيل كتاب عيسي بن مريم  �كتاب داود زبور

  .تا روز رستاخيز است صزمان حضرت محمد
 پس ما وقتيكه در اين كتابدين اسالم است.  �* همانا دين پسنديده در نزد خداوند

ت كه گويا ما دين جديـدي را بـه   نيس ، به اين معنامخاطب قرار ميدهيم يهود ونصاري را
انجيـل   يا آنها را دركتابهاي مقدس شان كه عبـارت از تـورات و   آنها عرضه مي نماييم و
 پروردگار مـا و  حقيقت يك دين است و آنها در نه بلكه دين ما و است در شك بيندازيم.

��m�P��O: داده ميفرمايـد خبـر  مـا  بدر قرآن كريم  �طوريكه خداوند .آنها يك است

���\��[���Z��Y��X��W��V��U����T��S��R��Ql و«  العنكبــــــوت 
فرو فرستاده شده(از تـورات   آنچه برشما (قرآن) وشده فرستاده ما فرو بگوييد: به آنچه بر

ــل ــداي  وانجي ــم وخ ــان آوردي ــا و ) ايم ــيم   م ــانبردار اوي ــا فرم ــت وم ــمايكي اس                                                      .»ش

�m���}��|��{��z��y��x��wه: بقـر  فرمودة اوتعالي در دو آيت سورة وهمچنان

��¬��«���ª��©��¨���§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~
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³���²��±�����°��¯���®´��º��¹��¸��¶��µ»�����À����������¿��¾��½��¼
Ã��Â��ÁÄ����Ê��É��È���Ç���Æ��Ål                                                                                    

كنيـد؟ حـال   بحث وگفت وگـو مي  با ما �باره خدا به اهل كتاب) آيا در اي پيامبر:(بگو«
 شما را كردارهايتـان و  مان وما را كردار هاي  پروردگار شماست و آنكه او پروردگار ما و
مي ورزيم . يا مي گويد كه ابراهيم واسـماعيل واسـحاق و اسـباط،     ما به اوتعالي اخالص

از آن  تر؟ وكيسـت سـتمكار   �يهودي يا نصراني بوده اند بگو: شما دانا تريد يا خداوند
از  �؟ وخدامقرر شده است پنهان دارد بر او �جانب خداوند كس كه شهادتي را كه از

  .»، غافل نيستآنچه مي كنيد
بـر   �خداونـد طوريكـه  نها اينسـت كـه كتـاب تـورات وانجيـل      سوال ما از آليكن  

نصـاري   ؟ كتابهاي كه امـروز در دسـترس يهـود و   كجاست آنرا نازل كرده بود �موسي
اند كه  ي، اشخاص متعددلفان آنؤ، با اينكه مچه عهد جديد قرار دارد چه از عهد قديم و

تصنيفاتي است است، همه شان نيز در آن هويد متناقض عقايد گوناگون و نظريات و آرا و
، همچنان روايات اين كتابها درحقيقت اشخاص نگاشته شده است كه روي اوراق بوسيلة

آن درج  منحـرف خـويش را در   نظريات شخصي و است كه افكار و يگفته هاي اشخاص
انجيل اصلي در آن چيزي وجـود نـدارد،    از تورات وبوده نموده اند كه فاقد سند صحيح 

ا مي پرسيم شما اين كتابها را از كدام مرجعي بدسـت آورده ايـد؟ جـواب    همچنان از آنه

�m��Y��X��W: ن كـريم ارايـه نمـوده ميفرمايـد    در قـرآ  �اين سوال را خداوند

e��d��c��b��a��`��_��^��]��\���[��Zf����������j��i��h��g

��p���o��n��m��l��kl البقرة   
خود مي نويسند سپس مي گوينـد: ايـن   پس واي بركساني باد كه كتاب را با دستهاي «

است تا بدان بهاي ناچيزي به دست آورند، پس واي برآنان از آنچـه بـه    �جانب خدا از
برآنـان   دست خويش نوشته اند و واي بر آنان از آنچه به دست خويش نوشته اند و واي

   .»از آنچه به دست مي آورند
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اهـل كتـاب مـي     برخـي از « ت: مه احمد ديدات چنين فرموده اسـ در اين مورد عال و
ص درسـت  اشـخ اين ؟ سخن چنفرمودهن مربه احترام انجيل ا صاسالم پيامبرآيا گويند: 

 و احتـرام آن دسـتور   را به توقير ما صانجيلي كه پيامبر خدا !كدام انجيل؟ ليكن و .است
كجاست ؟ انجيل هاي كـه   �پس انجيل حقيقي عيسياست.  �داده اند انجيل عيسي

بمـا   ص! پيامبرخـدا نيسـت  �انجيل عيسي هم نزد آنها قرار دارد يكي از آنها امروز در
، فرو فرستاده بود احترام نماييم �بر عيسي �انجيلي را كه خداوند ،دستور فرموده اند

حقيقتي كه هـيچ يـك از    ،يوحنا را ) انجيلانجيل لوقا و  نه انجيل متي و انجيل مرقس، و
نه ده هـا هـزار عيسـوي عقيـده     اينست كه سـاال  نميتواند پيروان نصرانيت آنرا انكار كرده

واقعـي  به دين اسالم مي گرايند، درحاليكه يك مسلمان  و شتهگذاتثليث را كنار  صليب و
 وردهاز عمـق دل بـه عقيـده نصـرانيت روي آ     گشـته و را در نمي يابيد كه از دين خود بر

نصاري را خوانده ام كه سبب  زنان قصه هاي بيشماري از اسالم آوردن مردان ومن  .باشد
ـ اسـالم  را نگاشـته ا  به شان گرويدن  و  نصرانيت بازگشت آنها از در  همـه حكايـات   .دن

ما روزهاي يكشـنبه بـه كليسـا    (:همه اين سخن را ميگويندو چرخد مي يك سخن محور 
 مفهـوم و  اصـالً مي رفتيم، راهب كليسا سخناني را از كتاب مقدس بر ما مي خوانـد كـه   

، همچنان راهب بمـا مـي   مييكرداندك ترين قناعتي حاصل نم آنرا نمي فهميديم و معناي
اقنوم است! همچو سـخنان  خداوند مركب از سه  است و �پسرخدا �گفت كه عيسي

لذا همه اين اعتقـادات از جانـب مـا     .قبول ما واقع نميشدمورد و  هگرفتدر اذهان ما جا ن
مورد همچـو اعتقـادات پيچيـده را از     در حرشا ، درعين زمان ما اجازه سوال يود بودردم

خـالف ادب بـه    ت را مي كرد وأاگر كسي اين جر ، وراهبان و روساي كليسا ها نداشتيم
جواب قناعت بخش و واضح نه اينكه ، ل كليسا سواالتي ممنوع شده را مطرح مينمودؤمس

بغـرنج   پيچيـده و پيش مساله  بلكه جوابي را دريافت مي كرد بيش از ،را دريافت نميكرد
تـا  من نيسـت  ؤتند: امثال اين سوال ها شايسـته مـ  يا اينكه در جواب مي گف مي گرديد، و

 بخششي كه خداوند پدر، آنرا بـه خطـا  آن از فضيلت غفران و اطراف آن بچرخد، در غير 
 حيـرت و عـالم   مـا را در  م خواهد شد، به اين ترتيب آنهـا وارزاني داشته محر كاران بشر
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فـات برخـي از   همچنـان اعترا  نظرما منفور مـي سـاختند)   ين را درد تند وشك مي گذاش
ت هاي اعزامي تبشير را كه مشرف بـه اسـالم شـده انـد     ئساي هيؤدعوتگران تبشيري و ر

جنوب شرق آسيا مردم  مطالعه نمودم همه اظهار نموده اند كه: ما دركشورهاي افريقايي و
خداست ولـي در دل بـه آن    م كه مسيح پسرگفتي ن نصرانيت دعوت مي كرديم ويئرا به آ

آنـرا خرافـاتي بـيش     تثليـث دل آرام نميگرفـت و   ةنع نبوديم ، همچنان در مورد عقيـد قا

 ��m{��z��y��x|�����al:نميدانستيم، خرافاتي كه عقل سليم آنرا هرگـز نمـي پـذيرد   

نصراني اين خواهش من از هر  بنابر. »است �حجت رسا و روشن از آن خداوند«  ا�نعام
بـا   ي بـا خـود بنشـيند و   بـه تنهـاي   ضمير خويش مراجعه نموده و اينست كه به وجدان و

خرد خود  عقل و ،تعصب دور از هرگونه احساسات عاطفي وب اخالص تام و صراحت و
 مـورد عقيـده تثليـث و    خود مطرح نمايد كه آيا وي در واين سوال را با هدارا داور قرار د

الهي است كـه بصـورت    �يا اينكه عيسي آن باور دارد؟ و رب صليب از دل قانع است و
توصية من به هـر   پسرخداي پدر است؟ �يا عيسي جنين در رحم مادر قرار داشت ؟ و
معـاني   خلوت با نفس خـويش، نسـخة از ترجمـه و    نصراني اينست كه قبل از نشستن و

ه نمايد، زيـرا  دقت مطالع با زباني كه به آن آشنايي كامل دارد گرفته و قرآن كريم را به هر
، پيشواي است كه بنده گان را بسـوي حـق   ن كريم) بهترين رهنما واين كتاب بزرگ (قرآ

مهمي كه امـروز نصـاري    اساسي ونقطة به آن دستور داده سوق ميدهد. اسالم هدايتي كه 
 سـپتمبر در  11آنرا محور انتقادات شان عليه اسالم قرار داده انـد بـويژه بعـد از حـوادث     

 ، دريدر فلسطين اشـغال ها خشونت افزايش جنگ در افغانستان، و نيويورك و واشنطن و
زن حالـت   و افگني دهشت، و متهم نمودن اسالم به جهادكلمة : بعد خالصه مي شودسه 
 رد كه دور از حقيقت اسـت را  اين اتهامات . كه ميخواهم به طور مختصراسالمساية زير 
  م.نماي

برداشت گرفته  ن چنان نيست كه پيروان نصرانيت از آن مفهوم وجهاد در اسالم آ: اول
در  مشـركان از خانـه بيـرون آمـده و     اند كه گويا مسلمان بخاطر جنـگ وكشـتار كفـار و   

قتل برسانند. بلكه جهاد  هرجايي كه با آنها مقابل شد اگر اسالم را نپذيرفتند بايد آنها را به
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m����Ò��Ñدستور ميدهـد:   �ت طوريكه خداونددر اسالم براساس عدم اجبار و اكراه اس
Ô��ÓÕ��Ú��Ù����Ø��×��ÖÛ����ã��â���á�à��ß��Þ��Ý��Ü

ç��æ��å��äè�����ì��ë��ê��él ـ  «  البقرة فـرق  را كـه  در دين هيچ اجباري نيسـت زي
غي(كفــر) بــه روشــني آشــكار شــده اســت پــس هــركس بــه طــاغوت(  رشــد(ايمان) از

(ريسـمان  الوثقي تبـه عـرو   ايمـان آورد، واقعـاً   بـه خـدا   بت) كفر ورزد و شيطان،كاهن،
ــراي آن نيســت و  ــد محكــم) چنــگ زده اســت كــه گسســتني ب و  شنواســت �خداون

��`��m_���^��]��\��[��Z��Y��X��W: �همچنــان فرمــوده خداونــد.»داناســت

o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��b��ap����q

��w��v��u��t��s�������rl ونسدگار تـو ميخواسـت، بـدون شـك     اگر پرور و« ي
مردم را به اكراه وامي محمد)  ند. آيا تو(ايدهركه در زمين است همه يكجا ايمان مي آور

بركسـاني   ايمان بياورد. و �من شوند؟ وهيچ كس را نرسد كه جز به اذن خداؤداري تا م
جنگ  چنانكه مفهوم و مقصود جهاد منحصر به. »ي انديشند، پليدي را قرار مي دهدكه نم

، مصـايب  استقامت در مقابل بالها و صبر و ، وگناهانجهاد با نفس در مقابل  ،بلكه بودهن
جهاد در  مردم، و با نيك با پروردگار و طاعات وتعامل حسن و وجهاد در اداي عبادات و

در مورد دعـوت بـه    �بر دارد. بويژه خداوند در ،بيرون رفتن بخاطر دعوت به اسالم را
فاتي را وضع نموده كـه دعـوتگر بايـد بـه آن آراسـته باشـد طوريكـه        ص اسالم شروط و

¤����£~�����¡��¢���m|��{���z��y��x���w��v} :ميفرمايــــد

«��ª��©��¨��§���¦���¥¬�����±��°��¯��®l دعوت كن(مـردم را )  «  النحل
با آنان به شيوة كه نيكوتر اسـت،   اندرز نيكو، و بسوي راه پروردگار خويش به حكمت و

به حال كسـي كـه از راه حـق گمـراه شـده       دله(مناظره) كن، در حقيقت پروردگار تومجا
 بآلخره جهاد عليه تجاوزگران چه كافران باشند ويا مشركان ويا منافقان و و»   داناتر است

در چندين آيات قرآن كريم عمده ترين محورهاي  �مفسدان در زمين، مي باشد. خداوند
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اجتناب از تجاوز را بيـان   قوانين و آداب وضمنا يان داشته جهاد را بطور مفصل وآشكار ب

����m��Ä��Ã��Â��Áتعـالي: اواز جملـه فرمـودة   .ندارد نياز تفسير فرموده كه به شرح و

È��Ç�������Æ��ÅÉ�����Ï��Î��Í��Ì��Ë����Êl البقرة     

يـد ولـي سـتمكار(آغازگرجنگ)    شما مي جنگنـد، بجنگ  در راه خدا با كساني كه با و«
   .»تجاوزكاران را دوست نمي دارد �اشيد زيرا خداوندنب

�{�m :�همچنان فرموده خداوند �f� �e��d� �c� �b� � � �a��`��_��~g��

ol البقرة 

تعدي(تجاوز) كرد بر او تعـدي  پس هركس به شما تعدي كرد همان گونه كه برشما « 
   .»كنيد

 كافران تجاوز وي را، بويژه هنگامدر راه مبارزه  اسباب جهاد و �خداوند سپس
ارزشها و اشغال نمودن  ان، واهل آن از سرزمين شبيرون راندن يا  ، واسالمبرحريم 

مرتكب جنايات  يل در فلسطينئطوريكه امروز اسرا ،مسلمانان را تفصيل ميدهدمقدسات 

����mE��D��C��B��AFميفرمايد: �و تجاوز بر مسلمانان ميشوند. خداوند

O� �N��M��L��K���J��I��H��G��W��V��U�� �T�� � � � � �S� �R�Q��PX��
sl الحج   

به كساني كه كفار با آنان مي جنگند اذن قتال داده شد، به سبب ايـن كـه آنـان مـورد     «
، همان كساني كه بـه  بر نصرت دادن شان تواناست �البته خداوند ظلم قرار گرفته اند و

   .»ناحق از ديار شان بيرون رانده شدند
مـا   بـر  و هدنصاري) عليه ما نجنگي و (يهودنعده كافرانيكهدر مورد آ �سپس خداوند

خـوبي  بـه آنهـا   دسـتور ميدهـد كـه     ،ما را از ديار ما بيرون نمي رانند تجاوز نمي كنند و

ــاييم: ــان نمــ ��m��w��v��u��t�������s����r��q��p��o��n���m��l��k������j��iواحســ

y��xz����_�����~��}��|��{l الممتحنة 
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را از كساني كه با شما در دين نجنگيده وشما را از ديار تان بيـرون  شما  �خداوند« 
بـا آنـان بـه انصـاف رفتـار كنيـد، بـي گمـان          بـازنمي دارد و از نيكي با آنـان  نكرده اند، 

  »دادگران را دوست دارد �خداوند

×��m��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��ÎÖ����Ù��Øميفرمايـد:   �همچنان خداوند 

���Û��Úl التوكـل   �برخدا نيز به آن ميل كن و ، توگر به صلح متمايل شدندا و« ا�نف
  . »كن كه او شنواي داناست

به ما بيان نموده كه چه وقتي با كفار بجنگيم، يا به عبارت ديگـر بـا    �سپس خداوند
 ما را از ديار ما بيـرون مـي كننـد و    ما تجاوز مي نمايند و آنعده كفاريكه بطور مستقيم بر

در و بيرون رانـدن مسـلمانان از سـرزمين شـان      تعدي وتجاوز شان و در كسانيكه آنها را
رفتـار نمـاييم.   چگونـه  مستقيم مي كننـد،   همكاري غير اشغال نمودن كشور شان تأييد و

مـردم مسـلمان فلسـطين     تجاوزش بـر  ل را در ظلم ويطوريكه امروز امريكا نه تنها اسراي
در مـورد   �پـس خداونـد   .مي نمايـد نيز ه هاي همه جانب كمكبا آنها كند بلكه أييد ميت

m���¶����µ��������´��³��²چنــين مردمــان دســتور ميدهــد كــه: 

¸¹�����¿��¾��½��¼��»��ºl ةــما( و« التوب ــي ش ــتي وهمگ ــاون  با همدس تع
بدانيـد كـه    همديگر) با مشركان بجنگيد چنان كـه آنـان همگـي بـا شـما مـي جنگنـد و       

   .»با پرهيزگاران است �خداوند
دشـمن بـه   ما را آگاهي ميدهد كه در صورت مجبور ساختن شما از سوي  �خداوند

چنانچـه  و ، وجود نداردمقابل آنها  در ،جز جنگ ، راهي ديگرماش تجاوز آنان بر جنگ، و
       ميفرمايـد:   �بـراي جنـگ آمـاده ايـم. خداونـد      در آنصورت ،يمنشوناگزير  مجبور وتا 

�mF����������E���D��C��B��AG���K���J��I��H�N��M��LO����R��Q��P

V���U��T��SW�����]l البقرة   
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چه بسـا چيـزي را    آن براي شما ناخوشايند است و جهاد فرض شده است و شما بر«
خـوش داشـته    چه بسا چيزي را شما باشد و ناخوش داشته باشيد، درحالي كه آن به سود

   .»د درحالي كه آن به زيان شما باشدباشي
 �نكنيد و از خداوندرا اي مردم! آرزوي مقابله با دشمن  «مي فرمايند: صپيامبراكرم

  بخاري» با آنها روبرو شديد، صابر و پايدار باشيداگر طلب عافيت كنيد، و 

دهشت نيست  اسالم دين جنگ و: ترور : اتهام نمودن امت اسالمي به دهشت ودوم
الم دينيسـت كـه   طوريكه غرب عليه آن تبليغات گسترده را به راه انداخته است. بلكه اسـ 

ايثار در روي زمين  گذشت ودوستي و محبت، وصلح و آرامش، خواهان  حامي وحامل و
توجيه نادرست نموده اند خالف حقيقت  سوره انفال را تفسير و 60آيت است. وكسانيكه 

¨��©���m��¯��®��¬��«��ªانفال چنين ميفرمايد:  هدر سور �است خداوند

��Ì��¶��µ��´���³��²���±��°l األنفال   
مهيـا   از قوه و از اسپان آمادة تان، در تـوان داريـد بـراي آنـان    ! هرچه اي مسلمانان و«

                       .»دشمن خويش را بترسانيد (آمادگي) دشمن خدا وبا اينو سازيد 
ترور نبوده بلكـه در حقيقـت دعـوت     دعوت بسوي دهشت و �اين فرموده خداوند

دن كشمكشهاي است كه منجر به جنگ هـاي خـونين مـي    چيبر بسوي صلح و آرامش و
آمادگي دسـتور ميدهـد بـه ايـن      را به تداركات و گردد، پس زمانيكه پروردگار سبحان ما

چيـزي   معنا نيست كه حتما بخاطر جنگ آمادگي داشته باشيم، بلكه امت اسالمي بايد هر
 سـاكر، تـامين سـالح و   د ماننـد تجهيـز ع  نكه آنان را نيرومند مي سازد آماده ومهيـا سـاز  

 ساير تدابير جنگـي. و  ، آموزش فنون جنگ وسنگرهاي مستحكم مهمات، ساختن دژها و
هاي عسكري را تشكيل دهند تا دشـمن در كمـين نشسـته كـه ميخواهـد روزي      رژه بايد 

بهراسد كه ما هميشه در دفـاع از   ارزشهاي ما حمله ورشود بداند ويا ملت ويا  بركشور و
. پـس واضـح   ء شان عليه امت اسالمي كنـار رونـد  سو با اينكار از نيت م وخود قرار داري

از غرب مي پرسيم كه حاال ، جنگ نيست �مرام اين فرموده خداوند ومقصود گرديد كه 
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؟ قتـال  قتـل و  دعوت بسوي صلح و آرامي در جهان است يا دهشت و ،آيا اين چنين كار
  .ببريد به حقيقت پي پس اي صاحبان خرد خوب درك كنيد و

سـال قبـل) تـا     1400اسالم عزيز از آغاز ظهـورش( اسالم:  سوم: حالت زن در ساية
ه اسـت، در حاليكـه قبـل از    و مرتبه اش را بلند بـرد بخشيده كرامت  امروز زن را عزت و

را زندگي فالكت بـاري  و واقع گرديده  اسالم مورد هر گونه ظلم و تجاوز درخشيدن نور
ن محـروم  برد از ميراثجاهليت مورد توهين قرار مي گرفت،  عهد ، زن دربه سر مي برد

 ننگ جاهليت زنـده بـه گـور    و بخاطر عار گرفته ميشد، وحق ميراث  بود ولي از وي در
را در مقابل مرد ضـمانت  ويهمه حقوق  ،هنگاميكه نور اسالم درخشيد، سپس كرده ميشد

رن را زيـر سـاية شـريعت    نجات داد، زن چندين ق حقارت  كرد و وي را از بي حرمتي و
 رفاه و از زندگي پر با اطمينان كامل وزيست حرمت  قوانين واالي آن با عزت و اسالم و
 ، وي بلنـد تـرين مرتبـة سـعادت و    سپري نمـود فرزندانش  ، همراه با همسر وراسعادت 

مهيا ساختن غذا به همسر و  خانه وترتيب و تنظيم  تربيه فرزندان و خوشبختي خود را در
آبـروي خـويش را محفـوظ     ،امـان  با لبـاس حيـا وكمـال ادب در امـن و     زندان ديد وفر

بـا ايـن   زن مسلمان ، گرفتدر قلعة مستحكمي قرار  اوباشان بي خردشر از و نگهداشت 
 رويكـار شـد و  اش تكنولوژي با ساز وبرگ كه تمدن منحط غربي، زيست وضع تا زماني 

معنوي و روحـي  و زندگي مادي را بر زندگي نهاد  همه مبادي اخالقي وسلوكي را زير پا
مساوات از خانـه بيـرون    شعار آزادي و و به بهانهبر آن طغيان نمود. زن را  و هترجيح داد

ودند و همواره به گوش زن رسـاندند  شرف وي را پايمال نم آوردند تا آنكه عفت، حيا و
كـه  درحالي ساويسـت. مرد هيچ فرقي نداشته حقوق و واجبات تو با وي م اي زن با تو كه

آن  مرد را بـر  زن و �كه خداوند يزيرا فطرت .عملي نمودن اين طرز فكر مستحيل است
يكـي و سـيكولوژي ايـن دوجـنس     تفاوت هاي عميقـي را كـه در كيـان فز    خلق نموده و

 د.وظيفة ديگري را انجام دها ي و ، امكان ندارد كه يكي از آنها جاي ديگر را بگيردگذاشته
 مـرد اسـت، بيـرون آي و    : چه فرق وتفاوتي ميان تـو و فريب داده بوي گفتندآنها زن را 

مانند مردان يكسان زندگي كـن، از   را بدست آر وات حقوق خويش نموده آزادي  مطالبة
و  به كار پا ميزني خود را نجات ده، از خانه بيرون آي و اين زنداني كه تو در آن دست و
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خـود را خـالص كـن،    ي كه تـرا در آن پوشـانيده انـد    از حجاب وظيفة مستقل آغاز نما....
 ، ايـن پـردة درازي كـه همـه حسـن و     تا زيباتر جلوه نمايدبگزار و برهنه موهايت را باز 

ساق و رانهايت را آشكار ساز، سينه ات را كه و  كن، چهرهبدور افجمالت را پنهان نموده 
خالقي بي مورد خـود را برهـان   قيود ابند و  از همه باز بگزار و ميكندجلب همه را بخود 

معـارف را   با مردان يكجا همـه علـوم و   ...همچنان گفتند: اي زن از خانه ات بيرون آي و
 امور منزل را به خوبي پـيش  و زندانت را بصورت درست تربيت نمودهبياموز تا بتواني فر

ه فرزنـدان  مگر نتوانست چگون ،همه چيز را آموخت ..... زن هم از خانه بيرون آمد و ببرد
نتوانسـت چگونـه    غذا آماده كنـد، و  خود همسر چگونه به آنها و خود را تربيت نمايد، و

رشـته هـاي    و ههمسر ويران كـرد  برد.... متأسفانه خانه را بر اهل وبه پيش امور منزل را 
را بـر شـوهر بلنـد    خويش  دختران را از دست داد و هم پاشيد، پسران و خانوادگي را از

در خانـه   از وي مستغني گرديد.....حاال مانند مردان وظيفـه انجـام ميدهـد و   وحتي شمرد 
...تـا  مانند مـرد سـهم مـي گيرد   هتام مانند مرد داشته و در مصارف خانه  صالحيت عام و

زن متبـاقي   .بـه جـدايي انجاميـد   و  هشوهر ايجاد شـد  اختالف ميان زن و رفتهرفته  اينكه
بـديل شـوهرش خواهـد     يچه كسـ حاال نمود... به تنهايي بدون شوهر سپري  عمرش را

ــود ــي ب ب ــاي غرب ــه كشــور ه ــود محصــول آزادي زن ك ــه آن ؟؟....اين ب ــام ب صــورت ع
  ؟ كرامت زن در غرب كجاست عزت وند.....پس يمبتال

كتاب ادامه بدهيـد   ! از شما خواهشمندم كه به مطالعه فصول اينخوانندگان گرامي
 كـه ميـان مبـادي بزرگـوار اسـالم و      يهدايت اهي ونفيس، گمر پوسيده وسفيد،  تا سياه و

مبادي فاسد غرب وجود دارد برايتان واضح گردد. خاطرنشان بايد ساخت كه ايـن كتـاب   
توزيع آنرا  است لذا بنده چاپ وتخصيص داده شده  بخاطر دعوت في سبيل اهللا نگاشته و

آنرا به هـر زبـاني    يا نشر نمايند و اشخاص كه رغبت دارند آنرا پخش و به همه جهات و
هـم در سـايت    يا بطور مجاني توزيع نمايند و يا آنرا دوباره چاپ كنند و ترجمه نمايند و

 اجازه ميدهم مشروط براينكه بدون كم وكاسـت و  ،نيتي با هر زباني داخل سازندهاي انتر
يگانه توفيق دهنده  �يا تغير عبارات آن صورت گيرد وخداوند يا عدم اضافه يا حذف و

مؤلــــف                       ست. ا
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  كيست؟ ����اهللا

رزومند آاين پيام را خدمت كساني تقديم ميداريم كه  !عزيزان و دوستان هم عقيده ام
بر آنها سالم پس  يم....هدايتو تاريكي بسوي نور  شان از گمراهي و بيرون آمدن هدايت و

رچشمه مي گيرد با آرامي خششي كه از هدايات قرآن سدر باهم در پرتو ود يباد! بياي

�mميفرمايد:  �خداوند ،خويش را منور سازيم ياز روشني آن دلها و داخل شده ���z��y

|���{}���¡�����~��� � � � � �£��¢¤� �§��¦��¥¨������¬���«��ª��©
��°��¯��®�¾��½���¼���»��º��¹��¸��¶���µ��´��³���²��±¿�����Á��À

ÂÃ��È��Ç��Æ��Å��ÄÉ��Í�����Ì��Ë��ÊÎ����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïl النور  

زمين است مثل نور او ماننـد مشـكاتي اسـت كـه در آن چراغـي       آسمانها و نور وندخدا«
است كـه افروختـه مـي     يريلي است، آن قنديل گويي كوكبي دديو آن چراغ در قن است 

نه غربي، نزديك است كـه روغـنش    شود از درخت با بركت زيتوني كه نه شرقي است و
هركه را بخواهد با نور خويش  �هرچند آتشي به آن نرسيده باشد خدا –روشني بخشد 

  .»چيز داناست هربه  �خدا ها مي زند و لابراي مردم مث �خداوند مي كند وهدايت 
مـا  توانا آشنا شـويم.   ، خداوند بزرگ وبيايد باهم با پروردگارعالم، خالق همه چيز

 چند اگـر سـعي و   . هراليزال را بشناسيم خويش مي خواهيم خداوند هاين بحث كوتا در
هم  تالش بخرچ دهيم و بخواهيم ذات يكتا را چنانكه سزاوار آنست معرفي نمايم ولي باز

¸���m��»��º��¹ميفرمايد:  �طوريكه خداوند ،ادا كرده نميتوانيمبزرگ را حق آن ذات 

Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½���¼Å����Ç��Æ

���Ê��É��Èl الزمر   
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حال آنكه روز قيامت زمين همه يكجا در  خدا را آنچنان كه بايد، به بزرگي نشناختند و و«
وي  برتر اسـت از آنچـه بـا    منزه و آسمانها در پيچيده به دست اوست، او قبضة اوست و

  .»مي گردانند شريك
 ليو ،را بشناسيمخويشپروردگار بزرگ  و نزديك شده �د تا باهم به خداونديبياي

ميفرمايد:  �، خداوند، زيرا اوتعالي ذاتي است با تدبيرتعالي مجادله نميكنيمدر مورد او

�m��Å� �Ä��Ã� �Â��Á��À�� �¿��¾��½��¼��»��º

Ë��Ê��É���È��Ç����� �Æ����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î����Í��Ì

���×��Ö��Õ���Ôl اميد به شما مي نماياند و  اوست كه برق را براي بيم و و«  الرعد
فرشتگان  نيز از بيم  ابرهاي گرانبار را پديد مي كند. رعد به حمد او تسبيح مي گويد و

رار ميدهد درحالي با آنها هركه را بخواهد مورد اصابت ق صاعقه ها را مي فرستد و او، و
پس  »تدبير است ( صاحبله مي كنند و او شديد المحال استكه آنان در بارة خدا مجاد

د ينقاش واقع نشويم بياي تعالي در جدال واوآشنايي با  بارة ذات اوتعالي و بخاطر اينكه در
نيم كه ، بدازمين و انسانها را آفريده است چگونه آسمانها و �بدانيم كه اهللا  ،قبل از همه

. چنانكه ئنات، خالق اين همه هستي استپروردگار همه كا با عظمت و ذات بزرگ و آن

���m��d��c��b�����a فرمايد: مي �̀�_��~��}��|��{������z��y

���z�����p��o��n���m��l��k��j������i��h��g��f��el  آل

شب و روز آياتي آمدن پي يك ديگر  زمين و در در آفرينش آسمانها و مسلماً«  عمران
به پهلو آراميده ياد مي  نشسته و ، همان آنان كه خدا را ايستاده واست براي صاحبان خرد

بما تعليم  �پس آنچه را كه خداوند» زمين تفكر مي كنند  كنند و در آفرينش آسمانها و

��m مي گويم:داده  � � � �� � �z� � � � � � �y� �x� �w� �v��u��t� �s��r� �ql آل عمران   
پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان ، اينها را بيهوده نيافريده اي، منزهي تو! دگاراپرور«

به  ،آن چنان كه بايد را بشناسند و �ليكن بعضي مسلمانان نمي كوشند تا خداوند» بدار
امري  �له شناخت خداوندئبزرگي او تعالي پي نمي برند وگمان مي كنند مس عظمت و
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بيهوده  توانا چيزي ساده و بزرگ و �كه شناخت خداوندبسيط است، در حالي ساده و
 شوكت است ؟ صاحب شان و توانا و چقدر بزرگ و �، آيا نمي دانند كه خداوندنيست

ل بزرگ دولت ديدار ئواميكه مي خواهند با پادشاه يا مسديده مي شود برخي از مردم هنگ
وي وارد  سكون خاصي بر با ادب و و ودهمننمايند چقدر خود را با لباس خوب آراسته 

 و چشمان خويش را بر هديچهرة شان هويدا گرد بربيم  عين وقت ترس ودر مي شوند 
 شده مي گذارند تا مبادا در شمار قدم هاي خويش را با آهستگي و زمين مي دوزند و

هنگام ايستادن  مقام ظاهر گردد، وخالف مزاج شخص عالي سكناتشان چيزي وحركات 
هنگام ايستادن در . چنين اشخاص را هيبت وي به لرزه مي آيد ترس وزانوهاي شان از 

پادشاه همه پادشاهان و  هنگاميكه در مقابل خالق بزرگ و ،مشاهده نماييد در نماز
جن چوب نبات و فرشتگان و اعم از سنگ و يپروردگار همه جهان، خداونديكه هر چيز

��m��e��d��cند چنان كه مي فرمايد:به سجده مي افتبوي لرز  وحيوان با ترس  انسان و و

��t���s��r��q��� � � � �p��o��n��m��l��k��j��i� � �h� � � �g�� �f

w��v��ux���|��{��z��y}��d��c����b��a��`��_��~e�������j��i��h��g�������f

��ll (فرشتگان) انهايند براي خدا سجده مي كنندكه در آسم يآيا ندانستي كه آنان«  الحج
 كوها و ستارگان و ماه و خورشيد و غيره ) و جن و است (انس و وآنان كه در زمين

بسياري از مردم هم هستند كه عذاب برآنان  بسياري از مردم، و درختان و چهارپايان و
 را هيچ گرامي دارنده اي نيست، يقيناً خوار كند او �هركه را خدا ثابت شده است و

مشاهده را در وقت نماز خواندن  چنين اشخاص .»هرچه بخواهد انجام ميدهد �خداوند
دست اعضا بوده  آرامي تواضع و فاقد حضور قلب، خضوع، �مقابل خداوند كه دركنيد

اينطرف و  هديچرراست  چشمان شان يا بطرف باال ويا چپ و و ،حركتدر پاي شان  و
د وگاهي صداي انگشتان نمشغول مي شو خود لباس مي شوند، گاهي با تآنطرف ملتف
 تا گوشها اننشاغلبه نموده ده آنها گاهي هم خواب وكسالت بر د، وني كشخويش را م
با  أخيردهد بدون تو وقتيكه امام سالم  ،دنهم نمي گذار ، و دست را بر دهانباز مي شود
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عظمت اهللا تعالي  اينكه بزرگي و ؟ بخاطراين همهچرا  !دعجله از مسجد بيرون مي رون
ظاهر مي گردد. پس شان آثار آن در اعضاي كه طوري چنين اشخاص جا نداشتهدر قلب 

چگونه  ، واندغافل  �چقدر از خداوند بعضي بندگان خداو بانديشيد كه دقت نموده 
اند، چرا ما بندگان اينقدر  را فراموش نموده �جبروت خداوند ، جالل، كبريا وبزرگي
ت طاع را فراموش نموده ايم؟ چرا حرمت و �بزرگي خداوند ؟ عظمت وغافليم

دركتاب عزيزش ما را مالمت نموده  �را بجا نمي آوريم ؟ از اينرو خداوند �خداوند

��m��P؟تعظيم پروردگار نمي پردازيد مخاطب قرار ميدهد كه شما را چه شده كه به توقير و

� � �V��U��T� �S�� �R� �Ql در» كه از عظمت اهللا نمي ترسيد؟شما را چه شده است « نوح 
با  ،تعالي اهللا تبارك و ، شان و شوكتعظمت بخاطر آشنايي بحث مي خواهيمآغاز اين 

بزرگي او تعالي دارد  سلطنت و برخي از نشانه هاي قدرت الهي كه داللت به عظمت و
  آشنا شويم: 

، چوچه اش در يدنئروزي والدت چهارپايان  را مشاهده كرده باشيد كه بعد از زا شايد* 
لغزيده بـه راه رفـتن    غلطيده و پا مي ايستد و سر حاليكه چيزي را نمي بيند بال فاصله بر

كـرده  جستجو  و !؟ بسوي پستان هاي مادر مي رودمي كند، آيا ميدانيد كجا مي رود آغاز
امر  . حاال انسان خردمنديكه مي خواهد حقيقتدن شروع مي كندبه مكي وپيدا نموده آنرا 

حيـوان را بعـد از    ةوچـ مي كند كه چـه كسـي ايـن چ   را بداند در ذهنش سواالتي خطور 
كور است بسوي پستان مادر راهنمايي مي كند؟ چـه كسـي بـوي    هنوز والدت در حاليكه 

در آن غذاي وي قرار  آماده شده واو  فهمانده است كه اين پستان پر از شير خاص بخاطر
 ؟ انسان هوشيار وريكي است اين امور را فهميده استتا شكم مادر كه خانة دارد ؟ آيا در

وي  عظمت خويش است كه با قدرت و �اهللاابد كه ذات يكتاي ي رد جواب را درميباخ
  .است چنين عمل سرشت نموده را بر

 سـوراخ خانـة   ي در داخـل ك: زنبور عسل را نگاه كنيد هنگاميكه بشكل كرممثال ديگر* 
 هديگرداستوار  بعد از گذشت زماني بال مي كشد سپس اين بالها قوي و مي باشد وخود 
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نمـوده   كشـي زحمت شروع بـه كـار و  هاي زنبور ساير گروه  با ادر به پرواز مي شود وق و
خستگي آغاز به بناي خانه مومي مي كنـد، خانـه را بشـكل شـش ضـلعي      احساس بدون 

متساوي االضالع بنا مي كند كه هيچ فرقي ميان اضالع آن بنظر نمي خورد، سپس با گروه 
ه ديمكشيرة صدها نوع گل را  ونموده طي  را يرازهاي زنبور به پرواز در آمده مسافات د

مي گردد، در طول راه عودت بسوي خانه دستگاه كيمياوي كه در داخل  سپس به خانه بر
ه به عسل صاف بـا  گلها مي نمايد تا اينك ار دارد شروع به تصفيه نمودن شيرةوجودش قر

ه شـده را در خانـة   ه خانه، عسل تصفيبمجرد رسيدن ب و هديگردرنگ هاي مختلف مبدل 
از  و هداداخير دوباره به سـفر خـويش ادامـه    ، سپس بدون تشش ضلعي خويش مي ريزد

به اين ترتيب همه روزه مشغول اينكار مي باشد زيـرا  ي مختلف مي مكد هاي گلهاشيره 
متعال وي را براي چنين كاري آفريده اسـت، زنبـور خـودش از عسـل خـويش       خداوند

را در ساختن عسل صرف مي كنـد. وي هنگاميكـه در خانـه    ود خعمر  استفاده نميكند و
د خـوب ميدانـد كـه    واز مي آيپر به خويش بشكل كرمكي مي باشد وسپس بال كشيده و

او را براي همين كار مسخر ساخته تا انسان از عسلش استفاده نمايد، انسـاني   �خداوند
سـل لذيـذي كـه    ، ايـن ع را برخويش فراموش مي كند �كه هميشه نعمت هاي خداوند

دوا بـراي بيمـاري هـاي     شـفا و اسـت در واقـع   آنرا براي انسان مهيـا نمـوده    �خداوند

�m��_��~��}��|��{���z������y��x��w فرمايد: مي �طوريكه خداوند .است يگوناگون

m��l��k��j��i������h��g����������f��e��d��c��b����a��`n�����q��p��o

w��v��u��t��s��rx���z��y������~����}��|��{l النحل   
از آنچـه مـردم بنـا     از درختان و پروردگار تو به زنبور عسل وحي كرد كه از كوه ها و و«

راههـاي  كنند براي خود خانـه هـا بسـاز، سـپس از ميـوه هـا (گلهـا) بخـور، آن گـاه           مي
ن به رنگهاي گوناگو ، آن گاه از درون شكم آن شرابي (عسل)پروردگارت را برو رام شده

دنيـاي   بي گمـان در ايـن (زنبـور عسـل و     .بيرون مي آيد، در آن براي مردم شفايي است
  .»مي كه تفكر مي كنند نشانه اي استشگفت انگيز آن) براي مرد
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ي را به شكل شـش ضـلعي بنـا    موم پرسيم چطور زنبور توانست كه خانة حاال مي
و گلها دوباره برگـردد   رةبعد از جمع نمودن شي تا ه؟ چه كسي وي را رهنمايي كردنمايد

بريـزد؟ طبيعيسـت كـه    اسـت  خته آنرا بخاطر همين عسل آماده سا در سوراخهاي كه قبالً
را انجـام دهـد،    چنـين وظيفـة  حـي نمـوده اسـت كـه بايـد      و وتوانا بـه ا و خداوند قادر 

  .براي انجام كاري پديد آورده است هر چيز را همه چيز را آفريده و �خداوند
زيبايي هاي گوناگوني است كـه  ، نشانه هاي قدرت الهي در اين كون ي از: يكمثال ديگر 

زيبايي در منظر،  است مثل زيبايي در رنگ، ومتجلي ساخته دة عالم آنرا در هر چيزي آفري
دلپسـند   در آن رنگهاي زيبا و كه خداوند تعالي آنرا در پرده هاي مختلف ترسيم نموده و

شما در گـل هـاي رنگارنـگ     بر قدرت فن الهي داردرا گنجانيده كه همه داللت واضحي 
قشنگ آفريده كه  اشكال زيبا و آنرا با رنگ ها و �اين عالم نگاه كنيد كه چگونه خداوند

اين زيبايي هـاي كـون مصـداق     قوت مي گيرد. دل انسان با ديدن آن تازه شده و چشم و

��m��x��w��v��u��t��s��r��q�������yفرموده خداوند است كه ميفرمايد:

d��c��b���a��`��_��~��}��|��{��ze�������nl  يا كيسـت  «  النمـل
فرسـتاد پـس بـدان     براي شما از آسمان آبي فـرو  زمين را آفريده است ؟ و كه آسمانها و

   .»نمي رسد كه درختانش را برويانيد با طراوت رويانده ايم، شما را (آب) باغهاي خرم و
كـه در   نمايـد  رهاي دمش را به شكل دايروي باز ميطاوس بنگريد وقتيكه پ بسوي پرندة
انسـان   آفريده شده و يمرتب متناسب و الهي با رنگ هاي مختلف و فنمنظر آن زيباترين 

كه از ديدن آن سير نميشـود. همچنـان بسـوي پروانـه هـا      ند را چنان به خود جلب مي ك
بالهاي آن بكـار بـرده   هاي زيبا در  نقشهاي شگفت انگيزي با طرز بنگريد كه چه رنگها و

در زيبايي هاي كون كه خالق سبحان آنرا ترسيم نموده به دقت هرگاه  خالصهشده است. 
 ي جهان،پيشه وران هنرهاي زيبا به اين نتيجه مي رسيم كه بزرگترين رسامان و ،نگاه كنيم

ا دلربـا ر  اي زيبـا و باهم يكجا شوند نميتوانند چنـين منظـره هـ    چه درگذشته و آينده اگر
تابلوي نقاشي شـده  چند سال قبل در يكي از جريده ها قصة . رسامي و رنگ آميزي كنند
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فـان جـوخ)   يكي از رسامان معروف هالنـد بنام( بنام گل هاي سوسن مطالعه نمودم كه را 
) ميليـون  89آنرا رسم نموده بود كه در گردهم آيي مزايده كننده گان در لندن بـه قيمـت (  

را فان جوخ در يكي از باغهاي گل سوسن نشسته تابلو يد، اين دالر امريكي به فروش رس
باغ گل سوسن به پارچة منتقـل   را جوخ با برس رسامي اش ازتابلو اين  .ه بودرسم نمود

شكل و بايد در انسان ليكن گرديد. ساخت كه حايز چنين جايزة هنگفت وشهرت جهاني 
نقاشي پارچة  در آنرا جوخو  ،يدهآنرا آفر �طبيعي اين گل ها كه خداوند حقيقي ومنظر 
آنـرا  زيبـايي  با ايـن  كه چگونه  و به قدرت و عظمت آفريدگار پي ببرد نداختهنظر اكرده 

. بـه  آن بحث داريـم آورديـم   مثال در موضوعي كه بر است. ما اين قصه را بطورآورده در
رسم ابلوي ت يرا كه شخص كاريچنين دين اسالم أكيد كرد كه بايد به اين نكته ت ،حالهر

اسراف و عالمة بي خـردي  آنرا أييد نكرده تخريداري نمايد  هنگفتمبلغ چنين را با  شدة
ايـن  ، زيرا صاحب خوانده استياوران شيطان را اسراف كنندگان قرآن كريم ومي پندارد 

ده ها دستگاه هاي صنعتي را براي هـزاران كـارگر    ،مبلغ ميتوانست در بدل همچو اسراف
از سوي  مفيد توليد ميشد و خور وببوسيلة آن از يكسو اسباب و وسايل بدرد نمايد تا  باز

  مردمان بي بضاعت صرف ميگرديد.  اطفال و ديگر فوايد آن بردهها هزار خانواده و

�ms��r��q��p���o��n��mt����v��u:فرمايــد مــي �مثــال ديگــر: خداونــد
wl الذاريات   

   .»، پس مگر نمي بينيد؟در وجود خود تان وو در زمين براي اهل يقين نشانه هاي است «
بـر  او  هيمنـت ئنات كه بـر سـيطره و   عظمت خالق كا يكي از نشانه هاي قدرت و

هـر كهكشـان    ،، وجود كهكشان هاي دور از زمـين اسـت  ات اين كون داللت داردوجودم
 و مهتـاب  ،أعـم از آفتـاب   ،حاوي مليونها مجموعة شمسي مشابه به مجموعه شمسي مـا 

در كتاب كريمش بما خبـر داده اسـت كـه آفـرينش      �چه خداوند ن ميباشد. اگرستارگا
بنـدگان بـا    آشـنايي  ليكن بخاطر معرفت و .آسمانها و زمين از آفرينش مردم بزرگتر است

شـوكت و   وشـان   و ،ده تا بنده در عظمت خلقتدااقدسش راه هاي كوتاه را نشان ذات 
 اين راه كوتاه همانا تفكـر و  .پي ببردو قت نموده خوبتر دبر آفرينش اشيا تعالي او توانايي
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پـي  خويش شگفت آور جسم  به امور دقيق وانسان هرگاه  ،ن استدقت در وجود خودما
جـاگزين ميگـردد،   وي  در دل �جـالل خداونـد   بزرگـي و  بدون شك عظمـت و  د،برب

�m��b��a��`��_���^��]�����\���[��Z��Y��X��Wميفرمايد:  �خداوند

f��e��d��c�����i��h��gl االنفطار  
زور كرد، همان كس كه ترا ر بارة پروردگار بخشنده ات مغچه چيز ترا د !اي انسان ،هاي«

بـه   (از نطفه) پس استوار كرد(ترا به اندامهاي درست) و آن گاه ترا سامان بخشـيد و آفريد
 ما بايد در اعضاي بدن خويش دقـت نمـوده در   » هر صورتي كه خواست ترا تركيب كرد

عضوي بدن وظيفة خود را بدون خستگي از روز والدت تا  آن تفكر نماييم كه چگونه هر
شـگفت آور تـر از آن    ار انسان را در تعجـب مـي انـدازد،   اينك روز مرگ اجرا مي نمايد؟

در  ياين اعضا در ما آفريده شده در حاليكه بشكل جنينـ  چطور همةپرسيم باينكه از خود 
�������:فرمـوده اسـت   �خداونـد طوريكـه   ؟بسـر مـي بـرديم    رادتاريكي هاي سه گانة رحم م

mZ��Y��X��W��V��U��T���S���R��Q��P[��`���_��^��]��\a������b
e�����d������cf����i��h��gl الزمر   

مادرانتان مي آفريند، آفرينشي پس از آفرينشـي ديگـر در تـاريكي     شكم هاي شما را در«
(حقيقي) ازآن اوســت، رواييپروردگــار شــما، فرمــان �ت اهللاهــاي ســه گانــه. ايــن اســ

بـه   �؟ (از عبـادت خـدا  ست پس چگونه بر گردانيده مي شـويد خدايي(برحق) جز اوني
   .»)سوي عبادت ديگران

تـاريكي   :اينسـت اند عصر حاضر اكتشاف نموده  ايتاريكي هاي سه گانه را چنانكه علم
 ،وسپس پارچة گوشت ،سپس پارچة خون ،هاست كه از آغاز ايجاد نطف ياول همان غشاي

تاريكي دوم ديـوار   وسپس تكوين استخوانها و تكميل شدن هر مرحله تا والدت است، و
اعضـاي  پس بانديشـيم كـه چطـور    سوم طبقة خارجي شكم مادر است.  تاريكي رحم، و

 رفته رفته در تاريكي هـا از هـم جـدا شـدند و     نطفه ايجاد گرديد و كوچك ذره بيني در
گوشها، چشمها، بيني، دهـان،   زرگ گرديدند تا آنكه هيكل استخواني جسم أعم از سر وب
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بياييـد تـا   ؟ شدپاها تشكيل  ، معده، ششها، جگر، كليه ها، (گرده) دستها وزبان، مغز، قلب
دقـت نمـاييم كـه چگونـه      ي انسـان در كيفيت تركيـب و وظـايف برخـي از ايـن اعضـا     

  .آنرا آفريده است �خداوند
بنگريد كه چگونه در داخل رحم مادر با اين پيچيدگي بسته بندي گرديده  چشم را

است در حاليكه جز خون مادر از چيزي ديگري در آنجا تغذيه نمي شـد، همچنـان پـرده    
ميليونها رشـته   كه در ميان پنجره هاي موجود در داخل چشم گذاشته شده و يهاي باريك

 را به شگفت درمي آورد، اين رشـته هـا هـر    هاي بصري آنرا به مغز ارتباط ميدهد انسان
اعم از شكل، رنگ،  شم واقع مي گردد با همه تفاصيلش،آنچيزي را كه در مقابل عدسة چ

همچو كاري را تا بحـال   !ز ترجمه ميكندنزديكي را بصورت واضح به مغو دوري اندازه، 
 گاه عجيـب و عملـي نمايـد بلكـه ايـن دسـت      پيشرفته ترين كامره هاي تلفزيوني نتوانسته

اگر همه دانشمندان چيره دسـت جهـان    ساخته بشر اصالً قابل مقايسه نيست، و با ،غريب
 و آخرين كوششهاي شان را بكار برند ولي بـاز  هدهم يكجا گردي در مجال كمره سازي با

هم نميتوانند كامرة را اختراع كنند كه به اندازة چهار يكم آنچه را كه چشم انسـان انجـام   
معجزه هاي در چشم چنان  ،ءصانع همه اشيا توانا و �لي نمايد، زيرا خداوندميدهد عم

چنـين   �خداونـد دقـت نماييـد    .ه هيچ كس به آن پي برده نميتواندپيچيده را گذاشته ك
 با تركيـب هـاي پيچيـده و    ،قيرگون دستگاه شگفت آور را در داخل تاريكي هاي سياه و

بيرون شدن از اين تاريكي ها در مقابل روشنايي  ميداند كه بعد از باريك و دقيق ساخته و
بنگريـد كـه چگونـه در    را مردمـك چشـم    دارد. مقدار و انـدازة معينـي  قرار مي گيرد كه 

روشـنايي   هنگام مواجـه شـدن بـا    خود بخود بزرگ مي شود و ،خيره ي ضعيف وايروشن
كـه پـاك    وبگوييم هپي برد �عظمت خداوند خورد ميگردد، پس بايد به قدرت و ،قوي

توانـا ششـها را    بزرگ و �. همچنان خداوندرا آفريده است ءاست آن ذاتيكه چنين اشيا
در اين مرحلـه بـه تـنفس نيـاز     دارد مي آفريند ليكن در سينة جنين كه در رحم مادر قرار 

خـالق بـزرگ ميدانسـت كـه روزي بـه آن      امـا  ، نه هم روزي هوا را تنفس كـرده  ندارد و
 هنگاميكه بدنيا مي آيد فوراً به نفس كشيدن آغاز مي كنـد و ء داشت. بناضرورت خواهد 
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، در ميميرداز هوايي كه در اطرافش قرار دارد تنفس ميكند در غير آن مبتال به اختناق شده 
حســاس نفــس تنگــي يــا اختنــاق حاليكــه قبــل از چنــد لحظــة در داخــل رحــم مــادر ا

است كه انسـان عاقـل را    �وند) اين خود معجزة از معجزة هاي خدانميكرد.(سبحان اهللا
 امواج وگوشها شم در روشني مي بيند، چ. را تقويت ميبخشد ايمانش بيشتر آگاه ساخته و
ميداند كه جنين روزي از شـكم مـادر بيـرون     �خداوند ،مي شنود راصدا هاي مختلف 

كه با دقت بسته بندي گرديده و وظايفشان به دستگاه هاي باريك و پيچيده  خواهد آمد و
لذا در رحم مادر بخاطر زندگي  .نياز شديد خواهد داشت ،را به شكل منظم اجرا مي كنند

عيـار سـاخته اسـت در     غريب آمـاده و  آينده در دنيا، وي را با اين دستگاه هاي عجيب و

m��y����zميفرمايـد:   �حاليكه در داخل رحم از هيچ چيزي آگاهي ندارد طوريكه خداونـد  

��¢���¡�����~��}��|��{§��¦��¥��¤��£¨������²l به احوال شما  او«  النجم
داناتر است از آن دم كه شما را از زمين پديـد آورد و آن گـاه كـه شـما جنـين هـاي در       

همچنان هنگاميكه به قلب بنگريم از ثبات و استقامت در انجام  .»ي مادرانتان بوديدشكمها
توانـا نبايـد تعجـب كـرد.      وقادر  �وظيفه اش در تعجب مي افتيم، ولي در كار خداوند

ه خون را در ساير جسم بـدون  ع) دف70قلب انسان يا دستگاه پمپ يا تلمبه در هر دقيقه (
 د واين وظيفه را تا آخرين لحظة حيات انسان بـدون خسـتگي و  مي دم توقف خستگي و

 به اين معنا كه قلب وي در اين ،هفتاد سال عمر دارد يفرضاً شخص .يا تاخير انجام ميدهد
شـريان هـاي خـورد و     ) بار به شكل مستمر خون را در رگهـا و 2،475،440،000مدت (

. حـاال اگـر   زار هـا ميـل ميگـردد پمـپ نمـوده اسـت      آن بالغ به هـ بزرگ جسم كه طول 
سـال كـار    70بطور مستمر دانشمندان جهان آلة پمپي را اختراع نمايند كه با نيروي اتومي 

و كـاري  توقف اينكار را انجام دهد وحتماً به اصالح امكان ندارد كه بدون خلل و نمايد، 
چيـز بدسـت    همـه توانـا كـه    بزرگ و ورت پيدا مي كند. پس پاك است خالقتوقف ضر

  .اوست



 27               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

ز و وظايفي كه انجام ميدهد نظر افگنيم عجايب قدرت پروردگار را در اگر به تكوين مغو
را از مغز انسان دستگاه  �ند، خداوكه انسان را از خود بيخود ميسازدآن مشاهده ميكنيم 

، بدوش دارد مثل بخش ذاكرهكه هر كدام وظيفه جداگانه را  بخش متشكل ساخته چندين
تنظيم اعضاي جسـم بصـورت كامـل، بخـش      داره وو تصميم گيري، بخش إ بخش تفكر

آن چيزي كه از حواس پنجگانة انسان به مغز ميرسـد آنـرا ترجمـه     هر، اين بخش ترجمه
نه  است كه نه از بين مي رود و يانسان حاوي ملياردها اعضاي ذره بيني ثابتمي كند. مغز 

تغذيـة  با  چنانكه ساير اعضاي جسم انسان با مرور زمان و ،نه تبخير مي كند و يافته تغير
به آن، تغير مي يابد، اين اعضاي ذره بيني بطـور هميشـه   مختلف مستمر و رسيدن عناصر 

يا سن باال رود، كه در اينصورت يا مبتال به مرضي نشود  يرد وكه انسان نمآنتا  هثابت ماند
 بخـش حافظـه  هيچ تغيري در آن واقع نميگردد، لـيكن  ديگر  امكان از بين رفتن آن است.

 يـا  شي مبـتال ميگـردد و  انسان به ضعف ذاكره يا فرامو عمر كارش كند شده وپيشرفت با 
ـ  مي رود هم امكان از بين رفتن آن بطور كلي  را مرض(زهـايمر) گوينـد كـه اكثـراً     كـه آن

 موضع در دو �مرحله اي است كه خداوندهمان اين  و .بزرگساالن به آن مبتال ميگردند

¦����¥¡��¢��£��¤�m: ة اوتعاليديكي فرمواز قرآن كريم به آن اشاره نموده است 

²������±��°��¯��®��¬����«���ª�����©���¨��§³����¹��¸��¶��µ��´l النحل    
دوره  بعضي از شما تـا خـوار تـرين    آفريد باز شما را مي ميراند، و شما را �اوندخد و«

 �بي گمان خداونـد  .چيزي نمي داند ،ان كه پس از دانستنعمر بازگردانيده مي شود چن
   .»داناي توانا ست

�m��e��d��c��b��a���`����������_��~��}��|�����i��h��g��f: فرمــودة خداونــدو 
�m��l���k������j�u���t��s��r��q��p��o��nv�����y��x��w���|��{��z

�¤��£��¢���¡�����~��}¦�¥�����«��ª���©��¨��§
���Ç����¶��µ��´���³��²��±��°��¯���®��¬l الحج  
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سـپس   ،پس بدانيد كه ما شما را از خاك آفريده ايـم  ،اي مردم! اگر از رستاخيز در شكيد«
(قطعة از گوشت) شكل داده شـده و  غه(قطعة خون بسته )سپس مضازعلقهسپس  ،از نطفه

آنچه را كه بخواهيم در رحم ها قرار ميدهيم  وشما روشن گردانيم  تا بر ،شكل داده نشده
يي خود تا ميعادي معين، آن گاه شما را بصورت كودكي بيرون مي آوريم باز تا به حد نها

 ويشـود  بعضي از شما كسي است كـه جـانش گرفتـه م    نيرومندي) و (كمال عقل ورسيد
ان كه پس از دانستن چيزي بعضي از شما به حد غايت فرتوتي عمر باز برده مي شود چند

   .»نميداند
شـود  سبب پيري دچـار خللـي   به انسان  يب هنگاميكه اعضاي ذره بيني حافظهبه اين ترت

حافظه از سـرش   عقل و بآلخرهترين مرحله مي رسد تا وخيم به  هديگردرفته رفته تلف 
همه چيز را كـه در   مي شود وضعيفتر حافظه اش از حافظة يك طفل هم  و رخت بربسته

 حافظه ثبت نموده  بود از دست  ميدهد.  يكي از مهندسان كمبيـوتر بعـد از تحقيقـات و   
انسان وحافظـه پيشـرفته تـرين دسـتگاه     بررسي دقيق كه طي آن مي خواست بين حافظة 
كارگرفتـه ميشـود و از تكنـالوجي بسـيار     كمبيوتر در جهان كه در پنتـاگون امريكـا از آن   

حسـابات دقيـق    يك دقيقه جواب گوي ميليونها معادالت و پيشرفته برخوردار بوده و در
است، اعتراف نمود كه نيرو و توانايي كه در حافظه اين دسـتگاه كمبيـوتر مـدرن وجـود     

نمي رسد. حال المغز انساني متوسط  توانايي حافظة دارد، برابر با چهاريك حصه از نيرو و
سـن چهـل سـالگي قـرار دارد بـه قـدرت        مثالً انسـاني كـه در  ، تجربه كنيد ميتوانيدشما 

 ليت مشاهده كرده بود با شكل ووكه درسن طف ميتواند در يك لحظه حادثة را �خداوند
در خيال خـود آنـرا    كه در آن حادثه موجود بودند بياد آورد و ياشخاص صوت و رنگ و

 تـا مسـاله  نيم مثال زندة ديگر را خدمت تان تقديم مي ك .رسيم نمايدت چنانكه ديده بوديم
سالگي قـرار   60همين حاال كه من اين كتاب را مي نويسم در سن  .را بيشتر واضح سازد

ليت به من رخ داده بود از ونمايش قصة را كه در سن طفدارم مي خواهم در همين لحظه 
بايسـكل يـا   شده بود با سرعت ترسيم نمايم: ( حافظه ام حاضر سازم و آنرا چنان كه واقع

 كه از تپة نشيب شده بود سوار شدم ليكن برشده بر خيابان قير ريزيي  و دو چرخة داشتم
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ين آمدن از اين خيابان ، تالش مي كردم تا بيشتر تمرين نمايم و قادر به پايزمين مي افتيدم
شينم و موفق به ايـن كـار   ل بنكيسزانو بر زين با چهارنگهداشته توازنم را شوم  طوريكه 

همانطوريكه مي خواستم بر زين بايسكل نشسـتم   روزي از منطقه باال سوار شدم و. شدم
ين روان بـودم در حاليكـه بسـيار    ئبا سرعت بطرف پا وودستانم را مانند پرنده باز نمودم 

 بربه شدت بايسكل از اداره خارج شده و  لذت مي بردم ناگهان توازنم را از دست دادم و
خـون جـاري شـد و     و هپاهايم خراشـيده و زخمـي گرديـد    زمين افتيدم و روي دستها و

سه جواني از آن بيرون آمـده و مـرا بـا     اتفاقاً موتري پيدا شد و .برخيزم يمنتوانستم از جا
همكـاري آنهـا    .سخنان دلسوزانه تسلي و اطمينان دادند و بسوي بيمارستان با خود بردند

چنان آنرا بياد آوردم كه گويي همين حاال  تاً از حافظه ام بياد آوردم وعرا دف اين حادثهدر 
، همچنـان  شان را بياد آوردم رنگ و آواز هاي شان قرار دارند و همه در مقابلم با شكل و

سـخنان   ،يـاد دارم چهره هاي سه جوان را خوب ب و بايسكل سرخ رنگم و رنگ موتر آنها
: نترس وگريه نكن الحمد يدادند به ياد آوردم كه مي گفتندسلي مدلسوزانه آنها را كه مرا ت

  ) همين حاال آواز شان را مي شنوم!اهللا ترا چيزي نشده ....مثليكه 
خود معلومات و حوادث را با  حافظة پس آيا تا بحال كمبيوتري وجود دارد كه در

 ر حافظه دارد ونمايش هاي ده ها سال قبل را كه د تصويرش ظاهر سازد ؟ آيا حوادث و
؟ يا صدا آشكار سازد اگر بخواهيم آنرا ظاهر سازد مي تواند در يك لحظه آنرا با تصوير و
قصه هاي ديگر ثبت  حكايات و حوادث چهل سال قبل را كه بعد از آن هزارها حوادث و

تا بحال چنين دستگاهي با چنين  . ودر پردة خود ظاهر سازد؟ طبعاً نهلمحه يك  شده در
آن چيزي را كه بخواهي حاضر سازد، زيرا  وجود ندارد كه در يك لحظه هر يصفات

چيز به رموز كافي وكليد هاي دخول حافظه نياز  دستگاه هاي ساخت انسان قبل از هر
آغاز مي كند كه چندين ثانيه را در بر ميگيرد تا اينكه مورد مطلوب  دارد سپس به جستجو

به نسان نميتواند ترا از يك موضوع يا مراسم همچنان دستگاه ساخت ا ،اضر سازدرا ح
بشري انجام ميدهد. وحافظة تقل سازد طوريكه عقل موضوع و مراسم ديگر با سرعت من

بانديشد و  چنانكه دستگاه ساخت انسان نميتواند در وقت ضرورت براي تو فكر كند و
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ند لحظه تصميم درست را به تو ارايه نمايد طوريكه عقل بشري چنين عملي را در چ
ساخت بشر نميتواند به تو چيزي اختراع كند برايت انجام ميدهد، همچنان دستگاه هاي 

در حاليكه عقل انسان همان عقليست كه كمبيوتر را اختراع نموده است كه خود داللت 
، همچنان ساير وسايل اختراع شدة بشر دارد ، برحافظه بشر واضح بر باال دستي عقل و

ترا در  ، مثالترا مي فهماندا از ماحولت آگاه نميسازد طوريكه عقل دستگاه ساخت بشر تر
تن كن، عقل يا مغز بشر  لباسهاي گرم را بر وقت سرما مي فهماند كه هوا سرد است و

 گذشتميتواند چند وظيفه را همزمان براي انسان با سرعت اجرا نمايد قسميكه در شرح 
 و عبارت اند از: بخش حافظه، بخش تفكراست كه  يكه مغز انسان داراي بخشهاي متنوع

آنچه به  ، بخش ترجمه كه هرترتيب عمل اعضاي جسم ، بخش تنظيم واميماتخاذ تص
به مغز مي رساند، ديگر هيچ راهي جز اين نمانده آنرا حواس پنجگانه جسم ارتباط دارد 

ه همه كيخداوند ،تسليم و منقاد گرديم �است كه به قدرت و اراده و توانايي خداوند
از آنچه به اوتعالي  �پاك است خداوند . ورا هم آهنگ با معجزات آفريده است ءاشيا

اگر بخواهيم در مورد معجزات خداوندي كه تنها در جسم انسان وجود  .شرك مي آورند
چنانكه  .از آن پرگردد يضخيم تحقيق نماييم شايد كتابهاي بزرگ و دارد بحث و

���mI��H��G��L��Kميفرمايد : �خداوند � �JM� ���Q��P��O��N

��Rl إبراهيم   
  .»ي توانيد آن را به شمار در آوريدواگر نعمت هاي خدا را شمار كنيد نم«

قـادر بـه اختراعـات و     مسالة ديگري كه قابل ياد آوريست آنست كه بشر در اين اواخـر  
 ه آنهـا ، تا جايي كه به فضا هم بلند رفتند و گمان كردنـد كـ  دنه اشد ياكتشافات گوناگون
عظمـت  و، فهـم خودشـان بدسـت آوردنـد     معرفـت را بوسـيله عقـل و    بزرگترين علم و

فضـيلت   را در برابر اين همه اختراعات و اكتشافات شان فرامـوش نمودنـد و   �خداوند
آگـاهي   �حال آنكه خداونـد  ،آنرا با كبر وغرور، به عقل و ذكاي خودشان راجع نمودند
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شما از علم داده نشده مگر  به و« اإلسراء ��m�Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���Ïlداده است كه:
  .»اندكي

پيشرفته ترين تكنالوجي  اينست كه رسانيمبخدمت تان به عرض  كه بايدلة ديگري ئمس
دستگاه ، ده شدهربكه در اين اواخر اختراع گرديده و در طياره هاي جنگي نيز از آن بكار 

اپيما بواسطة آن قادر به مختل رادار است كه بوسيلة كمبيوتر كنترول مي شود و هو
ود لوت طياره در پردة رادار خاي زميني دشمن مي گردد، همچنان پايساختن امواج راداره

، و راكت هاي كه طياره هاي دشمن ي دشمن از زمينراكت هاي كه از جانب دافع هوا
بخوبي ديده مي تواند سپس دستگاه كمبيوتري رادار طياره  دنكن بسوي وي پرتاب مي

شكل اتوماتيك امواجي را در مقابل راكت هاي متوجه بخودش مي فرستد و آنرا از مسير ب
جان بسالمت مي برد.  از خطر آن خود هدف تعين شده اش منحرف مي سازد و و

همچنان آخرين تكنالوجي جديدي كه در هوا پيماهاي جنگي گنجانيده شده اينست كه 
 ،بافته شده پيچ ود مي پيچد و به شكل مارست كه بخوطياره قادر به اجراي مانورهاي ا

ين به سير خود ادامه ميدهد، بويژه هنگام تعقيب از سوي طياره ئپا باال و چپ و راست و
هاي زمين به راكت  هوايي و اتيا هنگام آتش باري دفاع هاي دشمن به فاصله نزديك، و

به آساني نجات را ها خود ، با اجرا نمودن اينگونه مانوركه متوجه اين طياره ها ميشود واه
خرين مرحله علم و دانش مخترعين اين تكنالوجي گمان مي برند كه آنها به آ .ندميده

در مقابله با اين گمانهاي شان و پيشرفت تكنالوجي و  �در حاليكه خداوند، رسيده اند
ضعيف ترين مخلوق را مثال  افتخار نمودن آنها به اختراعات شان، بي ارزش ترين و

بر آفريدن يك مگس ضعيف ونا توان و بي ارزش  ه است و از آنها مي خواهد كه آياآورد
اهليت  اهليت فطري مگس و ميان قدرت و ؟ حاال ميخواهيم ميان قدرت وقادر اند

البته با در نظر داشت تفاوت حجم  .پيشرفته ترين جنگنده هاي هوايي آنها مقايسه نماييم
د تا يليكن قبل از آغاز به تفصيالت اين مقايسه بيايطياره جنگي)  دوي آنها (مگس و هر

�m��A: ميفرمايد �خداوندو در آن دقت نماييم  دهخوانرا  �فرموده خداوند هم  با
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F� �E��D��C�� � � �BG� ����Q� �P� �O��N� �M� �L� �K� �J�� � �I��H
S��RT���[��Z��Y��X��W��V��U\����a��`��_��^���]
e��d��c��bf����k��j��i��h�����gl حجال   

اي مردم مثلي زده شد پس بدان  گوش فرا دهيد، يقيناً كساني را كه جز خدا مي خوانيد «
اگر آن مگس چيزي از  هرگز مگسي نمي آفرينند هر چند براي آفريدن آن يكجا شوند، و

 �، خداونـد مطلوب هردو نا توانند آنان بربايد، نمي توانند آن را باز پس گيرند، طالب و
  .»نگذاشتندقدر  ،وستار قدر ارا چنان كه سزاو

 باتقديم در بالغت عالي و در پيشكش نمودن مثل، و  �عظيم و توانا پاك است خداوند
تفصـيل   ه شرح وبزرگ است و اگر اين كلمات كوتا يانرسا كه حامل مع كلمات كوتاه و

بعضي ها هنگاميكه آخر سوره حـج را تـالوت مـي     .ه شود شايد كتابها از آن پر گرددداد
مقابله با مردم در  �كنند در ذهن شان سوالي خطور مي كند و مي گويند كه چرا خداوند

حشرات كـوچكتر از   مثال مگس را آورده در حاليكه مخلوقات و ،قدر مسالة آفرينش خل
بـال   تنـه و چشـم و   و پـا و  ديده نميشود ولي سرمگس هم وجود دارد كه حتي با چشم 

از  و معجـزة  ،؟ پس حتمـاً در مگـس سـري از اسـرار    ندندارند كه بوسيلة آن پرواز مي ك
نسبت بـه   ترجالب و تربزرگتر و شگفت انگيزبه مراتب كه  قرار داشته �خداوندمعجزات 

خـوردار انـد كـه    عالوه بر آن از روح وحيات هم بر اختراعات و اكتشافات مردم است و

�mÂ��Á��ÀÃ����Å��Äطوريكه ميفرمايـد:   .امر آنرا بدست دارد �تنها خداوند

��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æl ا سراء   
به و ( از حقيقت آن) بگو: روح از امر پروردگار من است از تو در باره روح مي پرسند و«

ن حجـم هـر دو را بايـد در نظـر     همچنان تفاوت ميا .»، مگر اندكياز علم داده نشده شما
طيـاره هـاي جنگـي كـه داراي     اسـتعداد   شته در مورد توانـايي و در صفحات گذ .گرفت

رادارهاي پيشرفته اند صحبت نموديم وگفتيم كه اين طياره ها ميتوانند به خـود بپيچنـد و   
با سرعت زياد خود را تاب و پيچ بدهند، بياييـد   به شكل مار پيچ و در زاويه هاي حاده و
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جنگـي  بنگريد كه قدرت و استعداد هاي مگس در اجرا نمودن ما نورهاي كه طياره هاي 
استعداد هاي ديگر  نيرو و �عالوه بر آن خداوند قادر آنرا عملي مي كند چگونه است و

  را نيز در مگس گنجانيده كه حتي در پيشرفته ترين طياره هاي جنگي وجود ندارد. 
شـفاف   ق شيشه يي كه همـه جهـات آن از شيشـه اي   كنيد شما در يك اطا فرض

هم با شما در داخـل ايـن اطـاق     ياتفاقاً مگس نشسته ايد و اي ساخته شده است بركرسي
دسـت يـا    هرگاه اين مگـس بـر   و ،راه بيرون رفتن را هم ندارد شيشه يي داخل گرديد و

متوجه خواهيد شد كه با سـرعت   .رده و مي رانيدشيند شما آنرا از خود دور كتان بنلباس 
كـه در  شيشـه يـي   جايي ديگر رفته مي نشيند مـثالً در ديـوار    شديد در يك پلك زدن بر

برانيد خواهيد ديد كه شما دوباره آنرا از جايش وقتيكه ، طرف راست تان است مي نشيند
به همين ترتيب هر قدر  .با سرعت از آنجا برخاسته و در ديوار شيشة مقابل آن مي نشيند

، ي نشينديا سقف شيشه خانه م آنرا از جايش برانيد با سرعت برخاسته و برجانب ديگر و
ـ  و استهخس در اين حالت كه از يك جهت برمگ حركت ديگـر مـي نشـيند بـا      يبر جهت

برابر مي باشد مانند  و در عين وقت پروازش كامالً متوازن و ،سرعت بسيار زياد مي باشد
ش در وقـت نشسـت بطـرف    . ديده مي شود كـه پاهـاي  طياره هاي كه مانور اجرا مي كنند

وي لوت كه در پيشررش نيز روبرو مانند اطاق پايس ، ومي باشديرهاي طياره پايين مانند تا
، چنانكه دمـش ماننـد دم طيـاره در عقـب قـرار داشـته و       هيكل طياره قرار دارد مي باشد
. پس در همچو حالـت  بالهاي طياره در دوجهتش مي باشد بالهايش بصورت متوازن مانند

واز مـي آيـد و   هنگاميكه مگس را مي رانيد با سرعت قوي بسوي ديوار شيشه يي بـه پـر  
ليكن دفعتاً با  .منازل را مي بيند و ، مناظر و درختان طبعاً در عقب ديوار شيشه يي شفاف

بـر زمـين مـي    شـده  و گـيچ  وي اصابت كرده  ديوار شيشه يي كه بوي نا معلوم است سر
همين حالت باقي مانـده و از  ب) ليكن آيا كارتوني اطفال مي بينيمهاي م در فلچنانكه (افتد
جايش برخاسته و مي پرد  . زيرا مي بينيد كه بال فاصله ازفعاليت مي ايستد؟ طبعاً نه وكار 

به سرش هم هيچ آسـيبي   سالمت مي نشيند و سطح ديوار شيشه يي دوباره صحيح وبر و
نيد كه با سرعت زيادتر كمتر از ديگر وي را از جايش برانيد مي ب اگر بار ، ونرسيده است
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، به مي نشست يگر اطاق شيشه يي مي نيشيند طوريكه بار اولپلك زدن چشم بر جهت د
و اجسام  ءآگاهي تام از اشيات نمودن توازن واار اشتباه و مراعاين ترتيب مگس بدون تكر

  مانورهاي خود را اجرا مي كند.  ،ماحولش
مگس هنگام پرواز بسـوي ديـوار    ؟ چرامي پرسيم چطور اين حالت واقع شد حاال

با سرعت قوي هم بسويش در حركت اسـت سـرش بـه آن اصـابت     شيشه يي سخت كه 
، سر پاهايش مـي ايسـتد  نمي كند بلكه دفعتاً با همان سرعت بر سطح ديوار شيشه يي بر 

سطح مهتاب بنشيند اول با آهستگي سـر كبسـول    طوريكه سفينة فضايي كه مي خواهد بر
خته عت خود را كم ساسرآن چندين متر دور از سطح  نزديك مي سازد وسطح قمر را به 

مستدير حركت مي  ، سپس چند بار به شكلاز بين نرود تا به سطح مهتاب اصابت نكند و
ساقهاي خود را مـي  بعد از آن  و ادهكند تا به پايه هاي خود را بسوي سطح مهتاب قرار د

 ين كار را مگس هنگام نشستن بر هر. عبه شكل عمودي به آهستگي مي نشيند گستراند و
سر پاهـايش بـاالي آن   خت انجام داده و قبل از اينكه سرش به آن اصابت كند بر سطح س

 و بـر سـطح قمـر،    ، ليكن فرقي بسيار ميان سرعت سفينه فضايي هنگام نشستنمي نشيند
اصالً قابـل مقايسـه نيسـت،    بلكه وجود دارد  ءسرعت مگس هنگام نشستن بر سطح اشيا

أسي به سوي نشسـت عمـودي بـر سـر     زيرا سرعت مگس هنگام دور خوردن از جهت ر
آن . پس پاك اسـت  صد اجزاي يك ثانيه تخمين شده استيك جزء از پنج ة، به اندازهاپا

  ذات تواناي بزرگ. 
سوال دوم اينست كه چگونه مگس دانست كه ديوار شيشه ايي كه در مقـابلش قـرار مـي    

كـه در   يو منـازل  يـا آسـمان   بتواند به مناظر وتا   .گيرد جسم سخت است نه مكان فارغ
مطلب ما نيـز    ؟بدون اينكه به ديوار اصابت نمايد؟ شت  اطاق شيشه يي قرار دارد برسدپ

روي مقايسه ميان دو دستگاه است، يكي دستگاه رادار كه در طياره جنگي گنجانيده شـده  
جسم مگـس آفريـده كـه بوسـيله آن      كه خالق بزرگ آنرا در ياست و دوم دستگاه رادار

، در حاليكه با سـرعت قـوي پـرواز    ه در مقابل وي جسم سخت وجود داردكدرك ميكند
ولـي بـا آن    ،دارد كه در يك جزوي از پنجصد اجزاي يك ثانيه آن مسافه را طي مي كنـد 
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هم حركت خود را توقف كلي داده و دفعتاً جسـمش را دور ميدهـد تـا بتوانـد بـر پاهـا       
بر اين نميتـوان ميـان ايـن دو دسـتگاه     ، بنادون اينكه سرش به چيزي اصابت كندبايستد ب

زيرا تفاوت زياد در حجـم   .مقايسه كرد ،شدهطياره جنگي گنجانيده  رادار كه در مگس و
پس چه كسي اين دستگاه رادار شگفت آور را كـه از سـرعت    .دو وجود دارد يا پيكر هر

 بشـر بـه آن  بـي ارزشـي كـه     حقير و خارقه برخوردار است در سر اين حشره كوچك و
  توجهي هم نميكند، گذاشته است؟؟

واضح است كه پروردگار و آفريدگار جهانيان است كه هر چيز را با احسـن وجـه خلـق    
ولي  .است ي، پاك است آن ذاتيكه داراي چنين صفاتوده و انسان را از گل آفريده استنم
  !دان به اوتعالي شريك قرار ميدهند!هم بيخر باز

توانمندي در اجرا نمودن مانور  استعداد ونگاه طياره از  همچنان مقايسه دوم ميان مگس و
هاي فضايي و دور و تاب خوردن در حال سرعت است. طوريكه قبالً متـذكر شـديم كـه    

د كـه  نـ طراز جديد توانسته اند در طياره دسـتگاهي را بگنجان هاي اختراع كنندگان طياره 
از اصـابت   باشد تالف خود جهات مخت قادر به دور و تاب خوردن در زاويه هاي تنگ و

تعقيب مي كنند بـه آسـاني نجـات     طياره هاي كه وي را گلوله هاي دافع هواي دشمن و
را تعقيب جنگي  ديگر طيارةطياره يك دشوار ترين مانورها در اين عرصه آنست كه يابد. 

، در همچو حالت طياره تعقيب شده مي كوشد با منحـرف سـاختن خـط سـير خـود      كند
اسـت، در  در حاليكه از سرعت بسـيار برخـوردار   تنگ،  چپ در زاويهيا  بطرف راست و

بـه عبـارت ديگـر طيـاره      نجات يابد. عكس ساخته و محدود جهت خود را بر چند ثانية
تعقيب شده كه در جهت شرق در حركت است ميخواهد جهت خود را كامالً تغير داده و 

بيشـتر از  بـه  چنين مـانور سـريع   دن و براي به اجرا درآور. در حركت بيفتدبسوي غرب 
، زيرا وي نميتواند زاويه انحراف خود ، تا بتواند تغير جهت نمايدضرورت داردهفت ثانيه 

) درجه عيار نمايـد، در حاليكـه مگـس ميتوانـد ايـن مـانور را در دوصـد        30را كمتر از (
مـا   مايـد. و ) درجه نميرسد، اجـرا ن 7از (كه اضافه  تنگ يةزاويك ثانيه و با  ءهم جزاپنج

: هنگاميكـه  بطور مثال .سر در همه مگس ها مشاهده نماييم ميتوانيم اين مانور را با چشم



 جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا     36

 

، مـي بينـيم كـه بـه     ما آنرا مي رانيم قتيشيند وغذا بن يك مگس ميخواهد در كنار بشقاب
مسافة دو الي سه متر دور مي رود سپس جهت خود را تغير داده و دوباره بر بشقاب غـذا  

جهت حركت  سر دارد و همزمان باهم در دو گويي كه دوآورد قوي حمله مي با سرعت 
كه در دوجهت مي تواند حركت كند زيرا بعضي از عرادجات ساختماني مانند  -مي كنند 

پـس آيـا بشـر بـا       -دور خوردن نـدارد دو سوچ بورد، در پيشرو و پشتسر دارد و نياز به 
بـه آنهـا ارزانـي نمـوده      �جي كه خداوندوجود اين همه پيشرفت علم ساينس و تكنالو

مگـس قـرار داده   در  �كه داراي استعداد و توانايي كـه خداونـد   است، مي توانند طيارة
  ؟اختراع نمايند

طياره امكـان   ميان حجم مگس و بايد بدانيم كه مقايسه . واست جواب اين سوال طبعاً نه
با آن هـم   .مگس بزرگتر است پذير نيست، زيرا حجم طياره چندين مليارد مرتبه از حجم

توانا چنان معجزه ها و استعداد هاي را در مگس آفريده است كه اگـر   قادر و �خداوند
 بشر با همه دانشمندان و مخترعان شـان بـاهم يكجـا شـوند نميتواننـد چنـين توانـايي و       

ميدانـد كـه بنـده از     �دانـا  ، خداوند حكيم وبگنجاننداستعداد و معجزه ها را در چيزي 
تعالي غافل مي گردد و در دانش اندكش مغرور مي گردد، پس بي ارزش تـرين  عظمت او

اگـر   خويش را براي مقابله به بشر معرفي نمود كه عبارت از مگس حقير است ومخلوق 
ه آنچه كـ  نمگس چيزي از آنان را بربايد نمي توانند با آن حشرة ضعيف در باز پس گرفت

را چنان كـه   �، و خداوندمطلوب هردو ناتوانند طالب و ،از آنان ربوده است مقابله كنند
حقيقـت  در  .، نشـناختند چنان كه حق معرفت اوسـت  حق تعظيم اوست تعظيم نكردند و

  . است كه تواناي غالب است �خداوند
قيت عظمت و بزرگي و خال كه از البالي آن ميخواهيم به هيحاال در اين سفر كوتا

وندي كه او را چنان كه سزاوار اوسـت نشـناخته ايـم و    ، خداشنايي حاصل كنيماوتعالي آ
 .بزرگترين معجزه ها و كوچك ترين آن بانديشـيم  در مورد تا تعظيم نكرده ايم، مي آييم 

ـ بحث مي كنيم در اين كون  �بزرگترين معجزه هاي خداونددر بارة گفتيم  ه هـر  ليكن ب

��m:، طوريكـه ميفرمايـد  ه مخلوقـاتش اسـت  بزرگتر از همـ پيمانه بزرگ هم باشد خداوند 
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   غافر

زمـين از آفـرينش مـردم بزرگتـر اسـت ولـي بيشـتر مـردم          بي گمان آفرينش آسمانها و«
  .»نميدانند

 و ،قسميكه پروردگار عالم به ما خبر داده است كه اوتعالي انسان را از گل آفريـده اسـت  
 همچنان هوا نيز متشـكل ، خاك هم از ذرات ، واستشده شكيل از آب و خاك تهم گل 

پـس ذره   .اسـت شده ينات از ذره ها تشكيل ن و كاروي همرفته همه كو .از ذره ها است

ـ ا تـا بحـال ذره را بچشـم نديـده ايـم     مـ  ؟چيست ي در زيـر بزرگتـرين عدسـة ذره    ، حت
يم بـدليل  نانمـي تـو   كرده، ذره را مشاهده روسكوب) كه آنرا انسان ساخته استميك(بيني

سي كه در مورد ذره راينكه حجم ذره بسيار كوچك است، با آن هم بعد از تحقيقات و بر
كـه   هبه تركيب ذرة از جانب دانشمندان ارايه شد قوانين و نظريات مربوط ه،تصورت گرف

هر هيروشـيماي  نكه امريكا بمـب ذروي را بـر شـ   بعد از آاما ، قابل ديدن نيستذره گويا 
ه م كـه ذر ي، در همان زمان دريـافت وجنگ دوم جهاني را به پايان رساندپرتاب نمود جاپان 

كـوچكترين  بـا آن هـم   ، ميكروسكوب هم به چشم ديده نميشودبزرگترين  اي كه بوسيلة
ذره چگونـه اسـت؟ و    پس شكل و تركيـب و عمـل   .به شمار نميرود �مخلوق خداوند

  ؟ تن كه در داخل ذره قرار دارد چيساز آ كوچكتر
و در شفاف بلوري شكل است كه مشابهت به كف صابون دارد  لطيف وذره جسم 

ه در وسـط  ر هستة كـ وهاي فلكي مختلف داجسام كوچكتر و لطيف تر در مدار داخل آن
كوچك داراي ذخاير برقـي هسـتند كـه متشـكل از     ، اين اجسام ذره قرار دارد مي چرخند

، اين هسـته  مگذاري كرده اندو پروتون نارون وتري اند كه دانشمندان آنرا بنام نصچند عن
سام كوچـك لطيـف كـه داراي    در وسط و نقطة مركزي ذره قرار دارد و در اطراف آن اج

اين اجسام در محورهاي خود  همة كترون ناميده اند قرار دارد.را الكه آن ندستبرق منفي ه
مانند مجموعة نظام  و ،، نظر به حجم هسته مي چرخندو نزديك با ابعاد دور ،بدور هسته

هيچگـاه بـا هـم تصـادم     و همه به شكل منظم و متوازن در حركت انـد  كه شمسي فلكي 
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ي نيـز چنـين خاليگـاه هـا     ، بيشتر حجم ذره فارغ مي ماند طوريكه در نظام شمسنميكنند
دانشـمندان   .دآن قـرار دار كوچكتر است در نسبت به ذره هسته كه به مراتب  .وجود دارد

حضـرت  مـا   ، در حاليكـه پيـامبر  ف نمودنـد نجاه سال قبل آنـرا كشـ  پ يييكاو امر يآلمان
سال قبل از امروز آنرا به بشريت آگـاهي دادنـد كـه نـه در آن وقـت       1400 صمصطفي

قـادر و    �خداوند نه ميكروسكوب هاي بزرگ ذره بيني. دانشمندان ذره وجود داشت و
ز ذره و آنچه كوچكتر از آن است اين آيات را نازل كرد تا بشر را ا صتوانا بر آنحضرت

��m��Ê���É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º :دخبر ده

Í���Ì��ËÎ�����ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï

���å��ä�������������ã��â�����á��àl يونس   
رآن را كه از سـوي  آيه اي از ق نمي خواني هيچ (اي پيامبر) در هيچ شغلي ونمي باشي و«

شما  ) هيچ عملي نمي كنيد مگر اينكه ما بر صشما (اي امت محمد و باري تعالي آمده،
و هم  ،كردار) مبادرت مي ورزيدشنويم) آنگاه كه بدان(به گفتار ومي  ينيم وگواهيم (مي ب

كـوچكتر از  نـه   نه در آسمان از پروردگار تو پنهـان نيسـت و   ، نه در زمين ويذره اوزن 
روشن (لوح ، مگر اين كه در كتابي چيزي نيست -از آن -نه بزرگتر (كوچكتر از ذره) وآن

خداوند سبحان حق ! چيزي پنهان مي ماند؟پس چگونه از او » ) نوشته شده استمحفوظ
ـ     فرمايد و مـا را از حجـم   است و حق مي ن حجـم  كـوچكتر از مثقـال ذره خبـر داد و اي

ر منظم و متـوازن  در محوبشكل عجيب داخل ذره قرار دارد و  دركوچك را در هسته كه 
قادر و توانا  �نبايد تعجب كرد) خداوند �دريافتيم (و در امر خداوند در حركت است،

بزرگي كه نهايت ندارد و از نگاه كوچكي كه در  همه اشياي اين كون از نگاه وسعت و بر
ارادة اوتعالي خارج نيست. حاال اگر به سيطره دارد و از  ،آخرين اندازة كوچكي قرار دارد

از آب راكد را بگذاريم خواهيم ديد  يخورد ار رفته و زير ميكروسكوب يك قطرةالبراتو
ايـن   ، درد كه خود يك عالمي متكامل ميباشدزندگي دارن چه مخلوقاتي در اين قطره آب

ند مشـاهده  غريبي را كه بسيار خـورد هسـت   حيوانات و زنده جانهاي عجيب و ،قطره آب
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خواهيم كرد كه عدد آن به هزار ها بلكه مليونها مي رسد و همه در حركت انـد و تغذيـه   
هستند. پس هنگاميكه به ذره و حركت فلكي موجود افزايش به  سرعت رو مي شوند و با

دش كه حتي زير ميكروسكوب هم ديـده نميشـود نظـر    ردر داخل آن با وجود حجم خو
، حجم و وسـعتش  بزرگي عالم باال را در تكوين نگاه كنيم وباندازيم سپس بسوي آسمان 

دقت  به شكل منظم و باو ببينيم كه ستارگان و كهكشانها چگونه در آسمان  ردهمشاهده ك
يگانه ذاتي  �آسا حركت دارند، اين احساس بما دست مي دهد كه خداوندمعجزه  تام و

او تعـالي    زيـرا  .ش داردتـام بـر تمـام مخلوقـات     ةكه حاكميـت و سـيطر  با عظمت است 
بـه سـوي   و ، را گذاشـته  . حاال ذره و موجودات كـوچكتر از آن آفريدگار همه چيز است

چنانكه همه ميدانيم زمين شكل كروي دارد كـه   ي كه بااليش زندگي داريم مي رويم،زمين
و پرنـدگان   بحـري و  ، جـن، حيوانـات بـري و   آن بليون ها مخلوق اعـم از انسـان   باالي

مي كنيـد كـه در    ، زميني را كه با بزرگي و فراخي و وسعتش نگاهزندگي دارندخزندگان 
حجم بـزرگش در ميـان   وجود اين ، باغها و رودخانه ها موجود است با آن كوه ها، دشتها
، مانند قطره آب در بحر بزرگ است بلكه كمتـر از قطـره آب. از مثـال    آسمانهاي هفتگانه

هسـتي بـزرگ   عـالم   ا كهكشان ها و ستارگان كـه در ديگر حجم زمين را در ميان ميليونه
زمـين در  كه ست اطاقي. تصوركنيد كه عالم بزرگ هستي به حجم وجود دارند درمي يابيم

بين آن بمانند ذره كوچكي اسـت كـه در فضـاي آن حركـت دارد و از شـدت كـوچكي       
زنـدگي  حقارت زميني كـه بـر آن    ! به خوردي وآنرا بچشم ديد. پس اي بني آدمنميتوان 

نسبت به ساير مخلوقات بـزرگ كـوچكتر   بسا درس عبرت بگير كه چه  دهداري نظر افگن
نعمت هاي گوناگون و  خوشي ها و تو گمان بر اين داري كه همه خوشبختي ها است، و

فرمـوده   سرمايه هاي بيشمارت در همين زمين بي ارزش قـرار دارد، بـه   قصرها و باغها و
ـ ميفرماي �، آنحضـرت و پند بگيـر  پيامبر بزرگ اسالم دقت كرده اگـر دنيـا در نـزد    « د: ن

ـ  ي ازبه كافر يك شـرب  ،بال پشه هم اهميت مي داشت به اندازة �خداوند نمـي   راآب آن
    مستدرك حاكم »داد
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ست كه در فضا با هشت سياره ديگر در فلك محدودي كـه  يدر واقع زمين سياره ا
ام مجموعـه نظـام شمسـي يـاد مـي      بن به آنها تعين گرديده در گرد آفتاب مي چرخند كه

، بيش از يك ميليون برابر حجم زمـين تخمـين   شوند. بزرگي حجم آفتاب نسبت به زمين
) ميليـون كيلـومتر مـي باشـد.      149ز (گرديده است و مسافه ميان زمين و آفتـاب بـيش ا  

يكي از هزاران يا ميليونها مجموعة شمسـي  كه مجموعه نظام شمسي عجيب تر از همه اين
انسان را مـدهوش  كه ست كه بنام كهكشان معروف است و عجيب تر از آن چيزي يگريد

نظام هاي كوني ديگري را  در آسمانهاي هفتگانهقادر و توانا  مي سازد اينست كه خداوند
آن قـرار داريـم،   مـا در  كـه   يكهكشانهاي مشابه به كهكشـان ميليونها شامل نيز آفريده كه 

لـيكن در   .وجـود دارد  ارها بلكه ميليونها نظام شمسي ديگرهز يهر كهكشاندر . و ميباشد
دور و درازي كه در ميان است عقل  كنان آن چيزي نميدانيم زيرا فاصلةمورد كيفيت و سا

و هنگاميكه دانشمندان عصـر حاضـر    .و رسيدن به آن  عاجز استبشري از درك نمودن 
اينكـه بـر تعـين     اهي نيافتند جزكوشيدند تا مسافه ميان اين كهكشانها را حساب نمايند ر

پس  .واژة بنام (سال نوري) متفق شدند مقياس زماني اتفاق نظر كنند و به همين منظور بر
سال هجري را ميدانيد كه در اصل سال قمري است و همچنان سـال  ؟ سال نوري چيست

  ؟ ، پس سال نوري چيستاست سال خورشيدي شميالدي را هم ميدانيد كه در اصل
مانند فاصـله ميـان   معلوم كنند فاصله ميان مسافات دور را ان بخاطر اينكه دانشمند

چـون دانسـتن مسـافه ميـان      .مقياس سال نوري را اختراع نمودنـد  ،ستارگان و كهكشانها
لـذا   ،دشوار بودتخمين و نوشتن چنين مسافات  ،ستارگان و كهكشانها به حساب كيلومتر

در چقـدر  كـه   بيدن بر جزوي از اجزاي زمـين مقياس سرعت شعاع آفتاب را كه هنگام تا
، دانشمندان مسافة را كه شعاع آفتاب تا رسيدنش به زمين طي وقت مي رسد تعين نمودند

) هزار كيلومتر را 300، آنها عدد(نموده اندكيلومتر دريك ثانيه تخمين  ) هزار300مي كند(
مودند سپس حاصل ضرب ن ) دقيقه60پس حاصل آنرا در(س) ثانيه ضرب نمودند 60در (

) مـاه  12و حاصـل ضـرب سـي روز را در(    ،) روز30()،سپس حاصل آنـرا در 24آنرا در(
ضرب نمودند كه در نهايت متوصل به تعين اندازه سال نوري شدند كه به اين ترتيب نور 
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ليون كيلومتر به زمين ميرسد. و طوريكـه  ) مي9331در خالل (، بعد از طلوع نمودن آفتاب
چند از ذكـاوت   يم دانستن اين مسافه به مقياس كيلومتر براي هرانساني هرقبالً متذكر شد

عالي و نبوغ هم برخوردار باشد محال است، چه رسد به اينكه فاصـله ميـان سـتارگان و    
سـال نـوري دور    كه هزارها و ميليونها يكهكشان هاي را كه از ما به مسافات بسيار زياد

ئنات تعالي كازيرا اوعالم به اندازة اين مسافات است و صرف خالق يكتا، هستند، بدانيم!!! 
يونهـا سـتاره   لميـان مي در كـه  را  آفريـده اسـت و مسـافاتي   كـه   يرا با چنين حجم بزرگـ 

تنها ذات اقدس الهي خودش به آن  خارج از تصور انسان است و ،دهتعين نمووكهكشانها 

     الذاريات ��m��Ç��Æ��Ålچنانكه ميفرمايد: .آگاه است
و وسعت دادنش قادر  ،آن غير آفرينش اين آسمانها و يعني ما بر» توسعه دهنده ايم  ما«

 بوده و از اين كار ناتوان نيستيم و آن را بيش از آن توسعه مي دهيم و اين كار ادامه دارد.
 ،با مسافه هاي دور و درازي كه ال ينتهي است ،با وجود بزرگي كائنات و عالم هستي

ة بي پايان در روز قيامت در قبض اين هستي بزرگ و ، ود دانا نيستخارج از علم خداون

��½����mقرار خواهد گرفت طوريكه فرموده است: �خداوند �¼� �»� �º� �¹��¸

Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾Å����É��È��Ç��Æ

���Êl الزمر  

ه روز قيامت زمين همه يكجـا  را آنچنان كه بايد، به بزرگي نشناختند حال آنك �خدا و«
، او منزه و برتر است از آنچه بـاوي  و آسمانها در پيچيده به دست اوستة اوست در قبض

   .»شريك مي گردانند

ــالي:   ــوده اوتع ــان فرم _�������������`����m]��\����������[��Z��Y��X^����aهمچن

c��bd��f��eg����k���j�������������i��hl ا�نبياء  
ه بـار  اي درمي پيچيم همانگونـه كـ  روزي كه آسمان را همچون در پيچيدن صفحة كتابه«

سـت  ، بر عهدة ما وعـده اي ا نخست آفرينش را آغاز كرديم، دوباره آن را باز مي گردانيم
  .»كه ما حتماً انجام دهندة آنيم
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نات بزرگ و وسيع روز قيامت عبارت از ورقة پيچيده شده در دست خداي ئيعني همه كا
شـتگان بـه صـف واحـد مـي ايسـتند و       ئيل و همه فر، روزي كه جبرميگيردرحمن قرار 

حاضران محشر سخن گفته نتوانند مگر كسي كه خداي رحمان به او اجـازه داده باشـد و   
داده باشـد،   بـه توحيـد گـواهي    آن شخص از جمله كساني باشد كه در دنيا سخن نيك و

و پاينـده   ، براي آن خـداي زنـده  ره ها به ذلت و فروتني هرچه تمام، چهروزي كه در آن
، و صدا ها همه براي خداي رحمان از ترس و بمنظور شـنيدن  وع و فروتني مي كنندخض

سخنان او تعالي خاموش مي گردند و جز صدايي آهسـته نمـي شـنوي. سـپس خداونـد      
؟ پس هـيچ كـس پاسـخ وي را بـر زبـان      سد: امروز فرمانروايي از آن كيستمتعال مي پر

، آن دارند ليكن پاسخ داده نمي توانندراف آورده نمي تواند در حاليكه همه در آن روز اعت
. حـاال در مـورد   : از آن خداوند يگانه قهار اسـت خود پاسخ داده ميفرمايد �گاه خداوند
د لـيكن عقـل بشـري از    نمي كنيم كه همه در ظاهر آنرا مشاهده مي كنبحث مسالة ديگر 

اي است كه انتها ، اين معجزه همانا وجود خاليگاهنستن حقيقت و احاطه بر آن عاجزنددا
ن شـان قـرار دارد   و حدودي نداشته و كون را همراه با آسـمانها و زمـين و آنچـه در ميـا    

ي كـه  ، اين خاليگاهاي بال نهايت كه در آن همه كهكشان ها وسـتارگان احاطه نموده است
ميرسد در يك جهت قابل توسعه و انتشـار بـا سـرعت هـاي بسـيار       تعداد آنها به بليونها

هرگاه مـا مـواد انفجـاري    ن توقف در حركت اند و مثال آن مانند اينست كه شديد و بدو
 ،منفجـر سـازيم  يك سنگ بزرگ كروي شكل جابجا كنـيم سـپس آنـرا     ) را در(دينامنت

مواد دينامنت به پارچه هـاي كوچـك و   انفجار خواهيم ديد كه سنگ بزرگ كروي در اثر 
همه جهات پاشيده و پراگنده به و  از اصل سنگ بزرگ جدا شده ،ذره هاي كوچكتر از آن

مي شوند. حاال اگر تصور كنيم كه همه پارچه ها و ذرات اين سنگ بزرگ بشكل مسـتمر  
و با سرعت شديد هر كدام در جهت خود تا ابد در حركت بيفتد آيا سوال هاي در ذهـن  

 تا و ؟رفتند؟ تا چه وقتي در حركت خواهند بود كجاما خطور نمي كند كه اين پارچه ها ب
  ؟؟ دودي حركت آنها توسعه خواهد يافت؟ و در كجا توقف خواهند كردچه ح
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خلقـت شـان يـك كتلـة بهـم       يآسمانها و زمين و ستاره گان و كهكشان ها نيز در ابتـدا 
چسپيده بودند سپس خداوند متعال انفجار بزرگي را در آن پيش آورد كه در نتيجه از هم 

، سپس از آنهـا مجموعـه   مبدل گشتندستاره بليونها به  پاشيدند و در فضا پراگنده شدند و
غبار هاي تيره و مجموعـه هـاي   كه عبارت از كهكشان وشد تشكيل هاي خورد و بزرگ 

بال حدود با سرعت هاي تند و برق آسا در خط سـير   در فضاي وسيع وكه شمسي است 
شـان ادامـه    به آنها تعين نموده در حركت اند و بدون توقف در سـير  �شان كه خداوند

يجة انفجـار و متالشـي   در نتكه آسمانها و زمين روز خلقت  نخستين طوريكه از ،ميدهند
وقتيكـه  به همـين طـور تـا    سير و حركت آغاز نموده بودند و به  جود آمدندشدن كتله بو

كه نه كسي مـانع پيشـرفت شـان ميشـود و نـه از       ،تاريكفضايي بخواهد در  �خداوند
، چنانكه فضا نوردان امروزي اكتشـاف  ند بودد در حركت خواهسرعت آنها كاسته مي شو

نـه   نموده اند كه هر جسمي سخت اگر در خالل فضايي كه تابع هيچ قوة جاذبه نبـوده و 
و فاصله گرفتش از نقطـة دفـع ادامـه     يكجا مي شود، انداخته شود در سيرهوا و باد با آن 

 ابـد ادامـه   تـا   ده است به سير خـود ميدهد و باسرعت متناسب با قوة دفع كه آنرا پيش ز
در فضا تصـادم   يخواهد داد بدون اينكه توقف كند مگر اينكه در اثناي سيرش با كهكشان

يا داخل قوة جاذبه فلكي يكي از ستاره گان گردد. زيرا فضا يا خـالي كـوني نـه     نمايد و
س آنچكـه  عكنه چيزي ديگر كه باعث توقف سير اجسام گردد، بر هوا دارد و نه گازي و

. تفسير و تفصيل امـور فـوق را سـرور و    زمين واقع مي گردد در داخل پوشش قوة جاذبة
) سـال در آيـات قرانـي از جانـب     1400(ازاست قبل  �سردار عالم كه فرستادة خداوند

��m��i��h��g���������������f��e����d��c :ر بزرگ به مردم چنين بيـان نمودنـد  پروردگا

l��k��jm��q��p��o���n�������s��rt����w��v��ul ا�نبياء    
يشيده اند) كه آسمانها و زمين فروبسته بودند (متصل بودند) پـس  آيا كافران نديدند(نيند«

هـم ايمـان    آيـا بـاز   ،هرچيز زنده اي را از آب پديد آورديم آن دو را از هم جدا كرديم و
  .»نمي آورند؟
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��m�����Ä��Ã��Â��Ê��É���È��Ç��Æ��Å :همچنان خداوند توانـا ميفرمايـد  

��Ì��Ël الذاريات   
 ) برافراشتيم و بي گمان ما توسـعه دهنـده ايـم و   با قوت و قدرتو آسمان را توانمندانه(«

  .»ما چه نيكو گسترندگانيم زمين را گسترانيده ايم (همچون فرش) و
 خـود را مطـرح ميسـازد كـه عقـل و      يبعد از شرح اين موضوع سوالي بزرگ و خطرناك

و دانشمند توانمند را  ،انسان ذكيحتي ، حيرت گذاشته و دلها را مي شگافت رهوش را د
، من كـه خـود   سوال عاجز مي سازددر فهميدن حكمت خالق پروردگار از جواب به اين 

را مـي   �نويسندة اين كتاب ايماني هسـتم و از البـالي آن عظمـت و بزرگـي خداونـد     
انساني ذكي و نابغه اگـر   نه مي گويم كه هر، تاكيد بر آن ميكنم و قاطعاخواهم ثابت سازم

د بخواهد جواب اين سوال را ارايه نمايد البته قبل از جواب دمـاغش شـاي   و تالش نموده
و طوريكه در آغاز اين كتاب تذكر داديم كه براي ما شايسته نيست تا در ذات  انفجار كند!

طوريكه  .مور مستحيل استو امور غيبي مجادله نماييم زيرا اين كار از جمله ا �خداوند

در حالي كـه آنـان   « الرعد ��m���×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñlميفرمايد : �خداوند
  .»كنند و اوتعالي شديد المحال است خدا مجادله ميدر باره 

را مطـرح ميكنـيم ولـي در مـورد جـواب آن بحـث و        بنابر اين ما در اينجا سوالي
. و آنچه مـا را كفايـت مـي كنـد     ستحيل استرا دانستن آن براي ما ممناقشه نمي كنيم زي

آنست كه بدانيم و احساس نمـاييم كـه مـا از درك و فهـم و حكمـت و عظمـت خـالق        
را كه اجالل و قدرداني تعظيم و زيم زيرا ما نمي توانيم حقوقپروردگار در اين مساله عاج

قبل از  .ه ايم، تعظيم نكردستوچنانكه شايستة تعظيم ا م بلكهبر ما دارد ادا كني �خداوند
رسانيم تا فهم آن بر مـا آسـان گـردد.    بمطرح نمودن اين سوال بايد مقدماتي را به عرض 

الكتـرون هـاي   ذره و هسـته و   �متذكر شديم كه كوچكترين چيز در مخلوقات خداوند
، سپس در مـورد كـره زمـين كـه بـر آن      دنداخل آن مانند نظام فلكي ميچرخ است كه در

نموديم و گمان مي كرديم كه زمين با كوه ها و دشتها و بحرها  حيات بسر مي بريم بحث
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، سـپس دريـافتيم كـه همـه     به فلكش بزرگترين موجود هستي اسـت و باغها و بناهاي سر
با حجم آسمانها اعم از ستاره گان و زمين كرة زمين قرار دارند در مقايسه موجوداتي كه بر

نـه هـم توسـط     ديـده ميشـود و   سـت كـه نـه بچشـم    يا ، كوچكتر از حجم ذرةكهكشانها
 خـويش له به ذهن و نزديك ساختن مسئ ميكروسكوب. حاال بخاطر فهميدن سوال بزرگ

و قـادر  قرار داده و فرض مي كنيم ما بر موشكي كه با نيروي هستوي آماده شده  ي رامثال
و همه طبقات آسمان هفتگانه است، توانستيم از كنار همـه   ميان زمين به پيمودن مسافات

قسـميكه   ر به اكتشاف آخـرين حـدود فضـا شـويم.    گان و كهكشانها بگذريم تا قادتاره س
پـس بايـد نهايـت آن از     ، و اگر فضا نهايت داشـته باشـد  معلوم است فضا يك فضا است

، غير از عنصر فضاي كوني باشد، ما در سير خود برموشك ادامه ميـدهيم و  ديگر يعنصر
را كه از مسـافات   خالي كوني آخرين حدود فضا و بليون ها سال نوري را مي پيماييم تا

نرسـيديم و از   به نتيجـه اي  ما در اين سفر خسته شده و ،خيالي بر خوردار است دريابيم
، ليكن بازهم فرض محال مي گويم، مـا قـادر بـه    هايت فضا كامالً مايوس شديمدريافت ن

همه جهـات كـون را   م كه دريافت نهايت فضا شديم و در مقابل ما ديوار آهني را دريافتي
ن شويم و دل ما آرام گيـرد، مـي   ئكن قبل از آنكه به اين نتيجه مطم، لياحاطه نموده است

، اين سوال ميگويد كـه در عقـب   ر ذهن ما مطرح ميسازدبينيم كه سوال ديگري خود را د
؟ يـا آب اسـت كـه بـه     خواهد بود؟ آيا خالي فضايي ديگـري اين ديوار آهني چه چيزي 

يـا   خال و فراغ فضايي ديگـري اسـت و  اينكه  ويا؟ ليونها سال نوري امتداد دارديله مفاص
، چـه  خالي فضـايي ديگـر   و ،ديگرو يا آب  ،؟ ليكن بعد از ديوار آهني ديگرديگرديوار 

؟ به همين ترتيب سوالهاي جديد يكي بعد از  ديگري خـود را مطـرح   چيزي خواهد بود
ارايـة جـواب سـوال    ا دريابيم و چنانكه قادر به مي سازد بدون آنكه نهايت فضاي كون ر

، عنصر مغاير بـا  انين فزيكي بايد در پشت هر عنصري، زيرا نظر به قوبزرگ هم نميشويم
پـس آيـا كسـي از     .صر فضا باشد يا آب يا هوا يـا آهـن  آن وجود داشته باشد چه اين عن

، حدود وال ينتهي استبال  �انسانها يا جن بعد از پي بردن به اينكه كون و ملك خداوند
، حضـرت  بـا وجـود آن  ؟؟ لهي شـگفت انگيـز را بـه تصـوير بكشـد     ميتواند اين معجزة ا
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را بـا خـود بـر     صپيامبر بزرگ اسالم حضـرت مصـطفي   �به امر خداوند �يلئجبر
به آسمان هفـتم و   و هة بليون ها سال نوري ايشان را عبور دادي سوار كرده و از مسافبراق

كمتر از يك شـب  سپس در  .ي هفتگانه گردش كردنداير آسمانهاو در س ،بهشت فردوس
مالك ست خداوند ) پس پاك ارا دوباره به مكة مكرمه برگشتاند(شب اسرا و معراجايشان 

ليكن احياناً بعضي از مردمان ملحد كه ميخواهند مسلمانان را در مورد قرآن  .عرش بزرگ
بهشـتي را كـه قـرآن     :اخته مي گوينداين سوال را مطرح سشبه بيندازند  كريم در شك و

عده داده و عرض آن مانند عرض و وسعت آسـمانها و زمـين اسـت، پـس موقـع      بشما و
 ! كـون و شما محلـدان  : واي برگوييم چنين مردمان رد كرده مي ؟ ما بردوزخ در كجاست
در آن يك بهشت بـه انـدازة آسـمانها و     دهوبنهايت بال آنرا آفريده  �هستي كه خداوند

مانند آن وجود دارد و همچنان دوزخي كه جايگاه ن نبوده بلكه بليونها بهشت ديگر هيزم
بما آگـاهي  در حديثي  صاكرميامبرپان پيمانه بوده و انتهايي ندارد. بهم ،شما خواهد بود

نهاي هفتگانـه و زمينهـاي   سوگند به ذاتي كه جانم در دست او قرار دارد آسـما « :داده اند
و  ،ست كه در بيابـان وسـيعي افتـاده باشـد    يا هبل كرسي، مانند حلقيي در مقاهفت طبقه 

بـر همـان    ،وسيع يمانند بزرگي و فضيلت بيابان ،در برابر كرسي �بزرگي عرش خداوند
بيان نمودند كه حجم و اندازة هفت آسمان  صآنحضرت .صحيح ابن حبان »حلقه است

انگشـتري اسـت كـه در     ماننـد ، در برابر كرسي، زمين كه با هم يكجا شوندطبقه و هفت 
 ص. همچنـان آنحضـرت  و وسيعي كه آخر آن بچشم نخورد، افتـاده باشـد   بزرگ يبيابان

مقايسه ديگري را در اين حديث بيان نموده اند اينكه حجم و اندازه كرسي در مقايسه بـا  
حلقه آهني در بيابان بـي سـروپايي افتـاده    مثل اينكه عرش رحمن بسيار زياد تفاوت دارد 

پس پاك و منزه است آن ذات صاحب عزت و جالل از آنچـه بـا وي شـريك مـي      .شدبا
 �تعالي نيست. خداونـد اوگردانند و از آنچه وصف مي كنند كه اليق جالل و كمال حق 

�m Ç��Æ�����������Å��ÄÈ��Ë�����Ê�����ÉÌ������Î��Íآيت الكرسي ميفرمايد: ر آخرد
��Ð��Ïl البقرة      
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سـت و  مانها و زمين را در بر گرفته و نگهداري آنها بر او دشـوار ني كرسي او تعالي آس و«
   .»او بلند مرتبة بزرگ قدر است

را از جوانب قدرت و عظمت خالق تواناي بزرگ كه همه چيز  يجانب ديگر حاال
 ،شباهت ندارد به هيچ مخلوقي ونيست تعالي هيچ چيزي مانند اوبا بهترين وجه آفريده و 

. مـي  اي همه صداها و بينا به همه امـور ، و اوست شنوشباهتي دارندعالي نه آنان به اوت و
خداونـد  ، و ناظر بودن اوتعـالي بحـث نمـاييم    خواهيم در مورد صفت هيمنت يا نگهباني

  الحشر �m��³��¨��§��¦��¥����¤�����£����¢���¡������~��}l: تعالي ميفرمايد
از هر (م اشيا) سالم امتصرف تم(س، ملك قدواوست خدايي كه غير از او معبودي نيست«

و گفتار اعمال  ندة آمن و آرامش است) مهيمن (برمن( بخشؤنقص و عيبي سالم است ) م
داراي معناي وسيعتر از سيطره . كلمه هيمنت در اصطالح لغت بندگان گواه و ناظر است)

ظاهر و  ، مطلع بودن بهدانايي مطلق بر همه چيز: (است معاني ذيلحاوي ، اين كلمه است
به حركت آوردن و بكـار   ، سيطره و مراقبت وهمه اشيا، تسلط و حكمرانيباطن و اسرار 

، فراگرفتن همه جوانب اشيا بطور مطلق) خداوند قادر و توانا همه انداختن، تكوين، حفظ
، پرنـدگان،  حيوان ،فريده كه از ذره شروع تا فرشتگان، جن، انسانچيز را در عالم هستي آ

، ها، بحرهـا، و رود خانـه هـا   ، كوحشرات، خزندگان ، درختان ، نباتات، زمين ماهي ها و
ه چنانكـ  ،، سـتارگان و كهكشـان هـا   خاك و ريگستان هـا ابرها، بادها، باران ها، ذره هاي 

ت داشته سلط و مراقبهمه آنها ت تعالي همه چيز را كه به بليون بليونها ميرسد آفريد و براو
گرفته تا آنچـه در ظـاهر و   دارند كه در مدار خود حركت  اتيكوچكترين ذرحركات از و 

 . همزمان با آگاهي اوتعالي از مخلوقات،باطن هر زنده جاني قرار دارد آگاه و با خبر است
مي را مي بيند و گفتار و صداي آنها را مي شنود و دعاي آنان آنها را در يك وقت و زمان 

 بليونها دعـا كننـده   رساند. روزانه ميليونها وپذيرد و به درمانده و مصيبت رسيده مدد مي 
مـي كنـد.   يـا رد  و ،يا قبـول  هديشن يك لحظه همه را تعالي روي مي آورند و دربسوي او

  الملك ��m��S�����R��Q���P��O��N��M���Llميفرمايد: �خداوند
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همچنـان  » آيا كسي كه آفريده است نمي داند با ايـن كـه او خـود لطيـف خبيـر اسـت       «

ــد ��m��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾Å��Ê��É�����È��Ç��ÆË����Î��Í��Ì:ميفرمايــ

���ß��Þ����������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïl األنعام  
) تنها در نزد اوست، هيچ كـس جـز او آن را نمـي    جينه هاي غيبگن( كليد هاي غيب و«

نمي افتد مگر اينكه آن  برگي فرو ، و هيچچه را در خشكي و دريا ست مي داند، و آنداند
، و هيچ تر و خشكي نيست مگـر  در تاريكي هاي زمين -نيست –هيچ دانة  ، ورا مي داند

خداوند قادر و توانا با هـر مخلـوقي     .»اين كه در كتابي روشن ثبت است (لوح محفوظ) 
 در طوريكه .نزديكتر بماست ،و آشكار وي را ميداند و نسبت به خود ما ارسراهمراه بوده 

�mH��G��F��E��D��C��B��AI����N��M��������L��K��J :استآمده فرموده اوتعالي 

��P��Ol ق   
چه وسوسه مـي كنـد و مـا از     و يقيناً ما انسان را آفريده ايم و مي دانيم كه نفس او به او«

   .»به او نزديكتريم گشاهر
همه ميشنود دعـا و مناجـات هـر    خداوند قادر و توانا در عين و قت همه را مي بيند و از 

و مي پذيرد چه در مسجد الحرام باشند و يا در ساير گوشه هـاي جهـان،   بنده را ميشنود 
 .جايي كه هسـتند در يـك لحظـه مـي شـنود     هردر تعالي دعا و مناجات بليونها بنده را او

���mÀ��¿��¾��½���¼��»Á��Æ��Å��Ä��Ã��ÂÇ������Îطوريكه مي فرمايد:

l البقرة  
) من نزديكم و دعاي دعا كننـده  ة من از تو بپرسند (به ايشان بگورگاه بندگانم در باره و«

در با علم وسيع خود تعالي چنان كه او» اجابت مي كنم  –به هنگامي كه مرا بخواهد  –را 

و « الحديـد  �mb��a��`��_��^c����hlباشيم با ماست به دليل فرموده اوتعالي:  هر جايي
  .»كه باشيداو با شماست هرجا 
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��m��¡������~��}��|���{���z��y :حكيم به فرزندش چنين وعظ مي نمودو لقمان 

®��¬���«��ª��©���¨��§��¦����¥��¤��£��¢¯����´��³��²��±��°l لقمان  
) همسنگ دانة خردلـي باشـد آن گـاه در دل تختـه     گر آن (عمل تو! بدان كه ااي فرزندم«

 آن را مي آورد بي گمان خداونـد  �خداوند ،باشد سنگي باشد يا در آسمانها يا در زمين
  .»خبير است لطيف و

 �بحث در مـورد ذات خداونـد   ؟!بزرگ است �چقدر خداوندكه حاال بانديش 
آيا هوشـيار تـرين و   پس ، منع نموده است ي نبوده بلكه شريعت از آنمسالة ساده و آسان

بشنود و فكر كنـد  شخص ذكي ترين و حاضر جواب ترين ما ميتواند در يك وقت از دو 
، چنانكـه  ل اسـت و هـيچ كسـي قـادر بـه آن نيسـت      ؟ طبعـاً اينكـار محـا   و جواب بدهد

 �خداونـد « ابا�حز �mm����l��k��j������i��h��g��fn����flميفرمايد:  �خداوند
را نـه   ليكن خداوند قادر و توانا اينكار .»ي دو قلب در درونش ننهاده استهيچ مردبراي 

 ،مخلوقاتش اعم از فرشـتگان ، بلكه با بليونها ص در يك وقت انجام ميدهدتنها با دو شخ
جن ، انسان و روي همرفته با تمام موجوداتي كه آنرا آفريده و اوتعالي را به پاكي ياد مي 

. تسلط و سـيطره و  ، اينكار را انجام ميدهدثناي آنها را درك كرده نمي توانيمما د ولي نكن
ي زمـين و  همه بيابانهـا  ، بربودههمه موجودات عالم هستي  مشتمل بر �آگاهي خداوند

و گل و ريشه  ، و بر همه درختان و برگقطره هاي آب آنهمه بحرها و ن ها، و براريگست
، و برهمه آنچه بر عقل و هوش انسانها و جنها مـي گـذارد و همـه    و رگ ساق و دانة آن

اوتعالي هر آنچه را كه گذشته  خاطرات و سنجش هاي آنان را در مغز هاي شان مي داند،
  .ميداند ،هر آنچه كه در آينده تا ابداالبد بوقوع خواهد پيوستو آنچه واقع ميشود و 

 �و در پايان اين بحث بايد افزود كه اعتقـاد مـا بـه بزرگـي و توانـايي خداونـد      
و لـذت  ايمـان آوردنـد    اني كـه ، مردمـ صادق است، بر اساس ايمان آفريدگار عالم هستي

بزرگي و عظمـت پروردگـار را در هـر     ،ندن را در دل، وجدان و نفسهاي شان چشيدايما
ظر و پديده هاي كوني كه در نهايت مرتبة او آنچه از منآنچه كه در ماحول شان قرار دارد 
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در  ،، مشـاهده نمودنـد  ل بشر از درك و حكمـت آن عـاجز اسـت   عقشته و اعجاز قرار دا
، زيرا عالمي كه ما در آن زندگي داريم با چنـان  استه ه شدآنها افزود قوت و لذت ايمان

آراسته شـده و بـا چنـان دقـت و كمـال و درسـتي و        يشكوه و جمال و نيكويي دلپسند
در آورده شده كه زبان و قلم ، و با چنان معجزه هاي شگفت انگيزي ندارد ي كه حدتوازن

بر وجود و نپذيريم يا  و از وصف آن عاجز مي مانند. اين امريست كه اگر ما آنرا بپذيريم
نظـر  سير ايـن كـون   در ، و هنگاميكه ي و سلطنت خداوند تعالي گواه استقدرت و بزرگ

خاطر نشان م سر مشاهده  مي كنيم. ار را بچشنشانه هاي قدرت و عظمت پروردگنيم افگ
بايد ساخت كه علم جديد و اكتشافاتي اين عصر ما را بيشـتر در فهـم و درك و دانسـتن    

 صاسـالم ا قرآن كريم و فرموده هاي پيامبرز پديده هاي پيچيده كون كه موافق ببرخي ا

ميكند. خداوند قـدير   كمك و راهنمايي ،) سال قبل آنرا به مردم ابالغ نموده اند1400(كه

ــد ��mÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���ÀË�����Í��Ì :ميفرمايـــ

��Ô��Ó��Ò�����������Ñ��Ð��Ï��Îl فصلت  
تا  ،) و در نفسهاي آنان، در آفاق (در پهناي آسمانهاات خود را به آنان بنمايانيمه آيزودا ك«

هـر   كافي نيست كه پروردگارت خود بر ، آياد حق استبراي شان روشن شود كه او خو
  .»چيزي گواه است؟

تـو خـالق و    ،منزهي ، پاك ويهمه چيز شاهد برخودت ! كافيست كه تو آري! پروردگارا
لـيكن اكثـر مـردم     !پس چقدر شان و شوكت بزرگ داري و چقدر توانايي ،مايي گارپرور

علي رغم اين همـه قـوت و جبـروت و     را درك نكرده و نمي دانند وتو  بزرگي و جالل
! تـو  رحمت را بر خود الزم گردانيده اي، اي خدا، سلطان و عظمت و كبريا و بزرگي ات

بـه   هـر قـدر رو  مـا  ، و خـواهي مـي  را ه سعادت دنيا و آخرت ما بما تقرب جستخودت 
را بسـوي مـا   پيغمبرانـت  ، بازهم بخـاطر نجـات مـا از عـذاب آتـش     گمراهي مي آوريم 
، لـيكن مـا بنـدگان    گمراهي ها بسوي هدايت وكاميـابي فـرا خواننـد   فرستادي تا ما را از 

يشمارت را بر خويش انكـار مـي كنـيم،    عاصي احياناً از اوامرت سر باز زده نعمت هاي ب
تـا توبـه نمـاييم و تـوهم     اي ما مهلت داده ب ،، با بردباري و صبرپروردگار بزرگ ليكن تو
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تـا مبـادا در عـذاب     مهرباني و بر ما ترحم مي كنيبسيار كه تو  توبة ما را مي پذيري چرا
 ،حقي كه بر ما داري تقصير مـي نمـاييم   ، و دردردناك بيفتيم، خطا مي كنيم گناه مي كنيم

و ترا بخشايندة مهربان مـي يـابيم، تـو اي     لب آمرزش مي كنيمسپس به تو روي آورده ط
هنـدة  ، چـرا كـه خـودت روزي د   نـه روزي  ! نه از ما مال طلب مي كنـي و خداي مهربان

، عافيت بخشيده همه چيز را در آن ذات پاك و منزهي كه بما روزي، صحت ، و توكريمي
احـت كامـل زنـدگي    بـه ر  تـا  ،آسمان و زمين بما مسخر و در خدمت ما قرار داده اي اي

و اگـر   ما بـه پايـه اتمـام رسـانيده اي     نعمت هاي آشكار و پنهانت را بر !ا، خداوندنماييم
 ،ار در آوريم و جز تو هـيچ كـس ديگـر   نعمت هاي ترا شماركنيم ، نمي توانيم آن را بشم

كه خـودت فرمـوده اي سـتم     هم انسان چنان ، ولي بازحد و مرز و مقدار آن را نمي داند
، بـا آن هـم از   اسيم و نعمتهاي ترا برخود منكـريم سپيشه و ناسپاس است، آري! بسيار ناپ

بما بندگان ضـعيف نزديـك    ،از بسيار بزرگي و عظمت و جاللتما و وسعت رحمتت بر
، اي هم توبه اش را پذيرفته و مي بخشي مي شوي تا آنكه بنده گنهكارت توبه نمايد و تو

در به توبه بندة گنهكارت خوش مي شوي و مورد عفـو  ! چقدر پاكي و چقبزرگ خداوند
و بخششت قرار ميدهي هر چند گناهان ما مانند كف روي بحـر هـم باشـد طوريكـه در     

تر ميشـود  شاد �يقيناً خداوند: « فرموده اند صحديث شريف پيامبرت و حبيبت محمد
در بيابـان بـر    كـه  از يكـي از شـما   گامي كه به درگاه او توبه مي كنـد به توبه بنده اش هن

در حاليكه طعام و آبش بـر بـاالي    ،شترش سوار بوده، ناگهان شترش از نزدش فرار كرده
آمده و در سـايه درختـي   ، اميد شده شتر ميباشد و چون از رسيدن به شترش مايوس و نا

، و ود كه شترش در كنارش ايستاده اسـت ، در اين هنگام ناگهان متوجه ميشغلطيده است
بنـدة منـي و مـن     : خـدايا ! تـو  مي گيرد و از نهايت خوشي ميگويد دستاو زمامش را ب

همچنـان  متفـق عليـه   » ظ ميكنـد خداي توام! و از نهايـت شـادماني الفـاظ را اشـتباه تلفـ     
مـن بـا   « كـه فرمـود:   در حديث قدسي از پروردگار بزرگ روايت ميكنـد   صآنحضرت

پس هرگاه مـرا   .ه مرا ياد كندبا او هستم هركجا كگمان بنده ام به خويش مي باشم و من 
در نفس خود ياد كرد من هم وي را در نفس خود ياد مي كنم و هرگاه مـرا در جمعيتـي   



 جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا     52

 

ياد كرد من او را در جمعيتي بهتر از آن ياد مي كـنم. و وقتيكـه بسـوي مـن يـك وجـب       
ازة گز نزديك شود به به او يك گز نزديك مي شوم و وقتيكه بسويم به اند ،نزديكي جويد

دو دسـت   از سر انگشتان يك دست تا سر انگشتان دست ديگـر وقتيكـه هـر   او يك باع (
صحيح » ، و چون بسويم گام زند با سرعت به او روي مي آورم نزديك ميشوم گشاده شود)

  مسلم
به رحمـت بيكرانـت بمـا     ، اي ذاتي كهما پاك هستي و بزرگ هستي اي پروردگار

و بـا ظـاهر    ،، مهربـان و بخشـاينده اي  ت به مـا تت نسب، و با دوستي و محبنزديك هستي
خود را به وسيلة عاليـم   ، واي فراوانت را بما ارزاني فرمودينمودن اين دوستي نعمت ه

را  بي نهايتت مهرباني و  لي ما سخاي بي پايان، وت براي ما معرفي كرديقدرت و عظمت
ظلـم روا داشـتيم از   ، پس ما چقدر برخود سركشي هاي خويش انكار نموديمگناهان و  با

ه بسـا نعمـت هايـت را كفـران     چـ  ، وان كه سزاوار عظمتت است نشـناختيم اينكه ترا چن
، دلهاي ما چنان سخت شده كه ديگر به عظمت و جالل تـو سـاكن نشـده و آرام    نموديم

چرا كه بعضي از سنگها هستند  .همانند سنگ يا سخت تر از آن است نمي گيرد. دلهاي ما
باران مي شكافد و پارة از آنها مي شكافد و آب از آنها بيـرون مـي آيـد و    كه از آنها جوي

: پس چقدر پاك و منزهـي! و در پايـان مـي گـوييم     ،بيم تو فرو مي ريزدبرخي از آنها از 
خدايا دلهاي ما را نرم بگردان تا به جاه و جاللت فروتن و ساكن گردد. جمله حمد و ثنـا  

رهبـر و   ص، و درود فـراوان بـر حضـرت محمـد    نشايسته توست اي پروردگار عالميـا 
   .راهنماي بشر و بر آل بيت و ياران شان باد



  
  
  
  
  

m�������b��a��`��_����^��]��\��[l� �
  »سخني كه ميان ما و شما برابر استد بسوي يي! بيااي اهل كتاب«

  

  

  پيام به اهل كتاب
  





  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  پيام به اهل كتاب

  والسالم علی خيرالوری حممد وعلی آله و صحبه أمجعين. ةالعاملين والصالاحلمد هللا رب 

m�������b��a��`��_����^��]��\��[l  

  »د بسوي سخني كه ميان ما و شما برابر استياي اهل كتاب ! بياي«
خداي ما و شما در ذات و صفات و افعال خود يگانه است و همتـايي نـدارد و از    �اهللا

كـس بـا اوتعـالي    ، و هـيچ  ده كسي را نزاده و زاده نشـده اسـت  بو همه مخلوقات بي نياز

��m����F��E��D��C����B. پروردگار بزرگ به ما ميفرمايد :همانند و مساوي نيست

M��L����K�����J��I��H��GN����V��U����T��S��R��Q��P��O

���\��[���Z��Y��X��Wl العنكبوت  
، به شيوه اي كه بهتر اسـت  ) جزد و نصاراو مجادله نكنيد(اي مومنان) با اهل كتاب (يهو«

رعايـت ادب بـا    ا كساني از آنان كه ستم كـرده انـد(با افـراط در مجادلـه، از جـادة     مگر ب
و ) فـرو فرسـتاده شـده (از قـرآن     ما  : به آنچه بره اند) و بگوييدمسلمانان به انحراف رفت

م و ما فرمانبردار او تعالي ياز تورات و انجيل) ايمان آوردآنچه بر شما فرو فرستاده شده (
  .»ايم

اهل كتاب نگاشته ام و به چيـزي آنـرا آغـاز نمـودم كـه       اين پيام محبت آميز را به نصارا،
را در قرآن كريم مخاطب قرار داده  صكريمشبه آن آغاز نموده و پيامبر �پروردگار ما 

�m��h��g��f��e��d��c���b��a��`��_����^��]��\��[��Z :ميفرمايــد

�j��i���zl آل عمران  
كـه   ي! بياييد به سوي سخناي اهل كتاب  -اب به يهود و نصاريخط - )اي پيامبر!(بگو «

  .»زي را شريك او نگردانيمرا نپرستيم و چي �ميان ما و شما برابر است كه جز خداوند
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بـا صـراحت و    ،خالص و محبـت بشـما ميگـوييم بياييـد    ! اي اهل كتاب از اآري
و بآلخـره دور   ،بي آاليشي مي گوييم بياييدبه بطور مختصر و  ،وضاحت بشما مي گوييم

 اين سخن را به هـر  ،بياييد :فوق طاقت مي گوييم يگونه پيچيدگي و سختي و مشقتاز هر
و در سينه اش قلب نـرم و نـازك و   و خرد برخوردار است عقل از نعمت يك از شما كه 

دارم. از روي دوسـتي و  تقديم مي ،و خالي از بيماري ها و وسوسه هاي شيطان است ،پاك
تا آنرا داور كه ميان ما و شما برابر است  ي: بياييد بسوي سخن حقمحبت بشما مي گوييم

، و نژاد خواهي جاهليت ،، حقد و تعصبيت، كراهبغضگونه هردور از  بياييد، قرار دهيم
را  �مآد �خدوانـد هسـتيم و   �، زيرا ما و شما همه فرزندان آدم باهم تفاهم نماييم

زيـرا   .، دسـت برداريـد  ور و تكبر و ضـديت و عنـاد بـر باطـل    ، پس از غراز خاك آفريد
 بـا  ههم نزديك شويم و دوسـتان  . بياييد باهمه ما و شما سرانجام در خاك استبازگشت 

، زيرا هر دوست براي دوستش خواهان خير و صـالح مـي   موافقت برسيمهم به تفاهم و 
  .باشد

  سرآغاز

و كلمة حق،  اسالم وساخته بود  شما را يكجا و متحد ما و ران سال قبلهزا كه يآغازسر
و  �ابـراهيم   ءتسليم و منقاد بودن بخداوند يكتا و بي همتا بود كه اساس آنرا پدر انبيـا 

يكجا باهم گذاشتند و بسوي آن دعوت را آغاز نمودند، طوريكه در  �پسرش اسماعيل 

�m��U��T���S��R��Q��\��[��Z��Y��X��W��Vدعـاي شــان فرمودنــد: 

]^����b��a��`��_c��l البقرة  
ما را بر اسالم استوار و پايدار گردان) و از نسل مـا  پروردگارا! ما را تسليم خود قرار ده («

سك ما را به ما رهنمون فرما و از ما در گـذر كـه تـويي    امتي فرمان بردار خود بساز و منا
  .»ي مهربانتوبه پذير
، �له شده كه پسر دومي ابراهيمئره بقره پياپي تاكيد بر اين مسسوآيات ديگر سپس در 

طوريكه  .در اين دعوت شامل اند �قوبع، ي�سپس پسر اسحاق �اسحاق
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��|��{��~�m: ميفرمايد �خداوند � �{� � �z��y�� � �x� � � � � �w��v_� ���b� �a��`

cd�� �o��n��� �m� �l��k� �j��i��h��g��f� �ep�� ���u��t��s��r��q
��y���x����w��v���§��¦��¥������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z
¬��«��ª��©��¨����º���¹�� �̧ �¶��µ��´��³��²��±��°�� �̄ � � � �®

Å��Ä��Ã��Â��Á�����À��¿��¾��½��¼��» l هالبقر   
ي از آيين ابراهيم روي برمي تابد، مگر آن كسي كه سبكسـر باشـد. و مـا او را    چه كس و«
مي كـه  او در آخـرت از شايسـتگان اسـت، هنگـا    ) در دنيا بر گزيديم و هـم  �ابراهيم(

پروردگـار   : بـه پروردگارش به او امر فرمود: تسليم شو(به دين اسالم چنـگ بـزن) گفـت   
ش ابراهيم و فرزندانكه شما اهل كتاب به غلط مدعي آن هستيد  -جهانيان تسليم شدم. و

بـه سـفارش   د (م و يعقوب به همان سفارش كردنابراهي -يهودي يا نصراني بوده اند زيرا
اين دين  �، اي فرزندان من! خداوندبه آيين اسالم ) فرزندان خود را خدا در چنگ زدن

. آيا وقتي كه يد) پس نبايد جز در حالت مسلماني بميربر گزيده است(اسالمرا براي شما 
س از مـرگ  : پفرا رسيد، حاضر بوديد؟ هنگامي كه به پسران خودگفت �مرگ يعقوب

: خـداي تـو و خـداي پـدرانت ابـراهيم و      پرسـتيد؟(فزرندان) گفتنـد  من چه كسي را مي 
   .»يم و ما در برابر او تسليم هستيم، مي پرستيگانه است اسماعيل و اسحاق را كه خدايي

متنوع و  اتاعتقادشما را بسوي ميان ما و شما جدايي و تفرقه انداخت و  كسيكهو 
ز راه برخي را اتوانست كه ملعون بود نمود، ابليس  از پيكر واحد جدا سوق داد و مختلف

) تا 11( ، طوريكه در سوره اعراف از آياتخدا منحرف ساخته و از راه مستقيم بدور برد

��¶����m، خداوند ميفرمايد:) آمده17( � � �µ�� �́ �³� �²� �±��°� � �̄ �®

�� �¿��¾��½��¼���»� � �º��� � � �¹��¸G��F��E���D��C��B��AH� ���L��K��J��I
��Q��P���O��N��M�� �̀�_��^��]��\����[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��R

��r���q� �p��o��n��m��l��k��j�� � �i��h��g�� � �f��e�� � �d��c��b��a
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_��~��}��|�� �{��z��y��x��w�� �v��u��t��s`����d���c��b��a
��el ا�عراف  

: ديم باز به صورتگري شما پرداختيم، آن گاه به فرشتگان گفتيمبه تحقيق كه شما را آفري«
ه مگر ابليس كه از سجده كنند ،شاد باش) پس سجده كردند براي آدم سجده كنيد (سجدة

ترا از اين ، چه چيز به ابليس) چون ترا به سجده امر كردم �خداوند. فرمود(گان نبود
 - نداردش نياز د و به طرح اين پرسآگاه بو �در حاليكه خداوند -؟ سجده باز داشت

 از آتش آفريده اي و او را از گل. فرمود: ، مرااز او بهترمليس) براي اين كه من گفت(اب
، پس ترا نرسد كه در آن تكبر نمايي، شو به ابليس) پس از آن ( آسمان) فرو �خداوند(

:(ابليس) بارالها! مرا تا روز كه ، گفتشو (از بهشت) يقيناً تو از خوارشدگاني پس بيرون
تا  -خداوند) همانا تو از مهلت داده شدگاني( :، فرمودهآدميان برانگيخته شوند مهلت ده

، من هم براي فريفتن پس به سبب آن كه مرا گمراه كردي (ابليس):گفت -روز رستاخيز
، آن گاه بر آنها از پيش روي آنان مي تازم و از تماً بر سر راه راست تو مي نشينمآنان ح

را شكرگزار نمي از طرف راست شان و از طرف چپشان، و بيشتر شان  پشت سر شان و
حوادث تاريخي كه كتابهاي سه گانه، تورات و انجيل غير تحريف شده و قرآن » يابي

، در بين اين كتابها قرآن كريم تاكيد ورزيده بودند، بوقوع پيوستبر پيشامد آن كريم كه 
گونه تحريف و قدير حفظ و نگهداشت آن را از هر يگانه كتاب آسماني است كه خداوند

رخان يهود و نصارا در طول ؤ، چنانكه ميل تا روز قيامت ضمانت كرده استدتغير و تب
اند  �اوالدة ابراهيمن در مورد پيامبراني كه از نسل و هاي شاقرنهاي گذشته با قلم 

 از، به سن پيري رسيده بود �حكايت نموده و نگاشته اند. پس از آنكه ابراهيم
است كه پادشاه مصر به ساره بدنيا آمد. هاجر كسي  �همسرش هاجر، اسماعيل

پس از س، بخشيد �و ساره وي را به ابراهيم ،هديه كرده بود �نخستين همسر ابراهيم
 �يوس شده بود اسحاق أبود   و از آوردن طفل كامالً م ساره كه زني پير و ناتواني

و  و به امر اهللا تبارك تعاليبدنيا آمد، سپس نواسة ساره، يعقوب( اسرائيل) بدنيا آمد. 
ناگزير  �، ابراهيما آيدبسبب غيرت ساره از هاجر قبل از اينكه اسحاق بدني
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بود با مادرش هاجر به مكة مكرمه در جايي  يشير خوار يكه هنوز كودكرا  �اسماعيل
آن زمان وادي دور دست و فراموش شده اي بود  كه بيت عتيق قرار دارد، آورد. مكه در

 در همچو �ت و نه حيوان و نه آبي، ابراهيمكه بسبب گرماي شديد، نه گياهي داش
( پسر و مادر) را گذاشت و خود بسوي سر زمين مقدس شام برگشت و دو مكان هر

�طوريكه قرآن حكايت مي كند: .دعاي مشهورش را به خداوند قدير عرض كرده فرمود

m��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s
�i��h����g��f���e��d��c����m��l��k��jl إبراھيم  

اسماعيل) در واديي بي كشت نزد خانة محـرم  يقيناً من بعضي از فرزندانم را( !پروردگارا«
! تا نماز را برپا دارند، پس دلهاي برخي از مردم را بـه سـوي   پروردگارا تو سكونت دادم،

 –زاري باشد كـه سپاسـگ   ،شان روزي دهو آنان را از محصوالت مورد نياز آنان گرايش ده
  .»كنند –نعمتهاي ترا 

، و آب زمزم را از زير پاهاي كودك را پذيرفت �دعاي ابراهيم �بدين ترتيب خداوند
زمين مـي زد، بيـرون    كه از گرسنگي و تشنگي مي گريست و پاهايش را بر �اسماعيل

 ،درمـان بـراي مـردم اسـت    و پر بركت (زمزم) كـه آب صـفا و صـحي     آورد. اين چشمة
هزاران سال قبل آنرا جاري ساخته كه تا امروز بلكه تا روز رسـتا خيـز، آب   خداوند قادر 

آن نه فرو مي نشيند و نه كم مي شود، بلكه هر قدر از آن نوشيده و استفاده شود به همان 
سـه ميليـون حـاجي در روز هـاي      اندازه بيشتر مي گردد، امروز در موسم حـج بـيش از  

كرم خداوند قـادر  كنند، ليكن آب آن به فضل وسل مي محدود از اين آب مي نوشند و غ
بر اهل بيت و بيت عتيق كه قبلة همه  �و توانا پيوسته رو به افزايش بوده بركات خداوند

  مسلمانان جهان است، رو به فزوني است. 
مسـلمان كـه بـر ديـن حنيـف       ه كوچك فاضل وعالحرام جاماهللا اين چنين در جوار بيت 

بود كـه از نسـل و تبـار وي     �، و پيامبرشان اسماعيلشد ابراهيمي تمسك دارد تشكيل
و بـر گزيـدة    صبعدها قبيلة قريش و از قـريش پيـامبر بـزرگ اسـالم حضـرت محمـد      

كه از شريف ترين خانوادة هاي قريشي اند بدنيا آمدند و جهان را با نور شان  �خداوند
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ر يكـي از قريـه   يل اسـت د ئاما يعقوب پسر اسحاق كه معروف به اسرا درخشان ساختند.
هاي ساحلي سرزمين شام (فلسطين) سكونت گزيد، وي دوازده پسر داشت و خوردترين 

و توطعـة اي را پـي ريـزي     ش عليـه وي دسيسـه  اناست كه بعدها برادر �شان يوسف
 با خـود بردنـد.   را به بهانة اينكه با ما رفته بازي و خوشوقتي كند، �كردند، آنها يوسف

را كشيده بودند كه فردا يوسف را در چاه عميـق انداختـه تـا از     ليكن شبانه نقشة خيانت
ديدگان كامالً مخفي گردد و به پدر بگويند كه گويا گرگ يوسف را خورد. آنها پالن شان 

كاروان كـه  تقديري هم طوريكه اتفاق كرده بودند بازگو نمودند.  را عملي كردند و به پدر
 . در ايـن هنگـام  خواستند از چـاه آب بكشـند  بودند،  از سرزمين يمن و حجاز عازم مصر

 �يوسف خود را در ريسمان آويخت و چون سقا دلو را بال كشيد به جاي آب يوسـف 
آنها خريـد و او را بـه    عزيز مصر وي را ازرا ديد، آنها يوسف را با خود به مصر بردند و 

در قصر  �فاز وي فرزندي به دنيا نمي آمد. يوسو گزيد زيرا وي عقيم بود فرزندي بر
  . به كمال قوت و اوج زيبايي و جواني رسيد پادشاهي رشد و نمو كرد و

چنان زيبا و خوش قيافه بود كه حتي زنان قصر كه بـه دعـوت همسـر عزيـز      �يوسف
مصر به مهماني حضور يافته بودند از ديدن حسن و جمال وي در تعجب افتاده بودنـد و  

ه جاي اينكه ميوه را پوست كنند، دستانشـان  چنان مدهوش و هيجان زده شده بودند كه ب
�را بريده و احساس درد هم نكردند، و قرآ ن كريم سخنان آنها را چنين حكايت مي كنـد: 

�m��b�����������a����`�����_��^��]��\��[��Z��Y��Xl يوسف  
  .»نيست، اين جز فرشتة بزرگوار نيست و گفتند: پاك است خدا، اين آدمي زاد«

استان معروف است و در مورد آن ميان مسلمانان و اهل كتاب اختالف متباقي اين د
ن وزير خزانة مصر تعي �جز در اموري كم. بعد از آنكه يوسف ،چنداني وجود ندارد

يل ئ، پدر و مادرش باوي در مصر اقامت گزيدند، از آنها امت بزرگ بني اسراشد و برادران
را در سرزمين مصر گذشتاندند و تا  فرزندان يعقوب) تشكيل يافت و سالياني دراز(

بودند و خداوند يكتا را مي پرستيدند با عزت  پايبند به اسالم و دين آبايي شانوقتيكه 
كردند،  زندگي بسر مي بردند. ليكن بعد از آنكه دين آبايي و پروردگارشان را فراموش
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عايت خود نيز آنها را در زمرة فراموش شدگان محسوب كرد و از رحمت و ر �خداوند
زندگي ذلت بار و برده گي دچار تا امروز دور ساخت. و به سبب آن در مصر به را آنها 

، اطفال شان را به ساختندفرعوني ها و اهل مصر از آنها خدمت گاران و نوكران  ،شدند
گزيدند، چنانكه خداوند كريم در قرآن ايشان را زنده گرفته به كنيزي برقتل رساندند و زنه

از آن رنج مي كه ،  �قبل از تولد موسي ،ن حال فالكت بار آنها را در مصرأعظيم الش

�ميفرمايد:  �خداوند .بردند حكايت نموده است m��E� �D� �C� �B� �A

L��K��J��I�� � �H� �G� �FM� ���S��R��Q� � �P� �O��N

Tl البقرة  
ان يـ نعوش) آن گاه كه شما را از چنگ فربه ياد آريد (اي بني اسرائيل نعمت ما را برخوي«

مـي بريدنـد، و    رهانيديم كه آن عذابي سخت را به شما مي چشانيدند، پسران شما را سر
   .»تان بودين كار آزمايشي بزرگ از جانب پروردگارازنهايتان را زنده مي گذاشتند، و در

يل در بد بختي و رنـج، خـواري و ذلـت زنـدگي     ئدر اين مدت زماني كه بني اسرا
سه  چنين اوضاع سخت و دشوار پا به جهان گذاشت كه هردر  �بسر مي بردند، موسي

يي آنرا ذكر نموده انـد،  تالف حاشيه اديان آسماني، تورات، انجيل، و قرآن با تفاوت و اخ
البته اين تفاوت و اختالف نا چيز، بسبب همان تحريف و تغيري است كه علماي يهود و 

آورده و بنـام عهـد قـديم يعنـي      بزرگان كليساي نصارا آنرا در كتابهاي مقدسشـان پديـد  
از مصر فراري شـده   �ند. موسيه اتورات و عهد جديد يعني انجيل آنرا نامگذاري كرد

به سينا اقامت گزيد و در آنجا ازدواج كرد و در اثناي برگشت به مصر در منطقة كوه طور 
موسـي   سخن گفت وهر دو برادر،يش داده شد و خداوند متعال با اوپيام الهي و نبوت برا

و هارون را بسوي فرعون مصر فرستاد تا او را به اسالم دعوت كنند. فرعون تكبر ورزيـد  
يل ) از مصر عازم سـينا  ئبا قوم خويش (بني اسرا �و دعوت آنها را نپذيرفت، و موسي

كه  ندبود ر مستقلانسل و تبدوازده فرقه بودند و هر فرقة آنها متشكل از يك شد كه همه 
يل بعد از طي نمودن ئبني اسرا اند. �يل) و برادران يوسفئعقوب(اسرادر اصل پسران ي
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گشتگي در بيابان سينا به سـبب سركشـي و نافرمـاني پيامبرشـان     مراحل سرگرداني و گم
يل پيـاپي بسـوي آنهـا    ئدر سرزمين فلسطين جاگزين شدند و انبياي بني اسـرا  �موسي

را ذكـر نمـوده كـه عبـارت انـد از:      فرستاده مي شد كه قرآن كريم نامهاي برخي از آنهـا  
، و برخـي ديگـر    �، يحيي �، زكريا �، يونس �، ايوب �، سليمان �داود

يل عيسـي  ئتا آنكه آخرين پيامبر از پيامبران بنـي اسـرا   .نكرده است يذكراز آنها قرآن  كه
بني اسرائيل در گوشـه   �سپس بعد از وفات موسي به جهان گذاشت. پا �پسر مريم

اشـتباهات و   ه عرب پراگنده شدند و بيشتر بسوي حجاز و يمن رو آوردنـد. و كنار جزير
  ذيال بيان ميشود آشكار ميگردد. يل در اموريكهئمشكالت بني اسرا

سر بـاز زدنـد كـه بسـبب آن مـورد       �آنها بطور مكرر از اوامر پيامبر موسي -1
م در اين مورد قرار گرفتند. چنانكه در چند موضع از قرآن كري �نفرين و غضب خداوند

`���m��h��g��f��e��d��c���b��aتعالي: اشاره شده است از جمله فرمودة او

��l���k��j��il البقرة  
و (يادكنيد) آنگاه كه با موسي چهل شب وعده گذاشتيم، آن گاه شما در غياب او گوساله «

� ه:در همـين سـور   �و فرمودة خداونـد  .»را به پرستش گرفتيد در حاليكه ستمكار بوديد

m��©���¨��§��¦��¥��������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��zl 
  البقرة

ينـيم.  نب او ياد كنيد چون گفتيد: اي موسي! هرگز به تو ايمان نمي آوريم تا خدا را آشكار«
و فرمـودة   .»مي نگريستيد) شما را فروگرفت در حالي كه سپس صاعقه ( آتشي از آسمان

ــد  ��m��~��}��|��{��z��y��e��d��c����b��a��`����_l: �خداون
  البقرة

گفتيم:  و كساني از شما را كه در روز شنبه تجاوز كردند، خوب شناختيد، پس به آنان«

��تعالي:و فرمودة او)». مسخ شويد شادي بهشادي هاي طرد شده باشيد( m������Z� �Y

d��c�� �b��a��`��_��^��]��\� �[e����i��h��g� �f
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q��p��o� �n��m� �l�� �k� �jr� �s�� ���v��u��t
wl المائدة  

تـورات و  در يل كه كفر ورزيدند، به زبان داود و عيسـي بـن مـريم (   ئكساني از بني اسرا«
انجيل) مورد لعنت قرار گرفتند، اين بدان سبب بـود كـه عصـيان ورزيـده و از حـد مـي       
 گذشتند، آنان يك ديگر را از عمل زشتي كه مرتكب آن ميشدند، منع نميكردند، چـه بـد  

  .»آنچه مي كردند است
وفق هوا و هوس و آرزوهـاي خرافـاتي شـان در    تحريف و تغير دادن تورات  -2

´����m�����¼��»����º��¹��¸��¶��µفرمـوده اسـت:   �زمين. طوريكه خداونـد 

��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½l البقرة  
ن كـه گروهـي از آنـان    منان) كه يهوديان به شما ايمان بياورند؟ با آؤ(اي مآيا طمع داريد«

كالم خدا(تورات) را مي شنيدند، سپس آن را بعد از فهميد نـش تحريـف مـي كردنـد و     

��m��\���[��Z��Y��X��Wو فرمـودة اوتعـالي:   .»خود شان هم مي دانسـتند 

e��d��c��b��a��`��_��^��]f�����m��l��k�������j��i��h��g

��p���o��nl البقرة  
خود  هاي نفسي شان) با دستهايكه كتاب را ( مطابق هواساني باد پس واي(هالكت) برك«

يزي به دست آرند، از جانب خداست تا بدان بهاي نا چ مي نويسند سپس مي گويند: اين
بر آنان از آنچه به دسـت مـي    پس واي برآنان از آنچه به دست خويش نوشته اند، و واي

   .»آرند

��mقرآن كريم آمده: را به قتل رساندند قسميكه در �فرستادگان خدا -3 � � � ���´

¼� � �»� � �º� �¹� � �̧ � �¶� �µ½� ���Ã� �Â� �Á�� � �À� �¿� �¾

Ç���Æ��Å���ÄÈ�����Î��Í��Ì��Ë������Ê��Él البقرة   
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 �بر پيشاني آنان داغ خواري و ناداري زده شد، و به خشمي از سوي خدا«
كفر مي سزاوار خشم اوتعالي شدند) اين بدان سبب بود كه آنان به آيات الهي بازگشتند(

ورزيدند و پيامبران را به نا حق مي كشتند، اين از آن روي بود كه سركشي نموده و از 

���|����m :مودة اوتعاليهمچنان فر » حد مي گذشتند �{��z��y��x��w��v
}~� �§��¦� � �¥��¤��£��¢� �¡���¨� ��� �̄ �®� �¬� �«��ª��©

º��¹���¸��¶��µ�� �́ � � � � � � �³��²��±��� � �°»����¿��¾��½���¼
Á��À�����Ã��Âl البقرة  

هم فرستاديم  همانا به موسي كتاب (تورات) را داديم و پس از او پيامبراني را پشت سرو«
ييـد  أمعجزه هاي آشكار) بخشيديم و او را با روح القـدس ت پسر مريم بينات( و به عيسي

)پس چرا هرگاه كه پيامبري احكـامي  تقويت بخشيديم �يلئرا با جبر �عيسيكرديم(
چون ديد؟ پـس گروهـي را دروغگـو خوانديـد(    شما برايتان آورد، استكبار كرخالف ميل 

يهوديـان ) دلهـاي مـا ُغلـف     ) و گروهي را مي كشيد؟ و گفتند: (صو محمد �عيسي
شان آوردن  به سزاي كفر �، بلكه خداوندوي آن پوششي قرار داد) چنين نيستر(است 

  .»ز اين رو، اندكي ايمان نمي آورندكرده است العنتشان 
و پسـران و دوسـتان    �ادعاي شان مبني براينكه آنها امت برگزيـدة خداونـد   -4

و نصـاري و پيـروان    بهشت را براي يهود �اند. آنها به اين گمان اند كه خداوند �خدا
شان آفريده است، و اگر در دوزخ هم بخاطر گناهانشان داخل كرده شوند جز چند روزي 

آنها در مورد ديگر ملت ها و توده هاي بني آدم غير از  محدود در آنجا نمي مانند، اما نظر
يهود و نصارا اينست كه آنها از طبقة پست و بي ارزش و برده ها، و خدمت گذاران انـد،  

از  چه ب وارزشهاي آنان چه از راه زور و غص بنابر آن ريختن خون و گرفتن مال و همه
در قـرآن   �ست. طوريكـه خداونـد  نصارا جايز و حالل ا راه حيله و فريب براي يهود و

�m��B��Aكريم از احوال شـان بمـا خبـر داده و برگمانهـاي آنـان رد مـي نمايـد:        
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G��F��E��D��CH��L��K��J���IM��R��Q��P��O��NS�����U��T
Y��X��W��VZ��`��_���^��]��\��[a����d��c��bl المائدة� �

 - ، بگو پس چرامو دوستان اويي �و يهوديان و مسيحيان گفتند: ما پسران خدا«
را بر گناهان تان عذاب مي كند، بلكه شما هم بشري هستيد از جملة  شما -  �خداوند

كه را بخواهد، مي آمرزد و هر كه را بخواهد، عذاب مي كند.  كساني كه آفريده است، هر
است و بازگشت  �و فرمانروايي آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست، از آن خداوند

�m�����Hتعالي: . و فرمودة او»ي اوستهمه به سو �G� �F�� �E��D�� � � � � �C� �B� �A

��W��V��U��T��S�� �R��Q��P��O��N��M��L��K�� �J� �I

XY����]���\��[��Zl البقرة  
! به يهوديان) اگر به حكم الهي سراي آخرت مختص شماست نه ص(اي محمد: بگو«

بهشتي بودن  كسي كه بهزيرا  -ديگر مردم، پس اگر راست مي گوييد آرزوي مرگ كنيد
كه  رنج دنيا محبوبتر است، چرا از زندگي پر شمرگ براي ، قطعاخود يقين داشته باشد

به سبب  ،(مرگ را) هيچ گاه آرزو نمي كنند ولي هرگز آن را -دنيا زندان مؤمن مي باشد
به حال ستمگران  �به سبب گناهان) و خداكه دستهاي آنان پيش فرستاده است(آنچه 

كه يگانه دست ، يل در ارتكاب گناه و جناياتأت بني اسرائاين بود سرانجام جر .»داناست
از كه  بر خودشان بود، هر چند �آورد شان فراهم سازي قهر و غضب و نفرين خداوند

مي باشد،  ءپدر انبيا �بزرگ شان ابراهيمجد هستند و  �نسل و اوالدة انبياي خداوند
هم  �ايمان آورد و عمل نيكو انجام دهد پس خداوندمگر كسي از آنان اگر توبه كند و 

�m���q��pدر كتاب با عظمتش فرموده است:  �است. طوريكه خداوند توبه پذير مهربان
~� � }� � |� � � {� � z� � y� � x� � w� � v� � u� � t� � s� � r�� ���£� � ¢� � ¡

¯����®��¬��«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤°����³��²��±
¿��¾��½��¼��»���º��¹���������¸��¶��µ��´����Ä��Ã����Â��Á��À
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ÅÆ��Ñ�����������Ð��Ï��Î���Í��Ì����Ë��Ê��É��È��ÇÒ������Ø��×����Ö��������Õ�������Ô������Ó
���Ùl البقرة  

كساني كه آيات روشن و رهنمودهاي را كه نازل كرده ايم، كتمان مي كنند بعـد از آنكـه   «
كند و لعنـت كننـدگان    آن را براي مردم در كتاب روشن ساخته ايم خدا آنان را لعنت مي

) لعنتشان مي كنند، مگر كساني كه توبه كردند و به صالح باز آمدند و منانؤ(فرشتگان و م
 –امـا   –كردند(حقيقت را) پس بر آنان خواهم بخشود و مـن توبـه پـذير مهربـانم     رآشكا

كساني كه كافر شدند و در حال كفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان بـر آنـان بـاد و لعنـت     
در آن (دوزخ) جاودانه مي مانند، نه عـذاب شـان كاسـته مـي      –بر آنان باد   –ام مردم تم

شود و نه مهلت مي يابند. وخداي شما خدايي يگانه است كه (در ذات و صفات خـويش  
  .»ي جز او نيست و رحمان و رحيم استنظير و همتايي ندارد) خداي
، و  صلت پيـامبر جهانيـان محمـد   ئيل همانا انكار نمودن رساسبب اساسي كفر بني اسرا

خود شان كه ثابت نموده عدم اعتراف شان به قرآن كريم است علي الرغم گواهي شاهدان 
كه پروردگار ما و پروردگـار آنهـا و پروردگـار نصـارا و     ياند اينكه قرآن از سوي خداوند

در امـا سـبب ديگـر    نـازل گرديـده اسـت.     صپروردگار همه جهانيان است بـر پيـامبر   
چنانكه گفته انـد: عزيـر پسـر خداسـت      ،است �فرشدنشان  شريك گرفتن با خداوندكا

��m��o��n���m��l��kدر قرآن كريم حكايت نمـوده اسـت:   �طوريكه خداوند

t��s��r���q��pu������§l التوبة  
عـالوه بـر آن    .»و يهود گفتند: عزير پسر خداست و نصاري گفتند: مسيح پسر خداسـت «

تعـالي پسـر دارد و   سوم سـه خـدايان اسـت، يـا او     �فتند: خداوندنصارا اضافه نموده گ
ه عقل سليم و غيره خرافاتي كه ن قدس) نيز با آنها شريك است و(روح جبرئيلدرالوهيت 

بعد باال رفتن حضرت مسيح احداث نمودند، طبيعي است  ،مي پذيردنه منطق درست آنرا 
د تـا آنكـه بـه خداونـد يكتـا و بـي       كه اينگونه اعتقادات هيچ سودي به نصارا نخواهد كر

ياورند و گواهي صادقانه دهند كـه حضـرت   ه هيچ شريكي با خود ندارد ايمان نهمتاي ك
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و آخـرين پيـامبران اسـت و اينكـه قـران كـريم كتـاب         �فرسـتادة خداونـد   صمحمد
پايدار و محفوظ مي  تا روز قيامتفرستاده شده و است كه براي همه جهانيان  �خداوند

  .ماند

  ؟چيست؟ و قرآن كريم كيست صحضرت محمد پس

ترين خانواده كه از بزرگان و اشراف قبيلـة  در مكة مكرمه در ارجمند صحضرت محمد
 �به اسماعيل پسر ابراهيمند، نسب اين خانوادة شريف قريش است چشم بجهان گشود

) مـيالدي  570فـق بـه(  ادر سال معروف به عام الفيل كه مو صبرمي گردد. والدت ايشان
ست مي باشد، قصة فيل را تاريخ نويسان در همه گوشه و كنار جهان منحيث يك حادثة ا

بع امنـ اسـت. يكـي از   روشن بر خوردار  يبزرگ تاريخي نگاشته اند كه از شواهد و آثار
است كه لشكر ابرهه آنرا از ميان قبايل عربـي معـروف بسـوي     اين حادثه، راه هايموثق 

يمـن آغـاز ميشـود و از    سرزمين آنها از .روز هم معروف اندمكه پيموده و اين قبايل تا ام
كوه هاي تهامه گذشته به منطقة طايف وصل گرديده و به مناطق بلند مكة مكرمـه منتهـي   

علمـي و تـاريخي    المعارف هاي بزرگ ةو منبع موثق دوم اين حادثه داير ميگردد، مصدر
امروز هـم در دسـترس قـرار    جهان است كه در قرنهاي متمادي گذشته وجود داشته و تا 

رد تا در مورد آن مجادله نمـوده  امجالي براي غير مسلمانان نمي گذ ،دارد. به همين اعتبار
، قصة اين حادثه بزرگ را از قرآن كريم كه پروردگار آنرا نرا انكار كنند. اما ما مسلمانانو آ
ادثه تاريخي در قـرآن  شنيده و آموخته ايم و سورة بنام اين ح ،كيد بما حكايت نمودهأبا ت

كريم كه استوار ترين و ثابت ترين كتابهاست نامگذاري شده است، قابل ياد آوريست كـه  
كيد بـر  أاين حادثه بزرگ تاريخي قداست، بزرگي و عظمت كعبة مشرفه را بيان نموده و ت

وجود آن در اين بلد الحرام ميكند، سرزميني كه خداوند توانا موقعيـت برجسـتة آنـرا در    
مسلمانان باشد و مسلمانان جهان همـه   تا قبلةداده ايي كره زمين قرار لب و مركز جغرافيق

 �و پسـرش اسـماعيل   �راه و روش ابـراهيم بـه  أسـي  عمره، با ت بخاطر حج و ساله
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تأكيـد بـه عمـل     صو بر رسالت و نبوت پيامبر آخـر زمـان محمـد    بسوي آن رو آورده
  د. ورنآ مي

ه يا حادثه تاريخي عجيب را كه يكي از عاليم و و در اين قسمت خالصة اين قص
  نشانه هاي قدرت خداوند قدير است خدمت تان تقديم مي كنيم. 

  فيل ابرهه

برگ نظامي زير  با ساز ورا ادشاه حبشه ارتش بزرگي در نيمه قرن ششم ميالدي پ
ن سلطه اين سر زمي بخاطر كمك به برخي از نصاراي يمن كه چشم به )ارياط(فرماندهي 

دوخته بودند فرستاد. ارياط، ابرهه را سر لشكر اين جنگ تعين كرد، بعدها وقتيكه مناطق 
انقالب را برپا انداخت  ،ار گرفت. ابرهه بر امير خود ارياطاحباش قر يمن كامالً زير نفوذ

و پس از آن كار حكومت و زعامت يمن را در دست گرفت و بطور  دو او را از بين بر
كرد. احباش و اغلبيت مردم يمن در آن زمان پيرو دين نصرانيت مستقل حكومت مي 

بودند، و يهوديت نيز وجود داشت، اما متباقي مردم يمن بت پرست يا سنگ پرست و 
يمن  نموي اقتصادي درخت پرستان بودند، ابرهه در مدت زمامداري خود به رشد و

تجارتي بسازد كه  مخطره خود فرودگاه شازمين تحت سيتوجه نموده و ميخواست از سر
و  ،متاع تجارتي را از هند بسوي شبه جزيرة عرب و شام در سر راه قافله هاي كه مال و

همچنان ميخواست دين  ، قرار گيرد.از شام بسوي مناطق ساحلي عدن و عمان مي بردند
خش سازد، ليكن برخي از مشاوران و دهات قبايل عرب پ هانصرانيت را در ميان شهر

ژاد ابرهه چنين كاري را دشوار شمردند زيرا كليه قافله هاي تجارتي كه بين يمني عرب ن
هند و شام رفت و آمد داشتند بايد در مكه فرود آمده و از آنجا بسوي شام بروند، آن هم 

كه عربها از آن بزرگداشت نموده بيت اهللا را  بسبب وجود خانة كعبه مشرفه در مكه
آنرا بيت الحرام مي  ءبنا .ة آن تبرك مي جستندمقدس و معظم مي دانستند و بوسيل

را در اين وادي مقدس  �وقتي هاجر و پسرش اسماعيل �، چنانكه ابراهيمندناميد

��m��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��sرها كرد اين دعا را خواند:
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��k� �j��i� �h�� � �g� �f� � �e� �d� �c� �b��a��`��_
���m��ll إبراھيم  

ة ) در وادي بي كشت نزد خان �ينه من بعضي از فرزندانم را (اسماعيل! هرآپروردگارا«
! تا نماز بر پا دارند، سپس دلهاي برخي از مـردم را بـه   محرم تو سكونت دادم، پروردگارا

باشـد كـه    ز محصـوالت مـورد نيـاز شـان روزي ده،    سوي آنـان گـرايش ده و آنـان را ا   
   .»سپاسگزاري كنند

قبيلة قريش و سرداران مكه بسبب وجود خانه كعبه نخستين  بنابر اين اشراف و بزرگان

�:ت مي كندبهره برداران اقتصادي بودند طوريكه قرآن كريم حكاي � ��m���C��B��A

��Q��P���O��N��M��L��K��J��I��H���G��F��E��D

���U��T��S��Rl قريش   
، پس بايـد پروردگـار ايـن    بستانريش، الفتشان هنگام سفر زمستان وتابراي الفت دادن ق«

و از بـيم و تـرس ايمنشـان     كنند، همـان كـه در گرسـنگي غذايشـان داد،    خانه را عبادت 
  .»گردانيد

اما برخي ديگر از مشاوران ابرهه بوي مشورت دادند كه بـه زود تـرين فرصـت كليسـاي     
ي آن بزرگ و با شكوهي در يمن بنا گردد كه مردمان شرق و غرب جهـان از زيبـايي بنـا   
روي  ،صحبت كنند، بدين ترتيب همه قوافل تجارتي بخاطر زيارت و تبرك به اين كليسـا 

درنگ به بناي كليسا دسـتور داد كـه آنـرا قلـيس مـي      ه يمن خواهند آورد، ابرهه هم بالب
زمينشـان بوسـيله ابرهـه اشـغال     ي آن هزاران كارگر يمني را كـه سر ناميدند و بخاطر آباد

ت و سرانجام كليساي بزرگ به سر رسيد كه در زيباي خود يكـي  گرديده بود بكار گماش
از شگفت آور ترين و زيبا ترين بناهاي آن عصر بشمار مي رفت. سپس ابرهه نماينـدگان  

عرب، عراق، شام و وسـط منـاطق نجـد و حجـاز و      گوشه و كنار جزيرةخود را به همه 
دعوت نمـوده و بـه زيـارت و    تهامه و حتي سواحل خليج فرستاد تا مردم را به نصرانيت 

ليكن هـيچكس دعـوتش را لبيـك نگفـت،      .تشويق نمايند تبرك جستن از كليساي قليس
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ابرهه از اين كار  عربها نيز در عبور و مرور از مكه و فرود آمدن شان به آن استمرار دادند.
، آنهـا بـوي   جمـع كـرد  بسيار خشمگين شد و دوباره مشاوران يمني و احباش خويش را 

بسوي قبايل عربي در تهامه و حجـاز فرسـتاده و    ه دادند كه ارتش بزرگ مجهزي رامشور
آنها را خوار و ذليل ساخته بسوي مكه پيشرفت نمايد و خانة كعبه را ويران نموده سـنگ  

همچنـان ابرهـه را    -دقـادر نشـون   هاي آنرا به يمن بياورند تا قريش بار ديگر به بناي آن
يل بزرگ و مشهور عرب در مناطق شان يكدست و يكپارچـه  مطمئن بر آن ساختند كه قبا

در اين حمله با مقاومتي چندان  ءبنا .نبوده اختالف داخلي آنها را از هم جدا ساخته است
ه مدرني فاصله لشكر بزرگ كه مجهز با همه انواع اسلحابرهه نيز بال نخواهند شد.رو برو 

لشكر فيل ضـخيم و قـوي هيكلـي را     ماده ساخت و در مقدمةكه در آن زمان مروج بود آ
قرار داد تا هنگام مرور بر قبايل عربي، آنها را در هراس انداخته و به پيشروي خود بسوي 

شـي را در آغـاز حملـه اش    جنگي خود رواستراتيژي ادامه دهد، همچنان در  رمهمكة مك
آنهـا را  آنعده قبايلي كه دست به مقاومـت بردنـد بزرگـان و امـراي     طوريكه عملي نمود. 

. ابرهه با لشكرش در هر ابل پيروانشان خوار و ذليل ساختتوهين و تحقير نموده و در مق
منطقة كه ميرسيد بعد از شكست دادن مقاومت، مردان شان را بقتل مي رسانيد و زنـان و  
اطفال آنها را به اسارت خود درمي آورد، چنانكه به ارتش اجـازه داده بـود تـا بـر مـال و      

قبايـل  ب نماينـد. بـدين ترتيـب    مواشي مردم حمله برده و همه را غصـ عت و زرا يداراي
وحشيانه آنها عملكرد عربي را خوار و ذليل و هراس را در دلهاي شان انداخته بود و خبر 

 شكر ابرهه به آنها نزديـك نشـده بـود   ساير قبايل ديگر كه هنوز لگوش امرا و بزرگان به 
عمل وحشيانه را لشكر ابرهه كم گرديده بود تا مبادا و ترس و لرز بردلهاي همه حا ،رسيد

اطفال آنها نيز انجام دهند، اينكار باعث شد تـا هـر قبيلـه قبـل از رسـيدن       در مقابل زن و
و آمـادگي   وي بيـرون آينـد   لشكر ابرهه به ديارشان، براي استقبال و گل افشاني بر لشكر

، همچنان در نمايندلوجستيكي اعالن نوع همكاري و مدد مالي و  عام و تام شان را به هر
مقابل عدم تجاوز بر زنها و اطفال شان آماده شدند كه با لشكر وي اشخاص راه شناس را 
بفرستند تا راه هاي مكه را به آنان معرفي نمايند. هنگاميكه ابرهه با لشكرش در همـواري  
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ر خود را جابجـا  هاي ميان وادي هاي مناطق بلند مكه از جانب طايف رسيد در آنجا لشك
لشكر را بخاطر بدست آوردن معلومات در اطراف مكه فرستاد. آنها نيز كرده و جلو داران 

كه در سر راه شان بود با خود گرفته دوباره را شتران و گوسفندان و گاوهاي مردمان مكه 
در ضمن مواشي غصب شده دوصد شـتر از سـردار    بسوي قرارگاه لشكر ابرهه برگشتند،

بود. هنگاميكه عبـدالمطلب   صزرگ مكه عبدالمطلب بن هاشم جد رسول اهللاقريش و ب
از آن آگاه شد كسي را نزد ابرهه فرستاد تا اجازة ديدار باوي را حاصل نمايد، ابرهه گمان 

يران نمودن كعبه و دفاع از آن نـزدش  لب حتماً براي باز داشتن وي از ونمود كه عبدالمط
داد، هنگاميكه عبدالمطلب بر ابرهه وارد شـد،   ازة ديدارآمده است به همين خاطر بوي اج

ابرهه گفت: تو سردار قريش و امير مكه هستي و من بخاطر جنگ يا آزار و اذيت شما به 
سرزمين تان نيامده ام، تنها مي خواهم اين كعبه را ويران كنم كـه شـما بـه آن حرمـت و     

نموده بايستيد مـن بـا    ابل من مقاومتاحترام داريد و آنرا مقدس ميشماريد، اما اگر در مق
نگ ميكنم و هرگز كسي شما را نجات نخواهد داد. عبـدالمطلب در جـواب   شما اعالن ج

! من بخاطري نزد تو آمده ام تا شترانم را دوباره بمـن مسـترد كنـي.    يمنگفت: اي پادشاه 
ـ   بدالمطلب تعجب كرده گفت: اي مردابرهه از جواب ع رين ! تو بزرگ قـوم و خردمنـد ت

آنهايي، من بتو مي گويم آمده ام تا اين خانة را كه بيت اهللا مي ناميد و آنرا مقدس شمرده 
هيچ گونـه دفـاعي هـم از آن     ،از آن تبرك مي جوييد، ويران نمايم، ولي خودت در مقابل

  نكرده و شترانت را از من مي خواهي؟!
م و خانه از من صاحب شترانول معروف خود را به ابرهه گفت: (عبدالمطلب ق

رخان چنين نگاشته اند: ؤخود صاحبي دارد كه از آن دفاع مي كند) و در روايت ديگر م
من صاحب شتران هستم اما بيت صاحبي دارد كه از آن حمايت مي كند) اين سخنان، (

تعجب ابرهه را بيشتر آورد و دستور داد تا شتران را بوي مسترد كنند. سپس گفت: من 
را ويران سازم ديگر چارة ندارم، و مي بينيم چه كسي مانع من خواهد جزاينكه كعبة تان 

را نيز  هامكه را گرفتند و فيل گذشت چند شب، لشكر ابرهه آماده گي حمله بر بعد از شد.
يكي از روزها ابرهه به لشكر دستور داد تا بسوي مكه در  هنگام صبحآماده ساختند و 
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ميان مزدلفه و منا) رسيدند، فيل بزرگ زانو زد حركت بيفتند و چون به وادي محسر (در 
و برنخاست تا بسوي كعبه رود، چنانكه هرگاه رويش را بسوي شمال يا شرق يا جنوب 
مي گرداندند، برمي خاست و مي دويد و چون رويش را بسوي مكه ميكردند زانو مي زد 

ناچار ابرهه  ،گرديدندأيوس فيل با خود ماز بردن امتناع مي ورزيد. و هنگاميكه  و از رفتن
در سير بسوي كعبه ادامه دهد، و با لشكر خود همانجا بگذارد فيل را  گيردبتصميم تا  شد

سياه رنگ را ديدند كه از  يل از اينكه اشارة حركت بسوي كعبه را دهد در آسمان ابرهاقب
و  خاست تا آنكه در باالي سرشان قرار گرفته و سايه انداخت، غربي مكه برجانب بحر

فضا را كامالً تاريك گردانيد، آنها نخست گمان كردند كه اين ابر باراني است كه 
. فرستاده است كه ميخواهند كعبه را ويران كنندت آنها مژده و تهنئ نظوربم �خداوند
اهي روبرو شدند كه باران نه، بلكه سنگ برايشان ريخت. يگهان با ابرهاي سليكن نا
 رستاد كه هركدام سه عدد سنگ همرايبنام ابابيل را ف دسته هاي از مرغاني �خداوند

خود داشت، سنگي در منقار و دوسنگ ديگر در پنجه هاي پاهايشان مانند دانة نخود، كه 
و آنان را  م فرومي پاشيد.آنكه اعضاي وجودش از ه به پيكر هيچ كدام نمي رسيد مگر

ثير اين أكرد. تميست و نابود و ني همچون گياه خورده شده در زير دهان حيوانات نموده 
كه امريكا آنرا بر دو  ثير بمب اتومي بودأسنگ هاي كوچك در نابود ساختن آنها، مانند ت

شهر جاپان، هيروشيما و ناگاساكي پرتاب كرد كه در اثر شعاع اتومي و حرارت انفجار 
تا پوست و گوشت بدن ساكنان اين دو شهر در مقابل چشمان شان فرو مي ريخت  ،بمب

اكثر افراد لشكر ابرهه به هالكت  آنكه جان هاي شان از تن ها بيرون آمد. به همين ترتيب
بود به يمن ناقبل از رسيدن  ،راه ه قادر به فرار شده بودند، در نيمةرسيدند و تعداد كمي ك

در قرآن كريم به ما خبر داده  �بزرگ تاريخي خداوند شدند. در مورد اين حادثة

{��~��_�����`���������m��k��j��i��h����������g��f��e��d���c��b��aفرمايد: مي

���x��w�����v��u��t��s��r��q���p��o��n��m��ll الفيل  
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آيا نديدي كه پروردگارت با اصحاف فيل چه كرد؟ آيا نيرنگشان را بي اثر نساخت؟ و بر «
فرستاد، بر آنان سنگريزه هـايي از سـنگ گـل فرومـي      سر آنان دسته دسته پرندگان ابابيل

  .»انداختند، پس سر انجام آنان را مانند كاه نيمه جويده گردانيد

  صوالدت پيامبر بزرگ اسالم

رحـم  در  صآنحضرت ،نددر مكة مكرمه بدنيا آمد صپيامبر ،چند ماه بعد از حادثة فيل
 شـان آمنـه دختـر    دادند، سپس مادر مادر شان بودند يا بعد از تولد، پدر خود را از دست

شش سالگي ايشان وفات يافت و ايشان تا هشـت سـالگي تحـت سـر     سن وهب نيز در 
، چشم از جهان بستهم  آنكه او عبدالمطلب قرار داشتند و بعد ازپدر كالن شان پرستي 

طالـب  ابوبا  مبعوث شدن شانتا و  ايشان را بر عهده گرفت سر پرستيكاكايشان ابوطالب 
. وفـات يافـت   ابوطالـب نيـز  ايشـان  چنـد سـال از بعثـت    گذشـت  دند تا اينكه بعد از بو

 بپنج سالگي با خديجه در طفلي گوسفند چراندند، و در سن بيست و صآنحضرت
   سن چهل سالگي به پيامبري معبوث گرديدند. و در ازدواج كردند

ر شان با سخنوران و شاعران عصنمي توانستند، و خوانده و نوشته  صآنحضرت
لـيكن   ،دنشعر تقلبي هم گفته باشايشان نشده كه هم و ثابت  .نشست و برخاست نداشتند

در اخـالق و   از بهترين فصاحت و بالغت كالمي برخـوردار بودنـد و   با وجود ناخواندن،
ري نداشتند، ايشان در ميـان مـردم بـه صـداقت و راسـتي و امانتكـاري و       يحيا نظادب و 

ايشـان تـا    .از ايشان دروغي را نشنيده اسـت كسي هيچگاهي  راستگويي معروف بودند و
مـال و متـاع گـران قيمـت شـان را نـزد        ،جايي امانتكـار بودنـد كـه مـردم قبـل از سـفر      

مي گذاشتند و بعد از برگشت آنچه كه در نزد شان امانت گذاشـته بودنـد    صآنحضرت
ر ميـان باشـد.   بدون كمي و كاستي دوباره مي گرفتنـد، بـدون اينكـه سـند يـا شـاهدي د      

در ايام جواني با بي خردان رابطه نداشتند و در راه ها نمي نشسـتند. ايـن    صآنحضرت
پس بعد از آن چگونه خواهد بود؟  .قبل از نبوت صبود سيرت و اخالق عالي آنحضرت

هنگاميكـه مـاه رمضـان     .در سن چهل سالگي به پيامبري مبعوث گرديدند صآنحضرت



 جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا     74

 

خواست كه جهانيان  �مكه فرا رسيد، خداونددر را واقع سال سوم عزلت شان در غار ح
را از رحمت خويش برخوردار گرداند. همان بـود كـه ايشـان را بـه رسـالت برگزيـده و       

آياتي از قرآن كريم را بر ايشان فرود آورد و برايشان خواند و اولين آياتي كه  �يلئجبر
نسان مـن علـق) اسـت    الخلق ا -خلق ربك الذي( اقرا باسم  ايشان نازل گرديد سورة بر

پرستي و تصـحيح نمـودن    يكتاوبه دعوت مردم بسوي خداوند  أمورسپس در قدم اول م
و در قـدم دوم   ميان اقوام مكه وجـود داشـت گرديدنـد    عقايد و مفاهيم نا درستي كه در

مخلص، مژده دهنده و هدايت گري بسوي جن و انسان فرستاده شدند تا  منحيث دعوتگر
دعوت كنند، ايشان در راه دعوت ثابت قدم و استوار بـوده و در   �وي خداوندبسرا آنها 

اين راه همه مشكالت، اذيت و آزار مردم را متحمـل گرديدند.كسـانيكه ايشـان را آزار و    
 صبردنـد كـه آنحضـرت   مـي  دند گمان سد راه دعوت ايشان مي شاذيت مي نمودند و 

منظور يكي از بزرگـان مشـركين بنـام ابـو      طمع رياست يا امارت و يا مال را دارند، بدين
بـه گفتگـو بنشـيند، وي نـزد      صوليد عتبه بن ربيعه داوطلبانه حاضر شد تا با آنجضرت

! اگر در بدل آنچـه كـه آورده اي اميـد مـال و     ام آمده گفت: اي برادر زاده صآنحضرت
و اگر  ،ثروت داري، برايت مال جمع آوري نموده ترا ثروتمند ترين شخص مكه ميسازيم

يس و سردار خود تعين مـي كنـيم و   ئترا ر ،را داريرياست در مقابل آن آرزوي بزرگي و 
ي خـواهي تـرا   نخواهيم كرد، و اگر پادشاهي م ءچ مسالة را بدون مشورت خودت اجراهي

را برايش تالوت نمودند و ابـو   تدر جواب، چند آي صپيامبر بزرگ پادشاه مي گردانيم.
بزرگان قريش نـزد ابوطالـب    ازتن خود برگشت، سپس چندين  وليد شرمسار بسوي قوم

اي ابوطالب! برادرزاده ات خدايان ما را دشنام داده، بر دين ما خرده گرفته، « گفتند:رفته و
بايد او را از ما باز داري هوشياران ما را بي خرد شمرده و پدران ما را گمراه دانسته است. 

تو خود نيز بر آيين مايي و تا ترا  تصفية حساب كنيم، زيرا يا آنكه ما را اجازه دهي تا با او
بازگو نمـود   صابوطالب هنگاميكه سخنان آنها را به پيامبر .»نيز از شر او رهايي بخشيم!!

آفتـاب را در دسـت راسـت و    ولوكـه  ! به خدا سوگند اي عمو« فرمودند:  صآنحضرت
رم، آن را رها نخواهم كرد تا آنكـه  گذارند تا اين كار را فرو گذابمهتاب را در دست چپم 
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بـا اينگونـه مواقـف    ايشـان  » بود شـوم اكم سازد يا اينكه در اين راه ناآن را ح �خداوند
دليرانه كه همه تاريخ نويسان در مورد آن صـحبت نمـوده انـد، صـدق رسـالت و نبـوت       

 �ليـ ئخويش را كه از جانب پروردگار عالم فرستاده شده به اثبات رسانيدند، حتي جير
به تو عرض مي  �حضور يافته فرمود كه خداوند صاز جانب پروردگار نزد آنحضرت

ــد  ــامبر باشــي( كن ــان پادشــاه و پي ــه اگــر ميخــواهي همزم )  �مانند داود و ســليمانك
» من دوست دارم تا بنده و فرستادة اهللا بزرگ باشم« قبول نكرده فرمودند:  صآنحضرت

شد كه اگر بخواهي بيابان وسيع مكه را برايت  پروردگار به ايشان عرض چنانكه از جانب
ميخـواهم يـك روز    ( نه اي پروردگارم!:فرمودند صبه طال مبدل سازم، ليكن آنحضرت

اما روزيكه گرسنه باشم به تو ناله و زاري و دعا مـي كنـيم، و    ،گرسنه باشم و يكروز سير
  مراجعه كنيد.ه قسمت زهد اين كتاب ب گويم)  حمد و ثنا روزيكه سير باشيم ترا

  صاكرمرسول  پيام حضرت

بخاطر رساندن و نشر آن به مردم جهان، همه زحمات و  صآنحضرت ي كهپيام و رسالت
آن بيرون آوردن مـردم از  اساسي ها را متحمل شدند، هدف و مرام  شقتدشواري ها و م

را بـه   �خداونـد ، وبت پرستي، بسوي نور اسـالم و يكتـا پرسـتي    تاريكي هاي شرك و
  انيت شناختن و بالخره نجات از آتش است.وحد

كه ايشان ست تاكيد ورزيده اينبر آن  صاموريكه رسالت آنحضرتجمله از 
قبل از اينكه البته است هم بشارت تورات و انجيل و اين آخرين پيامبران در زمين هستند، 

 ،بدست دانشمندان يهود و بزرگان كليساي نصارا در آن تحريف و تبديل صورت گيرد
ليكن با وجود تحريف و تبديل كه در آن صورت گرفته، آثار پرتو نور الهي در برخي از 

ت بوسيلة كه از آمدن آخرين رسال ،نسخه هاي آن هنوز هم باقي مانده است
نظري كوتاه در احوال و تغيراتي  تا بشارت ميدهد، اين امر باعث مي گردد صپيامبراكرم

ين كامل به يق گرديده، بيندازيم، چنانكه با اقعو �كه در طول تاريخ در انجيل عيسي
كه ي اينكه انجيلبردر زمينه موجود است نيز اثبات رسيده و اعترافات علماي خود نصارا 



 جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا     76

 

آنرا آورده بود بعد از بلند رفتنش به آسمان فعالً در دسترس قرار نداشته و  �عيسي
ز هفتاد انجيل ظاهر شد كه بيشتر ا �كامالً پنهان شده است، و بعد از بلند رفتن عيسي

 ناميكه در متن و مض يدو انجيلتا حال و  .ن يكي آن با ديگري سر نمي خورداميمض
هم اعتراف نموده اند  . چنانكه اين رانشده است د در ميان آنها دريافتنموافق باش باهم

از نوشته نشده بلكه برخي  �كه حتي يكي از اين انجيل ها هم در زمان خود عيسي
نوشته اند، و اين هم ثابت است كه حتي شاگردان آنرا   �دان حواريهاي عيسيشاگر

هر از سوي ديگر بعضي از اين انجيل ها را نگاشته اند،  �شاگردان حواريهاي عيسي
كدام از آنها كتابهاي خود را به اقوال شاگردان حواريهاي نسبت داده اند، و در ميان 

اتي و قصه هاي عجيب و غريبي را جابجا نموده اند مضامين اين كتابها امورخيالي و خراف
قادر به اين آنان نه منطق، و سندهاي آنها كامالً منقطع است،  كه نه عقل آنرا ميپذيرد و

اري ها نوشته باشد ه از انجيل هاي را كه يك شاگرد حونشده اند كه حتي يك نسخ
خط  بدست وو ، ن گرديدپنهابود بجا مانده  �دريابند، زيرا انجيل اصلي كه از مسيح

جهان تمام ، كه فعالً در آنها بزبان يوناني قديم نوشته شدخود حواريهاي و در عصر خود 
از نوشته شده باشد وجود ندارد،  به خط حواريها و با زبان يوناني قديم كهچنين نسخة 

ن ه در آن از بزرگتريناگزير شده جلسة بزرگي را تشكيل دادند ك  اينرو علماي نصارا
اولين گردهم آيي جهاني  .و بزرگان كليساهاي جهان دعوت بعمل آوردند علماي نصارا

) ميالدي برگزار شد و بنام (گردهم آيي اول نيقيا) 325نصارا در شهر نيقيا در سال (
در چهار انجيل  ،انجيل هاي موجود در جهان راهمه  معروف شد. در اين گردهم آيي

 يوحنا، انجيل متا، انجيل مرقس، وانجيل لوقا.: انجيل كه عبارت اند ازمختصر نمودند 
در مضامين جوهري و  يل را به مؤلف آن منسوب نمودند وچنانكه مي بينيم هر انج

در اين تناقض و تفاوتهاي واضح به نظر مي خورد. آنها  ،حاشيه يي اين انجيل ها اختالف
مالً پنهان نمودند، سپس حقيقت آنرا كاانجيل برناپا هيچ سخني نگفتند و  ازاجالس 

گردهم آيي هاي پيهم ديگر نيز برگزار گرديد كه مشهورترين آن بعد از گردهم آيي نيقيا 
) ميالدي، و گردهم آيي 381اول در سال( ) ميالدي، گردهم آيي قسطنطينية325در سال(
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آيي  ) ميالدي و گردهم451خلقدونيا در سال() ميالدي و گردهم آيي 431افس در سال( 
اين در بحث هاي آينده در مورد كه ) ميالدي ميباشد 869سطنطينية دوم در سال (ق

بطور جداگانه صحبت خواهيم كرد، چنانكه در مورد بشارتهاي وارد شده ها گردهم آيي 
بزرگ ما ذكر شده با  در تورات، با وجود تغير و تحريف در آن، كه در بارة نبوت پيامبر

يم كرد. ليكن قبل از همه در مورد انجيل برناپا شما خوانندگان عزيز صحبت خواه
صحبت مي كنيم كه نصارا تا آخرين وسع شان كوشيده اند آنرا از انظار مردم جهان پنهان 

آنرا در ليكن خداوند قادر و توانا  نوري را كه در آن قرار داشت خاموش سازند، نموده

��mقرآن كريم آشكار ساخت، طوريكه فرموده است:  �C� �B� �A��H� �G��F��E� �D

X��W��V��U��T��S��R����Q��P��O��N��M��� �L���� � � �K��J��IY����]��\��[���Z
l����k��j��i����h��g��f���� � �e��d���c��b��a��`����_��^m������r��q��p���o��n
��_����~����}�����|��{��z��y����x��w���v������u��t��sl الصف   

آينـه مـن فرسـتادة    يل هرئيم گفـت: اي بنـي اسـرا   كن هنگامي را كه عيسي پسر مر ياد و«
بـه   و ،به سوي شما هستم، تصديق كنندة آنچه پيش روي من است از تورات �خداوند

پيامبري بشارت دهنده ام كه بعد از من مي آيد و نامش احمد است، پس چون با معجـزه  
س كـه بـر   ها پيش آنان آمد، گفتند: اين سحري آشكار است. و كيست ستمكارتر از آن ك

قوم  �خدا دروغ بر بست و حال آن كه او به سوي اسالم فراخوانده مي شود، و خداوند
از اقـوال  نشـرية  ليكن به اين معنا نيست كـه انجيـل برناپـا    . »ستمكار را هدايت نمي كند

در آن موجـود  بطور كامل و بدون تحريف اصلي است و آنچه در تورات وده ب �عيسي
، ر نقل و رونويسي چندين بـاره از آن ريف و زيادت و حذف، دتح است، بلكه در آن نيز

طوريكه در همه انجيل ها چنين كاري صـورت گرفتـه اسـت، در حاليكـه      .استرخ داده 
اثـري از آن وجـود   اصـالً  ولي امـروز  نازل گرديد  �ست كه بر عيسييانجيل يك انجيل

  پديد شده است.نداشته و كامالً نا
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  پس برناپا كيست؟

سـت كـه بـر    دوازده حواري هاي يعني از جملة �برناپا يكي از شاگردان حضرت مسيح
حريص بود، وي مورد  خيزبشارت دادن مردم بر قرب رستاو پخش دعوت صحيح و  نشر

بـه قريـه جـات و    قرار داشت بنابر آن او را بخاطر وعظ و تبليـغ مـردم    �اعتماد مسيح
دين ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و اسباط و رستاد تا مردم را بسوي دين اسالم(شهرها ميف

موسي و عيسي و محمد صلوات اهللا عليهم) دعوت نمايـد. برناپـاي حـواري كـه انجيـل      
را درج كرده با  �، در آن قصه و حكايات مسيحاستبجا گذاشته از خود نوشته شده را 

هـا نيـز از ايـن بابـت دچـار      سـاير انجيـل   طوريكه انقطاع موجود است در سندش  نهمآ
ليكن امتيازي كه انجيل برناپا نسبت به ساير انجيل ها دارد اينست كه از  .ندستمشكالت ه

مختلـف نسـبت بـه    بالغت و دقت در تعبير بر خوردار بوده وقايع و حوادث و معلوماتي 
كه  اين وقايع و حوادث و اخبار با حقايقيو برخي از . ديگر انجيل در آن ذكر شده است

 �ء و حقيقت عيسيمانند تحريم و تحليل  اشيا .ت دارددر قرآن كريم وارد است موافق
آمـدن   و يك انسان بوده نه خدا است و نه پسـر خـدا. و مـژدة    پيامبر خداوند است اينكه

يل برناپا ادعـا  . هنگاميكه بزرگان كليسا ديدند كه انجبيان نموده به صراحترا  صمحمد
وجود تحريف و تغير در انجيل هاي ديگر نقش بر آب كرده هاي دروغين شان را برمال و 

و از سوي ديگر در چندين موضع  نمايان ميكند، را كه در آن حرام را حالل ساخته بودند
 ل بـودن ذكر شده است و همچنان بر رسـو  صنام پيامبر بزرگ اسالم حضرت محمدآن 

 ار سـاخت دها را وااين اسباب آنبآلخره ر رسوالن تاكيد بعمل آورده، مانند ساي �عيسي
آمـد و همـه    ميالدي 492سيوس رومي در سال جال، تا آنكه پاپ زندمدتي پنهانش سا تا

رؤساي كليساهاي جهـان را بـه مصـادره نمـودن كليـه نسـخه هـاي آن، سـپس تلـف و          
برناپا را محو سـاخته و تنهـا    بدين ترتيب همه نسخه هاي انجيل .سوختاندن آن امر نمود
چنانكـه  اتيكان گذاشـت،  ي مطالعه شخصي خويش در كتابخانه ويك نسخة آنرا پاپ برا
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پا از زمرة نامهاي حواري ها حذف گردد كه به اين ترتيب كليـه  وي دستور داد كه نام برنا
انجيـل متـا   ، لذا امروز مي بينيم كه در نمودندپديد وي را از تاريخ نصرانيت محو و ناآثار 

نام برناپا را حذف نمـوده انـد،   شده اما ر ذك �يا شاگردان مسيح نامهاي دوازده حواري
در حاليكه نامهاي حواريهاي دوازده گانه كه در انجيل برناپا ذكر است نام توما و سـمعان  
قانوني از نزدشان حذف شده است، ليكن هر طوري حذف كنند و يـا تغيـر بدهنـد ولـي     

وازده گانه به همه معروف است و از جملة شان يكي هم برناپـا اسـت و   نامهاي حواري د
  ت را نميتواند كه وجودش را نفي كند. أهيچ تاريخ نويسي اين جر

ـ  و در نيمه قرن شانزدهم ميالدي راهبي بنام (فرام رينو) بر انس نامه هاي پاپ اورپ
آن اسـتناد كـرد. ايـن    ميتـوان بـه    ودست يافت كه در آن چيزي از انجيل برناپا ذكر شده 

راهب كوشيد تا بر انجيل برناپا دست يابد ليكن نتوانست تا اينكه روزها و سالها گذشـت  
 1585در سـال  سـيكيتس پـنجم)   ام رينو يكي از افـراد مقـرب پـاپ (   و بالخره راهب فر

ة انجيل برناپا را كه پاپ جالسيوس براي خـود در كتابخانـة   همان نسخو ميالدي گرديد. 
در انبار كتابهاي قديمي كه گـرد و غبـار   با ساير كتابها تا دير زماني و گذاشته بود  فاتيكان

  چند ساله بر آن نشسته بود، باز ايستاده بود.
را حاصل نموده او چون راهب فرام رينو به پاپ سيكتيس نزديك شده و رضايت 

زد، كه در نتيجه بوي اجازه داد تا در كتابخانة خاص فاتيكان به بحث و جستجو بپردا ،بود
اين كه بيشمار بدست آورد  فرام رينو توانست نسخة انجيل برناپا را از ميان كتابهاي 

هنگاميكه به مطالعة آن آغاز كرد دريافت كه وي به زبان ايطالوي نوشته شده بود،  نسخه
مور شده است، و در أم �انسان و رسولي بيش نيست كه از طرف خداوند �عيسي
اين ماندگار خواهد بود تا  وبا حروف واضح چنين نوشته است: ( يد كه) آن د220(باب 

به كسانيكه به شريعت  هافريب كاريهمه نكه احمد پيامبر خدا بيايد و وقتيكه آمد آ
پروردگار  �) همچنان در آن آمده كه اهللا، آشكار و برمال ميشودايمان دارند �خداوند

از پسران  �چ ذبح گرديد همانا اسماعيلآسمانها و زمين است و ذبيحي كه بجاي او ق
بلكه  ،را تاييد نكرده �مسيح آويختن. چنانكه به دار  �است نه اسحاق �ابراهيم
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نام  وي را كه يهوذاي اسخريوطي ديد بر آن نموده كه امر بر آنان مشتبه شده و شاگركأت
 �خداوند موافق با آيات قرآن كريم است كه اين سخن و -داشت بجاي او بدار آويختند

���m��m��l��k��j��i��h��gفرموده است:  �f��e��d��c��b��a� �`

o��np��w��v��u��t��s���r��qx��`��_��~��}��|��{��z��ya� � ���f��e��d��c��b
i��h��gj��x��w���v��u���t��s��r��q��p��o���n��m��l��ky����{���z

�����~��}��|l  النساء� �
حـال   سيح عيسي بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم. و(يهودان) كه ما مبه سبب گفتة شان و«
بر  �شبه عيسيند وليكن امر بر آنان مشتبه شده (آويختنه بر دار  كه نه او را كشتند وآن

كشتند) بي گمان كسـاني كـه    �ي عيسيرا به جا ي ديگرغير وي افگنده شد و آنها كس
به آن ندارنـد، فقـط از    در بارة عيسي اختالف كردند از حال او در شك اند و هيچ علمي

بلكه خدا او را بسوي خود باال  .و او را به يقين نكشته اند حدس و گمان پيروي مي كنند
برد و خدا غالب و حكيم است. و از اهل كتاب كسي نيست، مگر آن كـه پـيش از مـرگ    

   .») بر آنان گواه است�خود حتماً به او ايمان مي آورد و روز قيامت او(عيسي
و  صزمان محمد ه فرام رينو انجيل برناپا را كشف كرد به پيامبر آخرپس از آنك

پاپ هاي البته به نشر و پخش انجيل برناپا نمود، شروع به قرآن كريم ايمان آورد و 
ن سپس در قر آنرا در زندان فاتيكان حبس نموده بودند.به نوبة خود گذشته هركدامي 

زبان اسپانوي كه متن آن مطابق متن ه بهجدهم ميالدي نسخة ديگري از انجيل برناپا 
يس بوتو در كتاب اين اواخر داكتر قس چارلز فران نسخة ايطالوي است بدست آمد. و در

انجيلي  ،عالن كردا آشكار مي گردد) �روزگاران گم كرده شدة عيسيمعروفش بنام (
انجيل ة تاييد كننددر نخستين عهدش بوسيلة كليسا ناپديد شده بود و  بنام برناپا كه

ميت بدست آمده است، اين  بحردر اين اواخر در منطقة برناپاي كه به زبان ايطالويست، 
ميت  انجيل قديمي در داخل ظروف گلي گذاشته شده و در گودالي در منطقة ساحلي بحر

شته است و و فعالً حكومت اردن همه نسخه هاي خطي آنرا محفوظ نگهدا مدفون بود.
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ه يكي از ستونهاي باستان شناسي آثار انجيل است از آن ديدار ) كداكتر (داف اولبريت
 »هيچ شك و شبه اي در صحت اين نسخه هاي خطي وجود ندارد«: ه استگفتونموده 

پاول ديفز) دبير كل مرشدان واشنطن در كتابش  0چنانكه يكي از بزرگان مسيحيت بنام( ا
 هاي خطي كه از منطقة بحر نسخه« كه يت) اظهار داشته م بنام: (نسخه هاي خطي بحر

مهمي است كه در خالل چندين قرن مانند آن كشف  يميت بدست آمده بزرگترين اكتشاف
، چنانكه »را تغير ميدهدتقليدي  ينشده و حاوي معلوماتي است كه مفهوم حالي انجيل ها

يامبر ديگري بود و پ عيسي پيامبر نصاراين نسخه هاي خطي نگاشته شده كه (ضمن ادر 
را حقيقت ) خوانندگان محترم! اين چنين خداوند قادر و توانا نور د از وي خواهد آمدبع

، طوريكه در قرآن و آنها بيخبرانند بر زبانها و دستان خود آنها ظاهر و آشكار مي سازد

���mt��s��r���q��p��o��n���m��l��kuكريم فرموده است: 

x��w��vy������~��}��|��{��z¡��£���¢¤����¥
��°��¯��®��¬� �«��ª���©�� �̈ �§� �¦

¹��¸��¶��µ��´��³��²���±º�� �¾���� �½��¼��»¿����Á��À
���Ã��Â�����M��L��� � � � �K��J�� � � � � � � � � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A

���Z��Y��X��W��V��U��T��S�� �R��Q��P��O��N
��_�� �̂�]��\��[l التوبة  

: مسيح پسر خداست، اين سـخنان آنـان   گفتند: عزير پسر خداست و نصارا گفتند انيهود«
يش از اين كـافر شـدند، خـدا    ، به سخن قومي تشبه مي جويند كه پاست به دهانهايشان 

بـه   آنان را بكشد چگونه باز گردانده مي شوند؟ اينان دانشمندان و راهبان خود را بجز اهللا
ايـن   نبودند جـز  مورأمسيح پسر مريم را، با اين كه م –همچنان نصارا  -خدايي گرفتند و

نيست، منزه است او از آنچه با او شريك مـي   كه خداي يگانه را بپرستند، معبودي جز او
نهايشان خاموش كنند، و اهللا نمي گذارد مگر آن كـه  اهللا را با دها گردانند، مي خواهند نور

   .»نور خود را كامل كند، هرچند كافران نا خوش شوند
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كه تورات از آمدن حضـرت  اشاره مي نماييم  در اين قسمت به برخي از شواهدي
، كه دادن آن ساختن و تغير علي رغم جنايت تحريف و محو است، مژده داده صمحمد

، ولي با آن گرديده استايجاد  در عهد قديم و عهد جديد آنعلماي يهود و نصارا بوسيلة 
ذف يـا از ميـان   نتوانسته اند آنرا حآنها  باقي گذاشته وآن شواهدي را در  �هم خداوند
   .عليه آنان وجود داشته باشد �ت خداوندحجدر روز قيامت كه بردارند، تا 

پروردگـارم بمـن فرمـود: در    : «چنين آمده، �سفر تثنيه فرمودة موسي ،)18(فصلدر * 
خـودت در ميـان آنـان از بـرادرزاده      آنچه سخن گفتند نيك گفتند، من هم پيامبري مانند

و سخنانم را بـر زبـانش جـاري خـواهم سـاخت و او هـم هـر        گانشان برپا خواهم كرد، 
ب من آنرا بيان ميكنـد  و كسيكه از فرموده هايش كه از جان -وصيت مرا به آنها مي رساند

بشـري زخـاري   «، پس من از آن انتقام گيرم) اين خود بشارتي است طوريكه پيروي نكرد
جيل ها به آمـدنش بشـارت   ست و اينچنين انمحمد رسول خدا« در كتابش بنام » ميخائيل

يوشع نيست طوريكه دانشمندان يهود ادعا دارند، : اين بشارت در مورد ميگويد» مي دهند
است چنانكه علماي الهيات نصارا آنرا تفسـير نمـوده انـد، بـدليل      �نه بشارت مسيح و

اينكه در آن لفظ (مانند خودت) آمده و يوشع مانند موسي نبود زيرا به وي كتـابي وحـي   
بدون پدر به امـر   �نيست زيرا عيسي �مانند موسي �ده  است، همچنان عيسينش

يل يعنـي  ئنداشت، و بشارت از بني اسرا �ي مانند موسيتبدنيا آمده و شريع �خداوند
و  �كه در برادرزادگانشان كه اسـماعيل فرزندان يعقوب به كسي ديگر منتقل هم نشد بل

  اويند، منتقل گرديد. اوالدة
كه اوتعالي عزوجل روايت ميكند ) از خداوند 11) از سفر استشنا (32( * و در اصحاح

مرا با معبود هاي باطل شان  ست وخدا نيكسي مرا بر غيرت وا داشتند كه  آنها بافرمود: (
بر سر غيرت مي آورم كه ملت چندان بزرگ  خشمگين ساختند و من هم آنها را با چيزي

نها را خشمگين ميسازم) و اين معاملة معاوضه و بي سواد آ نيستند، با ملتي نا خوان و

��m��Q��P��O��Nمبادله با يهود محقق گرديد طوريكه قرآن كريم به آن اشاره نموده است:
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��a��`��_���^���]��\��[��Z��Y��X��W��V�����U��T��S��R

��c��bl هالجمع  
آيات او را بر  ،انان پيامبري از خودشان برانگيختاوست(خداي بزرگ) كه در ميان ناخو«

آنان مي خواند و آنان را پاك مي گرداند و به آنان كتاب و حكمت مي آموزد و يقيناً آنان 
از  ي كه) از سفر تكوين سخن11(فصل* و در    .»ش از اين در گمراهي آشكاري بودندپي

امتي و پسر كنيز را نيز به «: چنين آمده است �متوجه ابراهيم خليل �جانب خداوند
و چنين هم شد، هنگاميكه  »خواهم كرد چرا كه وي از نسل توستبزرگ مبدل 

��m��V��U��Tدعا نمودند كه:  �و پسرش اسماعيل �ابراهيم � �S��R��Q

]��\��[��Z��Y� �X��W^� � ������g��f��e��d��c��b��a��`��_
o���n��m��l��k��j��i��hp��� �u��t��� �s��r��ql 

  البقرة
تسليم خود قرار ده ( بر اسالم استوار و پايدار گردان) و از نسل ما امتي ! ما را پروردگارا« 

ـ  ويي توبـه  فرمان بردار خود بساز و مناسك ما را به ما راهنمايي فرما، و از ما درگذر كه ت
! در ميان آنان (در ميان اعرابي كه از نسل ما دوتن هستند) رسولي پذير مهربان، پروردگارا

نـان كتـاب و حكمـت بيـاموزد و     ه آيات ترا بر آنان بخواند و بـه آ انگيز كبراز خود شان 
   .»كه تو خود عزيز و حكيمي –از شرك و گناه  –شان كند  پاكيزة

اسـت و   صخواهـد بـود، امـت پيـامبر     �بدين ترتيب مراد از امتي كه از نسل ابراهيم
  كه پسر كنيز (هاجر) بود ميباشند.  �از اوالدة اسماعيل صآنحضرت

:( اگر مرا دوست ميداريد پس چنين وارد شده است �جيل يوحنا از زبان مسيحدر ان* 
دعـا مـي كـنم كـه      �از اوامر من پيروي كرده آنرا عملي مي كنيد، و من هم به خداونـد 

paraclet  (يوحنـا  15،14/16ديگر به شما عطا نمايد.   ) :همچنـان فرمـودparaclet  روح (
نام من (رسول) بسوي شما خواهد فرسـتاد  وي را ب �مقدس است كه زود است خداوند

چيزي شما را آگاه مي سازد و شما را از سخناني كه من مي گويم تـذكر خواهـد    و از هر
 .يوحنا 15/26من گواه خواهد بود)  و فرموده است كه: ( او خودش بر .يوحنا 14/26داد) 



 جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا     84

 

نكـنم  اگـرمن رحلـت   كـه  چـرا   رحلت من به سود شـما خواهـد بـود،   ( همچنان فرمود:
paraclet   هرگز بسوي شما نخواهد آمد برعكس اگر من رحلت نمايم وي را بسوي شـما

خواهم فرستاد و وي با آمدنش جهان را در مورد آنچه كه به خطا و عدل و حكـم تعلـق   
هنگاميكـه روح حقيقـت   و فرمودة وي: (   .يوحنا 16/7/8) كردخواهدسراسيمه مي گيرد 

و اختيـار  ل ارتقا خواهد بخشيد، زيرا وي هرگز بـه اراده  بيايد، شما را بسوي حقيقت كام
خود صحبت نمي كند، و از آنچه كه ميشود به شما مي گويد و شما را از هـر آنچـه كـه    

 14، / 16، 13بوقوع خواهد پيوست آگاه مي سازد، و مرا تمجيد و توصيف خواهد كـرد)  
  يوحنا. 

پيـامبري   �مورد اينكه خداونـد بر مي آيد كه وي بصراحت در  �از اين سخنان مسيح
نقش كسي را بازي ميكند كه به گفته يوحنا  بوده يرا بعد از وي مي فرستد كه كاين بشري

مي شنود سپس آنرا به گوشهاي مـردم ميرسـاند، و    �پيامبري خواهد بود كه از خداوند
امي مـا  پيامبر گراين همه صفاتي است كه با دقت تام مي فهماند كه وي آخرين پيامبران ، 

  است.  صحضرت محمد
از تورات و انجيل را كه بر رسالت و بر انگيخته شـدن   آشكار از اينكه شواهد بعد

دوبـاره برگشـته    ،بشارت داده است به عرض تان رسـانيديم  صحضرت مصطفي محمد
و تكميـل نمـوده    صمحمـد  ءصحبت خويش را در مورد پيامبر بزرگ ما و بهترين انبيـا 

 است ايشان نازل گرديده قرآن كريم كه بر صجزة بزرگ آنحضرتدر مورد معرا دة فشر
  براي تان پيشكش مي كنيم.  ،منان باشدؤتا رهبر و راهنما و مژدة براي م

وقتـي  ه خداونـد قـادر و توانـا    كـ دانسـتيم   �ءاز البالي قصه ها وحكايات انبيا
ارق العـاده و  را با معجـزة هـا و امـور خـ    ويمي فرستد،  يپيامبري را با كتاب بسوي مردم

ـ   ،طبيعه پشتيباني و حمايت مي كند كه بدست آنها ظاهر مي گرددخارق ال  دوه و اينكـار ب
در مورد دعوت آنها تا بدون شك  نان خاطر مردمئسبب صورت مي گيرد: اول بخاطر اطم

با چنين امور خارق و ترديدي آنان را تصديق نموده و ايمان بياورند، زيرا هنگاميكه مردم 
، پـي ميبرنـد كـه بوقـوع     برخورنـد ظاهر مـي گـردد    �كه بدست پيامبران خداوند العادة
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ارادة خداوند قـادر و توانـا امكـان پـذير نيسـت. دوم       يوستن همچو اموري، بدون اذن وپ
 اتـي معجز ،با دشمنان كافرشـان  هدر مقابل �يت و باال بردن معنويات پيامبرانبخاطر تقو

  .به آنها داده ميشود
ـ  بدانوسـيله   كـه  بعضـي از معجـزات پيـامبران   طـور نمونـه، بـه    ه در اين قسمت ب

   ده است بطور مختصر اشاره مي كنيم:آنها را حمايت نمو �خداوند
قومش وي  كه هنگامياين بود  �كشتي و طوفان بود، و معجزة ابراهيم �معجزة نوح

كـه   شد �سرد و ماية سالمتي براي ابراهيم �را در آتش افگندند، آتش به امر خداوند
وي مخالفـت   آنست كه وقتـي قـومش بـا    �د. و معجزة لوطيهيچ آسيبي به وي نرسان

بـاالي   �ي سركشي نمودند و به فحشا و بچه بازي ادامه دادند، خداوندو امرنموده از او
بـود كـه   شتري  �. و معجزة صالحآنرا زير و زبركرد سنگهاي پياپي را بارانيد شهر آنان

پستان آن شير مي نوشيدند، ولي هنگاميكه آنرا كشتند، بانـگ   ثمود ازهزاران مردم از قوم 
در افتاده و بي جـان   هاي خويش چنانها را فرا گرفت و بامدادان بر روسخت و مرگبار آن

قصرهاي شان بعد از آنها كسـي زنـدگي    خاك چسپيده بودند. و در خانه ها وبودند كه بر
و  ،پروردگـار  يكي از عالمات قدرت به امروز نكرد مگر مدتي كم، و مسكن هاي شان تا

ه نشـانه  در ُن �هاي موسي . و معجزهاست باقي ماندهپند و درس عبرت براي آيندگان 
ايـن بـود كـه     �هـاي سـليمان   . و معجـزه كار بود كه به فرعون و قومش آوردهاي آش
و سـير   ،گردانيده بود كه سير بامـدادي آن يـك ماهـه راه   مسخر باد را برايش  �خداوند

چشـمة مـس را بـراي او روان سـاخت و      �گاهي آن نيز يكماهه راه بود، و خداوندشام
ش كارهاي صنعتي مي كردند و از بحرهـا  برخي از جنيان در پيشروي او به امر پروردگار

 �به سليمان �همچنان خداوند .كنز و دانه هاي گران قيمت را بوي بيرون مي آوردند
هواره صحبت نمودنش در گ �و معجزة عيسي د،زبان پرندگان و حيوانات را آموخته بو

بـود، چنانكـه    �به اذن خداوند ،و زنده نمودن مرده ها و شفا دادن كور مادر زاد و پيس
  د.وراز آسمان بروي فرود آرا خواني پر از غذا دستر
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  ؟چيست صصصصپس معجزة پيامبر گرامي محمد

ه بـه سـن چهـل    از ايام كودكي تا اينك صقسميكه در گذشته متذكر شديم پيامبر
كه نه خواندن و نه نوشتن را آموخته بودنـد، ايشـان   بودند. مردي نا خوان سالگي رسيدند

سخنوران، شاعران نشست و  در حيات شان نه شعري سروده اند و نه با ادبا، دانشمندان ،
را اقوام و قبايل مكه همه ميدانستند حقيقت داشتند تا چيزي از آنها بياموزد، اين برخاست 

در كتابهـاي  و صحبت نمـوده  آن مورد در امروز به تاريخ نويسان نيز در طول تاريخ تا و 
  شان درج نموده اند. 

  قرآن كريم معجزة بزرگ است

بـا ايـن قـدر     حاال سوالي خود را مطرح مينمايد كه چگونه انساني با اين وصف و
بـه  تـابي آمـده آنـرا    كو با  ،خوان بودن دفعتاً آمده و با چنين زبان عربي واضح و فصيحنا

را در آن مـي يـابيم كـه    معـارفي  م و ومردم ميخوانند؟ هنگاميكـه قـرآن را ميخـوانيم علـ    
اسـت  ر ادبرخور، وزن و قافيه و معاني بالغتچنان و از ، افتيده اند دانشمندان در حيرت

برخوردار است كه و لغتي  و ادب و نثرعالي فصاحت از  نموده اند. تعجبآن كه شعرا به 
خوردار اسـت كـه   ي بر، و از قواعد سالماست را به شگفت در آوردهو مردمان فصيح ا ادب

است، قصه ها و وقايع گذشته را چنـان  را متحير ساخته همان عصر تا امروز ادب علماي 
صـحبت نمـوده كـه     ، و از وقايع آينده چنـان هحيرت آوردبه رخان را ؤذكر مي كند كه م
حيرت برده است، قانونگذاري است كـه مشـهور   عالم در گران وقايع را كنجكاوان و دنبال

ون ئاين قرآن عظيم تنظيم كننـدة كليـه شـ    ،استعاجز ساخته را ور ترين قانونگذاران عص
 ر گرفتهنظدعادالنه مزندگي شان ابعاد مصالح افراد و جامعه را در همه مترقي بوده جامعه 

است، چنانكـه قـرآن كـريم از    حيرت آورده  جامعه شناس را در است كه همه دانشمندان
نظام اقتصادي عادل و متكامل و سالمي بر خوردار است كه علماي اقتصاد غرب و شـرق  

اعـم از   ،جهان را به شگفت در آورده است. و بعد از اينكه همه متخصصان علوم مختلف
را بپايـان رسـانده و   سي شان رادب، حكمت، زبان، هنر، و قانون در اين مورد تحقيق و بر
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نه نثـر، بلكـه بـاالتر از حـدود      قرار گذاشتند كه قرآن كريم نه شعر است وتيقن شدند، م
ه عمـوي ابوجهـل كـه از    وليد بـن مغيـر   . قسميكهفصاحت و بالغت و شعر و ادب است

وي روزي قرآن كـريم را   دست قريش بود به آن اعتراف نمود. و دانشمندان چيره بزرگان
اي بني «شنيده نزد قوم خويش برگشت وگفت: پنهان بطور محرمانه و  صاز زبان پيامبر

انسان است سخن سخني شنيدم كه نه  صسوگند امروز از محمد �مخزوم! به خداوند
ماننـد  و همانـا اصـل آن    !داردخاصـي   جن، به خدا سخني او شيريني و حالوتياز نه  و

آن  خوش اندام است و شـاخه هـاي آن ميـوه هـاي گـوارا دارد و پـايين      خرماي درخت 
چيزي بر آن بلندي و برتـري   خوشگوار است، بي ترديد سر بلند و واالمقام است كه هيچ

   ».ندارد

��m��P��O��N��Mدر قرآن كريم فرموده است:  �چنانكه خداوند � �L

��_�� �̂�]��\�����[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Ql ا سراء  
ياورند، هرگز مانند آن را نخواهنـد  جن جمع شوند تا نظير اين قرآن را ب بگو: اگر انس و«

عرب ها هنگام نزول قرآن كـريم    .»برخي ديگر باشندآورد هرچند برخي از آنها پشتيبان 
ادب را  بر آن هر ساله انجمن شعر و ادب و بالغت و سخنراني بودند، بنا عالقمند شعر و
را شعرا و ادبـا  ي و سخنوري دند و داوري مسابقات شعر سرايبرپا مي نمودر بازار عكاظ 

حـايز مقـام اول در   شـاعري  مي گرفتند و هـر   ه عهدهرانان بزرگ در اين انجمن بو سخن
مشرفه آويزان مي  پردة كعبةدر با آب طال نوشته و اثر ويرا مي شد سرايي قصيده و شعر 

كردند كه بنام معلقات هفتگانه شهرت يافته بود. از اينرو هنگاميكه قرآن عظيم را شـنيدند  
سيمه شده عقلهاي شان متحير گرديد و همه مدهوش شده بودند كه چگونه مردي كه سرا

ناخوان بوده چنين سخن بليغ بر زبانش جاري مي گردد! بنابر اين عاجز شده و قـادر بـه   
�فرمـود:  صبـه پيـامبر   �طوريكه خداونـد  .تكذيب آن نشدند و اكثر شان ايمان آوردند

m�{��z��y��x��w��v�����������u��t�}��|~����b���a��`��_l العنكبوت  
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و نبودي كه قبل از آن هيچ كتابي را بخواني و نه آن را با دست خود مي نوشتي، و گرنه «
تو پيش از قرآن هيچ كتـابي   صيعني اي محمد .»انديشان قطعاً به شك مي افتادند باطل

مي بـودي باطـل    را نخواندي و بر نوشتن نيز توانا نبودي و اگر قادر بر خواندن و نوشتن
نازل گرديد  ص) سال قبل بر پيامبر1400انديشان حتماً آنرا قبول نمي كردند. قرآن كريم(

و دليل بر صدق نبوت ايشان بـود بلكـه معجـزة بـزرگ در مضـمون و       كه نه تنها معجزه
 �معلومات و علوم مختلف كه در آن گنجانيده شده است مـي باشـد طوريكـه خداونـد    

  ا�نعام ��m�q��p�u��t��s��rv�������{l    فرمود:
كس قرآن را بخوانـد و در آن   رو ه .»گذار نكرده ايمدر كتاب (قرآن) هيچ چيزي را فرو «

حـال وي  ر و تفكر و دقت نمايد، چه مسلمان و چه كافر، پـي خواهـد بـرد و لسـان     تد ب
: محال است كه اين كالم سخني جن يا انس باشـد بلكـه كـالم خداونـد     خواهد گفت كه

مـي يابـد،   ، در آن راه آنعقـب  باطل از پـيش روي آن و نـه از   نه بزرگ و توانا است كه 

_��`���m}��|����{�������������z��y��x~�����c��b��aميفرمايــد:  �چنانكــه خداونــد

k���j����i��h��g��f��e��dl����q��p��o��n�����ml فصلت  
در برابـر كفـر    –كـافر شـدند   بي گمان كساني كه به ذكر(قرآن) چون بر آنان نازل شـد  «

از پيش روي آن  يق  كه آن كتابي عزيز است، باطلو به تحق –خويش مجازات مي شوند 
   .»راه نمي يابد، فرو فرستاده اي از سوي اهللا با حكمت ستوده است و از پشت سر آن

يكبار را دعوت مي كنم تا ) يهود و نصارا (،اين برادران و خواهران اهل كتاب رببنا
نه با سينه پر از حقد  .كه جوياي حقيقت استبخوانند آن كريم را بخوانند، مانند كسي قر

با گذاشتن عينك هاي سياه بر چشمان، و دلهاي كه پـرده بـر روي آن گذاشـته     و ،و كينه
، سـپس وجـدان و   نديشيدادقت در معاني آن ب بابلكه . شده كه حقيقت را درك نمي كند

 �رار دهيد، اين سخنان را متوجه كساني ميسازم كه خداوندتان را داور ق ضمير و شعور
حاضـر بـه   با دل و ذهن به حقيقت تن در ميدهند و و آنها را قلب روشن و بصيرت داده 
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�mÍ��Ì��Ë��ÊÎ�����Ñ��Ð��Ïميفرمايد:  �چنانكه خداوند .آن گوش فرا مي دهند

Ó��ÒÔ����×��Ö��Õl يونس  
پـس چگونـه    ؟بعد از حق جز گمراهي يستچو يقي شما، اين است خدا، پروردگار حق«

   .»باز گردانيده مي شويد؟
هـر  جهـان بـا    گوشـه و كنـار  آن در همه  متذكر ميشويم كه قرآن كريم با ترجمه و تفسير

وجود دارد و اگر كسي قادر به دريافت قرآن ترجمه شده به زبـان مـورد ضـرورت     يزبان
  اد عربستان سعودي تماس بگيرند:خويش نشد پس به آدرسهاي ذيل مراكز دعوت و ارش

  . 11465رياض : – 20824ب  –ص  وني دعوت و ارشادامكتب تع  
    04059387فاكس :  – 4030142 – 4030251لفونها: ت 

  – 21452جده : – 6897ب:  -مركز دعوت در جده / ص
    6829898لفون : ت

تـان را خواسـته و بـه     سخة مورد نيازلفونها نتشمارة ميتوانيد از طريق اين آدرسها و شما 
  فرصت آنرا بدست آوريد. زودترين 

هاي قرآني كه بشكل مستمر بوقوع  ه برخي از معجزهدر اين قسمت مي خواهيم ب
 ه ها جزو بسيار كمي از جمله معجـزه رسانيم، اين نمونبمي پيوندند خدمت تان به عرض 

ا خدمت تان پيشكش مي آنرا بيان داشته و ما با اختصار شديد آنر كريمهاي است كه قرآن
بنويسـد شـايد ده هـا    قرآنـي  بـا تفصـيل در مـورد معجـزات     بخواهـد  اگر كسي و كنيم، 

بخواهـد  شد.و اگر كسي عالقمند تحقيق در كتاب اهللا باشـد و  پر خواهد از آن  جلدكتاب
ليف شده در اين مـورد  أبه كتابهاي تمعلومات حاصل نمايد، ميتواند در مورد معجزات آن 

انـد  درآورده تحريـر  بـه قيـد   دان چيره دست اسالم در گذشـته و حاضـر آنـرا    كه دانشمن
شـده و در بسـياري كتابخانـه هـا     ترجمـه   اين كتابها با زبانهاي مختلف مراجعه نمايد، و

  موجود است. 
  از قرار ذيل اند: كه  ما برخي از معجزات قرآني را بطور نمونه در اينجا ياد آور مي شويم

  .علق به علوم كوني و خلقت كائناتمعجزات قرآني مت* 
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  معجزات قرآني متعلق به علم غيب و آنچه در آينده بوقوع خواهد پيوست.* 
 .قصه هاي پيامبران به تاريخ ومربوط ني قرآمعجزات * 
معجزات قرآني متعلق به ترتيب و تنظيم جامعـه و قـوانين مربـوط بـه امـور جنـايي و       * 

  مدني.
 ظام اقتصادي سالم.معجزات قرآني متعلق به ن*  

 –در ايـن مـورد ميتوانيـد بـه بخـش      : نمونة از معجزات قرآني متعلق به علوم كوني :اول
و خلقت انسـان در  راجع به زنبور عسل ما كه  اين كتاب مراجعه نماييد –خداوند كيست 

عضـاي  او عضو از  ءمرحلة تاريكي هاي سه گانه و وظيفة هر جزرحم مادر و گذشتاندن 
و مقايسة آن با دستگاه هاي اختراع شدة جديـد در ايـن عصـر، و بـه مقابلـه      جسم جنين 

و و در مورد حجم آسـمانها و زمـين،    همه بشر را در آفرينش مگس، �طلبيدن خداوند

¤��¥��¦��§����¨����mميفرمايـد:   �خلقت آن صحبت نموديم. خداونـد 

���±��°��¯��®����¬��«��ª��©l غافر  
  .»زمين از آفرينش مردم بزرگتر است ولي بيشتر مردم نمي دانندقطعاً آفرينش آسمانها و «

بحـث  خداونـد كيسـت)   آنچـه كـوچكتر از آن اسـت در بخش(    همچنان در مورد ذره و
به مراتب از آن كـوچكتر اسـت و   نموديم و گفتيم كه در داخل ذره، هستة وجود دارد كه 

مودند، در حاليكه پيامبر بزرگ دانشمندان آلمان و امريكا آنرا فقط پنجاه سال قبل كشف ن
) سال قبل در مورد آن آگاهي داده انـد كـه در آن   1400(بودند ناخوانكه با وجودياسالم 

هاي پيشرفتة اندازه گيري مقياس ذره وجـود   ستگاهعصر و زمان نه دانشمندان ذره و نه د
وچكتر از آن در قرآن كريم آياتي را نازل كرد تا ما را از ذره و آنچه كـ  �داشت، خداوند

�m ���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïخبـر دهـد طوريكـه ميفرمايـد:     ،است

���å��ä�������������ã��â�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Úl يونس   
نمي باشي (اي پيامبر) در هيچ شغلي و نمي خواني هيچ آيه اي از قرآن را كه از سوي  و«

) هيچ عملي نمي كنيد مگر اينكه ما بر شـما  صباري تعالي آمده، و شما (اي امت محمد
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مي شنويم) آنگاه كه بدان(به گفتار و كردار) مبادرت مي ورزيد و هم  گواهيم (مي بينيم و
آن  وزن ذره اي، نه در زمين و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نيست و نه كـوچكتر از 

ن كه در كتابي روشـن (لـوح   ، مگر ايچيزي نيست -از آن -(كوچكتر از ذره) و نه بزرگتر
   .»محفوظ ) نوشته شده است

كوچكتر از آن است بما خبر  و آنچهحقا پاك است خداوند بزرگ و توانا كه از مثقال ذره 
از آن كـه در داخلـش در يـك محـور      آنرا در ذره و هسته هاي كوچكترانسان بعدا داد و 

  . مي چرخند، دريافتدقيق منظم و 
از كشتي هاي كه در مجال تحقيقات علمـي در بحرهـا مشـغول    يكي  هگذشت ** در قرن

سول فلزي گنجانيده شده بود در اعمـاق  آخر آن كپ فعاليت بود، لولة جراحي كه در كار و
بحر فرو فرستادند تا نمونة از آب اعماق بحر را بيـرون آورده و در مـورد نوعيـت زنـده     

اج و جريان آبهاي تحتاني و عميق و در ميان امووجود دارند ي كه در آنجا جانهاي كوچك
كـه در مـتن كشـتي قـرار      يتحقيق و پژوهش نمايند. دانشمندان ،مي كنند نشو و نموبحر 

ماننـد  اسـت.  داشتند قبالً ميدانستند كه در اعماق بحرها امـواج آب بـا تنـدي در جريـان     
تلسـكوب  رودخانه هاي كه در داخل تونلها با تندي در جريان است، آنها بوسيلة دستگاه 

كار ميكند توانستند متوصل به معلومات در ايـن  راداري بنام (سونار) كه با امواج حرارتي 
امـواج  كـه ايـن   ليكن خالف توقع و انتظار آنها در اين اواخر كشف نمودند  .مورد شوند

ست كه در ميان آبهاي شور بحرها، راه خود را بسوي اعماق بحـر  همانا آبهاي شيريني تند،
هزاران ميل را بدون اينكه با آبهاي شـور يكجـا و خلـط شـوند، طـي       ،ز نمودهبا تندي با

  ميكنند.
يدانســتند، لــيكن پيــامبر گرامــي نمگذشــته ايــن اكتشــاف جديــد را، دانشــمندان 

آن كـريم از  سال قبل از جانب پروردگار به ما آگاهي داده اند و در سه موضع قر)1400ما(

¬���®��¯�������m���´��³��²��±���°يد: ميفرما �خداوند آن ياد آوري شده است.

��½��¼��»�����º��¹��¸��¶��µl الفرقان  
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، اين يكي شـيرين خوشـگوار و   دو دريا را امواج زنان به هم برآميخت و اوست ذاتي كه«
   .»آن ديگر شور تلخ است، و ميان آن دو، برزخ وحايلي استوار قرار داد

��m��K: ابهام در فهـم و تفسـير آن ميفرمايـد   ديگر بطور واضح و آشكار و بدون آية و در 

��S��R��Q��P��O��N��M��Ll الرحمن  
حجابي) وحاجز برخورد كنند، ميان آن دو، برزخي(را به گونة روان كرد كه باهم  دو دريا«

  .»است كه به هم تجاوز نمي كنند

�����m�r��q��p��oپروردگار توانـا چنـين مـي فرمايـد:    آيت ديگر در سورة النمل در 

|���{��z��y��x���w��v��u��t��s}��¡�����~¢����¤����£
��§��¦���¥l لالنم  

رد و براي آن كوههـاي  كيست كه زمين را قرارگاه كرد و در ميان آن جويبارها پديد آو يا«
آيـا   .»؟يا برزخي قرار داد؟ آيا با خداوند معبودي ديگـر اسـت  درد، و ميان دو استوار آفري

كـه از جانـب   كتـابي  حيـا كنـيم و در    �زم نيست كه از خداوندما ال بعد از اين همه بر
از آنچـه افتـرا    �؟!  پاك است خداونـد ، ترديد و شكي داشته باشيمپروردگار فرود آمده

  مي كنند. 
 نميدانستند ،نزديك كه بيش از پنجاه سال هم نميشود يهزار سال قبل تا زمان** پزشكان 

و  ،و سير تكاملي خلقت خويش را مي پيمايد وجود آمدهكه جنين چگونه در رحم مادر ب
كه در واقع در شناخت حقيقت هيچ سودي نمي رساند پيـروي   يدر اين مورد از پندارهاي

نگار و تلفزيوني را اختراع نمودند كه مراحل تكامـل  پرتو نكه دستگاه هاي. تا آمي كردند
در تخمـدان، سـپس   جنين را از اولين مرحلة آن، كـه همانـا راه يـافتن حيوانـات منـوي      

چسپيدن آن با جدار رحم و بعد از آن تكوين غشاي جفت جنين در اطراف آن، و منقسم 
كه بالخره به هيكـل اسـتخواني جنـين    را شدن اعضاي ذره بيني جسم در اطراف خويش 

اعضاي جسم جنين اعم از سر و دو دست  و هدانپوش بدل گرديده وگوشت استخوانها رام
قـرآن  اما  دريافتند. شكل طفل متكامل االعضا در آمده و نمو مي كند، پا و بالخره به و دو
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 آورده اند، با تفصيل و با عبارات بليغ اين اكتشاف را كه فقط پنجاه سال قبل بدستكريم 
: دقـت نماييـد    �خداونـد در فرمودة  .) سال بما شرح نموده است 1400قبل از( ،و رسا

m�o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e���v��u���t��s��r��q��p
���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w

¥¦����«��ª��©��¨��§l المؤمنون  
گاهي استوار قرار داديم آفريديم، باز او را نطفة در قراربه تحقيق انسان را از ساللة از گل «

ل ا به خون بستة سرخرنگ مستطينطفة سفيد ره آن نطفه را به صورت علقه((رحم) آن گا
گوشت) گردانيـديم، پـس   (پارة ، پس آن خون بسته را به صورت مضغه) در آورديمشكل

را استخوانهاي چند ساختيم، بعد آن استخوانها را با گوشـتي پوشـانيديم،    آن گوشت پاره
اسـت كـه نيكـوترين     آن گاه آفريديم او را بـه آفرينشـي ديگـر، پـس بـزرگ خداونـدي      

�m��C��B��Aديگر بما بيـان نمـوده كـه:    آيت  همچنان خداوند در .»آفرينندگان است
N��M������L��K���J��I��H��G��F��E���DO����T���S���R��Q��P

Z��Y��X��W��V��U[������il الزمر  
ينشي ديگر در تاريكي هاي شما را در شكمهاي مادرانتان مي آفريند، آفرينشي پس از آفر«

   .»سه گانه
ه تـاريكي هـاي سـه گانـه     دانستيم ك ،قرآن كريم) سال بعد از نزول 1400به اين ترتيب (

: تاريكي غشاي جفت جنين، تاريكي جدار رحم، و تاريكي طبقة خارجي شكم عبارتند از
  اين كتاب مراجعه كنيد» كيست  �خداوند« به بخش مادر.

ل پنجـاه سـال، بسـبب    بعد از انتهـاي جنـگ جهـاني دوم در خـال     :** علم فلك و فضا
مراكز علوم فلكي صورت گرفت، توانستند حركت سـتارگان را   اختراعات جديدي كه در

بـه بلنـد رفـتن بـه فضـا گرديـده و قمرهـاي         همچنان انسان قادر تعقيب و مراقبت كنند،
كه بوسيلة امـواج كهربـايي و مقناطيسـي    ي مصنوعي كه در آن دور بين هاي ذره بين دار

چنانكه بوسيلة آالت جديد  .ندو به فضا فرستادموج هاي راديويي كار مي كند، گنجانيده 
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مسافه ميان كهكشانها و ستارگان را تعين نمودنـد، همچنـان بـه شـناخت      ،مقياس شناسي
در حركت اند متوصل شـدند،   �آغاز منظومه هاي شمسي كه در آسمان بيكران خداوند

و كه امروز آنرا مي بينيم و عبـارت از كهكشـان هـا     يانسان دريافت كه آغاز ساختار كون
در ابتدا بشكل يك كتلة آتشين بودند كه تـاريخ آن بـه بليونهـا سـال برمـي       ،ارگان اندست

گردد، سپس در اين كتله انفجاري رخ داد كه آنرا به پارچه هـاي كوچـك و بخـار هـاي     
را (انفجـار  پراگنده در فضاي كوني مبدل ساخت، كه علماي فلك و جغرافيه ايـن حادثـه   

ارچه خود را از نقطه انفجار دور و توسعه بخشيده و بطور ، بعد از آن هر پزرگ) ناميدندب
سـتارگان و  مجموعه يي در آمدند كه امروز آنرا بوسيلة تلسكوب ها به شكل كهكشـان و  

در فضا ميتوان مشاهده كرد، و ايـن  اند، شمسي  هاينظام يي كه در واقع يا لكه ها غبار و
قيام رستاخيز بدون توقف استمرار خواهد  تاو سير توسعه يي آنها از آغاز انفجار تا امروز 

داشت، سپس مي بينيم كه همه معلومات اكتشاف شده بوسـيلة علمـاي جغرافيـه و فلـك     
ي و آغـاز  گشناسان كه در اين اواخر بدست آمده و قبالً هم دانشـمندان در مـورد چگـون   

در  صمپيـامبر بـزرگ اسـال   امـا  ميكردند،  و تعمق نددانديشيمي هاي آن باهم كون و انت

��m��cميفرمايـد:   �اهللا) سال قبل به مسلمانان آگاهي داده است چنانكه 1400مورد آن(

l��k��j��i��h��g���������������f��e����dm��s��r�������q��p��o���nt��

��w��v��ul ا�نبياء    
يشيده اند) كه آسمانها و زمين فروبسته بودند (متصل بودند) پـس  آيا كافران نديدند(نيند«

آيـا بـازهم ايمـان     ،چيز زنده اي را از آب پديد آورديـم  هر آن دو را از هم جدا كرديم و
  .»نمي آورند؟

آن ادامـه  بطور هميشه در حركت بـوده، و وسـعت يـافتن    كهكشان هاي آسماني در فضا 

   الذاريات ��m��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Âlميفرمايد: �خداوند .خواهد داشت
م و بـي گمـان مـا توسـعه دهنـده      قوت و قدرت) بـر افراشـتي   باو آسمان را  توانمندانه(«

  .»يش از آن توسعه مي دهيم و اين توسعه دادن، پيوسته ادامه دارد)آنرا بايم(
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كيسـت)   �خداونـد له اسـت بـه بخش(  أو اگر كسيكه عالقمند اطالع بيشتر در اين مسـ 
  .مراجعه نمايد

كه بـا ارتفـاع بلنـد    د ياره هاي شطاختراع قادر به  ساننميشود كه اسال  بيشتر از صد** 
به حقيقتي فزيكي مهم پي بردند كه اگر انسان به هر پيمانه از سوي ديگر  نمايد،مي پرواز 

يجه انسان احسـاس  در هوا بلند برود نسبت آكسيجن و فشار هوا كاهش مي يابد كه در نت
) 1400نـد ( كه ناخوان بود ص، ليكن پيامبر بزرگ ما محمدنمايدمي سينه تنگي وخفقان 

سال قبل در البالي آيات قرآني كه از سوي پروردگار بزرگ بر ايشان نازل گرديد بـه مـا   
هركه را بخواهد هدايت، و هركه را بخواهد گمراه ميسـازد و   �آگاهي دادند كه خداوند

در اين امر حكمتي است كه خداوند توانا خودش در مورد بندگانش بهتر مي داند، سپس 

��m��Aوضعيت بد و ناگوار و دلتنگي گمراهان بما خبـر داده ميفرمايـد:   خداوند بزرگ از

H��G��F��E��D��C���BI����R��Q��P��O��N��M��L���K��J

U��T���SV������_l ا�نعام   
سينة وي را بـراي اسـالم گشـاده مـي     بخواهد هدايت كند،  �كه را كه خداوند پس هر«

مي گردانـد در   ه كند، سينه اش را تنگبخواهد گمرا - �خداوند -كند، و هركس را كه 
   .»چنان كه گويي به زحمت در آسمان باال مي رود ،نهايت تنگي

 ،خوردن حيوان مرده �براي مردم خلق شدكه چرا خداوند تيسال قبل سواال صدها** 
 آن اشاره شـده پليدي در چندين موضع از قرآن به و ، را حرام قرار دادهو خوك  ،و خون

�m����t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i:  �فرمودة خداونداز جمله  ،است

¦��¥��¤��£��¢�����¡�����~��}��|���{��z��y��x��w���v��u§����¨

��³��²��±��°���¯��®��¬��«��ª���©l ا�نعام  
(اي پيامبر) در آنچه به من وحي شده است هيچ چيز بـر خورنـده اي كـه آن را مـي     بگو«

خون گر آن كه مردار باشد(حيوان ذبح ناشـده) يـا خـون ريختـه(    نمي يابيم م حرام خورد
روان) يا گوشت خوك، زيرا كه اين(خوك) پليد است، يا آنچه كه از روي فسق به هنگام 
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آن برده شده باشد(بنام بتان) پس كسي كـه بـدون سركشـي و زيـاده      ذبح به نام غيراهللا بر
آمرزنـدة   –بر شخص ناچـار   –تو  گردد، قطعاً پروردگار -اين محرمات –خواهي ناچار 

   .»مهربان است
ن و پزشكان غذا كه در اين اواخـر كشـف نمـوده    تحقيقات و پژوهش دانشمندادر نتيجة 

) 14يشوند. اين اكتشـافات ( اند، برخي از غذاهاي است كه سبب بيماري هاي خطرناكي م
اشـاره مـي   قرن بعد از فرود آمدن قرآن كريم صورت گرفته اسـت كـه بـه بعضـي از آن     

  نماييم:
مردار آنسـت كـه ذبـح    مقصد از حيوان و پرنده  :مردار يا خود مرده يوان يا پرندةح -1 

به غير از ماهي كه به مجـرد بيـرون آوردنـش از آب مـي      .خود بخود مرده باشدو ناشده 
و خونش  د كه اگر حيوان يا پرندة ذبح نشود. دانشمندان كشف نموده انوحالل است ميرد

در داخـل   ردد، جسد آن به انباري از ميكروب هاي گوناگون مبدل ميگردد، زيراجاري نگ
موجود ميباشد، و به مجـرد مـردن حيـوان و جـاري      يميكروبهاي زياد روده هاي حيوان

و نشا نشدن خون از بدنش، و ماندن خون در رگها و شريانهاي حيوان، ميكروبها با تندي 
و كرويات سـفيد   اني،جسمي نيرو مجرد مردن حيوانبه  نمو نموده و اضافه ميگردد، زيرا

، شـوند عـاجز مـي    و از مقاومت در مقابل ميكروبهـا  عمل باز مانده از كار وخون حيوان 
حيوان مردار و خود مرده را بخورد بدون شك خـويش   بنابر اين اگر انسان گوشت چنين

مـرده و مـردار   زيرا جسم حيـوان خـود    .را در معرض بيماري هاي خطرناك قرار ميدهد
   مملو از ميكروب است.

دانشمدان كشف نموده اند كه خون روان يا ريخته شـده از جسـم    خون ريخته شده: -2
حيوان و پرنده، با تندي به محيط حاصل خيزي ميكروب ها مبدل ميگردد، چنانكه سازش 

 ب زهـراگين سـب در مدت كوتاهي ، خون بو و متعفنها با ميكروب هاي بد افرازات گرده
  حيوان ميگردد.شدن خون روان 

همچنان دانشمندان كشف نموده اند كه خوك به سبب كثيف و نجس  :گوشت خوك –3
بودنش، غذاي متعفن و گنديده را دوست مي دارد بنـابر آن جسـم وي پناگـاه و قرارگـاه     
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است. از اينرو بيشتر كسانيكه مبتال به كرم كدودانه هسـتند  خوبي براي كرم هاي كدودانه 
كنين كشورهاي اروپايي اند كه آنها در پرورش اين حيوان پليد و خـوردن گوشـت آن   سا

عالقمند ميباشند، همچنان ثابت شده كسانيكه از گوشت خوك استفاده ميكننـد مبـتال بـه    
ميشود. چنانكه چنين مردمان، مبتال بريشان مرض(توپكينا) شده سبب دندان دردي شديد 

سـوال مهـم    ذهـن در  حالت مرگ ميرسد. حاالبيمار به  به مرض(تراچيتور) شده كه اكثراً
از فكـر و   رد شـده، كه در قـرآن كـريم وا   ياين همه معلومات دقيقآيا كه خطور مي كند 

  ؟! ) سال زندگي ميكرده سرچشمه ميگيرد1400( كه قبل از يناخواننظرية 
ـ امـور  كه از معجزه هاي قرآن كريم در اين قسمت به برخي از  :دوم خبـر داده   بمـا  يغيب

��m��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���Àميفرمايد: خداوند.مي نماييماشاره 

Ê��ÉË�����Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î��Í��Ìl فصلت  
) و در نفسـهاي  ه آيات خود را به آنان بنمايانيم، در آفاق(در پهناي آسـمانها ك ستا زود«

پروردگارت خـود  كافي نيست كه  ، آياي شان روشن شود كه او خود حق استآنان تا برا
  .»هر چيزي گواه است؟ بر

بـه بـت   نسبت ي روم ابه مدينه منوره، نصار صپيامبر نخستين روز هاي هجرت** در 
آنها اهل كتاب بودنـد و مسـلمانان   مسلمانان نزديك بودند، زيرا  به دلهاي ،پرستان فارس

تداي دعوت بسياري چنانكه در اب ،و تا هنوز هم اميدوار اسالم آوردن آنها اند اميد داشتند
در مورد آنها وصيت خير نمـوده ميفرمايـد:    �خداوندگرديدند، مشرف ز آنان به اسالم ا

�m��§��¦�����¥��¤�����£��¢�����¡�������~¨����«��ª��©
²���±��°��¯��®������¬³����»��º��¹��¸����¶��µ��´

���½��¼��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
OP����S��R��Q��W��V���U��Tl المائدة  

و قطعـاً   مسلماً يهوديان و مشركان را دشمن ترين مردم نسبت بـه مسـلمانان مـي يـابي.    «
منان كساني را مي يابي كه گفتند: ما نصاراييم، اين بـدان سـبب   ؤمهربانترين مردم نسبت م
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 – منـان ؤدوستي و محبت نصارا بـا م  –نيز  است كه از آنان كشيشان و راهباني هستند، و
اين پيـامبر نـازل شـده     به سبب آن است كه آنان كبر نمي ورزند، و چون اينان آنچه را بر

است بشنوند، مي بيني كه چشمانشان از اشك لبريز ميشود، به سبب آنچه از حق شناخته 
مـا را در  پس ما را در زمرة گواهـان بنويس(  اند، مي گويند: پروردگارا! ما ايمان آورده ايم

   .»)قرار ده صدشمار امت محم
) 628) و(611بـه مدينـه طيبـه، در سـال هـاي (      صچند سال قبل از هجرت پيامبر اكرم

، بـر لشـكر روم   ميالدي لشكر فارس بت پرست كه معروف به امپراطوري ساساني ها بود
آورد ) ميالدي در تصرف خود در614سال (مناطق تحت سيطرة آنها را در  پيروز گرديد و

و دند تصرف كر) ميالدي مصر را 619سپس در سال (اكيه و قدس، شهرهاي انطاز جمله 
سر زمين مصر و ديگر مناطق همجوار آن از عهد اسكندر بزرگ بـه اينطـرف در تصـرف    

نگذشـته بـود كـه مسـلمانان از      ص، و هنوز يكسال از هجرت پيامبر اكرمباقي ماندروم 
بشـارت برگشـت    �ندپيروي فارس بت پرست بر روم نصارا غمگين شدند، ليكن خداو

پيروزي نصاراي روم را به مسلمانان بوسيلة آياتي از قـرآن كـريم خبـر داد كـه در مـدت      

{����m ميفرمايـد :  مجوسي غالب خواهد شـد. طوريكـه   كمتر از ده سال، روم بر فارس
¬��«�ª��©��¨��§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����~®��������°��¯

´��³��²��±µ��¼�����»���º��¹��¸��¶½��Å���l الروم   
الف، آلم ، ميم ، روميان شكست خوردند در نزديك ترين سر زمـين، ولـي آنـان بعـد از     «

، فرجام كـار در گذشـته و   شكست شان به زودي غالب خواهند شد، در عرض چند سال
منـان شـاد مـي شـوند از     ؤم –كه روميان پيروز شـوند   –آينده از آن خداست، و آن روز 

  .»نصرت الهي
) مـيالدي  622در سال اول هجرت نازل گرديد كـه مطـابق (   صپيامبر اكرم اين آيات بر

وعـدة خـود را    �از گذشت هفت سـال، خداونـد   ) ميالدي يعني بعد629بود. در سال (
و لشكر پادشاه روم بر لشكر امپراطوري ساساني هـاي فـارس پيـروز شـد،     تحقق بخشيد 
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ينهاي تحت تصـرف خـود   فارس در اين جنگ چنان به شكست مواجه شد كه همه سرزم
تصـرف   قدس و مصـر دوبـاره در  و سرزمين را از دست داده و شكست خورده برگشتند 

  نان از اين نصرت الهي خرسند شدند. رومي ها قرار گرفت، و مسلما
در روزهاي اول دعوت شان تحت حراسـت برخـي از    ص** موقف ديگر: پيامبر اكرم

غدر غداران مصون بماند تا اينكه آيت ذيل نازل ياران شان قرار داشتند تا حيات ايشان از 

�m��q��p���o��n��m��l��k��jr��x��w��v��u����t��sy������{��zگرديد: 

}��|~����el المائدة   
جانب پروردگارت به سويت نازل شده، ابـالغ كـن، و اگـر چنـين      ! آنچه را ازاي پيامبر«

   .»نگاه مي دارد م (كفار)نكني، پيامش را نرسانده اي، و خدا ترا از گزند مرد
از سوي اصحابشان مورد  صرسول خدا« : روايت شده است كه فرمود بو از عايشه

نازل شد، سرخويش را از » واهللا يعصمك من الناس«راست قرار مي گرفتند و چون آية ح
! باز گرديد زيرا خـداي عزوجـل   : اي مردمندخطاب به نگهبانان فرمود قبه بيرون آورده و

از جانـب يـاران    صپناه نگهباني خويش گرفت، و بعد از آن حراست آنحضـرت مرا در 
نان در منزل شان زندگي به سر ئشان تا روز وفات شان توقف يافت، و ايشان با كمال اطم

همه كوششـها   صمشركان بخاطر ترور آنحضرتبردند و به رغم كوششهاي كفار و  مي
قصـد دشـمنان   ء سـو هم چندين بار مـورد  به ناكامي انجاميد، حتي قبل از نزول اين آيت 

ايشان را در عصمت و پناه خود قـرار داده بـود. مـثالً     �اسالم قرار گرفتند ولي خداوند
از سـوي   �يـل ئصـادر گرديـد جبرا   صهنگاميكه فيصلة ظالمانه در مورد كشتن پيامبر

ـ را در جريـان توط  صپروردگار به ايشان وحي آورد و آنحضرت ة قـريش قـرار داد و   ئ
عـين نمـوده   رت داده است و زمان هجـرت را نيـز ت  به ايشان اجازه هج �نكه خداونداي

 ءان مكه به اتفـاق آرا فرمود: در اين شب در همان بستري كه مي خوابيدي، مخواب. پارلم
وان چست و چـاالك را كـه در   نمودند كه از هر قبيله يك ج به اين نظرية ظالمانه موافقه

هر كـدام از آنـان شمشـير بـران     و بدست  شد، برگزينندميان شان داراي شرف و نسب با
يورش آورده و همچون يك مرد بر او ضـربه زده او  او همچون يك مرد  و آنان، بر بدهند
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، زيرا هرگاه آنان چنين كننـد، خـون او   سوده ميشوندبكشند و به اين ترتيب از شر او آ را
بجنگنـد.  اقـوام  ميتواننـد بـا تمـام    ن در تمام قبيله ها پراگنده ميشود و فرزندان عبد منـاف 

بر بسترم بخـواب و  : « فرمودند �در شب هجرت به علي بن ابي طالب صرسول اكرم
با اين چادر سبز من خود را بپوشان و در آن بخواب، زيرا آنان بتو زيـاني رسـانيده نمـي    

شـان گذشـته و    از خانه بيرون آمده و از ميان صف هاي صتوانند. پس از آن آنحضرت
نيز نور چشم هاي شـان   �خداوندداشتند كه بر سرشان مي پاشيدند وت خاكي را برمش
اين آيـت را تـالوت مـي    آن لحظات در  صو رسول اكرم ديدند، نايشان را و گرفت  را

  يس �m��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��il :نمودند
شان هم پرده افگنديم از پيش و پس آنها سد كرديم و بر چشم و هوش -و راه خير را -«

 ،ده شكسي از آنان باقي نماند مگر آنكه بر سرش از آن خاك نهاد .»ندنكه هيچ نمي بي
ون ريشبانگاهان ب �ه ابوبكر صديقرفتند، آنحضرت همرا �قسپس به خانة ابوبكر صدي

تا اينكه در مسير راه يمن خود را به غار ثور رسانيدند، محاصره كننده گان نيز در  ددنش
ناكامي و فضاي رسد،  دقيقه شماري مي كردند و پيش از آنكه آن لحظه فراو  بودندتظار ان

دروازة خانة در جلو . زيرا مردي كه همراه ايشان نبود و آنان را حكم فرما شدشكست 
: نا اميد شديد و زيانكار گشتيد، ه و به آنان گفترفتمشاهده نمود، نزدشان  صآنحضرت

شته و بر سرهاي شما خاك پاشيد و به جايي كه ميخواست رفت، بخدا كه از كنار شما گذ
ليكن با آن هم  .دخاك را از سرشان تكاندنو  ا نديده ايم و برخاستندگفتند: بخدا كه او ر

: بخدا اين محمد است كه خوابيده در را ديده و گفتند �از سوراخ دروازه نگريسته علي
از  �نگ كردند تا اينكه صبح شد و عليحاليكه چادرش بر باالي اوست و همينگونه در

پرسيدند و او  صاز او در مورد رسول اهللاو خواب برخاست و آنان مضطرب گرديده 
و  صكد شدند كه آنحضرتأ: من در مورد ايشان اطالعي ندارم. و بالفاصله متگفت

ند، از اينرو تمام راههاي خروج مكه را از هر سو ه ادمكه را ترك كر �ابوبكر صديق
پيامبرش را عزت بخشيد  �ليكن خداوند .شديد خويش قرار دادندنظارت ته و زير بس

چند گامي بيشتر  چه آناني كه ايشانرا تعقيب مي كردند با اينكه در ميان آنان و ايشان



 101               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

را در كتاب با عظمتش چنين جريان اين  �فاصله نبود، خوار و ذليل بازگشتند، خداوند

m�y��x��w��v��u����¡�����~��}��|���{��zمي كند: بيان 

¬��«��ª��©��¨���§��¦��¥��¤��£��¢®����±��°���¯

¼��»��º��¹�� �̧ � �¶� �µ� � �́ �³� �²½���

Á��À��¿��¾Â�����Æ��Å���Ä��Ãl التوبة  
او را نصرت داد، آن گاه كه كـافران او را بيـرون    �اگر او را ياري ندهيد، قطعاً خداوند«

مي كه اين دوكس در غار بودنـد، آن گـاه كـه مـي     نفر دوم از دو تن بود هنگا كردند و او
گفت(پيامبر) به يار خـود (ابوبكرصـديق) انـدوهگين نبـاش كـه خـدا بـا ماسـت، پـس          

فروتـر   –آرامش خود را بر او فرو فرستاد و كلمة كساني را كه كفر ورزيدنـد   �خداوند
و هركسـي    .»غالب و حكيم اسـت  �ساخت، و كلمة خداست كه برتر است و خداوند

در  -بنده نيز از كساني ام كه آنـرا مشـاهده و داخـل آن شـده ام     -غار ثور را مشاهده كند
سنگ بزرگي است كه در قلة كوه ثور قرار دارد، و كوه ثور در از خواهد يافت كه عبارت 

جنوب مكه و در مسير راه يمن قرار دارد،. دهن غار در پايين سـنگ قـرار داشـته و اگـر     
بين  مشاهده كند الزم است خود را خم نمايد، ارتفاع دهن غار ما كسي بخواهد داخل آنرا

شصت تا هفتاد سانتي تخمين شده كه اگر كسي بخواهد داخل غار گردد بايد روبه سـينه  
يا بر تختة پشت افتاده داخل گردد، اما ارتفاع داخل غار از زمين آن تا سقفش تقريباً يـك  

اين غـار  ثانيا بنشيند، و بايد تواند  نميشده ده متر است و كسيكه در داخل آن باشد ايستا
بـا يـارش    صگنجايش بيشتر از سه نفر را ندارد، اين بود صفات غاري كه پيـامبر اكـرم  

در آن پناه بردند تا از نظر تعقيب كنندگان كفار قريش پنهان شوند، ايشان  �ابوبكرصديق
، هنگاميكه كفـار  يادآور شديم با ابوبكرصديق سه شبانه روز را گذشتاندند . طوريكه قبالً

از مكه بيرون رفتنـد، آثـار قـدمهاي     �قريش كشف نمودند كه آنحضرت و ابوبكرصديق
آنها را تعقيب نموده كه بالخره به دهن غار انجاميد ليكن ابوبكر آثار قدمهاي شان كـه در  

در ايـن مـورد بعضـي    ت توسط شاخة درخت محـو نمـوده بـود.(   نزديكي غار وجود داش
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تي ذكر شده كه صحت و عدم آن ثابت نشده ليكن برخي از مورخان و مفسران آنـرا   روايا
 �و يارشان داخل غار گرديدنـد خداونـد   صبعد از آنكه پيامبر )مكرراً ياد آورشده اند

عنكبوتي را دستور داد تا دهن غار را با بافتن خانه خود ببندد، سپس كبوتري آمده و براي 
دهانة غار آماده ساخته و تخم هم گذاشت و بر آن نشست و  خود آشيانة در اولين قسمت

و هنگاميكه تعقيـب كننـدگان   گرفت اين حوادث به فرمان الهي در كمترين مدت صورت 
ــه     ــيدند و در حاليك ــار رس ــك غ ــور نزدي ــوه ث ــة ك ــامبر آدر قل ــدمهاي پي ــار ق و  صث

 .برسـند اي تيجـه  ناپديد شده بود چهار اطراف را نگاه كردند. تا اگر بـه ن  �ابوبكرصديق
غار با رشته هاي  يد شدند، و هنگاميكه طرف پايين نظر انداختند ديدند كه دهنليكن نا ام

. بـا ديـدن   هم در آشيانة بر تخم هاي خويش نشسته اسـت  يعنكبوت بافته شده و كبوتر
و كار امروز است چند هفته قبل اين آشيانه و جال عنكبوت از قن شدند كه اين حالت متي

و يارشـان را بعيـد دانسـته نـا اميـد و ناكـام        صز نيست، بنابر اين وجود پيـامبر و ديرو
برگشتند و ندانستند آنها كجا اند؟ اما اگر يكي از آنها با چشمش به داخل غـار نظـر مـي    

   ، بدون ترديد آنها را مي ديد.افگند
نجـات داده  را  صبوسـيلة آن پيـامبرش    �اين خود معجزه اي بود كه خداونـد 

خشيد، چه آناني كه ايشانرا تعقيب مي كردند با اينكه در ميان آنان و ايشـان چنـد   عزت ب
پيامبرش را از گزند آنها در  �نبود، خوار و ذليل بازگشتند. و خداوندگامي بيشتر فاصله 

 �كيـد مـي نمايـد. خداونـد    أچنانكه آيات قران كريم بـر ايـن مسـالة ت    ،امان نگهداشت

�m���c��b���a��`i�����h��g�����f���e��dj��m���l��kn����oميفرمايد: 

q��pl ا�نفال/٣٠  
را به بند كشند يا بكشـند  در بارة تو نيرنگ مي كردند تا ت كن هنگامي را كه كافران و ياد«

نيرنگ هاي شـان را  هم مكر مي كرد ( �يا اخراج كنند و آنان مكر مي كردند و خداوند
  .»ندگان استتدبير كن بي اثر مي كرد) و خداوند بهترين

چون آتش  .** حادثه ديگري قبل از نزول آيت عصمت واقع شد و به ناكامي پيوست
باز رسي متوقف مراقبت و و يارشان فرونشست و كار دسته هاي  صجستجو از پيامبر
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ن نمودند كه اگر هر كسي ياسالم جايزة پرقيمتي را تعياطر بچنگ آوردن پيامبرشد، آنها بخ
مكه و مدينه زنده و يا مرده به مكه بياورد حايز اين جايزه شمرده آندو را در راه هاي 

خواهد شد. در ميان مردم كسانيكه تالش داشتند تا جايزه را بدست آورند يكي هم سراقه 
. سراقه بن مالك از بني مدلج است كه در اسپ سواري و تيراندازي نظيري نداشت

كه كفار مكه آنرا تعين نموده بودند  : وقتيكه از جايزه بزرگخودش چنين حكايت مي كند
پيامبر اسالم و صاحبشان افتادم، روزي بمن خبر رسيد كه سياهي  جستجوي آگاه شدم در

در كنارة بحر بنظر مي خورد، من دانستم كه ايشان همان كساني اند كه كفار در جستجوي 
ا  بر زمين و اسپم مرشدم پس با تندي بر اسپم سوار شده و به آنان نزديك شان اند 

انداخت، باز بر اسپم سوار شدم و دوباره به آنها نزديك شدم بگونة كه قرائت رسول 
زمين فرو رفت و از آن افتادم و باز ه هاي اسپم تا زانو بپارا مي شنيدم، ديدم كه  صاهللا

آنرا راندم و برخاست، در حاليكه به آساني نميتوانست دستهاي خود را بيرون كشد، پس 
آنان ايستادند و من بر اسپم سوار شدم تا به ايشان رسيدم و  .امان خواستم ايشاناز 

در كارش  صقين نمودم كه رسول اهللاحوادث را مشاهده كردم، در دلم ي هنگاميكه اين
اند، و با مانده جايزه براي دستگيري تو : قومت به ايشان گفتم چيره و پيروز مي شود و

ما « به ايشان دارند صحبت كردم و ايشان فرمودند:  ايشان در مورد قصدي كه مردم نسبت
و از ايشان خواستم كه براي من امان نامة نويسند و » پنهان داررا از ديدن مردم 

عامر بن فهيره را مامور نمودند و او بر پارة پوستي آنرا نوشت و پس از آن  صآنحضرت
ردم را ديد كه در به راه خويش ادامه دادند، سراقه به مكه برگشت و م صآنحضرت

: من خبر راست را براي شما آورده ام برآمده اند و به آنان گفت صجستجوي آنحضرت
در اينجا در عوض شما من تالشم را در جستجو او به اندازة كافي بعمل آورده ام و به 

تالش دستگيري شان بود، در پايان روز به نگهبان شان روز در  ين ترتيب كسيكه در آغازا
امان نامه را به سراقه دادند و  صديد. در روايت ديگر آمده هنگاميكه پيامبرمبدل گر

چطور است «:فرمودندبوي  صسراقه دستش را پيش نمود تا نامه را بگيرد، آنحضرت
سپس بعد از گذشت روزها و  »شاه فارس) را در مچ دستت ببندم؟اگر دستبندي كسرا (
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خش گرديد، و سراقه ايمان و كنارجهان پند شده و در هر گوشه سالها كه اسالم نيروم
نيز جهان را وداع گفته به رفيق اعلي  صآورد و برآن ثابت قدم ماند، و آنحضرت

را از قصه امان نامه و وعدة  �خالفت را بدست گرفت و عمر �پيوستند، ابوبكرصديق
خليفه مسلمانان  �ضرت عمر فاروقبوي آگاه ساخت، سپس هنگاميكه ح صضرتآنح

 ديد و سر زمين هاي شام و عراق و فارس در تصرف لشكر مسلمانان قرار گرفتتعين گر
دستبند پادشاه و تند، در ميان غنايم تاج شو مسلمانان با غنايم بي شماري به مدينه باز گ

ساساني هم وجود داشت كه از طال و نگينه هاي گران ساخته شده بود، هنگاميكه عمر 
؟ وي را نزدم ر از اشك شده فرمود: سراقه كجاستپآنرا مشاهده كرد چشمانش  �فاروق

 دهوتسليم نمو فته به ادستبندهاي كسرا را گر �. وقتيكه سراقه حاضرشد، عمربياوريد
سراقه را قبل از هجرت بسوي مدينه مژده  ص: اينچنين شنيده بودم كه پيامبرخدافرمود

) به اين مچ دستت ببندم؟دستبند كسرا را در چطور اگر ( بودند:اين دستبند ها را داده 
اين وعده را به سراقه  ص. پيامبراكرميافتحقق به سراقه ت صترتيب وعده آنحضرت

زماني دادند كه در ضعيف ترين مراحل دعوت قرار داشتند و سراقه هم از جمله كساني 
اسالم  را هم نميدانست كه آيا سراقه بود كه تصميم قتل آنحضرت را داشت و كسي اين

دستبند بزرگترين  به سراقه وعدة ص؟ در چنين وضعي آنحضرتد يانهخواهد آور
امپراطور دنيا را ميدهند كه سراقه در خيالش هم نميگذشت  كه روزي دستبند امپراطوري 

مكه آگاه ميشد حتماً ميگفت  را بدست خواهد كرد، و اگر از اين وعده هر كسي از كفار
ارچه نان خشك هم ندارد تا شكم اين شخص ديوانة بيش نيست، چگونه شخصي كه پ

خويش را سير كند همچو وعده بزرگ ميدهد، نه خير! ايشان فرستاده و تاييد شده از 
پادشاهي و  و ار دارد،چيز در تصرفش قر است خداوندي كه هرجانب پروردگار عالم 

�m��{��zy������x��wقسميكه ميفرمايد: تعالي به كسرا بخشيده است. او هم دارايي را

�|����h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}i��k���� �jl�����������o��n���� � � �m

��r��q���pl آل عمران� �
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خدايا، اي مالك ملك هر آن كـس را كـه بخـواهي، فرمـانروايي مـي      بگو(اي محمد) بار«
بخشي و از هركه بخواهي فرمانروايي را مي گيري، هركه را بخواهي عزت مي بخشـي و  

  .»هر چيز توانايي بر خوار مي گرداني، همة خير به دست توست، و توهركه را بخواهي 
طوريكه خبر ميدهند  �خداوند وال و اخبار آينده به امر و ارادةاز اح صپيامبر

احيانا از آينده خبر ميدادند. در اين زمينه خداوند  �به امر و ارادة خداوندپيامبران پيشين 

�m���Ï��Î���Í��Ì��Ë��������Ê���É��È��Ç ميفرمايد: سورة جن چنين 27و26در آية 

��Ü��Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðl الجن  
                  .»علم غيبش آگاه نمي سازد ررا ب -خلقش  از -داناي غيب است پس هيچ كس«

صورت  صتالشهاي خصمانه پيهم بخاطر قتل آنحضرت** بعد از نزول آيت عصمت، 
ناكامي مواجه شد، از جمله تـالش و سـعي  يهـود خيبـر در زهـرآگين      گرفت كه همه به 

از آن تـا  يل امين بـه ايشـان خبـر داد    ئكه اين دسيسه را جبر صنمودن غذاي آنحضرت
نخورند، همچنان روزي آنحضرت به تنه درختي تكيه نمـوده بودنـد و شمشـير شـان بـر      

الفش كشيده و رو بطرف شاخة درخت آويزان بود، ناگهان شخصي شمشير ايشان را از غ
؟ ! حاال چـه كسـي تـرا از مـن نجـات مـي دهـد       گفت: اي محمدايستاد و صآنحضرت
  خداوند مرا از شر تو نجات ميدهد، و شمشير از دست آن مرد افتيد.  :فرمودند

 صروايت شده كه زني يهودي گوسفند زهراگين را نـزد آنحضـرت   �و از انس
آوردنـد و ايشـان از وي    صحضور آنحضرت آورد و ايشان از آن خوردند، سپس زن را

بكشـم. فرمودنـد:    ؟ گفـت، مـي خواسـتم تـرا    : چرا اقـدام بـه ايـن كـار كـردي     پرسيدند
ترا به اين كار قادر نمي سازد) با وجود اينكه چند بار مـورد حملـه و هـدف     �خداوند(

كـه  خانه هاي ايشان از شاخه هاي درخت خرما سـاخته شـده بـود    و دشمن قرار گرفتند 
بـر حفـظ و    �اليشان داخل گردد مگر طبق وعدة خداونـد ات بشمن به آساني ميتوانسد

ء قصدها نشدند. اين وعدة عصمت عصمت پيامبر، دشمن هرگز قادر به عملي نمودن سو
كـه   �وعلـي  �، عثمـان �به ديگران داده نشده است، حتي براي سه خليفة اسالم، عمر

ين گونه هر پادشاه و در هر زماني كـه بـوده   بطور ناگهاني به شهادت رسيده اند. و بر هم
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قصد قرار گرفته اند و به قتل رسيده انـد و قلعـه هـاي مسـتحكم و نگهبانـان       ءمورد سو
   مسلح جلو آنرا گرفته نتوانسته است. 

از حـوادث آينـده خبـر و آگـاهي ميدهـد و      قرآن كريم  معجزه هاي كه و از نشانه و **
 ،اسـت  صزمان محمـد  بويژه پيامبر آخر براي پيامبران �بمثابه مكاشفه و الهام خداوند

�m��i��h��g: ميفرمايـد  �حفاظت قرآن كريم تا روز قيامت اسـت طوريكـه خداونـد   

���n��m���l��k������jl الحجر  
  .»ايم و قطعاً ما خود نگهبان آنيم بي ترديد ما اين قرآن را نازل كرده«

ن و دهرگونـه اشـتباه و تحريـف و افـزو    مراد از ذكر در آيت فوق قرآن كريم است كه از 
كاستن محفوظ است، آري! اين ويژگي مهم قرآن كريم اسـت كـه حـق تعـالي عهـده دار      

مور أ، بر خالف كتابهاي پيشين كه علما و روحانيون ماست حفظ و نگهداشت آن گرديده
، بلكه حفظ آنها بودند، ولي امانت را رعايت نكرده و آن كتابها را تبديل و تحريف نمودند

و امروز ديگـر اثـري از    پديد شدآن كتابها نابود و نا حتي كار را بدآنجا رساندند كه اصل
نازل گرديـد دانسـتند كـه يهـود و      ص. هنگاميكه قرآن كريم بر پيامبر مانمانده آنها برجا

نصارا در كتابهاي شان تغير و تحريف آورده اند همچنان وقتيكه علما و دانشـمندان اهـل   
مال نموده اظهار كردند كـه در انجيـل و   م مشرف گرديدند اين حقيقت را براسالكتاب به 

تاكيد نمـوده  واقعيت ن هم بر اي تورات بسيار تحريف و تغير رخ داده طوريكه قرآن كريم
همه مسلمانان آرام گرفت كه قرآن كريم تـا   به اين ترتيب دل پيامبر و ياران شان و .است

بـرحفظ   �زيرا خداوند ،و نقصان و تحريف در امان استروز قيامت از هرگونه زيادت 
تـا   ص) سـال از وفـات پيـامبراكرم    1400آن تعهد نموده است و حاال بعد از گذشـت ( 

كه هـيچ  بلكه تا روز رستاخيز مي باشد، ن است و كنار جهان يك قرآگوشه امروز، در هر
قصـان،  ن و ، زيـادت و نخواهـد داشـت   تغيري در هيچ يك از مصاحف آن وجـود نـدارد  

و  شده ، نه آيتي اضافه شده و نه هم كاستهنميتواند گرفتهصورت در آن تحريف و تبديل 
نازل گرديده بود، شما ميتوانيد از مسـلماني كـه    صهمان است كه بر پيامبر خداهمة آن 

با او در تماس شـده و   يتلفونطريق از  مي كند در كوههاي انديز امريكاي جنوبي زندگي
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و عـين   ز وي بپرسيد، عين آيت و عين شـماره كلمات آن او شمارة آنيا و  يدر مورد آيت
عبارتي نه و  نه كلمه اي كلمات را برايتان كه شما بدست داريد  مي خواند كه نه حرفي و

در طول تاريخ چند بـار كوشـيده    . بعضي از دشمنان اسالميا زياد نشده استاز آن كم و 
و شـا شـده   كوششهاي شـان اف يجاد كنند ليكن در آغاز اند تا در قرآن تحريف يا تغيري ا
مال نمـودن عـداوت آنهـا بـا قـرآن اقـدام نمـوده انـد و         هزاران عالم و حافظ قرآن در بر

را ناكام ساخته اند، همچنان در اين اواخر برخي ديگر از مردمان مجهـول   كوششهاي آنها
تحريف و يا كمـي وزيـادت     در شبكه هاي انترنت كوشيده اند تا در آيات قرآن تغير و يا

نها در خود شـبكه هـاي انترنيتـي    ه و دسايس آئوارد كنند ولي توسط مسلمانان بيدار توط
وعده ، طوريكه دتعالي تحقق مي ياباو د، و به اين ترتيب صدق فرمودةفوراً افشاء مي گرد

  الحجر ��m���n��m���l��k������j��i��h��gl :ستفرموده ا

   .»ما خود نگهبان آنيم آن را نازل كرده ايم و قطعاًبي ترديد ما اين قر« 

منان ؤفه ها محفوظ باشد، در سينه هاي مبنابراين قبل از اينكه قرآن كريم در كتابها و صحي
حفظ آنـرا بـراي مسـلمانان آسـان گردانيـده اسـت حتـي         �محفوظ است زيرا خداوند

همـين   بـه  .فظ مـي نماينـد  كسانيكه به زبان عربي صحبت نمي كنند، قرآن را به آساني ح
  كه سن شان كمتر از ده سال است قرآن كريم را بطور كامل حفظ نموده اند.خاطر كودكاني

در مقابـل، تـورات و انجيـل را ببينيـد كــه بعـد از گذشـت زمـاني كـم از وفــات         
يف رخ داد، بلكه نسخه هاي نه تنها در آنها تغير و تحر �و بلند رفتن عيسي �موسي

زيادت و كمي در  ه،خوردن هيچ سر يديگر ، بايرويكار شد كه متن برخ نتقلبي متعدد آ
ايـن سـوال    )نصـارا (از اينرو ما از بـرادران اهـل كتـاب     آن بطور آشكار مشاهده ميگردد.

: انجيلـي كـه بـر    و حكيمانـه را از آنهـا خواسـتاريم    عاقالنهپاسخ مي پرسيم و  منطقي را
يـا  آ يـا انجيـل يوحنـا؟   ا انجيل متا اسـت  ؟ آيفرو فرستاده شده امروز كجاست �عيسي

كه تالش نموديد آنـرا پنهـان    !؟ يا اينكه انجيل برناپاستانجيل مرقس است يا انجيل لوقا
حريـف  آنكه انجيل برناپا نيز از تبا شكار ساخت، ليكن خداوند قادر آنرا به عالم آ نماييد،

آن در ميـان شـما روي    ةشما چهار انجيلي داريد كـه همـ   .و تبديل سالم بدر نرفته است
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در حاليكه يكي با ديگرآن تفاوت زيـاد داشـته بلكـه در     ،دستها قرار داشته و منتشر است
افكار و نظريات آن بنظـر مـي    درو تضاد بعضي موارد كمي و زيادت و بهم خوردگي ها 

  !!خورد
 طوريكه ميدانيد زماني اقالنه اين سوال را مي خواهيم.ما از شما جواب منطقي و ع

صحيح و به هفتاد مي رسيد، سپس به چهار انجيل كاهش يافت! پس انجيل  هاانجيلتعداد 
  ؟ حاال كجاست ن انجيل هاي بهم خوردة شمادر ميا �درست عيسي

كد ؤر در متن و افكار، دليل واضح و مگامتناقض و ناسازآيا وجود اين همه انجيل هاي 
 �ل اصلي و صحيحي كه بر عيسيبر اين نيست كه حتي يكي از اين انجيل ها، انجي

گرتان ي است كه علما و دانشمندان تحريف؟ اين همان انجيل هارديده بود، نيستنازل گ
 وس و مصلحت خويش آنرا نگاشته اند. خداوند قادر وبا قلمهاي شان، موافق هوا و ه

ر توانا كه پروردگار و آفريدگار ما و شما است، در قرآن كريم شما را چنين مخاطب قرا

���m��e���d��c��ba:ميدهد �̀ �_ �̂��]��\

k���j��i��h��g��fl�����r��q��p��o��n��m

��~� �}��|��{�� �z��y� �x� �w� �v� �u��t� �s

��g���f��e��d��c��b��a���������`��_l المائدة   

ا بسياري از آنچه ) به سوي شما آمده است تص! پيامبر ما(حضرت محمداي اهل كتاب«
 -برشـما روشـن كنـد و از بسـياري    انجيل) پنهان داشته ايد  ت واز كتاب آسماني(تورارا 

در مي گذرد يقيناً از جانب اهللا نـوري و كتـاب روشـني     -ديگر اموري كه پنهان داشته ايد
به سبب آن، كساني را كه از رضاي او پيروي ميكننـد   �براي شما آمده است كه خداوند

ـ به سوي راههاي سالمت رهنمـون ميگرد  خـويش از    -و توفيـق   -بـه اراده د و آنـان را  ن
و  به سوي نور( اسالم ) بيرون مـي بـرد   )شرك و نفاق و فسق و فجور و كفر(تاريكي ها

�m���D��C��B��Aهمچنان فرمودة اوتعـالي:   .»به راهي راست هدايت شان ميكند

��K��J��I��������H��G��F��El آل عمران   
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حقيقت را كتمان ميكنيد، بـا   –چرا  –و  ! چرا حق را به باطل درمي آميزيداي اهل كتاب«
در مـورد   �همچنان خداونـد ». -برحق است صكه رسول خدا  -آن كه خود مي دانيد

ــد  ــما ميفرمايـ ´����m����À��¿��¾��½���¼��»����º��¹��¸��¶��µ :شـ

��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Ál البقرة  

روهـي از آنـان   ؟ با آن كه گكه يهوديان به شما ايمان بياورند! آيا طمع داريد(اي مومنان)«
ند، پس آن را بعد از فهميدنش تحريف ميكننـد و خودشـان   تورات) را مي شنوكالم خدا(

  .»هم مي دانستند
تميز نمودن بين صحيح و غلط، و بين ممكن و  كجاست؟ وكجاست عقل هاي سليمپس 

د خـر هوشـياري و دانـايي   وكجاست ناممكن، و بين راست و دروغ، و بين حق و باطل؟ 
  !مندان

را از آن  صاصحاب پيـامبر  �خداوند شده و ذكرله ديگري كه در قرآن كريم ئ** مس
كه پيامبري بعـد از حضـرت   ست ينااست يده زمان به اثبات رسگذشت آگاه ساخت و با 

��m��¿��¾��½��¼��»���������º��¹:فرموده اسـت  �قسميكه خداوند نيست، صمحمد
Ä��Ã��Â��Á���ÀÅ��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���l ا�حزاب  

پدر هيچ يك از مردان شما نيست ولي فرستاده خدا وخاتم پيامبران اسـت و   صمحمد«
   .»به همه چيز داناست �خداوند
وقفه  ،خاتم پيامبران اند صتعالي كه پيامبراكرمميخواهيم در فرموده اوحاال  

اشاره نموده  به آنهم نموده و در آن بانديشيم. چنانكه كتابهاي آسماني، تورات و انجيل 
پي همديگر فرستاده شده  �آغاز تا عيسي بن مريم �از ابراهيم �اينكه پيامبران اند

دو يا سه پيامبر را در يك  �گاهي هم خداوندة زماني ميان آنها كوتا ميبود، واند و فاصل

��m��Aوقت و زمان، براي يك امت فرستاده است طوريكه در سورة ياسين ميفرمايد:

F��E��D��C��B����P��O��N��M��L��K��J� � �I��H��G

��U��T����S��������R��Ql اسيني  
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و برايشان از اصحاب قريه مثلي بيان كن، آن گاه كه فرستادگان  به آن قريه آمدند، آنگاه «
شمردند، سپس آنان را با فرسـتاده   وغگوويشان فرستاديم، ولي آن دو را دركه دوتن به س

شما به پيـامبري فرسـتاده شـده     : هرآينه ما بسويفتندرسوالن گتاييد كرديم پس  سومين
   .»ايم

 تا حال صاما پيامبراكرم فرستاده شد، �همزمان با ابراهيم �و طوريكه لوط 
شـد و  ن) سال از وفات ايشان مي گذرد ليكن پيـامبري بعـد از ايشـان فرسـتاده     1400(كه

نانكـه در زمـان خـود    چ .نخواهد شد، مگر اينكه دروغگويان و دجالن ادعاي نبوت كنند
  مدعيان نبوت ظهور كرده بودند. صآنحضرت

مردم  را  از حوادث و وقايع آينده �** همچنان يكي از معجزه هاي قرآني كه خداوند
آگاهي ميدهد، قصة غرق شدن فرعون مصر و سالم  صبوسيلة آن و با زبان پيامبراكرم

رس عبرت براي جهانيان تاكه عالمة قدرت الهي و د ،ماندن جسد وي تا امروز است
ن گرديد كه هالك شدني است و ه فرعون نزديك غرق شدن شد و متيقگردد. هنگاميك

ليكن چنين ايمان به  .عالن نمودااسالمش را است نجات همه مسدود گرديده  هايراه

���m :مورد وي فرموده استدر  �طوريكه خداوند ،صاحبش نفعي نمي رساند ���N

��T��S��R����� �Q��P��OV��UW���� �̂ �]��\��[���Z��Y��X
��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��� � �b��a�� � �̀ �_

y��x���w��v��u��t��s��r��qz����`��_��~��}�� � � � � � � � �|��{
���b��al يونس  

يل را از دريا گذرانديم، پس فرعون و لشكريانش از راه ستم و تجاوز، آنان را ئو بني اسرا«
و آب تا دهـانش   –در شرف غرق شدن قرار گرفت  –فرعون  –وقتي كه  دنبال كردند تا

يل به او ايمـان آورده  ئگفت: ايمان آوردم كه هيچ معبودي بجز آن كه بني اسرا -بال آمد، 
آيا اكنون ايمـان مـي آوري) در حاليكـه    من از مسلمانانم، اكنون؟ ( -گفت -اند، نيست و

پـس امـروز تـرا بـا جسـدت مـي        ؟كاران بـودي پيش از اين نافرماني مي كردي و از تبه
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ه از پـي تـو مـي    ) تا براي كسـانيك بي روحت از دريا بيرون مي آوريم ترا با جسدرهانيم(
   .»سياري از مردم از آيات ما غافلندنشانة قدرت ما باشي) بي گمان بآيند، آيتي باشي(

تفاوت اسـت،  م ،آرا و نظريات تاريخ نويسان در مورد شخصيت فرعون مصر كه غرق شد
رمسيس دوم) است و برخي ديگر گفتنـد كـه نـام وي    خي از آنان گفته اند كه نام وي(بر

(منبتاح ) بود، بهرحال چه نام وي رمسيس باشد يا منبتاح، در زمان نـزول ايـن آيـت بـر     
) سال هيچكسي در جهان نميدانست كه جسد فرعـون غـرق   1400قبل از( صپيامبراكرم

؟ تا ه باشدديد وي سالم مانده بدون اينكه به خاك مبدل گرد؟ و آيا جستشده در كجاس
(پس امروز تـرا بـا جسـدت مـي رهـانيم تـا بـراي         :كه فرمود �صدق فرموده خداوند

كـه   جسـد هـاي حاكمـان فراعنـه    كسانيكه از پي تو مي آيند، آيتي باشي) محقـق گـردد.   
يايي شده در ند، موم، زندگي داشتاز مصر �يل با موسيئهمزمان با بيرون شدن بني اسرا

نيل مدفون بودند كـه امـروز در مقابـل شـهر     در(طيبه) در كنار رود  قبرستان وادي ملوك
اقصر قرار دارد. سپس بخاطر اينكه فرمودة خداوند قادر و توانـا محقـق گـردد( تـا بـراي      

يايي شده ا در اواخر قرن نزدهم مومكسانيكه از پي تو مي آيند، آيتي باشي) جسد هاي آنه
فرعون غرق شده  حاال اگر .ي در اين مدت به آنها نرسيده استشف گرديد و هيچ آسيبك

م شاهي در هر دو صورت فعالً جسد وي در تابوتي كه در موزي  ،منبتاحيا رمسيس باشد 
يايي شده واقع در ميدان آزادي قاهره موجود است و روزانـه  مصر، داخل صالون آثار موم

و بدون هيچ تغيري مشاهده مي كنند و به ايـن ترتيـب   هزاران شخص جسد وي را سالم 
) سال قبل آنرا به آگاهي رسانده بود محقـق گرديـده .   1400صدق خبري كه قرآن كريم (

س امروز پ«���m�y��x���w��v��u��t��s�l��z:ميفرمايد �چنانكه خداوند
بـراي  ترا با جسد بي روحـت از دريـا بيـرون مـي آوريـم ) تـا       ترا با جسدت مي رهانيم(

  »نشانة قدرت ما باشي)ه از پي تو مي آيند، آيتي باشي(كسانيك
ـ      سوم: داي از جمله معجزه هاي قرآني يكي هم حكايات انبيـاي پيشـين اسـت كـه از ابت

حوا به زمين، و برانگيخته شدن پيامبران از نوح تا موسي خلقت زمين و فرود آمدن آدم و
ا يهود و نصارا بعد از آنها مرتكب شده انـد  و سليمان و داود و عيسي ابن مريم، و آنچه ر
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ذشته را پيامبر بـزرگ اسـالم كـه    مي باشد، و همه حكايات و قصه ها و وقايع تاريخي گ
فقـت  اخوان بودند ذكر نموده اند كه با بسياري روايات تورات و انجيل و تاريخ يهود مونا

سـبب تحريفـات و   آن هـم بـه   كـه  وجود دارد.  يدارد هرچند برخي از اختالفات ناچيز
وارد گرديده است و تنها قرآن كريم مرجع موثق و با اعتمـادي اسـت    هاتغيراتي كه در آن

آنها را با ذكر گوشه هـاي از تـاريخ   براي يهود و نصارا حوادث و وقايع تاريخي حتي كه 
  . شدة شان بيان مي دارد محو

گذاشتن اصـول و قـوانين   ، وو ادارة آن از معجزات قرآن كريم در تنظيم جامعه و چهارم:
ناسب با همه احوال و ام آن عادالنه بوده و سازگار و مجنايي و مدني اينست كه كليه احك

جنايي و مدني است، احكام و قوانين شريعت اسالمي موافق هر امور و  ،اوضاع اجتماعي
نـب  ابوده مصالح همه را تا روز رستاخيز مراعات ميكند، آيا اين قانون از ج زمان و مكان

تعالي ميداند كـه  گاريكه همه بشريت را آفريده و او؟ پروردپروردگار جهانيان فرود نيامده

��mt�����w��v��uچه چيزي به انسان سودمند است و چه چيزي زيانمند، طوريكه ميفرمايد:

xy��§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}��|��{��z¨����²l النجم  
رده آمرزش است، و او بـه احـوال شـما دانـاتر     بي گمان پروردگارت نسبت به آنها گست«

است از آن دم كه شما را از  زمين پديد آورد و آن گاه كه شما جنين هـايي در شـكمهاي   
كه قرآن كريم آنرا بخاطر تنظيم ي قوانيناصول و در مورد عدل و انصاف . »مادرانتان بوديد

. ان نصـارا گـواهي داده انـد   و اداره جامعه وضع نموده بسياري از دانشمندان و قانونگـذار 
كفايت مي كند، و در اين قسمت به برخـي از اقـوال و اعترافـات     �گواهي خداوندولي 
  : ي از آنها اشاره مي كنيم از جملهبعض

قانونگذار غربي بنام (سانتال) در كتاب خود كه آنرا در باره قوانين آسـماني و قـوانين    -1
صول و قوانين مدني را كه فقه اسـالمي مقـرر   وضعي نگاشته چنين مي گويد: (بي ترديد ا

  .ست كه همه بشريت را در هر زماني كفايت مي كند)عادل ترين قوانينينموده 
: ( من اعتقاد قوي است ميگويدمذهب و لبناني نژاد  نصراني(سليم الباز)كه دان قانون – 2
از امـور فقهـي   دارم كه اگر ما در مورد حل معضله ها و نيازمندي هاي بشر اعـم  جازم و 
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رسي ضاياي مختلف اضطراري جستجو و بازبغرنج و پيچيده، و معامالت و قرار دادها وق
  .)اً جواب همه را در فقه اسالمي درخواهيم يافتنماييم حتم

هوكتنج) استاد قانون بين المللي  دانشگاه هارفارد ضمن كتـاب خـود بنـام    همچنان ( –3 
: مـن  مـيالدي بـه چـاپ رسـيد مـي نگـارد       1932(روح سياست بين المللي) كه در سال 

احساس آرامش مي كنم از اينكه من بر حقم البته بعد از تحقيقات و پژوهش عميقـي كـه   
در شريعت اسالمي نمودم و اعتراف دارم كه شريعت اسالمي حاوي همه مبادي ضروري 

  و الزمي، بخاطر برپا نمودن و ايجاد نهضت مدني عادالنه در عالم است.
استاد  ،گزار شده بودميالدي در ويانا بر 1927در سال  در كنفرانس حقوق دانان كهو  – 4

قيناً جوامع انساني جهـان  اعالن نمود كه: ي اطريشيس دانشكدة حقوق دانشگاه ئ(شيرا)  ر
منسوب است. زيـرا وي بـا وجـود     هابه آن صد كه شخصيتي چون محمدنافتخار مي كن

را بيـاورد كـه اگـر مـا      وانست قوانين و ضوابط فقهـي ناخوان بودنش قبل از سيزده قرن ت
ت رما عبا «ي آن برسيم سعادتمند خواهيم بود.بعد از دوهزار سال به مقام واال اروپايي ها

: شـريعت و قـوانين و مسـايل فقهـي را     در مقاله اش درسـت نمـوده مـي گـوييم    وي را 
نازل كرده كه شـما تـا    در قرآن كريم برايشان �از خود نياورده، بلكه خداوند صپيامبر

  ».دهم به مقام آن رسيده نمي تواني روز قيامت
معروف آلماني بنام (كهلر) مي گويد: ما دانشمندان قانون در آلمان دان همچنان قانون  – 5

در  1787خويش را اولين وضع كنندگان مادة قوانين مدني مـي شـماريديم كـه در سـال     
بي دادگري و اسـتبداد را تصـويب نمـوديم، تـا     حد گذاشتن به ظلم و  مورد تطبيق نظريه

(الضرر و الضرار  مبدا) قرن پيش 13خوانديم كه (ه حديث شريف از پيامبر اسالم را اينك
گفتم: بهتر اين است  ه بخود ضرر برسان و نه به ديگران) را وضع نموده  بودند.) يعني( ن

دادگري  د گذاشتن به ظلم و بيحبه اينكه ما وضع كنندگان نظريه(كه ما آلماني ها افتخار 
اريم كـه وي اولـين   و بزرگي و بزرگواري را به كسي بگـذ اريم، ) هستيم را بايد كنار بگذ

  قرن پيش از آلماني ها در جامعه تطبيق نموده است. 20قانون گذار اين مبدا بوده و آنرا 
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 1932سـال   درهـاي  بخاطر مقايسه ميـان قـوانين در ال   و در كنفرانس بين المللي كه –6 
خود را از احكـام   وتقدير منعقد گرديده بود، (المپير) استاد علم قوانين بين المللي  احترام

  .اظهار نمود وجود داردريعت اسالمي در شكه فقهي 
در الهاي برگزار  1932از جمله تصاميم كنفرانس بين المللي قانون گذاران كه در سال  -7

عتبر و معتمد قـوانين عـام   يكي از مصادر مهم و م شد يكي آن بود كه : ( شريعت اسالمي
اين است قرآن پاك و دستور ما كه از جانب پروردگار بـزرگ و حكـيم نـازل     .)مي باشد

ـ كتابيست كـه عجا «فرموده اند: صگرديده و براي هميشه چنان كه آنحضرت ب آن بـه  ئ
سـال بـر آن    روز وچنـد  و هر  سنن ترمذي» ندپايان نمي رسد و علما از آن سير نميگرد

ونش ظـاهر مـي   گد به همان اندازه اسرار مختلف و جديد آن با معجـزه هـاي گونـا   بگذر
ولـوجي و  بشر در علوم سـاينس و تكنـالوجي و فلـك و جي   در اين عصر كه گردد. بويژه 

ولي  ،ميگذرد ) سال از نزول آن1400(بيشتر اززيست دارند كه  جغرافيه و ذره و الكترون
گردد تا به همه واضح گردد كـه خداونـد   ميمعجزه ها ظاهر و آشكار  انواع و اقسام بازهم

�m���Å��Ä��Ã��Â��Á���À: حق است طوريكه فرمـوده اسـت  بزرگ و توانا 

Ê��É��È��Ç��ÆË�����Ôl فصلت   
تـا برايشـان   نشان بدهيم كه آيات خود را به آنان ، در آفاق و در نفسهاي آنان  ستا زود«

  .»ستحق ااو روشن شود كه 
هنگاميكه آيات قـرآن كـريم را مـي خـوانيم      :اقتصادبخش در  معجزات قرآن كريم :پنجم

كه قرآن و شـريعت اسـالم    ميدهدو به ما اين احساس را گويي از دست ما گرفته و ما را 
نيست، بلكه در پهلوي آن همه، عبادات مربوط به  يرئتنها شعاتنها سخن و شعار نيست، 

اكم و مي است كه بايد تطبيق گردد، راه و روشي است كه بايـد حـ  چيزي نظاهر قبل از  و
متناسب از وي اطاعت شود، وبآلخره  د و رهبري است كه بايدئو حكم باشد، قافرمانروا 

ر اينكه فرستاده نشده مگو نهفته است  . در همچو نظام معجزه هااستبا هر زمان و مكان 
اين  آنها سروكار و تعامل داشته باشد. با يار چوب هاي مختلفبا گروه هاي انساني و درچ

 ،اسالم را از دامـان جاهليـت  همان روش و منهجي است كه نخستين گروه مسلمان صدر 
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در كتاب با عظمتش به ما  �حيات انساني متوازن و عادل منتقل ساخت. خداوند به فراز
و آنچـه از آن بـاقي    دستور ميدهد تا تعامل با سود را كنار گذاشته به او تعالي توبه نماييم

�m��À��¿��¾��½��¼�����»��ºمانده را نيز ترك نماييم چنانكه ميفرمايـد:  

ÁÂ����Ç��Æ��Å���Ä��Ãl آل عمران  
   .»شويد ! ربا(سود) را چندين برابر نخوريد و از خدا بترسيد باشد كه رستگاراي مومنان«

¢��£�������������m���¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��uو فرموده خداوند:

«��ª��©� � �̈ �§�� �¦��¥� �¤¬� ���µ� �´���³� �²���±��°�� �̄ �®
¶¿��� � �¾� �½�� � �¼��»� �º��¹��¸À� �Ä��Ã� �Â��ÁÅ� � ����������Ç��Æ

Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Èl البقرة  
منيـد، و اگـر   ؤسود) را رها كنيـد اگـر واقعـاً م   (! از خدا بترسيد و باز مانده ربااي مومنان«

از  –اگر توبه كرديد رسولش، و پس با خبر باشيد به جنگي از جانب خدا وچنين نكرديد 
پس اصل مالهايتان از آن شماست، نه شما ستم مي كنيد و نه برشما ستم مي شود،  –سود 

. و اگـر  گشـايش  –هنگـام   –و اگر وام دار تنگدست بود، پس الزم است مهلت دهيد تـا 
 �ز روزي بترسيد كه در آن به سـوي خداونـد  بهتر است، و ابدانيد، بخشيدن آن برايتان 

   .»باز گردانده مي شويد

�m��L��K��J����I��H���G��F��E��D��C���B��A: و فرموده اوتعالي

MN��U��T���� �S����R��Q��P��OV��[��Z��Y��X��W\����a�� �̀� �_��^��]
h���g��f��e��d��c��bi��n��m��l���k��jo��� �s��r���q��pl 

  البقرة
در قيامت) مگر مانند برخاستن كسـي كـه   ربا(سود) مي خورند، برنمي خيزند( كساني كه«

بـدان سـبب    –شيطان بر اثر تماس، آشفته سرش كرده است، اين حال بـد سـود خـوران    
داد و سـتد را   �داد و ستد مانند رباسـت، و حـال آن كـه خداونـد    است كه آنان گفتند: 

رسيد  رزي از جانب پروردگارش بدوحالل و ربا را حرام گردانيده است، پس هركس اند
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واگذار مي شود، ري باز ايستاد، آنچه گذشته، از آن اوست، و كارش به خدا سودخو، و از 
  .»ري بازگشت، آنان اهل آتشند و جاودانه در آنندو هركه به سود خو

خطرناك و بزرگتـر ديگـر مـي    امري له سود، ما را متوجه ئخداوند قادر با بيان نمودن مس
اسـالم و   كه بنام هاي شبه تجارتي جامعه را بسوي فسـاد مـي كشـاند، در حاليكـه    سازد 

يزم و همچو اعمال مبارزه نموده مردم را از چنگال روشهايي مانند سوسيالعليه قوانين آن 
آزاد سـاخته   �ي ظالم و احتكار، با قوت ايمـان بـه خداونـد   كمونيزم و نظام سرمايه دار

به رشد و نمو دادن سرمايه خود ترغيـب شـده لـيكن     ي. مسلمان در شريعت اسالماست
مشروط بر اينكه در رشد و نموي سرمايه خود، پابنـد بـه اسـتفاده از وسـايلي باشـد كـه       
بوسيلة آن ضرري به ديگران عايد نگردد و جريان كـار وعمـل و راه هـاي كسـب روزي     

ميـان مـردم   مردم را معطل نساخته و مانع چرخش مال و سرمايه بدون حـد و مـرزي در   

تـا  « شرالح �mn��m��l��k���j����i�������������ho�����¡lميفرمايـد:   �نگردد. چنانكه خداوند
   .»در ميان توانگران( ثروتمندان) شما دستگردان نباشد

و  محدود ،مبدا غلط و فاسداين بر اساس  يك تعدادي خاصبه را اموال  ،پس سود
مال و ثروت در زمين تنها بدست آوردن  ن، گويي كه هدف از وجود انساميسازدور محص

ه وي بوده و اگر بخاطر بدست آوردن مال و دن بĤن بطور دلخواو عيش و عشرت كر
هرگاه با چنين طرز فكر، . شود باكي نيستديگران پايمال هم و ارزشهاي متاع، مصالح 

نسل  بهبدون ترديد تا مصالح سود خواران تامين گردد آيد هاي اقتصادي بوجود  نظام
داده  زندگي افراد و جامعه به بدبختي هاي گوناگون سوق ،بشر ضربة كوبنده وارد شده

فرو ريختن معنا  ،نشر فساد اخالقي ميان افراد جامعهسود، از نتايج ناگوار و  .خواهد شد
و تراحم و زندگي شرافتمندانه از دلهاي مردم، همكاري و مفهوم تكافل اجتماعي و 

بدون شك نظام  .خانوادگي، و نابودي روابط افراد جامعه ميباشد فروپاشيدن رشته هاي
 .مملو از عيوب استاسالمي  سود استوار است از ديدگاه اقتصادهاي اقتصادي كه بر 

متوجه عيوب آن شده و به آن هم چنانكه برخي از استادان علم اقتصاد غربي خود شان 
در پست مديريت وي  .ت) آلماني استآنها داكتر(شاخاز پيشتازان اعتراف نموده اند كه 
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وي در يكي از سخنراني هايش كه در دمشق در  نمود. بانك رايخ آلماني ايفاي وظيفه مي
) واضح ا نمودن فارمول رياضي(غيرمتناهي: با اجرايراد نموده بود چنين گفت 1953 سال

ان مي مي گردد كه همه اموال و دارايي روي زمين در جيب عدد محدودي از سود خوار
دار برنده است، در حاليكه قرض دة سود خوار هميشه و در هر معاملهافتد، زيرا قرض دهن

حاال كه اين طرز فكر راه تكاملي خود را مي  معرض فايده و يا خساره قرار دارد.در 
زميندار و  نفر قرار دارد، هزار پيمايد، بيشترين حصة سرماية جهان در حقيقت بدست چند

كارگران و غيره، همه در يشه از بانك ها قرضه مي گيرند، وها كه هم خانهصاحبان كار
و ثمره وحاصل  .و به نفع آنان كار مي كنند ،در نزد ثروتمندان يحقيقت مانند اجيركاران

ضامن اما شريعت اسالمي  همان چند هزار نفر محدود مي چيند.را كار و زحمت شان 
بشري بوده نياز گروه حاجتمند را به  ، خون و همه ارزشهاي افراد جامعهحرمت مال

مينات اجتماعي و ضامن أزكات تامين نموده است، كه اين خود بهترين راه فراهم نمودن ت
 رمواغير مسلمان در چه حريت، كرامت، و انسانيت همه افراد بشر چه مسلمان و 

و  ،ر توزيععدالت د ،فرض گردانيدهبر ثروتمندان اقتصادي مي باشد. زكاتي كه اسالم آنرا 
ريبه و ماليات تكامل اجتماعي در جامعه را محقق ساخته و بديلي خوبي براي گذاشتن ض

واجب مي گردد و بعد از گذشت يك سال بر مردمان ثروتمند و قادر  زكات ...ميباشد.
ضروري هاي مين نيازمندي أتاز ) بوده، ثروتمند آنرا از مال اضافي كه بعد %5.2مقدار آن (

رستي آنان را غيره كسانيكه سر پفرزندان، پدر و مادر، همسر و مصارف خانه،  مانند ،خود
توزيع مي نمايد، از جمله آياتي كه  بيرون آورده به مستحقان ة آنرابدوش دارد، باقي ماند

��است:در سورة بقره  �خداوند ه فرمودةزكات را بر مردم فرض گردانيد m��£

¦��¥��¤§� �°� �¯��®��¬��«� � �ª��©��¨±����µ��´��³� �²
�̧��¶�l   

 - براي آخرت -و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و هرگونه خيري كه پيشاپيش«��
 .»به آنچه مي كنيد، بيناست �خواهيد يافت، خداوند �بفرستيد، آنرا نزد خداوند
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از راه قمار، احتكار، غصب و دزدي را را اسالمي بدست آوردن مال  ن شريعتهمچنا
از راه فريب، دروغ نيز حرام قرار داده و را حصول مال  همچنينانيده است، حرام گرد

بي انصافي در معامالت وضع  حيله گري ها وروطي را بخاطر منع فريب و دروغ وش
� را حرام نموده آيت ذيل است:قمار نموده است، از جمله آياتي كه كسب مال از راه 

m�K��J���I��H��G��F�������E��D��C��B��A���O��N��M��L

�� �̀ �_�� �^��]��\���[���Z��Y��X��W��V��U��T��S��� �R��Q��P

ab����f��e���d��cl المائدة  
) و تيرهاي قرعه، پليد اسـت  انصاب(بتان ر(شراب و قمار) وميس خمر ويقينا ! اي مومنان«

و از عمل شيطان است، پس از آن پرهيز كنيد، باشد كه رستگار شويد. همانا شـيطان مـي   
شما را از ياد اهللا و از نماز باز  هد با شراب و قمار، ميان شما دشمني و كينه بيندازد وخوا

  .»دارد، پس آيا شما دست برمي داريد؟
از راه احتكار، غصب، فريب وحيله را  يكه بدست آوردن مال و داراي و از جمله آياتي

��:مي باشد �گيري حرام قرار داده است اين فرموده خداوند � � ��m��\��[���� �Z��Y

g��f��e��d��c���b��a��`��_��^��]h��k��j��il���
��r��q��p���������o��n��ml النساء  

بـه رضـايت   مگر آن كه تجارتي  ! اموال خود را در ميان خود به ناحق نخوريدمنانؤاي م«
   .»استنسبت به شما مهربان  �، و خود را نكشيد، بي گمان خداوندباشدخود تان 

عدالت و انصاف در معامالت تجارتي نمودن همچنان قرآن كريم مردم را به رعايت 
 �خداوند است. حذر نمودهه گيري ميان فروشنده و خريدار براز حيل تشويق نموده و

��m��e��d��c��b��aميفرمايد:  �`��_��~�� � � � �}��|��{��z

��j��i��h��g������fl الرحمن  
كه در ميزان از حد تجـاوز نكنيـد، و   ميزان را گذاشت از بهر آن اشت، وافرو آسمان را بر«

  »و در ترازو كمي و كاستي نياوريد وزن را به انصاف برپا داريد
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�~����m: همچنان ميفرمايد �}��|�� �{�� �z� �y��x��w

c���b��a��`��_d��� �k�� �j��i��h��g��f��el 
�ا�عراف �

نكنيد) و به مردم اشياي آنان را ناقص ازحق كسي كم يمانه و ترازو را تمام نهيد(پس پ«
 - اگر باور داريد ودر زمين پس از اصالح آن فساد نكنيد اين برايتان بهتر است ندهيد

خود و عيال  براز بخل ورزيدن در نفقه و مصرف،  همچنان قرآن كريم ما را .»-سخنم را
د از ترس فقر و افراط در مصرف، و از كشتن اوالحذر نموده و در عين وقت از اسراف بر

�همه خداوند منع نموده است، زيرا روزي دهندة و تنگدستي شديداً �  .قادر و رازق است �

��m��Ë: طوريكه ميفرمايد �Ê� �É��È� �Ç� �Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á� �À

Ï����Î��Í����ÌÐ�����Õ����� �� ��Ô��Ó��Ò��Ñ��F��E��D��C��B��A
U����T��S��� �R��Q��P��O��N��M��L���K�� �J��I��H��G�����W��V

b��a��`����_��^��]��\��[��Z��Y��Xc����i��h��g���f����� � � � � � �e���� �d
n��m��l���k��jo��r��q��ps����y�����x��w���v��u��tl ا سراء  

( در راه ا بده و نيز به مسكين و ابـن سـبيل  و به صاحب قرابت (نزديكان نسبي) حق او ر«
د، و شيطان نسبت بـه  نن برادران شياطين ا، همانا اسراف كارا) و اسراف نكنوامانده سفر

سپاس است. و اگر از آنان به انتظار رحمتي از پروردگـار خـود كـه بـه آن     پروردگارش نا
اميد واري، روي مي گرداني، پس با آنان سخني ماليم بگو، و دست خود را بـر گردنـت   

المـت شـده و   نه اسراف گر) كه آن گاه م مبند و بسيارهم گشاده دستي نكن ( نه بخيل و
ده و حسرت زده برجاي بنيشني، بي گمان پروردگار تو بر هر كه بخواهـد، روزي را گشـا  

   .»الي به بندگان خود دانا و بيناستتعتنگ مي گرداند، در حقيقت او

��m: ميفرمايد �همچنان خداوند �¨�� � � �§� �¦��¥©� �«��ª¬� ���°� �¯� � � � � �®

���²��±l ا�نعام   
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ولي اسراف نكنيد كه او اسـراف كـاران را   داري از آن بدهيد بر و حق آن را در روز بهره«
اسـالم نظـام اقتصـادي    . ميوه است اين آيت فرضيت اداي زكات كشت و .»دوست ندارد

نظام هـاي اقتصـادي نـاقص و    اما به جهان تقديم نموده است، را ادل، متكامل و سالمي ع
هـم،  نظام تراع كننده گان آن حتي اخساخت بشر، با عالم انساني در كشمكش بوده  فاسد

ببينيد كه افراد جامعـه را بنـدة آالت و   را نظام كمونيستي  به فاسد بودن آن اعتراف دارند.
د كـه مسـكن و مـواد خوراكـه و لبـاس و سـاير       نآورنمي بدست  را پولياسباب ساخته 

احزاب  اعضايسردمداران  اين مفكورة ناپاك و ، اما دكن نيازمندي هاي خانواده را كفايت
نـد، در  حساب خراميده و خـوش گـذراني مـي كن   كمونيستي در ناز و نعمت و ثروت بال

حاليكه تعداد آنها بسيار كم است، همچو بي عدالتي ها و فساد اجتماعي و بي دادگري ها 
و  بود كه حكومت هاي پيرو مكتب كمونيزم حتي خود اتحاد شوروي سابق از هم پاشيده

مكتـب سوسـياليزم كليـه افـراد را بخـاطر تـامين عناصـر        ر نگون شدند. از سوي ديگسر
رف، توجـه شـان را مبـذول    توليداتي آماده نموده و در قانون گذاري و برنامه ريزي مصـا 

آزادي بال قيد و شرط در بدسـت  خواهان . در جانب ديگر مكتب سرمايه داري نموده اند
و چه  ،حرامو چه از راه الل چه از راه حباكي نيست كه مال و ثروت را  بوده، آوردن مال

. چنين نظـام هـاي اقتصـادي فاسـد در جهـان      بدست آورد يا غير مشروع باشدومشروع 
 كردن تاميناتضع ضريبه، ماليات، احتكار و مقررري، واكه در نتيجه سود خو هرويكار شد

مختلف، مردم را در تنگناه اقتصادي قرار داده است. چنانكـه قـبالً متـذكر شـديم اسـالم      
 ،سوسـياليزم، سـرمايه داري ظـالم    ،شريت را از ظلم و بي عدالتي مكتب هـاي كمـونيزم  ب

نجات داده فرد مسلمان را طوري تربيت مي دهد كه وي بعد از سعي و تـالش در آمـاده   
بوي عطا نموده، قانع و راضي بوده و بـا دل مملـو از    �نمودن رزق و روزي كه خداوند

قرار  �انسان و روزي وي بدست اهللاداند كه عمر ده و بهي تن در دابه تقديرات ال ،ايمان
زيرا وي متيقن است كه بهشـت،  تنگدستي و مرگ نمي هراسد دارد،پس هيچگاه از فقر و

  .راي هميشه در آن زندگي خواهد كردخانه و زندگي حقيقي وي است كه ب
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و قرآن كريم و معجزات آن صحبت  صپيامبرواالي در مورد شخصيت قبالً 
داليل آشكاري كه از اسالم عزيز و عظمت و بزرگي پيامبراسالم به همه با وجود  كرديم،

باز هم دشمنان اسالم با دلهاي پر از كينه و عداوت آرام جهانيان ثابت گرديده است، ولي 
ادامه مي  صشخصيت واالي آنحضرتعليه اسالم و زهراگين شان تبليغات ه و به ننشست

از تالش ورزيده اند تا به برخي عجوالنه كه هميشه  حاقدمستشرقان از جمله  هند،د
�:در مورد آنها فرموده است �طوريكه خداوندبگذارند. انگشت انتقاد  كريمقرآن دساتير

�m��m�� � � � � � �l��k��j��i���� �h��� � � � � � � � �g��f���e���d��c���� �b��a��� �`��_�� �̂ � � �]��\
o��np��t��s���r���qu����{����z��y����x��w��vl لحجا   

يچ و از مردمان كسي هست كه در باره اهللا مجادله مي كنند، بـدون هـيچ دانـش وبـي هـ     «
تكبـر) تـا مـردم را از راه     هدايتي، و بي كتاب منيري، صفحة گردن خود را پيچيده(از سر

است، و در روز قيامـت بـه او عـذاب     -ذلتي -خدا گمراه كند، در دنيا براي او رسوايي و
 ي از جانـب ارزترين نقاطي كه مورد حمالت خصمانه و بـي اساسـ  ب. »نيمسوزان مي چشا

با ُنه تن از زنها در يـك زمـان اسـت.     صمسالة ازدواج آنحضرت آنها قرار گرفته است،
قـرار داده  خشم و غضب و رسوايي وآنان را در كمال اندوه و حسرت،  �ليكن خداوند

 صاند، در حاليكه آنحضـرت گذاشته بيرون پا از حد  لهئدشمنان اسالم در اين مساست. 
ايشـان  آوردنـد،  ه نكاح خويش در، ببخديجهاولين همسرشان نه زن را بعد از وفات 

بـا زنـان    ببعـد از وفـات خديجـه    و ، ازدواج نمودند ببا خديجهدر سن جواني 
جهاد پنجـه  ايشان با مشكالت وسختي هاي دعوت والبته هنگاميكه  .ازدواج نمودندديگر 

و  تءادفـع افتـرا   رد و شان هم از پنجاه باال رفته بود، مـا بمنظـور   ن س دند، ونرم مي كر
نتقادات دشمنان اسالم، اسباب و علت اين ازدواج ها را از البالي سخنان نويسنده هـا و  ا

طوريكه  ،را منصفانه و عادالنه صتاريخ دانان ذكر مي كنيم تا شخصيت واالي آنحضرت
در اشتباهات ديگـران را  في نموده خطا و به جهان معراست،  صنحضرتن آأشايستة ش

 هدمخاطـب قـرار دا  چنـين  ايشان را  �كه خداوندآشكار سازيم  يمورد شخصيت رسول
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خـوردار  براز خلقـي عظيمـي    بي گمان تـو « القلم ��m���o��n��m�����l��kl :ميفرمايد
كه اسـامي   منان)ؤ،(مادران مزناناين با  ببعد از وفات خديجه صآنحضرت .»هستي

  ند: ه اازدواج نمود ،بيان ميداريم ذيالهرت مختصر شانرا و ش
در سال دهم بعثـت، چنـد روز بعـد از وفـات      صآنحضرت :بسوده بنت زمعه –1

بود كه نه زيبا بـود و نـه    ي سال خوردةزن ببا او ازدواج نمودند، سوده بخديجه
عـامري بـا   لمراه با همسر خود، سكران بـن عمروا مالدار و نه صاحب جاه و جالل، وي ه

اولين گروه مسلمانان بـه حبشـه هجـرت نمـود و هنگاميكـه از اسـالم آوردن عمـر بـن         
ن ئو غيره مردمان بزرگ و نيرومند مكه اطالع يافتند، در مـورد دينشـان مطمـ    �الخطاب

بعد از رسيدن به مكه وفات يافت و همسـر خـود   روز برگشتند، سكران چند شده دوباره 
، سوده نيز از پدر مشرك خود در هراس بود كه مبادا وي را را بال شكسته و تنها گذاشت

بعد از وفات خديجه مجـرد   صمجبور به ترك دين اسالم كند، و در آن وقت پيامبراكرم
دين و نجات دادن كه بايد انجام دهند،  يبودند، ايشان مالحظه نمودند كه بهترين كار نيك

در خانه سوده زيرا  است. ،يد مي نمودتهد رمكهابيوه زن مسكين و بيچاره را كه كف حيات
د، ورنه در معرض خطر نپس بهتر آنست كه با وي ازدواج نماي .ميكرد پدر مشرك زندگي

مشركان قرار خواهد گرفت و مجبور به ترك ديـنش خواهـد   شكنجة و اش كفر و شرك 
ه ردة بود كه نـ وي زن سالخوكسي حاضر نبود با وي ازدواج كند زيرا از سوي ديگر  ،شد

   ي.ال و نه مقام و منزلتزيبايي داشت و نه م
مقـام   قسميكه همه .است بعايشه بنت ابي بكر صديق صهمسر دوم آنحضرت –2
اولـين كسـي بـود كـه      او مـي داننـد،   صرا در نزد آنحضـرت  �منزلت ابوبكرصديق و

را تأييـدكرده و نصـرت بخشـيد و سـخنان شـان را تصـديق نمـود و بـا          صآنحضرت
در  ،در سختي و آسايش و هنگام خطـر  ،پيمان بست كه در همه احوالعهد و  �خداوند
قبـل از اينكـه ابـوبكر     ،زمان كودكياز  بعايشه .قرار خواهد داشت صپيامبرپهلوي 

كه از جملـة   مشرف شوند، نامزاد جبير بن مطعم بن عدي اسالمبه صديق و خانواده اش 
در تنگنـاه  ناراحت سـاخته و  و دلتنگ را  �مشركان است بود، و اين وضع ابوبكر صديق
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زديـك ايشـان   يـاور ن  و يـار و  ،صدوست صميمي پيامبر اكـرم چون وي قرار داده بود. 
؟ طوريكـه قـبالً متـذكر شـديم     ي مشـرك باشـد  د مـرد است، پس چگونه دختـرش نـامز  

با زن سالخوردة ازدواج نمودند تا وي را اكرام  ببعد از وفات خديجه صآنحضرت
ـ    همچنان  صحضرتنموده باشند، ليكن آن كرده اي داشـته  اميخواسـتند همسـر شـوهر ن

باشــند تــا زنــدگي پــر از محبــت و مهربــاني و مونســي در پهلــوي شــان داشــته باشــند. 
ــا عايشــه صآنحضــرت ديگــر را داشــتند و از ســوي  باز يكســو رغبــت ازدواج ب

 ا پيچيـده ميخواستند دوست و رفيق صميمي خود را اكرام نموده از رنج و غمي كه وي ر
، بنـابر ايـن   و خالصـي بخشـد   ، برهانـد كه چگونه دختـرش نـامزد مشـركي اسـت     ،بود

از ايـن اقـدام بـزرگ     �و ابـوبكر صـديق   شـدند  بخواستگار عايشه صآنحضرت
هنگاميكـه ابـوبكر   «  تاريخ خود مـي نگـارد:   بسيار خرسند شد. طبري در صآنحضرت

خويش را آگاهي يافت، خواست  باز عايشه صاز خواستگاري آنحضرت �صديق
از وعدة كه با مطعم بن عدي در مورد ازدواج عايشه با پسرش جبير نموده بـود خـالص   

 ) را در خانهسي ديگر جز همسر مطعم (مادر جبيررفت ليكن ك منمايد، وي به خانة مطع
مـادر   ؟فت و از او پرسيد: آيا مطعم تا هنوز بر وعدة كه قرار گذاشته بوديم باقي اسـت نيا

آورد، بـدين ترتيـب   تان پسر ما را نيز از دين آبايي اش بيرون خواهـد   : دخترجبير گفت
دو را  بعايشـه   صطل گرديد، سپس آنحضرتبا با جبير لغو و بدي عايشهنامز

  سال بعد از هجرت به خانه خويش بردند. 
ده سـاله  هنـوز  كـه   يرا در سن خورد بعايشه صاما اينكه مي گويند پيامبر

له ايست كه به همه آشكار بوده و ميدانيم كه دختران ئند، مسدرآوردخويش نكاح بود به ن
ما نسبت به پسران زودتر به سن بلوغ ميرسند و اجسام آنها نسبت به پسـران زود نشـأ و   

ام  بـه خصـوص در منـاطق گـرم،      زودتر ظاهر مي گـردد، نما نموده آثار جواني آنها نيز 
شـديم كـه    مطلـع چند سال قبل  همچنان بود. ياز چنين دخترانهم  بالمومنين عايشه

در  .خوارش بـه چـاپ رسـانيد   روز نامه هاي ماليزيا تصوير دختر ماليزي را با طفلي شـير 
سال داشت. چنانكه روز نامه هاي امريكاي التين تصوير مـادر بزرگـي را    9حاليكه دختر 
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رار دختر و نواسة او نيز قبه چاپ رسانيده بودند كه در پهلوي وي  ،كه بيست سال داشت
  .داشتند

وي را بخـاطر   صآنحضـرت  .است بالمومنين حفصه بنت عمر بن الخطاب ام  –3
لكه هنگاميكـه شـوهرش   ، بآنچنان زيبايي داشتنه  جمال و زيبايي به همسري نگرفتند و

 �بيوه شد، پـدرش عمـر فـاروق    بحفصه ،در جنگ بدر شهيد شد خنيس بن حذافه
 �لـيكن ابـوبكر صـديق    ،ي ازدواج نمايـد ابوبكر صديق عرضه نمـود تـا بـا و   وي را به 

او را نيز بدست  ، ليكن موافقةنمود نهادپيش �معذرت خواست، سپس به عثمان بن عفان
احساس خواري نموده و اينكار را بي كرامتي بخود تلقـي   �نياورد، در نتيجه عمر فاروق

ـ كرد كه چگونه دختر خويش را به دو صـحابي بـزرگ عرضـه كـرد و     مثبـت  ي جـواب  ل
رفته حزن خويش را به ايشان بازگو نمود. ايشان  صنمود، سپس نزد پيامبراكرمنيافت در

را درك نمودند كه چگونه دو مرد بزرگ صحابه چنـين جـوابي بـوي     �غم و اندوه عمر
دختر خـويش را عرضـه   چگونه به كسانيكه مقامشان پايين تر از آندوست حاال  ؟نده اداد

ل موقف مهم و مسوليتي عظيم ديدنـد، دردي را  خويش را در مقاب ص! آنحضرتنمايد؟
و شكوه را شنيدند كـه بايـد بـا     ،از بزرگ مرد تاريخ احساس كردند كه بايد معالجه گردد

اسـالم را در نخسـتين و    �شكوه و نالش مرديكـه خداونـد   ،وي همدردي صورت گيرد
كـه  كاري صورت گرفت نيرو بخشيد، خوشبختانه و بوسيلة وي عزت  آخرين روزگارش

روشـن گرديـد، امـروز كسـي وي را بـه       بو دخترش حفصه �مان عمر فاروقچش
حفصـه را بـراي    صآنحضرتهست،  �و عثمان �همسري برگزيد كه بهتر از ابوبكر

آنهـا   �كه خداوندشامل ساختند  يمنينو در زمرة امهات المؤ خويش خواستگاري نموده
آنهـا در قـرآن كـريم يـاد آوري      ازگردانيـده و   صرا اكرام نموده و همسران پاك پيامبر

  دومين خلفاي راشيدين است.  �دختر عمر بن الخطاب، ، و از سوي ديگراست نموده
است كه  صاين همان همسر پيامبراكرم :بچهارم ام المؤمنين زينب بنت جحش –4

 صتا بتوانند از البالي قصة ازدواج وي با پيـامبر  دكينه توز اسالم تالش ورزيدن دشمنان
 يكـام كن همه كوشش و تالشهاي شان بـه نا ند ليايشان را مورد سوال قرار بدهشخصيت 
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ي معرفي نمايند كه غرايز جنسـي  را مرد شهوتران صاكرمآنها كوشيدند تا پيامبر انجاميد.
ي كه بسوي آن دعـوت مـي   يمبادي و اساسات ديندر اين راه حتي اگر بر وي حاكم بوده 

شان به برخي از روايات غلط  ن اسالم در اين كوششدشمنا .، برايشان باكي نداردنمودند
ي كه سخنان و رواياتشان در نزد علما مدار اعتبار نيست استناد نموده اند كه همة و راويان

ي نـدارد،  تهيچگونه مطابقدر تضاد بوده و  صاين روايات با شخصيت واالي آنحضرت 
در وصـف   توصيف نموده وباالي هفت آسمان ايشان را تزكيه از  �پيامبري كه خداوند

حقيقـت  كوشش مـي كـنم     القلم �m���o��n��m�����l��kl: است فرمودهايشان چنين 
به اختصـار خـدمت تـان     ببا ام المؤمنين زينب بنت جحشرا  صازدواج آنحضرت

(اميمـه بنـت    صدختـر عمـة پيـامبر گرامـي مـا       بزينب بنت جحـش تقديم نمايم: 
برسينه خود را مـي كشـانيد، در مقابـل پيـامبر     كه كودكي  هنگام عبدالمطلب) است كه از

بزرگ و جوان شد، ايشان از حسن و جمال زينب قبل از آنكه وي را براي پسر  صاكرم
 صاگـر آنحضـرت   . وخواندة خويش، زيد بن حارثه خواستگار شـوند آگـاهي داشـتند   

خانوادة وي و طبعا  ،، مانعي در ميان نبودبا دختر عمة خويش را ميداشتندتصميم ازدواج 
چقدر خرسند مي شدند، لـيكن بايـد بـدانيم هـر امـري را كـه        صاز اين پيوند با پيامبر

كمتهـايي  حدر آن در قرآن كريمش فرموده و بر پيامبر بزرگش وحـي نمـوده،    �خداوند
ت مـي گرفـت، در ميـان    با زينب صور صازدواج پيامبر اكرم نهفته است. زمانيكه حادثة

ها چنين معمول بود كه بايـد تفـاوت و فـروق طبقـاتي جـداً      يژه قريشي اشراف عرب بو
مراعات شود، به اين معنا كه مردمان طبقة باال و نجيب، با طبقـات بـرده گـان و خادمـان     

حتي اگر آزاد و ثروتمند هم ميشدند، ليكن هنگاميكه نـور اسـالم در    .دوستي نمي كردند
واقعـي  و مسـاوات   ميان برداشتي را از طبقاتو تبعيض نژادي و جهان درخشيد، تفاوت 

بـر يكـديگر   در تقـوا و پرهيزگـاري   اينكـه   فرصرا بر قرار نمود،  �ميان فرزندان آدم

 �m��p��u��t��s��r����qv����{l :ميفرمايد �طوريكه خداوندباشند.  برتريت داشته
  الحجرات
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 �نـد و اراده خداو .»گار ترين شماسترجمند ترين شما نزد خداوند پرهيزدر حقيقت ا«
چنين بود كه عادات و رسم و رواج زمان جاهليت را از بين برده و تفاوت و تفاخر نژادي 

تجربه را بـر زينـب بنـت    اولين و  شتهرا كه در اسالم هيچگونه اعتباري ندارد از ميان بردا
كه از بلند ترين و نجيب ترين خـانواده   ص، دختر عمة رسول اكرمبجحش قريشي
كـه پيـامبر   بـود   صبردة آزاد شدة پيامبر �زيد بن حارثه يد.، عملي نماهاي قريش بود

گرامي در كودكي وي را آزاد ساخته و در نزد خويش مانند يكـي از فرزندانشـان تربيـت    
رسـم و رواج  را در خاتمـه دادن بـه ايـن     ينقش بارز و اساسـ   �ند، خداونده بودنمود

تا زينب را به عقد نكاح  گذاشت، اوتعالي به ايشان وحي كرد صبر رسول اكرمجاهليت 
بـه خانـة    يبراي خواستگار صدر آورند، وقتيكه پيامبر اكرم �بردة آزاد شدة شان زيد

عبـداهللا و  جحش رفتنـد و قضـيه را مطـرح نمودنـد، در نفـس      بن عبداهللا پسر عمة شان، 
بـه آنهـا پيشـنهاد     صاكرملة كه پيـامبر ئجرقة چون جرقة برق شوريد و از مسخواهرش 
بـا   ،شديداً احساس كمي و اهانت نمودند كه چگونه دختري از خـانوادة نجيـب  كرده اند 

بردة اي ازدواج نمايد، در حاليكه زينب و برادرش انتظار خواسـتگاري كسـي از بزرگـان    
 صرا داشـتند، لـيكن بـا خواسـتگاري كـه از جانـب رسـول اهللا        اصحاب كرام قريش و

چگونه ميتوانند خواستگاري رسول  پسديدند،  ناگوار قفومدر صورت گرفته خويش را 
نـا راحـت   ايشـان  را رد نماينـد   صو اگـر پيشـنهاد آنحضـرت    !؟را رد نمايند صاكرم

با تقـديم نمـودن    ووادب، تا با كمال حيا  ددادن رچخواهند شد، برادر و خواهر تالش بخ
 صبـه آنحضـرت   ،اين پيوند متناسب و بـاهم برابـر نيسـت   كه گويا عذرهاي گوناگون، 

اين آيات را نـازل   صبر آنحضرت �ند تا از تصميم شان برگردند، ليكن خداوندبرسان

���mP��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��C���������B��AQنموده فرمود: 
Z��Y�����X��W����V��U��T��S��R l  األحزاب   

دهند،  ه كاري فرمانهيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه اي را نرسد كه چون خدا و رسولش بو «
كارشان اختياري باشد، و هركسي اهللا و رسول او را نافرمـاني كنـد، قطعـاً در    براي آنان در

 تعصـب ، بنيـاد  پيوندمي خواست با اين  �! خداوند. آري»گمراهي آشكاري افتاده است



 127               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

و اساس برتري را بـر بنيـاد اسـالم و    ريشه كن نموده جاهلي و امتياز طبقاتي و نژادي را 
: اينك شما را اطاعت مي كنم، و گفت صبه رسول خدا ب. آنگاه زينبدهدتقوا قرار 

لكن  ،با بدن خويش به امر خدا و رسولش تن داد بآنچه مي خواهيد بكنيد، زينب هر
بـا  همسـر   حاضر نبـود سـفر زنـدگي را منحيـث    خوش نبود و وي از زندگي با زيد  اقلب

سازگاري نا ر تلخ و تيره شدهپيش ببرد. اين وضع باعث شد تا روابط ميان دوهمس �زيد
شكايت ميكرد و  صهميشه از روش همسر خود به رسول اكرم �زيد دهد.روي هايي 

ـ  �اين ناسازگاري ميان آندو سبب شد تا خداوند  ن بـار  حكم ديگري را نازل كند كه اي
نقـش بـارز   بايد  صاكرم. اين بار نيز پيامبرشدندامتحان گرفتار اين  صپيامبر اكرم خود
و  �بعـد از آنكـه عقـد ازدواج ميـان زيـد      .اين امتحان خداونـدي عملـي نماينـد    را در
آمـده فرمـود: اي    �با وحي از جانـب خداونـد   �يلصورت گرفت، جبرئ بزينب
خواندگي و آثار آن از بـين رفتـه و ايـن    رسم پسر ! زينب همسر شما خواهد شد، تاپيامبر

  ل گردد.اطب، كامالً استده حرام خوانخوانده بر پدرگويا زن پسررواج عهد جاهليت كه 
چگونه كه خويش را در تنگناهي ميديدند از شدت حيايي كه داشتند  صاكرمحاال پيامبر
همسر تو عنقريب  :بگويند هآگاه ساخت �محبوب خويش را از امر خداوند پسرخواندة

به آنحضرت شكايت مي كرد و  �از زينب �زيد گاهيو هر .من خواهد شدهمسر 
ق را فراهم مي كرد، ايشان مي فرمودند: از خدا بترس و در طالق دادنش ات طالمدمق

و از باشد  صآيات ذيل را نازل كرد تا نكوهشي به پيامبر �عجله نكن، سپس خداوند
 يترا از اين وضع صاكرماز امر باخبر شوند، و در عين وقت  پيامبرسوي ديگر مردم 

]��\��[��^��_��`���m��aچنين فرمودند:  �خداوند .راحت بخشد بحراني
��r��q��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b

st����c��b����a��`��_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��u
g��f��e��dh��w��v��u��t��s��r��q��p�������o��n��m�����l��k��j��ix����z��y
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 �زيد بن حارثهكه اهللا بروي نعمت ارزاني داشته() چون به كسي صاي پيامبرو يادكن(«
: ي) و مي گفتياو را آزاد كرده و به پسر خواندگي خواند ) و تو نيز بروي انعام كرده اي 

) و آنچـه  وي ) و از خدا بترس(در كار طالقرا بخود همسرت را (زينب نگاه دار بر
هان مي كردي و از مـردم مـي   پديدار كنندة آن است، در ضمير خويش ن �را كه خداوند

سزاوارتر است به اين كه از او بترسي، پـس چـون    �) و خداوندترسيدي(حيا مي كردي
زيد حاجت خويش را از او برآورد، او را به ازدواج تـو در آورديـم تـا بـر مؤمنـان هـيچ       

 -پسر خواندگان  -مسران پسر خواندگان شان نباشد، آن گاه كهحرجي(تنگي) در مورد ه
در  صآنان بر آورده باشند و امر اهللا انجام يـافتني اسـت بـر پيـامبر     حاجت خويش را از

است كـه در ميـان    آنچه خدا براي او فرض گردانيده، هيچ حرجي نيست، اين سنت الهي
مقدر است. همان كساني كـه   به اندازهست و فرمان اهللا همواره پيشينيان نيز معمول بوده ا

پيامهاي خدا را ابالغ ميكنند و از او مي ترسند و جز خـدا از هـيچ كسـي بـيم ندارنـد، و      
  .»حسابرسي را بس است �خداوند

آگاهي از موضوع به اين ترتيب هنگاميكه آيات فوق بر صحابة كرام تالوت شد و 
بعـد از آنكـه خداونـد توانـا     داده شـد.   باجـازة طـالق زينـب    �يافتند، بـراي زيـد  

 صبر ديگر همسـران رسـول خـدا    ،اكرام نمود صخدارا به همسري پيامبر بزينب
آورده انـد، در  در صشما را خانواده هايتان به نكاح پيامبر« فخر مي ورزيد و مي گفت: 

در روايـت   .»پيامبر خويش در آورداز فراز هفت آسمان به نكاح  �حالي كه مرا خداوند
و  بزينـب : « روايت است كـه مـي گفـت    �حمد پسر عبداهللا پسر جحشديگر از م

: من كسي هستم كه حكم گفت ببر يك ديگر فخر فروشي كردند، زينب بعايشه
تم از ئ: من كسي هستم كه براگفت باز آسمان نازل شد. عايشه صازدواجم با پيامبر
  .»اعتراف كرد ببه برتري عايشه ب. پس زينبآسمان نازل شد
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كه نـامش (رملـه بنـت سـفيان ) اسـت، قصـة ازدواج ام        بام حبيبه)مومنين(ام ال –5
نمونـة ديگـري از جـوانمردي و بزرگـواري و همـدردي       صبا رسول اكـرم  بحبيبه

است كه از بزرگان و رهبران  سفياني مظلوم است. وي دختر ابوبا چنين زن صآنحضرت
 ،بـا وجـود آن   بم حبيبه، ابودو دعوتشان مبارزه نموده  صلشكر كفر كه عليه پيامبر

عبيداهللا بـن   ،پدر شد، همسر ويمبارزه عليه  و آمادة اسالم خويش را صراحاً اعالن نمود
همراه او به حبشـه هجـرت گزيـد، ولـي شـوهرش در آنجـا مرتـد شـده         كه جحش بود 

همچنان بر دين و هجرتش  ب، و ام حبيبهدرگذشتو در همانجا را پذيرفت  تمسيحي
همسر شد و هر وي يگانه كسي بود كه در سر زمين دور از وطن كافر پايداري ورزيد. شو

 بشـد، ام حبيبـه  هـم  خويش را تنها گذاشت كـه سـبب خوشـي كـافران اهـل مكـه       
نميتوانست به مكه باز گردد زيرا ميدانست كـه پـدر مشـركش ويـرا شـكنجه و تعـذيب       

ر زخمهـاي وي  آگاه شدند باز حالت وي در حبشه  صخواهد كرد، هنگاميكه پيامبراكرم
و خـواري و ذلـتش را بـه فخـر و سـربلندي       ،غم و اندوه ويرا به خوشي ند،مرهم گذاشت

ديـده  مبدل نمودند، زيرا همچو زني كه متحمل همه مشكالت و مصـايب در راه ديـن گر  
نامة خـويش را بـه سـوي نجاشـي پادشـاه       صنحضرتمستحق توقير و احترام است، آ

شـان   وي را به عقدنجاشي او خواستگاري كردند و  را از بام حبيبهو حبشه فرستاده 
 �يل بـن حسـنه  بسيار اكرام و عزت نموده و بـا شـرحب  آورده  ويرا دينار در 400در بدل 
  فرستاد.

ميـل  حاال كه از حقيقت اين ازدواج آگاه شديم، پس آيا اين پيوند بر اساس شـهوتراني و  
م با جوانمردي و بزرگـواري و اخـالق   ! يا اينكه پيامبراكرشديد ايشان به زنها بوده است؟

به اسالم گرايش پدر مشركش الفت و محبت و سبب  را وسيلة عالي كه داشتند اين پيوند
  كه چنين كاري هم رخ داد . گردانيدند

هند بنـت زاد الركـب أبواميـه عبـداهللا المخزومـي       كه نامشبام المومنين ام سلمه –6
نمود و پسـرش سـلمه را در آنجـا بـدنيا      وي اولين زني است كه به حبشه هجرت .است

آورد، همچنان وي اولين زني است كه به مدينة منـوره هجـرت نمـوده اسـت، همسـرش      
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 اسـت و  و برادر رضاعي ايشان صعبداهللا بن عبداالسد بن المغيره پسر عمه رسول اكرم
و اولـين كسـي اسـت كـه قبـل از       ،از نخستين مسلمانان و از نخستين مهاجرين به حبشه

بخاطر اسالم و پايداري بر  بام سلمه به مدينه هجرت نموده است. صجرت پيامبره
زيادي شد كه قصة ويرا طوريكه در سـيرت ابـن هشـام     يو مصايب متحمل مشكالت ،نآ

همراه همسـر و پسـرش تصـميم بـه      بذكر شده خدمت تان عرض ميداريم. ام سلمه
ون شوند خويشـاوندانش بـه او   هجرت از مكه گرفت، هنگاميكه مي خواستند از مكه بير

؟ ليكن سرنوشت دختر ما چه ميشود: اكنون كه در مورد خويش بر ما غلبه  نمودي گفتند
) را از او گرفتنـد،  بگذاريم كه او را به شـهرها ببـري!! از اينـرو همسـرش( ام سـلمه      چرا

اكنـون كـه شـما همسـر      :د فرزند خويش خشمگين شده و گفتندخانوادة ابوسلمه در مور
؟ و به اين ترتيب فرزند اي چه پسر خود را نزد او بگذاريماز او گرفته ايد، بررزند ما را ف

 بسلمه تنهاي تنها به جانب مدينه روانه شـد، ام سـلمه  او گرفتند و ابوكوچكش را از 
فته همواره گريـه مينمـود و مـي    پس از رفتن شوهرش ناراحت شده هر روز در صحرا ر

د و شوهرم جدايي آوردند. و تقريباً يكسال پيوسته اين كار را : مردم ميان من و فرزنگفت
چـاره را از اينجـا   : چـرا ايـن بي  كي از نزديكانش بر او سوخت و گفتنمود، بالخره دل ي

: اگـر  بيرون نمي بريد؟ او را از شوهر و فرزندش جـدا كرديـد!! از ايـن رو بـه او گفتنـد     
ه پسرش را از خانواده شوهرش گرفت ، همان بود كبخواهي ميتواني به شوهرت بپيوندي

خلـق  كيلو متر ميرسـيد و هـيچكس از    500و به تنهايي روانة مدينه گرديد، سفري كه به 
مـي   بخدا با او نبود، تا آنكه به مدينه رسيد، و به شوهر خـود يكجـا شـد. ام سـلمه    

  ست. : قسم به خدا هيچ خانوادة در اسالم، مانند خانوادة ابوسلمه رنج نكشيده اگويد
غـوش  ت نمود كه سرش در آوي در حالي وفا ،بعد از مدتي شوهرش وفات نمود

را  صمرگ وي پيامبراكرم .قرار داشت تا آنكه روح از جانش بيرون رفت صپيامبراكرم
سالخوردة  از جهان رفت و همسر رنجديدة �ين ترتيب ابوسلمهبسيار غمگين نمود، به ا

نداشت تا از حزن و انـدوه وي بكاهـد، وي    و كسي ديگري وجود ،خود را تنها گذاشت
شوهر و بالخـره وفـات   روزگاران سخت را هنگام هجرت به حبشه و فراق ميان فرزند و 



 131               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

و ياران نزديكشان را سخت رنجانيده و  صپيامبراكرم ،شتاند، اين حالتهمسر به سرگذ
ه و مظلـوم و صـالح   مردانگي آنان در مـورد چنـين زن بـيكس   و احساس پاك و شهامت 

يشي گرفتند هر با وي پبخاطر ازدواج  �و عمرفاروق �ظاهر گرديد، پس ابوبكر صديق
نـزدش   صليكن وي معذرت خواسـت، سـپس آنحضـرت    ،سالخورده بود يچند كه زن

ت پـاداش  ترفتند تا او را تسلي دهند، فرمودند: ( از خداوند بخواه كه ترا در مقابل مصـيب 
گفت: اي رسول خدا آيا كسي بهتر از  بم سلمهدهد و جانشين بهتر بتو عطا فرمايد، ا

از او خواستگاري كردند، و نظر به گفتة وي  صسپس پيامبراكرم )؟ودابوسلمه پيدا مي ش
   صهيچ كسي بهتر از ابوسلمه پيدا نمي شود مگر پيامبراكرم

هم شايعه سازان مي گويند ازدواج پيامبراكرم باين زن رنجديده و مظلـوم   آيا هنوز
؟ پـاك و منـزه   شباع غرايز جنسي و زيبايي وي بـود ا ده، بر اساس شهوتراني وو سالخور

گران و شـايعه  اي صاحب خلق عظيم از آنچه افترا هستي اي رسول اهللا، اي حبيب خدا و
  سازان دروغگو بشما نسبت ميدهند.

قصـة   صازدواج وي بـا رسـول اكـرم   قصـة   :بام المومنين ميمونه بنت الحارث -7
و مشركين مكه صورت گرفـت   صاميكه صلح حديبيه ميان پيامبراكرمعجيبي است، هنگ

بعـد از   صيكي از بند هاي صلح اين بود كه سال آينده ميتوانند عمره نمايند، آنحضرت
گذشت يك سال اصحاب كرام را با خود گرفته و براي اولين بار بعد از هجـرت، بخـاطر   

و مشـركين مكـه ايـن بـود كـه       صمميان پيامبراكر عمره وارد مكه شدند، همچنان اتفاق
سه روز بايد مكه را ترك كنند، پيـامبراكرم از ايـن فرصـت اسـتفاده نمـوده       تامردان آنها 

مسلمانان از نيرو و قوت  مسلمانان را منظم وصف بسته نمودند تا مشركان را بفهمانند كه
 مـي ذشت هـاي عسـكري آمـاده    طوريكه امروز نمايش ها و رسم گعالي برخوردار اند،(

ـ ) در حاليكه مشركان بر كوهاي اطراف مكه باال رفته بودنـد تـا مسـلمانان را ببين   شود  ،دن
پيوسته تكبير و تلبيه مـي گفتنـد، كـه بـا      اصحاب كرام را صف بسته نمودند و پيامبراكرم

م هـا و  صداي شان كوه هاي مكه را به لرزه آورده بودند، به اين سبب زنـان مكـه بـر بـا    
و پر هيجان مسلمانان را مشاهده كننـد، در  ند تا منظر عجيب رون آمدبالكون هاي شان بي
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وجـود   �عبـاس  صخواهر زن عمـوي پيـامبر   بميمونه اين زنان ام المومنين جملة
بر سر شتر و در ميـان نگهبانـان و از درخشـيدن نـور      صاكرم داشت كه از ديدن رسول

صت سالگي رسـيده  به ش صچهرة شان در تعجب افتيده بود، در حاليكه سن آنحضرت
ـ     دون بود، وي با كلماتي كه دوستي و محبت او را به خدا و رسولش ثابـت مـي كـرد و ب

آن اسـت بـه خـدا و رسـولش      اين شتر و آنچه بر سرهيچ هراسي از قبيلة قريش گفت: (
گفـت كـه وي    �و محرمانه به شوهر خواهر خود، عباس بـن عبـدالمطلب  ) هديه است

؟ اين هديه را مي پذيرد يا نه صكرده است. حاال پيامبراكرمنفس خود را به پيامبر هديه 
ليكن پيامبراكرم با اخالق عالي كه داشتند چنين زني را كـه خـود را بـه خـدا و رسـولش      

وي را به همسـري خـويش قبـول    و  هديه كرده و ميخواهد همسر ايشان باشد رد نكردند
  .نمودند

ـ يـي بـن اخطـب ر   در او حپ .است بام المومنين صفيه بنت حيي بن اخطب –8 س يئ
قبيلة بني نضير يهود مدينه بود، همسر او كنانه بن ربيع سر دسـتة قلعـة بـزرگ يهـود در     

 منحيث پادشاهي از پادشـاهان بنـي اسـرا    بخيبر بنام قموص بود، پدر و همسر صفيه
مـي رسـيد. قصـة     �بـرادر موسـي   �نسب وي به هـارون زيرا  ندئيل شمرده مي شد

گرفـت و كفـار   در هنگاميكه جنگ احزاب :از اين قرار است صل اكرمازدواج او با رسو
ند، يهود بني قريظه با مشركين ه را در محاصرة خود قرار دادمدينعرب مكه و ساير قبايل 

ار دهنـد، يهـود از   مكه پيمان سري بسته بودند تا مسلمانان را از دو جانب مورد حمله قر
ا قوات احزاب ر �بيرون آن، اما وقتيكه خداوند هم پيمانان شان از ار وداخل مدينه و كف

هاي تند، و لشكري كه بچشم ديـده نميشـوند، شكسـت داد، وحـي از جانـب      بوسيلة باد
خيانـت شـان بـا مسـلمين،      بخـاطر  ،رانازل شد تا يهود بني قريظه  صخداوند بر پيامبر

در محاصـرة   يهـود بنـي قريظـه را    ،مسلمانان  �بود كنند، بنابر امر خداوندسركوب و نا
خويش در آوردند و محاصره تا وقتي ادامه داشت كـه نزديـك بـود از گرسـنگي هـالك      

چـه حكـم كنـد آنهـا مـي       در مورد شان هر �حاضر شدند سعد بن معاذباآلخره شوند، 
از آن  �نيز در مورد آنهـا حكمـي را صـادر كـرد كـه خداونـد       �پذيرند. سعد بن معاذ
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شـان در  آنها بايد كشته شـوند و زنـان و فرزنـدان    مردان  :فرمود �خشنود گرديد، سعد
و مال و دارايي آنها بر لشكر مسلمانان تقسيم گـردد، حكـم   اسارت مسلمانان قرار گرفته 

حيي بن اخطـب پيشـواي بـن     ،بسعد نافذ گرديد و از جملة كشته شدگان پدر صفيه
ان قـرار  ر اسارت لشـكر مسـلمان  اسيران خيبر د در جملة بنضير نيز بود، سپس صفيه

كه نزديك به شصت سالگي رسيده بودند بـه ايشـان خبـر    ان در آن زم ص، پيامبرگرفت
وي  صآنحضـرت  تـا  يس قبيلة بني نضير است و پيشنهاد شدئداده شد كه صفيه دختر ر

نـين دختـري كـه در قصـرهاي     چ ديدنـد  صرا براي خويش انتخاب كننـد، آنحضـرت  
روز بعد از مرگ پدر و اعضاي خانواده بـه  با عزت و كرامت زندگي نموده و ام پادشاهي 

تلخـي هـاي گونـاگون زنـدگي را مـي      گرفته و ذلت و خواري در اسارت مسلمانان قرار 
سـاير  امـا  ، و سپس با وي ازدواج نمودندايشان وي را آزاد ساخته  بايد اكرام شود. چشد،

شـان در  بسوي صفيه از زاويه تفاخر و مباهات بـه عربـي بـودن     صهمسران پيامبراكرم
وي در اسارت مسـلمانان افتيـده    و اضافه بر آنكه اولمي ديدند، بودن او مقايسه با يهود 

از چنين وضع و سخنان آگاه شـدند، خواسـتند همسـران     صهنگاميكه پيامبراكرم بود، و
بـا   در اسالم كه كسيتا بدانندد نعربي خويش را كه دختران اصحابشان بودند درسي بده

ندارد و مسلمانان برادر و خواهر يكديگرند، و  ري فضيلت و برترياصل و نسبش بر ديگ
در مـورد   بحفصـه  و بو كنايـه گـويي عايشـه    ياز عيبگوي بهنگاميكه صفيه

ايشـان   .شكايت نمـود  صحضرت، به آنو آنها دختران عرب اند است اينكه وي يهودي
در حاليكـه   چرا به عايشه و حفصه نگفتي، چگونـه مـرا تـوهين مـي كنيـد     : «مي فرمودند

   .»!است؟ �و عمويم موسي �و پدرم هارون صهمسرم محمد
سول راست، قصة ازدواج وي با  بني مصطلقام المؤمنين جويريه بنت الحارث سردار  –9

خبر رسيد كه رئيس قبيلـة بنـي    صدر سال پنجم هجرت به پيامبر :چنين است صاكرم
عربها كـه بـه او پيوسـته    ي از ر همراه قومش و تعداد بيشمارحارث بن أبي ضرا ،مصطلق

آماده شده اند، همان بود كـه پيـامبراكرم صـحابه را بـه      صاند، براي جنگ با رسول اهللا
رج شدند و در منطقة  خا اب از مدينه بسوي مناطق بني مصطلقسرعت فرا خوانده و با شت
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 بسـتند، هـاي شـان را   صـف  كرام اصحاب  نبرد شدند و در آنجا آمادةمريسيع رسيدند و 
دستور دادند كه همچون يك تن، يكباره بر آنان يورش برند و همان  صاهللا سپس رسول

اي از و عـده  بود كه مسلمانان به پيروزي دست يافته و مشركين با شكست رو برو شدند 
زنان و فرزندان و گوسفندان و دامهاي آنها را به غنيمت  صآنحضرت .آنان بقتل رسيدند

سيران، جويره بنت الحارث كه پدرش سردار قوم خويش بـود،  در جملة غنايم و ا .گرفتند
 .دش كنـ در مقابـل مبلغـي آزاد  تـا   نمود همكاتببا جويريه شد و او  �سهم ثابت بن قيس

 صليكن جويريه مبلغ را نتوانست آماده سازد و چارة نيافت جـز اينكـه نـزد رسـول اهللا    
دار قـوم  ! من دختر سر: اي رسول اهللاآمده گفت ببرود، وي پشت دروازة خانة عايشه

هستم، و مرا مصيبت و مشكالت پيچيده و نمي توانم بهاي كتابتم را بپـردازم   بني مصطلق
زان زن آواز لرو نزد شما آمده ام تا با من همكاري نماييد، وقتيكه پيامبر مهربان و دلسوز، 

سـايش بـر   ند، در حاليكه چندي قبـل از زنـدگاني مرفـه و پـر آ    بيچاره و درمانده را شنيد
خوردار بود، ليكن حاال دستش به مردم دراز اسـت، خواسـتند هـم بهـاي كتابـت وي را      

ميـان مسـلمانان و    بپردازد و هم با وي ازدواج نمايند تا اينكار سبب ايجاد الفت و محبت
گردد و قلب آنها را با ايـن پيونـد بدسـت آورده و مشـرف بـه اسـالم        قبيلة بني مصطلق

وي را پرداخته و با وي ازدواج نمودند و مسـلمانان   تهاي كتابب صاكرم گردند، رسول
ـ  يز به سبب اين ازدواج، صد خانوادهن مسـلمان شـده بودنـد آزاد    را كـه   مصـطلق  ياز بن

اين اقدام نيك باعث ايجاد الفت و  اند. صگفتند: اينان خويشاوندان رسول اهللانمودند، و
 بعد از آنكه ان بود كه بني مصطلقان گرديد و همو مسلمان بمحبت ميان قوم جويريه

از سرسخت ترين دشمنان اسالم بودند ليكن به فضل اين پيوند نيك به مـدافعين وفـادار   
با همسران پاك شان كـه يكـي از    صاسالم مبدل شدند. اين بود قصة ازدواج پيامبراكرم

، انـد ورده نكـاح خـويش درنيـا    شهوت و يا بخاطر حسـن و جمـال بـه   هم بخاطر آنانرا 
تراكنندگان ادعاء دارند، بلكه همه آنان را بر خالف ادعا هاي دشمنان اسالم بـه  طوريكه اف

از آنها بخاطر ترحم و دلسوزي به حالشان كه بعـد    بعضي همسري شان گرفتند، ايشان با
از وفات شوهر هاي شان به وضع ناگوار دچار شده بودند ازدواج نمودند، و بعضي ديگر 
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ي و اكرام و عـزت نمـودن آنهـا بـه همسـري خـويش گرفتنـد، و        شان را بخاطر همدرد
همچنان بعضي از اين پيوند ها بمنظور ايجاد الفت و محبت ميان قبايل آنهـا و مسـلمانان   

و پايـه هـاي دعـوت     كه خواهي نخواهي تأثير بزرگي در چنين پيونـد هـا وجـود داشـته    
نانكـه برخـي از ايـن    اسالمي را هرچه بيشتر تقويت مي بخشد، صورت گرفتـه اسـت، چ  

خودش بهتر ميداند و بمنظور وضع قـوانيني   �پيوند ها بخاطر حكمت هاي كه خداوند
مؤمنين زينب بنت الشرعي از جانب اهللا تبارك و تعالي صورت گرفته است طوريكه با ام 

  صورت گرفت.  بجحش
 شدتاز احيانا ، زندگي فقيرانة داشته و ، مادران مؤمنانصهمسران پيامبراكرم

هم  و اينرايادآور مي شدند  صبه رسول اهللاتنگدستي و ناداري، و قلت خوراك 
اه و جالل، عزت است و از ج �ميدانستند كه آنها همسران كسي اند كه فرستاده خداوند

ميخواستند تا به همسران  �از خداوند صخوردار اند، اگر آنحضرتو منزلت بزرگي بر
خواهششان را حتماً مي پذيرفت و اگر ايشان  �دمرفه را مهيا سازد، خداون شان زندگي

ميخواستند تا كوههاي تهامه و دشتهاي مكه را خداوند قادر و توانا به طال و نقره مبدل 
دوست داشتند تا بنده و فرستاده  صگرداند حتماً اينكار ميشد، ليكن آنحضرت

و تا دم وفات، گزيدند اليشي را به خود و همسران شان برباشند، زندگي بي آ �خداوند
از بسياري نعمت ها محروم بودند، با وجود همه مشكالت و  صخانواده آنحضرت

سختي هاي زندگي، همسران ايشان با قناعت تام زندگي را به سر رسانيدند، آنها از دنيا 
اهميت  يچنان دل بريده و زاهد شده بودند كه همه دنيا در نظر شان به اندازة بال مگس

صبورانه و به اميد سراي آخرت و  صرتيب زندگي را با آنحضرتبه اين تنداشت، 
بهشت برين به سرگذشتاندند، زمانيكه مجاهدان و سربازان دلير اسالم سر زمين هاي 

غنايم را  صبرگشتند آنحضرتغنايم بي شمار به مدينه با مال ووسيعي را فتح نموده و 
انوادة خويش چيزي نگذاشتند، مستمندان مدينه توزيع نمودند و براي خو بر مجاهدان 

بود كه اگر به آنها هم مانند ساير مردم قسمتي از  خواهش بعضي از همسران ايشان اين
آيات ذيل را در  �اين غنايم تخصيص داده شود بهتر خواهد شد، همان بود كه خداوند
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يد، بياييد تا شما را متعه : اگر خواهان زندگاني دنيا و زينت آناي پيامبر! به همسرانت بگو«

در وقـت طـالق بـه زن    متعة طالق كه عبارت از لباس، يا هديه يـا مـال اسـت كـه     دهم(
دا و به رها كردني نيك رهايتان كنم، و اگر خواسـتار خـ   -پس از آن  -) و دپرداخته ميشو

يـد) پـس بـي گمـان     بهشت و نعمت هاي آنرا ميخواهرسول وي و سراي آخرت هستيد(
  .»خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده كرده است

و تي را بـا همـه سـخ    صهمـه، مانـدن در زنـدگي پيـامبر     صنحضـرت ولي همسران آ
منافقـان و  مي دنيا و رفاهيت آن ترجيح دادند، حاال مـا از  تنگدستي و فقر، بر طالق و خر

رض و كسانيكه عليه اسـالم و مسـلمانان در كمـين نشسـته انـد مـي پرسـيم،        مردمان مغ
؟ يـد ميكن ءفتـرا ، طوريكه شما ابا زنان صكجاست شهوتراني و خوش گزراني آنحضرت

عشق بازي در سلوك و اخالق شـان حـاكم و    هوت ودر كجايي از حياتشان ديديد كه ش
؟ آيا حيا نمي كنيد مدعي هستيدن و تهمت گران آنرا قسميكه شما دروغگويا ،مسلط باشد

در مـورد كسـيكه    ؟�از اين سخنان واهي و بي اساس تان در مورد بهترين فرزندان آدم
هسـتي،   ايشان را مخاطب قرار داده فرمـود كـه تـو صـاحب اخـالق بزرگـي       �خداوند

نعمـت را بـراي   و و پـر از نـاز    مرفـه مي توانستند مانند پادشاهان زندگي  صآنحضرت
بـر همـه نعمـت هـاي دنيـا       خويش فراهم سازند، ليكن زندگي فقيرانه و شكم گرسنه را

را در خانه نداشـتند   از نان خشك چةشبها را گرسنه مي گذشتاندند و پارو  ترجيح دادند
زنـدگي   !خدايا« ند: نند، ايشان همواره اين دعا را مي خواندتا گرسنگي خويش را فرونشا

ن شـهوت  سپس اين افتراگران مي گوينـد گويـا برايشـا   » واقعي جز زندگي آخرت نيست
زن و عطر برايم خوش آيند بوده « لب بود! زيرا ايشان فرموده اند: جنسي و زن دوستي غا

ن شـان را دوسـت داشـتند و    ! همسراآري» استو روشني چشمانم در نماز گذاشته شده 
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يـار  يا معشوقة را از راه نا مشروع اخت ، نه اينكه يار وندميان شان عدالت را بر قرار مينمود
و  هفتصـد زن آزاده و سيصـد كنيـز داشـت     �روايت اسـت كـه سـليمان    نموده باشند.

قابل ياد آوريست، ملوك و پادشاهان يهود و نصارا در عهـد   .ونه زن داشت نود �داود
هر كدام قصر خويش را چون النة زنبور با زنهاي گوناگون زيبا و قشـنگ   صامبراكرمپي

پر نموده بودند، آنها و وزراي شان شبها را با يار و معشوقه هاي رنگارنگ، و در ميان جام 
، انـواع  هاي شراب، با بدن هاي برهنه و در يك محفل همه بـا هـم، بـدون شـرم و حيـا     

از دشمنان اسـالم را نديـديم كـه چنـين      يدند. ليكن يكفردمي آورفواحش را به اجرا در
پـاك و منـزه    �د، پس خداونـد ادكننقتنااعمال رذيالنه آنها را به بدي ياد كند و يا بر آن 

دروغبافان و افتراي افترا كنندگان، آيا به غير از رسول كريم و  گوياندروغتهمت است از 
وي ان است كسي ديگري را نيافتند تا بـر  كه اخالق شان نمونة بزرگ و عالي براي جهاني

مـردم شـاهد    ؟ پيامبري كه همه گفتار و كردار شـان بـر  چنين تهمت هاي باطل را ببندند
است و همه اقوام و قبايل عرب و عجم گواه آنند كه ايشان نه آرزوي مال را داشتند و نه 

وت و امتيـازي  تفـا پادشاهي و نه رياست، ايشان خوش نداشتند تا از ميان اصحاب شـان  
هنگاميكه در مجلس وارد ميشدند در جايي مي نشستند كه آخرين شـخص   .داشته باشند

نشسته و هيچگاهي در صدر مجلس نمي نشستند، همچنان ايشان خوش نداشـتند تـا در   
وقت وارد شدن بر نشستگان، مردم به مقابل شان ايسـتاده شـوند، و هنگاميكـه بعضـي از     

مرا بيش از حـدم مـدح و   « ن را مدح و ستايش كنند فرمودند:اشاصحاب كرام خواستند اي
تمجيد نكنيد طوريكه نصارا مسـيح پسـر مـريم را بـيش از حـد وي توصـيف و تمجيـد        

فتـاب گرفتـه   . و هنگاميكه پسر شان ابراهيم وفات يافت تقديري آصحيح بخاري» نمودند
ورت گرفت، وقتيكه : اين آفتاب گرفتگي بسبب وفات ابراهيم صشد و بعضي مردم گفتند

همانا آفتاب و مهتاب  دو نشـانه بزرگـي از نشـانه    «  شان اين سخن را شنيدند فرمودند:اي
گرفتـه   ،نـه بخـاطر حيـات كسـي    نه بخـاطر مـرگ كسـي و     ،هاي قدرت اهللا تبارك بوده

مي خيستند و روز برشبانه  تهجدبراي اداي نماز  صآنحضرت صحيح بخاري» نميشوند
ورم  ايسـتادن  از بسـيار كه پاهايشان  ندايشان تا بدانجا نماز مي خواند هم روزه ميگرفتند،
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مي كرد، ايشان هر آنچه در خانه ميداشتند صدقه مي نمودند، و وقتيكه وفات نمودند سپر 
ايشان را  �شان نزد يهودي در بدل قوت خانوادة شان گرو مانده بود، روزي عمر فاروق

ظـاهر اسـت، در    صه و اثر آن بر جسم آنحضـرت ديدند كه بر سر بورياي كهنه خوابيد
بـه گريـه    : چه چيـزي تـرا  فرمودند صبه گريه شد، آنحضرت �اين هنگام عمر فاروق

: چطور پادشاه فارس و روم بـر ابريشـم مـي خوابنـد و شـما      فرمود �؟ عمرفاروقآورد
مـر!  اي ع«:ه اثر آن در پهلوي تان آشكار شده؟ فرمودنـد ك درسول خدا بر بوريا مي خوابي

 بعايشـه  متفـق عليـه.  » ؟(بهشت)ما آخرتباشد و براي  انآيا نميخواهي كه دنيا بر آن
و جامـة شـان را ميدوختنـد و     كفـش خـود را پينـه مـي زدنـد      ص: آنحضـرت ميفرمايد

كار مي كند با دست خويش كار مي نمودند. ايشان همانگونه كه يكي از شما در خانه اش 
كه جامة شان را دوخته، گوسفند شان را دوشـيده و  بشري همچون افراد ديگر بشر بودند 

ند كه گوسفندي ذبح . و در يكي از سفرهاي شان امر فرمودكردندمي به خويشتن خدمت 
، و بح آن برخاست و ديگري بـه پخـتن آن  و پخته شود. همان بود كه مردي به كشتن و ذ

ل اهللا! مـا  يـا رسـو   : من هم هيزم جمع مي كنم، اصحاب فرمودند:فرمودند صآنحضرت
مي دانم كه شما به جاي من اينكار را مي كنيد ولي من عوض شما كار مي كنيم. فرمودند: 

اين عمل بنـده اش را زشـت    �زشت ميدانم كه خود را از شما امتياز دهم. زيرا خداوند
از آن برخاسته و هيـزم   مي دارد كه او را در ميان يارانش داراي امتياز مشاهده كند، و پس

  هم آوردند. را فرا
دارنـد، پيـامبري كـه     ءسـو غلط و گمان  صآيا هنوز هم در مورد پيامبر بزرگ ما

؟ آيا ايشان فارغ بودند كه غرايـز شـهواني   شان هستند امروز بيشتر از مليارد شخص پيرو
لحظـة را بنـام فراغـت يـا بيكـاري       در حياتشـان  صخويش را اشباع نمايند؟ آنحضرت

يز جنسي بانديشند، زيرا ايشان همه زندگي را از روزيكـه بـه   نشناخته اند تا در مورد غرا
مبارزه عليه  نمودند تا اينكه وفات يافتند، در جهاد و محاربه و نشر رسالت و دعوت آغاز

و همبسـتگي   كفر و بت پرستي، امر به معروف و منع از منكـر، و تـالش در راه وحـدت   
عالوه بر آن شب ها و روز هـا را در    ن و امور دين سپري نمودند،مسلمانان، و تعليم قرآ
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مسؤليت بزرگ نبوت را متحمل مي شدند كـه   عبادت پروردگار گذشتانده، رنج و مشقت
رسول و فرسـتادة   صكوه هاي بزرگ هم از برداشت آن عاجز مي آمدند. اين بود محمد

رد خدا و اين بود گذري بر زندگي و اخالق عالي ايشان، و اگر كسي ميخواهد در اين مو
حقيـر و ذليـل    . بيشتر معلومات حاصل نمايد پس به بخش زهد اين كتاب مراجعه نمايد

  باد باطل انديشان.
رسالت هميشگي پيامبر گرامي ما را كـه  و  شخصيت، زندگانيقبل از اينكه معرفي 

اقـوال و  از  يآورده اند به پايان برسانيم بهتر مي بينيم گوشة مختصر �از جانب خداوند
و دين مبين اسالم اظهـار   صعلماي نصارا را كه در مورد شخصيت پيامبراكراماعترافات 

  نموده اند خدمت خوانندگان عزيز تقديم نماييم:
: در كتـاب خـويش بنـام (راد مـردان) مـي نويسـد      » توماس كاريل«فيلسوف انگليسي * 
 مرد شهوت پرست نبود و از روي ظلم و بي انصافي به آن متهم شده، اگر ما صمحمد(

چنين گماني را در مورد وي داشته باشيم كه گويا وي مرد شهواني بـوده و هـيچ انديشـة    
نموده جز اشباع غرايز جنسي نداشته است پس ما بسيار به اشتباه رفته و در حق وي جفا 

زاهد بـود كـه    وجود داشت، وي مرد ميان وي و شهوت فاصله هاي بسيار نه! هرگز ايم.
س، مسكن، خورد و نوش و در ساير احوال زندگي، پارسا و سراسر زندگي اش چه در لبا

كن در خانة تارك دنيا بود، بيشتر غذاي وي نان و آب بود و شايد چند ماه سپري ميشد لي
در جاي ديگري از كتابش مي نگارد: (جاي بسيار عيب و ننگ  .)وي آتش افروخته نميشد

كساني گوش فرا دهند كـه گفتـه    است كه انسان مترقي نسل امروزي، به خيال ما و اوهام
حق نبوده اند، حاال زمـاني آن فـرا    بر صاند اسالم دين دروغ و بي اساس بوده و محمد

خجالت آور مبارزه كرد، بايـد بـدانيم   و رسيده كه عليه همچو ادعا هاي باطل وبي اساس 
 پرنـور ن به اين طـرف ماننـد چراغـي    پيامي را كه اين پيامبر بزرگ آورده و از چهارده قر

كـه   يبراي مليونها شخص مي درخشد، آيا معقول است كـه بگـوييم ايـن پيـام و رسـالت     
مـرد   هستند، دروغـي بـود كـه محـو و نـابود گرديـد!      و مليونها شخص پيرو آن بوده اند 

كه  ي كه خانة را بنا نهاداز خشت بسازد، پس چگونه شخص دروغگو هرگز نميتواند خانة 
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! در پيرو است؟ن تمدن بزرگ و گرامي، و اين همه ميليونها و ايستونهاي آن چندين قرن، 
  )موردش چه مي گوييد؟

بوسورچ سميس) مؤلف كتاب (محمد و محمديت) در اين اثر خـود  (* دانشمند انگليسي
مدعي آنست قرآن مي باشد، و حقيقت  صمعجزه هميشگي كه محمد(چنين مي نگارد: 

كه وي مي زيست در نظر گرفتـه  را  صريامر هم چنين است، و هرگاه احوال و اوضاع ع
و احترام پيروان وي را به او بنگريم به راستي احتراميست كه حد و اندازه نـدارد، و اگـر   

 وسطي مقايسه كنيم، براي ما معجـزة  اين احترام را با پاپ هاي كليسا ها و مرشدان قرون
ه ادعا نكرده كـه او  رسول اهللا) آشكار مي گردد و آن اينكه وي هيچگادر محمد( بزرگتري

به پيروان خويش ميگفت خـودش  كه وردن معجزات است، و هر چيزي را خود قادر به آ
ياران وي هيچگاه معجزه را كه از وي  ،آنرا عملي كرده و پيروان هم آنرا مشاهده ميكردند

صادر نشده است بوي منسوب نكـرده انـد و هـم روزي يكـي از آنهـا منكـر معجـزة از        
اطعي ديگـري بـر صـدق و اخـالص وي     ه اند، پس آيا دليل و برهان قمعجزات وي نشد

از نخستين روز عودت تا آخرين روز حياتش مي گفت كـه   صمحمد ؟درخواهيم يافت
و ارجمنـد،  است، و من معتقد هسـتم كـه روزي فلسـفة     �وي فرستادة بر حق خداوند

  به برحق بودن وي اعتراف خواهند نمود).نصرانيت صادق، 
بـر   نت) كه از جمله خورده گيـران و هجـوم كننـده گـان    آلماني(اوجست كو دانشمند* 

نـي در  بود، روزي بوي گفته شد: چگونه در مـورد اسـالم صـحبت مـي ك     صآنحضرت
؟ وي گفت: من خود تالش مي كنم تا در مورد اسالم آشنايي حاليكه از آن چيزي نميداني

آلماني آغاز نمود، چندي بعد حاصل كنم، سپس به جستجو و كاويدن كتابهاي مستشرقين 
ديني را دريابيم كه اهليت تعامل با انسـان را در  غير از اسالم برگشته و گفت: گمان نكنم 

نورزيـده بلكـه علـم،    ين اسالم با عقل مخالفـت  ئداشته باشد، زيرا آچنين اوضاع كنوني، 
  دانش، ابتكار، حرفه و معرفت را تشويق ميكند.

بوكاي) در كتاب خود بنام (قرآن و تورات و انجيـل) مـي   * نويسندة فرانسوي (موريس 
ادعا نامه غلطي كه از سوي غرب عليه اسالم صادر ميگـردد گـاهي از جهـل، و    ( نويسد: 
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يچ ا پريشان نموده و گـ رسر چشمه ميگيرد، ليكن چيزي كه حواس ما تغافل گاهي هم از 
ر غرب توسـط نويسـندگاني   ترا هاي است كه دمي سازد، تأليفات پر از دروغ آشكار و اف

كه در واقع نويسندگان معروف و با كفايت اند به نشر ميرسد، حاصل و ثمره ايـن چنـين   
دروغبافي ها و افتراها در بد نام ساختن و پيشكش نمـودن تصـورات جعلـي از اسـالم و     

) وثيقـه نامـة از   1970وي همچنان مي افزايد: در سال( قرآن سهم فعال و نقش مهم دارد.
ريت واتيكان صادر شد كه طي آن ارشـادات و راهنمـايي هـاي بخـاطر نشسـت و      سكرت

  گفتگو ميان نصارا و مسلمانان نگاشته شده بود. در اين وثيقه آمده است: 
و ادعا نامه هـاي   درياسالم اتخاذ شده تجديد نظر صورت گعليه در مواقف نصارا كه  -1

   بايد نقد شود.نيز صادر شده 
ران نصـراني خـويش تغيـر    بر ما الزم است كه به تدريج در افكار برادچيز  قبل از هر -2

  بياوريم .
 ش و بي اساس ميراثي كه مملو از بهتان و افتراها و ادعاهاسـت بايـد  زتصورات بي ار -3

  كنار گذاشته شود.
نصراني هاي غرب بايد به ظلم و جوريكه در حق مسـلمانان روا داشـته انـد اعتـراف      -4

گذاشـته شـد، تـا     است قـرار  ) صفحه150ين وثيقه نامة واتيكان كه حاوي (. بنابر انمايند
رد نموده و نمـاي واقعـي اسـالم را     نظريات كالسيكي نصارا در مقابل اسالم را تصفيه و

  .منصفانه به جهان تقديم كند
 مـن تيكان چنين به پايان مـي رسـاند: (  بوكاي سخن خود را در مورد وثيقه نامة وا

چـه يهـود و    واتيكان از اسالم، بسياري از مردمان اين عصر چه مسلمان وم كه دفاع متيقن
يرا اين اعالميه نظر به مواقف گذشته، چه نصارا را در حيرت و انديشه فرو خواهد برد، ز

ليكن حقيقت امر  .امتيازي بي مانندي دارد خي سينه،فراصدق و روح اخالص و با داشتن 
ن مواقف جديدي كه زمامـداران كليسـاي كاتوليـك    اينست كه تعدادي كم غربي ها از اي

   .اتخاذ نموده اند، آگاهي دارند)
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روجي جارودي مفكر و فيلسوف فرانسوي سابق، روزي بر كرسي قيادت فلسفة كوني * 
فكـري و فلسـفي ارزشـمندي     يكه وي هيچ چيز چهار زانو زده بود و دفعتاً كشف نمود

ند در خود شجاعت ادبـي  لعه كرد و قرآن را خواندارد ليكن هنگاميكه در مورد اسالم مطا
اعتراف نمود كه وي در ورطه گاه فكري قرار داشت و همان بود كه به اسالم  را دريافت،

مشرف گرديد و نام خويش را به (رجا) يعني اميد، تبديل نمـود، زيـرا وي از سرسـخت    
قيقت را دريافـت  ح ترين مدافعان مكتب ماركسيستي و سوسياليستي بود، ليكن هنگاميكه

و پي برد كه به راستي وي در پرتگاه فكري قرار داشته و راهي را در پيش گرفته كه آخـر  
آن مسدود است، با شجاعت اعالن نمود كه اميدي در هـيچ مكتـب فكريـي جـز اسـالم      
وجود ندارد، به همين منظور نام خويش را از روجي جارودي بـه رجـا جـارودي تبـديل     

  نمود.
وزنامه نگاري اطريشي كه مشرف به اسالم شده و بر آن پايدار باقي مانـد،  * محمد اسد ر

نهـا  و بـا آ سپري نمود ينان جزيرة عرب وي بهترين روزهاي زندگي خويش را با باديه نش
( راه بسوي اسالم) كه بـه  از يكجا به جاي ديگر ميكوچيد. محمد اسد در كتاب خود بنام

رانسوي، هالنـدي، سـويدني، آلمـاني، و اردو بـر     زبانهاي مختلف چون عربي، انگليسي، ف
كار و فعاليت هاي فرهنگـي  رسيده است مي گويد: دين اسالم برگردانده شده و به چاپ 

تشويق مـي نمايـد،    كه بارز ترين و روشنترين صفحات زندگي بشريت را تشكيل ميدهد،
و بـه ركـود و    زبان حال اين تشويق گر چنين مي گويد: به امر عاقالنه(آري) مـي گـوييم  

كسالت(نه) مي گوييم، به زندگي(آري) مي گوييم، و به هالك نمودن نفس و اجبار آن به 
مرگ(نه) مي گوييم، پس جاي شگفت نيست هنگاميكه اسالم در خارج از جزيرة عرب پا 

ردم دسته دسته در آن داخل شـوند.  نهاد و پيروان جديد به خود كسب كرد تا جايي كه م
شمال افريقا و اسپانيه بعد از گذشت زمان كوتـاهي خـويش را بـا مبـدأ      ساكنان سوريه و

 زيرا اين عقيدهاً بيگانه ديدند، تع) دفكه از اصول دين نصرانيت است (گناه و اشتباه بزرگ
مردم بـا شـتاب بـه    دنيوي آنها را زير فشار قرار ميداد، لذا كرامت فطري بشر و زندگاني 

خليفة خدا در زمـين اسـت، نـه    ه آنها آموخت كه انسان دين جديد رو آوردند، ديني كه ب
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اسالم با زور شمشيرها بر مـردم مسـلط گشـت،     گفته اند: ساخت و بافت شده كه افسانة
چنـين  بـه  را آنها تاريخش  يشگفت آور اسالم در نخستين روز هاو انتشار برق آسا زيرا 

 ،الم را عظمت نبخشيده اندبايد دانست كه مسلمانان اس ي از اسالم وا داشته است.تفسير
مردان و بزرگواران تاريخ عزت و عظمت بخشيده و از آنان رادبلكه اسالم است كه آنها را 

  ساخت. 
نامه نگار جريدة شرق االوسط در شهر پيرن سويس كه با داكتر در يك مصاحبة كه روز* 
كشـور   شكدة حربياستاد دان و آرشيف عسكريج ستوسي لوتنبرگ رئيس كتابخانه ويور

نگار مذكور در ضمن سوالهاي ميالدي انجام داده بود، خبر 2001/  4/ 2سويس به تاريخ 
خود از داكتر لوتنبرگ اين سوال را مطرح نمود: شما از خـالل تحقيقـات و برسـي هـاي     

؟ داكتـر لـوتنبرگ در   سالم خطر و تهديدي براي غرب باشـد تان، گمان داريد كه روزي ا
مواره بسوي صلح و آرامش و همزيستي مسالمت آميز دعـوت  دين اسالم ه(پاسخ گفت: 

و مريم  �به رسميت مي شناسد، و مسيحآنها را نموده و به اديان ديگر احترام داشته و 
خـوردار انـد، چنانكـه يهوديـت و     ن در قرآن كريم از مقام و منزلـت ويـژه يـي بر   پاكدام
ي انتشـار  ت زيـاد و بـزود  دين اسالم با سرع جايگاه ارجمندي در قرآن دارند. �موسي

تقريبـاً   -بين چين و حدود اوروپا را در مدت زمان بسيار كوتاه يافت كه سر زمين هاي ما
آورد، ولـي انتشـار آن از راه ويرانـي و كشـتار و     در تصرف خـود در  -در خالل صد سال

نسوز و كشتارگاه ها را در برابـر  نمادهشت نبوده و صفحات تاريخ اسالمي جنگ هاي خا
وهاي سرخ پوست در امريكا مرتكـب آن  غلوب، ثبت نكرده است، طوريكه هندمان ممرد

شدند، لشكر اسالم با مردمان مغلوب با مهرباني و ماليمت رفتار نموده و مبلغ ناچيزي را 
يكـا  ن فرض گردانيد، نه چنانكه اروپايي ها با هنود سرخ پوست در امرناآ بربعنوان جزيه 

اسـالم، ديـن را بـا جبـر و زور بـر مـردم نمـي         گشـايان شورتعامل نمودند، فـاتحين و ك 
قبوالندند، بلكه با نرمي و گذشت، قدوة حسنه، تفاهم، استدالل و پيوند خويشـاوندي بـا   

را در انـدلس(  خش ساختند. اسالم تمدن بزرگـي  اسالم را در ميان توده هاي مردم پآنان 
و از سـوي   ،ر بيداري جنبشها داشتپا نمود كه از يكسو تأثير بسزاي داسپانية امروزي) بر
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همچنان دنياي غـرب از بسـياري علـوم و     .ديگر تمدن اروپا را زير تأثير خويش قرار داد
معارف اسالمي مانند فلسفه، طب، كيميا، رياضيات، بويژه علوم آزمايشي استفادة شـاياني  

مي زيسـتند،  ! مسلمانان، نصارا و يهود تحت حكم و فرمان اسالم در اندلس مودند، آرين
پس بنابر اين اسالم هيچگاه خطر و تهدي براي غرب نبـوده، بلكـه بـا ارزشـهاي واال، و     

قضية ديگـري كـه دشـمنان     .ي براي غرب است)ثروت و سرماية بي پايان ،تمدن بزرگش
تركيز مي نمايند، در حاليكه سخنان و خورده گيري  بر آن گفتگو واسالم روي آن بحث و

داني و جهل و ندانستن حكمت الهي در مشروع شدن آن است، قضية هاي آنان از روي نا
مباح بودن چهار زن براي مرد مسلمان مي باشد، آنان در مورد اين مسأله قبـل از چنـدين   

سالم دراز و انگشت انتقاد را بسوي انموده وبحث  قرن تا امروز بدون علم و بصيرت جر
و جنگ جهاني خانمانسوز به وقوع پيوست، اما وقتيكه روزگار تغير جهت داد نموده اند، 

و اطريش ده ميليون زن بدون شوهر باقي ماندند، و هنگاميكه در اين مـورد   تنها در آلمان
ده زن  ،دو دولـت از اين  ،احصايه گيري نمودند به اين نتيجه رسيدند كه در مقابل هر مرد

شماري آنهـا درسـت و    با آنكه بعدها ثابت شد كه احصايه گيري و نفوس .قرار مي گيرد
نمـوده اسـت، همچنـان تـاريخ     ما و دانشمندان آنها را تاريخ ثبت دقيق نبوده اعترافات عل

نها را نيز ثبت نموده كه تا حال با آن انحطاط و انحرافات اخالقي جوامع آنتايج ويراني و 
دست وگريبان اند، و با وجود اين همه، بازهم بصورت مستمر نقدها و سخن هاي نـيش  
دار، و انگشت انتقاد را بسوي اسالم و مسلمانان دراز نموده ادعا دارند كه دين آنها، زن را 

يك مرد چهار زن را در تصرف  و هر ،مانند كنيز از وي استفاده مي نمايدو نموده توهين 
خود قرار ميدهد. در حاليكه مبدأ خود آنها زن را توهين كرده و او را به مرحلـة پسـتي و   

نده كه سرانجام در غياب شوهر معشوقة مرد بيگانه شده يـا بـا بـي عفتـي و     حقارت رسا
  هرزگي در خيابان ها جسد برهنة خود را در معرض فروش قرار ميدهد.

مسألة مباح بودن چهار زن براي يك مرد در اسالم، ابعاد و حكمتهاي دارد كـه آنـرا ذيـالً    
  بيان مي كنيم:  
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زول قـرآن كـريم زن در دورة جاهليـت چيـزي بـي      و ن صقبل از بعثت پيامبراكرم اول:
مـردان از تـرس فقـر و ننـگ و عـار،       ،ارزش و بي قدر بود، زن در ميراث حـق نداشـت  

��m��c���b��aطوريكه قرآن كريم حكايت مي كنـد:  .دختران را زنده بگور مي كردند

r���q��p��o��n������m��l��k��j���������������i��h��g��f��e��ds��v��u���t�����w

z��y��x{����`��_��~��}��|l النحل  
و چون يكي از آنان به تولد دختر بشارت داده شود چهره اش سياه مي گـردد در حـالي   «

نچه به او آ -و عار و ننگ -، از قوم خود پنهان مي شود از ناخوشيكه او پر از اندوه است
زنده بـه گـور    با -نش كنداه دارد يا در خاك پنهابشارت داده شده، آيا او را با خواري نگ

تا آنكه نور اسالم درخشيد و مقام زن را بلنـد بـرد    »واي، چه بد داوري مي كنند  -كردن 
مـردان را بـه    �ولي به يك شرط كه مردان بر زنان حـاكم انـد، بخـاطر اينكـه خداونـد     

اوصافي در عقل و جسمشان بر زنان برتري بخشيده است، در مقابل زن مخلوق ضـعيفي  
لـيكن   .نميتوانـد بدون وجود شوهر حتي از كمترين حقوق خويش دفـاع كـرده    است كه
به مردان دستور ميدهد كه حاكميت شان بر زن بر عدل و انصـاف و تـرحم و    �خداوند

مهرباني و احتـرام اسـتوار باشـد و در راه حفاظـت و مصـونيت جـان و مـال و ارزش و        
ده بگور كردن زن، ونكاح متعه( نكـاح  شخصيت آنها دريغ نورزند. از اينرو آيين اسالم زن

صيغة مؤقت كه در آن هيچ نوع حقوقي براي زن در نظر گرفته نشده مانند نفقه و ميـراث  
انصـاف   غيره....) و زنا با زن را حرام قرار داده و چند زني را براي مرد بشـرط عـدل و   و

��m��v��u��t���y��x��w ميفرمايـد:  �قسميكه خداونـد  .ميان آنان اجازه داده است

b��a��`��_��~��}��|��{����zc����r����h����g���f��e��dl النساء� �
( ميان همسران تـان در نوبـت هـم خـوابي،     ترسيديد كه به عدالت رفتار نكنيدو اگر مي «

اسالم در واقع ديني است كـه در   .»پس به يك زن اكتفا كنيد نفقه، معاشرت، و مانند آنها)
اشته شـده  انسانيت از جانب پروردگار عالم گذشفقت و  رحمت، شهمه احكام و دساتير

بلكـه در حقيقـت مسـألة    نبـوده  امر واجبي يا مندوب  و مسألة چند زني يا تعدد همسران
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مباحي است كه نظر به خواست و ضرورت مرد كه شايد روزي به آن مواجه شود، مبـاح  
مبـاح سـاخته و در عـين    قرار داده شده است، حتي در مسألة طالق، اسالم براي مرد آنرا 

ا اينكه شـوهر او را بـه نيكـي    قرار داده ي بار دورا وقت زن را اكرام و عزت نموده طالق 
  نگاه دارد، و يا به نيكي رها كند.

��m��}��|��{����zتعالي است:ي را جواز داده طوريكه فرموده اودين اسالم چند زن دوم:

b��a��`��_��~c����rl النساء   
 نظرالبته »  زن يا چهار زني پسنديد به نكاح خود در آوريد، دو زن، يا سه از زناني كه م«

تعالي آنرا بهتر مي  صي يا اجتماعي متعلق به زن و مرد است كه خداوندبه ضروريات شخ
در اين مورد به تفصيل صحبت خواهيم كرد، بدون شك چند زني به مراتـب بهتـر   و داند 

طوريكه امـروز در  ، نهاي بي شوهر در جامعه مي كاهدز از افزايشو از زناي پنهاني بوده 
از زنها مجبور به فساد و انحرافات اخالقـي شـده و فحشـا را    ي امريكا و اروپا تعداد زياد

وده اند، و تعداد كمـي از آنهـا   و اخالق خويش را برباد نم جامعه قرار داده،پيشه خويش 
سپري مـي كننـد، و    خانوادهر و محروم بودن از شوهچارشده متباقي عمر خويش را در نا

ـ ديگر مبتال شده بار دوش جامعه مي گرد يبالخره به امراض رواني و پريشاني مختلف د، ن
دست بـه  از زندگي بي شوهري و تنهايي خسته شده  ،چنانكه برخي از آنها در نهايت امر

مي آينـد   . همچنان در جوامع غربي عدد كودكاني كه از راه نا مشروع بدنيازنند انتحار مي
ـ  يك كشور% ) بالغ گرديده كه 40% ) تا (20از( د. در حاليكـه وجـود   تا ديگري فرق دارن

در كشور هاي اسالمي كه چند زني را براي مردان مباح قرار داده اند به چشم چنين اطفال 
در برخي از كشور هاي غربي پديـد آمـده،   امروز كه رنج آورتر از همه، چيزينمي خورد، 

احياناً پدر اطفـالي را كـه همسـرش بـدنيا      .و نسب صحيح و ثابت استشدن اصل  محو
آورده و تربيت آنها را بدوش دارد با قاطعيت گفته نميتواند كه آنها واقعاً از كمر خـودش  

  اند يا از مردي ديگر!!
اما اسباب و فوايدي كه در چند زني وجود داشته و انتقاد گران تا حال بـه آن پـي   

   مختصر ذيالً ياد آور مي شويم.  نبرده اند، به طور
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 .افـزايش يابـد  از بين رفتن مردان بسيار در جنگ ها سبب مي شود زن هاي بي شوهر  -أ
طوريكه قبالً متذكر شديم كه در نتيجه جنگ دوم جهاني نسبت زن در آلمـان در مقايسـه   

ايـن  ده زن براي يك مرد مي رسيد، و چنانكه همه خوب ميـدانيم كـه مصـير     با مرد، هر
كشـوري بـه   همچنان هرگاه تعـداد مـردان    !مد؟نجامي آ تعداد زن هاي بي شوهر به كجا

كار و توليدات نيـز كـم    يدر نتيجه نيرو ،سبب جنگ يا ديگر اسباب احتمالي كاهش يابد
مي گردد. پس چند زني در چنين احوال، بهترين حل بـراي افـزايش تعـداد كودكـان كـه      

هير بـرت  (انگليسي بنام ، در اين مورد يكي از دانشمندان دمردان آيندة كشور اند، مي باش
در يكـي   هرگاه جنگارد: (چنين مي نگ» اصول علم اجتماعي« سپنسر) در كتاب خويش 

 يهمسـري ديگـر   ،جـز يـك زن  متبـاقي  بود سازد و مردان از كشورها، مردان بسيار را نا
بـدون شـك تعـداد    و ، نـد بسيار بـاقي خواهـد ما   زنان بي شوهر نتيجه در ،دننداشته باش

وفـات كننـدگان نمـي    بـا  برابر يز نوالدت هم به شدت كاهش يافته و عدد كودكان نوزاد 
مه وسايل زندگي و ترقـي بـاهم برابـر انـد و روزي در     شود. فرضاً دو ملتي كه از نگاه ه

يـدن كودكـان اسـتفاده    ئولي يكي از اين دو ملـت از زنـان در زا   ،هم روبرو شدندجنگ با
ورند را نـدارد، و  كه همه  زنان شان كودك به دنيا مي آ يپس توان مقابله با دشمن ،نكرده

در برابر امتي كه مردان شان چند زن دارنـد از   ،كه مردان شان يك زن دارنددر نتيجه، امتي
وجود زنان بي شوهر در  خواهد افتاد) ما بر گفته اين دانشمند چنين اضافه مي كنيم: در پا

نيـز  و بـروز امـراض خطرنـاك، ماننـد ايـدز      تشار فسق و فجور و فقـر  موجب ان جامعه،
  ميگردد.

مبتال گردد، آيا مرد تا آخر عمر با وي زنـدگي را ادامـه    يدراز مدت ياگر زن به مرض -ب
يا اينكه وي را طالق داده همسري ديگري براي خود انتخاب كند؟ طوريكه امروز و  دهد

، يكـي از  بايـد گفـت   ق مي گردد. در پاسخ اين سـوال در امريكا و اروپا چنين قانون تطبي
در مثال امتيازات بزرگي كه خالق پروردگار آنرا در مباح ساختن چند زني قرار داده است، 

آشكار مي گردد. زني ساليان دراز را با شوهر در فضاي مهـر و محبـت گذشـتانده و    ذيل 
يتواند از وي لـذت جنسـي   روزي به بيماري دراز مدتي مبتال شد طوريكه ديگر شوهر نم
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بخـاطر بيمـاريش   وي را مرد ، اگر كه اين زن بيچاره قرار داردحالت ببرد، حاال در چنين 
كجاست ضمير و وجـداني كـه سـالهاي    وكجاست؟ طالق دهد، پس ترحم و انسانيت در

ولي امروز وي را تـرك نمـوده و بـا     مهر و محبت وي گذشتاندهپر از دراز را در آغوش 
نـه تـوان    ي،يتزن مسكين در چنين وضعكه را عشرت مي نمايد؟ چ عيش وهمسر جديد 

هم حاضـر نيسـت وي    يديگر مرد و ثروتي دارد.كار را دارد و نه بخاطر معالجة خويش 
را در چنين وضع فالكت بار به همسري خود بپذيرد. حاال اگر مرد اين زن  مسكين را در 

بدون شـك ايـن كـار از انسـانيت و      ،كند ديگر ازدواج تا با زنينمايد چنين وضع طالق 
حـاكم   يطوريكه امروز در كشور هاي غربي چنـين نظـام   .مروت بسيار بدور خواهد بود

است. همچنان منع نمودن مرد از ازدواج با زن ديگر، بعد از اينكه زن اولي وي مبـتال بـه   
متوقـف   زيرا اينكار از يكسو نسـل وي را  .بيماري دراز مدت شده، دور از حكمت است

طوريكه امـروز در جوامـع    ،مرد را بسوي زنا مي كشاند ، شهوتميسازد و از سوي ديگر
امريكا و اروپا و غيره كشور هايي كه شريعت اسالمي را تنفيـذ نمـي كننـد چنـين وضـع      

  جريان دارد.
ي هرگاه مرد دانست كه همسر وي عقيم بوده و طفل بدنيا نمي آورد و يا بـه بيمـاري   –ج 

، در چنـين احـوال نيـز    هشـد يده كه سبب عقيم شدن وي قبـل از طفـل آوردن   مبتال گرد
ثابت و آشكار مي گردد، بارها چنين واقع حكمت مباح شدن چند زني براي مرد مسلمان 

دوستي و محبت و الفت و تفاهم ميان شان نموده و با هم ازدواج  كه زن و مردشده است 
ند همسفر زندگي خويش را ترك كنـد و يـا از   برقرار گرديده طوريكه يكي از آندو نميتوا

كه زن عقيم است، و مرد با وجود همه دوسـتي و   هوي مستغني گردد، سپس ظاهر گرديد
محبت و الفتي كه نسبت به همسر خود دارد، ميخواهد پسر يا دختري از نسل خـويش را  

مرد رفته  د،ايننممي در جوامع غربي هر دو بر طالق اتفاق  مشاهده كند، در چنين حالت،
مجهول بوده و در دام  ،شدة مسكين و همسري بخود انتخاب مي كند، اما آيندة زن طالق

امـا در   مردمان شهوت پرست افتيده و تنها از جسد وي با زنا و فواحش لذت مـي برنـد.  
آيين اسالم اگر چنين حالتي رخ دهد، مرد زن عقيم خويش را با كرامت و عزت در منزل 
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عد از اخذ موافقت و رضايت وي با زني ديگر ازدواج مـي كنـد، سـپس    خود نگهداشته ب
ساخته و مملو از مهر و محبت و الفت را اطفالي كه از زن دومي بدنيا مي آيد فضاي خانه 

! كـدام يـك بهتـر اسـت؟     به پيش مي برند. پس اي خردمنـدان  هم زندگي راهر دو زن با
  ن خود وضع نموده است؟براي بندگا �قانون غربي يا قوانيني كه خداوند

د ناكثراً چنين هم مي باشد كه برخي مردان داراي نيرو و توان صحي و جسدي ميباشـ  -د
مي كند، در چنين حالت يك ايجاد كه در آنها رغبت و شهوت جنسي بيش از حد الزم را 

زن به تنهايي نميتواند رغبت جنسي همچو مردان را سير و اشباع نمايد، چنانكـه يـك زن   
به فرونشاندن شورش دروني و شهوت سركش مرد نشده و حق مشروع وي را چنان  قادر

را در فرونشـاندن غريـزة   شـوهر  حـق   كه الزم است ادا كرده نميتواند، و اگر زن بخواهد
گردد، پس در چنين حالت مـرد چـه    يشايد دچار زحمت و اذيت بزرگ ،ادا نمايدجنسي 

مايد؟ و يا اينكه معشوقة براي خود برگزيند و كاري بكند؟ آيا با زني ديگر نكاح شرعي ن
با وي زنا كند؟ جواب بدهيد اي كسانيكه در حق اسالم جفا كرده و با نهايت گستاخي و 

  ! را بسوي اسالم عزيز دراز مي كنيدبي شرمي انگشت انتقاد 
اگر در اصل اشيا و حقيقت آن مراجعه نموده  ( پنهور) مي گويد:فيلسوف آلماني بنام (شو

خصوصـاً   ايدو دقت نماييم سببي را در نمي يابيم كه مرد را از ازدواج با زن دومي منع نم
بزرگسـال و  وقتيكه همسر وي به بيماري دراز مدت، و يا عقيم بودن مبتال باشد و يا هـم  

( ما كجا و كسيكه واقعاً به يك زن اكتفا مـي  ) در جاي ديگر مي گويد: فرتوت شده باشد
يا اكثر مـا، در بعضـي روز هـا يـا بيشـتر روزهـا،        ،ر آن شويم كه همة ماكند، و نبايد منك

 ،د: ( آيا وقت آن فرا نرسيده كـه بعـد از ايـن   مي گيريم؟! ) همچنان ميگوي يزنهاي بسيار
چند زني را مزيت خوب و حقيقي براي همه زنان جهان بشـماريم؟ تنهـا در شـهر لنـدن     

اكتفا بـه يـك    مال گرديده و قرباني مبدايپايزار دختري كه شرف و آبروي شان هشتاد ه
اين همه مصايب، نتيجة خيره سري و زور گويي زن اروپايي، و ادعـا   .زن نمودن شده اند

  .د مي باشد)نورانهاي باطل و بي اساسي و بي ارزش كه در سر مي پر
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قـوي  طبيعت و سرشت مرد طوري است كه توان و نيروي جنسي وي نسبت بـه زن   -هـ
از  ،زن در سن كـم  باقي مي ماند، برعكس، رغبت هاي جنسيدير زماني مستمر بوده و تا 

بر مـرد مسـلمان الزم و ضروريسـت زن    پس  كاهش مي يابد،  سن چهل تا پنجاه سالگي
اولي را كه ساليان متمادي با وي يكجا زندگي نموده بـا خـود نگهداشـته و زن دومـي را     

هـا  به فاحشه خانـه   وش گذراني كرده و يا روخ با معشوقه اي نكاح نمايد. نه اينكه رفته
طالق نموده حيات او را به زنـدگي فالكـت    ،بياورد، و يا وي را نظر به قانون غربي فاسد

بار و مملو از پريشاني و تنگدستي مبدل سازد، و بالخره سبب پخش فسـاد در جامعـه و   
ـ  شيوع امراض خطرناك مانند (ايدز) گردد كه امروز عالج  نيافتـه  راي آن درشفا بخشـي ب

  اند. 
چار به سفر ميشود، زن هم نظر به اوضاع زنـدگي  مرد نظر به كيفيت كار و شغلش نا –و 

نـه، نميتوانـد بـا شـوهر خـود در      ، و وجود اطفال در منزل، و سر پرسـتي خا خودخاص 
دور از زن و خانواده زندگي بسر مي هايش سهيم گردد، پس در چنين حالتي كه مرد سفر

دست به فحشا و رذالت زده با زنان هرزه ارتباط بر قرار نمايد و در نتيجه خود و برد، آيا 
در سـر زمـين دور از وطـن و     يا اينكـه همسر را در معرض امراض خطرناك قرار دهد؟ 

به ورطه گاه فواحش مصون  خانواده، با زني ديگر ازدواج شرعي نموده خود را از لغزيدن
  ؟گرداند

ر مورد فوايد و اسباب چند زني كه اسالم آنرا براي پيروان اين بود اشارة كوتاهي د
، عالوه بر ايـن، اسـباب و فوايـد زيـادي ديگـر هـم وجـود دارد كـه         خود مباح گردانيده

روي همرفتـه هرگـاه    .آنرا وضع نموده و در اينجا گنجايش تفصيل آن نيست �خداوند
ت فضيلت چنـد زنـي كـه    مرد عدالت را در ميان همسران خود مراعات نمايد در اينصور

آور بايد شد اينكه مسألة چنـد زنـي در   نرا روا نموده ثابت مي گردد. يادشريعت اسالمي آ
مشـروعيت   ،كتب  سماوي دو عهد قديم و جديد با وجود وقوع تحريف و تغير در آنهـا 

، چند زني در قرون وسطي در كشور هاي داشته و دليلي بر تحريم اين مسألة وجود ندارد
 هاعمول بود و امروز هم چند زني منحصر بر مسلمانان نبوده، بلكه در بيشتر كشورغربي م
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و ملتهاي جهان فعالً  مروج است مانند بعضي از كشور هاي افريقايي، هند، چين، جاپان، 
مشـروع   �بعد از بلند رفتن عيسي ،گارشتين روزچنانكه چند زني  نزد نصارا در نخس

يكي از دانشمندان غرب بنـام( جوسـتاف لوپـون) اسـتاد     اهي بود. در پايان اين بخش گو
ي چنين مي گويد: ( نظـام چنـد زنـي كـه     را خدمت تان عرض ميداريم وم اجتماعي وعل

اسالم است كه بايد به آن  ي امتتربيتاسالم آنرا وضع نموده، بهترين و مترقي ترين روش 
نيـاد آنـرا اسـتوار نگـه     د، زيرا پيوند و همبستگي خانواده را تحكـيم بخشـيده و ب  چنگ ز

و ميدارد، از اينرو زن مسلمان نسبت به خواهر غربي خود، خوشـبخت تـر بـوده از شـأن     
) همچنان مي افزايـد: ( نميـدانم   شوهر خويش بر خوردار مي باشد ي در نزدشوكت واالي

و نظـام يـك   انـد  كدام اساس نظام چند زني را عقب مانده و منحط شماريده ا به غربي ه
بر دروغ و منافقت  استوار است ترجيح ميدهند؟ در حاليكه اسباب  كه خود را  زني ناقص

 ءبنـا م، ند زني  را بر غير آن مقدم بشمارزيادي وجود دارد كه مرا وادار ميسازد تا نظام چ
و يـا ميـان   نمـوده  جاي شگفت نيست هنگاميكه مردمان شرق در سر زمـين مـا زنـدگي    

نظام چند زني شان در حيرت جفا و سنگدلي ما در مقابل شهرهاي ما انتقال مي نمايند از 
  .)بيفتند

  ����وندفرستادة خدا ����عيسي

و  صدر مورد اسـالم و حقيقـت آن، و در مـورد بعثـت پيـامبراكرم محمـد       بعد از اينكه
، و در فرسـتاد آنـرا بـه زمـين فـرود      �حقيقت قرآن كريم اين معجزة بزرگي كه خداوند

ـ  صمورد اخالق و شمايل آنحضرت آشـكار، مـروري كوتـاه     داليـل و براهينـي  ا ذكـر  ب
و خاتم انبيا اند، سپس عكس العمـل علمـاي    �كه ايشان فرستادة خداشد ثابت  نموديم

داليل آنها را بـا داليـل قـاطع و    و رد و ابطال  ،انهخصم و بهتان هاياسالم در مورد افترا 
و شرمسار  نگونسار را آنها �چگونه خداوندكه  ديديم و ،آور شديمبرنده خدمت تان ياد

برمـي   اهـل كتـاب وجـود دارد،    رناك و بنيادي كه ميان ما و شما لة خطئبه مسگرداند. بر
ه و بـه  روي آن پايه گذاري نمـود  خويشرا، ساير نقاط پيام اين مسئلهما بر اساس  گرديم.
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 �ونـد حقيقت فرسـتادة خدا مهم و بنيادي همانا ماهيت و لةئشما تقديم نموديم، اين مس
خطاي بـزرگ و ادعـاي بيجـا و    است كه شما در مورد وي مرتكب  �يسي پسر مريمع

 و بـار ديگـر   !ميديدرا يكبار خدا نا �بنده و فرستادة خداوندشما  شده ايد.باطل و فاسد 
سـه   خره او را جزوي از سه اصل سه گانه پنداشته گفتيـد كـه هـر   وي را پسر خدا، و بآل

از آنچـه بـا وي شـريك     �و منزه است خداونـد  پاكيك خدا را تشكيل ميدهند!  ،اصل
گردانيده ايد و از آنچه اوتعالي را به آن وصف نموده و بهتان عظيمي را بر اوتعالي بسـته  

  ايد.
ت ذيل را هم آياد بايآغاز مي كنيم، بياي �ة خداوندفرمودرا از  نخست اين مسأله

شما را بسوي حق و  �وندتفكر نماييم، باشد كه خداخوانده در معنا و مفهوم آن دقت و

���m�����zميفرمايد: �هدايت رهنمون گرداند. خداوند � �y� �x� �w��v� �u� �t

��j��i��� � � � � �h� �g��f� �e��d�� �c��b��a��`��_��~��}��|��{

kl��~��}��|���{��z� �y��� �x��w��v�� �u��t��s��r��q��p��o��� �n��m�����¡

�� �̈��§������¦��¥��¤��£��¢l النساء  
به آنچه فرو فرستاديم و تصديق كنندة همان چيزي است كه با شماسـت،   !اباي اهل كت«

ايمان بياوريد، پيش از آن كه چهره هايي را مسـخ و محـو كنـيم، پـس آنهـا را بـاز پـس        
گردانيم، يا آنان را لعنت كنيم، چنانكه اصحاب سبت را لعنت كرديم، و امـر الهـي انجـام    

به او شرك ورزيده شود، نمي بخشـد، و غيـر آن   اين را كه  �است، مسلماً خداوند پذير
 ت گناه عظيمـي قرا بر هركه بخواهد مي آمرزد، و هركس كه به خدا شرك ورزد، در حقي

  .»را بر بافته است

���m��K: �فرموده خداوند و � J� � I� � � H� � G� � F� � E� � D� � C� � B� � A

LM� �Z� � Y� � X� � W� � V� � U� � T� � � S� � R� � Q� � P� � O� � N[� ���\
^���]_��b��a��`c��d��f��eg��k�������j��i��hl��q��p��o��n��mr��

y��x��w����v��u��t��sz����~��}��|��{l النساء   
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اهللا جز حق را نگوييد، جز اين نيست كه  اي اهل كتاب! در دين تان غلو نكنيد و بر«
پيامبر خداست و (مسيح) كلمة اوست كه آن را به سوي مريم  -عيسي بن مريم  -مسيح 

ز جانب اهللا است، پس به خداوند و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد افگنده و روحي ا
خير شماست، جز اين نيست كه  معبودان سه اند، باز ايستيد از اين (عقيده باطل) كه به

فرزندي باشد، آنچه در آسمانها اهللا معبود يگانه است، پاك و منزه از آن است كه براي او 
همچنان فرمودة  .»را كافي است سازيكارت، و خداوند اوس نچه در زمين است از آنِو آ

�����mq��p���o��n��m��l��k��j��i��hr����sدر اين مورد: �خداوند

���£��¢��¡�����~��}��|��{�� �z�� � �y��x��w��v��u��t

¥��¤¦��¬��«�� �ª��©��¨��§®��±��°� �¯²�����������µ� � �́ �³

���¹��¸��¶l المائدة  
مسيح پسر مريم است، مسلماً كافر شده اند، بگو: اگـر خـدا    كساني كه گفتند: خدا همان«

اراده كند كه مسيح پسر مريم و مادرش و هركه را كه در زمين است، جملگي به هالكـت  
مـا   رساند، چه كسي در مقابل خدا اختياري دارد؟ و فرمانروايي آسمانها و زمـين و آنچـه  

 .»چيز تواناسـت  بر هر �د و خداچه بخواهد، مي آفرين بين آنهاست، از آن خداست، هر

��mb��a��`��_��~��}��|��{c�����g��f���e��dميفرمايـد:  �سپس خداوند

i�����hj����v��u��t���s�������r��q���p��o��n��m��l��kl المائدة  
مسلماً كساني كه گفتند: اهللا سوم سه كس است، كافر شدند، و حال آن كـه خـدايي جـز    «

نايسـتند، بـه   بـاز   -كه سراسـر كفـر اسـت     -آنچه مي گويند خداي يكتا نيست، و اگر از 
   .»ناك خواهد رسيدكافرانشان عذابي درد

را بشما بيان نموديم باز هم آنرا تكـرار مـي    �كه در آغاز اين پيام، فرموده خداوندطوري

��m��h��g��f��e��d��c���b��a��`��_����^��]��\��[��Z :هنماييم ك

��z��j��il آل عمران  
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! بياييد به سوي سخن كه ميان ما اي پيامبر! (خطاب به يهود و نصارا) اي اهل كتاببگو «
  .»را نپرستيم و چيزي را شريك او نگردانيم �و شما برابر است كه جز خداوند

مـي باشـد كـه داراي سـه      م به نفسيئموجود قا �خداوندبرخي از شما ميگويد: 
ارا در ايـن  شكي نيست كـه نصـ   س.، و روح القداقنوم (اصل و شخصي) است پدر، پسر

ي يكانشر ،و ناداني و باطل قرار دارند، زيرا آنها با خداوند واحدتجاوز  پندار هاي شان در
بزرگ را آفريده اين همه كاينات سه اقنوم باهم يكجا شده عقيده دارند كه قرار داده اند و 

چنـين مـي    نمـوده  ركي آنهـا را رد شـ  قرآن كريم اين ادعاي كفـري و  .آن مسلط اندو بر

��mP��O��N��M��L��������K��J��I����H��GQ����Y���X��W��V��U����������T��S��Rفرمايـــد:

[��Z\����a��`��_��^��]l المؤمنون  
خدا هيچ فرزندي نگرفته است و همراه او هيچ معبود ديگري نيست زيرا اگـر جـز ايـن    «

بـرد و حتمـاً بعضـي از آنـان بـر       بود قطعاً هر خدايي آنچه را كه آفريده بود، با خود مـي 
   .»بعضي ديگر غالب مي آمدند، منزه است خدا از آنچه وصف مي كنند

ــان  ــوده اوهمچن ــالي: فرم �m��z���y���x��w��v��u��t��s������r��q��p��o�����n��mتع

��a�������������`��_��~��}��|��{l ا سراء  
مي گويند، در آن صـورت حتمـاً    – مشركان -اگر با او خداياني ديگر بود چنان كه بگو:«

مي آمدند، او پاك و منزه است و صاحب عرش بر در صدد جستن راهي به سوي خداوند
  .»بسي واالتر است از آنچه مي گويند

 ،گذشته تا امروزكه از عصور  حاال ما در آيات فوق دقت نموده و تفكير مي نماييم
ني ديگر مخاطب قرار داده باشـد  ا با قرآاغ داريم كه تا بحال ما ردر جهان سررا آيا كسي 

تعـالي  ماني و زمـين هـم ماننـد او   ملكوت آس ؟ و درو ادعا نمايد كه من شريك خداوندم
زيرا چنين چيزي را تا بحال نه شنيده و نه ديده ايـم، و   .تصرف دارم؟ طبعاً مي گوييم: نه

 ،نـه نشسـته   و دست بسته شريك مي بودند پس خاموش �اگر خدايان ديگر با خداوند
ي اختيـار  ن فرا خواند، خاموشـ با قرآ در مقابل خداوند تعالي كه دشمنان را به مقابلهبلكه 
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و حتماً كتابي  ،خود را با اظهار معجزات آشكار مي ساختند بودن نمي كردند و حتماً خدا
 �و در صدد جستن راهي به سـوي خداونـد   .نازل مي كردند تا مردم آنرا تالوت نمايند

نـان بـر بعضـي ديگـر غالـب مـي آمدنـد        ش بر مي آمدند و حتماً بعضي از آرصاحب ع
و حتماً بر ضد يكديگر اعالن جنـگ نمـوده و    بما آگاهي داده است، �طوريكه خداوند
ذكـر  قصه هـاي خيـالي   طوريكه در كتابهاي قديم يوناني پر از خرافات  ،حالتي رخ ميداد

و به  ده هاي آنان تعارض پيدا ميشداست، كشمكش خدايان بوقوع مي پيوست و ميان ارا
كار و سر انجام پديد مي آمد و تصادم اجتماع ضدين مي انجاميد و ميان دو اراده تضاد و 

ـ   –مثالً  –بار جهان را مختل مي كرد، زيرا  د و يكي از آنها مي خواست كه انسـان بيافرين
همين طور تا ديگري نمي خواست، يكي ميخواست باران ببارد و ديگري نمي خواست و 

، اين خود نشان مي داد كه هيچ يك از آورده نميشدبراز آنها اگر مراد هيچ يك  به آخر....
بـه ايـن   ، شـد ميآورده بـر  از آنها و اگر فقط مراد يكي  .ندآنها خداي قادر و مقتدري نيست

بي قدرت، و آن يكي كه بي قدرت بود،  اند كه يكي از آنها قادر است و ديگرمي بو معنا
ه همين علت خدا نبود زيرا خدايي كه مقتدر نباشد و قـدرت وي مطلـق و بـي نهايـت     ب

��¸��m¶��µ����´��³�������²�����±��°ميفرمايـد:  �شايستة خـدايي نيسـت. خداونـد    ،نباشد

��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹l ا�نبياء   
داشت، قطعاً زمين خدايان ديگر وجود مي ،زمين و آسمان) جز خداي يگانهاگر در آن دو(«

وصف مـي  پروردگار عرش، از آنچه  وندمي شد، پس منزه است خدا هو آسمان هر دو تبا
  .»كنند

مي تـوان نتيجـه   قانون دقيقي بر خور دار است، نسق و از نظم و كاينات اكنون كه 
محصول امر و تقدير و توانايي خداي واحدي است كـه هـيچ معـارض و     همهكه  گرفت

پاك و منزه است خداوندي كه يكتا و مالك همه چيز است و معارض  شريكي ندارد، پس
قبال و منازعي در ملكوت وي وجود نداشته و اوتعالي آفريدگار قادر و تواناست. طوريكه 

كـه ايـن    !پسر خداست �ند كه عيسيبرآنيكي از فرقه هاي نصارا معتقد  ،متذكر شديم
ايـن عقيـدة   ناخواسته ما  يست، و اگر خدانسبت به همه اعتقادات آنها خطرناكتر ااعتقاد 
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بوده و محض دگي الة خانوئ، مسلة الوهيتئمعناست كه مس را تأييد كنيم به اينآنها  باطل
ي براي خود اختيار نمايد! وهنگاميكـه  بخاطريكه پسر داشته باشد بايد همسر ،خداي پدر

آورد، طوريكه بشـر   گزيد بايد با وي همبستر شود تا كودكي به دنياهمسري براي خود بر
خدا هم بايد مانند همجنسش خدا باشـد،  بر آن سرشت شده اند! سپس همسر و حيوانات

و در عين وقت امكان دارد پسر يا دختري هم بدنيا آورد، همچنـان زن خـدا، بايـد پـدر،     
 شمادر، برادر، خواهر، و داماد داشته باشد، و در اين كار مانعي وجود نـدارد زيـرا خـود   

دارد زيرا وي ماننـد پـدر   رد، و فرزند خدا الزم است ازدواج كند( مانعي وجود نفرزند دا
) و همسر وي نيز بايد از جنس خود شان باشد، نـه از بنـي بشـر، در غيـر آن     خود است!

ممكن است! و همسر پسر بشر آميخته خواهد شد و اينكار ناخون خداوندان با خون بني 
فته طوريكه متذكر شديم، مسـألة الوهيـت يـك    روي همرخدا شايد دختر عمويش باشد! 

ـ      ام مسألة خانودگي خالص مي شود. همچنان امكان دارد روزي پسـر خـدا عليـه پـدر قي
خودش جانشين وي گردد، قسميكه در اصطالح  سرنگون نموده ونموده و حكومت او را 

  امروزي آنرا انقالب مي نامند.
از جـنس بشـر اسـت پسـر     را كـه   �كتاب! تا زمانيكه شما عيسـي پس اي اهل 

همـه  مي ناميد، ادعاي تان به اين معناست كه متباقي افراد خانوادة خداونـدي   �خداوند
غلـط  د ما بني بشر! و اين تصور باطل ود مانننخوردار باشبايد از يك اشكال و اوصاف بر

ي سمانها و زمين، خداي يگانة بي نياز كه كسو خالق آ ر حق خداوند قادر و توانا و يكتاد
همتاي او نيست. جـايز نيسـت، زيـرا اوتعـالي از همـه       يرا نزاده و زاده نشده و هيچ كس

اوصافي كه شما به وي نسـبت ميدهيـد پـاك و منـزه اسـت، چنانكـه خـود اهللا سـبحان         

  الشورى ��mS��������R��QT�����X��W��V�����Ulميفرمايد:
�دقت نماييد: �دة خداوندو در اين فرمو  .»چيزي مانند او نيست و اوست شنواي بينا«

m¼� � »� � º� � ¹� � ¸½� � �Ã� � � Â� � Á� � À� � ¿� � ¾Ä� ����Ç� � Æ� � Å
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Ì��Ë��Ê�� É� �ÈÍ� �Õ�� Ô� �Ó� ��Ò� �� �� ��Ñ��Ð� �Ï� �ÎÖ��Ù� �� �� �� ��� �� Ø��×Ú� ���Û
���ß��Þ��Ý��Ül ا�نعام� �

و براي خدا شريكاني از جن قرار دادند، حال آنكه خداوند آنان را آفريده است، و براي «
از آنچه  -و فراتر -است و دختراني تراشيدند بدون علم، او پاك است و برتراو، پسران 

وصف مي كنند، نو پديد آورندة آسمانها و زمين است، چگونه براي او فرزندي باشد در 
فريده است و او به هر چيز آاو همه چيز را  - رازي -صورتي كه براي او همسري نبوده

¢��£��¤��¥��¦������mتعالي دقت نماييد: سپس در اين فرموده خداوند  .»داناست

¯��®��¬���«��ª��©��¨��§°��³��²��±´�����¶���µ

��¿��¾���½��¼��»��º��¹��¸l المائدة  
عيسي پسر مريم جز پيامبري كه پيش از او نيز پيامبراني گذشته انـد نيسـت، و مـادرش    «

ي آنان روشن مـي  زني صديقه بود، هر دو غذا مي خوردند، بنگر چگونه آيات خود را برا
   .»-از شنيدن حق -سازيم، باز بنگر چگونه رويگردان مي شوند

هنگاميكه اين آيات قرآن كريم را تالوت مي كنيم بدون توقف و دقت از آن گذشته و در 

ــيم(  م ــي كن ــه نم ــاي آن توج ــوم و معن ــريم و «) ��´±��³��²فه ــر دو (م ه
بطـور   ي تفسـير ر همه كتابهادر حاليكه معنا و تفسير آن د» ) غذا مي خوردندبعيسي

واضح و آشكار بيان شده است، ليكن در اينجا مي خواهيم در آنچه به موضوع بحـث مـا   
تعلق ميگيرد روشني بيندازيم تا بدانيم كه چگونه خداوند قادر و توانا مثال هـاي زنـده و   

خـدا  و آشكار را، با اسلوب بليغ و رسا كه شايستة الوهيت وي است به ما بيان مـي دارد،  
گذاريم كه خداوند تعالي ما بني بشر را مخاطب قرار داده آداب و اخالق قـرآن را  را شكر

را بما واضح ساخته و بـر آن تأكيـد نمـوده اسـت كـه       . همچنان اين مسألهبما مي آموزد
نـي و  از البالي آيات قرآ �بشر بودند. همچنان خداوند بو مادرش مريم �عيسي

ر داده است كه اوتعـالي فرشـتگان را از نـور، و جـن را از     احاديث شريف نبوي به ما خب
گروه را با روش و رفتار و  هر . ول خشكيده سفال مانند آفريدزبانه آتش، و انسان را از گ
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طبيعت همان چيزي كه از آن آفريده شده ارتباط داده و آنها را از همان چيز دوباره زنـده  
و فرزنـدانش را تـا روز قيامـت در     �مآدبشـريت،  زندگي پدر  �مي گرداند، خداوند

 �قسـميكه خداونـد  آفريـد.  از خـاك همـين زمـين    انسان را  ،زمين قرار داده و در اصل

  طه ��m����v��u��t��s��r��q��p��o���nlميفرمايد:
از اين زمين شما را آفريده ايم و در اين (زمين) شما را باز مي گردانيم، و از آن بار ديگر «

حكمتهـاي وجـود دارد كـه     ،انسـان از خـاك  يقينا در آفـرينش   .»آوريمشما را بيرون مي 
ا اين باشد كـه بنـي آدم بـيش از    شايد هم يكي از حكمتهو خود بهتر ميداند،  �خداوند

بـه انسـان عقـل و     �تكبر و بزرگ منشي و جبروت و طغيان نورزد، زيـرا خداونـد   حد
راه تـا   هدند به انسان اختيار داخداوآزاد است، صاحب اختيار  و در رد و قبولهوش داده 

ه خيـر و  را ، وراه شـر و فسـاد   ي دو راه را در پـيش دارد: و .انتخـاب كنـد  خود را خود 
جبروت ورزد و احسـاس برتـري و    و تكبر و دري، اگر راه شر و فساد را در پيش گصالح

ا بلند به هر پيمانه خود ر به ياد آورد و يا كسي بوي تذكر دهد كهليكن پسندي كند، خود
قضاي حاجـت  داشته و ناچار به خوردن و نوشيدن ، بازهم نياز به بشماري و تكبر ورزي

و شـما اي اهـل   اسـت  ، و طوريكه قبالً ياد آور شديم انسان از گل آفريده شده مي شوي
از خاك آفريـده شـده،    �هستيم و آدم �كتاب! بدانيد كه ما و شما همه فرزندان آدم

و بر عقيـدة باطـل تـان    مي ورزيد دانسته با حق مخالفت ده و ديو  هورزيد پس چرا تكبر
  پافشاري داريد، در حاليكه خوب ميدانيد كه مسير و نهايت همه انسانها در خاك است. 

��m��yدر مورد آنها چنين ميفرمايد:  �اما فرشتگان، خداوند �x��w� �v� � � � �u��t
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��¬l النحل  
و آنچه در زمين است از جنبندگان، براي خدا سجده  -همگي -و آنچه در آسمانهاست«

مي كنند و فرشتگان نيز سجده مي كنند و آنان سركشي نمي كنند (از عبادت 
كه بدان مأمور مي  دگارشان از فوق خويش مي ترسند و آنچهپروردگارشان) از پرور
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را  �ي آفريده شده اند كه هيچگاه نافرماني خداوندفرشتگان طور. »شوند انجام ميدهند
باز سر �اين از اوامر خداوندر شوند انجام ميدهند، بنابرنكرده و هرآنچه كه به آن مأمو

هم در آنان چيزي نيافريده كه اگر روزي تكبر ورزند از شأن و شوكت  �نزده و خداوند
اند، مانند بني آدم كه نياز به شان بكاهد و آنان را مجبور به تواضع و شكسته نفسي گرد

غذا داشته و مجبور است فضالت آنرا از خود بيرون سازد و اينكار خود احساس برتري 
در قصه  انده و به حقيقت خود پي مي برد،و تكبر و جبروت را در نفس وي شكست

حقيقت فرشتگان واضح ميگردد هنگاميكه فرشتگان بصورت انسان نزد او  �ابراهيم
به خانواده دستور فرمود تا گوسالة را ذبح نموده و آماده سازند و آنرا  �براهيمآمدند و ا

غذا را در  �به مهمانان تقديم نمايد، فرشتگان نيز ممانعت نكردند اما وقتيكه ابراهيم
تا بخورند، فرشتگان قادر به خوردن آن نشده و دستان شان به غذا  بشقاب گذاشت

ر دل از آنان ترسيد، سپس فرشتگان گفتند: نترس ما د �نرسيد، در اين حالت ابراهيم
 �طوريكه خداوند .بسوي تو فرستاده شده ايم �فرشتگان هستيم كه از سوي خداوند

¸����mµ��´��³��²��±���°��¯����®��¬��«��ª��©¶����º��¹مي فرمايد:
��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿������ ��¾��½��¼��»

ÌÍ��Ð��Ï��ÎÑ����Ò���Ô��Ó��Õl الذاريات  
م، آيا خبر مهمانان گرامي ابراهيم به تو رسيده است؟ چون بر او وارد شدند، گفتند: سـال «

هسته به سوي اهل خـود  (ابراهيم) گفت: سالم برشما، وگفت: گروهي ناشناسيد؟ سپس آ
را به نزديكشان برد، گفت: مگـر نمـي خوريـد؟ و در     سالة فربه آورد، آنرفت، آن گاه گو

بر ايـن  بنـا   .»لش از آنان ترسي يافت، گفتند: نترس و او را به پسري دانا بشارت دادنـد د
فرمود كه( آندو غذا  ،و مادرش مريم بما خبر داد �در وصف عيسي �وقتيكه خداوند

مي بودند، قسميكه شما اهل كتاب ادعا داريد، پـس بايـد    مي خورند) يعني اگر آندو خدا
ا بودند در حاليكه به قضاي حاجت نياز داشته تا فضـالت  نمي خوردند، چگونه خد طعام

لـيكن   ،غذاي را كه خورده اند بيرون آورند، حال آنكه فرشتگان هم بندگان خـدا هسـتند  
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طعام نمي خورند، پس خدايان بايد به طريقه اولي داراي صفات بهتر و بـاالتر از صـفات   
   فرشتگان داشته باشند، پس چرا از حق روي مي گردانيد؟!

اين چه سخنان زشت و پوسيده است كه شما آنرا نشخوار مي  !پس اي اهل كتاب
كنيد؟ اين چه خرافات و بيهوده گويي هاست كه حتـي عقـل و مغـز كودكـان آنـرا نمـي       
پذيرد، چه رسد به عقل و هوش دانشمندان و حكمـا و هوشـياران و مفكـرين گذشـته و     

اي فاسد را كه نه استناد بـه دليـل ظـاهر    امروزي تان! چگونه اين همه فرضيات و پندار ه
در سرهاي تان گذشتانده ايد كه حتي فهم و عقـل حيوانـات    ،دارد و نه هم برهان روشن

  آنرا بدور مي افگند چه رسد به عقل و فهم بشر؟
اي اهل كتاب! اگر استناد و دليل شما در مورد خرافات و ياوه گويي هـاي كـه در   

خره سر و روح القدس و بآلويا خداي پدر و خداي پداريد كه گ �باره شخصيت عيسي
از مورد شـواهدي كـه   باشد، پس در  ف شدة تانتحريو تورات همه يك خدا اند، انجيل 

برايتان پيشكش نموديم بويژه انجيل برناپا كه اكثر حقائق را بيان نموده و عقايـد   انجيل ها
مـا بـه انجيـل برناپـا     يگوييـد  اگـر م اسد شما را به لرزه در آورده است، چه مي گوييد؟ ف

در اين اواخـر نسـخة   در پاسخ مي گوييم: و آنرا به رسميت نمي شناسيم،  اعتراف نداشته
كشـف گرديـده و از جملـه آثـار قـديمي و       در كنار ساحل بحر ميـت انجيل برناپا خطي 

(چالز فرانسيس بوتو) و دكتـور/  رود، وعلماي تان هريك دكتور راهبباستاني بشمار مي 
ف اولبرايت كه يكي از پايه هاي علم آثار انجيل است، و همچنان راهب(ا. پاول ديفز) د. 

اين خود، كه  دبيركل مرشدان كليسا ها در واشنطن، از آن ديدن نموده و آنرا تأييد كردند،
ا و شـواهدي  حقيقت و صحت اين انجيل را تقويت مي بخشد، ليكن مي خواهيم مثال هـ 

نا) بياورم تـا بطـالن   آن اعتراف داريد (يوحكه شما به  يو معروفد از انجيل معتبر و معتم
عقايد فاسد شما ثابت گردد، همچنان در اين صدد نظريات و سخنان و اعترافـات مسـتند   

وتـاريخ آنـرا ثبـت نمـوده، برايتـان       دانشمندان نصارا را كه در طول تاريخ بيان نموده اند
ذكـر مـي    ل يوحنا ذكر شده است برايتـان نخست اقوالي را كه در انجي م.يپيشكش مي كن

  :نماييم
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نقل مي كند كه: ( همـين اآلن  آسـمان را بـاز     �: از زبان عيسي بن مريم 51/ 1* ص 
ال و پايين مـي شـوند) ايـن    اب (عيسي)ديده مي توانيد و فرشتگان آسماني بر فرزند انسان

و نه خود  ،خدااست كه وي فرزند انسان است، نه پسر  �اعتراف از جانب خود عيسي
   سه گانه. اجزاي خدايانو نه جزوي از  ،خدا

خدايي كه بـا  آيا مي گويد: (يسوع( عيسي) از سفر خسته شده است)  6/  4* در صفحة 
كـه در ميـان آنـدو قـرار دارد اسـتوار      را قدرت و توانايي خود آسمانها و زمـين و آنچـه   

  خسته ميشود؟! نگهداشته،
: طعام لذت بخش من آنست كه ( عيسي) به آنان فرمود وعيسآمده: ( 34/  4* در صفحة 

دة ذاتي كه مرا فرستاده عمل نمايم و رسالت او را بـه اتمـام رسـانم) در    اارخواست و به 
بوده و به مشيت و ارادة  �گواهي ميدهد اينكه وي فرستادة خداوند �اينجا هم عيسي

  نمايد.مي ل تعالي كه وي را مكلف به رسانيدن پيام خود نموده، عماو
زيرا يسوع( عيسي) خـودش گـواهي داده    ...اين سخن وارد شده: ( 44/ 4* و در صفحة 

بخشد) اين سخن نيز به صراحت  به وطنش عزت و شرف ه تنهاكه وي پيامبري نيست ك
ت شـان تنهـا   را ثبوت نموده و اينكه وي مانند سـاير پيـامبران در دعـو    �نبوت عيسي

  وطن نمي رزمد. فبخاطر بلند بردن مقام و شر
! ميـدانم كـه   گفت: (اي سردار من �آمده كه زني به حضرت مسيح 19/ 4* در صفحة 

 و اينراهم ميدانم كه پيامبري از فرزندان بنـي آدم كـه وي را مسـيح مـي     -تو پيامبرهستي
گاه سازد، يسـوع(  قتي مي آيد تا ما را از همه چيز آ، پس چه وبرانگيخته خواهد شدنامند 

) اين سخن ثابـت  : من همان شخصم كه حاال همرايت صحبت مي كندمودفر �عيسي)
است و او همان كسي است كه در كتاب عهد  �فرستادة خداوند �مي سازد كه عيسي

  قديم (تورات) از آمدنش مژده داده شده بود.
چگونـه ايمـان خواهيـد    چنين وارد شده اسـت: (  �از زبان عيسي 44/  5* در صفحة 

به صراحت  �) در اينجا مسيحكتا اعتراف نكرده ايد!بزرگي خداوند ي آورد حال آنكه به



 جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا     162

 

بيان مي كند كه خداوند يكتا و بـي همتـا بـوده نـه پسـر دارد و نـه شـريكي در ملـك و         
  و سوم خدايان سه گانه است.، و نه جزپادشاهي

و  .ذاتي كه مرا فرستاده، حـق اسـت  چنين آمده: ( �فرمودة مسيح 26/ 8* و در صفحة 
تأكيد مي  �در اينجا نيز عيسيه ام اينك به جهانيان خبر ميدهم) از او شنيدمن را  آنچه

) بوده و تنها چيزي را به مردم ابـالغ   �ورزد كه وي پيامبر و فرستادة از جانب حق (اهللا
  مي كند كه بخاطر آن فرستاده شده است.

هيچ و  ،ردارش نيستبزرگتر و واالتر از س چنين آمده: ( هيچ برده 16/ 13در صفحة * و 
بزرگتر و عالي مقام تر از فرستندة خود نيست) ما در اين سـخن روشـن و آشـكار     يامبرپ

  وقفه و سخني نداريم. 
در اين باره جرجس فتوحي لبناني نيز اظهار نموده كه گروه( شرينطوس وابيسون) 

ت و نه نه خداس �هنگاميكه نصرانيت را تدريس مي كردند، تأكيد مي نمودند كه مسيح
، در عدم قرار داشت، بنـابر  بياوردينكه مادر پاكدامنش وي را بدنيا پسر خدا، بلكه قبل از ا

ميالدي نزد يوحنا گـرد آمـده از    96اين راهبان و بزرگان كليسا هاي آسيا و غيره در سال 
بنويسـد، يوحنـا نيـز     �وي خواستند تا كتابي در مورد نفي و انكار خـدا بـودن مسـيح   

نصاري در تاريخ تأليف انجيل يوحنا اختالف نظر دارنـد  علماي . پذيرفتان را آنپيشنهاد 
مـيالدي و   96ميالدي و برخي ديگر گفته كه در سـال   65ند در سال ه ابعضي از آنها گفت

  ميالدي آنرا تأليف نموده است. 98در سال يوحنا برخي هم گفته است 
سـترس مـردم قـرار دارد انكـار     بيشتر علماي نصارا انجيل يوحنا را كه امروز در د

بـود نگاشـته باشـد،     �كه از يـاران عيسـي  ه اند امكان ندارد كه آنرا يوحنا نموده و گفت
) جلد هفتم كه در 205دوست خود، استادلن در صفحة ( طوريكه كاتلك هيرالد به نقل از

وجـود   موضوعاتي كه در كتاب يوحنا امروزهمه : (گفته است م بچاپ رسيده 1884سال 
يدر گفتـه  ميباشد) ديگري بنام برچنا هي از طلباي مدرسة اسكندريارد، در واقع نوشتة يكد

يقيناً انجيل يوحنا و ساير رساله هاي او، نوشـتة دسـت يوحنـا نبـوده بلكـه كـدام       است: (
شخص در آغاز قرن دوم ميالدي آنرا نوشته و به يوحنا نسبت داده است تا مردم آنـرا بـه   
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انجيل يوحنا متشكل از بيست باب بوده سـپس  كروتيس مي گويد: (د) اما نرسميت بشناس
كليساي آفاس بعد از مرگ يوحنا باب بيست ويكم را بر آن افزود، و هدف از ايـن همـه   

و  هثابـت سـاخت   �كوشش و تالش هاي باطل و بي اساس اين بود تا خدا بودن مسـيح 
در كتابهاي انجيـل   يدة اختالفپد. )ورندهان مردم بيرون آانديشة انسان بودن وي را از اذ

امروزي بصورت آشكار محسوس است، در بعضي انجيل ها وقايع و حوادثي ذكـر اسـت   
از آن مـي  اضـافه نمـوده و يـا    بر آن ي ميكند و يا اينكه چيزهايي نف كه ديگري آنرا رد و

ي وجـود  همه انجيل ها واضح و آشكار بوده و مثالهاي بيشـمار  ناقض دركاهد. چنانكه ت
كه در اين جا گنجايش ذكر آن بطور مفصل نيسـت، لـيكن كتابهـايي از نويسـندگان      رددا

 .معروف مسلمان و نصارا موجود است كه در اين بـاره بـه تفصـيل صـحبت نمـوده انـد      
  برجسته ترين اين دانشمندان، دانشمند و عالم مسلمان شيخ احمد ديدات است.

فاسـدي كـه در انجيـل هـاي      سازنده و مخترع همه خرافات و تحريفات و عقايد
صحبت مي نمايد كه گويا او خدا يا پسـر خـدا يـا جـزء      �مختلف از شخصيت عيسي

كه سر انجام يك خدا را تشكيل مي دهنـد، همـة ايـن    بوده تكميل كنندة خدايان سه گانه 
ميالدي داير شده  325انديشه هاي باطل را انجمن ها و گردهم آيي هاي نيقيا كه در سال 

است. انجمن و گردهم آيي آنهـا  نموده اضافه راع نموده و به انجيل هاي مختلف بود، اخت
امور حالل را حرام، و حرام   ،عبارت از مجلس شوراي بود كه در آن بدون استناد به دليل

 ي را كه در سر داشـت بـه مجلـس   چيز عضو اين شورا هر دانيدند، و هررا حالل مي گر
صـويب ميگرديـد. آيـا ميدانيـد نتيجـة ايـن مجـالس        شنهاد ميكرد سپس به اتفاق همه تپ

ميالدي داير شد، بعد  325مشورتي چه بود؟ در گردهم آيي اول كه در شهر نيقيا در سال 
هم تاد انجيلي كـه همـه در موضـوعات بـا    غربيل نمودن محتويات بيش از هف تصفيه و از

د، در چهـار  بـو  �متفاوت، و در عين وقت همه منسوب به شاگردان و يا ياران عيسـي 
اند از: متا، انجيل مختصر نموده و آنها را به چهار حواري معروف نسبت دادند كه عبارت 

هم اخـتالف و تفـاوت در    هنوز ،با وجود سعي و تالش بزرگ آنها مرقس، لوقا و يوحنا.
متن، موضوعات و مضامين اين چهار انجيل بطور واضح بنظر ميخورد كه از يكسو انسان 
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ته و از سوي ديگر خنـده آور و مسـخره آميـز اسـت. همچنـان در ايـن       را مشكوك ساخ
  انجمن سه مادة ذيل را به اتفاق هم تصويب نمودند: 

كه بچشم مي بينيم و كه آسمانها و زمين و هرآنچه را  ،ما به خداوند يكتا( پدر) و قادر -1
  ايمان داريم. ،اداره ميكند يا نمي بينيم

يگانـه  و ، تند: ما به خداونـد يكتـا  برهم شده گفرهم وو د سپس سخنان شان متناقض -2
كه از خدا بوجود آمـده و نـوري از نـور    ، ايمان داريم. خداييي خداوند پدرهميشگ فرزند

ت نـه مخلـوق، يـك    مولود اسـ  ي كه از خداوند حقيقي بوجود آمده.اوست، خداي حقيق
خاطر رهايي مـا  ، و بخداست، و از خصوصيت وي اشياء آفريده شد جان و يك وجود با

وي را والدت نمود سپس بشر به قوت روح القدس از آسمان فرود آمده و مريم پاكدامن 
و بخاطر ما شكنجه شده و به دار آويخته شد و وفات يافت و  ،جوان شده و مردي گرديد

نچه در كتاب مقدس وارد شده وفات، دوباره برخاست تا آ دفن گرديد، و سه روز پس از 
و بار ديگـر   نشست، �پس به آسمان بلند رفته و در كنار راست خداوندمحقق گردد، س

خواهد گشت تا ميان مردگان و زندگان فيصـله نمايـد، و مملكـت وي مـرز و نهايـت      بر
 نخواهد داشت! 

 شـده و شـيطان آنـرا بـه      ترسپس سخنان شان بيش از پيش برهم و درهم و متناقضـ -3  
از است و بخشندة حيات و ، ستخداكه  يروح القدسند: ما به وگفتايشان زيبا جلوه داده 

مانند پدر و پسر مقدس بوده و پرسـتش ميشـود. (    يو .ايمان داريم ،پسر ايجاد شده پدرِ
خرافاتي فاسد را از كجا آورده اند؟ و مرجع و مصـدر  كفري و نميدانيم اين همه نظريات 

مقدس شان يك دليـل  آن چيست؟ بدون شك در همه كتابهاي انجيل تحريف شدة اثبات 
در انجمـن قسـطنطينية     .و يا عبارت صريح وجود ندارد تا اعتقاد باطل آنها را تأييد كند)

) مــيالدي دايــر گرديــده بــود، قــرار گذاشــتند كــه روح القــدس  381اول كــه در ســال(
) ميالدي 431كه در سال( ي) نيز خدايي از خدايان سه گانه است. و در انجمن�(جبرئيل

اسـت، طبيعـت الهـي و     بود، قرار گذاشتند كه مسيح عيسي داراي دو طبيعتبرگزار شده 
 .طبيعت انساني
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عقـد گرديـده بـود ايـن قـرار را      مـيالدي من  451وينا كه در سـال  و در گردهم آيي خلقد
داراي دو طبيعت و دو اراده ميباشد. به اين ترتيب گـردهم آيـي و    �گذاشتند كه عيسي

هـا و تصـورات و انديشـه هـاي     داشته كه طـي آن مفكـوره   آنها تا امروز دوام  هايانجمن
و حرام را حالل قرار ميدهند كه  تصويب نموده و امور حالل را حرام،را  يعجيب و غريب

ي از آن ذكـر نشـده   جديد (تورات و انجيل) چيـز  اصالً در كتابهاي دو عهد شان، قديم و
هان شان به شيطان آنرا در اذت خود آنهاست كه ادة افكار فاسد و نادرساست، بلكه همه ز

اگـر   شده و به اوتعالي شريك قرار دهنـد. گمراه  �ندواست تا از راه خداتصوير كشيده 
چنين نبود پس ما از آنها مي پرسيم: شما اين همه احكام و قوانين را از كجـا آورده ايـد؟   

شـان   بعد از داير شدن انجمن ها و گردهم آيي هاي پـيهم آنـان، در نظريـات و تصـاميم    
اختالفات زيادي رخ داد و منجر به تقسيم كليساهاي آنهـا بـه دو جنـاح شـرقي و غربـي      

كه  گردهم آيي سران كليسا در قسطنطنيهگرديد، البته اين پارچگي در صفوف آنها بعد از 
 كليساهاي شرقي يوناني بـه سـر كـرده گـي    ، رخ داد. ميالدي برگزار گرديد 869در سال 

 پاپ روم كـه االن نيـز ايـن   رياست كليسا هاي غربي التيني به و، اسقف بزرگ قسطنطنيه
، از هم جدا گرديدند، سبب اختالف آنها نيز ماننـد  منصب بنام پاپ واتيكان مشهور است

شرقي به اين رأي اسرار داشـتند   يشان خنده آور و شگفت انگيز است، زيرا كليساعقايد
غربي اصرار مي ورزيدند كـه روح  ي شي از خداي پدر است، اما كليساوح القدس ناكه ر

 ،برخي ديگر معتقد اند كه وحدانيت داي پدر و خداي پسر صادر شده است.خالقدس از 
. و بعضـي مـي گوينـد، خـدايان سـه گانـه شـامل در        خدايان سه گانه (تثليث) اسـت در 

ا را سراسـيمه سـاخته و   آنه ان بي مفهوم و بي معني و بي دليل،همچو سخن وحدانيت اند.
بوسـيلة پخـش عقايـد فاسـد      توانسـت  ،ابليس قسم خـورده  راه بدورشان نموده است.از 

بوسيله پيامبرانش مردم را رهنمـايي كـرده    �آنها را از راه مستقيمي كه خداوند وخرافي،

��m��E��D��C��B��Aبه آنها خبر داده ميفرمايد: �طوريكه خداوند .است گمراه سازد

J��I��H���G��FK���N��M��LO��Q��P�����V��U�������������T��S��Rl النمل 
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غاز مي كند و سپس آن را باز مي آورد؟ و چه كسي به شما از يا كيست كه آفرينش را آ«
آسمان و زمين روزي مي دهد، آيا با خدا معبود ديگري است؟ بگو: اگر راست مي 

~�����¡��¢��£���mمريم ميفرمايد:  سپس در سورة .»برهانتان را بياوريدگوييد، 
��³��²��±���°��¯���®���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥���¤
������Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹���¸����¶��µ��´

���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê���É��Èl ممري  
رديـد، چيـزي   گفتند: خداي رحمان فرزند اختيار كرده است، واقعـاً چيـز زشـتي را آو    و«

بشكافند و زمين بشكافد و كوه ها بيفتند، از اين كه نمانده است كه آسمانها از اين سخن، 
ي قايل شدند و خداي رحمان را شايسته نيست كه فرزندي اختياركند، براي رحمان فرزند

و يقيناً آنها را به  .يدجز بنده وار پيش خداي رحمان نمي آو زمين است  سمانهاهركه در آ
و روز قيامت همة آنها تنها بسـوي   .صا آورده و شمار كرده است آنان راه شمار كردنياح

   .»او خواهند آمد
به اين ترتيب خرافات و بيهوده گويي هاي علمـا و راهبـان و بزرگـان كليسـاهاي     

يرد و مي پـذ ننرا دوام دارد كه عقل سليم و منطق آتا امروز  ،نصارا چه شرقي و چه غربي
بعـد از اينكـه    گمراهي روشن قـرار داده انـد.   را تا امروز دركتاب (نصارا) بسبب آن اهل 

اختالف ميان كليسا هاي شرقي و غربي ايجاد گرديد، چندين مذاهب و فرقه هـاي ديگـر   
  كه امروز به پنج مذهب منقسم اند. اين مذاهب از قرار ذيل اند: رونما شد

ي شرقي مي نمايد و اعتقاد آنها در مذهب ارتودكس: اين مذهب نمايندگي از كليساها -1
خدا مـي باشـد   و يك اراده بوده و پسراينست كه وي داراي يك طبيعت  �مورد عيسي

ي فرستاد تـا خـود را فـدا    طر محو گناهان نصارا به زمين فرووي را بخا ،كه خداوند پدر
  را در اين راه متحمل گردد.آويخته شدن به دار  ، قتل ونصارا نموده
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تستانت: اين مذهب از كليساهاي انجيلي نماينده گـي نمـوده و كليسـاهاي    مذهب پرو -2
آنها اين حق را ندارند كه به مردم سندهاي غفـران   :غربي را مورد انتقاد قرار داده ميگويند

  يا كارت هاي دخول جنت بدهند.
 .مذهب كاتوليك: اين مذهب از كليساهاي روم و پـاپ واتيكـان نماينـدگي مـي كنـد      -3

  دو اراده مي باشد. و دو طبيعت (الهي و انساني) داراي  �اند كه مسيح پيروان آن معتقد
مذهب ماروني: پيروان اين مذهب خويش را به يوحناي مارون نسـبت داده و معتقـد    -4

يك اراده بوده و هردو طبيعت در يك اقنوم يـا ذات  اي دو طبيعت ودار �اند كه مسيح
  قرار دارد. 

الوهيت و انسانيت  �يعاقبه) اين فرقه معتقد اند كه در شخص مسيحفرقة يعقوبيها( -5
و مذاهب آنها برهم  ي خنده آورمفكوره هاو  با اينگونه نظريات يكجا جمع شده است.

رافات و بيهوده ن خو سرانجام چني مي نمايد.ر ديگري را تكفي يهر مذهب ،درهم شده
ن و نه ضمير زنده آن را شان شد كه نه عقل سليم و نه دل روشگويي ها و اباطيل دامنگير

رده كه مسألة قتل و به دار مي پذيرد. با آن هم در ميان مذاهب نصارا فرقه هاي بروز ك
و كارپوكراتي  نيوسيساطرو رد مي كنند، از جمله فرقة نفي  �كشيده شدن را از عيسي

را  �اين فرقه ها موضوع اعدام شدن عيسي .ارسكاليوني و پوليسينو پو ماركيوني 
نفي نموده اند  )از جمله تاريخ (موسيهيم ،خيشكار در كتابهاي تاريبصورت واضح و آ

ها معتقد آندر مدارس الهيات انجيلي مقرر بوده و تدريس مي گردد، اين كتاب هنوز هم و
بر آن تأكيد مي ورزند شخصي به دار زده شده به صورت قطعي غير عيسي  اند و
بلكه به آسمان بلند  ،مسلط نشدند �و هرگز مردمان ظالم بر عيسي ،است �مسيح

برده شد. اما پيروان مذاهب ديگري كه روايات باطل و بي اساس آنها در چهار انجيل ذكر 
دستگير شد و  �بعد از اينكه عيسي: (گويندشده و ما نيز قبالً به آن اشاره نموديم، مي 

در حاليكه دستها و پاهايش بسته بود  ،اعدامتنفيذ حكم اعدام وي صادر گرديد، پيش از 
ره اش آب دهانشان را پاشيده و باكف بر چهمي گذشتند مقابلش مردماني كه از بعضي از 

فات زشت و قبيح ) پس آيا انسان عاقل و هوشيار همچو خرابر دو رويش مي زدند؟؟؟ !
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قبول مي كند؟ فرضاً نظر به گفته خود  �را در حق پيامبري از پيامبران مخلص خداوند
خدا يا خداي بزرگ اجازه را پسر خدا مي پنداريد(والعياذ باهللا) آيا پدرِ �شان كه عيسي

و كف ميدهد پسرش در معرض چنين توهين قرار گيرد و بر چهرة پسرش لعاب دهن 
ديگري   .)؟ستون هيچگونه عكس العمل نگاه كند؟! (آياجاي تعجب نينثار گردد و بد

پطرس قرماچ در كتاب خود بنام ( مروج االخبار في تراجم االبرار) كه در سال بنام 
و ارد: مرقس مرد يهودي الوي نژاد م ) در بيروت بچاپ رسيده بود چنين مي نگ 1810(

الي منطقه روميه تأليف نمود، و خدا وي انجيل خود را به فرمايش اه ،شاگرد پطرس بود
ميالدي بقتل رسيد.  68را رد مي كرد، وي در زندان اسكندريه در سال  �بودن عيسي
آلماني در كتاب خود بنام (اسالم يعني نصرانيت برحق  )هرانست دي يونس(ديگري بنام 

دن و ) چنين مي نگارد: (همه مسايل مربوط به دار آويخته ش142و واقعي ) در صفحة (
است كه در وي از ابتكارات و اختراعات راهب بزرگ پاولز و امثال  �عيسيفدا شدن 

نه زيسته اند و نه او را بچشم ديده اند و در واقع نصراني هم نبوده اند)   �عهد مسيح
حكم در جز اول كتاب خود زير عنوان (تاريخ ديانت نصراني) مي نويسد: ( همچنان

تاريكي هنگاميكه شب پرده هاي سياه خود را بر همه در وقت  �اعدام در حق عيسي
د، تنفيذ گرديد، سپس به اين نتيجه ميرسيم كه امكان دارد يكي از يجا مي گستران

زندانياني كه حكم اعدام در مورد آنها نيز صادر شده بود و منتظر تنفيذ آن بودند در 
ي نصارا به آن ي از گروه هابه دار آويخته شده باشد، طوريكه برخ �عوض عيسي

: ( فصل اول انجيل برناپا چنين آمده در  .)قرآن كريم نيز آنرا تصديق مي كنداند و معتقد
وي داخل را بسوي مريم دوشيزه فرستاد، وقتيكه جبرئيل در اطاق  �يلئجبر �خداوند

رس را از وي دور گرديد مريم از وي ترسيده ليكن جبرئيل وي را اطمينان داده و ت
او را بسوي بني  �مژده داد كه وي مادر پيامبري خواهد شد كه خداوند و بوي ساخته

رم در حاليكه مردي را نمي Ĥوبي: چگونه فرزند بدنيا يل مي فرستد. مريم گفتئاسرا
: خداوندي كه انسان را از غير انسان فرمود �يلئ) جبرمردي ازدواج نكرده ام باشناسم(

 .)دون انسان ديگر(همسر) بدنيا آوردنساني را ب، قادر است از تو ا(آدم را از گل)آفريد



 169               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

موافق با آيات قرآن كريم است  ،كه در انجيل برناپا آمده يخواننده گرامي ببينيد عين بيان

�����m��n��m��l��k��j��iميفرمايد:  �خداوند �h��g��f���e��d��c

��_��~��}��|��� � � � �{��z��y��x���w��v��u��t���� � �s���r���q��p��o
����`���������r��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e���d��c��b��a

���~�� � �}� �|��{�z��y��x��w��v��u�� � �t��s¡����¤��£��¢
¦����¥§����«��ª��©��¨l مريم   

ــاره  نگــاه كــه در) در كتــاب، مــريم را آصو يــاد كــن (اي محمــد« مكــاني شــرقي كن
ود گرفت، پـس  خمردم) حجابي برپس در برابر آنان() هت شرق بيت المقدسگرفت(درج

را فرستاديم، پس به صورت بشري درست اندام بـر   )�جبرائيلبه سوي او روح خود (
 -، اگر پرهيزگارباشـي من از تو به خداي رحمن پناه مي برم :گفت -مريم -او نمايان شد،

يل) جزاين نيست كه من فرسـتادة پروردگـار   ئجبرگفت:( -پس از خلوتگاه من بيرون شو
چگونه برايم پسري باشـد، بـا    م، براي اينكه به تو پسري پاكيزه ببخشم، گفت: (مريم)تو ا

ه ام، ) و من هرگز زنـا كـار نبـود   بي شوهرمآن كه هيچ بشري به من دست نرسانده است(
من آسـان اسـت و    پروردگار تو فرموده كه اين بر است، (جبرئيل) فرمان حق چنينگفت:

و اين كـاري مقـرر شـده     ،حمتي از جانب خويشردهيم و  تا او را براي مردم نشانة قرار
  .»است 

جبرئيل به مريم گفت: فرزندت پسر خدا نـام دارد)  چنين است: (اما قول لوقا در انجيلش 
و  .نا و مرقس آنرا ذكـر نكـرده انـد   ، اما متا و يوحاين سخن تنها در انجيل وي ذكر است

ن در انجيل هاي شان را ذكر نكـرده  همچنان اصحاب اين چهار انجيل اسباب اختالف شا
نيز اظهار نظر نكرده اند و دليل ثابت  �اند و در مورد روايات مربوط به حقيقت عيسي

د، بـويژه اختالفـاتي كـه ميـان     تا ادعا و گمان شان را تقويت بخشهم يكي از آنها ندارند 
وجـود دارد.  و روايات عهـد قـديم كـه قـبالً يهـود آنـرا تغيـر داده         ،روايات چهار انجيل

اختالفات و كشمكش ها ميان يهود و نصارا در مورد تحريف ها و تغيراتي كه در كتابهاي 
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شان پديد آمده تا حدي رسيده كه حتي يكديگر را به بي خردي متهم نموده و يكديگر را 

��m��B��Aتمسخر مي كنند، قرآن كريم اختالفات آنهـا را چنـين بيـان نمـوده اسـت:     

�H��G��F��E��D��C��O��N��M��L��K��J��IP�����R��Q
W��V��U����T��SX����b��a��`�����_��^���]��\��[��Z��Yl البقرة   

يهوديان گفتند كه مسيحيان برحق نيستند و مسيحيان گفتند كه يهوديـان برحـق نيسـتند،    «
حال آنكه كتاب آسماني را مي خوانند، كساني كه هيچ چيـز نمـي داننـد، سـخن هماننـد      

خيز در آنچه باهم اختالف مي كردند، ميانشان روز رستا �تند پس خداوندسخن آنان گف
آنها كه گفتند: چگونـه از بنـي انسـان    پندار در جواب به  �خداوند .»داوري خواهد كرد

�ميفرمايـد: پاسـخ  طفلي بدون پدر به دنيا مي آيد، مگر اينكه از نوع خدايان باشـد، چنـين   

m|���{��z��y����x���w���v}������~���§��¦������¥����¤����£��¢��¡l آل عمران   
شبيه) آدم اسـت، او را  نش) عيسي در نزد خدا همچون مثل (صورت آفريبه راستي مثل(«

يعني همچنـين   ».شو، پس بي درنگ موجود شد از خاك آفريد، سپس به او گفت: موجود
لـذا  موجود شـد،   به او گفت: بدون پدر موجود شو، و او �كه خداوند �است عيسي

 �شما چگونه او را به خدايي مي گيريـد، در حـالي كـه اقـرار داريـد بـه ايـن كـه آدم        
ر اين صـدد دانشـمندان بـزرگ و    نيز همچنين است. د �پس عيسي بشريست مخلوق.

 اسالم ماويند كه پيامبرشيخ احمد ديدات مي فرمايد: ( بعضي از شما (نصارا) مي گ عالمه
فرموده، اين درست است، ليكن كدام انجيل؟ انجيلي كـه   را به احترام انجيل امر مسلمانان

اسـت، پـس    �به احترام آن دستور فرموده اند، انجيـل عيسـي   صرا پيامبر بزرگوار ما
كجاست؟ انجيل هاي امروزي كه در دسـترس تـان قـرار دارد يكـي آن      �انجيل عيسي
پسـر   بما دسـتور داده انـد آنچـه كـه بـر عيسـي       صنيست. پيامبراكرم �انجيل عيسي

نازل شده احترام نماييم، نه اينكه به انجيل متا و انجيل مرقس و انجيـل لوقـا و    �مريم
خداسـت، پـس يـك     �انجيل يوحنا احترام بگذاريم. اگر شما عقيده داريد كـه عيسـي  
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عبارتي از انجيل هاي تحريف شدة تان را بما نشان دهيد كـه وي گفتـه باشـد مـن خـدا      
  هستم و مرا بپرستيد؟! 

خدايان سه گانه) ميان نصارا موجب تثليث(احمد ديدات مي افزايد: انديشة  عالمه
. و در عين وقت پدر، پسر و روح القدس است،  �شده تا معتقد بر آن باشند كه خداوند

با آن هم، سه خـدا نيسـتند بلكـه    خداست،   خود عقيده دارند كه هر يكي از آنان به ذات
ا معقـول اسـت كـه    م: آيـ د مي پرسننگليسي را ميدان! من از كساني كه زبان ايك خدا اند

دوميست و اين شخص سومي، و اين اشخاص، سه اين  است وص بگوييم: اين يك شخ
 آيا معقول است كه بـه زبـان انگليسـي بگـوييم:     اشخاص نيستند، بلكه يك شخص اند؟

Three persons are one person )              . (   
يـك تـان در ذهـن خـود تصـوري از       عاً شما نصارا هرطب ( سه شخص يك شخص اند)

شخصيت هاي سه گانه داريد، از خداي پدر يك تصور داريـد، و از خـداي پسـر تصـور     
پـس هنگاميكـه در    )  mental conceptديگر و از روح القدس تصور مخـالف بـا آنـدو(   

ترسـيم   عيدهاي ميالد ميگوييد: بنام خداي پدر، در ذهن تان تصور خاصي از خداي پـدر 
 :شده بالفاصله مرد ريش سفيد بزرگسال در ذهن تان حاضر ميگردد. و وقتيكـه ميگوييـد  

از وي ظاهر مي گردد طوريكه از وي در تخته  يبنام خداي پسر، در ذهن تان تصور خاص
يـد.  ئدارد رسـم مـي نما   يكه دو چشم آبي و موهاي طالي قيافةهاي نقاشي، جوان خوش 

ر كدام آنها تصور خاصي در اذهـان تـان دارنـد، بـه يـك      پس چگونه سه اشخاصي كه ه
  شخص مبدل مي گردند؟ 

اصالً نفرموده قبول نماييم، نـه   �ما نميتوانيم مسألة خدايان سه گانه را كه عيسي
تنها ما، بلكه كساني ديگر هـم هسـتند كـه همچـو خرافـات را در اذهـان شـان جـا داده         

عار تثليث يا اقانيم سه گانه را ميخواهنـد از  ش نميتوانند، حتي علماي نصارا خود شان هم
پنجم رسالة يوحنا  بارت هفتم در اصحاحاز اينرو آنها اقدام به محو نمودن ع ،ميان بردارند

دارند سه كـس انـد: پـدر و    سمان حضور موده اند، اين عبارت چنين بود: (كسانيكه در آن
) سپس علماي نصارا در سه آنها يك ذات اند و هر .) و روح القدس�(عيسيكلمة خدا
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سه آنهـا يـك ذات    پدر، و كلمة خدا و روح القدس و اينكه هرعبارت (اين مورد گفتند: 
واقع جعل كاري است كه در انجيل اضافه گرديده و در اصل انجيل هاي قـديمي   اند) در

ه شده در وجود نداشته است، بناء علماي نصارا قرار گذاشتند كه اين جملة ساختگي اضاف
پدر و كلمه و روح القدس يك اند) بردارند، لـذا در چـاپ هـاي    جيل را كه مي گويد: (ان

چهار كلمه انگليسـي اسـت:   حاوي كه جديد اصالح شدة انجيل عبارت هفتم فوق الذكر 
   .سه ذات در آسمان و جود دارد)(

(there are three witnesses)                                                يـن معنـا   ابه
                            . سه يك ذات اند) كه عبارت( پدر و كلمه و روح القدس هر

    .(fabrication)از انجيل حذف گرديده زيرا جعلي و ساختگي محض بود 
اي نصـارا در قـرن   چرا اين جمله را حذف نمودند؟ بخاطريكه بعضـي از راهبـان و علمـ   

كـه انجيـل را   ه هاي انجيل مي نوشتند و هنگاميات شان را در حاشيششم ميالدي مالحظ
  ات حاشيوي را نيز در متن آن داخل ساختند.بچاپ رسانيدند، مالحظ

نـد متعـال، و   خدايان سه گانه) و مساوي ساختن كسي بـا خداو يقيناً عقيده تثليث(
تعالي كفر و بهتان بزرگي بر خداوند تعالي بشـمار مـي رود، خداونـد    پسر قرار دادن با او

امـور وي   به فرزند ضرورت ندارد تا جانشين پادشاهي و تـدبير  بودهت غني و بي نياز ذا
و امكان ندارد كسي را خلق نمايد تـا در ملـك و    ،و يكتاست يدگارآفر �گردد، خداوند

) مي گويد:(  5/30خودش در انجيل يوحنا( �گردد، همچنان عيسيشريك پادشاهي او 
 �شما نصارا ادعا داريد كه عيسـي . و )انجام دهم چيزي را از جانب خودم من نميتوانم

با جسـم و روح   �دهيم كه عيسي پسر خداست، پس چگونه اين تصور را در ذهن جا
بـوي   �يكجا بود، سـپس خداونـد   �با خداوندچگونه خود قبل از آفرينش مخلوقات 

مـريم  فتـه و از رحـم   دستور داده فرمود: اي پسر! در نخستين روز سال ميالدي به زمين ر
يكجـا بـود؟ و آيـا     �با روح و جسم خود با خداونـد  �!! آيا عيسيدوشيزه بيرون آي

مانند يا ينكه مانند كودكي بازي ميكرد؟ و خواري با اوتعالي همراه بود؟ يا افل شيرمانند ط
بـا   �آيا وقتيكـه عيسـي   جوان قوي، سرمست و ماجراجو و تابع عواطف خويش بود؟
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از نو از رحـم   بشكل كودك نوزاد سر ردي پخته بود سپسيكجا بود همانند م �خداوند
يا كسي قبول خواهد كرد طفلي بعد از والدت كه نه زور و نـه قـوتي   مريم بيرون آمد؟  آ

دارد، خدا باشد؟ ما از شما مي پرسيم چه كسي در رحم مريم قرار داشت؟ عيساي خـدا؟  
  يا عيساي رسول؟!

چه وصف مي كنند، فرضاً اگر عيسي پسر پاك و منزه است پروردگار جهانيان از آن
را فـرو   �وريكـه آدم زمين بفرستد، طخدا مي بود ميتوانست وي را با اكرام و عزت به 

هم مانند ساير فرشتگان وي را  را به زمين ميفرستاد و يا �فرستاد، و يا طوريكه جبرئيل
  نيز ميفرستاد.
بـه شـكل    نـه  !مـرد  و بايد مـي  !بخاطر آنها مرده �هم معتقد اند كه عيسي نصارا هنوز

يت ؤلهمچنان عقيده دارنـد كـه يـك شـخص ميتوانـد مسـ       انسان، بلكه بصورت خدايي!!
اين عقيده هسـتيد   كشد. من از نصارا مي پرسم: آيا برگناهان همه بشريت را بدوش خود 

سپس زنده است و نمي ميرد.  �شما اعتراف مينماييد كه خداوندميميرد؟  �كه خداوند
ده ميگوييد خدا مرد و به دار آويخته شـد. اگـر بميـرد، پـس چـه حـالتي بـراي        ادعا نمو

به بهتـان شـما، خـدا مـرده و در يكـي از       مخلوقات زندة وي رخ خواهد داد؟ و اگر نظر
قبرستانها به مدت سه شبانه روز مدفون بوده طوريكه اسناد و وثـايق مقـدس شـما ادعـا     

 و اره و پيشبرد امور عـالم را بدسـت داشـته؟   دارد، پس چه كسي در اين سه شبانه روز اد
از سخنان احمد ديـدات) قبـل از اينكـه    اين مدت برعالم مسلط بوده است؟(چه كسي در 

پيام خويش را بشما اهل كتاب به پايان برسانم، دوست دارم قصة را بشما عرض نمايم كه 
شهسـوار ايـن   ميالدي در جرايد و مجالت هند بچاپ رسـيده بـود،    19در نيمه دوم قرن 

پسـرخليل اهللا هنـدي    :واقعه يكي از دعوتگران معروف هند شـيخ فاضـل رحمـت اهللا   
وي همزمان با حضور استعمار انگليس در شبه قارة هند مي زيسـت، طوريكـه بـه     .است

 .نزديكي و تعاون ميـان اسـتعمار و تبشـير موجـود بـوده اسـت       وارههمه معلوم است هم
گران مسيحيت را كمك نموده و از آنها در عملي نمودن مستشرقين و دعوت ،استعمار گران

پالن هاي استعماري خود استفاده مي نمايند. بنابر آن دعوتگران نصارا ( تبشير) با حضور 
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استعمار انگليس در هند به فعاليتهاي شان بشكل وسـيع ادامـه داده و هـزاران شـخص از     
نصرانيت داخـل  يش گرفتند و به اديان و مذاهب مختلف از جمله مسلمانان را در دام خو

صاحب كتاب ( ميزان حـق) بـود، وي   بفندر تبشير در هند، راهب  تئنمودند، دبيركل هي
ورده و به نصرانيت داخـل  حيله و نيرنگ از اسالم بيرون آبا ساير مردم بويژه مسلمانان را 

بودند و مسلمانان سرزمين هند از جلوگيري آنها عاجز مانده و مأيوس گرديده  ميساخت،
شيخ رحمت  �بود همه، اسالم را ترك نمايند، ليكن به فضل و مرحمت خداوند نزديك

خطر آنها را حس نموده و شروع به بحث و مطالعه در كتابهـاي نصـارا نمـود، تـا      :اهللا
 اينكه بطور كامل در مـورد افتراهـا و نكـات ضـعف و تحريفـات و خرافـات و كمـي و       

پس اعالن نمود كه وي حاضر است بـا  سحاصل كرد  اضافات تورات و انجيل، معلومات
د، بفندر نيز موافقة خويش را اعـالن نمـوده شـرط گذاشـت     نيبه مناظره بنشراهب بفندر 

ـ      تمدران و ده بزرگـان و دانشـمندان و سياســ  اينكـه منـاظره در سـه جلسـه تشــكيل گردي
پذيرفت و از  خبرنگاران نيز حضور يافته شاهد حال باشند، شيخ رحمت اهللا نيز شروط را

ه نمـود، شـيخ رحمـت    جانب خود شرطي ديگري را اضافه نمود و بفندر نيز با وي موافق
آندو جانب مقابل خود را از جواب دادن عاجز سـاخت  از : هرگاه يكي اهللا شرط گذاشت

متـذكر بايـد شـد كـه      كامياب) بگرايد.را ترك نموده به دين جانب مقابل( پس دين خود
رط را گذاشت ليكن هرگز آماده نبود از دين اسالم مرتد گرديده و شيخ رحمت اهللا اين ش

نصراني شود، ليكن اين شرط را بخاطر گذاشت كه وي بـر خـود و بـر داليـل در دسـت      
اعتبـار و يقـين كامـل     ،بودچشمه گرفته رخشندة قرآن و سنت سداشته خود كه از نور در

عاري از حقيقت بود كه  ده وتحريف ش همه فاسد داشت. برعكس داليل و براهين بفندر
م در  1854اپريـل   10نه عقل سليم و نه منطق آنرا مي پذيرد. جلسة اول منـاظره بتـاريخ   

محلة اكبر آباد شهر آگرا منعقد گرديد و در آن دكتور محمد وزيرخان شيخ رحمت اهللا را 
اهده كنندگان تعداد مش ود، اماي مينمفرنيشي همراه ي بنام، راهبرا و بفندر ،همرايي ميكرد

يس دادگاه، و مشاور نظارت امورمالي، و معاون والي شهر نبراس، و ئاز جمله ر بسيار بود
 خادم علي خان رئـيس تحريـر روزنامـة    شيخ قمراالسالم امام جمعة مسجد جامع آگرا، و
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كارمندان و فرمانداران نظـامي قشـون انگلـيس حضـور     طلع االخبار، و برخي از رؤسا وم
خان در روزنامة مطلع االخبـار چنـين   ، خادم علي از خاتمة جلسة اول مناظرهداشتند، بعد 

كـه در هفـت يـا هشـت     اول راهب بفندر با تأكيد اعتراف نمود  نوشت: در جلسه مناظره
نامة مطلـع  . و راهب بفندر در مصاحبه با روزتحريف و تغير وجود دارد ،موضع از انجيل

وجود تحريف در انجيل اعتراف دارم، ليكن ايـن  االخبار چنين اظهار داشت: آري! من به 
  ب آسماني زياني نمي رساند.ابه كت ،كمي قدر تحريف

ــت اهللا ــيخ رحم ــين     :ش ــده چن ــفحة جري ــان ص ــة وي در هم ــر گفت ــز رد ب ني
هر چند بي ارزش هم باشد ثابت گردد، پـس   ،شت:هرگاه تحريف يا تغير در وثيقه اينگا

مي شود، پـس چـه رسـد بـه كتـاب      شمرده و باطل  آن وثيقة اعتبار خود را از دست داده
اقـرار هـم مـي كنيـد كـه در       فرود آمده باشد، و خود تان �آسماني كه از سوي خداوند

بازهم به آن ايمان آورده و مـردم   ليهفت يا هشت موضع آن تحريف و تغير آورده ايد و
  را بسوي آن دعوت مي كنيد؟! 

داير گرديد و ضمن آن حضـور   1854) اپريل 11مناظره بتاريخ ( سپس جلسة دوم
بيشمار راهبان و علماي نصارا  بنظر مي خورد كه راهب بفندر را همراهـي مـي نمودنـد،    

بـر وجـود تحريـف در     ويو اعتـراف   بزرگترين راهب نصارا در هنـد  زيرا خبر شكست
يم منتشر گرديده بود، بناء دانشمندان و علماي آنها بشمول ولدر همه سرزمين هند انجيل 

كلين، و راهب هارفي و ديگران در اين مناظره شركت ورزيدند، بعدها واضح گرديـد كـه   
حضور راهبان بسيار در پهلوي بفندر بخاطر اين بود تا با پيشكش نمودن داليل و بـراهين  

را شـان  پديد ساخته و آبـروي رفتگـي   منطقي، اعتراف بفندر را محو و نابي اساس و غير 
  اميد برگشتند. ليكن اين بارهم شكست خورده و نا دوباره اعاده نمايند،

از حضور خود در ايـن   و وقتيكه ميعاد جلسة سوم مناظره فرارسيد، بفندر طي نامة
 .داشت تا نامة بـوي بفرسـتند  را وا جلسه معذرت خواست، اينكار دكتور محمد وزيرخان

بـر سـواالت    حضور شما در اين جلسه الزمي و حتمي بود تـا  :چنين نوشتنامه در  يو
پس انجيل تحريف شدة تان را پشت سـر افگنـده و   سيد، ئارايه نما شيخ رحمت اهللا پاسخ
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دعوت مردم هند را بسوي دين باطل تان هرچه زودتر توقف دهيد. روزنامه ها و جرايـد  
بفندر را در مناظرة سوم بيان نموده چنين نگاشته بودنـد:   عدم حضور هند اسباب مختلف

حضور در اين جلسه امتناع ورزيد تا مبادا شيخ رحمت اهللا شرط خـود   بفندر بخاطري از
را بروي الزم ساخته و در حالت شكست خوردنش بايد دين خود را ترك كرده و به دين 

هدايت را بوي مقدر نكـرده بـود طوريكـه ميفرمايـد:      �شايد خداوند. اسالم گردن نهد

mh��g��f��e�������d��c��b��a��`��_i����ml قصصال  

نمـي تـواني هـدايت كنـي، بلكـه       -از مـردم  -در حقيقت تو هركس را كه دوست داري«
   .»خداوند هركس را كه بخواهد هدايت مي كند

را  �بهتان نصارا بـر خداونـد  د كه بطالن افترا و در هن :اين بود قصة شيخ رحمت اهللا
آنچـه بـوي    از �اسـت خداونـد  و منـزه  آشكار ساخته و مهر باطل را برآن نهاد، و پاك 

  شريك مي آورند.
در سلسلة رسوا شدن علما و راهبان نصارا بياييد باهم به قصة گوش فـرادهيم كـه   

اين  ميالدي بچاپ رسانده بود. 1988سال  ) مارچ7امريكايي آنرا در شماره (  timeمجله 
تبشيري هاي برجسـته  برخي از مشهورترين علما و راهبان و   كنندة شماره حكايت رسوا

وسايل خبر وني و ساير يزاز طريق استيشن هاي راديويي و تلفآنها را كه  برمال ساخترا 
را در به نشر رسـانده و مـردم   خويش را ساعت ها برنامه هاي تبشيري و دعوتي  ،رساني

اين اشخاص بارز ميليونها پيرو داشته كـه سـخنان    به خود جلب مينمودند.سراسر امريكا 
تصديق آنها يند ودنمميگرفته و هرآنچه از انجيل را به آنها بازگو شان مورد تأييد آنها قرار 

  مي كنند. 
برخـي از بزرگـان    اعمال شرم آور و ننگين    ( Washington post time ) مجلة

ميليونها شخص در امريكا مسلط بوده  كليساها را برمال و فاش ساخت، اين افراد بر دلهاي
د را بنام همكاري و كمـك بـه كليسـا و دعـوت بسـوي      و از اين راه ده ها ميليون دالر نق
خـود و خـانواده هـا و    اي ليكن آنهـا ايـن مبـالغ را بـر     .نصرانيت جمع آوري مي نمودند

همسران شان به افتخار بمصرف رسانيده قصرها و طياره هاي شخصي و موترهـاي طـراز   
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( بـاهم  غرايز جنسيپول ها در راه اشباع  جديد را در اختيار خود داشتند، همچنان از اين
  .ندجنس) و عالقات نا مشروع با زنان هرزه و فرومايه استفاده مينمود

هاي اسـالمي همچـو   در يكي از كشـور  زيز! ببينيد، اگر مجله يا روزنامةخوانندة ع
به  ،آنهاست يآلگو و نمونهاعمال زشت و ننگين شخصيت هاي بزرگ ديني نصارا را كه 

م عليـه   2001مي كنند طوريكه در سـال   قيامت را بر پاچاپ برساند، با احتجاجات شان 
، نيراو ساير كشور هاي نصمصري احتجاج نمودند، ليكن در امريكا هاي يكي از روزنامه 

اعمال شرم آور آنهـا را بـا داليـل آشـكار و     خود شان روزنامه ها و جرايد و نويسندگان 
  طريق تلفزيونها فاش ميسازند. شواهد روشن و مستند و اعترافات خود بزرگان كليساها از

جيمي بيكر) و همسرش (تاي نصراني( در مورد دعوتگربا خط درشت  مجلة فوق
 و دروغ و دزدي و اخـتالس و منافقـت،  : ( دنياي پر از فريب و حيله چنين  نوشتماي) 

اعمـال   همچـو  جنسي و غضـب و فرومـايگي و هـرزه گـي.    لمي مملو از اعمال زشت اع
بـوده و  تبشير كه شهرت شان بيشتر از ستاره هاي سينمايي و ممثالن  ننگين را دعوتگران

دارايـي  ساالنه كم از كم دو ميليارد دالر سيطره داشته  ،بر عقل و فكر هزاران هزار شخص
  ). را به يغما مي برندآنها 

وي قبل از اينكه در رديف دعوتگران تبشـير قـرار گيرنـد در     جيمي بيكر و همسر
وظيفه مينمودنـد،(تاي مـاي) همـيش در    سال ايفاي بمدت دو  ( c .b . n) يكانال تلفزيون
بي حيايي ظـاهر شـده و شـوهرش     با لباس شناوري بادر پرده تلفزيون  خود،كنار همسر 

شـناوري را در   براي ميليونها بيننده پند و اندرز تقديم مينمود، (تاي ماي) پوشيدن لبـاس 
مـا الزم اسـت جـذاب باشـيم، بنـاء       د: ( بروقت وعظ و اندرز شوهر چنين توجيه مي كر

استعمال پودرهاي آرايش و پوشيدن لباسهاي چسپ مانند لباس شناوري در وقت وعظ و 
) مـي رسـد،   شت نيست) سپس نوبت به راهب (جيمي سـواگارت اندرز امري ناپسند و ز

بـه  مجبـور  را وي عليه بيكر و همسرش تبليغات گستردة را براه انداخت تا اينكـه هـردو   
جيمـي سـواگارت قـبالً بـا جيمـي بيكـر و        استعفا از رياست مؤسسة تبشيري شان نمود،

وي در برنامه هاي تبشيري مشغول فعاليت بود لـيكن بسـبب اخـتالف در تقسـيم      همسر
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جداشـدند،  هم  هاي مالي كه بنام دعوت تبشير از هرسو بر آنها مي ريخت، از ددست آور
ت را از وظيفه اش برطرف نمود، زيرا وي ميدانست بيكر وقت را غنيمت شمرد و سواگار

كه سواگارت با زبان رسا و چرب خود دلهاي ميليونها شخص را بخـود جلـب نمـوده و    
شايد روزي گليم را از زير پاي وي جمع نمايد. لذا وي را از پخش نمـودن برنامـه هـاي    

ل هنگفت، به دنبال هاي سري را با دادن پو تلفزيوني منع نمود، سواگارت ناچار شد مخبر
د، سـواگارت  نبيكر و همسرش (تاي ماي) بيندازد تا اسرار و لغزشهاي آنها را كشف نماي

نهـا  افشا گري و بـدنام سـاختن آ  به  ،همسرش با بدست آوردن اسرار و لغزشهاي بيكر و
آغاز نمود، اينكار باعث شد تا( تاي ماي) در پرده هاي تلفزيون ظاهر گرديـده و اعتـراف   

افتاده و پيشه ور مواد مخدر شده است، و از سوي ديگـر   كه وي در دام شيطان گير نمايد
دختـري بنـام    شيطان توانسته ميان وي و شوهرش فاصله ايجاد نمايد و آن هنگاميكـه بـا  

بحيـث سـكرتر كليسـا ايفـاي وظيفـه مـي نمـود،         جيسكاهان) معرفي شد، جيسـكاهان (
وي در  .بيكـر بـه محكمـه شـكايت نمايـد      ازسواگارت دختر مذكور را تشويق نمود تـا  

دعوايش چنين ادعا نموده بود: من دختر دوشيزه بودم كه مورد تجاوز جنسي بيكـر قـرار   
گرفتم، وي مرا در ابتدا به تدريج بخود نزديك ساخته روزي شربت انگور را كه بـا مـواد   

سـپس  شدم،  نيد تا آنكه حواسم را از دست داده بيهوشامخدر آميخته شده بود بمن نوش
هنگاميكه بخود آمدم، ديدم وضع من بـدتر از سـاندويچ همبرگـر گنديـده اي اسـت كـه       

بعد از اين بـدنامي شـرم    چه رسد به آنكه آنرا بخورد. ،هيچكس بسويش نگاه هم نميكند
آور و ننگين بيكر و همسرش (تاي ماي) تا چند هفته در كنفرانس هاي مطبوعاتي و پرده 

امـالك و دارايـي    اشك از چشمان هردو سرازير مي بود و برو ده ش هاي تلفزيوني ظاهر
كه بالغ به ميليونها دالر ميگرديد و بر مؤسسة تبشيري و شبكة تلفزيوني و زمـين وسـيعي   

سوگواري مي نمودند، روزنامه نگاران در گزارشـهاي شـان    ،كه مليونها دالر ارزش داشت
نها را كه مملو از تبهكاري و اسـراف بـود   آندو را به اختالس متهم نموده سراسر زندگي آ

به مردم فاش نمودند، همچنان در مورد دارايي هاي پنهاني آنها آگاهي يافته و آنرا كشـف  
دارنـد كـه سـامان و     ينمودند كه هردو در شهرهاي كليفورنيا و فلوريدا قصـرهاي مجللـ  
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كـه از طريـق    وسايل آن با آب طال پوشانده شده است. بيكـر در اثنـاي اعترافـات خـود    
تبليغـاتي گسـترده    فت: سواگارت با براه انداختن حمالتگچنين  تلفزيون پخش مي شد

ميليون دالر ضبط شده كه درآمد ساالنة ) 129ر(اخته و بخواست مرا بدنام س ،اش عليه من
  مؤسسة تبشيري من بود دست يابد.

رسيده كـه   حاال وقت آن فرا: (شدت بر ادعاي بيكر پاسخ داده گفت سواگارت به
خانه از درون بايد پاك گردد!! اعمالي را بيكر و همسرش مرتكب شده اند داسـتان خنـده   
 دار و شرم آوري است كه نبايد در حق تبشير و دعوتگران آن ادامه مي داشت) سواگارت

يمي خود(بيكر) را تشبيه به سرطاني نمود كه بايد از جسـد مسـيح ريشـه كـن     دوست قد
لسلة اعمال ننگ آور راهبان و علما و بزرگـان كليسـاها در امريكـا    س به اين ترتيب گردد.

بود كه پـاي  شته و همسرش نگذ پشت سرهم بوقوع پيوسته و چند روزي از داستان بيكر
نموده بـود لغزيـد،    همسرش حفر و خود راهب سواگارت در همان گودالي كه براي بيكر

غريبي صورت پـذيرفت، و آن   سقوط وي در چاهي كه خود كنده بود به تندي عجيب و
كه بوسيله كيبـل در    ( c .b .n)هنگاميكه وي ناگهاني در مقابل ميليونها بينندگان تلفزيون 

سراسر امريكا پخش مي گردد قرار گرفت، وي در حالي در پردة تلفزيون ظاهر گرديد كه 
  در كليساي خويش به گناهان خود اعتراف نموده و اشك از چشمانش سرازير بود.

از وي بـود كـه او را در    يشدن سواگارت همراه با فلم هاي مسـتند  داستان رسوا
) و از جملـه زنـان فاحشـة     حالت اجراي عمل جنسي با( مومس) كه نامش ( دبراميورفي

بـا بـدن   (مـومس)  حرفوي و معروف است فلمبرداري شده بود، اين فلم طوري بـود كـه   
هنگفـت را در مقابـل اجـرا و نمـايش      برهنه پيشروي سـواگارت دراز كشـيده و او پـول   

  بوي مي پرداخت. ،حركات فاحش و هرزه
چنانكه سواگارت در پي اسرار و لغزشهاي جيمي بيكر و همسرش افتـاده و افـالم   
مستند آنها را بدست آورد تا بالخره هردو را سرنگون سـاخته و از دعـوت تبشـير رانـد،     

ديگر بنام ( مارفين گورمان) كـه   چرخش روزگار بر خودش دگرگون شده راهبي تبشيري
با وي در استيشن تلفزيوني ايفاي وظيفه مينمود و به علت نامعلومي از وظيفه اش بركنـار  
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گرديد، حاال به تعقيب و ترصد سواگارت افتاده و اسرار و لغزشهايش را با افـالم مسـتند   
ان قبـل از  جاسوسي كه به همين منظور گماشته بود بدسـت آورد، مـارفين گورمـ    بوسيلة

اينكه اسرار سواگارت را فاش نمايد با چانه زني خواست پول هنگفتي را در مقابل پنهـان  
رد، ليكن سواگارت با وي موافقه ننمود، همان بود كه مارفين وساختن اسرار وي بدست آ

قـدام نمـود و   به نشر و پخش افالم و تصاوير وي در روزنامه ها و كانال هاي تلفزيـوني ا 
د، وي در مقابل ميليونها بيننده اظهـار  ايبه گناهان خود اعتراف نمتا  اگزير شدسواگارت ن

معذرت نموده و از خدا بخشش خواست، وي در پردة تلفزيون با لباسهاي پاره و كنـده و  
چهرة پر از غم و اندوه و حالت آرام و خميده نمايان شده و با آواز غم انگيز و دراماتيكي 

پنداشـت،  اشـتباه و دروغ  نميتـوان   : ( آنچه را مرتكب شده امشروع به سخن گفتن نمود
) آوازش در هنگـام  هيچ كسي جز خودم را مالمت نميكـنم بلكه آنرا گناه مي شمارم، من 

صحبت كردن وخيم و لرزان بود، در حاليكه مي گريست چنين گفت: ( اي نجات دهنـده  
رم خون پـاك و گرامـي ات كـه    ، اميدواام، همانا مرتكب گناهاني بسيار در حق توشده ام

بـه دريـاي   را آنرا شسته و پاك نمايد و گناهانم هنگام بدار آويختنت بر زمين ريخته همه 
  .)بخشش و مغفرت مبدل سازد
مـوتر بـا شـكوه خـويش      غين سواگارت به پايان رسيد، بربعد از اينكه درامة درو

ملـو از نعمـت هـا و    ) مـدخل، و م 14سوار شده و به منزل مجلل و وسـيعي كـه داراي (  
وارد گرديد. وي در اعتراف خود از ماهيت گناهـان خـود صـحبت    بود، وسايل مرفه روز 

تل هـاي  حال، همه عالم از روابط نا مشروع وي با زنان هرزه و بازاري كه در ه نكرد، بهر
وي مردم را از رذالـت   ،ارزان و كم بها زيست داشتند باخبر شدند، در حاليكه چندي قبل

مي خوانـد، ايـن    اخالقي منع نموده ميليونها شخص نصراني را به اخالق حميده فرا و بد
بود حكايات شرمگين راهبان و بزرگان كليساهاي نصارا كه هميشـه مرتكـب آن شـده و    

مقـدس  منسوب نموده و  �عيسيدر انجيلي كه آنرا به گمان خود به ميشوند، طوريكه 
پارسايي  ندان اژدها! شما هم تظاهر به پاكي وفرموده: (اي فرز �گويا عيسي ،ميشمارند
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ميكنيد، ليكن در باطن پر از ريا و فسق هستيد، چگونه از اعمال نيك صحبت مي كنيد در 
  .)تان فاجريد؟! حاليكه خود

  
  

 timeاعتراف مي كند. از روزنامة به گناه خود سواگارت گريه كنان 
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ه ن راهبان و علماي نصارا، يكي هم گزارشي است كـ همچنان از جمله اعمال ننگي
) بنام (ماركو پـوليني ) از واتيكـان آمـاده نمـوده و بچـاپ      خبرنگار روزنامه (الري پيبليكا

رسيد، وي از زبان راهبة پزشك بنام ( مورا اودو نوهي) نقل مي كند كه اين راهبه گزارش 
ش هـاي واتيكـان   ئـيس كشـي  تجاوزات جنسي كاهنان و تبشـيري هـاي واتيكـان را بـه ر    

و وقـايع   تقديم نموده و طي آن بـه قضـايا   1995كاردينال مارتنيز سومالو) در ماه فبراير (
گوناگون تجاوزات جنسي كه بر زنان راهب در واتيكـان صـورت ميگيـرد اشـاره نمـوده      
است، حتي يكي از كاهنان، زن راهبه را مجبور به سقط جنين نموده كه در اثـر آن وفـات   

هنـان، زنـان راهـب در    د و خود كاهن مراسم جنازة اش را بپايان رساند، همچنـان كا نمو
مجبور به استعمال دواهاي ضد حمل نموده انـد، و در  را مركز ديني نصارا) واتيكان روم (

) زن راهب در يك وقت در داخـل سـازمان دينـي حمـل     20گزارش ديگر گفته شده كه(
قصه هاي اسالم آوردن دعوتگران تبشيري را خدمت  در مقابل دو قصه از دهها .گرفته اند

تان تقديم مي كنيم، اول به قصة اسالم آوردن برادر ما عبداهللا لورنس مروان توجه شما را 
كند  خدا .معطوف مي داريم كه از زبان خودش در روزنامة مدينه منوره بچاپ رسيده بود

  پند و عبرتي براي ما گردد.
  

  رگش مرا به سوي نور كشانيديماري دخترم در شاهب

  مدينة منوره                       - گزارش از عطيه التلواني                                   

اسالم پرورش يافته اند قدر و قيمت ايـن نعمـت بـزرگ را     از كسانيكه زير سايةبسياري 
كـه نـه صـداي    ام انده كه بيشتر زندگي خود را در سرزميني گذشـت نميدانند، اما امثال من 

را  �، هنگام شنيدن آذان نعمـت بـزرگ خداونـد   ميشود شنيدهچيزي اسالم از آذان و نه 
برخويش بياد مي آورم وقتيكه مرا مشرف به دين اسالم، اين گـوهر گـران قيمـت نمـود.     

يس بخش چشم در مركز طبابتي مغربـي در مدينـه منـوره    ئداكتر عبداهللا لورنس كه فعالً ر
زنامه نگار رساله چنين اظهار نمود: بسياري از برادران از من مي پرسند چگونه است به رو
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يكـي   :مشرف به اسالم شدي؟ پاسخ من هميشه اينست كـه سـوال شـما دو جـواب دارد    
جواب كوتاه و ديگري جواب مفصل. اما جواب كوتاه بسـيار سـاده و آسـان اسـت و آن     

،  �حمـت و فضـل و كـرم خداونـد    مگر بـه ر  اينكه هيچكس مشرف به اسالم نميگردد
ـ     بسياري مردم را ديده ام كه اسالم مي آموزند ليكن  د، اعمـال شـان ديـن را رد مـي نماي

شخصـيت   برعكس در كشورم امريكا، مردماني وجود دارند كه خوش اخالق، رحم دل و
را بسوي جواب مفصل مي بـرد، ده   . اين جواب كوتاه ماليكن ايمان ندارند شايسته دارند

يسي كه قلب را نيرو ئاز ناحيه شريان ر بمن دختري عطا فرمود ليكن �قبل خداوند سال
مي بخشد مشكلي داشته و بسبب آن تحت نظارت و مراقبت شديد اطبا قرار داشت. بعـد  

يسي وي آنقدر بزرگ نيست كه قادر به رسـاندن  ئاز اجراي معاينات دريافتند كه شريان ر
  ي باشد از اينرو جسم وي كبودو يخون و آكسيجن به اعضاي پايين
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  كتر لورانس امريكايي. روزنامة المدينه عربستان. قصة اسالم آوردن د 

  
  
هنگاميكه از تشخيص داكتران در مورد وي آگاه شـدم بـي    .شده و مشرف به مرگ ميشد 

طفـل  يـا  آ نستم كه اين حالت چه معنايي دارد؟خود شدم در حاليكه به صفت طبيب ميدا
بايد  تاچند سال ديگر نگذشته نياز به عمليات قلبي دارد؟عزيزم كه چند روزي از عمرش 
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 هـم تا امروز  خود بخود مرگ به سراغش خواهد آمد!!سپس  به بيمارستان مراجعه نمايد؟
هنگاميكه طبيب نتايج البراتـواري را   نميتوانم . كسي بازگو قصة وي را براي  بدون گريه

زيرا براين گمـان بـودم كـه مـن در      ، شكست.ر و غروري كه در داخلم بودبمن سپرد، كب
پنجـه نـرم    يو با مشكالت روزگـار بـه تنهـاي    ،موكاميابفق همه عرصه هاي زندگي ام مو

ليكن وقتيكه دخترم را در مقابلم ديدم كه مـرگ بـه سـراغش     .نموده بر آن غالب مي آيم
تا از اين موقـف بـد   نايي را در خود نيافتم قدرت و توا گونهآمده و بيچاره شده ام و هيچ

يم، بالدرنگ از اطاق نظارت بيرون رفته و به اطاق نماز كه در بيمارسـتان  كامياب بيرون آ
وجود داشت داخل شدم، اطاق نماز بسيار ساده و بي آاليش بود، تنها يـك قالينچـه و دو   

و براي اولين بار نماز  كرسي موجود بود، و الحمدهللا نه صليبي و نه مجسمة وجود داشت
  حقيقي خواندم.

  اعتراف بوجود پروردگار حق

متيقن شدم ليكن كلمـه اهللا  عبداهللا لورنس افزود: بعد از اين واقعه بوجود پروردگار  دكتور
ي نجات را تا آن وقت نمي دانستم، من با خدايم عهد بستم كه اگر دخترم را از اين بيمار

، من از جان و دل از آن پيـروي  هدايت نمودو نزديك ش داده و مرا به دين برگزيدة خود
هايم شكي در دلم نمي گذشت، براي اولين  من مي گريستم و در مورد گفته خواهم كرد.
تعـالي يگانـه   داشتم كه اوزيرا باور  ،به سوي ذات يكتا آورده بودم شده و رو بار قلبم باز

شـدم بـه اطـاق     نفس خود حاكم ذاتي است كه دخترم را نجات خواهد داد. هنگاميكه بر
نظارت برگشتم و بعد از ده دقيقه پزشكان بمن گفتند: حالـت دختـرت خـوب اسـت بـه      

در چند لحظة كه بيرون رفته و از غـم و انـدوه   آيا  ،عمليات نياز ندارد. با خود فكر كردم
ت زبانم از سخن گفتن عاجز مانده بود، دعايم پذيرفته شد؟! پزشك اطفال در حير ،بسيار

االن همـان وقـت در نظـرم ترسـيم مـي گـردد        ؟افتاده بود، و نميدانست چه مـي گويـد  
هنگاميكه پزشك حيرت زده و خاموش بود سپس اخبار مژده دهنده را كه قابل قبول نبود 

و تا امـروز   ،بازگو مي نمود و با تأكيد دخترم بدون اجراي عمليات و دوا شفا يافت برايم
يافته و بعـد از آن   شكان تصاوير قلب او را قبل از اينكه شفابشكل عادي زندگي دارد. پز
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را فلمبرداري نموده بودند، عكسهاي اخير نشان مي داد كه قلب وي كامالً به حالت عادي 
  و طبيعي خود برگشته است. 

  بيماري دخترم را مداوا نمود ����اهللا

خانـه بـردم متـيقن    داكتر لورنس اضافه مي كند: هنگاميكه دخترم را صحتمند و سالم بـه  
قبـل از ايـن واقعـه از    مـن  شدم كه خداي پروردگـار بـوي صـحت و عافيـت بخشـيد،      

و همـواره   ،تعالي مجادله و نقاش مـي نمـودم  روگردان بوده در مورد وجود او �خداوند
از كليسا و دين در فرار بودم، امـا بعـد از اينكـه    نيز م ردم را از دين متنفر ساخته و خودم

عزيزم شفا بخشيد و معجزة او بمن ظاهر شد فكر كرده گفتم: بايد به  ربه دخت �خداوند
وعده و عهدي كه با خدا بسته ام وفا نمايم، آسـتين را بـرزده در پـي حقيقـت پروردگـار      

تم، ولـي  شدم، بعد از آنكه در كليساها جز بخاطر انتقاد و خورده گيري قـدم نمـي گذاشـ   
اديان نمودم، از ديـن   شروع به مطالعة ريابم،تا حقيقت را د حاال در جستجوي كليسا شدم

بودايي آغاز نموده سپس دين هنود و يهوديـت و بالخـره مسـيحيت را تحـت مطالعـه و      
تحقيق قرار دادم، همچنان در گردهم آيي و كنفرانسهاي كليسـاها اشـتراك مـي ورزيـدم،     

در ذهـنم  ليكن باخود مي انديشيدم كه هنگام مطالعـه در كتابهـاي يهوديـت و مسـيحيت     
مرا در گمراهي درمانده گذاشته بودنـد،   �سوال هاي مطرح ميشد كه چرا پاپ و مسيح

و آخرين پيامبري كه انجيل مژدة آنرا داده است كيسـت؟ امثـال ايـن سـواالت در ذهـنم      
خطور مي كرد ليكن جواب قناعت بخشي حاصل ننمودم، همچنـان مـي گفـتم چـرا بـه      

پسـر خداسـت و بـه دار آويختـه      �گونـه عيسـي  و چ ؟خدايان سه گانه ايمـان دارنـد  
د نيست؟ چرا مسيحيان معتقد به بسياري امور خرافاتي اند كه در انجيل موجو و ؟!!ميشود

مي نمود، قانع  �مسيحيت از ذات خداوند ي كهو به تفسير من مسيحي يا نصراني نبودم
پري نمـودم  س �حقيقت خداوند بمنظور دريافتسه سال را در بحث و مطالعه  نميشدم.

معرفت حاصـل   تا اينكه بواسطة برادرم كه الحمداهللا قبالً مسلمان شده بود اندكي از اسالم
نمودم، من و برادرم دور از هم در شهرهاي مختلف امريكا زندگي داشتيم ولي آنقدر هـم  

من مسلمان شده ام، مـن از   :صحبت نبوديم، ليكن روزي برادرم به من تماس گرفته گفت
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ي تعجب نمودم، زيرا از اسالم چيزي نميدانستم، گمان كردم برادرم ديوانه شده اين كار و
 صپيامبراكرم و عقل و هوش خود را از دست داده است، با آن هم برايم كتابي از سيرت

بعد از اينكه كتاب سيرت و ترجمة قرآن را مطالعه نمودم  .و ترجمة قرآن كريم را فرستاد
از آمـدن  زمان است كه در انجيل و تـورات   آخر ييامبرهمان پ صباور نمودم كه محمد

قن شدم كه من در جستجوي او بودم و متيان كسيست كه مو وي ه ي بشارت داده شدهو
  مسلمان شده ام. حاال

  آزمون ها

شدم اينكـه   يداكتر عبداهللا لورنس به قصة خود ادامه داده ميگويد: سپس متوجه نكتة مهم
ايمان بياورد، ايمانش مورد امتحان خداوندي قرار مي  يجايهركسي در امريكا بلكه در هر

گيرد. بعد از گذشت چند روز از خواندن كلمة شهادت، همسرم مرا طالق داده فرزنـدان،  
موتر، منزل و وسايل زندگي و اكثر دارايي مرا با خود برد، در امريكا همچو قانون حـاكم  

مال و دارايـي را تصـاحب مـي كنـد،     است وقتيكه زن و شوهر از هم جدا شوند زن اكثر 
 مرا با خود برد بلكه اضافه از آن مرا در پاي محكمه كشانده و بر همسرم نه تنها همه چيز

پانزده سالة فرزندان و نفقة پنج سالة خودش را تحميل نمود، با اين كـار وي نـه    من نفقة
بدسـتم نيسـت هـم در     كه هنوزرا بلكه دارايي  ،دارايي دست داشته ام را با خود برد تنها

تصرف خود قرار داد. عالوه بـر آن مـن صـالحيت ديـدار بـا فرزنـدم را نداشـتم و اگـر         
ر غير آن ميخواستم با وي از نزديك صحبت نمايم بايد بيشتر از صد قدم نزديكش نشوم د

چرا؟ بخاطريكه مسلمان شده ام. اما والدينم نسبت به همسرم  به زندان كشانده مي شدم!!
تر بودند، آنها همه وثايق و سندهاي ضروري را در دسترس همسر كـافرم قـرار   كمي خوب

و  عـالوه بـر آن پـول    .يكطرفه شـود مسئله چه زودتر طالق صورت گرفته و  دادند تا هر
هزار دالر مـي رسـيد بـه همسـر      35مصارف مورد ضرورت پيشبرد مسألة طالق را كه به 

ن و برادرم خبر دادنـد كـه نميخواهنـد مـا بـه      كافرم تسليم نمودند، و بالخره والدين به م
ديدن و احوال پرسي آنها برويم، حتي از فرستادن كـارت تبريكـي عيـد و غيـره بـه آنهـا       
معذرت خواستند، آنها خوش نداشتند از حال و احوال دو فرزنـد مسـلمان شـان خبـري     
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ـ  ،داشته باشند، نمي خواهند آنها را بياد آورند د شـان را بـراي   بلكه ميخواهند هر دو فرزن
، و از سوي ديگـر  ر دوستان و رفقايم مرا ترك نمودندهميشه فراموش كنند، همچنان بيشت

بلكه به حكـم   ،منزلم را هم بايد ترك كنم تا مبادا زنداني شوم، زيرا حاال منزل بنام من نه
آوردم و  �بـه خـدا   دادگاه در ملكيت همسركافرم قرار گرفته است. ليكن با اين همه رو

بهتر و خوبتر  در عوض �از دست دهد، اهللا �گاه بنده چيزي را در راه اهللادانستم هرمي
بـرايم   �همسركافرم را از دست دادم ليكن بعد از يك سال خداوند از آن برايش ميدهد.

ن فرزندي از زن در عوض آ �بخشيد، از فرزند بي بهره شدم ليكن خداوند ي مسلمانزن
تان و رفقا و اهل و خويشـاوندان را از دسـت دادم، لـيكن    ، دوسمسلمانم برايم عطا نمود

دوستان و رفقاي هم دين و هم عقيده بمن ارزاني نمود، همه مال و دارايـي را   �خداوند
منـوره)   مدينةانا در بهترين سرزمين جهان(در وطنم از دست دادم ليكن خداوند قادر و تو

 �ي ام را از دست دادم، ليكن خداوندزندگي شرافتمندانه را نصيبم كرد، همه مال و داراي
  ثروت بزرگ و ارزشمند، نعمت اسالم را به من بخشيد.

حيـات  (عبداهللا لورنس، قصة اسـالم آوردن خـواهر مسـلمان مـا     بعد از قصة داكتر
بـود خـدمت    رسيده به نشر) عربستان سعودي هبامريكايي را كه در روزنامة (النخ )كولنيز

د: (مـن  اينممي ولنيز داستان اسالم آوردن خود را چنين بيان تان تقديم مينماييم، حيات ك
، (امريكايي هـا) در آن زمـان نسـبت بـه امـروز      در خانوادة متدين نصراني بزرگ شده ام

متدين بودند، بيشتر خانوادة ها روزهاي يكشنبه به كليساها مي رفتند، والـدينم بـه كليسـا    
اس مي بودند، از ايـن رو راهبـان و علمـاي    ة زياد داشته و با رجال آن همواره در تمعالق

كليسا در خانة ما مي آمدند، مادرم نيز روزهاي يكشـنبه برنامـه هـاي دروس دينـي را در     
بنابر اين من نسـبت بـه سـاير     دم.همكاري مي نمو مدارس داير مي نمود و من هم باوي

خالـه   ،ز سالگره امبه ياد دارم كه در رو به مسايل ديني عالقة بيشتر داشتم.اطفال همسنم 
تحفه داد، و در يكي از مناسبت ها از برايم بازيچة  مام انجيلي را بمن تحفه داد، و خواهر

پدرم خواستم تا برايم كتاب نماز و دعا را بياورد، و تا چند سال هر روزه آنـدو كتـاب را   
تـاب  هاي ديني كه درسهاي از كبودم كه در يكي از كورس همي خواندم، در مرحلة متوسط
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 ه(انجيل) تدريس مي شد، براي دو سال اشتراك نمودم، و تا انتهاي مرحلة متوسـط مقدس
ليكن به درستي آنرا نمي فهميـدم و چيـزي از آن    .چند بخشي از كتاب مقدس را خواندم

برداشت نميكردم، در حاليكه اين مرحله فرصتي خوبي براي تعلـيم كتـاب مقـدس بـود.     
عهد جديد را مطالعه مي نمـوديم بـا مواضـعي برمـي     يم وبدبختانه وقتيكه كتاب عهد قد

بلكه عجيب و غريب و ركيك و ناپسند مي بود.  ،خورديم كه تفسير آن نه تنها دشوار بود
بما تعليم داده ميشد، » گناه اول«يا » گناه اصلي«ل) انديشة بنام مثالً در كتاب مقدس (انجي

برادر شيرخواري داشتيم و  آيند، ما در خانهبه اين معنا كه همه بشريت گنهكار به دنيا مي 
با خود فكر ميكردم كه همچو اطفال معصوم چه گناهي را مرتكب شده اند؟! همچنـان در  

مـثالً در مـورد    .بسيار شگفت آور و بغرنجـي وجـود دارد   يتاب مقدس قصه و حكاياتك
تي خطـور  آنرا درك كنم، در ذهنم سـواال  قصه هاي وجود دارد كه نمي توانستم �داود

ميكرد كه چگونه شده ميتواند كه پيامبري اقدام بـه چنـين عملـي نمايـد قسـميكه كتـاب       
 ردم كه مرامقدس از وي حكايت نموده است. به همين ترتيب با بسياري اموري برمي خو

در حيرت مي انداخت، ليكن سواالتم را به كسي مطـرح نميكـردم زيـرا از طـرح همچـو      
داشتم از من توصيف شده بگويند: ايـن دختـري خـوبي    سواالت هراس داشتم و دوست 

  است.
رأت سـوالهاي خـود را مطـرح مـي     جـ  ليكن در ميان ما پسري وجود داشت كه با

اما قضية كه بسيار پيچيده و بي مفهوم بود و همه را در تنگناه قرار ميـداد   )(الحمداهللانمود
و نمـي توانسـتم خـود را    مسألة ثالوث يا خدايان سه گانه بود كه در سرم جانمي گرفـت  

  ؟!!ز سه اجزا است و يك جزء آن انسانمتشكل ا �قناعت دهم كه چگونه خداوند
چون در مكاتب داستان هاي يوناني، روماني را خوانده بودم، نظريـة خـدايان سـه    

را به همان داستان هاي خيالي قياس مينمـودم، زيـرا ميـان     كليسا مرشدان نيرومند گانه و
و داستان هاي يوناني مشابهت زيـادي وجـود دارد، در    ،ه گانه نصرانيتانديشة خدايان س

داستانهاي يوناني و روماني حكايت از خدايان مختلفي است كه هركـدام داراي مسـؤليت   
پسر مذكور همواره سوال  .االنواع)از نواحي زندگاني بشر دارند (ارباب تام در يك ناحيه 
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نمـود و پاسـخ   خدايان سه گانـه مطـرح مي   مورد واالتي زيادي را درس ،ميكرد و در ضمن
خودم نيـز بـه آن قـانع    هاي متنوع را دريافت مي نمود. ليكن هيچگاه قانع نشد، طوريكه 

خره استاد ما كه پروفيسور الهيات از دانشگاه ميشگان بود از وي خواست تا نمي شدم. بآل
  نماز خواندم. ) و من هميان سه گانهذارده و ايمان طلب نمايد،(به خدانماز گ

راهبة باشـم، زيـرا انجـام دادن نمازهـا     آرزو داشتم مرحلة ثانوي رسيدم  وقتيكه به
همه روزه در اوقات معين مرا بخود جلب كرده بود، همچنان دوست داشتم همه زنـدگي  

و عالقه به لباسـهاي داشـتم كـه بمـن      ،ام بخاطر خدا بوده و انسان متدين سرسپرده باشم
يدن بـه هـدفم   سبخشد. با اين همه، با مشكلي مواجه بودم كه مرا از ر مظهر و نماي ديني

ـ     را در منطقـة كـه مـا زنـدگي     بازمي داشت و آن اينكه من از فرقـة كـاتوليكي نبـودم، زي
دور افتاده و ناپسند بودند، تسلط داشتند، و  يغرب امريكا) فرقة كاتوليك كه اقليتداشتيم(

ا انديشة بت پرستي مخالف بـوده و از آن كراهيـت   من كه خود از فرقة پروتستانت بودم ب
قادر به كمـك كـردن و   ، اند مرده يكهداشتم، و از سوي ديگر مفكورة كه ميگفتند: مرشدان

ر شك انداخته بـود. و در مرحلـة دانشـكده هـم بـه نمـاز       همكاري به زنده ها اند، مرا د
مناقشه مي نمودند و از  بسياري محصالن در امور دين بحث و خواندن و تفكر ادامه دادم.

آنها افكار و انديشه هاي گوناگوني را مي شـنيدم، لـيكن مـن راه مطالعـه و جسـتجو در      
مـن   سالم آنرا انجام داده بـود. كتابهاي اديان مختلف را در پيش گرفتم، طوريكه يوسف ا

كانفوشي و هنـدويزم  مانند بودايي،شروع به بحث و كنجكاوي در كتب ديانت هاي شرق 
وي انـدكي در   .ليكن مرا بجايي نرساند، سپس با مسلماني از كشور ليبيا آشنا شدم ،منمود

مورد اسالم و قرآن برايم معلومات داده در ضمن گفت: اسالم تركيب جديد و مترقـي در  
شرق ميانه آگـاهي  عقب مانده گي كشورهاي افريقايي وميان اديان آسماني است. چون از 

  م دين مترقي و نوين نمي آمد.بناء اسالم در نظر ،داشتم
برادر ليبيايي را با خود به كليسا برد، و نماز هم رسيد، خانواده ام فرا جشن ميالد 

يد:(چه كسي اين اعمال را پديد زيبا و شگفت انگيز بود، در نهايت برادر ليبي پرس
؟ ) چه كسي بشما آموخته كه چه وقت و چگونه خود را خم نموده و ركوع نماييدآورده؟
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و چه كسي بشما نماز را آموخته است؟ من هم از تاريخ كليساهاي اول بوي معلومات 
دادم، در ابتدا سواالت او مرا عصباني نموده بود، سپس با خود فكر نموده گفتم: به 
راستي، آيا مردماني كه اين نمازها را بما طرح ريزي نموده آيا واقعاً اهليت آنرا داشته اند 

آيا از  ام دهند؟ چگونگي و تركيب و كيفيت نماز را از كجا دانستند؟كه اينكار را انج
كه به بسياري از فرامين و احساسي پديد آمده بود من درك در  آسمان دستور مي گرفتند؟

با آن هم به كليسا ميرفتم، و هنگاميكه عبارات كفر آميز و ولي ، م نمي آمدنصرانيت باور
آنرا تصويب  325يد و اموريكه انجمن نيقيا در سال بي مفهوم خوانده مي شد، مانند عقا

نموده بود، من خاموش مي شدم و آنرا تكرار نمي كردم، و احساس مي نمودم كه 
كه ترس و هراس را در  روبرو شدم ي نا آشنا با كليسا هستم. ليكن روزي با حادثةشخص

خود برايم خبر روزي از مشكالت خانوادگي  دلم انداخت. زني با من رابطة قوي داشت،
داد، من بخاطر حل مشكلش و اخذ مشوره نزد كاهن كليساي ما رفتيم، درد و رنج و 

را به بهانة حل  و او ي براي كاهن كليسا گرديدفرصت طالي ،نفرت اين خانم از زندگي
مشكلش، در يكي از هوتل ها برده و فريبش داد. تا آن لحظه نقش رجال ديني را در 

، ليكن اآلن متوجه شده در پي دانستن درستي درك نكرده بودم زندگاني نصرانيت به
حقيقت آنها شدم، بيشتر پيروان نصرانيت معتقد اند كه مغفرت و بخشش را مردان 

گناهان بنده  ،و بايد به وسيلة دعا و نماز آنها !منسوب به دين و كاهنان كليسا بدست دارند
و رسمي است حضور نداشته شده  عيني تعفوگردد و اگر كاهن يا رجال دين كه شخص

مطالعه باشد گناهانت بخشيده نميشود. به كليساي ديگر رفته و رجال ديني را با دقت 
خره دريافتم كه آنها بهتر از پيروان شان نبوده بلكه بعضي از آنها بدتر از نمودم، بآل

ر گيرد؟ واسطه قرا �چگونه بپذيريم كه حتماً انساني ميان بنده و خداوند اند. يهركس
رابطه نداشته باشم تا به عفو و بخشش نايل آيم؟ بعد از  �چرا خودم مستقيماً با خداوند

مدتي كوتاه ترجمة قرآن كريم را در كتابخانة دريافته خريدم و به مطالعه آن آغاز نمودم و 
در خالل هشت سال آنرا چندين بار خواندم و در عين وقت در مورد اديان ديگر نيز 

در اين مرحلة زندگي به گناهانم پي برده بودم و از آن در  اصل مي نمودم.معلومات ح
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را بدست آورم تا  �كه چگونه رضايت خداوند هراس بوده و در جستجوي آن شدم
گناهانم را ببخشد، راه و روش نصرانيت در بخشش گناهان مرا قانع نساخته و به آن باور 

گناهانم بر من سنگيني نموده  از سوي ديگر .نداشتم و ميدانستم كه اين راه نجات نيست
بود و همواره فكر ميكردم چگونه خود را از آن برهانم ؟ دلم مي تپيد و آرزو و اميد 

�m    : مواجه شدم قرآن كريمآيت  با اين م، روزيمغفرت خداوندي را داشت ��������~
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��h��g���fl المائدة  
مسلماً يهوديان و مشركان را دشمن ترين مردم نسـبت بـه مسـلمانان مـي يـابي و قطعـاً       «

نسبت به مؤمنان كساني را مي يابي كه گفتنـد: مـا نصـاراييم، ايـن بـدان       مهربانترين مردم
 -دوستي و محبت نصارا با مؤمنـان  -نيزسبب است كه از آنان كشيشان و راهباني هستند 

نصـارا كـه وصـف    اين دسـته از  ( آنان كبر نمي ورزند. و چون اينانبه سبب آن است كه 
ه است بشنوند، مي بينـي كـه چشمانشـان از    اين پيامبر نازل شد آنچه را بر شان گذشت)

! مـا ايمـان   شناخته اند. مي گوينـد: پروردگـارا  اشك لبريز مي شود، به سبب آنچه از حق 
آورده ايم پس ما را در زمرة گواهان بنويس، و ما را چه شده است كه به خـدا و آنچـه از   

ا بـا قـوم   ر ردگـار مـا  آن كه طمع داريم كه پرو حق كه به ما رسيده، ايمان نياوريم و حال
م كـه نمـاز مـي    ددر پردة تلفزيون مي ديرا همواره مسلمانان . »دصالحان همراه و وارد كن

كتابي را دريافتم كـه مؤلـف آن غيـر    خوانند و دوست داشتم من نماز خواندن را بياموزم، 
ا مسلمان بود و در آن طريقه و روش نماز خواندن را بيان نموده بود، كوشـيدم تـا نمـاز ر   

ميدانستم و درست نماز نمي ولي وضو و طهارت را نريكه در كتاب ذكر شده بخوانم (طو
) چندين سال به همين شكل در خفا به تنهايي نماز مـي خوانـدم، و چنـد جـز از     خواندم
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ترجمة قرآن كريم را به زبان انگليسي حفظ نموده بودم و نميدانستم كه مسـلمانان قـرآن   
سال به اين آيت قرآن  ظ مي كنند. و بعد از سپري شدن هشتكريم را به زباني عربي حف

����mu��t��s��r��q��p���o��n��m��l��kvشـدم: كريم مواجه 

}��|��{��z���y��x��w~�����c��b��a��`��_l المائدة  

شما تمام گردانيـدم و ديـن    امروز دين شما را برايتان كامل گردانيدم و نعمت خود را بر«
حالت اضطراري) ناچار شـود بـي   نديدم و هركس در مخمصه اي (ما پساسالم را براي ش

از خوشي بسيار به گريه  ».آن كه به گناه متمايل باشد، بي ترديد خدا آمرزندة مهربان است
پيش از زمانه هاي بعيد، قبل از اينكه آسمانها و زمين  �شدم زيرا متيقن شدم كه خداوند

چيكت واگـاي نيويـورك در ايـاالت متحـده     را خلق نمايد، ميدانست كه كولنيز در شهر 
مـي خوانـد و سـبب نجـات و هـدايت وي       1986امريكا اين آيت قران كريم را در سال 

نمـاز را بـه صـورت    حاال بسياري اموري را كه نميدانم بايد بياموزم، مثالً چگونه  .ميگردد
نان در مشكل اين بود كه من با مسـلماني آشـنايي نداشـتم، زيـرا مسـلما      درست بخوانم.

امريكا مانند امروز زياد نبودند و نميدانستم چگونه با آنها ارتباط بگيـرم، شـماره تيلفـون    
د كن هنگاميكه مـردي گوشـي را بلنـد نمـو    اتحاديه اسالمي را دريافته و تماس گرفتم، لي

از كجـا آغـاز نمـايم و     ترسيدم و گوشي را دوباره گذاشتم، زيرا نميدانستم چه بگـويم و 
زيـرا خـود آنهـا     با من چطور خواهد بود؟ شايد در مورد من مشكوك شـوند.  تعامل آنها

  د؟ نميان هم يك دين و يك آئين اند و بمن نيازي نخواهد داشته باش
ماه اخير چند بار به مسجد تماس گرفتم و لكن در هر تماسم مي ترسيدم و  در دو

خـواهش نمـودم در   گوشي را ميگذاشتم، سپس با ترس و هراس نامة بمسجد فرستادم و 
ور از مسجد بمورد اسالم بمن معلومات بدهند، همان بود كه برادر عبدالطيف پسر عبدالص

با من تماس بر قرار نموده و نشريه و رساله هاي اسـالمي را در دسترسـم قـرار داد. مـن     
صبر كن تا بيشتر در مورد (گفت: زن مسلمان باشم، ليكن در جواب  بوي گفتم: ميخواهم

تيقن شوي ) من از سخن وي ناراحت شدم كه چگونه مرا در انتظار مـي گـذارد،   اسالم م
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ولي با آن هم ميدانستم كه وي برحق بوده و بايد در مورد اسالم متيقن شوم زيرا بمجـرد  
  گردم.ن خواهد شد و نبايد به گذشته بازداخل شدنم در اسالم همه امور زندگي ام دگرگو

و اندازه گرديده بود، شب و روز حتي در مناسبت عالقه و محبتم با اسالم بي حد 
گرد مسجد چند بار مي هي بر موترم سوار شده و به دور وها جان و دلم با اسالم بود، گا

چگـونگي داخـل   چرخيدم، به اين اميد كه اگر با مسلماني روبرو شده در مورد كيفيـت و  
م در  1984مبر سـال  ين مـاه نـو  مسجد از وي بپرسم؟ بآلخره در يكي از روز هاي آغـاز 

مـن مسـلمان    حاليكه مشغول كار در مطبخ بودم، ناگهان احساسي بمن دسـت داد اينكـه  
بمسـجد فرسـتادم و طـي آن    هم ترس در دل داشتم نامـة دومـي را    هستم، با اينكه هنوز

من به اهللا ايمان دارم، خـدايي كـه يكتـا و حقيقـي اسـت، و ايمـان دارم اينكـه        نگاشتم: (
تعالي است و مي خواهم و يگانـه آرزوي مـن اسـت كـه در زمـرة      او فرستادة صمحمد

همان بود كه برادر عبدالطيف با من تمـاس تيلفـوني برقـرار كـرد و     . گواهان نوشته شوم)
اين كلمة ايسـت كـه هركسـي     دت را از طريق تيلفون خواندم(واهفرداي آن روز كلمة ش

ال ن روزانه تكرار مي كند: اشهد أ مشرف به اسالم گردد آنرا مي خواند سپس همواره آنرا
همـان  در  �) آن برادر بمن مـژده داد كـه خداونـد   ن محمدآً رسول اهللاهللا واشهد اله االا

ي را بخشـيده و حـاال بماننـد طفلـ    همه گناهان گذشتة م ،لحظة كه به اسالم شرفياب شدم
محو مي كند) از  زيرا اسالم اعمال زمان كفر و جاهليت را(.هستم كه نو به دنيا آمده باشم

بسيار خوشي مي گريستم و دانستم كه حاال سنگيني همه گناهان از شـانه ام خـالي شـده    
است و طول شب خواب از چشمانم پريـده بـود و نـام اهللا را تكـرار مـي نمـودم، زيـرا        

بي كرانش مرا ياري داد و بر من منت بزرگ خود را نهاد و بخشش و مغفرت  �خداوند
  نامة خواهر ما حيات كولنيز به پايان رسيد).( مدهللا.نصيبم گرديد و الح

در سلسلة مناظرات با نصارا يكي هم دانشمند بزرگ و دعوتگر دانـا شـيخ احمـد    
شـيخ احمـد    ، وي از جنوب افريقا و در اصل هنـدي نـژاد اسـت.   قرار داشت :ديدات

ني ديدات در مناظراتش با كشيشان نصارا و دعـوتگران تبشـيري نصـرانيت شـهرت جهـا     
شـيخ ديـدات تاليفـات    داشته و همه مناظراتش به پيروزي و غلبه بر آنها انجاميده اسـت.  
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آيا كتاب مقدس كالم خداونـد  (زيادي به زبان انگليسي دارد كه از معروف ترين آن كتابِ
ضمن آن مي نويسد: فرقة پروتستانت نصـارا بـا جـرأت تـرين     در است؟) مي باشد، وي 

ا حذف نموده و ا آنها هفت بخش از كتاب مقدس خويش رفرقه هاي نصرانيت است زير
) ناميده اند، با وجود آنكه فرقة كاتوليك به آن ايمـان نداشـته و از   متن ملك جيمسآنرا (

به خريدن  حذف شدن چند بخش آن آگاه شده بودند، ليكن گرويدگان جديد نصرانيت را
ين بان ترجمه گرديده است به ا) ز1500آن مجبور ميساختند زيرا يگانه كتابي است كه به(

) نقـش مهمـي را   متن ملك جـيمس خش كتاب مقدس (ترتيب فرقة كاتوليك در نشر و پ
 توليك، از كتاب مقدس( مـتن اجرا مي كنند، از اينرو بيشتر نصارا چه پروتستانت و چه كا

ليكن بعد از گذشت زماني، همـة نصـارا بـه مراجعـه و     ) استفاده مي نمايند. ملك جيمس
د نظر در (متن ملك جيمس) و پاك كاري آن از خطاها و معلوماتي كه قابـل قبـول   تجدي

م  تعـديالتي را در آن آورده و بنـام مـتن هـاي      1881نيست اتفاق نظر نموده و در سال 
ديگر اصالحات و تعـديالتي را   بار 1952اصالح شده نامگذاري  نمودند، سپس در سال 

م) دوبـاره   1971گـذاري نمودنـد و بالخـره در سـال (    نام  ( r .s .v)در آن آورده و بنام
تن از علما و دانشمندان الهيـات بـا    32تجديد نظر در آن صورت گرفت. در اين اجتماع 

كه از پنجاه فرقـة دينـي نصـارا نماينـدگي مـي كردنـد،        يهمكاري هيأت استشاري بزرگ
ثـة ناگهـاني   ن حادآخرين كتاب مقدس اصالح شده را به عالم نصرانيت تقديم نمودند. اي

 32وارد كرد، زيـرا هنگاميكـه نتـايج تصـويب شـده از جانـب        بر هر فرد نصراني صدمه
دانشمند بزرگ الهيات را در مقدمة كتاب اصالح شده مي خوانند به تعجب مـي افتيدنـد.   
در مقدمه چنين آمده:( .... ليكن متن ملك جيمس عيوب و نواقصي خطرناكي داشت، اين 

طرناك ايجاب مي كرد تا به تعـديل و اصـالح در ترجمـه انگليسـي آن     عيوب متنوع و خ
به تصاوير ذيل نگاه كنيد: در تصوير اول بخشي از مقدمة متن ملك جيمس  .اقدام نماييم)

زير عنوان دومي عنوان مقالة را  تصوير را بعد از تجديد نظر در آن مشاهده مي كنيد. و در
(بيـدار  مشـاهده مـي كنيـد كـه در روزنامة    مقـدس)  (پنجاه هزار اشتباه خطرناك در كتاب 

  شويد) به چاپ رسيده بود.
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آيـا كتـاب مقـدس كـالم خداسـت)      افزايد: در اثناي تأليف كتابم ( شيخ احمد ديدات مي

پايي مجلـة  بامداد يكي از روزها دروازة منزلم زده شد، من بيرون آمده ديدم كه مردي ارو
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بمن تقديم نمود، وي از شاهدان اثبات بـود، زيـرا    برج مراقبت) را(بيدار شويد) و مجلة (
آنها را از تعامل و برخورد متكبرانه شان ميتـوان شـناخت، از او خواسـتم تـا وارد منـزلم      

) مجله فوق را بوي باز نمودم كه در آن اين مقاله 21گردد، بعد از نشستن شماره صفحه (
فرا رسيده كه از خواب بيدار شـويم) ايـن رسـاله    نوشته بود: (بيدار شويد همانا وقت آن 

منسوب به اهل روميه است، سپس از وي پرسيدم: آيا اين مجله مربوط به فرقة شماست؟ 
پنجـاه هـزار خطاهـاي    ان را بـوي خوانـدم: (  وي آنرا نگاه كرد سپس هنگاميكه اين عنـو 

سـال   23خطرناك در كتاب مقدس) بيهوش شده از مصدر آن پرسيده گفت: ايـن مجلـه   
  قبل، زمانيكه كودكي بودم بچاپ رسيده است، و صفحات آنرا دور مي داد.

ـ ترين و ورزيده ترين طواشاهدان اثبات اند از ماهراشخاصيكه مربوط به دايرة  ف ئ
ديني نصرانيت بشمار مي روند، آنها در هفتـه پـنج روز چنـد فصـل را بعـد از تحقيـق و       

ر البالي آن به آنها فهمانده مي شود كـه بـه هـيچ    بررسي براي مناظره آماده مي كنند. و د
وجه تسليم چيزي نشوند حتي اگر در وضع بحراني هم قرار گيرند، بايد دهان خـويش را  

من هم وي را زير مراقبـت   .قدس به آنها وحي بياوردلبنديده و منتظر آن باشند كه روح ا
د نمـوده گويـا كـه روح    سرش را بلنـ گرفته بودم و او صفحات مجله را مي ديد، ناگهان 

القدس بوي وحي آورده و گفت: اين مقاله مي گويد: بيشتر خطاها از كتاب مقدس محـو  
چنـد خطـاي    گرديده، پرسيدم: وقتيكه بيشتر خطاها از پنجاه هزار خطا محو گرديده، پس

نج هزار ديگر يا پنجصد يا پنجاه خطاي ديگر باقي مانده؟ حتي اگر ديگر باقي مانده؟ آيا پ
ا را بـه خـدا نسـبت    هم در كتاب مقدس تان باقي مانده باشد، آيا خطـ  نجاه خطاي ديگرپ

موش مانده و جوابي نميدهد. سپس با عرض معذرت اجـازه خواسـت،   ميدهيد؟ ديدم خا
ليكن وعده نمود بار ديگر با كشيشي بزرگ بخاطر به سر رساندن بحث و مناقشه خواهـد  

م، و اگر كتابم كه زير تأليف قرار دارد آمـاده ميبـود   آمد، ليكن بار ديگر چهره اش را نديد
نسخة از آن بوي ميدادم و نام و عنوان او را نيز نزدم مي گرفتم، و شما خوانندة گرامي نيز 

 .را نخواهيد ديـد آنها بار ديگر چهره اگر با آنها طوريكه من مقابله كردم بر خورد نماييد، 
  !اهللاءان شا
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ي كه در كتـاب مقـدس شـان    عرض خطاها و تناقضاتمه شيخ احمد ديدات در ادا
سازگاري هاي كـه در كتـاب   ال هاي زيادي از وجود تناقص و ناوجود دارد مي افزايد: مث

مقدس شان است نزدم وجود دارد و اينك چند مثال آنرا خدمت تان عـرض ميـدارم كـه    
ب (بخـش  مالحظـه نماييـد مؤلفـان كتـا     حتي براي كودكان نيز فهميدن آن دشوار نيست.

هنگاميكه تعداد بنـي اسـرائيل    �) از قصة داود2اخبار روز هاي اول) و كتاب (صمويل 
ز كجـا  يل را ائرا مي شماريد آگاهي ميدهد، و نميدانم انديشة شـماريدن عـدد بنـي اسـرا    

يل ئپروردگـار دوبـاره بـر اسـرا    ) چنين مي گويـد: (  1 -24 /2(صمويلآورده اند؟! مؤلف
شـمار) مالحظـه نماييـد    يل و يهـوذا را ب ئبرانگيخته گفت: اسـرا خشمگين شده و داود را 

مـي نمايـد، لـيكن مؤلـف      آقا و حكمران موقف معرفـي  ،وردگار را) پر2(صمويل مؤلف
ت پروردگار قرار داده ميگويد: ( ) شيطان را بمنزل 21/1كتاب( بخش اخبار روز هاي اول 

يل را بشمارد). اين تضـاد  ئتا اسرا يل قيام كرده و داود را تحريك نمودئشيطان عليه اسراو
و دو رنگي در شخصيت مؤلف قصة پيره زني را بيادم آورد كـه او  يـك شـمع را بـراي     
كشيش ميخايل افروخت و ديگري را براي شيطان، تـا بـدان وسـيله دوسـت و همراهـي      
بسوي بهشت و يا دوزخ با خود داشته باشد همچنان وقتيكه انجيل لوقا را صـفحه زنـيم،   

چنين مي گويد: (هنگاميكه عيسي دعـوت را آغـاز    �ن نسب مسيحيبينيم كه در تعيمي 
نمود تقريباً سي سال داشت، و طوريكه گمان مي رود وي پسر يوسف پسـر هـالي پسـر    

  .28/ 23:  3 |متشاب پسر الوي است.....) لوقا 
هنـد، مثـل   كلماتي همچون (تقريباً) و (گمان مي رود) و امثال آنرا به خداوند نسـبت ميد 

از تعين نمودن وقت و زمان عمر مسيح عاجز بوده و يا اينكه علم يقـين   �اينكه خداوند
  در چاپ اصالح شدة لوقا كلمةچند سال پيش نداشته و به گمان صحبت مي نمايد. آنها 

about    را از آن به آساني و بدون اعتنا حذف نموده اند. آنها قبل از اينكه كلمـه را حـذف
 در بين دو قوس قرار داده بودند، سپس بعد از مراجعـه و اصـالح كـاري، خـود    كنند آنرا 

قـاطعي  مرز ، حد و خودبمنظور اثبات صدق كالم  �خداوندكلمه را نيز حذف نمودند، 
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��mm��l��kn����w��v���u��t���s��r����q������p����oرا تعين نمـوده، مـي فرمايـد:   

��x��yl النساء  
از جانب غير خدا مي بود قطعاً در آن  -قرآن -انديشند؟ و اگرقرآن نمي  -آيات -آيا در«

   .»اختالف بسياري مي يافتند
قربانگـاه مسـي معبـد يـا هيكـل       تناقضـي ديگـر را در وصـف    :عالمه احمـد ديـدات  

كه در بخش هاي عهد قديم آمده چنين ذكر ميكند: در بخش اخبـار روز دوم   �سليمان
ن مانند لب پيالة كه به گل سوسن شـباهت داشـته و   ) چنين آمده: (و ضخامت لبة آ 5: 4(

در حاليكـه در بخـش ملـوك     را دارد) -به اندازة دوليتر -گنجايش سه هزار پيمانة بزرگ
ضخامت آن يك وجب، و لبة  چنين آمده: (و �وصف قربانگاه مسي معبد سليمان ،اول

ار پيمانـه را دارد)  آن مانند لب پيالة كه به گل سوسن شباهت دارد بوده و گنجايش دو هز
) حاال كدام مرجع را تصديق نماييم در حاليكه تفاوت ميان اندازة 6:  7بخش ملوك اول (

% ) نيست، پس كدام عبارت از جانب خداونـد صـادر گرديـده و    50دو روايت كمتر از (
كدام عبارت از سوي شيطان؟ اين نمونة از تناقضاتي بود كه در عهد قديم وجود دارد. اما 

بـه   �) داخل شدن عيسي21عهد جديد چاپ ملك جيمس، در انجيل متا اصحاح (در 
خـر را آورده و بـر پشـت آنهـا     يت مي كنـد: (خـر و كـره    زمين اورشليم را چنين رواسر

يد آيا يك مرد بـر دو  ئبر آندو نشست) دقت نما �لباسهاي خويش را گذاشتند و عيسي
را تـوهين نمـوده وي را بـه     �عيسـي !! آنها پيامبر بزرگوار خداونـد  خر سوار مي شود

  .بازيگران  سركس تشبيه نموده اند كه بر دو خر سوار مي شوند
يوحنا چنين نگاشته شده (.... زيرا كه در آسمان سـه شـهود    و در متن رسالة اولي

   .وجود دارد: پدر و كلمه و روح القدس، و هر سه يك ذات اند)
ذات مقدس در نزد نصارا بـوده كـه يكـي از     جملة فوق نزديكترين تعبير به ثالوث يا سه

بناهاي اساسي نصرانيت بشمار مـي رود. لـيكن اشخاصـيكه انجيـل يوحنـا را مراجعـه و       
آنهـا جملـة    ياصالح نموده اند جملة فوق را بدون ذكر سبب حذف نموده اند، بـه ادعـا  

شـته در انجيـل   جعلي عقيدوي بوده كه در طـول تـاريخ گذ   ساختگي وفوق يك عبارت 
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وجود داشته است و امروز از ترجمة انگليسي اصـالح شـدة آن حـذف گرديـده، امـا در      
) زبان متباقي ترجمه شده اين جعـل كـاري عقيـدوي تـا بحـال      1499نسخه هاي كه به (

  موجود بوده و صاحبان آن از حقيقت امر تا روز قيامت بي خبر خواهند ماند.
كه براي بار دوم انجيل را اصـالح نمـوده و    و ما مسلمانان بايد به آنعده دانشمندان نصارا

حقايق را برمال ساخته و خويشتن را آنان م زيرا يت بگويئاند تهن هدر آن تجديد نظر نمود
از سـوي ديگـر    اب مقدس شان وجود داشت راحـت سـاختند،  از دروغ ديگري كه در كت

�: ريم ميفرمايدكه قرآن كن اسالمي حنيف نزديك نمودند، چراكتاب خويش را به تعاليم دي

�mb��a��`c��f��e��dg��k�������j��i��hl����~l النساء   
خير شماست، جز  (عقيده تثليث باطل) كه بهبودان سه اند، باز ايستيد از اينو نگوييد مع«

   .»اين نيست كه اهللا معبودي يگانه است
آن عمـل  مي افزايد: نظر به قوانين اخالقي كه حكومت جنوب افريقا به  :عالمه ديدات

مي كنند، نمايشنامة (عاشق خانم چارلي) را بخاطر وجود يك عبارت بد منع قرار دادنـد،  
ليكن علماي نصرانيت آنقدر ضعيف و بي توجه اند كه چندين الفاظ و عبـارات بـد و نـا    

را حذف و يا مسح نميكنند، زيرا يگانـه  شايسته را در كتاب مقدس شان مي بينند ليكن آن
(جـورج  ينـيم كـه اديـب معروف   حاال مـي ب اعتقاد شان بشمار مي رود. اه اعتماد و تكيه گ

ز خطرنـاكترين  شو) در مورد كتاب مقدس نصارا چه مـي گويـد: (كتـاب مقـدس ا    برنارد
 يد، توصية مـن اينسـت  ئآنرا در صندوق ها گذاشته و قفل نما كتابهاي جهان بوده كه بايد

صيحت ) ليكن آيا كسي است كه  نكتاب مقدس را از دسترس كودكان تان دور نگهداريد
چنـين آمـده:    1977نامة (تنهـا حقيقـت) مـاه اكتـوبر سـال      او را بشنود؟ همچنان در روز

(خواندن قصه و حكايات كتاب مقدس دروازه را براي اطفال باز نموده تا در ماوراي امور 
كميته هـاي  س اصـالح كـاري و تصـحيح نگـردد شـايد     جنسي بانديشند، اگر كتاب مقـد 

شيخ . سالگي باالست اجازه دهد) 18ني كه سن شان از نابه جواتنها خواندن آنرا  ،بتمراق
ادب كـه در فصـل   ضي عبارات و جمـالت دور از حيـاء و   عالمه احمد ديدات از ذكر بع

نزده هم بخش تكوين آمده امتناع ورزيده مي گويد: (بياييد بخش تكوين، فصل نزده هـم  
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از فحشا و هرزه گويي است خط سرخ بكشيم، و نبايـد  را خوانده در زير سطرهاي كه پر 
در آن شك داشته باشيم، زيرا كتاب مقدس آنها كنزي از فحشا و رذالت براي جوانـان مـا   
 بوده و روزي به دسترس شان قرار خواهد گرفت، مـن بـا برناردشـو مـوافقم كـه كتـاب      

مقابله با نصـارا  ريم تا در نياز دامسلماناني ليكن ما به  مقدس را در صندوقها بايد قفل زد.
، ما بايد سالح آنها را عليه خود شـان اسـتعمال نمـوده، عاطفـه را كنـار      از آن كار بگيرند

را  بگذاريم. زيرا ما ناگزيريم اين سالح را عليه كساني استعمال نماييم كه دروازه هاي مـا 
را بـا   كريم قرآن چنين و چنان مي گويد) و مي خواهند كوبيده مي گويند: (كتاب مقدس

كتاب شان عوض نماييم. ما بايد لغزشها و شگافهاي كتاب مقدس شـان را كـه خودشـان    
اين بود سخن شيخ بزرگوار عالمه ديدات كه از ايراد  ).ديده نمي توانند به آنها نشان دهيم

، تـرس  امتناع ورزيده استعبارات نا شايسته و دور از حياي فصل نزده هم بخش تكوين 
اب مقدس شان دست يافته ادا روزي اطفال و نوجوانان پاك و معصوم ما به كتاز اينكه مب
، ليكن من در ايـن موقـف خـود را    خدشه دار گردد خواسته حياء و ادب شانو خداي نا

و مادر از هـر   كر مي نمايم، تا هر پدره عبارات و جمالت آنرا به تفصيل ذچار ديده همنا
خوش اخالق روزي اطفال شان منحرف شده و دست نژاد و ديني كه هستند و نمي خواهند

منحط آنان گردند، متوجه شده و نگذارند كتابي كه آنرا مقدس ميگويند ليكن سراپا مملـو  
ر كتـاب  ست در خانة شان داخل شود، زيـرا بـدون ترديـد د   كاريحكايات زنا و  از فحشا

ته هاي بشـر بـوده و   كه از گفشايسته و دور از حيا وجود دارد مقدس آنها بسياري امور نا
آيا شما باور مي كنيد  و جمالت انجيل ها داخل نموده اند.چون زهر آنرا در ميان عبارات 

امـور هـرزه صـحبت نمايـد؟      شا و شراب نوشي و غيرهاز زنا، فح اشد،كتابي كه مقدس ب
، پيـامبران  سپس همچو اعمال زشت را به افراد عادي نه، بلكه بـه بهتـرين افـراد بشـريت    

شراب بنوشد  �آيا معقول است پيامبري از پيامبران پاك خداوند !!نسبت ميدهند معصوم
بسـوي مـردم    �و مرتكب زنا با دختران خود گردد، در حاليكه خود از جانـب خداونـد  

نـد،  كاري وغيره باز دارو زناتا آنها را از اعمال زشت مانند شراب نوشي اند فرستاده شده 
به زنا متهم مي نمايند؟ زنا بـا چـه كسـي؟ زنـا بـا       را گزيدة خداوندسپس همچو افراد بر
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زشـت را   اگر همچو قصـة  سپس از او حمل مي گيرند؟!  خوانندة عزيز! دختران خويش!!
مقدس شان ذكر شده، در مورد شخصي عـادي بشـنوي كـه مرتكـب عمـل       كه در كتاب

وي  ، آيا بر چنين شخصي خشمگين نمـي شـوي؟ آيـا از   شده، آنهم با دخترش زشت زنا
  نفرتت نمي آيد؟ و آيا دل آشوب شده و استفراغت نمي آيد؟ 

را به همچو اعمال  �كريم و فرستادة پاك و معصوم خداوندپس چگونه تهمتگران، پيامبر
است!! آيا  �زشت و قبيح متهم مي نمايند؟! سپس مي گويند اين كالم خداوند

��m��W:فرمايدن ميچني در مورد آنها �گونه سخن مي گويد؟ خداونداين �خداوند

e��d��c��b��a��`��_�� �̂�]��\���[��Z��Y��Xf�����h��g

��p���o��n��m��l��k�������j��il البقرة  
با دستهاي خود مـي نويسـند    -مطابق هوسهاي شان -پس واي بركساني باد كه كتاب را«

سپس مي گويند: اين از جانب خداست تا بدان بهاي ناچيزي بدست آرند، پـس واي بـر   
  .»و واي بر آنان از آنچه به دست مي آورند ان از آنچه به دست خويش نوشته اندآن

تكـوين كتـاب    هم بخشه كه در فصل نزدرا حكايتي  باهم ،ناچار شدهد ياالن بياي
و لوط از محلة صوغر بيرون رفتـه و در كـوهي بـا دو دختـر     ....مقدسشان آمده بخوانيم: (

وغر مي ترسيد، بناء در مغارة كـوه بـا دو دختـر    خود سكونت گزيد، زيرا از اقامت در ص
خويش زندگي مي كرد. روزي خواهر بزرگ به خواهر كوچك خود گفـت: پـدر مـا پيـر     
شده و در اين ديار مردي نيست تا بر ما وارد گردد، پس بيا كـه پـدر خـويش را شـراب     

كه شبانگاه پدر  نوشانيده و با وي همبستر شويم و از پدر ما نسلي ايجاد نماييم، همان بود
پدر از خوابيدن و بلنـد شـدن    را شراب نوشانيدند و خواهر بزرگ با وي همبستر گرديد،

دختر هيچ چيزي ندانست، فرداي آن روز خواهر بزرگ بـه خـواهر كوچـك گفـت: مـن      
با ديشب با پدرم همبستر شدم، امشب نوبت توست پس بيا كه او را شراب بنوشانيم و تو 

، همـان بـود كـه شـبانگاه پـدر را شـراب داده و       بجا ماندز وي نسل وي همبستر شو تا ا
بار نيز از خوابيـدن و بلنـد شـدن دختـر      و پدر اين خواهر كوچك با پدر همبستر گرديد
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دو دختر لوط از پـدر حمـل گرفتنـد سـپس از دختـر بـزرگش        چيزي احساس نكرد. هر
وزي از نسـل اوسـت، و   پسري بدنيا آمده و نامش را (مواب) گذاشت و موابي هـاي امـر  

(بنعمي) ناميـد، و بنعمـي هـاي امـروزي از     دختر كوچكش نيز پسري بدنيا آورد كه او را 
   )!!وستنسل ا

تهمت بسته اند، طوريكه در كتاب عهد قديم قصة او را  �سپس بنگريد چگونه بر داود
پـاك و  با همسر اورياي حشي ذكر است، آيا ميتوان تصديق كرد كه پيـامبري از پيـامبران   

را متهم نموده اند كه از باالي بام  �، آلوده و ناپاك باشد؟ آنها داود �معصوم خداوند
همسر يكي از عساكر خود را كه (اوريا) نام داشت در حالي مشاهده ميكرد كه  ،قصر خود

وي برهنه بر سر بام منزل خود غسل مي كرد، زيبايي زن دل داود را برده بود، وي بخاطر 
داد تا همسر اوريا را به قصر بياورنـد،  ريا را به سفر دور فرستاد سپس دستور مأموريتي او

! پاك و كرد و از وي حمل گرفت. (خداوندا همان بود كه با زور و ستم با همسر اوريا زنا
منزهي از همچو سخنان زشت و ناپاك) آيا انسان عاقل و حتي بي خرد، همچـو سـخنان   

شخصيت پيامبري از پيامبران خداوند قبـول مـي كنـد؟    زشت و پليد و ناپاك را در مورد 
همچو عبارات شرم آور در كتابهاي مقدسشان ذكر است، كدام قداست؟ آيا كتاب مقدس 
واقعي بدين گونه صفات پست و قبيح پيامبري را وصف مي كند؟ آيـا شخصـيت پيـامبر    

ويا بـر بـام قصـر    بزرگوار را در منظر مردم به همين ترتيب معرفي و ترسيم مي كنند كه گ
بخاطر خود باال رفته و زنان همساية خود را در حاليكه برهنه اند، مشاهده مي كند؟ سپس 

او را به سفر دور مي فرستد تا همسـرش  شوهر ة چيده و ئبر زن همسايه توطدست يافتن 
را چنين توصـيف مـي    �؟! قرآن كريم داوداو را اغتصاب كندرا به قصر طلب نموده و 

  ص ��mE��I��H��G��FJ�����L����K���Mlنمايد:
بسـيار رجـوع   بود( و بندة ما داود را كه صاحب قوت بود به يـاد آور، هـر آينـه او اواب   «

تيكه در كتاب مقدس پس وق .»كثرت طاعت و عبادت و انابت بود) كننده به سوي خدا با
گوينـد:  امور پست و منحط و رذالت را آموخته و مي چنين براي اطفال و نوجوانان  خود

ب با آنان نان را مباح دانسته و با زور و غصآبرو و عزت ز �پيامبري از پيامبران خداوند
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است و مرتكب اعمال ننگين شده، ديگـر بـراي مجرمـان و فاسـقان و فاحشـان      زنا كرده 
در كتاب مقـدس شـان آمـده، مـي      جايي نمانده و خطر آنان كمتر از همچو حكايات  كه

فت و تعجب نيست هنگاميكه قصه هاي فحشا و بـي ناموسـي و   . از اينرو جاي شگباشد
متوسل شدن جوانان غرب بويژه جوامع نصرانيت به اعمال زشـت زنـا بـا زور و سـتم و     
اجبار را مي شنويم يا مطالعه مي كنيم، زيرا هنگاميكه جوانان شان همچو قصه و حكايات 

مي بينند كه و مي خوانند  كالم خداستكتاب خدا و مقدس كه به ادعاي شان را در كتاب
مـي  ب زنان را مباح دانسته و آنها را غصعزت و كرامت  ،امبران بني اسرائيلامبري از پيپي
هاي پليد و ناپاك اقـدام مـي نماينـد؟! همچنـان در      ، بدون شك از بار ثواب به كارايدنم

ي دوگانگي قديم شان (يهوذا) را به زنا با زوجة پسرش متهم كرده اند كه از وكتاب عهد 
را در كتاب عهد جديد ذكر  �بنام (قارص) و(زارح) بدنيا آمد، و هنگاميكه نسب عيسي

  ! رص و زارح مي رسانند!!!مي كنند، نسب او را به قا
اين اديب و فيلسوف معروف روسي (تولستو) مي گويـد: الزم اسـت تعـاليم     بنابر

تة خويش ميشـماريد،  را درست درك نماييم طوريكه خودش آنرا شايس �واقعي عيسي
پراگنده و دروغيني كه حواشي كتابهاي مقدس نصـارا را پـر    و بايد به تفاسير و شرحهاي
متون را مسـخ   قئحقا ين،و دروغزشت همچو سخنان  م، زيراينموده، برگشته و آنرا برچين

د نـابو ي از تاريكي ها، از انظـار مـردم محـو و    با طبقة تيره و متراكم خره آنرا نموده و بآل
  ساخته است.

 (plain truth)) نهمچنان عالمه احمد ديدات مي افزايد: در مجلة (حقيقت روشـ 
ن كتـاب مقـدس   رسيده چنين نگاشته شده است: (خواند م بچاپ 1977كه در ماه اكتوبر 

براي اطفال، چشمان شان را بر امور شهواني و جنسي باز مي كند، و اگـر كتـاب مقـدس    
تا اعالن نمايند كه كتاب  پس سازمان هاي تعليمي حق دارند اصالح و تجديد نظر نگردد،

سـال   18شـان كمتـر از    مقدس قابل خواندن نيست بويژه براي آنعده نوجواناني كه عمـر 
است، و اين بهترين تصور و تصميم گيري در مورد آنهاست) عالمه ديـدات مـي گويـد:    

رذالت كه در كتاب مقدس  نمي خواهم دل هاي شما را با ذكر قصه هاي مملو از فحشا و
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دارنـد كتـاب    بطـور نمونـه از كتـابي كـه ادعـا      كن يك مثـال شان آمده است برنجانم، لي
مي شوم. كتاب تورات تحريف شدة آنها، داستان (شمشـون   آورخداست، خدمت شما ياد

بخش قضات چنـين   ،شانزده هم و دليله) را كه همه آنرا ميدانند در قسمت نخستين فصل
سپس شمشون عازم غزه شد و در آنجا زن زناكاري را ديـد و وارد منـزل وي   .....آورده: (

مردم در خارج منزلي كه شمشون بخاطر امور جنسي با يكـي از زنـان فاحشـه و     ،گرديد
هرزه داخل گرديده بود، طول شب منتظر بودند، چرا مردم منتظر وي بودند؟ آيـا بخـاطر   

ونه قصه ها در كتاب مقدس شان كه گويـا از  اين گ )كشتن او شب تا صبح انتظار بودند؟
بـه   جانب پروردگار نازل گرديده وجود دارد!! سپس مي گويد: شمشون در نيمة شـب پـا  

! چرا آنهـا قصـد كشـتن او را داشـتند؟ وي را     و دروازة شهر را نيز با خود برد فرار نهاده
ين و شـرم آور و  بخاطر جريمه زنا نه، بلكه بخاطر امور و اسباب ديگري كـه بسـيار ننگـ   

شان ذكـر اسـت،    يكه در كتاب مقدسنفرت انگيز است مي خواستند بقتل برسانند، اسباب
به رشتة تحرير در آورد، زيـرا دور از اخـالق و آداب، و خشـونت آميـز     آنرا قلم نميتواند 

مي سـازد!! همچنـان شـيخ ديـدات مـي      حياي انسان را خدشه دار  و هرگونه تعبير،بوده 
را بر صحت آن يروشنواضح و كه داليل  ندحقي بر خوردار ا ن از دين برنامامسلافزايد: (
كـه  داشـته باشـند    باور به آن الزم است بيدار و هوشيار بوده وآنان د، پس بر نداربدست 
عطا فرموده است، زيرا بولدوزر هرگونـه سـنگ    نيرويي چون بولدوزر به آنها �خداوند

همين گونه مسلمان در راه دعوت موده و مي شكند، لش بيايد خرد نبزرگي را كه در مقاب
  .بسوي خدا پايدار و استوار به پيش مي رود)

در (مانان امروزي به دنيا مي گويد:شيخ ديدات در مورد اعتماد و تكيه نمودن مسل
حاليكه دعوتگران تبشير گروه گروه در گوشه و كنار جهان بخاطر نشر ديـن شـان رفتـه،    

ترك مي نمايند، آنها در راه دعـوت  راه ن در ايرا  همه نعمت ها راحت، آرامي، آسايش و
مشقت را در جنگالت و صحراهاي سـوزان افريقـا متحمـل مـي      به نصرانيت، زندگي پر

و متـاع شـان بـي ارزش اسـت.      ،و برهان شان فاسـد  ،شان باطلعقيدة شوند، حال آنكه 
   .(پايان سخنان شيخ احمد ديدات)
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ت اضافه مي نمايم: در حاليكه نصارا با چنان زيركي و شطارت من بر سخنان شيخ ديدا و
بخاطر دين باطل شان كار و فعاليت دارند، ليكن مسلمانان امروزي دعوت بسوي خـدا را  

، و يا در اهتمام بيش از حـد  ترك نموده، بيشتر اوقات خويش را در تفريح گاه هاي فاسد
ت و ضد اخالق اسالمي از طريق كانـال  تبال و تعقيب افالم و سريال هاي هرزه و زشبه ف

هاي فضايي و شبكة انترنت ضايع مي نمايند، با تأسف بيشتر فرزندان امت اسالمي طعمة 
كانـال   ،جنگ فرهنگي گستردة دشمنان اسالم شده با بي اعتنايي و عدم احساس مسؤليت
ي شـان  هاي فضايي منحط و مبتذل و شبكه هاي انترنت را به دسترس افراد خـانواده هـا  

قرار داده اند، دشمنان اسالم توانسته اند با فرهنگ بي مفهوم و بي ارزش شان داخل خانه 
ها، مكاتب ما مسلمانان شده اخالق و آداب پسران و دختران ما را در معرض تباهي قرار 

  دهند.
جميله را به عـرض  مريم من بخاطر تأييد و تأكيد سخنم، سخنان دعوتگر  ورزيده 

 در نتيجـه دعـوت  مريم جميله زن با فرهنگ و انديشمند امريكايي است كه  تان ميرسانم،
بـارز بـا فرهنـگ    خره بحيث دعوتگر معـروف و  اسالم آورده و بآل :ابواالعلي مودودي

در عرصة دعوت اسالمي پا گذاشته و از پيشتازان و مدافعان اسـالم و مبـادي آن    اسالمي
دينــي در اروپــا و امريكــا، علــوم السكولريســم يــا ( گرديــد، مــريم جميلــه مــي گويــد:

ي در هجــوم و تاخــت و تــاز شــان الحتــرين ســثر ؤمــجديــد(تكنالوجي) را بهتــرين و 
آنهـا تـالش مـي ورزنـد اذهـان و       عقب مانده، وسيله قرار داده اند. كشورهاي اسالميبر

دهند، تـا بـدان وسـيله ديـن     دلهاي مردم را تسخير نموده مادي گرايي را ميان شان رواج 
ـ   طالخط باديان سابقه بر دي را بر جهانيان معرفي كرده و جدي ن ن بكشـند، تعجـب در اي

هاي نصراني بـوده طبيعـت را    كشورخود است كه نخستين قرباني سكولريسم مادي گرا 
بزدگي برداري و عايدات طبيعي را با شتامقدم بر انسان ميدانند، اين طرز فكر كه تنها بهره 

نظر نمي گيرد، بالخره محـيط  مد و مصالح غيره را انب ديگرقرار داده و جوغايه و هدف 
د نزيست انسان را كه يگانه راه دريافت روزي و معيشت آنهاست، به نابودي مواجه خواه

. مانند آلوده شـدن  بشريت را تهديد مي نمايد ي، بنابراين امروز خطرهاي گوناگونساخت
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دن و ناپـاكي محـيط زيسـت    زير شدن نفوس در شهرها، و فاسد شـ محيط زيست، و سرا
انسان، از اينرو اگر حيات بشر بدين گونه ادامه يابـد شـايد روزي  جـنس بشـري نـابود      

پـاكي و آلـوده گـي روح انسـاني     ، حتماً سبب ناگي زمينگردد، بايد بدانيم ناپاكي وآلوده 
چه زود تر منافع و مصالح  ميشود، زيرا تصور انسان هاي مادي گراي ملحد اينست كه هر

را در اين روند وسيلة مناسبي براي خود قـرار   خودشان تأمين گرديده و علم عصر جديد
اسـت، همچـو    �غافل از اينكه بداننـد كليـه امـور بـه اراده و خواسـت خداونـد       ،دهند

بجا خواهد ماند، و شايد روزي فرا رسـد كـه   از خود را  ينتائج ناگوار تالشهاي عجوالنه
اسـتفاده صـورت    يپاك و صحي تمام شده و از انرژي مصادر آب پاك آشاميدني و هواي

حـل چيسـت؟ مـا علمـي را مـي      راه را با بدترين وجه فاسد نمايد، پس  طبيعتكه  گيرد
            .خواهيم كه اسالم آنرا تأييد نموده و آگاهانه ماده را از همچو اسارت ها رهـايي بخشـد)  

   (پايان مقالة مريم جميله)
مريم جميله اضافه نمايم: يگانـه مشـكلي   خواهر تة را بر سخنان من هم ميخواهم چند نك

ق بودن آنهـا در زنـدگاني مـادي    كه جهان غرب از آن شكايت داشته و رنج مي برند، غر
، و تهي بودن روح آنهاست، اين دو مشكل، انسان غربي را تـا گوشـها در گـودال    محض

از آسايش،  ،ممكن هر وسيلةبحيرت و پريشاني و هراس از آينده غرق نموده و ميخواهد 
رفاه و ناز و نعمت و لذت بردن از شهوات و رغبتها، چه از راه مشروع و يا غير مشـروع  

خرت و روز حساب نداشته و آنرا در ي به زندگاني آبهره مند باشد، زيرا وي آرزو و اميد
ديني در نزد خود نمي پروراند بلكه به آن باور ندارد، و اين عقيده باعث ميشود تا مسايل 

آنان بي ارزش بوده و عشق و عالقه آنها با آن ضعيف باشد، زيرا آنها به سبب تناقضات و 
درهم بودن عقايد ديني نصرانيت، اعتماد و اعتبـار خـويش را نسـبت بـه ديـن از      و برهم 

اين باورم كه اگر انسان غربـي بـه    دست داده و در عالم شك زندگي بسر مي برند، من بر
 ،روي به اسالم خواهد آورد و به مجرد پذيرفتن آن ،ي ادامه دهد در نهايت امرزندگي ماد

  احساس خواهد كرد كه از هالكت نجات يافته است.
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آسـايش  كه با وجود خدمت تان عرض ميداريم ما مثالي از زندگي انسان غربي را 
ن و هميشـه حيـرا   ي كـه در اختيـار داشـت، ولـي    كليه ماديـات و رفاهيت و ناز و نعمت و 

تـا   ك، از زندگي دلسرد و گريـزان بـود.  آيندة تاريه سبب فراغ روحي و پريشان بوده و ب
اين شخص اينكه به اسالم مشرف گرديد و راهي كه سالها در جستجوي آن بود دريافت. 

بشـمار مـي رفـت.    فولكلـوري انگلسـتان    انترين هنرمنديوسف اسالم است كه از معروف
فن) بود و بعد از آنكه مشرف به اسالم گرديد نام خود را اسمش قبل از اسالم (كات استي

گرديده  يوسف اسالم گذاشت، سپس به توفيق پروردگار از معروفترين دعوتگران اسالمي
زمين انگلستان بنانهاد كه در آن دهـا هـزار فرزنـدان مسـلمان     و مدارس اسالمي را در سر

تعليم زبان عربي، قرآن كريم  كه بدست خودش مشرف به اسالم شده اند، مشغول ياروپاي
و فقه و سنت مطهر اند، بگذاريد داستان اسالم آوردنـش را از زبـان و    صو سيرت نبي
اسـالمي شـهر   وردن يوسف اسالم را مراكـز دعـوت   بخوانيم، داستان اسالم آقلم خودش 

ي و مـا در صـفحة بعـد    هدونمـ ودي با زبـان انگليسـي پخـش و نشـر     جدة عربستان سع
  چگونه مسلمان شدم) به امضاي خودش چاپ نموديم.كتاب وي بعنوان ( ازرا تصويري 
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  يوسف اسالم
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  ؟چگونه مسلمان شدم

نكتـة   چيزي را كه ميخواهم بشما بازگو نمايم قبالً نيز در مورد آن آگاهي داشته ايد ليكن
آنرا بـر پيـامبر    �رسالت سماوي است كه خداوند كه ميخواهم بر آن تأكيد نمايم مسألة
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آورده و يگانه ديني برحقي است كه مقام و منزلت و ارزش انسان را  فرو صمحمد اكرم
فضـيلت داده و او را   �به مراتب بلنـد بـرده و وي را بـر بسـياري مخلوقـات خداونـد      

درك و به بندگان خود عقل و هـوش   �در زمين گردانيده است. خداوند خود جانشين 
رست تميز نموده و خويشتن را از اسـارت همـه   داده تا بوسيلة آن راه درست را از راه ناد

روشهاي فريبنده دنيوي نجات دهـد، و بـدين ترتيـب خـود و زنـدگي خـويش را بـراي        
زندگاني واقعي كه در آخرت براي مؤمنان آماده شده عيار سازد. بناء اگر كسي از مـا ايـن   

هـد داد  كمياب را در دنيا از دست دهد، بدون شك فرصتي ديگر بوي دست نخوا فرصت
ان در روز قيامـت  بما خبر داده، وقتيكه انس �تا دوباره به دنيا بر گردد، طوريكه خداوند

ميخواهد كه وي را دوباره به دنيـا   �پرس قرار ميگيرد آرزو نموده و از خداوندمورد باز
، ليكن پروردگار بزرگ مي فرمايد اگر ترا دوباره هم بـه  د تا عمل نيك انجام دهدگردانبر

ر گردانيم اعمالي كه قبالً آنرا انجام مي دادي دوباره مرتكب آن خواهي شد، طوريكه دنيا ب

��m��L��K��J����I���H��G��F��E��D���C��B�����Aميفرمايد:

���P��O��N��M��Ql السجدة  
و اگر بنگري هنگامي را كه مجرمان پيش پروردگار شان سرهايشـان را بـه زيـر افگنـده     «

! ديديم و شنيديم، پس مـا را بـاز   پروردگارا -مي گويند -ماني)و پشيباشند(از شرمندگي 
   .»شايسته را، ما بي گمان يقين كرده ايم -اعمال -گردان (بسوي دنيا) تا عمل كنيم

������m���õ��ô��ó��ò��ñ��ð���ï��î��í��ìخداوندميفرمايد:و � ��ë��ê��é���� �è��ç��æ

���öH��G��F�����������E��D��C��B��AI��L��K��J�������V��U�����T��S��R��Q��P����O��N��M
b��a��`����_���^��]��\��[���Z��Y��X��Wc��g���f��e��dh��k��j��il����m

����r�����������q��p��o��n��sl ا�نعام  
نان را هنگامي كه بر آتش عرضه مـي شـوند، ببينـي، مـي گوينـد: اي كـاش بـاز        آو اگر «

نسـبت نـدهيم و از    روردگـار خـويش را بـه دروغ   گردانيده شويم! (بسوي دنيا) آن گاه پ
نه، بلكه آنچه را پيش از اين نهان مي داشتند، بر آنان آشكار شده اسـت، و   مؤمنان شويم.
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آنچـه از آن   -انجـام دادن  -اگر باز گردانده هم بشوند (بسوي دنيا) قطعاً بر مي گردند بـه 
 جـز همـين زنـدگي ايـن جهـان     د: حياتي گفتنده بودند و قطعاً آنان دروغگويند. ونهي ش

مانيست و ما برانگيختني نيستيم(بعد از مرگ) و اگر ببيني آن گاه كه در حضور پروردگار 
نان مي گويد: آيا ايـن  به آ �خويش باز داشته مي شوند (براي حساب و كتاب) خداوند

حق نيست؟ مي گويند: چرا، سوگند به پروردگار مان، مي گويـد: (حـق تعـالي) پـس بـه      
  .»آن كه كفر مي ورزيديد، اين عذاب را بچشيدسبب 

  سالمو پرورش يوسف اپيدايش 

ونما نمودم كه خـود   نشأسالم در ادامة سخنان خود مي گويد: من در حالي شيخ يوسف ا
در جامعة ما هنرمندان موسيقي انظار مـردم   زندگاني مرفه عصر جديد دريافتم،را در ميان 

ن در خانواده نصراني بـزرگ شـدم و چنانكـه همـه     بخود جلب نموده بودند، گرچه مرا 
سپس از ديانت پدر و مادر متأثر شده آنـرا   ،بدنيا مي گذاردپا ميدانيم هر طفلي بر فطرت 

كسب مي كند، بدين ترتيب بر دين آبـايي ام پـرورش يـافتم، و از البـالي عقايـد دينـي،       
 ؟مرابطه داشته باشـ  �باور داشتم، ليكن نميدانستم چگونه با خداوند �بوجود خداوند

 �م و چنانكه مي گفتند مسيحبخدا متوسل شو �از طريق عيسي راهي نبود جز اينكه
مي رساند، ايـن گونـه اعتقـادات بـا انـواع و اشـكال        �مانند دريست كه ترا به خداوند

در ميان ما رايج بود، با وجود اينكه به همچو عقايد باور نداشـته و قـانع نبـودم     شمختلف
 �ديدم كه مسيح ير آنرا مي پذيرفتم، هنگاميكه بسوي مجسمه هاي سنگي ميولي ناگز

ند، و را ترسيم نموده و در اذهان ما به تصوير مي كشد، ميدانستم آنها سـنگي بـيش نيسـت   
بوده و در يـك ذات بـاهم يكجـا     بما گفته مي شد كه خداوند متشكل از سه جز هنگامي

پرسش يا بحث و مناقشه در اين  ، ليكن بما اجازةآنرا نمي فهميدم اند، در حيرت افتيده و
باب نبوده، به اين ترتيب ناچار همچو عقايد را پذيرفته و در ظاهر تصـديق مـي نمـوديم    

  .زيرا بايد عقايد پدر و مادر را احترام مي كرديم
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  ستارة موسيقي فولكلور

شدم، تا اينكـه در   به تدريج متنفر مياز عقايد و مسايل ديني كه بر آن پرورش يافته بودم 
مشـهور و يكـه تـاز     يدوسـت داشـتم هنرمنـد   چـون   .آسمان موسيقي به پرواز در آمدم

مربوط به هنر ي رايد و مجالت و ساير رسانه هاي خبرج ههمه روز ءبنافولكلوري باشم، 
محبـت موسـيقي و    .را مشاهده مينمودم و مرا شديداً بخود جلب نمـوده بـود   و موسيقي

كـه شـهرت در هنـر و پيشـتازي در آن،     ي كشانيد كه گمان مي كـردم  بجايهنرمندي مرا 
و بر اين باور بودم كه هدف اساسي از زنـدگي انسـان    خداي من است و آنرا مي پرستم،

تنها جمع آوري مال و ثروت است. مامايم مرد بسيار ثروتمنـدي بـود و مـوتر قشـنگ و     
تشويق مينمودند تا مرد ثروتمندي  گران قيمتي داشت، دوستان و اطرافيان مادي پرستم مرا

اسـت.   يگانـه خـداي مـؤثر در زنـدگي روزمـره      باشم، زيرا ثروت و رفاهيت و آسـايش 
هنگاميكه تصميم قطعي گرفته و راه خود را مشخص نمودم كـه بايـد يگانـه هـدفم گـرد      
آوردن مال بسيار بوده و صاحب زندگي مرفه و پر از ناز و نعمت گردم، و روزي بيايد كه 

آغاز به ثبت آهنگ هـا  همان بود كه كي از پيشتازان  آهنگ هاي فولكلوري جهان باشم، ي
اعماق قلبم احساس انسان دوستي داشته و نمودم، اين آرزوهاي ظاهري من بود، ليكن در 

بوسـيلة ثـروتم بـا فقـرا و      ،مي گفتم: اگر روزي از روزها مـرد ثروتمنـد و مالـدار شـوم    
هم كرد، ليكن هنگاميكه مال و ثروت ما زياد گـردد آنـرا   مستمندان كمك و همكاري خوا

����mميفرمايـد:  �محكم گرفته بخل مي ورزيم و همت انفاق آنرا نداريم، طوريكه خداوند

��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c

���£������¢��¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r

��©��¨��§��¦��¥��¤��ªلتوبةا   
و از آنان كساني اند كه با خدا عهد بسته اند كه اگر از فضل خويش (از مال و ثروت) به «

پـس چـون از فضـل     .ما عطا كند، حتماً صدقه مي دهيم و از نيكـو كـاران خـواهيم شـد    
خويش به آنان بخشيد، بدان بخل ورزيدند و اعراض كنان برگشتند، در نتيجه، بـه سـزاي   
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خـالف كردنـد و از آن روي كـه دروغ گفتنـد، در      �با خداونـد  آن كه وعدة خويش را
   .»پيامدهاي نفاق را باقي گذارد -تا روزي كه او را ديدار مي كند -دلهاي شان

هنـگ سـرايان   شـد و يكـي از مشـهور تـرين آ    چيزي را كه آرزو داشتم همانطور 
همـه وسـايل    فولكلوري شدم، در حاليكه در سن نوجواني قرار داشتم نام و عكسهايم در

خبري پخش و نشر گرديد، آنها از من شخصيتي ساختند كه باالتر از تصورم و بلند تر از 
زندگاني همه دنيا بود تا آنكه در جانم چنان رغبت و محبت با دنيا و شهرت آفريده شـد  

از مسـتي و  بـردن   لـذت در دنيا،  آرزويمكه واقعاً باالتر از همه زندگاني دنيا بود، و يگانه 
  .بودو مواد مخدر نوشي گساري و شراب مي

  خانهدر شفا

پس از اينكه يك سال كامل را در كسب شهرت و جمع آوري مـال و ثـروت بـي حـد و     
اندازه گذشتانده و با زندگي مرفه آميخته شدم، و در عين وقت به ميگسـاري و اسـتعمال   

مـرض ايجـاب    مخدر معتاد شده بودم ناگهان به مرض سل مبتال گرديدم، چون اينمواد 
راحت بگيرم پس بخاطر مداوا در شفاخانه  بستر شدم، همان بود كه با تعمق فكـر   ميكرد

چرا به اين مرض مبتال شدم؟ آيا من تنها جسدي هستم؟ آيا  :نموده و از خود مي پرسيدم
هدف از زندگي دنيوي تنها سير نمودن غريزه هاي اين جسد است؟ قبل از اينكه جـواب  

ا دريابم متوجه شدم كه اين فاجعة خطرناك در حقيقـت نعمتـي اسـت كـه     اين سواالتم ر
بمن بخشيده است، اين نعمت عبارت از روزهـاي تنهـايي و فرصـت خـوب      �خداوند

د بپرسـم:  براي من است تا چشمانم را باز نموده و به چهار اطرافم  دقت نمـايم و از خـو  
يـن  ا افتيـده ام؟ بـه  يماري در شـفاخانه  ده ام؟ چرا امروز بر بستر بچرا امروز در اينجا افتي

  ترتيب سواالت بسياري در ذهنم خطور ميكرد و در پي جواب آن مي شدم.
در همان روزگار مذهب تصوف شرقي توجه مرا بخود جلـب نمـوده بـود و مـي     
خواستم در مورد آن معلومات بيشتر حاصل نمايم، لذا به خواندن و مطالعـه ايـن انديشـه    

مي خواستم آنرا بدانم و توجهم را بـر آن معطـوف نمـوده    كه ين چيزي آغاز نمودم، و اول
ماهيت مرگ و دانستن حقيقت روح بود كه آيا روح چيزي انتقال كننده و غير ثابت  بودم،
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نه؟ و هنگاميكه خود را قادر به تفكر تا اين حد ديدم، احساس راحت و  در جسد است يا
م قدم به قدم تالش مي ورزيـدم  فتن راه و هدفزيرا براي يا .اطمينان نفسي بمن دست داد

و تا جايي هم به آن متوصل شده بودم، و اولين مرحلة تفكر و دقـتم ايـن بـود كـه بايـد      
ايـن بـاور شـدم تـا بـا هـر        غذايم را تغير داده و از گياه ها و نباتات استفاده نمايم، و بـر 

شم، همچنان يقـين حاصـل   مخلوقي تفاهم نموده و احساس امن و آرامش با آنها داشته با
بعـد از   لي استعداد و نيروي نهاني گذاشته شده، بـدين ترتيـب  و ُگ هر برگنمودم كه در 

تفكر و انديشه همچو روش را در پيش گرفتم، اما چيزي كه بطور خاص يقين و باورم را 
بود، اينكه من تنها جسد نيستم، اينگونه بيداري و آگـاهي را بـا نتـائج    نموده بخود جلب 

مثبت آن در بستر بيماري و در بيمارسـتان در خـود گنجانيـده بـودم. سـپس در يكـي از       
با سرعت دويـده و  روزهاي باراني هنگاميكه در راه  روان بودم و سرفه مرا فرا گرفته بود 

خود را به زير سايه بان كنار خيابان رساندم تا از آب باران در امان گردم، سپس وضـعيت  
خود گفتم: صبركن زيرا جسمم ترشده و شكايت دارد و مي گويد:  خود را درك نموده با

جسـد در  : (من ترشده و نمناكم، اين سواالت مقولة يا مثلي را به يادم آورد كه گفتـه انـد  
مقابل روح مانند خري است كه هر طرفي بخواهي آنرا بايـد راهنمـايي كنـي در غيـر آن     

همـان بـود   . خواهـد خواهـد بـرد)   كه خـودش ب  جهتي مسأله برعكس شده و خر ترا بهر
 �حقيقت را دريافته و دانستم كه من اراده و اختيار دارم و ايـن نعمـت بـزرگ خداونـد    

ـ    ارادة ميـل خـود تـابع    ه است كه براي هر بني بشر ارزاني نموده و ايـن اراده و اختيـار ب
جديدي كه  ب از دانستن اين امور و اصطالحاتو مقدرات اوست، بدين ترتي �خداوند

پـس از   خوشوقت و بـه شـگفت آمـده بـودم،     ز البالي مطالعة اديان شرقي آموخته بودما
و درك مسايل مهم دست يافتم، ديانت نصراني برايم دلگير شده و از مثبت ج ئاينكه به نتا

آن كامالً خسته و متنفر شدم. دوباره به هنرمندي و موسيقي بازگشتم، لـيكن ايـن بـار در    
ي از عقايد و افكارم را درج نموده آنرا منعكس مي نمودم، برخي اشعار آهنگ هايم اشارات

 از اينگونه اشعار را حاال نيز به ياد دارم كه بعد از تجربة زنـدگي ام سـروده بـودم: (آرزو   
شتم.....و اگر ميدانستم.....و بـاز هـم تمنـا دارم..... ميـدانم چـه كسـي بهشـت را آمـاده         دا
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افروخته.... اينك من پي بردم كه تو اآلن در بسـترم   و چه كسي آتش سوزان را ساخته.....
؟ و دانستم كه من در راه مستقيم قرار دارم) سپس شيخ يوسف اسالم بـه  .......مني، و يا با

قصة اسالم آوردن خود چنين ادامه ميدهد: بعد ها چند اشعار ديگر را براي آهنـگ هـايم   
پيش مورد تشويق مردم قرار گرفته و  زير عنوان (راه رسيدن به خداوند) سرودم و بيش از

وضـعي كـه داشـتم    از  ،. به راسـتي پـس از آن  دريافتم شهرت جهاني را در عالم موسيقي
به ازديـاد بـود، و در    زيرا ثروت و دارايي و شهرتم بشكل فاحش رو ،مدسخت رنج ميبر

مم گـرفتم تـا پيـرو    تصـمي كه  م، سپس  مرحلة رسيدعين وقت در جستجوي حقيقت بود
در آنوقـت نمـي    ، لـيكن جلوه مي نمـود  مناسب گردم زيرا در نزدم  خوب ون بودايي دي

رابطه و پيوندم با محيط و مـاحولي كـه   چون توانستم از حيات مرفه و آرام دست بردارم، 
مي بردم بسيار بهم پيچيده و محكـم شـده بـود و آمـادة آن نبـودم تـا        در آن زندگي بسر

همچنـان فلسـفه    .بردارم دستمنعزل شده و جامعه و مردم رهبانيت را اختيار نموده و از 
، وعلـم نجـوم بـا    (zen and ching) ماننـد   مطالعه نمودمو را تجربه نموده  يهاي مختلف

به انجيل روي آوردم، لـيكن چيـزي در آن نيـافتم تـا      . سپس(TARAT)، وتمام انواعش
اسـالم چيـزي   آنزمـان از  در  آرزوهايم را محقق ساخته و به سواالتم جواب قـانع بدهـد.  

و به سـواالتم جـواب    ،هم را روشنه آسا برايم رخ داد كه رامعجز نميدانستم، ليكن واقعة
داده و آرزوهايم را محقق ساخت، و آن هنگاميكه بـرادرم بـه زيـارت مسـجد اقصـي در      

تعداد بيشماري نماز گـذاران مسـلمان در    قدس(اورشليم) سفر نموده و با مشاهده نمودن
با احساس و برداشت هيجان آميزي برگشت، زيرا وي از معابد و كليساي يهوديان قدس، 

در قدس نيز ديدار بعمل آورده بود كه همه خالي از مردم بود، و چيزي ديگري كه توجـه  
فضاي روحاني و راحت نفسـي و   ،برادرم را در داخل مسجد اقصي بخود جلب كرده بود

  شكار در آن هويدا بود.و آ و اطمينان قلبي كه بصورت واضحآرامش 

  ن كريمقرآ

برايم نسخة از ترجمة معاني قرآن كريم را هديه داد،  ،نكه برادرم به لندن برگشتپس از آ
 ،برگشـته بـود   يديگر يبا احساس و شعور با وجود آنكه برادرم مسلمان نشده بود ليكن
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ه ام و در مـورد  احسـاس نمـود   از اسالمدر آنجا امتياز و تفاوت ديگري را  :مي گفت يو
حساس و شعور ديگري حتماً با ا ،من نيز چنين توقعي را داشت كه اگر به آنجا سفر نمايم

خواهم گشت. هنگاميكه صفحات قرآن كريم را يكي بعد از ديگر مطالعه مي نمودم مثل بر
و بـه سـواالتم    اينكه رهبر و رهنمايي از دستم گرفته و همه چيز را برايم شرح مي نمايـد 

پي ديگر پاسخ مي گويد. از جمله سواالتيكه هميشه در ذهنم خطور مـي كـرد ولـي    يكي 
هستم؟ هدفم از زندگي چيسـت؟ حقيقـت امـر     : من كيجوابش را نميدانستم اين بود كه

را كـه  دين و آييني كه  ؟ همان بودم؟چيست؟ چگونه حقيقت را بشناسيم؟ از كجا آمده اي
دين يگانه دين حق همين يافتم و متيقن شدم كه در ساليان متمادي در جستجوي آن بودم 

كـه  اعتقاداتي، و واشـتباه اسـت  نادرسـت  دارنـد  برداشـت   اسـالم  ه غـرب از چناست. و آ
در غـرب چنـان    .نيز اشتباه و گمراهي محـض اسـت   آن پيروي مي كنندما از بزرگساالن 

رد، امـا  گيرو شده راه تعصب را پيش مي  معمول است اگر شخصي ديانتي را بپذيرد، تند
خودم با چنين طرز مخالف بوده و تعصب را كنار گذاشته بـودم، لـيكن در مـورد بعضـي     

بخصوص آنچه به روح و جسد ارتباط دارد، سپس دريـافتم  امور سراسيمه و نگران بودم 
واحـد نيسـتند، همچنـان     ويوجـز  ،كه روح و جسد دو چيز مستقل و جدا از يكديگرند

ايي و دينداري در مغاره هـا زنـدگي نمـوده و رهبانيـت را     درك نمودم نبايد بخاطر پارس
و خويشـتن   برگزيد. بلكه بر ما الزم است به مقدرات و ارادة خالق پروردگار تسليم شـده 

مـن در  ارتقا بخشيده و باالتر از فرشتگان گـرديم.   �گي خداوندرا به مراتب عالي بنده 
بايـد  ان قرار گذاشتم كه قبل از هر چيز تا اين مرحله رسيده بودم، ناگهافكار و انديشه ام 

مسلمان باشم. و يقين كامل حاصل نمودم كه همه چيز به خداوندي باز مي گردد كـه نـه   
همـه چيـز مسـلط و     تعـالي بـر  و او ،خوابي سبك او را فرا مي گيرد و نـه خـوابي گـران   

و  بمن دسـت داد كـه خـود را ضـعيف    نقطه پي بردم، احساسي تواناست، وقتيكه به اين 
توان دريافته و از كبر و غروري كه در داخلم  وجود داشت تنازل نمايم، زيرا بـه گمـان   نا

ن موقـف ارجمنـد قـرار    به سبب آن فعالً در ايام و شخصيت معروف و جهاني من اينكه 
دريافتم كه خودم خود را نـه آفريـده ام، و    بين و مغرور گردانيده بود، ليكندارم مرا خود
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كـه آنـرا    �يدن من اينست كه بايد به تعاليم و رهنمود هاي خداوندهدف اساسي از آفر
بنام اسالم مي شناسيم گردن نهم، و در همان لحظات كشف نمودم كه من مؤمنم و قبل از 
آن نيز اسالم در داخلم جاگرفته بود و هنگاميكـه قـرآن كـريم را خوانـدم پـي بـردم كـه        

 همانـا  يك پيام و يك دين فرستاده كه او ب ،ساير پيامبران را بخاطر يك هدف �خداوند
: پس چرا يهوديت و نصرانيت با اسالم فرق و تفـاوت دارد؟  اسالم است. حاال مي پرسيم

نپنداشتند  �را نپذيرفته و او را فرستادة خداوند �عيسيرسالت  ،اآلن دانستم كه يهود
چنانكـه  را  �و اقوال وي را تغير و تحريف نمودند؟! حتي نصارا نيـز فرمـودة خداونـد   

پسر خداست، در حاليكه همچو گمانها را  �شايسته بود ندانسته و ادعا كردند كه عيسي
گردانيم، از اين رو قرآن صحيح و منطق درست و فهم دقيق بر بايد به حس سليم و معناي

شكوه و جاللي كه دارد انسان را بر دقت و تفكر تشويق نموده  زيبا و رسا وشيوة كريم با 
پـس نبايـد آفتـاب و    گردانـد،  ) وخالق آن بر�هد اسباب را به مسبب(خداوندو مي خوا

قدرت و عظمـت   بلكه خداوندي را بپرستيم كه همه كاينات را با مهتاب را پرستش نمود
قرآن كريم انسان را نه تنها به دقت و نظر در آفتاب و مهتاب تشويق  خويش آفريده است.

تا در همه مخلوقات بـه دقـت بنگـرد. پـس آيـا       و ترغيب نموده بلكه وي را دستور داده
؟ فاصلة آفتاب و مهتـاب  وت ميان آفتاب و مهتاب را دريابيروزي تالش نموده اي تا تفا

دو  گاهي هم هـر ا آنرا به يك اندازه مي بينيم، واز زمين دور و متفاوت بوده، در حاليكه م
ه زمين را از مسـافات دور  حتي فضانورداني كو پيوسته بما آشكار مي گردند،  يكجاباهم 

، بسـيار نـا   وسـيع  فضاي بـزرگ و در فضا مشاهده نموده اند. حجم زمين را در مقايسه با 
را  �يده اند، آنها وقتيكه همچو منظر هـراس انگيـز معجـزات خداونـد    چيز و كوچك د

مشاهده مي كنند، پايداري و پيوستگي شان به دين بيشتر مي گردد. قبل از اينكه به اسالم 
مودم كه از نماز و از احسـان  شرف گردم قرآن كريم را با دقت مي خواندم، و مالحظه نم

صحبت مي كنـد، ولـي احسـاس مـي كـردم كـه يقينـاً        خورد نيك با همه مخلوقات و بر
را عطا فرموده و آنـرا   )قرآن كريمگنجينه (بمن خير را اراده نموده و بمن اين  �خداوند

و  ز و شيوه هاي مختلـف حظه نمودم كه قرآن كريم با طرمالپنهان نگهداشته ام، همچنان 
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متفاوت صحبت مي نمايد، طوريكه در ابتدا برداشت و فهم ديگري از آن اخذ مي نمودم، 
هم عقيده و برادر را دستور ميدهد تا با غير مؤمنان  نگاميكه فهميدم قرآن كريم مؤمنانو ه

مان خود را ديده و آنها را از احساس دوستي و محبت نورزند، آرزو نمودم تا برادران مسل
         و شعور قلبم و از دوستي و محبتي كه با آنها دارم آگاه ساخته و بازگونمايم.

  چگونه هدايت شدم

بعد از اينكه عشق و محبتم به اسالم افزايش يافت تصميم گرفتم مانند برادرم به 
در كناري نشستم. سپس يك قدس سفر نمايم، هنگاميكه وارد مسجد االقصي شدم رفته و 

برادر مسلمانم آمده و از من پرسيد: چه مي خواهي؟ نا خود آگاه گفتم: من مسلمانم، 
سپس از نامم پرسيد؟ گفتم: نام من استيفن است، وي با تعجب مرا ترك نموده رفت، و 

شد در صف نماز گزاران ايستاده و نماز را بشكل غير صحيح و  هنگاميكه نماز برپا
ادا نمودم، وقتيكه دوباره به لندن برگشتم با يكي از خواهران مسلمان بنام  نادرست

(نفيسه) ديدار نموده و او را از رغبت و محبتم به اسالم خبر دادم، وي مرا به 
م اتفاق افتاد، يعني بعد از  1977ين واقعه در سال مسجد(ريجنت) جديد راهنمايي كرد، ا

از برادرم بدست آورده بودم، همان بود كه احساسي يكنيم سالي كه نسخة قرآن كريم را 
در من ايجاد شد و مرا  وا داشت تا خويشتن را از ناپاكي و كثافات گذشته نجات داده و 
پاك نمايم، همچنان بايد از غرور و خودپسندي دست كشيده و از وسوسه هاي شيطان 

همان بود كه بعد از اداي  سانم.خود را برهانم، و يك راه را انتخاب كرده و آنرا به پايان بر
نماز جمعه نزد امام و خطيب مسجد رفته با صراحت اعالن اسالمم را نموده و در مقابل 

 حاضرين كلمة شهادت را با آواز بلند خواندم، آري! قبل از اينكه مشرف به اسالم وي و
 �خوردار بودم، ليكن به فضل و كرم خداوندگردم از شهرت و ثروت بي نظير بر

راهياب شده از گمراهي نجات يافتم، و اين مهم نيست كه چقدر در راه هدفم و در راه 
اسالم و قرآن رنج و مشقت را ديدم، و الحمدهللا حاال ميتوانم با پروردگارم بطور مستقيم و 

 �ديگر كه با خداوند يبدون واسطه ارتباط داشته باشم، نه مانند ديانت نصارا و يا ديانات
روزي با خانمي هندو مشروع استفاده مي نمايند. ده و از اسباب و وسايل ناقرار داشريك 
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از من پرسيد! من دين هندويي را درك كرده نميتوانم، گرچه ما به  يو ب برخوردم،مذه
هدف وي از  تركيز از بتها استفاده مي نماييم.ليكن بخاطر  وجود خداوند يكتا باور داريم

بايد شريكاني را با اوتعالي قرار دهند.  �ن به خداونداين سخن اين بود كه بخاطر رسيد
اما دين اسالم همه پرده ها و موانع را از ميان برداشته و مسلمان ميتواند با دعا و نماز 

و اين يگانه فرق ميان مؤمنان و غير مؤمنان است، و اين تنها  ارتباط گرفته �بخداوند
و كفر پاك ساخته و روح را سيقل مي  راهيست كه بنده را از هر گونه پليدي هاي شرك

��m�À��¿��¾��½���¼��»Áميفرمايد: �دهد. خداوند ���Å� �Ä��Ã��Â

ÆÇ�����Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Îl البقرة  
و دعاي دعاكننـده   ممن نزديك -به ايشان بگو -و هرگاه بندگانم در بارة من از تو بپرسند«
ان بايد براي من فرمان برداري كننـد  اجابت ميكنم، پس آن -به هنگامي كه مرا بخواند -را

  .»و به من ايمان آورند، باشد كه راه يابند
انجام ميدهم، لذت ايمان و ارتبـاط بـا   كه ي را عمل در خاتمه ياد آور مي شوم، هر

اسـتدعا دارم تـا از داسـتان مسـلمان شـدنم و از       �را ميچشم، و از خداوند �خداوند
هميشه گفته ام اينست كه من قبـل  كه چيزي را  استفاده صورت گيرد. همچنانتجربة من 

از اينكه مسلمان شوم با مسلماني رابطه و يا پيوندي نداشتم، فقط قـرآن كـريم را مطالعـه    
نمودم و به نتيجه رسيدم كه غير از اسالم ديگر ديني حقيقي و ماية عبرت نيست، و هرگاه 

و آخـرت كاميـاب و پيـروز    پيـروي نمـاييم حتمـاً در دنيـا      صاز راه و روش پيامبراكرم
مي خواهم و اميد دارم تا ما را به پيروي و فرمانبري پيـامبر   �خواهيم شد. و از خداوند

  توفيق عطا فرمايد. صبزرگ اسالم و خاتم مرسلين
مـه شـيخ   نان يوسف اسـالم (كـات اسـتيفن سـابق)     ابرادر هم دين و هم عقيدة ت 

  يوسف اسالم به پايان رسيد.
 برادران و خواهران مسلمانم را توصيه مي نمايم، عالوه بـر دم هم به نوبت خومن 

اينكه از تجربة برادر يوسف اسالم استفاده مينماييد، ياد داشت و خاطره هاي كشيش ها و 
دعوتگران تبشير را كه اروپا بخاطر دعوت به نصرانيت بـه افريقـا و جنـوب شـرق آسـيا      
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العه نماييد، آنها در صفحات خاطراتشـان  فرستاده اند و سپس مسلمان بازگشته اند نيز مط
حكايات شگفت آوري را نگاشته اند كه بعدها به چند زبان ترجمه و بچاپ رسيده است، 
آنها چنين اعتراف نموده اند: (ما مردم را بسوي نصـرانيت دعـوت نمـوده و در راه قـانع     

ما بـه آن   ر خودساختن آنها، از عبارات و تعبيرهاي استفاده مي نموديم كه وجدان و ضمي
خورديم، با گفتار ساده و بسـيط و بـدون   مي قانع نبود، و هنگاميكه با اطفال مسلمانان بر 

خود آنها نميدانستند كه در واقع با داليل قوي و  د، در حاليكهنقصد، بر داليل ما رد مينمو
م شان، صحبت و برهان ما را رد نموده اند، و اين خود ثابت مـي سـازد كـه اسـال     آشكار

با زبانهاي مختلف ميتوانيـد از مراكـز   را يگانه دين برحق است) اين حكايات و خاطرات 
اسالمي در پايتخت كشورهاي اروپايي و امريكايي دريابيد، همچنان ميتوانيد نسخة از اين 

  در عربستان سعودي بدست آوريد:ذيل رسالة ها را از مراكز دعوت 

  و االرشاد  ة مکتب التعاونی للدعو -۱

    ۱۱۴۶۵الرياض:  – ۲ ۰ ۸۲۴ :ب -ص

    ۴۰ ۳۰ ۱۴۲،  ۴۰ ۳۰ ۲۵۱تيلفون:

    ۴۰ ۵۹ ۳۸۷فکس: 

   ٢١٤٥٢جدة /  – ٦٨٩٧ب: -/ ص ةللدعو ةمركز جد -٢

    ٦٨٢٩٨٩٨تيلفون / 

��mÍ��Ì��Ë��ÊÎ�����Ñ��Ð��Ïدر اخير پيام خود را به آيت ذيل به پايان مي رسانم:

Ó��ÒÔ����Ö��Õ��×l يونس  
و بعد از حق جز گمراهي چيست؟ پـس چگونـه    ،قيقي شمااين است خدا، پروردگار ح«

ناپاكي هاي از د و يپس بياي» ز حق گذشته و به بيراهه مي رويد)اباز گردانيده مي شويد؟ (
، و اسالم بياوريد بخير شماست، اين اسـت اسـالم، و ايـن راه حـق     رهانيدبرا باطل خود 

سپاس خداوند بزرگ را، و تنها  است، و بعد از حق جز گمراهي چيز ديگري نيست. ثنا و
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از اوتعالي كمك مي خواهيم، و درود فراوان بر بهترين فرزندان آدم و امام و رهبر هدايت 
  باد. صشدگان حضرت محمد مصطفي
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  بسم الله الرحمن الرحيم

��m��F��E��D��C����B��Aدر كتاب كريمش ميفرمايـد:  �خداوند :آوريياد

��I���H��G��T��S����R��Q��P��O��N��M��L��K��Jl ا�نبياء  
 -از حسـاب خـويش   -براي مـردم حسابشـان نزديـك شـده اسـت، و آنـان در غفلـت       «

رويگردانند، هيچ ذكر تازة از سوي پروردگار شان برايشان نمي آيد مگـر ايـن كـه بـازي     
و براي آن  آري! حساب و كتاب نزديك شده، ليكن ما از آن غافليم» كنان آن را مي شنوند

اگر كسي آمده و مـا را  دنيا و گرفتاري هاي آن هستيم، و روز آمادگي نداريم، زيرا سرگرم
متوجه ساخته و از روز حساب صحبت نمايد، با دل هاي وابسته و سرگرم به دنيـا بـه آن   
گوش ميدهيم ليكن طوريكه به امر مهمي دنيوي گوش و هوش خود را فـرا ميـدهيم، بـه    

  .)ة اال با لله العلي العظيمالحول وال قو(كه بايد و شايد التفات نمي كنيم، امر آخرت چنان 

! ما را از كساني بگردان كه سخنان را شنيده و از نيكو ترين آن پيروي مي خداوندا 

��m���C��B��Aكنند، و از جمله كساني مگردان كه در مورد آنهـا چنـين فرمـوده اي:   

G��F��E��DH��O��N��M��L��K���J��I�����V��U��T��S��R��Q��P

WX��]��\��[�Z��Y^����a��`��_���bl ا�عراف  
(كفار هردو گـروه) بـراي جهـنم آفريـديم، چراكـه      در حقيقت، بسياري از جن و انس را«

دارند كه با آنها در نمي يابند، و چشماني دارند كه با آنها نمي بيننـد، و گوشـهايي    يدلهاي
آن گـروه، همانـا    يانند، بلكه گمراه ترنـد. ن همانند چهار پادارند كه با آنها نمي شنوند، آنا

  .»غافالنند
شاعر به راستي بعضي چهارپايان را بهتر از بسياري انسانها و جنيات مي بينيم، حواس و م

نه تنها بهتر، بلكه چهارپايان و ساير مخلوقات بهتر از  آنها بهتر از بعضي مردم است.
را فراموش نموده اند و روزي هم بياد آخرت نمي  �بسياري انسانهاي اند كه خداوند
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��m��b:طوريكه خداوند فرموده.را به پاكي ياد مي كنند �خداوند ،افتند، زيرا چهارپايان

h��g��f��e��� �d���ci� �s��r��q�� �p��o��n��m��l��k��jt���������v�� �u
��x��w��yl ا سراء  

در حال ستايش تسبيح مي گويند، ولـي  آسمانهاي هفت گانه و زمين و هركه اوتعالي را «
  .»تسبيح آنها را در نمي يابيدشما 

ناطق اند ولي بشر  �! تمام اشياء به طور حقيقي نه مجازي به تسبيح گفتن خداوندآري 
رسول : «روايت مي كند كه �د، ابو ذرند و نمي فهمناين تسبيح آنها را نمي شنو

اي تسبيح گفتن آنها همانند آواز سنگريزه هايي را به دست گرفتند پس صد صخدا
 �برخي مردم چنين اند اگر به آنها از اوامر و هدايات خداوند .»زنبور عسل شنيده ميشد

! ونه مي فهمد! و نه درك يي، نه ميشنود، مانند سنگ بي صداشودو پيامبرش ياد آوري 

��ميفرمايد: �مي كند! خداوند �� � � � � � � � � � � � � � � � ��m�m���l��k��j��i��h��g�q��p��o��� � � � ��nr��

y��x���w��v���u��t��sz��¢��¡�����~��}��|��{£����§��¦��¥���¤

ª��©��¨«�����±��°��¯��®��¬��²l البقرة  
سپس بعد از اين واقعه دلهايتان سخت گرديد همانند سنگ يا سـخت تـر از آن، چراكـه    «

نهـا مـي شـگافد و    بعضي از سنگها هستند كه از آنها جويباران مي شگافد، و پاره اي از آ
آب از آنها بيرون مي آيد، و برخي از آنها از بيم خدا فرومي ريـزد، و خـدا از آنچـه مـي     

  .»كنيد، غافل نيست
به راستي امروز مي بينيم كه بسياري از برادران ما بنام مسلمانند و خود را به اسالم 

ا از ديـن  نسبت ميدهند، ولي دلهاي شان تهي و مانند سنگ سخت اسـت و اگـر بـه آنهـ    
در  �گردان شده و التفاتي نميكنند طوريكـه خداونـد  صحبت نمايي از تو رو �خداوند

��m��R��Q��P��O��N���M��L��K���J��I��H��G��Fمورد آنها مي فرمايـد: 

��Sl المدثر  
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رويگردانند؟ گويي آنان خراني رم كرده (گريزان)  پس چه شده است آنان را كه از اندرز«
 .و به قولي معناي قسوره در آيت به معناي شير اسـت » ان گريخته باشنداند كه از تيرانداز

اين گروه مردم » چون خران وحشي شير را ببينند، مي گريزند.....:«مي فرمايد �ابن عباس
نيز از پند و اندرز و مجالس كه امور دين در آنان ذكر مي شود در فرار اند، طوريكه خران 

  ايند.وحشي شير را ببينند فرار مي نم

  نماز

هـدف از آفـرينش    ،اما همه مخلوقات فضيلت داد. انسان را آفريد و او را  بر �خداوند
انسان چيست؟ و قبل از اينكه ما را بيافريند، بهشت را با نعمت هاي گوناگون آفريده كـه  

 انسـاني خطـور كـرده   در ذهـن  نه چشمي آنرا ديده و نه گوشي چيزي از آن شنيده و نـه  
ست و مهرش را و زينت داده و براي كسيكه مستحق آنمانند عروسي زيب ، و آنرا هاست

آتـش را آفريـده و    �بپردازد (و مهرش بسيار ساده است) داده ميشود، همچنان خداونـد 
گـاهي بـراي   ي براي كـافران و مشـركان، و عقوبت  نرا جايگاه هميشگشعله ور گردانيده و آ

كه ايـن دنيـا را داراالمتحـان و آزمايشـگاه     چنان .افراد گنهكار  مسلمان آماده ساخته است
فق بدر آمد، وارد بهشت مي براي بشر قرار داده است. پس كسيكه از امتحان كامياب و مو

وارد دوزخ خواهد شد. و مهمترين مضموني كه از آن  ،كسيكه در امتحان ناكام شدشود، و
ش را سوال خودجا در اينپس  .باز پرس قرار خواهيم گرفت، عبادت است مورد امتحان و
  ما را بخاطر چه آفريده است؟ �د كه خداوندمطرح مي نماي

��m��f��e��d���cميدهد طوريكه فرموده: �جواب اين سوال را خداوند

����z��y��x��w��v��u��t��s��r��q��p��o�� �n��m��l��k��j��i�� �h��g

{l الذاريات  
، از آنـان هـيچ رزقـي نمـي     م جز براي آن كه مرا بپرستندانس را نيافريد و جن و«

دهنـده  خواهم، و نمي خواهم كه مرا خوراك دهند، بي گمان خداونـد اسـت كـه روزي    
 �ميان بنده و خداوند پس نماز چيست؟ نماز رابطه ستون اين عبادت نماز است.. »است
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است، و اين رابطه را ميتوان به مثال ذيل بيشتر واضح ساخت، مثالً مي خواهيم از طريـق  
با كسي صحبت نماييم، پس تا وقتيكه سيم تيلفون فعال است، تماس ما نيز ادامـه   تيلفون

سيم تيلفون قطع گردد، تماس و رابطة ما با جانب مقابل نيز قطع مي در دارد، اما اگر برق 
هـا در   سيم تيلفون است، پس اگر بـر اداي نمـاز  در گردد، نماز در اين مثال به مثابة برق 

نيز ادامه  �و محافظت داشته باشيم، ارتباط و تماس ما با خداونداوقات معينش مداومت 
آن ارتبـاط مقـدس و    ،خواهد داشت، اما اگر نماز را ترك كرده و در آن سسـتي نمـوديم  

قطع خواهد گرديد، اما اگر اين ارتباط پاك و مقدس ميان ما  �مبارك ميان ما و خداوند
با ما خواهد بود و دعـا و   �يي خداوندجا و خالق بزرگ ادامه يافت، در هر حالت و هر

نيز قطع ميگردد، و  �و اگر نماز را قطع نموديم ارتباط با خداوند عبادت ما را مي پذيرد
در حديث قدسي است كه امام بخاري و مسـلم آنـرا    صپيامبر اكرم اق فرمودةن مصداي

د مـن، بهتـر از   بنده مؤمن با هيچ چيز محبوبي نز«ميفرمايد:  �روايت نموده اند: خداوند
(عبادتهاي غير واجب) به مـن نزديـك   ديك نمي شود و او با انجام نوافلفرايض با من نز

ميشود تا اين كه من او را دوست بدارم، هنگامي كه من او را دوست دارم، مـن گـوش او   
، و پايش كه با آن راه مي رود، و اگر از من چيزي بخواهد بـه  شنودمي شوم كه با آن مي 

  .»م، و اگر پناه بخواهد پناهش مي دهماو مي ده
كسيكه پيوسته نماز «است كه فرموده اند:  صهمچنان مصداق فرموده پيامبر اكرم

كسـيكه در  در روز قيامـت بـرايش نـور و برهـان و نجـات خواهـد بـود،        را رعايت كند 
در روز قيامت برايش نه نور و نه برهان و نـه نجـات اسـت. و بـا     آن(نماز) كوتاهي كند، 

و فرمـودة   .مسـند احمـد   »قارون و فرعون و هامان و ابي بن خلـف يكجـا خواهـد بـود    
عهد و پيماني كه ميان ما و آنها(منافقين) است عبارت از نماز مي باشـد،  :« صآنحضرت

 صهمچنان آنحضرت .سنن بيهقي »و كسيكه آن را ترك نمود، به تحقيق كافر شده است
نماز عهـد  .  صحيح مسلم»رك و كفر ترك نماز استز فاصل ميان مرد و شمر«  فرموده اند:

ن بي آنرا ترك نموده و يا در اداي آكسي پس اگر بزرگ است،  پيمان ميان ما و خداوند و
و پيماني را كه با خدا بسته بـود شكسـته و   در حقيقت عهد  اعتنايي و سهل انگاري نمايد
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ديده از مـدد و نصـرت   قطع گر �، همان است كه ارتباط ما با خداوندنقض نموده است
، و به سبب اين عهد شكني در مصايب و مشكالت دنيوي دچـار  تعالي محروم مي شوداو

 �شده تا اينكه مرگ فرا رسد و در روز آخرت شرمنده و روي سياه در مقابـل خداونـد  
هاي بـي جـا و بـي مـورد نيـز       گرفت، در حاليكه توشة با خود نداشته، عذر قرار خواهد

  .خداي ناخواسته در آتش سرنگون خواهد شدگرفت و جايي را نخواهد 
! خداوند متعال بهشت را با نعمت هاي بيشمار و هميشـگي اش  دوستان و عزيزان

د خريم و به فضـل و احسـان و كـرم خـو    بما عرضه نموده تا آنرا در مقابل قيمت ناچيز ب
زن و مرد، فقير  اعم از ،چيز تعين نموده كه هركسي از ماقيمت بهشت را آنقدر ارزان و نا

و غني، خورد و بزرگ، مريض و صحتمند، مقيم و مسافر، جنگجو و صلح جو مي توانـد  
شب است كه  بپردازد، پس قيمت آن چيست؟ قيمت آن پاره و مقدار زماني از روز وآنرا 

!! كـاري كـه   ر خـالل آن ادا مـي نمـاييم   هاي فرض پنجگانـه را د  در اوقات مختلف نماز
قيمـت تـرين و عـالي تـرين      و در مقابل آن پرداد كم و ناچيز آنرا انجام در زماني ميتوان 

كه عبارت از بهشـت بـرين    متاع هستي را كه خداوند بزرگ و توانا آنرا بما عرضه نموده
. پس كجاست خريداران؟ كجاسـت خريـداران؟ بـه بـه، خريـدار      است بدست مي آوريم

و آنـرا بـه ارزان تـرين قيمـت از      كسيست كه ارزش و قدر و قيمت اين متـاع را ميدانـد  
بحال كسيكه بر اداي نماز پايدار و استوار بوده و آنرا رعايـت   مي خرد، خوشا �خداوند

بحال كسانيكه تالش دارند تا رابطة ميان آنها و پروردگـار ادامـه داشـته و     مي كند، خوشا
و بـي   هيچگاهي نگسلد. از اينرو كسانيكه در اداي نمـاز هـاي فرضـي پنجگانـه سسـتي     

د و يا در اوقات معين آنرا ادا نكرده و مي خوابند، ديده ميشـود كـه همچـو    ناعتنايي ميكن
اشخاص همواره از بيماري هاي جسمي و رواني شكايت داشته و احياناً حاالت عصـبي،  

پيش مي آيد و يا بطور هميشـه از سـر دردي و ديگـر مشـكالت شـكايت      به آنها شديد 
به اين مرحلة تباهي و هالكت مـي رسـند، ابلـيس بـر آنهـا       دارند، چنين اشخاص وقتيكه

و روز  �مسلط شده خستگي و تباهي آنها را افزون مي گرداند. اما كساني كه به خداوند
پـا ميدارنـد و زكـات مالهـاي شـان را مـي پردازنـد و        رستاخيز ايمان دارند و نمـاز را بر 
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است چنگ  �ان محكم خداوندرا بسيار ياد ميكنند و به قرآن كريم كه ريسم �خداوند

��mÒ��Ñ�����Ð��Ï��Î��ÍÓ����Õ��Ôدر مورد شـان مـي فرمايـد:    �مي زنند، خداوند

���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Öl الجن  
(قـرآن) را شـنيديم، بـه آن ايمـان آورديـم، پـس هـركس بـه          و اين كه ما چون هدايت«

پـس كسـيكه بـه     »آورد، او نـه از نقصـاني بـيم دارد و نـه از سـتمي      نپروردگارش ايمـا 
هاي نماز �و روز قيامت ايمان دارد، ميداند بلكه يقين كامل دارد كه خداوند �خداوند

فريـده اسـت   ر آن و بخاطر ساير عبادات مـا را آ بخاطو فرض گردانيده،  پنجگانه را بر ما

  الذاريات m����h��g��f��e��d���c��il: طوريكه مي فرمايد
ما را آفريد تا بداند  �خداوند .»اينكه مرا پرستش كنندجن و انسان را نه آفريده ام مگر «

كيفر و انسان را در آخرت در اين دنيا كدام يك عمل شايسته انجام ميدهد و براساس آن 

��mR����Q���P���O��N��M���L��KS���������U�������Tطوريكه ميفرمايد: .پاداش خواهد داد

����V���Wl الملك  
گي را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما نيكـو  كه مرگ و زند -خدايي -همان«

  ا سراء ��m¡�����~��}¢��¥��¤��£¦�����¹lو ميفرمايد:  .»كارتر است
  .»اگر نيكي كنيد، به خود نيكويي كرده ايد، و اگر بدي كنيد پس به خود بد كرده ايد«

، بيايد، ليكن نمـاز  دونيا انجام داده بدر آن روز هرچند انسان با اعمال نيك كه در د
اعمالش برباد رفته به سبب آن ساير  ،اعتنايي نموده باشدرا ترك كرده و يا در مورد آن بي 

را بر چهره اش مي زنند، و در ميزان حسـنات وي   بي ثمر مي گردد. بلكه اعمال نيكشو 
وز اولين عملـي كـه بنـده در ر    «د: نميفرماي صپيامبر اكرم .چيزي از آن گذاشته نميشود

كاميـاب و   قيامت در مورد آن محاسبه مي شود نماز اوست، اگر درست بود بـدون شـك  
و در  ترمـذي، »رستگار گرديد و اگر فاسد و نادرست شد همانا هالك و زيانكـار گرديـد  

اولين عملي كـه بنـده در روز آخـرت در مـورد آن     «يث ديگر به همين معنا آمده كه: حد
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زش درست بود پس ساير عملش نيز درست خواهـد  محاسبه مي شود نماز است، اگر نما
  نسايي»بود، و اگر نمازش فاسد بود پس ساير عملش نيز فاسد خواهد بود

ذات غني و بي نياز است، اوتعالي بما و عبادت ما نيازي ندارد، بلكه ما  �خداوند
 نـان حاصـل  ئآرام و اطم بادات داريم تا از يكسو دلهاي ماحاجت شديد به نماز و ساير ع

ضـايت  و اموال ما فرود آمده و ر ما و خانواده بر �نمايد و از سوي ديگر بركت خداوند
به بهشت وسيع و  �و به رحمت خداوند ،خره به سبب آناوتعالي را بدست آوريم و بآل

���¯©���m®��¬��«��ªميفرمايـد:   �خداونـد  .نعمت هاي فراوان نايـل آيـيم  

³��²��±��°´�����ºl التوبة  

و نيز خانه هاي پـاك در بهشـت هـاي عـدن (بـي       ،ي است در آن جاودانههاي جار نهر«
  .»اهللا، بزرگتر است از همه -سوي -يي ازدپايان) و خشنو

ب بجوييم و از وده تا بوسيلة آن به اوتعالي تقرخداوند عبادات را براي ما وضع نم 
عالي از مرتكب آن ميشويم پاك گرديم، نه اينكه اوت هو خطاهاي كه همه روز نگناها

پس نماز روشني چشمان عارفان، و راحت دل آنهاست، از آن لذت  عبادات ما نفعي ببرد.
و بهرة مي برند كه هيچ لذتي با آن مقايسه نميشود، آنها خوشبختي دنيا و آخرت را در 

وقت فرا رسيدن نماز  صنماز جستجو كرده و به آن آرام مي گيرند، طوريكه پيامبراكرم
با بر پا نمودن  !اي بالل« د: ودنميدادند تا نماز را برپا نمايد و مي فرمدستور  �باللبه 

نماز را به نهري تشبيه  صپيامبراكرم سنن ابوداود و مسنداحمد.»ما را راحت ببخش نماز
نموده اند كه انسان همه روزه پنج بار در آن غسل نموده و گناهان خويش را پاك مي 

هاي گوناگون صاف نموده ها و فكر و انديشه و نگراني  نمايد، نماز قلب بنده را از گمان
، نماز بمثابة نوري است كه دل انسان را در دنيا و قبر و زندگاني برزخي و جال مي بخشد

دروازه هاي بهشت را برويش باز ميكند.  ،روشن نگهداشته و در روز قيامت چون كليدي
و ناراحت مي سازد، چه گناهاني با تاسف امروز حالت مردم انسان را در تعجب انداخته 

ديده  !نمي زند و چه بي اعتنايي هاي نيست كه در اداي نماز و ساير عبادات از آنها سر
وي غالب شده و  ي رسد تنبلي و كسالت بربعضي ها هنگاميكه وقت نماز فرا م ميشود،
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ا فرا رسيد نماز را ترك نموده و يا از وقت معين آن تأخير مي نمايند، اما وقتيكه وقت غذ
د با نشاط و اشتهاي صاف بر دسترخوان نشسته و به خوردن يو دسترخوان هموار گرد

وي غلبه ميكند و نه كسالت و  د، در اين حالت نه خواب بركه سرد نشو شروع ميكند تا
غلبه نموده بود، و بعد از تناول غذا متباقي اوقات  وي نه تنبلي!! چنانكه در وقت نماز بر

هم در تفريح گاه ها و خوشگذراني  تبال و ياو، فماشاي كانال هاي فضاييخود را در ت
سرگرم نموده نه خسته مي شود و نه از مرض شكايت ميكند، اما اگر بخاطر اداي نماز كه 
چند دقيقه را در بر ميگيرد، فرا خوانده شود، در همچو حالت وي ناتوان، معذور و 

از حركات و سكنات وي آگاه بوده و  �دمريض است، اين مسكين نميداند كه خداون
چنين اشخاص بايد  ي نمايد كه هرگز شفاياب نخواهد شد.شايد وي را دچار امراض

خداوند را خشمگين  ،بدانند كه مداومت برگناه و تنبلي در اداي فرايض، بخصوص نماز
 در وصف منافقان فرموده �طوريكه خداوند زد. بر دلهاي شان خواهدرا مهر نموده و 

����m��j��i��h���g��f��e��dاست: � � �c��b��a��`��_�� �̂ � � � � �]��\

x��w��v��u��t��s��r��q��p����o���n��m��l��ky�����{��z

��_���������~��}��|��`l البقرة  
آنان با خدا و كساني كه ايمان آورده اند نيرنگ مي كنند، حال آنكه فريب نمي دهند مگر «

ر دلهايشان بيماريي است و خدا بيماريشـان را افـزايش   خودشان را، ولي درك نميكنند، د
  . »بخشيد، و به كيفر دروغي كه ميگفتند عذابي درد ناك در پيش دارند

با پيش نمودن عـذرها و بهانـه هـا شـانه خـالي       يهاي فرض اداي نمازكسانيكه از 
از سنت  يميكنند، در حاليكه بخاطر آن آفريده شده اند، براي آنها مثال هاي زنده و روشن

مردمان صالح و نيكوكار صدر اسالم پيشكش مي كنيم تا بدانندكه آنها تا چه و  صپيامبر
ها حرص شديد و تالش مي ورزيدند، زيرا آنها اهميت و مقام نماز را  اندازه بر اداي نماز

پروردگـار بـزرگ پابنـدي بنـده بـه نمـاز       درك نموده و ميدانستند كه يگانه راه خشنودي 
شبانه بخاطر تهجد برخاسته و بسيار نماز مي گزاردنـد   صت شده كه پيامبرهاست. رواي
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به ايشان گفت: آيا جز ايـن اسـت كـه     بتا بدانجا كه پاهايشان متورم مي شد، عايشه
خداي عزوجل گناهان نخستين و واپسين را بر شما آمرزيـده اسـت؟ يعنـي چـرا اينقـدر      

  متفق عليه» گزاري نباشم؟ آيا بندة شكر «برخود فشار مي آوريد؟ فرمودند:

مثال شگفت انگيزي را به امت اسالمي گذاشته كه حـواس انسـان را بـه     �عمر فاروق و
نرم مي گرداند. وي هنگاميكـه در   �لرزه در آورده و قلبها را از ترس و عظمت خداوند

اثناي نماز صبح زخمي گرديد، يك ركعت نمازش باقي ماند، زيرا به سبب خـون ريـزي   
شانه ها بخانه اش بردند وقتيكه به  ي هوش شده و از حال رفته بود، و او را بر سربسيار ب

هوش آمد فرمود: آيا نمازم را خواندم؟ گفته شد: يـك ركعـت تـان بـاقي مانـده. سـپس       
برخاست تا نماز را ادا نمايد ليكن به سبب خونريزي شديد بي هوش شده افتيـد، سـپس   

ديگر برخاسـت و نمـاز را    ازهم بي هوش شده افتيد، باررا آغاز كرد ليكن ب ايستاد و نماز
 ادا نمود سپس فرمود: خدا را شكر مي كنم كه مرا توفيق داد تا نمازم را به اتمـام رسـانم.  

، در حاليكـه از   �ديگر: يكي از تابعين بنام ثابت بن عامر بن عبـداهللا بـن الزبيـر    يمنظر
بـه   نيد به فرزنـدان خـود فرمـود: مـرا    بيماري شديد شكايت داشت وقتيكه اذان شام را ش

تـرا معـذور    �زيرا خداونـد  نمازت را در جايت ادا كن بيماري، مسجد ببريد، گفتند: تو
را بشـنوم   –حي علي الصاله و حي علي الفالح  –ساخته، گفت: الاله االاهللا، چگونه نداي 

او را به مسجد سپس حضور نيابم؟! بخداوند سوگند مرا حتماً به مسجد ببريد، فرزندانش 
 �خداونـد  ،زمين گذاشت خود را به آخرين سجده در نماز شام بر بردند، هنگاميكه سر

مـي   �روحش را قبض كرد، اين مرد صالح تابعي همواره بعد از نمـاز فجـر از خداونـد   
خداوندا ! از تو مرگ نيكو مي خواهم، گفته شده: مرگ نيكو چگونـه اسـت؟    خواست كه

روحم را در وقت سجده قبض نمايد، همان بـود   �كه خداوند فرمود: مرگ نيكو آنست
دعايش را پذيرفت و در حالت سجده روحـش را قـبض نمـود. طوريكـه      �كه خداوند

ه نظربه بعضي عذرها و يا ما فرض گردانيد آنرا بر �ثابت است همه عباداتي كه خداوند
از آن در گذشـت مگـر    طراري، ميتوان ادا نمودن آنرا به تعويق انداخت و ياهماوقات اض

  بطور مثال: نماز.
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  زكات بر مردمان ناتوان و فقير واجب نيست. -1
ـ   ميتوان نظررا روزه يا  -2 بلكـه   ،اخير انـداخت به بعضي اعذار مانند بيماري يا سفر بـه ت

دارد در عوض آن به مساكين طعام داده شود، مانند اشخاصيكه به مريضـي طويـل     انامك
   .رگساالن ناتوانالمدت مبتال اند و بز

  كه توان رفتن به حج را ندارند واجب نيست. يهمچنان حج بر مردمان -3
پايـة  و  نمودهبر اداي آن كه شريعت جدي منزلت و تأكيد  به مقام و اما نماز نظر 

عـذري  نوع شود، هيچ ميبجا  �از پايه هاي دين بشمار رفته و در عين وقت امر خداوند
كرده نميتواند، مگر كساني كه اهليت آنرا ندارند مانند: اطفـال،   اداي آنرا از مسلمان ساقط
  .) مي باشندنفاسبعد از والدت (و يا  )حيضدر عادت ماهانه (افراد فاقد عقل، زناني كه 

را در حالت اضطراري مانند ترس و مقابلـه بـا دشـمن از     يخداوند متعال نماز هاي فرض

��m��Aچنانكه مي فرمايـد:  .واز نداده استن ساقط نكرده و حتي تأخير آنرا جنامسلما

N���M��L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��BO�������Zl 
  البقرة

نه بايسـتيد، ولـي   يانه (عصر) و براي خداوند فروتنانماز ها مواظبت كنيد بويژه نماز م بر«
  .»اگر بيمناك بوديد، پياده يا سواره نماز گزاريد

���mهمچنان فرمودة اوتعالي: �B��A���J��I�� �H��G��F��E��D��C

������V��U��T��S��R��Q��P���O��N��M��L��K
[��Z��Y��X� �W\� ���c��b� �a��`� �_� � �^� �]
h��g��f����e���di�������cl النساء  

و چون در ميان مؤمنان بودي و برايشان نماز برپا داشتي، پس بايد گروهي از ايشان با تو «
گيرند، پس چون به سجده روند آن گروه ديگـر  ز بر، و بايد سالح هاي خود را نيبايستند

بايد كه پشت سر قرار گيرند، و بايد كه آن گروه ديگر كه هنوز نماز نخوانده، بيايد پس با 
سـالح هـاي خـود را بـر      احتياط خود را و -اين گروه -تو نماز خوانند و بايد كه بگيرند



 237               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

بـرگ خـويش غافـل شـويد، پـس      گيرند، كافران آرزو دارند كه شما از سالحها و ساز و 
به فضل و كرم و رحمت خـود، عـذري را    �چنانكه خداوند .»يكباره بر شما حمله كنند

اهمـال نمـاييم،   در اداي آن بما نگذاشته تا نماز را از وقت معينش به تأخير انداخته و يـا  

�����m��zطوريكه ميفرمايد: ،را جز به اندازة توانايي اش مكلف نمي سازد يهمچنان هيچ كس
¡������~��}���|���{¢��l �78:الحج  

آبي  از اينرو هرگاه شخص  .»در دين هيچ حرجي (دشواري و سختي) بر شما قرار ندارد«
هـم بسـبب    نيافت تا با آن وضو و يا غسل نمايد و يا اينكه آب بوي ضرر مي رساند و يا

پس در اين صـورت ميتوانـد    هواي سرد يا وجود زخم در بدنش از آب استفاده نتوانست
توانسـت،  مي نادا  را بسبب بيماري يا عذري ايستاده نماز يتيمم كند، همچنان اگر شخص

ميتواند نشسته نماز بخواند، و اگر نشسته نتوانست پـس مـي توانـد خوابيـده بـه پهلـوي       
پـس  راستش روي به قبله با اشارة سر نماز را ادا كند و اگر به پهلوهم برايش دشوار بـود  

حركات نماز را ادا كند، مهم اينست  ،در همان حالتي كه قرار دارد با اشارة مژه هاي چشم
تا وقتيكـه حـواس و ادراك دارد، حتـي     درماز را به هر طريقة كه ممكن است بجا آوكه ن

وقت جان كندن هم باشد و عقل و هوشش فعال باشد بايد نماز را به اندازة تـوان  اگر در 
روايـت اسـت    �گذشت. و از ابن مسعود �طوريكه در قصة عمرفاروق .خود ادا نمايد

نفر قـرار داشـت و    شخص بيمار در حاليكه بين دو صعهد پيامبراكرم كه مي فرمود: در
آنهـا رسـتگاران و    ر صف نماز گزاران قرار داده ميشـد. آهسته آهسته به مسجد آورده و د

ا پاك و منزه بوده و چقـدر بـارحم   نجات يافتگان واقعي بودند، پس خداوند بزرگ و توان
و خـود را اصـالح   را مهلت مي دهد تا توبه نمـوده   است و چقدر ذات صبور است و ما

ة گرديم، ليكن چه وقت؟ آيا وقتي كه به جان كنـدن برسـيم؟ اي بنـد   سازيم و بسويش بر
ـ  ناسپاس و منكر از نعمت هاي خدا كـه  ل از اين! به خود بيا و راه خدا را در پيش بگيـر قب

شود، اي بندة ناسپاس! وقتيكه به خوردن طعـام خواسـته شـويي، در    پذيرفته ن عمل صالح
طمـع بسـويش   و بتو روزي داده، با چه شتاب و نشـاط   �خداوندهمان حاليكه طعام را 

امـا وقتيكـه بـه فـالح و     و شكر خدا را هم بجـا نمـي آوري!    رفته و شكمت را پر نموده
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دعوت مي شويي، سستي و كسالت در تو رونما شـده،   كاميابي و رستگاري دنيا و آخرت
! خداوند قادر و توانا ما را تنها بخاطر خـوردن  ابي را مي خواهي و نه رستگاري رانه كامي

نيز مانند حيوانات غير مكلف بوده و تنهـا   و نوشيدن نيافريده، و اگر چنين مي بود پس ما
 �ه مانند كافران ميبوديم كه خداوندما مي بود و يا اينك خوردن و نوشيدن و چريدن كار

 ��m��W��V��U���T��S�������R��Q��P���O��N��Xlدر وصف شان فرمـوده: 
  محمد

كه چهارپايـان  چنان مي خورند،اند، بهره برمي گيرند و  و حال آنكه كساني كه كافر شده«
ليكن خداونـد انسـان را بخـاطر عبـادت خـود       .»ولي جايگاه آنها آتش است .مي خورند

فريده و بر بيشتر مخلوقات وي را فضيلت داده، نعمت هاي گوناگون و غذا هاي لذيذ را آ
 مادة عبادت و طاعت اوتعالي گـرديم. بخاطري بما روزي داده تا خود را تقويت نموده و آ

مـي فرماينـد:    صكه بدون انجام آن نميتوان خود را مسلمان ناميد، پيـامبر  ،بويژه فرايض
، نماز صبح و خفتن است، و اگـر آنهـا ميدانسـتند كـه چـه      منافقانبر سنگين ترين نماز «

 اصحاب سـنن و بخـاري.  »پاداشي در آندوست، با چهار دست وپا بر اداي آن مي شتافتند
شما و اهل بيت شما و ياران پاك  پس درود فراوان بر .اي پيامبرگرامي ما دراست فرمودي

��m��s: ف خود كه فرموده استؤبان و ر، و ما در جواب به فرمودة پروردگار مهرشما باد

tu�����x��w��v��yl سمي گوييم: » و مرا بپرستيد و اين است راه راست « ي
يم، ترا مي پرستيم و به تـو روي  اپاك و منزهي اي پروردگار و آفريدگار و ما بنده گان تو

 ينات نيازئكا مي آوريم و از تو مي خواهيم و اينرا ميدانيم كه به ما و عبادت ما و به همه
منـت   نداري، ما اجر و پاداش نماز و ساير عبادات را از بارگاه تو خواهانيم، زيرا تو بر ما

ه بخاطر تقرب به خودت بما نشان داده و موفـق گردانيـد   گذاشتي و راه هاي بي شمار را
ي، تو بر ما فضل و كرمت را ارزاني داشتي زيرا خير و صالح ما را اراده كـردي و همـه   ا

توسـت، و مـا    ير و صالح و خوبي هاي خورد و بزرگ از تو و از جانب تـو و بدسـت  خ
ست كه ما را در زمرة بندگان عابد و ذاكر خود داخل نمـوده اي، و  ميدانيم كه رضايت تو
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را  يبدون شك نصيب وافر و بزرگ ،هركه نايل به اين شرف بزرگ، شرف بندگي تو گردد
  بدست آورده است.

  هوت شدهاي ف قضاي نماز

: لة را روشن سازيم كه اكثريت با آن روبرو اند و ميگويندئين جا مناسب مي بينيم مسدر ا
ـ   ا در زمانـه هـاي گذشـته تـرك نمـوده     ر يهاي فرض نماز كسيكه  ه نمـوده و سـپس توب
هـاي   ، چنين اشخاص بايـد قضـاي نمـاز   ر دين نصيب نمودهبوي استقامت د �خداوند

ي را دو نماز فرض (يعني هرد.ندا نمايز فرضي پنج وقت اهر نما فوت شده را همه روزه با
و  ءميگـوييم: از اقـوال و آراي علمـا    �در جواب آنهـا بـه توفيـق خداونـد     د)نبخوان بار

هـاي فرضـي فـوت     دان صحابه و تابعين و علماي صدر اسالم ثابت است كه نمـاز مجته
ت هـم در حـاال   مگر در دوحالت: در حالـت خـواب و فراموشـي. و آن    ،شده قضا ندارد

هاي يك شبانه روز بطـور كامـل، بـه     ، و يا نمازنماز دو محدود، مانند فوت شدن يك يا
بـدليل فرمـودة    صـداً. از وي فـوت شـده باشـد، نـه ق    شرعي شرطيكه به سببي از اسباب 

هركس نمازي را پس  تفريط در خواب نيست، بلكه تفريط در بيداري است. : «صپيامبر
ب برود و نمازش را نخوانده باشد، كفارة آن اينست كه هرگـاه بـه   به خوا فراموش كند يا

  اصحاب سنن »يادش آمده آن را بخواند
نستن اهميـت  ندايا اما كسيكه نماز فرضي را در حياتش قصداً يا از روي ناداني و 

را برجسـته  نظريـات برخـي از علمـاي    و  در اين مـورد آرا  ترك كرده بود، ،و وجوب آن
ترك كنندة نماز فرضـي قضـايي    بر: (هفرمود :مي نماييم: ابن تيمهخدمت تان پيشكش 

  .هاي نفلي بسيار بخواند) نيست و نه صحيح شمرده ميشود بلكه بايد نماز
داً ترك كرد تا اينكه وقت معين آن كسيكه نمازش را قصمي فرمايد: ( :ابن حزم

ورد مانند كسي است خارج شد قضاي آن نماز بر وي الزم نمي گردد و اگر قضاي آنرا بيا
ار هاي نفلـي بسـي   كه نماز را قبل از دخول وقتش خوانده باشد، چنين اشخاص بايد نماز

 ،داً تا خروج وقت آن ترك كندقص را  كه نمازاگر بركسي وبخوانند) همچنان مي افزايد: (
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از ذكـر آن غفلـت نمـي كردنـد و      صقضايي واجب مي بود خداوند متعال و رسـول او 

��m����z�����y��x��wطوريكه ميفرمايد: .ا را در قرآن وعدة شكنجه نمي دادآنه �خداوند

~��}��|��{������£��¢��¡��¤l مريم  
به جاي ماندنـد كـه نمـاز را تبـاه سـاخته و از       -ناخلف -انينآن گاه پس از آنان جانشي«

ابـن  ماننـد   نيز ما .»شوندمي شهوات پيروي كردند پس به زودي با زيان و ناكامي  روبرو 
ـ ها را قصداً ترك كـرده   كسانيكه نمازمي گوييم: اگر بر :حزم ينكـه وقـتش خـارج    ا ات

امت بسيار آسان ميشد و هـركس  مردمان بيخرد اين گردد، قضايي مشروع ميبود پس كار 
 .كه دلش خواست نماز بگزارد يسرپيچي نموده و هر وقت �ميتوانست از دستور خداوند

  النساء �m��t����s�����y������������x��w��v��u��zlميفرمايد:  �خداوند
   .»استفرض وقت معين شده اي در مؤمنان  نماز بر« 

ايشان در مورد مرداني  .مخالفت ورزد صكس ميتوانست با سنت پيامبراكرم همچنان هر
انه هاي شان مـي خواننـد، فرمـوده انـد:     ز جماعت حاضر نشده و نماز را در خكه در نما

كنند، سپس به گفتن اذان و اقامة نمـاز امـركنم،    دهم تا هيزم جمع صد كردم كه دستور(ق
سپس بسوي مردماني بروم كه در نماز  ،دآنگاه مردي را مأمور كنم تا براي مردم امامت كن

   متفق عليه »سر آنها بسوزانم را برجماعت حاضر نشده اند، و خانه هايشان 
 هركسـي  ،بود، كار آسـان شـده   هاي فوت شدة قصدي جايز مي همچنان اگر قضاي نماز

و بگويد: بعدها قضايش را بجا مـي آورم، و از سـوي    هدميتوانست نماز را قصداً ترك كر

��m��y������������x��w��v��u�����t����sكه فرموده: �ديگر حكم فرمودة خداوند

��zl النساء  
مي  ي شده و لغومنتفمعطل و  .»استفرض وقت معين شده اي در مؤمنان  نماز بر«

هاي فرضي را ترك كرده سپس توبه  نمازقبل  نزمادر كه كسي كه  پس بايد بدانيمگرديد. 
 :�خداوند بدليل فرمودة .را محو ميكنداو گناهان پيشين  است، پس توبة وينموده 
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بـه جـاي ماندنـد كـه نمـاز را تبـاه سـاخته و از         -ناخلف -ن گاه پس از آن جانشينانيآ«
شوند. مگـر آنـان كـه توبـه      بزودي با زيان و ناكامي رو در رو شهوات پيروي كردند پس

كرده و ايمان آورده و عمل صالح انجام دادند پس آن گروه به بهشت در مي آيند و هـيچ  
  .»ستمي برايشان نخواهد شد

كسيكه  توبه كرده و ايمان آورد و عمل صـالح انجـام دهـد پـس هرگـز  از جانـب       ي يعن
اميد نميشود، ليكن بروي الزم است اعمال صالح بسيار انجام داده و  ناكام و نا �خداوند

را بسيار ياد كند، زيرا حسـنات بـدي هـا را محـو و      �هاي نفلي بخواند و خداوند نماز
، و پسـرش  �از جملـه عمرفـاروق   ،از صحابه يبسيار ياين مسأله جمع نابود ميكند. بر

اتفـاق   �ي، و سـلمان فارسـ  �، و عبداهللا بن مسعود�، و سعد بن ابي وقاص�عبداهللا
غيره علماي برجسته و بارز اسـالم   ه ويتيمهمچنان امام احمد بن حنبل و ابن نظر دارند، 

يـن مسـأله فتـوا داده انـد،     ند. اما آنعده علماي سابق و حاضر كه خالف اه ابه آن فتوا داد
  قياس نياورده اند.يا اجماع و  يا كدام دليلي از كتاب و سنت و

: روزه دار اگر نماز نخوانـد پـاداش روزه اش   بطالن فتواي يكي از علماء كه گفته است* 
هاي اسـالمي امـروزي برخـي از     را ميگيرد: طوريكه مالحظه مي گردد در بسياري كشور

با ساير مسلمانان جامعة خود روزه ميگيرند، ليكن نه  عادتا مضان رامسلمانان ماه مبارك ر
نماز فرضي و نه نفلي مي خوانند، از دير زماني در جستجوي اسباب اين پديدة زشت در 
ميان مسلمانان بودم، تا اينكه در اين اواخر كتابي بدستم آمـد كـه در آن فتـاواي يكـي از     

نگاشته شده بود، اين عـالم چنـد سـال قبـل     علماي معروف عصر حاضر در مسايل ديني 
ما متن اين فتـواي   اهيم كه وي را با ما يكجا بيامرزد.مي خو �وفات نموده و از خداوند

جفاي بزرگ را روا داشته خدمت خواننـدگان   صخطرناك را كه در حق امت پيامبراكرم
والقـوة   والحـول زيرا لغزش عالم سبب گمراهي هزاران مسلمان ميگردد  ،عرض ميداريم

اين فتوا در پاسخ به سوال يكي از مردمان عوام صادر گرديده كه چنين است: آيا   .االبالله
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هاي فرضي بي اعتنايي ميكند مي پذيرد؟ يا  روزة شخصي را كه در اداي نماز �خداوند
عملـي را كـه    اين عالم چنين پاسخ ميگويد: هـر ت باهم مرتبط و پيوسته اند؟ ااينكه عباد
ام ميدهد ثواب و پاداش آنرا مي گيرد، و كسيكه آنرا انجام ندهـد پـس بسـبب    انسان انج

ترك آن مورد عقوبت قرار ميگيرد، وقتيكه ما اين شـخص بـي اعتنـا را بـه نمـاز دعـوت       
ميكنيم، در واقع به انجام يك عمل وي را دعوت داده ايم، اما ديگر طاعاتي و عباداتي كه 

  گيرد؟! پاداش آنرا مي انجام ميدهد، اجر و
و  �را ببخشد، در واقع بر خداوندا تو و م �ما به اين عالم مي گويم: خداوند

خبر را سبب اين فتوايت بسياري مردمان بيو به  بسته اي، ءدروغ و افترا صپيامبرش
مسؤليت آنها بر زيرا عوام از اشخاصي امثال خودت فتوا مي طلبند و گمراه نموده اي، 

، بدون اينكه خطر و ضرر آنرا در نظر گرفته تهمچو فتواي باطل باتو ، ليكن بود گردن تو
ي، خودت خطر و ضرر اين ه ارا به بي راهه برد صمردمان بسياري از امت پيامبر ،باشي

دين توهين نموده بدون دليل و  از، به پاية اساسيواقع به نمدر  نكردهك فتوا را در
ي، آيا ندانستي كه كتاب ترا ميليونها دفاسد نموعقايد مردمان بيچارة نا آگاه را  ،تحج

شخص مطالعه كرده و به فتوايت عمل خواهند كرد، سبحان اهللا، از بدي هاي اعمال و 
 �به خداوند صشرور نفسها و لغزش هاي خويش در دين خدا و در سنت مطهر پيامبر

 ورا بخاطر راهنمايي و هدايت مردم از كفر و شرك  صپناه مي بريم، خداوند آنحضرت
به مردم  صگمراهي فرستاده است، و همه امور را در قرآن كريم و بوسيلة آنحضرت

��m��|��{���z��y��x��w��v���u��tآشكار و واضح ساخته است طوريكه ميفرمايد:

}~��k��j��i��h��g� �f��e�� � � � �d� �c� �b�� �a��`��_l� ���m

��q��p��o���n��rl العنكبوت  
گرنـه  ، وا بخواني و نه آن را با دست خود مي نوشتيو نبودي كه قبل از آن هيچ كتابي ر«

(قرآن) آياتي روشن در سينه هاي كسـاني  حتماً به شك مي افتادند، بلكه آنباطل انديشان 
امـا در مـورد    .»است كه دانش داده شده اند و جز ستمگران آيات ما را انكار نمـي كننـد  
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چيزي را گذاشتم كه اگـر  من در ميان شما «فرموده اند: چنين  صسنت مطهر، آنحضرت
 صـحيح مسـلم واصـحاب سـنن    »زنيد هرگز گمراه نمي شويد، كتـاب خـدا    به آن چنگ

گذاشـتم كـه    شما را بر سر راه  روشني«ه الوداع فرمودند: در حج صهمچنان آنحضرت
ابن ماجـه و  »از آن منحرف نمي شود جز مردمان هالك شده د روزش بوده وآن مانن شب

بويژه عوام آنان را به  ص، چگونه فرزندان امت محمد ا عفو كندخداوند تر مسند احمد.
هـاي   ( بـاكي نيسـت اگـر نمـاز     اينسـت:  تشويق مي نمايي؟ معناي سخنتض ئترك فرا

پذيرفتـه شـده و شـما را از     �ساير اعمال نيك شما نزد خداوندفرضي را نخوانيد، زيرا 
س/بحان هللا، 1ح/ول و1ق/وة آتش دوزخ نجات ميدهد، پس از ترك نمودن نماز نهراسيد!! 

ديگري بوده و فتنة بزرگي اسـت كـه يكـي از     ت، بزرگتر از هر مصيبتاين مصيبا1با>، 
  كند.ميعلماي اسالمي باطل انديش برخاسته و مردم را به ترك نمودن نماز توصيه 

پا خواهد داشت و زوي عدل خويش را در روز قيامت برآري! پروردگار ما ترا
انجام داده باشد آن را مي بيند،  ذره اي از عمل خير و شربه اندازة هركس در دنيا 

اعمال نيك و پسنديده را از پرهيزگاران و متقيان مي پذيرد، پس آيا انسان  �خداوند
پرهيزگار نماز را قصداً ترك مي كند؟! و آيا به چنين شخص گفته خواهد شد ساير اعمال 

بما خبر داده  ص! پيامبريت محاسبه نمي شويو در مورد نماز ها تو پذيرفته شده خير
 شد و اعمال نيك او بر چهره اش زده خواهد كسيكه نماز را قصداً ترك كرده باشد ساير

، از استوار نمي ماند بدون آن دين پايدار و ، زيرا نماز پايه دين بوده وپذيرفته نميشود
يا آنرا انكار نمايد  ك كند وسوي ديگر علماي اسالم اجماع دارند كسيكه نماز را قصداً تر

 گونههيچ زكات حج و ، روزه وواضح است وريكهطمي گردد. و الم خارج از دايرة اس
. (نماز) استزيرا وي فاقد ركن اساسي اسالم ،نميشودكافر پذيرفته از خير  عمل نيك و

©���m§��¦��¥��¤��£��¢��¡����¨����«���ª: ميفرمايد �چنانكه خداوند

�±��°��¯��®��¬���¼��»��º��¹�� �̧��¶���µ��� �́ �³��²
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مي شـود، چـرا كـه    هرگز از شما پذيرفته ن بي ميلي، رغبت انفاق كنيد، چه با : چه بابگو«
هيچ چيز مانع پذيرفته شدن انفاقهاي آنان نشد جز اين كه به  و شما قومي فاسق بوده ايد،

 –انفاق نمي كننـد   حال كسالت به نماز نمي آيند و جز با پيامبرش كفر ورزيدند و وخدا 
  .»جز با كراهت –اموال شان را 

كـافر بـه    حاضر مي شـوند،  تنبلي وكسالت بنمازكه با ده مردماني راع وقتيكه خداوند آن
مردم  حاليكه ترا ببخشد در ! چگونه خداوند من وپيامبرشمرده. پس اي مفتي عزيز خدا و

ارايـه نمـوده   سوال كننده به طوريكه در پاسخ  ؟را به ترك نماز بطور قصدي فتوا ميدهيم
قطعاً اولين چيـزي كـه   «  ر اكرم چه مي گويي كه فرموده اند:در مورد حديث پيامب ؟ واي

پـس اگـر نمـاز    نماز وي است  ارة آن مورد محاسبه قرار ميگيرد،بنده در روز قيامت در ب
حقـاً   تباه بود، اگر نماز وي فاسد و ر بود، حقا كه رستگار شده است، وبراب وي درست و

ر مورد اين حـديث شـريف چـه    همچنان د اصحاب سنن »زيانمند گشته است كه ناكام و
جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان محو كنندة گناهاني  نماز هاي پنج گانه و «مي گويي: 

صـحيح  » ه از گناهان كبيره دوري جسـته شـود  ككه در بين آنها بوقوع پيوسته، مادامي -اند
شرط گذاشته اند كسي كه از يك رمضان  صاين حديث ثابت نمود كه آنحضرت مسلم.

غيره را كه در بين آن بوقوع پيوسته تا رمضان ديگر مرتكب گناهان كبيره نشود، گناهان ص
بادتيست كـه  ز ترك نماز وجود دارد؟ نماز عامحو ميكند، حاال گناهي بزرگتر  �خداوند

با ترك آن انسان از دايرة اسالم خارج ميگردد، طوريكـه در مقدمـة ايـن بخـش فرمـودة      
عهد و پيماني كه ميان ما و آنها (منافقان) است عبارت از «  را ذكر نموديم صآنحضرت

 «اند:  مودهترمذي. همچنان فر »را ترك نمود يقيناً كافر شده استنماز ميباشد و كسيكه آن
  صحيح مسلم »ان مرد و كفر و شرك ترك نماز استمي مرز فاصل

اين بود نكتة مهمي كه قصد عرض آنرا بخاطر رضامندي خداوند داشتم، پس اگـر  
سـم  باشـد از جانـب نف  و اشـتباه   شد است و اگر لغـز درست گفته باشم از توفيق خداون

فسـها و  بخشش خود قـرار داده و از شـرور ن   و آرزو دارم خداوند مرا مورد عفو و .است
عفـو  ! بـه تـو روي آورده و از تـو آرزوي    بوي پناه مي بريم. خداوندابدي كردارهاي مان 
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 صـحبه و  محمد وعلي آلـه و  و صلي اهللا علي نبينا. كه ذات بخشنده و مهرباني داريم چرا
  سلم تسليماً كثيراً.





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هرگاه خداوند قومي را دوست بدارد 

  آنها را آزمايش ميكند
 





  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  آنها را آزمايش ميكند ،مي را دوست بداردقوهرگاه خداوند 

و كتـابي را بـا    پيامبران خود را بسـوي مـا فرسـتاد    ست كه بهترينا حمد و ثنا خدايي را
ـ فرو فرستاد كه مـردم را   صايشان و رهنماسـت، در آن داليـل    راهبـر ا روز رسـتاخيز  ت

را در  اريم كـه مـا  اخت. خداوند بزرگ را شكر گـز س اجدباطل از را حق آشكاريست كه 
 مردم بيرون آورده شده، كـه  بهترين امتي كه برايقرار داد.  صزمرة امت محمد مصطفي

الهـي! ثنـا و سـتايش     .به معروف امر ميكند و از منكر نهي مي نمايد، و به خدا ايمان دارد
ـ رري آسمانها و پتوست، ستايش به پ زياد از آنِ ري ي زمين و آنچه ميان آن دو است و پ

چيزي كه بعد از آن است، تو سزاوار مـدح و بزرگـواري هسـتي،     آنچه مي خواهي از هر
ار اويـم هرگـاه از مـا راضـي     ت تا وقتيكه خشنود گردد، و شكر گـز خداس ستايش از آنِ

ايـن  تعالي وجود نداشته و شريكي نـدارد،  گواهي ميدهيم كه خداي برحق جز اوگردد، و 
شهادت را ميدهيم و بوسيلة آن اميد داريم تا از عذاب دوزخ نجات يابيم، روزيكـه هـيچ   

به نزد خدا  -از كفر و نفاق -مال و فرزند سودي نميدهد مگر كسي كه دل پاك و پيراسته
و اهل بيت پـاك و يـاران بزرگـوار     صود فراوان بر حضرت محمد مصطفيو در بياورد

  تا روز قيامت اند، باد. اما بعدشان و كسانيكه پيرو آنها 
ست كه رحمت او را بياد آورديم و ما را در زمرة آزمـوده  ا حمد و ثنا خداوندي را

تعـالي كـه قـدر و    راستي كه آزمايش خداوندي نعمتيست از جانب او شدگان قرار داد، به
و  نميتواند، پس برادران هم ديندرك لذت آنرا جز مردمان پرهيزگار و مؤمن كسي ديگر 

كه صابران، مزد  و از جملة صابران باشيد، چرا هم عقيده ام از خداوند بترسيد و با صابران
گفته شـد:   �. روايت است كه به سعد بن ابي وقاصمي برند بي حسابكامل و خود را 

تو مردي مستجاب دعوت هستي و تنها براي مردم دعا مي كني، پس چرا براي خود دعـا  
قضـا و قـدر    «چشمانت را بتـو برگردانـد؟ فرمـود:   ني و ديد روش �نمي كني تا خداوند

چيزي ديگـر   خداوند در نزدم بهتر از ديد چشمانم است، زيرا درجة رضايت بلندتر از هر



 جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا     250

 

به راستي كه مردماني كم به اين مرتبة بزرگ، و ايمان كامل، و صبر عظيم نايل مـي   »است
  آيند.

مورد آزمايش شديد قرار پرسيد: چه كساني  صاز پيامبراكرم �روزي سعد
، سپس صالحان و سپس بهترين انبيا هستند سخت ترين مردم در ابتال«فرمودند: ميگيرد؟ 

لذا انسان بر حسب دين خويش مورد آزمايش قرار مي گيرد  .شان ها به حسب مراتبآن
بال و مصيبت تا وقتي بر بعضي ، پس اگر در دينش صالبتي بود، در ابتاليش افزوده ميشود

نمي شان گناهي بدوش  ليوراه مي روند كه بر روي زمين تا اينمي آيد  خاص فرواش
سازخته و  محو و نابوددر دنيا را  شانگناهان  ،يعني مصايب و بالها  .سنن ابن ماجه »ماند

پس مژده باد به كساني كه در اين دنيا با مصايب و بالها و رنجها  .پاك از دنيا مي روند
همواره با اصحاب كرام در بارة  صيامبراكرمپ قرار مي گيرند. �ش خداوندمورد آزماي

هرگاه «  مردمان صحبت نموده مي فرمودند: پاداش و ثواب و فضيلت و مقام چنان
بعد از  مسند احمد. »مردمي را دوست بدارد آنها را مورد آزمايش قرار ميدهد �خداوند

ق اعلي پيوستند، ياران ايشان به آمدن جهان را ترك گفته و به رفي صرسول اكرمآنكه 
كامل  يآفت و غمها يكديگر شان را مژده ميدادند، و اگر بر يكي از آنها سالو مصيبت 

وارد خساره  شميگذشت و مبتال به مرض يا مصيبت يا آفتي نميشد، و يا اينكه در مال
ند كه چگونه وي نمي مرد، شبها را به آشفتگي و نگراني ميگذاشتا مي شد و يا فرزندين

يك سال كامل بر وي گذشت و او در يك حالت قرار دارد، آنها بيم از آن داشتند كه مبادا 
. زيرا از حفظ و حمايت آنها دست كشيده و يا آنها را دوست ندارد �خداوند

كسي را دوست بدارد وي  �گرامي شان به آنها تأكيد ورزيده بودند كه اگر خداوندپيامبر
شده  وقتجها مي آزمايد، بنابراين هنگام فرود آمدن بال و مصيبت خوشرا با مصايب و رن

انديش و دقت نما كه ما يخوب ب !پس برادر و خواهر عزيز .دندو ديگران را مژده ميدا
يكي از ما بال يا مصيبتي پيش آيد، بي صبر و  كجا و آن راد مردان و پيشتازان كجا؟ اگر بر

 .گرگون مي شودما دا از دست داده و حالت رواني بيتاب شده از بي طاقتي حواس خود ر
ظلم  ما كه برگرفته مالمتي را بر كساني مي افگنيم دنيا را فرا ما شكايت و  ناله و شكوه و
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، بدنيا نوشته شدهما و قضا و قدر خداوندي را كه قبل از آمدن است. و ستم نموده 
كه همه  اينرا فراموش ميكنيم ما غالب شده، در چنين حالت شيطان بر فراموش مي نماييم

، هرچند كه اسباب و بواعث آن است امور به امر و ارادة موالي سبحان صورت پذيرفته
كه فرموده:  وش مي نماييمرا فرام �متنوع و متعدد بوده است، و همچنن فرمودة خداوند

�m°��¯��®��¬��� �«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��� �¡���±����³��²
������¶��µ��´Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸Â��l الحديد   

نه در جانهاي شـما   -به شما هيچ مصيبتي نمي رسد -هيچ مصيبتي در زمين نمي رسد و«
 مگر آن كه در كتابي ثبت اسـت پـيش از آنكـه آن را بيـافرينيم، بـي گمـان ايـن كـار بـر         

به آنچه به شـما  آسان است تا بر آنچه از دست شما رفت، اندوه نخوريد و تا  �خداوند
  .»عطا كرد شادمان نشويد

بـه زودي از دسـت بـرود،    كـه   چيـزي  پس هـر  .زيرا اين دنيا به زودي از دست مي رود
دست رفتن آن اندوه  ازدر وقت آن شادمان شويم، يا حصول ر خاطشايستة آن نيست كه ب

بـوده   وابسته �به قضا و قدر خداوند بخوريم، با درنظر داشت اين حقيقت كه همه چيز
و اوتعالي آنرا پنجاه هزار سال قبل از آفرينش آسمانها و زمـين در لـوح محفـوظ نوشـته     

آفريد قلم بود، سپس فرمود: بنويس. قلم  �است، در حقيقت اولين چيزي را كه خداوند
گفت: چه بنويسم؟ فرمود: بنويس آنچه را كـه از عمـل، يـا اثـر، يـا رزق يـا اجلـي روي        

قلم  سپس بر .نوشت ،كه از همان روز تا روز قيامت روي ميدهد پس قلم آنچه را ،ميدهد
نهاده شد و ديگر تا روز قيامت سخن نگفت، پس آنچه در مورد هر يـك مـا نوشـته     مهر

حتمـاً   ،شده كه بايد بما نرسد نمي رسد، و آنچه كه در مورد ما نوشته شده كه بايد برسد
  ا خشك گرديده است. زيرا قلمها برداشته شده و صحيفه ه .رسيدني است

، گاهي مصايب و بالها و پريشاني هـاي  دوستان و عزيزان! چنان كه همه مي دانيم
چنان انسان را از هر طرف احاطه مي كند كه گمان مـي بـرد ديگـر     ،گوناگون و پي درپي

راهي جز هالكت نمانده و نابودي خود و زندگي را در مقابل دوچشـم خـويش مشـاهده    
هـر جانـب آسـاني و    همه غصه و غم بـه خوشـي مبـدل گشـته و از      ميكند، ولي ناگهان
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®��¯���°��±����m: يـد ئدقـت نما  �در اين فرموده خداوند گشادگي روي مي آورد.

��³��²��´l ا�عراف  

بـا رحمـت و    �چگونـه خداونـد   .»بي گمان رحمت خدا به نيكو كاران نزديك اسـت «
و تسـليم بـه قضـا و قـدر      ،و صابر رأفت و مهرباني خويش به بندگان شايسته و نيكوكار

نازل گردد و همه دروازه هـا را   پيمانه مصايب و پريشاني بر بنده الهي نزديك بوده به هر
بطور ناگهاني وي را فـرا   �در مقابل خود مسدود بيند، ليكن رحمت و مهرباني خداوند

ورد ابياتي ي در اين مطوريكه شاعر .گرفته از امور دشوار و مهلك او را نجات مي بخشد
  :سروده كه معنايش چنين است

آن راه نجـات  كه وي را در تنگناه قرار دهد ليكن شايد مصيبت بر جواني فرود آيد
در نزد خداوند است، مصايب چنان شدت گرفت و مرا در خود پيچيد، كـه گمـان كـردم    

خداونـد متعـال   مه دشواري و تنگـي بـه پايـان رسـيد.     ديگر راهي نجات نيست، ليكن ه

  التغابن ��mZ��Y��X��W��V[����`lفرمايد:مي
قـادر بـه   انسـان  پـس زمـاني    .»هدايت بخشد راقلبش هركس به خداوند ايمان آورد،  و«

 تعـالي او و صبور مي ماند كه به خداوند ايمان و باور داشته و بـر  و پايدار تحمل مصايب
هرگاه اشته باشد، يقين كامل د ،چه شرروز قيامت و قضا و قدر چه خير و توكل نموده به 

به اين مرتبه و مقام دست يافت، هرگونه دشواري را با سينة فراخ پذيرفته و بخاطر اجر و 
قلب وي  �و خداوند صبر و استقامت را اختيار مي نمايد، �ثواب و رضامندي خداوند
روزيكه وي بـه نيكـي و   تا اينكه روز قيامت فرا رسد،  مي نمايد.را به راه مستقيم هدايت 

دارد تا پلة ترازوي نيكي هايش سنگين گردد، همان است كـه اجـر و   نياز  اشديدنات حس
 ،متحمل شده بـود آنرا مصايب و مشكالت  ابربركه در پاداش صبر و پايداري وي در دنيا 

آنرا چندين چندين برابر سـاخته تـا وعـدة    پاداش  �خداوندو  ،پيشروي وي قرار گرفته

��m���å: طوريكه فرموده اسـت  بپذيرد. صابر داده بود انجامكه در دنيا به مؤمنان خويش را 
��ê��é��è��ç���æ���ël الزمر  
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    .»دپاداششان، كامل و بي حساب داده مي شوصابران براي همانا «
مصايبي كه از جانب ابتالها و و  هاآزمايشو اسباب در اين قسمت انواع 

ميشويم. همچنان مي خواهيم  خدمت تان يادآوربر بعضي بندگان فرو مي آيد  �خداوند
از رنج و ا همواره مورد آزمايش قرار داده راز بندگان برخي  �كه چرا خداوندبدانيم 

يكي از بندگان خود را دوست  �هرگاه خداوندر امان نمي شود؟ مصيبت و آفات د
بدارد وي را به مشكالت و مصايب گرفتار مي نمايد، زيرا اوتعالي ميداند كه اين بنده 

كم سبت به بدي ها و گناهان وي بسيارنيكي و حسناتش نو هان بسيار را مرتكب شده گنا
 يياست. پس بخاطر اينكه گناهان وي محو گردد و روز قيامت از هرگونه گناه و خطا

در مقابل پروردگار قرار گيرد او را در دنيا به آفات و مشكالت و بيماري ها باشد و پاك 
 در نيكي هايش افزوده شده و مقامش بلند برود. و ،ش محوگرفتار مي نمايد تا بدي هاي

به فضل و  �بسا بزرگ داشته و خداوند يپاداش ،زيرا صبر و تحمل بر مصايب و رنجها
افزوده چنان  آنرا چندين برابر مي سازد، و بآلخره بر حسنات و خوبي هايش كرم خود

هميشه «رموده اند: ف صطوريكه آنحضرت .مي شود كه سبب محو گناهان وي مي گردد
مصيبت و بال در جان و فرزندش فرود مي آيد تا اينكه  هبر مرد مؤمن و زن مؤمن

 »در حالي مالقات مي كند كه هيچگونه گناهي را بدوش نمي داشته باشدرا  �خداوند
 مصايب و بالهااسبابيكه بنده بخاطر آن به از جمله سنن ترمذي، حديث حسن صحيح. و 

از  �ر نزد خداونددهمانا شخص «آنرا بيان فرموده اند:  صول اكرم، رسمبتال ميگردد
نميتواند، پس  هليكن با انجام  عمل به آن مقام رسيد ،خوردار ميباشدمقام و منزلتي بر

نكه ، مبتال مي گرداند تا آناپسند است واره او را به چيزهاي كه در نزدشهم �خداوند
از اين حديث شريف  . حاكم و شعب االيمان از بيهقي مستدرك» به همان مرتبه و مقام نايل گردد

برخي را بخاطر كثرت گناهان شان مورد آزمايش قرار نداده بلكه  �برمي آيد كه خداوند
د، مي ي ديگرنميدانكس �كه سبب آنرا جز خداوند ،دوستي آن بندهو بخاطر محبت 

و آفات گرفتار مي نمايد وي را به مصايب لذا د، اندر بهشت نايل گرد االخواهد به مقام و
ديگري كه از كودكي تا وفات اعمال  ، برسد.تا به همان درجة كه برايش آماده نموده
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 �لذا خداوند ،آن مقام كفايت نكردهبه  شرسيدن ليكن براي ،انجام داده صالح و نيكو
مي خواهد بوسيلة صبر و تحمل وي بر رنج و مشكالت و آفات در دنيا، او را به مقام 

كه  بعضي  �خداوندهاي ديگر از آزمايش  يبرساند. مثال ،كه قبالً بوي فراهم شده عالي

�m��sخداوند در كتاب عزيزش فرموده: آنست كه  ،از بندگان را به آن برمي گزيند

£��¢��¡�����~��}�� � � �|��� �{� �z��y��x��w� �v��u� �t¤��������§��¦��¥

��ª��©��¨��«l العنكبوت  
كه تا گفتند ايمان آوريـم، رهـا مـي شـوند و مـورد آزمـايش قـرار         آيا مردم پنداشته اند«

آزموديم، البته خداوند آنـان را   -نيز -نميگيرند؟ به يقين، كساني را كه پيش از اينان بودند
معناي اين آيت را  .»درا نيز معلوم مي كند و دروغگويان اند معلوم مي كن كه راست گفته

  خت: بيشتر واضح سا ميتوانبا مثال زير 
مي كند كه بگويي من مؤمن نها با زبان كفايت نتگفته شود:  هرگاه به شخصي مؤمن

بدانيم آيا تو در ما تا پس بايد از امتحاني بگذري  ،اگر بر سخنت اصرار داريهستم، و 
 ياين چه امتحان ا!خداوند :غگو! اين شخص ميگويدوراستگو هستي يا درادعايت 

ابر آنها صبر و نه ها و مصايب و ابتال، پس اگر در برخواهدبود؟ بوي گفته ميشود: فت
شكر خداوند را بجا آوردي، بدون شك در امتحان كامياب شده و در استقامت ورزيده و

ر از خدا نا اميد شده و اظهار داخل گرديده اي، و اگو واقعي زمرة مؤمنين راستگو 
 هر من واقعي نيستي.غگو بوده و مؤوادعايت درتو در بدان كه پس  ،خشنودي كردينا

 صقوت ايمان خود مورد آزمايش قرار مي گيرد طوريكه آنحضرتاندازة انساني به 
قتيكه پس و .سنن ترمذي» ، در برابر ابتالي بزرگ استهمانا پاداش بزرگ«فرموده اند:

، به همان پيمانه بزرگ و عظيم استنيز و پاداش آن  آزمايش شديد و سخت باشد اجر
صبر و استقامت را اختيار  ،كنار گذاشتهبنده شكوه و شكايت و بيتابي رامشروط به اينكه 

��m���Xميفرمايد: �خداوند نمايد، � W� � V� � U� � � T� � S� � R� � Q� � P
YZ����]l البقرة  
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و حتماً شما را به چيزي از ترس و گرسنگي و كـاهش در امـوال و كـاهش در جانهـا و     «
انـواع و اشـكال    صبه پيامبراكرم �بعد از آنكه خداوند .»كمبود محصوالت مي آزمايم

و مـژده بـده   « مژده بده  صابتالها و مصايب را بيان نمود، فرمود: و مژده بده، اي محمد
تنها صابران را مژده بـده، امـا كسـانيكه در وقـت ابـتال و فـرود آمـدن         !آري» صابران را 

اينـان   در مـورد  صخشنودي ميكنند پيامبراكرميب و آفات خشمگين شده و ابراز نامصا
خشنود  از او �د، خداوندو راضي شخشنود  -ازآمدن ابتال -و هركه« چنين فرموده اند: 

 »نـاراض ميشـود   نيز از وي ناخشنودي نمود، پس خداوند ، وكسيكه بي صبري وميگردد
و بي صبري در خشنودي س خود را بر صبر وا داشت و از ناپس هرگاه بنده نف. سنن ترمذي
رول نموده و صبر استقامت را پيشه كرد، همان است كه بـه قضـا و   خود را كنت وقت ابتال

 صطوريكـه آنحضـرت   اسـت.  ن گرديـده ئراضي و مطمـ تن در داده و  �قدر خداوند
اين برايش خيـر اسـت، و    ،دهد شكر كند اگر به مؤمن فراخي و آساني رو و«فرموده اند: 

شايد روزي كسي  .مسلم صحيح»اگر به او سختي برسد و صبر كند اين هم برايش خير است
قرار گيرد، پس اگـر   �خداوندامتحان و آزمايش امور مورد غيره  از ما در مال و فرزند و

ابتال را با سينة فراخ استقبال نموده و با صبر و نمـاز و دعـا و انتظـار خالصـي از جانـب      
ـ    �، خداوندبمانيمپروردگار پايدار  را با رحمت و مهرباني وسيع خود كه همـه چيـز را ف

سبب محو گناهان مـا  و ابتال  تيبو به اين ترتيب مص رهايي مي بخشد.آن  گرفته ما را از
كريم اميد عفو و همه از خداوند بودههيچ كسي از ما خالي از بدي و گناه نچرا كه ميشود، 

��mÇ���Æ��Å��Ä���Ã��ÂÈ����Ê��Éميفرمايد: �خداوندو مغفرت را داريم. 

��Ì��Ë���Íl البقرة  

پس در مقابلـه بـا    .»نان! از صبر و نماز ياري بجوييد زيرا خداوند با صابران استاي مؤم«
زي مهمتـر  بلكه چي -طوريكه گمان كرده بوديم -مصايب و بالها تنها صبر كفايت نميكند

زيـرا   است.باال تر از صبر بوده و صبر بدون آن درست نميشود، نماز  از آن كه در حقيقت
  اجر و پاداش است. صبري بدون ،صبر بدون نماز
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ايمـان و بردبـاري   به اندازة قوت  �بوده خداوندآسان و گاهي دشوار ابتال گاهي 
در آيت زيـر سـختي ابـتال و آزمـايش      �شخص وي را مورد ابتال قرار ميدهد، خداوند

، مؤمن شخص تأكيد بر آن ميورزد كه امتحان و ابتالي حقيقي مؤمنان را توصيف نموده و
طوريكـه ميفرمايـد:    ،دگذر نبـوده و در وقـت كوتـاه پايـان نمـي يابـد      آسان و ساده و زو

m��k��j���i����h��g��f��ll با�حزا  
ترس و هراس و جنـگ و گرسـنگي و محاصـره و     با -آنجا بود كه مؤمنان آزموده شدند«

مضطرب شده و سخت تكـان  د(و به سختي متزلزل شدن -دشمن در جنگ احزاب يورش
  .»خوردند)
يعنـي نفسـها و    »به سختي متزلزل شدند و «ر عميق و قوي دقت نمايداين تعبي در

ارواح و بدن ها و معنويات آنها سخت مضطرب و تكان ديد، در چنـين مواقـف ثبـات و    
ن و يقـين او ضـعيف و يـا    پايداري، و ايمان واقعي شخص ظاهر ميگردد، پس اگـر ايمـا  

در هنگـام  كـه   ي ميشوددة درختپژمر د، در حاالت سخت و دشوار مانند برگكاذبانه باش
بر زمين ريختـه و درخـت را تنهـا و برهنـه و خـالي از برگهـاي سـبز         ،وزيدن باد شديد

، و ايمـان وي راسـخ و بـا    داشـت  ميگذارد، اما اگر شخص در دين خود قوت و صالبت
اگـر طـول هـم    پس در حاالت سختي و شدت استوار و با ثبات مانده هرچنـد   ،ثبات بود

ها نه تنهـا بـر مـا مسـلمانان امـروزي      لزل شدن در هنگام ابتال و دشواريمتز مسألة بكشد.
و ياران پاك شـان   صتمام مي شود بلكه بر بهترين افراد بشريت حضرت محمدسخت 

نيـز در مواقـف   و امتهـاي شـان   نيز سخت و دشوار تمام مي شد، چنانكه پيامبران پيشين 
و با رنجها و  شده درون خويش مضطربدر ان ،فرود مي آيدآنان و دشواري كه بر  سخت

شدند تا حـدي كـه برخـي از آنهـا بخـاطر      ميمشكالت و فشارهاي طاقت فرسايي روبرو 
ايشـان را   �طلب نصرت الهي گفتند: پس نصرت الهي كي فرا مي رسد؟ آن گاه خداوند

  با اين گفتة خويش بشارت داد كه: بدانيد نصرت الهي نزديك است. 
ز مواقف سخت و دشواري كه پيامبران و بندگان راستين د باهم نمونة ايبياي

¤����mخداوند ميفرمايد: .به آن رو برو شده اند از البالي اين آيت درك نماييم �خداوند
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) كه داخل بهشت مي شويد و حـال آنكـه هنـوز ماننـد     صامت محمداي آيا پنداشتيد(«
سر شما نيامده است؟ آنان دچار سختي و زيان شدند و  سر پيشينيان شما آمد، بر آنچه بر

تكانها خوردند تا جايي كه پيامبر خدا و كساني كه با وي ايمان آورده بودند، گفتند: پـس  
   .»الهي نزديك استنصرت الهي كي فرا مي رسد؟ بدانيد كه نصرت 

! اگر تو از ما راضي و خشنود بودي پس نصرت و گشـايش را  و نميتوان گفت: پروردگارا
نمـاز و  ما فرود مي آوري و ما هم صبر نموده همه روزه دست به دعـا و   هرچه زودتر بر

بر اين اسـاس باشـد    �حاال اگر معامله ميان بندگان و خداوند ناله زاري بلند مي نماييم.
از بنده راضي بود او را مورد ابتال قرار نميدهد، و يا اگر وي را مورد  �خداوندرگاه هكه 

بـه  را هم داد، در اولين دعا ابتال را از وي دور كـرده و سـختي و مصـايب وي     ابتال قرار
  پس فايده و نتيجة ابتال از كجا ظاهر گردد؟ د،انگردمي خوشي و آسايش مبدل 

اضـي  ر صبهترين بندگان خود حضرت محمـد از دوست خود و  �آيا خداوند
از تعـالي از ايشـان و   راستين ايشان راضي نبود؟ بلـي! او نبود؟ آيا خداوند از ياران پاك و 

و يارانش را با يك پلك زدن، بـدون   صراضي بود و ميتوانست پيامبروفادار شان ياران 
ي از مؤمنان كفار نصرت بخشد و كسعليه اينكه حتي خاري به جسمشان بخلد، در جنگ 

 .منان آشـكار سـازد  خود را به مؤ ميخواهد صدق وعدة �كشته هم نشود، ليكن خداوند

  آل عمران �m��¼��»��º��¹�����¸��¶��µ½�����Âl:ه استدوفرمطوريكه 
  .»و تا خداوند مؤمنان را معلوم بدارد و از ميان شما شهدايي بگيرد«
دعـاي  و بداند كـه چـه كسـي در ا    ن را آزمودهقوت ايمان و صدق مؤمنا �تا خداوند و

 علم ازلي خـود  ، در حاليكه خداي سبحان بااست دروغگو خود صادق است و چه كسي
  .را ميداند همه چيز
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ر دوستان و عزيزان هم دين و هم عقيده ام! همة مـا و شـما در معـرض ابـتال قـرا     
ود آيـد،  ما فر آفات و دشواري هاي كه شايد روزي برداريم، پس چطور ميتوان مصايب و

تقـوا و   خداوند بـه و چنانكه معلوم است طاعت ؟ مبدل سازيم �آنرا به طاعت خداوند
هم در كتاب با عظمتش بما وعده داده هركه تقـوا   �پارسايي صورت ميگيرد، و خداوند

پيشه كند خداوند براي او راه نجات و آساني را پديـد آورده و او را از جـايي كـه هرگـز     

��m��p��o����n��m��l����k��jميدهد، طوريكـه ميفرمايـد:   بخاطرش نمي گذشت روزي

u���t��s���r���qv����ªl الط<ق  
پديـد آورد و او را از جـايي   رفت را بيرون راه كس از خدا بترسد، خداوند براي او هر و«

خداوند تعالي در اين آيت بخاطري ميان تقوا و خالصي  .»كه گمان نمي برد روزي ميدهد
ربط داده كه رهايي و خالصي و مخـرج از ابـتال همـواره مـرتبط بـه       از مصيبت و روزي

در جسـتجوي   ،مشكالت و رنج و آفت بوده و بنده در وقت واقع شدن بـه آن  مصايب و
مخرج و خالصي مي شود، بنابراين خداوند مهربان وعده داده كه اگر بنده در وقت ابـتال  

يز طوريكه عهد نموده، نه تنها بـوي راه  پيشه كند، خداوند ن به اوتعالي روي آورده و تقوا
رزق و روزي فراواني بوي ميدهد كه هـيچ گمـان    ،بيرون شد را باز ميكند بلكه در پي آن

نميكرد، پس اين است عهد خداوند، و كيست وفادار تر از خدا به عهد و پيمان خـود؟ و  
تمـاً  خـود را خـالف نميكنـد و وعـده اش ح     ين است وعدة خداوند و خداونـد وعـدة  ا

حـق اسـت و    �رسيدني است، پس در وقت ابتال بايد صبر نمود، زيـرا وعـدة خداونـد   
هيچگاه خالف ورزي نميكند. چنانكه همه ميدانيم هيچكس از ما و شما خالي  �خداوند

و شيطان همواره ميكوشد گناه را در نظر بنده خـورد و نـاچيز    ،از گناه و لغزش ها نيست
امـا وقتيكـه    ،ادي و نـاچيز فكـر ميكنـد   ارتكاب گناه آنرا عـ  نشان دهد، و بنده نيز قبل از

يقـين   �پـس الزم اسـت بـه خداونـد     ، به حقيقت امر پي ميبرد.مصيبت بروي فرود آمد
كامل داشته و از اوتعالي بهراسيم تا در حفظ و رعايت اوتعالي قرار گرفته و دروازه هـاي  
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�m��E����D��C��B���A :يفرمايدطوريكه م .ما فرود آورد روزي و بركات آسمانها را بر

����L��K��J���I��H��G��F��Sl ا�عراف  
و اگر اهل شهرها ايمان آورده بودند و پرهيزگاري كرده بودند حتماً بـر آنـان بركـاتي از    «

  .»زمين مي گشوديم آسمان و
تعـالي  ه كه اگر تقوا پيشه كنيم و از اوما را وعده داده و عهد بست �پس وقتيكه خداوند 

ما الزم است  پس براز مصايب را بما باز خواهد كرد، نجات و خالصي  راسيم حتماً راهبه
اوتعالي راه خروج  روي آورده از �در وقت ابتال و نزول مصايب و مشكالت به خداوند

خواست نموده تقوا را پيشه نماييم تا به وعدة خداوند كه براي متقيـان داده  و رهايي را در
اول صبر و  :يكه قبالً هم متذكر شديم تقوا در چند چيز نهفته استاست نايل گرديم، طور

 در جماعـت و باهـاي فرضـي پنجگانـه     اداي نمـاز  استقامت، دوم رعايت و محافظت بر
ت جام داده و از گناه و معصـي يش انايد اعمال خير و طاعت را بيش از پسوم ب ،اوقات آن

محقق مي شـود و وعـدة خداونـد     براي ما �خوداراي نمود، بدين ترتيب وعدة خداوند
خدا راستگو تر است؟ االن بخاطر اينكـه بتـوانيم شـروط تقـوا و     از حق است و چه كس 

چند سـوالي را مطـرح مـي     ،پرهيزگاري را در وقت ابتال و مصيبت تطبيق و عملي نماييم
دخاني ديگـر از طاعـات بشـمار مـي رود؟ در حاليكـه       نماييم: آيا نوشيدن سگرت يا هر

اسـت، همانـا    و خبايـث  پليـدي هـا   كه از جملـة  چرا ،ما حرام نموده آنرا بر �دخداون
ي و پليـدي هـا را   در كتاب كريمش براي بندگان پاكيزگي هـا را حـالل، و ناپـاك   خداوند 

دم را از حضـور بـه   نكـه مـر  از طاعات است؟ حال آحرام  گردانيده است. آيا قطعه بازي 
زي آن مي گذرانند و در نتيجه نمـاز صـبح از آنهـا    داشته و شبها را در بانماز جماعت باز

ند. آيا مشاهده نمودن زنان نچنانكه اينكار به تدريج انسان را به قمار مي كشا. فوت ميشود
برهنه و بي باك در پرده هاي تلفزيون كه كانال هاي مختلف آنرا به نشـر مـي رسـاند، و    

زن مسـلمان را از   مـرد و  �ندشنيدن موسيقي از طاعات بشمار ميرود؟ در حاليكه خداو
و بر فروبستن ديدگان و پاكدامني منع نموده نگريستن بسوي نامحرمان و ديگر امور حرام 
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�m��Ñ��Ð����������Ï��Î����Í��Ì���Ë��Ê��Éتأكيد ورزيده است، خداوند ميفرمايد: 

���Òl ا سراء  

از صاحب آنهـا  يعني  .»همانا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرستش واقع خواهند شد«
در  �اسـت، و خداونـد  برده پرسيده مي شود كه اين حواس خود را در چه راهي به كار 

به نطق مي آورد و آنهـا از آنچـه كـه     ،روز قيامت اين اعضاء را در هنگام پرستش از آنها
خبر ميدهند. آيا گفتن كلمات زشت و قبيح در هنگام مزاج و يا ند ا بشان انجام دادهاصحا

يقيناً بنده كلمـة را از  « ند: ميفرماي صا در ديگر اوقات جايز است؟ آنحضرتشوخي و ي
خداونـد وي را بـدان    ليبر زبان مي آورد كه به آن اهتمام نمي ورزد و �رضاي خداوند

يقيناً بنده كلمة از قهر خداوند را بر زبان مي آورد كـه  شد، وكلمه به مرتبه هاي بلند برميك
آيـا غيبـت گـويي     صحيح بخاري.» دمي غلط ن در دوزخ فروبه آن اهميت نميدهد و بدا

و تجسس و كنجكاوي بي مورد از امور ديگران از طاعات اسـت؟ بياييـد اول بـا    يكديگر 
كنـار   تجاهـل را  وب نداده، تغافـل  خويشتن را فري ، وصادق بوده سپس با خود وند،خدا

، بلكـه از گناهـان   ات نـه و با صراحت بگوييم اينكه همه امور فوق الذكر از طاعـ گذاشته 
يكسو همچو اعمـال نامشـروع را در وقـت ابـتال و مصـايب انجـام        پس چگونه از است.

داريم از جملة پرهيزگاراني باشيم كه خداوند به آنها وعده  ميدهيم، و از سوي ديگر آرزو
و روزي وافـر را نصـيب   رهايي مـي بخشـد   داده است كه حتماً آنان را از ابتال و مصايب 

پوشيده نيست، نه در زمـين و نـه در آسـمان، و     �هيچ چيز بر خداوند مي گرداند.شان 
از احـوال همـه بـاخبر اسـت، آن      �خداونـد زيـرا   ،كسي نميتواند اوتعالي را فريب دهد

وقتيكه انسان را از زمين پديد آورد و آن گاه كه در شـكمهاي مـادران بشـكل جنـين هـا      

��m�j��i��h���q��p����o���n��m��l��kميفرمايد: �بودند، خداوند

��rl البقرة  
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كساني كه ايمان آورده اند نيرنگ مي كنند، حال آنكه فريب نميدهنـد مگـر   آنان با خدا و«

ــد ــي درك نميكنن ــد:. »خــود شــان را ول ــان ميفرماي ��m���l��k��j��i��hهمچن

����m��{l النساء  
  .»رنگ مي زندمنافقان با خدا نيرنگ مي كنند و حال آنكه خداوند به آنان ني«

نمـي  مي خوانند و از خدا نگويند: چگونه برخي مردم نماز شايد چنين ببعضي ها 
هم گردند، ليكن با آن هم زيادي  انيمرتكب گناه ايبو مصوقت ابتال  د و شايد درنترس

بايد گفت كه ما در پاسخ زودي نجات مي دهد! ه خداوند آنها را از مشكالت و مصايب ب
به  �و مثال قرار دهيم، زيرا خداوندنمونه اص فريب خورده و آنها را نبايد به چنين اشخ

انتقام گيري ، و برنـابود  در  �غير آن خداوندداده و ميخواهد توبه نمايند، در  آنان مهلت
در مـورد   �او را ناتوان نمي گرداند، خداوند يتواناست، و هيچ چيزو آنها غالب سازي 

�m��C��B��AE��DF����M��L��K������J��I��H��G: آنها چنـين ميفرمايـد  

��R��Q��P��O��N���Sl التوبة  
نيست كه خدا مـي خواهـد بـه    اين  پس اموال و فرزندان شان ترا به شگفت نياورد، جز«

   .»وسيلة اينها در زندگي دنيا عذاب شان كند و جانشان در حالي بيرون آيد كه كافر باشند

�mk��j��i��h��g��f��e��m��ln����r��q��p����o :همچنـــان ميفرمايـــد

st�����w��v��u��xl آل عمران  
فقـط بـه آنـان     به آنان، به سودشان اسـت، مـا   كافران هرگز نپندارند كه مهلت دادن ما و«

 صپيـامبراكرم  و  .»مهلت مي دهيم تا برگناه خويش بيفزايند و عذاب خفت باري دارنـد 
وي، به  يبنده در نافرماني هاچون ديدي كه خداي عزوجل در عين فرو روي «د: نميفرماي

سپس اين آيـت را   .»را ميدهد، پس بدان كه آن استدراج است او دوست داشتني هاي دنيا

��m��×��Ö�����Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Êتالوت نمودنـد: 

���Þ��Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Øl ا�نعام   
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هاي همه چيز را بـر   ند، درپس چون آنچه را كه بدان پند داده شده بودند، فراموش كرد«
آنان گشوديم، تا چون به آنچه داده شده بودند شاد شدند، ناگهان آنان را فروگرفتيم، پس 

و عالمـه البـاني در    اين حديث را امام احمد و طبراني و ابن ابي الدنيا نقل كـرده انـد   .»يكباره نا اميد شوند

به اين معنا نيسـت  منحرف  ي شخصپس كثرت مال و داراي مشكات گفته:اسناد آن خوب اسـت. 
اسـت، بلكـه شـايد    گذاشـته  بركت خداوند او را دوست داشته و در دارايي وي كه گويا 

گردد، و چه بسا حكايات مردمان مالدار و ثروتمند اوسبب بدبختي و تيره روزي صاحب 
بختي بد را شنيده ايم كه از زندگي مرفه برخوردار بوده اند ليكن زندگي شان پر از رنج و

  .و ساماني و پريشاني و امراض گوناگون و غمهاست و بي سر
آن شـده   عزيزان! خالصة مطلب اينست كه هر ابتال و مصيبت دليـل بـر   دوستان و

بلكـه همـه بـه خيـر و      ،مـا خشـمگين اسـت    بر -خداي ناخواسته -نميتواند كه خداوند
نمايـد، زيـرا در واقـع     مصلحت بنده بوده بشرطيكه صبر و استقامت داشته و تقوا را پيشه

و يا بخـاطر اينكـه    .رجوع كند �اينها همه بخاطر متزلزل ساختن بنده بوده تا به خداوند
. پـس  آنها باقي نماند گناهان مؤمنان را پاك گردانيده و جز حسنات هيچ شايبة ديگري در

بخاطر  گمان نيك داشته و بدانيم كه اوتعالي �خداوند الزم است در هنگام ابتال بر ما بر
تا بوسيلة آن مقام و منزلت ما را بلنـد   ،فرود آورده مصلحت و خير ما مصايب و آفات را

نابود نمايد، پس در چنين حالت نبايد شكوه و شكايت نموده  و گناهان ما را محو و هبرد
تـا در حسـنات و    گرفـت  استقامت كارحوصله و از صبر و بلكه بايد و مضطرب گرديم، 

و بهتـرين ثـروت مسـلمان انـدوختن حسـنات و نيكـي هـاي         .ده شودنيكي هاي ما افزو
گوناگون، و صبر و حوصله در مقابل ابتالها و مصايب است تا در آخرت پلة خوبي هاي 

  وي سنگين گرديده و بهشت برين را بدست آورد.
پايدار گردان و به قوت و توانايي خـود بمـا   را ما  ،! به كمك و ياري خودخداوندا

 ه گناهان پاك گردان، طوريكه پارچـة ما، و به فضل وكرم خود ما را از هرگونفر صبر عطا
  .سفيد از چرك و كثافت پاك ميگردد



 263               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

 ،! ما را در زمرة آن بنده گانت قرار ده كه هرگـاه مـورد ابـتال قـرار گيرنـد     خداوندا
 ،وندش، شكر گذار اند. و اگر مرتكب گناهي آنها ارزاني نمايي هرگاه نعمتي براند. و صبور

هـم بـه عفـو و كرمـت از آن در مـي گـذري، اي ارحـم         از تو طلب مغفرت نموده و تو
  .الراحمين
  
  





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زهد
   

  





  

  زهد

  ؟ندبه دنيا مي نگريست صچگونه پيامبراكرم

هدايت نمود و ما هرگز تـوان  برگزيدة خود  را به دين ست كه ماا ستايش خدايي راثنا و 
! پس از آنكه مـا را هـدايت   نمون نبود، پروردگاراما را ره ونداگر خداراه يابي را نداشتيم 

كردي، دلهاي مان را دستخوش انحراف نگردان، و رحمتي بزرگ و وسيع فقط از جانـب  
بنـده و   صگواهي ميدهيم اينكه محمدخود بخشنده اي. وما ارزاني دار، يقيناً تو خود بر

كه با نور هدايت و دين حق اند و امام متقيان فرستاده و گواه و بشارتگر و هوشدار دهنده 
از جانب تو بسوي ما فرستاده شده اند، پس درود فراوان  و بي پايان برايشان و آل بيت و 

  ياران پاك شان باد. اما بعد:
  را در اين بخش از قصة عبرت انگيزي آغاز مي كنيم: پيام خويش

فت: مرا پند و انـدرز ده، در  گ :به ابن سماك :حكايت شده كه روزي هارون الرشيد
! اگـر  المـؤمنين ابن سماك گفـت: اي امير  ،بودحاليكه جرعة از آب بدست هارون الرشيد 

آيـا پادشـاهي ات را در    ،از تشنگي نزديك است بميري اين جرعة آب از تو منع گردد، و
 مقابل آن ميدهي؟ هارون الرشيد گفت: بلي، ابن سماك پرسيد: اگر خارج شدن اين جرعة

 ، ملكآيا در مقابل باز شدن بول ،آب از تو منع شود و از بندش بول نزديك است بيمري
گفت: پس ملكي كـه   :ابن سماك رون الرشيد گفت: بلي،اه را ميدهي؟و پادشاهي ات 

  الرشيد بسيار گريست. نسپس هارو، خيري در آن نيست. را ندارديك جرعه آب  ارزش
به دنيا  صنماييم كه! چگونه پيامبراكرم ح ميرا مطر يسوال ما در اين پيام خويش

صحراي  اگر بخواهي دپروردگارم به عرضم رسان« ند؟ پيامبري كه فرموده اند:مي نگريست
يك روز گرسـنه   لكن ميخواهم ! نه، ومبدل گردانم، گفتم: پروردگارابه طال برايت مكه را 

و التجا و راز و نياز مي كـنم،  اما روزيكه در آن گرسنه ام به تو دعا  .و يك روز سير باشم
  ترمذي و احمد وطبراني.»و ستايش گفته به پاكي ياد مي كنمروزيكه سيرم، ترا ثنا 
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عرض  صمصطفي ش حضرت محمدوحبيبگرامي پروردگار قادر و توانا به پيامبر
كرد كه اگر بخواهد كوه هاي تهامه را به زمرد و يـاقوت و طـال و نقـره مبـدل سـاخته و      

ست دارند بنـده و  دو :در جواب فرمودند صبر و ملك باشند، ليكن پيامبراكرمايشان پيام
 �فرستادة خداوند باشند، پيامبراكرم و گرامي، بهترين مخلوقات و سـردار فرزنـدان آدم  

از شرق تا غرب آن نصيب نموده  ،به ايشان پادشاهي جهان را �اگر ميخواستند، خداوند
زيـرا   د.ه و جويبار ها را در زيـر آن روان مـي سـاختن   و كوه هاي دنيا را به طال مبدل كرد

مـورد   �شان در نـزد خداونـد  اند و هر دعا و طلب  �بندة برگزيدة خداوندآنحضرت 
  پذيرش قرار مي گرفت.

خوانندة عزيز دقت كن! پيامبري كـه از چنـين مرتبـه و مقـام و شـأن و شـوكت در نـزد        
نعمتهاي آن چنان بي عالقه و بـي تفـاوت    ليكن با دنيا و ،پروردگار عالم برخوردار بودند

بودند كه طول روز را به گرسنگي ميگذشتاندند، حتي بعضي از روزها از شدت گرسنگي 
داشتند تـا شـكم   و درد شكم، خميده و به خود مي پيچيدند و خرماي ناسره و ناچيز را ن

بـوده و آنـرا    پيامبري كه با ملك و سلطنت دنيا بي عالقه و بـي ميـل   شان را سير نمايند.
نپذيرفتند، بر سر بوريا مي خوابيدند تا آنكه آثار آن در جسم شريف شان نمايـان ميشـد،   
اصحاب كرام به ايشان پيشنهاد نموده گفتند: يا رسول اهللا! چه مي شـود كـه فـرش نرمـي     

مرا به دنيا چه كار؟ من در دنيا مانند سواره اي هستم كه در « براي شما بگيريم؟ فرمودند: 
  ترمذي و ابن ماجه و احمد.»اية درختي استراحت نموده و بعداً آنرا ترك نموده مي رودس
هالل از يك ! : بخدا، اي خواهرزادهفرمود روايت ميكند كه مي باز عايشه :عروه 

، در حاليكه در خانه مي گذشت سه هالل در دو ماهحتي  ،نظر مي كرديمديگر تا هالل 
چه چيز از طعام و  شد، گفتم: اي خاله! پس برمي ته نآتشي بر افروخ صهاي رسول اهللا

از دو چيز سياه، خرما و آب، جز اينكه رسول  :قوت زندگي تان سپري مي شد؟ فرمود
هاي شيريي داشتند كه ديگران براي  و آنها بز ندهمسايه هايي از انصار داشت صاهللا

و ما را از  مي فرستادند صاستفادة شير به آنها داده بودند، كه از شير شان به رسول اهللا
چندين  صروايت نموده فرمود: رسول اهللا �و ابن عباس .متفق عليه »آن مي نوشاندنند
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و خانوادة شان نان شب را نمي يافتند و اكثر نان  ندشب پي درپي شكم گرسنه مي خوابيد
شبي  روزي يا روايت كرده فرمود: �ابوهريره. ترمذي و ابن ماجه و احمد »شان از جو بود

خورده و فرمودند: چه چيز شما بر �و عمر �بر آمدند و ناگهان با ابوبكر صرسول اهللا
 صرا در اين لحظه از خانه هايتان بيرون نمود؟ گفتند: گرسنگي يا رسول اهللا، آنحضرت

هم آنچه شما را خارج ساخته بيرون  قسم به ذاتي كه جانم در دست اوست مرا «فرمودند:
دو روز پي  صخانوادة محمد« روايت نموده فرمود:  بعايشهو     .صحيح مسلم. »نمود

 .متفق عليه .»وفات نمودند صدرپي از نان جو سير نشدند تا زماني كه آن حضرت
نه گوسفند و نه در حالي دنيا را ترك نمودند كه نه درهم و نه ديناري، و  صآنحضرت

زره  ايشان باقي ماند، در حاليكهگذاشتند، تنها شمشير و قاطري از شتري از خود بجا 
و بود، ايشان كفش خود را نزد يهوديي در گر ،برابر سي پيمانة جو(لباس جنگي) شان در 

به دنيا مي نگريستند و به  صزدند و جامة شان را ميدوختند. بدين گونه آنحضرتپينه مي
يز تربيت ن صآن عالقه و رغبتي نداشته و به همين منوال شاگردان مدرسة پيامبراكرم

هرگاه دنيا نزد «ت و ارزش دنيا چنين ميفرمايند: در مورد قيم صيافتند، آنحضرت
سنن  »به اندازة بال پشة ارزش ميداشت، كافري را از آن قطرة آبي نمي چشاند �خداوند

حقيقت زندگاني و از  حقارت آن،ايشان از بي ارزش بودن دنيا و ترمذي و مصنف ابن ابي شيبه.
مثال دنيا در «  آخرت مقايسه نموده مي فرمودند: ميان نعمتهاي دنيا وو  دندآگاه بوآخرت 

پس بنگرد سبرابر آخرت مانند آنست كه يكي از شما انگشت خود را در بحر داخل كند، 
يعني نعمت  سنن ابن ماجه و مسند احمد. »كه آن را با چه مقدار آب بيرون مي آورد؟

ان و نعمتهاي آخرت كم و بي ارزش است طوريكه هاي دنيا يا زمان دنيا در برابر زم
انگشت را در بحر بزرگ داخل نموده و ببيني كه به چه اندازه آب در انگشت باال آمده، 

ست كه از پس ارزش دنيا در مقابل نعمت هاي آخرت مانند ارزش قطره آب انگشت ا
را به امت  دنيا شكه قيمت و ارز ص. اينست مدرسة پيامبراكرمبحر بيرون آورده شود

طوريكه خود ايشان از پروردگار شان آنرا آموخته اند. پس هرگاه  ،معرفي نموده اند
داره نموده باشد در قلب وي گواهي از قرآن را خير و مصلحت را ا به بنده �خداوند
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و آخرت و استوار و پايدار مي نمايد تا ارزش و حقيقت دنيا و متاع آنرا درك نموده 
انسان عاقل و خردمند اگر در  العين خويش قرار دهد، و هرا نصب خشنودي پروردگار ر

به ساده گي حقيقت آنرا در مي  ،حقيقت دنيا و كوتاهي عمر و فاني بودن متاع آن بانديشد

�فرمايد: يابد، طوريكه خداوند قادر و توانا مي � �� ���m��j��i��h��g��f���e��d

r��q�� �p��o��n��m� �l��ks��x��w��v��u��ty�� ���z

��a��`��_��~��}��|��{���bl التوبة  
! شما را چه شده است كه چون به شما گفته ميشود: در راه خدا بيرون آييد، اي مؤمنان«

آيا به جاي  - تا در خانه و ديار تان باقي بمانيد -سنگين شده به سوي زمين ميل ميكنيد
ني دنيا در برابر رده ايد؟ متاع زندگاندگي دنيا( نعمت هاي آن) دل خوش كآخرت به ز

��m����Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñميفرمايد: �همچنان خداوند .»آخرت جز اندكي نيست

á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×â����è��ç���æ��å��ä��ã

���él الكھف  
و براي آنان زندگي دنيا را مثل بزن كه مانند آبي است كه آن را از آسمان فرو «

چنان درهم شكسته  -آن گياه -ر آميخت، پس آخركارفرستاديم سپس گياه زمين باهم د
يعني  .»چيز تواناست همواره بر هر �شد كه بادها پراگنده اش كردند و خداوند

از هيچ كاري عاجز نيست. همچنان اوتعالي گرداند و مي ايجاد ميكند، و فاني  �خداوند

��_��`���md������c��b����a: ميفرمايد �̂�]��\��[����� ��Z��Y��Xe��

q��p��o��n���� �m��l��k��j��i��h��g��� � � � � � � � � � � � �fr����v��u��t��s
z��y��x���� �w{����h��g��f��e��d��c���b��a��`��_��~��}��|

q��p��o������n��m��l�������k��������������j��ir��x��w��v��u���t��sy��
��������}��|���{��z��~l الحديد  
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است و زينت است و تفاخر است در ميـان شـما و    بدانيد كه در حقيقت دنيا لعب و لهو«
افزون طلبي در اموال و اوالد است، همانند باراني كه كشاورزان را رستني آن بـه شـگفت   
آورد سپس خشك شود پس از آن زرد شده بيني باز درهم شكسـته گـردد، و در آخـرت    

نيست، سبقت عذابي و خشنوديي است(براي دوستان خدا) و زندگاني دنيا جز متاع غرور 
جوييد به سوي آمرزشي از جانب پروردگار تان و به سوي بهشـتي كـه پهنـاي آن ماننـد     
پهناي آسمان و زمين است، براي مؤمنان به خداوند و پيامبرانش آمـاده كـرده شـده، ايـن     

   .»و خداوند داراي فضل بزرگ است .به هركه خواهد است فضل الهي كه مي دهدش
و ياران پاك ايشان در شناخت قدر و  صپيامبراكرم اين است راه و روش مدرسة

قـرار   �دنيا را وسيلة بسوي رضامندي خداوند هاي آن، آنها قيمت دنيا و لذتها و نعمت
بيشتر از حد معقول بـه  و  وكار داشتند با آن برخورد و سرارزش دنيا  داده بودند و نظر به

  ند.مشدآن اهميت قايل ن
را  �شنده و تابندة زهـد و تواضـع ابوبكرصـديق   هاي درخ د گوشة از گوشهيبياي

 د باهم مطالعـه نمـاييم.  شالفت اسالمي بدوشش قرار داده بعد از اينكه مسؤليت بزرگ خ
دار امـور مسـلمانان گرديـد، وي از     هعهـد  �ابوبكرصـديق  صبعد از وفات پيامبراكرم

ن بخاطر جانب روز در خدمت و پيشبرد امور خالفت و آماده ساختن گروه هاي مجاهدي
شـب از احـوال فقـرا و مسـاكين      شده بودنـد مشـغول بـود. و در    كه مرتد ينبرد با قبايل

هرشـب بـه    �گفتـه شـد كـه ابوبكرصـديق     �خبرگيري مي نمود. روزي به عمرفاروق
د مي ندست مدينه كه فقرا در آنجا سكونت دارخانه بيرون رفته و در نواحي دور تنهايي از

بخاطر حاصـل نمـودن اطمئنـان در     �ميگردد، عمرفاروقرود، و بعد از گذشت مدتي بر
 �صـديق ابوبكر ء قصد قرار نگيرد، شبي نزديـك خانـة  و اينكه مبادا مورد سو ،مورد وي

از خانه بيرون آمد و بسـوي   �ابوبكرصديقخود را مخفي ساخت تا او را تعقيب نمايد، 
د به تعقيبش افتاد، بدان �هم بدون اينكه ابوبكرصديق �همان قريه روان شد، عمرفاروق

دست رسيد و به خرابة كـه در كنـار بسـتاني قـرار     به قرية دور �همان بود ابوبكرصديق
و بي كسي به تنهـايي زنـدگي داشـت و     ي سالخوردهداشت روي آورد كه در آنجا پير زن
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 �هيچ كسي نبود تا خدمت وي را نموده و كلبه اش را پاك نمايـد، لـيكن ابوبكرصـديق   
اب وي را پاك و تميـز مـي كـرد،    شب رفته و روي زمين و جاي خو هر خليفه مسلمانان

همچنان فرش و ظرف او را پاك و منظم ساخته و غذا برايش آماده نمـوده و آنـرا بـا آب    
سپس اجـازه مـي خواسـت و برمـي گشـت، بعـد از اينكـه         ،يكجا در كنارش قرار ميداد

ة پير زن شده پرسـيد: ايـن   وارد كلب �بسوي مدينه روان شد، عمرفاروق �ابوبكرصديق
مرد كيست كه شبانه نزدت آمده و خدمت ترا انجام ميدهد؟ آيا وي را مي شناسي؟ پيرزن 
گفت: بخدا پسرم او را نمي شناسم زيرا وي خود را بمن معرفي نكرده و نام خود را بمن 

ا شب آمده و جاي مرا پاك نموده و غذايم ر ليكن طوريكه مشاهده كردي هر است، نگفته
اينكـه خـود را بمـن معرفـي كنـد. هنگاميكـه       گـردد بـدون   ميآماده مـي نمايـد سـپس بر   

! بخدا سوگند كسي را كه بعـد از  ر زن بيرون آمد فرمود: اي ابوبكراز نزد پي �عمرفاروق
  تو مي آيد خسته و مانده ساخته اي.

يـا  بدانيم كه دنمطالعه نموده و را  �زهد و تواضع عمرفاروقبياييد  ،ديگر يمنظر
باهمه ساز و سامانش چگونه بي ارزش و بي اهميت در نزد آن راد مردان تاريخ بـود، در  

قبل از شهادت بر شرق و غرب جهان مسلط گرديـده بـود و همـه     �حاليكه عمرفاروق
 �بودنـد، عمرفـاروق  گرديده پادشاهان و حاكمان جهان از وي اطاعت نموده كامالً تابع 

نان بود شبانه از احوال رعيـت خبـر گيـري نمـوده و در     در حاليكه حاكم و خليفة مسلما
قريـه هـاي   يكـي از  داخل و اطراف مدينه مي گشت، در يكي از شبها بر كلبة فقيرانـة در  

گذاشته آب را در ديگ انداخته و آنرا بر آتش  ي را ديد كهمدينه مي گذشت كه زني فقير
از چشمان شان پريده بود، و زير شور ميدهد تا كودكان وي كه از گرسنگي خواب  و سر

گمان كنند كه در ديگ غذا است و عنقريب پخته ميشـود، و بـه همـين ترتيـب بخـواب      
از ديدن اين حالت سخت متاثر شده و با غالمي كه همرايش بود بـه   �بروند، عمرفاروق

وزة از روغـن را  كـ خود و بدست  ،انبار آرد در بيت المال رفته و بر پشت خود جوال آرد
داشت تا جوال آرد و ، در اين وقت غالم وي اصرار رفتزن مسكين  بسوي كلبة گرفته و

نكه به خانـة زن  المؤمنين از كمك وي امتناع ورزيد تا آرا بردارد ليكن امير يا كوزة روغن
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دهـان بـر آتـش     را در ديگ انداخته و خودش بـا  بال فاصله آرد و روغن مسكين رسيد و
آلود لباسـهاي وي بـا دود و خاكسـتر غبـار    ه و ريش و ديگ را شور ميداد، چهر ميدميد و

شده بود تا آنكه غذا آماده شده و آنرا در بشقاب خالي نمود، سپس با دست خـود شـكم   
كودكان را سير نمود. همچنان در عهد خالفت وي بزرگان صحابه گردهم آمده گفتند: اي 

المـؤمنين چيسـت؟ از   گروه مهاجران و انصار! نظر شما در مورد بـي ميلـي و زهـد اميـر     
شـرق و غـرب   و سر زمين فارس و روم را بدسـت وي فـتح نمـوده     �روزيكه خداوند

زمين را زير تسلط وي قرار داده است ما در مورد وي بسيار كوتاهي نموده ايم. نمايندگان 
مناسب نيست پيراهن وي  را كه بيش از دوازده پينه  عرب و عجم به ديدن وي مي آيند و

د. آنها تصميم گرفتند تا در اين مورد با خودش صحبت نمايند ليكن از خشـم  خورده ببينن
هـم   خواسـتند تـا بـا وي صـحبت نمايـد لـيكن او       �و هيبت وي مي ترسيدند، از علي

خواهش نمودند تا  بو ام المؤمنين حفصه بنپذيرفت، سپس از ام المؤمنين عايشه
 �دران مؤمنـان نـزد عمرفـاروق   در اين مورد صحبت نمايند، هردو ما �با خليفة فاروق

نشاند، عايشـه  در جاي مناسب رفتند و خليفة مسلمين از آنها استقبال گرم نموده هردو را 
اي اميرالمـؤمنين مـي خـواهم در مـوردي بـا تـو صـحبت نمـايم،          :فرمـود  بهصديق

فرمود: پيامبر گرامي راهشان را  بعايشه! فرمود: بفرمائيد اي مادر مؤمناناميرالمؤمنين 
هـم بسـوي    يموده و به بهشت برين نايل گرديدند، ايشان به دنيا بي ميـل بودنـد و دنيـا   پ

نه به دنيا عالقه داشت و نه دنيا  ،به همان منوال �ايشان راه نيافت، همچنان ابوبكرصديق
با دست تو ملك و سر زمين فارس و روم را فتح  �بوي روي آورد، اما خودت، خداوند

چه در شرق و چه  ،و مردمان جهان همه آنها را بسوي تو فرستاد و داراييو اموال موده ن
فتح مزيد و تأييد را خواهـانيم، چنانكـه    �از خداوند بتو گردن خم نموده اند، در غرب

آيند و از سوي ديگر نمايندگان قبايل عـرب   مي  ميدانيد از يكسو نمايندگان عجم نزدت
 دوازده پينـه خـورده شايسـتة مقـام شـما      شما مي گذرند، و اين پيراهن شماكه همواره بر

را بپوشيد تا منظر و نماي تان هيبتناك گردد  يپس اگر آنرا تغير داده و پيراهن نرم ،نيست
بهتر خواهد بود، همچنان اگر ناشتاي صبحانه و نان چاشت در ظرف هاي بزرگ برايتـان  
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 واهــد شــد.بهتــر خ آمــاده گــردد تــا شــما و حاضــرين مهــاجر و انصــار از آن بخورنــد،
تـرا   !در مؤمنـان با شنيدن اين سخنان سخت گريست سپس فرمـود: اي مـا   �عمرفاروق

غذا بر ميزي كه يـك وجـب از زمـين بلنـد      صيا براي پيامبر خدابخدا سوگند ميدهم آ
آورده  صفرمود: نه، آيا وقتيكـه غـذا بـراي آنحضـرت     بهباشد گذاشته شده؟ عايش

 به؟ عايشگردد بگزارند و ميز طعام خوري دور ميشد دستور نميدادند تا آنرا بر زمين
و مـادران   ص: شما دو همسـر پيـامبراكرم  فرمود �فرمود: بلي همينطور بود، عمرفاروق

آمده ايد تا  ،من بطور خاص، ليكن همه مسلمانان حق داريد و بر مؤمنان هستيد و شما بر
 صكـه آنحضـرت  مرا به دنيا و لذتهاي آن ترغيب و تشويق نماييد؟ من خـوب ميـدانم   

ارش مي نمود. يد از خشونت و درشتي آن جسم شان خپيراهن پشمي بر تن داشتند و شا
در يك طبقة  صآيا اينرا ميدانيد؟ هر دو فرمودند: بلي، فرمود: آيا ميدانيد كه رسول اكرم

ي كه در خانـة خـودت   ) بياد داربمي خوابيدند، اي مادر مؤمنان(عايشه چادر خويش
رف روز گسترده ميشد و شبانه بستر خواب بود، و هنگاميكه وارد منزل جامة بود كه از ط

 !ميشديم آثار بوريا را در پهلوي ايشان ميديديم؟ سپس فرمود: اي حفصـه  صآنحضرت
ده اسـت؟ شـبها را   يگناهان گذشته و آينده آن حضرت را آمرز �تو نميداني كه خداوند

با گريه و ناله و زاري  ،چه در روز گرسنه و در سجده گذشتاندند و همواره چه در شب و
نخورده انـد، و نـه   ذير ه بودند؟ هيچگاهي غذاي خوب و دلپبه خداوند در ركوع و سجد

براي دو يار شان اند، ايشان دو غـذا   يكرده اند، پس ايشان نمونه و آلگويلباس نرم برتن 
ر ميسـر ميشـد   را باهم نخورده اند بجز نمك و روغن را، و گوشت را در يكماه يكبار اگـ 

��m±���°��¯�����®²����³ما مسلمانان را مخاطب قرار داده ميفرمايد: �خداوند .مي خوردند

��»���º��¹��¸��¶��µ��´��¼l لقمان  
و غـرور، شـما را نسـبت     شما را نفريبد.، پس زندگاني دنيا بي گمان وعدة اهللا حق است«

   .»به خداوند فريب ندهد
حق  �باور داريم كه وعدة خداوند وقتيي! وعدة خداوند حق است، پس آر
بما خبر داده اند حق  صدر كتاب كريمش و پيامبراكرم �آنچه را كه خداوند است، هر
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پس نبايد زندگاني و آرايشهاي آن ما را بفريبد و نبايد شيطان ما را فريب داده و  .است
 �سعيد بن جبيرگرداند.  ما بپروراند و از آخرت غافل ماآرزوهاي بي اساس را در نهاد 

آنست كه شخص در گناه دراز دستي نموده و در  �فريفته شدن به خداوند« ميفرمايد: 
پس هالك شده كسي است كه نعمت   .»آرزوي آمرزش را ببندد �عين حال، بر خداوند

هاي جاودان آخرت را در مقابل يك ساعت از لذتهاي بي بقا و فاني دنيا بفروشد، آري! 

�m��Y:  از آنان حكايت ميكند �طوريكه خداوند بيشتر.نه  ،تكه يك ساع بخداوند

c��b��a��`� �_�^� �]��\� � � � � � �[� �Zd�����������l� �k�� �j� �i�� � � � � � �h��g��f��e

��n��ml يونس  
درنـگ   -در دنيـا  -و روزي كه آنان را حشر ميكند، گويي جز بـه انـدازة سـاعتي از روز   «

قيناً كساني كه ديدار خدا را دروغ شمردند زيـان  هم اظهار آشنايي مي كنند، ي نكرده اند با
  .»كار شدند و راه يافته نبودند

سبحان اهللا! زندگاني دنيا مانند ساعتي از روز بوده كه در البالي آن انسانها باهم آشنا شده 
و سپس از هم جدا گشته اند و اين اظهار آشنايي هم هنگام برخاستن از گورهاست، 

نيز در صحنة هولناك محشر از بين مي رود، از اين رو آنها در سپس همين آشنايي اندك 
كه يوار نيستند، و خداوند تعالي در اين روز دشوارر هيچ منفعتي را از يك ديگر اميدمحش

بار خود را (جنين)  هر شير دهندة از آن كس كه شير ميدهد غافل ميشود و هر حاملي
مست نيستند ولي عذاب خدا شديد فرو مي نهد و مردم را مست مي بيني در حاليكه 

���mهاي خود را در دنيا ضايع كرده بودند، مي پرسد: است، از مردمان بدبختي كه عمر � ������c

��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d��rl المؤمنون  
ا پارة از يك روز مانديم. زمين مانديد؟ مي گويند: يك روز ي چه وقت به عدد سالها در«

���mw��v��u: به آنان آگاهي ميدهد كه �خداوند .»رس از شمار گرانپس بپ �tx� �����y

��|{���z��}l نالمؤمنو  
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هم سوال برگشته خود را مطـرح   باز .»جز اندكي درنگ نكرده ايد كاش شما مي دانستيد«
در البالي آن باهم  ميكند كه: آيا زندگي كه به اندازة يك ساعت و يا كمتر از آن بوده و ما

ت و گنـاه و  مستحق آن هست كه با ارتكـاب معصـي   شنايي و معرفت حاصل مي نماييم،آ
بسوي دوزخ برويم؟ آيا انسـاني عاقـل و خردمنـد     ،نافرماني پروردگار و لذتهاي كوتاه آن

اينرا بخود مي پسندد كه بهره و نصيب كوتاه دنيوي را در برابر نعمتها و لذتهاي ابدي كـه  
اده ساخته ضايع سازد؟ آيا بـه عمـر هـاي خـويش مراجعـه      آنرا در بهشت آم �خداوند

و نميـدانيم كـه از آن چـه    ايـم  نموده و احساس نموده ايم كه چقدر آن را سپري نمـوده  
مانند پيـر سـالخوردة   گذشت زمان را چيزي براي آخرت خويش فرستاده ايم؟ آيا روزي 

به ياد گذشته ها افتيـد،   كه نود سال دارد احساس نموده ايم؟ اين پير مرد نود ساله روزي
ود ميگفت: نـود سـال چقـدر    و با خ روزهاي كودكي و جواني از زير نظرش مي گذشت

ع و حوادث گوناگون آن روزگاران بيـادش افتيـد،   ئهاي كودكي و وقا روز زود گذشت؟!
ناگهـان   چـوب بـازي ميكـرد كـه     وي حادثة را بياد آورد كه روزي با بچه هاي همسنش

چهـره و   بدون قصد بر سرش وارد شده و سرش شكست و خون بـر چوب يكي از رفقا 
پير مرد سالخورده دست خود را بـر سـر    .و با مرور زمان شفا يافت لباسهايش جاري شد

وي  ،بي موي خويش گذاشته و با انگشتان خود جاي زخم را لمـس نمـوده و مـي ماليـد    
ده باشد وي از گذشت عمر با حوادث و وقايع گذشته را بياد آورد مثليكه ديروز اتفاق افتا

چه وقت و چطور و چگونه نود سال  :چنين سرعت در تعجب افتاده و از خود مي پرسيد
مانند چند روزي گذشت؟ سپس برگشته از خود پرسيد: چگونه روزها و سال هاي عمـر  

وجـود نداشـته اسـت.    وي گذشت كه هيچگونه احساس لذت نكرده، گويي لذتها اصـالً  
در روز قيامت آسـوده تـرين   « را بخاطر آورد كه فرموده اند: صراكرمسپس حديث پيامب

آورده شده و در آتش غوطه داده مي شود و سپس  است مردم دنيا كه مستحق دوزخ شده
خوردار شـده اي؟ مـي   ا هرگز از نعمتي بربه او گفته ميشود: آيا هرگز خيري ديده اي؟ آي

يشود كه از همه بيشتر در دنيا رنج و زحمت گويد: نه بخدا پروردگارا، و باز كسي آورده م
مي شود: اي پرسيده از او است و به جنت در آورده ميشود و  مستحق بهشت شدهو ديده 
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فرزند آدم! آيا هرگز كدام سختي بر تو گذشته است؟ او مي گويد: نه بخدا، هيچ دشواري 
  .صحيح مسلم»من نگذشته است و هيچ سختي نديده ام بر

سـعادت و  تـا بخـاطر بدسـت آوردن زنـدگاني با     سلمانان الزم استامروز بر ما م
پيروي نموده و بدانيم كه  صاز راه و روش پيامبراكرم ،نجات و رستگاري دنيا و آخرت

، قناعـت،  و متاع و لذتهاي آن بي آاليـش بـوده  با دنيا و ياران شان  صچگونه آنحضرت
و محبت بـا دنيـا،    اته ماديكبخصوص در اين عصر پر آشوبي .عفت و غناي نفس داشتند

بر ارزشهاي معنوي و اخالقي طغيان نموده، بـيش از پـيش بـه دانسـتن طريقـت و روش      
، و نفـس عفـت و عـزت   مردان صدر اسالم نياز داريم، بـدون شـك   و راد صپيامبراكرم

راحـت   وداشتن نفس از خواسته هاي بـي مـورد دنيـوي، قلـب مسـلمان را اطمئنـان       باز
داشـته و تـوانگر مـي نمايـد و     ص ورزيدن به مال و متاع دنيا بازحربخشيده و وي را از 

روزي هم در خيال سوال كردن و گدايي نميشود، اما كسيكه مال و ثروتش بيشـتر گـردد،   
بر جمع مـال و دارايـي تـالش    آرزوها و خواسته هاي وي نيز شاخه و پنجه پيدا نموده و 

 دارايي حـرص و تـالش ميـورزد.    روت وثبر حصول فقير حقيقي كسي است كه  ميورزد.
چنين مردمان در واقع از هرگونه خوشبختي و خوشي محروم انـد، زيـرا شـب و روز در    

آناني كه مال و ثروت  غافلند. چه بسيارند وند و آخرتفكر مال و دارايي غرق، و از خدا
و  فراواني دارند ولي از آن استفاده نمي كنند و پيوسته در صدد افزايش مال خـويش انـد  

ـ باكي ندارند كه از راه حالل باشد يا از راه حرام، چنين مردمان از حـرص زيـاد فقيران   د. ن
امت شان را رهنمايي و توصيه نمـوده انـد تـا در امـور دنيـوي قناعـت و        صپيامبراكرم

 .د و براي افزايش مال و ثروت خويش حرص نورزندچه كم هم باش رضايت ورزند، اگر
ا و بي نيازي در كثرت مال و متاع نيست، بلكه غنا، غناي غن« مي فرمايند:  صآنحضرت

ايـانتر از  كـه پ  يبـه كسـ  « همچنان ميفرماينـد:   و اصحاب سنن. بخاري و مسلم »نفس است
تـا  تر اسـت  نگاه نكنيد، ايـن كـار سـزاوار    ستاالترباز شما كه شماست بنگريد و به كسي

غنا و بـي نيـازي   « حيث فوق را  مصداق .سنن ابن ماجه »نعمت خدا را كم و حقير نشماريد
مـي   در زندگي روز مره بچشـم  » در كثرت مال و متاع نيست، بلكه غنا، غناي نفس است
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و از  ،بينيم و يا مي شنويم كه كسانيكه صاحب قصرها و اموال و دارايي بيش از حـد انـد  
خواري  سو ثروت و متاع دنيا به آنها روي مي آورد، ليكن زندگي شان را با پريشاني و هر

  و رنج ميگذرانند، و بعضي از آنها دست به خودكشي مي زنند! 
به دنيا روي آورده و مانند تأسف در عصري كه ما زندگي داريم بسياري مردمان با 

د، بـه دنيـا عشـق مـي     آن ميكنـ  خود را فدايبآلخره  كه گرداگرد آتش چرخيده و پروانة
حالل يا حرام و بوسيلة وسـايل مشـروع و    بسا مال فراوان را از راه هاي ورزند، اينان چه

غير مشروع جمع نموده اند، ليكن خوشي و خوشبختي آنها كمتر از بدختي و تيره روزي 
آورنـد و بخـاطر   تا هرچه بيشتر مال و ثروت را گردآنهاست، آنان همواره تالش ميورزند 

آنها نه ندارند، سو سراسيمه بوده و مانند تشنه، سراب را آب مي پ بدست آوردن آن به هر
امـراض روانـي دچـار شـده و بـر دنيـا        ن سرگرداني سودي نميبرنـد، بلكـه بـه   از ايتنها 

لـذتهاي آن بيـزار شـده و بهـرة آخـرت را كـه زنـدگي        و خشمگين مي شوند و از دنيـا  
هنگاميكه با زيبـايي   صند. آنحضرتميدهنيز به باد فراموشي  ،هميشگي و جاودان است

خدا زندگي واقعي جز زندگي « د اين عبارت را تكرار مي نمودند: ميشدنبرو هاي دنيا رو

 ��m��I��H��G��F��E��D��C��B��Alميفرمايد: �خداوند. »آخرت نيست
    ا�على

 .»ليكن شما زندگي دنيا را بر مي گزينيد بـا آن كـه آخـرت نيكـوتر و پاينـده تـر اسـت       «

  الرعد ��mÁ��À����¿��¾��½��¼��»���º����Ã���Â��Älميفرمايد:اوتعالي همچنان 
چيز نيا در برابـر آخـرت جـز بهـره اي نـا     و كافران به زندگي دنيا شاد شدند و زندگي د«

ــد .»نيســت ــان ميفرماي �mG��F��E���D��C��B��AH����L�����K��J��I: همچن
MN����Q��P���O��Rl العنكبوت  

ـ    سرو اين زندگي دنيا جز « ا سـراي  گرمي و بازيچه نيست، و البتـه زنـدگي حقيقـي همان
  .»آخرت است اگر مي دانستند

دوستان و عزيزان! آيا هنگام آن فرا نرسيده كه پند و عبرت گرفته و از پيامبر 
با و دهيم نيد فرصت را از دست يايتام نماييم، بگرامي خويش و ياران پاك ايشان پيروي 
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را يا دنمتاع بي ارزش نشويم كه  و مانند كسانيجديت براي آخرت خود توشه بگيريم، 
به راستي كه آخرت خانة هميشگي و آسايش  .مي فروشند ي آخرتگرانبهامتاع در مقابل 

خوشي هاست كه بهشتيان از غذاها، نوشابه ها و  يو خوشي هاست، در آن انواع گوناگون
نعمت هاي بهشت  د.نبه طرب مي آيشنيدن آواز هاي دلنشين و از  هبردآن لذت 

آنچه خورده ميشود، بي  م نمي شود و از سوي ديگر هرهميشگي اند كه از آنها چيزي ك
است نه رنج  ،و نه خستگياست درنگ عوض آن آماده ميگردد، پس در بهشت نه مرض 

اما مردمان محروم از اين نعمت ها، در اندوه  ، و نه مرگ است و نه بدبختي.و نه آشفتگي
زندگي خويش، در دنيا بوده و ميگويند: كاش براي اين  ناشي از شدت يأس و نا اميدي

آيا براي زندگي پس اي برادر و اي خواهر! را پيش فرستاده بوديم!  ايمان و اعمال نيك

�ميفرمايد:  �خداوند يزي آماده كرده اي؟؟حقيقي چ m��Ñ� �Ð� �Ï� �Î

���Ó��Ò� ���K��J��I���H��G��F��E��D��C��B
��L��Ml آل عمران  

مشمول رحمت قرار گيريد، نهي) باشد كه  وامر  و از خدا و رسول او فرمان بريد(در هر«
و بهشـتي كـه پهنـاي آن ماننـد      ،و بشتابيد به سوي آمرزشي از جانب پروردگار خـويش 

  .»عرض آسمانها و زمين است براي پرهيزگاران آماده شده است
بهشتي كه در انتظار پرهيزگاران است بناهاي آن از طال و نقره، و تخته سنگ هاي 

ريزه هاي آن لعل و ياقوت، و خـاك آن زعفـران اسـت، در آن اطـاق     آن از مشك، و سنگ
هاي آماده شده كه از داخل بيرون آن و از بيرون داخل آن ديده ميشود، در آن خيمة براي 

مؤمن آماده شده كه هر خيمه از دانة لعل ميان تهي ساخته شده كـه طـول آن شصـت     هر
ده خاطر مي طلبند و از هرگونه بيماري فرسخ است، بهشتيان از هر ميوة كه بخواهند، آسو

همچنان آنها از مرگ، رنج، آسيب شيطان و از قطع شدن نعمت كـامالً   .ها و دردها ايمنند
هايي از  طعمش تغير نكرده، و رود و بو و آسوده خاطر اند، در آن نهرهايي است كه رنگ

سـت كـه از   نـاب ا  كه براي نوشندگان لذت بخش است و جويبارهاي از عسلِ ستشراب
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صاف است، در بهشت درياي شير اسـت و دريـاي آب و دريـاي     خاشاكو  آميزش موم
برگرد اهل بهشت  ران از اين درياها منشعب مي شوند.عسل و درياي شراب، سپس جويبا

ي كه هميشه بر جواني و طراوت و تازگي و خرمي خويش باقي اند كه نه پيـر مـي   نپسرا
ند و از بس كه باصفا، زيبـا،  يشود و نه مي ميرند، مي گردگون مشوند، نه شادابي آنها دگر

مرواريـدهاي از رشـته   مان مي كني كـه ايشـان   و دلربايند چون ايشان را ببيني، گشاداب 

���mÃ��Â���Á����À��¿��¾�����½��¼��»��º����¹��¸��¶Äافشــانده شــده هســتند: 

�Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��������Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å�����Öl 
  ا نسان

و چون آنجا(بهشت) را بنگري نعمتي فراوان و ملكي بي كران مي بيني، بهشتيان را جامه «
به دستبندهاي سيمين آراسـته شـوند و    هايي از ابريشم نازك سبز و ابريشم ستبر است و

ايـن جزايـي    -به بهشتيان گفته مي شود -پروردگار شان به آنان شرابي پاكيزه مي نوشاند،
  .»سعي شما مشكور(ستوده) است ي شماست وبرا

تا حساب هاي  شما تالش مي ورزيم دوستان و عزيزان ارجمند! بسياري از ما و
ما غيره متاع هاي موترها و اعم از حسابات بانكي و تعميراتي و تجارتي و مايان دنيوي 

زمين زندگي هزاران سال در  كه شايد گمان ميكنيموو زندگي ما رونق يابد ، افزايش يافته
كرد، اگر عمر انسان هزار ها سال هم باشد ليكن در مقايسه با آخرت مانند خواهيم 

يا ما بخاطر افزايش حسابهاي آخرت پس آ ساعت يا روز و يا جزوي از روز است،
در مورد زندگي روزي ماده ساخته ايم؟ آيا خويش تالش نموده و براي آن چيزي آ

حسابهاي ما از جانب  بر  �فكر كرده ايم؟ تا خداوند جاودانه و نعمتهاي بي پايان آن

�mm��l���k��j��i��h��gf��en����p���oخود بيفزايد؟ طوريكه ميفرمايد: 

��|��{���z��y��x��w��v��u��t��s��r��ql الشورى  
»هركه كشت آخرت را خواسته باشد، براي وي در كشت شته اش مي افزاييم و هركس ك

هيچ بهره اي  او در آخرتبراي اشد، به او از دنيا مي بخشيم ولي اين دنيا را خواسته ب
در هراسند و از  نهان از تو ! ما را از جمله كساني گردان كه در آشكار و. پروردگارا»نيست
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كساني مگردان كه خسارمند شده و با تو شرك ورزيده از هول آخرت بيمناكند، و ما را 
و  نيا و متاع آن فريب خورده و در گناه غرقندو در جمله كساني مگردان كه به د .اند

  و صلي اهللا علي نبينا محمد و علي آله وصحبه وسلم.انتظار عفو و مغفرت ترا دارند. 
  





  
  
  
  
  
  
  
  

  صصصصامتيازات امت محمد
   





  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  صامتيازات امت محمد

رين امت ها گردانيد كه براي مردم بيرون آورده ست كه ما را از بهتا ثنا ذاتي را حمد و
ما را بهترين امت ناميده كه براي مردم بيرون آورده شده  �، هنگاميكه خداوندشده است

است، اين صفت در واقع قبل از اينكه صفت تشريف و بلندي مرتبه باشد، مأموريتي 

��m��Nفرمايد:مي �طوريكه خداوند .ما را به آن مكلف نموده است �است كه خداوند

Y��X���W��V��U���� � �T��S��R��Q��P��OZ��� �gl  آل

  عمران
امتي هستيد كه براي مردم بيرون آورده شده است، به معـروف  شما (امت اسالم) بهترين «

  .»امر مي كنيد، و از منكر نهي مي نماييد و به خدا ايمان داريد
همـه   يامبران و برگزيدةكه شريف ترين پ ما بخاطري به اين شرف و عزت متصف هستيم

را پيـروي مـي كنـيم،     صمحمد بن عبداهللاحضرت  ،عالم، صاحب اخالق بزرگ و عالي
بخاطر دفاع از امت شان در مقابل پروردگار طلـب شـفاعت  مـي    پيامبري كه روز قيامت 

گناهي لغزيده و  مبادا كسي از آنها درتا ن بودند كنند، ايشان در مورد امت شان بسيار نگرا
حاصـل  از جناب پروردگـار  را نكه اجازة شفاعت ايشان بعد از آنگون گردد، هنم سردر ج

ــراي امــت خــويش شــفاعت نمــوده و اينم ــد، ب ــد ن . آنهــا را از عــذاب دوزخ مــي رهانن
مخاطب قـرار   خود خداوند بزرگ و توانا را در مورد امتدر روز محشر صپيامبرمهربان

  !امت من .....امت من .....  !اي پروردگار داده ميفرمايند:
بدوش داريم اينست كه ما به معروف امر، و از منكر نهي مي كنـيم و بـه   كه اما مأموريتي 

ايمان داشته و در راه اوتعالي جهاد حقيقي و صادقانه و خالصانه مي كنيم، نـه   �خداوند

������m���P���O��N��M��L���K:چنان كه امتهاي پيشـين بـه پيـامبران شـان گفتنـد     

��Q��Rl ائدةالم  
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   .»پس تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما همين جا مي نشينيم«

��_��`����m��a:ميفرمايد �همچنان خداوند �̂ �]��\��[��� � � �Z��Y

d��c� � �be� ���o� �n��m� �l�� �k��j��i��h��g� �f
q��pr����v��u��t���s��wl المائدة  

ـ   يل كه كفر ورزيدنئكساني از بني اسرا« در تـورات و  ن مـريم( د، به زبـان داود و عيسـي ب
انجيل) مورد لعنت قرار گرفتند، اين بدان سبب بـود كـه عصـيان ورزيـده و از حـد مـي       
گذشتند، آنان يك ديگر را از عمل زشتي كه مرتكب آن مي شدند، منع نمي كردنـد، چـه   

  ».بد است آنچه مي كردند
اند چگونه  ار گرفتهچنين امتي را كه به زبان پيامبران شان مورد نفرين قر پس حالِ

اسباب آنرا در  �. خداونداييمدر اسباب اين لعنت و نفرين دقت نمتصور ميكنيد؟ بياييد 
يل عالوه ئد؟ بني اسرارا مورد لعنت خود قرار دابيان نمود كه چرا آنها  ما آيات فوق براي

كفر ورزيدند، انسانهاي گنهكار و  �براينكه حرمت روز شنبه را شكستند و به عيسي
يا از ارتكاب گناهي كه براي انجام دادن و را از تكرار گناهي كه انجام داده بودند متجاوز 

آن آماده مي شدند، نهي نميكردند، و چون مردي با مرد ديگري روبرو مي شد و وي را 
پس ما امت اسالم،  بلكه با وي همنيشني هم مي كرد. در منكري مي ديد، باز نميداشت

هزار بار  ،ان ما فاش گردد، آيا خاموشي اختيار نماييم؟ نهاگر چنين وضع ناگواري در مي
خوانده كه بهترين امت ما را ماست، زيرا پروردگار بزرگ با �اهللا خداوندو ان شاء ،نه

و شريف ترين  ص، و در عين وقت پيروان پيامبراكرمبراي مردم بيرون آورده شده ايم 
نازل گرديد  صقرآن بر آنحضرته هنگاميك هان درگذشته و آينده ميباشيم.انسانهاي ج

گفتيم: شنيديم، و اطاعت كرديم، و نگفتيم طوريكه بني اسرائيل بعد از نزول تورات و 
بخواهد قرية را  �چنان است كه وقتي خداوند گفتند: شنيديم و نافرماني كرديم! انجيل

ست به دو  هخوش گذرانان آن را بسيار گرداند و انقاسف سركشان و ،هالك و نابود كند
و يكسره همه را فرود عذاب بر آن قرية الزم مي گردد  ،و در نتيجهخداوند زده نافرماني 
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���m��B بيان نموده ميفرمايد:را نيز جانب مثبت  �در مقابل خداوند زير و زبر ميكند. � �A

��L��K��J���I��H��G��F��E����D��C��Sl فا�عرا  
رهيزگاري كرده بودند حتماً بر آنان بركاتي از و اگر اهل آن شهرها ايمان آورده بودند و پ«

   .»آسمان و زمين مي گشوديم

´�����m���¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶��µميفرمايد: �همچنان خداوند

Æ��Å��Ä��Ã�����Â��Á��ÀÇ����Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È

��Ø��×��Ö��Õ����Ô��Ó���Ò��Ñ���Ùl ھود  
مـردم   -از شما صاحبان فضلي نبودندكه نهي كنند پس چرا از قرنهايي (امت هايي) پيش«
نجاتشان داديم، و كسـاني كـه   از فساد در زمين، جز اندكي، از كساني كه از ميان آنان  -را

و آنـان مجـرم بودنـد. و هرگـز      ،ستم كردند، به دنبال ناز و نعمتي كه در آن بودند، رفتند
ك كنـد در حـالي كـه مردمـانش     پروردگار تو بر آن نبوده است كه شهرها را به ستم هـال 

  ». اصالحگر باشند
است، سنتي كه برگشت ناپذير است. بدين ترتيب اگـر مـا در    �قطعاً اين سنت خداوند

داريم و به نيكي رد و جامعه بكوشيم و از زشتي بازراه خدا دعوت نموده و براي اصالح ف
بلكه خيـرات و   .دما عذاب و غضب خويش را نازل نميكنهرگز بر �خداوند ،امر نماييم

اما اگر ما  ،ايدگشمي درهاي بسته را و  زمين را فراهم و ميسر مي سازد، بركات آسمان و
يم، و ايدر اين مورد سستي و بي غوري نموده و امر به معروف و نهي از منكر را ترك نمـ 

بـه زوال   روان شده و ارزشهاي دينـي و اخالقـي آن رو   جامعة ما بسوي انحطاط اخالقي
كه همه در مقابل هستيم  آن منكرات و زشتي ها ازدياد يافت، طوريكه امروز دچار و ،شد

كـه  بايـد بـود   پس متيقن اند،  خود را به كري و كوري انداختهبوده و ها بي تفاوت بدي 

��mÁ��Àميفرمايـد:   �طوريكـه خداونـد  است.  فرا رسيدههم زمان هالكت و نابودي ما 

��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��ÂÌÍ�����Ò�����Ñ��Ð��Ï����Î

��Ô��Ó���Õl القصص  



 جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا     288

 

نكه اهـالي آنهـا سـتمگر باشـند(با ظلـم و      و ما هرگز نابود كنندة شهرها نبوده ايم مگر اي«
معـين، و عمـل    يا وظيفـة اشخاصـ  به معروف و نهي از منكر تنهـ  موضوع امر .»كفرشان)

اييم و هـر وقتـي   ي نيست كه هر وقتـي خواسـته باشـيم آنـرا ادا نمـ     سرانه و اجتهادخود
نخواهيم آنرا ترك كنيم، بلكه مأموريت و وجيبة ديني است كه از جانب پروردگار بـزرگ  

بـه انـدازة وسـع و تـوان     بايد يك  هر فرد مسلمان، زن و مرد الزم گردانيده شده و هر بر
خويش به آن مبادرت ورزد، و هركسي با آن مخالفت ورزيده و امـر آنـرا كوچـك و بـي     

ــاهي نمايــدفايــده بشــمار ــا در مــورد آن كوت ــد ،د و ي ــا دســتور خداون و  �در واقــع ب
. آيات و احاديث زيادي در وجوب امر به معـروف و  است مخالفت ورزيده صپيامبرش

به تفاوت مرتبه و درجة  مسلمان نظرزن  اداي آنرا بر هر مرد و نهي از منكر وارد شده كه

��m���k��j��i���h��g��f: نـد از جمله فرمـودة خداو  .آنها، واجب گردانيده است

p��o��n������m��lq����t��s��r��ul آل عمران  

، و از كار ناپسـند  بايد از شما گروهي باشند كه به خير دعوت كنند و به كار پسنديده امر«
  .»نند، و آن گروه ايشانند رستگارانمنع ك

�: �و فرمودة خداوند me� � d� � � c� � b� � af� ���h� � g

� � n� � m� � l� � � � � k� � j� � ir� � � q� � p� � os� ���t
v��uw����{��z��y��x���|l التوبة  

ز منكـر نهـي   ديگرند، به معروف امر مي كنند و اردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان يكو م«
پا مي دارند و زكات را ميدهند و خـدا را فرمـانبرداري مـي كننـد و     مي كنند و نماز را بر
نـا  خود قرار خواهد داد، همامت مشمول رحرا خدا به زودي آنان  ،رسول او را، آن گروه

  .»اهللا غالب و حكيم است
وارد شـده و  بر وجوب امر به معروف و نهي از منكـرات   ي كهاما احاديث صحيح

ؤليت و عدم احساس مسـ از شانه خالي نمودن امت را مخاطب قرار داده و اين  يفردهر 
مسـلمان مسـؤليت را   نبايـد   از اين احاديث بر مي آيد كه ، بسيار است.نمودهشان حذر بر
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نيسـت و   ايـن وظيفـة مـا   و ، به ما ارتباط نـدارد  كاراينگردن ديگري انداخته و بگويد: بر
فرمـوده انـد:   صآنحضـرت را بدوش ميكشـد و امثـال ايـن سـخنان.     هركسي گناه خود 

سوگند بذاتي كه جانم در دست اوست حتماً به كارهاي پسنديده امر نموده و از كارهاي «
بر شما عذابي از نزد خويش  �نع مي كنيد، يا نزديك است كه خداوندناپسند و زشت م

  .سنن ترمذي» نكنددعاي شما را اجابت  تعالياو ليبفرستد و سپس او را بخوانيد و
حتماً به كارهاي پسنديده امر مي كنيد و از كارهـاي بـد   : «صهمچنان فرمودة آنحضرت

رف حـق ميكشـانيد و او را بـر حـق     منع مينماييد و دست ظالم را مي گيريـد و او را بطـ  
   .سنن ابو داود» استوار مي داريد، يا اينكه شما را به لعنت خود گرفتار خواهد كرد

قبيح تر و زشت تر از اين نيست كه بعضي ها اهل دعوت و امركننـده گـان    يو هيچ عمل
 به معروف و نهي كنندگان از شر را در انجام وظايف مقدس شان تـوهين نمـوده و آنـان   
دلسرد و بي جرأت مي سازند. ديده ميشود كه شخصي از اهـل دعـوت و ارشـاد هنگـام     

هـا  پسندي كه ميان دختران و پسـران در بازار از اعمال زشت و نامشاهده نمودن بسياري 
تبادلـه مـي گـردد، اقـدام بـه       ،كه دور از حياسـت را شايسته و قبيح رخ داده و عبارات نا

كساني صد راه وي واقع شده ميگويند: او برادر تـو   اصالح و وعظ و نصيحت مي نمايد،
چرا مداخله مي كني؟ برو پشت كارت، در كاري كه بتو ارتباط ندارد مداخله نكـن، و يـا   

و  .ميگويند: هرگاه خودت راه يافته باشي، كسي كه گمراه شده است بتو زياني نمي رساند
را مطابق  �خويش آيات خداوند ديدگاه تنگ و كوتاه امثال اين سخنان. به اين ترتيب با

و از روي ناداني و جهالـت امـوري نـااليق را     هوا و هوس شان تأويل و تفسير مينمايند،
و  و كتابش با شبهه پراگني و شك انگيـزي  �نسبت داده و در مورد خداوند �بخداوند

روايـت شـده كـه     د.نـ مجادلـه و مناقشـه مـي كن    ،روشـن  و برهـان  انديشة درستبدون 

��m_��^��]��\��[`�����aفرمود: شما اين آيت را مـي خوانيـد:   �ديقابوبكرص

f��e��d��c��bg������pl المائدة  

 (شما در مقابل خود تان مسؤل هسـتيد) هرگـاه شـما راه   اي مؤمنان! به خود تان بپردازيد«
 و آن را در غير جايگـاه  .»يافته باشيد، كسي كه گمراه شده است، به شما زيان نمي رساند
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كـه   يعني آنرا بر ترك امر به معروف و نهي از منكر حمل مي كنيد) در حالي(نهيد آن مي
آن گاه كه مردم منكر را ديدنـد و آن را تغيـر   « شنيدم كه فرمودند:  صمن از رسول خدا

اصـحاب   »ندادند، نزديك است كه خداي عزوجل همة آنان را به عذاب خويش گرفتار كند

  .احمد سنن و
ا با ارتكاب گناهان و نافرماني خـدا و رسـول و خوشـگذراني و    به اين ترتيب امته

�: تعـالي فرمـوده اسـت   طوريكـه او  .و هالكت دچار مي شـوند  از آخرت به بربادي غفلت

m��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ál ا سراء  

پـس   ي دهيمو چون بخواهيم كه قرية را (شهري را) هالك كنيم، سركشان آن را فرمان م«
زير و  پس آن را يكسره در آن نافرماني مي كنند و در نتيجه عذاب بر آن شهر ثابت گردد

  .»زبر كنيم
خويش را مانند اقوام و سـاكنين   -خداي نا خواسته -س به خدا پناه مي بريم از روزيكهپ

حكايـات و قصـه    در آيت سابقه از آنها ياد آوري نمود، دريابيم، �شهرهاي كه خداوند
خوانـديم و   بر آنهـا خشـم گرفتـه بـود در قرآنكـريم      �هاي اقوام و امتهاي كه خداوند

گرفته و قهـر   قرار �همچنان آثار و نشانه هاي امتهاي گذشته را كه مورد نفرين خداوند
عـذاب   كه چگونهمشاهده نموديم ديدگان خويش  و غضب الهي بر آنان فرود آمده بود با

 دند!رديهالك گ ده و چه بسا شهرها را كه ستمگار بودندنها فرود آمو شكنجة سخت بر آ
و اينك آن شهرها بر سقفهاي خود فرو افتاده است و چه بسيار چاه هاي متروك و خـالي  

شته ند و افراقصرهاي بل بسااز صاحبان و ساكنان پيراموني، كه همه هالك شده اند و چه 
ميتوان ديار عـاد و ثمـود و    . امروزبه فلك از ساكنان خود متروك و خالي مانده اند و سر

هاي  قرار گرفته بودند و شهر �قوم صالح را مشاهده كرد كه چگونه مورد خشم خداوند
در عصر حاضر نيز گاهي  �است، همچنان خداوندشده آنان بخاطر عبرت باقي گذاشته 

وف و ارتكـاب  بـه معـر   اقوام و كشورهاي مختلف را بخاطر عدم انكار منكر و عدم امـر 
را بر مـردم آن شـهرها    ، لباس گرسنگي و ترس�سپاسي خداوندجنايات و فواحش و نا
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 ، تا باشد به خدا رجوع كنند، ليكن مـا از حـال و احـوال آنهـا نيـز درس عبـرت      چشانيد
   -خدا نا خواسته -آنها ما نيز دچار شويم سرنوشت  نگرفتيم و انتظار آنيم كه به

 كرات را مشاهده كرده ليكن منع نمي كنـد، بدين گونه بعضي از ما در اين عصر من
گذشته از آن معنويات و جرأت دعوتگران سازمان هاي امر به معروف و نهي از منكـر را  

و گناه آشـكار   سركوب نموده و آنها را از كار شان دلسرد ميگردانند، كه اين اشتباه بزرگ
هستيم كه براي  رين امتيزيرا ما بهت .نيستبوده، بوده سزاوار جامعة كه به اسالم منسوب 
سـاخت تـا ايـن     مـا را برگزيـده و مكلـف    �مردمان بيرون آورده شده ايـم و خداونـد  

انجام دهيم، تا قـادر   مأموريت مقدس را كه عبارت از امر به معروف و نهي از منكر است
خره بـه جهانيـان   بآل به اصالح و پرورش و ايجاد خانواده سپس جامعة اسالمي گرديده و

هر فرد مسلمان وجيبـة   ز جامعة اسالمي پيوسته و همبسته را تقديم نماييم. و بايدنمونة ا
اسـالمي و مبـادي آن و    ديني خويش را ادا نموده مردم را به چنگ زدن به اخـالق واالي 

بايد همه افراد جامعه در نيكوكـاري و پرهيزگـاري بـا     پيروي از قرآن كريم دعوت نمايد،
 صو رسـول  �نافرمـاني خـدا    تجـاوز، ظلـم و سـتم و   يكديگر همكاري نموده و بـر  

  همكاري نكنند.يكديگر را 
اما امت عياش كه در ناز و نعمت و آسـايش پـرورده شـده و در مقابـل منكـرات      

و هاي منحط و متبذل و ساز و سرود،  گنگ است، امتي كه بندة ديشها و كانالو  خاموش
و  ين چنين امت، امت اسالمي حقيقـي دنيا پرست و بيزار از آخرت باشد، پس بدانيم كه ا

زود است كه امتها از هرگوشه و كنـار  «فرموده اند:  صواقعي نيست. طوريكه پيامبراكرم
! خدااي رسول  :بر شما جمع شوند قسميكه خورندگان بر كاسه جمع مي شوند، گفته شد

 اكآيا از كمي ما بر ما هجوم مي آورند؟ فرمودند: نـه، لـيكن شـما ماننـد خـس و خاشـ      
ميباشيد، دلهاي شما را سستي و ناتواني فرا مي گيرد، و به سبب محبت شـما بـه    بسيال
سـنن  »بيم شما از دل دشمنان تان بيـرون آورده ميشـود  و و كراهيت تان از مرگ، ترس  دنيا

! روزي ند كه اي امت اسالمساخته اامت شان را آگاه  صپيامبراكرمدر اين حديث  .ابوداود
 بـر  يهود و نصارا و مجوس و ساير امتهـاي كفـري  كه ه امروز است) فرا مي رسد(طوريك
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 صروي مـي آورنـد، آنحضـرت    مي آورند طوريكه خورندگان بركاسة غـذا  شما حمله
 ما مسلمانان را به كاسة غذا تشبيه نموده اند كه مردمان گرسنه با اشتهاي صاف بـر  حالت

 د. اصـحاب كـرام پرسـيدند: اي   ميدارنجانب لقمه بر دست پيش كرده و با تندي از هرآن 
 بلكه عدد شما ،ميفرمايند: نه صتعداد ما كم است؟ آنحضرتدر آن روز آيا  !رسول خدا

 ليكن با تأسف مانند خس و خاشاك و !در آن زمان بسيار زياد است(هزار مليارد مسلمان)
 هيبـت و  ،بوده و سستي و ناتواني شما را فرا مي گيرد و در عين وقـت  بكف روي سيال

 بيـرون مـي رود، اصـحاب كـرام     ،دشمنان تان قرار داشـت  ترس و بيم شما كه در دلهاي
 و نفـرت و  ،د؟ سستي و ناتواني چگونه است؟ فرمودند: عشق ورزيدن تان به دنياندپرسي

 صسوگند به ذاتي كه جانم در دست اوسـت، اي پيـامبر گرامـي   پسندي شما از مرگ. نا
 وزي امت تان از مرگ در فـرار و بـه دنيـا عشـق و    طوريكه سوگند ياد نموده بوديد كه ر

د محبت مي ورزند، همان زمان فعالً رسيده و ما با آن دست و گريبانيم، راست فرموده ايـ 
از هواي نفس تان صحبت نمي كرديد، اآلن دشمنان كـافر  شما زيرا  !شفيع ما حبيب واي 

ا هجوم آورده در حاليكـه  م ما هجوم آورده اند، يهود بر و طغيانگر و مشرك بر و ستمگر
هيبت و بيم مـا را از دلهـاي    �خداوند ، ليكناند و ما بسيار بسيار زياد هستيم بسيار كم

مقدسات ما تجاوز كردنـد و   آن سر زمين هاي ما را تصرف نمودند و بر بنابر ،آنها كشيده
ما مسلط ش تهديد نموده وعده مي دهند كه بالها و مصايب گوناگوني را بر با جرأت ما را

مـا نيسـت،    ! خوار و ذليل خاموش نشسته و حركتـي در مسلمانان ساخت، اما ماخواهيم 
دنيا و لذتها و نعمتهاي آنـرا آنقـدر دوسـت داريـم كـه       !زيرا ما دنيا پرست شده ايم چرا؟
مي خواهيم تا روز قيامت زنده بوده عيش و نـوش و خـوش    !!خواهيم بميريم نمي هرگز

تي و بدي را انكار نمي كنيم، گناهان در ميان ما به شكل مفتضحانه آري! زش كنيم. گذراني
معـروف و منكـر فـرق     ،يافته، بسياري از مسلمانان ميان حق و باطل، حالل و حرام رواج

ها را ضايع ساخته، پيروي از شهوات و خواسته هـاي نفسـي نمـوده     كرده نميتوانند، نماز
سـر و كـار    ،نها بر سود استوار استمعامالت آمؤسسات و سازمانهاي كه  بانكها و با ايم،

بـه   صبا خدا و رسـول به اين ترتيب و  .تقويت مي بخشيمهرچه بيشتر و آنها را داشته 



 293               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

جنگ و مبارزه آغاز نموده ايم و خود را مسلمان مـي گـوييم، زكـات مالهـاي خـويش را      
ني و اخالقـي  زندگي شرافتمندانه را ترك نموده حرمت و ارزشهاي دي بيرون نمي آوريم،
فرزند و را در دسترس زن تلفزيوني مبتذل كانال هاي  پايمال كرده ايم، را در خانه و بازار
نفكري و روشـ يشـرفت  پ آنرا ترقـي و تمـدن و آزادي و ديموكراسـي و   خويش قرار داده 

،  اخـالق و يم، در حاليكه همه در راه شيطان و به دستور شـيطان صـورت گرفتـه    ه اناميد
 گشته وو پاكدامني را كنار گذاشته ايم، از مبادي واالي اسالمي فرسخ ها دور  حيا آداب ،

  راه را در پيش گرفته ايم!! به جاهليت نخستين برگشته ايم، پناه ما بخدا، چه بد
 آن مبتال گرديده و بـه سـبب آن بـر    متأسفانه پليد ترين مرضي كه امت اسالمي به

راحـت طلبـي و خوشـگذراني و    و بـا دنيـا،   عقب برگشته و نگونسار شدند، محبت آنها 
از سـوي ديگـر دعـوت    ناز و نعمت هاي دنيوي مـي باشـد،    درآنها آسايش و فرو رفتن 

ترك نموده اند بلكه تنها را ترك گفته و امر به معروف و نهي از منكر را نه  �بسوي خدا
ايشان را  ،وهينآنان خورده گيري نموده و با تحقير و ت صد راه دعوتگران قرار گرفته و بر

از انجام وظايف شان دلسرد ميسازند در حاليكه جواناني كه امر به معروف و نهي از منكر 
رد نا شايسته با آنان برخو اند، همچو �مي نمايند از بهترين افراد امت و وارثان پيامبران

 ناگوار گذاشته دشمني اهل دين و دعوت در دلهاي شان جـايگزين  يينده اثربر نسلهاي آ
مي گردد، و راه هاي فساد، ذلت و خواري و بي حيـايي بـر آنـان بـاز گرديـده، غيـرت،       

اگـر   .شهامت، مروت و مردانگي آنها به بي غيرتي و نامردي و زن صفتي مبدل مي گـردد 
كسي در همچو وضعي كه امت قرار دارد برخاسته وعظ و نصيحت نموده ما را از خواب 

نديده امر نمـوده و از اعمـال زشـت بـاز دارد و يـا از      هاي پس غفلت بيدار سازد و به كار
همتي و سـخاوت   ياد آوري كند و ياهم بسوي كاميابي و بلند صو پيامبرش �خداوند

در دنيا و آخرت داللت نمايد، ديده ميشود كه افرادي برخاسته وي را با كلمات زشـت و  
يند: ترا به مردم چه غرض رده اش پشيمان مي سازند و مي گواز ك ،قبيح و انواع دشنام ها

است؟ راهت را بگير و ما را در حال ما بگذار! وقتيكه حالـت بـه ايـن حـد برسـد پـس       
فرامـوش   خير و بركت و نعمت و آسـايش را اميـد داشـته باشـيم؟     �چگونه از خداوند
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ما را به وجيبة امر به معروف و نهي از منكر مكلف سـاخته و ايـن    صكه خداوند شودن
براي  برتري و فضيلت داده و فرموده كه شما بهترين امت هستيد كهر امتها امت را بر ساي

  شما در روز قيامت بر ساير امتها گواه هستيد. مردم بيرون آورده شده ايد و 
ب و لبرادران و دوستان هم دين و هم عقيده! خواهشي از شما دارم كه از صميم ق

جايي هسـتند بـازگو مينمـايم،    هر در  منرا به هر برادر و خواهر مسلماناز اخالص كامل آ
را مكلـف بـه    يد تا همه بخاطر رضامندي و خشنودي خداوند تبارك و تعالي كـه مـا  ئبيا

وظيفة مقدس گردانيد با جديت و نشاط اين وظيفة پاك و مقدس را به انجـام رسـانيم و   
را ايجاد هركدام نقش خود را بطور كامل در جامعه عملي نمايد، تا جامعة اسالمي واقعي 

مـا را از   �امتها ثابت سازيم كه ما همان امتي هستيم كه خداوندبراي نموده با سربلندي 
ميان ساير امتها برگزيده و مكلف ساخته تا مردم را بسوي اوتعالي فرا خوانده به كارهـاي  

هركه نظر به وسع و  .داريماز زشتي ها و كارهاي ناپسند باز و ودهخوب و پسنديده امر نم
 صن خويش اين وظيفه را انجام دهد، طوريكه پيامبرگرامي حضرت محمد مصـطفي توا

هد، اگـر نتوانسـت    هركسي از شما كار بدي را ديد آنرا بدست خويش تغير«فرموده اند: 
بايد به زبان خود آنرا منع كند، و اگر نتوانست بايد در دل خود، و اين ضعيف ترين مرتبة 

  صحيح مسلم.»ايمان است
بياد داشته باشـيم كـه دعـوتگران     دعوت نموده صراه خدا و رسولردم را بر مهمچنان 

 .وارثان پيامبران اند، زيرا پيامبران فرستاده نشـده انـد مگـر بخـاطر دعـوت بسـوي خـدا       

~������m|��{���z��y��x���w��v}ميفرمايـد:  �قسميكه خداونـد 

¢��¡���£��«��ª��©��¨��§���¦���¥��¤¬����°��¯��®���±l النحل  
حجت هاي يقين آور) و بسوي راه پروردگار خويش به حكمت( - مردم را -دعوت كن«

در حقيقت پروردگار تو به  ا شيوة كه نيكوتر است، مجادله كن.اندرز نيكو، و با آنان ب
همچنان  .»از راه حق گمراه شده داناتر است و او به راه يافتگان داناتر است حال كسي كه

��mB���A����K��J����I��H��G��F��E��D��Cميفرمايد: �خداوند
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��Y������X��W��V��U��T��S�����������R��Q����P��O��N��M��L
[��Z\����j����i��h��g��f��e��d��c��b����a��`��_��^��]

��{��z��y��x��w���� �v����u��t��s��r��q���p��o��n��m��l���k
~���}���|_����������i��h��g��f��e���������d��c��b����a��`������m��l��k��j

��������}� � � �|��{� �z��y��x��w��v�� � �u� � � � � � � �t� � � � � �s��r��q��p�� � �o� � �n
���~¡����¥��¤����£����¢��¦l فصلت  

يكتا پرستي  (برما اهللا است سپس استقامت ورزيدندبه راستي كساني كه گفتند: پروردگار «
هـان! بـيم مداريـد و    و اخالص عمل براي خداوند) فرشتگان بر آنـان فـرود مـي آينـد،     

اندوهگين نباشيد و مژده باد شما را به بهشتي كه وعده داده مي شديد، ما در زندگي دنيـا  
ر آنجا بـراي  و در آخرت اولياي شما هستيم و هرچه دل هاي تان خواهش داشته باشد، د

شماراسـت،   -از خواهشها و آرزوهـا  -نجا آنچه در خواست كنيدشما فراهم است و در آ
ن كس اهللا آمرزگار مهربان است و كيست نيكوتر به اعتبار سخن از آ اي از جانب مهماني

و نيكـي و   صالح كرد و گفت: من از مسلمانانم.كه مردم را بسوي اهللا دعوت كرد و عمل 
 بدي برابر نيست، به شيوة كه نيكوتر است دفع كن(بدي را)، بناگاه كسي كـه ميـان تـو و   

و اين را درنمي يابـد جـز كسـاني كـه      ست.تي مهربان اميان او دشمني است، گويي دوس
فـرا نميگيـرد، و اگـر     صبر كردند( بر فرو خوردن خشم) و آن را جز صاحب بهرة بزرگ

 �چراكـه خداونـد   .سوسة از سوي شيطان ترا به وسواس افگند پـس بـه اهللا پنـاه ببـر    و
   .»شنواي داناست

از جمله كساني مي شويم كه  ،ييمبه اين ترتيب اگر صفات فوق را در خود آراسته نما

�m����z��y��x��w��vu��t: در مورد آنها چنين فرموده است �خداوند

a��`��_��~��}��|��{b������e��d��c��fl الحج  
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كساني را كه اگر آنان را در زمين تمكين دهيم، نمـاز را برپـا    -خداوند نصرت ميدهد -«
كنند و از منكر نهي مي نمايند و عاقبت  مي دارند و زكات را ميدهند و به معروف امر مي

  .»خداست همة كارها از آنِ
رحـم نكنـي،    ما نيامرزي و به مـا  خود ستم كرديم و اگر بر ! برما مي گوييم: پروردگارا و

رحم كن و بما توفيق عطا فرما  مااز زينكاران خواهيم بود، خداوندا! ما را بيامرز و برقطعاً 
مـا   گذر و از ما بپذير و بـر وت نماييم، و از ما درتو جهاد و دع تا وقتيكه زنده ايم در راه

صلي اهللا علي نبينا محمـد و علـي آلـه     زيرا تو بسيار مهربان و بارحم هستي. و .رحم كن
  وصحبه وسلم.
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جادو چيست؟

��mG��F��E: يفرمايددر كتاب كريمش م �خداوند �D��C��B� �AH� ���I

��U��T��S��R��Q���P��O��N������M��L��K���J
X��W��VY���d��c��b��a��`��_��^��]��\��[��Ze�����g��f

m��l��k��j��i��hn���w��v��u��t��s��r��q��p��ox����z���y
}��|��{~��h��g��f��e��d��c���b��a��`��_i����k��j
n���m��lo����r��q��p��sl البقرة  

بـه   -و از آنچه شياطين در روزگار سلطنت سليمان مي خواندند پيروي كردند و سليمان«
موختنـد،  كفر نورزيد ولي شياطين كفر ورزيدند كه به مردم سحر مي آ -سحر نپرداخت و

روت و ماروت در بابل نازل شده بود. با آن كه دو فرشته به هيچ نيز آنچه بر دو فرشتة ها
 -از جانب خداونـد  -آموختند، مگر اين كه مي گفتند: ما وسيلة آزمايشيكس چيزي نمي 

از آن دو فرشـته چيزهـايي    -مـردم  -براي شما هستيم، پس حذر كـن كـافر نشـوي، امـا    
آموختند كه به وسيلة آن ميان مرد و همسرش جدايي افگنند، هرچنـد نمـي توانسـتند بـه     

و چيزي مي آموختند كه به آنان زيـان   وسيلة آن بدون فرمان خدا به احدي زيان برسانند،
مي رساند و سودي برايشان نداشت و به خوبي مي دانستند كه هركس خريـدار آن باشـد   

  .»چه بد بود آنچه به جان خريدند اگر مي دانستنددر آخرت بهرة ندارد، واه! 
 فرمانروايي اي بخشيده بود كه هيچ كس پس �توانا به سليمان بن داودخداوند قادر و 

 چنان بادي نـرم و  .باد را آرام و تابع وي گردانيده بود �از وي سزاوار آن نبود، خداوند
جـا و   مي داشت و نه طوفاني مي شد و هر ماليم بود كه نه اشياء را به جنبش و تكان وا

قصد سفر مي كرد، بـاد او را بـه سـوي آن سـر      �كشور و سر زميني كه سليماندر هر 
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مسـخر   �(ديوهـا) بـراي سـليمان   شيطانها را �ان خداوندزمين حمل مي نمود، همچن
گردانيده بود كه آنچه را از مباني و ساختمانها مي خواست، بـرايش بنـا مـي كردنـد و در     

به سليمان �ر و گوهر بيرون مي آوردند، و خداوندبحر فرو رفته و از آن براي او د� 
 .زنجيرها به هم بسته مي كرد قدرت و توانايي داده بود كه ديوهاي سركش و متمرد را در

®��¯����m���¸��¶��µ��´��³��²��±��°فرموده اسـت:  �طوريكه خداوند

��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��Ál ص  
كـه تصـميم    پس باد را براي او مسخر گردانيديم كه به فرمان او نرم روان مي شد هر جا«

ان)، و غـواص (آب بـاز   ا از بنـا (بناكـار) و  شيطانها ر -مي گرفت و نيز مسخر گردانيديم
و اگر كسي از آنها از  .»كه دست و پا به هم بسته در زنجيرها بودند -از شياطين -ديگراني

سركشي مي كرد، از عذاب سوزان به او مي چشاند طوريكـه خداونـد    �فرمان سليمان

  سبأ ���m����±��°����¯��®���¬��«����ª��©��¨���²l:ميفرمايد
يـن همـه   ا .»ما عدول كند، از عذاب سوزان به او مي چشـانيم و هركس از آنها از فرمان «

واقعـي  همه داده بود و  �به سليمان �العاده را خداوندبخشش ها و انعام هاي خارق 
نـه  عمل وي پس (شو) ميشود، به چيزي دستور دهد كه �و حقيقي بود چرا كه خداوند

چيزي از جادو نبود و  گرساحر و جادوهم  �و سليمان .جادو بود، نه شعبده و نه خيال
از چنـين كارهـا    �زيرا جادو عمل كفر است و پيـامبران  ،بود دادهنيا طلسمي را انجام 

بـوي عطـا    �مبرا و پاك اند، بلكه ملك و سلطنت و فرمانروايي عظيمي بود كه خداوند
كار مي كردند و هـيچ كـس از    �ذن خداوندجنها نزد او به ا كرده بود، همچنان برخي از

بنابر اين خداوند بـزرگ و توانـا در قـرآن كـريم      .افرماني اوامر وي را نمي توانستآنها ن

   �m��N������M��L��K���J��Ilكهخبر ميدهد 
 :از جملـه ابـن كثيـر   بعضي مفسرين  .»سليمان كفر نورزيد ولي شياطين كفر ورزيدند«

وسـيلة  كتابهاي سحري را كه بـه   �سليمان: «قصة ذيل را در تفسير خويش آورده است
نهـاد و در زيـر    يشياطين ميان مردم پراگنده شده بود، گـرد آورده و آنهـا را در صـندوق   
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دفن نمود تا مردم گمراه نشوند و مي فرمـود: اگـر از احـدي بشـنوم كـه بگويـد:        تختش
كسي از شياطين به تخت وي نزديك نمي را مي دانند، گردنش را مي زنم! وشياطين غيب 

از گذشـت و دانشـمنداني كـه    در �، چـون سـليمان  سوخت شد مگر اين كه جابجا مي
ورد و به صـورت  آند، شيطان خود را بشكل انساني درگذشتجريان امر آگاه بودند، نيز در

پيامبر نبود بلكه سـاحر بـود، اگـر بـاور      �گفت: اي مردم! سليمانسخنراني ظاهر شد و
ايي كنم. آن گاه محل دفن د كه شما را بر گنجينة سحر وي راهنميمن بياي نداريد، اينك با

آن صندوق را به مردم نشان دادند..... در اين هنگام بود كه جز مؤمنان ديگران گمراه شده 
نـان  ر سر زبانها افتاد و پيوسته حـال آ سرزمين وي بدر را ساحر پنداشتند، و  �سليمان

را بـه رسـالت برانگيخـت و     صحضرت محمد مصطفي �چنين بود تا اين كه خداوند
به اين ترتيـب قـرآن كـريم     .»از اين تهمت را بر زبان ايشان نازل نمود �ت سليمانبرائ

��mG��F��E��D��C��B��AH�����J��I: پندار يهود را رد نموده مي فرمايد

��Q���P��O��N������M��L��K��sl البقرة  
در روزگار سلطنت سليمان مي خواندند، پيروي كردند،  -انس و جن -و از آنچه شياطين«
  .»سليمان كفر نورزيد ولي شياطين كفر ورزيدند كه به مردم سحر مي آموختند و

كه يهود وي را به آن متهم را ثابت مي سازد از سحر  �سليمان ئتراب ،صريح اين اعالن
موضوع جادو و ماهيـت آن. جـادو    مي آييم بر �نموده بودند. بعد از ذكر قصة سليمان

د كـه  نجادوگر يا شعبده باز با دروغ ادعا مي كن تخيل و تصوري است كهو هم در واقع و
ل ادعا مي كنـد كـه   ابطور مث .وي با سحر و جادوي خويش ميتواند هركاري را انجام دهد

من با جادوي خود  :كنزها را از زمين بيرون آورده ميتوانم، يا ادعا ميكند ،سيلة جادومن بو
مـن  و يا ادعا مي كند كـه   سازم.ه نوت هاي بانكي حقيقي مبدل مي توانم ورق سفيد را ب

، پـس  ها گرفته و در پيشروي تان قرار دهـم پول هاي بسيار را از بانك توسط جادو ميتوانم
كفر  �در واقع به خداوند ،را در فعل و قول شان تصديق نمود گراشخاص جادوكسيكه 
ه زيرا وي معتقد به اين شده كه جادوگر همـه امـور را خـودش انجـام داد    است، ورزيده 

نفع و ضرر برساند،  �و ميتواند بدون ارادة خداوند مري بودهابه انجام هر ميتواند و قادر 
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��m��Z��Iدر بابل فرو فرستاده بود به مـردم ميگفتنـد:   �از اينرو دو فرشتة را كه خداوند

d��c��b��a��`��_��^��]��\��[e�����l ١٠٢: البقرة  
ختند، مگر ايـن كـه ميگفتنـد: مـا وسـيلة      با آن كه دو فرشته به هيچ كس چيزي نمي آمو«

دارنـد كـه جـادو    اتفاق نظـر  علما  .»آزمايشي براي شما هستيم، پس حذر كن كافر نشوي
جادو در حد خود داراي تأثير است، ولي فقط  ثر بوده و داراي حقيقت ذاتي است.ؤذاتاً م

اده باشـد،  به تـأثير آن در وي فرمـان د   �مي گذارد كه خداوند بركسي تأثير زيان بخش
چگونه حقيقت است. ليكن  پس جادو حقيقت دارد چنانكه قرآن كريم به آن اشاره نموده

در  �تخيل و تصور است؟ آري! حقيقـت جـادو را خداونـد    ،وهم ،دارد و در عين وقت
از كتاب كريمش ذكر نموده و اين واقعيتـي اسـت كـه ميـان جـن و انسـان        يچند موضع

چگونه بـر وهـم و    نتيجه بر وهم و خيال استوار است. ير وصورت ميگيرد، اما از نگاه تأث
بـا جـادوگران فرعـون آغـاز مـي       �تخيل و تصور استوار است؟ اينك از قصة موسـي 

خانوادة خويش به مصر برمي گشت، در منطقة طورسـينا  با هنگامي كه  �موسي يم.ماين

��m��m��l��k���j��iچنين فرمود: �با وي سخن گفت، خداوند �خداوند

n����~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o

i��h���g��f��e��d��c��b��a��`��_j����m��l��k��nl طه  
اي موسي! در دست راست تو چيست؟ گفت: اين عصاي من است، بـر آن تكيـه مـي    و «

هاي ديگري(منافع) نيز براي من از آن  دهم و با آن براي گوسفندانم برگ مي تكانم، وكار
خت و ناگـاه  اندا -برزمين -پس آن را .(خداوند) اي موسي! آن را بيفگنمي آيد، فرمود:بر

زودي آن را بـه حـال   (خداوند به موسي) آن را بگير و نترس، بـه  ماري شد دوان، فرمود:
  .»خواهيم گردانيد نخستين آن باز

از بـي  هرگاه بخواهد به چيزي بگويد شو، ميشود، نه اينكه برخـي   �بدين گونه خداوند
از جادو كار مي گيرد، پاك و بزرگ و بلند مقـام اسـت    �خردان گمان دارند كه خداوند

را به  �عصاي موسي �هنگاميكه خداوند از آنچه بيخردان گمان مي برند. �خداوند
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گران ي و خيالي، امـا سـحر و جـادوي جـادو    ماري مبدل ساخت، مار حقيقي بود نه وهم
اي خود را افگندند چشم هاي مردم را با جادوي شان و عصاه فرعون هنگاميكه ريسمانها

تحت تـأثير آورده و همـه را در تـرس و هـراس انداختنـد، بـه عبـارت ديگـر، وقتيكـه          
جادوگران فرعون ريسمانها و عصاهاي خويش را افگندند، پيوسـته ريسـمان هـا و عصـا     

تغيـري در آنهـا   هاي خود را نگاه مي كردند كه به حالت خود بر زمين باقي مانده و هيچ 
نيامده، اما جمعيت مردم كه به مشاهدة مقابله آمده بودند وهم و گمان جادو بر آنها چنان 
اثر گذاشت كه با چشمان شان ريسمان ها و عصـا هـا نـه، بلكـه مارهـا را مشـاهده مـي        

را در  �حالـت موسـي   �نمودند، و اين گونه خاصيت جادو است، بنابر اين خداونـد 

ـ  پـس موسـي در   « �طه �m`��_��^��]��\��[��lان ميكنـد:  اين صحنه چنين بي
   .»ضمير خود ترسي را يافت

عصاي خود را افگند، اگر جادو مي بود، جادوگران حتماً آنـرا در   �ليكن وقتيكه موسي
دها را ديدنـد  حالت اصلي آن بشكل عصا مي ديدند، ليكن هنگاميكه با چشمان خويش اژ

، عـالوه بـر آن ايـن اژدهـا     ، در تعجب افتادنـد ددوبصورت حقيقي در مقابل شان مي  كه
و همه ريسمانها و عصا هاي آنها را فرو برد، جادوگران با ديدن اين منظر متيقن  هبرخاست
يم قدرت پروردگـار قـرار   كه آنها در مقابل جادو نه، بلكه در مقابل عالمة از عال ندگرديد

ر وجدان و ضمير آنها تأثير گذاشته درنگ اين مشهد و منظر قدرت الهي ب، و بالگرفته اند
ديگر مجال سخن گفتن براي شان نماند، و ديگر راهـي جـز ايمـان و يقـين بـه معجـزة       

از بـاب سـحر و جـادو     �زيرا دانستند كه كار موسـي  .براي آنها باقي نماند �موسي
آن گاه بـي درنـگ    .همه چيز تواناست نيست بلكه كار او از جانب خداوندي است كه بر

|��{����mايمـان آوردنـد:   �رابر خداي رحمن به سجده افتاده و به رسالت موسيدر ب

��c��b��a���`���_����~��dl الشعراء� �
با  �قصة موسي .»گفتند: به پروردگار عالميان ايمان آورديم، پروردگار موسي و هارون«

����mG���F��E��D: جادو گران را خداوند در اين آيات چنين بيان ميكند �C��B��A����H
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O���N� � �M��L��K��J��IP� ���\� �[��Z�� �Y��X��W��V��U��T��S��R��Q
n��m��l��k��j��i��h��g�����f��e�������d��c��b��a��`��_��^��]o�����q���p

s�����������rt�����y��x�����������w��v���u��zl طه  
و يـا مـا    ،گفتند اي موسي! يا تو مي افگني اوال عصاي خـود را قبـل از مـا    -ساحران  -«

بر اثـر  : بلكه شما بيفگنيد، پس ناگهان (موسي)گفتين كساني باشيم كه مي افگنند؟ نخست
و همـين طـور بـه خيـال و      �( به خيال و گمان موسـي سحر شان چنين به نظرش آمد

پـس   .بدسـتي هايشـان مـي دونـد    يگري چنين آمد) كه ريسمانها و چوواهمة هر بينندة د
گفتيم: نترس كه تو خـود برتـري، و آنچـه در دسـت      موسي در ضمير خود ترسي يافت،

 -از عصاها و ريسمانهاي جادويي و قالبـي  -داري (عصا) بينداز تا هرچه را بر ساخته اند
جـا بـرود    و جـادوگر هـر   ،است فرو برد، در حقيقت، آنچه برساخته اند، نيرنگ جادوگر

   .»رستگار نمي شود
و جادوگران و شعبده بازان همـه بـر    ترتيب ثابت گرديد كه اعمال ساحران به اين

از بـه پيـامبرانش    واهمه و خيال و تصور استوار اسـت، امـا آنچـه را كـه خداونـد توانـا      
بـه دسـتور    مندي و تسخير در اشياء بخشيده است همـة آن حقيقـي و واقعـي بـوده    ونير

با  �شو، ميشود) صورت مي گيرد، قسميكه ابراهيم» (كن فيكون«با فرمودن  �خداوند
( كـن   �تش سوزان به امر خداونـد ، آن مواجه شد، هنگاميكه وي را در آتش انداختندآ

§��¨��©m���®��¬��«���ª: طوريكه مي فرمايـد  .فيكون) سرد و سالمت گرديد

���¯l ا�نبياء  
كه جن  �و يا مانند سليمان .»هيم سرد و ماية سالمتي باشاگفتيم: اي آتش! براي ابر«

طوريكه قرآن  .اعمال خارق العاده را بوسيلة آنان انجام ميداد در تسخير وي قرار داشت و

���m��k: كريم از او حكايت ميكند �j��i��h��g��f��e���d��c��b��a���`

v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��lw����|��{��z��y���xl النمل   
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د مي آور كدام يك از شما تخت او را براي من -كشورم -: اي سران)�گفت: (سليمان«
يتي از جن گفت: مـن  نان از در تسليم نزد من آيند؟ عفر) پيش از آنكه آ(تخت بلقيس را 

آن را پيش از آن كه از مجلس خود بر خيزي برايت مي آورم و من بـر ايـن كـار توانـا و     
  .»امين هستم

كه  �معجزه هاي عيسيكه قبالً ذكر شد، و يا مانند  �يا مانند معجزه هاي موسي و
را به اذن  ، و يا نابيناي مادر زاد و پيسزنده مي ساخت �ونده اذن خدامرده ها را ب

واقع  �خداوند ي ديگر كه همه به اذن و ارادةغيره امور بهبود مي بخشيد و �وندخدا
، همه با علم و ارادة خالق پروردگار ي كه ذكر شدق مسلمئمعجزه ها و حقا نشد، اي

ي جن هاي كافري كه با جادوگران و شعبده حت نه اينكه سحر بوده باشد.صورت پذيرفته 
و ادعا مي كنند كه  ختهوكار داشته و به آنها اوهام و خياالت را آماده سا سربشر بازان 

گويا علم غيب را ميدانند و به جادوگران مي گويند كه فالن شخص تا فالن وقت زندگي 
 .روغ استو فالن شخص در فالن وقت مي ميرد، همه و همه كذب و دخواهد كرد 

آسمان  �خداوند صمخصوصاً بعد از نزول قرآن كريم و آغاز رسالت حضرت پيامبر
در  صرا از دستبرد اخبار جن ها با شهابهاي سوزاني نگهباني كرد، طوريكه از آنحضرت

، شياطين نشستگاه هاي در آسمان صقبل از بعثت پيامبر .استاين مورد ثابت شده 
ه و چون يك كلمه را مي شنيدند، و ُن حي مي پرداختندداشتند كه در آنها به شنيدن و

و جادوگران منتقل مي كردند، اما فقط آن يك  بر آن افزوده آنرا به كاهنانكلمة ديگر 
 صولي چون رسول خدا .كلمه حق بود و آنچه بر آن افزوده شده بود، باطل و ناروا بود
باز و از استراق سمع خود  به رسالت بر انگيخته شدند، شياطين از اين نشستگاه هاي

و جادوگران بيفگنند  ن را دزديده آن را به زبان كاهنانداشته شدند، تا نتوانند چيزي از قرآ
زيرا در آن صورت دانسته نمي شود كه راستگو  .و بر اثر آن كار وحي آشفته و درهم شود

���mاز زبان جن بما حكايت ميكند: �كيست. در اين مورد خداوند � � � � �x��w�������{��z��y

��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f�����e��d��c��b��a�� �̀��_��~�������}��|
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{��z��y��x����� ����� ��w��v��u��t��s���r��q��p|����¡�����~���}

��³��²��±��°��¯����®��¬����«���ª������©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��´l الجن   
انس به مرداني از جن پناه مـي برنـد پـس بـر      و اين كه مرداني از -آن جنيان افزودند -«

آنان افزودند و اين كه آنان نيز پنداشتند، همچنان كه شما پنداشته بوديد كه هرگز  يسركش
اين كه ما آسـمان را لمـس كـرديم (جويـاي اخبـار آن       خداوند كسي را بر نمي انگيزد و

پاسـبان) نيرومنـد و از   ان شـده اسـت (فرشـتگ    رهبانان پگ) پس آن را يافتيم كه از نشديم
، و اين كه ما پيش از اين براي شنيدن از آسمان در نشستگاه هايي مي نشسـتيم،  شهاب ها

اما اكنون هركس گوش بسپارد، براي خود شهابي در كمين مي يابد، و ما نمي دانيم كه در 
 حق كساني كه در زمين اند شري اراده شده است؟ يا پروردگار شان در حق آنان رشـد را 

در اينجا نيز ثابت مي گردد كه جنيان غيب را نمي دانند زيرا گفتند مـا   .»اراده كرده است؟
داشتن ما از استراق سمع، قصد آن داشته تا بر اهـل زمـين   با باز �نمي دانيم كه خداوند

بسوي اهل زمين پيامبري بفرستد!؟ و اگر جـن غيـب را مـي     عذابي فرود آورد، يا اين كه
به مدت درازي در عذاب خوار كننده باقي نمي ماندنـد.   �سليمان اتدانست بعد از وف

بر ادعاي شياطين جن مبني بر اينكه  در قرآن كريم قصة آورده تا �از اين جهت خداوند
بانة آنها را افشاء نمايـد، طوريكـه قـبالً    انند، تمسخر نموده و ادعاهاي كاذآنها غيب را ميد

قرار داده و رام سـاخته   �ا در خدمت سليمان برخي از جنها ر �متذكر شديم خداوند
بوسيله آنها كارهاي زيادي را انجام ميداد و اگر كسي از آنها از پيـروي   �بود و سليمان

زيـرا تسـخير    گرفتار مـي شـد.   كشي مي كرد به عذاب و شكنجة دردناكسر �سليمان
يا در حالي فرا رسيد از دن  �نبر آنها الزمي و فرضي بود، چون مرگ سليما �سليمان

گذشت كه بر عصاي خويش تكيه داده بود، از اين رو، جنيان از مرگ وي آگاه نشـدند  در
بعد از مرگ  �نهاي شاقة خويش ادامه مي دادند، سليما و همچنان از ترس وي به كار

به مدت يك سال بر آن عصا تكيه داده بود، موريانه در اين مدت از آن عصا مي خورد تا 
بر زمين افتاد، سپس جنيان به مرگ او پي بردند و مردم دانستند كـه آنهـا   اين كه سرانجام 

، حتمـاً در آن  شان كه غيب را ميداننـد صـحيح بـود    يغيب را نمي دانند. و اگر اين ادعا
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خبر مي شدند و بعد از مرگ وي به مدت درازي در عذاب خـوار  صورت از مرگ وي با
 به آن گماشته بـود، بـاقي نمـي ماندنـد.     آنان را �كننده و كارهاي دشواري كه سليمان

جـن را تكـذيب نمـود طوريكـه در قـرآن كـريم        به اين گونه ادعاي دروغين �خداوند

��mÖ��Õ��Ô��Ó���Ò���Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê×����Ø: فرموده است
��å��ä��ã���â��á���à��ß������Þ���Ý��Ü����Û����Ú��Ù���æl سبأ  

) چيـزي جـز كـرم چـوب خـواره      �تيم (سـليمان پس چون مرگ را بر او مقـرر داشـ  «
مي خورد، مـرگ او را بـه آنـان     -كه بر آن تكيه داده بود -(موريانه) كه عصاي سليمان را

(بر آنان آشـكار شـد) كـه اگـر غيـب را مـي       د پس چون بيفتاد، جنيان پي بردندنشان ندا
  .»دانستند در عذاب خوار كننده درنگ نمي كردند

گشته مي گوييم كه جادو و شعبده بازي و غيره اعمـال  خود بر بار ديگر بر موضوع بحث
جـادو را   اهمه و خيال استوار است، اآلن جانـب ديگـري از تـاثير سـحر يـا     سحري بر و

وهم استوار بوده ولي بدون اذن و ارادة هم بر خيال و  كه آنخدمت تان عرض مي نماييم 
 در فرمودة خداوند تعـالي آمـده   طوريكه .خداوند نفع و ضرر آن به كسي رسيده نميتواند

��mm��l��k��j��i��h��g��fn�����t��s��r��q��p��o:است

��v��u��xwl 102: البقرة   
همسـرش   از آن دو فرشته چيزهايي مي آموختند كه به وسيلة آن ميان مرد و -مردم -اما«

كـردن و پراگنـده    جـا و يكدر دلهـا،   زيرا سحر در افگندن حب و بغـض » گننداف جدايي
خيـال  آن بـه وهـم و   و تأثير ؤثر بوده م، انسانها زديك ساختن و دور گردانيدنساختن و ن

طوريكـه قـبالً متـذكر     ي بر اشخاص و اشـياء نـدارد.  يا ملموس تأثير ماديو  استوار است
گران فرعون عصاها و ريسمانهاي خويش را بر زمين افگندند در حالي كه شديم كه جادو

نشده بود و تنها چشمان حاضـرين زيـر   مارها و اژدها مبدل  ريسمانها و عصاهاي شان به
در مقابل آنها مارهـا و اژدهـا مـي    تاثير جادوي آنها قرار گرفته بود و خيال مي كردند كه 

همچنين سبب تفرقه انداختن ميان زن و شوهر به وسيلة سحر، همانا تخيلي اسـت   .وندد
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مانند زشت جلـوه دادن  وجود مي آيد، نسبت به ديگري به  ،كه بر اثر سحر در مرد يا زن
قد و اندام او، يا زشت نشان دادن رفتار او، و امثال آن كه سـبب فرقـت و جـدايي    سيما، 

ميان زن و همسر ميگردد. مثالً سحر بر مرد چنان تأثير ميكند كه هنگام ديدن همسر زيبـا  
 شدر نظـر لباسـها و نظافـت وي   يا بدرنگ مي آيد، و ، در نظرش قبيح خويش و حسين

شام مـرد بوهـاي   مو اگر عطر و خوشبويي را استعمال كرد، به  ،ناپاك و پليد جلوه ميكند
مرد از ديـدن زن  بيـزار شـده     ،ض و كراهت شديدد و متعفن مي رسد، كه در نتيجة بغب

و خوشبويي او به مشامش برسد هرگز نميخواهد چهرة او را ببيند و نميخواهد بوي عطر 
ساحر يا جادو گـر ميتوانـد    ،طالق مي كشد. همچنان عكس اين مسأله خره مسأله بهو بآل

پيره زن كهن سالي را كه به سن مادر كالنش اسـت، جـوان و زيبـا جلـوه     در نظر مردي، 
در خيال و تصور مـرد   ،دهد، شايد در واقع بدرنگ و قبيح منظر باشد، ليكن توسط جادو

وه نمـوده و بـاوي ازدواج مـي نمايـد.     خوشنما جلو زيبا ، جوان ، اين پيره زن كهن سال
سپس بعد از رفتن تأثير سحر از مرد، حقيقت امر آشكار شده و مصيبت بزرگي ببـار مـي   

در ايـن   صآيد. و از تأثيرات سحر يكي هم تماس نمودن جن با انسان است، پيامبراكرم
   متفق عليه »شيطان از مجراي خون انسان مي گذرد«ند: مورد مي فرماي

ه ساحر با سحر خود يكي از شيطانها را بخـاطر اذيـت انسـاني مكلـف     پس وقتيك
ـ     ا ساخت تا در اراده و تصرفات و حركات و سكنات و عقل وي مداخلـه نمايـد، جـن ي

داخل گرديده و از راه شرايين و وريدها به عمق  ،شدهشيطان در مجراي خون انسان جادو
وي  ركـات و سـكنات و تفكـر   مغز وي خود را مي رساند، و بر آن حـاكم گرديـده در ح  

هـاي نـا    و كـار  مداخله نموده وي را به گفتن سخنان نادرست و بي مفهوم و بـي معنـي  
مـي  يـا   ،شايسته و نادرست مجبور مي سازد كه مردم همچو اشخاص را ديوانه مي گويند

��m���B��Aفرمـوده:   �نموده است، طوريكـه خداونـد   وي تماس جن باگويند: 

��H���G��F��E��D��CM��L��K��J����IN��l ٢٧٥ :البقرة  
مي خورند بر نمي خيزند مگر مانند برخاستن كسي كه شـيطان بـر   (سود) كساني كه ربا «

روي همرفته در هر حالتي كمك خواستن از كاهن،   .»اثر تماس، آشفته سرش كرده است
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عتقد بـر  زيرا وي م .مسلمان را از دايره ملت اسالم خارج مي سازد ،منجم و ساحر ،فالبين
بوي نفع و ضرر رسانيده مي  �آن شده كه ساحر يا فالبين بدون خواست و ارادة خداوند

همچنان كسي كه سحر را بيĤموزد و يا به آن عمل كند يقيناً به خداوند كفر ورزيده  توانند.

 ��md��c��b��a��`��_��^��]��\��[��Ze���lميفرمايـد:  �طوريكه خداونـد 
  ١٠٢البقرة: 

ن دو فرشته به هيچ كس چيزي نمي آموختند، مگر اين كه مي گفتند: ما وسيلة با آن كه آ«
ما نيز به كسـاني   .»براي شما هستيم، پس زنهار كافر نشوي -از جانب خداوند -آزمايشي

مي طلبند و يا بخـاطر اذيـت و   را كه به جادوگران روي آورده از آنها حل مشكالت شان 
بخاطر تفرقـه ميـان دو همسـر نـزد جـادوگران و       آزار و جلب محبت ديگران بخود و يا

قسـميكه   كافر مشـو. شعبده بازان و يا فالبينان مي روند، مي گوييم: كافر مشو، كافر مشو، 

   طه ��mo��sr���q���pt�����y��xw��v���u��zlميفرمايد: �خداوند
نمي جا برود رستگار  ساخته اند، نيرنگ جادوگر است و جادوگر هرآنچه بر در حقيقت،«

    .»شود
از مـن  «گاري امت شان چنين مي فرماينـد:  رست بخاطر كاميابي و صهمچنان پيامبراكرم

يـا غيبگـويي بكنـد و يـا بـراي او       ،نيست كسيكه فال بگيرد و يا براي او فال گرفته شود
(غيبگو) برود او جادو بشود، و هركس نزد كاهني يا جادو بكند و يا بخاطر ،غيبگويي شود

نـازل شـده كفـر     صگفته هايش تصديق بكند، با اين كار، به آنچه بر محمـد و او را در 
  بزار با اسناد جيد روايت» رزيده استو

اگر كسي نزد كاهني برود و از او در مورد چيزي سوال بكند، سپس «همچنان فرموده اند: 
   صحيح مسلم» او را تصديق بنمايد، نماز چنين شخصي تا چهل روز پذيرفته نميشود

اتمه ياد آور مي شويم آنچـه كـه قـبالً تـذكر يافـت همـة آن بيمـاري هـاي         در خ
براي كسانيكه خدا ناخواسـته   ،خطرناك است، پس دواي آن چيست؟ يگانه عالج كامياب

 �جادو مي شوند و يا ميخواهند خويش را از جادو وقايه نمايند، همانا ارشادات خداوند

��m��}��|��{��z���y: مـي فرمايـد   �طوريكـه خداونـد   .اسـت  صو پيامبرش

��d��c��b���a��`��_��~��el ا�عراف  
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سوسة از جانب شيطان به ايشان رسد، خدا را به ياد آورنـد و  در حقيقت، متقيان چون و«
نه كه اين خيال و واهمة شيطاني است.  يعني: بيدار مي شوند و مي دانند» بناگاه بينا شوند

روند، زيرا اينكار انسان بن و غيبگويان و فالبينان اينكه نزد جادوگران، شعبده بازان و دجال
گشايي توسـط  در مورد سحر صطوريكه از آنحضرت .را بسوي شرك و كفر مي كشاند

علت آن اينست كه  مسند احمد »اينكار از عمل شيطان است« ند، فرمودند:ساحر پرسيده شد
اول را از بين ببرند، جادوگر دومي به جنيات خود روي آورده از آنها ميخواهد تا جادوي 

صورت مي گيـرد   �به اين ترتيب جادوي اولي و دومي هر دو بواسطة شرك به خداوند
مانند شخصي كه ميخواهد نجاست را با نجاست پاك كند. خاطرنشـان بايـد سـاخت كـه     

اسـت و   �و ايمان به خداوندكريم شرط اولي و اساسي عالج سحر و جادو همانا قرآن 
ن ان بايد بـه قـرآ  ن اذن و ارادة  اوتعالي صورت پذير نيست، همچنهيچ نفع و ضرري بدو

را از گناهان پاك سـازيم، زيـرا يگانـه راه     نبوي پابندي داشته و خودمطهر كريم و سنت 
است، همچنان بايد به  يداخل شدن ابليس و لشكرش بر مؤمنان، ارتكاب گناهان و معاص

و ي صحيح را بعد از هـر نمـاز خوانـده    ورد ها و ذكر هانمازهاي جماعت پابندي داشته 
بوسيلة آن مسـلمان   �قرآن كريم را بسيار تالوت كنيم، و اين راه هاي است كه خداوند

بـرادران و خـواهران مـا     حسد، نظر و همه آفات حفاظت ميكند. ،را از شر شيطان، جادو
رسـي را  كبخاطر وقايه و حفاظت از شيطان و جنيات و ساير آفات بايد همه روزه آيت ال

( قـل  و واب بخوانند، همچنان سوره هاي (قل هـواهللا احـد)   بعد از هر نماز و پيش از خ
و بعد از نماز ظهر  ،نماز صبح سه باراز را بعد (قل اعوذ برب الناس) و اعوذ برب الفلق ) 

بمـا   صو بعد از نماز شام يا خفتن سه بار بخواننـد، طوريكـه پيـامبراكرم    ،و عصر يكبار
در اين مورد كتابهاي زيـاد موجـود اسـت كـه هـركس ميتوانـد آنـرا از         ده اند.ارشاد نمو

صحيح و مطـابق و   رد، ليكن متوجه بايد بود كه كتاب مورد نياز ما،وكتابخانه ها بدست آ
علي آله وصحبه  محمد و و ياران ايشان باشد. وصلي اهللا علي نبينا صموافق سنت پيامبر

  وسلم.
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  آيا استعمال سگرت و ساير دخانيات حالل است يا حرام؟
   





  

  استعمال سگرت يا دخانيات

  آيا استعمال سگرت و ساير دخانيات حالل است يا حرام؟

خود  ، در پشت قطي هاي بسكيت توليد شدةاگر يكي از شركت هاي بسكيت سازي مثالً
بسكيت منجر به مرض زكام ميشود) آيا حاضر هسـتيد از   بنويسد كه: (توجه: خوردن اين

بسكيتي كه شما را به زكام مبتال كـرده و جسـمتان را بـراي چنـد روز ناراحـت و       همچو
متزلزل سازد، بخوريد؟ بدون شك جواب تان (نه) خواهد بود، بلكه بخـاطر ايـن اعـالن    

ن احسـاس نفـرت   همه مردم از خريدن آن اجتنـاب نمـوده و از آ   ،شركت بسكيت سازي
هـاي  پـس چگونـه شـركت     د.نـ هـم نميكن  بسويش نظـر خواهند كرد و هيچگاه در بازار 

ايـن عبـارت را در پشـت هـر قطـي       ،سگرت سازيي با وجود عدم رضايت صـاحبان آن 
يسي مبـتال شـدن بـه امـراض سـرطاني و      ئسگرت مي نويسد: ( استعمال سگرت سبب ر
) يعني سگرت بمثابة زهر كشنده ايست كـه  تصلب شريانها و تباهي گرده (كليه) مي شود

هـاي   الـرغم ضـرر  و به مرگ ناگهاني مي انجامد. علي در جسم انسان جريان پيدا نموده 
در خريد و داد و گرفت  ،سگرت، ديده مي شود كه اشخاص معتاد به آن آشكار و روشن

حبـت بـا   مي ريزند، اين چنـين عشـق و م   ،اين زهركشنده، مانند هجوم پروانه ها بر آتش
ار واراده از معتادان آن كـامالً سـلب   ، نشان دهندة آنست كه اختيمادة پر از كثافات همچو

وبدون شك استعمال دخانيات از  .ه اندآنها مسلط كرديد همگارانش بر ابليس و گرديده و
  . سودمند امر نمي كند عمل شيطان است زيرا شيطان هرگز به كار نيك و

؟ در حاليكه تو مسلط گرديده ؟ آيا ابليس برادة تو سلب گرديدهعزيز! آيا ار پس اي برادر
گان مي خواني كه توليد كنند چشمت مي بيني و تو خودت در پشت قطي هاي سگرت با

بـه همـه اعـالن داشـته      نتايج ناگوار آنـرا  هاي آنرا بيان نموده و صراحت ضرر سگرت با
بربـاد   دگي ترا به تدريج تبـاه و : اين سگرتي كه تو در دست داري زنگويا چنين ميگويند

مـي   ، به آن رونموده عاقبت بدي را در پيش خواهي داشت ، سپس با وجود اين هوشدار
اختيار تـرا   نده شده اراده وشيطان را خردي تو بوده و، بر بياين خود دليل آشكار !؟آوري
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نيـز از   در آخـرت  در دنيا به تباهي مواجه سـاخته و را ت مي خواهد حيات سلب نموده و
را  شما مادر ما و چرا كه وظيفه ابليس از همان روزيكه پدر و عذاب دردناك ترا بچشاند.

تا روز آخرت اينست كه بندگان را به هر وسيله گمراه سـاخته   ،از بهشت راندفريب داده 
ابليس سوگند خـورده كـه وي در فـريفتن آدميـان از      .در رديف لشكريان خويش درآورد

تـا ايشـان را بـه دام     راه مسلمانان در كمين مي نشيند سر ر نشده برهيچ كوششي فروگذا
همچنان آنهـا   گيرد.گمراهي خويش در افگند چنان كه دشمن بر سر راه دشمن كمين مي 

چهار جهت بر آنـان   به بيراهه برده ، از هر �را به هر وسيلة ممكن از راه راست خداوند
، نمـي يـابي  را شكر گـذار  مردم بيشتر يطان، شو اغواي  به علت تأثير وسوسه و .مي تازد

�m��h��g����f��e��d��c: طوريكه خداوند از زبان وي حكايت نموده ميفرمايد

��r��q�����p��o���n��m��l���k��j��il ا سراء   

حـالي   من برتـري داده اي در  ! كه چرا آدم را بر(ابليس) به من خبرده (پروردگارا گفت:«
فرزنـدانش   ، حتماًرا از گل؟) اگر تا روز قيامت مهلتم دهي او ي وكه مرا از آتش آفريده ا
همچنـان  »  -نيسـت  گرآنان كـار كه نيرنگم در  -، جز اندكي از آنانرا از ريشه بر مي كنم

�m��u��t��s��r���q��p��o��n��m: ديگـر مـي فرمايـد   آيت در  �خداوند

_��~��}��|���{��z��y��x��w���v`����d���c��b��a��el رافا�ع  
 ) پس به سبب آن كه مرا گمراه كردي ، من هم براي فريفتن آنـان حتمـاً بـر   گفت(ابليس«

گاه بر آنها از پيش روي آنان مي تازم و از پشت سرشان و ، آنشينمنسر راه راست تو مي 
  .»بيشترشان را شكر گزار نمي يابي از طرف راست شان و از طرف چپشان و

 نعمت خدا را بر جانهاي شـان ناديـده گرفتـه و    ،سگرتآري اكثر مردم از جمله معتادان 
نابودي دچار مـي   سالم خويش را به تباهي و را نموده بدن صحيح و �ناسپاسي خداوند

هـر نعمتـي    در روز آخرت از آنرا برايشان امانت گذاشته و �در حاليكه خداوند .سازند
  . خواست كردني استبويژه نعمت جسماني باز
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پاك خود را بر ما ارزاني نموده  نعمت هاي خوب و �هللا كه خداوند: الحمدامي گوييم و
 رخبيث را كه به ضر پليد و هاي ناپاك و الحمدهللا كه چيز ، وو آنرا حالل گردانيده است

 آنرا بما خوب و يانس شيطانهاي جني و اگرچهاست. بر ما حرام قرار داده  ،زيان ماست و
 ،پليدي كه برخي از فرزندان اين امت بد و يرض، به م. در اين بخشزيبا جلوه مي دهند
متأسفانه  اشاره مي نماييم. ،گرفته در رگهاي آنها جا به آن مبتال شده وكه بهترين امتها اند 

، را تهديد مي كند شان دانند كه دنيا و آخرتياز خطر هاي آن بي خبر بوده نم ناخود آن
يا ميگويند  و !نيات حالل استساير دخا اين گمان اند كه سگرت و چنين اشخاص بر

حرام  ،صپيامبر مطهر سنت و كريمشماري از قرآنيليكن در واقع به داليل ب !مكروه است
 هوس خويش مغلوب شده و با يكي از معتادان سگرت كه در مقابل هوا و وقتي. است

رم : برادريب خود زمام آنها را بدست گرفته، رو برو شده بگوييدف شيطان نيز با نيرنگ و
: ما است، در جواب مي گويند نافرماني پروردگار سگرت را ترك كن زيرا در آن گناه و

؟ اگر حرام بود پس يك دليل از حرام استبدون دليل چطور  ،ما بگزار را در كار
!! يعني اين برادر سگرتي ما ميخواهد يم بياور كه بگويد سگرت حرام استبرا كريمقرآن

 حاضر نماييم كه وي وبوي آيت تحريم شراب  نندكريم ماصريح از قرآن  آيتي مستقل و
از  تنباكو و چلم پليد و سگرت و : همانا دخانيات وثال او را مخاطب قرار داده بگويدام

درك معاني  چقدر از فهم و سبحان اهللا! يا ، پس از آن اجتناب ورزيد. عمل شيطان است
پليد را  كريم همه چيز هاي پاك ودر قرآن  �در حاليكه خداوندآن دور هستيم! آيات قر

راي ما مصلحت را ب رحمت خويش همه خير و با فضل وكرم و بطور مفصل بيان داشته و
ما به برادري كه در مورد تحريم سگرت مجادله و مناقشه  خواسته و اراده نموده است.

سگرت مكروه است مي گوييم: تحريم سگرت و ساير پليدي ها در  ميگويدو نموده 
 غير مستقيم وارد شده كه عقل انسان به آن پي برده و و ،مختلفقرآني با شيوه هاي  آيات

به بعضي از  �: خداوندخردمندان آنرا درك مي كنند. همچنان به اين برادر مي گوييم
آساني كه يكي ديگري را  بندگانش در شگفت است كه چگونه آيات صريح و واضح و

درك  ليكن با آن هم به آن پي نبرده و ،مي شنوندگوشهاي شان ا هموار ب و هدرتفسير ك
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با عبارات ذيل به پايان رسانده چند آيت را بيست و �به همين سبب خداوند !!نمي كنند
پس  يد.، اگر مي انديشيدتا بانديشيد ؟ديچرا تعقل نمي كن ؟چرا نمي انديشيد: است

��m�e��d����g: كتاب كريم خود بما مي فرمايد كه هنگاميكه خداوند در �f

���r��q��p��o��n��m� � �l��k��j��i��h

����z���y��x��w��v��u��t��sl  :١٥٧ا�عراف   
 ، همان كه او را نزد خود در تورات ووي مي كنند) پيرآنانيكه از اين پيامبر امي(نا خوان«

آنان را از منكر نهي  ، پيامبري كه آنان را به معروف امر مي كند وانجيل نوشته مي يابند
ناپاك را هاي  چيز كيزه ها را حالل مي گرداند وكند و پيامبري كه براي آنان پاي م

پليدي هاي حقيقي آنست كه  ست كه نجاستها وعنابه اين م .»برايشان حرام مي گرداند
و  ،پاك بشماردنفس آن را نا و ،طبع سليم آن را پليد آن آشكار بوده و تحاقب زيان و

 و ،پاك براي ما حالل گردانيده شده ي، پس هر چيزات گرددآف تناول آن سبب درد و
قلمها  ،دهقرار داده شاشكال آن به دليل قرآن كريم بر ما حرام  همه انواع و با هاپليدي

روز قيامت حق ندارد اشياي  كسي تاهيچو  .برداشته شده و ورقها خشك گرديده است
ي برادر سگرتي ديگر دليلپس تو اي  يا عكس آن را . و ،مكروه بگويد حرام را حالل يا

داخته مجادله پر دانش به مناقشه و اگر بدون علم و ؟ وواضح تر از اين را هم مي خواهي
بوده و ه ها پاكيز غيره دخانيات از جملة طيبات و تنباكو و چلم و ادعا داري كه سگرت و

ر حاليكه د فتاب را با دو انگشت پنهان كنيم.مانند اينست كه آ ،در جملة پليدي ها نيست

�����mu: ميفرمايد �خداوند �t��s��r�� �q��p��o��n��mv� ���x��w

��|��{���z��y��}l المائدة   
ها تـرا  يچند كثرت پليد) برابر نيست هريب(پليد و پاكط ) خبيث وصاي پيامبر ( :بگو«

  .»باشد كه رستگار شويدبترسيد ! از اهللا ، پس اي صاحبان خردآوردبه شگفت 
 آيا نميداند كه ميوجـات و  پليدي تميز نميتواند؟ خرد ميان پاكي ول و باپس آيا انسان عاق

كه از جملة غيره نعمت هاي خداوند ماهي و پرندگان و سبزيجات وگوشت چهار پايان و



 317               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

 دو را تقويـت بخشـيده و   عقل انسان فايده رسـانده هـر   به جسم و اشياي پاكيزه است و
؟! سـپس شخصـي آمـده و مـي     بات هستاز جملة طي ،يداردمبا طراوت نگه صحتمند و

 به عقل ورا ضرر آن  در حاليكه زيان و سگرت از پليدي ها نيست!! گويد كه دخانيات و
همچنان سگرت سبب امراض ناگوار شده ، به آنان ثابت گرديده است جسم همه دانسته و

فرصـت  اختناق سينه شـده مـرد را    منجر به مرگ هاي ناگهاني مانند سكتة قلبي والباً و غ
يهود مدينـه   صاكرم ز جان دادن كلمة شهادت را بخواند. در عهد پيامبرهد تا قبل انميد

بـا آنهـا از   برخـي اصـحاب كـرام نيـز گـاهي       اقسام غذاها استفاده مينمودند و از انواع و
حـرام بـودن    در بارة حالل و صاكرم از پيامبر، لذا بسا اوقات غذاهاي شان مي خوردند

اين آيـت را نـازل    صهمان بود كه خداوند بر آنحضرت ،ي كردندبعضي غذاها سوال م

    ٤المائدة:  �mg��f��e��dh��l��k��j��im����l: نمود

) ص(اي پيـامبر شده است؟ بگـو  برايشان حالل -از خوراكه ها -از تو ميپرسند چه چيز«
 چيـز  �ما ثابت شد كه خداونـد  پس وقتيكه بر .»پاكيزه ها حالل گرديده براي شما همه
همواره از آن استفاده مي نماييم و اجسام ما بوسيلة آن تقويت يافته و از كه هاي پاكيزه را 

بـرگ هـاي    �آيا انسان عاقل قبول ميكند كه خداوندحالل گردانيده،  آن لذت مي بريم،
ار دهد؟ خوانندة گرامـي!  بو و تلخ را در جملة پاكيزه گي ها قرخشك يكي از بته هاي بد

چه حكـم مـي كنيـد كـه چنـين مـادة زهـراگين را        بي اراده رد انسانهاي حاال شما در مو
 هاي كشـنده  خره جسم خود را در معرض خطره و بآلدونمسوختانده و دودش را تنفس 

را بـه   عقل و هوش خود د؟ از سوي ديگر دهان خود را بدبو و متعفن ساخته،نقرار ميده
آن براي ما ترك  :دنگوير ورزيده و ميهم به كشيدن آن اصرا با آن ولي  د؟ننابودي ميكشان

ر آنـرا اسـتعمال نمـاييم، خـوش و     و اگـ  ن عـادت گرفتـه  دشوار است، زيرا مزاج ما به آ
پس پاك و  ده و مزاج ما برهم و درهم ميگردد!!!و اگر استعمال نكنيم دلتنگ ش ،مانيمشاد

ندگان خويش راي ببو و متعفن و زهرناك را باز اينكه چنين چيز بد �دمنزه است خداون
  يقيناً از عمل شيطان و همدستان وي است. حالل نموده باشد.
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حكايت شده كه بعضي از عبور كنندگان در يكي از راه هاي بزرگ، موترهاي شان 
سرعت بسيار، طـاير مـوترش انفجـار    به سبب را توقف داده بودند تا با رانندة موتري كه 

وقتيكه مـي خواسـتند    كاري الزم نمايند.وتر شده بود، همشدن ممنقلب و منجر به نموده 
داخل موتر بيرون آورند، وي را به حالت بد و ناگوار ديدند كه آخرين نفـس  از راننده را 

با يك دست خويش بطرف دهان خود اشاره مي راننده هاي زندگي را مي كشد، با آن هم 
ضر نمـوده  نمود، يكي از حاضرين گمان كرد كه آب مي خواهد، وي با سرعت آب را حا

ليكن آب را نپذيرفت، و بازهم بسوي دهان خـود اشـاره مـي    بدهد دهنش خواست به و 
نمود، يكي از حاضرين دريافت كه وي چه ميخواهد، همان بـود كـه قطـي سـگرت را از     
جيب خود بيرون آورده و بوي نشان داد، هنگاميكه رانندة زخمـي قطـي سـگرت را ديـد     

اشاره نمود تا سگرتي را برايش روشن نموده و در  دست خود را بطرف دهان خود برد و
ميان دو لبش بگذارد، طبعاً در همچو حالت حاضرين به دادن سـگرت موافقـت نكردنـد    

قبل از اينكه يكـي از   ه و با مرگ دست پنجه نرم ميكرد،زيرا وي در حالت نزع قرار داشت
  ند تسليم نموده است.بگذارد، ديدند كه جان خود را به خداو آنها سگرت را در دهانش

پس هالك باد ابليس كه چگونه بني آدم را حتي در آخرين لحظات زندگي مـورد  
تمسخر قرار ميدهد، دقت نمايد، لسان حال رانندة زخمي كه در حالت نزع قـرار داشـت   

ـ      ا يـك  چنين مي گفت: اي نفسم! خواهش كرده، و التماس مي كـنم، كمـي انتظـار شـو ت
   ن شو!!سگرت را بنوشم سپس بيرو

سوگند كه سگرت يا تنباكو از خبيث ترين و پليد  �برادران و دوستان عزيزم! به خداوند
 منع نموده، زيرا از ناپاكي هاست. ما را از استعمال آن �ترين بته هاي است كه خداوند

به راستي كه شيطان انسان را به آن داللت نموده تا نافرماني پروردگار را نموده و به سبب 
از بهشت محروم گردند، طوريكه پدر و مادر ما را فريب  �اني و سركشي خداوندنافرم

درخت داده و آنها را مجبور به خوردن از درختي نمود كه بر آندو ممنوع بود، چون از آن 
را  �فرماني خداوندنا �همان بود كه آدم .خوردند عورتهايشان بر آنان آشكار شد

دوي آنها را از بهشت به زمين فرو فرستاد و دشمني و خداوند هم به سبب آن هر  نموده 
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مؤمنان را از شر شيطان و مكر و  �ميان انسان و ابليس آغاز گرديد، از اينرو خداوند
به كريم حذر داشته در چندين آيات قرآن با صراحت و وضاحيت برحيله و فريب وي 

���mc��b��a:است آن اشاره نموده �̀ � � � � � � � � � �_��~���}��|��{��z����d

h����g�������f��ei��q������p��o��n��m���l��k��jr�����v��u��t��s
��y��x��w��zl فا�عرا  

حذر باشيد تا شيطان شما را گمراه نسازد چنانكه پدر و مادر شـما را  اي فرزندان آدم! بر«
يناً از آنان بركند تا عورتهايشان را بر آنان نمايان كند يقاز بهشت بيرون راند و لباسشان را 

شيطان و قبيله اش شما را از آنجا كه آنها را نمي بينيد مي بيند همانا ما شياطين را اولياي 
   .»مؤمنان گردانيده ايمنا

بـه سـخنان شـما در مـورد      مـا  :شايد بعضي از برادراني كه معتاد به سگرت انـد بگوينـد  
گشـته   دت و كيفاين مرض بد، براي ما عا سگرت كامالً باور داشته و قانع هستيم، ليكن

پس چگونه از آن رهـايي يـابيم؟ مـا     و به آن معتاد شده ايم و ترك آن بسيار دشوار است
براي  چنين اشخاص مي گوييم: شما راست مي گوييد به راستي كه ترك عـادت دشـوار   

داشتن نفسها از شهوات و از آنچه كه بـا  باز«فرموده كه:  :القيماست طوريكه عالمه ابن 
همچنان يكي از بـرادران    ».رفته اند از دشوار ترين امور استت و محبت گآن انس و الف

غرايز قرار نمي انسان تنها زير سلطان و سيطرة « د ما در اين صدد فرموده است كه:ارجمن
وي را زير تأثير خويش قرار ميدهد كـه عبـارت از عـادت    ديگري قويتر گيرد بلكه عامل 

اينكه به سبب مادة نيكوتين خون را سيراب نموده و  است!! سگرت يا دخانيات نيز قبل از
بر مغز تأثير منفي بگزارد، عادت در قدم اول تأثير منفي بيشتر بر انسـان معتـاد دارد، پـس    
هرگاه انسان يك عملي را چند بار تكرار نمايد رفته رفته به عادت مبدل ميگردد كه تـرك  

فطـرت   نظـر بـه  انسـان  ». آن عوض نمايديگر را نميتواند به آن كاري ساده نبوده و چيز د
چندين عادات را آموخته و عملي مي نمايد  ، همزمانآفريده شدهبر آن كه  سليمي پاك و

از جمله خوردن و نوشيدن. اما مسايلي كه  و بوسيله آن زندگي خويش را به پيش مي برد
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سـلطه و   ر وبه غريزه و شهوت انسان ارتباط ميگيرد چيزي ديگري است، عـادت از تـأثي  
آنرا پنهان نمايد، اما آنچه را  دار است كه انسان هرگز نميتواندخورسيطرة قابل مالحظه بر

ل يبدبه عادت تبا تكرار نمودن  آن را كه انسان در حركات و سكنات خود وارد ساخته و
تجربه آنـرا  مند باشد يا سودمند، طوريكه ، و يا ضرريا بد د، چه عادت خوب باشدكنمي 
نسبت به غرايز و شهوات بر نفس  يچنين عادت از سلطه و سيطرة بسيار قويده، نمو ثابت

خوردار است، پس اگر عادات بدست آوردة انسان كه روزمره آنرا پذيرفته و مي پسندد بر
خوب و شايسته باشد بدون شك وي با همچو عادات خوشـبخت شـده وي را از مرتبـة    

 د، و اگر عادات بدست آوردة ويارتقا مي دهنيت به مرتبة بزرگ و ارجمند انسانيت احيو
بختي ها كشانده و قبيح و زيانمند و نا مطلوب و ناپسند باشد بدون شك وي را بسوي بد

خره بـه مرحلـة ميرسـد كـه     بسر مي برد، و بآلهمواره در زير سلطان و سيطرة آن زندگي 
ضـرر نـاگوار بـه     كه باعـث زيـان و  تناول ميكندميان خوب و بد تميز نكرده و اشيايي را 

پـيش گرفتـه   در بدي را  يد كه من چه راهپي ميبرجسمش شده و در عين وقت خودش 
ليكن به سبب ضـعف در ارداه، و سسـتي    م!!يز هاي بد و پليد را تناول مي كنچو چه  !!ام

مانند اشخاصيكه به دخانيات معتاد شده اند، چنانكه بـه   .قادر به ترك آن نميشود ،عزمدر 
تاد به سگرت در همه جا منفور است، در خانه همسرش از بوي ت، انسان معاسهمه هويد

نگرد، از سوي ديگـر پسـر    بد دهانش نفرت داشته و با چشم ذلت و حقارت بسويش مي
 ،بـي كفايـت   نو جوانش نيز از وي تقليد نموده به سگرت نوشي آغاز مـي نمايـد و پـدرِ   

ـ قدرت نصيحت را ندارد زيرا خودش الگو و نمونه  بـراي پسـر اسـت طوريكـه مثـل      د ب
زيـرا خـود پـدر سـبب      )خواهد بود؟! راستچگونه سايه است:( وقتيكه چوب كج باشد 

همچنان محققان طبي در اين اواخر به ايـن   به دخانيات بياروند. ن وي نيز روشده تا پسرا
 نتيجه رسيده اند اينكه: طفلي كه از پدر و مادر معتاد به سگرت بـدنيا مـي آيـد خـون او    
سيرآب از مادة نيكوتين بوده و آماده آن مي باشد كه حتي در سن كودكي سگرت بنوشد، 

هم معتاد به سگرت باشد با آن هم احتمال مي رود كه در خـون طفـل    حتي اگر تنها پدر
دو معتاد به  ليكن به اندازة قسم اولي كه پدر و مادر هر .نوزاد مقدار  نيكوتين بيشتر باشد
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ولي چون شوهر با همسـر در يـك اطـاق زنـدگي      ،است ل آن كم ترسگرت باشند احتما
ت كه زن نيز از هواي اطاق تنفس نموده و دود سگرت سمي نوشد طبيعيداشته و سگرت 

  ضرر مي رساند.نيز به وي 
 ،همه ضررها، افراد معتاد به سگرت همواره احساس ذلت و حقارت مي نمايندعالوه بر اين

ها و نمايشگاه ها با لوحـه هـاي    امه مانند رستورانتها، هوتلمخصوصاً وقتيكه در اماكن ع
سگرت ممنوع است) برمي خورند، در چنين حاالت شـخص معتـاد، خـود را منفـور و     (

بايـد   ناشايسـته  بخاطر خالصي از هرگونه عادت و عملء امطرود از جامعه مي شمارد. بن
رسـخت و پـر از   عزم قوي و راسخ داشـت و آمـادگي كامـل بخـاطر مبـارزه و جنـگ س      

يست كـه بـا   سخشونت عليه آن اتخاذ نمود، و در همچو جنگ شديد، ظفر و كاميابي از ك
سالح ايمان به خدا و پرهيزگاري و كمك خواستن از موالي عزوجل مسـلح باشـد و بـا    

مـن   .ة راسخ ميتواند بر آن نصرت حاصل نمايـد ادتصميم گيري صادقانه و عزم قوي و ار
باسـعادت را  واهراني كه مبتال به اين مرض خطرناك شده اند آينـدة  در مورد برادران و خ

ايمان آنها مورد امتحان و ابتال قرار داده است، همچنان در  �م زيرا خداوندپيشرو مي بين
مورد آنها خوشبينم كه روزي با عقل و هوش و درك و احساس پاك و سالم شـان ميـان   

د كه دخانيات از جملة پليدي هايي است كـه  پاكيزگي ها و پليدي ها فرق گذاشته و بدانن
آنرا در قرآن كريم بر انسان حرام قرار داده طوريكـه قـبالً بـه آن اشـاره شـد.       �خداوند

ه اعمـال  همچنان در مورد آنها گمان نيك داشته انتظار دارم كه از جملة خردمندان گرديد
اشند، نه از تبه كـاران  مردم بشايسته برگزينند و از پاكان و نيكان صالحه را بر كردارهاي نا

��m��p��o��n��m: را تكـرار مـي نمـاييم    �نها، بار دوم فرمودة خداونـد و پليدان آ

u�����t��s��r���qv����|��{���z��y��x��w��}l المائدة   
) خبيث و طيب( پليد و پاك) برابر نيست هرچند كثرت پليديها تـرا  ص(اي پيامبر بگو:«

  .»ن خرد!!  از اهللا بترسيد تا رستگار شويدبه شگفت آورد، پس اي صاحبا
صـحبت شـد    بعد از اينكه حقيقت واضح و آشكار شد و به تفصـيل در مـورد آن  

اييم كه: آيا كسي از مـا ايـن جـرأت را دارد كـه بگويـد: سـگرت و       مسوالي را مطرح مين
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است؟ آيا بعـد از اينكـه تأكيـد بـر آن نمـوديم كـه سـگرت و        هدخانيات از جمله پاكيزه 
گون شـده و  دخانيات به جسم و عقل و مال ضرر رسانده و سبب امراض خطرناك گونـا 

ها و غيـره امـاكن از وي    بو و متعفن ساخته كه نه تنها فرشتگان در نمازدهان انسان را بد
متنفر ميشوند بلكه هركسي كه با چنين اشخاص روبرو شود احسـاس نـاراحتي نمـوده از    

هم  بازآيا د و مي خواهد هرچه زود از وي جدا شود، صحبت كردن با آنها دلتنگ مي شو
است؟ زبان حال معتادان و وجدان شان گفته مي توانيم سگرت از طيبات يا اشياي پاكيزه 

هم مي گويد كه نه واهللا سگرت از طيبات نيست، پس ميگوييم وقتيكه شما اعتراف داريد 
؟ طبعـاً  محسوب مي شـود چيزي ه جملة چدر پس  ،هاي پاك نيست كه از طيبات و چيز

از جملة پليدي هاست و اين معادله ايست آسان كه هر هوشـيار  نجس است و مي گوييد 
و خردمند آنرا فهميده ميتواند. حاال كه به اين نتيجه رسيديم كه سگرت از پليدي ها بوده 

نرا در كتاب كريم خود آ �پس به اين معناست كه از جملة اشياي حرام است كه خداوند
حـرام   ،بيان نموده است پس با تأكيد و جرأت ميتوان گفت كه سـگرت حـرام اسـت    بما

را  �حرام است، و كسيكه آنـرا اسـتعمال ميكنـد بـدون شـك نافرمـاني خداونـد        ،است
وي واجـب   پـس تـرك آن بـر    .زيرا وي چيز حرام را استعمال نموده اسـت مرتكب شده 

، تا توبة نصوح نمايد د رجوع نموده وكنار گذاشته به خداونهر چه زود تر آنرا  گرديده و
، نه اينكه خدا ناخواسـته  با خاتمة نيك از دنيا برود وي راضي وخشنود شده و خداوند از

ي گـواه  مـتعفن آن بـر و   بوهاي بـد و  روز قيامت در حالي از قبر بيرون آيد كه سگرت و
هر عملي ديگـري   يا خواهراني كه معتاد به سگرت و من از سوز دل به برادران و و باشد.

را خشنود  �د تا خداوند آنرا ترك نمايي اند مي گويم كه اين فرصت را غنيمت شمرده و
! قبـل از اينكـه   د، آريشـوي بسبب آن بهشت برين را نصيب  د وطان را نا اميد سازيشي و

چه وقتي مرگ به سـراغ تـان مـي     فرصت را از دست دهيد آنرا ترك كنيد ، زيرا نميدانيد
فردا خويشتن  ، شايد شب بخوابيد ودنمانت زندگي يك شب را كرده نميتواضكسي ، آيد

اي مهلك تجارت نمـوده  را در يكي از قبرستان ها در يابيد!! وكسانيكه با دخانيات، اين وب
اگـر آنـرا    انند كه كسب وكار آنها حرام بوده وبد بايد را مكسب خويش قرار داده اندآن و
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جـز پـاكي    ذات پاك است و �، زيرا خداوند نميشود پذيرفته دصدقه هم دهن خيرات و
اهل وخانوادة خويش به مصرف رساند نـه اينكـه    بر اگر آنرا چيز ديگر را نمي پذيرد ، و

بالهاي گوناگون را بسويشان مي كشاند ، واگر  ر و بركت نيست بلكه مصايب وآن خي در
ة آنان بسوي دوزخ خواهد آنرا بعد از مرگ به ورثه ميراث بگذارد دراين صورت نيز توش

بـزرگ تـرين پزشـكان معـروف جهـان در آن       ل متحد كـه لبود. سازمان صحت جهاني م
مند است بلكه يك عادتي ن زيانكه دخانيات نه تنها براي انسا ه، ثابت نمودعضويت دارند

عقب هـر   گزير ساختند تا درشركت هاي توليد كنندة سگرت را نا اين بر، بناكشنده است
امراض شش  دخانيات سبب رئيسي مرض سرطان و سگرت و«بنويسند كه:  قطي سگرت

سـگرت بـه   «رت مـي نويسـند:   همچنان در بعضي قطي هاي سگ »شرايين است قلب و و
زيرا سازمان جهاني صحت نميتواند با شركتهاي سگرت سازي مـدارا   »مضر است صحت

اين خـود   نگهدارند ، و از خطر آن مردم جهان را بي خبر مردم را فريب دهند و نموده و
ه بيداري جهان امروزي داللت دارد، همچنان در گزارشهاي مربـوط  اقدام مثبتي است كه ب

% ) از وزن هر سگرتي، حاوي مـواد نيكـوتين زهرنـاك و    8به اضرار دخانيات آمده كه ( 
كشنده است، و فقط ده گرام آن ضامن كشتن يـك سـگ اسـت اگـر آنـرا در غـذاي وي       

خطرناك ذيـل اسـت:    يسي امراضئكه سگرت سبب ر نان در گزارش آمدهبگذاريم، همچ
بزرگشـدن جگـر و بهـم پيچيـده     سرطان شش، سرطان مري و معده، پوسيده شدن جگر، 

كسالت و ضعيف شدن  ،عزم و اراده ، تخريش مجراهاي جهاز تنفسي، سستي درشدن آن
شـده و احسـاس    اكره، مضطرب شدن اعصاب كه در نتيجة آن معتـاد همـواره پريشـان   ذ

هميشـه بـه قبضـيت     عتادم ،خستگي و ناراحتي ميكند، چنانكه در نتيجة بزرگ شدن جگر
همچنان مادة نيكوتين باعث پختگـي   مبتال بوده و بآلخره به مرض بواسير مبتال مي گردد.

و جوشش دهان شده و ميناي دندانها را از بين برده، پوسـيدگي و كـرم خـوردگي در آن    
لعاب كثيف و آلودة آن به معده رفته و سـبب كنـدي جهـاز هاضـمه در      ظاهر ميگردد كه

وظيفه اش شده و كم خوني را ببار مي آورد. و آخرين و خطرناك تـرين مرضـي كـه بـه     
سبب دخانيات ببارمي آيد و سازمان جهاني صحت نيز بر آن تأكيد ورزيده، مرض فشـار  
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ينه و سـكتة قلبـي حيـات    خـره خفقـان سـ   ست كه شريانها را سخت سـاخته و بآل خون ا
سو بر معتـادان سـگرت و سـاير     خالصه مرگ از هر .مي نمايدمعتادان سگرت را تهديد 

بـا چشمهايشـان    مـرگ را  ،دخانيات حمله آورده و در هر حملة قلبي و يا خفقـان سـينه  
مشاهده ميكنند تا اينكه در يكي از حمالت آن مرگ نيز به سراغ شان آمده و بـدون توبـه   

نمـوده و  عا داريم كه خاتمة نيـك را نصـيب مـا    استد �روند، پس از خداوندمي از دنيا 
  عقل هاي ما گذاشته و ما را به راه راست رهنمون سازد.و  عفو و عافيت را در اجسام

در اخير متذكر ميشويم كه اصرار و استمرار بر نوشيدن سـگرت و يـا هـر عـادتي     
هنوز هم روانيم و  �ت خداوندني و معصيت كه ما از يكسو در نافرماديگر به اين معناس

از سوي ديگر ابليس لعين را نصرت بخشيده ايم، اما كاميـابي ابلـيس بـر بنـي آدم بسـيار      
دني است كه ابليس و همكارانش در دوزخ سرنگون  گردند يسو آن روز فرا ر مؤقت بوده

به سـگرت   كار ساده و آسان است، پس اي برادر عزيز! كسيكي �و اينكار براي خداوند
را مرتكـب   �معتادي! آيا ايمان و ضمير و وجدان تو اجازه ميدهد كه نافرماني خداونـد 

است نصرت ببخشي؟ طبعاً مـي   �شده و ابليس را كه يگانه دشمن تو و دشمن خداوند
سـلمانيم و بـه خـدا و روز    ماضي نميشـوي، زيـرا مـا    رو به چنين كاري هرگز  .گويي نه

چيـز مـورد بـاز پـرس قـرار مـي        را در پيش داريم كه از هرآخرت ايمان داريم و روزي 
و عظمـتش، و   �را فريب دهد ليكن با ذكر خداوند هرچند شيطان بكوشد كه ما گيريم.

تقديم پند و نصيحت يكي براي ديگر، شيطان از ما گريزان شـده و ضـمير و وجـدان مـا     

ــد:  ــد ميفرماي ــدار ميگــردد، طوريكــه خداون ��������������������m���_��~��}��|��{��z���yبي

d��c��b���a��`��l 201:ا�عراف  

در حقيقت، متقيان چون وسوسة از جانب شيطان به ايشان رسد، خدا را به ياد آورنـد و  «
   .»بناگاه بينا شوند

عزيز و گرامي ام! هرگاه به اين بيماري مهلك گرفتار شدي قبـل از اينكـه در   برادر
 �آنرا ترك كـن. زيـرا خداونـد    م از جهان بپوشيچش �حالت گناه و نافرماني خداوند

پـولي   جز خير و مصلحت دنيا و آخرت بندگان، چيزي ديگري را اراده ندارد، و بدان، هر



 325               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

در مورد آن از تـو   �را كه در راه اين مرض پليد و مهلك به مصرف مي رساني خداوند
خواهـد شـد   پرسيدني است و با تو محاسبة شديد صورت خواهد گرفت، از تـو پرسـان   

پولت را در كدام راه و چگونه مصـرف نمـودي؟ چـرا بـر اهـل و خـانواده ات مصـرف        
خريـداري نمـوده و بـه عقـل و     نكردي؟ چگونه در اين مدت دراز كثافت و پليدي ها را 

و پيامبرش را مرتكب شـده و از جملـة    �جسمت ضرر رساندي، چرا نافرماني خداوند
  اند شدي؟  اسراف كننده گان كه برادران شياطين

در روز قيامت تا لحظة گامهاي بنده ميخكوب است كه «د: نميفرماي صپيامبراكرم
و از  ،و از عملش كه در آن چه كـرده  ،از عمرش پرسيده شود آن را در كدام راه فنا نموده

و از جسمش كـه آن   ،مالش كه از كدام راه آنرا بدست آورده و به كدام راه صرفش نموده
  .صحيح ترمذي» فرسوده كرده استرا در كدام راه 

خدا كند از آنچه كه گفتيم ما و برادران و خواهران ما نفع ببرند و ما و شـما را از كسـاني   
صـلي اهللا علـي نبينـا     گرداند. كه سخنان  را شنيده و از نيكو ترين آن پيروي مي كننـد، و 

  محمد و علي آله وصحبه وسلم.





  
  
  
  
  
  
  
  

  دين اختراع در 
  و طريقه هاي گمراه كنندة تصوف 

 





  

  و اختراع در دين گمراه كنندة تصوف طريقه هاي

اي مـردم از  «فرمودند:  ص، كه آنحضرتهنمودنقل  �موسي اشعرياز ابو :امام احمد
 معجم كبير از طبرانـي.  مصنف ابن ابي شيبه و »شرك بترسيد زيرا پنهان تر از گشتن مور بر زمين است

 ،انجام دهـيم طوري ذكر  يا ،دعا ه شايد بعضي از شعاير ديني مثلحديث اينست كمعناي 
بما ارشاد  صشرك ورزيده ايم، بنابراين پيامبراكرم �در حاليكه غير شعوري به خداوند

ن اشرك بـك و انـا   اللهم اني اعوذبك ا«را بخواند:  مسلماني روزانه اين دعا نموده كه هر
! يقيناً من به تو پنـاه مـي بـرم از    خدايا« يعني  مرجع سابق. »أعلم و استغفرك لما ال اعلم

  .»اينكه شرك بياورم به تو در حالي كه بدانم، و آمرزش مي طلبم از آنچه ندانم
راگنده شدند قبل از شما اهل كتاب به هفتاد دو دسته پ«مي فرمايند:  صآنحضرت

و دو  ده شوند كه هفتـاد و سه فرقه پراگن ) به هفتادصامت محمدو زود است اين امت (
و  .سنن ابوداود ابن ماجـه  »آنها جماعت اندو يك فرقه در بهشت خواهند بود و  فرقه در آتش

 .»چه من و يارانم هستيم مي باشـند آنان كساني اند كه بر آن« در روايت ديگر چنين آمده: 
دارد، دلهاي بندگان ميـان دو انگشـت رحمـن قـرار     «فرموده اند:  صهمچنان پيامبراكرم

همواره اين دعا را  صآنحضرت .صحيح مسلم»هرگونه كه بخواهد آنها را دگرگون مي نمايد
  .صحيح مسلم»قلبم را بر دينت ثابت و استوار بدارخداوندا! «مي خواندند: 

! اي دگرگون كنندة دلها، دلهاي مـا را  يروي از ايشان مي گوييم: خداونداما نيز به پ
(بسـوي حـق)   ! پس از آن كه مـا را هـدايت كردي  ار، خداوندابد بر دينت استوار و پايدار

دلهاي ما را دستخوش انحراف نگردان و رحمتي از جانب خود بر ما ارزاني دار، يقيناً تـو  
  ي نهان! بر ما رحم نما.و كارها پنهان امور يخود بخشنده اي، و اي دانا

م ذكر را مي خوانيبرادران و خواهران عزيز! سوگند بخدا هنگاميكه احاديث فوق ال
امت اسالم را در اين عصر تهديـد ميكنـد،    يبزرگ طوري احساس مي كنيم كه زنگ خطر

طنين انداختـه  انساني كه حريص بر آخرت خويش است  اين زنگ خطر در گوشهاي هر
نها را به لرزه در مي آورد، متأسفانه ما در عصري قرار داريم كه يكي و ضربات آن ضمير آ
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پ خويش نگاه كرده و مـي پرسـد: آيـا مـن در اعتقـاد و راه و روش و      از ما راست و چ
موافق با فرقة نجات يافته كه در آخرت رستگار بـوده   ،طريقة انجام عبادات و شعاير ديني

خـدا   -و ياران پاك وي يكجا مي باشند، هسـتم يـا نـه؟ و يـا اينكـه       صو با پيامبراكرم
 كه وارد دوزخ ميشـوند؟  يمگمراهو سه گانه  در زمرة يكي از فرقه هاي هفتاد -ناخواسته
بـي   سوگند اين امر مهم و بزرگي است، و هالك شـده كسـي اسـت كـه بـا      �بخداوند

كسيست كه ! هالك شده رده آنرا بي اهميت مي شمارد. آريپروايي به اين موضوع نگاه ك
 ، بدون توقـف و انداز جانب خداوند بما رسانده  صاحاديث نبوي فوق را كه آنحضرت

عمل كرده و ري به اعتقادات و عبادات و ساير امور ديني خويش نظو بدون ، در آن تفكر
قرار دارد؟ و چه مي گويد و چه كـاري را انجـام ميدهـد؟    مسير كه وي در كدام ندانسته 

مسلمان بايد كردار و گفتار خويش را در ميزان كتاب و سنت قرار داده و از خـود بپرسـد   
كـه آتـش دوزخ    ية نجات يافته ام يا در يكي از گروه هاي گمراهكه آيا من در زمرة فرق

 صدر انتظار شان است؟ پس وقتي درك نمود كه وي در ورطه گاه مخالفت با پيامبراكرم
و ياران ايشان قرار گرفته، بايد با شتاب بر اصالح و تصحيح آن اقدام نموده و خود را در 

خواسـته باشـد تـا راه و    ر فرد مسلمان كه هراه و روش گروه نجات يافته قرار دهد. پس 
صحيح ساخته و مسلك درست را در پيش گيرد، بايد قبل از همه آيـات و  را روش خود 

  :وآنرا سرمشق زندگي خود قرار بدهد احاديث ذيل را با دقت و تفكر بخواند
مـا را چنـين    ،حكومت اسالمي در آنپايه هاي بعد از فتح مكه و تحكيم  �اول: خداوند

��mj����s��r��q��p���o��n��m��l��k: دنـ اطب قـرارداده ميفرماي مخ

u��tv��l  :٣المائدة  
امروز دين شما را برايتان كامل گردانيدم و نعمت خود را بر شما تمام گردانيـدم و ديـن   «

   .»اسالم را براي شما پسنديدم

  ٧الحشر:  �mw��v����u���t��s��r��q��px�����lميفرمايد:  �خداوند دوم:
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و هر چه پيامبر به شما بدهد، آن را بگيريد و هرچه شما را از آن منع كند پس، از آن باز «
  .»ايستيد

الوداع تأكيد نمودند كه ايشان امت را بر سـر راهـي روشـن     ةحجدر  صسوم: پيامبراكرم
آن منحرف نمـي   باقي گذاشتند كه شب آن همانند روز روشن است جز هالك شدگان از

كرد و شاهد اختالفات بسياري خواهيد بود  بعد از من زندگي خواهيد« شوند. و فرمودند:
ي راشدين كه آنهـا هـدايت كنندگاننـد    خلفا پس بر شما الزم است از طريقة من و طريقة

؛ زيـرا هـر امـر    ها محكم بگيريد و از بدعت در دين بپرهيزيدپيروي نماييد و آنرا با دندان
  رمذي.سنن ابو داود ت» پيدايي گمراهي استنو

چيزي نمانده بود كه همه امور دين كامل و به اتمام  صيعني از حيات آنحضرت
از آن  بيفزاييم و نه چيـزي اضـافه شـده تـا    رسيد و هيچ امري ناقص باقي نمانده تا بر آن 

هرآن « له است: ئاين مس دليل واضح و آشكار بر ص، و اين فرمودة آنحضرتكاسته شود
آن  نزديك مي سـازد شـما را بـه آن دسـتور دادم، و هـر      �چيزي كه شما را به خداوند

نزديـك مـي سـازد، از آن منـع      دور نمـوده و بـه آتـش    �چيزي كه شما را از خداونـد 
پس كسيكه بعد از تكميل شدن دين، چيزي جديدي را در ديـن اختـراع    .سنن بيهقي»نمودم

سالمي را بـه  ت امي نمايد به اين معناست كه وي بر شريعت الهي از خود افزوده و شريع
 صكـه در ديـن خـدا و رسـول اهللا     يگويا او مي خواهـد نقصـ  نقص متهم نموده است. 
   وجود دارد تكميل نمايد!!

 و اصحاب كرام ايشان باشـيم،  صدر هر صورت ما بايد پيرو خط مش پيامبراكرم
بـة  نمانـد و بـه مثا  بـاز  از آنها چنان قدم به قدم پيروي نماييم كه ديگر راهي براي شيطان 

، پس هرگـاه  ترازويي بما باشند كه همه افعال و اقوال و اعتقادات خويش را با آن بسنجيم
در اين روند با قول يا فعل جديد و اختراع شدة روبرو شديم بالفاصله آنرا با ميزان سنت 

آن و يا ياران ايشان آنرا فرموده و يا بـه   صبينيم كه آيا پيامبراكرمبصحيح سنجيده و مي 
درنگ آنرا عملـي نمـاييم، و   ده اند يا نه؟ اگر از آنها چيزي بما ثابت شد پس بالعمل نمو

اگر اثري از آنها را درنيافتيم پس آنرا فوراً تـرك نمـوده و متوقـف شـويم، شـايد بعضـي       
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اندازه علميت و آگاهي در دين نداريم تا ميان حق و باطل فرق گذاشـته   بگويند: ما به آن
ما براي چنين اشخاص مي گوييم: شما بايد به  به آن بسنجيم. قوال خويش راو اعمال و ا

علماي ثقه و معروفي كه اخالص و محبت واقعي آنها با دين خدا بـه همـه ثابـت اسـت     
اهللا آنها به خيـر و مصـلحت شـما    ءمراجعه نموده و سواالت تان را مطرح نماييد و ان شا

مـورد كتـاب خـدا و سـنت      اسـت تـا در   هر مسلمان الزم جواب خواهند گفت، ليكن بر
آگاهي داشته و در راه آموختن آنها سعي و تالش بخرچ دهد و خويش را  صرسول اهللا

 ،از امور مشتبه پاك ساخته و عقيده و شعاير ديني خود را از شرك و بـدعت پـاك سـازد   
  طوريكه جسم را با شستن و غسل از چرك ها و كثافات پاك نگه ميدارد.

 صامت پيامبراكرمنماييم. آغاز ديگري را خطرناك و  مهم جديد،بياييد موضوع 
آنها را وصف نموده كه شما بهترين امتها هستيد كه  �بهترين امتهاست طوريكه خداوند

براي مردم بيرون آورده شده ايد، ليكن اين امت برگزيده با خطرهاي گوناگوني مواجه 
گرفته و سوب به اسالم قرارو گروه هاي من افرادان، وسو مورد هجوم دشمن از هرو بوده 

آنها را دور  صعقايد ناب فرزندان آنرا به بيراهه برده و از كتاب خدا و سنت رسول اهللا
 نمايند فرقه هاي بسياري خود را به اسالم منسوب مي طوريكه همه ميدانيم  ساخته اند.

آموختن علم فرزندان اين امت را از  توانستشيطان  در حاليكه عليه اسالم در مبارزه اند.
پس هنگاميكه چراغ  !د كه مقصود فقط عمل استداشته و براي آنها تلقين نمايباز شرعي

از جملة يكي كور كورانه در تاريكي به راه افتادند. زد آنان روبه خموشي گراييد، هدايت ن
با منظر بد و قبيح به جهان معرفي نموده و را اهل تصوف است كه اسالم ها اين فرقه 
ند، حتي در ميان خود به گروه ها ه امي را با خرافات و بدعات شان بدنام ساختامت اسال

ودند كه مصداق فرمودة رسول مو فرقه هاي مختلف پراگنده شده و يكديگر را تكفير ن
در مورد اين امت ثابت گرديد زيرا گروه ها و فرقه هايي كه منسوب به اسالم  صاكرم

خرافاتي تصوف از تعاليم قرآن و سنت  طريق .اند اند نزديك به هفتاد دو فرقه رسيده
بسيار بدور اند و اساس و ريشة تعاليم آنان نه از سير و سلوك حضرت  صپيامبر
گزيدة سير و سلوك ياران بزرگوار و نيكوكار ايشان، كه آفريده هاي برنه از  و صپيامبر
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همايي ي و برانيت مسيحشان از رهب بلكه افكار ،مي گيردبودند، سرچشمه  �خداوند
اسالم از چنين فرقه هاي كه او را   هندي و پارسايي يهود و زهد بودايي گرفته شده است.

صفايي و پاكي و روحانيت را بر اهل سنت  ومعرفي نموده،  يصورت و نمايي ديگربه 

��m��m��l��kميفرمايد:  �بيزار است. خداوند ،تار و تاريك ساخته اند �j

no����u��t��s���r��q��pvw����}��|���{��z��y��xl 
 ا�نعام

اهاي ديگر از آن پيروي كنيد و از ر ،پس .و بدانيد كه اين است راه راست و درست من«
، اينهاست كه خدا شما را به آن از راه اهللا جدا مي كننده ها شما را پيروي نكنيد كه اين را

با دست  صخداروايت است كه رسول  .»رش كرده است، باشد كه تقوا پيشه كنيداسف
مبارك خود در زمين خطي كشيدند، سپس فرمودند: اين راه راست و مستقيم خداست، 

هاي ديگراست و هآن گاه خطوطي از راست و چپ آن خط كشيدند و فرمودند: اينها را
د هيچ راهي از آنها نيست مگر اين كه بر آن شيطاني قرار دارد كه بسوي آن فرا مي خوان

��m��y��x��w���vميفرمايد: �همچنان خداوند »الوت كردندآن گاه آيت فوق را ت

�̀�����_��~��}��|��{��za��l :١٤٤ ا�نعام   

علم و  تر است از آن كس كه بر خدا دروغ بندد تا مردم را بي هيچپس چه كسي ستمكار«
  .»اطالعي به گمراهي بكشاند؟

  آرامگاه شيخ ضياف(مهمان نواز)

مه ها قصة عجيبي را مطالعه نمودم كـه اينـك آنـرا بشـما     چند سال قبل در يكي از روزنا
در شـمال افريقـا تحـت    را چند كشـور عربـي   فرانسه استعمار حكايت ميكنم: هنگاميكه 

تصرف خود آورده بود حادثة عجيبي در يكي از اين كشورها رخ داد، يكي از ثروتمنـدان  
يه جـات و دهـات قـرار    يك تپة كه در ميان قر فرانسوي وارد اين كشور عربي شده و بر

، نرا با درختان رنگارنـگ مـزين سـاخت   داشت خانة زيبا و قشنگي را آباد كرد و اطراف آ
د، در عين حال سـگ  از خانه و باغ وي پاسباني مي كر داشت كه ياين مرد فرانسوي سگ

ايـن  سگ مرد  قتيو ،ردمبخود را آنقدر دوست داشت كه تصور نميشد، روزي سگ وي 
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بسيار ناراحت و غمگين شد و از شدت محبت او را  در باغ خـود دفـن   ن آمرد از مردن 
 سگ را بـا سـنگهاي مرمـر و رخـام     كرد تا با ديدن قبر سگ خود را تسلي دهد، وي قبر

نوشت و به يكي از سنگ تـراش  گرانبها پوشانيده و چند بيت شعر را در سوگواري سگ 
سر قبر سگ نصـب نمايـد، وي روزانـه     تا آنرا بر تخته سنگي حك كرده و آنرا بر ها داد

دسته هاي از گل هاي متنوع را بر قبرسگ فقيد ميگذاشت تا روحش را شاد سـازد!!  مـاه   
فرانسه نيز اين كشور عربي را تـرك نمـود،   ها و سال ها بر اين حالت گذشت و استعمار 

مين مرد فرانسوي قصد كرد تا به فرانسه برگشـته و متبـاقي روزهـاي زنـدگي را در سـرز     
خود بگذراند، بناء خانه و باغ را بر يكي از ساكنان منطقه فروخت و از وي خواهش  يآباي

مـرد ثروتمنـد    ته و در مورد آن توجه داشـته باشـد.  نمود كه آرامگاه سگ را بي جا نساخ
فرانسوي به فرانسه بازگشت، و مرد عربي در مورد خانـه و بـاغ بـي اعتنـايي نمـوده نـه       

رفته رفته درختان باغ خشك گرديد و سـنگ   نه كسي ديگر. رد وخودش در آن زندگي ك
و چوب خانه هم بر زمين افتاده و ديوارهاي باغ فرو ريخت و باغ و خانه بدون ديوار بـر  

ديگر پياده  ي كه مي خواست از يك قريه به قريةسر راه باز ماند، تقديري مرد مسافر دهات
حظة خستگي خويش قرار گرفته بود خواست لسفر نمايد در باغ مذكور كه بر سر راه وي 

سفر خود ادامه دهد، وي در اين وقت بسيار گرسنه هم شده بود و  بهبعدا را رفع نموده و 
ر آرزو داشت هرچه زود تر در منطقة آبادي برسد تا لقمه ناني دريابد و شكم خود را سـي 

درختهـا و ديـوار شكسـته    ويرانه نظر انداخت و از ميـان   نمايد، مرد مسافر بر باغ و خانة
وارد باغ شد، همينكه وارد باغ گرديد چشمش به سنگ نصب شده بر سر قبر سگ كه در 

پهلوي قبر نشست و ديد كه عباراتي بـه  در وسط باغ قرار داشت افتاد، مرد مسافر رفته و 
وي گمان نمود كه خوان بود آنرا خوانده نتوانست، ان فرانسوي نوشته شده. ولي چون نازب
اولياي صالح گذشته باشد، وي در جوار قبر نشست و خواست لحظة در از يكي  قبر ايدش

پهلوي آن بخوابد از اينرو كنار قبر را با دستان خود پاك نمود تا گرد و غبـار و سـنگريزه   
ها را دور نموده و استراحت نمايد، در اين هنگام دستش با كيس بسته شده كـه در ميـان   

نـان و   باز كرد ديد كه در داخل آن، پارچـة اس نمود، وقتيكه آنرا دستمالي قرار داشت تم
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پنير و كمي بادنجان رومي گذاشته شده، چون سخت گرسنه بود به خوردن آن آغاز كمي 
ردار بخدا اين از بركت توسـت اي سـرور و سـ    گفت:وكرد سپس بسوي مرقد نگاه كرده 

سگ را مخاطب قرار داده گفت:  من، اي ضياف مهربان سپس به سخنانش ادامه داده و قبر
و تـو  ! خسته و گرسنه از پهلوي تو بگذرد از كرامات و بركات توست كه مردي چون من

نان و پنير و بادنجان رومي در حاليكه كيسي كه در داخل آن  -مرا جا داده و طعام دادي، 
 -ته بـود گوشه قبر سـگ گذاشـ  آنرا بر غذاي يكي از دهقانان منطقه بود كهماندة باقي بود 

شـيخ ضـياف    ،بعد از اينكه مرد دهاتي شكم را سير نمود لحظـة در جـوار مـوالي خـود    
آورده و گفـت: اي  خوابيد، و قبل از اينكه به سفر خود ادامه دهد روي بطرف قبر ضياف 

تو امروز مرا به صـفت مهمـان بـه    و اي غريب نواز! ! نواز اي مهمان سردار و موالي من!
ستي كه مردي چون من خسته و گرسـنه از جـوار تـو مـي گـذرد      دربارت پذيرفتي و دان

سپس مرا جا داده و غذا خوراندي، ليكن خواهشي از تو دارم اينكه شفاعت مـرا در نـزد   
خداوند كن تا مرا ببخشد و در دنيا روزي فراوان داده و در آخـرت وارد بهشـتم نمايـد!!    

را در شرك واقع ميكند. مرد دهاتي به  استغاثه و استعانه جستن از غير اهللا انسان اين گونه
منزل مقصود رسيده و آغاز به تبليغات گسترده به نفع موالي خود شيخ مهمان نواز نموده 

و از جملة صالحان معرفـي نمـود و از    �و او را براي ساير مردم ولي از اولياي خداوند
هـاي مجـاور نيـز     كرامات و بركات وي به آنها حكايت ميكرد، خبر اين آرامگاه به قريـه 

رخت سفر بستند تا به او توسـل   سرايت كرده و مردم دسته دسته بسوي مرقد بابا ضياف
و مشكالت شان را بگشايد!! برخي مردمان دجـال صـفت و   ا و حاجات شان را رو جسته

، آنها بنام مجـاور و خـدمت   مكار از اين وضع استفاده نموده و فرصت خوبي را دريافتند
در اطراف مرقد سگ جاگزين شده و اموال مردم ساده و بـي خـرد را    گاران شيخ ضياف،

جمع آوري مي نمودند، پس از آنكه مال و ثروت بي شماري را گـرد آوردنـد در پـي آن    
شدند كه مالك اين خانه و باغچه را پيدا نمايند و بعد از جستجو دريافتند كه صاحب آن 

در حاليكـه ورثـه از    ،ة او خريداري نمودندخانه و باغ را از ورثهمان بود كه وفات يافته 
بر سر مرقد گنبدي را آباد نموده سر و بر آنرا مجاوران  .قبر شيخ ضياف چيزي نميدانستند
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با سنگ هاي گرانبهاي رخام و ابريشم رنگارنگ پوشاندند كه در ضمن آن ابيات شعر مرد 
و بـر سـر   را گذاشته فرانسوي نيز پنهان گرديد، سپس بر سر مرقد رخامي چوبي مدوري 

آن عمامه و چپني را گذاشتند تا مردمـان سـاده لـوح و بـي خـرد را بوسـيلة آن بفريبنـد.        
غافـل از ديـن و   ولي  ،ها نيز رسيد و مردمان با فرهنگ اخبار بابا ضياف به شهربدبختانه 

عقيده نيز فريب آنرا خورده به زيارت وي مي آمدند و مال و دارايـي هنگفتـي را بخـاطر    
ين مرقد مي پرداختند، همچنان در اطراف مرقد سايبان هاي را بخاطر ذبح گوسفندان و تز

گاوان نذرانه بنا نمودند، اين شيادان فريبگر كه خود را بنام خادمان آرامگاه شـيخ ضـياف   
آنهـا يـك روز را بنـام     ،نمودنـد  معرفي نموده بودند چيزي جديدي را نيز در آن اختراع 

 رة او را تجليـل مـي نمودنـد، در   ين نموده و همه ساله جشن سـالگ سالگرة بابا ضياف تع
گزار مي گرديـد هـزاران   الد سردار و سرور و موالي شان برروز ميگردهم آيي كه بخاطر 

هزار شخص اشتراك مي نمودند زيرا از كرامات و بركات وي شنيده بودند و شيطان نيـز  
چنين مي شد كه زني بي فرزند بـه  اعمال شان را براي شان خوب جلوه ميداد، گاهي هم 

وضع به همين شـكل چنـدين    !!زيارت شيخ ضياف مي آمد و از وي فرزند طلب مي كرد
هر روز كرامات سگ مدفون نيز بيشتر مي گرديد، تا اينكه مرد  سال دوام كرد و با گذشت

 د.، كـر شـتانده بـود  عربي كه نيم عمر خـود را در آن گذ  كشوراين فرانسوي عزم سفر به 
هنگاميكه وارد اين كشور گرديد آرزوي ديدن منزل قديمي خويش را نمود تـا خـاطرات   
شيرين گذشته را كه در آن منزل با سـگ وفـا دار خـود گذشـتانده بـود بيـاد آورد، مـرد        
فرانسوي كه عمرش به هفتاد سالگي رسيده بود بعد از نشست طياره مستقيماً بسوي خانة 

 .دنزديك ش ،بودخرم سر سبز و  ياميكه به تپة كه زمانقديمي خود در حركت افتاد و هنگ
در اين منطقه آمده به چشمش خورد، زيرا بعد از گذشت سي سال دوباره  يتغيراتي زياد

اين تپه  پر از عماره ها و هوتل ها و  ،عكسيكه بر تپه مشرف گرديد ديد كه براست، وقت
در ابتـدا گمـان    به شگفت آورد. حام مردم وي راخانه هاي زيبا شده و از سوي ديگر ازد

سپس از موتر پياده شده  .مي كرد كه شايد كدام اثري تاريخي در اين تپه كشف شده باشد
و بسوي منزل خود روان شد، هنگاميكه در موقع خانه و باغ قرار گرفت ديد كه اثـري از  
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بان هـا   بزرگ را ديد كه در اطراف آن سايه يخانه و باغ درك ندارد بلكه عوض آن گنبد
وي از ديدن اين منظر مدهوش شده و از خـود مـي    .و خانه هاي خورد بنا گرديده است

پرسيد كه چرا اين همه تغيرات در اينجا رخ داده اگر ذاكرة وي سالم نبود حتمـاً بـر ايـن    
ته اسـت، وي نزديـك دروازة   رف يباور مي شد كه وي راه را اشتباه نموده و به قرية ديگر

همان بود  ود.سواالتي را مطرح نمبود خصي كه در پهلوي دروازه نشسته از شو  گنبد شد
كه يكي از دجاالني كه به حيث خادم آرامگاه در آنجا بـود و بـاش داشـت نزديـك مـرد      
فرانسوي شده از وي پرسيد كه چه مي خواهد؟ مرد فرانسوي سـبب آمـدنش را در ايـن    

در اين منطقه خانه و  مادي گذشته منمنطقه بوي بازگو كرده و گفت كه قبل از ساليان مت
آن را  مجاور آرامگاه گفت: درست است زماني در اينجـا خانـة كـه اطـراف     باغي داشتم.

سـرور و   جود داشت ليكن همـة آن بخـاطر آرامگـاه و گنبـد    درختان احاطه نموده بود و
 همچنـان خانـة   ،سردار ما شيخ ضياف كه مقبرة وي در اينجا كشف گرديد، ويـران شـده  

وجود در اينجا نيز ويران گرديد و در جاي آن خانـه هـاي بـراي سـكونت مجـاوران و      م
خادمان آرامگاه شيخ ضياف، و خانواده هاي آنان بنا گرديد، طوريكه اآلن آنرا به سرچشم 

، قبر سـگ  استآرامگاه و گنبد موجود  ي كهمي بيني. مرد فرانسوي متيقن بود كه در جاي
جـازة  را با مجاور مطرح نكرد و از وي خواست تـا بـوي ا  ليكن موضوع  .وي قرار داشت

خادم يـا مجـاور   بچشم خود مرقد شيخ ضياف را ببيند؟ داخل شدن به داخل گنبد دهد تا
. مـرد  ان در اينجـا ممنـوع اسـت   طلب وي را قبول نكرده گفت : داخل شدن غير مسلمان

بـه داخـل گنبـد    فرانسوي چند فرانك را در جيب خادم انداخت سپس بوي اجازة دخول 
ي كه بـا آب  يقفصچة آهن ،، وقتيكه مرد فرانسوي داخل گنبد شد ديد كه در وسطشد هداد

و از سوي ديگر مي بينـد  است. آگين شده با عطر هاي گوناگوني عطرنقره رنگ آميزي و 
كه بعضي از مردمان دهاتي جسمهاي شان را به پنجره لمس و مسـح مـي كننـد و برخـي     

بلند نموده با گريه و ناله و زاري دعا مي كنند ليكن نميداند كـه چـرا   ديگر دستان شان را 
به داخل قفص آهني نظر وقتي  اينان گريه و ناله مي كنند و در دعاي شان چه مي گويند؟

مستطيل در آنجا وجود دارد كه با پارچـه هـاي گرانبهـا و    شكل انداخت ديد كه بنايي به 
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ده يچوب مدوري كه بـا ابريشـم پوشـان   آن ر سر رنگارنگ پوشانيده شده، سپس ديد كه د
فكـر كـرد و   رد فرانسوي بـا خـود   اشته شده!! مشده و در باالي آن عمامه و چپني هم گذ

 ،كه فعالً با پارچه هاي ابريشمي پوشـانده شـده  مستطيلي  كه حجم گذشته ها را بياد آورد
بود برابر اسـت،   نموده فقيد، از سنگ هاي مرمر بناحجم بنايي كه بر سر قبر سگ با برابر 

پس از آن نزديك خادم آرامگاه آمده گفت: من همواره دوست دارم در مورد هـر چيـزي   
 هستم، پس اگر برايم اجازه دهي تا بنايي را كه يمعلومات داشته باشم و شخصي كنجكاو

چه از من بخواهي بتو خواهم داد،  هردر مقابل ش هاي ابريشمي است ببينم، و در زير پو
م در زير زبان عبارتي را گفت كه وي نفهميد، سـپس بـه زبـان فرانسـوي گفـت: تـو       خاد

چيزي مستحيل را از من مي خواهي! آيا مي خواهي عورت شيخ را برايت برهنـه سـازم؟   
هـم مـورد لعنـت وي     اگر اينكار را بكنم ناراحت شده و بر ما خشمگين خواهد شد و تو

وجود آن مرد فرانسوي مأيوس نشده  باشي، باقرار خواهي گرفت حتي اگر در فرانسه هم 
وقتيكـه خـادم    اگر اينكار را بكند، پول هنگفتي را بوي خواهـد داد. خادم را وعده داد كه 

دسـت وي گرفتـه و او را خـارج     بستة پول را در دست مرد فرانسوي ديد به سـرعت از 
م و ايـن مبلـغ را   بوي گفت: من با تو مـوافق بعد گنبد برد تا كسي سخنان شان را نشنود، 

صدقه و خيرات سيد ضياف كه بخاطر كمك و همكاري بـا   قبول دارم تا آنرا در صندوق
مساكين و فقرا گذشته شده بگزارم، و ترا به آنچه آرزو داري ميرسانم، لـيكن االن بـرو و   

همه در خواب بروند، و زيارت كنندگان شيخ نيز اينجا را ترك نمايند، و تا نيمة شب بيا، 
حتماً قفص را برايت باز نموده آنچه كه در زير پوششهاي رنگين قرار دارد بتو نشـان  من 

كرد و نيمة شب برگشت، ديد كه خادم نزديـك   ميدهم، مرد فرانسوي پيشنهاد او را قبول
دروازة گنبد در انتظار وي است، و هر طرف شمع ها و چراغ هـاي تيلـي روشـن اسـت،     

و مـرد فرانسـوي    كسي نباشد و دروازة گنبد را باز نمودخادم چهار طرف را نگاه كرده تا 
د، سپس دروازه را از داخل بست، بعد از آن كليدي را از جيـب خـود   را با خود داخل بر

قفص آهني را باز نمود و همه پوششهاي ابريشمي و رنگارنـگ را از سـر    در آورده و درِ
ي سگ خود از سنگ مرمر بنـا  بلند كرد، مرد فرانسوي خود را روبروي مرقد كه برا مرقد
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خود سروده و در سنگ حك اي سگ فقيد نيز ديد كه در رثرا  ابيات شعر ، ديد.نموده بود
مرد فرانسوي خادم را از حقيقت آگاه نساخته و مسـتقيماً بـه پايتخـت همـان      نموده بود.

ن دولت عربي برگشت، چند روز بعد از آن در بامداد يكي از روزها روزنامـة كـه بـا زبـا    
فرانسوي چاپ مي شد و تا امروز نيز به زبان فرانسـوي بـه چـاپ مـي رسـد، در بـاالي       

   بود:شده نگاشته  ، با خط درشت عناوين ذيلصفحة اول روزنامه
بعد از گذشت سي سال مردي فرانسوي برگشت تا قبر سگ خود را زيارت كند ليكن « *

   .»ولي مبدل گرديده است فاديد كه به آرامگاه سرور ما ضي
سيدة سگ را و مي خواهد استخوان هاي پو نمودن قبر اصرار دارد فرانسوي بر باز مرد*«

  ».به فرانسه انتقال دهد
اگـر بـه غيـر از     ،مرد فرانسوي از مقامات ذي صالح خواسـت تـا قبـر را بـاز نماينـد     *«

   ».د همه مسؤليت را بدوش خواهد كشيداستخوانهاي سگ چيزي ديگري بيرون آم
آن  پا شد زيرا حقيقتي كه انتظارها در سرتاسر اين كشور غوغايي برالن اين خبربعد از اع

سيوني از جهات مختلف دولـت مـذكور   يكمهمان بود كه  .مال گرديدنمي رفت به همه بر
اسـتخوانهاي  خوشـبختانه  تشكيل يافت تا همراه با مرد فرانسوي رفته و قبر را باز نمايند، 

صدمه ديد زيرا خرافي و احساسات هزاران هزار شخص و عواطف  سگ را بيرون آوردند
آنها مدت طوالني معتقد بودند كه اين قبر ضياف ولي است و همه روز بر سر قبـر آمـده   

استخوانهاي فرسـودة  جز خرافات و امور شركي را انجام ميدادند در حاليكه در زير خاك 
آنجا مي بود هرگز نفـع  حتي اگر انساني صالحي يا ولي هم در  !بودچيزي ديگري ن يسگ

سپس زمامداران كشور تحقيقات گستردة را آغاز  ي رسانده نمي توانست.و ضرري به كس
نمودند تا عاملين اين عمل زشت و فريبكارانه را دريابند، زيرا بر معنويـات مـردم صـدمة    

اين واقعه بر تصحيح افكار و انديشـة مـردم در مـورد آرامگـاه هـا و       وارد نمود.شديدي 
لـيكن نتـايج    .رتگاهاي كه بنام اوليا و صالحان ايجاد شده بود تأثيري مثبتـي گذاشـت  زيا

منفي كه اين واقعه از خود بجا گذاشت اينست كه وقتي مـرد فرانسـوي بـا اسـتخوانهاي     
فرسودة سگ خود به فرانسه بازگشت، قصة دلچسـپ سـگ خـود را بـه وسـايل خبـري       
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ايد فرانسه مقاله هاي تمسخر آميزي راجع به حكايت نمود، همان بود كه روزنامه ها و جر
د معرفـي  رسانده و امت اسـالمي را چنـان نـادان و بـي خـر      به نشر اسالم و مسلمانان را

قعه فرصتي مناسبي بـراي  اين وا .به خداوند توسل مي جويند گنمودند كه حتي به قبر س
يد آنها را مالمت كـرد،  پاشي و تبليغات سوء و عداوتمندانه آنها عليه اسالم بود، و نبازهر
كه ما مسلمانان خود سبب اين همه رسوايي ها شده عقايد فاسد برخي از ما فرصـت   چرا

�m��È��Ç��Æ: ميفرمايد �خوبي را به دشمنان مهيا ساخته است، قسميكه خداوند

��Ð�����������Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê�����É���Ñl البقرة  

دايت خريدند و تجارتشان سودي نبخشيد و آنان كساني هستند كه گمراهي را به جاي ه«
   .پايان قصه)( .»هدايت يافته نبودند

هجري موافق بـا   1422نوشتن اين رساله كه در نخستين روزهاي ماه محرم سال  هنگامي
در اثـر ازدحـام و    :شنيدم كه ميگفـت  bbcبه خبري كوتاهي از راديو است ميالدي  2001

من  نفر كشته و زخمي گرديدند. 36عداد پاكستان به تدر فشار مردم بر يكي از زيارتگاها 
استدعا مي كنم كه امت اسالمي را  �در اين باره كدام تعليقي ندارم جز اينكه از خداوند

  بسوي راه راست هدايت نمايد.
ابت خواهـد شـد كـه تصـوف     در ادامة اين موضوع براي تان ثخوانندگان محترم! 

ن آمده، طوريكه يكي از دانشمندان صـدر اسـالم   يست كه از رحم بدعت بيرونوزاد فاسد
صاحب خود را به تدريج از امري اختراع شدة كوچك، به بـدعت هـاي    ،بدعت «فرموده:

موي از خمير بيـرون   طوريكه ،راندببزرگ مي كشاند تا آنكه وي را از دايرة اسالم بيرون 
يگـري  كسـي د . تباهي و بدي بدعت را جز اشخاص با بصـيرت و بـاخرد   »آورده ميشود

داللني كه در تاريكي هاي گمراهي بسر مي برند به حقـايق و  درك كرده نميتواند، اما كور

النور:  �m�������¡�������~��}��|���{��z��y���x��wl: ميفرمايـد  �دقايق امور پي نميبرند، خداوند

٤٠  
ري هدايتي قـرار نـداده باشـد) نـو    برايش نوري قرار نداده باشـد(   و هركس كه خداوند«

  .»ندارد
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نشأت نمود و آن هنگاميكه سه نفر نزد خانه  صنخست بدعت در عهد پيامبراكرم
، چـون از  پرسـيدند  صآمده و از كيفيت عبادت پيامبراكرم صهاي همسران پيامبر خدا
دند، گويا آنرا اندك شـمرده و بـا خـود    آگاهي حاصل نمو صكيفيت عبادت پيامبر خدا

گناهان گذشته و آينده  �ا؟ او كسي است كه خداوندكج صكجا و پيامبر خدا گفتند: ما
مـاز خـواهم   اش را بخشيده است، از اين جهت: يكي از آنها گفت: من شب را تا صـبح ن 

و  .و هرگز روزه را نخـواهم خـورد   ،گرفت روزه خواهمتمام سال خواند، ديگري گفت: 
كـه   رد. همان بودسومي گفت: من از زن گرفتن خود داري نموده و ابدا ازدواج نخواهم ك

شما بوديد كه چنين و چنان گفتيد؟ به خداوند سوگند كـه   «فرمودند:آمده  صپيامبراكرم
بيشتر مي ترسم و باتقوي ترم، و با اينهم گاهي روزه مـي   �من نسبت به شما از خداوند
قسمتي از شب را نماز مـي خـوانم، و قسـمتي از آن را مـي      ،گيرم و گاهي افطار مي كنم

ز روش مـن روي  و كسي كه ا -اين روش من است -با زنها ازدواج مي نمايم،  ابم، وخو
  صحيح بخاري .»گرداند، از من نيست

را بخاطري در اين جا ذكر نموديم تا به كسانيكه در امور دين افراط نمـوده و   اين حديث
غلـو   و از آن دست بردارند، زيراباشد غلو و زياده روي را اختيار مي كنند، اخطاري بوده 

و افراط در امور دين، بندة مسلمان را در شرك و بدعت كشانده افعال و اقوالي را كـه نـه   
غة ند بنام عبـادت و زهـد و پارسـايي صـب    و نه ياران بزرگوار شان انجام داده ا صپيامبر

امتشـان را بـر   بعد از آنكه  صند، در حاليكه پيامبراكرمدهمي ربط شرعي داده و به دين 
  از دنيا رحلت نمودند. ذاشتند،شن گسر راه رو

بدعت در اصـطالح شـرعي بـه امـوري اطـالق مـي گـردد كـه بعـد از رحلـت            
آنـرا انجـام    صآنحضـرت كه اختراع گرديده  �بخاطر تقرب به خداوند صپيامبراكرم

و نه اصحاب كرام بعد از ايشان آنرا اند داده و نه به آن دستور داده و نه آنرا تأييد نموده ن
بـدعت  (بدعت خـوب و  هئسي بدعت و بدعت حسنه :اما كسانيكه گفته اند اند. انجام داده

اول اينكه در دين بدعت  د سخن شان از چندين جهت باطل است:داروجود دين  بد) در
پيـدا در ديـن بـدعت بـوده و      هر امـري جديـد و نـو   حسنه و بدعت سيئه وجود نداشته 
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تأييد انجام دهد كه دين ما آن را كسيكه عملي « :صبه دليل فرمودة آنحضرت .نارواست
درسـت  را  صدوم اينكه برخي از مردم حديث پيامبراكرم صحيح مسلم.» نكند مردود است

بناء متن حديث بر آنها برهم و درهم شده معتقد به  اند، تهدرك نكرده و معناي آنرا ندانس
يكه در كس «در اين حديث ميفرمايند: صآنحضرت سيئه شده اند.بدعت سنه و بدعت ح

طريقة نيكويي را اساس گذارد، براي اوست مزد آن و مزد كساني كه بعـد  و اسالم روش 
از او آن كار را انجام دهند، بدون اينكه از مزدشان چيزي كم شود، و كسي كـه در اسـالم   
روش و طريقة بدي را اساس گذارد بروي گناه آن است و گنـاه كسـاني كـه بعـد از وي     

صحيح مسلم . طوريكه » ون اينكه از گناهان شان چيزي كم شودمرتكب آن مي شوند، بد
بيان شد در اين حديث شريف راه و روش و طريقة نيكو و خوب ذكر شـده، نـه بـدعت    

سيئه، اصل قصه در اين حديث اينست كه گروهي از مردمان فقيـر و بـي   بدعت حسنه و 
و گرسـنگي   حضور يافتند كه سر و وضع شان از شدت فقر صبضاعت نزد آن حضرت

نـان كمـك و   تـا بـا آ   مردم را تشويق و ترغيب نمودند صدگرگون شده بود، آنحضرت
درهمش، از لباسـش،  و همكاري صورت بگيرد، ايشان فرمودند: بايد هر مرد از دينارش، 

 هـم باشـد.   از پيمانه گندم و خرمايش صدقه دهد، حتي فرمودند: اگر چه نيم دانـة خرمـا  
ار بوجي آورد كه نزديك بود دستش از حمـل آن عـاجز شـود    مردي از انصهمان بود كه 

پس مردم به تعقيب همديگر آمدند به اندازة كه دو انبار از طعام و سبلكه عاجز شده بود، 
 امـي درخشـيد، بعـد    همچون طال صچهرة رسول اهللاو در اين لحظات لباس جمع شد 

ريقـة نيكـويي را   كسـيكه در اسـالم روش و ط  «اين حديث را فرمودنـد:   صرسول اكرم
  حديث.»ساس گذارد....ا

ه ئسيبدعت و ميان بدعت حسنه و  ،به اين ترتيب فرق ميان راه و روش نيكو و بد
بما واضح گرديد، زيرا راه و روش نيكو و حسن در واقع داللت بر انجـام اعمـال خيـر و    

ــد   ــريعت خداون ــدودة ش ــو در مح ــامبراكرم  �نيك ــر پي ــت صو اوام ــه  .اس طوريك
آنكه به كار نيكي دعوت كند بوي پاداشي نظير پاداش پيـروي  «موده اند:فر صآنحضرت

شان چيزي كاسته شود، و آنكه به گمراهي دعوت ان او مي رسد بدون اينكه از مزد كنندگ
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كند بروي گناهيست مثل گناهان آنانكه از وي پيروي كردند و اين امر از گناه شان چيزي 
آنكه به كـار خيـري رهنمـايي    «مي فرمايند:  صهمچنان آنحضرت صحيح مسلم»نمي كاهد

  صحيح مسلم.»كند براي او مانند مزد انجام دهندة آن داده مي شود
شخصي دوست و مثال معناي دعوت بسوي گمراهي و گناه در حديث شريف اينست كه 

اعمال و امثال  رفيق خود را به شرابخوري، قماربازي و عمل فواحش دعوت نمايد، و اين
بـه عبـارت    امور ديـن تعلـق دارد.  بدعت ارتباطي ندارد، زيرا بدعت به  ه و باآن گناه بود

دليلـي از قـرآن كـريم و يـا سـنت       ،از عبادات عبادتي ديگر، بدعت در دين آنست كه هر
همچنـان بـدعت را    دعت و اختراع در دين گفته مي شود.نداشته باشد ب صمطهر پيامبر

ر دين را چنين شرح نمـوده انـد: كسـيكه    ضد سنت ميتوان گفت. برخي از علما بدعت د
و اصحابشـان اختـراع    صقول و عملي مربوط به دين را، مخالف قول و عمل پيامبراكرم

������خداوند ميفرمايد:الفت در امري بزرگ باشد يا كوچك.نمايد بدعت است، هرچند اين مخ

�mh����g��f��e���d��c���b��a`��_��^i��l  :٣١آل عمران  

از من پيروي اگر خدا را دوست داريد پس، ! به مدعيان دوستي من)  صاي محمدو(بگ«
بـه   �سـپس خداونـد  ». ان بدارد و گناهان تان را بر شـما بيـامرزد  كنيد تا خداوند دوستت

�:تأكيد نموده و ما را از مخالفت بـا ايشـان هوشـدار داده ميفرمايـد     صپيروي پيامبراكرم

m�����É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��������Â��Á��Î��Í��Ì��Ë���������Êl  :٢١ا�حزاب  

يقيناً براي شما در رسول خدا سر مشقي نيكوسـت، بـراي آن كـس كـه بـه خـدا و روز       «

{��~����_��`���m��c��b���a :در جـاي ديگـر ميفرمايـد   » آخرت اميـد دارد 

����h��g������f��e��dl  :٦٣النور  
نند بايد بر حذر باشند از آن ) تمرد ميك ص( فرمان رسول خداپس كسانيكه از فرمان او«

   .»كه فتنة به ايشان رسد يا به عذابي دردناك گرفتار شوند

ــد  ــان ميفرمايـ  �mZ����Y��X������WV��U[�������`��_��^��]��\l :همچنـ
�١١٩ا�نعام:  �
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همانا بسياري، مردم را به خواهش نفس خويش از روي ناداني گمراه مي كنند. بي و«
همچنان در جاي  .»داناتر است - از حق بسوي باطل -كارانزار تو به تجاوگمان پروردگ

���m��j��i: ديگر ميفرمايد � � �h�� � � � � � � � � �g��f���e���d��c��� � �b��a�� � �`��_��^�� � �]��\
o��n��m�� � � � � � �l��kp��t��s���r� � �qu� ���}� � �|��{�� � �z��y��� �x��w��v

��d����c���b��a��`��_��~��el الحج  

در بارة وجود اهللا يا در اسما و يـا صـفات وي)   كه در بارة اهللا (ردمان كسي هست و از م«
حجـت واضـحي و   و بي هيچ هدايتي و بي هـيچ منيري( مجادله مي كند بدون هيچ دانش 

تـا مـردم را از راه    -از سر نخوت و تكبـر  -برهاني روشن)، صفحة گردن خود را پيچيده
ه او عـذاب سـوزان مـي    ز قيامت بخدا گمراه كند، در دنيا براي او رسوايي است و در رو

كيفر و عذاب) به سزاي آن چيزهايي است كه دو دست تـو پـيش فرسـتاده    چشانيم. اين(
  ». وخداوند هرگز به بندگان ستمگر نيست است

تشـويق، و از   صاين بود بعضي از آياتي كـه بنـدگان را بـه پيـروي خـدا و رسـول اهللا      
، و گفتـه هـاي برخـي از    د حديث شـريف آلن چنحذر نموده است. و امخالفت با آنها بر

   دانشمندان صدر اسالم را كه در اين مورد روايت شده ذكر ميكنيم:
دن كسـيكه در هنگـام روآور  «فرمودنـد:  صروايت است كه پيامبراكرم �از ابن عباس*

بت داشته باشـد، اجـر و پـاداش صـد     ، به سنت من چنگ زده و بر آن مواظامت به فساد
  .بانه از ابن بطهاال» وي استشهيد به 

و  ميـان بـدعتكار  خداوند «فرمودند:  صروايت شده كه آنحضرت �*از انس بن مالك
  طبراني با اسناد حسن.» پرده قرار ميدهد تا وقتيكه بدعت خود را ترك نمايدتوبه، 

روزه، نمـاز، حـج و عمـره، جهـاد،      �خداونـد «فرموده انـد:   ص* همچنان آنحضرت
توبه نمايـد، اگـر توبـه نكـرد، وي را در     تا آنكه  -مي پذيرد،فرايض و نوافل بدعتكار را ن

طوريكـه مـوي از خميـر بيـرون      ،از اسالم خارج گـردد  -گمراهي اش مي گذارد تا آنكه
  ه.سنن ابن ماج »كشيده ميشود
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به تحقيق هالك شدند كسانيكه پيش از شما بودند بعلتي كـه  «فرمودند:  ص* آنحضرت
دم از منع نمواز چيزي را  ان شان اختالف كردند، هرگاه شمازياد سوال نمودند و بر پيامبر

  .متفق عليه» آن دوري كنيد و اگر شما را به چيزي امر كنم آنرا بقدر توان بجاي آوريد
با دست مبارك خود در  صآمده است كه فرمود: رسول اهللا  �* به روايت ابن مسعود

تقيم خداست، آن گاه خطوطي اين راه راست و مس«زمين خطي كشيدند، سپس فرمودند: 
از راست و چپ آن خط كشيدند و فرمودند: اينها راههاي ديگر است و هيچ راهي از آنها 

آن گاه اين آيت » خواندنيست مگر اين كه بر آن شيطاني قرار دارد كه بسوي آن فرا مي 

���mn��m��l��k��jo: دندرا تالوت نمو ���u��t��s���r��q��p

vw���|���{��z��y��x���}l ا�نعام   
و بدانيد كه اين است راه راست و درست من، پس از آن پيروي كنيد و از راههاي ديگر «

، اينهاست كه خدا شما را بـه آن  از راه اهللا جدا مي كنندپيروي نكنيد كه اين راهها شما را 
عـام   راههاي ديگر در آيت كريمـه، مفهـوم   .»سفارش كرده است، باشد كه تقوا پيشه كنيد

ملل و نيز تمام شيوه هاي مبتنـي بـر   كه شامل يهوديت، نصرانيت، مجوسيت و ساير ارد د
                                                                                                  بدعت گمراهي و متكي بر هواها و انديشه هاي انحراف انگيز و فساد آميز مي شود.

و ابـو   �كرام رضوان اهللا عليهم آنچه از عبداهللا بن مسـعود  و از جمله سخنان اصحاب* 
روزه قبـل از نمـاز چاشـت پـيش      حكايت شده: راوي ميگويد: مـا هـر   �موسي اشعري

روزي ابـو   تا با او يكجا به مسجد برويم.مي نشستيم و  �دروازة خانة عبداهللا بن مسعود
؟ گفتيم: نيامده استعبدالرحمن بيرون د ما آمده و پرسيد: آيا هنوز ابونز �موسي اشعري

بيرون آمده  از خانه �نه هنوز بيرون نشده. سپس با ما نشست تا اينكه عبداهللا بن مسعود
! من پيشتر در مسجد كاري را ديده فرمود: اي ابوعبدالرحمن �موسيو همه ايستاديم. ابو

آنرا جز خير چيزي ديگر نشمردم، ابوعبدالرحمن فرمود: چـه  و در دل انكار نمودم، ليكن 
در مسـجد گروهـي از   مـن  شما نيز آنرا خواهيد ديـد.   اگر زنده بوديمكاري بود؟ فرمود: 

مردم را ديدم كه حلقه زده نشسته اند و انتظار نماز را دارند، در وسط هر حلقه يـك نفـر   
آنها نيز صد بار تكبير مي گويند،  ،گوييدنشسته و به آنها دستور ميدهد كه صد بار تكبير ب
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صـد بـار    :بار مي گويند، و مي گويـد  االاهللا بگوييد، آنها نيز صدويد صد بار الاله و مي گ
و در دستهاي شان سنگريزه ها قرار داشت، عبداهللا  .و آنها هم ميگويند .سبحان اهللا بگوييد

؟ فرمود: من به آنها چيزي فتيپرسيد: تو به آنها چه گ �موسي اشعرياز ابو �بن مسعود
فرمود: چرا به آنها نگفتي كه بدي هـا   �نگفتم تا شما تشريف بياوريد، عبداهللا بن مسعود

و گناهان تان را رها نماييد و من ضامن آنم تا از حسنات تان چيزي ضايع نگردد؟ سپس 
كه شما انجـام  است يكي از اين حلقه ها ايستاده و فرمود: اين چه كاري  باوي رفتيم تا بر

را تـان  اذكار خود را مي شماريم. فرمود: گناهان آن ميدهيد؟ گفتند: اي ابو عبدالرحمن! با 
شـما اي امـت    رها كنيد و من ضامن آنم تا از نيكي تـان چيـزي ضـايع نگـردد. واي بـر     

آيـا نمـي دانيـد كـه اصـحاب       چـه تنـدي بسـويي هالكـت روان هسـتيد!      با !صمحمد
هنـوز   صن حضور دارند، آيا نمي بينيد كه لباسـهاي آنحضـرت  در ميانتا صپيامبراكرم

م در دست او قسم به ذاتي كه جان ظروف خانه هايشان هنوز نه شكسته؟ فرسوده نشده و
هستيد، آيا دروازه هاي گمراهـي را بـاز    صاهياب تر از امت محمدقرار دارد، آيا شما ر

فرمـود:   خير قصدي ديگـر نـداريم.  ا كه ما جز نموده ايد؟ گفتند: اي ابو عبدالرحمن! بخد
 «فرمـوده انـد:   صچه بسا مردمان خواهان خيرند ليكن آنـرا در نمـي يابنـد! آنحضـرت    

متفق  »د ليكن از گلوهايشان پيش نمي رودمردماني خواهند بود كه قرآن را تالوت مي كنن
: فرمـود  :بن سلمه سپس برگشت، عمرو عليه. آري بخدا! شايد اكثر آنها از شما باشند.

در روز  ،مـي يافتنـد  در اين حلقه هـاي ذكـر اختـراع شـده      (بدعت كاران)بيشتر كسانيكه
  نهروان با خوارج يكجا عليه ما مي جنگيدند. 

كسـيكه در  را چنين نقل نموده: { :در كتاب اعتصام سخن امام مالك :* امام شاطبي
در  صموده كه پيامبراسالم بدعتي را ايجاد نموده و آنرا كار نيك بپندارد گويا وي ادعا ن

�m����m��l��kمـي فرمايـد:   �، زيـرا خداونـد  انـد  رسالت خويش خيانـت نمـوده  

nl  :دةپس چيزي كه در آن روز از  .»امروز دين شما را برايتان كامل گردانيدم« ٣المائ
  .دين نبود، امروز نيز از دين نيست}
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نون الهـي و پيـروي از آن   بـر قـا   ،اساس عبادات «ميفرمايد: :شيخ االسالم ابن تيميه*  
شه بر ايـن دو اصـل مهـم    زيرا اسالم براي همي ،گذاشته شده، نه بر هوا و هوس و اختراع

با وجود آنچه ذكر شد متأسفانه برخي از مردمان در قرنهاي گذشته اموري را  »پايدار است
و به سوي آن دعوت نمودند كه وجـدان و ضـمير    نموده اختراع نموده و به دين منسوب

ساده انديشان دنبال آنها رفته و و خردان تكان مي دهد، و برخي ديگر از بي انسان مؤمن را
بدعتها را ثواب و عمل نيك پنداشتند، در حاليكه كسانيكه همچو مزخرفات و اختراعـات  

در را ايجاد نمودند هدف شان فاسد ساختن عقايد مردم بي خبر، و مشتبهه سـاختن آنهـا   
بالي بحث و مطالعه در كتابهاي ميتواند از الكس  اين حقيقت را هر امور دين بوده است.

چـه بيشـتر    با گذشت زمان بدعت ها و نوآوري ها در دين هـر  ،تاريخ دريافته و ببيند كه
نـاگوار گذاشـته    ر عقيدة صاف و ناب اهل سـنت تـأثير  رونق و افزايش يافته و خطر آن ب

راه راست بسـوي گمراهـي و كفـر و شـرك     است، و بسا مردمان به آن ايمان آورده و از 
لغزيده اند، و در نتيجة پيشرفت و انتشار بدعت و نوآوري ها در دين، گـروه هـا و فرقـه    
 هاي گوناگوني در ميان امت اسالمي عرض اندام نموده خود را دوستان و فرزندان واقعي

بلكه فرزندان ايـن  هم پاشيدند  در حاليكه امت اسالمي را نه تنها از !اسالم معرفي نمودند
اين دانه  د.با عقايد كفري و شركي از دنيا چشم بستنبآلخره امت را به گمراهي كشانده و 

پس فرقـه هـاي   آغـاز گرديـده سـ   ه خوارج و شـيع از هاي سرطاني در پيكر امت اسالمي 
سپس از آستين اسماعيلي هـا  و اسماعليه، گوناگوني چون سبايي ها و اهل كالم يا منطق، 

و فاطمي ها و بهره يي هـا و آغاخـاني هـا و     ه و حشاشي هاي باطني مانند قرامطفرقه ها
خره گروه هاي فاسـد ديگـر در عصـر حاضـر     نصيريي ها و درزيي ها بيرون آمدند، و بآل

و خطابي و قادري و جيالنـي و تيجـاني و    مانند قادياني، بابي و بهايي و كاميلي و رفاعي
را كسـاني  حقيقت اين گروه ها  آمدند. گمراه به وجودشاذلي و دسوقي و غيره فرقه هاي 

د كه مراحل نشو و نماي آنها را در طول تاريخ پيگيـري نمـوده و دريافتـه انـد كـه      نانميد
چگونه با سرعت در ميان مسلمانان منتشر شده اند، بويژه در ميـان اقليـت هـاي اسـالمي     

داشته و آنهـا را اكمـال و    چه كساني در پشت سر آنها قرار و ، و جنوب شرق آسيا.غرب
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ها و ماسوني تهيونسصليبيها و ص تأييد و تشويق مي نمايند، حاال به همه واضح گرديده كه
ها در پشت سر گروه هاي گمراه و فاسد منسوب به اسالم قرار داشته با تمامي امكانات و 

كشـور هـاي    ، شما ميتوانيد اين واقعيـت را در پشتيباني مي نمايندآنها از بوديجة هنگفت 
هرگاه انجمـن يـا اتحاديـه اسـالمي در يكـي از كشـورهاي       غربي به آساني دريابيد، مثالً 

ن كشورها بدست ناي مسجد را از مقامات ذي صالح آبخواهد جواز نامة بخاطر ب اروپايي
آورند، تا شعاير ديني صحيح و موافق با كتاب و سنت را در آن ادا نمايند، مشكل تراشـي  

، اما اگر اين ايجاد مي نمايندبناي مسجد ي زيادي را بخاطر عدم انعوه و مها صورت گرفت
غيـره  الم ماننـد بهـايي و يـا قاديـاني و     يكي از فرقه هاي گمراه منسوب به اسرا  پيشنهاد

، نه تنها جواز نامه بناي مسجد به آنها داده ميشـود بلكـه كمـك و همكـاري     دنتقديم نماي
بخاطر حمايت آنها از تجاوز و حمالت برخي گروه هاي و الزم نيز با آنها صورت گرفته 

يتي الزم صورت ميگيرد، اين صليبي نژاد پرست و برخي از مسلمانان متعصب اقدامات امن
در اين كشور  مشاهده نمودم.در يكي از كشورهاي اروپايي  مست كه خودم با چشمچيزي
ا عليه مقدسات اسـالمي كـه   كتابي ر ،منحرف منسوب به اسالماگر يكي از نويسندگان ها 

و كـريم  و يا قـرآن   صدر آن دشنام و بدگويي و يا تجاوز بر شخصيت واالي پيامبراكرم
و در  هدرسـان  چـاپ و بـه  آنرا به چندين زبان ترجمه نموده بنگارد،  ،ذات پروردگار باشد

، و نويسنده مورد تشويق و شادباشـي  نمايند كشورهاي مختلف جهان توزيع و پخش مي
. طوريكه با را بنام هاي مختلف به وي اهدا مي نمايند گرفته مدال ها و جايزه ها قرار آنها

رشدي خبيث و ملعون وغيره افـراد پسـت و پليـدي كـه بنـام اديـب و نويسـنده         سلمان
  صورت گرفت. ،معروف شده اند

ها و ماسوني تسي نمايد كه چرا صليبي ها و صهيوندر اينجا سوالي خود را مطرح م
در جواب بايد گفـت:   را تقويه و تأييد مي نمايند؟ يرقه هاي گمراه و منحرف اسالمها، ف

ابـوبكر  راشـدين،   عهد خلفـاي  سپس در صبعد از آنكه لشكر اسالم در عهد پيامبراكرم
بعد ، سر زمين هاي وسيعي را تحت تصرف خويش در آوردند، �و عمرفاروق �صديق
سواحل شان تا نكه دامنة لشكركشي را پيموده تا آاسي نيز راه آنها خلفاي اموي و عباز آن 
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 هندي و جزيره هاي اندونيزيا و چندين كشوراروپاي شمالي و روسيه و چين و شبه قارة 
در اين پيشرفت ها بزرگترين امپراطوري ها و دولتهـاي   .و وسط قارة افريقا انجاميد يغرب

در مقابل  وقت بودندآن ي وري هافارس و روم كه از بزرگترين امپراطچون جهان بزرگ 
  مار شدند.و كر اسالم از پا درافتاده و تارلش

صليبي ها درك نمودند كه از راه جنگ و زيادي عسكر و لشكر و وسـايل جنگـي   
 بر مسلمانان پيروز نمي شوند، زيرا يگانه سـبب موفقيـت امـت اسـالمي در جنـگ هـا و      

يروي تام از اوامـر و دسـاتير   در قوت ايمان و پشان درپي پيشرفت و دست آوردهاي پي 
غيـر از جنـگ فكـر     در امـور  ءنهفته اسـت، بنـا   صقرآن كريم و راه و روش پيامبراكرم

و نقشه هاي جديدي را طرح ريزي نمودند تا بوسيله آن مسـلمانان را از قـرآن و   نمودند 
فساد و بي بندوباري و مشغوليت  ه دودور نم ،دين شان كه سبب اساسي موفقيت آنهاست

دنيا و لذتهاي آن را در ميان شان ترويج دهند، به راستي هم آنها در نقشـه هـاي شـان     به
 -آن آغاز نمودند، آنها نخست شـعار  موفق شدند و در قرنهاي اول اسالم به عملي نمودن

را تنفيذ نمودند و در اندلس كه امروز بنام اسپانيه معـروف    -تفرقه بينداز و حكومت كن
دولت اندلس به سـبب تفرقـه و   تا باآلخره نمودند،  ساختن حكومتاست آغاز به متزلزل 

 .صـدق كـرد   كريمه در مورد آنها ضعيف گرديده و آيت ،مسلمانان ياختالفات ذات البين

  ٤٦ا�نفال:  ��mH��G��F��E��D���Il: ميفرمايد �خداوند
ـ بزدل ميشويد و شأن و شوكت تان برو با يكديگر نزاع نكنيد كه در اين صورت « اد مـي  ب

عين چيز در اندلس بر مسلمانان واقع گرديد، صليبي ها توانستند تخـم نفـاق را در    .»رود
ميان دولت مردان كشور اندلس پاشـيده و آنهـا را از هـم جـدا سـاخته و بـه كشـورهاي        

ميان ايـن   خره جنگها و درگيري هاي خونينضعيف مبدل سازند، و بآل كوچك مستقل و
جـان شـان را از   سبب آن هـزاران هـزار مسـلمان    به فت كه گرخود مختار درايالت هاي 
سپس صليبي ها هر امارت را يكي پي ديگر در كام خويش فرو برده زنـان و   دست دادند.

اطفال و مردان آنها را از تيغ شمشير بيرون آوردند، و كسانيكه نجـات يافتنـد راه فـرار را    
هـاي المغـرب و الجزايـر     كشـور بسوي ساحل شمالي افريقا پيش گرفتند كه امروز بنـام  
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مسلمانان از اختالف و تفرقة كه بسبب آن زيبـا تـرين    ،بعد از سقوط اندلس .معروف اند
روي زمين مي ناميدند اظهـار نـدامت نمـوده و خـاطرات     سر زمين اسالمي را كه بهشت 

 د و اين سـر زمـين زيبـا و خـالب را فـردوس مفقـود      شيرين آن در دلهاي شان باقي مان
هـم از آن درس عبـرت نگرفتـه     د، و با تأسف تا امروز هم مفقود است ليكن هنوزناميدن

جـا و بـي   فرزندان اين امت را بـا نامهـاي بي  اختالف و تفرقه ما را پارچه پارچه ساخته و 
و ضعيف سـاخته  نموده هم دور ساخته است، دشمن ما را آنقدر از همديگر دور  مورد از

و  .هيبت و شوكت خويش را از دست داده ايـم  زمين كه در مقابل حقير ترين مردم روي
نزديـك اسـت كـه     :«در مورد ما صدق نموده طوريكه فرموده انـد  صفرمودة پيامبر خدا
خورندگان بر كاسة غذا جمع شوند، گفته شد  شما هجوم آورند چنانكه امتها از هر سو بر

فرمودند: نـه لـيكن   ما هجوم مي آورند؟  ! آيا از كمي ما در آن روز برصاي رسول خدا
وهـن را بـر دلهـاي تـان مـي       �خواهيد بود، و خداونـد  بسيال شما مانند خس و خار

پرسـيده شـد: اي    .گذارد، و ترس و هيبت شما را از دلهاي دشمنان تان بيرون مـي رانـد  
  .مسند احمد سنن ابي داود و »ودند: محبت با دنيا و ترس از مرگرسول خدا وهن چيست؟ فرم

لمانان امروزي همينطور است كه به سبب تفرقه و اختالف و عشق ! حالت مسآري
مـا   با دنيا و تكيه به آرامي و آسايش آن، امتهاي كفر و شـرك و الحـاد بـر   شان و محبت 

هجوم آورده اند، يهود با وجود آنكه كم هستند ليكن با جرأت و شجاعت بر ملـت هـاي   
ملـت اسـالم را    ه با كلمات زشتمسلمان و مقدسات شان تاخت و تاز دارند و همه روز

توهين و تهديد نموده وعدة شكنجه و تجاوز بيشتر را ميدهند، امـا مـا مسـلمانان دسـت     
ـ  چـرا؟   .ه عكـس العملـي از خـود نشـان نميـدهيم     بسته بسوي آنها نگاه كرده و هيچگون

بخاطري كه دنيا را دوست داريم، راحت و آسايش زندگي را بر آخرت ترجيح ميدهيم، از 
دار نيستيم، به همـين سـبب   ت برچيز ميگذاريم ليكن از راحت و ناز و نعمت دنيا دسهر 

مـا  در جوامع ما منتشـر شـده و بسـياري از     صو رسول اهللا �گناه و نافرماني خداوند
، كفر و اسالم مسلمانان ميان حرام و حالل، نيكي و بدي، منكر و معروف، بدعت و سنت

كه با سود تعامـل دارنـد معاملـه     ضايع نموده با بانك هايها را  ، نمازفرق كرده نميتوانيم
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به اين ترتيب عليه خدا و رسول اعالن جنگ نموديم، زكات را نمي پردازيم، در مي كنيم، 
حرمـت هـاي خداونـد را در     .بي تفاوت هستيم است خالف حيا و شرع يكه امورمقابل 

اخالقـي هاسـت    و از رزايل و بدخانه ها و راه ها پايمال نموده ديش و انترنت را كه ممل
در خانه هاي خويش جاداده و خود را انسـان مترقـي و روشـن فكـر تلقـي نمـوديم، در       
حاليكه در حقيقت همه از عمل شيطان و در خدمت و نفع ابلـيس ملعـون تمـام ميشـود.     

از بي بندو باري را در خدمت فرزندان خويش كه در واقـع امـانتي    كانال هاي مبتذل و پر
و نا آگاهانه در خدمت شيطان قرار گرفتـه   ،قرار داده ايماند وي خدا بما سپرده شده از س

هرگاه در تفرقه و اختالفي كه امـروز مسـلمانان بـه آن     .جاهليت برمي گرديمدوران به و 
عـين حالـت    ،به دولت هاي كوچك و ضعيف تقسيم گرديده اند نگاه كنـيم كه دچار اند 

رخ داده است، زيرا دسيسه و نقشه هاي شوم دشمن توانست اندلس از دست رفته بما نيز 
و سـرنگون   هان حكومت مي كـرد از پـا در آورده  خالفت عثماني را كه چندين قرن بر ج

اختالفات را ميـان شـان    هاي خورد و كوچك مبدل نموده سازد، و مسلمانان را به كشور
يكي بطـور مسـتقل    ند و هرمتفق نميشو بر يك رأي و نظرامروز مسلمانان  .ندايايجاد نم

كـه دشـمنان اسـالم قـرار گذاشـته       سياست خاصي را در پيش گرفته و قوانين وضعي را
دشمنان ديرينـة انـد كـه از آغـاز حكومـت       دشمنان اسالم همان ، عملي مي نمايند.بودند

ند و تا امـروز دوام  ه ااسالمي به دسيسه سازي و طرح نقشه هاي خصمانه دست بكار بود
پس آيا وقت آن فرا نرسيده  .عبارت از صليبي ها و صهيونيستها و ماسوني ها انددارد كه 

كه از گذشته ها درس عبرت گرفته و قبل از اينكه فرصت از دست رود بيدار شويم؟ آيـا  
كه عبارت از قرآن كـريم اسـت چنـگ     �وقت آن نرسيده كه به ريسمان محكم خداوند

���������������������������m��c��b��a: طوريكـه ميفرمايـد   ؟را عملي نماييم �زده و فرمودة خداوند

f��e��dg���l  :١٠٣آل عمران  
عهد خدا يا دين وي، يا قرآن يـا اسـالم) چنـگ زنيـد و پراگنـده      و همگي به حبل اهللا («

فرمـوده   :گـرديم؟ طوريكـه امـام شـافعي    بر صو به قرآن و سنت پيامبراكرم .»نشويد
  ».اصالح گرديده بودآن آن چيزيكه نخست يگردد مگر به آخر اين امت اصالح نم« است:



 جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا     352

 

كوتاه به اسباب تفرقه و اختالف، و ضعف و ناتواني مسلمانان در  ربعد از اين گذ
از موضوع اصلي خويش دور نمي رويم، با آنكه موضوع ما كه عبارت از  ،مقابل دشمن

با ست ارتباط مستقيم ظهور خرافات و بدعتها و فرقه هاي گمراه در ميان امت اسالمي ا
يف و عضرن اخير با چابكي و نشاط بخاطر تزيرا صليبي ها در دو ق .داردمسايل فوق 

مي بويژه هاي مختلف اسال مستشرقين را به طور منظم به كشور اسالمفاسد ساختن دين 
وظيفة مستشرقين اين بود كه با لباس اسالم در عمق جوامع  جزيرة عرب گسيل نمودند.

گرديده اسالم را با دقت مطالعه و بررسي نموده و داخل توده هاي مختلف آن اسالمي و 
از چگونگي تعاليم دين اسالمي در هر جامعه بطور مستقل آگاه شوند، همچنان سعي و 

كه در ظاهر متناقض و متشابه به نظر  ش مي ورزيدند تا اموري را دريافته و بياموزندتال
و پوشانيدن حقيقت  ساختن مردم از دين،نگيزي و گمراه فتنه اتا بوسيلة آن به  ،مي خورد

آنها در پي آيات متشابهات و بعضي احكام  ز نمايند.زهر پاشي آغاو بر مردمان بي خبر، 
شان،  منسوخ شده رفته و مي خواستند قرآن را نيز مانند كتابهاي تحريف شدة خود

در كمين است و  �خداوندليكن نميدانند كه  ند.تخوش تحريف و تبديل و تغير نمايدس
مال ميسازد، طوريكه دسايس دشمن را براز قرآن كريم تا روز قيامت حمايت نموده و 

�������ms��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i����h���gt����u:ه استدوفرم

¢��¡�����~��}���|��{��z��y��x��w��vl  :٧آل عمران  

واضح حكم است(بخشي از آن آيات م (قرآن) را بر تو نازل كرد كهاوست كسي كه كتاب«
بخش .وو روشن است كه احتمال بيش از يك وجه تفسيري را ندارد) آنها ام الكتـاب انـد  

كـه در دلهايشـان    يامكان تاويل در معناي آن وجود دارد) امـا آنـان  ديگر متشابهات است(
از متشـابه آن پيـروي    ،انحراف از حـق اسـت بـراي فتنـه جـويي و در طلـب تأويـل آن       

همچنان مستشرقان تالش ورزيدند تا مسـلمانان را در مـورد احاديـث مشـكوك     ».يكنندم
در ميان علما و دانشـمندان  يند، و از سوي ديگر ساخته دروازة مجادله و مناقشه را باز نما

امور اعتقادي نيز وسعت ن در صورت گرفته و دامنة آاختالف متواتر بارة احاديث احاد و 
برنامه هاي خود كامياب شده اهـداف پليـد   و ز مستشرقان در نقشه متأسفانه برخي ا يابد.
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برخي از آنها به اسالم تظاهر نموده در ميـان   .شان را تا حد زيادي محقق و عملي نمودند
قبايل و شهرنشينان داخل گرديده و خود را مسلمان واقعي معرفي نمودند، آنهـا مفكـوره   

خـش نمودنـد و وقتيكـه    ي در ميان مـردم پ اسالم هاي گمراه كنندة خويش را بنام غيرت
هاي شان برگشتند و از آنچه كه به آن دعـوت   وظيفة شان به پايان رسيد دوباره به كشور

بعضي از آنها اسـالم را مطالعـه نمـوده و     ترك نموده و به اصل خود برگشتند. مي كردند
دل پذيرفتـه و   لسان عربي و قرآن را به صورت درست آموختند و واقعـاً اسـالم را از تـه   

، و بـه اذن و اراده  بـود خير و هـدايت آنهـا را اراده نمـوده     �ايمان آوردند زيرا خداوند
آنها بخاطر زهرپاشي  ، به راه راست هدايت شدند.از اهداف ناپاك و شوم شان �خداوند

ليكن بر خالف ميل سرداران شان، عليـه خـود    ،فرستاده شده بودند يدر ميان امت اسالم
تا روز  �و به دين حقيقي گردن نهادند، ديني كه خداوند مقابله و مبارزه پرداختهآنها به 

آل  ��ml��k���j��i��hm��lطوريكه ميفرمايد: .قيامت آنرا به بندگان برگزيده است

  ١٩عمران: 
در اين قسمت  .»نزد خداوند همان اسالم است -مقبول و پذيرفته شده -در حقيقت دين«

له ئمينماييم زيرا معرفي همة آنها مسـ رق معروف را به شما معرفي به طور نمونه دو مستش
  طوالني ميسازد:را 
يد ئ) اين مرد مستشرق برطانوي است كه از صدق دل به اسالم گرا(سانت جون فيلپي –1

وارد جزيرة عرب شده از خود  هاي و نام خود را به عبداهللا فيلپي مبدل نمود، وي در سفر
ني عبور نمود، وي اولين كسي بود كه نوشته هاي قوم ثمود را در منطقة ربع خالي ريگستا

كه بر سنگ هـا حـك شـده بـود كشـف نمـود، وي در بـارة سـفرها و          �مداين صالح
  مشاهدات خود در منطقة جزيره عرب، كتابهاي تأليف نموده است.

بحيث ضـابط نظـامي در اردوي برطانيـه    خبيث، توماس لورانس) اين مرد مستشرق ( –2
اي وظيفه مي نمود، وي به دستور مخابرات برطانيـه بحيـث مستشـرق وارد سـرزمين     ايف

جزيره عرب گرديد و به اسالم تظاهر نموده لباسهاي محلي عربهاي باديه نشين را به تـن  
مي نمود، وي چندين نقش مهمي سياسي خطرناكي را در شورش ها و قيـام مـردم عليـه    
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اف را كه مناطق شام و حجاز را در تصرف خود اتراك بازي نمود، وي توانست مردم اشر
تحريك نمايد. وي در تاريخ داشتند عليه دولت مركزي تركها كه رمز خالفت اسالمي بود 

  لورانس عرب) معروف است، ليكن به اسالم مشرف نشد.بنام (
تالشهاي پيگير صليبي هـا و صهيونسـتها بمنظـور سـرنگوني اسـالم از نخسـتين        

دشـمنان اسـالم توانسـتند     ا اشـكال و انـواع مختلـف دوام دارد.   مروز بروزگار اسالم تا ا
 افكار و عقايد فاسد و نوشهرت داده در ميان امت اسالمي را شخصيت هاي مسلمان نما 

فرقـه هـاي گمـراه اسـالمي از جملـه      كـه  طوريكه قبالً متذكر شديم  را ترويج دهند. پيدا
را در  يآميـز و شـركي و الحـادي    يد كفرتصوف از آستين بدعت بيرون آمده اعمال و عقا

بلكه از  .و نه ياران ايشان آنرا انجام داده اند صساختند كه نه پيامبراكرم نتشرميان مردم م
شان خوب و زيبا جلـوه   سوي شيطان به آنها الهام صورت گرفته و اعمال شان را در نظر

  داد، و شيطان براي هميشه همنشين و همراز آنها شد.
بدعتي را كه اهل تصوف ايجاد نموده و بوسيلة آن جنـگ بـر ضـد     ينخطرناك تر

اتحاد و وحدت الوجود است كه ذيالً عقيدة  ،را آغاز نمودند صو رسول وي �خداوند
  مينماييم: بطور مختصر بيانآنرا 

در جسـم   ،با ذات بزرگ خود �عقيدة اتحاد اينست كه خداوند اتحاد:كفري عقيدة  –1
حد شده سپس با همان مخلوق كـه  كه آنرا برمي گزيند يكجا و متود از مخلوقات خيكي 

به خدا مبدل شده در روي زمين گشت و گذار نموده و با مردم نشست و برخاسـت مـي   
  نمايد، قابل تذكر است كه اين عقيدة فاسد و كفري و الحادي ايجاب ميكند كه خداونـد 

 !!! ه و قضـاي حاجـت مـي كنـد    ت الخال رفتبا همان جسمي كه در آن داخل گرديده به بي
! پاك و منزه و بـزرگ  ي كنند. خداونداخداوند را با چه بدي وصف م ملحدان!هالك باد 

ر عظمت توست و ارجمند هستي از آنچه ترا وصف كرده اند، و ترا چنان كه حق و سزاوا
نكه روز قيامت زمين هاي هفتگانه همه يكجا در قبضـة توسـت و   تعظيم نكردند و حال آ

انها در پيچيده به دست تو خواهد بود و تو منزه و برتري از آنچه با تـو شـريك مـي    آسم
  .گردانند
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ون اولين كسيكه اين عقيده فاسد و پليد را اختراع نمود مرد صوفي مزخـرف ملعـ   
تـرك   نفس را بر طاعت اصالح و پرورش داده و بـر  {آنكهبنام حالج بود، وي مي گويد:
مردمان مقرب به خداوند مي رسد، وي همواره به اين  مقام لذتها و شهوات صبر نمود، به

خصلت خود را آراسته نموده و مراتب وي بلند مي رود تا آنكه از درجة بشر بـودن هـم   
داخـل   �بلند رفته و در وي روح الهي داخل ميگـردد، طوريكـه در عيسـي بـن مـريم     

صـورت مـي گيـرد و     چه به اراده و خواست وي هر ،گرديد، وقتيكه به چنين مرتبه رسد
از آنچه وصف  �پاك است خداوند خواهد بود}. �همه اعمال وي عين عمل خداوند
اوتعالي بهتان بزرگ بسته اند. همچنان يكي از پيـروان  بر كرده اند و از آنچه ادعا نموده و 

اي صـاحب  {  خود وي را چنين وصف نموده است: گمراه حالج  در يكي از مقاله هاي
تها و پايان همه شهوتها! گواهي ميدهيم كـه تـو خـود را در هـر زمـاني بـه       لذتها! و اي ان

صورتي در مي آوري و در زمان ما خود را به صورت حسين بن منصور ظاهر ساخته اي، 
همه غيـب هـا اميـد رحمـت تـرا       ما به تو پناه برده و از تو امان مي خواهيم، و اي دانندة

  داريم}.
ها و زنديق هـا  تلحدان و كمونيسفر و الحاد آنها باالتر از ميد كه كئخوانندة عزيز! دقت نما

جيالني  ابيات شعري را كه به شيخ عبدالقادر ان است، بويژه وقتيپرست ها و گاويجوسو م
شـرك و كفـر    يابيد كه اهل تصـوف بـه كـدام مرحلـة     منسوب نموده اند بخوانيد، درمي

  اند: رسيده
  

  كند آرامگاهم خانة خداست هركه او را زيارت
  با شتاب روي آورده و عزت و ارجمندي را صاحب شود                 

  چون امرخداست وقتي بگويم شو ميشود امرم
مشـاهده   با قدرتم حكم مي كـنم  ليچند به امر خداست و هر                        

  كردم هر آنچه بر سر آسمانهاست
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طلـوع  وكرسـي در ميـان قبضـه ام    عرش هست اينچنين                               
   نخورشيد در افق سپس غروب آ

هرگونـه   و گوشه هاي زمين خدا در حال قدم زدنـم                                    
  راحت چو بازيچة دگرگونش سازمبه  ،خواهم

 از مـا  در يك پلك زدن همـه را بـاهم مـي چرخـانم                                      
  ي و شدتسخت ر هرتوسل بجو د

مريدم اگر  در هر چيزي با شدت و همت ،به دادت رسم                               
      مبــه هــر جــا رود بــازهم مريــدم مريــد                  در شــرق باشــد يــا در غــرب    
  و در ريگها فرو خواهد رفتخواهد شدهموار  نبر زمي  اگر راز نهانم را بر كوهي بيندازم

  چه بسرايند مريدانم سنگدالنند، هركجا روند و هر 
  انجام دهند هرچه بخواهند، چونكه نامم بلند است                          

  اگر راز نهانم را بر شعلة آتش بيندازم
  د شدآتش از عظمت سلطانم خموش خواه                                  

ما را از سوال و تفكر در مـورد   صو پيامبراكرم �عقيدة كفري وحدت الوجود: اهللا –2
بـه قـرآن   ايمـان   يبا آنكه ادعا ،ليكن زنديقان ملحد وكيفيت اوتعالي منع نموده اند.ذات 

شـان و مطـابق هـوا و هـوس      دارند، ولي بازهم آنرا به طريقـة خـود  را كريم و آيات آن 
را خـود  دروازة مجادلـه و مناقشـه در مـورد ذات     �ند، خداونـد خويش تفسير مي نماي

عقل انسـاني هرگـز بـه آن پـي بـرده      كه  ،مسدود نموده و از تشبيه و تخيل در مورد خود
مـورد   در اين آيت همه راه هاي بحث و مناقشـه در  �نميتواند منع نموده است، خداوند

 ��mS��R��QT�����U�������W��Vlنمــوده ميفرمايــد:را مســدود ذات خــويش 
  ١١الشورى: 

تصوف امثال حالج  مداران سردبازهم . ليكن »چيزي مانند او نيست و اوست شنواي بينا«
گرفتـه   ه الهـام شـيع راه و روش از كسانيكه  سبعين و ابن عربي و غيرهوابن و ابن فارض 

مانند سارتر و فرويـد اسـت اختـراع     ،ملحدانهمسان اند، عقيدة وحدت الوجودي را كه 
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لوقي از اين كون اعـم از جمـادات و   در هر مخ �ند كه خداوندآنها به اين باور .مودندن
حيوانات و پرندگان و خزندگان و انسان و جن و آب و هوا و ماهي و بحرها وكوه هـا و  

^��_��`����m��aدرختان و ريگ و خاك وجود دارد و به آيـت ذيـل اسـتدالل نمودنـد:    

bcl  :٤الحديد  

���mÅو به فرمودة خداوند: .»ماست هرجاكه باشيدش و او با« �Ê��É� � � � �È� �Ç� �ÆË� ���Ì

��Þ����������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Íl 
  ٥٩ا�نعام: 

و آنچه را در خشكي و درياست مي داند و هيچ برگي فرو نمي افتد مگر ايـن كـه آن را   «
هاي زمين و هيچ تر و خشـكي نيسـت مگـر ايـن كـه در      مي داند و هيچ دانة در تاريكي 

داللت دارد به نفـع   �آنها اين آيت را كه به علم وسيع خداوند .»كتابي روشن ثبت است
كـون  ايـن  ذرات با هـر ذرة از   �خداوند :عقيدة باطل خويش تفسير نموده و مي گويند

بـه عقيـدة آنهـا     نفرين خداوند بـر مخترعـان ايـن عقيـدة باطـل بـاد، زيـرا        ست!!!يكجا ا
در نجاسات و پليدي ها نيز موجود است!! در حاليكه آيات فوق بطور واضـح   �خداوند

جـايي  و روشن به ما مي آموزد كه خداوند تعالي با قدرت و سلطه و علم خويش در هر 
بخواهد انجام ميدهد، اوتعـالي بـر عـرش اسـتوا      �چيزي را كه خداوند با ماست، و هر

مـي رود اعـم از    ار جناب اوست و همـه چيـز بسـوي اوتعـالي بـاال     يافته چنان كه سزاو
فرمـوده  اوتعـالي  . چنانكـه  چيز فرشتگان، ارواح، بندگان، دعاها بخارهاي متصاعد و همه

سخنان پاكيزه به سـوي  « ١٠فاطر:  ��m¾��½��¼��»��º��¹��¸¿��lاست:
طوريكه در حديث و  .»باال مي برد -سخنان پاكيزه را -اوتعالي باال مي رود و عمل صالح 

به سـوي   ،و عمل روز قبل از عمل شب ،عمل شب قبل از عمل روز« شريف آمده است: 
از آنچـه كـه    پاك و منزه اسـت  �پس خداوند .االبانه از ابن بطه »باال برده ميشود �خداوند

خداونـد كيسـت) نيـز بـه     ملحدان و زنديقان اوتعالي را وصف  مي نمايند. مـا در بخش( 
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ثال هاي قدرت و عظمت الهـي و صـفات حميـدة اوتعـالي اشـاره نمـوديم و       برخي از م
  ميتوانيد به آن مراجعه نمائيد.

وفـات يافتـه و بـه جيلـي     هــ   830ديگري بنام عبدالكريم بن ابراهيم جيالني كه در سال 
ذكر يك بيـت   معروف است نيز شعري را در وصف عقيدة وحدت الوجود سرائيده كه به

  يم وي ميگويد:آن اكتفا مي نماي
  نيست خلقت بتان مگر مانند پاره يخي

  و تو در آن همچو آبي ذوب شده اي                                          
اين زنديق نه تنها به وحدت الوجود معتقد بود بلكه به وحدت اديان نيـز اعتقـاد داشـت    

  طوريكه گفته است:
  وست سر كشيدنجانم را به جانان سپردم  *** و نتوان از فرمان د

  نعمت گاهي مرا در مساجد بيني راكع*** و گاهي در كليسا با ناز و
  در عالم حقيقتليكن فرمان برم ***   اگر در حكم شريعت گنهكارم

مداران تصوف گذشت و نوبت به متصوفين عصر حاضر هاي سياه سرد به اين ترتيب روز
نظرية وحدت الوجـود را كنـار    نهاآرسيد كه امت اسالمي به شر و فساد آنها مبتال گرديد،

گذاشتند زيرا علماي رباني و مخلـص در مقابـل كفريـات و مزخرفـات آنهـا ايسـتادگي       
نمودند و در هرگوشه و كنار آنها را رسوا و شرمسار ساخته و بر اقوال باطل و بي اساس 

و  لة اتحـاد ئاينان افكار و روشهاي جديدي را در پيش گرفته و مسسپس شان رد نمودند 
پيروان جاهل و روش جديد آنها اينست كه و اين ، را اختراعدر مخلوقات  حلول خداوند

 هاي مردگان كـه بـه گمـان    پا نمودن جشن هاي ميالد و توسل به قبربيخرد خود را به بر
اين فتنه و بدعت و گمراهي جديد بطور چشـمگير   اوليا و صالحان اند، دستور دادند.آنها 

عجيـب و  كنار جهان اسالم پخش و نشر شده و از رنگ و رونـق  و خطرناك در گوشه و 
بي و مردمان و عقل پيروان جاهل، بر خوردار گرديده و شور و غوغايي آنها هوش غريبي 

در انظار مردم خوب و زيبـا  اعمال آنان را ، زيرا شيطان ه استرا به خود جلب نمودخبر 
  .جلوه داده است
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داده و مردمـان سـاده و بـي خـرد را فريـب       در واقع پيشوايان تصوف امروزي كه
بهـره  شان تزريـق نمـوده انـد، هـدفي جـز      مغز هايرا در  افكار باطل و گمراه كنندة خود

مـا نمونـه هـاي از    خـود ندارنـد.   خـرد و سـاده   برداري مادي و سوء استفاده از پيروان بي
ند كـه از  عرض خواهيم رسابه روشهاي فريبكارانة آنها را در صفحات بعدي خدمت تان 

البالي آن ثابت خواهد شد كه آنها با حيله و فريب چگونه مردمان سـاده را در دام خـود   
  گرفته از آنها استفادة مادي مينمايند. 

و ماننـد نخسـتين    تنهـا آغـاز يافـت   بـي كـس و   اسالم «ند: ميفرماي صپيامبراكرم
 تنهـا. كس و  بيخوشا به حال مردمان  تنها برخواهد گشت، پسبي كس و  ،روزگار خود

ز د بعد انند؟ فرمودند: كسانيكه سنت مرا زنده مي سازگفته شد: چه كساني تنها و بي كس
 صو در حديث ديگر آنحضرت .صحيح مسلم و سنن ترمـذي  »آنكه مردم آنرا فاسد نموده اند

اه دهـد پـس   ا ايجاد كند و يا بدعت كاري را جمدينه) بدعتي ركسيكه در آن (« فرمودند:
  .صحيح بخاري» و فرشتگان و همة مردم بر وي بادلعنت خدا 

 نياز بـه تأويـل و يـا تفسـير نـدارد.      آفتاب روشن و آشكار است كه احاديث فوق همانند
تصوف همچنان طرق ، ندنمي شناخترا صوفي و متصوف بنام كلمة مسلمانان صدر اسالم 

و در ادب عربـي   هم موجود نبود. معروف است در زمان جاهليت قبل از اسالمكه امروز 
ايـن  حتي يك اشارة هم به كلمة تصـوف نشـده اسـت.     ،قديم، نه در شعر و نه در نثر آن

بعدها در نيمة قرن دوم هجـري در ميـان مسـلمانان بـويژه منـاطق      مفكورة سرطان صفت 
ايجاد شد، دانشمندان و باستان شناسان اظهار نظر نموده اند كه اساس و ريشة عرب زبان 

و نه از سير و سلوك يـاران بزرگـوار و    صاز سير و سلوك پيامبراكرم تعاليم تصوف نه
يده هاي برگزيدة خداوند بودند، سر چشمه مي گيـرد، بلكـه افكـار    نيكوكار ايشان كه آفر

شان از رهبانيت مسيحي و برهمايي هندي و پارسايي يهودي و زهـد بـودايي و مفكـوره    
ها عباسي ظاهر گرديد و در عهد فاطمي اغريقي يونان گرفته شده است كه در عهد دولت 

از  عـالم حتـي يـك   با تأسف شديد مگر  .خوردار گرديددر مصر از رنگ و رونق ويژة بر
ديده نشده كه در مقابل شركيات و مزخرفاتي كه در مقابـل آرامگـاه    علماي مصر تا بحال
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چـاپ   از سوي ديگر بعد از آنكه مطابع و شخاص صورت ميگيرد ايستادگي نمايد.اهاي 
پيشوايان تصوف دسـت داد كـه    لبنان تأسيس گرديد فرصتي خوبي براي خانه در مصر و

توانستند كتابهاي را در بارة مذهب باطل خويش به چاپ رسانند و هزاران مردم بي خبـر  
آنهـا را بـه   را به بي پروايي در امـور ديـن و تـرك فـرايض تشـويق و ترغيـب نمـوده و        

مخـالف بـا   همچو اعمال نا مشروع و  ند.هدركي دستور هاي ش بدعتكاري و خواندن ورد
مسـخره  از بندگان خـدا را  ي بود كه برخ يپست ترين حيلة شيطان،  صروش پيامبراكرم

بسـيار   يمردمـان بآلخره و از آنان كارگرفت  بر ضد خداوند و پيامبرشدر جنگ و ، نموده

~���������¡���{���mميفرمايـد:  �خداوند .را در منكرات و مهلكات گرفتار نمود

©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢ª��l  :٢١الشورى  

يا مگر براي آنان شريكاني است كه برايشان آنچه را خداوند بدان اجازه نـداده، از ديـن   «
بـوده بسـياري   و بيهوده كتابهاي تصوف مملو از خرافات و سخنان باطل  .»مقرر كرده اند

همچنان سخنان آنهـا در ايـن كتابهـا     ند.وده او ساختگي را در آن ذكر نماحاديث ضعيف 
از حقيقت است كه انسان و دور محض همه بيهوده و بي اساس و محال و خيالي و دروغ 

پـر از   خرد هيچگاه آنرا نمي پذيرد. با تأسف آنها عواقـب نـاگوار ايـن تأليفـات    عاقل و با
هـيچ   بخاطر غالب شدن بر خصـم از اند وصرف ديده گرفته شرك و كفر و خرافات را نا

سـبب آن گمـراه   ه كه چه بسا مردمان باند نظر نگرفته اينرا مدو ند، ه اوسيلة دريغ نورزيد
و عليه خدا و رسول وي اعالن جنگ نموده اند،  اند شده و در خدمت شيطان قرار گرفته

نـاك يهـود و   بدون شك ضرر و زيان كتابهاي تصوف بيشتر از دسايس و نقشه هاي خطر

��m°��¯���®��¬��«±����²ميفرمايـد:  �خداوند .نصارا عليه اسالم است

¸��¶��µ��´��³¹����½��¼��»����º��¾l النحل  

تا روز قيامت باز گناهان خود را تمام بردارند و نيز بخشي از بار گناهـان كسـاني را كـه    «
  .»آگاه باشيد، چه بد باري را بدوش مي كشند را گمراه مي كنند از روي ناداني. آنان



 361               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

دادن آن تغيـر   سد بر دلهاي بسياريي از مردمان عـوام مسـلط گرديـده كـه    همچو عقايد فا
من بطور نمونه حكايتي را به عرض تان مي رسانم كه با خودم صـورت   كاريست دشوار.

گرفته است: در دهه هفتاد قرن بيست چندين بار به مصر سفر نمـودم، مقـر اقـامتم شـهر     
بـراي  و از آنجا  .مپايين شد وايي قاهرهاسكندرية مصر بود و طبق معمول اول در ميدان ه

، يكي بوسيلة ريـل از ميـدان رمسـيس كـه     رسيدن به شهر اسكندريه سه راه وجود داشت
 هايموتر از راهبوسيلة ، دوم ميتوان بسوي اسكندريه رفتاستيشن ريل در آنجا قرار دارد 

ه آبي. طبعاً راه از راه دشت كه در طول راه نه درختي وجود دارد و نسوم  ،سبزسرزراعتي 
صحرايي خسته كن بوده و بر راننده نيز خواب غالب مي شود، زيـرا عـدم وجـود منـاظر     
زيباي متنوع انسان را خسته مي سازد، اما راه زراعتي تا وقتيكه به اسكندريه مي رسيد بـا  
مناظر زيبا و خالب و زمين هاي زراعتي كه در دو طرف سرك وجود دارد و بـا جويبـار   

د. در امتداد اين راه و احساس خستگي نميكنب خوردهد برناز رود نيل جدا مي شوهاي كه 
در در شهر طنطا وجـود دارد. ايـن قبـر    آرامگاه و مسجدي معروف بنام سيد احمد بدوي 

قبر يكـي از   ،آنهاخود مصر از جايگاه ارجمندي برخوردار بوده و به گفته  نزد مردم عوام
ح مي نماينـد و  و نادان به اين قبر آمده و آنرا لمس و مسخرد صوفيست. مردمان بي اولياي

و  . حتـي گـاو  خواهان گشايش مشاكل از وي شده با خاك و سنگ قبر تبرك مي جوينـد 
گرفته از جشن سالگرة والدت وي را  ههمه سالآنها  ان را در پاي وي ذبح ميكنند.گوسفند

انواع كفريات و شركيات  ،خرد و احمق گرد آن جمع شدههرگوشه و كنار مصر مردمان بي
در اين مقام دعاي شـان را قبـول    �و گمان دارند كه خداوند .و بدعتها را انجام ميدهند

واسطه و وسيله قرار  �ميان آنها و خداوند ،او و جيفة مرده و استخوانهاي پوسيدة نموده
  مي گيرد!!

دو در ا خودم هميشه در سفرهايم بسوي اسكندريه بوسيلة ريل سفر مينمودم زيـر 
 .ميگذشـتيم  كناره هاي رود نيلهم از و گاهي مي بود  طرف خط ريل زمين هاي زراعتي

همچنان دهقاناني كه مصروف كار در زمين هايشان بودند توجـه مـرا بخـود جلـب مـي      
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 ،بـي پروايـي راننـده گـان    اكثرا يدادم زيرا د، از سوي ديگر ريل را بر موتر ترجيح مدننمو
  يكي ميشود.سبب حوادث دلخراش تراف

طبق معمـول   بيرون آمدم،قاهره فرودگاه  از ترمينالدر يكي از سفرهايم هنگاميكه 
يكـي از تاكسـي هـا را     بـروم. بسوي استيشن ريل گرفته و ه يكرابه موتر تاكسي خواستم 

در همه جاست، راننـده  ا هطوريكه عادت راننده گان تاكسي  ،شدمآن سوار ايستاد كرده و
؟ گفتم: ميخواهم به اسكندريه بروم و خـوش  دبه استيشن ريل مي رويچرا پرسيد: از من 

چوكي مناسـبي بدسـت آورده    ،وقتي و ازدحامل سفر نمايم، گفت: آيا در اين نادارم با ري
: ! گفتمدزيرا تكت را قبالً ريزرف نكرده اي ؛؟ ميترسم شايد ساعت ها انتظار بمانيدميتواني

ي از خـود را بـه شـكل   مي افتد وم ليكن كارم راه من هميشه به همچو حالت مواجه ميشو
بسـوي  مـن  بـا مـوتر    راننده گفت: چـه ميشـود ايـن بـار     اشكال به اسكندريه مي رسانم.

اسكندريه رفته و ريل را كنار بگذاريم؟ ديدم كه اين مرد تصـميم قطعـي دارد و حـريص    
من هم وي را نا  د.به اسكندريه برسان سااستفاده نموده و مرا با موترش رأاست كه از من 

هنگاميكه موافقـه مـرا    يم.اميد نساخته با وي موافقه نمودم تا با موتر بسوي اسكندريه برو
بدست آورد پرسيد: آيا از راه زراعتي و باغ و بستان برويم يا از راه صحرايي؟ گفتم از راه 

ز جـوار  اراه باغ ها و مناطق سرسبز. راننده گفت: اختياري خوبي كردي، زيـرا در ضـمن   
ريم و از بركات وي مستفيد شـده راه را بـه   گذموال و سرورمان سيد بدوي نيز ميآرامگاه 

اين عبارات لرزه بجانم افتيد و با خود گفـتم اگـر سـخن     نماييم. با شنيدنمي آساني طي 
هـم در   و مـرا  ،فاسـد وي را تأييـد نمـوده ام    قبول كنم به اين معناست كه عقيـدة  وي را

هاي تند بسويش نگاه كرده گفـتم: اگـر راه    اهد ساخت. سپس با نظرشركيات شريك خو
از بركـات  از راه صـحرايي رفتـه و مـرا    زراعتي را در پيش گرفته اي، پـس خواهشـمندم   

ا، سخنم به پايان نرسيده بود كه ناگهان سرم بـر شيشـة مقابـل    نمسردار و سرورت معاف 
اينكه سنگ آسـماني بـر وي فـرود     اصابت كرد، چون راننده احمق با شنيدن سخنانم مثل

د را بـر  آمده باشد و يا مثل اينكه سخنانم مرا از دايره اسالم بيرون كرده اسـت، پـاي خـو   
اً موتر را توقف داد، خداوند را شكر كردم كه اگـر موترهـاي   تعبركهاي موتر گذاشته و دف
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نـار سـرك   راننـده مـوتر را در ك   ا وجود ميداشت چه حالتي رخ ميـداد؟! ديگر در عقب م
هاي سفرم را از مـوتر بيـرون آورده و بـر پيـاده رو گذاشـت، حالـت        توقف داد و بكس

زيرا گمان كردم كه حاال نوبـت مـن اسـت و شـايد      ،هيجاني وي مرا نيز هراسان ساخت
و چند ضربة هم بـر چهـره ام    هدست به گريبانم انداخته و مرا از چوكي موتر بيرون آورد

و ركاب نيز گرد ما جمع خواهند شد، رانندگان موترهاي ديگر  و شايد .حواله خواهد كرد
را بـاز  پهلـويم  دروازة  يوكـه  ود ب �خداوندلطف ليكن  و چه رسوايي ببار خواهد آمد.

ر و تا سبب نازل شدن باليي بروي نشوم زيرا از قد - وتر پياده شو.فوراً از م :كرد و گفت
راننده را بسيار وخيم ديدم بناء نخواستم با طبعاً وضع  -منزلت سرور و سردارشان كاستم!!

وي در مسأله مجادله و مناقشه نمايم زيرا با چند كلمة ساده اينقدر به جـوش و خـروش   
گردم شايد وضع بدتر خواهد شد، برايش گفـتم: اي مـرد   داخل  آمد اگر در عمق موضوع

از خانه و آبادي مـي   چگونه مرا از موتر پياده نموده و بكسهاي سنگينم را در منطقة خالي
گذاري؟ اقالً مرا تا منطقة آبادي برسان تا قادر به دريافت موتر و يا هر وسيله ديگر شوم. 

زيرا با همچو سخنان زشـت   ،گفت: من حاضر نيستم كه حتي يك متر هم ترا با خود ببرم
 برايش گفتم: حاضرم كراية رساندنم ، حضرت بدوي را توهين نمودي.سردار و موالي ما
گفت: اگر هزار جنيـه   هفوراً جواب داد بپردازم بلكه چند برابر ميپردازم.تا منطقة آبادي را 

چه زودتر پايين بيـا   هر !هم بپردازي بخدا كه يك قدم ترا با خود سوار نمي كنم، اي مرد
شايد به سبب تو مصيبتي بر من و يا موترم خواهد آمد كـه بـه   نكني. مرا دچار مصايب تا 

م تمام خواهد شد، او برادر بهتر است به خوبي از موتر پياده شوي در غيـر آن  قيمت حيات
 ،وضعيتت خراب خواهد شد. ديدم چارة جز طاعت از وي راهـي ديگـري وجـود نـدارد    

 بت شيشة نشكست و ايـن هـم جـاي شـكر اسـت.     همينقدر كفايت ميكند كه سرم با اصا
ست، با وجود آنكه كـار وي در حـق   موتر نشسپس از موتر پياده شدم و راننده بر فرمان 
خورد وي را ناديده گرفتـه ده جنيـه را   هم بر من غير عادالنه و غير منصفانه بود، ليكن باز

خداوند ترا معاف كند اين ده جنيـه   !از كلكين موتر برايش پيش نموده گفتم: كاكاي عزيز
ت در قطار موترهـاي  در برابر بيرون آمدنت از ترمينال ميدان هوايي، و از دست دادن نوبت
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بر چوكي پهلوي وي گذاشتم، ليكن با تنـدي نـوت   پول را و  .تاكسي است پس آنرا بگير
ده جنيهي را گرفته و بر رويم زده و فرمان موتر را دور داده در حاليكه مرا دشنام ميداد با 
تندي برگشت. از اين قصه و امثال آن واضح مي گردد كه تا چه حد و انـدازه، تصـوف و   

قايد باطل اين مكتب، تأثير خطرناك بر مردم گذاشته است. از خداوند مـي خـواهيم تـا    ع
و  �همه امت اسالمي را به راه راست هدايت نموده و توفيق عطا فرمايد تا به كتاب خدا

  گردند.بر صراه و روش پيامبراكرم
ت در بارة توسل و كمك خواستن از مردگان و لمس و مسح نمودن اقصه و حكاي

و اگر بخواهيم در اين مورد بحث و مطالعه  هاي اسالمي وجود دارد، ها در همه كشورقبر
در برخـي  به فضل خداوند ليكن پرگردد.  هانماييم شايد چندين جلد كتاب از حكايات آن

و اثري از شده هاي جزيرة عربي همچو اعمال شرك آميز و بدعت ها ريشه كن  از كشور
به خصوصيت هاي ايـن   جا تالش دارم تا بطور مختصرآن بچشم نمي خورد. من در اين 

مكتب گمراه روشني انداخته باهم ببينيم كه چگونه مردمان نا آگاه و ساده را در دام خـود  
بدسـت آوردن رضـايت و خشـنودي    بـراي   ،كشانده و به آنها مي آموزند كه يگانه وسيله

ديگري اسـت، ايـن    در حاليكه واقعيت چيزي راه تصوف است. ،خداوند و دخول بهشت
آنهـا را از  گرفتـار مـي كنـد و   غضب خداوند در و كشانده مفكورة پليد مردم را به جهنم 

بهشت محروم ميگرداند، مگر كسانيكه توبه كرده و ايمان آورده و عمل صالح انجام دهند 
طوريكـه  طف و مرحمت خويش قرار خواهد داد. پس خداوند توبة آنها را پذيرفته مورد ل

» توبه كار از گناه همچون كسي است كه هيچ گناهي ندارد« شريف آمده است در حديث 
  سنن ابن ماجه.

شان، و آل بيت  صيامبرل تصوف و شيعه به بهانة محبت با پاهل بدعت مانند اه
در حاليكـه نمـاز در   با قبرها مالزمت اختيار نموده بر آنها گنبد ها و مساجد را بنا كردند، 

اين بدعت كـاران بـا    داشته باشد صحيح نشده و باطل است.ود يكه در آن قبر وجمسجد
گمان دارند كـه بـه   مسح و لمس كردن قبرها و توسل جستن و ناله و زاري در برابر آنها 

شيعه بدعت هاي شركي را پيشوايان همچو و نا گفته نماند كه خداوند نزديك مي شوند، 
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ف نمـوده  از حـج بيـت اهللا منصـر   كشورهاي اسالمي بنا نمودند تا مـردم را  و تصوف در 
آنها را به نامهاي اهل بيت نامگذاري نمودند تا باور مـردم  بسوي خويش جلب نمايند، و 

 �نـه از علـي   هـا در حاليكه تاريخ دانان هم نظرند كه يكي از ايـن قبر  حاصل نمايند.را 
اسـت   از زينب و نه از نفيسه، بلكه در واقع قبرهاي ساختگيبه و  �است و نه از حسين

كه خداوند بهتر ميداند كه آيا در داخل آن اسـتخوانهاي انسـاني اسـت يـا حيـوان؟ بهـر       
دن ملت اسـالمي از  يگردانعمال زشت و شرم آور همه بخاطر برصورت هدف از همچو ا

است و در اين روند شيطان اعمال آنها را  صو كتاب او و راه و روش پيامبر �خداوند
در ايـن  كـه  هرگـاه بـه اعمالي  ا به كفر و شرك مـي گرايـد،   خوب و زيبا جلوه داده آنها ر

 .دريافته نميتوانيد جامشروع را هم در آنعملي يك  ،نگاه كنيدزيارتگاه ها صورت ميگيرد 
مسح و لمس و بوسه نمودن قبر، توسل جستن از استخوانهاي پوسـيدة مـرده    :بطور مثال

آنها نياز به دعـاي زنـدگان    دكه خودر حالي  ،گان، طلب شفا و شفاعت از اصحاب قبور
آن چنـان   �بيچاره كه حتي از خداونـد مرده هاي اميد و آرزوهاي گوناگون از آن  دارند.

در زيارتگاه هـا مشـاهده   را شما ميتوانيد صحنه هاي عجيب و غريب  آرزوها را نميكنند.
از آنها طلـب   خواهيد ديد كه با زاري و ناله و فرياددر آستانة آنها نماييد و بي خرداني را 

خـون آنـرا بـا دسـتان بـر       ابعـد  پاي آنها ذبح مي نماينـد  حيوانات را در حاجات نموده،
خـود را  ديوارهاي مسجديكه در كنار قبر است مسح مي كنند تا نشانة اخالص و محبـت  

را همه ساله در برابر آرامگـاه   براي صاحب قبر ثابت سازند!! همچنان جشن هاي سالگره
وقتيكه در اين جشن نگاه  .نموده اندتعيين نها را از خود موده تاريخ ميالد آاي آنها برپا نه

امـور كفـري و شـركي و بـدعتها،     بر  تي نيست كه انجام نشود، عالوهچه اعمال زش كنيد
نيـز صـورت مـي    فسق و فجور و مختلط شدن زنها با مردان در وقت ذكر و نعت خواني 

ميـان  جسـم  تماس كه در نتيجة  ،كسويگر ه ددر وقت جنبيدن از يكسو ب خصوصبگيرد 
بنام محبت با رسول خدا، با چشمان يافته دو جنس مخالف، غرايز جنسي در آنها تحريك 

غزل سرايي مي نمايند، و چنان فسق و فجوري در  ،هاي خم خمار و لبهاي خشك و ابرو
مم مـن خـودم بـا چشـ     !چنين محافل اجرا مي گردد كه مسلمان را در حيرت مي انـدازد 
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جوار قبر حسين در مصـر صـورت ميگيـرد مشـاهده     در برخي از اين اعمال زشت را كه 
امور عالوه بر در كشور هاي آسيايي نيز چنين آرامگاه و زيارتگاه وجود دارد كه  - نمودم.

، فرصت خوبي براي اوباشان بوده غرايز شهواني خويش را در آنجـا سـير   كفري و شركي
 رسخي در افغانسـتان، مـزار امـام رضـا در مشـهد ايـران، مـزار       مي نمايند. بطور مثال: مزا

   پاكستان، و كربالي عراق وغيره. الهور گنج بخش در داتا
در مورد اعمـال زشـتي    225تاريخ نويس مصري جبرتي در كتاب خود در صفحه 

خيمـه هـاي   عفيفـي   در جشـن مـيالد   «ميالد عفيفي رخ ميدهد مـي نگـارد:  كه در جشن 
افته و مردمان بسيار، عـوام و  يده مطبخ ها و قهوه خانه ها را تشكيل يبيشماري نصب گرد

در اين محفل جمع شده و وسايل خوشگذراني و زنهـاي رقاصـه را حاضـر مـي      خواص
شبها و روزها را با فسق و فجـور و زنـا و خطـا مـي      هنمايند، سپس با تار و طنبور و طبل

ر نميكند، زيرا در آن علمـا و امـرا و   و انكا كسي همچو اعمال زشت را منعهيچگذرانند، 
 �تجار و بزرگان اشتراك ورزيده اند و گمان مي كنند كه آنها با چنين اعمال به خداوند

   ».نزديك شده و او را عبادت مي كنند!!
السـنن و  در كتاب خود بنام( :سالم شقيريلديگر بنام استاد محمد عبدا نويسندة

در ماه ربيـع األول بـدعتي را بنـام مولـود      «نگارد:  در مورد تجليل مولود مي تدعات)بالم
ايجاد نموده اند، در اين ماه هيچ نوع عملي، نه نمازي و نه ذكري و نه عبادتي و نه نفقة و 

نه موسمي از مواسم اسالم است كه شـارع و قانونگـداز    نه صدقة مشخص نشده است و
و روزهاي عيد آنرا تعين و  و ساير پيامبران مانند روزهاي جمعه صكريم حضرت پيامبر

ربيع االول) بدنيا آمدند و در همين ماه از در اين ماه( صرسمي ساخته باشند. آنحضرت
دنيا رحلت نمودند، پس چگونه روز سالگرة ايشان را بـا خوشـي تجليـل مـي كننـد و از      

بدعتيست زشت  صرحلت ايشان حزين و ناراحت نمي شوند؟ تجليل مولود پيامبراكرم
مي كنند، اگر اين كار نيكو مي بود و پاداشي بـر  نعقل آنرا تأييد  شرع وكننده كه  و گمراه

ل خير بودند از آن بزرگان صحابة كرام كه حريص ترين مردمان بر عم ،آن مرتب مي شد
و سـاير   �و علي �و عثمان �و عمر فاروق �چگونه ابوبكر صديق غافل نمي شدند.
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نـد؟ بـدون شـك    ر و اتباع آنان از آن غافل مي ماندواصحاب كرام و تابعين و امامان مشه
اين بدعت زشت را متصوفين حرام خوار و باطل انديش اختراع نموده و به دين چسپانده 

 �كسانيكه خداوندبجز آنرا منتقل نموده اند،  ديگر اند و پيروان آنها از يك نسل به نسل
 را درك نموده اند، باقي كسـي  يق دين اسالمآنها را در حفظ و پناه خود نگهداشته و حقا

بـه  راه تجليل جشن هـاي مـيالد   گزافي كه در  اموالاز شرشان محفوظ نمانده است. ثانيا 
آوردن رقاصـه هـا و آهنـگ     اقع در راه ارضاي شـيطان اسـت. آيـا   ومصرف مي رسد در 

 اصحاب عمامهييد مي كند؟ يا اينكه حضور أاسالم تمحافل را در همچو سرايان و مطربان 
يا سـكوت  و است؟ اين مجالس آنرا مشروعيت داده سبز و سفيد در و اي سرخ و سياه ه

را ياد ميكنند صـبغة   �گويا خداوندكه  -هو هو هو -هاي بد و زشت آوازآنان در برابر 
كسانيكه عمامة اهـل علـم را    و ،اشتراك علما و دانشمندانپيدا نموده؟ بدون شك  شرعي
و  هاز يكسو بدعت را تأييد نمود ،مولود اشتراك ميكنند گذاشته و در محافل بدعتبر سر 

از سوي ديگر عوام الناس را در عملي نمودن بدعت ها بيشتر تشويق  ،آنرا رشد مي دهند
و مولوي صاحب فالن اينكـار را  فالن بيچارگان گمان مي برند كه مال صاحب  مايند ونمي

را  �رضا و خشـنودي خداونـد  وي است! لذا آرز يد حتماً در آن اجر و پاداشنمي كنكه 
كارهـا و  از  صو پيـامبرش  �در حاليكـه خداونـد   نموده به بدعت عالقمند مي گردند.

  اعتقادات آنها بيزارند.
بررسي نماييم،  صاالن بياييد تاثير بد و ضرر همچو اعمال زشت را بر امت پيامبر

و آيين ما خنديـده و   ببينيد چگونه مردمان اروپا با ديدن همچو اعمال زشت و بد بر دين
مسلمانان را مورد تمسخر قرار مي دهند، برخي از آنها افالم حلقـه هـاي ذكـر و تجليـل     

اسالمي فلم برداري نموده و از طريق رسانه هاي خبري آنرا  مولود را از بعضي كشورهاي
و  ،اسـالم اسـت  به مردمان كشور خويش به نمايش گذاشته و مي گويند: نگاه كنيـد ايـن   

  مسلمانها، و اين هم شعاير ديني شان!!  اينان
در اين مورد قصة را به شما حكايت مي كنم كه بيست سـال قبـل از نوشـتن ايـن     

ي سپانيه بخـاطر امـور تجـارت   سفرهايم كه به ادر يكي از  با آن مواجه شدم. رساله خودم 
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 بزدر يكي از چراگاه هـاي سرسـ   با مردي آلماني كه شركت معماري داشتروزي  ،داشتم
آشنا شدم، وي روزي مرا بر تناول نان چاشت در خانة قصر مانند خود دعـوت كـرد، در   

سپانوي نيز حضور داشتند، بـا آن كـه   هندس معماري برطانوي و يك معمار ااين دعوت م
قبـل از تنـاول غـذاي چاشـت روي     يافتـه بـود،   اين مجلس روي مصالح تجارتي ترتيب 

حبت با زبان انگليسي بود خواسـتم از ايـن   صحبت نموديم، چون ص يموضوعات مختلف
بر تبليغات خصمانة نصـارا  و فرصت استفاده نموده در مورد اسالم به آنها صحبت نماييم 

با خود مي گفـتم اميـد اسـت    و  .يمد نمايي كه عليه اسالم پخش مي نمايند رها و تهمت
غـاز نمـودم   دي كـه بـه صـحبت آ   يكي از آنها را خداوند بوسيلة من هدايت نمايد. مجـر 

(مرد آلماني) زمام سخن را بدست گرفته گفت: آيا مي خواهيد در مورد اسـالم بـه   ميزبان
يديويي يك ساعته به زبـان  معلومات ارايه نمايم؟ نزدم فلم و طور مفصل و روشن برايتان

 يري ثبت نمودم كه دين اسالم را بهانگليسي موجود است آنرا از تلفزيون مونتي كارلو تبش
عرفي مي نمايد. پس اگر اجازه دهيد آنرا براي دوستان در پـردة تلفزيـون ظـاهر    تفصيل م

سازم؟ راهي جز موافقت نداشتم و خواستم ببينم چه فلمي است كه از اسالم صحبت مي 
  نمايد؟

مرد آلماني برخاست و فلم را گذاشت و ما انتظار آمدن صحنه هاي فلمي هسـتيم  
اولـين صـحنة كـه ظـاهر گرديـد       ،بت گرديده استكه از تلفزيون تبشيري هاي نصراني ث

 يسپس به شـكل تراژيـد   »اين است اسالم: « بزرگ به زبان انگليسي نوشته است يعنوان
مناره ها و گنبدهاي قلعة محمد علي پادشا در قاهره را دور و نزديـك بـرده و بعـد از آن    

ن و جاهاي معروف به اين ترتيب اماك .دانشگاه االزهر و مسجد حسين را به عرض رساند
جا را معرفي مي نمود، بعد از آن گوينده چنين  را نشان داده و گوينده با زبان انگليسي هر

را كـه در داخـل مسـجد شـان انجـام       مسـلمانها  : االن نمونه هاي از كيفيت عبادتگفت
ميدهند به شما پيشكش مي نماييم، ناگهان عدسة كامره را بر بعضي از مردمـان احمـق و   

عمامة  كهشخصيه داخل مسجد حسين در دو صف قرار گرفته اند و در وسط شان سادة ك
در گردن وي قرار داشته و بـر سـينه و شـكم وي    هم چند متره  سبز بر سر دارد و تسبيح
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سو جنبيده و سرهاي شان نيز است، و هر دو صف از يكسو به ديگرآويزان است، نشسته 
هو اهللا هو حي حـي حـي    هو هو ند نمودهد و با هر حركتي صدا بلچپ و راست مي جنب

مي گويند، چنين وضع ادامه يافته و حركات شان به تدريج سرعت گرفته و اصوات شـان  
تـاً  و حركـات شـان كنـد شـده مـي رفـت، دفع       نيز بلند تر مي گرديد، تا آنكه خسته شده

بـر   كه انسان بي خبـر را تكـان ميدهـد، احساسـات آنهـا را      يآركستر شان با آوازي بلند
 -آنها نيز با شنيدن آنها را به جوش و خروش آورد.هو) دوباره  هو انگيخته و با كلمة (هو

را تكـرار مـي نمودنـد،     يش چپ و راست جنبيده و سخن آركستربيش از پ -هو  هو هو
چيزي كه توجه را جلب مي كرد اين بود كه حماسي ترين آنها با تندي مي جنبيد و كـف  

 !سهايش مي ريخت و ميان دولبش كف سفيد جمـع گرديـده بـود   و لعاب از دهنش بر لبا
سپس از خستگي بسيار بي هوش بر زمين مي افتيد و گمان مي كردي كه روح از جـانش  

  بيرون آمده است.
به اين ترتيب اعمال ننگين و توهين كننده به اسالم و مسلمانان را پيهم نشـان مـي   

خـرد پـر نمـوده و    مردمان ساده و بيكه ف مسجد حسين را داد كه حتي خيابان هاي اطرا
در صـحنه   ندمـي سـاخت  ر انظار جهانيان مسـخره  جنبيده و رقصيده خود و مسلمانان را د

توانستم مفهوم و معناي اسـالم را در  كه من به قدر توان خودم تا جايي  .هاي آن فلم بود
نده گـي از  م كه اين گروه هاي گمراه نمايدفهمانذهان حاضران مجلس تصحيح نموده و ا

كـار آسـاني    ،كوتاه يوقتدر همچو ليكن قانع ساختن مردم  .اسالم حقيقي و ناب نميكنند
زيــرا آنهــا بــا چشــمان خــود خرافــات و اعمــال مخــالف بــا طريقــت و روش   .نيســت

چيزي عيان اسـت حاجـت بـه    « را مشاهده مي كنند و طوريكه مثل است  صپيامبراكرم
لونها فرد غربي را تغير داده و معناي اسـالم واقعـي و   ميتوان اذهان مي چگونه »بيان نيست

  اصيل را به يك يك آنها بيان كرد.
نام ساخته و آنرا و مسلمانان را در انظار جهانيان بداسالم عزيز  ،آري! اهل تصوف

معرفي نموده اند، و جاي تعجب اينست كه علماء و بزرگان هم عصـر   خالف واقعيت آن
اعمال زشت و شرم آور آنها مهـر   باطل آنها اشتراك نموده براين بدعت كاران در محافل 
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واقعـاً اگـر    آشنايي حاصـل نمـاييم.  تأييد مي گذارند. بياييد در بارة حقيقت بدعت مولود 
تجليل مولود از دين مي بود و حقيقتي مي داشت حتماً خبر آن از البالي احاديث صحيح 

مي رسيد، زيرا آنها در هركار خير نسبت ها بما و عملكرد اصحاب كرام و پيروان بعدي آن
و اگر تجليل مولود پيامبراكرم درست مي بود هيچگاه آنرا ترك نمـي   به همه پيشقدم بوده

 بـا مولـود و   ،گزيده ترين افراد امت اندكه بهترين و بر صكردند، ياران وفادار پيامبراكرم
تابعين آنهـا   ،صحابة كرامهمچنان بعد از عصر  .آشنا نبودند صتجليل سالگرد پيامبراكرم

نداشت،  يزيرا از دين نبود و در اسالم اصل .نمي شناختند و تبع تابعين نيز همچو امور را
ادامه داشت تا آنكه سلطان اربل آنـرا اختـراع نمـوده و تـا      اين وضع تا قرن ششم هجري

  امروز و تا روز قيامت نصيبي از گناه بدعت كاران مولود را بر دوش ميكشد. 
شريعت اسالمي به طور كامل به  «ر آغاز كتاب االعتصام ميفرمايد:د :ام شاطبيام

��m��kميفرمايـد:  �امت رسيده كه گنجايش زيادت و نقصان را نـدارد، زيـرا خداونـد   

u��t��s��r��q��p���o��n��m��lv��l  :٣المائدة    
گردانيـدم و ديـن   امروز دين شما را برايتان كامل گردانيدم و نعمت خود را بر شما تمام «

  .»اسالم را براي شما پسنديدم
شمارد، مثل اينسـت كـه   و تجليل آنرا كار خوب و پسنديده مي پس كسيكه بدعت مولود 

 صبگويد: دين ناقص مانده و عمل به اين بدعت از امور تكميل كنندة ديـن پيـامبراكرم  
  .»اشتممن شما را بر سر راه روشن گذ« فرموده اند:  صحال آنكه آنحضرت .است

، به احاديث جعلـي و  ه اندكسانيكه بدعت مولود را اختراع نموده و آنرا ترويج داد
ها اهل تصوف  بسته شده استناد ورزيده اند، در بعضي از كشور صدروغيني كه بر پيامبر

را تشكيل داده و به ساز و سرود و نعت خواني مي پردازنـد  ها در روز مولود گردهم آيي 
 صهمه بپاخاسته و گمان دارند كه اكنون پيامبرشود ياد  صامبراكرمو هنگاميكه اسم پي

 صجاي تعجب است كه روح پيـامبراكرم  !!با روح شان در اين مجلس حضور مي يابند
در مجالس اصحاب كرام حضور نمي يافت و در مجالس بدعت كـاران مزخـرف حاضـر    

ن شك ابليس لعين بـه آنهـا   مي شود؟ نميدانيم اين كفر و زندقه را از كجا آورده اند؟ بدو
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در حيات شان دوست  صآنحضرت .الهام نموده و مردمان بسياري را گمراه ساخته است
 �نداشتند كسي بخاطر تعظيم و احترام در مقابل شان بايستد طوريكـه ابـو امامـة بـاهلي    

شان تكيـه داده   نزد ما حضور يافتند در حاليكه بر عصاي صروايت نموده كه آنحضرت
سنن » بر نخيزيد طوريكه عجمي ها بخاطر تعظيم يكديگر شان مي ايستند«مودند: بودند فر

  ابو داود.
 صهـيچ كسـي را بيشـتر از پيـامبراكرم    « ميفرمايـد:   �و در حديثي ديگر انـس 

ايشان را مي ديدند از جاهايشان بر نمي خيستند زيـرا   ،دوست نداشتيم و هنگاميكه ياران
همچنـان فرمـوده    .احمدمسـند ترمـذي و   »مي پسـندند اين عمل را ن صميدانستند آنحضرت

را كسيكه دوست دارد كه مردمان به خدمتش بر خيزند پس جايگاه خود « : صآنحضرت
نيست كـه   صپس آيا از سوء ادب با آنحضرت معجم كبير از طبراني. ».در دوزخ آماده سازد

ايشـان دوسـت    احاديث فـوق ثابـت نمـود كـه     ي منع نموده اند آنرا انجام دهيم؟از چيز
نداشتند كسي در خدمت شان بايستد و از اين كار در حيات شان منع نمودند، پس آيـا از  

  نيست كه بعد از وفاتشان با ذكر اسمشان كسي بايستد؟ صمنتهاي بي ادبي با آنحضرت
مشروع و نوپيدا در ديـن را  كه با جهل و ناداني بعضي امور ناهمچنان مردماني اند 

و اگر كسي از اهل ديـن آنهـا را    .ده با اخالص دل آنرا انجام ميدهندتقرب و عبادت شمر
از چنين اعمال منع كند مي گويند: اين اعمال اگر بدعت و نوپيدا هم باشد لـيكن بـدعت   

را تجليـل ميكننـد و يـا     صحسنه و نيكوست، بطور مثال كسانيكه روز مولود پيامبراكرم
هـم   درود مـي فرسـتند، و يـا    صلنـد بـر پيـامبر   آنانيكه بعد از هر آذان و نماز بـا آواز ب 

مـي سـرايند كـه از كلمـات      صكسانيكه مناجات و قصايد و نعت ها را در مدح پيـامبر 
 صشركي و كفري مملواست. چنين مردمان همچو اعمال را عبادت و دوستي بـا پيـامبر  

شـان  در پيـروي راه و روش اي  صبه آنها مي گوييم: محبت با پيـامبراكرم  مي شمارند. ما
نه با نعت خواني و مداحي و بلند بردن مقام و مرتبـة ايشـان بـاالتر از مقـامي كـه       ،است

در مدح و ستايش مـن  «به ايشان داده است. طوريكه خود ايشان مي فرمايند:  �خداوند
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مبالغه نكنيد چنانكه نصارا در بارة عيسي بن مريم مبالغه كردند زيرا جز اين نيست كه من 
   .»س بگوييد: بندة خدا و رسول ويبندة خدا هستم پ

پيام ما به مردماني كه در امور فقهي و يا مذهب فقهي تعصب مي ورزند فرمودة خداونـد  

  ١٠الشورى:  ��mÈ��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÉ��lاست كه ميفرمايد:

همچنـان   .»و در بارة هر چيزي اختالف پيدا كرديد، داوريش بـه سـوي خداونـد اسـت    «

ــد:   ــوده خداون ��m�Ñ��ß��Þ��Ý��Ü���������������Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Òàفرم

�����ä��ã��â��ál  :٥٩النساء  

آن را به سوي خدا و پيامبر عرضه بداريد اگـر بـه    ،پس هرگاه اختالف كرديد در چيزي«
  .»اين بهتر است و نيكوتر است به اعتبار تأويل .خداوند و روز باز پسين ايمان داريد

قابـل اعتبـار   باشـد   صمخالف و معارض با قول خداوند و پيـامبرش سخني كه هر پس 
روايت است  صادر شده باشد.چند از مردمان بزرگوار و عاليمقام  هرنبوده و مردود است 

ـ  را در بـارة حج(  �و عمرفـاروق  �كه بعضي از تا بعين رأي ابوبكر صـديق  ران) حـج ق
 «هتـر مـي ديـد، روزي بـوي گفتـه شـد:      بحج تمتـع را   �اما ابن عباس .ترجيح ميدادند

فرود آمدن اينكار را نكرده اند، وي فرمود: بخدا سوگند:  �و عمرفاروق �ابوبكرصديق
خدا بشما صحبت مي نمايم ار دارم، من از راه و روش پيامبرعذاب خداوند را بر شما انتظ

ولـود را بنـا   پس كسانيكه تجليل نمودن م». وبكر و عمر برايم حرف مي زنيد؟!و شما از اب
به قول فالن و فالن به مردم فتوا مي دهند جواب شان را براي روز آخرت آمـاده سـازند   

  كه حتماً مورد باز پرس قرار خواهند گرفت.
برخي ديگر از مردمان ديده ميشوند كه با وجود داليل صـريح و روشـن از قـرآن    

و در آن كوركورانـه  جسته  مذاهب چهارگانه تمسك كريم و سنت صحيح به اقوال امامان
بطـور   .را كنـار مـي گذارنـد    صو احاديث صحيح و ثابت آنحضرتتعصب مي ورزند 

غير ادعا دارند كه نماز در پشت امام مذهب فقهي هب امثال، بعضي از مردمان متعصب مذ
آگاهي پيدا كرده و دستان شان  صكسانيكه از احاديث پيامبراكرمدرست نيست. همچنان 
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در وقـت  را انگشت شهادت يا و  ،كوع و بعد از تشهد اول بلند مي كنندرا قبل و بعد از ر
همچنـان   بلند مي نماينـد، شـديداً انكـار مـي كننـد.     ( اشهد اال اله اال اهللا) در تشهد  گفتن

نـد، و آنچـه را پيـروان ديگـر     ناميدحـق   برخويش را و را بر باطل، پيروان مذاهب ديگر 
، با تأسف تعصب مـذهبي در نـزد بعضـي مـردم     ندمي پندار مذاهب ادا مي كنند نادرست

 !!شان نـازل نمـوده  امام يل بر ئچنان است كه گويا هر مذهب قرآني خاصي دارند كه جبر
ز مـي  ئجارا ناحتي سخن بجايي كشانيده شده كه ازدواج پيرو يك مذهب با مذهب ديگر 

انـه از  كورسخنان بي اسـاس و باطـل، و تعصـب كور   دانند. شگفت در اينست كه همچو 
و  .مردمان منسوب به دين و كسانيكه لباس علما و فقها را بر تن مي كنند صادر مي گردد

ادعا دارند كه ما از اهل سنت و جماعتيم و از امامان چهار مذهب پيـروي مـي كنـيم، در    
  -رحمهـم اهللا   -امامان بزرگـوار  .حاليكه امامان چهار مذهب از گفتار و كردار آنها بيزارند

هرگاه  :بلكه همواره فرموده اند ،اندننموده  كسي را به پيروي مذهب خود دعوت هيچگاه
مــذهب اعتبــاري نداشــته و پيــروي قــرآن و ســخن  ،حــديث صــحيح بــه كســي برســد

بر وي واجب مي گردد. در اين قسمت چنـد سـخني از سـخنان گهـروار      صپيامبراكرم
كه با آب طال نوشته شده و بـر  امامان مذاهب چهارگانه را ذكر مي كنيم كه سزاوار آنست 

  سر هر مدرسه و دانشگاه و مراكز علمي نصب گردد:
ثابـت شـد پـس آن     صهرگاه صحت حديث پيـامبراكرم « ميفرمايد:  :حنيفه* امام ابو

و پيـامبرش و اصـحاب    �هرگاه سخن خداوند« همچنان مي فرمايد:  .»مذهب من است
رسـد در  بما اگر سـخني از تـابعين بمـا    چشم ما جاي دارد، ا كرام بما برسد پس بر سر و

     .»اينصورت آنها نيز عالمند و ما نيز
از دنيـا، سـخن هركسـي     صبعد از رحلت پيامبر گرامي مـا « ميفرمايد:  :مالك * امام

  .»هرگز قابل رد نيست صقابل قبول و قابل رد بوده، مگر سخن پيامبر ما
ثابـت شـد پـس آن     صر اكـرم هرگاه صحت حديث پيامب« ميفرمايد:  :* امام شافعي

   .»مذهب من بوده و سخن مرا به ديوار زنيد
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نه از من تقليد كنيد و نه از مالك و نـه از اوزراعـي. بلكـه از    « ميفرمايد:  :* امام احمد
ن كريم و حـديث صـحيح پـا    گرفته ايم. سپس فرمود: ما از قرآ جايي بگيريد كه ما از آن

   .»بيرون نمي گذاريم
از اين جاست كه بيشتر مردمي كه با علوم ديني سر وكار دارنـد  در  مصيبت بزرگ

ضعيف و جعلي آن فرق كرده نميتواننـد و   ،نحس علم حديث بي خبر بوده ميان صحيح،
 ي خبرب .دين ميشمارندنسبت داده شده آنرا پذيرفته و از  صهر حديثي كه به پيامبراكرم

گذاشــته و بــه را ســاختگي  حــديث جعلــي وكــه دشــمنان اســالم هــزاران هــزار  از آن
علماء اتفاق نموده اند كه حديث ضعيف در احكام شرعي  نسبت داده اند. صآنحضرت

آن بسيار شـديد باشـد حتـي در     ده و به آن عمل نميشود، و اگر ضعفواز اعتبار ساقط ب
فضايل هم پذيرفته نميشود، مانند حديثي كه نقل كنندة آن تنها يك شخص بـوده و مـتهم   

  باشد و يا اشتباهاتي فاحش در نقل حديث داشته باشد.به دروغ 
به اين ترتيب گروه ها و طايفه هاي بدعتكار از علم حديث بي خبر بوده مصـايب  

، و و مردمان بسياري را با خود گمراه سـاخته انـد   اند و مفاسد بي شماري را به بار آورده
ت شبهة را وارد سـازد كـه   ند. اگر صاحب بدعه اكه از دين نيست به دين نسبت دادآنچه 

تميز نمودن ميان احاديث ضـعيف و جعلـي و دروغـين نـاممكن اسـت، بـوي ميگـوييم:        
تعهد نموده كه قـرآن كـريم را تـا روز قيامـت در      �طوريكه به همه هويداست  خداوند

را نيـز بوسـيلة علمـاي     صحفظ و رعايت خود قرار ميدهد، همچنـين احاديـث پيـامبر   
د را در راه نگهداشت و حفـظ احاديـث از شـر دشـمنان وقـف      برجسته كه همه عمر خو

آنان با دقت تمام احاديث صحيح و حسن و ضعيف و  است.محفوظ نگه داشته وده اند نم
جعلي را از يكديگر تميز نموده و امت از آن آگاه ساخته اند، ايشان در اين مورد اصول و 

علما و طالب علم به آساني اند تاه قواعدي را گذاشته و تاليفات زيادي در اين علم نگاشت
به آن مراجعه كرده و حديث صحيح و ضعيف را از هم فرق كرده و با اطمينان خاطر بـه  

ها و قادياني ها كـه در   آن استناد ورزند، با وجود آن عده اي از مردمان گمراه مانند قرآني
كه احاديث صحيح بـا  پشت پرده استعمار و مستشرقين آنها را تقويه مي نمايد ادعا دارند 
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ي آن محال است از اينـرو  احاديث ساختگي طوري درهم آميخته شده كه امكان جدا ساز
ت ناپـاك خـويش   مصدر دوم شريعت اسالمي) بدور انداخته شود. اينان به دسبايد سنت(

 ن فهم آن، فهم و شناخت قرآن كـريم زده اند كه بدو ي تشريعاساستيشه به ريشة اصل و 

�m����v����u���t��s��r��q��pميفرمايـد:  �حاليكـه خداونـد  محال اسـت. در  
wx�������l  :٧الحشر    

يد و آنچه شما را از آن منـع مـي كنـد    ئآنچه پيامبر به شما فرمان ميدهد بدان تمسك جو«
  .»خود را از آن باز داريد

در حالي كـه بـر تخـتش تكيـه زده     نيابم هرگز يكي از شما را « د:نميفرماي صپيامبراكرم
، بگويـد: نمـي   داده ام و يـا از آن منـع كـرده ام    من به آن دستوركه امري در مورد ست، ا

احمـد و ابـو    به روايـت » نه! ،دانيم! آنچه را كه در كتاب خدا يافتيم از آن پيروي ميكنيم، ورنه

  .صحيح داود و ترمذي با سند
ن (سـنت) داده شـده   آگاه باشيد! كه براي من قرآن و مانند آ«د: نو در جايي ديگر ميفرماي

است. آگاه باشيد! نزديك است مردي پيدا شود، در حالي كـه شـكمش سـير اسـت و بـر      
به اين قرآن چنگ زنيد! پس آنچه را در آن حالل يافتيـد  (گويد: بتختش هم تكيه زده كه 

رسـول   همانا آنچه را .)در آن حرام يافتيد حرامش شماريد حاللش شماريد و آنچه را كه
به روايت ابو داود » حرام قرار داده باشد �رار دهد، مانند آنست كه خداوندحرام ق صخدا

  سند صحيح. و ترمذي و حاكم آنرا صحيح خوانده و احمد با

���m��O��N��M���L��Kييد زده ميفرمايد:أمهر ت صبر فرموده هاي پيامبراكرم �خداوند

��T���S����R��Q��P��Ul النجم   

وحـي   -بـر وي   -ن نمي گويد، آن وحي و پياميست كه پيامبر از روي هوا و هوس سخ«

{��~����_��`���m|��������f��e��d��c��b���a همچنان ميفرمايـد:  ».مي گردد

��h��gl  :٦٣النور   
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تمرد مي كنند بايد بر حذر باشند از آن كه فتنة بـه  ) صپيامبر(پس كسانيكه از فرمان او «
   .»ايشان رسد يا به عذابي دردناك گرفتار شوند

) كه در مـاه ذي   609در روزنامة البالع شمارة ( :االعلي مودوديدر اين صدد عالمه ابو
قرن سـيزدهم هجـري بـه    هنوز  «بود چنين مي نگارد:به نشر رسيده  هـ 1401القعده سال 

گرديـد، ايـن فتنـه    مبتال به فتنه و آفت و مصيبتي ديگر پايان نرسيده بود كه امت اسالمي 
ن بعضي از جاهالن از حجيت سنت است، اين آفـت ابتـدا در عـراق    عبارت از منكر شد

، اساس و نهاد اين مفكورة پليد به احمد خـان مولـوي و   پيشرفته شدآغاز شده و در هند 
شيخ چراغ علي بر مي گردد، سپس پيشتاز اين مصيبت بزرگ مولوي عبداهللا چكر الـوي،  

س اسلم چراك پـوري و بالخـره   و سپس علم برادر آن مولوي احمد الدين آمرتسري، سپ
رياست آنرا غالم احمد پرويز بدست گرفت كـه آنـرا در سـاحل گمراهـي كشـاند. ايـن       
شخص كه االن در پاكستان زندگي مي نمايد در پخش و نشر كفـر و گمراهـي و تهمـت    

وي عقيدة كفر آميز خود را بوسيلة كست ميـان   بستن به شدت و نشاط دست بكار است.
ايد، وي همچنان تأليفات و پيرواني داشته و تفسيري هم دارد كه قرآن را مردم نشر مي نم

برخي از طالب علم بمن خبـر دادنـد كـه    نموده است. به رأي و مفكورة پليد خود تفسير 
وي توانسته است مردماني بسياري را گمراه ساخته و به دام خود كشد، با آن هم جواناني 

وي مناظراتي را به راه انداخته اند، ليكن چنين به  از اهل حديث و پيروان مذهب حنفي با
ـ    ن راه نظر مي رسد كه كمك هاي هنگفتي از خارج بر وي سرازير شـده ميخواهنـد از اي

اه راست به گمراهي برده انتقام ديرينة خود را بگيرند. آنها بـا  فرزندان امت اسالمي را از ر
چه بيشتر مفكورة وي نشر و پخش  پرداخت اموال بيشمار وي را تقويت مي نمايند تا هر

كافي در دسترس نداشـته مقـاالت و كتابهـاي شـان تنهـا بـه       گردد. اما اهل حق امكانات 
(قرآني هـا) خطرنـاكتر از يهـود و    و حاضرين مجالس مي رسد. اين فرقهمردمان هم فكر 

فـري  زيرا بنام اسالم و مسلمانان و بنـام اهـل قـرآن مفكـورة ك     ،نصارا براي مسلمانان اند
خويش را به نشر مي رسانند، طوريكه شرعاً و عقالً ثابت اسـت كسـي كـه منكـر سـنت      

بزرگ كافر گرديـده و راه و روش مخـالف بـا جماعـت      گردد يقيناً به خداوند صپيامبر
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 .در اصول و فروع با آنها مخالفت خود را اعالن نموده استو مسلمانان را در پيش گرفته 
ه روزانه سه نماز را مي خوانند و دو نماز ديگـر را تـرك   مثال همچو مردمان طوريست ك

مي كنند، قسميكه شنيده ام آنها در مسايل عبادات نيز با اهل حق اختالفاتي دارند و لكـن  
تا بحال دليل مستند بدستم نيامده. پس بر حاكمان و علماي مسلمانان واجب اسـت عليـه   

ـ  اين فرقة گمراه جهاد اعالن نموده در مقابله با  طبـع كتـب،    دآنها از وسايل مختلـف مانن
و رد بر مفكورة كفري آنها با زبانهـاي مختلـف صـورت     گسيل نمودن دعوتگران و علما

گيرد تا صد راه دعوت اين گمراه كاذب شوند، بدون شك جهاد عليه اين فرقة كافر كمتر 
همـه هويـدا   آنها بـه   از جهاد با كافران متجاوز و تبشيري هاي نصرانيت نيست، زيرا كفر

كم فريب آنها را خورده و به دام شان مي افتد، ليكن ايـن فرقـة پليـد تـأثير      بوده و تعداد
بسزايي بر بسياري مردمان خواهد داشت مخصوصاً كسانيكه كتاب و سنت را مي آموزنـد  
ليكن به آن علم عميق ندارند، ياد آور بايد شد كه علما در گذشته و حاضر بر افكار آنـان  

  مال ساخته اند.ه و گمراهي شان را بر مردم برمودرد ن
متأسفانه نظرية رد نمودن خبر واحد در عقايد، هرچند رأي و نظر بسياري اسـت،   

كه بسياري از امور اعتقادي و فرعـي را ريشـه كـن    چرا .است يليكن در واقع نظرية باطل
وي انكـار سـنت   را بس بر آن دروازهمفاسد زيادي بر آن مرتب مي گردد، عالوه و ساخته 

بطور مطلق باز مي نمايد، چرا كه احاديث آحاد قسم بزرگ سنت مطهر را تشكيل ميدهد، 
نمودن احاديث متواتر پرداختـه   به انكار انكار نمودند متعاقباًپس وقتيكه احاديث آحاد را 

 تيسـير خره سنت مطهر را بطور كلي از ميان بر مي دارند، مانند گمراهي كه كتابي بنام (بآل
) تأليف نموده كـه در ظـاهر خـوب و زيبـا و در بـاطن      الوحيين في االكتفاء با لصحيحين

، مسـأله   است. بدون شك نپذيرفتن كتابها و مسانيد حديثي �رسوايي و غضب خداوند
خبر واحد يا احاديـث آحـاد آن حـديثي    « را به انكار سنت مطهر بطور مطلق مي كشاند. 

آن را روايت كرده كه بـه حـد تـواتر و شـهرت نرسـيده       ،است كه يك يا دو نفر يا بيشتر
   .»عمل به آن واجب است هرگاه شروط قبول در آن موجود باشدو است 
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سپس بر مي گرديم به موضوع تصوف و صوفيها، تا ببينيم كه پيروان آنهـا بـا چـه    
خرد خويش را بچنگ ارايي پيروان و مريدان جاهل و بياموال و د ،نيرنگ و حيله و فريب

مي آورند، بياييد ببينيد كه هدف آنها جز جمع آوري مال و سـرمايه از مريـدان و پيـروان    
حفه هاي گـران قيمـت   مهماني هايي مجلل و ت ست.مسكين و بي چاره چيزي ديگري ني

نمـوده و  پيـروان خـويش   ضمانت بهشت را به آنها نها داده ميشود زيرا بدون حساب به آ
مردمـان  كـه  هند شد!!! اينست دين و طريقه تصوف بدون حساب و كتاب وارد جنت خوا

در  .بي شماري را گمراه نموده از مال و دارايـي و ماديـات آنهـا بهـره بـرداري مينماينـد      
چاره اند با آنهـم امـوال دسـت داشـتة     و مريدان آنها از طبقة فقير و بيحاليكه اكثر پيروان 

د!! حاال گوشة از حيله و فريب خويش را قرباني طريقت و در پاي پيران خود نثار مي كنن
  و نيرنگهاي پيران و مرشدان تصوف را به شما تقديم مينمايم:

آمده چنين » طبقات شعراني«صوف بنام دسوقي طوريكه در كتاب يكي از سردمداران ت* 
دروازه هاي دوزخ در دست من قرار دارد هر وقتـي بخـواهم آنـرا مـي بنـدم،       «مي گويد:

ت كند ر دارد هرگاه بخواهم آنرا باز مي نمايم، كسيكه مرا زيارجنت فردوس در دستم قرا
اي دسـوقي مـي گـوييم: پـس وقتيكـه جنـت       ما به آق». در جنت فردوس بوي جا ميدهم

فردوس در دست توست پس چرا در آن سكونت نكرده و از ناز ونعمت آن استفاده نمي 
  نمايي و مردم را به حال خودشان نمي گذاري؟! 

مـاه جمـادي    هــ 1422ي در اثناي نوشتن اين رساله برايم رخ داد، در سال * اتفاق عجيب
م بعـد از نمـاز خفـتن در مـورد حيلـه و       2001شب شنبه موافق ماه اگست سـال   ،االخر

نـورعلي    -نوشتن را توقف دادم و به برنامة نيرنگ صوفي ها مضمون مي نوشتم، لحظة 
شنوندگان از  فرا دادم، در اين برنامهكه از راديو سعودي پخش مي گردد گوش  -الدرب 
و از داخل سعودي سواالتي را به يكي از علماي برجسته كه استيشـن   ي مختلفكشورها

مهمـان ايـن    يماً پخش مي گردد، مطرح مينمايند.راديو از وي دعوت بعمل آورده و مستق
يرو يكي از لي از سودان تماس گرفته پرسيد: من پئشيخ فاضل عبداهللا غديان بود، سا روز

طريقه هاي صوفي در سودان هستم، از دوستانم معلومات حاصل نمودم كه پير صاحب بر 
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مال خويش را به وي هر مريدي شرط مي گذارد كه قبل از رفتن به حج بايد پنجم حصة 
بايد يك قچي  د و بعد از برگشت به وطن، قبل از اينكه پاي خود را  در منزل بگذاردبده

كافي بوي داده و وي را از حيله هـاي  وشافي جواب !!! شيخ غديان هد؟را به وي هديه د
اهل تصوف و پيران آگاه ساخته و اظهار داشت كه همه طريقه هاي صوفي مخالف بـا راه  

بوده اصل و سندي از اسالم ندارند، بلكه آنها از اموال و سرماية مردم  صو روش پيامبر
  مي دهند و مال هاي آنها را به باطل مي خورند. بهره برداري نموده مردمان نادان را فريب

ما هرگز كسي را به ناحق به چيزي متهم ننموديم بلكه همه مردم نيرنـگ و حيلـه   
چشم نگاه مي كنند چون اكثريت به مفكـورة تصـوف متـأثر    و  هاي اهل تصوف را به سر

نـد. از  ندارشده اند لذا عكس العملي از خود نشان نـداده بلكـه آنـرا از امـور ديـن مـي پ      
مي خواهيم همه را به لطـف و كـرم خـود هـدايت فرمايـد. بعضـي از پيـران         �خداوند

چون پيامبران به مردم معرفي نموده را شاخ زني آغاز نموده خويش تصوف از كجروي به 
قدرت و توانايي هماننـد   يبرخي ديگر ادعا رند كه بر آنها وحي نازل مي گردد!و ادعا دا

بعضـي   اد شان پا از حد بيرون نهاده اند!ردگار را نموده در كفر و الحقدرت و توانايي پرو
ادعا دارد كه من بـه مقـام و منزلتـي     يو ديگر !ه اما گفته اند من پيامبر فرستاده شداز آنه

 را متقاعـد سـاخته ام!   �نايل آمده ام كه از خداوند بطور مستقيم دستور گرفته جبريـل 
است بناء نه نمـاز و   از وي ساقط گرديده و غير مكلفادعا دارد كه همه عبادات  يديگر

به اتفاق  صحاليكه پيامبر بزرگ و گراميدر  مي كند.نو هيچگونه عبادتي را ادا  نه روزه
ميباشند، با وجـود همچـو مقـام و منزلـت ارجمنـد و       �همه، بهترين مخلوقات خداوند

به هيچ پيامبري قبل از ايشان مرتبة نبوت و غيره فضايل ديگري كه به ايشان داده شده كه 
ايشان از لوح محفوظ دستور مي گيرند و يـا بطـور مسـتقيم     داده نشده، روزي نگفتند كه

ايشـان در عبـادات شـان هيچگـاه      اوامر را بدست مي آورند، ازخداوند �بدون جبريل
 ينكه پاهاي مبارك شانزنده داري نموده و نماز مي خواندند تا ا كوتاهي نكرده بلكه شب

شب زنـده   صروايت است كه آن حضرت بهطوريكه از عايشه صديقورم مي كرد. 
كردند به اندازة كه پاهايشان متورم مي شد، از اينرو برايشان گفتم: چرا يا رسـول  داري مي
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 گنـاه گذشـته و آينـدة تـان را بخشـيده؟      �اين كار را مي كنيد در حاليكـه خداونـد   اهللا
و نگفتند كه ايشـان بـه   ». كه بندة شكر گذاري باشم؟  آيا دوست نداشته باشم« فرمودند: 

درجه رسيده اند كه غير مكلف شده همه امور عبادات مانند نماز و روزه و غيره از ايشان 
تـا ادعـاي    براي هر صوفي بازگذاشتهرا  ساقط شده. به اين ترتيب مسلك تصوف دروازه

وي انسـان   از خـره ه شـده و بآل همه چيز برايم برداشت نبوت نموده و بگويد پرده از روي
خـود  ديگر را بـا   و گناه پيشه و گمراه و مفسدي ببار مي آيد كه هزاران شخص دروغگو

طواغيـت تصـوف در قـرن     مداران وق ميدهد. اين واقعيتي است كه سردبسوي جهنم سو
محمدعلي الباب، و مرزاحسن  غالم احمد قادياني، و گذشته آنرا عملي نمودند امثال مرزا

غيره كسانيكه ادعا نمودند كـه   ي معروف به بهاء، و دجال سوداني بنام محمد محمود وعل
بعضـي از سـخنان كفـري    طور نمونه  در اين قسمت به ايشان نازل گرديده است.قرآن بر

البته « كرده اند به شما تقديم مينماييم  ظهور پيشوايان معروف تصوف را كه در قارة افريقا
چه در آسيا يك مسلك و يك راه و روش را مي  ه در افريقا واهل تصوف در هرجايي چ
  .»افريقايي و آسيايي نيست پيمايند و فرقي ميان صوفي

خود سيد مجـذوب چنـين مـي نگـارد:      شعراني در كتاب طبقات در مورد كرامات پير* 
بسـويش پرتـاب   آنـرا   خواص را با نيزه هدف قرار داده وسردارم علي دشمن نگاميكه ه«

  .»سيد مجذوب از قبر خود برخاست و نيزه را از وي رد كرد نمودند

وي از « * و در مورد احمد البدوي كه االن استخوانهايش در قبر پوسيده شده مي گويـد:  
وي بـه مردگـاني كـه بخواهـد      .ستبر خوردار است كه قادر بهركاري زندگي شرافتمندانة

ضـمانت مـردم را در نـزد     حيات مي بخشد و حاجت و مشكل بندگان را مي گشـايد، و 
از  در حاليكه .»با كسانيكه بر قبر وي طواف مي كنند سخن مي گويد مي كند. �خداوند

روايت نشده كـه بعـد از وفـات شـان كسـي را مـدد نمـوده باشـند، اگـر           صپيامبراكرم
خصلت و خصوصيت هاي زندگان را به مردها در قبرهاي شـان ميـداد، پـس     �خداوند

، اين مقام ميبودند و حتماً ياران و دوستان خويش را مدد مي كردند سزاوار صپيامبراكرم
نـه، از زنـدگاني دنيـوي     اما شيخ بدوي در حاليكه مرده و استخوانهايش بـاقي مانـده يـا   
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شرافتمندانه و از توانايي خارق العادة برخوردار است كه اگر بخواهد به مـرده هـا حيـات    
ات در مورد شيخ خود مي افزايـد: پيـرم از مـن    دوباره مي بخشد!!! شعراني در كتاب طبق

عهد و پيمان گرفت در حاليكه در زير گنبد و روبروي قبر احمد بدوي قرار داشـتيم مـرا   
بيرون آمده و دستم را با دست خود بوي تسليم نمود، همان بود كه دست مباركش از قبر 

عايـت خـود قـرار    پيرم آقاي شناوي بوي گفت: لطفاً وي را زيـر نظـر و ر  محكم گرفت. 
  ».دهيد، سپس آواز احمد بدوي را از قبر شنيدم كه گفت: به چشم

نيـز حضـور    در مجلس مولود كه بعضي از اوليـا  روزي« در جاي ديگر ميگويد: شعراني 
نتوانستم، يكي از حضور به من خبر داد كـه پيـر صـاحب بـدوي در آن روز      داشتند آمده

  .»هاب درنگ كرده و نيامدپرده را از قبر باز كرده گفت: عبدالو
من بسياري از زنده ها و مردگان را ديدم كه بـا كفنهـاي شـان    «و در جاي ديگر ميگويد: 

  .»ندسوي محفل مولود شيخ بدوي روان بوددسته دسته ب
روزي قصد نمودم تا بخاطر رفـع مشـكلي نـزد حرثـي     « و در مورد پير حرثي مي گويد: 

) مصر قرار داشـتم، ديـدم كـه پيـر حرثـي از      وندام خوم، در حاليكه بر سر بام مدرسه (بر
منطقه دمياط از قبر خود برخاسته و تا حدي بمن نزديك گرديد كه فاصله ميـان مـا پـنج    

  ».سپس گفت: بايد صبر را اختيار كني سپس پنهان گرديد .آرنج بود
يد: هجري) تولد يافته در مورد خود ميگو 1150* ديگري بنام احمد تيجاني كه در سال (

و مدد ميدهد، من اقطاب و عارفان را  ساير پيامبران را ياري صروح پيامبرو روح من « 
از روز ازل تا ابد مدد و يـاري داده و هنگاميكـه خداونـد مخلوقـات خـود را در موقـف       
محشر جمع مي كند، صدايي بلند شده كه همه اهل محشر آنرا ميشنوند و مـي گويـد: اي   

  .»؟است كه شما را مدد و ياري ميداد!! و پيشواي تان اهل محشر! اين همان امام
صـوفي بنـام علـي    «) چنـين آمـده:    320جبرتـي، صـحفه (   ز* در كتاب عجايب اآلثـار ا 
)هجري وفات يافته، ادعا دارد كه وي شيخ دمرداش را  1183حجازي بيومي كه در سال (

 دلت جاه مده. را در ميبي هيچ ،در آسمان ديد كه بوي ميگويد: نه در دنيا و نه در آخرت
 �به ابوبكرصـديق  صروزي آنحضرت ،به تنهايي ميديد را در خلوت صبيومي پيامبر
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فرمودند: بيا تا در كنار دمرداش رفته از وي ديدن نماييم، روزي بيومي بـر احمـد بـدوي    
در نزدش نشسته، در اين وقت گمان كرد كه آيـا واقعـاً وي    صداخل شد ديد كه پيامبر

اش را نـزد  مي بيند يا در خيالش مـي گـذرد؟! همـان بـود كـه فـوراً دمـرد        را صپيامبر
دراز كن كه در نزدم  صبيومي) مي گويد: دستت را بسوي پيامبرآرامگاهش ديد كه بوي(

  !!!نشسته اند
) چنـين  97جلـد اول، صـفحة(  از حرازم،  تيجاني)لجواهر المعاني في فيض ا* در كتاب (

: هركسـي بـه   برايش فرمود) در بيداري صپيامبراكرم( گفت: سردار وجودتيجاني «آمده: 
نيكي بتو نموده، و هركسي كـه بـه تـو طعـام      تو احسان نموده و خدمتت را كرده و يا هر

كسـي   د شد، پرسيد: آيا اين نعمت براي هربدون حساب و عذاب وارد بهشت خواهداده 
، داده هـم باشـد   ذرهبـه انـدازة   حتي كه مرا دوست داشته و بمن خوبي و احساني نموده 

بوي فرمودند: من ضمانت آنرا براي همه آنها نموده ام و هيچگـاه   صميشود؟ پيامبراكرم
  .»از اين نعمت محروم نميشوند تا وقتيكه تو و آنان در عليين در جوارم قرار گيريد

سزاوار را سيد و سردار وجود ناميد، زيرا اين صفت  صدرست نيست پيامبراكرم توجه:

سـردار فرزنـدان    صاما پيـامبراكرم  .بوده اوتعالي سيد و صاحب وجود است �خداوند
  .است طوريكه در حديث آمده .آدم اند

) چنين آمده: يكي ازصـوفي   103در كتاب قوت القلوب از ابي طالب مكي در صفحة (* 
مردماني از تو خواستند، به ايشان در زمين عطا «را مخاطب قرار داده گفت:  �ها خداوند

دي، كنزهـاي زمـين را   در هوا راه برونـد بـه ايشـان عطـا نمـو     ي، از تو خواستند تا نمود
سپس از نعمـت   ».چه را بخواست آنها دگرگون ساختي خواستند به آنها عطا فرمودي، هر

خداونـد مـرا در ملكـوت    «رزاني داشته صحبت نموده ميگويد: بوي ا �ونداهاي كه خد
خاك است كه موجودات زير زمين را تا جايي  سفلي داخل نمود و در آنجا مرا چرخانده

د و بر آسمانها طواف داده بهشتها را تـا عـرش   ارج داملكوت باال  نشان داد، سپس مرا به
چيـزي   مرا در پيش روي خود قرار داده فرمود: هر �بمن نمايان ساخت، سپس خداوند

وردگار پاسخ داده كه مورد پسندت قرار گرفته از من بخواه تا برايت ببخشم، صوفي به پر
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گفت: اي آقايم چندان چيزي را نديدم كه مورد پسندم قـرار گرفتـه باشـد تـا آنـرا از تـو       
   از اين قول باطل و كفري. �سبحان اهللا، پاك و بزرگ است خداوند» بخواهم

تاخت و  �! ديديد كه اين طاغوت بزرگ چگونه با اين جرأت بر خداوندخوانندة گرامي
هـيچ   ادعـا نمـوده، كـه    �كه براي خـود بـا خداونـد    د پيوند كاذبانةاز نموده و با وجوت

هم به اين مقام نايل نشده اند، لـيكن ايـن    صپيامبري و حتي سردار فرزندان آدم محمد
شـگفت در سـخن    مرتبـه و مقـام را ادعـا نمـوده اسـت.      خبيث ملعون براي خود همچو

وي نشـان داد تـا از   بهشت و عرش رحمن را ب �دروغين وي است كه هنگامي خداوند
اوتعالي بوي بخشش نمايد، ليكن ايـن پليـد كـافر بـا     تا  ،چيزي كه پسندش شده بخواهد

پستي و بي شرمي مي گويد: چندان چيزي را نديدم كه از آن پسـندم آيـد تـا آنـرا بـرايم      
بخشش نمايي!!! سپس اين فاجر كاذب دجال بچة ابليس در پايان سخن خود ميگويد: بعد 

بوي فرمود: به راستي تو بندة حقيقي  �خداوند چنين پاسخي داد �ه خداونداز اينكه ب
   خداوند پاك و منزه است از گفتار كفري او. مني.

ميگويد كه رفـاعي   الخريده از دردير، * ديگري بنام صاوي در حاشية كه بر شرح 
  ايستاده و اين دو بيت را سرائيد: صدر مقابل مرقد پيامبراكرم

                              

  در حال فراق روحم را مي فرستم
  م ت را از جانبزمينببوسد تا                                         

  و اينك كالبد مشهور حضور يافته است
گفتنـد:   دست راستت را دراز كن تا لبـانم شـرف يابـد                                    
  ؟د.!!!بيرون آمد تا آنرا بوسه زن دستي از قبر

ش شـركيات و خرافـات چنـين    خـ دباغ در كتاب خود بمنظور نشـر و پ  ديگرش بنام -*
يكي از اولياي خدا را ديدم كه بمقام بسيار بلند نايل گرديده بود، كرامـات وي   «ميگويد: 

آسـمانها و سـتارگان و    خموش، حيوانات درنده و حشرات، آن بود كه مخلوقات ناطق و
زمين را با همه موجوداتش مشاهده مي كرد و آنها از وي طلب و كرة  ،چندين طبقة زمين

كمك و ياري مي كردند، اين ولي صدا و سخن همه را در يك لحظه مي شنيد و حاجات 
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بـدون اينكـه يـك     ،سـاخت  آورده ميرا رفع نموده خواهشات آنها را برو مشكالت همه 
غفـرت نمـوده و بـه    طلـب م  �و ما از خداوند »سازد وي را از ديگري مشغول ،مخلوق

اوتعالي توبه مي نماييم از آنچه كه اين خبيث و پليد با همچو جرأت خـود را بـه مقـام و    
ايـن  ببنيـد  منزلت خداوند باال شمرده و مردمان بسيار را گمراه نموده و به كفـر كشـانده.   

چيـزي نگذاشـت؟    �و براي خداونـد  ت و توانايي را به خود ادعا نمودهمه قدرزنديق 
به  و ،منزه است خداوند از افترا و بهتان بزرگ اين دجاالن و شاگردان ابليس مكارپاك و 

زيـرا بـا تصـديق     .كه اين كفريات را تصديق ميكند خداوند از هر مخلوقي پناه ميخواهيم
 .قرار مي گيرد �خيز مورد نفرين خداوندو سخنان كفري، انسان تا روز رستانمودن همچ

  العظيم اال باهللا ةو الحول وال قو
* ديگري بنام رابعة عدوي كه صوفي هاي زمان خود را با تصوف خود افسون و مفتـون  
گردانيده بود، با اشعار خود باالترين مقام الوهيت را بخود خواسـته اسـت، صـوفي هـاي     

پـا مـي   م وي فريـاد هـا و غوغـا هـايي را بر    زمانش در مجالس ذكر شان هنگام شنيدن نا
! مـن تـرا از   اي خـدا « رابعه گفته است:  الهي لقب داده بودند. و او را شهيد عشقنمودند 

اين حاجي  .»، بلكه ترا بخاطر ذاتت مي پرستمام نپرستيدهترس دوزخت و به طمع جنتت 
 عليهم السـالم  خانم مسلك و مقام و منزلت باالتر از مقام و منزلت و راه و روش پيامبران

ن نموده كه وي از هرگونه ترس و اميدي و از را بخود اختيار نموده، زيرا با صراحت اعال
در حاليكه يكـي از   ده، خود مختار و تنهاست.وببي نياز  �از خداوند ،طمع و خوف هر

صفات حميده و نيكوي پيامبران اينست كه آنها خداونـد را بـا اميـد و هـراس و طمـع و      

��m��¸���¹طوريكه در قرآن كريم از آنهـا وصـف شـده:    .خوف پرستش مي نمودند

¿��¾��½������¼��»��ºÀ�������Ã��Â��Ál  :٩٠ا�نبياء  
هاي نيك شتاب ميكردند و ما را از روي رغبـت و بـيم مـي خواندنـد و در      آنان در كار«

   .»برابر ما خاشع (متواضع و متضرع) بودند
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®��¯���m��«��ª��©¬����²��±��°: ميفرمايـــــد �همچنــــان خداونـــــد 

³l  :٥٦ا�عراف  

  ». يقيناً رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است ،بيم و اميد بخوانيد با و اوتعالي را«

ــد ــوده خداونــ ��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d:�و فرمــ

��n���m��ol السجدة  
بيم و اميد مي خوانند  پهلوهايشان از خوابگاهها جدا مي گردد، پروردگار شان را از روي«

. رابعة عدوي با باطل گويي و سخنان كفـري  »و از آنچه روزيشان داده ايم انفاق مي كنند
خود تا جايي رسيد كه اختيار خود را كامالً به همنشـين خود(شـيطان) سـپرده بـود، وي     
كعبة شريفه را توهين نموده و آنرا بتي معبود در روي زمين خوانده اسـت. اينگونـه اهـل    

نـد و اگـر كسـي    ا بيـرون گذاشـته ا  آشكار قرار داشته از دايرة عقل پ تصوف در گمراهي
بخواهد امور كفري و شركي و فسق و فجور و خطاهاي اهـل تصـوف را بشـمارد شـايد     

مختصـر بـه بعضـي از يـاوه     و  شود. ليكن ما بطور نمونـه  چندين كتابهاي بزرگ از آن پر
گويي هاي آنها اشاره نموديم كه امثال آن در كتابهاي اهل تصوف بسـيار زيـاد انـد. آنهـا     

هزار حاجت، كه اصل و ريشة در اسـالم نداشـته    نماز حاجت براي رفعنمازي دارند بنام 
است، ابوالحسن شاذلي در كتـاب خـود بعـد از     انبلكه از اختراعات اهل بدعت و گمراه

تنهـا بـه   وصـف  ) را مي نويسد كه اين  �(ذكر نام هر صوفي مزخرف و بدبخت عبارت
از آنها، اهل  �ي بودند و خداونداصحاب پيامبراكرم اطالق ميگردد زيرا آنها از خدا راض

و كمك مينمايند مانند قـول شـان: اي    امبر خدا توسل جسته و طلب استغاثهتصوف از پي
نجـات ده   ار رس، و اي رسول اهللا ما را مدد كن، و اي رسول اهللا مابرسول خدا به داد ما 

ـ  ) دارند كه آنرا نور ذاتـي نوارصالة األوغيره، همچنان آنها نمازي بنام ( ر اسـرار مـي   و س
هزار نماز دانسـته   گويند و در واقع از اختراعات پير شاذلي است و ثواب آنرا برابر با صد

يك لحظه هم از اين وجود جدا نيستند زيرا ايشان به  صمعتقد اند كه پيامبرخدا اند، آنها
ن بـوده و سـبب اساسـي ايجـاد همـه      ، اصل وجود و قطـب محـور آ  ادعاي اهل تصوف
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ند، چراكه ايشان اولين مخلوقي اند كه از نور ايشان آسمانها و زمين و عـرش  موجودات ا
آنها  ونه از همه كاينات لحظة دور باشد!!پس چگ و كرسي و همه كاينات آفريده شده اند،

بيداري سخنان بسـياري  در خواب و زيارت نمودن شان در  صدر مورد ديدن آنحضرت
نـام  بعد از ذكر جهت اين از  .آنحضرت ميرسند خره به مرتبة صحبت و ياريدارند كه بآل

) را مينويسند چون به مرتبـة صـحبت رسـيده!!!     �(عبارتصوفي مزخرف و خبيث  هر
قبل ) بار بخواند  500همچنان دعايي را شيخ شان(مرسي) اختراع نموده كه هركسي آنرا (

ت دروغـين و  يكجا ميشود، در اين مـورد بـه روايـا    صبا پيامبر خدادر بيداري مردن از 
 صساختگي به روايت ابوهريره استناد نموده اند كه هرگاه كسي هزار بار بـر پيـامبراكرم  

درود بفرستد و بعد از آن وردها و دعاهاي ديگري را كه آنهم از اختراع خود شان اسـت  
بخواند، پيامبرخدا را در خواب خواهد ديد، و كسـيكه اضـافه تـر آنـرا بخوانـد بـه مقـام        

صـورت   يكجا مي شـود كـه در ايـن    صو در بيداري با آنحضرت هر رسيدصحابي پيامب
بـوي و   صشان را ببيند آنحضـرت يو كسيكه در بيداري ا يكي از ياران ايشان مي شود!!

حسن خاتمه و شفاعت و جنـت و مغفـرت را ضـمانت نمـوده جـان كنـدن و       بوالدينش 
از  صآنحضـرت  در حاليكـه همـه ميـدانيم كـه      -.وي آسان مي گذرد سكرات موت بر

هركـه  گفتـه انـد   اضـافه از ايـن    -وقت وفات شان شكايت نمودنـد   سكرات الموت در
را در بيداري ببيند به لطف و كرم ايشان از عذاب قبر و سختي هـاي روز   صآنحضرت

مـي گـردد.    قيامت در امان خواهد ماند و همه مشكالت و حاجاتش در دنيا و آخرت روا
در كتاب اذكار از اند. دروغ بسته  صبا جرأت بر پيامبرخدااين دجالن و شاگردان ابليس 

بيداري مشاهده كند،  را در ص(و بت بزرگ) آمده كه: هركه ميخواهد پيامبرقطب اقطاب
در شب جمعه دو ركعت نماز خوانده در هر ركعتي پنج بار سوره فاتحه و آيت الكرسـي  

و دروغين را در كتاب مجمع و هزار بار بر آنحضرت درود بفرستد. آنها حديث ساختگي 
فرموده انـد: (كسـي كـه بخواهـد مـرا در       صآنحضرتگويا الحديث ذكر نموده اند كه 

نمايد و در هر ركعتـي سـورة فاتحـه و     بيداري ببيند، در شب جمعه چهار ركعت نماز ادا
الضحي والم نشرح و انا انزلنا و الزلزله را خوانده سپس سالم دهد و بعد از سـالم هفتـاد   
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من درود بفرستد و هفتاد بار استغفار بگويد بعد از آن بخوابـد وي مـرا در بيـداري     ار برب
برخي از مردمان جاهل و بي خرد اين كار را تجربه نمودنـد لـيكن نـه تنهـا در      .مي بيند)

آمـده   )خزين/ة ا1س/رارنديدنـد. در كتـاب (  را  صبيداري، بلكه در خواب هم آنحضـرت 
گفته اند، كسيكه در روز جمعـه سـورة قـدر را هـزار بـار      : برخي از علماي صوفي است

را مي بيند، همچنان روايتي ديگري را بنام نماز فـاتح   صقبل از مردن آنحضرت بخواند
ر اساخته اند كه سرور و سردار آنها محمد بكري گفته است: كسيكه در شب جمعـه چهـ  

! بر سـرور و سـردار مـا    بار اين عبارت را بگويد: خداونداركعت نماز بخواند سپس هزار 
 صمحمد كه باز كنندة آنچه بسته و ختم دهندة آنچه گذشته است درود بفرست، ايشـان 

حق و هدايت اند، و بـر اهـل بيـت شـان درود بفرسـت چنـان كـه         نصرت دهندة حق با
روي  صپس حتماً با پيامبرخـدا  ،شايستة آنند و از مقام و منزلت ارجمندي بر خوردارند

اهد گرفت!! چگونه مردم بي خرد را با دروغ و بهتان شـان فريـب داده و   به روي قرار خو
بخورند. اهل تصوف قرآن كريم را نيـز  بر آنها مي خندند تا بتوانند اموال شان را به باطل 

���¡���m: مطابق رأي خود تفسير مي كنند مـثالً آيـت ذيـل   و  ،از هوي و هوس

��§���¦��¥��¤��£���¢l  :٣٥المائدة  
   .»ان! از خدا بترسيد و به سوي او طلب وسيله كنيداي مؤمن«

وجود آگاهي و اعتراف خودشان، توسل جسـتن بسـوي خـدا بـا عبـادات و اسـماء و        با
باشـد،   �عمال صالحي كـه خـاص بخـاطر خشـنودي خداونـد     او با  �صفات خداوند

غـار را  دهـن  صورت مي گيرد طوريكه سه نفري كه وارد غاري شدند و سـنگ بزرگـي   
پس هريكي از آنها به اعمال صالح شان كه خاص به رضـاي اوتعـالي انجـام داده    بست س

بودند توسل جستند، ليكن با آن هم اهل تصوف بسوي گمراهي ميالن نموده بسا مردمـان  
را از راه خدا بدور برده و توسل به مردگان مانند انبياء و اوليا و مردمان صالح و آل بيـت  

طوريكه تبرك جسـتن بـه آنـان در زنـدگي      :نموده گفته اندرا جايز اعالن  صپيامبراكرم
شان جايز است همانگونه بعد از وفات در قبر هاي شان نيز جايز است زيرا قبرهاي آنـان  

 حامد غزالي نيز در كتـاب خـود بنـام    اي بهشت است، عين اين سخن را ابوباغي از باغ ه
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هرگـاه كسـي   « گفته است:  سفر ذكر نموده است، طاغوت بزرگ ابوالحسن شاذلي  آداب
قسـم يـاد    �حاجتش را روا دارد پس بر سر امام غزالي بـه خداونـد   �بخواهد خداوند

الي نقل كـرده كـه   ور و سردار خود غزرالمفاخر العليه) شاذلي پليد از سو در كتاب (» كند
را بر سـر مـن قسـم بـده      �هرگاه حاجتي را روا داشتي پس خداوند«روزي بوي گفت: 

غزالي) يـاد كـردم،   س شاذلي مي افزايد: بخدا قسم در هيچ مشكلي نبود كه او را (...... سپ
ما براي شاذلي لعـين مـي گـويم: اي     .»و سختي هايم آسان گرديد، روا مگر اينكه مشكلم

يكـديگر تـان را تأييـد نمـوده بـراي       ،دشمن خدا دروغ مي گويي شما اهل تصوف باطل
با شما محاسبة شديدي خواهـد كـرد،    يد كه خداونديكديگر تان طبله مي زنيد، ليكن بدان

 از كفـر و نفـاق و   -روزي كه هيچ مال و فرزندي سود نميدهد مگر كسي كـه دلـي پـاك   
. توسل جستن و طلب ياري در وقت شـدت، و وسـيله   به نزد خدا بياورد -امراض باطني

بعـد وفـات شـان    ات شان و نـه  نه در حي ، قرار دادن انبيا و اوليا و مردمان صالح در دعا
خبـر داده تـا بـه     صبه پيامبر خود حضرت محمد مصطفي �زيرا خداوند .ستجايز ا

 ��mÀ��¿��¾��½���¼��»Á��Æ��Å��Ä��Ã��ÂÇ���l: بندگان بفرمايند كه
  ١٨٦البقرة: 

من نزديكم و دعاي دعاكننـده   -به ايشان بگو -و هرگاه بندگانم در بارة من از تو بپرسند«
   .»اجابت مي كنم -بخواندهنگامي كه مرا  -را

ي دعا كنـد ايـرادي در آن نيسـت امـا     اما اگر از بندة صالحي خواسته شود تا براي شخص
چيزي كه از توان و قدرت بنده خارج باشد در اين صورت از وي چيزي خواستن جـايز  

روايـت كـرده كـه در زمـان پيـامبر       �طبراني باسند خويش از عباده بـن صـامت   نيست.
بود كه مسلمانان را اذيت مي كرد. بعضـي هـا گفتنـد: بـرويم از رسـول      منافقي  صخدا
فرمودنـد:   صرا از شر اين شخص نجات بدهند، رسول اكرم كمك بگيريم تا ما صاهللا

   مسند احمد.»كمك گرفته مي شود �از من كمك گرفته نميشود بلكه از اهللا «
چگونه كمك و توسل در حال حيات شان قادر به رفع مشكل نبودند، پس  صپيامبرخدا

ــر از    ــايين ت ــت آنهــا پ ــاني كــه مقــام و منزل ــه از مردم از مــرده جــايز اســت؟  و چگون
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 چـه رسـد بـه    ؟! مانند اوليا و مردمـان صـالح.  است كمك و توسل جست صآنحضرت
كاسـته   صو منزلت پيامبرگرامي مادجالن و دروغ گوياني كه دليرانه و با جرأت از مقام 

 « مقابله با ايشان در روز قيامت سياه نموده اند، آنها گفته اند: و چهره هاي خود را هنگام
اين فسق و فجور و جرأت بر  »انبيا در ساحل آن توقف مي كنند!!اوليا از بحر ميگذرند و 

اولياء به كراماتي كه دارند از كشف و منزلت «را چنين تعبير نموده اند:  صخدا و رسول
آيا كفر » د كه حتي انبياء هم به آن رسيده نمي توانندبر خوردار ان �عالي در نزد خداوند

  باالتر از اين هم وجود خواهد داشت؟!
همچنان برخي از دجال صفتان اهل تصوف حكايات دروغين را براي مردمان عامه 

و بعضي از يـاران ايشـان را در خـواب     صما پيامبر خدا :و ساده روايت كرده مي گويند
در تصحيح مفهوم بعضي از سنتها در ميان مـردم بكوشـيم و    ديديم كه بما دستور ميدهند

آنرا بطور درست و صحيح به مردم بازگو نماييم، آنها به اين شيوه خرافات خـويش را در  
كفريـات و نظريـات باطـل     آنهـا  .ميان مردم پخش نموده سنتهاي صحيح را تغير ميدهنـد 

ـ  دون ذكـر اسـم كتـاب و يـا     خويش را در البالي بعضي از صفحات كتابها داخل نموده ب
  مؤلف آن در ميان مردم نشر مي كنند.

از مطابق است راه و روش خود را  ما و شما الزم برادران و خواهران گرانقدر! بر 
از روي ناداني و  ،و اگر كسي از ماعيار سازيم  صقرآن كريم و سنت مطهر پيامبرفرامين 

 ران اهل تصوف گمراه و مفسد گيربي خبري در دام اين شيدان و دجالن و بدعت كايا 
ما و شما را در زمرة  �رجوع كرده توبه نمايد، تا خداوند �پس بخداوند ،مانده باشد

گروه نجات يافته با پيامبر گرامي و ياران پاك ايشان محشور سازد، ما بايد از حالتي كه 
مروز رجوع كنيم، ا �امروز امت اسالمي دچار آن است درس عبرت گرفته به خداوند

امت اسالمي بجان يكديگر افتيده و گروه گروه و پارچه پارچه شده خون يكديگر را مي 
سبب شده تا سالها و قرنها در اسارت و  صو رسول او �ريزند، دوري ما از راه خدا

بي توجهي و بي پروايي ما با قرآن و دوري و بريم، اين حالت نتيجة بقيود دشمن بسر 
ل را اجازه داده ايم تا در اعماق ارزشها و فرهنگ ما ريشه باطكه بوده  صسنت پيامبر
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نبود اين امت  �دوانده از زمين و هوا بر ما تاخت و تاز نمايند، اگر فضل و كرم خداوند
نبود حتماً  �ها مبدل و مسخ مي ساخت، و اگر حكم قبلي خداوندها و خنزيرشاديرا به 

به دقت بينديشيم و  �فرمودة خداوندبر اين امت باران سنگ ميريخت، بياييد در اين 

��منظرة از منظرهاي روز قيامت طوريكه قرآن ترسيم نموده به ياد آوريم: m��h� �g

��y��x��w�����v����u���t��s��r��q���p��o��n��m������l��k��j����i

¡�������~������}��|����{��z¢�����¦���¥��¤��£��§l الفرقان� �
كه ظالم دستهاي خود را مي گزد و مـي گويـد: واي    -را روزي -و ياد آوري كن به آنان«

من! اي كاش  من! اي كاش من هم همراه رسول خدا راهي در پيش مي گرفتم، واي بر بر
بـه   -پس از آنكه بسوي من آمـد  -از ذكر ا مر فالني را دوست نگرفته بودم! به راستي او

  .»گمراهي كشاند و شيطان همواره خوار سازندة انسان است

�m���vگوش فرادهيم كه در مورد اين آيت چه فرموده است:  �اييد به تفسير ابن عباسبي

���~��}��|��{��z��y��x��w¡�����¨��§��¦��¥��¤��£��¢
«����ª��©¬��l  :١٠٦ – ١٠٥آل عمران  

هم اختالف كردند پـس از آن كـه بينـات     و همانند كساني نباشيد كه پراگنده شدند و با«
ان آمد و براي شان عذابي بزرگ است، روزي كه چهره هايي سفيد و (آيات روشن) برايش

سفيد مـي   ،متحد چهره هاي اهل سنت«مي فرمايد:  �ابن عباس .»چهره هايي سياه شود
   .»سياه مي شود ،و چهره هاي اهل بدعت سركش .شود

��دو گروه را چنين حكايت مي كنند: حال هر �سپس خداوند m��°� �¯� �®

���� �´��³��²��±�������¿����� �¾��½��¼��»��º���� � � � � �¹�� �̧ �¶��µ
��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��Æl عمران آل  
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آيا بعد از ايمانتان كافر شديد؟ پس سزاي آن كـه   -به آنان گفته مي شود -اما سياه رويان«
كفر ورزيديد، عذاب را بچشـيد، و امـا سـفيد رويـان همـواره در رحمـت خدا(بهشـت)        

  آخرت، اهل كتاب، مرتدان، منافقان و مبتدعان اند. سياه رويان در». جاويدانند





  

  سخن اخير

 ،هاي خيالي و باطل بدعت كاران متصـوف  آنچه در مورد انحرافات و گمراهي ها و پندار
كه هزاران هزار مردم نادان را از راه بدور برده و سرگردان سـاخته انـد، مطالعـه نموديـد،     

بر بسياري از مردمان عامه و بي علـم بـاقي مانـده، از    متأسفانه آثار ناگوار آن تا امروز هم 
كريم و قرآن  �براي آنها هدايت را آرزو داريم و دوست داريم تا به خداوند �خداوند

و راه و روش پيشـگامان اسـالم برگشـته و عقايـد شـان را از       صو سنت مطهـر پيـامبر  
سـپانده شـده، پـاك    هرگونه پليدي هاي كفر و شرك و امور نو پيدا كه به ديـن اسـالم چ  

و اصحاب ايشـانند   صرهرو راه پيامبر گردانند تا ما و آنها در زمرة فرقة نجات يافته كه
  داخل گرديم. 

طوريكه متذكر شديم منحرفان اهل تصوف اموري را از خود بجا گذاشته انـد كـه   
مگر  -شمرده اند صاكثر مسلمانان آنرا امر عادي پنداشته و برخي هم آنرا از سنت پيامبر

در حاليكـه در واقـع بـدعت     -قرار گرفته اند �كسانيكه مورد لطف و مرحمت خداوند
محض است، همچنان بسياري از اموري است كه مردم آنرا گناه كوچك شمرده لـيكن در  

آنـرا درك و   شصـاحب بدون اينكـه  انسان را به شرك و كفر مي كشاند  واقع بعضي از آن
رچـه بـر   شرك پنهان تر از راه رفتن مو«موده اند: فر صاحساس كند. طوريكه پيامبراكرم
  مستدرك حاكم »سنگ سياه در شب تاريك است

ت غـراي  عيمخـالف بـا شـر    ي كـه  در اين قسمت بـه برخـي از اعمـالي نادرسـت    
به اندازة وسع و توان، خدمت تان ياد آور مي  را، داليل بطالن آنمحمديست اشاره نموده 

  شويم:
برگـزار نمـودن    و نيمة ماه شعبان، و روز عاشـورا:  و معراجتجليل نمودن شب اسراء  -1

از قرآن كريم و از حديث لي بر صحت آن محافل بمنظور وقايع فوق همه بدعت بوده دلي
، و نه اصحاب كرام آنرا تجليل نموده انـد و هيچگونـه سـند    وندارد داشتهنشريف وجود 

زيـرا  مـوم فضـايلي دارد،   ديني در اين مورد وجود ندارد. لـيكن مـاه شـعبان بصـورت ع    
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ماه بسيار روزه مي گرفتند و دعاي بسيار نموده اعمال خير را انجام  در اين صآنحضرت
در هـيچ   صروايت شده كه فرمـود: پيـامبر   بميدادند، طوريكه از ام المؤمنين عايشه

ماهي بيشتر از شعبان روزه نمي گرفتند، زيرا ايشان همة شعبان را روزه مي داشـتند. و در  
  متفق عليه. »روزه مي گرفتندشعبان را به جز اندك، ديگر همه  «وايتي آمده كهر

اما كسانيكه در نيمه ماه شعبان بعد از غروب آفتاب در مساجد جمع شده و نمازي خاص 
همه بدعت و امر نو پيـدا در   ،را ميخوانند يو دعا هاي خاصنموده بنام نيمه شعبان را ادا 

خر اختراع شده، و در عهـد صـحابة كـرام و تـابعين همچـو      متأ يقرنهادر دين است كه 
  اموري وجود نداشته است.

ماه شعبان را روزه ميگيرند لـيكن در   صبعضي از مردم به پيروي از سنت پيامبراكرم -2
از آن منع نموده اند، آنهـا يـك روز    صآخر ماه خطايي را مرتكب ميشوند كه آنحضرت

نهي يا روز روز يرند در حاليكه يك روز قبل از رمضان قبل از ماه رمضان را نيز روزه ميگ
م را روز شـك  و، روز سـي مسـاجد  ، ديده مي شود برخي از خطيبـان و امامـان  استشك 

اعالن مي كنند كه اينكار نادرستي است، زيرا مردم نظر به فتواي آنها روز بيست ونهـم را  
مضـان برمـي   اگهان بـا روزة ر بيست ونه روز بيايد نروزه ميگيرند ولي وقتيكه ماه شعبان 

بايـد روزه  لـذا  ، مـي شـود  ماه شعبان با رمضان پيوند و وصـل   روزة خورند كه در نتيجه
  گرفتن  ماه شعبان را با افطار نمودن روز بيست وهشتم توقف داد. واهللا علم.

 -: شرك است، مثالً بعضي ها چنين قسم ياد مي كنند �قسم خوردن به غير خداوند -3
به شرافت قسم، و بـه سـرت    وزت و كرامت فالن قسم، به سخي قسم، ي، به عبه نب قسم

مـا را چنـين رهنمـايي     در ايـن مـورد   صغيره ..... پيامبراكرمقسم، و به وجدان قسم، و 
بخـورد يـا خـاموش    وند سـوگند  امي كند بايد به خد پس كسيكه سوگند ياد«نموده اند: 

آنكه به غير خدا سـوگند خـورد همانـا    « ند: و در حديثي ديگر فرموده ا متفق عليه. »شود
  سنن ترمذي.» كافر شده يا شرك آورده است

آنچه خدا و تو بخواهيد)، (اين از فضل خـدا   هرهمچنان سخنان ذيل از شرك است: (-4
است) درست اينست كه گفته شـود: (آنچـه اهللا سـپس تـو      و فالن، يا از خير خدا و فالن
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سپس از فضل فالن است. يا اين خير خداوند سـپس از  اين از فضل خداوند بخواهي) و(
مگوييـد  «ما را چنين راهنمايي نمـوده انـد:    صخير فالن است). در اين مورد پيامبراكرم

 »داوند بخواهد و سپس فالني بخواهدآنچه خدا و فالني بخواهد، بلكه بگويد: آنچه كه خ

    ٣٠ ا نسان: ��mm��l��k���j��i��hn��l :ميفرمايد �خداوند.سنن ابو داود

  ».و نمي خواهيد مگر آن كه خدا بخواهد« 
گر نگهبان در عقب ا «عبارات ذيل و همانند آن استعمال گردد: همچنان درست نيست  -6

ن نمي بود محكم و متي اگر سقف خانه«يا » ما هجوم مي آورند دان شب بردروازه نبود دز
اگـر راننـده مـاهر نبـود     «يا » اال مرده بوديمح اگر با ما نبودي « يا »باران ما را غرق ميكرد

ايـن  و امثـال   »فالن داكتر مرا شـفا بخشـيد  « يا » اين دوا مرا شفا داد«يا » حادثه رخ ميداد
 رمسلمان بايد متوجه سخنهاي خود بوده عبارات درست را استعمال نمايد، بايد د .سخنان

را براي ما مسـخر   هبانبه لطفش نگ �اگر خداوند«عوض سخنان فوق چنين گفته شود: 
خدا سـقف خانـه را اسـتوار نگـه      اگر «يا » م مي آوردندما هجو نميكرد ديشب دزدان بر

حاال زنده  ما مسخر نميساخت،اگر خداوند ترا به « يا » نميداشت، باران ما را غرق مينمود
ثـه  حادما نبود و راننده را توفيق نمـي داد   بر �اگر لطف و مرحمت خداوند«يا » نبوديم
فـالن داكتـر    �خداوند«يا » شد بود كه اين دوا مؤثر واقع �خواست خداوند«يا » ميشد

 پس در سخنان خويش احتياط بايـد كـرد تـا در شـرك پنهـان و      »را سبب شفايم گردانيد
پس الزم است سخنان خـود را   ر حاليكه خود مان از آن بي خبريم.نشويم د شتهخفي آغ

گـردانيم، زيـرا   اونـد قـوي و توانـا بر   منت را به خد سنجيده و حساب كرده گفته فضل و
 �صورت گرفته و همه چيز از فضل و كـرم خداونـد   �هركاري به اذن و ارادة خداوند

خداوندا! ثنا و ستايش و شـكر، همـه    . ليكن اكثر مردم شكر گذار نيستند.بر بشريت است
  از تو و بر تو و سزاوار توست.

ناجـايز بـوده، امـر    و غيـره  و فرزنـدان و همسـران    همچنان تجليل سالگره براي خود -7
اسالم است، از سوي ديگر مشابهت بـه نصـارا، و ضـياع مـال و وقـت و       اختراع شده در

از آن منع نموده اند، در ايـن صـدد    صو پيامبرش �اسراف در راهي است كه خداوند
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لگرة خـود  در تجليل سا ليوبود از پنجاه سال عمرش بيشتر قصة شخصي به يادم آمد كه 
را بسيار حريص بود، وي دوست داشت تا دوستان و حضار، در محفـل سـالگره اش وي   

  :مبارك باد بگويند
 (Happy birth day to you)  ) لـيكن همـه اهـل محفـل     روز تولـد شـما خـوش   يعنـي (

جان خود را از به سبب والدت وي ميدانستند و خودش نيز گاهي ياد مي كرد كه مادرش 
، در واقـع روز  هيعنـي وي سـبب مـرگ مـادر گرديـد      .پوشيداز جهان  چشمو  دست داد

با آن هـم   .سالگرة وي روز خوشي نه، بلكه روز غم و مصيبت بر اهل و خانواده اش بود
اين احمق همه ساله روز سالگرة خود را تجليل مـي نمـود!! پـاك اسـت خداونـدي كـه       

رايش نـور  ب �ه خداوندبخواهد بسوي راه راست هدايت مي كند و هركس كرا هركسي 
  ندارد. هدايت قرار نداده باشد، نور هدايت

و از بدعت هاي معروف در بسياري از كشورهاي اسالمي برپا نمودن مجلـس عـزا و    -8
در بعضي جاها خيمه هايي بزرگ را به اين مناسبت نصـب مـي    .بر مرده است واريسوگ

تي را تـالوت مـي كننـد، در    نمايند، سپس هركس به نوبت خود جزوي از قرآن و يا آيـا 
و اصـحاب   صها بر سر قبر مرده قرآن مي خوانند كه اينكار در عهد پيامبر بعضي از جا

همچنان روز اول و دوم و سوم و شـب جمعـه و روز چهلـم و     و تابعين و جود نداشت،
پوره شدن سال را با برنامه هاي بنـام خيـرات برپـا مـي نماينـد كـه در واقـع مهمـاني و         

 .شريعت اسالمي از همچو اعمال نوپيدا در دين شديداً منع مي نمايـد  است.ني خوشگذرا
اين چنـين برنامـه هـا وجـود نداشـته،      آنها و تابعان شان و ياران  صزيرا در عهد پيامبر

آنهـا  شود زيـرا  فرستاده طعام مصيبت زده برعكس، سنت اينست كه براي اهل و خانوادة 
بــه آنهــا مصــيبت رســيده طوريكــه اده انــد و فــردي از خــانوادة خــويش را از دســت د

دسـتور دادنـد تـا بـراي خـانواده وي طعـام        �طيار بعد از شهادت جعفر صآنحضرت
  .بفرستند

گريه و فغان و زدن بر چهره و زانو و يخن پاره نمودن بخاطر مرده از امـور جاهليـت    -9
  از آن منع نموده اند. صاست كه پيامبراكرم
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يـه  كرابه ه هاي عروسي و ساير خوشي ها صورت ميگيرد مانند منكراتي كه در برنام -10
و رقاصه ها، مختلط شدن زنان با مردان و پوشيدن لباسهاي مطربان آواز خوانان و ن گرفت

. و كسيكه همچو اعمال را انجام بي ستر زنان همه حرام بوده اسالم آنرا مردود مي شمارد
صـالحيت  د صاحب محفل و افراد بـا  ، در اين موره استدش يدهد مرتكب گناهي بزرگ

لند، آنها نبايد فرصت را به مردمـان بـي بـاك و خـدا نـاترس مهيـا       وئبيشتر از ديگران مس
سازند. آنچه در محافل خوشي جايز است دايره نـواختن بـه زنـان، آنهـم بخـاطر اعـالن       

  ازدواج فقط.
را بطـور كامـل نمـي    )  يمظل وال قوة اال با اهللا العلي العال حو بعضي از مردم عبارت ( -11

الحول اهللا) مي گويند كه اين لفظ جرم بزرگي اسـت كـه در   ( گويند: مثالً (الحول وال) يا
(نيسـت  مرتكب مي شوند، زيرا حول و قـوت را از خداونـد نفـي ميكنند    �حق خداوند

متوجه  ، پس كسانيكه بر گفتن عبارت ناقص عادت گرفته اند بايدقوت و قدرت به خدا)
  ن خويش را به گفتن اين دعا بطور كامل عادت دهند.شده زبا

 د اينست كه برخي از مردم كلمـه (لـواط) يـا   لة مهمي كه بايد همه متوجه آن شئمس -12
 .را انجام ميدهند، اطالق مي نمايند �و عمل قوم لوط (لوطي) را بر مردماني كه فاحشه

 اسـت.  روا داشته شده �طاستعمال اين كلمه جنايتي است كه در حق پيامبر بزرگوار لو
چيست كه نام وي را بر صفت زشت و ناپاك قومش كه او از آنهـا   �نميدانيم گناه لوط

كجا آورده انـد و  و عمل شان بيزار بود، اطالق مي كنند؟ نميدانيم اين واژه و مصدر را از 
هنـگ آن  هرگاه در كتابهاي لغت عربـي و فر  !!مقام را در آن وارد ساخته اندنام پيامبر عالي
آنرا انجام  �به معاني ديگري، غير از عمل فاحش كه قوم لوطكلمة لوطي مراجعه شود 

مراجعـه شـود هرگـز     صميدادند وارد شده است. و اگر در قرآن كريم و احاديث پيامبر
فعـل بـد قـوم     �اين عمل زشت و پليد بنام( لواط) يا (لوطي) ذكر نشده، بلكه خداونـد 

 ��m»��º��¹��¸�����¶��µ��´¼��l: سـت را چنين ذكـر نمـوده ا   �لوط
  ٨١ا�عراف: 
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 صپيامبر گرامـي مـا   » با مردان در مي آميزيد ،همانا شما از روي شهوت، به جاي زنان«
ميدهـد پـس فاعـل و     هرگاه كسي را دريافتيد كه عمل قـوم لـوط را انجـام    «فرموده اند: 

  .اصحاب سنن »مفعول را بكشيد
شمندان بزرگ اسـالم چـه در قـديم و چـه در عصـر      جاي تعجب اينست كه برخي از دان

ما و آنها را مورد عفو  �خداوندنموده اند. اين كلمه را در تأليفات شان استعمال  ،حاضر
  خود قرار دهد.

اخير سر بلند كرده و در  ديده مي شود كه بعضي از مقتديان هنگاميكه امام از سجدة -13
زديك اسـت كـه امـام سـالم بدهـد، چنـين       تشهد اخير مي نشيند، سجدة طوالني نموده ن

يات و درود فرسـتادن  نشـده از متابعـت و    اندن التحاشخاص با اين كار شان قادر به خو
فـوراً  بايـد  پيروي امام تخلف ورزيده اند، مقتدي به مجردي كه آواز تكبير امـام را شـنيد   

متابعت امام سـر بـاز    كه ازر ننمايد. و اگر به همچو مردمانيعمل امام را انجام داده و تأخي
اينكار درست نيست، فوراً جواب مـي دهنـد كـه    شود: زده و سجدة طوالني ميكنند گفته 

نزديكترين حالتي كه بنده به پروردگارش است حالتي است  « فرموده اند:  صپيامبراكرم
صحيح مسلم. ما به آنهـا مـي گـوييم:     »ه است. پس در آن بسيار دعا نمايدكه او در سجد

هم راست مي گوييـد، لـيكن همچـو سـجده      چنين فرموده اند و شما صامبراكرمبلي پي
هاي طوالني را در نماز هاي نفلي، مخصوصاً در نيمة شبها بايد ادا نمود حتـي اگـر يـك    
ساعت هم طول بكشد، اما در نماز هاي فرضي، متابعـت و پيـروي امـام در هـر تكبيـر و      

 ز است تخلف از وي نيز جـواز نـدارد. و  جايو چنانكه سبقت امام ناواجب است  يحركت
  الحمدهللا رب العالمين اهللا اعلم و

امـت اسـالمي از آن    كه هنوز هـم  متصوف و ناگوار بدعت كارانبد همچنان از آثار  -14
شخص دچار مشكلي كه هرگاه  ستا و مردمان ساده به آن فريب خورده اند اينرنج برده 

به آنچه كه شنيده مثالً يك هزار  ايد، نظرمشكلش را حل نم �شد و خواست كه خداوند
اهللا اكبـر   هللا ويا هزار بار سبحان اهللا و الحمـد و پنجصد بار سورة اخالص را مي خواند و 

پيـدا و   هم سورة ياسين را صد و يا هزار بار مي خواند، كـه ايـن عمـل نـو     و يا .ميگويد
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ردهاي مخصوص و بـه عـدد   زيرا پيامبراكرم ياران خويش را اذكار و و .اختراع شده است
بيشـتر از صـد    صمعين را مي آموختند، طوريكه از احاديث آشكار مي گردد آنحضرت

هاي  بطور مثال فرموده اند كه بعد از نماز .وردي دستور نداده انديا و  بار به خواندن دعا
و  مي شود 99 اكبر گفته شود كه مجموعه آنهللا و اهللا ر سبحان اهللا و الحمد) با33فرضي (

و هـوعلي كـل   ال اله اال اهللا وحده ال شريك له له الملك و له الحمـد  صدم آنرا به گفتن (
 ال اله اال اهللا وحده ال شريك له له الملـك (بار  شيء قدير ) به اتمام رساند. و يا اينكه صد

و اگر كسي اضافه بخواند ايرادي نيست بـه   .) بخواندو له الحمد و هوعلي كل شيء قدير
كه به عدد معيني آنرا مشخص نسازد زيرا تعين عدد در اختيار صـاحب شـريعت   شرط اين

ن چيزي را از جانب خود نـدارد.  يقرار داشته كسي ديگر حق تعي صحضرت پيامبراكرم
  در هر شبانه روز هفتاد بار استغفار مي گفتند. صهمچنان پيامبر اكرم

ضافه از عددي كه ا هادو ور راذكاد كه تعين نمودن عد ستا خالصة مطلب اين
تعين نموده اند بدعت است و شايد حكمت اين باشد كه قلب بنده در  صپيامبر

را فراموش  �شده و حضور قلب و خشوع و عظمت خداوندمشغول آن  دشماريدن عد
تر نگهدارد ميتواند  �اما اگر كسي بخواهد هميشه زبان خود را به ذكر خداوند نمايد،

���m��Íميفرمايد: �معين، طوريكه خداوند دين عداينكار را بكند ولي بدون تع �Ì
��Ö����Õ��Ô��Ó��������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��×l ا�حزاب�  

 .»و صـبح و شـام او را تسـبيح گوييـد     ،! خدا را ذكر كنيد، به ذكر كردن بسياراي مؤمنان«
قامت، در توانگري و فقـر، در  ، در بر و بحر، در سفر و ايعني در اغلب اوقات شب و روز

هميشـه  «هرحالي. پيامبرگرامي ما مي فرماينـد:   متي و بيماري، در آشكار و نهان، و درسال
  .سنن ترمذي» بياد خدا تر زبان باش

و از جمله اموريكه الزم مي بينيم به آن اشاره نماييم ، برخي امور مخالف بـا سـنت    -15
م و دانسـتن  شته بوده و بـدون علـ  كه بسياري از مسلمانان در آن آغاست  صپيامبراكرم

  :بطور مثال حقايق، آنرا انجام ميدهند
  هاي فرضي در مساجد. استغفار گفتن بشكل جماعي بعد از نماز -*
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عبـارت  بعضي از مردم با مؤذن يكجا عبارات اذان را تكرار مي كنند ولي هنگاميكه به  -*
 ( اشهد ان محمد رسول اهللا) مي رسند انگشت اولي خود را بوسـيده سـپس بـه چشـمان    

 چـار چشـم دردي نميشـود، و ايـن بـدعت     د عملد، به اين گمان كه با اين نخود مي مال
  است.آشكار 

درود مـي فرسـتند كـه     صبرخي از مؤذنين بعد از آذان به آواز بلنـد بـر رسـول اهللا    -*
  .و صحابه گفته نشده صاينگونه درود گفتن در عصر پيامبر

ز و يا روزة نفلي و يا برخي از عبـادات را  برخي از مردم به آواز بلند با زبان نيت نما -*
نيت و ركعت نماز صبح را .....) و يا(نيت كردم تا بخوانم دبطور مثال ميگويند: ( .مي كنند
بما آگاهي داده انـد كـه محـل نيـت      صفالني روز را روزه بگيرم ...) پيامبراكرمكردم تا 

  قلب است. يعني با زبان درست نميشود.
تقبـل اهللا   -تي شخصي را ديدند كه نمازش را تمام نمود مي گويند بعضي از مردم وق -*

  جود نداشت.ول كند) اين عمل در عهد پيامبر وخدا از ما و شما را قب( -منا و منكم
برخي از مردم بعد از سالم در نماز، سرشان را نخست تكان داده سپس بسوي راست  -*

ده بطرف پايين نگاه كرده سپس بسـوي  توقف و تكان دا سالم ميدهند، و بعد از آن روبرو
كه اينكار نيز بدعت بوده اصـل و اساسـي در   ، سالم ميدهند چپ همراه با تكان دادن سر

  شريعت ندارد.
 صمسح نمودن چهره با دستان بعد از دعا نيز امر نو پيدا بوده كه در عهد پيامبراكرم -*

  و اصحاب كرامشان كسي اينكار را نكرده است.
  در اوقات منع شده نماز نفل مي خوانند كه اين اوقات عبارتند از:بعضي هم  -*
بعد از نماز صبح تا اينكه آفتاب طلوع كرده و به اندازة يك نيزه بطـرف آسـمان بلنـد     -1

  شود.
هنگاميكه آفتاب در نيمه آسمان قرار گيرد تا آنكه بطرف مغرب مـيالن نمـوده و آذان    -2

  ظهر گفته شود.
  به غروب نزديك گردد تا آنكه آذان مغرب گفته شود. هنگاميكه آفتاب -3



 401               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

دستان در نماز بايد گفت كه قول راجح و صحيح اينست كه دستان بستن مورد اما در  -*
بر سر سينه گذاشته شود، اما بعضي ها در گذاشتن دستان شان در زير ناف يا باالي ناف و 

ن مي كني كه عورت خود را بـا  عورت شان دستها را مي بندند و گما افراط نموده بر سر
  واهللا اعلم ..نداده استجواز همچو عمل را علماي كرام  ند!دستان خود پنهان مي كن

سالم شـرعي و اسـالمي   با مسلمانان خورد م براز كفار تقليد نموده هنگامردم بعضي  -*
اكثـرا   كـه جمالتي غيـره  شب تـان بخيـر و   ،: صبح شما به خيري چونعباراتتقديم ننموده 

به چنين اشخاص ايـن   توصية ما .آنها نيز استعمال مي كنند ،غربيها آنرا استعمال مي كنند
محـول   �از خدا بترسيد و خير و سعادت را به خداونـد  ،مسلمان هستيدواقعا است اگر 

اسـت، خـواهش   سـاز  سازيد كه همه امور به خواست و ارادة اوتعالي بوده و يگانه سبب 
ينست كه به صـفت  كه خود را با اين جمالت عادت داده اند ا من از برادران و خواهراني

السالم عليكم غاز نمايند (ن به سالم شرعي و اسالمي آناخورد با مسلمامسلمان، هنگام بر

®��¯�����m��²��±��°: بما توصيه نموده �اهللا و بركاته) طوريكه خداوند و رحمت

º��¹��¸��¶��µ��´���³l  :٦١النور  

درود) از  (سـالم و  ديد، به يكديگر سـالم كنيـد بـه تحيـة    هايي در آمپس چون به خانه «
  .»و پاكيزه است جانب خداوند كه مبارك

  ١٠يونس:  ��mo��n��m��l���k��j��ip��l:فرمودة خداوندو 

پـاكي، و تحيتشـان (درود و   تـو  يعني: خداوندا!  -للهمسبحانك ا -بهشتيان -دعا و نداي«
  .»دعاي شان) در آنجا سالم است

  ٨٦النساء:  �mØ���×��Ö��Õ���Ô���������Ó��Ò��ÑÙ��������l: و فرمودة خداوند

و چون شما را به تحيتي (سالم گفتن) بنوازند، با تحيتي بهتر از آن، يـا هماننـدآن پاسـخ    «
  .»دهيد

به نشر و پخش سالم ترغيب نموده  تيحال جا و هر در هر صهمچنان پيامبراكرم
ايز نيست. بعد از اينكـه سـالم شـرعي و دينـي را بـه جانـب       تنها در بيت الخال جو اند، 
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وغيره را استعمال نماييـد،   »صبح شما بخير«ديم نموديد ميتوانيد جمالتي چون مقابلتان تق
و  ،زيرا سالمي كه اسالم  به آن دستور داده در واقع دعاي خير و نيك به بـرادر مسـلمان  

  . تعظيم و ستايش خداوند متعال است

  اد آور مي شويم كه:در پايان ي

ست بـراي كسـاني كـه در پـي     اب مطالعه نموديد در واقع چراغيپيامهاي را كه در اين كت
حقيقت بوده و ميخواهند دين و عقيدة شان پاك و ناب باقي بماند، مخصوصـاً در عصـر   

امـت شـده اسـت، امتـي كـه       امروزي كه انواع بدعتها، خرافات، شـركيات دامنگيـر ايـن   
را در آنـان   �خداونـد امتي كه  اند. �و سرور فرزندان آدم ،ين پيامبرانپيامبرشان بهتر
هاي پسنديده امـر   به كاراند. به مردم بيرون آورده شده كه توصيف نموده كتاب عزيزش 

امـت اسـالمي از    ،از جانـب ديگـر   دي ها و امور ناپسند منع مـي كننـد.  مي نمايند و از ب
ـ     كـ  ، دشمناني داشتههاي دعوت نخستين روز اگون ه در كمـين نشسـته و بـا وسـايل گون

خصوصاً در  .در بعضي از نقشه هاي شان موفق شده اندو  ميخواهند آنرا سرنگون سازند.
پاشيدن تخم اختالف در ميان فرزندان اين امت، زيرا دشـمن درك نمـوده كـه اگـر امـت      

سـلط  همه جهـان م  هاي صدر اسالم متحد و متفق شوند بدون شك بر اسالمي مانند روز
خواهند شد، لذا شب و روز در پي دسيسه سازي و نقشه ريزي اند تا مسلمانان دست بـه  

هـاي   هاي اسالمي را به يغما برده كليد ثروت و دارايي كشورآنها گريبان يكديگر بوده و 
 نـد. بـه كيـف دل خـود آنـرا بچرخان     باشد و اقتصاد جهان در دست خود شان قرار داشته

 مت اسالمي، سالحي قـويتر از مشـكوك سـاختن فرزنـدان آن در    دشمن در مبارزه عليه ا
ند. يهـود و نصـارا از   اساسي دين اسالم است، نيافت قرآن و سنت پيامبر شان كه دو مصدر

ت مسـلمانان در چنـگ   يقر موفتاريخ شكوهمند اسالم درس عبرت گرفته و ميدانند كه س
ـ   .است صبه قرآن كريم و سنت پيامبراكرمآنها زدن  ا جـان در تـن دارنـد تـا روز     لـذا ت

رستاخيز مبارزه عليه اين دو مصدر بنيادي اسالم را كنار نخواهند گذاشت و با پالن هـاي  
هاي مختلف سربلند مـي كننـد. بنـابراين بـر مـا       جا و از ،به شرايط مختلف و متنوع نظر

و مسلمانان واجب است تا آماده بوده در حال احضارات شماره يـك قـرار داشـته باشـيم     
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هر وسيله آنرا افشا و خنثـي نمـاييم، قبـل از اينكـه      متوجه نقشه هاي شوم دشمن بوده با
بخود آييم و به دين و ما بايد  .فرصت از دست رفته و انگشتان خود را زير دندانها گيريم

ما منطبق گردد كـه فرمـوده    بر صآيين خويش تمسك جوييم، تا مبادا فرمودة پيامبراكرم
 كاسة طعـام رو  امتهاي كفر بر شما هجوم آورند چنانكه خورندگان بر نزديك است« اند: 

رخ خواهـد  : آيا بسبب قلت افراد ما چنين وضع  صمي آورند، پرسيدند: اي رسول خدا
هر  پس بر »ي باشيد.....م بد؟ فرمودند: نه، بلكه شما مانند خس و خاشاك و كف سيالدا

و آورده و آنرا دستور زندگي خويش قرار است تا به قرآن و سنت پيامبر ر مسلمان واجب
و راه و روش پيشگامان اسالم را قدم بـه   -اگر سعادت دنيا و آخرت را مي خواهد -دهد

قدم عملي نموده آنرا ميزان و ترازوي كردار و گفتار و عقيدة خويش قـرار دهـد، اگـر بـا     
زنـد و اگـر   قرآن و سنت و راه و روش شاگردان مدرسة نبوت برابر بـود، بـه آن چنـگ    

بخواهـد تـا وي را توفيـق و اسـتقامت      �مخالف بود آنرا ترك نمايد، سپس از خداونـد 
و يـاران شـان انـد     صپيـامبر طريقـت  بخشيده و در زمرة مردمان نجات يافته كه راهرو 

  شامل سازد.
در پايان از دانشمندان بزرگوار زنده و مرده كه در بارة بدعت و گروه هاي گمـراه  

و مفصلي نگاشته اند تقاضاي معذرت مي نمايم، زيرا بنـده از آثـار گـران    كتابهاي بزرگ 
كه خـودم آنـرا    يقيمت آنها در برخي از موارد استفاده نموده ام، ليكن آنرا به روش خاص

بـراي آن   �از خداونـد  وده ام.پيموده ام مختصر ساخته و به خوانندگان گرامي تقديم نم
حسنات شان  خداوند كوشش هاي شان را در پلة و مندم،يم را آرزوان پاداش عظبزرگوار

 بخاطر شهرتمن گذاشته و سنگين گرداند و عمل مرا خاص به رضاي خود بپذيرد، زيرا 
گناهـان و  ده ام، زيـرا  يا كسب ماديات و بلند بردن مقام در ميان مردم اينكار را انجام نـدا 

رگ گمان نيك داشته تمنا دارم خطاهايي كه دارم كفايتم مي كند، با آن هم بر پروردگار بز
كسـي در بيـرون آمـدن ايـن      مرا مورد عفو خويش قرار دهد و از من راضي گردد و هـر 

ايشان پاداش جزيـل دهـد. چنانكـه از    بر �من همكاري نموده خداوند رسالة كوچك با
اين آرزو را دارم كه ما را توفيق دهـد تـا بتـوانيم ايـن كتـاب را بـه زبانهـاي         �خداوند
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خـود در گوشـه و كنـار    ترجمه نموده و در خدمت برادران و خواهران مسـلمان  مختلف 
  له وصحبه وسلم. ينا محمد و علي آم.   وصلي اهللا علي نبجهان قرار ده

  
  جهوريبرادر تان فؤاد هاشم ا                                               



  

  چمن سمني از هر

        
اي پسر! چنـد  « چنين توصيه نمودند:  �ن عباسبه اب ص: پيامبراكرمحديث شريف -*

سخن ارجمند را برايت تعليم ميدهم. خدا را حفظ كن تا ترا حفظ كند. بياد خدا بـاش او  
را در برابرت مي يابي. اگر چيزي مي خواهي از خدا بخوا، و اگر ياري مي جويي از خدا 

ند، نفع رسانده نمي تواننـد  بجو، و بدان كه اگر تمام مردم جمع شوند تا به تو نفعي برسان
و اگر همه جمع شـوند تـا بتـو ضـرري      .برايت نوشته است �مگر چيزي را كه خداوند

برايت نوشته و مقدر كرده  �برسانند، ضرري رسانده نمي توانند مگر آنچه را كه خداوند
  سنن ترمذي.» است. قلمها بر داشته شده و ورق ها خشك گرديده است

بـه  يكي از قلعه هاي بلند مدينه باال رفته و  بر صيامبر اكرم: روزي پحديث شريف -*
من فتنه « مي بينيد؟ گفتند: نه؟ فرمودند: آيا آنچه را من مي بينم شما هم  «ياران فرمودند: 

  .مسند الحميدي »ان در ميان خانه هاي تان مي باردهاي را مي بينم كه مانند بار
را برشما باد، يـاران پـاك شـما فتنـة     راست فرموديد اي رسول خدا، درود فراوان 

نديدند كه بر خانه هاي شان فرود آيد، ليكن ما امروز به چشم خود مي بينـيم كـه انـواع    
در ميان خانـه هـاي مـا     هافتنه ها از البالي كانال هاي فضايي مبتذل در پرده هاي تلفزيون

باران ريخته اخـالق و  همچو باران مي بارد، فتنه ها از طريق انترنت بر خانه هاي ما چون 
عادات پسران و دختران ما را فاسد ساخته و به تباهي كشانده است! پس آيا كسي از ما از 

  خدا ترسيده و درس عبرت مي گيرد؟
از من  �از دانايي پرسيده شد: آيا عالمتي وجود دارد كه داللت بر خشنودي خداوند -*

همه گناهان محفوظ ساخته و آنرا در  ترا از ارتكاب ونداكند؟ فرمود: هرگاه ديدي كه خد
پـس بـدان كـه     ،، و بـه طاعـت و عبـادت خـود توفيـق داد      نظرت منفور و بد جلوه داد

آرزو داشتم كه بگويد: گمان و اميـدت   از تو راضيست. سوال كننده مي گويد: �خداوند
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مي گناه دل را تاريك ساخته و چهره را زشت و بدنما چرا كه . قوي بساز �را به خدوند
و رزق و روزي را كم مي گردانـد، گنهكـار در دل   ساخته گرداند، بدن را سست و ناتوان 

اما نيكي، چهره را روشن  لمندي و دينداري وي كاهش مي يابد.مردم بد و منفور شده عق
و پر نور ساخته نشاط را در بدن برمـي انگيـزد، رزق و روزي را فـراوان سـاخته محبـت      

  ميدهد، عقل را پرورش داده دينداري را تقويت مي بخشد. شخص را در دلهاي مردم جا
ي يت را در اين دنيا از اسارت آخرت رها: سعي كن گردنه استحكيمي چنين فرمود -*

  زيرا اسير گناه در آخرت رهايي ندارد. ،بخشي
به حميد طويل گفت: مـرا انـدرز ده، فرمـود: اي     ،لملك خليفهااندرز: سليمان بن عبد -*

پس در  ،ترا مي بيند �كه خداوندمرتكب گناه مي شوي نين! اگر به اين گمان ومالم امير
ترا نمـي   �اگر گمان بردي كه خداوند مقابل پروردگار بزرگ از جرأت كار گرفته اي، و

  كفر ورزيده اي. �پس در اين صورت به خداوند بيند،
اري ننمـوده  ، و در قبـول آن بـي قـر   كن و از پروردگارت طلب ياري جو آگاهي: دعا -*

بگويـد:   هزيرا دعا خود عبادت است، و هرگاه شيطان در دلت و سوسه افگنـد  .ملول مشو
تا به كي دعا مي كني در حاليكه قبول نميشود؟ به شيطان بگو: من پروردگـارم را بـا دعـا    

حتماً روزي دعايم را قبـول خواهـد كـرد، زيـرا      �پرستش مي كنم و متيقنم كه خداوند

«��¼���½��¾��¿����m طوريكه ميفرمايد:ار راستگوست و ذات بسي �خداوند

ÀÁ��Æ��Å��Ä��Ã��ÂÇ���l  :١٨٦البقرة  

من نزديكم و دعاي دعاكننـده   -به ايشان بگو -و هرگاه بندگانم در بارة من از تو بپرسند«

������m��M��O��N:همچنان ميفرمايـد  .»اجابت مي كنم -هنگامي كه مرا بخواند -را

Q��PR������l  :٦٠غافر  

   .»و پروردگار تان فرمود: مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم«
 هم در پذيرش آن شايد در تعويق افتادن پذيرش دعا مصلحتي برايت نهفته باشد، و شايد

چيزي بهتـر از آن نصـيبت    در عوض طلبت، �خداوندو شايد مصلحتي براي تو نباشد، 



 407               جل جالله است؟با اهللا دي معبوآيا  

 

�mG��N��M��L��K���J��I��HO����T��S��R��Q��P: ايـد طوريكه ميفرم .گرداند

V���UW�������\�����[��Z��Y��Xl  :٢١٦البقرة  

و چه بسا چيزي را نا خوش داشته باشيد، در حالي كه آن به سود شما باشد. و چه بسـا  «
ان شما باشد، و خداوند مي داند و شما داشته باشيد در حالي كه آن به زي چيزي را خوش

   .»دنمي داني
پس پذيرش دعا و عدم آن همه به نفع بنده است، شايد منفعت بنده در اين باشد كه آنچه 

و متيقن بـاش كـه    ديگري داده شود.را مي خواهد بوي داده نشده و در عوض آن چيزي 
تأخير در اجابت دعا، مصلحتهايي را در پيش دارد كه در وقت مناسب بـه تـو ميرسـد. و    

! اگر زنـدگي بـه خيـر    مثالً بگو: خداوندانيا و آخرتت را بخواه، همواره در دعايت، خير د
  من است پس مرا زنده دار، و اگر مرگ به خير من باشد پس مرا مرگ نصيب كن.

اي گروهي كه به زبان خـود ايمـان آورده   « فرموده اند:  صگرامي ما پيامبرهوشدار:  -*
ان را جسـتجو نكنيـد، زيـرا    عيـب هـاي مسـلمان    ان وارد نشده است!ت ولي ايمان به قلب

انـدرون خانـه اش   جوگر عيب هاي مسلمانان باشد، خداوند متعـال او را در  كس جستهر
  .بيهقييمان از شعب اال» رسوا مي كند

بندگان نيكو و پرهيزگار پوشيده حالي را كه از ريا كـاري   �پاكيزه گي: يقيناً خداوند -*
جستجوي آنهـا   هرگاه ناپديد شوند كسي دراينان كساني اند كه  ، دوست ميدارد.بدور اند

د، دلهاي شان چراغ هاي تابان هدايت اسـت، از  نبند شناخته نميشونشده و اگر حضور يا
  و سنن بيهقي.حاكم مستدرك » هر مشكل و مصيبتي به آساني بيرون مي آيند

  }: يمظال حول وال قوة اال باهللا العلي الع{ دعاي اثرات گرانماية -*
  هاي آن است. و كنزي از كنز نهال هاي بهشت، نهالي از -1
  ) مرض است كه ادني ترين آن پريشاني ميباشد.99درمان ( -2

���m��wميفرمايد: �طوريكه خداوند .نعمت را از بربادي نجات ميدهد -3 � � � � � v� �u

`��_��~��}��|��{��z��y��xa��l  :٣٩الكھف  
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اهللا خواسـته باشـد، همـان شـدني      ( آنچهوارد باغت شدي، چرا نگفتي ماشاءاهللا و چون«

  .وند نيست)( هيچ نيروي جز به مشيت خدا القوة اال با هللا -است) و چرا نگفتي
كه هنگامي نزد رسـول   �اسير را آزاد ميسازد به دليل حديث عوف بن مالك اشجعي -4

 يرسول اهللا! دشمن پسرم را اسير كرده است و مادرش بي قـرار آمد و گفت: يا  صاكرم
فرمودند: هم تو و هم او را به  صپس مرا به چه چيز دستور ميدهيد؟ رسول اهللا مي كند

در رسيد  �دستور مي دهم، سپس عنايت خداوند » هللاوال قوة اال با الحول«بسيار گفتن: 
او از نزد دشمن گريخته و گوسفندان شان را نيز ربـود   ه وو دشمن از پسر شان غافل شد

�m������v��uداي عزوجل آيت فوق را نازل فرمود: آن گاه خ و با گوسفندان نزد پدرش آمد.

`��_��~��}��|��{��z��y��x��wa��l  :٣٩الكھف  

فايت و وقاية بـراي وي  هدايت و ككسيكه از منزل خارج گردد و اين دعا را بخواند،  -5

 ) يعنـي (بنـام خـدا، بـر خـدا     اال باهللا ةهللا، توکلت علی اهللا، و الحول وال قوا بسماست (
  ي جز از طرف خدا نيست) سنن ابو داود و ترمذي.توكل كردم، و هيچ قدرت و توانا

طوريكـه در حـديث شـريف     .و بد حمايت مي كنـد  مسلمان را از امور ناخوش آيند -6

 فع السيات اال انت، وال حول وال قـوة اال باحلسنات اال أنت، وال يد تاللهم ال يأ«آمده: 

جز تو كسي بميان نياورده و بدي ها را جز توكسي دفع نمي ! نيكي ها را پروردگارا( »بك
سـنن  ، جز به توفيـق تـو)   تطاعت برما  نيست قدرت و .كند و نيست دفع كنندة از مصيبت

  .داودابو

حـول  ال اگر هر روزه آنرا ورد زبانت سازي ( .قوي ترين سالحي عليه دشمنان است -7

بك من  اللهم انا نجعلك في نحورهم و نعوذ «سپس بگويي:) وال قوة اال باهللا العلي العظيم
! ما ترا در برابر شان (دشمنان) قرار مي دهيم و از شرارت هاي آنها به تو الهي» ( شرورهم

  .پناه مي آوريم)



  ثنا و ستايش و شكر خداوند بزرگ

مار ما بسيار زياد است كه جز خودت كسي ديگر آنرا شـ  الهي! نعمت هاي فراوانت بر
تـرا سـتايش گفـت    نميتـوان   و .ثنا و ستايش سـزاوار ذات بـزرگ توسـت    .كرده نميتواند

  طوريكه خودت خود را ستايش نموده اي، اي ذات پاك و منزه از هر نقصان.
د مخلوقاتش بـر روي زمـين، بـه    ها، و تعدا را به تعداد مخلوقاتش در آسمان وندخدا

ت بين زمين و آسمان، به پاكي ياد مي كنم. خدا پاكي ياد مي كنم. خدا را به تعداد مخلوقا
را به تعداد آنچه آفريده، به پاكي ياد مي كنم. به همين اندازه خدا بزرگ است، بـه همـين   

  ازندة اوست، و به همين اندازه قدرت تنها از ناحية اوست.اندازه ستايش بر
باليي كه مي  ، و بر! مرا از زمرة كساني قرار بده كه نعمتهايت را سپاس گذاردخداوندا

   .فرستي، صبور و پايدار باشد
اي پروردگار عرش عظيم! اي  ! وگار آسمانها، و اي پروردگار زمين! اي پروردخداوندا

ندة تـورات و  انه و هسته! اي فرو فرسـتا پروردگار ما و پروردگار همه چيز! اي شكافندة د
  ام همه به دست توست. انجيل و قرآن! از شر همه چيز به تو پناه مي آورم كه زم

! تو نخستيني و قبل از تو چيزي نبوده، پسيني و بعد از تو چيزي نخواهد بود، خداوندا
  آشكاري و باالتر از تو چيزي نيست و نهاني و پوشيده تر از تو چيزي نيست.

! بر محمد و آل محمد درود بفرست همچنانكه بر ابراهيم و آل ابـراهيم درود  خداوندا
كه همانا تو ستوده و بزرگواري، و بر محمد و آل محمد بركت فـرو فرسـت    فرستاده اي،

  اي كه همانا تو ستوده و بزرگواري.همچنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم بركت فرستاده 
تشكر مي نماييم اند در آخر از دوستاني كه در مراجعه اين كتاب با ما همكاري نموده 

يم. و از انن سهيم شده انـد پـاداش بـزرگ را خواهـ    به برادراني كه در چاپ آ �و از اهللا
كه هستند خواهشمندييم تا در چاپ نمـودن دوبـارة آن   كشوري خوانندگان محترم در هر 

  (مترجم)اقدام نموده داخل اجر گردند.
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