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  خدا!  رسول  اي

  برانگيختـه   خـاطرش   بـه   كـه   بنويسـم   در مـورد چيـزي    و قصـد دارم   ام گرفتـه   دست  به  قلم
  ، ديـدي  شـدي   برگزيده  رسالت  به  جهانيان  هدايت  خدا براي  از طرف  كه  زماني  !...آن اي شده

و   را از ياد بـرده   خويش  راستين  خداي كند و مي  و تعظيم  سجده  هر موجودي  براي  جهان  كه
  حكمفرما در كـرة   عقايد و تصورات  كه  ...ديدي است  كرده  ، خود را نيز از فراموش آن  تبع  به

،  خـدايان   گونـه   ايـن   معتقدنـد كـه    زند و مردم مي  و متعدد موج  مختلف  از خدايان  ، همه زمين
  ، بـه  آنان  و سردستة  ـ در كنار خداوند بزرگ   گمانشان  ـ به   هستند كه  كوچكي  خداوندگاران

،  ، فـالگيران  ، ساحران ، كاهنان ، سادنان رؤسا، فرمانروايان  كه  امور مشغولند... ديدي  و فتق  رتق
پروردگـار را    سـلطنت   انـد و كرسـي   كـرده   بر تن  خدايي  لباس  مذهبي  و رجال  ديني  پيشوايان

شود  نمي  شود، از خدا پيروي مي  افراد اطاعت  از اين  كه  گونه  آن  كه  ديدياند!... نموده  غصب
و   تواضـع   كـه   !... ديـدي  اسـت   يافتـه   اختصاص  آنان  به  شان و داوري  و حكومت  قانون  و تمام
 پيرو تقليد از آباء و اجداد هستند.  ـ اصالً ـ وجود ندارد و همگي    شان خدا در زندگي  به  توسل
دارند و از  مي  ها را دوست نماينده  اين  كه  گونه  اند و آن تراشيده  ها و دالّالني خدا واسطه  براي

دارنـد و از او   نمـي   كننـد، خـدا را دوسـت    مـي   و فروتنـي   خضـوع   ترسـند و برايشـان   آنها مـي 
اند  خدا را گرفته  جاي  كم ها، كم واسطه  اين  كه  كنند!... ديدي نمي  تواضع  ترسند و برايش نمي

  بـاد ـ بـراي     ـ درود خدا بر تـو و آنـان     و اسماعيل  ابرهيم  پدرانت  دست  به  كه  كعبه  و در همان
  ها، در آن واسطه  ـ از همين   سال  تعداد روزهاي  ـ به   بت ٣٦٠بود،   بنا شده  يگانه  خداي  عبادت

  جـاي   به  كه  شوند!...ديدي مي  پرستش  نخاصّ خودشا  گونة  به  قومت  اند و توسط گرفته  جاي
  طـواف   و اطرافشـان   كـرده   قربـاني   پايشـان   كننـد. بـه   مـي   خدا يا در كنار خدا، آنهـا را تعظـيم  

  خدا يا همراه  جاي  به  كه  كنند!...ديدي مي  و اظهار عجز و ناتواني  زانو زده  نمايند. مقابلشان مي
و اميـدها و    وانند و دعاها و نيايشها، درخواستها و خواهشـها، بـيم  خ فرياد مي  با خدا، آنها را به
گوينـد:   سـازند و مـي   آنها مي  را متوجه  و همه  ها و...همه و استعاذه  و استعانت  پرهيزها، استغاثه

  شوند! مي  روند و پذيرفته مي  آسمان  ها به واسطه  اين  دعاها تنها از طريق

  
� � �  
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  خدا!  رسول  اي

  كـه   خدا مأمور شـدي   و از طرف ... را ديدي  واهي  گمراهيها و خيالهاي  اين  و تمام  آمدي
  كـه   ، همانگونـه  و شايسـته   طور صـحيح   را به  مردم  و خداي  بخشي  را سامان  آشفته  اوضاع  اين

  كـه   د بسـتي و عهـ   كني  شناساندند، معرفي  مردم  باد ـ به   ـ درود خدا بر تو و آنان   ساير پيامبران
  و دل  ، بـا جـان   ديـدي  مـي   راه  ايـن   در نفـس   را كـه   ها، بالها و رنجهايي سختيها، شكنجه  تمام

  ! كار شدي  به  و ياد خدا دست  ، و لذا با نام كني  تحمل

  و گوشـتي   سـنگي   از بتهـاي   و اجتنـاب   ، و دوري يگانـه   خداي  پرستش  به  مخفيانه  سال  سه
  كـه   خـدا مـأمور شـدي     ـ از طـرف    و ناتوانـت   كم  با ياران  ـ همراه    ..بعد از آن. كردي  دعوت
  : كه  داري  و اعالن  خود را آشكار سازي  دعوت

﴿ö≅è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šχρã� Ï�≈ x6ø9$# ∩⊇∪ Iω ß‰ç6ôã r& $tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊄∪ Iωuρ óΟ çFΡ r& tβρß‰ Î7≈tã !$tΒ ß‰ç7 ôã r& 

∩⊂∪ Iωuρ O$tΡ r& Ó‰Î/% tæ $̈Β ÷Λ–n‰ t6tã ∩⊆∪ Iωuρ óΟ çFΡ r& tβρß‰ Î7≈ tã !$tΒ ß‰ç6ôã r& ∩∈∪ ö/ä3s9 ö/ ä3ãΨƒÏŠ u’ Í< uρ ÈÏŠ ∩∉∪﴾.  

  پرسـتيد، و شـما هـم    جـز خـدا مـي     شـما بـه    را كـه   آنچـه   پرستم ! نمي كافران  جماعت  اي«
  كنيـد و نـه   يم  شما عبادت  كه  پرستم را مي  چيزي  من  . نه پرستم مي  من  را كه  پرستيد آنچه نمي

  مـن   و آيـين   خودتان  براي  خودتان  آيين  ! پس كنم مي  عبادت  من  پرستيد كه را مي  شما چيزي
  !».  خودم  براي  هم

و   داشـتي   اعـالن   مكّـه   و مشـركان   خـود را از كـافران    و آيين  عقيده  جا جدايي  و از همين
،  ، سادنان رؤسا، فرمانروايان  كه  ...و ديدي جدا نمودي  عبادتشان  خود را با روش  عبادت  روش

  را بگيـري   جايشان  خواهي مي  كردند كه  خيال  ديني  و پيشوايان  ، كارگردانان ، ساحران كاهنان
تـو و    كردند كه  . لذا تالش هستي  دنيوي  و مقامهاي  و ثروت  رياست  دنبال  ، به آنان  و همچون

بازگردانند، اما در   خود و پدرانشان  راه  خود سازند و به  ، رام بهايشانها و فري را با وعده  يارانت
را   و ماه  راستم  اگر خورشيد را در دست: « را گفتي  تاريخي  جملة  ، تنها هين شان تمامي  جواب

 نيز از  راه  را در اين  اگر جانم  كشيد، حتّي  نخواهم  دست  بنهند، هرگز از دعوتم  چپم  در دست
آنهـا نداشـتند و     خواسـتيد كـه   را مـي   را داشـتيد و چيـزي    چيـزي   تـو و يارانـت  !»... دهم  دست
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و مفتخـر    ، كامالً پشتگرم ايمانتان  كرديد و به مي  را دنبال  غير از آنان  خواستند. شما هدفي نمي
  بـا آنهـا سـازش    شـويد و   متزلزل  از راهتان  نشد كه  باعث  عاملي  ، هيچ جهت  همين  بوديد و به

  نماييد!

  تـك  تـك   كـه   شـد...ديدي   شروع  شان مذبوحانه  ؟!...دشمنيها و تالشهاي ديدي  اما بعد چه
دهنـد. ياسـرها و    مـي   ، شكنجه و وحشيانه  وحشتناك  هاي ـ با شيوه   ديدگانت  را ـ مقابل   يارانت

  ها...بماننـد كـه   ها و صـهيب  و خباب ها رسانند، و اما بالل مي  شهادت  به  ها را زير شكنجه سميه
، گرسـنگيها، سـختيها، محنتهـا، مرگهـا،      ابيطالـب   در شـعب   تمام  سال  آمد!...سه  بر سرشان  چه

  قدم پابرجا و ثابت  و همچنان  دور نساخت  ها و... شما را از هدفتان ها، بالها، لطمه بيمها، صدمه
  اينكـه   جرم  به  ، غير از خدا را ـ فقط  كس  يز و از همهچ  هجرتها و جداييها از همه  بوديد...تمام

  كرديد!..  ـ تحمل  است»  اللّه«پروردگار ما تنها گفتيد:  مي
  

� � �  

  

  خدا!  رسول  اي

ــدي ــام  آم ــن  و تم ــدي   اي ــردرگميها را دي ــا و س ــالي تاريكيه ــه  ، در ح ــه  ك ــي  آن  ب   راض
سـختيها و    ـ باتمـام    مدينه  شديد و به  رانده  بيرون  هتاناز شهر و زادگا  با يارانت  !...همراه نبودي

  بـذر جامعـة    ...در همانجا بـود كـه   متفاوت  ، با مردمي تازه  كرديد...شهري  ـ هجرت   رنجهايش
،  وارد شـدي   آن  بـه   كـه   بود و زماني  شده  كاشته  يارانت  آنجا توسط  به  از آمدنت  قبل  اسالمي

با   همراه  آن  رشد و آبياري  و براي  زده  بيرون  سر از خاك  تازه  اسالمي  جامعة  جوانة  كه  ديدي
شـكنيها و   فريبكاريهـا و نفاقهـا، پيمـان     كـه   ...امـا ديـدي   كـار شـدي    بـه   دست  فداكارت  ياران
  نهـال   ايـن   بـردن   از بـين   بـراي   مدينـه   و يهوديـان   اعـراب   آراييهـا و پيكارهـاي   ها، صف توطئه

  نصـرت   پروردگـارت   . بـا اتّكـاء و يـاري    با جاهليت  پيكارتان  شد...بدر! اولين  شروع  نوشكفته
  كـه   باوفايـت   هـا و...يـاران   هـا و مصـعب   شديد. حمزه  يافتيد...احد! جنگيديد و كشتيد و كشته

  خـويش   پاك  در خون  ديدگانت  مقابل  از ديگري  پس  بودند، يكي  تنت  پارة  همچون  همگي
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اينهـا    و...تمام  ، تبوك ، حنين مكّه  ، خيبر، فتح ، حديبيه احزاب  شدند...و باالخره  غلتيدند و مثله
رويهـا،   سر گذاشتيد و چقدر سختيها، زخمها، خونريزيها، گرسنگيها، تشـنگيها، پيـاده    را پشت

  كرديد.  ها و عيبجوييها و...را تحمل سرما و گرما، طعنه

و   گذرانـدي   فـراز و نشـيبهايش    را بـا تمـام    سخت  مراحل  اين  خدا! تمام  ولرس  ! اي آري 
  مبعـوث   خـاطرش   بـه   را كـه   چيـزي   آن  اينكـه   !...تنها و تنهـا بـراي   ريختي  و خون  ديدي  خون
 و  و اجتنـاب   يگانـه   خـداي   و پرسـتش   عبادت  ، اعالن» إال اللّه  ال إله...« برساني  تحقّق  ، به شدي
!...و  شـكنت  و دنـدان   بـود شـعار قـاطع     ...ايـن  غير خـدايي   و قدرت  طاغوت  از هر گونه  دوري

فـرد و جـدا از     منحصر به  نظير، نظامي بي  و ممتاز، حكومتي  نمونه  و ملّتي  پيروز شدي  باالخره
  گارشـان پرورد  جانـب   را ـ مسـتقيماً ـ بـه      و مـردم   را برپـا كـردي    غيـر خـدايي    روش  هر گونه

را   و كهانتي  وساطت  و هر گونه  و تعددپرستي  پرستي و بت  پرستي رييس  ، و رسم بازگرداندي
  بـه   شـان  همتـا و معبـود حقيقـي    بـي   در برابر خـالق   مردم  سرهاي  بود كه  چنين  ...و اين برچيدي

  . گشت  ساييده  مقدسش  بر آستان  شد و پيشانيهايشان  خم  تواضع

وارد   فوج و فوج  دسته دسته  كه  بيني را مي  خدا فرا رسد، تو مردم  و پيروزي  فتح  كه  زماني«
  آمرزش  آور و از او طلب  جاي  را به  پروردگارت  حمد و ثنا و تسبيح  شوند. پس خدا مي  دين

  »... پذير است او بسيار توبه  ؛ زيرا كه بخواه
   

� � �  
  

  خدا!  رسول  اي

،  امتـت   كـه   نگذشـت   چنـدي   ديـدي  ! مـي  !...اما كاش و سختيهايت  مصائب  نبود داستا  اين
  بوتـة   ، بـه  بـودي   شـده   متحمـل   و سعادتشـان   نجـات   بـراي   كـه   و تالشها و سختيهايي  زحمات

،  گشـتي   مبعـوث   خـاطرش   بـه   را كه  چيزي  آن  اكنون  كه  ديدي ! مي سپردند!...كاش  فراموشي
  را در پـيش   و كجروي  انحراف  جانب  كم كم  چگونه  كه  ديدي ! مي اند!...كاش هوانهاد  چگونه

!  انـد!...كاش  قـرار گرفتـه    و نابودي  شرك  پرتگاه  بر لبة  اند كه رسيده  جايي  به  گرفتند و اكنون
و   كـرده   تپشـ   آن  كنند و به مي  ، خيانت بودي  سپرده  بدانان  كه  امانتي  به  چگونه  كه  ديدي مي
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  رسـم   نيكـي   اند و به آورده  و...روي  و عرفان  و تصوف  و كالم  : فلسفه همچون  چيز ديگري  به
  آورند! نمي  جاي  را به  آن

  و زبـان   كني  شكايت  امتت  از همين  پروردگارت  در پيشگاه  كه  داري  حق  راستي  ! به آري
  : كه  بگشايي  گله  به

﴿tΑ$s% uρ ãΑθß™§�9 $# Éb> t�≈ tƒ ¨βÎ) ’ ÍΓ öθs% (#ρä‹ sƒªB $# # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# # Y‘θàfôγtΒ ∩⊂⊃∪﴾ . :٣٠[الفرقان[  

  دوري  و از آن  كرده  را ترك  قرآن  اين  من  كند: پروردگارا! همانا قوم مي  و پيامبر عرض«
  .»اند!... گزيده

  خـاطرش   بـه   كه  بردارم  حقيقتي  ياز رو  تا پرده  ام شده  قلم  به  دست  جهت  همين  !...به آري
خـدا و    بـين   و وسـاطت   شـرك   هر گونـه   خدا، و نفي  مستقيم  و ارتباط  عبادت: « شدي  مبعوث

  بـا شـنيدن    فطرتها دگرباره  كه  ، و اميدوارم ميسر نيست  آن  ، بدون ايمان  كه  چيزي»... بندگانش
را از   جـاهلي   و خرافات  ند و گرد و غبار توهماتپروردگار بيدار شو  آشناي  ، با نداهاي آيات

  جستند...  آميز بيزاري و عقايد شرك  قبالً بيدار شدند و از شرك  كه  خود بزدايند، همانگونه

﴿$tΒ uρ ßÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç� sYò2r& «! $$Î/ āωÎ) Ν èδ uρ tβθä. Î� ô³•Β ∩⊇⊃∉∪﴾.           :١٠٦[يوسف[  

   .»مشركند...  نيستند مگر اينكه  كنند، مؤمن مي  ايمان  ادعاي  كه  و اكثر آنهايي«

  

  محمد  فائز ابراهيم

  هجري ١٤١٦  رمضان

   



   اول  فصل
   از اسالم  پيش  اعراب

  »   ابراهيم  و دين  العرب جزيرة«
نيز   كريم  شد و قرآن  مبعوث  سرزمين  در اين -صلي اهللا عليه وسلم-!...محمد  العرب جزيرة
جـا    اكثـر پيـامبران: از همـين     دعـوت   بانـگ   كـه   گرديـد...همچنان   نـازل   هجا بود ك  در همين
  . است  برخاسته

بـود. او قـبالً در     گزيـده   هجـرت   سـرزمين   همـين   ـ پدر پيامبران ـ به   -عليه السالم-  ابراهيم
  وانـي فرا  معابـد و بتهـاي    كـه   جـايي   رشد كرد. همان  و فرات  دو رود دجله  ، ميان بابل  سرزمين

عليـه  -ابـراهيم    شدند. همانجا بـود كـه   مي  پرستش  متعددي  و معبودان  و خدايان  وجود داشت
  يكتـا دعـوت    خـداي   عبـادت   بـه   نهـادن  و گـردن   پرسـتي  بـت   ترك  را به  خويش  قوم -السالم

رزنـد  ف  و از جملـه   اش با خانواده  خود، همراه  دعوت  در چارچوب  نكشيد كه  كرد و طولي مي
  كرد.  هجرت  مكّه  وادي  به -عليه السالم-  ، اسماعيل اش دنيا آمده  به  تازه

  ، ديوارهـاي  پدرش  ، رشد كرد و با ياري پسرش - عليه السالم-اسماعيل   در همانجا بود كه
از   نسـلي   ، برپا داشتند و تا چندي است  قرار داده  مردم  و اجتماع  خداوند محلّ امن  را كه  كعبه

  وجود آمد.  به  در مكّه -عليه السالم-  اسماعيل

  را بـه   رهبـري   موقعيـت   اعـراب   بودنـد و در ميـان    عرب  و چراغ  سرآمد و چشم  كه  قريش
  خانـدان   بـر گـرد ايـن     ، اعراب هر حال  او هستند. به  و نسل  اسماعيل  داشتند، از زادگان  دست
بـود ـ     بنـا شـده    و اسـماعيل   ابـراهيم   توسط  را ـ كه   كعبه  بناي  زيارت  شدند و آهنگ مي  جمع

  كردند. مي

ـ   -عليه السالم-  ـ ابراهيم  پدر پيامبران  بودند كه  ديني  ، بر همان تابعشان  و گروههاي  قريش
  را پرسـتش   بتـي   پرسـتيدند. نـه   بودند و جز خدا را نمـي   و حنيف  يكتاپرست  بود. ايشان  آورده

نبـود،    ، الـوهيتي  مخلـوقي   هـيچ   براي  را...در ميانشان  و حيواني  چوب  و نه  سنگي  ، نهكردند مي
  بودند.   كرده  هجرت  سرزمينشان  بعدها به  كه  و يهودياني  مسيحيان  مگر در ميان
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خـود    و فرزندان  توحيد بوده -عليه السالم–ابراهيم   آيين  دهد كه مي  نشان  خوبي  ، به قرآن
  نمـوده   ـ وصـيت    خاسـت  برمي  مبارزه  به  پرستي با بت  طرز قاطعي  به  ـ كه   پاك  عقيدة  اين  به را

  : است

﴿øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/ L{ ÏµÏΒ öθs% uρ $tΒ tβρß‰ ç7÷ès? ∩∠⊃∪ (#θä9$s% ß‰ ç7÷ètΡ $YΒ$uΖ ô¹r& ‘≅ sà oΨsù $oλm; tÏ� Å3≈ tã ∩∠⊇∪ tΑ$s% 

ö≅ yδ ö/ä3tΡθãèyϑ ó¡o„ øŒÎ) tβθãã ô‰ s? ∩∠⊄∪ ÷ρr& öΝ ä3tΡθãèx�Ζ tƒ ÷ρr& tβρ•� ÛØ o„ ∩∠⊂∪ (#θä9$s% ö≅ t/ !$tΡ ô‰ỳ uρ $tΡ u !$t/#u 

y7 Ï9≡x‹x. tβθè= yèø� tƒ ∩∠⊆∪ tΑ$s% ΟçF÷ƒu t� sùr& $̈Β óΟ çFΖ ä. tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩∠∈∪ óΟçFΡ r& ãΝ à2äτ !$t/# u uρ tβθãΒ y‰ ø% F{$# ∩∠∉∪ 

öΝ åκ̈ΞÎ* sù Aρß‰ tã þ’ Ík< āωÎ) ¡> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∠∠∪ “Ï% ©!$# Í_s) n= yz uθßγsù ÈÏ‰ öκ u‰ ∩∠∇∪ “Ï%©!$# uρ uθèδ Í_ßϑ ÏèôÜ ãƒ 

ÈÉ) ó¡o„uρ ∩∠∪ #sŒÎ) uρ àM ôÊÌ� tΒ uθßγsù ÉÏ� ô±o„ ∩∇⊃∪ “Ï% ©!$#uρ Í_çGŠÏϑ ãƒ ¢Ο èO ÈÍŠøtä† ∩∇⊇∪ ü“Ï% ©!$# uρ ßìyϑ ôÛr& 

βr& t� Ï�øótƒ ’ Í< ÉLt↔ÿ‹ ÏÜ yz uΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩∇⊄∪ Éb> u‘ ó=yδ ’ Í< $Vϑ ò6ãm Í_ø) Åsø9 r&uρ šÅsÎ=≈ ¢Á9 $$Î/ ∩∇⊂∪ 

≅ yèô_$# uρ ’Ík< tβ$|¡Ï9 5−ô‰Ï¹ ’ Îû tÌ� ÅzFψ $# ∩∇⊆∪ Í_ù= yèô_$# uρ ÏΒ ÏπrOu‘ uρ Ïπ̈Ψ y_ ÉΟŠÏè̈Ζ9$# ∩∇∈∪ ö� Ï�øî $# uρ þ’ Î1L{ 

… çµ‾ΡÎ) tβ% x. zÏΒ t,Îk!!$āÒ9 $# ∩∇∉∪ Ÿωuρ ’ ÎΤ Ì“ øƒéB tΠöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩∇∠∪ tΠöθtƒ Ÿω ßìx�Ζ tƒ ×Α$tΒ Ÿωuρ tβθãΖ t/ ∩∇∇∪ āωÎ) 

ôtΒ ’ tAr& ©! $# 5= ù= s) Î/ 5ΟŠÎ= y™ ∩∇∪﴾  :٨٩ – ٧٠[الشعراء[ ... ﴿tΒ uρ Ü= xî ö� tƒ tã Ï'©# ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) āωÎ) tΒ 

tµÏ� y™ … çµ|¡ø� tΡ 4 Ï‰s) s9 uρ çµ≈ uΖ ø‹ x�sÜ ô¹$# ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( …çµ‾Ρ Î) uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏϑ s9 tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊂⊃∪ øŒÎ) tΑ$s% … ã&s! 

ÿ… çµš/ u‘ öΝ Î= ó™r& ( tΑ$s% àMôϑ n= ó™r& Éb> t� Ï9 tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊇⊂⊇∪ 4œ» uρuρ !$pκ Í5 ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θà) ÷ètƒuρ ¢Í_t6≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# 

4’ s∀ sÜô¹$# ãΝ ä3s9 tÏe$!$# Ÿξsù £è?θßϑ s? āωÎ) ΟçFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ ÷Πr& öΝçGΨ ä. u !#y‰ pκà− øŒÎ) u� |Øym z>θà) ÷ètƒ 

ßN öθyϑ ø9 $# øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $tΒ tβρß‰ ç7÷ès? .ÏΒ “Ï‰÷èt/ (#θä9$s% ß‰ ç7÷ètΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í←!$t/# u zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) 

Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ t,≈ ysó™Î) uρ $Yγ≈ s9 Î) #Y‰ Ïn≡uρ ßøtwΥuρ … ã&s! tβθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂⊂∪﴾ ١٣٣ – ١٣٠: ة[البقر[.  
چيز را   : چه گفت  پدر و قومش  به  كه  دار هنگامي  بيان  كافران  را براي  ابراهيم  سرگذشت«

:  . گفـت  مـانيم  ماندگار مـي   و دائماً بر عبادتشان  پرستيم را مي  بزرگي  پرستيد؟ گفتند: بتهاي مي
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  را بـرآورده   شـنوند و نيازتـان   شـما را مـي    خوانيد، صداي مي  كمك  آنها را به  كه  آيا هنگامي
و   ما پدران  سازند؟ گفتند: فقط شما مي  متوجه  رسانند و يا زياني شما مي  به  كنند؟ يا سودي مي

  را عبـادت   چيـزي   چـه   بينيـد كـه   : آيـا مـي   كردند! گفـت  مي  چنين  كه  ايم خود را ديده  نياكان
  . كسي جز پروردگار جهانيان  هستند به  من  آنها دشمنان  مة، ه پدرانتان  شما و هم  كنيد؟ هم مي
نوشـاند و   خورانـد و مـي   مـرا مـي    كـه   كند. اوسـت  مي  و همو مرا هدايت  است  مرا آفريده  كه

  زنده  ميراند و سپس مرا مي  كه  كسي  دهد، و آن مرا شفا مي  كه  ، اوست بيمار شوم  كه  هنگامي
  كمـال   من  را بيامرزد. پروردگارا! به  در روز جزا و سزا گناهم  ميدوارما  كه  گرداند. اوست مي

در   نيـك   ذكر خيـر و نـام    من  ، و براي گردان  شايستگان  فرما و مرا از زمرة  مرحمت  و معرفت
شـوند، و   مـي   را وارث  پرنعمـت   بهشـت   كه  قرار ده  دار، و مرا از كساني  برجاي  آيندگان  ميان

  برانگيختـه   كـه   بيـامرز، و مـرا خـوار و رسـوا مـدار در روزي       اسـت   از گمراهـان   ا كـه ر  پدرم
و   سـالم   بـا دل   كـه   تنهـا كسـي    رسانند، بلكه نمي  و اوالد سودي  اموال  كه  روزي  شوند. آن مي

شـد،  خواهـد    رويگردان  ابراهيم  از آيين  كسي  و چه« ... »باشد  خداوند آمده  پيشگاه  به  پاكي
  عنـوان   (بـه   جهـان   . مـا او را در ايـن   است  داشته  خود را خوار و كوچك  ) كه (ناداني  مگر آن

  كـه   باشد. آنگـاه  مي  شايستگان  ، از زمرة ديگر هم  و او همانا در جهان  الگو و رهبر) برگزيديم
: (اقـرار   ! گفـت  بـاش   داشـته   و) اخـالص   خدا اقرار كـن   يگانگي  بدو فرمود: (به  پروردگارش

  آيـين   ايـن   خـود را بـه    فرزنـدان   ، و ابـراهيم  شـدم   پروردگار جهانيان  تسليم  و) خالصانه  كردم
)  اسالم  (توحيدي  ! خداوند آيين من  فرزندان  كرد. گفتند: اي  نيز چنين  كرد و يعقوب  سفارش
ادعـا    كـه   شـيد. (شـما يهوديـان   با  مسـلمان   نميريد مگر اينكه  ، پس است  شما برگزيده  را براي

  فرا رسـيد، حاضـر بوديـد (تـا آن      يعقوب  مرگ  كه  هستيد) آيا هنگامي  يعقوب  داريد بر آيين
  چـه   از مـن   : پـس  خـود گفـت    فرزندان  به  كه  هنگامي  مرد، بشناسيد؟!) آن  بر آن  را كه  آييني
  را كـه   و اسـحاق   و اسـماعيل   ابـراهيم   پـدرانت   تو، خداي  پرستيد؟ گفتند: خداي را مي  چيزي

  .») او هستيم (فرمان  تسليم  و ما همگي  است  خداوند يگانه

  پسـرش   پيـامبر از طريـق    آن  به  در انتساب  و افتخارشان  با ابراهيم  ، پيوند قريش ميان  در اين
  عـارض   بـر آنـان    امـوري   كـم  بخشيد. اما كم مي  و قوت  قدرت  آنان  پرستي يگانه  ، به اسماعيل
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  بـود ـ بـه     كـه   ـ از چيـزي    شد و عقايدشـان   كامالً دگرگون  ، اوضاعشان آن  سبب  به  كه  گشت
  . تغيير يافت  ديگري  شكل

  »   العرب جزيرة  به  پرستي ورود بت«
  حنيـف   ابراهيم  از دين  و انحراف  يافت  راه  اعراب  و انديشة  دل  به  از چند ناحيه  پرستيبت 

  شد:  شروع -عليه السالم -

  بـود كـه    بيگانـه   ، مرضـي  العـرب  در جزيـرة   پرستي بت  ـ اعتقاد دارند كه   ـ همگي   مورخان
ل در سـا  العرب را جزيرة  حكومت»  خزاعه»  قبيلة  كه  در زماني»  لُحي  عمرو بن»  نام  به  شخصي

  داد. چنانچـه   ـ بـدانجا انتقـال     اردن  ـ شـرق   را از روم  ، آن داشت  بر عهده  از هجرت  پيش ٤٠٠
  آورد: مي  چنين»  و النهاية  البداية«خود   در كتاب» كثير  ابن«

.  رفـت   بيـرون   از مكّـه   قصد شـام   به»  لحي  عمرو بن»  اند كه كرده  نقل  برايم  چنين  آگاهان«
داشتند ـ رسيد،    در آنجا سكونت  قعمالي  زمان  در آن  بلقاء ـ كه  در سرزمين  منزلگاهي  به  چون
پرسـتيد،   آنهـا را مـي    بيـنم  مـي   كـه   چيزهـايي   پرسـيد: ايـن    ديد. از ايشان  پرستي را در بت  آنان

مـا از    را بـراي   و بـاران   كنـيم  مي  پرستش  هستند كه  گفتند: اينها بتهايي  پاسخ  وي  چيستند؟! به
:  گفت  آنان  رسانند. عمرو به مي  و ما را كمك  طلبيم يم  ياري  فرستند، از آنان فرود مي  آسمان
نيـز بپرسـتند؟!     و اعـراب   ببـرم   عرب  سرزمين  را به  دهيد تا آن نمي  من  بتها را به  از اين  آيا بتي

كرد   آورد و نصب  مكّه  رابه  قرار دادند و او آن  ، در اختيارش داشت  نام»  هبل»  را كه  بتي  آنان
  بـود و در آن   خزاعـه   پيشـواي   لحـي   عمرو بـن   نمود، و چون  دعوت  آن  پرستش  را به  و مردم

  به  امر و نهي  او قدرت  سبب  همين  دار بودند و به را عهده  كعبه  كليدداري  خزاعه  روزگار بني
  ..». شمردند. مي  شمرد، بزرگ مي  بزرگ  خاندان  را اين  نيز آنچه  و مردم  را داشت  ديگران

  پرستي ؛ زيرا بت اعراب  از روميها به  پرستي بت  سرايت  از مقدمة  حاكي  است  اي ، نمونه اين
  روميان  پرستي از بت  كشاند، تنها اثري  مكّه  را از آنجا به  آن  لحي  عمرو بن  كه  موجود در شام

و   اسـت   بوده  ـ در كنار اعراب   آنبعد از   و چه  از مسيح  قبل  ـ چه   در روم  رايج  پرستي بود. بت
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كنند.  مي  همجوار سريعاً سرايت  نواحي  به  مسري  امراض  عقايد همچون  كه  است  در حالي  اين
و   اعـراب   ميـان   تجـاري   مبـادالت   از طريق  كه  و آمدي  و رفت  آميزش  در نتيجة  ترتيب  بدين

  ؛ خصوصـاً اينكـه   يافـت  مـي   انتقـال   اعـراب   نيـز بـه    روميـان   شد، عقايد ديني برقرار مي  روميان
ـ    عـرب   از قبايـل   برخي  برتر بود و حتّي  العرب جزيرة  از قدرت  روم  دولت  و قدرت  حاكميت

و   سـرايت   موجـب   و تبعيـت   تسـلّط   قرار داشـتند، و ايـن    روميان  سلطة  ـ تحت   غسانيان  از قبيل
  گرديد. مي  آميزش

»  اسحاق  ابن»  . چنانچه است  بوده  العرب در جزيرة  پرستي بت  رواج  نيز باعث  يديگر  عوامل
  كند: مي  بيان  خود چنين  در سيرة

  ترتيـب   ، بـدين  يافـت   رواج  سنگها در مكّـه   پرستش  بار كه  دارند: نخستين اظهار مي  چنين«
ديگـر سـرزمينها     بـه   آسايش  يدر جستجو  كس  هيچ  از مكّه  معيشت  سختي  در هنگام  بود كه

  ، همـراه  سـرزمين   ايـن   گراميداشـت   را، به  حرم  از سنگهاي  سنگي  كه  كرد، مگر آن نمي  كوچ
گذاشـتند و   مـي   زمـين   را روي  سـنگ   آمدند، قطعـه  در هر جا فرود مي  مردم  برد. اين خود مي

  عمل  نمودند. تكرار اين مي  طواف  آنكردند، بر گرد  مي  طواف  كعبه  بر پيرامون  كه  همانگونه
آمـد،   مـي   خوششـان   يافتنـد و از آن  مـي   نظر خود ـ خـوب    را ـ به  هر سنگي  منجر شد كه  بدان

  از ايـن   پـس   كـه   تـا زمـاني    يافـت   نحـو ادامـه    همـين   كار بـه   دادند. اين قرار مي  مورد پرستش
را   بودنـد، از يـاد بردنـد و چيـز ديگـري       بـر آن   را كه  ديگر آمدند و آييني  ، نسلهاي مهاجران

  و گمراهيهـايي   جاهليـت   همـان   پرستيدند و بـه   ساختند. بت  و اسماعيل  ابراهيم  دين  جايگزين
  ». گرفتار بودند...  ديگر ملّتها بدان  گرويدند كه

نيـز    در آن  د كـه بـو   مانـده   بـاقي   اعراب  در سرزمين  گذشته  از اديان  هايي بازمانده  همچنين
  و رواجـي   سلطه  چندان  العرب در جزيرة  اديان  ، هر چند اين وجود داشت  پرستي از بت  آثاري

  العـرب  هنـوز در جزيـرة    بـرد كـه    نـام   توان را مي -عليه السالم–نوح   پيروان  ...از جمله نداشت
  گويد: مي»  االصنام«ود خ  در كتاب»  كلبي  بن  هشام»  بود. چنانچه  مانده  باقي  اثرش
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آوردنـد و    دسـت   پرستيدند، به مي -عليه السالم- نوح  قوم  را كه  اي پنجگانه  ، بتهاي اعراب«
»  يعـوق «، » يغوث«، » سواع«، »ود«بودند از:   بتها عبارت  اين  گرفتند كه  آنها را در پيش  پرستش

  ».نسر«و 

  فرمايد: مي  ، چنين قوم  ناي  و بتهاي  پرستي بت  دربارة  كريم  قرآن

﴿(#θä9$s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹ s? ö/ä3tG yγÏ9# u Ÿωuρ ¨βâ‘ x‹ s? #tŠuρ Ÿωuρ % Yæ# uθß™ Ÿωuρ šWθäótƒ s−θãètƒuρ #Z� ô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪   

ô‰ s% uρ (#θ7= |Êr& # Z��ÏW x.﴾  :٢٤ - ٢٣[نوح[.   
و نسـر را رهـا     ، يعوق ، يغوث خود را وامگذاريد، و ود، سواع  اند: معبودهاي گفته  آنان  به«

  .»اند!... ساخته  را گمراه  از مردم  بسياري  وسيله  نسازيد، و بدين

مانـد، هـر    باشند، پابرجا مي  كه  در هر جايي  پرستي بت  هاي باقيمانده  ، تأثير اين شك  بدون
در مورد   حتّي  كه  است  بوده  گونه  اين  باشد، و هميشه  نداشته  هم  و رواج  سلطه  پرستي چند بت

جديـد، در    آيـين   بـه   نهـادن  از گـردن   پذيرنـد، پـس   را مـي   آسماني  اديان  كه  از كساني  برخي
ماند و آثـار   مي  ، باقي ساخته مي  را سيراب  دلهايشان  زماني  كه  از آييني  هايي بازمانده  دلهايشان

آثـار و    اگـر ايـن    نـد و حتّـي  ده مي  نشان  خود را از آراء و نظرياتشان  كهن  انديشة  و رسوبات
  دنبـال   عـادت   يـك   عنوان  به  است  نيز نرسد، ممكن  كننده قانع  نظرية  يك  درجة  ها به باقيمانده

  شود!

  نيز، در عقايد اعـراب   و يمن  و بحرين  ، مخصوصاً ايران العربةديگر جزير  همسايگان  البته
  و ساير عقايد باقي  ستارگان  پرستش  ها و مراسم ده، آتشك اعراب  داشتند. چنانچه  تأثير بسزايي
  بردند.   ارث  به  را از آنان  ايرانيان  از مجوسيت

  ، در ميان العرب در جزيرة  پرستي بت  نهاد تا آنجا كه  فزوني  روز ـ رو به  ـ روز به  عوامل  اين
بـر    پرسـتي  بـت   اين  مرور زمان  و به  گرفت  جاي -عليه السالم- شكن موحد و بت  ابراهيم  ذرية
   مند شدند. شديداً عالقه  آن  افكند و به  سايه  آنان  شؤون  تمام
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  » اعراب  و معبودان  خدايان«
  پيـروي   فرمايـد: از چيـزي   كنـد و مـي   مي  جاهليتها اشاره  اين  تمام  به  روشني  به  كريم  قرآن

  مراجعـه   كـريم   قـرآن   مـورد بـه    در ايـن   كـه   زماني!  و گمانهايشان  كنند، مگر از توهمات نمي
قـرار    را مـورد پرسـتش    همـه   داشـتند كـه    زيـادي   ، بتها و خدايان اعراب  كه  بينيم ، مي كنيم مي
  دادند: مي

  : ـ فرشتگـان

  اند. آنهـا معتقـد بودنـد كـه     بوده»  فرشتگان«،  از معبودانشان  يكي  سازد كه مي  ، روشن قرآن
گـور    بـه   زنـده   داشتند و حتّـي   دختر نفرت  خود از داشتن  كه  خدايند! با آن  دختران  فرشتگان

  و تصاويرشـان   و مجسـمه   تنـديس   سـاختن   بـه   بـود، و سـپس    و معمول  رايج  آنها سنّتي  كردن
  هـايي  آنهـا نـزد خـدا واسـطه      كه  و خيال  وهم  كردند، با اين مي  پرداختند و آنها را پرستش مي

  : خواهند جست  برتر تقرب  خداوند بزرگ  خدا!! ـ به  ـ فرزندان  آنان  به  با توسل  هستند كه

﴿(#θè= yèy_uρ …çµs9 ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã #¹ ÷“ ã_ 4 ¨βÎ) š∅≈ |¡Σ M} $# Ö‘θà� s3s9 îÎ7 •Β ∩⊇∈∪ ÏΘr& x‹sƒªB $# $£ϑ ÏΒ ß,è= øƒs† 

;N$uΖ t/ Ν ä38 x�ô¹r&uρ tÏΖ t6ø9 $$Î/ ∩⊇∉∪ # sŒÎ)uρ u�Åe³ç0 Νèδ ß‰ ymr& $yϑ Î/ z> u� ŸÑ Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 WξsVtΒ ¨≅ sß …çµßγô_uρ 

# tŠuθó¡ãΒ uθèδ uρ íΟŠÏà x. ∩⊇∠∪ tΒ uρr& (# àσ¤±oΨ ãƒ †Îû ÏπuŠù= Åsø9 $# uθèδ uρ †Îû ÏΘ$|ÁÏƒø: $# ç� ö�xî &Î7 ãΒ ∩⊇∇∪ (#θè= yèy_uρ 

sπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# tÏ% ©!$# öΝèδ ß‰≈ t6Ïã Ç≈ uΗ ÷q§�9$# $�W≈ tΡÎ) 4 (#ρß‰Îγx©r& öΝ ßγs) ù= yz 4 Ü= tG õ3çG y™ öΝ åκèEy‰≈ yγx© tβθè= t↔ó¡ç„ uρ ∩⊇∪ 

(#θä9$s% uρ öθs9 u !$x© ß≈ oΗ ÷q§�9$# $tΒ Ν ßγ≈ tΡ ô‰t7 tã 3 $̈Β Νßγs9 š�Ï9≡x‹ Î/ ôÏΒ AΟ ù= Ïã ( ÷βÎ) öΝ èδ āωÎ) tβθß¹ã� øƒs† ∩⊄⊃∪﴾ 

:Ÿωr& ¬! ßƒÏe$!$# ßÈÏ9$sƒø﴿...  ]٢٠ – ١٥الزخرف: [ $# 4 šÏ% ©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB$# ∅ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$uŠÏ9 ÷ρr& $tΒ 

öΝ èδß‰ ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh� s)ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9ã— ¨βÎ) ©! $# ãΝ ä3øts† óΟ ßγoΨ ÷� t/ ’ Îû $tΒ öΝèδ Ïµ‹ Ïù šχθà� Î= tG øƒs† 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω 
“Ï‰ ôγtƒ ôtΒ uθèδ Ò> É‹≈ x. Ö‘$¤� Ÿ2 ∩⊂∪ öθ©9 yŠ#u‘ r& ª!$# βr& x‹Ï‚−G tƒ #V$ s!uρ 4’ s∀ sÜô¹̂ω $£ϑ ÏΒ ß,è= øƒs† $tΒ â !$t±o„ 4 

… çµoΨ≈ ysö7 ß™ ( uθèδ ª!$# ß‰Ïm≡uθø9 $# â‘$£γs) ø9 ‰šχρß﴿...  ]٤ - ٣الزمر: [ ﴾∪⊇∩ #$ ç7÷ètƒuρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ 



    

    توسل      18 

    

Ÿω öΝ èδ•� ÛØ o„ Ÿωuρ óΟ ßγãèx�Ζ tƒ šχθä9θà) tƒuρ ÏIωàσ ‾≈ yδ $tΡ àσ‾≈ yèx� ä© y‰ΨÏã «! $# 4 ö≅ è% šχθä↔Îm6uΖ è? r& ©! $# $yϑ Î/ Ÿω 
ãΝ n= ÷ètƒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $£ϑ tã šχθä. Î� ô³ç„ ∩⊇∇∪﴾ ]١٨: يونس[.  
و   ناسـپاس   بـس   ساندانند. واقعاً ان از او مي  اي را پاره  خدا، برخي  بندگان  از ميان  مشركان«

خـود    را بـراي   آفرينـد، دختـران   خـدا مـي    كـه   چيزهـايي   . آيا از ميان است  آشكاري  كفرپيشة
  همان  را به  از آنان  يكي  هر گاه  كه  ؟ در حالي است  شما نموده  را ويژة  و پسران  است  برگزيده

)  نـاراحتي   (از فـرط   اش سازد، چهـره  يم  مهربان  خداي  براي  نظير و شبيه  دهند كه  مژده  چيزي
و زيـور    زينـت   در البـالي   را كـه   گـردد! آيـا كسـي    مـي   و كين  شود و مملو از خشم مي  سياه

و حيـا)    خـاطر شـرم    (بـه   و مجادلـه   در بحـث   گفتگو و كشمكش  هنگام  يابد، و به مي  پرورش
را   دانيـد و پسـران   كند (فرزند خدا مي  و اثبات  و آشكارا بيان  تواند مقصود خود را خوب نمي

آرونـد (و   شـمار مـي    بـه   مهرباننـد، مؤنّـث    خـداي   بندگان  را كه  فرشتگان  فرزند خود؟!) آنان
را   حضـور داشـتند و خلقتشـان     فرشتگان  آفرينش  هنگام  به  خوانند!) آيا ايشان خدا مي  دختران

شوند، و  مي  ) بازخواست شود و (در روز قيامت مي  و ضبط  ثبت  شان اند؟! اظهار و گواهي ديده
و   اطّـالع   كمتـرين   . آنـان  كـرديم  نمـي   را عبادت  ، ما فرشتگان خواست گويند: اگر خدا مي مي

  جز بـر پايـة    سخنانشان  خداوند) ندارند! اصالً ايشان  (رضايت  از اين  و خبري  علم  كوچكترين
و   خداسـت   ) بـراي  از شـرك   شـائبه  (و بي  خالصانه  هاعبادت! تن هان« ... » نيست  و توهم  گمان

جوينـد،   مـي   و توسـل   تقـرب   گيرند (و بـدانان  را برمي  جز خدا، يار و ياوراني  كه  . كساني بس
گرداننـد.    خـدا نزديـك    مـا را بـه    خاطر كه  ، مگر بدان كنيم نمي  را عبادت  گويند:) ما آنان مي

  دارنـد، داوري   اخـتالف   در آن  كـه   چيـزي   ) دربارة (و مؤمنان  ميانشان  خداوند در روز قيامت
  خواسـت  كنـد. اگـر خـدا مـي     نمي  را اصالً هدايت  كفرپيشه  خواهد كرد. خداوند، دروغگوي

را   يـا چيـزي    آفرينـد كسـي   خـود مـي    كـه   چيزهـايي   از ميـان   بايسـت  باشد، مي  داشته  فرزندي
و   پيروز و چيـره   . او خداوند يگانة نقصها و عيبها) است  (از همة  نزّهو م  برگزيند. خداوند پاك

رسـانند و   مـي   زيان  اصالً بديشان  نه  پرستند كه را مي  آنها غير از خدا چيزهايي« ... » برتر است
ما نزد خدايند! بگو: آيـا خـدا را از     هاي گويند: اينها واسطه سازند و مي مي  عايدشان  سودي  نه
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از آنهـا نـدارد؟!     سـراغي   خداونـد در آسـمانها و زمـين     سـازيد كـه   باخبر مي  ود چيزهاييوج
  و منزّه  ؟!) خداوند پاك خبر است بي  خود در زمين  هاي ها و واسطه خداوند از نماينده  (چگونه

  »دانند مي  انبازشان  مشركان  كه  است  چيزهايي  ) و فراتر از آن شركي  (از هر گونه

  : يـانـ جنّ

دادنـد و معتقـد    قـرار مـي    را نيز جـزو خـدايان  »  جنّيان«،  بر فرشتگان  ، عالوه جاهلي  اعراب
  دارد كـه   وجود دارد و خـدا از آنهـا همسـري     خويشاوندي  ، رابطة خدا و جنّيان  بين  بودند كه
  را نيـز عبـادت    جنّيـان   كشـيد كـه    جـايي   ـ آنها هسـتند. كـار بـه      ـ و دختران   زادگان  فرشتگان

  كردند. مي

  كـريم   قرآن ».پرستيدند ، جن مي خزاعه  از قبيلة  مليح بني  طايفة«گويد:  مي»  كلبي  بن  هشام«
  كند: مي  اشاره  مورد نيز چنين  در اين

﴿óΟ ÎγÏFø� tG ó™$$sù y7 În/t� Ï9 r& ßN$uΖ t6ø9 $# ÞΟ ßγs9 uρ šχθãΖ t6ø9 $# ∩⊇⊆∪ ÷Πr& $oΨ ø)n= yz sπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# $ZW≈ tΡÎ) öΝ èδ uρ 

šχρß‰ Îγ≈ x© ∩⊇∈⊃∪ Iωr& Ν åκ̈ΞÎ) ôÏiΒ öΝ ÎγÅ3øùÎ) šχθä9θà) u‹ s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰ s9 uρ ª! $# öΝåκ ¨ΞÎ) uρ tβθç/ É‹≈s3s9 ∩⊇∈⊄∪ ’ s∀ sÜ ô¹r& 

ÏN$oΨ t7 ø9$# ’ n?tã tÏΖ t6ø9 $# ∩⊇∈⊂∪ $tΒ ö/ ä3s9 y# ø‹x. tβθãΚ ä3øtrB ∩⊇∈⊆∪ Ÿξsùr& tβρã� ©. x‹s? ∩⊇∈∈∪ ÷Πr& ö/ ä3s9 Ö≈ sÜ ù= ß™ 

ÑÎ7 •Β ∩⊇∈∉∪ (#θè?ù' sù óΟ ä3Î7≈tFÅ3Î/ βÎ) ÷ΛäΖ ä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇∈∠∪ (#θè= yèy_uρ … çµuΖ ÷� t/ t÷t/ uρ Ïπ̈Ψ Ågø: $# $Y7 |¡nΣ 4 ô‰ s) s9 uρ 

ÏM yϑ Î= tã èπ̈Ψ Ågø: $# öΝåκ ¨ΞÎ) tβρç� |Ø ósßϑ s9 ∩⊇∈∇∪ z≈ ysö6ß™ «! $# $¬Η xå tβθà� ÅÁtƒ ∩⊇∈∪﴾  :١٥٩ - ١٤٩[الصافات [
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؟! (آيـا   از آن خودشـان   رانباشند و پسـ   ، از آن پروردگارت آيا دختران  كه  بپرس  از آنان«
  آفريـديم  مـي   مؤنّث  صورت  را به  ) ما فرشتگان كه  (وقتي  ؟) يا اينكه است  درست  قضاوت  اين
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خـود    بافتـة   هـم   بـه   دروغهـا و تهمتهـاي    ! تنهـا از روي  انـد؟ هـان   ) بـوده  آنها ناظر (بر خلقتشان
  را بر پسران  غگو هستند. آيا خداوند، دختراندرو  ! قطعاً ايشان است  گويند: خدا فرزند زاده مي

شـما هسـتيد     بهتـر و همـين    از دختران  شما پسران  گمان  به  كه  ؟ (در صورتي است  داده  ترجيح
خـدا    بايسـت  بود، مـي   شما هم  پوچ  اگر برابر انديشة  كنيد. تازه گور مي  به  را زنده  دختران  كه

كنيد؟  مي  قضاوت  ؟! چگونه است  شده  چيزتان  را!). چه  دختران  خود كند؛ نه  را نصيب  پسران
گوييـد،   مـي   داريـد؟ اگـر راسـت     وروشنگري  روشن  شما دليل  شويد؟ يا اينكه آيا متذكّر نمي

  خـدا و جنّيـان    ميـان   و نسـب   خويشـاوندي   معتقد بـه   دهيد. آنان  خود را بياوريد و نشان  كتاب
بورزنـد، در    اگـر شـرك    خودشـان   (و هـم   مشركان  دانند كه مي  نّيانج  كه  هستند. در صورتي

 »كننـد  مـي   كه  از توصيفهايي  است  و منزّه  شوند. خداوند، پاك مي  ) حاضر آورده دوزخ  ميان
  فرشـتگان   بـه   آورد و سپس را گرد مي  شان خداوند جملگي  را (يادآور شو) كه  روزي  آن«... 

  ) پرسـتش  بـا مـن    يا همـراه   من  جاي  شما را (به  گويد: آيا اينان ) مي پرستان فرشته  (رو در روي
) و تنها تو يار و يـاور مـا    ايم نداشته  ارتباط  گروه  با اين  وجه  هيچ  (ما به  اند؟ تو منزّهي كرده مي

...  »انـد  داشـته   ايمـان   بديشـان   اند و اكثر آنان پرستيده را مي  جنّيان  ايشان  . بلكه آنان  ؛ نه اي بوده
را   شركاءشـان   و همـة   خداوند خود آنـان   كه  سازند، در حالي را شركاء خدا مي  ، جنّيان آنان«

  هـم   خـدا بـه    را بـراي   و دخترانـي   ، پسـران  علـم   و بـدون   نـاداني   از روي  . كافران است  آفريده
  »كنند مي  او را بدانها توصيف  كه  است  صفاتي  دور از اين  و به  بافند! خداوند منزّه مي

  : ـ ستارگان

صـاعد  »  بودنـد. چنانچـه    نيز آشنا شده  پرستي ستاره  ـ به   ـ همانند ايرانيان   از اعراب  گروهي
  : كند كه مي روايت »أندلسي

را،   دبران  ستارة»  تميم»  را، طايفة  ماه»  كنانه»  پرستيدند، طايفة خورشيد را مي» حمير»  طايفة«
'  شعري  ستارة»  قيس»  را، قبيلة  سهيل  ستارة»  طي»  را، قبيلة  مشتري  ستارة»  جذام«و »  لخم»  طايفة

  ». دادند قرار مي  عطارد را...مورد پرستش» اسد»  را و قبيلة

  فرمايد: مي  باره  در اين  كريم  قرآن
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﴿Ÿω (#ρß‰ àfó¡n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿωuρ Ì� yϑ s)ù= Ï9 (#ρß‰ ß∨ó™$# uρ ¬! “Ï% ©!$# �∅ßγs) n= yz βÎ) öΝçFΖ à2 çν$−ƒÎ) 

šχρß‰ ç7÷ès? ∩⊂∠∪﴾  :٣٧[فصلت ... [﴿…çµ‾Ρ r&uρ uθèδ �Uu‘ 3“t� ÷èÏe±9 $# ∩⊆∪﴾  :٤٩[النجم.[  
كنيـد    ، سـجده  اسـت   آنهـا را آفريـده    كه  خدايي  نكنيد، براي  سجده  خورشيد و ماه  براي«

  .»' شعري  پروردگار ستارة  ا اوستو همان«...  »كنيد مي  اگر واقعاً او را عبادت

  خدا هستند و خداوند خـالق   و...آفريدة  و ستارگان  خورشيد و ماه  اينكه  به  ، اشاره در قرآن
آنهـا،   و پرسـتش   ستارگان  خدا بودن  نفي  اينكه  باشد، و خالصه مي  آنها و ساير مخلوقات  همة

  . است  فراوان

  : سنگي  ـ بتهـاي

  پرسـتي  بـت   رواج  باعث  شدند و باالخره روز ـ زيادتر مي   ـ روز به   سرعت  به  تانحرافا  اين
  خودشان  براي  مخصوصي  بت  اي ، و هر شهر و محلّه اي و طايفه  هر قبيله  تدريج  گرديدند و به

  بـدون بتواننـد خـدا را     طريـق   شد تـا از ايـن   مي  يافت  بتي  در هر منزلي  ديدند، تا آنجا كه  تهيه
  بپرستند!  زحمت

  داشت  خود، بتي  در خانة  مكّه  از مردم  هر يك«گويد:  خود مي  در كتاب»  كلبي  بن  هشام«
  عنوان  به  بود كه  اين  كارش  سفر برود، آخرين  به  خواست مي  كرد و وقتي مي  را پرستش  و آن

از سفر   ماليد، و وقتي خود مي  بر سر و صورت  كشيد و سپس مي  آن  را بر روي  دستش  تبرك
بكشد و بر سـر و    آن  را بر روي  دستش  دوباره  بود كه  اين  در منزل  كارش  ، اولين گشت  برمي

  ». خود بمالد!  صورت

  بـه   ، چـه  بـت   بـا پرسـتش    پيدا كردند و قلوبشـان   پرستي بت  به  فراواني  عشق  جاهلي  اعراب
  صورتهاي  و نيكوكار، و يا به  و افراد صالح  نياكان  صورت  به  و چه،  و جنّيان  فرشتگان  صورت

بودنـد!    داده  اختصاص  بت  را به  داشتند، اطاقي  مالي  قدرت  كه  گرديد!...آنهايي  ديگر آبياري
  را عبــادت  و آن  در نظــر گرفتــه  خــود بتــي  نداشــتند، تنهــا بــراي  مــالي  قــدرت  كــه  و كســاني

را نداشـتند،    و يـا بـت    اطـاق   سـاختن   فقراء بودند و قدرت  كه  جامعه  سوم  ا طبقةكردند. ام مي
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  و طـواف   گـردش   بـه   آن  و اطـراف   كـرده   نصـب   ديگـري   و يا مكانهـاي   را جلو كعبه  سنگي
  پرداختند.  مي

نـد و  ا يـاد شـده  »  نصـب «و يا »  أنصاب»  با لفظ  در قرآن  بود كه  محلّي  كوچك  بتهاي  همين
  كردند.  مي  قرباني  پايشان  به  اعراب

داشـتند. تنهـا در     مخصوصـي   هـا، شـهرها...بتهاي   ها، محلّه خانه  تمام  رسيد كه  جايي  كار به
  بنـا شـده   -عليه السالم–موحد   ابراهيم  و يكتا توسط  يگانه  خداي  پرستش  براي  كه  كعبه  خانة
در بـالد    بـود كـه    نامـداري   بتهـاي   غيـر از آن   بـود، و ايـن    گرفتـه   جاي  در آن  بت» ٣٦٠«بود، 

  از آنها در قـرآن   بعضي  بودند كه  ـ واقع   و طائف  و مدينه  مكّه  ـ از جمله   العرب جزيرة  مختلف
  انـد كـه   هـا آمـده   و سـيره   در احاديث  هم  و برخي  ياد شده»  ةمنا«، و » عزّي«، » الت: « نامهاي  به

  خواند. فرياد مي  را به  احد آن  در جنگ  ابوسفيان  برد كه  را نام»  هبل«  توان مي

،  نيافـت   جـا خاتمـه    همين  به  شان پرستي نكردند و بت  مقدار بسنده  همين  ، به جاهلي  اعراب
قـرار دادنـد و     مورد احتـرام   را هم»  سنگ»  حتّي  شد كه  كشيده  انحطاط  به  چنان  كارشان  بلكه

 -رضـي اهللا عنـه  -»  أبو رجاء العطاردي«از   بخاري  در صحيح گرفتند!  پرستش  را به  سنگي هپار
  گويد: مي  كه  شده  روايت

  كرده  را پرت  ، آن يافتيم مي  بهتر و زيباتر از آن  سنگي  و هر گاه  پرستيديم را مي  ما سنگي«
و   كـرده   را جمـع   خـاك   ، مشـتي  يميـافت  را نمـي   سـنگي   ، و اگـر هـيچ   پرستيديم را مي  و دومي

  !».  كرديم مي  طواف  دورش  به  ، و آنگاه ريختيم شير مي  و بر رويش  آورديم را مي  گوسفندي

  مدتي  آمدند و براي فرود مي  منزلي  كردند و به سفر مي  وقتي  اعراب«گويد:  نيز مي»  كلبي«
  كـرده   زيباتر و بهتر بود، انتخـاب   كه  ر كدامداشتند و ه را برمي  كردند، چهار سنگ مي  توقّف

و   خود قـرار داده   ديگ  هاي پايه  را براي  باقيمانده  سنگ  دادند، و سه قرار مي  خويش  و خداي
  ». رفتند! كردند و مي ـ آنها را رها مي  كوچ  هنگام  غذا ـ به  از طبخ  پس
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  بسـا پـيش    كردنـد و چـه   مـي   درسـت   بتـي  ، و خميرشده  فشرده  افراد، از خرماي  بيشتر اين«
كشـيد و   درازا مـي   بـه   سفرشـان   بردند و هـر گـاه   خود مي  را در سفر همراه  بت  آن  آمد كه مي

  ». خوردند! را مي  كرد، آن مي  بر آنها غلبه  شد و گرسنگي مي  تمام  شان توشه

  كند: مي  اشاره  چنين  معبودان  اين  تمامي  به  كريم  قرآن

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# z> Î�àÑ ×≅sW tΒ (#θãèÏϑ tG ó™$$sù ÿ…ã&s! 4 āχ Î) šÏ% ©!$# šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# s9 
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  غير از خدا به  به  را كه  كساني  فرا دهيد: آن  گوش  آن  ، به است  شده  زده  ! مثالي مردم  اي«
  همگـان   كننـد، اگـر چـه     را خلق  توانند مگسي كنيد، هرگز نمي مي  خوانيد و پرستش فرياد مي

را از آنهـا ببـرد،     چيـزي   اگـر مگـس    دهنـد، و حتّـي    هـم   دسـت   به  ) دست آن  آفرينش  (براي
  مطلـوب   ) و هم ناچيز است  مگس  (كه  طالب  بگيرند و برهانند. هم  را از او پس  توانند آن نمي
  .»و ناتوانند!  هستند) درمانده  دروغين  معبودان  (كه

  : گوشتي  ـ بتهـاي

ـ   شان بيروني  زندگي  منظا  داشتند كه  ديگري  ، بتهاي گفتيم  كه  بتهايي  بر اين  ، عالوه اعراب
و   ـ سـاخته    و شعاير تعبـدي   ، مراسم ، اقتصادي ، سياسي اجتماعي  و مناسبات  و ارتباطات  قوانين

  را از ايشـان   ، حـدود و مقـررات   و حـرام   ، حـالل  ، شـرايع  زنـدگي   بود، و قوانين  آنان  پرداختة
  اطاعت  دادند و از آنان مي  تن  و قضاوتشان  داوري  ، به و حاكميت  سلطه  كردند. به مي  دريافت
خداونـد را    الوهيـت   لباس  داشتند و خالصه  را قبول  و واليتشان  كردند. سرپرستي مي  و پيروي

  بودند.  پوشانده  گوشتي  بتهاي  اين  بر تن

  اداتو عـ   بودنـد، قـوانين    سنگها در كنار خدا مورد پرستش ها و پاره مجسمه  كه  همانگونه
  گوشـتي   كرد. بتها و طاغوتهاي مي  حكومت  خدا بر خلق  و حكم  شريعت  جاي  نيز به  جاهليت

،  غيبـي   و پيشـگويان   هـا، كاهنـان   بتكـده   و خدمـة   ، سـدنه  قـريش   از رؤسـا و كارگردانـان    اعم
را   كردنـد و هـر چـه    مـي   خواسـتند حـرام   را مـي   ، هـر چـه   و تقاليـد منحـرف    سنن  گذاران پايه
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ديگـر    و مـوقعي   حرام  را در موقعي  خود، چيزي  دلخواه  به  داشتند و حتّي خواستند، روا مي مي
  ساختند: مي  حالل

﴿…çµtΡθ7= Ïtä† $YΒ% tæ …çµtΡθãΒ Ìh� ptä† uρ $YΒ% tæ﴾  :٣٧[التوبه.[  
  .»گردانند مي  حرام  سال  سازند و يك مي  را حالل  آن  سال  ، يك آنان«

نشاندند  مي  ذلّت  خاك  را به  و نفوذ خود مردم  از قدرت  ! با سوء استفاده شتيگو  بتهاي  اين
  جـاي   را بـه   و حكمشان  راضي  شان و سلطه  قدرت  به  هم  شدند و مردم سوار مي  و بر گردنشان

  بودند:  خدا پذيرفته  حكم

﴿zΝ õ3ßssùr& Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $# tβθäóö7 tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ômr& zÏΒ «! $# $Vϑ õ3ãm 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∈⊃∪﴾ :المائده] 
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  افراد پرهيزگار بهتر از خدا حكم  براي  كسي  را جويا هستند و چه  جاهليت  حكم  آيا آنان«

را   و دينـي   كـرده   قانونگذاري  برايشان  دارند كه  شركاء و معبوداني  آنان  يا اينكه«...  »كند مي
  .» است  نداده  اجازه  خداوند بدان  اند كه پديد آورده

، زجرالطيـر،   بودنـد، بـا كهانـت     درآمـده   بـت   صـورت   بـه   اعـراب   براي  افراد كه  اكثر اين
  هـا را از اقـوام   پديـده   ايـن   تمـامي   داشـتند كـه    شناييو سحر آ  باالزالم  ، استقسام الحصي طرق

  بودند.   كرده  مجاور خود دريافت

  در سطح  و پيشگويي  ، جنّگيري ، اساطير، فالگيري با ارواح  ، وجود سحر، تماس هر حال  به
  و پيشـوايان   دينـي   رجـال   كارهـاي   از جملـه   بـود. سـحر و كهانـت     بدانجا نفوذ كـرده   وسيعي

ـ نيـز     از كهانـت   ــ بخشـي  »  عرافـت »  ها بود كه پديده  ، و از همين رفت شمار مي  به  شان هبيمذ
  كـه   ، در حـالي  داشـت   اختصـاص   گفـتن   و غيـب   پيشگويي  به  و رشد پيدا كرد. كهانت  رواج

و   ييشـد و بـا پيشـگو    مـي   سـحر انجـام    در زمينة  كه  داد! فعاليتهايي مي  ، خبر از گذشته عرافت
  و رواج  رونـق   العـرب  بـود، در جزيـرة    در ارتبـاط   شناسـي  (زجرالطير) و قيافه  و عيافت  رديابي
  . داشت  بسياري
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  مشـكالت   هنگام  به  و مردم  قرار داشت  كاهن  ساحر در كنار چهرة  ، چهرة سرزمين  در اين
  راه  مـردم   مشـكالت   هـا نيـز بـراي   طلبيدنـد و آن  مـي   بردند و استعانت مي  آنها پناه  و سختيها، به

و   كهانت  هاي روشها و شيوه  كردند و تمام جستجو مي  غيب  پردة  را در پس  اي مسخره  حلهاي
كننـد ـ بـا     مـي   و پيـروي   از خدا اطاعت  كه  ـ همانگونه   هم  بردند و مردم كار مي  را به  فالگيري

  كردند. مي  شنوي و حرف  آنها اطاعت باور داشتند و از  كارهايشان  ، به و دل  جان

  تا خوابش  رفت مي  نزد كاهني  ديد، بالفاصله مي  وحشتناكي  ، خواب از اعراب  يكي  هر گاه
  دزد را بـرايش   بـرد تـا قيافـة    مي  پناه  كاهني  كرد، به مي  را گم  چيزي  را تعبير كند! اگر چنانچه

  و سـاحران   شـياطين   ميان  بودند و پيوندهايي  در تماس  با اجنّه  كند و بشناساند! ساحران  ترسيم
و   زن  ، بين طلسمهايي  توانستند با نوشتن ماند. آنها مي و شاگرد مي  پيوند معلّم  به  برقرار بود كه

و يـا    آويختـه   گـردن   بـه   ، تعويذهايي زخم  بال و چشم  دفع  بكشانند و براي  جدايي  شوهر را به
مردود و   تماماً از نظر اسالم  ديگر كه  بسياري  بستند! و كارهاي بازوها مي  به  اييه نخها و حلقه

  تـوان  آنها را مي  ترين برجسته  بودند كه  عرب  ، يهوديان شود. اكثر ساحران مي  محسوب  شرك
سـا  ب  داشـتند و چـه    سـكونت »  يثـرب «در   بيشترشـان   برد كه  را نام  و دخترانش»  عاصم  لبيد بن«

  كردند. مي  آنجا مراجعه  به  زدگي و مصيبت  بال و مريضي  ، در زمان يا طائف  مكّه  مردم

  و... رواج  و فـالگيران   و عارفـان   و كاهنـان   سـاحران   توسط  آميز ـ كه  عقايد و افكار شرك
و فاسد بـر    جاهلي  و سنن  بود و آداب  شده  ، بسيار فراوان اعراب  بود ـ در سراسر زندگي   يافته

  شد. ! برگزار مي گوشتي  بتهاي  اين  هاي و خواسته  شرك  اساس

  غير خدا انجـام   براي  برد كه  نام  توان را مي  شان ، نذر و قرباني و مراسم  عادات  اين  از جملة
، و  چهارپايـان   از قربـاني   ، و سـهمي  و كشاورزي  زراعتي  از محصوالت  سهمي  دادند. آنان مي

  مقـدار بـراي    گفتند: اين كردند و مي مي  خود انتخاب  معبودان  خود را براي  از انفاقات  سهمي
خداونـد ـ     رسـيد، بـراي   شركاء مـي   به  كه  سهمي  خدا!! و آن  براي  هم  قسمت  شركاء ما و اين

  د ـ و نـه  خـو   زنـان   بـراي   را فقـط   كردنـد و يـا آن   مي  نيز تحريم  خودشان  براي  ـ و حتّي   متعال
رسـيد و   مي  و شركاءشان  معبودان  مالِ خدا بود، به  كه  سهمي  دانستند. اما آن مي  ـ حرام   مردان

ندارد! شـركاء    ، احتياجي و قربانيها و انفاقات  نذورات  اين  و به  نياز است بي  گفتند: خدا كه مي
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و   در نـزد خداونـد، شـفاعت     طريـق   مـا هسـتند و از ايـن     و نـذورات   ما نيازمند قرباني  و بتهاي
  آورند! مي  جاي  ما را به  وساطت

  را حـرام   از چهارپايـان   برخـي   ، يـا سـواري   و كشـتن   : قربـاني  همچـون   ديگري  و يا اعمال
  داشـتند كـه   مـي   خـود تقـديم    معبـودان   ، براي»نذر»  عنوان  خود را به  كردند و احياناً پسران مي

  ـ به   آنها نيز از ايشان  بودند كه  شان ديني  و بزرگان  و شعاير، كاهنان  مراسم  اين  همة  فتوادهندة
  كردند. مي  و پيروي  ـ تبعيت  ديني  قانون  عنوان

  حامي  پسر شود كه  ده  اگر داراي  بود كه  نذر كرده » عبدالمطلب«  كه  شده  روايت  چنانچه
از آنها را در   نبرد، يكي  رنج  كارها مانند حفر زمزم حاضر باشند، و مثالً در  و در خدمتش  وي

را   شـان  رسـيد. تمـامي    ده  به  پسرانش  و عدة  كند. سالها گذشت  خدا قرباني  براي  كعبه  پيشگاه
  بـه   اعراب  بود كه  مواقعي  كردند. در چنين  اطاعت  كرد و همگي  نذر خود دعوت  وفا به  براي

  وسـيلة   بردند تا بـه  كار مي  را به  باالزالم  استقسام  روش  شدند كه مي  متوسل  و فالگيران  كاهنان
  كار استفسار كنند.  آن  بتها را دربارة  تيرها، رأي

  از آن»  هبـل «زد تـا    بود، قرعـه   بر آن  عبدالمطلب  پسران  نام  كه  با تيرهايي  تيربان  كه  زماني
صلي اهللا عليه -ـ پدر محمد»  عبداللّه»  نام  به  كه  ختيار كند، تيريا  قرباني  را براي  چند نفر، يكي

ــوبترين  و كــوچكترين  دهمــين  ـ كــه   -وســلم ــد عبــدالمطلب  و محب ــود، بيــرون  فرزن آمــد.   ب
  در يثـرب   كـه   كـاهني   بـا پادرميـاني    ببرد كـه   قربانگاه  تا او را به  را گرفت  دستش  عبدالمطلب

  هبـل   كـار در پيشـگاه    ايـن   نظر كرد و بـراي  كار صرف  را از اين  لمطلب، عبدا داشت  سكونت
، صـد شـتر را    پسرش  قرباني  جاي  ، به باالزالم  از استقسام  از استفاده  ديگر آورد، و پس  عذري
  كرد.   قرباني

  كند: مي  آميز نيز اشاره عقايد شرك  اين  تمامي  به  كريم  قرآن
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خـدا    ، بـراي  است  خداوند آنها را آفريده  را كه  و چهارپاياني  از زراعت  سهمي  مشركان«
  خـدا تقـرب    بـه   سـهم   (و با اين  خداست  براي  گويند: اين مي  خويش  گمان  دهند و به قرار مي

  شركاء و معبودان  براي  ) و اين دهيم مي  و ناتوانان  ميهمانان  منظور، آنها را به  و بدين  جوييم مي
  داران رؤسا و پرده  را به  منظور آن  و بدين  جوييم مي  تقرب  معبودان  نيز به  سهم  (و با اين  ماست

خدا   گيرد، به مي  تعلّق  شركاء ايشان  به  ه). اما آنچ دهيم ها و معابد مي بتكده  و خادمان  و كاهنان
  باشـد، بـه   خـدا مـي    بـه   متعلّـق   ) و آنچـه  اسـت   خدا حرام  در راه  آن  كردن  رسد (و صرف نمي

  و رؤسـا و خـدمتگزاران    كاهنـان   كرد و به  آنها صرف  براي  توان رسد (و مي مي  شركاء ايشان
  فرزندانشـان   شركاء آنها، كشتن  كنند! همچنين مي  د داوريب  شود!) واقعاً چه  داده  ايشان  اصنام

بتهــا   را قربــاني  فرزندانشــان  اي انــد (و دســته داده  زيبــا جلــوه  از مشــركين  را در نظــر بســياري
كننـد و    را هالك  آنان  نمودند) تا سرانجام گور مي  به  را زنده  دخترانشان  اي كردند و دسته مي

بياميزنـد).    پرسـتي  و خرافـه   را با توهمـات   پرستي گردانند (و يگانه  مشتبه  آنان را بر  ايشان  آيين
(بـر خـدا)     ) دروغ (همچنـان   بگـذار آنـان    كردنـد. پـس   نمي  چنين  ، آنان خواست اگر خدا مي
  (و فقط  است  و حرام  ممنوع  و زرع  و كشت  از) چهارپايان  (قسمت  گويند: اين مي  ببندند. آنان

ما   ) كه و بتهايي  معبودان  و خادمان  (از رؤسا و كاهنان  ) و جز كساني است  معبودان  خصوصم
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  و گمانهايشان  از) توهمات  و ناشي  آنان  ناروا، ساختة  (قاعدة  خورند و اين نمي  ، از آن بخواهيم
  و حيواناتي  است  حرامبر آنها   سوار شدن  هستند كه  گفتند: اينها) حيواناتي مي  . (همچنين است

را بر آنها   خرافي  بتها و معبودان  نام  رانند (بلكه خدا را بر آنها نمي  ، نام ذبح  هنگام  به  هستند كه
  دروغ  چنـين   كردنـد و) بـر خـدا، ايـن     قلمـداد مـي    را دسـتور خـدا و حكمـش     رانند و اين مي
و   گوينـد: جنـين   ) مـي  داد. (بـاز هـم    اهيمرا خـو   آنـان   زودتر كيفـر افتراهـاي    بندند. هر چه مي

اگر   (پس  است  ما حرام  و بر زنان  ماست  مردان  ، ويژة است  حيوانات  اين  در شكم  كه  نوزادي
  محرومند) و اگـر جنـين    از آن  بخورند و زنان  آن  از گوشت  متولّد شود، تنها بايد مردان  زنده
زودتر   بخورند) هر چه  توانند از آن مي  و زنان  كند (و مردانشري  در آن  متولّد شود، همه  مرده

  . مسـلّماً زيـان   اسـت   و آگـاه   را خواهـد داد؛ زيـرا او حكـيم     توصيفهايشـان   خداوند كيفر ايـن 
خـدا    را كـه   كشـند و چيـزي   مي  و ناداني  سفاهت  خود را از روي  فرزندان  كه  بينند كساني مي

)  دليـل   همـين   كننـد (و بـه   مـي   حـرام   خدا بر خويشـتن   از زبان  گفتن  غدهد، با درو مي  بديشان
  .»گردند نمي  شوند و راهياب مي  گمراه  بيگمان

  
� � �  

  » افراد صالح  بتها، يادبود و سمبل«
آنهـا،    اسـت   توجه  قابل  دادند. البته قرار مي  مورد پرستش  جاهلي  اعراب  كه  بود بتهايي  اين

  شـدند و از آنهـا حـوايج    مـي   آنها دچار شرك  دادند و دربارة قرار مي  وسيله  را كه  موجوداتي
در   خواندنـد، فقـط   فريـاد مـي    و سختيها آنها را بـه   مصائب  هنگام  كردند و به مي  خود را طلب

  نبودند.  سنگي  بت  قالب

و   از سـنگ   شـده   اختهسـ   بتهاي  فقط  جاهلي  تصور دارند اعراب  هستند كه  بسا افرادي  چه
  متوجـه   سويشـان   را بـه   و دعاها و پناههايشـان   خدا قرار داده  و...را شريك  و طال و نقره  چوب

  ، يـا بـه   سـنگي   بتهـاي   ؛ زيـرا ايـن   اسـت   پنـدار كـامالً اشـتباه     اين  كه  اند، در صورتي ساخته مي
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بودنـد    معبود قرار گرفته  آنها در واقع  كه داشتند  و نيكوكار نسبت  افراد صالح  و يا به  فرشتگان
  ! گرفت مي  آنها انجام  براي  آميز اعراب شرك  و اعمال

، » هبـل «، » ةمنـا «، '» عـزّي «، » الت«بودند از:   ، عبارت اعراب  بتهاي  و مشهورترين  مهمترين

  در قـرآن   تعـدادي   هو...كـ » نسـر «، » يعوق«، » يغوث«، » سواع«، »ود«، » نائلة«، » أساف«، » مقه«

  اند. ها ياد شده و سيره  در احاديث  هم  و بقيه  كريم

  اند: بوده  فرشتگان  و مجسمة  تنديس»  مناة«، و » عزّي«، » الت»  بر آنند كه  ، دليل آيات  اين
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öΝ åκçJyè≈ x� x© $º↔ø‹ x© āωÎ) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ βr& tβsŒù' tƒ ª! $# yϑ Ï9 â !$t±o„ #yÌ ö�tƒuρ ∩⊄∉∪ ¨βÎ) tÏ% ©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ 

Íοt� ÅzFψ$$Î/ tβθ‘ϑ |¡ãŠs9 sπs3Í× ‾≈ n= pRùQ $# sπu‹ Ïϑ ó¡n@ 4s\ΡW{$# ∩⊄∠∪ $tΒ uρ Μçλm; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟ ù= Ïæ ( βÎ) tβθãèÎ7 −Ftƒ āωÎ) £©à9 $# ( 
¨βÎ) uρ £©à9 $# Ÿω Í_øóãƒ zÏΒ Èd,ptø: $# $\↔ø‹ x© ∩⊄∇∪﴾  :٢٨ - ١٩[النجم.[  

  ديگـر (معبـود شـما و دختـران      بـت   ، سـومين  و منـات   و عـزي   الت  بينيد كه مي  آيا چنين«
شـما پسـر از دختـر      گمـان   به  كه  خدايند؟!) آيا پسر از شما باشد و دختر مالِ خدا؟! (در حالي

  نامهـايي   ! اينهـا فقـط   اسـت   اي و سـتمگرانه   ظالمانـه   تقسـيم   ايـن   صـورت   ؟) در ايـن  بهتر است
(بـر    و حجتـي   ايـد. هرگـز خداونـد دليـل     بر آنها گذاشـته   شما و پدرانتان  كه  محتوا) است (بي

  نفساني  و از هواهاي  اساس  بي  و گمانهاي  جز از توهمات  . آنان است  نكرده  آنها) نازل  صحت
.  اسـت   آمده  ، برايشان پروردگارشان  و رهنمود از سوي  هدايت  كه  كنند، در حالي نمي  پيروي

از آن   يابـد؟! زيـرا دنيـا و آخـرت     مـي   رسد و دسـت  مي  آن  كند، به آرزو مي  انسان  مگر آنچه
  آنهـا سـودي    گـري  و واسـطه   در آسمانها هسـتند و شـفاعت    كه  بسيار فرشتگاني  . چه خداست

  به  كه  دهد. كساني  و رضايت  خداوند اجازه  كه  سازد، مگر بعد از آن نمي  بخشد و كاري نمي
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  كننـد. آنهـا در ايـن    مـي   و نامگذاري  ، وصف زنان  ا نامهايرا ب  ندارند، فرشتگان  ايمان  آخرت
  پيـروي   و تـوهم   خبرنـد!) و جـز از گمـان     بـي   بودنشـان   دانند (و از نـر و مـاده   نمي  چيزي  باب
  »گرداند نياز نمي  بي  را) از حق  (انسان  هم  و گمان  كنند، و توهم نمي

  : است  آمده  ديگرشان  بت  پنج  نيز نام  آيه  در اين

﴿(#θä9$s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹ s? ö/ä3tG yγÏ9# u Ÿωuρ ¨βâ‘ x‹s? # tŠuρ Ÿωuρ % Yæ# uθß™ Ÿωuρ šWθäótƒ s−θãètƒuρ # Z� ô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ ô‰s% uρ 

(#θ7= |Êr& # Z��ÏW x.﴾ ] :٢٤ - ٢٣نوح.[  

و نسـر را رهـا     ، يعوق ، يغوث خود را وامگذاريد، و ود، سواع  اند: معبودهاي گفته  آنان  به«
  .»اند! ساخته  را گمراه  از مردم  بسياري  وسيله  سازيد، و بدينن

انـد،   بـوده   و صـالحي   افراد برگزيـده   ، اينها اسامي آمده  و احاديث  در روايات  كه  و طوري
  عنوان  به  و محبانشان  ، مريدان زمان  اند، بعد از گذشت خدا از دنيا رفته  بندگان  اين  كه  هنگامي
  بـه   كـم  نمودند. كم  آنها منسوب  كردند و به  درست  هايي ، مجسمه از ايشان  يادگاري يادبود و

  و پرسـتش   عبادت  به  بعدي  نسلهاي  كه  اند تا جايي ها پرداخته مجسمه  آن  و تعظيم  بزرگداشت
  د:گوي مي  كه  شده  روايت -رضي اهللا عنهما-»  عباس  ابن«از   شدند. چنانچه  آنها كشيده

آنهـا را    قـوم   ، شـيطان  از مرگشان  پس  كه  بوده  صالحي  مردان  نام  بتها در اصل  اين  نامهاي«
خاطر   ، به بوده  و محلّ عبادتشان  نشيمنگاه  كه  در مجالسي  كرد كه  داد و آنها را وسوسه  فريب

بخواننـد و    ا با نامهايشانكنند و آنها ر  بتراشند و نصب  صورتشان  را به  هايي مجسمه  يادبودشان
  مردند و نسـل   مردمان  آن  شدند تا اينكه نمي  تمثالها در ابتدا پرستش  كردند. اين  آنها نيز چنين

  ». كردند  آنها را عبادت  آمد و سپس  بعدي

در تفسـير  »  عيسـي   عبـدالجليل «دكتـر    شود. چنانچه مي  در اكثر تفاسير نيز ديده  مفهوم  اين
  : است  آورده  چنين» الميسر  صحفالم«خود 

انـد. هـر    مشـهورتر و بزرگتـر بـوده     پرستان از ساير بتها در نزد بت  بودند كه  بتي  اينها، پنج«
را بر   ، گنبدها و بارگاههايي و بعد از فوتشان  بوده  و صالحي  خداشناس  انسان  از اينها، نام  يك

  ». اند! شمرده  و شفيعشان  و واسطه  ساخته  بتي  و بعدها از آنان  برپا نموده  سر قبرشان
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  : است  گفته  كه  شده  عنها ـ نيز روايت  اللّه  ـ رضي  از عايشه

ـ دو    و امحبيبه  امسله  بود كه  در بستر بيماري -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   رسول  كه  زماني«
  دو ـ بـه    و آن  قـرار داشـت    در حبشـه   هكـ »  ماريـه »  نـام   به  ـ در مورد كليسايي   نفر از همسرانش

–خـدا    رسـول   بـراي   هـا و تصـاويرش   مجسمه  بودند، از زيبايي  ـ كليسا را ديده هجرت  هنگام
را بلند كرد و   سرش -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   گفتند، رسول مي  سخن -صلي اهللا عليه وسلم

بنـا    مسـجد و معبـدي    قبرش  كرد، بر روي مي  فوت  در ميانشان  فرد صالحي  آنها چون«فرمود: 
  ». خداوند هستند!  بندگان  بدترين  ساختند. آنان ها و تصاوير را مي مجسمه  كردند، و آن مي

  از شخصيتها و بزرگـان   و يادگارهايي  پرستيدند، سمبول مي  عرب  مشركين  كه  بتهايي  پس
  آنها را برآورندة  كه  بوده  اشخاص  همان  براي  ن، عبادتشا بودند و در واقع  شان و روحاني  ديني

  دانستند. مي  مشكالت  و رافع  حاجات

در   هنـد ـ حتّـي     ، مـردم  و روم  ، يونـان  قـديم   ، مصريان نوح  ، از زمان و شنيع  كار زشت  اين
  . است  و معروف  معلوم  همه  عصر حاضر ـ براي

هنـود    مـذهبي   شخصـيتهاي   ـ اسـامي » رامچندر«يا » كرشنا»  مجسمة  اكنون  مثالً هندوها كه
  همـان   عبـادت   ، بلكـه  نيست  و مجسمه  سنگ  عبادت  كنند، منظورشان مي  باشند ـ را عبادت  مي

  و استحضـار آن   يـادآوري   براي  اي وسيله  را فقط  . مجسمه كرشنا و رامچندر است  افراد، يعني
كننـد و از آنهـا اسـتمداد و     مـي   و تعظـيم   آنها احتـرام   به  ناسبتم  همين  دانند و به شخصيتها مي

  آورند.  مي  و صدقه  نذر و قرباني  و برايشان  كرده  طواف  جويند و بر گردشان مي  استعانت

»  كلبـي   بـن   هشـام »  بودند. چنانچه  شده  تراشيده  انسان  شكل  به  نيز، اغلب  اعراب  بتهاي  بقية
  انسـان   بـا چهـرة    كـه   را برشـمرده   اي پرستيدند، دسـته  مي  اعراب  كه  بتهايي  ميان، از  در كتابش

  اي بود و چهره  شده  ساخته  سرخ  با عقيق  كه  بوده»  هبل«بتها   اين  از جملة  بودند كه  شده  ساخته
  را يافتـه   آن  شـكل   بـا همـين  »  لحي  عمرو بن«بود و   شكسته  آن  راست  دست  كه  داشت  انساني
و »  أسـاف «سـاختند.    از طـال بـرايش    ، دسـتي  آن  شكسـتة   دسـت   جاي  به  بعدها، قريش  بود كه

 ٣٦٠ مكّـه   بودنـد. روز فـتح    شده  تراشيده  انسان  صورت  به  بودند كه  نيز از ديگر بتهايي»  نائلة«
هزار   قريب  بود كه سبأ  قوم  بزرگ  خداي»  مقه«آنها   از جملة  شد كه مي  شهر يافت  در اين  بت
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بـود.    برپـا گرديـده    بـرايش   و معابـد بزرگـي    بـوده   و تعظـيم   سبأ مورد احترام  در سرزمين  سال
  ، چـوبي  ، طاليـي  سـنگي   بتهـاي   انسـان   شـكل   ـ بـه    يـادبود افـراد صـالح     ـ براي   جاهلي  اعراب
  خـدا تقـرب    بـه   وسـيله   ريختند تا بدين مي آنها  پاي  خود را به  قربانيهاي  ساختند و خون و...مي

  شـكل   ، بـه  يا چـوب   از طال يا نقره  شد كه مي  گفته  بتي  به  اعراب  در ميان»  صنم»  جويند. كلمة
  شـده   سـاخته   از سـنگ   كردند كه مي  اطالق  بتي  را به»  وثن»  بودند. اما كلمة  شده  ساخته  انسان

  كردند.  مي  را عبادت  ـ آن  جامعه  اول  ـ طبقة  و ثروتمندان  ايلقب  و رؤساي  بود و سران

 -صـلي اهللا عليـه وسـلم   –خدا   رسول  كه  اند: موقعي آورده  ها نيز چنين و سيره  تواريخ  تمام
خـدا    و پيـامبران   از فرشـتگان   هـايي  مجسـمه   در آن  شد، ديد كه  كرد و وارد كعبه  را فتح  مكّه

  نيـز بـود كـه    -عليه السـالم –، ابراهيم  و تصوير پدرش  ، مجسمه ميان  در آن  د كهان كرده  نصب
نيز   كبوتري  . مجسمة گرفت مي  فال  و با آن  داشت  دست  ـ به  باالزالم  ـ إستقسام  چند تير چوبي

بـر   و  شكسـت   خويش  بود. آنها را با دست  شده  ساخته  از چوب  ـ زجرالطير ـ در آنجا بود كه 
خداونـد  «و فرمـود:    نگريسـت  -عليه السـالم –ابراهيم   مجسمة  به  با دقّت  ، سپس انداخت  زمين

!  كـار داشـت    چـه   بـا تيرهـا و فـالگيري     اند! ابراهيم تصوير كرده  آنها را بكشد! پدر ما را چنين
  هـم   شـركان بـود و هرگـز از م    خـالص   و مسـلمان   حنيف  نبود، بلكه  و مسيحي  يهودي  ابراهيم

  ».نبود

 -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   بودند. رسول  زيبا مصور كرده  زنان  صورت  را نيز به  فرشتگان
  همـة   دستور داد كه  نيستند، سپس  نر و ماده  فرشتگان«، آنها را انكار كرد و فرمود:  با ديدنشان

  ». ها و تصاوير را نابود ساختند مجسمه

ـ    هـا و شـفيعان   واسـطه   اين  را از حقيقت  جاهلي  اعراب  كه  خواست  م، اسال جهت  همين  به
  و ناتوان  پوچ  معبودان  سازد، و لذا اين  شدند ـ آگاه   مي  غير از خدا پرستيده  به  كه  بتهايي  يعني

  كرد:  توصيف  را چنين

  لبيـد ـ و در واقـع   ط مـي   كمـك   پرسـتيد و بـه   غير از خدا مـي   به  كه  ها و بتهايي مجسمه  اين
  خدا هستند و هيچ  شما، بندگان  پنداريد ـ همچون  نيكوكار مي  و گذشتگان  يادبود افراد صالح
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  و تنها آنها را در قالب  يادبودها را نيز در نظر نگيريم  اگر اين  ندارند و تازه  خير و شري  قدرت
  آيا قـدرتي   دارند؟...و باالخره  و چشم  و پا دارند، آيا گوش  ، آيا مگر دست بدانيم  سنگي  بت

  هـيچ   شـك   گوينـد؟! بـدون    پاسـخ   فريادهايتـان   شما باشد و بتوانند به  قدرت  مافوق  دارند كه
و مشاعر را نيز داشتند، مگر   اندام  اگر اين  ـ تازه   گفتيم  كه  از اينها را ندارند ـ و همچنان   كدام

  شدند. پس قوا برابر مي  خود در تمام  داد؟! نهايتاً با بندگان مي  ريبش  مافوق  فضيلتي  چه  آنان  به
  نيستند؟!  قدرتي  هيچ  داراي  خودتان  مثل  درست  هستند كه  معبوداني  آنها چه

﴿¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îŠ$t6Ïã öΝ à6ä9$sWøΒ r& ( öΝ èδθãã ÷Š$$sù (#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù óΟà6s9 βÎ) 

óΟ çFΖ ä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇⊆∪ öΝ ßγs9 r& ×≅ ã_ö‘ r& tβθà±ôϑ tƒ !$pκ Í5 ( ôΘr& öΝçλm; 7‰÷ƒr& tβθà±ÏÜ ö7 tƒ !$pκ Í5 ( ôΘr& óΟ ßγs9 ×ãôã r& 

šχρç� ÅÇ ö7ãƒ !$pκ Í5 ( ÷Πr& óΟßγs9 Òχ# sŒ# u tβθãèyϑ ó¡o„ $pκ Í5﴾ ] :١٩٥ – ١٩٤األعراف.[  

  هسـتند. پـس    خودتان  مثل  يد، بندگانيخوان فرياد مي  غير از خدا به  به  را كه  همانا كساني«
هستند   پاهايي  بتها داراي  دهند! آيا اين  شما پاسخ  گوييد بايد به مي  آنها را بخوانيد، اگر راست

  را برگيرنـد؟! يـا چشـمهايي     با آنها چيـزي   هستند كه  دستهايي  بروند؟! يا داراي  با آنها راه  كه
  .»با آنها بشنوند؟!  دارند كه  گوشهاييبا آنها ببينند؟! يا   دارند كه

  
� � �  

  »وجود، خدا را از ياد نبردند  با اين«
  ، جزئي پرستش  اين  بودند تا آنجا كه  مند شده عالقه  پرستي بت  شديداً به  اعراب  كه  ديديم

  اشتند كهپند مي  پرداختند و چنين از سنگها مي  طلبيدن  ياري  بود و به  شده  از خرد و ادراكشان
  از يكتاپرسـتي   وجـود، هنـوز آثـاري     اين  سازند. اما با تمام مي  را برآورده  شان بتها خواسته  اين

  خورد، بـه  مي  چشم  به -عليه السالم–شعيب   از آيين  اي باقيمانده  و حتّي -عليه السالم-  ابراهيم
داشـتند و معتقـد بودنـد      او ايمان  د و بهـ از ياد نبردن   طور كامل  را ـ به   يگانه  خداي  كه  طوري

آسمانها   و چرخانندة  عالم  ، پديدآورندة ، مالك ، معبود برتر، خالق جهانيان  خداي  او همان  كه
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  بـاران   از آسـمان   كـه   اوسـت   او قرار دارند. هم  نهايي  و قدرت  سلطه  تحت  . همه است  و زمين
  فرمايد: مي  قرآن  كه  و...چنان  اوست  در دست  و روزي  باراند و رزق مي

﴿È⌡s9 uρ Ν ßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ t� ¤‚y™uρ }§ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s)ø9 $# uρ £ä9θà) u‹s9 ª! $#﴾ 

Í.s!uρ ΟßγtFø9﴿] ... ٦١العنکبوت: [ r' y™ ̈Β tΑ ¨“ ‾Ρ š∅ÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ $uŠômr' sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{$# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

$yγÏ? öθtΒ £ä9θà) u‹ s9 ª! È⌡s9﴿] ... ٦٣العنکبوت: [ ﴾#$ uρ ΝßγtFø9 r' y™ ô̈Β öΝ ßγs) n= yz £ä9θà)u‹ s9 ª! $#﴾ 

≅ö﴿] ... ٨٧الزخرف: [ è% tΒ Ν ä3è% ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ̈Β r& à7 Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Áö/F{$# uρ tΒ uρ 

ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ ø9 $# zÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9$# ßlÌ� øƒä† uρ |M Íh‹yϑ ø9 $# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ ø9$# tΒ uρ ã� În/y‰ ãƒ z÷ö∆F{$# 4 tβθä9θà) uŠ|¡sù ª! $#﴾ 

≅﴿] ... 31يونس: [ è% Çyϑ Ïj9 ÞÚö‘ F{$# tΒ uρ !$yγŠ Ïù βÎ) óΟçFΖ à2 šχθßϑ n= ÷ès? ∩∇⊆∪ tβθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 

Ÿξsùr& šχρã� ©. x‹ s? ∩∇∈∪ ö≅è% tΒ �> §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æìö7 ¡¡9 $# �>u‘ uρ Ä ö̧� yèø9 $# ËΛÏà yèø9 $# ∩∇∉∪ šχθä9θà) u‹y™ 

¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχθà) −G s? ∩∇∠∪ ö≅ è% .tΒ ÍνÏ‰ u‹Î/ ßNθä3w= tΒ Èe≅ à2 &óx« uθèδ uρ ç��Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµø‹ n= tã 

χ Î) óΟçFΖ ä. tβθçΗ s>÷ès? ∩∇∇∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% 4’ ‾Τ r'sù šχρã� ysó¡è@ ∩∇∪﴾ ] :٨٩ - ٨٤المؤمنون.[  
را مسـخّر    و خورشـيد و مـاه    را آفريـده   آسـمانها و زمـين    كسـي   : چـه  بپرسي  آنان اگر از«

، قطعـاً   آنها را آفريده  كسي  : چه بپرسي  اگر از آنان«...  »: خدا خواهند گفت  تحقيق  ، به نموده
  را بـه   بارانـد و زمـين   را مـي   آب  از آسمان  كسي  : چه بپرسي  اگر از آنان«...  »گويند: خدا مي

از   كسـي   بگـو: چـه  « ... »: خدا گرداند؟ قطعاً خواهند گفت مي  زنده  بعد از مردنش  آن  وسيلة
را از   زنـده   كسي  ؟ چه و چشمها تواناست  بر گوش  كسي  رساند؟ چه مي  شما روزي  به  آسمان

:  طعاً خواهند گفـت كند؟ ق امور را تدبير مي  كسي  آورد؟ چه مي  بيرون  را از زنده  و مرده  مرده
دانيـد؟ خواهنـد    هستند، از آن كيستند اگـر مـي    در آن  كه  كساني  و تمام  بگو: زمين«...  »خدا

و   هفتگانه  آسمانهاي  مالك  كسي  انديشيد؟! بگو: چه چرا نمي  : از آن خدايند. بگو: پس گفت
چـرا (تنهـا از     بگـو پـس   . : از آن خداسـت  خواهند گفت  ؟ بالفاصله است  عظيم  عرش  صاحب
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  دارد و او كسـي   چيـز را در دسـت    همـه   بـزرگ   فرمانـدهي   كسي  ترسيد؟! بگو: چه خدا) نمي
  راست  داد اگر چنانچه  ) او پناه ) از (عذاب توان نمي  را (هم  دهد و كسي  ) پناه همه  (به  باشد كه

خوريد و جادو  مي  و فريب  گول  چگونه  . بگو: پس : از آن خداست گوييد؟ خواهند گفت مي
  .»شويد؟! مي

و دشوار، خصوصاً   سخت  گرفتاريها و بالهاي  در مواقع  ، حتّي بر اين  عالوه  جاهلي  اعراب
  به  را كه  چيزهايي  شدند، تمام درياها مي  سهمگين  و امواج  در درياها دچار طوفان  كه  هنگامي

فرياد   كردند و تنها و تنها او را به مي  پرستيدند، فراموش طلبيدند و مي مي  كمك  غير از خدا به
  فرمايد: مي  كريم  قرآن  خواندند...چنانچه مي

﴿# sŒÎ)uρ ãΝä3¡¡tΒ •� ‘Ø9$# ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# ¨≅ |Ê tΒ tβθãã ô‰ s? HωÎ) çν$−ƒÎ)﴾  :٦٧[اإلسراء ... [﴿#sŒÎ) uρ Νåκ u� Ï±xî 

Ólöθ̈Β È≅ n= —à9$$x. (# âθtã yŠ ©!$# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$#﴾ ] :٣٢لقمان ... [﴿¢Ο èO #sŒÎ) ãΝä3¡¡tΒ •� ‘Ø9$# Ïµø‹ s9 Î* sù 

tβρã� t↔øgrB ∩∈⊂∪﴾ ] :٥٣النحل ... [﴿ö≅ t/ çν$−ƒÎ) tβθãã ô‰ s? ß# Ï±õ3u‹sù $tΒ tβθãã ô‰ s? Ïµø‹ s9 Î) βÎ) u !$x© tβöθ|¡Ψ s? uρ 

$tΒ tβθä. Î� ô³è? ∩⊆⊇∪﴾ ] :٤١األنعام.[  
  بـه   را كـه   كسـاني   رسد، جز خـدا همـة   شما مي  در درياها بهو بال   ناراحتي  كه  و هنگامي«

  كـوه   همچـون   موجهايي  كه  هنگامي«...  »شوند مي  ناپديد و گم  خوانديد، از نظرتان فرياد مي
را تنهـا خـاصّ او     و ديـن   خواننـد و عبـادت   فريـاد مـي    خدا را به  گيرد، خالصانه آنها را فرا مي

...  »خوانيـد  فريـاد مـي    به  و زاري  رسد، او را با ناله شما مي  به  زياني  كه  هنگامي«...  »دانند مي
  را برطـرف   آن  طلبيـد و او اگـر خواسـت    مـي   ياري  خوانيد و به فرياد مي  تنها خدا را به  بلكه«

خـدا    شـريك   را كـه   چيزهـايي   خوانيـد و تمـام   فريـاد مـي    بـه   آن  رفـع   او را براي  سازد كه مي
  .»كنيد مي  سازيد، فراموش مي

عليـه  –را نيـز از ابـراهيم     ايـن   گذاشـتند كـه   مـي   خدا نيـز احتـرام    و خانة  كعبه  به  آنها حتّي
،  ، حـج  خـدا، طـواف    و خانـة   كعبـه   و بزرگداشـت   بودند، و هنوز احترام  برده  ارث  به -السالم
ـ در    گـويي  ـ لبيـك    گوسـفند و تلبيـه  شـتر و    كردن  ، قرباني و مزدلفه  در عرفات  ، وقوف عمره
  مراسـم   را در ايـن   و انحرافـي   بود. هر چنـد امـور خـارجي     مانده  باقي  ، در بينشان و عمره  حج
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  بودند! مـثالً بـه    و مسخره  و بسيار مضحك  وجود نداشت  در اصل  بودند كه  وارد كرده  مراسم
  شدند!  مي  و برهنه  لخت  زنانشانو   از مردان  ، بعضي حج  مناسك  اداي  هنگام

لَبـْيـَك َال «:  اسـت   بوده  چنين  حج  مناسك  هنگام  به  جاهلي  اعراب  تلبية  كه  است  در حديث
تـو حاضـر و     درگـاه   پروردگارا! به: « يعني »َشرِيَك َلَك لَبـْيَك ِإال َشرِيًكا ُهَو َلَك َتْمِلُكُه َو َما َملَـكَ 

او   كـه   او و چيزهايي  تو مالك  كه  شريكي  ، مگر همان نيست  شريكي  . تو را هيچ ام شده  آماده
  !». ، هستي است  آن  مالك

� � �  

  »نزد خدا  اعراب  ها و دالّالن بتها، واسطه«
بودند و او   نكرده  روز ـ خدا را فراموش  ـ در آن  اعراب  كه  ، پيداست حقايق  اين  به  با توجه
  و انحرافشـان   گمراهـي   دانستند، ولي چيز مي  ، رب همه ، مدبر، رازق ، مالك ، خالق را همچنان

و   سـزاوار ايمـان    كـه   اند و چنان شناخته ، نمي است  معرفت  شرط  كه  خدا را چنان  كه  بوده  اين
امـور و    را در كليـة   و قـانونش   و سـلطه   انـد و حكومـت   و عابد نبوده  او مؤمن  ، به است  عبادت
  كند: مي  اشاره  حقيقت  همين  به  كريم  قرآن  كه  اند. چنان پذيرفته ، نمي خويش  زندگي  شؤون

﴿$tΒ uρ (#ρâ‘ y‰s% ©! $# ¨,ym ÿÍνÍ‘ ô‰ s%﴾  :٩١[األنعام.[  

  .»اند بايد نشناخته  كه  ، خدا را چنان آنان«

هـر دو را    بتها كـه   ا و اعتقاد بهخد  به  ايمان  ميان  كردند كه مي  سعي  اعراب  جهت  همين  به
  آسـمان   گفتند: دعاها بـه  مي  رهگذر بود كه  برقرار سازند، و از همين  اي و رابطه  داشتند، جمع

  بـاال، هماننـد عـالم     عـالم   كردند كه شوند! آنها فكر مي نمي  پذيرفته  واسطه  بدون  روند ولي مي
  قـدرت   بـاال، ماننـد دسـتگاههاي     عـالم   كردنـد كـه   مي .آنها فكر است  شان مادي  و دنياي  پايين

  كسـي   و...حـرف   و صـدقه   ، قربـاني  بـازي  و واسـطه   ، پـارتي  رشـوه   بدون  باشد كه مي  روزشان
  شود!! نمي  پذيرفته
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هـا،   واسـطه   آن  وسـيلة   افتادند تا بتوانند بـه   خدا و خلق  بين  فكر واسطة  ، به اشتباه  در اثر اين
  از مـدتي   خود قرار دهند. پس  دعاي  را شريك  خدا برسانند و آنان  خود را به  حوايج دعاها و

را   كـرد و آنـان    رسـوخ   در ذهنشـان   كردنـد و فكـر شـفاعت     ها قيام واسطه  همين  عبادت  براي
و خير و شر دارند   قدرت  آنان  كردند و معتقد شدند كه  بشر محسوب  براي  و زيان  نفع  مالكان
  بدهند و يا بگيرند!  توانند چيزهايي دارند، مي  كه  غيبي  با سلطة

گفتند: مـا   مي  كه  ايشان  كند، و بهانة مي  نكوهش  شدت  را به  شان عقيده  ، همين كريم  قرآن
  كـه   پرسـتيم  آنها را مي  جهت  بدين  ، بلكه كنيم نمي  عبادت  و گوهرشان  بتها را از نظر ذات  اين

  چيز و همه  همه  ما، و مالك  معبودان  خالق  ما و هم  خالق  هم  و برتر ـ كه  بزرگ  خداي  به ما را
  شمارد: مردود مي  طور قاطع  سازند، به  ـ نزديك  است  كس

﴿Ÿωr& ¬! ßƒÏe$!$# ßÈÏ9$sƒø: $# 4 šÏ% ©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB $# ∅ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$uŠÏ9 ÷ρr& $tΒ öΝèδ ß‰ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh� s)ã‹ Ï9 

’ n< Î) «!$# #’ s∀ ø9ã— ¨βÎ) ©! $# ãΝä3øts† óΟ ßγoΨ ÷� t/ ’ Îû $tΒ öΝèδ Ïµ‹ Ïù šχθà� Î= tG øƒs† 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ ôtΒ uθèδ Ò> É‹≈x. 

Ö‘$¤� Ÿ2 ∩⊂∪ öθ©9 yŠ# u‘ r& ª! $# βr& x‹ Ï‚−G tƒ # V$ s!uρ 4’ s∀ sÜô¹̂ω $£ϑ ÏΒ ß,è= øƒs† $tΒ â!$t±o„ 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ ( uθèδ ª! $# 

ß‰ Ïm≡uθø9 $# â‘$£γs) ø9 ‰šχρß﴿ ] ...٤ - ٣[الزمر:  ﴾∪⊇∩ #$ ç7 ÷ètƒuρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω öΝ èδ •�ÛØ o„ Ÿωuρ 

óΟ ßγãèx�Ζ tƒ šχθä9θà) tƒuρ ÏIωàσ ‾≈ yδ $tΡ àσ ‾≈ yèx�ä© y‰ΨÏã «! $# 4 ö≅è% šχθä↔Îm6uΖ è? r& ©! $# $yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷ètƒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $£ϑ tã šχθä. Î� ô³ç„ ∩⊇∇∪﴾ ] :١٨يونس.[  
جـز    كـه   . كسـاني  و بـس   خداسـت   ) بـراي  از شرك  شائبه (و بي  خالصانه  ! تنهاعبادت هان«

را   گويند:) مـا آنـان   جويند، مي مي  و توسل  تقرب  گيرند (و بدانان را برمي  خدا، يار و ياوراني
  گرداننـد. خداونـد در روز قيامـت     خدا نزديك  ما را به  خاطر كه  ، مگر بدان كنيم نمي  عبادت
خواهـد كـرد. خداونـد،      دارنـد، داوري   اخـتالف   در آن  كه  چيزي  ) دربارة (و مؤمنان  ميانشان

باشـد،    داشـته   فرزنـدي   خواسـت  كند. اگر خـدا مـي   نمي  را اصالً هدايت  كفرپيشه  دروغگوي
و   را برگزينـد. خداونـد پـاك     يـزي يا چ  آفريند كسي خود مي  كه  چيزهايي  از ميان  بايست مي

آنهـا غيـر   «...  » و برتر است  پيروز و چيره  . او خداوند يگانة نقصها و عيبها) است  (از همة  منزّه
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  عايدشـان   سـودي   رسـانند و نـه   مـي   زيـان   اصـالً بديشـان    نه  پرستند كه را مي  از خدا چيزهايي
  زد خداينـد! بگـو: آيـا خـدا را از وجـود چيزهـايي      ما ن  هاي گويند: اينها واسطه سازند و مي مي

خداونـد از    از آنهـا نـدارد؟! (چگونـه     سراغي  خداوند در آسمانها و زمين  سازيد كه باخبر مي
  (از هـر گونـه    و منـزّه   ؟!) خداونـد پـاك   خبـر اسـت   بـي   خود در زمين  هاي ها و واسطه نماينده
  .»دانند مي  انبازشان  مشركان  كه  است  چيزهايي  ) و فراتر از آن شركي

   



    : دوم  فصل
  آورد؟! مي  چه  اسالم

  » است  خدا ،يكي«
  را برچينـد و بـه    عقايد و افكار خرافـي   اين  كه  دانست  الزم  اول  قدم  آمد و در همان  اسالم

را بـا   سـازد و لـذا كـار     ـ جـايگزين    محكـم   اي و پايه  نو ـ بر اساس   ، عقايد و افكاري آن  جاي
طـور    ، خدا را بـه  ظهورش  لحظة  در همان  بود كه  كرد و بسيار مصمم  خدا شروع  دقيق  معرفي
برگردانـد و    ، دوبـاره  است  شناخت  اين  مقتضاي  كه  بشناساند و چيزي  مردم  به  و شايسته  كامل
انـد، از   آنهـا قـرار گرفتـه    خدا و  خدا، و يا در كنار خدا، و يا واسطة  جاي  به  كه  چيزهايي  تمام
  : داشت  اعالن  جهت  همين  ببرد و به  بين

  : و يكتاست  خود يگانه  برتر، در ذات  ، خداوي» اللّه«ـ 

﴿ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ ymr& ∩⊇∪ ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ä3tƒ … ã&©! # �θà�à2 7‰ymr& 

≈ö/ä3ßγ﴿. ] ..٤ - ١: [اإلخالص ﴾∪⊇∩ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ß≈ yϑôm§�9 $# ÞΟŠÏm§�9 $# ∩⊇∉⊂∪﴾ 
  ].١٦٣البقره: [

و   حاجـات   كنندة اميدها و برطرف  برآورندة  . خدا سرور واالي يكتاست  بگو: خدا، يگانة«
شـما،    خـداي «...  » او نيسـت   همتـا و همگـون    و كسي  نشده  و زاده  است  . نزاده نيازمنديهاست

  .» و رحيم  و او رحمان  جز او نيست  معبودي  . هيچ و واحد است  يگانه  خدايي

  : در وجود با او برابر نيست  كس  ـ هيچ

﴿uθèδ ãΑ ¨ρF{$# ã� ÅzFψ $#uρ ã�Îγ≈ ©à9 $# uρ ßÏÛ$t7 ø9 $# uρ﴾ ٣يد: [الحد.[  
  .» داست)، پيدا و ناپي است  و ابدي  (ازلي  انتهاست آغاز و بي او بي«

  ندارد:  شريكي  ـ در بقاء، هيچ

﴿‘≅ ä. > óx« î7 Ï9$yδ āωÎ) … çµyγô_uρ﴾ ] :٨٨القصص ... [﴿‘≅ ä. ôtΒ $pκ ö� n= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ö7 tƒuρ çµô_uρ 

y7 În/u‘ ρèŒ È≅≈n= pgø: $# ÏΘ#t� ø.M} $# uρ ∩⊄∠∪﴾ ] :٢٧ - ٢٦الرحمن.[  
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  بـر روي   كـه   چيزهـا و كسـاني    تمـام «...  » است  و نابودشدني  او، فاني  چيز جز ذات  همه«
  .» ماند وبس و ارجمند تو مي  پروردگار باعظمت  شوند و تنها ذات هستند، فنا و نابود مي  زمين

  : چيز است  و آفريدگار همه  اوست  ، فقط ـ خالق

﴿ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝ ä3š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &ó_x« çνρß‰ ç6ôã $$sù 4 uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« 

×≅‹Å2uρ ∩⊇⊃⊄∪﴾ ]١٠٢نعام: األ[  ...﴿t,n= yzuρ ¨≅ à2 & óx« …çνu‘ £‰ s)sù # \�ƒÏ‰ø) s? ∩⊄∪﴾ ] :٢الفرقان ... [

﴿ö≅ è% Ν çF÷ƒu u‘ r& $̈Β šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ’ ÎΤρâ‘ r& #sŒ$tΒ (#θà) n= yz zÏΒ ÇÚö‘ F{$# ÷Πr& öΝçλm; Ô8÷� Å° ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ( ’ ÎΤθçG øo$# 5=≈ tG Å3Î/ ÏiΒ È≅ ö6s% !# x‹≈yδ ÷ρr& ;οt�≈ rOr& ï∅ÏiΒ AΟù= Ïã βÎ) ÷ΛäΖ à2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪  ﴾ 
  ].٤األحقاف: [

  وي  . پـس  چيز اسـت   همه  ، و او خالق نيست  . جز او خدايي خدا و پروردگار شماست  آن«
  و آن  است  چيز را آفريده  هو هم«...  » چيز است  و مدبر همه  كنيد و همو حافظ  را بايد عبادت
ايـد   كـرده   بگـو: آيـا دقّـت   «...  » اسـت   و برآورد نمـوده   و كامالً سنجيده  گيري را دقيقاً اندازه

  دهيـد، چـه    نشـان   من  كنيد)؟ به مي  خوانيد (و عبادت فرياد مي  جز خدا به  به  كه  چيزي  دربارة
  ) آسمانها مشـاركتي  و چرخش  و گردش  ر (خلقتاند؟ يا اصالً د كرده  را خلق  از زمين  چيزي
  بياوريـد اگـر راسـت     مـن   بـراي   اثـر علمـي    ) يـا يـك   (قـرآن   از ايـن   پـيش   انـد؟ كتـابي   داشته

  .»گوييد! مي

  اويند:  قرار دارند، ملك  در آسمانها و زمين  كه  چيزهايي  و تمام  ، تنها اوست ـ مالك

﴿≅ è% yϑ Ïj9 $̈Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( ≅ è% °!﴾  :١٢[األنعام ... [﴿¬!uρ Û�ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ $yϑ ßγuΖ ÷� t/﴾ ]١٧: ةالمائد ... [﴿“Ï% ©!$# …çµs9 à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ óΟ s9uρ õ‹ Ï‚−G tƒ 

# Y‰s9 uρ öΝ s9 uρ ä3tƒ … ã&©! Ô7ƒÎ� Ÿ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9$#﴾ ] :٢الفرقان.[  
از آن «...  » ؟ بگـو: از آن خداسـت   ، از آن كيسـت  اسـت   ر آسمانها و زمـين د  بگو: آنچه«

  مالكيـت   كـه   كسـي   آن«...  » دو اسـت   آن  در ميـان   و آنچـه   در آسمانها و زمين  آنچه  كيست
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  نداشـته   ، شـريكي  و در مالكيت  خود برنگزيده  براي  ، و فرزندي از آن اوست  آسمانها و زمين
  .» است

  : است  موجودات  همة  ندارد، و رازق  شريكي  در رزق ـ

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#ρã� ä.øŒ$# |Myϑ ÷èÏΡ «! $# ö/ä3ø‹ n= tæ 4 ö≅ yδ ôÏΒ @,Î=≈ yz ç� ö�xî «! $# Ν ä3è% ã— ö�tƒ zÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ 4 Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( 4†‾Τ r' sù šχθä3sù÷σ è? ∩⊂∪﴾ ] :٣فاطر... [ ﴿Éir( Ÿ2uρ ÏiΒ 7π−/ !# yŠ āω 
ã≅ Ïϑ øtrB $yγs% ø— Í‘ ª! $# $yγè% ã— ö� tƒ öΝ ä.$−ƒÎ) uρ﴾ ] :٦٠العنکبوت... [ ﴿* $tΒ uρ ÏΒ 7π−/ !#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# āωÎ) ’n?tã 

«! $# $yγè% ø— Í‘ ÞΟn= ÷ètƒuρ $yδ §� s) tFó¡ãΒ $yγtã yŠöθtFó¡ãΒ uρ﴾ ] :٦هود.[  
  ديگـري   ، خالق ادآور شويد. آيا جز اللّه، ي شما عطا فرموده  خدا به  را كه  ! نعمتي مردم  اي«

  با اين  وجود ندارد. پس  برساند؟ جز او خدايي  روزي  و زمين  شما را از آسمان  وجود دارد كه
  تواننـد روزي  نمـي   كه  بسيارند جنبندگاني  چه«...  »شويد؟! مي  و گمراه  منحرف  ، چگونه حال

در   اي جنبنـده   هـيچ «...  » آنها و شماسـت   همة  رسان كنند. خدا روزي  خود را بردارند و حمل
را   دفــنش  و محـل   زنـدگي   و محـل   خداسـت   ، بـر عهــدة  روزيِ آن  مگـر اينكـه    نيسـت   زمـين 

  .»داند مي

  : چيز، تنها اوست  همه  و نگهدارندة  ـ مدبر و چرخاننده

﴿¨βÎ) ©! $# Û�Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ βr& Ÿωρâ“ s? 4 È⌡s9 uρ !$tG s9# y— ÷βÎ) $yϑ ßγs3|¡øΒ r& ôÏΒ 7‰tnr& .ÏiΒ 

ÿÍνÏ‰ ÷èt/﴾ ] :٤١فاطر... [ ﴿ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u βr& tΠθà) s? â !$yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ ÍνÌ� øΒ r'Î/﴾ ] :٢٥الروم ... [

﴿¨≅ ä.uρ >óx« çµ≈ uΖ øŠ|Áômr& þ’ Îû 5Θ$tΒ Î) &Î7•Β ∩⊇⊄∪﴾ ] :١٢ياسين.[  
و   گـذارد (از مسـير خـود) خـارج     كند و نمـي  مي  را نگاهداري  نخداوند، آسمانها و زمي«

توانـد آنهـا ار    نمـي   كس  و نابود شوند، جز خدا هيچ  بخواهند) خارج  (هم  نابود شوند. هر گاه
  كـه   اسـت   ايـن   ) خـدا يكـي   (قـدرت   هـاي  و نشانه  داليل  و از جملة«...  »دارد  و محفوظ  نگاه

  چيـز را در كتـاب    و ما همه«...  » برپاست  وي  فرمان  او و به  و پرداختة  ، ساخته و زمين  آسمان
  .» نويسيم و مي  كنيم مي  ) سرشماري محفوظ  لوح  نام  آشكار (به
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  : قادر و قاهر است  ، و بر هر چيزي است  شريك بي  و قدرتش  ـ سلطه

﴿Ÿω ã≅ t↔ó¡ç„ $¬Η xå ã≅ yèø�tƒ öΝèδ uρ šχθè= t↔ó¡ç„ ∩⊄⊂∪﴾ ]٢٣ياء: األنب ... [﴿uθèδ uρ ã�Ïδ$s) ø9 $# s−öθsù ÍνÏŠ$t6Ïã ( 
ã≅ Å™ö� ãƒuρ öΝä3ø‹ n= tæ ºπsà x� ym #̈Lym # sŒÎ) u!% ỳ ãΝ ä. y‰tnr& ÝVöθyϑ ø9 $# çµ÷F©ùuθs? $uΖ è= ß™â‘ öΝ èδ uρ Ÿω tβθèÛÌh� x� ãƒ ∩∉⊇∪ 

§Ν èO (# ÿρ–Šâ‘ ’n< Î) «!$# ãΝ ßγ9 s9öθtΒ Èd,ysø9 $# 4 Ÿωr& ã&s! ãΝ õ3çtø: $# uθèδ uρ äíu� ó�r& tÎ7 Å¡≈ ptø:$# ∩∉⊄∪﴾ ] :٦٢ - ٦١األنعام [

 ...﴿ö≅ è% uθèδ â‘ ÏŠ$s) ø9 $# #’ n?tã βr& y]yèö7 tƒ öΝä3ø‹ n= tæ $\/# x‹tã ÏiΒ öΝ ä3Ï% öθsù ÷ρr& ÏΒ ÏM øtrB öΝä3Î= ã_ö‘ r& ÷ρr& öΝ ä3|¡Î6ù= tƒ 

$Yèu‹ Ï© t,ƒÉ‹ ãƒuρ / ä3ŸÒ÷èt/ }̈ ù' t/ CÙ÷èt/﴾ ] :٦٥األنعام ... [﴿ö≅ è% óΟçF÷ƒu u‘ r& ÷βÎ) x‹ s{r& ª! $# öΝ ä3yèøÿxœ 

öΝ ä.t�≈ |Áö/ r&uρ tΛ syzuρ 4’n?tã Ν ä3Î/θè= è% ô̈Β îµ≈ s9 Î) ç� ö� xî «! $# Ν ä3‹Ï? ù' tƒ ÏµÎ/﴾ ] :٤٦األنعام ... [﴿(#þθßϑ n= ôã $# uρ āχr& 

©! $# ãΑθçts† š÷t/ Ï ö� yϑ ø9$# ÏµÎ7 ù= s% uρ﴾ ] :٢٤األنفال[ . ..﴿ª! $#uρ ë= Ï9%yñ #’ n?tã ÍνÌ� øΒ r& £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& 

Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊄⊇∪﴾ ] :٢١يوسف.[  
خداوند «...  »گيرند قرار مي  آنها مورد سؤال  شود، ولي نمي  كند، بازخواست مي  از آنچه«

  مـرگ   گمـارد، و چـون   فرسـتد و مـي   بر شما مي  . او مراقباني است  خود كامالً چيره  بر بندگان
  بـه   كنند. سـپس  نمي  كوتاهي  گيرند و هيچ او را مي  ما جان  از شما فرا رسيد، فرستادگان  يكي
و   از آن خداست  و داوري  ! فرمان شوند. هان مي  برگردانده  شان سرور حقيقي  خدا، يعني  سوي

و   سرتان  از باالي  بزرگي  تواند عذاب بگو: خدا مي«...  » است  ، و او سريعترينِ حسابگران بس
  و پراكنـده   دسته آميزد و دسته  هم  كار را بر شما به  بر شما بگمارد، و يا اينكه  يا از زير پاهايتان

و   اگـر خداونـد گـوش     بگوييـد كـه    مـن   بگـو: بـه  «...  »برپا گرداند  شويد و جنگها در ميانتان
  هكـ   هسـت   خـدايي   بزند، غير از اللّـه   مهري  ) گيرد و بر دلهايتان را (از شما بازپس  چشمهايتان

انـدازد (و   مـي   جـدايي   و دلش  انسان  خداوند ميان  و بدانيد كه«...  »شما برگرداند؟!  آنها را به
خداونـد بـر كـار خـود     «...  »بازدارد  دل  ها و آرزوهاي خواسته  به  را از رسيدن  تواند انسان مي

  .»دانند نمي  بيشتر مردم  ، ولي است  و مسلّط  چيره

  وجود ندارد:  ديگري  ي و حاكمـ غير از او، رب، ول
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﴿ö≅ è% u� ö�xî r& «! $# Èöö/ r& $|/ u‘ uθèδ uρ �> u‘ Èe≅ ä. & óx«﴾  :١٦٤[األنعام ... [﴿ö≅ è% u� ö� xî r& «!$# ä‹ ÏƒªBr& $|‹ Ï9 uρ 

Ì� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ﴾ ] :١٤األنعام [ ...﴿u� ö� tósùr& «! $# ÈötG ö/ r& $Vϑ s3ym uθèδ uρ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& 

ãΝ à6øŠs9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Wξ¢Áx� ãΒ﴾ ] :١١٤األنعام.[  
  چيـز و همـه    خـدا پروردگـار همـه     كـه   ، در حالي جز خدا را بطلبم  بگو: آيا پروردگاري«
  او آفريننـدة   كـه   ، در حـالي  و ياور خـود برگيـرم    آيا غير از خدا سرپرست«...  »؟! است  كس

  كـه   اوسـت   كه  ، در حالي و داور بطلبم  خدا را حاكم آيا غير از«...  »؟! است  آسمانها و زمين
  .»؟! است  كرده  نازل  برايتان  و روشن  مفصّل  صورت  را به  كتاب

  : اختيار، تنها اوست ـ صاحب

﴿š�š/ u‘ uρ ß,è= øƒs† $tΒ â !$t±o„ â‘$tFøƒs† uρ 3 $tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγs9 äοu� z�Ïƒø: $# 4 z≈ ysö6ß™ «!$# 4’ n?≈ yès? uρ $£ϑ tã 

tβθà2Î� ô³ç„ ∩∉∇∪﴾  :٦٨[القصص.[  

و   انتخـاب   حق  نمايد، و مردم كند و اختيار مي مي  را بخواهد، خلق  هر چه  و پروردگارت«
  .»او كنند  را شريك  چيزي  كه  است  باالتر و پاكتر از آن  اختيار ندارند. خداوند بسي

  : او نيست  شريك  در قانونگذاري  كس  ـ هيچ

﴿ ÷Πr& óΟ ßγs9 (#àσ ‾≈ Ÿ2u� à° (#θãã u� Ÿ° Ο ßγs9 zÏiΒ ÉÏe$!$# $tΒ öΝ s9 .βsŒù' tƒ ÏµÎ/ ª!$#﴾ ] :٢١الشوری.[  
را پديـد    و دينـي   كـرده   قانونگـذاري   برايشـان   دارند كه  شركاء و معبوداني  آنان  يا اينكه«

  .» است  نداده  اجازه  خداوند بدان  اند كه آورده

  : اوست  امور، تنها در دست  ـ تمام

﴿}§øŠs9 š�s9 zÏΒ Ì�øΒ F{$# íóx«﴾ ] :١٢٨آل عمران ... [﴿≅ t/ °! ã�øΒ F{$# $�èŠÏΗ sd﴾ ] :٣١رعد.[  
  .» خداست  امور در دست  تمام  بلكه«...  »پيامبر) نيست  تو (اي  در دست  امري  هيچ«

  ندارد:  ، همتايي و آگاهي  ـ در علم
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﴿ª! $#uρ ãΝ n= ÷ètƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊄⊇∉∪﴾  :٢١٦[البقره ... [﴿Ÿωr& ãΝn= ÷ètƒ ôtΒ t,n= y{ uθèδ uρ 

ß#‹ÏÜ ‾=9$# ç�� Î7sƒø: !© βr&uρ¨﴿... ] ١٤الملك: [ ﴾∪⊇⊆∩ #$ $# ô‰s% xÞ% tnr& Èe≅ ä3Î/ > óx« $RΗ ø>Ïã ∩⊇⊄∪﴾ ] :الطالق
١٢.[  

دانـد (و آگـاهتر از    كنـد، مـي   مـي   خلق  كه  ! كسي هان«...  »دانيد داند و شما نمي خدا مي«
خـدا    و آگـاهي   علـم «...  » اسـت   و آگاه  و دقيق  ) و او ريزبين است  شده  خلق  كه  است  كسي

  .» است  و فراگرفته  كرده  چيز را احاطه  همه

  گرداند: مي  ميراند و زنده مي  كه  ـ تنها اوست

﴿ª! $# “Ï% ©!$# öΝä3s) n= s{ ¢Ο èO öΝ ä3s% y— u‘ ¢Ο èO öΝà6çGŠÏϑ ãƒ ¢Ο èO öΝä3‹ ÍŠøtä† ( ö≅ yδ ÏΒ Νä3Í←!% x. u� à° ̈Β ã≅ yèø� tƒ 

ÏΒ Νä3Ï9≡sŒ ÏiΒ & óx« 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $¬Η xå tβθä. Î� ô³ç„ ∩⊆⊃∪﴾  :٤٠[الروم[.  
. بعـد شـما را    اسـت   بخشـيده   شـما روزي   بـه   ، سـپس  شما را آفريـده   كه  است  خدا كسي«

  كه  هست  كسي  شركاء و معبودانتان  گرداند. آيا در ميان مي  تان زنده  دوباره  ميراند و سپس مي
  قائـل   شـريك   بـرايش   كـه   اسـت   دهد؟ خدا دورتر و برتر از اين  كارها را انجام  از اين  چيزي
  .»شوند

  كند: مي  هدايت  كه  اوست  ـ فقط

﴿ö≅ è% ö≅ yδ ÏΒ /ä3Í←!% x. u� à° ̈Β ü“Ï‰ öκu‰ ’ n<Î) Èd,ysø9 $# 4 È≅è% ª!$# “Ï‰ öκu‰ Èd,ysù= Ï9 3 yϑ sùr& ü“Ï‰öκ u‰ ’n< Î) 

Èd,ysø9 $# ‘,ymr& χr& yìt6−G ãƒ ̈Β r& āω ü“Ïd‰ Íκu‰ HωÎ) βr& 3“y‰öκ ç‰ ( $yϑ sù ö/ ä3s9 y# ø‹ x. šχθßϑ ä3øtrB ∩⊂∈∪﴾ 

y7﴿... ] ٣٥يونس: [ ¨ΡÎ) Ÿω “Ï‰ öκsE ôtΒ |M ö6t7 ômr& £Å3≈ s9 uρ ©! $# “Ï‰ öκu‰ tΒ â!$t±o„ 4 uθèδ uρ ãΝ n= ÷ær& 

šÏ‰ tFôγßϑ ø9 $$Î/ ∩∈∉∪﴾ ]٥٦لقصص: ا.[  
را   حق  كند؟ بگو: خدا راه  هدايت  حق  سوي  به  كه  هست  شركاء شما كسي  بگو: آيا اين«
  پيـروي   كه  كند، بهتر و سزاوارتر است مي  هدايت  راست  راه  به  كه  كس  دهد. آيا آن مي  نشان

  شـده   شـما را چـه   شـود؟!   هدايت  بايد خودش  كند و بلكه  تواند هدايت نمي  كه  شود يا كسي
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  را كـه   كسـي   تـواني  پيـامبر!) تـو نمـي     (اي«...  »كنيـد؟!  مـي   كـه   است  حكمي  چه  ؟! اين است
را بخواهـد    هـر كـه    كـه   تنهـا خداسـت    ايـن   ، بلكه كني  هدايت  باشي  داشته  و دوست  بخواهي
  .»راهيابند  كساني  چه  داند كه كند، و او بهتر مي مي  هدايت

  كند: نمي  شنود و اجابت جز او، دعاها و فريادها را نمي  كس  ـ هيچ

﴿̈Β r& Ü=‹Ågä† §� sÜôÒßϑ ø9 $# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒuρ u þθ�¡9 $# öΝ à6è= yèôftƒuρ u!$x� n= äz ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β 

«! $# 4 WξŠ Î= s% $̈Β šχρã� ā2x‹ s? ∩∉⊄∪﴾ ] :٦٢النمل ... [﴿¨βr&uρ y‰ Éf≈ |¡yϑ ø9 $# ¬! Ÿξsù (#θãã ô‰ s? yìtΒ «!$# 

# Y‰tnr& ∩⊇∇∪﴾ ] :١٨الجن [ ...﴿y7 Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©! $# uθèδ ‘,ysø9 $# ¨βr&uρ $tΒ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9$#﴾ 
  ].٣٠لقمان: [

را   رسـد و بـال و گرفتـاري    مـي   فريـاد مضـطر و درمانـده     بـه   كه  (آيا بتها بهترند) يا كسي«
سازد؟ آيـا   مي  زمين  بطلبد، و شما (انسانها) را جانشين  كمك  بهاو را   كند، هر گاه مي  برطرف

  خـدا، كـس    همـراه   پـس «...  »گيريـد  پند مي  ؟! واقعاً شما بسيار كم با خداست  معبود ديگري
غير از او   كه  و هر آنچه  است  خدا حق  فقط  كه  خاطر است  بدين  اين«...  »را نخوانيد  ديگري

  .»هستند  خوانند، باطل مي

  : اوست  فقط  دهنده ـ پناه

﴿ö≅ è% .tΒ ÍνÏ‰ u‹Î/ ßNθä3w= tΒ Èe≅ à2 & óx« uθèδ uρ ç�� Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµø‹ n= tã χ Î) óΟçFΖ ä. tβθçΗ s>÷ès? ∩∇∇∪ 

šχθä9θà) u‹ y™ ¬!﴾ ] :٨٩ - ٨٨المؤمنون [ ...﴿$̈Β Μçλm; zÏiΒ «! $# ôÏΒ 5Ο Ï¹% tæ﴾ ] :٢٧يونس ... [

﴿ôs9 uρ y‰ É r̀& ÏΒ ÏµÏΡρßŠ # ´‰ystG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪﴾ ] :٢٢الجن.[  
)  همه  (به  باشد كه  دارد و او كسي  چيز را در دست  همه  بزرگ  فرماندهي  كسي  بگو: چه«

گوييـد؟   مـي   راسـت   داد اگـر چنانچـه    ) او پنـاه  ) از (عـذاب  تـوان  نمي  را (هم  دهد و كسي  پناه
) خدا  را از (عذاب  تواند آنان نمي  چيزي  هيچو   كس  هيچ«...  » : از آن خداست خواهند گفت

  .» يابم جز خدا نمي  و پناهگاهي«...  »دهد  پناه

  : نظير است يكتا و بي   و ويژگيهايش  صفات  در تمام  ـ و...باالخره
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﴿ã&s!uρ ã≅ sVyϑ ø9 $# 4’ n?ôã F{$# ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ﴾ ] :٢٧الروم... [ ﴿}§øŠs9 ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Ö ï†x«﴾ 

�Ÿξsù (#θç/Î﴿... ] ١١الشوري: [ ôØ s? ¬! tΑ$sVøΒ F{$#﴾ ] :٧٤النحل.[  
  و هـيچ   كـس   هيچ«...  » خداست  به  متعلّق  ، در آسمانها و زمين و صفات  وصف  باالترين«

  .»نياوريد  خدا، همتا و مثال  براي«...  » مانند او نيست  چيزي

  در افكار و دلهـاي   كرد كه  تالش  آغاز ظهورش  در همان  اسالم  توحيد بود كه  ، نوعي اين
اند و  داشته  را قبول  از آن  ، قسمتي جاهلي  اعراب  توحيد بود كه  سازد، و همين  جايگزين  مردم

، رب، مــدبر،  ، رازق ، مالــك داشـتند و او را خــالق   خــدا ايمــان  ، آنهـا بــه  گفتــيم  كــه  همچنـان 
؛  نبـود و نيسـت    كـافي   از نظر اسالم  دانستند. اما اين و...مي  دهنده اه، پن و ميراننده  گرداننده زنده

اختيـار،   ، رب، ولي، صـاحب  ، حاكم ، مدبر، رازق ، مالك : خالق كه  اي يگانه  خداي  زيرا چنين
 دعاهـا و   بـه   گوينـده  ، پاسـخ  ، شنونده دهنده ، پناه كننده ، هدايت ، ميراننده كننده قانونگذار، زنده
  جهـت   همـين   شـود، و بـه    و فرمانبرداري  و بندگي  و عبادت  پرستش  ، بايستي فريادها و...است

قرار   را مخاطب  خداوند، مشركين  خصوصيات  از اين  هر يك  دادن  بعد از نشان  قرآن  بود كه
چرا متذكّر   داريد، پس  قبول  اوصافي  را با چنين  خدايي  چنين  گويد: شما نيز كه دهد و مي مي

شويد،  نمي  او متوسل  بريد، تنها به نمي  او پناه  خوانيد، تنها به فرياد نمي  شويد و تنها او را به نمي
  و عبـادت   ، تنهـا او را پرسـتش   كلمـه   كنيـد، و...در يـك   نمـي   و پيـروي   او اطاعـت   تنها بـراي 

  ايد؟ و... را خورده  انشيط  فريب  ايد؟ يا اينكه شده  كنيد؟! آيا جادو و طلسم نمي

﴿Í.s!uρ ΟßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ �∅ä9θà) u‹ s9 ª! $# 4 ö≅ è% Ο çF÷ƒu t� sùr& $̈Β tβθãã ô‰ s? ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# ÷βÎ) u’ÎΤ yŠ# u‘ r& ª!$# Ah�ÛØ Î/ ö≅ yδ £èδ àM≈x� Ï±≈ x. ÿÍνÎh� àÑ ÷ρr& ’ ÎΤ yŠ#u‘ r& >πyϑ ômt� Î/ ö≅ yδ �∅èδ 

àM≈ s3Å¡ôϑ ãΒ ÏµÏG uΗ ÷qu‘ 4 ö≅ è% zÉ<ó¡ym ª! $# ( Ïµø‹ n= tã ã≅ ā2uθtG tƒ tβθè= Ïj. uθtG ßϑ ø9 È⌡s9﴿] ... ٣٨الزمر: [ ﴾∪∇⊃∩ #$ uρ 

Ν ßγtFø9 r' y™ ô̈Β öΝßγs) n= yz £ä9θà) u‹s9 ª! $# ( 4’ ‾Τ r'sù tβθä3sù÷σ ãƒ ∩∇∠∪﴾ ] :٨٧الزخرف... [ ﴿ö≅ è% tΒ Νä3è% ã— ö� tƒ 

zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ̈Β r& à7 Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Áö/F{$# uρ tΒ uρ ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ ø9$# zÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9$# ßlÌ� øƒä† uρ 
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|M Íh‹ yϑø9 $# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ ø9$# tΒ uρ ã� În/y‰ ãƒ z÷ ö∆F{$# 4 tβθä9θà) uŠ|¡sù ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξsùr& tβθà) −G s? ∩⊂⊇∪ â/ä3Ï9≡x‹ sù ª! $# 

ÞΟ ä3š/u‘ ‘,ptø: $# ( # sŒ$yϑ sù y‰÷èt/ Èd,ysø9 $# āωÎ) ã≅≈ n= āÒ9 $# ( 4’ ‾Τr' sù šχθèùu� óÇ è? ∩⊂⊄∪﴾ ] :٣٢ - ٣١يونس ... [

﴿≅ è% Çyϑ Ïj9 ÞÚö‘ F{$# tΒ uρ !$yγŠ Ïù βÎ) óΟ çFΖ à2 šχθßϑ n= ÷ès? ∩∇⊆∪ tβθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξsùr& 

šχρã� ©. x‹s? ∩∇∈∪ ö≅ è% tΒ �> §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æìö7 ¡¡9$# �> u‘ uρ Ä ö̧� yèø9 $# ËΛÏà yèø9$# ∩∇∉∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 
ö≅ è% Ÿξsùr& šχθà)−G s? ∩∇∠∪ ö≅ è% .tΒ ÍνÏ‰ u‹Î/ ßNθä3w= tΒ Èe≅ à2 &óx« uθèδ uρ ç��Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµø‹ n= tã χ Î) 

óΟ çFΖ ä. tβθçΗ s>÷ès? ∩∇∇∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ‾Τ r' sù šχρã� ysó¡è@ ∩∇∪﴾ ] :٨٩ - ٨٤المؤمنون ... [

﴿ª! $# “Ï% ©!$# öΝä3s) n= s{ ¢Ο èO öΝ ä3s% y— u‘ ¢Ο èO öΝ à6çGŠÏϑãƒ ¢Ο èO öΝ ä3‹ÍŠøtä† ( ö≅ yδ ÏΒ Νä3Í←!% x. u� à° ̈Β ã≅ yèø� tƒ ÏΒ 

Ν ä3Ï9≡sŒ ÏiΒ & óx« 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $¬Η xå tβθä. Î� ô³ç„ ∩⊆⊃∪﴾ ] :٤٠الروم... [ ﴿ö≅ è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# βÎ) 

÷Λ äΖ ä. ’ Îû 7e7 x© ÏiΒ Í_ƒÏŠ Iξsù ß‰ ç6ôã r& tÏ% ©!$# tβρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ôÅ3≈ s9 uρ ß‰ç6ôã r& ©! $# “Ï% ©!$# 

öΝ ä38©ùuθtG tƒ﴾ ] :١٠٤يونس... [ ﴿ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝ ä3š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &ó_x« 

çνρß‰ ç6ôã $$sù 4 uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« ×≅‹Å2uρ ∩⊇⊃⊄∪﴾ ] :١٠٢األنعام.[  

: خـدا!   خواهند گفـت   حقيقت  ، به را آفريده  آسمانها و زمين  كسي  : چه بپرسي  اگر از آنان«
اگـر خـدا بخواهـد      بينيد كـه  مي  خوانيد، چنين فرياد مي  جز خدا به  به  را كه  بگو: آيا چيزهايي

سازند؟ و يا اگر خدا   را برطرف  و گزندش  زيان  برساند، آنها بتوانند آن  من  به  و گزندي  زيان
را بگيرند و   و مرحمتش  بتوانند جلو لطفروا دارد، آنها   من  در حق  و مرحمتي  بخواهد لطف

كننـد و   مـي   و توكّل  ، تنها بر او تكيه كنندگان . توكّل است  را باز دارند؟ بگو: خدا مرا بس  آن
چـرا    گويند: خـدا! پـس   ، قطعاً مي خود آنها را آفريده  كسي  : چه بپرسي  اگر از آنان«...  » بس

...  »گرديـد؟!)  مـي   ديگـري   چيزهـاي   پرسـتش   متوجـه شـويد (و   مي  خدا) منحرف  (از عبادت
؟  و چشـمها تواناسـت    بر گـوش   كسي  رساند؟ چه مي  شما روزي  به  از آسمان  كسي  بگو: چه«

كنـد؟   امور را تدبير مي  كسي  آورد؟ چه مي  بيرون  را از زنده  و مرده  را از مرده  زنده  كسي  چه
كنيد) چرا (تنها خـدا   چيزها اقرار مي  اين  تمام  به  كه  : (حالبگو  : خدا! پس قطعاً خواهند گفت



    

    توسل      48 

    

(و   شماست  پروردگار حقيقي  كه  ، خداست ترسيد؟! آن از او) نمي  كنيد و فقط نمي  را عبادت
غيـر او،    و پرسـتش   اسـت   او نيز حـق   پرستش  داريد. پس  خود قبول  كه  است  چنين  كه  اوست

بگو: «...  »شويد؟! مي  در برده  به  از راه  چگونه  ؟ پس است  جز گمراهي  حق  ). آيا سواي باطل
: از آن  دانيـد؟ خواهنـد گفـت    هستند، از آن كيسـتند اگـر مـي     در آن  كه  كساني  و تمام  زمين

  و صـاحب   هفتگانـه   آسـمانهاي   مالـك   كسـي   انديشيد؟! بگو: چـه  چرا نمي  خدايند. بگو: پس
چـرا (تنهـا از خـدا)      . بگـو پـس   : از آن خداسـت  خواهنـد گفـت    بالفاصله ؟ است  عظيم  عرش

  باشـد كـه    دارد و او كسي  چيز را در دست  همه  بزرگ  فرماندهي  كسي  ترسيد؟! بگو: چه نمي
  راسـت   داد اگـر چنانچـه    ) او پنـاه  ) از (عـذاب  تـوان  نمـي   را (هـم   دهـد و كسـي    ) پناه همه  (به
خوريد و جادو  مي  و فريب  گول  چگونه  . بگو: پس : از آن خداست گفت گوييد؟ خواهند مي
. بعـد   اسـت   بخشيده  شما روزي  به  ، سپس شما را آفريده  كه  است  خدا كسي«...  »شويد؟! مي

  كسـي   شـركاء و معبودانتـان    گرداند. آيا در ميـان  مي  تان زنده  دوباره  ميراند و سپس شما را مي
  شريك  برايش  كه  است  دهد؟ خدا دورتر و برتر از اين  كارها را انجام  از اين  زيچي  كه  هست

و ترديـد هسـتيد (بدانيـد      در شك  من  و آيين  دين  ! اگر دربارة مردم  بگو: اي«...  »شوند  قائل
  پرسـتم  را مي  خداوندي  و لكن  پرستم پرستيد، نمي غير از خدا مي  به  را كه  كساني  آن  ) من كه
  همه  ، و او خالق نيست  . جز او خدايي خدا و پروردگار شماست  آن«...  »ميراند شما را مي  كه

  .» چيز است  و مدبر همه  كنيد و همو حافظ  را بايد عبادت  وي  . پس چيز است

� � �  

  » است  ، يكي عبادت«
  يكـي   هـم   شـد، عبـادت    يكـي ـ    ويژگيهايش  و تمام  و صفات  خدا ـ در ذات   قاعدتاً، وقتي

  ديگري  كس  شود؛ نه  ، بايد عبادت و ويژگيهاست  صفات  چنين  داراي  كه  شود؛ زيرا كسي مي
بـود، او   مـي   ، با خدا شريك صفات  از اين  ـ تنها و تنها ـ در يكي    يا چيزي  كسي  و اگر چنانچه

  شود:  او نيز عبادت  شد كه مي  نيز خدا بود!! و الزم
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﴿ ö≅ è% βÎ) tβ% x. Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 Ó$ s!uρ O$tΡ r' sù ãΑ ¨ρr& zƒÏ‰ Î6≈ yèø9 $# ∩∇⊇∪ z≈ ysö6ß™ Éb> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ Éb> u‘ 

Ä ö̧� yèø9 $# $£ϑ tã tβθà� ÅÁtƒ ∩∇⊄∪﴾  :٨٢ - ٨١[الزخرف.[  

  (چنـين   كـه   بودم  كسي  نخستين  ، من داشت مي  فرزندي  خداوند مهربان  بگو: اگر چنانچه«
  و عرش  سلطنت  و صاحب  . پروردگار آسمانها و زمين كردم مي  و عبادت  را) پرستش  ريكيش

  .»كنند او) مي  (درباة  كه  است  توصيفهايي  از اين  و منزّه  و او پاك  است  عظيم

ديگـر ـ     موجـودات   ، و تمام طرف  او را در يك  كه  خداوند است  نظيري و بي  كمال  همين
خـدا تجـاوز كنـد و      حـريم   نـدارد بـه    حق  كس  اند. هيچ شده  ديگر واقع  ـ در طرفغير از او   

هستند.   و رعيتش  بنده  و ديگران  دهد. تنها و تنها او خداست  خود اختصاص  از او را به  صفتي
ها ـ  و...انسـان   و حيوانات  تا نباتات  گرفته  ـ از جمادات   موجودات  تمام  كه  است  جهت  همين  به

  اقرار دارند:  و عبادتش  و بندگي  پرستش  نخواهند ـ به  بخواهند و چه  ـ چه  و همه  همه

﴿§ΝèO #“uθtG ó™$# ’ n< Î) Ï!$uΚ ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β% s{ßŠ tΑ$s) sù $oλm; ÇÚö‘ F|Ï9 uρ $u‹ ÏKøo$# % �æöθsÛ ÷ρr& $\δ ö� x. !$tG s9$s% $oΨ ÷� s? r& 

tÏèÍ←!$sÛ ∩⊇⊇∪﴾ ] :١١فصلت[  ...﴿ ôÏΒ u ÿÏµÏG≈ tƒ# u βr& tΠθà) s? â !$yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ ÍνÌ� øΒ r' Î/ 4 §ΝèO # sŒÎ) 

öΝ ä.$tãyŠ Zοuθôã yŠ zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# !#sŒÎ) óΟ çFΡ r& tβθã_ã� øƒrB ∩⊄∈∪ …ã&s!uρ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( @≅ à2 … ã&©! 

tβθçFÏΖ≈ s% ∩⊄∉∪﴾ ] :٢٦ - ٢٥الروم ... [﴿¬! uρ ß‰ àfó¡o„ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $Yã öθsÛ $\δ ö� x. uρ 

Ν ßγè=≈ n= Ïßuρ Íiρß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹Fψ$# uρ ) ∩⊇∈∪﴾ ] :١٥الرعد ... [﴿¬! uρ ß‰ àfó¡o„ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ †Îû 

ÇÚö‘ F{$# ÏΒ 7π−/ !#yŠ èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# uρ öΝ èδuρ Ÿω tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ∩⊆∪ tβθèù$sƒs† Νåκ ®5u‘ ÏiΒ óΟ ÎγÏ% öθsù tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ 

tβρã� tΒ ÷σ ãƒ ) ∩∈⊃∪﴾ ] :٥٠ - ٤٩النحل ... [﴿ßx Îm6|¡è@ ã&s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ßìö7 ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$#uρ tΒ uρ £Íκ�Ïù 4 βÎ)uρ 

ÏiΒ > óx« āωÎ) ßx Îm7 |¡ç„ ÍνÏ‰ ÷Κ pt¿2 Å3≈ s9 uρ āω tβθßγs) ø� s? öΝ ßγys‹ Î6ó¡n@﴾ ] :٤٤اإلسراء ... [﴿$tΒ uρ àM ø) n= yz 

£Ågø: $# }§Ρ M} $# uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪﴾ ]٥٦يات: الذار.[  
  فرمـود: چـه    و زمـين   آسـمان   دود بود. به  كه  كرد، در حالي  آسمان  آفرينش  ارادة  سپس«

و   داليل  و از جملة«...  »! پديد آمديم  نخواهيد، پديد آييد! گفتند: فرمانبردارانه  بخواهيد و چه
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  وي  فرمان  او و به  و پرداختة  ، ساخته و زمين  آسمان  كه  است  اين  ي) خدا يك (قدرت  هاي نشانه
  آييد. هر كـه  مي  خواند، و شما فوراً بيرون  فرامي  با ندايي  شما را از زمين  . بعدها وقتي برپاست

 در  آنچـه «...  »فرمانبردار اويند  ، و جملگي ، از آن خداست است  در آسمانها و زمين  و هر چه
  بامـدادان   هايشان سايه  برند و همچنين مي  را سجده  ، خداي ناخواه  ، خواه است  آسمانها و زمين

، از موجـود   در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«...  »افتند مي  سجده  به  در مقابلش  و شامگاهان
  نيز خـداي   رشتگانكنند، و ف مي  برند و كرنش مي  را سجده  وجود دارد، خداي  و جنبنده  زنده

،  اسـت   بـر آنـان    حـاكم   از پروردگار خـود كـه    ورزند. فرشتگان برند و تكبر نمي مي  را سجده
  آسمان«...  »دهند مي  ) انجام و سركشي  بهانه  شود، (بدون  دستور داده  بدانان  ترسند و آنچه مي

  هـيچ   گوينـد و بلكـه   خـدا مـي    بيحتس  هستند، همگي  در آن  كه  كساني  و تمام  و زمين  هفتگانه
را   آنـان   گوينـد، امـا شـما تسـبيح     مـي   وي  حمـد و ثنـا و تسـبيح     مگـر اينكـه    نيسـت   موجودي

  .»ام خود نيافريده  و بندگي  پرستش  و انسانها را جز براي  جنّيان  من«...  »فهميد نمي

او   بين  و شفيعي  واسطه  گونه  شود و هيچ مي  عبادت  كه  است  ، خداوند تنها كسي در اسالم
ـ در نظـر     اي واسـطه   هـيچ   تنهـا او را مسـتقيماً ـ بـدون      . مسـلمان  نيسـت   در عبادت  و بندگانش

  نـه   اويند كـه   و فرمانبرداران  ، بندگان و همه  قادر است  بر هر چيزي  كه  اوست  گيرد و فقط مي
،  جهـت   همـين   باشند. به او مي  متوجه  تند و همهنيس  چيزي  هيچ  ، مالك ديگران  خود و نه  براي
  دهـد و در عبـادتش   نمـي   جـاي   خويش  خدا، يا در كنار خدا، در دل  جاي  را به  ديگري  كس

  سازد: نمي  همراه

﴿Ÿωuρ õ8Î�ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ # J‰ tnr& ∩⊇⊇⊃∪﴾  :١١٠[الكهف.[  
گيرد.  را دربرمي  بشري  بيروني  زندگي  ، و تمام است  بسيار گسترده  عبادت  ، دايرة در اسالم

،  دسـتورات   نهادنهـا بـه   بندگيها، اطاعتها، پيرويهـا، پـذيرفتنها و گـردن     ، تمام اسالمي  در عقيدة
نيايشـها، پرستشها،خواهشـها،     تمام  ، نظامها، حاكميتها و...همچنين ، شرايع ، احكام اوامر، قوانين

،  : نمـاز، زكـات   و خضـوعها، همچـون    شعاير، تعظيمها، محبتها، خشـوع  و  و اميدها، مراسم  بيم
  و...بـه   ، استغاثه ، استعانت ، دعا، توسل ، اعتكاف ، طواف ، نذر، قرباني ، انفاق ، صدقه ، حج روزه
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ـ    و مقصـدي   هـدف   ـ با قرار دادن   و مرگش  زندگي  و...خالصه  روزمره  فعاليتهاي  تمام  اضافة
بگيرند   خدا صورت  تنها و تنها براي  داند كه مي  شوند، و الزم مي  محسوب  عبادت  و همه  همه

  جهـت   همـين   ديگـر! و بـه    شخصي  رضاي  ديگر و نه  كس  كنند؛ نه  او را طلب  رضاي  و فقط
  : داشت  اعالن

  شود:  بايد پذيرفته خدا  ـ تنها، حكم

﴿ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿωuρ Û‚ Î�ô³ç„ ’ Îû ÿÏµÏϑ õ3ãm # Y‰ ymr& ∩⊄∉∪﴾ ] :٢٦الکهف ... [﴿ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ ø9 $# āωÎ) ¬! 4 t� tΒ r& 

āωr& (# ÿρß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) 4 y7 Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝÍh‹ s) ø9$#﴾ ]٤٠وسف: ي[  ...﴿tΒ uρ óΟ ©9 Οä3øts† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβρã� Ï�≈ s3ø9 öΝs9﴿] ... ٤٤: ةالمائد[ ﴾∪⊇⊇∩ #$ r& t� s? ’n< Î) šÏ% ©!$# tβθßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ‾Ρ r& (#θãΨ tΒ#u 

!$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ÏΒ y7 Î= ö6s% tβρß‰ƒÌ� ãƒ βr& (#þθßϑ x.$y⇔ tFtƒ ’ n< Î) ÏNθäó≈ ©Ü9$# ô‰ s% uρ (# ÿρâ÷ É∆é& βr& 

(#ρã� à�õ3tƒ ÏµÎ/﴾ ] :٦٠النساء ... [﴿Ÿξsù y7În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t�yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ 

§Ν èO Ÿω (#ρß‰ Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡à�Ρ r& % [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ ∩∉∈∪﴾ ] :٦٥النساء ... [﴿öΝ s9 r& t� s? 

’ n< Î) šÏ% ©!$# tβθßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ‾Ρ r& (#θãΨ tΒ#u !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ÏΒ y7 Î= ö6s% tβρß‰ƒÌ� ãƒ βr& 

(# þθßϑ x.$y⇔ tFtƒ ’ n< Î) ÏNθäó≈ ©Ü9$# ô‰ s% uρ (# ÿρâ÷ É∆é& βr& (#ρã� à� õ3tƒ ÏµÎ/﴾ ] :٦٠النساء.[  
را   خـود كسـي    و فرمانـدهي   ، و او در حكـم  نيسـت   و سرپرسـتي   ولي  جز خدا برايشان  به«

، و  و بـس   خداست، تنها از آن  و فرمانروايي  حاكميت«...  »گرداند و انباز (خود) نمي  شريك
بنـا بـر     و هر كس«...  »و پايدار  راستين  دين  است  نكنيد. اين  جز او را عبادت  كه  دستور داده

پيـامبر!) آيـا     (اي«...  »هسـتند   كـافران   آنهـا همـان    نكند، پس  حكم  كرده  خدا نازل  كه  آنچه
از تـو    پـيش   و بدانچه  شده  بر تو نازل  بدانچه  آنان  گويند كه مي  كه  از كساني  كني نمي  تعجب

ببرنـد (و    را نزد طـاغوت   و داوري  خواهند حكومت ) مي كه  دارند، (در حالي  ايمان  شده  نازل
  كـه   اسـت   شـده   داده  فرمـان   بديشـان   كه  آن  خدا بپذيرند؟!) و حال  حكم  جاي  را به  حكمش
  كفر بورزند (و حكمـش   طاغوت  او دهند و) و به  حكم  به  تن  و فقط  داشته  خدا ايمان  (تنها به

تو   كه  آيند تا زماني شمار نمي  به  مؤمن  آنان  ! كه قسم  پروردگارت  ! به اما، نه«...  »را نپذيرند)
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خود   در دل  و تنگي  مالل  گونه  هيچ  نطلبند و سپس  و داوري  حكميت  خود به  را در اختالفات
  .»تو) باشند  (حكم  و كامالً تسليم  نداشتهتو   از قضاوت

  شود:  خدا بايد دريافت  و شريعت  ـ تنها قانون

﴿* tΑ$s% uρ ª! $# Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚−G s? È÷yγ≈ s9 Î) È÷uΖ øO$# ( $yϑ ‾Ρ Î) uθèδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ ( }‘≈ −ƒÎ* sù Èβθç6yδ ö‘ $$sù ∩∈⊇∪ … ã&s!uρ $tΒ 

’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ã&s!uρ ßÏe$!$# $�6Ï¹# uρ 4 u� ö� tósùr& «! $# tβθà) −G s? ∩∈⊄∪﴾ ] :٥٢ - ٥١النحل ... [﴿÷Πr& 

óΟ ßγs9 (#àσ ‾≈ Ÿ2u� à° (#θãã u� Ÿ° Οßγs9 zÏiΒ ÉÏe$!$# $tΒ öΝ s9 .βsŒù' tƒ ÏµÎ/ ª!   ].٢١الشوری: [ ﴾#$
  تاس  خدا معبود يگانه  خود برنگزينيد، بلكه  را براي  : دو معبود دوگانه است  خدا فرموده«

  (تعيـين   و همـواره   ، از آن اوسـت  اسـت   در آسـمانها و زمـين    بترسيد. آنچه  و تنها و تنها از من
آيـا    . پس است  ازاو واجب  و فرمانبرداري  و اطاعت  اوست  حق  و قانونگذاري  ) دينداري نحوة

  قانونگـذاري   رايشـان ب  دارند كـه   شركاء و معبوداني  آنان  يا اينكه«...  »ترسيد؟! از غير خدا مي
  .» است  نداده  اجازه  خداوند بدان  اند كه را پديد آورده  و ديني  كرده

  شود:  و پيروي  از او اطاعت  و فقط  پذيرفت  و اربابي  سرپرستي  ـ تنها او را بايد به

﴿ö≅ è% Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (#öθs9$yès? 4’ n< Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥ !#uθy™ $uΖ oΨ ÷� t/ ö/ ä3uΖ ÷� t/ uρ āωr& y‰ ç7 ÷ètΡ āωÎ) ©! $# Ÿωuρ x8Î� ô³èΣ 

ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚−G tƒ $uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «! (βÎ÷﴿] ... ٦٤آل عمران: [ ﴾#$ uρ 

öΝ èδθßϑ çG ÷èsÛr& öΝ ä3‾Ρ Î) tβθä. Î� ô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪﴾ ] :١٢١األنعام [ ...﴿$yϑ ‾Ρ Î) tβ% x. tΑ öθs% tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# # sŒÎ) (#þθãã ßŠ ’ n< Î) 

«! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ u/ ä3ósu‹ Ï9 öΝ ßγoΨ ÷� t/ βr& (#θä9θà)tƒ $uΖ ÷èÏϑ y™ $uΖ ÷èsÛr&uρ﴾ ] :٥١النور.[  
،  و آن  ما و شما برابـر اسـت    بين  كه  اي دادگرانه  سخن  سوي  ! بياييد به كتاب  اهل  بگو: اي«

  را بـا او شـريك    چيزي  و هيچ  نكنيم  و پرستش  را فرمانبرداري  غير از خدا كسي  كه  است  اين
...  »غير از خدا نگيـرد   و سرپرستي  اربابي  را به  ديگري  از ما (انسانها) گروه  و گروهي  نسازيم

  مؤمنـان «...  »خواهيـد بـود    از مشـركان   كنيد، همانا شما هـم   و پيروي  اطاعت  و اگر از آنان«
  ) فـرا خوانـده   از خداسـت   از او، اطاعـت   عـت اطا  (كـه   خـدا و پيـامبرش    سوي  به  كه  هنگامي
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و   گوينـد: شـنيديم   مي  كه  است  تنها اين  كنند، سخنشان  و داوري  حكومت  شوند تا ميانشان مي
  .» كرديم  اطاعت

ها،  ، درخواستها، اميدها و پرهيزها، دعاها، توسلها، توكّلها، استغاثه پرستشها، مناجات  ـ تمام
  خدا باشند:  تنها متوجه  و اعتكافها و...بايستي  و انفاقها، طواف  ربانيها، صدقهاستعانتها، نذر و ق

﴿ö≅ è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øtxΧuρ †ÎA$yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° … çµs9 ( y7 Ï9≡x‹Î/ uρ 

ßN ö�ÏΒ é&﴾ ] :١٦٣ - ١٦٢األنعام ... [﴿Èe≅ |Ásù y7 În/ t�Ï9 ö� ptùΥ$# uρ ∩⊄∪﴾ ] :٢الکوثر ... [﴿!$tΒ uρ Ο çFø) x�Ρr& ÏiΒ 

>πs) x� ‾Ρ ÷ρr& Νè? ö‘ x‹ tΡ ÏiΒ 9‘ õ‹ ‾Ρ �χ Î* sù ©!$# … çµßϑ n= ÷ètƒ 3 $tΒ uρ šÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ A‘$|ÁΡ r& ∩⊄∠⊃∪﴾ ] :البقره

٢٧٠ ... [﴿(#θèù§θ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9$$Î/ È,ŠÏFyèø9 $# ∩⊄∪﴾ ] :٢٩الحج ... [﴿!$tΡ ô‰ Îγtã uρ #’ n< Î) zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ 

βr& # t�ÎdγsÛ zÉLø‹ t/ tÏ� Í←!$©Ü= Ï9 šÏ� Å3≈ yèø9 $# uρ Æìā2”�9 $#uρ ÏŠθàf�¡9 ≅ö﴿] ... ١٢٥البقره: [ ﴾∪∋⊅⊆∩ #$ è% 

!$yϑ ‾Ρ Î) (#θãã÷Šr& ’În1 u‘ Iωuρ à8Î� õ°é& ÿÏµÎ/ # Y‰ tnr& ∩⊄⊃∪﴾ ] :٢٠الجن ... [﴿tΑ$s% uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ÎΤθãã ÷Š$# ó=ÉftG ó™r& 

ö/ ä3s9 4 ¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ ÎAyŠ$t6Ïã tβθè= äzô‰ u‹ y™ tΛ ©yγy_ šÌ� Åz# yŠ ∩∉⊃∪﴾ ] :٦٠غافر ... [

﴿ö≅ è% ’ÎoΤ Î) àMŠÍκçΞ ÷βr& y‰ ç6ôã r& šÏ% ©!$# tβθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! ‰x‚$−ƒÎ) ß﴿ ] ...٥٦األنعام: [ ﴾#$ ç7÷ètΡ 

y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ ] :٥الفاتحه ... [﴿(#θè= t↔ó™uρ ©! $# ÏΒ ÿÏ&Î# ôÒsù﴾ ] :٣٢النساء... [ 

﴿(#θäótG ö/ $$sù y‰Ζ Ïã «! $# šX ø—Îh�9 $# çνρß‰ ç6ôã $# uρ (#ρá� ä3ô©$#uρ ÿ…ã&s!﴾ ] :١٧العنکبوت ... [﴿Ïµø‹ s9Î) uρ ßìy_ö� ãƒ 

ã� øΒ F{$# … ã&—# ä. çνô‰ç6ôã $$sù ö≅ ā2uθs? uρ Ïµø‹ n= tã﴾ ] :١٢٣هود ... [﴿(#θßϑ ÅÁtG ôã $# uρ «! $$Î/ uθèδ óΟä39 s9 öθtΒ ( zΝ÷èÏΨ sù 

4’ n< öθyϑ ø9 $# zΟ ÷èÏΡ uρ ç�� ÅÁ̈Ζ9$# ∩∠∇∪﴾ ] :٧٨الحج ... [﴿ö≅ è% èŒθãã r& Éb> t�Î/ È,n= x� ø9 $# ∩⊇∪ ÏΒ Îh� Ÿ° $tΒ t,n= y{ ∩⊄∪﴾ 

≅ö﴿] ... ٢ - ١الفلق: [ è% ’ ÎoΤ Î) s9 ’ ÎΤ u��Ågä† zÏΒ «! $# Ó‰ tnr& ôs9 uρ y‰É r̀& ÏΒ ÏµÏΡρßŠ # ´‰ystG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪﴾ 

#)﴿] ... ٢٢ الجن:[ ÿρ”� Ï� sù ’ n< Î) «!$#﴾ ]٥٠يات: الذار... [ ﴿�> §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ $yϑ åκ s]÷� t/ 
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çνô‰ç7 ôã $$sù ÷�É9 sÜ ô¹$# uρ ÏµÏ? y‰≈ t6ÏèÏ9 4 ö≅ yδ ÞΟ n= ÷ès? … çµs9 $wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪﴾ ]٦٥يم: مر... [ ﴿Ÿωuρ õ8Î� ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ 

ÿÏµÎn/ u‘ #J‰ tnr& ∩⊇⊇⊃∪﴾ ] :١١٠الکهف.[  

  بـراي   و مـرگم   ) زنـدگي  ، (و بـاالخره  و مناسـكم   و طاعـات   ، عبـادات  بگو: همانـا نمـازم  «
  امـر، دسـتور داده    همـين   ندارد و به  شريكي  . هيچ است  پروردگار جهانيان  كه  و بس  خداست

  انفـاق  را  هـر چيـزي  «...  » كـن   و قربـاني   نماز بخـوان   پروردگارت  تنها براي  پس«...  » ام شده
  بـراي   دانـد كـه   (و مي  است  آگاه  آن  خداوند به  دهيد، بيگمان مي  را كه  كنيد، يا هر نذري مي

، بر خـود   است  بزرگي  ظلم  كه  با شرك  كه  كساني  (همان  ؟!) و ظالمان چيست  و براي  كيست
و   قـديمي   خـدا (خانـة    تنهـا خانـة    و بايـد كـه  «...  » نيسـت   يار و ياوري  اند) را هيچ كرده  ستم

  ايشـان   (و بـر عهـدة    كـرديم   سـفارش   و اسـماعيل   ابـراهيم   و بـه «...  »كننـد   ) را طواف گرامي
و از   كننـدگان  (عبـادت   ) براي و آلودگي  و پليدي  شرك  را (از هر گونه  ام خانه  ) كه گذاشتيم

و   ) پـاك  (نمـازگزاران   دگانو سـجودبرن   و ركوع  كنندگان و اعتكاف  كنندگان ) طواف جمله
را بـا او    كسـي   و هـيچ   خـوانم  فرياد مـي   را به  تنها پروردگارم  بگو: همانا من«...  »كنيد  پاكيزه

خـود    كـه   . كساني كنم  گويد: مرا بخوانيد تا اجابت پروردگار شما مي«...  » سازم نمي  شريك
...  »خواهنـد شـد    دوزخ  داخـل   وار و پسـت كنند، خـ   مرا عبادت  دانند كه مي  را بزرگتر از آن

را   خوانيد (و دعاهايتان جز خدا فرياد مي  شما به  را كه  معبوداني  از اينكه  ام شده  نهي  بگو: من«
  و اسـتعانت   و تنهـا از تـو يـاري     پرسـتيم  تنها تو را مي«...  » كنم  سازيد) عبادت مي  آنان  متوجه

خـدا    را از پيشـگاه   و روزي  رزق  پـس «...  »را بخواهيـد   د فضـلش و از خداون«...  » طلبيم مي
او   به  و كارها يكسره«...  »نماييد  و شكر و سپاسگزاري  و پرستش  بخواهيد و تنها او را بندگي

او تنهـا    شـويد كـه    خدا متوسل  و به«...  » كن  و تنها بر او توكّل  او را بپرست  گردد، پس برمي
...  »! اسـت   خـوبي   كننـدة  كمـك   و چـه   سرور و يـاور نيـك    ، و چه ور شماستو يا  سرپرست

  بگـو: هـيچ  «...  » است  كرده  خلق  كه  ، از شر هر آنچه دم پروردگار سپيده  به  برم مي  بگو: پناه«
  سـوي   بـه   پـس «...  » يـابم  جز او نمي  پناهگاهي  هيچ  دهد و من نمي  مرا در برابر خدا پناه  كس

.  دو است  آن  در ميان  و آنچه  پروردگار آسمانها و زمين«...  »ببريد)  او پناه  دا بگريزيد (و بهخ
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و   جـا) بـردوام    و همـه   (هميشـه   و بر عبادتش  كن  ) تنها او را عبادت است  چنين  كه  (حال  پس
خدا پيدا   براي  متاييو ه  نياور). مگر شبيه  روي  ديگري  عبادت  به  از چندي  (و پس  شكيبا باش

  و پرســتش  و بايــد در عبــادت«...  »)؟! دراز كنــي  ســويش  نيــاز بــه  كــرد (تــا دســت  خــواهي
  .»نسازد  را شريك  ، كسي پروردگارش

� � �  

  » نيست  وساطتي  ، هيچ خدا و بندگانش  بين«
،  و پـاك   خـالص   پرسـتي  توحيـد و يگانـه    جنگيـد و بـا آوردن    پرستي و بت  با شرك  اسالم
افـراد را در    تـك  رو تـك   بـردارد. از ايـن    را از ميان  خدا و بندگانش  بين  تا وساطت  خواست

  برابرند و همگي  با هم  افراد در بشريت  تمامي  نمود كه  ، و اعالن با خداوند برابر دانست  ارتباط
  و بـه   اسـت   دگار جهانيـان و پرور  همه  ، خداي و عبد هستند و خدا هم  خداوند، بنده  در مقابل

  و تأكيد كرد تا مـردم   پافشاري  معني  اين  ندارد، و روي  اختصاص  خاصّي  يا قبيلة  ويژه  شخص
  و نـه   فـرد صـالحي    ، نـه  سـنگي   ، نـه  جنّي  ، نه فرزندي  ، نه اي فرشته  ـ نه   چيزي  و هيچ  كس  هيچ

  است  ، عبادت در معني  خود را ـ يا آنچه  از عبادت  قرار ندهند، و مقداري  !! ـ را واسطه پيامبري
  نسازند.  آنها متوجه  ـ به

: از هـر  �  الهـي   باشـد، پيـامبران    واسـطه   خدا و بندگانش  بين  قرار باشد كسي  اگر چنانچه
 او  و پيـام   بـوده   در ارتباط  با پروردگارشان  هميشه  اند؛ چرا كه تر بوده كار شايسته  در اين  كس
اند، امـا   او، آبرومندتر بوده  درگاه  خدا نزديكتر و به  به  از هر كسي  اند. آنان رسانيده  مردم  را به

باشند ـ در    پيامبر خدا هم  افراد ـ و لو اينكه   گويد: همة شمارد و مي را نيز مردود مي  اين  اسالم
و   زمـان   نيسـتند و بـه    و ديگـران  خود  براي  و ضرري  نفع  مالك  يك  برابر خدا برابرند، و هيچ

  خدا!  بندگان  خدا باشد؛ نه  و خواهشها بايد متوجة  درخواست  مقيد هستند. پس  مكان

را ـ هماننـد ديگرافـراد بشـر ـ در        پيـامبران   كنـد كـه   مـي   تالش  كريم  قرآن  جهت  همين  به
  فرمايد: مي  كند، بلكه مي  دا معرفيخ  و نه  فرشته  قرار دهد، و آنها را نه  شان واقعي  جايگاه
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﴿øŒÎ) tΑ$s% öΝ çλm; óΟ èδθäzr& îyθçΡ Ÿωr& tβθà) −G s? ∩⊇⊃∉∪﴾ ] :١٠٦الشعراء ... [﴿>Š% tæ ôΜèδ% s{r& #YŠθèδ 3 tΑ$s% 

ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã ‰ô﴿] ... ٦٥األعراف: [ ﴾#$!© #$ s) s9uρ !$oΨ ù= y™ö‘ r& 4’ n< Î) yŠθßϑ rO öΝèδ% s{r& $�sÎ=≈ |¹ Èβr& (#ρß‰ ç7ôã $# 

©! ’4﴿] ... ٤٥النمل: [ ﴾#$ n< Î) uρ štô‰ tΒ öΝ èδ% s{r& $Y7 øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! األعراف: [ ﴾#$

٨٥... [ ﴿tΑ$s% uρ öΝßγs9 !$pκ çJtΡ t“ yz öΝ s9 r& öΝä3Ï? ù' tƒ ×≅ ß™â‘ ö/ ä3ΖÏiΒ tβθè= ÷G tƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ ÏM≈ tƒ# u öΝ ä3În/u‘﴾ ] :٧١الزمر.[  

عـاد،    قـوم   سـوي   و به«...  »! (از خدا) بترسيد : هان گفت  بدانان  ، نوح رشانبراد  كه  زماني«
  مـا بـه  «...  »! تنها خـدا را بپرسـتيد   من  قوم  : اي خود گفت  قوم  و به  هود را فرستاديم  برادرشان

  قـوم   ويسـ   و به«...  »تا تنها خدا را بپرستند  ساختيم  را روانه  صالح  ثمود، برادرشان  قوم  سوي
...  »! تنها خدا را بپرسـتيد  من  قوم  : اي خود گفت  قوم  و به  را فرستاديم  شعيب  ، برادرشان مدين

انـد تـا    نيامـده   ميانتـان   بـه   خودتـان   از جـنس   گويند: مگر پيامبراني آنها مي  به  دوزخ  نگهبانان«
  .»بخوانند؟!  برايتان  پروردگارتان  هاي آيه

  يعني  كند و اين مي  خود معرفي  را برابر و برادر قوم انبياء  تمام  ، قرآن بينيم مي  كه  همانگونه
  همـان   هسـتند و داراي   خودشـان   انسـانها برابرنـد و از جـنس     با همـة   آنها نيز در بشريت  اينكه

  باشند. دارا مي  مردم  تودة  هستند كه  خصوصياتي

  الهـي   درگـاه   سرسبد مقربـان   ، گُل حق  به  كه -يه وسلمصلي اهللا عل –و اما در مورد محمد 
  فرمايد: مي  ـ چنين  است

﴿ô‰ s)s9 öΝ à2u !% ỳ Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝ à6Å¡à�Ρr&﴾  :١٢٨[التوبه ... [﴿$tΒ uρ î‰ £ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% 

ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9$# 4 'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ äö6n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝä3Î6≈ s) ôãr&﴾  ١٤٤عمران: [آل.[  
مگـر    و محمـد نيسـت  «...  » اسـت   شما آمده  سوي  به  خودتان  از جنس  پيامبري  تحقيق  به«

  بميـرد يـا كشـته     اند. آيـا اگـر چنانچـه    اند و درگذشته آمده  پيامبراني  از او هم  قبل  كه  پيامبري
  .»گرديد؟! خود) برمي  شود، شما (از آيين

  فرمايد: او مي  به و يا
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﴿}§øŠs9 š�s9 zÏΒ Ì� øΒ F{$# í óx« ÷ρr& z>θçG tƒ öΝ Íκö� n= tæ ÷ρr& öΝ ßγt/ Éj‹yèãƒ﴾  :١٢٨[آل عمران ... [﴿$tΒ uρ 

y7≈ oΨ ù= yèy_ öΝ ÎγøŠn= tæ $ZàŠÏ� ym ( !$tΒ uρ |MΡr& Ν Íκ ö�n= tã 9≅‹ Ï.uθÎ/ ∩⊇⊃∠∪﴾ ] :١٠٧األنعام.[  
پـذيرد و يـا آنهـا را     را مي  آنان  خداوند يا توبة . پيامبر) نيست  تو (اي  در دست  امري  هيچ«

تـو    و همچنـين   باشـي   ايشـان   و نگهبـان   حافظ  كه  ايم و ما تو را قرار نداده«...  »دهد مي  عذاب
  .» نيستي  و كارگزارشان  وكيل

  فرمايد: او مي  ديگر به  و يا در جايي

﴿≅ è% Hω à7 Î= øΒ r& Å¤ø� uΖ Ï9 $Yèø� tΡ Ÿωuρ # …� ŸÑ āωÎ) $tΒ u!$x© ª! $# 4 öθs9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tóø9$# 

ßN ÷�sYò6tG ó™]ω zÏΒ Î� ö� y‚ø9 $# $tΒ uρ zÍ_¡¡tΒ â þθ�¡9 $# 4 ÷βÎ) O$tΡ r& āωÎ) Ö�ƒÉ‹ tΡ ×��Ï±o0uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∇∇∪﴾ 
  .]١٨٨األعراف: [

خـدا بخواهـد. اگـر      هرا ك  ، مگر آنچه خود نيستم  براي  سود و زياني  هيچ  مالك  بگو: من«
  مـن   بـه   و اصـالً شـر و باليـي     ساختم خود مي  نصيب  زيادي  ، منافع دانستم مي  غيب  من  چنانچه

  .»! نيستم  مؤمنان  دهندة و مژده  دهنده جز بيم  كسي  رسيد. من نمي

  فرمايد: او مي  تهديدآميز به  ديگر، با بياني  و يا در جايي

﴿Iωöθs9 uρ βr& y7≈ oΨ ÷G ¬;rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ßŸ2ö� s? óΟÎγøŠs9 Î) $\↔ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]ŒÎ) š�≈ oΨ ø% sŒ̀{ y# ÷èÅÊ 

Íο4θuŠysø9 $# y# ÷èÅÊuρ ÏN$yϑ yϑ ø9 $# §Ν èO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9 $uΖ øŠn= tã # Z��ÅÁtΡ ∩∠∈∪﴾  :٧٥ - ٧٤[اإلسراء ... [﴿÷È⌡s9 

|M ø. u�õ° r& £sÜ t6ósu‹ s9 y7 è= uΗ xå £tΡθä3tG s9 uρ zÏΒ zƒÎ� Å£≈ sƒø:   ].٦٥الزمر: [ ﴾∪∋∌∩ #$
  گرايش  بدانان  اندكي  ، دور نبود كه داشتيم ) نمي (بر حق  و اگر ما تو را استوار و پابرجاي«

  ) چنـدين  را (برايـت   دنيـا و آخـرت    عـذاب   صورت  ) در اين كردي مي  . (واگر چنين پيدا كني
اگـر تـو   «...  » يافتي نمي  يار و ياوري در برابر ما  . سپس چشانديم تو مي  و) به  ساختيم برابر (مي

  .»شد  خواهي  شوند و از زيانكاران نابود مي  ، اعمالت بورزي  شرك

  دارد:  رسا اعالم  خود را با صدايي  آيين  كند كه او امر مي  و به
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﴿ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) (#θãã÷Šr& ’ În1u‘ Iωuρ à8Î�õ° é& ÿÏµÎ/ #Y‰ tnr& ∩⊄⊃∪ ö≅ è% ’ ÎoΤÎ) Iω à7 Î= øΒ r& ö/ ä3s9 #u� ŸÑ Ÿωuρ # Y‰x©u‘ ∩⊄⊇∪ 

ö≅ è% ’ÎoΤ Î) s9 ’ ÎΤ u��Ågä† zÏΒ «!$# Ó‰tnr& ôs9 uρ y‰ É r̀& ÏΒ ÏµÏΡρßŠ # ´‰ystG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪﴾  :٢٢ - ٢٠[الجن.[  

  را بـا او شـريك    كسـي   و هـيچ   خـوانم  فريـاد مـي    را بـه   تنهـا پروردگـارم    بگو: همانا مـن «
  تـوانم  نمي  وجه  هيچ  و به  شما برسانم  به  و سودي  زيان  نهگو  هيچ  توانم نمي  . بگو: من سازم نمي

  دهـد و مـن   نمـي   مـرا در برابـر خـدا پنـاه      كـس   . بگـو: هـيچ   دهـم   يا هـدايتتان   سازم  گمراهتان
  .» يابم جز او نمي  پناهگاهي

انـد و   آمده  همگي  ديگر ـ كه   پيامبران  همچون  او را تنها پيامبري  ، بعد از اينكه چنين  و اين
  ديگـران   بـراي   خـود ونـه    بـراي   ، نـه  سود و زياني  هيچ  كند، و او را مالك مي  اند ـ معرفي  رفته
خداونـد    داند، و اگر چنانچـه  نمي  و غيب  او نيست  در دست  امري  هيچ  گويد كه داند و مي مي

كنـد   او امر مي  به  د و...آنگاهپيدا كن  گرايشي  مشركين  به  ، دور نبود كه داشت او را پابرجا نمي
  مثل  بشري  هم  و مرا خدا نپنداريد؛ زيرا من  است  يگانه  شما، خداي  بگويد: خداي  مردم  به  كه

نشويد   ـ متوسل   مشركين  غير او ـ همچون   كنيد و به  او توجه  سوي  و مستقيماً به  هستم  خودتان
  او نسازيد:  را شريك  كسي  در عبادتكنيد و   خدا را عبادت  جمله  و در يك

﴿ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ×� |³o0 ö/ ä3è= ÷WÏiΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î) !$yϑ ‾Ρ r& ö/ ä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ (# þθßϑ‹É) tG ó™$$sù Ïµø‹ s9Î) çνρã� Ï�øótG ó™$# uρ 3 
×≅ ÷ƒuρuρ tÏ.Î� ô³ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪﴾ ] :٦فصلت ... [﴿ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ×� |³o0 ö/ ä3è= ÷WÏiΒ #yrθãƒ ¥’ n<Î) !$yϑ ‾Ρ r& öΝä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) 

Ó‰ Ïn≡uρ ( yϑ sù tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î�ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ #J‰ tnr& 

  ].١١٠الکهف: [ ﴾∪⊂⊆⊆∩
. همانـا پروردگـار شـما    شـود  مـي   وحـي   من  تنها به  كه  شما هستم  مثل  بشري  هم  بگو: من«

بـر    آوريد و استغفار نماييد، و واي  او روي  ) به واسطه  مستقيماً (بدون  ، پس واحد است  خداي
  وحـي   مـن   بـه   كـه   شـما هسـتم    مثـل   انساني  فقط  بگو: من«...  »كنند) نمي  چنين  ! (كه مشركين

  ) ديدار خداي (سعادت  خواهان  هر كس  . پس و بس  است  واحدي  شما خداي  شود. خداي مي
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  را شـريك   كسي  پروردگارش  دهد و در عبادت  انجام  شايسته  كارهاي  ، بايد كه است  خويش
  .»او نسازد

خـود قـرار     را خـداي  -صلي اهللا عليه وسـلم -  عيسي  كند كه مي  را بيان  كساني  و يا داستان
  كند: يم  سرزنش  كفر و ناداني  را به  اند و آنان داده

﴿ô‰ s)©9 t� x�Ÿ2 šÏ% ©!$# (#þθä9$s% ¨βÎ) ©! $# uθèδ ßxŠÅ¡yϑ ø9 $# ßø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ 4 ö≅ è% yϑ sù Û�Î= ôϑ tƒ zÏΒ «! $# 

$º↔ø‹ x© ïχ Î) yŠ# u‘ r& βr& š�Î= ôγãƒ yx‹ Å¡yϑ ø9$# š∅ö/ $# zΝ tƒö� tΒ …çµ̈Β é&uρ ∅tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏΗ sd﴾ 

  ].١٧: ة[المائد

، كافرنـد! بگـو: اگـر خـدا      اسـت   پسر مريم  مسيح  گويند: خدا همان مي  كه  مسلّماً كساني«
  كسي  كند، چه  هستند هالك  در زمين  را كه  كساني  و تمام  و مادرش  پسر مريم  بخواهد مسيح

  .»بكند؟!  ) كاري تواند (كوچكترين مي

رود تـا   مـي   پـيش   عقيـده   ايـن   نمودن  و روشن  و استحكام  در تثبيت  چنين  ، اين كريم  قرآن
معبـود    عنـوان   را بـه   ديگر از بندگانش  خدا، مخلوقي  از بندگان  گذارد مخلوقي نمي  كه  جايي

  اي بنـده   باشد ـ باالخره   پيامبر هم  ـ اگر چه   بپردازد. هر مخلوقي  عبادتش  برگزيند و به  خويش
  !! پرستش  قبلة  خدا و معبود، و نه  ؛ نه خداست  از بندگان

خـدا و    بين  هاي نباشد، واسطه  بندگانش  بين  تفاوتي  گونه  در نزد خداوند ـ ذاتاً ـ هيچ    وقتي
  ! وساطتي  در كار خواهد بود و نه  كهانتي  نه  روند. پس مي  نيز از بين  بندگانش

،  ريهر كـا   انجام  براي  كه  تراشيد، در حالي  اي و نماينده  خدا واسطه  براي  توان مي  چگونه
  شود: مي  بگويد: شو! پس  است  ، كافي چيزي  يا پديد آوردن

﴿!$yϑ ‾Ρ Î) ÿ…çνã� øΒ r& !#sŒÎ) yŠ# u‘ r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ …çµs9 ä. ãβθä3uŠsù ∩∇⊄∪﴾ ٨٢: ينسا[ي.[  
  .»شود مي  بگويد: شو! پس  كه  است  بشود، كافي  را بخواهدكه  خدا چيزي  هر گاه«

  انسـان   بـه   گردن  ، از رگ جا حاضر و ناظر است  همه  كه  خدايي  كه  است  آيا واقعاً شايسته
بسـيار آمرزگـار و     داند، و از طرفـي  مي  اوست  را در سينة  و آنچه  چشم  ، خيانت نزديكتر است
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را   را ببخشـد و يـا حـاجتش     اش او، بنـده   باشد تا از طريـق   داشته  و داللي  ، واسطه است  مهربان
  زد؟!سا  برآورده

  گردد و شخصيت  خود مرتبط  خالق  تواند ـ مستقيماً و شخصاً ـ به   مي  واسطه  بدون  هر كس
،  اسـت   و آخـر و ظـاهر و بـاطن     اول  كه  قدرتي  باشد ـ به   ناچيز خود را ـ هر چند گناهكار هم 

  و عنايـت   و لطف  را بطلبد، و رحمت  و درخواستها و نيازمنديهايش  پيوند دهد و از او حوايج
  محكمتر گردد.  و تقوايش  ايمان  را بچشد، آنگاه  پروردگارش

  سـازد كـه   مـي   دارد. افراد را متوجـه   ارتباط  اين  و استحكام  بر تقويت  ، اصرار زيادي اسالم
  قـدرت   و روز از آن  شـب   دقـايق   توانـد در تمـام   مـي   و هر كس  است  كافي  خدا تنها برايشان

خـود    شود و پناهگاه  او متوسل  جويد و به  ـ استعانت   نيست  برايش  و مكاني  زمان  ـ كه   بزرگ
  قرار دهد:

﴿ª! $# 7#‹ÏÜ s9 ÍνÏŠ$t7 ÏèÎ/﴾  :١٩[الشوری ... [﴿}§øŠs9 r& ª! $# >∃$s3Î/ … çνy‰ö6tã﴾  :٣٦[الزمر... [ 

﴿uθèδ uρ óΟä3yètΒ tør& $tΒ öΝ çGΨä.﴾ ]٤يد: الحد ... [﴿ßøtwΥuρ Ü> t�ø% r& Ïµø‹ s9 Î) ôÏΒ È≅ö7 ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9 ق: [ ﴾∪∌⊆∩ #$

١٦... [ ﴿# sŒÎ) uρ y7 s9 r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Íh_tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( (#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù 

’ Í< (#θãΖÏΒ ÷σ ã‹ø9 uρ ’Î1 öΝ ßγ‾= yès9 šχρß‰ ä©ö�tƒ ∩⊇∇∉∪﴾ ] :١٨٦البقره ... [﴿tΑ$s% uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š$# ó= ÉftG ó™r& 

ö/ ä3s9﴾ ] :٦٠غافر ... [﴿Ÿωuρ (#θÝ¡t↔÷ƒ($ s? ÏΒ Çy÷ρ§‘ «! $# ( …çµ‾Ρ Î) Ÿω ß§t↔÷ƒ($tƒ ÏΒ Çy÷ρ§‘ «! $# āωÎ) ãΠöθs) ø9 $# 

tβρã� Ï�≈ s3ø9 ≅ö *﴿] ... ٨٧يوسف: [ ﴾∪∠∇∩ #$ è% y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θèùu� ó�r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡à�Ρ r& Ÿω (#θäÜ uΖ ø) s? 

ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ã� Ï�øótƒ z>θçΡ —%!$# $�è‹ ÏΗ sd﴾ ] :٥٣الزمر.[  
...  »؟ نيست  كافي  بندگانش  آيا خداوند براي«...  »دارد  لطف  بندگانش  به  خداوند نسبت«

و «...  » شما نزديكتريم  به  گردن  و ما از شاهرگ«...  » با شماست  باشيد، خدا هم  هر كجا كه«
خواند،  مرا مي  كه  را هنگامي  دعاكننده  و دعاي  نزديكم  من  از تو بپرسند، پس  دگانمبن  هر گاه
 »يابند  بياورند تا هدايت  ايمان  من  كنند و به  را اجابت  آنها دعوتم  بايستي  . پس كنم مي  اجابت



    

  61  آورد؟ فصل دوم: اسالم چه مي
  

  خدا مأيوس  حمتاز ر«...  » گويم مي  شما پاسخ  گويد: مرا بخوانيد، به مي  و پروردگارتان«... 
  ! اي من  بندگان  بگو: اي«...  » كافران  شوند، مگر قوم نمي  خدا مأيوس  نشويد؛ زيرا از رحمت

خـدا نااميـد نشـويد؛      ايد! از رحمت كرده  هم  وري ) زياده كردن  (با گناه  بر خودتان  كه  كساني
  .»بخشد را مي  گناهان  زيرا خداوند تمام

� � �  

  شوند! خدا مي  كم مها، ك ـ واسطه
  روي  و بـدان   سـاخت   دروغ  خدا را به  در پيشگاه  تراشي واسطه  كه  ، بشر از زماني راستي  به

خود   كه  تا جايي  انداخت  تري عميق  تاريكي  ، به اي بشر را از تاريكي  چنان  آن  آورد، گمراهي
را   بودند، خودش  ها قرار داده و واسطهدالّلها   برايش  كه  خدايي  كردند. همان  خدا را فراموش

  بـدانان   داشـتند و يكسـره    را ذكر كردند و همانند خدا دوست  هايش كردند و واسطه  فراموش
  ديـده   از ايشـان   ، ديگر شـور و شـوقي   تنهايي  خدا به  نام  از شنيدن  كه  طوري  آوردند، به  روي
  ديگر از بندگان  اي ها و يا بنده واسطه  از همين  يكي  نام  آمدن  ميان  به  محض  به  شود، ولي نمي

  جذبـه   حالـت   بسـا بـه    شوند و چـه  مي  سرور و شادي  دهند و غرق ها سر مي خدا، هياهو و نعره
پردازنـد!! و   مـي   دادن  و سـر تكـان    و پـايكوبي   افشاني دست  ، به افتند و ذكر و سرودگويان مي

  كنند!! مي  شنوي زنند و حرف ، زانو مي و سنّت  خبر از قرآن بي  انساني  در مقابل  هم  گاهي

﴿# sŒÎ)uρ t� Ï. èŒ ª! $# çνy‰÷nuρ ôN̈— r' yϑ ô©$# Ü>θè= è% tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ$$Î/ ( # sŒÎ) uρ t� Ï.èŒ zƒÏ% ©!$# ÏΒ 

ÿÏµÏΡρßŠ # sŒÎ) öΝèδ tβρç� Å³ö;tG ó¡o„ ∩⊆∈∪﴾  :٤٥[الزمر.[  

  ايمـان   آخـرت   بـه   كـه   شـود، كسـاني    بـرده   و يگـانگي   تنهايي  داوند بهخ  نام  كه  هنگامي«
شـود،   مـي   غير از او برده  كساني  نام  كه  شود، اما هنگامي گيرد و بيزار مي مي  ندارند، دلهايشان

  .»شوند! مي  شاد و خوشحال  ناگهان

در   ، چـه  در محبـت   . چـه  اسـت ه شركاء و واسطه  برد با اين  در هر چيزي  ، نزد آنان بنابراين
  ها...و چيزي و حماسه  و عشق  در نذر و قرباني  و توسلها، چه  در استغاثه  ، چه و اخالص  عبادت



    

    توسل      62 

    

  نـامي   هـا، از او هـم   واسـطه   آن  تبعيت  به  ذكر باشد، مگر اينكه  قابل  كه  است  خدا نمانده  براي
  ببرند!

﴿(#θè= yèy_uρ ¬! $£ϑ ÏΒ r&u‘ sŒ š∅ÏΒ Ï ö̂� ysø9 $# ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$#uρ $Y7ŠÅÁtΡ (#θä9$s) sù #x‹≈ yδ ¬! óΟ ÎγÏϑ ôã t“ Î/ # x‹≈yδ uρ 

$oΨ Í←!% x. u� à³Ï9 ( $yϑ sù šχ% Ÿ2 öΝ ÎγÍ←!% Ÿ2u� à³Ï9 Ÿξsù ã≅ ÅÁtƒ †n< Î) «! $# ( $tΒ uρ šχ% Ÿ2 ¬! uθßγsù ã≅ ÅÁtƒ 

4†n< Î) óΟ ÎγÍ←!% Ÿ2u� à° 3 u !$y™ $tΒ šχθßϑ à6óstƒ ∩⊇⊂∉∪﴾  :١٣٦[األنعام.[  

خـدا    ، بـراي  است  خداوند آنها را آفريده  را كه  و چهارپاياني  از زراعت  سهمي  نمشركا«
  خـدا تقـرب    بـه   سـهم   (و با اين  خداست  براي  گويند: اين مي  خويش  گمان  دهند و به قرار مي

  و معبودان شركاء  براي  ) و اين دهيم مي  و ناتوانان  ميهمانان  منظور، آنها را به  و بدين  جوييم مي
  داران رؤسا و پرده  را به  منظور آن  و بدين  جوييم مي  تقرب  معبودان  نيز به  سهم  (و با اين  ماست

خدا   گيرد، به مي  تعلّق  شركاء ايشان  به  ). اما آنچه دهيم ها و معابد مي بتكده  و خادمان  و كاهنان
  باشـد، بـه   خـدا مـي    بـه   متعلّـق   ) و آنچـه  اسـت   خدا حرام  در راه  آن  كردن  رسد (و صرف نمي

  و رؤسـا و خـدمتگزاران    كاهنـان   كرد و به  آنها صرف  براي  توان رسد (و مي مي  شركاء ايشان
  .»كنند! مي  بد داوري  شود!) واقعاً چه  داده  ايشان  اصنام

  كـه   تـا جـايي    اسـت   كـرده   نيـز سـرايت    امروزي  عقايد مسلمانان  به  آلودگي  ، اين متأسفانه
  الزم  جهـت   همـين   وارد شـوند. بـه    شرك  دايرة  كنند و به  خود خدا را فراموش  است  نزديك

در   خطـري   چـه   كـه   تـا بـدانيم    دهـيم   مورد اختصـاص   همين  را به  اي جداگانه  فصل  ايم دانسته
  : آنهاست  كمين

﴿$tΒ uρ ßÏΒ ÷σãƒ Ν èδ ç� sYò2r& «! $$Î/ āωÎ) Ν èδuρ tβθä. Î� ô³•Β ∩⊇⊃∉∪﴾ ] :١٠٦يوسف.[  

  .»مشركند!  نيستند مگر اينكه  كنند، مؤمن مي  ايمان  ادعاي  كه  و اكثر آنهايي«

� � �  � � �  

  



  :سوم  فصل
   از اسالم  پس  مسلمانان

  » مردم  تودة  در ميان  آميز رايج عقايد شرك«
بود،   دوانيده  ريشه  جاهلي  اعراب  هايدر دل  آميز را كه عقايد شرك  ريشة  چنين  ، اين اسالم

از   پـس   كـرد، و مـردم    توحيد را جايگزين  و صحيح  پاك  ، عقيدة آن  جاي  برچيد و به  از ميان
  ، از پرتو درخشـان  رو نهاده  پروردگار خويش  جانب  خود را شناختند و به  يكتاي  خالق  چندي

را اختيار   ديگري  راه  گذاشتند و هيچ  انحرافش  بدونو   روشن  جستند و پا در راه  راه  هدايتش
  ايـن   نكردنـد؛ زيـرا دانسـتند كـه      اسـتمداد و اسـتعانت    ـ ظـاهراً ـ قدرتمنـدي      و از هـيچ   نكرده

، و  و ابـدي   حقيقي  هستند و تنها قدرت  و فاني  و ضعيف  ناتوان  ، همه زميني  دروغين  قدرتهاي
  دسـت   اينهـا بـه    همـة   دارنـد كـه    ديگـر ايمـان    ؛ چـون  و بـس   خداسـت ، از آن  راستين  تنها راه

  با شـيوة   زمين  بر روي  قوي  و دلهايي  پاكيزه  ، با جانهايي قدرتش  به  . با اتّكاء و توكّل خداست
  كرد...  پيشروي  اسالم  بود كه  چنين  دادند...و اين  ادامه  خويش  زندگي  به  انساني

  او معطوف  خود را به  ، و تنها توجه رفته  پروردگار خويش  سوي  به  ، مردم ماسال  با پيشروي
برابـر ديدنـد؛     زمين  نيروها و افراد بر روي  خود را با تمام  ، نيروي قدرتش  ساختند و با اتّكاء به

  اند. خود را از او گرفته  نيروي  خدا، همگي  مخلوق  همگي  بردند كه  پي  چون

آوردنـد و    روي  خالقشـان   جانـب   ، بـه  كامـل   و بصـيرت   با آگاهي  ، مردم اسالم  با پيشروي
گردند.  او بازمي  سوي  به  آنها دوباره  و همة  ، او بوده موجودات  منشأ تمامي  كردند كه  احساس

  از ارادة  همگـي   بردنـد كـه    دانسـتند و پـي    شـريك   افراد بشر، در بشـريت   خود را با همة  پس
  و تفـوقي   برتري  لحاظ  ديگر از اين  بر كسي  اند و كسي گرفته  او سرچشمه  واسطة و بي  تقيممس

  ندارد.

  پرسـتي  و بـت   وسـاطت   رسـم   ، ديگـر آن  پروردگار خـويش   به  آوردن  ...با روي و باالخره
  ، خـم  تواضـع   بـه   داشـتني  و دوست  همتا و معبود برحق بي  در برابر خالق  مردم  برافتاد و سرهاي

  ، چـه  دروغـين   در برابر قدرتهاي  . ديگر همگي گشت  ساييده  حق  بر آستان  شد و پيشانيهايشان
  بودنـد، رهـايي    گسـترده   خـدايي   بساط  ـ كه   و كهنه  رؤسا و سدنه  ـ يعني   گوشتي  و چه  سنگي
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إال   ال إله»  ، با بيرق لند اسالمب  كاخ  جايش  و به  فرو ريخت  جاهليت  شكستة  يافتند و بناء در هم
  گرديد.  افراشته»  اللّه

  آن  را بـه   بشـريت   رهبـري   وجـود آورد كـه    به  اي ممتاز و يگانه  خود ملّت  ، با تالش اسالم
  دهـد...اما چنـدي    نجـات   و جاهليـت   را از گمراهـي   مـأمور بـود بشـريت     كه  سپرد. ملّتي  ملّت

را   بشـريت   رهبـري   كم كشيد و كم  عقب  كاروان  ا وانهاد و از پيشروير  رسالتش  كه  نگذشت
رو  ، خـود دنبالـه   و پيشـوايي   رهبـري   جـاي   ، امـروز بـه   ملّـت   همين  كه  طوري  داد...به  از دست

  ! است  افتاده  روزي و تيره  و در گمراهي  گرديده  گمراه  ملّتهاي

باشـد و در    برجسته  واحد قهار، نمونة  خداي  به  و توجه  و تسليم  بايد در ايمان  اسالمي  امت
  باشـد كـه    اي گونه  نكند و به  توجه  چيز ديگري  پروردگار خود، به  نيز به  و عمل  و عقيده  نيت

  رفيع  قلّة  در آن  صدر اسالم  مسلمانان  كه  و الگو قرار گيرد، همانگونه  ديگران  مقتدا و پيشواي
  فتند:قرار گر
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بر   باشيد و پيامبر هم  الگو وشاهدي  تا بر مردم  رو قرار داديم ميانه  شما را امتي  چنين  و اين«

  انتخـاب   مـردم   بـراي   هسـتيد كـه    امتـي   و بهتـرين   شما برتـرين «...  »باشد  شما الگو و شاهدي
  .»داريد  خدا ايمان  داريد و به از بديها بازمي كنيد و مي  نيكيها دعوت  ايد؛ زيرا به شده

  و عبـادت   از پرستش  هايي ، شيوه امروزي  مسلمانان  هاي توده  ـ در ميان   تأسف  اما ـ با كمال 
بر فساد و   طور خطرناكي  به  كه  يافته  و شيوع  رواج  در بينشان  و مسلكهايي  كنيم مي  را مالحظه

  كنـد. مـا دوسـت    مـي   داللـت   شان فكري  مقصود و مأواي  ر، و نابسامانيو تفكّ  عقيده  گمراهي
؛ زيـرا   را روا نداريم  اي مسامحه  و اندك  برداريم  پرده  آن  و علّت  بيماري  پروا از اين بي  داريم

  به  و تباهي  جاهليت  يافتن  راه  معناي  به  توحيد، در واقع  هاي در پايه  و كاستي  خلل  كوچكترين
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  ايـن   و مبـدأ و منتهـاي    هـدف   و انگيزة  عامل  ، و يگانه دين  اين  و عقيدتي  فكري  مركز رهبري
  . است  دين

و   و نسـنجيده   گـزاف   و بـه   ناروا بـزنيم   تهمتهاي  مردم  به  كه  نيستيم  كساني  ما از جمله  البته
و تجـاوز    كنـيم   پايمال  را ظالمانه  قوقشانو ح  كنيم  متّهم  و گمراهي  شرك  را به  ، آنان ندانسته

  جـاهلي   اعـراب   كـه   بينيم مي  را طوري  مردم  اين  و رفتارهاي  ! اما تصرفات بدانيم  را مباح  بدان
  تمـام   پنداشـتند كـه    ، چنين از چندي  پس  باشد كه  سبب  اند! و شايد بدين داشته  از اسالم  پيش
  توسـالت   جـايز نبـودن    انـد و مـا بـراي    شـده   بتها نازل  و وساطت  شرك  دربارة  ـ كه   آيات  اين

  انـد، بـه   شـده   آنهـا نـازل    و تنها دربـاة   داشته  اختصاص  جاهلي  اعراب  به  فقط  ـ همگي   آورديم
  به  قائل  نكردند و بلكه  بسنده  مقدار هم  همين  به  آنها منحصر دانستند، و البته  به  فقط  كه  طوري

  خداوند، مؤمنان  غير خدا را جايز دانستند و معتقد شدند كه  به  توسل  حتّي  شدند كه  تفسيراتي
گوينـد:   بجوينـد!! و مـي    اي واسـطه   اسـت   او، الزم  بـه   و تقرب  رسيدن  براي  كه  را دستور داده

تنهـا در    كـه   اسـت   اييها و شرك واسطه  دربارة  اند، همگي شده  نازل  مشركين  دربارة  كه  آياتي
  خدا!  و اولياء شايستة  افراد صالح  اند؛ نه بوده  سنگي  بتهاي  قالب

و   طـوالني   بررسـي   كـه   بينـيم  مـي   اي گونه  حاضر ـ به   را ـ در حال   مردم  ، اوضاع هر حال  به
صـلي اهللا  –امبر پي  و سنّت  قرآن  تعاليم  به  و تصريح  خالصانه  و نصيحت  نظر و خيرخواهي  دقّت

، نبايـد   كنـيم   را مشاهده  انحراف  كوچكترين  كه  گرداند. چنان مي  را بر ما واجب -عليه وسلم
  . بگيريم  را ناديده  و آن  بگذريم  از كنار آن  تفاوت بي

  افـراد صـالحي    آرامگـاه   زيـارت   نفر به  هر روز هزاران  كه  كنيم مي  ، مشاهده مثال  عنوان  به
،  بر آنها گذاشت  توان را نمي  ديگري  نام»  عبادت«جز   زند كه سر مي  اعمالي  ند و از آنانرو مي

  دينـي   وظيفـة   يـك   انجام  براي  دانند و اگر چنانچه نمي  چيزي  از اسالم  بيشترشان  كه  در حالي
ند، بـا تنفّـر   شـو   و... ـ خوانـده    فقـراء و يتيمـان    به  ، كمك زكات  آوري جمع  ـ همچون   صحيح

  هجـوم   شـمع   سـوي   وار بـه  ، پروانـه  و اباطيـل   خرافـات   به  آوردن  در روي  گريزند! اگر چه مي
  چرخند! مي  دور آن  آورند و به مي  ، بدانها روي سريعتر از پروانه  آورند و بلكه مي
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خـود وفـا     رهاينـذ   ، بـه  آنـان   آيند تا در كنار ضرايح مي  كه  بدانيد، آنهايي  كه  است  كافي
را در دعا و   كسي  آورند و چه مي  جاي  نذرها را به  كسي  چه  نمايند، براي  كنند و دعا و نيايش

  متوسل  كسي  چه  جويند و به مي  استمداد و استعانت  كسي  خوانند و از چه خود مي  درخواست
  بـزرگ   فـالن   امر، براي  دي! در با كنند؟! آري مي  و اعتكاف  طواف  كس  چه  شوند و براي مي

  وسـيلة   ، اما بـه  خداست  نذرها و دعاها براي  گويند: اين ، مي كنيم مي  مجادله  با آنان  ! وقتي دين
  او!!  و از راه  كس  اين

،  چيز، قادر بر هر كاري  همه  و خالق  شناسيم گويند: ما خدا را نيكو و برتر مي مي  بيشترشان
او   ، بنـدگان  افـراد شايسـته    ايـن   كه  دانيم مي  هم  ، و اين دانيم برتر و باالتر مي  مخلوقات  از تمام

، و  خدا برسـيم   به  طريق  از اين  خواهيم مي  كه  است  اين  فقط  كنيم تنها ما مي  كه  هستند. كاري
  تقـرب  او  هسـتند ـ بـه     و آبرومنـد درگـاهش    نزد خـدا مقـرب    ـ كه   صالحش  بندگان  وسيلة  به

  ! جوييم

  داشته  اي پندار و عقيده  باشد، و حقيقتاً چنين  و راست  درست  اينكه  فرض  به  كالمشان  اين
دانـد؛ زيـرا خداونـد ـ      مـي   را نادرسـت   وجود ندارد و آن  اصالً در اسالم  عقيده  باشند، اما اين

مـا را ـ     نيـك   تـا اعمـال    يـاوريم ب  حضـورش   را بـا خـود بـه     ديگران  كه  ـ از ما نخواسته   سبحان
ما از لغزشها   كنند، يا براي  عرضه  حضورش  و... ـ را به   و اعتكاف  نذر و دعا و طواف  همچون

  استغفار نمايند.  طلب  و گناههايمان

انـد.   كـرده   را فرامـوش   ، حـق  اسـت   گذشـته   بر مسـلمانان   طوالني  مدت  ، چون شك  بدون
و   چيـز انـدك    يـك   گـرفتن   و ناديـده   كـردن   خاطر فرامـوش   به  انسان  كه  است  ممكن  گاهي

را مـورد    خـويش   خـود و خـداي    حقيقت  باشد، اما اينكه  پذيرفتني  اش ، عذر و بهانه اهميت بي
  بـس   و مصـيبت   نيسـت   اغمـاض   ديگـر قابـل    كند، ايـن   را فراموش  قرار دهد و ايمانش  غفلت
  ! است  يعظيم  و بالي  بزرگ

  و تقبـيح   را مورد تهديد قرار داده  اش توحيد وتباهي  دادن  از دست  چنين  ، اين كريم  قرآن
  كند: مي
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ــد همــة  را كــه  روزي« ــه  مشــركان  خداون ــه  كــه  انيكســ  تمــام  همــراه  را ب جــز خــدا را   ب
  را گمـراه   بنـدگان   گويد: آيا شـما ايـن   ) مي شدگان  پرستش  آورد و (به پرستيدند، گرد مي مي

و   ، آنان ) و ليكن (و بپرستيم  خود برگزينيم  شما را براي  ايد كه دستور داده  ايد (و بديشان كرده
  ) را فرامـوش  ياد و ذكر (تو و عبادتت  جا كه، تا آن اي را (از نعمتها) برخوردار نموده  پدرانشان

  .»اند! گشته  اند و هالك كرده

  ـ فرامـوش    ذكـر خداسـت    مبنـاي   را نيـز ـ كـه     ياد و ذكر خدا و توحيدش  راستي  ! به آري
شناسـند   خدا را مي  شود: آنان  گفته  كه  نيست  كافي  افراد جاهل  از اين  دفاع  براي  كردند. پس

هـر عفـو     و انگيـزة   و عامـل   اسـت   و حـاجتي   هـر خواسـته    كنندة تنها، او اجابت  د كهدانن و مي
،  و شـناخت   معرفـت   نيسـتند؛ زيـرا ايـن     چيزي  هيچ  غير او مالك  دانند كه و مي  است  بخششي

  به  طقرار گيرد و فق  تنها خدا ـ و تنها او ـ مورد دعا و توجه    كه  است  قبول  و قابل  شايسته  وقتي
را   معرفــت  گونــه  ايــن  از آن او باشــد؛ چنانچــه  كامــل  شــود و اخــالص  آورده  او روي  ســوي

  نبود:   قبول  اند، اما قابل نيز داشته  جاهلي  مشركين
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و چشـمها    بـر گـوش    كسـي   رسـاند؟ چـه   مـي   شـما روزي   بـه   از آسـمان   كسـي   بگو: چه«
امور را تدبير   كسي  آورد؟ چه مي  بيرون  را از زنده  و مرده  را از مرده  زنده  كسي  ؟ چه تواناست

  .»: خدا! كند؟ قطعاً خواهند گفت مي

  يگانـه   خـداي   ، و جوابشـان  خداسـت   اينها در دست  گويند: همة صراحتاً مي  با وجود اينكه
  بـه   حقيقـي   انـد؛ زيـرا ايمـان    نيامده  حساب  به  ، مؤمن قول  اين  با گفتن  مشركين  اين  ، ولي است
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  بـه   اوسـت   و شؤون  از صفات  را كه  شناختند، چيزي خدا را مي  حقيقت  اند. اگر به خدا نداشته
  به  در خطاب  قرآن  كه  است  دليل  همين  دادند. به نمي  نسبت  ديگري  ساختند و به مي  او مربوط

  دهد: مي  ادامه  چنين  ، بالفاصله آنان
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كنيد و  نمي  ا خدا را عبادتكنيد) چرا (تنه چيزها اقرار مي  اين  تمام  به  كه  بگو: (حال  پس«
  است  چنين  كه  (و اوست  شماست  پروردگار حقيقي  كه  ، خداست ترسيد؟! آن از او) نمي  فقط

جز   حق  ). آيا سواي غير او، باطل  و پرستش  است  او نيز حق  پرستش  داريد. پس  خود قبول  كه
  پروردگار تو دربارة  فرمان  د؟! همانگونهشوي مي  در برده  به  از راه  چگونه  ؟ پس است  گمراهي

  .»آورند نمي  ايمان  كه  است  كنند، صادر شده مي  سرپيچي  كه  كساني

خـدا را ـ     از بندگان  بعضي  استخوانهاي  كه  قبوري  زيارت  براي  كه  ، وقتي ناآگاه  مردم  اين
و دعاها و   نذورات  كه  هنگامي  ندند و بهب مي  چيز خبر ندارند! ـ دربردارند، بار و بنه  از هيچ  كه

پندارند،  مي  الهي  بارگاه  ورود به  را دروازة  آنان  كنند كه مي  كساني  را متوجه  خويش  نيازهاي
را از هر   اعمالشان  شوند و هر اندازه مي  را مرتكب  بزرگي  بس  ، ظلم دين  اين  در حق  راستي  به

  يابـد و بـدان    آرامش  بدان  مؤمن  هرگز دل  كه  يابيم نمي  چيزي  ر آن، د كنيم مي  بررسي  جهت
  شود.  راضي

  و پيمـان   و دوسـتي   صـداقت   افـراد، بنـاي    بـا فاسـقترين    امـروزي   مسـلمانان   كـه   بينيم ما مي
  رتكنند، اما با حرا مي  رحم  و صلة  رابطه  اند، قطع زنده  خود كه  با والدين  گذارند و گاهي مي

  ، كيلومترهـا راه  از قبـور صـالحان    قبـري   زيارت  تمامتر براي  هر چه  و شادابي  خاص  و جديت
قبر را مورد   صاحب  خير كند و از خداوند بخواهد كه  او دعاي  براي  اينكه  براي  رود، و نه مي

و روز محشـر    گياد مر  خود متذكّر شود و به  اينكه  قرار دهد، و نه  خويش  و مغفرت  رحمت
قبر،   شود تا از صاحب مي  را متحمل  زحمت  همه  رود و اين آنجا مي  به  جهت  بدان  بيفتد، بلكه
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  و صـدقه   كنـد و دعـا و نـذر و قربـاني      ، طلب است  محتاج  را بدان  دنيا و آنچه  نيازها و حوايج
  ؟! نيست  گمراهي  اين  راستي  سازد. آيا به  اش و...را متوجه

  
� � �  

  » قبور صالحان تعظيم«
و   قبـور صـالحين    بـر روي   بارگـاه   ، سـاختن  امروزي  آميز مسلمانان شرك  از كارهاي  يكي

،  و نيكمـردان   بر قبور صالحان  و گنبد و بارگاه  ساختمان  بناي  كه  . بايد دانست است  آن  تعظيم
  گنبد و بارگاه  كه  نبودند كساني  كم  مردم  اندارد. در مي  ديرينه  پيشينة  كه  قديمي  است  عادتي

بـا    بزرگداشـت   ايـن   درجـات   نمودند. البته قبر، بنا مي  صاحب  و بزرگداشت  تعظيم  را با هدف
  انجاميد. آنها مي  و عبادت  تقديس  به  بود و گاهي  متفاوت  هم

خاطر يـادبود    را به  و ضرايح قبور  در آغاز، بناي  دهد كه مي  نشان  پرستي بت  تاريخ  بررسي
نيـز    كـريم   شـد. قـرآن   آنها منجر مي  و عبادت  تقديس  به  كم داشتند، اما كم مي  شخصيتها نگاه

  دارد؛ بـه   داللـت   پيشين  امتهاي  در بين  عادت  اين  و رواج  بر شيوع  كه  را ذكر نموده  چيزهايي
  : خوانيم مي  كهف  در داستان  مثال  عنوان

﴿(#θä9$s) sù (#θãΖö/ $# ΝÍκ ö� n= tã $YΖ≈ u‹÷Ζ ç/ ( öΝßγš/ §‘ ãΜn= ôã r& óΟÎγÎ/ 4 tΑ$s% šÏ% ©!$# (#θç7 n= yñ #’ n?tã öΝ ÏδÌ� øΒ r& 

āχx‹ Ï‚−G oΨ s9 Ν Íκ ö� n= tã # Y‰Éfó¡̈Β ∩⊄⊇∪﴾  :٢١[الکهف.[  
  ، و پروردگارشـان  كنـيم  مـي   درسـت   ديوار و بنـايي   ) ايشان گفتند: بر (محلّ دفن  گروهي«
داشتند، گفتند: بـر (محـلّ     اكثريت  ديگر كه  . برخي است  ايشان  ) وضع به  تر از (هر كسآگاه
  .»سازيم مي  مسجدي  ) ايشان دفن

  احتـرام   ها و تمثالها براي مجسمه  ساختن  ـ مثل   بر سر قبور صالحان  مسجد و بارگاه  ساختن
ها و تنديسها دارنـد، شـديداً    مجسمه  همچون  كه  اي برانگيزاننده  خاطر داللت  ـ به   و يادبودشان

  را كه  سنگهايي -عليه السالم–نوح   قوم  ؛ زيرا انسانها ـ همچون است  شده  اعالم  و ممنوع  حرام
  مورد پرسـتش   كم بودند و كم  و تراشيده  ساخته  و افراد صالح  بزرگان  و تعظيم  يادآوري  براي



    

    توسل      70 

    

  تـدريج   بودنـد، بـه    برپا كـرده   بر قبور صالحان  را كه  بناهايي دادند ـ مساجد و  قرار مي  خويش
بـا    مشـركان   كـه   هـايي  بتها و مجسمه  مثل  ، درست قرار دادند و با در و ديوار آن  مورد تقديس

  نمودند.  كردند، عمل رفتار مي  آن

جنگيـد و در    تشـد   به  پرستي و بت  دو مظهر از مظاهر شرك  آمد، با اين  اسالم  كه  زماني
  داد. به  خرج  به  عمل  انجامد، شدت مي  شرك  به  سرانجام  كه  مسخره  اعمال  اين  محو و نابودي

  بـن   علـي  -صـلي اهللا عليـه وسـلم   –خـدا    رسـول   ، چگونـه  مكّـه   در فـتح   كه  ديديم  كه  طوري
قبـور    بـر روي   را كه  بناهايي  امر كرد همة  وي  و به  را مأمور ساخت -رضي اهللا عنه-  طالب ابي

–علي   ها را بشكند و نابود سازد. چنانچه بتها و مجسمه  سازد و تمام  يكسان  اند، با زمين ساخته
  گويد: خود مي -رضي اهللا عنه

  . »كسر الصورالقبور و   هدم  في  المدينة  ىإل -اهللا عليه وسلم ىصل- اهللا  رسول  بعثني«

  هـا و شكسـتن   مقبـره   كـردن   خـراب   شـهر بـراي    مرا به -يه وسلمصلي اهللا عل–خدا   رسول«
  ».ها و بتها فرستاد مجسمه

  گويد: نيز مي»  االسدي  ابوالهياج«

  أن -اهللا عليه وسـلم ىصل-  اهللا  رسول  عليه  ما بعثني ىعل  أال أبعثك  :طالب أبي  بن  يعل  لي  قال«
  ».  إال سويته اً مشرف ال قبراً و   إال طمسته تمثاالً   ال أدع

  رسـول   كـه   نفرستم  كاري  فرمود: آيا تو را براي  من  به -رضي اهللا عنه–طالب  ابي  بن  علي«
را   اي و مجسـمه   تمثـال   هـيچ   اينكـه   كـار فرسـتاد؟! و آن    مرا بدان -صلي اهللا عليه وسلم–خدا 

مگـر    را وانگـذارم   نـد و مشـرفي  قبـر بل   ، و هيچ را محو و نابود سازم  آن  مگر اينكه  نكنم  ترك
  » . نمايم  يكسان  را با خاك  آن  اينكه

بلند قبـور،    ، ضريحهاي ساختن  از نظر گمراه -صلي اهللا عليه وسلم-خدا  رسول  كه  بينيم مي
هر دو، بـا    ويراني  قرار داد و به  و يكسان  برابر دانست  را با هم  شده  نصب  هاي و بتها و مجسمه

  تور داد.دس  هم
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قبور انبياء   كه  گذشته  امتهاي  سفاهت  ، در بيان از رحلتش  قبل -صلي اهللا عليه وسلم–پيامبر 
،  شان دادند و پرهيز از تقليد و پيروي خود قرار مي  را مسجد و پرستشگاه  الهي  و افراد برگزيدة

  فرمود:  چنين
  أنهاكم  مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد إني  قبور أنبيائهم  كانوا يتخذون   قبلكم  كان   من  إن«

  .» ذلك  عن

مسـاجد و معابـد     صـورت   را بـه   انـد، قبـور پيامبرانشـان    از شـما بـوده    قبل  كه  ! كساني هان«
  بـه   مساجد و عبادتگاهها درنياوريـد. مـن    صورت  قبور را به  ! هوشيار باشيد كه درآوردند. هان

  ». كنم مي  نهي كار  تأكيد شما را از اين

بود، از   شده  كشيده  بر رويش  كه  احتضار ـ رواندازي  هنگام  ـ به  رحلتش  و همو در بيماري
،  راه  از ايـن   را كـه   بار تكرار فرمـود. انگـار شـري     دعا را چندين  و اين  داشت رويِ خود برمي

خداونـد ـ     درگـاه   را بـه   ييدعـا   بـود! لـذا چنـين     كرده  كرد، احساس را تهديد مي  عقايد مردم
  : داشت  ـ عرضه  سبحان

» ُهميـُْعَبدُ  َوثـًَنا يقـَْبرِ  َتْجَعلْ  الَ  الل  هِ  َغَضبُ  اْشَتدَخُذوا قـَْومٍ  َعَلى اللَمَساِجدَ  أَنِْبَيائِِهمْ  قـُُبورَ  ات«.  

و   مانـا غضـب  قـرار گيـرد. ه    و پرستش  مورد عبادت  كه  قرار مده  را بتي  پروردگارا! قبرم«
  !». را مسجد قرار دادند، بسيار شديد است  قبور پيامبرانشان  كه  خدا بر قومي  خشم

  فرمود:  كند كه مي  روايت -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   از رسول -رضي اهللا عنه-  ابوهريرة
ُلغُِنى َصالََتُكمْ  فَِإن  َلى عَ  َوَصلوا ِعيًدا قـَْبِرى َتْجَعُلوا َوالَ  قـُُبورًا بـُُيوَتُكمْ  َتْجَعُلوا الَ «   . »ُكْنُتمْ  َحْيثُ  تـَبـْ

و آمـد    برگزار نكنيـد و محـلّ رفـت     عيد و مراسم  نكنيد، و بر قبرم  را قبرستان  هايتان خانه«
  مـن   باشيد، به  هر جا كه  بفرستيد، همانا درود و صلواتتان  درود و صلوات  قرار ندهيد، و بر من

برگـزار كنيـد و     عيد و اعتكاف  بياييد و در آنجا مراسم  قبرم  زيارت  به  تنيس  رسد (و الزم مي
  ».بفرستيد!)  در آنجا بمانيد و صلوات

را ديـد    او مردي  كه  است  كرده  روايت -رضي اهللا عنهما–حسين   بن  نيز از علي»  ابويعلي«
و او   كرد. نـزد او رفـت   عا ميد  مشكالتش  رفع  براي -صلي اهللا عليه وسلم–در كنار قبر پيامبر 

از   ، و او هـم  از جـدم   پـدرم   را كـه   سـخني   : آيا حاضر هسـتي  نمود و گفت  كار نهي  را از اين
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  چنـين  -صـلي اهللا عليـه وسـلم   -؟ پيـامبر  ، بشنوي است  شنيده -صلي اهللا عليه وسلم-خدا  رسول
  فرمود:
  . » كنتم   حيث  يبلغني  سليمكمت  فإن قبوراً   ال بيوتكمو  عيداً   ال تتخذوا قبري«

نكنيد.   را قبرستان  هايتان و آمد قرار ندهيد، و خانه  عيد برگزار نكنيد و محلّ رفت  بر قبرم«
  ».رسد مي  من  باشيد، به  شما هر كجا كه  و درود بفرستيد. سالم  سالم  بر من  پس

  : كه  شده  روايت -رضي اهللا عنه–از جابر 

رُ  ُيَجصصَ  َأنْ  َعنْ  -وسلم عليه اهللا صلى-  لهِ ال َرُسولُ  نـََهى« َنى َوَأنْ  َعَلْيهِ  يـُْقَعدَ  َوَأنْ  اْلَقبـْ  َعَلْيهِ  يـُبـْ
  »بناء

بنـا و    و سـاختن   بـر آن   قبور، و نشستن  و تزيين  از گچكاري -صلي اهللا عليه وسلم–پيامبر «
  ». است  فرموده  نهي  آن  بر روي  بارگاه

  : است  شده  نقل  نيز چنين -رحمه اهللا– جعفر صادق  از امام

  . » عليه  أو يبني  القبر أو يقعد عليه ىعل  يصلي  أن -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  رسول  نهي«

بنـا    بنشينند و يا بر آن  نماز بگزارند، يا بر آن  بر قبري  از اينكه -صلي اهللا عليه وسلم-پيامبر«
  «. است  فرموده  بسازند، نهي  و ضزيح

  : است  چنين  كه  آمده  نيز روايتي -رحمه اهللا -جعفر  بن  از موسي

و   البناء عليه  ال يصلح  ؟ قال يصلح  هل  عليه  القبر و الجلوس ىالبناء عل  عن  أبا الحسن  سألت«
  .  »و ال تطيينه  و ال تجصيصه  ال الجلوس

  آن  بـر روي   بـر قبـور و نشسـتن     از او در مـورد ببنـاي   -رحمـه اهللا –جعفر   بن  برادر موسي«
  . بنـاء و ضـريح   نيست  ؟ فرمود: خير! سزاوار و صحيح و سزاوار است  درست  آيا اين  پرسيد كه

  ». نيست  درست  آن  و تزيين  و گلكاري  و گچكاري  بر آن  بر قبور و نشستن

محظور   در اين  نشدنشان  عواق  براي  اسالم  كه  فراواني  ، با وجود داليل امروزي  اما مسلمانان
  انـد، بسـنده   مـورد آمـده    در ايـن   كـه   چند روايت  ما تنها به  ـ كه   است  و ذكر كرده  داشته  بيان

اند  ساخته  ، مساجدي دين  و بزرگان  و بر قبور صالحان  گرفته  را ناديده  داليل  اين  ـ تمام  كرديم
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  نزاع  به  ، با هم و مزين  و باشكوه  مجلّل  و آرامگاههاي  بناها و ضرايح  و ساختن  و در برافراشتن
ـ در   مسمي بي  بر اسمهاي  كه  گيرند تا جايي مي  و پيشي  و از همديگر سبقت  برخاسته  و مسابقه

نيـز    حيوانـات   و جثّة  چوبين  بر لوحهاي  و حتّي  شده  ساخته  ! ـ نيز ضريحهايي  دورافتاده  جاهاي
  اند! شده  داختهو پر  ساخته

  از گام  قبور، جلوگيري  و تعظيم  از بزرگداشت  اسالم  كردن  نهي  حكمت  كه  نيست  شكّي
شـود، غلـو در    مـي   مشاهده -عليه السالم- نوح  در قوم  كه  . چنان است  شرك  سوي  به  برداشتن
صلي اهللا عليـه  -پيامبر  جهت  همين  شدند. به مي  عبادت  شد كه  اصنامي  به  آنها، تبديل  صالحين

  ».وثنا يعبد!  قبري  ال تجعل  اللهم«فرمود:  كرد و مي دعا مي  احتضار، مرتّب  در حال -وسلم

،  فرمـوده   نهـي  -صـلي اهللا عليـه وسـلم   –خـدا    رسـول   كـه   آنچـه   اسـت   تأسـف   جاي  بسي
شـوند و   مـي   دهند، مرتكب مي  نشان  اسالم  شديداً خود را معتقد و پايبند به  حتّي  كه  مسلماناني

  اعتكـاف   بـه   كننـد و در كنـار آن   مـي   برگـزاري   خـدا، مراسـم    از افـراد صـالح    بر قبور بعضي
دهنـد، بـر آنهـا     مـي   و زينتشـان   سازند، تزيين مي  و بارگاه  و بنا و قبه  نشينند، بر آنها ضرايح مي

كننـد، در   مـي   روشـن   و شـمع   غسـازند، چـرا   مـي   شـده   و تـذهيب   طاليـي   مسجد و گنبدهايي
  خود را بـه   كنند، انفاقها و صدقات خوانند و نذر مي و احياناً نماز مي  ايستاده  خاضعانه  برابرشان

از انفاقهـا و    ـ فقير و نـدار ـ چيـزي      زندگان  به  كه  كنند، در حالي واريز مي  ضرايحشان  حساب
  دسـت   كننـد، بـر آن   مـي   طـواف   آن  پيرامـون   بـه كع  گيرد، و يـا همچـون   نمي  تعلّق  صدقاتشان

و   نمـوده   و اسـتغاثه   ، ايسـتاده  و نيازمندانـه   خاشـعانه   در برابرشان  بوسند، و حتّي كشند و مي مي
و...را   بـر دشـمنان    فرزنـد و پيـروزي    و طلـب   مـريض   سـختيها و شـفاي    و گشايش  ديون  اداي

  صـورت   بـه   قبـر، نـه    صـاحب   را بـراي   خـويش   حاجاتها و  خواسته  هم  خواهند، و برخي مي
  شوند! مي  دچار شرك  چنين  نويسند و اين كاغذ مي  !! روي نامه  صورت  كتباً به  ، بلكه شفاهي

و الگو و شـاهد    نمونه  و بايستي  شده  ديگر، برگزيده  ملّتهاي  براي  كه  مسلماني  امت  آيا آن
شعار از   و با همين  توحيد است  شعارشان  كه  باشد؟! آيا ملّتي  چنين  ينقرار گيرد، بايد ا  بر آنان

را   پرسـتي  يگانـه   تواننـد ادعـاي   مـي   خصوصـياتي   شوند، با چنـين  مي  ديگر ملّتها جدا و شناخته
  باشند؟!...هرگز!..  داشته
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  : است  ، عبادت و اعتكاف  و نذر و طواف  ـ قرباني
شـوند و بايـد تنهـا     مي  محسوب  عبادت  فوق  اعمال  ، تمام كرديم  شارهقبالً نيز ا  كه  همچنان

در نمـاز و    را فقـط   اند و عبـادت  مانده  غافل  حقيقت  از اين  مسلمانان  گيرد كه  خدا انجام  براي
  كـه   فهمـيم  ، مي كنيم  مراجعه  قرآن  اگر به  كه  دانند، در حالي منحصر مي  و حج  و روزه  زكات

  اند: قرار گرفته  و ركوع  نماز و سجده  نيز در رديف  و اعتكاف  و نذر و طواف  نيقربا
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  بـراي   و مـرگم   ) زنـدگي  ، (و بـاالخره  و مناسـكم   و طاعـات   ، عبـادات  بگو: همانـا نمـازم  «

  امـر، دسـتور داده    همـين   ندارد و به  شريكي  . هيچ است  پروردگار جهانيان  كه  و بس  خداست
  را انفـاق   هـر چيـزي  «...  » كـن   و قربـاني   خـوان نماز ب  پروردگارت  تنها براي  پس«...  » ام شده
  بـراي   دانـد كـه   (و مي  است  آگاه  آن  خداوند به  دهيد، بيگمان مي  را كه  كنيد، يا هر نذري مي

، بر خـود   است  بزرگي  ظلم  كه  با شرك  كه  كساني  (همان  ؟!) و ظالمان چيست  و براي  كيست
  كـه   ام نذر كـرده   مهربان  خداي  براي  همانا من«...  » نيست  اورييار و ي  اند) را هيچ كرده  ستم

  و بـه «...  »كننـد   ) را طـواف  و گرامي  قديمي  خدا (خانة  تنها خانة  و بايد كه«...  » بگيرم  روزه
  را (از هـر گونـه    ام خانـه   ) كـه  گذاشـتيم   ايشـان   (و بر عهدة  كرديم  سفارش  و اسماعيل  ابراهيم

ــرك ــدي  ش ــودگي  و پلي ــراي و آل ــادت  ) ب ــدگان (عب ــه  كنن ــواف و از جمل و   كننــدگان ) ط
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  و بـرايم «...  »كنيـد   و پـاكيزه   ) پاك (نمازگزاران  و سجودبرندگان  و ركوع  كنندگان اعتكاف
نمـاز و    پادارنـدگان  و بـه   كننـدگان  طـواف   را بـراي   ام و خانـه   مگـردان   را شـريك   چيزي  هيچ

  .» گردان  پاك  و سجودبرندگان  نكنندگا ركوع

  فرمود:-صلي اهللا عليه وسلم–پيامبر   كه  شده  روايت -رضي اهللا عنه-  از علي

   .»اللهِ  ِلَغْيرِ  َذَبحَ  َمنْ  اللهُ  َلَعنَ «

  ».كند!  غير خدا قرباني  براي  كه  خدا بر كسي  لعنت«

  ».بقبر  ال تطف: « است  شده  نيز روايت -رضي اهللا عنه-  جعفر صادق  از امام
   

� � �  

  » غلو در افراد صالح«
.  اسـت   فرمـوده   را نهـي   ، غلـو در هـر چيـزي    ! اسالم خاطر غلو است  به  ، همه مشكالت  اين

از   او را فرزند خدا، يـا يكـي    كه  كردند تا جايي  روي غلو و زياده  ٧�  عيسي  در مقام  اي عده
  ـ أحبار و رهبان   شان ديني  و پيشوايان  روحانيون  در مقام  اي ميدند. عدهخدا نا  تا، و يا همان  سه

  خداوند غلو را امري  دليل  همين  به  ...الخ اي و عده خود قرار دادند  آنها را ارباب و  ـ غلو كرده
  : است  برحذر داشته  ـ را از آن  ـ و ديگران  كتاب  و اهل  و ناروا دانسته  زشت
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  اهـل   بگو: اي«...  »نگوييد  خدا جز حق  خود غلو نكنيد و دربارة  ! در دين كتاب  اهل  اي«

از   پـيش   كه  گروهي  مكنيد و از اهواء و اميال  و افراط  روي خود زياده  در دين  ناحق  ! به كتاب
  انـد، پيـروي   گشـته   منحـرف   اعـراض   انـد و از راه  كرده  را گمراه  اند و بسياري هشد  گمراه  اين

  .»نكنيد
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و   در مـدح   روي از غلـو در او و زيـاده   -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   ، رسول جهت  همين  به
  : است  فرموده  نهي  تعظيمش

  .» رسولهو   قولوا عبداهللاا عبد فإنما أن  مريم  ابن  ىعيس ىالنصار   كما أطرت   ال تطروني«

پسـر    در مورد عيسي  مسيحيان  كه  نكنيد، همانگونه  روي غلو و زياده  چنان  آن  در حق من«
  ». اش خدا و فرستاده  بگوييد: بندة  ، پس هستم  عبد و بنده  تنها يك  غلو كردند. همانا من  مريم

نـزد    درجـات   بـاالترين   داراي  ا ـ كـه  ر -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   نيز، رسول  كريم  قرآن
  .  است  آورده  فراواني  مورد تأكيدات  و در اين  است  عبد و بشر ياد كرده  ـ به  خداست

نـدا مـا     هللا  أجعلتنـي   قـال   و شئت  ما شاء اهللا  رجل  له  و لما قال«  : كند كه مي  روايت»  نسائي«
  ». ؟ وحده  شاء اهللا

  و همتـاي   : اگر خدا و تو بخواهيد! فرمود: آيا مرا شريك او گفت  به  مردي  كه  و هنگامي«
  ».؟! (بگو:) اگر خدا تنها بخواهد گرداني خدا مي

در  -صـلي اهللا عليـه وسـلم   –پيـامبر    از اصـحاب   بعضـي : « كـه   است  ديگر آمده  در روايتي
  نيز از رسول  كنند. آنان مي  هخود را سجد  و رهبران  ، بزرگان از مردم  اي عده  ديدند كه  شهري

صلي اهللا عليـه  –خدا   كنند. رسول  را سجده  خواستند تا وي  اجازه -صلي اهللا عليه وسلم–خدا 
  دانستند كه مي  كنيد؟! آنها چون مي  را سجده  ، قبرم از آنها پرسيد: آيا شما بعد از وفاتم -وسلم

را   دادند: هرگـز! مـا قبـرت     دارد، جواب  نافاتو با توحيد م  نيست  بر قبر، اصالً درست  سجده
  سـجده   حـاال هـم    فرمـود: پـس   -صلي اهللا عليه وسلم-خدا  رسول  كرد! آنگاه  نخواهيم  سجده
  ». نكنيد!

نمايـد،    سـجده  -صلي اهللا عليه وسلم–پيامبر   براي  كه  خواست  فارسي  ، سلمان بار هم  يك
  فـال تسـجد لـي   «كـرد و فرمـود:     كـار نهـي    او را از اين -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   اما رسول

  ».  ال يموت  الذي  واسجد للحي

و   اسـت   و بـاقي   زنده  هميشه  كه  كن  سجده  كسي  براي  ، بلكه نكن  سجده  من  هر گز براي«
  ».ميرد! و هرگز نمي  مرگ
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  جهـت   از ايستادن  شهرا همي  اصحابش -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   ، رسول بر سجده  عالوه
آنهـا    مجلـس   بـه   خواسـت  مي  كسي  هر گاه  . چنانچه است  فرموده  نيز منع  و بزرگداشت  تعظيم

  تشـخيص   از اصـحابش   توانسـت  را نمـي  -صلي اهللا عليـه وسـلم  –خدا   رسول  يابد، شخص  راه
نماند و   باقي  شرك  براي  يراه  هيچ  كه  است  خاطر اين  دستورها و تدابير به  اين  دهد. در واقع

  اولـين   وجود آمدن  به  ، باعث غلو در صالحين  مسدود گردند؛ زيرا همين  نفوذش  راههاي  همة
از   اول  در فصـل   كـه  -صلي اهللا عليه وسلم-  نوح  قوم  . شرك است  بوده  زمين  در روي  شرك

قرار   از اين  حاكي  كه  كرديم  عنهما ـ نقل  للّها  ـ رضي»  عباس  ابن«از   و روايتي  گفتيم  سخن  آن
  ، شـيطان  بعـد از مرگشـان    كـه   بـوده   صـالحي   مردان  اسامي -عليه السالم–نوح   قوم  بود: بتهاي

آنهـا    را بسيار ياد كنند، ولـي   شان از آنها بتراشند و اسامي  هايي كرد تا مجسمه  را وسوسه  مردم
نيـز نمودنـد و     و عبادت  آنها را تعظيم  كم آمد و كم  بعدي  نسل  ينكهكردند تا ا نمي  را پرستش

رفتنـد و گنبـد و     آنهـا درگذشـتند، بـر سـر قبورشـان       اند: وقتي گفته  از مفسرين  بعضي  چنانچه
و   ، آنهـا را عبـادت   از مـدتي   را تراشـيدند و پـس    صورتشـان   كردنـد و سـپس    درسـت   بارگاه

  كردند!  هم  تقديس

و اوليـاء خـدا،     افراد صالح  به  در اعتقادشان  مسلمانان  غلو بعضي  شود كه مي  اينجا معلوم از
:  مثـل   شـرك   انـواع   و بارگاهها، منجر بـه   قبور و ضرايح  صاحبان  به  نسبت  مخصوصاً محبتشان

  نامشـان   بـه   ، سـوگند يـاد كـردن    بخشـش   ، طلب ، توسل ، استغاثه ، استعانت ، صدقه نذر، قرباني
  اعتقـاد دارنـد ايـن     كـه   تـا جـايي    بـاالتر رسـانده    شركي  غلو آنها را به  ، و همين است  و...شده
، و  طبيعـي   و قوانين  اسباب  وراي  و تأثيري  قدرت  جا حضور دارند، داراي  قبور، همه  صاحبان

بـا خـدا، در دعاهـا و      يا همـراه   تنهايي  در وجود هستند! و لذا آنها را به  بشري  مافوق  اي سلطه
  برند. مي  آنها پناه  به  خوانند و در مشكالت نيايشها و درخواستها مي

  كـريم   قـرآن   كـه   شود. چنان مي  ناشي  از اندازه  بيش  از محبت» غلو»  كه  است  اين  حقيقت
  فرمايد: مي
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خـدا    را همچون  گزينند و آنان برمي  هايي غير از خدا، خداگونه  هستند كه  از مردم  برخي«
و و خـاطر ا   (و به  خداست  براي  محبتشان  اند، همة آورده  ايمان  كه  دارند، و كساني مي  دوست

  .»دارند) مي  خدا را دوست  او، دوستان  براي

را   افـراد، همتاهايشـان    : ايـن  كـه   اسـت   شود اين مي  ديده  آيه  در اين  كه  و جالبي  مهم  نكتة
افـراد    چـون   دارند، ولي  آنها خدا را شديداً دوست  اينكه  دارند؛ يعني مي  خدا دوست  همچون
  انـد كـه   غلـو نمـوده    چنـان   اند و در محبتشان كرده  با خدا شريك  محبت  را نيز در اين  ديگري

  مسلمان  عنوان  بدارند، به  دارند، آنها را نيز دوست مي  خدا را دوست  كه  همانگونه  شده  باعث
  بدارند؟!  همتاها را از خدا بيشتر دوست  كه  افرادي  رسد به  چه  اند. پس نشده  پذيرفته

  
� � �  

  » بندگان  قرار دادن  واسطه و توسل«
  را شـرك   آن  اسـالم   كـه   است  ديگري  غير خدا، موضوع  به  شدن  دامن  به  و دست  متوسل

، و  نيسـت   و مكـان   از قيـد زمـان    خدا، خـارج   همچون  موجود ديگري  ؛ زيرا هيچ است  دانسته
  مـردم   چيز باشد كه  بر همه  محيط جا حاضر و ناظر و قاهر و  بتواند همه  ندارد كه  غيبي  قدرتي

  شـوند! اگـر چنانچـه     بخواهند متوسل  و هر وقت  داشته  او دسترسي  ـ به   و زماني  ـ در هر مكان
ـ و    در اسـالم   ايـن   كه  خدا بوده  همتاي  باشد، در واقع  صفاتي  چنين  داراي  در جهان  موجودي

  باشد. مي  آشكاري  و كفر و شرك  نيست  ـ صحيح  اسالم  فقط

و   مكان  نباشد و خود خالق  و زمان  مكان  مقيد به  شود كه  متوسل  موجودي  به  بايستي  انسان
او، و   چيـز در دسـت    كارها و امور، همه  همة  به  جا حاضر و ناظر، آگاه  چيز، همه  و همه  زمان

  ، و اگـر كسـي   و بـس   ـ است   ـ سبحان  ، تنها مختصّ خداي هم  اين  باشد كه  و زيان  نفع  مالك
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  كـه   ديگر، كسي  عبارت  و به  است  دهد، مشرك  غير از خدا نسبت  موجودي  را به  صفات  اين
  ! است  شده  شود، دچار شرك  ـ متوسل  ندانستن  و يا از روي  غير خدا ـ آگاهانه  به

  از صـراط   و فكـري   عقيـدتي   حـراف ان  نـوع   غير خدا، يك  به  توسل  كند كه مي  بيان  قرآن
  فرمايد: مي  باشد. چنانچه ـ مي  خداوند ـ متعال  به  ، و شرك مستقيم

﴿tΒ uρ Ν ÅÁtF÷ètƒ «! $$Î/ ô‰s) sù y“Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ)tFó¡•Β ∩⊇⊃⊇∪﴾ ] :١٠١آل عمران ... [﴿āωÎ) 

šÏ% ©!$# (#θç/$s? (#θßsn= ô¹r&uρ (#θßϑ |ÁtG ôã $# uρ «! $$Î/ (#θÝÁn= ÷zr&uρ óΟ ßγoΨƒÏŠ ¬! š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù yìtΒ 

šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#﴾ ] :١٤٦النساء... [ ﴿$̈Β r' sù šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u «! $$Î/ (#θßϑ |ÁtFôã $# uρ ÏµÎ/ öΝßγè= Åzô‰ ã‹ |¡sù 

’ Îû 7πuΗ ÷qu‘ çµ÷Ζ ÏiΒ 9≅ ôÒsùuρ öΝ Íκ‰Ï‰öκ u‰uρ Ïµø‹ s9Î) $WÛ≡u� ÅÀ $VϑŠÉ) tG ó¡•Β ∩⊇∠∈∪﴾ ] :١٧٥النساء ... [﴿(#θßϑ ÅÁtG ôã $#uρ 

«! $$Î/ uθèδ óΟä39 s9 öθtΒ ( zΝ ÷èÏΨ sù 4’n< öθyϑ ø9 $# zΟ ÷èÏΡ uρ ç�� ÅÁ̈Ζ9$# ∩∠∇∪﴾ ] :٧٨الحج.[  
رهنمـود    و مسـتقيم   راست  راه  به  شود، بيگمان  خدا متوسل  كارها) به  (در تمام  و هر كس«
خـدا    بپردازند و بـه   شخوي  اصالح  كنند و برگردند و به  توبه  كه  مگر كساني«...  » است  شده

  او را بپرسـتند و بـه    و فقـط   از آن خدا كننـد (و فقـط    را خالصانه  خويش  شوند و آيين  متوسل
بياورنـد و    خدا ايمـان   به  كه  كساني«...  »خواهند بود  مؤمنان  از زمرة  آنان  فرياد خوانند)، پس

و   راسـت   ، و در راه وارد خواهد سـاخت   ظيمع  و فضل  رحمت  را به  شوند، ايشان  او متوسل  به
او تنهـا    شـويد كـه    خـدا متوسـل    و بـه «...  »خواهـد كـرد    خود رهنمودشان  سوي  به  مستقيمي
  .»! است  خوبي  كنندة كمك  و چه  سرور و ياور نيك  ، و چه و ياور شماست  سرپرست

  كند و ديـن   را طي  و درست  راست  خواهد راه مي  كه  ، هر كس حقايق  اين  به  با توجه  پس
نمايد و   در رحمتش  كند و خود را داخل  گرداند و تنها او را عبادت  خدا خالص  خود را براي
ببـرد! در غيـر     شـود و از غيـر او دل    او متوسل  به  فقط  و ياور خود بداند، بايد كه  خدا را مولي

  ـ تراشـيده    خداوند ـ سبحان   براي  و همتايي  شده  منحرف  و مستقيم  راست  ، از راه صورت  اين
  . است  گشته  و مشرك

  فرمايد: مي  چنين  كريم  خدا، قرآن  به  نزديكي  براي»  وسيله»  و اما در مورد جستن
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﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®? $# ©! $# (#þθäótG ö/ $# uρ Ïµø‹ s9 Î) s's#‹Å™uθø9 $# (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ ’Îû Ï&Î#‹Î6y™ öΝà6‾= yès9 

šχθßsÎ= ø� è? ∩⊂∈∪﴾ ٣٥: ة[المائد.[  

او جهاد كنيـد    بجوييد و در راه  خدا، وسيله  به  تقرب  سازيد و براي  ! تقوا پيشه مؤمنين  اي«
  .») رستگار شويد طريق  تا (از اين

و خـدا    انسـان   ينبـ »  وساطت»  به  آيه  را در اين»  وسيله»  ـ كلمة   ـ امروزي   از مسلمانان  برخي
ـ    خاصّـش   خدا، ناگزير بايد بندگان  به  جستن  تقرب  براي  مؤمنان  اند؛ يعني تعبير و تفسير كرده

  بـراي   عمـل   ايـن   قـرار دهنـد. آنهـا معتقدنـد كـه       ـ را واسـطه    انبياء و اولياء و صالحان  همچون
  كند! مي  ، كفايت و رستگاري  خداوند و صالح  به  نزديكي

  دارد:  مغايرت  ـ با اسالم  اشخاص  به  متوسلين  زعم  ـ به»  وسيله»  از معناي  تعبيري  ما چنينا

  : ) است شايسته  خدا و عمل  به  ، تقوا (ايمان ـ وسيله

  خداوند، جز با ايمان  به  دهد نزديكي مي  نشان  كه  آمده  ديگري  ، آيات فوق  آية  در توضيح
  دسـت   گـردد ـ بـه    بدو مـي   خدا و تقرب  رضايت  موجب  ـ كه   و پسنديده  كيزهپا  او و اعمال  به

خدا و   به  باشد ـ در تقرب  خدا نزديك  و به  متّقي  هم  ـ هر اندازه  كس  هيچ  آيد و وساطت نمي
  ندارد:  دخالت  وي  و فالحت  رستگاري

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θãèŸ2ö‘ $# (#ρß‰àfó™$# uρ (#ρß‰ç6ôã $# uρ öΝ ä3−/ u‘ (#θè= yèøù$# uρ u� ö� y‚ø9 $# öΝà6‾= yès9 

šχθßsÎ= ø� è? ) ∩∠∠∪ (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ ’ Îû «! $# ¨,ym ÍνÏŠ$yγÅ_﴾  :٧٨ - ٧٧[الحج ... [﴿ô‰ ß∨ó™$# uρ > Î�tIø% $# uρ 

) ∩⊇∪﴾  :١٩[العلق.[  
  كنيد (و تعظـيم   جدهو س  ) ركوع خويش  خالق  ايد! (تنها براي آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

  نماييد و كارهـاي   ) پرستش تنهايي  را (به  افتيد) و پروردگار خويش  خاك  بريد و به  و كرنش
  و (در برابـر پروردگـارت  «...  »خدا جهـاد كنيـد    دهيد تا رستگار شويد، و در راه  انجام  نيك

  .»شو!  او) نزديك  به  وسيله  ببر و (بدين  سجده
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  فرمايد: مي  چنين  خدا و بندگانش  بين  وساطت  در نفي  چنينهم  كريم  قرآن

﴿ô̈Β Ÿ≅ ÏΗ xå $[sÎ=≈ |¹ ÏµÅ¡ø� uΖ Î= sù ( ôtΒ uρ u !$y™r& $yγøŠn= yèsù 3 $tΒ uρ y7 •/u‘ 5Ο≈ ‾= sàÎ/ Ï‰‹Î7 yèù= Ïj9 ∩⊆∉∪﴾  :فصلت]
٤٦.[  

دهد،   انجام  كار بدي  و هر كس  است  كرده  خودش  دهد، براي  انجام  كار نيكي  هر كس«
خـود روا    بنـدگان   بـه   نسـبت   ظلمـي   كـوچكترين   و پروردگـارت   اسـت   خـود كـرده    زيـان   به

  .»دارد نمي

، اگـر نيكـو و    انسـان   عمـل   سازد كـه  مي  و خاطرنشان  را مشخّص  فردي  ، مسئوليت آيه  اين
و   شـرارت   ت، اگـر درجهـ   عمـل   سـازد و همـين   مـي   خدا نزديك  او را به  باشد، البته  پسنديده
خداونـد، جـز بـا      به  نزديكي  دارد. پس بازمي  درگاهش  به  گيرد، او را از تقرب  انجام  ناپسندي

  در تقرب  كسي  آيد و وساطت نمي  دست  به  شايسته  اعمال  و انجام  خدا و روز آخرت  به  ايمان
  تواند مؤثر باشد: خدا، نمي  به

﴿tΒ uρ ÏµÏ? ù' tƒ $YΨ ÏΒ ÷σãΒ ô‰ s% Ÿ≅ ÏΗ xå ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝçλm; àM≈ y_u‘ ¤$!$# 4’ n?ãèø9  ].٧٥طه: [ ﴾∪∋∠∩ #$
  داراي  كساني  برود، چنين  پروردگارش  پيش  به  نيكو و شايسته  و عمل  با ايمان  و هر كس«

  .»هستند  وااليي  باال و درجات  مراتب
  خـدا و بنـدگانش    بين  وساطت  تا همين جنگيد  جاهلي  اعراب  پرستي و بت  با شرك  اسالم
افراد بشر را   گرداند، و همة  خدا متوجه  ـ به   واسطه  را مستقيماً ـ بدون   بردارد و مردم  را از ميان
  برابر بداند.  با خالقشان  در ارتباط

  در قبـال ،  فـردي   با خدا و مسـئوليت   برابرند، در ارتباط  در بشريت  كه  همانگونه  مردم  تمام
  تحقّـق   الهـي   جـزا و پـاداش    كه  است  فردي  مسئوليت  همين  نيز برابرند؛ زيرا در قبال  اعمالشان

و   ، خشـم  گـردد، و يـا بـرعكس    مـي   نائـل   بهشـتش   و نهايتاً به  خدا حاصل  پذيرد و رضايت مي
  شود: دور مي  و فالحت  سعادت  گردد و از راه مي  خدا نصيبش  دوزخ

﴿‘≅ ä. ¤§ø�tΡ $yϑ Î/ ôM t6|¡x. îπoΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪﴾  :٣٨[المدثر ... [﴿÷βÎ) óΟ çFΨ |¡ômr& óΟ çFΨ |¡ômr& ö/ä3Å¡à�Ρ L{ 

( ÷βÎ) uρ öΝ è? ù'y™r& $yγn= sù﴾ ] :٧اإلسراء ... [﴿Ÿωuρ â‘Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“t�÷zé&﴾ ] :١٦٤األنعام.[  
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  ، گروگـان  اسـت   كـرده   هكـ   (و در برابر كارهـايي   است  خويش  در گروِ اعمال  هر كسي«
  بـدي   خودتـان   كنيـد، بـه    كنيـد و اگـر بـدي    مـي   خودتـان   كنيـد، بـه    اگر نيكي«...  »شود) مي
  .»كشد نمي  را بر دوش  ديگري  بارِ گناه  كس  و هيچ«...  »كنيد مي

كنـد   مـي   ثابـت   كه  است  اعمال  و گوناگوني  تنوع  ، بر حسب الهي  جزاي  گوناگوني  همين

tΒ$﴿دارد:  روا نمي  خود، ظلم  بندگان  خداوند هرگز به uρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ‾= sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù= Ïj9 ∩⊆∉∪﴾.  

  را انجـام   آن  مـؤمن   كـه   است  شايسته  و عمل  ايمان  معناي  مزبور، تنها به  در آية  وسيله  پس
  دارد.  عهده  را به  آن  مسئوليت  كه  دهد و هموست مي

دهد:  قرار مي  را مورد خطاب  ، ابتداء مؤمنين آيه  : اين پردازيم مي  يقتر آيهدق  بررسي  به  حال

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u﴾ پيشه  تقوا و پرهيزگاري  خواهد كه ـ از آنها مي  هميشه  و ـ مثل  

?®(θà#)﴿كنند:  $# ©! بجويند:   اي و توشه  وسيله  داند كه مي  كار بر آنها الزم  اين  و براي  ﴾#$

﴿(#þθäótG ö/ $# uρ Ïµø‹ s9 Î) s's#‹Å™uθø9 ≈ρß‰Îγ#﴿د: كنن  جهاد و كوشش  و در راهش ﴾#$ y_uρ ’ Îû Ï&Î#‹ Î6y™﴾  تا از

öΝ﴿خدا برهند و رستگار شوند:   غضب à6‾= yès9 šχθßsÎ= ø� è?﴾باالتر از   متّقين  ؛ زيرا منزلت
در   هستند كه  متّقين  ، و اين التر استبا  از مسلمين  مؤمنين  درجة  كه  ، همانگونه است  مؤمنين

  به  بر ايمان  ، عالوه پرهيزگاران  كه  معني  آيند. بدين مي  حساب  نزد خدا گراميتر و رستگار به
  مورد پسند و رضايت  را كه  ، اعمالي ايمان  هاي و ديگر پايه  و غيب  خدا و روز آخرت

  گردد، خودداري او مي  و خشم  مورد غضب  كه  ليو از اعما  داده  ، انجام است  پروردگارشان
  جويند. او را مي  تقرب  طريق  ورزند و بدين مي

قـرار    را مـورد خطـاب    مـؤمنين   بعـد از اينكـه    بسـياري   در آيـات   كريم  قرآن  كه  است  اين

(θà#)﴿كند:  آنها امر مي  دهد، به مي ®? $# ©!   جـز بـا تـرك    ، معنـي   ايـن   شـويد كـه    متّقـي   ؛ يعني﴾#$
  همـان   كه  اي شايسته  اعمال  ، و انجام خداوند است  مورد غضب  كه  ناپسندي  و اعمال  محرمات

  : است  آمده  آيه  ، در تفسير اين جهت  همين  پذيرد. به نمي  ، تحقّق است  الهي  قرب  وسيلة
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﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θãèŸ2ö‘ $# (#ρß‰àfó™$# uρ (#ρß‰ç6ôã $# uρ öΝ ä3−/ u‘ (#θè= yèøù$# uρ u� ö� y‚ø9 $# öΝà6‾= yès9 

šχθßsÎ= ø� è? ) ∩∠∠∪ (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ ’ Îû «! $# ¨,ym ÍνÏŠ$yγÅ_﴾  :٧٨ - ٧٧[الحج ... [﴿ô‰ ß∨ó™$# uρ > Î�tIø% $# uρ 

) ∩⊇∪﴾  :١٩[العلق.[  

  (و تعظـيم كنيد   و سجده  ) ركوع خويش  خالق  ايد! (تنها براي آورده  ايمان  كه  كساني  اي«
  نماييد و كارهـاي   ) پرستش تنهايي  را (به  افتيد) و پروردگار خويش  خاك  بريد و به  و كرنش

  و (در برابـر پروردگـارت  «...  »خدا جهـاد كنيـد    دهيد تا رستگار شويد، و در راه  انجام  نيك
  »شو!  او) نزديك  به  وسيله  ببر و (بدين  سجده

  چه  و آنها به  نموده  ترسيم  را چگونه  و پرهزگاران  متّقين  ، سيماي رآنق  كه  ببينيم  اما اكنون
  گردد: مي  شان و نهايتاً رستگاري  تقرب  باعث  يازند كه مي  دست  اعمالي

﴿y7 Ï9≡sŒ Ü=≈tG Å6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ) −Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ tÏ% ©!$# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ tβθãΚ‹ É) ãƒuρ 

nο4θn= ¢Á9 $# $®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï�Ζ ãƒ ∩⊂∪ tÏ% ©!$# uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ !$oÿÏ3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ÏΒ y7 Î= ö7s% 

Íοt� ÅzFψ$$Î/ uρ ö/ ãφ tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊆∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& 4’ n?tã “W‰ èδ ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ šχθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $# ∩∈∪﴾ 

�§ øŠ©9§{ *﴿] ... ٥ - ٢[البقره:  É9 ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3yδθã_ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Î�ô³yϑ ø9 $# É> Ì� øóyϑ ø9 $#uρ £Å3≈ s9 uρ §�É9 ø9 $# ôtΒ 

ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ $# Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑø9 $# uρ É=≈tG Å3ø9 $# uρ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$# uρ ’tA# u uρ tΑ$yϑ ø9 $# 4’ n?tã ÏµÎm6ãm “ÍρsŒ 

4†n1 ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# uρ tÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ tø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# t,Î#Í←!$¡¡9 $# uρ ’ Îûuρ ÅU$s% Ìh�9 $# uΘ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ’ tA# u uρ 

nο4θŸ2̈“9 $# šχθèùθßϑ ø9 $# uρ öΝÏδ Ï‰ ôγyèÎ/ # sŒÎ) (#ρß‰ yγ≈ tã ( tÎ� É9≈¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï!$y™ù' t7 ø9 $# Ï!# §�œØ9 $#uρ tÏnuρ Ä ù̈' t7 ø9$# 

3 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# (#θè% y‰ |¹ ( y7 Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ tβθà) −G ßϑ ø9$# ∩⊇∠∠∪﴾  :١٧٧[البقره ... [﴿£Å3≈ s9 uρ §� É9 ø9$# ÇtΒ 

4†s+ ¨? $# 3 (#θè?ù&uρ šVθã‹ ç7 ø9$# ôÏΒ $yγÎ/≡uθö/ r& 4 (#θà)̈? $# uρ ©! $# öΝà6‾= yès9 šχθßsÎ= ø� è? ∩⊇∇∪﴾  :١٨٩[البقره ... [

﴿ô‰ s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# öΝèδ ’Îû öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ Çtã Èθøó‾=9 $# 

šχθàÊÌ� ÷èãΒ ∩⊂∪ tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ Íο4θx. ¨“= Ï9 tβθè= Ïè≈ sù ∩⊆∪ tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ öΝÎγÅ_ρã� à� Ï9 tβθÝà Ï�≈ym ∩∈∪ āωÎ) 
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#’ n?tã öΝ ÎγÅ_≡uρø— r& ÷ρr& $tΒ ôMs3n= tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ ÷ƒr& öΝ åκ̈ΞÎ* sù ç�ö� xî šÏΒθè= tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4xötG ö/ $# u !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρßŠ$yèø9 $# ∩∠∪ tÏ% ©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝÏδ Ï‰ ôγtã uρ tβθãã≡u‘ ∩∇∪ tÏ% ©!$# uρ ö/ ãφ 4’n?tã 

öΝ ÍκÌE≡uθn= |¹ tβθÝà Ïù$ptä† ∩∪ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθèOÍ‘≡uθø9 $# ∩⊇⊃∪ šÏ% ©!$# tβθèOÌ� tƒ }̈ ÷ρyŠö� Ï� ø9$# öΝ èδ $pκ� Ïù 

tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊇∪﴾  :١١ - ١[المؤمنون.[  
  و پرهيزگـاراني   متّقيان  براي  است  و هدايتي  نيست  در آن  شكّي  هيچ  كه  است  كتابي  اين«

كننـد   مي  اق، انف ايم ساخته  آنان  بهرة  دارند و از آنچه پا مي  دارند و نماز را به  ايمان  غيب  به  كه
  دارند. اينان  ايمان  روز آخرت  ، و به از تو فرود آمده  پيش  آنچه  و به  شده  بر تو نازل  آنچه  و به

  اينكــه«...  »رســتگارند  و ايناننــد كــه  كــرده  را دريافــت  خــويش  و رهنمــود خــداي  هــدايت
  اسـت   ، (كـردار) كسـي   نيكي  ، بلكه نيست  كنيد نيكي  و مغرب  مشرق  طرف  را به  هايتان چهره

  باشـد و مـال    آورده  ايمـان   و پيـامبران   آسـماني   و كتـاب   و فرشتگان  خدا و روز آخرت  به  كه
در   و وامانـدگان   و درماندگان  و يتيمان  خويشان  دارد، به  بدان  كه  اي (خود) را با وجود عالقه

را   پا دارد و زكـات  كنند، و نماز را به  صرف  بردگان  آزادسازي  بدهد، و در راه  و گدايان  راه
  و به  بندند و در برابر فقر و بيماري  پيمان  كه  هر زماني  عهد خود بوده  به  بپردازد و وفاكنندگان

گوينـد (و در   مي  راست  هستند كه  كساني  اينان  راستي  ، صبور و شكيبا هستند. به جنگ  هنگام
  تقـوا پيشـه    كـه   را اسـت   كسـي   نيكي  و ليكن«...  »اينانند  همين  قينخود، صادقند) و متّ  ايمان

در   پيـروز و رسـتگارند كـه     مؤمناني  تحقيق  به«...  »باشيد تا رستگار شويد  كند...و تقوا داشته
دهنـد و   را مـي   مـال   رويگردانند و زكـات   دارند و از (كردار و گفتار) بيهوده  خشوع  نمازشان
  ، جـاي  صـورت   در ايـن   خـود كـه    يـا كنيـزان    كنند، مگر از همسران مي  را حفظخود   عورت
آينـد (و زناكـار    شمار مي  كنند، متجاوز به  را دنبال  غير از اين  كه  . كساني نيست  ايشان  مالمت

و در عهـد خـود، بـر سـر       ، امـين  خويش  در امانتداري  هستند كه  شوند) و كساني مي  محسوب
  آورنـدگان   ) و فراچنـگ  مسـتحق (رسـتگاري    باشند. آنـان  خود مي  نمازهاي  مواظب پيمانند و

  .»خواهند ماند  در آن  برند و جاودانه مي  ارث  را به  برين  بهشت  ) هستند. آنان (بهشت
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خـدا    را بـه   انسـان   كـه   و عبـاداتي   اعمـال   انجام  را به  مؤمنين  متعددي  در آيات  كريم  قرآن
را از خـدا    آنـان   كـه   ناپسندي  اعمال  ترك  شود، و يا به مي  تقوايشان  سازد و باعث مي  كنزدي

  خواند: گردد، فرامي مي  و تقوايشان  ايمان  دار نمودن لكّه  سازد و باعث دور مي

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |= ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ à6Î= ö7s% 

öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∇⊂∪﴾  :١٨٣[البقره ... [﴿(#θ‘ϑÏ? r&uρ ¢k ptø: $# nοt� ÷Κ ãèø9 $# uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝè? ÷�ÅÇ ômé& $yϑ sù u� y£øŠtG ó™$# 

zÏΒ Ä“ô‰ oλù; $# ( Ÿωuρ (#θà) Î= øtrB óΟä3y™ρâ â‘ 4®Lym xyè= ö7 tƒ ß“ô‰oλù; $# …ã&©# ÏtxΧ 4 uΚ sù tβ% x. Νä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ÷ £∆ ÷ρr& ÿÏµÎ/ 

“]Œr& ÏiΒ ÏµÅ™ù&§‘ ×πtƒô‰ Ï� sù ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& >πs% y‰ |¹ ÷ρr& 77 Ý¡èΣ 4 !#sŒÎ* sù ÷Λ äΨ ÏΒ r& yϑ sù yì−G yϑ s? Íοt� ÷Κ ãèø9 $$Î/ ’ n< Î) 

Ædk ptø: $# $yϑ sù u� y£øŠtG ó™$# zÏΒ Ä“ô‰oλù; $# 4 yϑ sù öΝ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$u‹ ÅÁsù ÏπsW≈n= rO 5Θ$−ƒr& ’Îû Ædk ptø: $# >πyèö7 y™uρ # sŒÎ) öΝ çF÷èy_u‘ 3 
y7 ù= Ï? ×οu� |³tã ×'s# ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 öΝ ©9 ôä3tƒ …ã&é# ÷δ r& “Î� ÅÑ$ym Ï‰Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ptø:$# 4 (#θà)̈? $#uρ ©!$# (#þθßϑ n= ôã$#uρ 

¨βr& ©! $# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9 $# ∩⊇∉∪   ÷k ptø: $# Ö� ßγô©r& ×M≈ tΒθè= ÷è̈Β 4 yϑ sù uÚt� sù �∅ÎγŠ Ïù ¢k ptø: $# Ÿξsù y]sùu‘ Ÿωuρ 

šXθÝ¡èù Ÿωuρ tΑ# y‰Å_ ’ Îû Ædk ysø9 $# 3 $tΒ uρ (#θè= yèø� s? ôÏΒ 9� ö� yz çµôϑ n= ÷ètƒ ª!$# 3 (#ρßŠ̈ρt“ s? uρ �χ Î* sù u�ö� yz ÏŠ#̈“9 $# 

3“uθø) −G9 $# 4 Èβθà) ¨? $#uρ ’ Í< 'ρé' ‾≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊇∠∪﴾ ]١٩٧ - ١٩٦: ةالبقر ... [﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6ôã $# 

ãΝ ä3−/u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s) n= s{ tÏ% ©!$# uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6s% öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊄⊇∪﴾ ]٢١: ةالبقر ... [﴿* ö≅ è% (# öθs9$yès? 

ã≅ ø? r& $tΒ tΠ§� ym öΝà6š/ u‘ öΝ à6øŠn= tæ ( āωr& (#θä. Î�ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿωuρ (# þθè= çFø) s? 

Ν à2y‰≈s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ßós‾Ρ öΝ à6è% ã—ö� tΡ öΝ èδ$−ƒÎ) uρ ( Ÿωuρ (#θç/t� ø) s? |·Ïm≡uθx� ø9 $# $tΒ t� yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ $tΒ uρ 

š∅sÜ t/ ( Ÿωuρ (#θè= çG ø)s? š[ ø�̈Ζ9 $# ÉL©9 $# tΠ§� ym ª!$# āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ Ν ä38¢¹uρ ÏµÎ/ ÷/ ä3ª= yès9 tβθè= É) ÷ès? 

(θà#)﴿] ... ١٥١األنعام: [ ﴾∪⊆∋⊆∩ ¨?$# uρ ©!$# öΝ à6‾= yès9 šχθßsÎ= ø� è? ∩⊇∇∪﴾ ]١٨٩: ةالبقر ... [﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ 

tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u $yϑ ‾Ρ Î) ã� ôϑ sƒø: $# ç�Å£øŠyϑ ø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈s9 ø— F{$# uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

çνθç7 Ï⊥ tG ô_$$sù öΝ ä3ª= yès9 tβθßsÎ= ø� è? ∩⊃∪﴾ ]٩٠: ةالمائد ... [﴿(#þθç/θè? uρ ’ n< Î) «! $# $�èŠÏΗ sd tµ•ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 
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÷/ ä3ª= yès9 šχθßsÎ= ø� è? ∩⊂⊇∪﴾ ] :٣١النور ... [﴿(# ÿρã� à2øŒ$$sù u Iω# u «! $# ÷/ä3ª= yès9 tβθßsÎ= ø� è? ∩∉∪﴾ 
  ].٦٩األعراف: [

  تمـام   بـه را   و حج«...  »شويد  ...تا متّقي است  شده  واجب  گرفتن  ! بر شما روزه مؤمنان  اي«
!  مـردم   اي«...  » تقواست  هم  توشه  بهترين  برگيريد كه  دهيد...و توشه  خدا انجام  براي  و كمال

  كه  كنم  بيان  را برايتان  بگو: بياييد چيزهايي«...  »شويد  كنيد...تا متّقي  را عبادت  پروردگارتان
پـدر و    خـدا نكينـد، و بـه     را شريك  يزيچ  هيچ  : اينكه است  نموده  بر شما حرام  پروردگارتان

شـما و آنهـا     مكشيد. (زيرا) ما بـه   فقرو تنگدستي  را از ترس  كنيد، و فرزندانتان  نيكي  مادرتان
زنـا) و    (از جملـه   كبيـره   گناهـان   شـما)، و بـه    ؛ نه ماييم  همگان  رسان (و روزي  دهيم مي  روزي

  را بـه   ، و كسـي  پنهـان   ) آشكار باشند و خواه مردم  ، براي انجام  (در موقع  نشويد، خواه  نزديك
مؤكّـد    گونـة   خدا به  هستند كه  . اينها اموري است  كرده  را حرام  خداوند آن  مكشيد كه  ناحق

)  (هـم   يتـيم   مـال   كنيد. به  عمل  كند تا شما آنها را بفهميد و خردمندانه مي  شما را بدانها توصيه
و   رسـد، و پيمانـه   خود مـي   رشد كامل  به  يتيم  كه  موقع  نشويد تا آن  نزديك  حسننحو ا  جز به

  و تـوانش   تـاب   انـدازة   را بـه   كس  داريد. ما هيچ  مراعات  و دادگرانه  و كمال  تمام  ترازو را به
  فمنحـر   كنيـد (و از حـق    گفتيد، دادگري  سخني  كه  ، و هنگامي سازيم نمي  و موظّف  مكلّف

باشـد،    و خويشان  شود) از نزديكان مي  او گفته  يا زيان  نفع  به  سخن  كه  نشويد) هر چند (كسي
آنهـا    رعايـت   خداونـد شـما را بـه     هسـتند كـه    خدا وفا كنيد. اينها چيزهـايي   عهد و پيمان  و به

و   كرده  ترسيم  ا برايتانر  آن  من  (كه  راه  متذكّر شويد و پند گيريد. اين  كند تا اينكه مي  توصيه
  ديگر پيروي  كنيد و از راههاي  پيروي  از آن  . پس است  من  و مستقيم  راست  ) راه ام نموده  بيان

خداونـد    كـه   اسـت   سازد. اينها چيزهـايي  مي  و) پراكنده  خدا (منحرف  شما را از راه  نكنيد كه
  اي«...  »باشيد تا رسـتگار شـويد    و تقوا داشته«. .. »شويد  كند تا متّقي مي  توصيه  شما را بدان

  كننـد) و تيرهـاي   مـي   قربـاني   پايشان  به  (كه  سنگي  و بتهاي  و قماربازي  خوردن ! شراب مؤمنان
)  و همـه   برنـد، همـه   كـار مـي    بـه   و كهانت  و فالگيري  آزمايي بخت  براي  كه  (و اوراقي  چوبي

پليـد پرهيـز و     كارهـاي   از ايـن   هسـتند. پـس    شـيطان   ) عمل تلقين و  از (وسوسه  پليدند و ناشي
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كنيـد تـا     خدا برگرديد و توبـه   سوي  به  ! همگي مؤمنان  اي«...  »كنيد تا رستگار شويد  دوري
آوريـد) تـا     جـاي   ياد آوريـد (و شـكر آنهـا را بـه      خدا را به  نعمتهاي  پس«... »رستگار شويد
  .»رستگار شويد

  و تـرك   نيكو و پسـنديده   اعمال  انجام  ، به خدا و روز آخرت  به  از ايمان  ، پس قين! متّ آري
بـا    شوند؛ يعني مي  خداوند متوسل  به  چنين  ، اين است  ايمان  مقتضاي  و ناپسند كه  زشت  اعمال
  شد، و خودداريپر ثمر با  ديگران  براي  خود و هم  براي  هم  كه  انساني  اعمال  به  يازيدن  دست

  رسـانند و بـه   را آزار نمـي   شـوند. خلـق   مي  خدا نزديك  و ناروا، به  حرام  از كارهاي  و اجتناب
  شايسـتة   كـه   گونـه   كننـد آن  خدا جهاد مي  در راه  ]اللَّه حق جِهاده   : [ و جاهدوا في خصوص

  كـه   بلنـدي   شـود و از ارزشـهاي    شكسته  مدر ه  اسالمي  امت  به  ، تا تجاوز دشمنان جهاد است
  شوند. رستگار مي  كه  است  چنين  نمايند و اين مي  و پشتيباني  اند، دفاع آورده  ايمان  بدان
  

� � �  

  هستند: وسيله  ها، خود دنبال ـ واسطه

'yγ•ƒr$﴿فرمايد:  مي  ـ كه  آيه  در اين  ، وسيله بنابراين ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà)®? $# ©! $# (# þθäótG ö/ $# uρ 

Ïµø‹ s9 Î) s's#‹ Å™uθø9 $# (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ ’ Îû Ï&Î#‹Î6y™ öΝ à6‾= yès9 šχθßsÎ= ø� è? ∩⊂∈∪﴾ است  عبارتـ  ]٣٥: ة[المائد  
  قرب  در طريق  يا چيزي  بر كسي  كردن  و تكيه  قرار دادن  واسطه  ؛ نه شايسته  و اعمال  از: ايمان

  ! اللّه  الي
  كـه   اسـت   رستگاري  ، تنها راه ذكر شده  در آيه  كه  اي ـ وسيله   شايسته  و اعمال  انتقوا ـ ايم 

خـدا    بـه   آن  وسـيلة   تا بتواند خود را بـه   او گذاشته  در دسترس  و حتّي  خداوند در اختيار انسان
  گرداند.  نزديك

  وسـيله «فرمايد:  خداوند مي  كه  است  وجود دارد، اين  آيه  در اين  ديگر كه  توجه  قابل  نكتة
  گونـه   ، آن نيسـت   خوانـدني   كه  تقرب  ؛ زيرا وسيلة»را بخوانيد!!  وسيله»  كه  آن  ؛ نه»را بجوييد!

خـدا    فريـاد بخوانـد تـا او را بـه      را بـه   موجـودي   انسـان   اند! اگر چنانچه تصور كرده  برخي  كه
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جز   هرگز موجودي  انسان  كه  . در صورتي ستا  موجود همانند خدا شده  گرداند، آن  نزديك
  چيـز احاطـه    از آن او باشد، بر همه  و مغرب  جا باشد و مشرق  در همه  ـ را كه   ـ سبحان   خداي
  . باشد و...نخواهديافت  داشته

خـود و خـدا قـرار      بـين   را وسـيلة   كـس   شوند و آن مي  غير خدا متوسل  به  كه  غالباً كساني
،  و آبرومنـد اسـت    مقـرب   اي خدا، بنـده   او در پيشگاه  اينكه  صرف  كنند به مي  خيال دهند، مي

و آشكار باشد،   امور غيبي  همة  به  جا حاضر و ناظر و آگاه  تواند او نيز مانند خدا، همه مي  پس
او   شـدن   دامـن   بـه   دسـت   گويند: پس خود را بدهد، و مي  شود، جوابِ خوانندة  خوانده  وقتي
خـود را    خواننـدة   موجـود، هرگـز صـداي     آن  كـه   آن  ندارد! و حال  ايرادي  و هيچ  است  مباح
  دهد.  انجام  را برايش  شنود تا كاري نمي

  مـؤمن   اولـين   كـه   گرفته -صلي اهللا عليه وسلم–پيامبر   ـ از شخص   مؤمنان  ، همة آيه  در اين
  دهد. در صورتي قرار مي  خدا ـ را مورد خطاب   و برگزيدة  حصال  اولياء و بندگان  تا تمام  بوده

و   خاصّ خدا و افراد متّقي  بندگان  ـ همين  اشخاص  به  متوسلين  زعم  ـ به  وسيله  اگر چنانچه  كه
  آنها نيز بايـد بـراي    باشند؛ چون  واسطه  دنبال  ـ به   آيه  پرهيزگار باشند، آنها خود نيز بايد ـ طبق 

  باشد؛ چـرا كـه    تواند خود ايشان نمي  ، وسيله ترتيب  را بجويند! بدين  اي خدا وسيله  به  كينزدي
  فرمايد: مي  آيه  در تفسير همين  كريم  قرآن  را بجويند. چنانچه  نيز بايد وسيله  آنان

﴿È≅ è% (#θãã ÷Š$# tÏ% ©!$# Ο çFôϑ tã y— ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Î= ôϑ tƒ y# ô±x. Îh� ‘Ø9$# öΝ ä3Ψ tã Ÿωuρ ¸ξƒÈθøt rB 

∩∈∉∪ y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ šχθäótG ö6tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγÎn/ u‘ s's#‹Å™uθø9 $# öΝåκ š‰r& Ü>t� ø% r& tβθã_ö� tƒuρ … çµtG yϑ ômu‘ 

šχθèù$sƒs† uρ ÿ… çµt/#x‹ tã﴾  :٥٧ - ٥٦[اإلسرء ... [﴿¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# îŠ$t6Ïã 

öΝ à6ä9$sWøΒ r& ( öΝ èδθãã ÷Š$$sù (#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù óΟ à6s9 βÎ) óΟ çFΖ ä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊆∪﴾  :١٩٤[األعراف.[  
خوانيـد،   فرياد مي  بال) به  هنگام  جز خدا (به  به  را كه  ) بگو: كساني مشركان  پيامبر! به  (اي«

  را دگرگون  توانند آن مي  بال از شما را دارند و نه  و رفع  زيان  دفع  توانايي  ) نه (خواهيد ديد كه
خوانند،  فرياد مي  به  كه  كساني  كنند). آن  ...تبديل خوشيها و برعكس  سازند (و ناخوشيها را به
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،  پروردگارشان  به  تقرب  ، خود براي خدا) نزديكتر است  درگاه  (به  از همه  كه  از آنان  هر كدام
  او هراسـناك   خـدا اميـدوار و از عـذاب     رحمـت   بـه   ) آنها هـم  حال  جويند و (با اين مي  وسيله
  خودتـان   مثـل   خوانيـد، بنـدگاني   فريـاد مـي    غير از خـدا بـه    به  را كه  همانا كساني«...  »هستند

  .»دهند!  شما پاسخ  گوييد بايد به مي  آنها را بخوانيد، اگر راست  هستند. پس

  اهللا  أنـت  بأنـك  أسـئلك  إني  اللهم«:  است  آمده -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   رسول  در حديث
   ».كفوا أحد   له  يكن  لميولد و   يلد ولم  لم  هو االحد الصمد الذي إال  ال إله  الذي

جـز تـو     معبـودي   هـيچ   كـه   هسـتي   تو خدايي  حق اينكه  به  دارم  پروردگارا! از تو مسئلت«
  و زاده  اي . نـزاده  و نيازهـا هسـتي    حاجـات   آورنـدة نياز و سـرورِ وااليِ بر  و بي  يگانه  كه  نيست
  ». با تو همتا و برابر نيست  كس  و هيچ  اي نشده

.  اسـت   داده  انجـام  -صلي اهللا عليـه وسـلم  –خدا   رسول  خدا كه  در دين»  توسل»  است  اين
  عمـل   بـه   توسـل بودنـد،    مانـده   در غـاري   كه  نفري  سه  آن  به  ديگر مربوط  در حديثي  چنانچه

  .  است  نيز آمده  صالح

  فرمايد: مي  نيز، در مورد وسيله -رضي اهللا عنه-  طالب ابي  بن  علي

  والجهاد في  وبرسوله  به  يماناإل  :ىوتعال  سبحانه  اهللا ىإل  المتوسلون  به  ما توسل  ضلأف  إن«
  ...وصلة اعتمارهو   البيت  ...وحج نشهر رمضا  ...وصوم يتاء الزكوةإ...و  الصلوة  إقام...و  سبيله
  ».  المعروف  صنائع...و  العالنية  صدقةالسر...و   ...وصدقة الرحم

او و   به  او، ايمان  به  متوسلين  ـ براي   و متعال  خداوند ـ سبحان   سوي  به  تقرب  وسيلة  برترين«
و   حـج  ... رمضـان   مـاه   روزة ... زكـات   دادن نمـاز...   برپاداشتن ... جهاد در راهش ... رسولش  به

 آشكار...  صورت  به  دادن  صدقه ... پنهان  صورت  به  دادن  صدقه ... رحم  صلة خدا...  خانة  عمرة
  ». است  و شايسته  نيك  ديگر كارهاي  و انجام

خـدا،    و خوشنودي  رضايت  براي  شايسته  خدا و اعمال  به  چيز، جز ايمان  و هيچ  كس  هيچ
  شود: نمي  اش رستگاري  سازد و باعث نمي  او نزديك  را به  انسان
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﴿!$tΒ uρ ö/ ä3ä9≡uθøΒ r& Iωuρ / ä.ß‰≈ s9÷ρr& ÉL©9 $$Î/ ö/ ä3ç/ Ìh�s) è? $tΡ y‰ΖÏã #’ s∀ ø9 ã— āωÎ) ôtΒ ztΒ# u Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù öΝçλm; â!# t“ y_ É#÷èÅeÒ9 $# $yϑ Î/ (#θè= ÏΗ xå öΝèδ uρ ’ Îû ÏM≈ sùã�äóø9 $# tβθãΖ ÏΒ#u ∩⊂∠∪﴾  :٣٧[سبأ ... [﴿ tΒ uρ 

ÏµÏ? ù' tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ ô‰ s% Ÿ≅ ÏΗ xå ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝ çλm; àM≈ y_u‘ ¤$!$# 4’ n?ãèø9    ].٧٥[طه:  ﴾∪∋∠∩ #$
شـما را    نيستند كه  )، چيزهايي چيز ديگري  و هيچ  كس  هيچ  اوالد شما (و نه  و نه  اموال  نه«

دهنـد    انجـام   شايسـته   بياورنـد و اعمـال    ايمـان   كـه   كسـاني   سازند، بلكه  و مقرب  يكما نزد  به
  دارنـد و ايشـان    مضـاعفي   دهند، پاداش مي  انجام  كه  ) و در برابر اعمالي ما بوده  درگاه  (مقرب

  با ايمـان   كس و هر«...  »برند سر مي  به  و امان  ) در امن (بهشت  منازل  باال و برترين  در طبقات
  بـاال و درجـات    مراتب  داراي  كساني  برود، چنين  پروردگارش  پيش  به  نيكو و شايسته  و عمل
  .»هستند  وااليي

  را ـ هر انـدازه    اشخاص  به  توسل -صلي اهللا عليه وسلم-  رسولش  خدا و سنّت  ما در كتاب
  بـه   توسـل   كـه   يابيم را نمي  چيزي  و چنين  يمندار  برتر باشند ـ سراغ   و منزلت  تقرب  داراي  كه

  بـا ايـن    آنان  كه  گونه  باشد! آن  دين  پندارند در قلب مي  مردم  كه  گونه  ، بدان بزرگ  اشخاص
را از   آن  كـه   و كسـاني   منكـرين   دشـمني   كننـد و بـه   مي  دفاع  از آن  و شدت  و گرمي  حرارت

   زند!دانند برخي مي  ، بيگانه دين

� � �  

  » دعا و استغاثه«
غيـر از خـدا،     از هر كسي  كردن  نجات  و طلب  بردن  ، پناه خواستن  ، ياري فرياد خواندن  به

،  مـريض   ، شـفا دادن  حاجـات   بـرآوردن   ، مثـل  و مقامـات   ضـرايح   و صاحبان  مردگان  همچون
  شـركهاي   و... از جملـه   ر دشـمن بـ   پيروزي  ، طلب بردن  ، پناه مشكالت  فرزند، گشودن  اعطاي

،  شرك  نوع  اين  كه  طوري  . به است  مانده  پوشيده  امروزي  مردم  هاي بر توده  كه  است  ديگري
  ! است  كنوني  در جهان  شرك  ترين عمومي
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  را عبـادت   و اسـتعاذه   دعـا و اسـتغاثه    كـه   مـردم   گمـان   : بـرخالف  كه  است  اين  آن  و دليل
ـ    كـه   دانند، در حـالي  و...منحصر مي  و حج  و روزه  را در نماز و زكات  عبادت  و فقط  هندانست

و   اعمـال   ـ همـة    از آن  بخشـي   ـ البتـه    عبـادت   و معني  آيد ـ مفهوم  برمي  قرآن  از آيات  چنانچه
  : كرديم  بيان  طور خالصه  به  را دربردارد كه  فوق  نيتهاي

  : است  ، عبادت خواندنفرياد   ـ دعا و به

﴿tΑ$s% uρ ãΝ à6š/u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š$# ó=ÉftG ó™r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ÎAyŠ$t6Ïã tβθè= äzô‰ u‹ y™ 

tΛ ©yγy_ šÌ� Åz# yŠ ∩∉⊃∪﴾  :٦٠[غافر ... [﴿* ö≅ è% ’ ÎoΤÎ) àMŠÎγçΡ ÷βr& y‰ ç6ôã r& šÏ% ©!$# tβθãã ô‰ s? ÏΒ 

ÈβρßŠ «! $# $£ϑ s9 u’ ÎΤu !% ỳ àM≈oΨ Éi� t6ø9 $# ÏΒ ’În1 §‘ ßN ö� ÏΒ é&uρ ÷βr& zΝÎ= ó™é& Éb> t� Ï9 šÏϑ n=≈ yèø9 ] ... ٦٦[غافر:  ﴾∪∌∌∩ #$

﴿öΝ ä3ä9Í”tI ôãr& uρ $tΒuρ šχθ ããô‰ s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ ãã÷Šr& uρ ’ În1u‘ #|¤tã Hωr& tβθ ä. r& Ï !% tæ ß‰ Î/ ’ În1u‘ $|‹ É) x© ∩⊆∇∪ 

$£ϑ n=sù öΝ çλ m;u”tI ôã$# $tΒuρ tβρ ß‰ ç7÷è tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $oΨö7yδ uρ ÿ… ã& s! t,≈ysó™ Î)﴾ ٤٩ -  ٤٨يم: [مر ... [﴿ôtΒuρ ‘≅ |Êr& 

 £ϑ ÏΒ (#θ ããô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# tΒ āω Ü=‹ ÉftGó¡o„ ÿ… ã& s! 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# öΝ èδ uρ tã óΟ Îγ Í← !% tæ ßŠ tβθ è=Ï�≈xî 

∩∈∪ #sŒÎ)uρ u�Å³ãm â¨$ ¨Ζ9$# (#θ çΡ% x. öΝ çλ m; [ !#y‰ ôãr& (#θ çΡ% x. uρ öΝ ÍκÌE yŠ$t7Ïè Î/ tÌ�Ï�≈x. ∩∉∪﴾   ] :٦ -  ٥األحقاف.[  
  خـود را بزرگتـر از آن    كـه   . كسـاني  كـنم   گويد: مرا بخوانيد تا اجابت پروردگار شما مي«

  نهـي   بگـو: مـن  «...  »خواهنـد شـد    دوزخ  داخـل   كنند، خوار و پسـت   مرا عبادت  دانند كه مي
  آنـان   را متوجـه   خوانيد (و دعاهايتـان  جز خدا فرياد مي  شما به  را كه  نيمعبودا  از اينكه  ام شده
  پروردگارم  از جانب  آشكاري  و داليل  روشن  آيات  كه  زماني  ، از آن كنم  سازيد) عبادت مي

 » مگـرد   پروردگار جهانيان  تسليم  و خاضعانه  خاشعانه  كه  داده  فرمان  من  و به  است  آمده  برايم
  كـنم  مي  گيري خوانيد، كناره فرياد مي  جز خدا به  به  از شما و از آنچه  فرمود:) من  (ابراهيم«... 

  پروردگـارم   در پيشـگاه   مـن   دعـاي   كـه   . اميـد اسـت   خـوانم  فرياد مـي   را به  و تنها پروردگارم
كردنـد،   مـي   عبـادت جـز خـدا     بـه   كـه   چيزهـايي   و آن  از آنـان   كـه   نمانـد. هنگـامي    پاسـخ  بي

  كسـي   و چـه «...  » او بخشـيديم   را به  نمود)، ما اسحاق  هجرت  كرد (و از ميانشان  گيري كناره
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را صـدا    ايشان  (هم  (اگر) تا روز قيامت  فرياد بخواند كه  را به  افرادي  كه  است  گمراهتر از آن
شنوند) و اصالً  نمي  را هم  سخنانش  هدهند، بلك نمي  تنها جواب  گويند (و نه نمي  بزند) پاسخش

  بـه   شـوند، همـين   مـي   ) جمع (در روز قيامت  مردم  كه  خبرند! و هنگامي و بي  غافل  از دعايشان
جوينـد) و   مـي   بيـزاري   شوند (و از آنـان  مي  فريادخواهندگان  به  ، دشمنان شدگان فريادخواسته

  .»كنند را انكار مي  عبادتشان

فريـاد    و بـه » دعـا »  ، همـان » عبـادت «از   شود، هدف مي  مالحظه  آيات  در اين  كه  همانگونه
  فرمايد: مي -صلي اهللا عليه وسلم- خدا  رسول  كه  است  جهت  همين  و به  است  خواندن

  .» الدعاء هو العبادة»...« العبادة  الدعاء مخ«

  ». است  عبادت  دعا همان»...« است  عبادت  دعا مغز و روح«

فريـاد بخوانـد،     ـ را به   ـ متعال   غير از خداي  كه  و كسي  است  غير خدا شرك  خواندن  پس
  : است  نموده  و عبادتش  گرفته  خدايي  شود؛ زيرا او را نيز به مي  مشرك

﴿ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) (#θãã ÷Šr& ’ În1u‘ Iωuρ à8Î�õ° é& ÿÏµÎ/ #Y‰ tnr& ∩⊄⊃∪﴾  :٢٠[الجن.[  
  .» سازم نمي  ) شريك را با او (در خواندن  و كسي  خوانم را مي  گارمتنها پرورد  بگو: من«

  كننـد كـه   مي  ، هنوز خيال و تمدن  علم  با وجود پيشرفتهاي  مردم  هاي حاضر، توده  در حال
  همـة   طـور يكسـان    توانند بـه  حاضرند و مي  و مكاني  نيز همانند خدا در هر زمان  افراد ديگري

  مند هستند! نيز بهره  آن  و تعاليم  آسماني  از كتاب   اكثرشان  كه  آن  د! و حالرا بشنون  اصوات

  ، اما جاهليـت  بود و بسيار ساده  و ناداني  جهل  ، جاهليت نخستين  اعراب  ، جاهليت راستي  به
  . است  !! و بسيار پيچيده علم  ، جاهليت امروزي

  آگـاه   از حقيقـت   كـه   و زمـاني   بـوده   شان و سادگي  از جهل  اند، ناشي بوده  آنها اگر چنين
و   باشند و با وجود ترقّـي   چنين  كه  ديگر بعيد است  امروزي  آوردند، اما از مردم  شدند، ايمان

  بمانند!  باقي  و اوهام  شرك  ! هنوز در گرداب شان بالندگي

خدا را   صفات  د بخوانند، در واقعفريا  غير از خدا را به  ديگري  ، موجودات مردم  كه  زماني
او قـرار    شـريك   صـفات   اند و آنهـا را در ايـن   داده  آنها اختصاص  ، به مختصّ اوست  فقط  كه
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  چيـز و همـه    همه  و تنها او مالك  او نيست  مثل  چيزي  و هيچ  كس  هيچ  كه  آن  اند، و حال داده
  د:كن مي  شنود و اجابت مي  كه  و هموست  است  كس

﴿}§øŠs9 ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Öï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9 %tÏ﴿] ... ١١[الشوري:  ﴾∪⊆⊆∩ #$ ©!$# uρ 

šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÏµÏΡρßŠ $tΒ šχθä3Î= ÷Κ tƒ ÏΒ A��Ïϑ ôÜ Ï% ∩⊇⊂∪   βÎ) óΟ èδθãã ô‰s? Ÿω (#θãèyϑ ó¡o„ ö/ ä.u !$tã ßŠ öθs9 uρ 

(#θãèÏÿxœ $tΒ (#θç/$yftG ó™$# ö/ ä3s9﴾  :١٤ - ١٣[فاطر.[  
  بـه   را كـه   و كسـاني «...  » او شنوا و بيناست  و فقط  او نيست  مثل  چيزي  و هيچ  كس  هيچ«

فريـاد    نيستند! اگر آنها را به  هم  خرمايي  نازك  پوستة  مالك  خوانيد، حتّي فرياد مي  جز خدا به
  نوند، قــدرتبشــ  ) اگــر هـم  فـرض   شـنوند و (بــه  شـما را نمــي   بخوانيـد، هرگــز دعـا و صــداي  

  .»شما را ندارند!  به  و اجابت  پاسخگويي

� � �  

  ! نيست  و گمان  از وهم  جز پيروي  غير خدا، چيزي  ـ خواندن
و   مشـكالت   رفـع   غير از خـدا بـراي    به  مشركين  كه  كساني  دهند آن مي  ، نشان قرآن  آيات
  باشـند و چـه    سنگي  بت  در قالب  چه  خوانند ـ حال   فرياد مي  به  و نيازهايشان  حاجات  برآوري

  ـ بـه    محـال   فـرض   شـنوند و اگـر بـه    را نمـي   آنـان   قبور ـ اصالً صدا و دعاي   و صاحبان  اموات
را ندارند؛ زيرا   بديشان  و پاسخگويي  اجابت  بشنوند، هرگز قدرت  را هم  ـ صدايشان   گمانشان

  اين  گويد: آنها براي مي  . قرآن است  شريك و بي  تنها و تنها مختصّ خداوند يگانه  صفات  اين
  معبـودان   كننـد و ايـن   مـي   پيـروي   و خياالتشـان   از گمـان   ندارنـد و فقـط    دليلـي   هيچ  كارشان

  : است  توهماتشان  و پرداختة  ساخته  هستند كه  چيزهايي

﴿tΒ uρ äíô‰ tƒ yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t� yz# u Ÿω z≈ yδ ö� ç/ …çµs9 ÏµÎ/﴾  :١١٧[المؤمنون ... [﴿Iωr& āχ Î) ¬! 
tΒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# tΒ uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# 3 $tΒ uρ ßìÎ7 −G tƒ šÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# 

u !% Ÿ2u� à° 4 βÎ) šχθãèÎ7 −Ftƒ āωÎ) £©à9$# ÷βÎ) uρ öΝèδ āωÎ) šχθß¹ã� øƒs† ∩∉∉∪﴾ ] :٦٦يونس ... [﴿$tΒ 
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tβρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ HωÎ) [ !$yϑ ó™r& !$yδθßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡ r& Ν à2äτ !$t/# u uρ !$̈Β tΑ t“Ρ r& ª!$# $pκ Í5 ÏΒ ?≈ sÜ ù= ß™﴾ 
  ].٤٠يوسف: [

...  »نـدارد   بـر آن   دليلـي   فرياد بخوانـد، مسـلّماً هـيچ     را به  با خدا، معبود ديگري  هر كس«
جز خدا،   كه  . كساني ت، از آن خداس است  در آسمانها و زمين  كه  باشيد هر كس  ! آگاه هان«

و   وهـم   دنبـال   جز به  كنند مگر از گمانها، و ايشان نمي  خوانند، پيروي فرياد مي  را به  معبوداني
پرسـتيد غيـر از    شـما نمـي  «...  » نيسـت   بستن و دروغ  زدن جز تخمين  روند و كارشان نمي  خيال

  كـه   ايـد، در حـالي   بـر آنهـا گذاشـته     نو پـدرانتا   خودتـان   كه  مسمي بي  خدا را، مگر اسمهايي
  .» است  بر آنها نفرستاده  و برهاني  دليل  خداوند هيچ

  : كند كه گوشزد مي  بندگان  اين  ، به جهت  همين  و به

﴿í !#uθy™ ö/ä3ø‹ n= tæ öΝ èδθßϑ è?öθtã yŠr& ÷Πr& óΟçFΡ r& šχθçFÏϑ≈ |¹ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

îŠ$t6Ïã öΝ à6ä9$sW øΒ r& ( öΝ èδθãã ÷Š$$sù (#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù óΟ à6s9 βÎ) óΟçFΖ ä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇⊆∪﴾  :١٩٣[األعراف -

١٩٤ [ ...﴿ôtΒ uρ ‘≅|Êr& £ϑ ÏΒ (#θãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# tΒ āω Ü=‹ ÉftG ó¡o„ ÿ…ã&s! 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# öΝ èδuρ 

tã óΟ ÎγÍ←!% tæßŠ tβθè= Ï�≈ xî ∩∈∪﴾ ٥حقاف: [األ.[  
  باشيد و نخوانيد؛ زيرا كسـاني   خاموش  آنها را بخوانيد و خواه  ، خواه است  يكسان  برايتان«
آنهـا را بخوانيـد،     هسـتند. پـس    خودتان  مثل  خوانيد، بندگاني فرياد مي  غير از خدا به  به  را كه

  كـه   اسـت   اهتـر از آن گمر  كسـي   و چـه «...  »دهنـد!   شما پاسـخ   گوييد بايد به مي  اگر راست
گويند  نمي  را صدا بزند) پاسخش  ايشان  (هم  (اگر) تا روز قيامت  فرياد بخواند كه  را به  افرادي

و   غافـل   شـنوند) و اصـالً از دعايشـان    نمـي   را هـم   سـخنانش   دهند، بلكه نمي  تنها جواب  (و نه
  .»خبرند! بي

غير از خدا   كه  : كساني است  از اين  حاكي  آورد كه مي  جالبي  مثل  باره ، در اين كريم  قرآن
مورد   در اين  دعاها هستند و دليلي  كنندة آنها اجابت  كنند كه مي  خوانند و خيال فرياد مي  را به

!  آبِ خيالي  طرف  را به  بيند و دستش را از دور مي  سرابي  مانند كه مي  لبي مانند تشنه  ندارند، به
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سازد، امـا هرگـز     ـ برطرف   است  تشنگي  را ـ كه   برگيرد و حاجتش  مشتي  ا از آنت  دراز كرده
  رسد! نمي  اش خشكيده  لبهاي  به  شود و آب نمي  برآورده  حاجتش

﴿…çµs9 äοuθôã yŠ Èd,ptø: $# ( tÏ% ©!$# uρ tβθãã ô‰tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω tβθç7‹ ÉftG ó¡o„ Ο ßγs9 > óý Î/ āωÎ) ÅÝÅ¡≈ t6x. Ïµø‹ ¤� x. 

’ n< Î) Ï !$yϑ ø9 $# xyè= ö6u‹ Ï9 çν$sù $tΒ uρ uθèδ ÏµÉóÎ=≈ t7 Î/﴾  :١٤[الرعد.[  

خوانند، هرگز  فرياد مي  جز او را به  كه  ، و كساني است  دعا و نيايش  شايستة  كه  خداست«
  كسـي   بـه   سـازند. آنـان   نمـي   را بـرآورده   نيازشـان   كننـد و كمتـرين   نمي  را اجابت  دعاهايشان

  باشـد و) كـف    نشسـته   دور از دسـترس   را از دور ببيند و يا بـر كنـار آبـي     (سرابي  د كهمانن مي
  بـه   برسـد، و هرگـز آب    دهـانش   بـه   باشـد تـا آب    دراز كرده  آب  سوي  را باز و به  دستهايش

  .»نرسد!  دهانش

� � �  

  ايد! ـ هرگز ما را نخوانده
كنـد:   گوشـزد مـي    چنـين   كـه   رود تا جـايي  مي  پيش  معني  اين  بر روي  باز هم  كريم  قرآن
فريـاد    انـد و آنهـا را بـه    گرفتـه   خـدايي   دنيـا بـه    را در ايـن   غير از خدا، معبـوداني   كه  بندگاني

و   غافـل   از دعايشـان   معبودان  كنند و اين مي  خود پيروي  و گمانهاي  خواندند، تنها از خيال مي
  شما چنين  گويند: ما به را انكار خواهند كرد و مي  شركشان  كلّي  به  قيامت  خبرند، و فرداي بي

قرار دهيـد.    ـ برابر و يكسان   و منزّه  ما را با پروردگار ـ پاك   كه  بوديم  و نخواسته  نگفته  چيزي
خـود ـ     گمـان   ايد و ـ به  كرده  خود پيروي  از خياالت  هستيد كه  خودتان  و اين  نداريم  ما قبول

!  نيسـت   ارتباطي  ايد، ما را با شما هيچ دانسته و...مي  و آگاه  و نزديك  كننده را شنوا و اجابتما 
و از شـما كـامالً     هستيم  ما دشمنانتان  از ما دور شويد كه  ايد! پس داشته مي  بيخود ما را دوست

  : بيزاريم

﴿βÎ) óΟ èδθããô‰ s? Ÿω (#θãèyϑ ó¡o„ ö/ä. u !$tã ßŠ öθs9 uρ (#θãèÏÿxœ $tΒ (#θç/$yftG ó™$# ö/ ä3s9 ( tΠöθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# tβρã� à� õ3tƒ 

öΝ ä3Å2÷� Å³Î0 4 Ÿωuρ y7 ã∞Îm;uΖ ãƒ ã≅÷W ÏΒ 9��Î7 yz ∩⊇⊆∪﴾  :١٤[فاطر ... [﴿ôtΒ uρ ‘≅ |Êr& £ϑ ÏΒ (#θãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ 
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«! $# tΒ āω Ü=‹ÉftG ó¡o„ ÿ… ã&s! 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# öΝèδ uρ tã óΟ ÎγÍ←!% tæßŠ tβθè= Ï�≈ xî ∩∈∪ #sŒÎ) uρ u� Å³ãm â¨$̈Ζ9$# 

(#θçΡ% x. öΝçλm; [ !# y‰ôã r& (#θçΡ%x. uρ öΝ Íκ ÌEyŠ$t7 ÏèÎ/ tÌ� Ï�≈ x. ∩∉∪﴾  :٦ - ٥[األحقاف ... [﴿tΠöθtƒuρ öΝèδ ç� à³øtwΥ $YèŠÏΗ sd 

§Ν èO ãΑθà) tΡ tÏ% ©# Ï9 (#θä. u� õ° r& öΝ ä3tΡ% s3tΒ óΟçFΡ r& ö/ä. äτ !% x.u� à° uρ 4 $uΖ ù= −ƒt“ sù öΝ æη uΖ ÷� t/ ( tΑ$s% uρ Νèδ äτ !% x. u�à° $̈Β ÷ΛäΨ ä. $tΡ$−ƒÎ) 

tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊄∇∪﴾ ] :٢٨يونس ... [﴿# sŒÎ) uρ #u u‘ šÏ% ©!$# (#θä. u� õ° r& öΝèδ u !$Ÿ2u� à° (#θä9$s% $oΨ −/ u‘ ÏIωàσ ‾≈ yδ 

$tΡ äτ !% Ÿ2u� à° tÏ% ©!$# $̈Ζ ä. (#θãã ô‰ tΡ ÏΒ š�ÏΡρßŠ ( (# öθs) ø9r' sù ÞΟÎγøŠs9 Î) tΑ öθs) ø9$# öΝ ä3‾Ρ Î) šχθç/ É‹≈x6s9 ∩∇∉∪ 

(# öθs) ø9r&uρ ’ n< Î) «!$# >‹ Í≥ tΒ öθtƒ zΟ n= ¡¡9 $# ( ¨≅ |Êuρ Νßγ÷Ψ tã $̈Β (#θçΡ%x. tβρç� tIø� tƒ ∩∇∠∪﴾ ] :٨٧ - ٨٦النحل ... [

﴿tΠöθtƒuρ öΝ èδã� à±óstƒ $tΒ uρ šχρß‰ ç7÷ètƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ãΑθà)u‹ sù óΟçFΡ r&u ÷Λ äù= n= ôÊr& “ÏŠ$t6Ïã ÏIωàσ ‾≈ yδ ÷Πr& öΝèδ 

(#θ7= |Ê Ÿ≅‹Î6¡¡9 $# ∩⊇∠∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ysö6ß™ $tΒ tβ% x. Èöt7 .⊥ tƒ !$uΖ s9 βr& x‹ Ï‚−G ‾Ρ ÏΒ š�ÏΡρßŠ ôÏΒ u!$uŠÏ9 ÷ρr& Å3≈ s9 uρ 

óΟ ßγtF÷è−G ¨Β öΝ èδ u!$t/# u uρ 4®Lym (#θÝ¡nΣ t�ò2Ïe%!$# (#θçΡ% x.uρ $JΒ öθs% #Y‘θç/ ∩⊇∇∪﴾ ] :١٨ - ١٧الفرقان ... [﴿tΠöθtƒuρ 

öΝ èδç� à³øts† $YèŠÏΗ sd §Ν èO ãΑθà) tƒ Ïπs3Í× ‾≈n= yϑ ù= Ï9 ÏIωàσ ‾≈ yδ r& ö/ä.$−ƒÎ) (#θçΡ$Ÿ2 tβρß‰ ç7÷ètƒ ∩⊆⊃∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ysö6ß™ |MΡ r& 

$uΖ –ŠÏ9 uρ ÏΒ Ν ÎγÏΡρßŠ﴾ ] :٤١ - ٤٠سبأ.[  
  ) اگر هـم  فرض  شنوند و (به شما را نمي  فرياد بخوانيد، هرگز دعا و صداي  اگر آنها را به«

شـما را    ورزي ، شـرك  شما را ندارند! و در روز قيامت  به  و اجابت  اسخگوييپ  بشنوند، قدرت
  كسـي   و چـه «...  »سـازد  ، تو را بـاخبر نمـي   خداوند آگاه  همچون  كس  كنند، و هيچ انكار مي

را صـدا    ايشان  (هم  (اگر) تا روز قيامت  فرياد بخواند كه  را به  افرادي  كه  است  گمراهتر از آن
شنوند) و اصالً  نمي  را هم  سخنانش  دهند، بلكه نمي  تنها جواب  گويند (و نه نمي  ) پاسخشبزند

  بـه   شـوند، همـين   مـي   ) جمع (در روز قيامت  مردم  كه  خبرند! و هنگامي و بي  غافل  از دعايشان
جوينـد) و   مـي   بيـزاري   شوند (و از آنـان  مي  فريادخواهندگان  به  ، دشمنان شدگان فريادخواسته

  كـه   كسـاني   به  و سپس  آرويم را گرد مي  مردم  همة  ما روزي«...  »كنند را انكار مي  عبادتشان
جـدا    آنها را از هم  خود بايستيد. آنگاه  در جاي  : شما و معبودانتان گوييم اند مي ورزيده  شرك
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  خودتـان   نفسـاني   و هواهـاي   خيـاالت   دنبـال   گويند: شما (تنها به مي  و معبودهايشان  سازيم مي
بيننـد   خود را مـي   ، معبودان مشركان  كه  و هنگامي«...  »ايد! نكرده  رفتيد و اصالً) ما را عبادت

  بـه   ما هسـتند كـه    معبودان  گويند: پروردگارا! اينان پرستيدند) مي خود مي  خيال  در دنيا به  (كه
مـا از شـما     شما دروغگوييد! (كـي   گويند: بيگمان مي  . معبودان خوانديم فرياد مي  غير از تو به

خداونـد سـر     در پيشگاه  روز همگي  فرياد بخوانيد و بپرستيد؟!). در آن  ما را به  كه  ايم خواسته
  فهمنـد كـه   شـود (و مـي   و ناپيدا مـي   گم  بافتند، از آنان مي  هم  به  آورند و آنچه فرود مي  تسليم

  را كـه   روزي«...  »انـد ـ ندارنـد)    كـرده  تصـور مـي    كه  گونه  ـ آن   ييخدا  ، صفات معبودانشان
آورد و  پرستيدند، گرد مـي  جز خدا را مي  به  كه  كساني  تمام  همراه  را به  مشركان  خداوند همة

دسـتور    ايـد (و بديشـان   كـرده   را گمـراه   بنـدگان   گويد: آيا شما ايـن  ) مي شدگان  پرستش  (به
را (از نعمتهـا)    و پدرانشـان   ، آنـان  ) و لـيكن  (و بپرستيم  خود برگزينيم  شما را براي  ايد كه داده

  انـد و هـالك   كـرده   ) را فرامـوش  يـاد و ذكـر (تـو و عبادتـت      ، تا آنجا كه اي برخوردار نموده
د: فرماي مي  فرشتگان  به  آورد و سپس آنها را گرد مي  روز خداوند همة  در يك«...  »اند! گشته

  هـيچ   . (ما بـه  و منزّهي  گويند: تو پاك اند؟! مي كرده مي  ) پرستش من  جاي  شما را (به  آيا اينان
  .»! آنان  ؛ نه اي ) و تنها تو يار و ياور ما بوده ايم نداشته  ارتباط  گروه  با اين  وجه

ـ و ديگـر     آيـات   ايـن   نبيا  : از شيوة كه  است  ، اين است  يادآوري  در اينجا قابل  كه  اي نكته
: انبياء  از قبيل  و افراد صالح  فرشتگان  از معبودها، همان  هدف  شود كه مي  ـ روشن   قرآن  آيات

اند،  كرده مي  درست  يادبودشان  براي  از آنان  ايي ، مجسمه باشند و اگر مشركان و اولياء خدا مي
  بـراي   ، بلكـه  تراشـيدند ـ نبـوده    اند ـ و خود مي  دهبو  سنگ  در قالب  بتها كه  آن  براي  عبادتشان

خدا و ايشـانند، و    بين  هاي معبودها، واسطه  معتقد بودند اين  كه  خدا بوده  مقرب  بندگان  همين
  گردانند:  خدا نزديك  آنها را به  كنند كه مي  خاطر آنها را عبادت  اين  به

﴿Ÿωr& ¬! ßƒÏe$!$# ßÈÏ9$sƒø: $# 4 šÏ% ©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB $# ∅ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$uŠÏ9 ÷ρr& $tΒ öΝèδ ß‰ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh� s)ã‹ Ï9 

’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã—﴾  :٣[الزمر.[  



    

    توسل      98 

    

جوينـد،   مـي   و توسـل   تقـرب   گيرند (و بـدانان  را برمي  جز خدا، يار و ياوراني  كه  كساني«
  .»گردانند  خدا نزديك  ما را به  ر كهخاط  ، مگر بدان كنيم نمي  را عبادت  گويند:) ما آنان مي

� � �  

  : است پشيماني  ـ سرانجام
در   كـه   خيـاالتي   ! زيرا تمام است  پشيماني  : سرانجام كند كه مي  اشاره  همچنين  كريم  قرآن

  او نزديـك   ما نزد خدايند و مـا را بـه    هاي واسطه  آنان  گفتند كه داشتند و مي  مورد معبودانشان
  كار از كـار گذشـته    از اينكه  روند و پس دهند، برباد مي مي  نجات  دوزخ  زند و از آتشسا مي
و تنهـا يـار و يـاور، تنهـا       بوده  و وهم  داشتند، خيال  اند و هر چه بوده  از گمراهان  فهمند كه مي

  : و بس  ، خداست ، تنها معبود برحق المستغثين  و غياث  ، تنها فريادرس دهنده و پناه  منجي

﴿Ÿ≅Š Ï% uρ (#θãã ÷Š$# ö/ä. u!$x. u� à° óΟ èδ öθtã y‰ sù óΟ n= sù (#θç6‹ ÉftFó¡o„ öΝ çλm; (# ãρr&u‘ uρ z>#x‹ yèø9 $# 4 öθs9 öΝßγ‾Ρ r& (#θçΡ% x. 

tβρß‰ tG öκ u‰ ∩∉⊆∪﴾  :٦٤[القصص ... [﴿#̈Lym #sŒÎ) öΝåκ øEu !% ỳ $uΖ è= ß™â‘ öΝ åκtΞöθ©ùuθ tG tƒ (#þθä9$s% tør& $tΒ óΟ çGΨä. 

tβθãã ô‰ s? ÏΒ ÂχρßŠ «! $# ( (#θä9$s% (#θ7= |Ê $̈Ζ tã (#ρß‰Íκ y− uρ #’ n?tã öΝÍκ Å¦à�Ρr& öΝåκ ¨Ξr& (#θçΡ%x. tÌ� Ï�≈ x. ∩⊂∠∪﴾ 

(ô‰s﴿] ... ٣٧[األعراف:  s9 uρ $tΡθßϑ çG ÷∞ Å_ 3“yŠ≡t� èù $yϑ x. öΝä3≈ oΨ ø)n= yz tΑ ¨ρr& ;ο§� tΒ Ν çFø.t� s? uρ $̈Β öΝä3≈ oΨ ø9 §θyz 

u !#u‘ uρ öΝ à2Í‘θßγàß ( $tΒ uρ 3“t� tΡ öΝ ä3yètΒ ãΝä. u !$yèx� ä© tÏ% ©!$# öΝ çG ôϑ tã y— öΝåκ ¨Ξr& öΝ ä3ŠÏù (#àσ ‾≈ x.u� à° 4 ‰ s)s9 yì©Ü s) ¨? 

öΝ ä3oΨ÷� t/ ¨≅ |Êuρ Ν à6Ψtã $̈Β öΝçGΨ ä. tβθßϑ ãã ÷“ s? ∩⊆∪﴾  :٩٤[األنعام ... [﴿š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ä‹Ï‚−G tƒ 

ÏΒ ÈβρßŠ «! $# # YŠ#y‰Ρr& öΝåκ tΞθ™6Ïtä† Éb= ßsx. «! $# ( tÉ‹ ©9 $# uρ (# þθãΖ tΒ# u ‘‰x©r& ${6ãm °! 3 öθs9 uρ “t� tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΚ n= sß 

øŒÎ) tβ÷ρt� tƒ z># x‹yèø9 $# ¨βr& nο§θà) ø9$# ¬! $Yè‹ Ïϑ y_ ¨βr&uρ ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>#x‹ yèø9 $# ∩⊇∉∈∪ øŒÎ) r&§� t7 s? tÏ% ©!$# (#θãèÎ7 ›?$# zÏΒ 

šÏ% ©!$# (#θãèt7 ¨?$# (#ãρr&u‘ uρ z>#x‹ yèø9 $# ôM yè©Ü s)s? uρ ãΝ ÎγÎ/ Ü>$t7 ó™F{$# ∩⊇∉∉∪ tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#θãèt7 ¨? $# öθs9 āχr& 

$oΨ s9 Zο§� x. r&§� t6oKoΨ sù öΝåκ ÷] ÏΒ $yϑ x. (#ρâ §� t7 s? $̈Ζ ÏΒ 3 y7 Ï9≡x‹ x. ÞΟÎγƒÌ� ãƒ ª!$# öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r& BN≡u�y£ym öΝ Íκö� n= tæ ( $tΒ uρ Ν èδ 
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tÅ_Ì�≈ y‚Î/ zÏΒ Í‘$̈Ψ9$# ∩⊇∉∠∪﴾ ١٦٧ - ١٦٥: ة[البقر ... [﴿(#θä9$s% öΝ èδuρ $pκ� Ïù tβθßϑ ÅÁtFøƒ s† ∩∉∪ «!$$s? βÎ) 

$̈Ζ ä. ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê AÎ7 •Β ∩∠∪ øŒÎ) Ν ä3ƒÈhθ|¡èΣ Éb> t�Î/ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∇∪ !$tΒ uρ !$uΖ ‾= |Êr& āωÎ) tβθãΒ Ì� ôfãΚ ø9 $# ∩∪ $yϑ sù 

$uΖ s9 ÏΒ tÏèÏ�≈ x© ∩⊇⊃⊃∪ Ÿωuρ @,ƒÏ‰ |¹ 8ΛÏΗ xq ∩⊇⊃⊇∪ öθn= sù ¨βr& $uΖ s9 Zο§� x. tβθä3uΖ sù zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊄∪﴾ 
  ].١٠٢ - ٩٦[الشعراء: 

فرياد خوانيد (تا شما   خود را به  شود: معبودان مي  ) گفته خورده گول  كنندگان پرستش  (به«
)  هنگـام   دهند. (در اين نمي  بدانان  پاسخي  خوانند، ولي فرياد مي  آنها را به  كنند). پس  را ياري

  كـه   تا آنگاه«...  »بودند مي  و راهياب  يافته ! هدايت كنند) كاش بينند و (آرزو مي را مي  عذاب
  را بگيرنـد. (بـدين    آيند تا جانشـان  مي  سراغشان  ) به ارواح  قبض  فرشتگان  ما (يعني  فرستادگان

خوانديـد، كجاينـد؟!    يفرياد مـ   جز خدا به  را كه  معبودهايي  شود: آن مي  ) گفته بديشان  هنگام
  اند. (در اينجاست ما گفته  ترك  اند و به و ناپيدا شده  از ما پنهان  !) همگي دانيم گويند: (نمي مي
  (روز قيامـت «...  »انـد  كـافر بـوده    كنند كه مي  دهند و اعتراف مي  خود گواهي  عليه  ) آنان كه

روز   كه  ايد، همانگونه ما برگشته  سوي  نها بهو ت  ) شما تك فرمايد: اكنون مي  مردم  پروردگار به
  ايـد (و دسـت   گذاشـته   جـاي   ، از خـود بـه   بوديم  شما داده  به  و هر چه  شما را آفريديم  نخست

  برديـد (در نـزد خـدا بـه     مي  گمان  كه  بينيم را با شما نمي  گراني ايد) و واسطه اينجا آمده  خالي
  شما گسيخته  هستند! ديگر پيوند و ارتباط  ) شما شريك در (عبادت  شتابند و) آنان مي  فريادتان

  و ناپديـد گشـته    ) از شما گـم  است  از آنها ساخته  برديد (كاري مي  گمان  كه  و چيزهايي  است
را   گزيننـد و آنـان   برمـي   هـايي  غيـر از خـدا، خداگونـه     هسـتند كـه    از مردم  ... [ برخي ]  است

.  خداسـت   بـراي   محبتشـان   اند، همـة  آورده  ايمان  كه  دارند، و كساني يم  خدا دوست  همچون
  كننـد كـه    را مشـاهده   شد عذابي مي  كاش كنند، مي  خود) ستم  ، به رزيدنو  (با شرك  كه  آنان

  و خـدا داراي   از آن خداسـت   ، همـه  و سـلطنت   و عظمـت   بينند، قـدرت  (رستاخيز) مي  هنگام
  از پيـروان   شـده  گمـراه   رسـد و پيـروان   (رستاخيز فرا مي  كه  هنگام  ! در آن است  سختي  عذاب
جوينـد   مـي   خود بيزاري  از پيروان  ) رهبران دهند و سپس  نجاتشان  خواهند كه مي  كننده گمراه

  (و پيونـدهاي   كننـد، و روابـط   مـي   را مشـاهده   كننـد) و عـذاب   مـي   بيگانگي  آنان  به  (و نسبت
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، و  كـس   جا و همـه   از همه  گردد (و دستشان مي  در دنيا داشتند) گسيخته  كه  و اطاعتي  محبت
  (بـه   ! بازگشتي گويند: كاش مي  ) پيروان كه  است  موقع  شود و در آن مي  كوتاه  اي از هر واسطه

  جسـتند! ايـن    زاري(امروز) از ما بي  آنان  كه  ، همانگونه جوييم  بيزاري  تا از آنان  داشتيم دنيا) مي
دهـد، و   مـي   ايشـان   نشـان   زا و انـدوهبازي  حسـرت   گونـة   را بـه   خداونـد كردارهايشـان    چنين

  دروغين  معبودهاي  (كه  آنان«...  »نخواهند آمد  ) بيرون (دوزخ  هرگز از آتش  ) آنان (باالخره
پردازنـد و   مـي   دشـمني و   كشـمكش   خـود) بـه    پرستيدند) در آنجـا (بـا معبـودان    را در دنيا مي

شما را با پروردگـار    كه  زمان  . آن ايم بوده  آشكاري  خدا سوگند! ما در گمراهي  گويند: به مي
مـا را جـز     ، و البتـه  دانسـتيم  ) برابـر مـي   و پرستش  و فرمانبرداري  و اطاعت  (در عبادت  جهانيان

بر مـا! امـروز) مـا      واي  (اي اند. نكراده  ) گمراه شياطين  نو ياورا  (و رؤسا و بزرگان  گناهكاران
  !) و هـيچ  اسـت   بـوده   و گمـان   (و تمامـاً خيـال    نـداريم   كنندگاني و شفاعت  گران اصالً واسطه

  ! (بـه  سر دهـد!). كـاش    اي ما گريه  ، براي كم  (تا دست  نداريم  هم  و دلسوزي  صميمي  دوست
  ...») پرستيديم (و تنها خدا را مي  شديم مي  مؤمنان  از زمرة  تا ما هم  داشتيم  دنيا) برگشتي

  
� � �  

  نياز ندارد:  واسطه  و به  و شنواست ـ خداوند، نزديك
و   نتوانـد در هـر زمـان     اش بنده  باشد كه نمي  و مكان  زمان  و محدود به  خداوند، دور نيست

،  و مـالكش   ؛ زيـرا خـالق   ديكتـر اسـت  او نز  بـه   از خود بنـده   فرياد بخواند، بلكه  او را به  مكاني
  : او آگاهتر است  به  و از هر كسي  هموست

﴿Ÿωr& ãΝ n=÷ètƒ ôtΒ t,n= y{ uθèδ uρ ß#‹ ÏÜ‾=9 $# ç��Î7 sƒø:$# ∩⊇⊆∪﴾ ] :١٤الملک ... [﴿$tΒ uρ $̈Ζ ä. Çtã È,ù= sƒø: $# 

t,Î# Ï�≈xî ∩⊇∠∪﴾ ] :١٧المؤمنون ... [﴿ãΝn= ÷ètƒ sπuΖ Í←!% s{ Èãôã F{$# $tΒ uρ ‘Ï� øƒéB â‘ρß‰ ÷Á9 $# ∩⊇∪﴾ ] :غافر
١٩.[  
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و ما هرگز از «...  » است  و آگاه  و دقيق  داند و او ريزبين كند، مي مي  خلق  كه  ! كسي هان«
،  است  ها پنهان را در سينه  چشمها و آنچه  خيانت«...  » ايم نبوده  خبر و غافل ها، بي آفريده  حال
  .»داند مي

  و از رگ  بـاخبر اسـت    و نياتش  احوال  و از همة  است  انسان  خالق  كه  خدايي  راستي  آيا به
  دارد؟!  واسطه  به  ، نيازي او نزديكتر است  به  گردن

﴿ô‰ s)s9 uρ $uΖ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÞΟ n= ÷ètΡ uρ $tΒ â È̈θó™uθè? ÏµÎ/ … çµÝ¡ø� tΡ ( ßøtwΥuρ Ü>t� ø% r& Ïµø‹ s9 Î) ôÏΒ È≅ ö7ym 

Ï‰ƒÍ‘ uθø9 <ßøtwΥuρ Ü﴿] ... ١٦[ق:  ﴾∪∌⊆∩ #$ t� ø% r& Ïµø‹ s9Î) öΝ ä3Ζ ÏΒ Å3≈ s9 uρ āω tβρç� ÅÇ ö6è? ∩∇∈∪﴾  :٨٥[الواقعه ... [

﴿$tΒ Üχθà6tƒ ÏΒ 3“uθøgªΥ >πsW≈ n= rO āωÎ) uθèδ óΟ ßγãèÎ/# u‘ Ÿωuρ >π|¡÷Η s~ āωÎ) uθèδ öΝåκ Þ�ÏŠ$y™ Iωuρ 4’ oΤ ÷Šr& ÏΒ 

y7 Ï9≡sŒ Iωuρ u� sYò2r& āωÎ) uθèδ óΟ ßγyètΒ tør& $tΒ (#θçΡ% x. ( §ΝèO Ο ßγã⁄Îm6t⊥ ãƒ $yϑ Î/ (#θè= ÏΗ xå tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ ä3Î/ 

> óx« îΛÎ= tæ ∩∠∪﴾ ]٧: لةالمجاد.[  
در سـر    اي انديشـه   گـذرد و چـه   مي  چه  خاطرش  به  كه  دانيم و مي  ايم ما انسانها را آفريده«

شـما    و لـيكن   او از شـما نزديكتـريم    مـا بـه  «.. . » او نزديكتريم  به  گردن  دارد، و ما از شاهرگ
  در زمـين   در آسمانها و هر چيـز را كـه    را كه  خداوند هر چه  كه  داني مگر نمي«...  »بينيد نمي

بزننـد،    حرف  كنند و درگوشي  با همديگر رازگويي  كه  نيست  نفري  سه  داند؟! هيچ ، مي است
كمتر و   ، و نه آنهاست  او ششمين  مگر اينكه  نفري  پنج  نه ، و آنهاست  خدا چهارمين  مگر اينكه

  ، آنان باشند. بعداً خدا در روز قيامت  هر كجا كه  است  خدا با ايشان  ، مگر اينكه بيشتر از اين  نه
  .» است  با خبر و آگاه  خدا از هر چيزي  سازد؛ چراكه مي  اند آگاه كرده مي  كه  را از چيزهايي

آمد و پرسيد: آيا پروردگار  -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   نزد رسول  مردي  كه  دهش  روايت
  ؟! در پاسـخ  بـزنيم   تـا صـدايش    ، يـا دور اسـت   كنـيم   و نيايش  تا با او مناجات  است  ما نزديك

   شد:  نازل  آيه  اين  سؤالش

﴿# sŒÎ)uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθôã yŠ Æí#¤$!$# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ﴾  :١٨٦[البقره.[  
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مـرا    كـه   را هنگـامي   دعاكننـده   و دعاي  نزديكم  من  از تو بپرسند، پس  بندگانم  و هر گاه«
  .»كنم مي  بخواند، اجابت

از   قـرآن   جـاي   از ده  : در بـيش  كـه   است  دارد، اين  تأمل  جاي  فوق  در آية  كه  جالبي  نكتة
  عمل  به  مختلف  در موضوعات  متفاوتي  پرسشها و سؤاالت -صلي اهللا عليه وسلم– خدا  رسول
  بقـره   سـورة   ؛ مثالً تنهـا در همـين   است  گرديده  همراه  ]»بگو»: «قُلْ«[آنها با   همة  و پاسخ  آمده
  : است  آمده

﴿š�tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã Ï'©#Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹ Ï%≡uθtΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædk ysø9 $#uρ﴾ ١٨٩: ة[البقر ... [﴿y7 tΡθè= t↔ó¡o„ 

Çtã Ì� öκ ¤¶9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# 5Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù ×��Î6x.﴾ ]٢١٧: ةالبقر ... [﴿y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Ç∅tã Ì� ôϑ y‚ø9 $# 

Î� Å£÷� yϑ ø9$# uρ ( ö≅ è% !$yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝøOÎ) ×�� Î7Ÿ2﴾ ]٢١٩: ةالبقر ... [﴿�tΡθè= t↔ó¡o„ # sŒ$tΒ tβθà) Ï�Ζãƒ È≅è% uθø� yèø9 $#﴾ 

y7﴿] ... ٢١٩: ةالبقر[ tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# ( ö≅ è% ÓyŸξô¹Î) öΝ çλ°; ×� ö� yz﴾ ]٢٢٠: ةالبقر... [ 

﴿š�tΡθè= t↔ó¡o„uρ Çtã ÇÙŠÅsyϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “]Œr&﴾ ]٢٢٢: ةالبقر.[  

...  » اسـت   و حج  ردمم  براي  سنجهايي پرسند. بگو: آنها زمان از تو مي  ماه  هاللهاي  دربارة«
  دربـارة «...  » است  بزرگي  گناه  پرسند. بگو: در آن مي  حرام  در ماه  كردن جنگ  از تو دربارة«

  چـه   پرسـند كـه   از تـو مـي  «...  » است  بزرگي  پرسند. بگو: در آنها گناه و قمار از تو مي  شراب
پرسـند. بگـو:    مـي   يتيمان  از تو دربارة«.. . »كنند. بگو: مازاد بر نياز خود  و انفاق  چيز را صدقه

پرسند. بگو:  مي  حيض  از تو دربارة«...  » است  و پسنديده  باشد، نيك  ايشان  صالح  هر چيز كه
  .» و ضرر است  ) زيان موقع  در آن  (نزديكي

[   شـود:   گفته  هم  آيه  بود در اين  ـ الزم   قرآن  ـ و ديگر آيات   آيات  اين  معمول  روش  طبق
  . ولـي  ]!»  نـزديكم   پرسـند. بگـو: مـن    مي  من  از تو دربارة: «»َقرِيٌب!  ُقْل ِإني  َيْسئَـُلوَنَك َعني«

و [ «  ، ]» پرسـند  از تو مي»: «يسئَلُونَك[ «   جاي  و به  گرفته  ، شكل معمول  برخالف  آيه  اسلوب
و   لطـف   نماينگر نهايت  كه  است  آمده  ]» از تو بپرسند  نمبندگا  و هر گاه»: « إِذَا سأَلَك عبادي

دانـد   خود مي  ـ را بندگان   متّقي  گناهكار و چه  انسانها ـ چه   جملگي  كه  خداوند است  رحمت
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بدهد   و مكاني  در هر زمان  ، بلكه مشخّصي  و مكان  زمان  در يك  را نه  جوابشان  و حاضر است
،  اسـت   نداده  اختصاص  فوق  موضوعات  ، همچون را برايش  و مكاني  انيزم  محدوديت  و هيچ

تواننـد مـرا    و روز مـي   از شـب   اي و در هر لحظه  در هر ساعت  من  بندگان: « است  فرموده  بلكه
  ».بخوانند!

گويد،   پاسخ  مردم  به  كه  دستور نداده -صلي اهللا عليه وسلم-  رسولش  بار به  و خداوند اين
مـذكور    اسـلوب   و الهام  داللت  و بنابراين» قَرِيب  فَإِنِّي«فرمايد:  خود شخصاً و مستقيماً مي  بلكه

قـرار    خود و بندگانش  را ميان  اي خداوند واسطه  : وقتي خواهد بود كه  ها اين در دلها و انديشه
  قبلـي   تو، مانند پرسشهاي  بگويد كه -صلي اهللا عليه وسلم-  رسولش  به  كه  است  اين  نداد، مثل

  ! نزديكم  من  كه  آنها بگويم  به  بگذار خودم  نگو، بلكه  من  از قول

، ديگر نفرمـود:   نزديكم  فرمايد: من خود مستقيماً مي  خداوند بعد از اينكه  ديگر اينكه  نكتة
! و  كـنم  مي  را اجابت  گوينده  گويد: دعاي مستقيماً مي  باز هم  ، بلكه شنوم را مي  گوينده  دعاي

  . است  فرموده  خودداري»  شنيدن«از ذكر 

  : است  آورده  چنين  آيه  در تفسير اين ؛ � شهيد سيد قطب

  كـه   معنـي   بـدين   خدا بديشان  واسطة  و بدون  روياروي  خود، و پاسخ  عباد به  كردن  اضافه«
،  بندگان  مجرد درخواست  به  رگوار خودشخداوند بز  ...بلكه نزديكم  بگو: من  آنان  نفرمود: به

در   ...بلكه شنوم : دعا را مي ...و نگفت هستم  نزديك  دار گرديد و فرمود: من آنها را عهده  پاسخ
مرا بخواند،   كه  را هنگامي  دعاكننده  كار برد و فرمود: دعاي  به  دعا و ندا شتاب  به  دادن  پاسخ

ايماندار،   شخص  دل  به  كه  اي ! آيه است  آوري شگفت  نگيز و آيةا ...كار حيرت كنم مي  اجابت
  بخشـد...و مـؤمن   مـي   و اعتماد و يقين  بخش آرام  و خوشنودي  افزا و مهر خوگرانه فرح  شادابي

  ، و قرارگـاه  و امـان   امـن   ، و پناهگـاه  و نشاط  ، و جوار شادي رضايت  اينها، در آستان  با داشتن
  ». كند مي  وار زندگيو است  محكم

بـا    از اصـحابش   جمعي  ديد كه -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   بار رسول يك  كه  شده  روايت
  آنها فرمود:  كنند، به بلند دعا مي  صداي

  . »قريباً  سميعاً   تدعون  لكنو  باً ال غائو   أصم  ال تدعون  إنكم  أنفسكم ىربعوا علا«
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  خوانيـد، بلكـه   را نمي  و دوردست  موجود ناشنوا و غايب  يك  ؟! شما كه است  خبرتان  چه«
  ». است  شنوا و نزديك  خوانيد كه را مي  داريد كسي

.  است  كرده  ، بيان انسان  خدا را به  خدا و نزديكي  را به  انسان  نزديكي  چنين  اين  كريم  قرآن
  و سمسـاران   هـا و دالّالن  واسـطه   آور، افسـانة  و شـگفت   عجيـب   نزديكـي   ايـن   كـه   طـوري   به

  و دربـان درهـاي    را حاجـب   خودشـان   كـه   ! سـوداگراني  اسـت   شكسـته   را در هـم   فروش دين
  دروغگويانند!  آنان  داند كه اند و خدا مي خدا قلمداد كرده  واسعة  رحمت

﴿¬! uρ ä−Ì�ô±pRùQ $# Ü> Ì� øópRùQ $#uρ 4 $yϑ uΖ ÷ƒr' sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çµô_uρ «!$#﴾ ] :١١٥البقره ... [﴿uθèδ uρ óΟä3yètΒ tør& 

$tΒ öΝ çGΨ ä.﴾ ٤ديد: [الح ... [﴿¨βÎ) ’ În1u‘ Ò=ƒÌ� s% Ò=‹Åg’Χ ∩∉⊇∪﴾  :٦١[هود ... [﴿tΑ$s% uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ÎΤθãã ÷Š$# 

ó= ÉftG ó™r& ö/ ä3s9﴾  :٦٠[غافر ... [﴿̈Β r& Ü=‹Ågä† §� sÜ ôÒßϑ ø9 $# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒuρ u þθ�¡9 $# öΝà6è= yèôftƒuρ 

u !$x� n= äz ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «!$#﴾ ] :٦٢النمل.[  
و او بـا  «...  » رو كنيـد، خـدا آنجاسـت     هر طرف  به  ، پس از آن خداست  و مغرب  مشرق«

  كننـدة  و اجابـت   ) نزديـك  بنـدگانش   (بـه   پروردگارم  بيگمان«...  »باشيد  هر كجا كه  شماست
گويـد: مـرا    و پرودگـار شـما مـي   «...  » خوانند) اسـت  فرياد مي  به تنها او را  كه  كساني  (دعاي

و   فريـاد درمانـده    بـه   كـه   بهترند) يا كسي  دروغين  (آيا معبودان«...  » كنم مي  بخوانيد، اجابت
فريـاد بخوانـد...آيا     او را بـه   كـه   كند، هـر گـاه   مي  را برطرف  رسد و بال و گرفتاري مضطر مي

  .»؟! خداست با  معبود ديگري

� � �  

  : كنم مي  ـ مرا بخوانيد، اجابت
بياوريد تا شـما    برويد واسطه  كه  و نفرموده  كنم مي  فرمايد: مرا بخوانيد، اجابت خداوند مي

نداريـد و از    بر خدا بـودنش   و برهاني  دليل  را نخوانيد كه  كسي  : با من فرموده  ! بلكه را بپذيرم
  ايد: شده  قائل  برايش  خدايي  صفات ، و اوهام  خياالت  روي
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﴿tΑ$s% uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ÎΤθãã ÷Š$# ó=ÉftG ó™r& ö/ ä3s9﴾  :٦٠[غافر ... [﴿tΒ uρ äíô‰ tƒ yìtΒ «!$# $�γ≈ s9 Î) t� yz# u Ÿω 
z≈ yδ ö� ç/ … çµs9 ÏµÎ/﴾ ] :١١٧المؤمنون[   
  عبود ديگـري با خدا، م  هر كس«...  » كنم  گويد: مرا بخوانيد تا اجابت پروردگار شما مي«
  .»ندارد  بر آن  دليلي  فرياد خواند، مسلّماً هيچ  را به

و برابـر قـرار     او را با خداوند مسـاوي   دانند، در واقع مي  غير خدا را مدعو غيبي  كه  كساني
  و زيان  نفع  ، مالك نيست  و مكان  زمان  خدا محدود به  همچون  كنند كه مي  اند؛ زيرا خيال داده

  كـه   سازد و...اما وقتـي  مي  و گرفتاريها را برطرف  گويد، مشكالت مي  شنود و پاسخ ي، م است
مـا آشـكارا     خورند كه افراد سوگند مي  برند و همين مي  خود پي  اشتباه  شود، به برپا مي  قيامت

  : ايم قرار داده  مساوي  را با خالق  مخلوقي  ؛ چرا كه ايم بوده  و گمراهي  در اشتباه

﴿«! $$s? βÎ) $̈Ζ ä. ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê AÎ7 •Β ∩∠∪ øŒÎ) Ν ä3ƒÈhθ|¡èΣ Éb> t�Î/ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∇∪﴾  :٩٨ - ٩٧[الشعراء.[  
  خـدا سـوگند! مـا در گمراهـي      گوينـد:) بـه   خود مي  معبودان  به  در روز قيامت  (مشركين«

ــا پروردگــار جهانيــان  كــه  زمــان  . آن ايــم بــوده  آشــكاري و   و اطاعــت  عبــادت(در   شــما را ب
  .» دانستيم ) برابر مي و پرستش  فرمانبرداري

، اگـر   اسـت   ، با خداوند برابر بداند مشـرك  يا صفات  را در ذات  موجودي  كه  ! كسي آري
و   در هـر زمـان    معتقد باشد كه  در درون  كه  اندازه  همين  نياورد! ولي  را بر زبان  عقيده  اين  چه

كنـد،   مـي   شـنود و اجـابتش   را مـي   اش قلبـي   خدا، صدا و نـداي   ر نيز همراهديگ  ، كسي مكاني
  گفتنـد: آن  داشـتند و مـي    جـاهلي   مشـركين   كه  منطقي  ! همان خداست  براي  تراشيدن  شريك
جا حاضر و   در همه  هستند كه  و آبرومندي  مقرب  ، بندگان خوانيم فرياد مي  ما به  را كه  كساني

  هـاي  و خواسته  اند، و بر افكار و اعمال زنده  اند و بلكه شنوند و نمرده ما را مي  دايناظرند و ص
  هستند!  و مسلّط  ما باخبر و بر ما محيط

  تنهـايي   به  خداوند يگانه  خواندن  مسئلة  كه  بينيم ، مي كنيم  را مطالعه  كريم  قرآن  كه  موقعي
[   جملـة   مرتبه ١٤٠جمعاً   در آن  كه  است  تكرار شده  آيه ١٦٠، متجاوز از  مدعو غيبي  عنوان  به
»اللَّه وند نمخلـوق  غيـر از خداسـت    : هر آنچه كه  معني  . بدين است  آمده» [ غير از خدا»: «م ،  
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  و جمـادات   ، يا نباتـات  و خورشيد و ستارگان  ماه  ، چه حيوان  باشد، چه  انسان  چه  ، حال اوست
، و  طرف  ـ در يك   است  خالق  خداوند ـ كه   شوند؛ يعني مي  ، غير از او را شامل همه و  و...همه

  ايـن   ديگـر، و در بـين    اوينـد ـ در طـرف     مخلـوق   ديگر ـ كه   و غير زندة  زنده  موجودات  تمام
 هـا و  پديـده   وجود ندارد و تمـام   شريفتر و گراميتر و قدرتمندتر از انسان  ، موجودي مخلوقات

فريـاد    بـه   انـد. پـس   و مسـخّر او گشـته    شـده   او آفريده  ديگر براي  و غير زندة  زنده  موجودات
  بـه   مالئكـه   اند و حتّـي  شده  او آفريده  براي  ـ كه   تر از انسان تر و پايين پست  موجودي  خواندن

و   شديد و حماقت  بس  اند ـ گمراهي  افتاده  سجده  به  و در مقابلش  نموده  اعتراف  وااليش  مقام
ـ    اوسـت   همنـوع   ديگـر كـه    موجـودي   فرياد خواندن  به  ! همچنين است  كامالً آشكاري  ناداني
  و تمام  و صفات  ؛ زيرا او نيز در ذات است  جاهلي  خدا ـ نيز امري   اشرف  و بندگان  انسان  يعني

  باشـد. بـه    او نداشته  كه  نيست  غيبي  تيقدر  داراي  ، و كسي با او برابر است  انساني  خصوصيات
  خواننـد، چنـين   فريـاد مـي    خـود را بـه    همنوعـان   كـه   بـدانان   خطاب  كريم  ، قرآن جهت  همين

  فرمايد: مي

﴿¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îŠ$t6Ïã öΝ à6ä9$sWøΒ r& ( öΝ èδθãã ÷Š$$sù (#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù óΟà6s9 βÎ) 

óΟ çFΖ ä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊆∪﴾  :١٩٤[األعراف.[  

  هسـتند. پـس    خودتان  مثل  خوانيد، بندگاني فرياد مي  غير از خدا به  به  را كه  همانا كساني«
  .»دهند!  شما پاسخ  گوييد بايد به مي  آنها را بخوانيد، اگر راست

فقيـر و    تـان خود  مثـل   خوانيـد، بنـدگاني   مـي   مـدعو غيبـي    عنـوان   شما بـه   كه  كساني  يعني
نيازمنـد و    ماننـد خـودش    كـه   اي بنـده   بـه   نيستند، و هرگـز بنـده    چيزي  هيچ  محتاجند و مالك

  خـداي   سـوي   بايـد بـه    فقـط   كند! بلكـه  نمي  شود و التجاء و التماس نمي  ، متوكّل چيز است بي
  را بـه   حاجـاتش  ـ مسـتقيماً ـ رو كنـد و      و نيازمنديهاسـت   حاجـات   تنها برآورنـدة   كه  صمدي

  نمايد:  عرض  درگاهش
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﴿ôtΒ uρ ‘≅ |Êr& £ϑ ÏΒ (#θãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# tΒ āω Ü=‹ÉftG ó¡o„ ÿ… ã&s! 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# öΝ èδ uρ tã 

óΟ ÎγÍ←!% tæßŠ tβθè= Ï�≈ xî ∩∈∪﴾  :٥[األحقاف.[  

  (اگـر) تـا روز قيامـت     فرياد بخواند كه  را به  افرادي  كه  است  گمراهتر از آن  كسي  و چه«
  را هم  سخنانش  دهند، بلكه نمي  تنها جواب  گويند (و نه نمي  را صدا بزند) پاسخش  ايشان  (هم
  .»خبرند! و بي  غافل  شنوند) و اصالً از دعايشان نمي

  ـ تشـخيص    اسـت   مخلـوق   ـ و غيـر خـدا را ـ كـه       اسـت   خـالق   خدا ـ كه   بين  آيا نبايد فرق
  ؟! دهيم

﴿yϑ sùr& ß,è= øƒs† yϑ x. āω ß,è= øƒs†﴾  :١٧[النحل.[  
  .»كند؟! نمي  خلق  كه  است  كند، مانند كسي مي  خلق  كه  آيا كسي«

او   مثـل   كسـي   چيـز و هـيچ    هـيچ   كـه   كرد، در حـالي   قياس  را با مخلوق  خالق  توان آيا مي
  ؟! نيست

﴿}§øŠs9 ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9$# ∩⊇⊇∪﴾ ] :١١الشوري ... [﴿Ÿξsù (#θç/Î� ôØ s? ¬! 
tΑ$sVøΒ F{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ÞΟ n= ÷ètƒ óΟ çFΡr&uρ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩∠⊆∪﴾ ] :٧٤النحل.[  

و   خـدا شـبيه    بـراي   پـس «...  » و او شنوا و بيناسـت   او نيست  مثل  چيزي  و هيچ  كس  هيچ«
را   دروغـين   بتهـا و معبـودان    نـاروا، عبـادت    شبيهاتفاسد و ت  همانند قرار ندهيد (و با قياسهاي

  .»دانيد داند و شما نمي نكيد). همانا خدا مي  تعبير و توجيه

يكتا   و صفاتش  و در ذات  است  هستي  چيز در جهان  همه  و مالك  خداوند، خالق  كه  وقتي
  غيـرش   و بـه   و را بخـوانيم ، چـرا غيـر ا   نزديكتر اسـت   انسان  به  گردن  ، و از رگ است  و يگانه
  بـه   مسـتقيم   در توجـه   يكتاپرسـتي   ؟! اصـالً روح  بتراشيم  را برايش  گاني و واسطه  شويم  متوسل

  مـردم   كه  ؛ زيرا كسي است  و مغز هر عبادتي  او، روح  و دعا و خواندن  ـ است   خداوند ـ متعال 
خداونـد قـرار     راه  در عـرض   كنـد، چـون   مي  غير خدا دعوت  خود و يا خواندن  خواندن  را به

  گردد: مي  باطل  از ريشه  شخصي  چنين  ، لذا اين گرفته
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﴿ y7 Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©! $# uθèδ ‘,ysø9 $# ¨βr&uρ $tΒ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9   ].٣٠[لقمان:  ﴾#$
  خواننـد، باطـل   يغير از او مـ   كه  و هر آنچه  است  خدا حق  فقط  كه  خاطر است  بدين  اين«

  .»هستند

و   اسـت   و باطـل   باشـد، شـرك    و هر كـس   هر چه» من دون اللَّه«فرياد خواندن   به  بنابراين
  ندارد!  ؛ زيرا خداوند رقيب او ساخت  با خدا يا در كنار خدا، دعاها را متوجه  نبايد همراه  حتّي

﴿Ÿξsù (#θãã ô‰ s? yìtΒ «! $# # Y‰tnr& ∩⊇∇∪﴾  :١٨[الجن.[  
  .»را نخوانيد  ديگري  خدا، كس  همراه  پس«

  به  آنان  ندارند، و وقتي  آن  به  و توجهي  خبر بوده بي  حقايق  از اين  از مردم  بسياري  متأسفانه
فريـاد    دعا و بـه «در   شوند، خدا را در يگانگي مي  نظير دعوت و بي  خداوند يكتا و يگانه  سوي

  همـراه   درگاهش  و مقرب  خاص  از بندگان  ديگري  با او كس  ، اما وقتيندارند  قبول»  خواندن
  شد!!  گويند: حاال درست دارند و مي  خدا را قبول  شود، آنگاه

﴿# sŒÎ) zÅç ßŠ ª! $# … çνy‰÷nuρ óΟ è?ö� x�Ÿ2 ( βÎ) uρ õ8u� ô³ç„ ÏµÎ/ (#θãΖ ÏΒ ÷σè?﴾  :١٢[غافر ... [﴿#sŒÎ) uρ t�Ï. èŒ ª! $# 

çνy‰ ÷nuρ ôN̈— r' yϑ ô©$# Ü>θè= è% tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ$$Î/ ( #sŒÎ) uρ t�Ï. èŒ zƒÏ% ©!$# ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ #sŒÎ) öΝ èδ 

tβρç� Å³ö;tG ó¡o„ ∩⊆∈∪﴾  :٤٥[الزمر.[  
شـود،    آورده  شويد و اگر بـا او شـريكي   شود، كافر مي  خوانده  تنهايي  خداوند به  هر گاه«
  شـود، كسـاني    بـرده   و يگانگي  تنهايي  خداوند به  نام  كه  نگاميه«...  »آوريد! مي  ايمان  آنگاه

غيـر    كساني  نام  كه  شود، اما هنگامي گيرد و بيزار مي مي  ندارند، دلهايشان  ايمان  آخرت  به  كه
  .»شوند! مي  شاد و خوشحال  شود، ناگهان مي  از او برده

  در هنگـام   تنهايي  ندارند، خدا را به  ايمان  امتخدا و قي  به  كه  گويند: كساني مي  آيات  اين
افكـار    شوند! آيا اين مي  شادمان  بردنشان  ، با ياد غير خدا و نام ندارند و بالعكس  قبول  خواندن
  و يا با خدا كسـي   فرياد خواندن  ؟! آيا غير از خدا به نيست  افراد، شرك  گونه  در اين  و عقيده

  ؟! است  خدا كدام  به  شرك  ، پس نيست  عقايد شرك  ؟! اگر اين تنيس  شرك  را خواندن
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  : است  ، عبادت طلبيدن و ياري  ـ استعانت
  و نيـات   اسـت   آگـاه   آنـان   از درون  كنند، غير از خدا موجود ديگري مي  گمان  كه  كساني

طلبنـد،   مـي   و يـاري   استعانت خوانند و از او و او را مي  شده  او متوسل  داند و به را مي  شان قلبي
  ، شـريك  صفات  اند و او را در اين موجود داده  آن  را به  الهي  و ويژگيهاي  صفات  در حقيقت

  اند. خدا پنداشته

ما   ما از خدا و توجه  طلب  كه  است  ، اين است  اسالم  بديهيات  و از جمله  معروف  كه  آنچه
  : است  دانسته  و يكي  همراه  را با عبادت  استعانت،  قرآن  تنها بدو باشد. چنانچه

﴿x‚$−ƒÎ) ß‰ ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ ]٥: ةالفاتح.[   

  .» طلبيم مي  و استعانت  و تنها از تو ياري  پرستيم تنها تو را مي«

  لـب ط  ، و هـر گـاه   خـواهيم  ، تنهـا از او مـي   داشـتيم   و تقاضا و خواهشي  سؤال  هر گاه  يعني
  كمـك   از كسـاني   آور نيسـت   خنـده   راسـتي   . آيا بـه  كنيم  ، از او طلب كرديم  و ياري  معونت
  كـه   شـويم   متوسل  كساني  كنند، و به مي  ياري  از او طلب  خودشان  خود براي  آنان  كه  بگيريم

  جلـب   در بـه كنند و خـود قـا   شر مي  خير و دفع  كسب  طلب  اي از هر وسيله  خويش  خود براي
  شر از خود نيستند؟!  خير خود و دفع

  سـپارد كـه   او مـي   دهـد و بـه   قرار مي  ديدگانش  را در مقابل  مسلمان  كامل  ، هويت آيه  اين
او   . وظيفـة  نيسـت   و غالـب   بـزرگ   و فقيـرِ مـالكي    ذليـل   او جـز بنـدة    از ياد نبـرد كـه    هيچگاه

و ضـرر جـز از     نفـع   اينكـه   بـه   و يقين  خداست  و عبادت  يبندگ  و چرا به  چون بي  نهادن گردن
  بـراي   عبـادت   مفهـوم   . وقتـي  خواست  كمك  بايد به  او را در هر كاري  و فقط  او نيست  ناحية

گرديـد، ديگـر     آميختـه   انسـان   ـ بـا جـان     اوسـت   تنهـا شايسـتة    حمد و سـپاس   ـ كه   ربالعالمين
  درگاه  را صرفاً به  اش دلي و نياز و شكسته  او نخواهد برد و مسكنت  پيشگاه  را جز به  حاجاتش
و باليـا و    طلبـد و در شـر و زيـان    را جـز از او نمـي    . خيـر و منفعـت   خواهد سـاخت   او متوجه
شـد،    داده  نعمتـي   وي  كوبد. اگر بـه  جز درِ او را نمي  برد و دري نمي  او پناه  جز به  هم  مصايب

گيرد، و اگـر از   كار مي  به  بيشتر پروردگارش رضايت  كسب  را در جهت  د و آنگوي شكر مي
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  خير دنيا و آخرتش  ماية  محروميتش  اينكه  به  و يقين  اطمينان  داشتن  ماند، ضمن  محروم  چيزي
ــت ــي  اس ــبر م ــين  ، ص ــالً هم ــت  ورزد. اص ــه  رفتارهاس ــخص  ك ــؤمن  ش ــايز    م ــافر متم را از ك

  بـن   عبداللّـه   بـه  -صـلي اهللا عليـه وسـلم   –خدا   رسول  كه  است  معنايي  همان  اينگرداند...و  مي
  فرمود: -رضي اهللا عنهما-  عباس

  ينفعوك  أن ىعل  لو اجتمعت  مةاأل  أن  اعلمو   باهللا  فاستعن  وإذا استعنت  اهللا  اسألف  إذا سألت«
  ء لم بشي  يضروك  أن على  لو اجتمعت  مةاأل  نأ  اعلمو   اهللا  ء قد كتبه إال بشي  عوكينف  ء لم بشي

  ».  عليك  اهللا  ء قد كتبه إال بشي  يضروك
، از  طلبيـدي   و اسـتعانت   ياري  ، و هر گاه ، از خدا بخواه داشتي  و درخواستي  طلب  هر گاه«

خدا   كه  فعيشوند، جز ن  تو جمع  به  نفعي  رساندن  براي  مردم  اگر تمام  كه  ، و بدان خدا بجوي
تـو    به  زياني  رساندن  براي  مردم  اگر تمام  كه  نخواهد شد، و بدان  ، نصيبت مقرر فرموده  برايت
  ».تو نخواهد رسيد  ، به است  نوشته  خداوند برايت  كه  نمايند، جز زياني  اتّفاق

‰Éx‚$−ƒÎ) ß﴿  ـ  آيه  روز اين  بار در هر شبانه  هفده  كم  ، دست هر مسلماني ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ 

ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾  را   را بخواند، آن  سنّت  نمازهاي  كند، و چنانچه تكرار مي  ـ را در نمازهايش
  نمايد و... مي  برابر تالوت  چندين

  چـه   دانـد كـه   كند، مـي  را تكرار مي  جمالت  خواند و اين نماز مي  وقتي  مسلماني  آيا چنين
  خود؟!  گويد يا با در و ديوار اطراف مي  ، سخن است  خالقش  د كهگويد؟! آيا با خداون مي

روز بـا   در شـبانه   مرتبـه   چنـدين   صـورت   گويـد، در ايـن   مـي   چـه   فهمد كه مي  اگر چنانچه
و از   پرستم تو را مي  و فقط  خدايا! فقط«گويد:  مي  بندد كه مي  ـ عهد و پيماني   خداوند ـ متعال 

  : است  شده  مرتكب  بزرگي  كند، گناه  شكني اگر پيمان!».  واهمخ و مدد مي  تو ياري

﴿tÏ% ©!$# uρ tβθàÒà)Ζ tƒ y‰ôγtã «! $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÏµÉ)≈ sV‹ ÏΒ šχθãèsÜ ø) tƒuρ !$tΒ t� tΒ r& ª! $# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅|¹θãƒ 

tβρß‰ Å¡ø� ãƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# � y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝßγs9 èπoΨ ÷è‾=9 $# öΝçλm; uρ â þθß™ Í‘#   ].٢٥[الرعد:  ﴾∪∋⊅∩ #$!$¤
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  را كـه   شـكنند و آنچـه   مـي   آن  بسـتن  از محكـم   خـدا را پـس    عهد و پيمـان   كه  و كساني«
  فسـاد و تبـاهي    بـه   زمين  كنند و در روي مي  قطع  دستور داده  آن  و نگهداري  حفظ  خداوند به

  .»دارند!  بدي  و سرانجام  است  برايشان  و لعنت  پردازند، نفرين مي

‰Éx‚$−ƒÎ) ß﴿ گويد: مرتّباً مي  كه  مسلماني ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ پيمـان   ايـن   چگونه  

و مـدد    از دهها نفر و صدها موجـود ديگـر غيـر از خداونـد يـاري       و همواره  كرده  را فراموش
  طلبد؟! مي  غيبي

،  اسـت   با خدا بسـته   كه  يتواند، عهدهاي مي  خدا چگونه  !! مشرك به نيست  هم  عجيب  البته
  پايبند باشد؟!  آن  دارد و به  نگه

﴿y# ø‹Ÿ2 ãβθä3tƒ tÅ2Î� ô³ßϑ ù= Ï9 î‰ ôγtã y‰Ψ Ïã «!   ].٧[التوبه:  ﴾#$
خـود را    پيمان  هر لحظه  كه  نزد خدا باشد (در حالي  ، عهد و پيماني مشركان  براي  چگونه«

  .»شكنند؟!) مي

� � �  

  : است  بادت، ع بردن  ـ التجاء و پناه
  بر دعا و استغاثه  ، عالوه مقصود از عبادت  كند كه مي  بيان  روشني  به  ، همچنين كريم  قرآن

  باشد: نيز مي  خواستن  و پناه  ، التجاء و استعاذه و التماس  و استعانت

﴿ö≅ t/ (#θçΡ% x. tβρß‰ ç7 ÷ètƒ £Éfø9 $# ( Ν èδ ç� sYò2r& Ν ÍκÍ5 tβθãΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊆⊇∪﴾  :٤١[سبأ.[  

  .»اند داشته  ايمان  بديشان  اند، و اكثرشان پرستيده را مي  جنّيان  ايشان  بلكه«

  كند: مي  تصريح  ديگر چنين  اي كردند، آيه مي  را عبادت  جنّيان  چگونه  و اينكه

﴿…çµ‾Ρ r&uρ tβ% x. ×Α%ỳ Í‘ zÏiΒ Ä§Ρ M} $# tβρèŒθãètƒ 5Α% ỳ Ì� Î/ zÏiΒ ÇdÅgø: $# öΝèδρßŠ# t“ sù $Z) yδ u‘ ∩∉∪﴾  :٦[الجن.[  
بـر گمراهيهـا و     وسـيله   آوردنـد، و بـدين   مـي   پنـاه   از جنّيان  كساني  از انسانها به  و كساني«

  .»افزودند مي  ايشان  سركشي
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از   خواسـتن   و نجـات   بـردن   پناه  ، همان جنّيان  مراد از پرستش  دهند كه مي  ، نشان آيات  اين
  از ايمـان   ، هـدف »اند داشته  ايمان  بديشان  اكثرشان«فرمايد:  مي  ، و اينكه بالها و گرفتاريهاست

  غيبـي   دهنـدة  و نجـات   دهنـدة  و پنـاه   قـدرت   آنهـا را صـاحب    كـه   اسـت   ، اين جنّيان  به  داشتن
  دانستند! مي

مـردود    غيـر او، در اسـالم    بـه   و اسـتعانت   استغاثه  غير خدا نيز همچون  به  بردن  پناه  موضوع
و حاضـر و    غير از خداونـد حـي و قيـوم     موجودي  شود؛ زيرا هيچ مي  محسوب  شرك و  است

را   خصوصـيات   اين  كه  . تنها و تنها اوست نيست  و ملجأ و منجي  المستغثين  ناظر، شنوا و غياث
  ندارد.  همتايي  هيچ  صفات  ، و در اين داراست

  باشد:  خدا نبايد وجود داشته  درگاه  هجز ب  پناهندگي  كند كه مي  ، بيان كريم  قرآن

﴿ö≅ è% .tΒ ÍνÏ‰ u‹Î/ ßNθä3w= tΒ Èe≅ à2 & óx« uθèδ uρ ç�� Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµø‹ n= tã χ Î) óΟçFΖ ä. tβθçΗ s>÷ès? ∩∇∇∪ 

šχθä9θà) u‹ y™ ¬!﴾  :٨٩ - ٨٨[المؤمنون [ ...﴿$̈Β Μçλm; zÏiΒ «! $# ôÏΒ 5Ο Ï¹% tæ﴾ ] :٢٧يونس ... [

﴿(#ÿρ”� Ï� sù ’ n< Î) «! ≅ö﴿] ... ٥٠يات: الذار[ ﴾#$ è% èŒθãã r& Éb> t�Î/ È,n= x� ø9$# ∩⊇∪ ÏΒ Îh� Ÿ° $tΒ t,n= y{ ∩⊄∪﴾ ] :الفلق

٢ - ١ ... [﴿ö≅è% ’ ÎoΤ Î) s9 ’ ÎΤu�� Ågä† zÏΒ «! $# Ó‰tnr& ôs9 uρ y‰ É r̀& ÏΒ ÏµÏΡρßŠ #́‰ ystG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪﴾ ] :٢٢الجن.[  
)  همه  (به  باشد كه  دارد و او كسي  دست چيز را در  همه  بزرگ  فرماندهي  كسي  بگو: چه«

گوييـد؟   مـي   راسـت   داد اگـر چنانچـه    ) او پنـاه  ) از (عـذاب  تـوان  نمي  را (هم  دهد و كسي  پناه
) خدا  را از (عذاب  تواند آنان نمي  چيزي  و هيچ  كس  هيچ«...  » : از آن خداست خواهند گفت

  او پنـاه   خدا بگريزيد (و تنها به  سوي  به  پس«...  » يابم جز خدا نمي  و پناهگاهي«...  »دهد  پناه
...  » اسـت   كـرده   خلـق   كه  ، از شر هر آنچه دم پروردگار سپيده  به  برم مي  بگو: پناه«...  »ببريد)

  .» يابم جز او نمي  پناهگاهي  هيچ  دهد و من نمي  مرا در برابر خدا پناه  كس  بگو: هيچ«

  او، از خـود اسـتقاللي    همچـون   كـه   غير از خـدا نيسـت    هستي  در جهان  موجودي  هيچ  پي
وجـود نـدارد     جز درگاهش  پناهگاهي  نبرد، و هيچ  پناه  كسي  دهد و خود به  باشد و پناه  داشته

  شود.  برده  پناه  آن  به  كه
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  دهد: مي  رسد و نجات فريادها مي  به  كه ـ تنها اوست
  متوسـالن   شنود، و از توسـل  را مي  فرياد دادخواهان  كه  است  نها كسيـ ت   خداوند ـ سبحان 

  كـه   خـود ـ هـر كجـا و هـر گونـه        رحمت  را به  و ناتوانان  . اگر بخواهد درماندگان است  آگاه
  گرداند. مي  كافر باشند ـ نائل  و چه  مسلمان  ، چه بوده

  خـود بـه    دهـد و هـم    پناه  هم  ود ندارد كهغير از خدا وج  هستي  در جهان  كس  مسلّماً هيچ
و   همـه   كـه   او نيازمند باشند، و تنهـا اوسـت    به  نياز باشد و همه بي  كس  نبرد، از همه  پناه  كسي

  خـدا پنـاه    و شـدايد، بـه    خطـر و اهـوال    ـ در مواقع   از اسالم  پيش  جاهلي  مشركين  ـ حتّي   همه
ـ    ـ كافر و مـؤمن    طلبند و همه را از خداوند قادر مي  خويش  دةز طوفان  كشتي  برند و نجات مي
خـدا سـختيها را از آنهـا دور      كـه   خواهنـد. زمـاني   مـي   آورند و تنها از او نجات مي  او روي  به

گيرنـد.   مـي   را در پيش  فساد و شرك  راه  همان  ، دوباره سپاسگزار و مشركان  سازد، مؤمنان مي
  نمايد: تكرار مي  گوناگون  هاي شيوه  و به  را بيان  حقيقت  اين  زيادي  ايدر جاه  كريم  قرآن

﴿$tΒ uρ Νä3Î/ ÏiΒ 7πyϑ ÷èÏoΡ zÏϑ sù «! $# ( ¢ΟèO #sŒÎ) ãΝä3¡¡tΒ •� ‘Ø9$# Ïµø‹ s9 Î* sù tβρã� t↔øgrB ∩∈⊂∪ ¢ΟèO # sŒÎ) y# t±x. 

§� ‘Ø9$# óΟ ä3Ζtã #sŒÎ) ×,ƒÌ� sù / ä3Ζ ÏiΒ öΝ ÍκÍh5t� Î/ tβθä. Î� ô³ç„ ∩∈⊆∪﴾  :٥٤ - ٥٣[النحل ... [﴿ö≅ è% öΝä3tF÷ƒu u‘ r& ÷βÎ) 

öΝ ä38s? r& Ü># x‹tã «! $# ÷ρr& ãΝä3÷G s? r& èπtã$¡¡9 $# u� ö� xî r& «! $# tβθãã ô‰ s? βÎ) óΟ çFΖ ä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆⊃∪ ö≅ t/ çν$−ƒÎ) 

tβθãã ô‰ s? ß# Ï±õ3u‹ sù $tΒ tβθãã ô‰ s? Ïµø‹ s9 Î) βÎ) u !$x© tβöθ|¡Ψ s? uρ $tΒ tβθä. Î� ô³è? ∩⊆⊇∪﴾ ٤١ - ٤٠نعام: [األ ... [

﴿# sŒÎ)uρ ¡§tΒ z≈ |¡ΡM} $# •� ‘Ø9$# $tΡ% tæyŠ ÿÏµÎ7 /Ψ yfÏ9 ÷ρr& #́‰ Ïã$s% ÷ρr& $Vϑ Í←!$s% $£ϑ n= sù $uΖ ø� t±x. çµ÷Ζ tã … çν§�àÑ §� tΒ 

βr( Ÿ2 óΟ©9 !$oΨ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) 9h� àÑ …çµ¡¡̈Β 4 y7 Ï9≡x‹x. zÎiƒã— tÏùÎ� ô£ßϑ ù= Ï9 $tΒ (#θçΡ%x. šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊄∪﴾ ]يونس :

١٢ ... [﴿#sŒÎ) uρ ãΝ ä3¡¡tΒ •� ‘Ø9$# ’ Îû Ì�óst7 ø9 $# ¨≅ |Ê tΒ tβθãã ô‰ s? HωÎ) çν$−ƒÎ) ( $¬Η s>sù ö/ä39 ‾gwΥ ’ n< Î) Îh� y9 ø9 $# ÷ΛäôÊz÷ ÷är& 4 
tβ% x. uρ ß≈ |¡Ρ M}$# # �‘θà� x. ∩∉∠∪﴾  :٦٧[اإلسراء ... [﴿#sŒÎ) uρ Νåκ u� Ï±xî Ólöθ̈Β È≅ n= —à9$$x. (#âθtã yŠ ©! $# tÅÁÎ= øƒèΧ 

ã&s! tÏe$!$#﴾  :٣٢[لقمان ... [﴿uθèδ “Ï% ©!$# ö/ä. ç� Éi�|¡ç„ ’ Îû Îh� y9ø9 $# Ì� óst7 ø9$# uρ ( #̈Lym # sŒÎ) óΟ çFΖ ä. †Îû Å7 ù= à�ø9$# 

tøt� y_uρ ΝÍκ Í5 8xƒÌ�Î/ 7πt6ÍhŠsÛ (#θãmÌ� sùuρ $pκ Í5 $pκ øEu !% ỳ ìxƒÍ‘ ×#Ï¹$tã ãΝ èδ u!% ỳ uρ ßlöθyϑ ø9 $# ÏΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ 
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(# þθ‘Ζ sßuρ öΝåκ ¨Ξr& xÝ‹ Ïmé& óΟ ÎγÎ/ � (# âθtã yŠ ©! $# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# ÷È⌡s9 $uΖ oKø‹ pgΥr& ôÏΒ ÍνÉ‹≈ yδ āsðθä3uΖ s9 zÏΒ 

tÌ� Å3≈ ¤±9 $# ∩⊄⊄∪ !$£ϑ n= sù öΝßγ8 pgΥr& # sŒÎ) öΝèδ tβθäóö7 tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Î� ö� tóÎ/ Èd,ysø9 ] ... ٢٣ - ٢٢يونس: [ ﴾#$

﴿ö≅ è% tΒ / ä3ŠÉdfuΖ ãƒ ÏiΒ ÏM≈ uΗ ä>àß Îh� y9 ø9$# Ì� óst7 ø9 $#uρ …çµtΡθãã ô‰ s? % Yæ•� |Ø n@ ZπuŠø� äzuρ ÷È⌡©9 $uΖ8 pgΥr& ôÏΒ ÍνÉ‹≈yδ 

¨sðθä3uΖ s9 zÏΒ tÌ� Å3≈ ¤±9$# ∩∉⊂∪ È≅ è% ª! $# Νä3‹ ÉdfuΖ ãƒ $pκ ÷] ÏiΒ ÏΒ uρ Èe≅ ä. 5> ö�x. §Ν èO öΝçFΡ r& tβθä. Î� ô³è? ∩∉⊆∪﴾ 

̈Β﴿] ... ٦٤ - ٦٣[األنعام:  r& Ü=‹Ågä† §� sÜôÒßϑ ø9 $# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒuρ u þθ�¡9 $# öΝ à6è= yèôftƒuρ u !$x� n=äz 

ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «!   ].٦٢[النمل:  ﴾#$
،  از آن  را پرستيد) و گذشته  (و بايد تنها منعم  خداست  از سوي  داريد، همه  كه  هر نعمتي«

خـدا    سـوي   ، دست دعا را تنها به آن  ايناراحتيه  زدودن  شما رسيد (براي  به  زياني  كه  هنگامي
جـز او را    عـادي   چـرا در وقـت    خوانيـد. (پـس   فرياد مـي   به  و زاري  داريد و) او را با ناله برمي

را از شما   خدا زيان  كه  هنگامي  طلبيد؟!). سپس مي  كمك  را به  دروغين  پرستيد و معبودان مي
بگوييد   من  بگو: به«...  »كنند مي  پرودگارتان  شريك را)  از شما (شركايي  دور كرد، گروهي

خـود)    نجـات   سر آيد، آيا (بـراي   شما به  قيامت  خدا، شما را فرا گيرد يا اينكه  اگر عذاب  كه
  يـاري   تنهـا خـدا را بـه     گوييـد؟ بلكـه   مـي   طلبيـد اگـر راسـت    مـي   فرياد و ياري  غير خدا را به

فريـاد    بـه   آن  رفـع   را بـراي   وي  سازد كه مي  را برطرف  چيزي  نآ  طلبيد، و اگر او خواست مي
  انسـان   بـه   كه  هر گاه« ... »كنيد مي  سازيد، فراموش خدا مي  را شريك  خوانيد، و چيزهايي مي

  رفـع   باشـد (بـراي    ايسـتاده   ، و چـه  نشسـته   ، چـه  بر پهلو خوابيده  رسد، چه مي  و باليي  ناراحتي
  درمانـده   آن  در مقابل  را (كه  و باليي  ناراحتي  كه  خواند. اما زماني مي  كمك  ا به) ما ر مشكل

  گيـرد (و خـدا را فرامـوش    مي  ) خود را در پيش (سابق  راه  چنان  ، آن دور داشتيم  بود) از او به
!  . (آري اسـت   واندهفرياد نخ  ، به است  او رسيده  به  كه  محنتي  دفع  انگار ما را براي  كند) كه مي

بالهـا و    كـه   هنگامي«...  » است  شده  آراسته  در نظرشان  ، اعمالِ اسرافگران چنين  ) اين هميشه
  كـه   كسـاني   شـويد) جـز خـدا، همـة     رسد (و گرفتار طوفانها مي شما مي  ناراحتيها در درياها به
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داد و   خدا شما را نجات  كه  . اما زمانيگردند ناپديد مي  خوانيد، از نظرتان فرياد مي  را به  ايشان
را   جـان  بـي   و بتهـاي   نـاتوان   گردانيـد (و انسـانهاي   ) رومـي  رسـانيد، (از يكتاپرسـتي    خشكي  به

  موجهـايي   كـه   هنگـامي «...  » اسـت   بسـيار ناسـپاس    سـازيد) و اصـوالً انسـان    خدا مـي   شريك
را تنهـا    و ديـن   خوانند و عبادت فرياد مي  را به خدا  گيرد، خالصانه آنها را فرا مي  كوه  همچون

در   كه  بسا هنگامي  برد. چه مي  و دريا راه  شما را در خشكي  كه  ... [ اوست]دانند  خاصّ او مي
  مقصـد) حركـت    سوي  به  آرام را (آرام  ، سرنشينان گيريد و كشتيها با باد موافق كشتيها قرار مي

  بـه   وزد و از هر سو مـوج  مي  باد سختي  ناگاه  گردند، به مي  شادمان  انبد  دهند، و سرنشينان مي
فريـاد    خـدا را بـه    انـد، آنگـاه   شـده   ) احاطـه  مـرگ   (توسـط   پندارند كـه  دود و مي مي  سويشان

بــا او   را در خوانــدن  داننــد و كســي را تنهــا از او مــي  و ديــن  و عبــادت  خواننــد و طاعــت مــي
  بود (و ديگر به  خواهيم  سپاسگزاران  ، از زمرة دهي  نجات  حال  گر ما را از اينا  خوانند كه نمي

  كـه   ). امـا هنگـامي   خوانيم فرياد نمي  را به  ديگري  و هرگز جز تو كس  آوريم نمي  روي  كسي
د و كننـد (و عهـ   و فساد مي  ظلم  به  شروع  در زمين  ناحق  به  دهد، ناگهان مي  خدا آنها را نجات

  و دريا رهايي  و شدايد خشكي  شما را از اهوال  كسي  بگو: چه«...  »شكنند!) خود را مي  پيمان
كننـد و) او را   شـما رو مـي    بـه   بـزرگ   (دشـواريها و گرفتاريهـاي    كـه   حـال   بخشد، در آن مي

  مـا را از ايـن  گوييد:) اگـر خـدا    خوانيد (و مي فرياد مي  به  ، آشكار و پنهان و خاضعانه  فروتنانه
  ؟ بگـو: خـدا شـما را از آن    باشـيم   از سپاسگزاران  كه  خوريم و بالها برهاند، سوگند مي  اهوال

و انبـاز    او) شـريك   وجـود بـراي    شما (با ايـن   رهاند. سپس مي  و اندوهي  (شدايد) و از هر غم
رسد و  و مضطر مي  د درماندهفريا  به  كه  بهترند) يا كسي  دروغين  (آيا معبودان«...  »سازيد! مي

بـا    فريـاد بخوانـد...آيا معبـود ديگـري      او را بـه   كـه   كند، هر گاه مي  را برطرف  بال و گرفتاري
  .»؟! خداست

را   رسـد و دعـايش   مـي   فريـاد درمانـدگان    اگر بخواهد به  كه  است  خدا بر اين  ! سنّت آري
  در هر كجـا باشـد! حتّـي     ، هر كس و بالزده  ندهفرد درما  اين  گويد، حال مي  پذيرد و پاسخ مي

  دهد. مي  بدو دهد، خداوند او را پناه  خدا و دل  رو به  كه  باشد، مادام  اگر كافر هم
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در بيابانهـا و    كـه   زمـاني   بود كـه   اين  جاهلي  اعراب  ، عادت پيداست  فوق  از آيات  چنانچه
  و درنـده   وحشي  ، حيوانات صحرايي  ، طوفان دريايي  ن، طوفا : دزدي از قبيل  درياها با خطراتي

ـ خـدا را     ـ آشكار و پنهـان    و زاري  گشتند، با گريه مي  مريض  كه  شدند، و يا زماني مي  مواجه
  نجـات   خـدا آنهـا را از مهلكـه     كـه   خواندند. اما همـين  مي  شريك  ، بدون خويش  نجات  براي

  موجـود، مـا را از ايـن     گفتنـد: فـالن   ساختند و مـي  خدا مي  كرا شري  داد، موجود ديگري مي
  كردند! مي  خدا را فراموش  داد و ياري  نجات  خطرات

انگيزتـر   اسف !!بيستم  قرن  مشركين  اما وضع .است  بوده  جاهلي  طرز فكر مشركين  اين  البته
او   خواندند و تنهابه مي فرياد  رابهدر گرفتاريها، ابتداء خدا   جاهلي  ! اعراب است  و بدتر از آنان

  خـود نجـات    از گرفتاريهـاي   كـه   دانستند، و هنگامي مي  پناهان كردند و او را پناه بي مي  توجه
جديـد    و تكنولوژي  و تكنيك  عصر علم  آوردند. اما امروز كه مي  او شرك  كردند، به پيدا مي

و شعور   در فهم  از جهات  و در بسياري  پيدا كرده  سيدستر  زيادي  و فنون  علوم  و بشر به  است
و   كـرده   شوند، خدا را فرامـوش  رو مي  رو به  با خطراتي  ، وقتي است  پيدا كرده  تفاوت  با آنان

گوينـد:   پندارند، و مـي  خود مي  طلبند و جز او را منجي خوانند و مي مي  كمك  غير او را براي
  مـا را حـل    ، و لـذا مشـكالت   اسـت   درگـاهش   مقـرب   خدا كه  بندة  موجود يا فالن  فالن  چون

  دهد!! مي  و گرفتاريها نجات  خطرات  كند و او ما را از اين مي

  

 � � �  

  » مردم  آميز تودة عقايد شرك  پيرامون شبهاتي«
  دهدر عقي  از مردم  گروهي  مستمسك  وجود دارند كه  امروزي  عقايد مردم  پيرامون  شبهاتي

و   پـوچ   ، مسـلكهاي  آن  و بـر اسـاس    است  غير خدا شده  به  و استعانت  و استغاثه  جواز توسل  به
و   انداختـه   و از رونـق   سـاخته   و تيـره   را آلـوده   توحيد خـالص   فضاي  اند كه بنا نهاده  اي بيهوده

  اند. كرده ، دچار و گمراه  تاريك  جاهليت  را به  امروزي  از مسلمانان  بسياري
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  و ديـن   علـم   خـود را صـاحبان    هستند كـه   ، كساني مدعيان  اكثر اين  كه  اينجاست  و جالب
سر و كار دارنـد و بـا    -صلي اهللا عليه وسلم–پيامبر   و احاديث  كريم  با قرآن  دانند و هميشه مي

  كنند!! ، استناد مي و احاديث  آيات

،  نويسـيم  مـي   در مـورد آن   و چيزي  و يا سطري  شويم موضوعها وارد مي  در اين  ما هر گاه
؛  كنـيم   غلبـه   و بر آن  درگير شده  با آن  مجبور هستيم  گيرد، كه ما را فرا مي  و رنجش  خستگي

  و راه  كـامالً روشـن    حقيقـت   با ايـن   است  كشيده  بسيار طول  باره  در اين  و مجادله  بحث  چون
  و جـواب   شـبهات   از ايـن   برخـي   بيـان   بـه   اينـك   هـر حـال    . بـه  تآشكار اس  و درست  مستقيم

  : پردازيم مي  درستشان

و   متّقـين   تنهـا دعـاي    اند، و خداونـد هـم   معموالً گناهكار و عاصي  مردم  گويند: تودة ـ مي
  هدارد، بـ   و بـديها را بـر دوش    گناهـان   بار سنگين  كه  اگر كسي  پذيرد. پس را مي  پرهيزگاران

بخشـايد، و از   را نمـي   كنـد و وي  نمـي   را اجابت  اش برود، دعا و خواسته  پروردگارش  پيشگاه
خـدا و    مقـرب   ـ و بنـدگان    : انبيـاء، اوليـاء و افـراد صـالح     قبـور ـ از قبيـل     صاحبان  چون  طرفي

  ذا بـه انـد، لـ   كـرده   خدا حركت  راه  در طول  هستند و در عمر خود، هميشه  آبرومند درگاهش
  ندارد، و بـر انسـان    ايرادي  هيچ  قبورشان  به  بردن  و پناه  از آنان  خواهي و حاجت  فرياد خواندن

جستجو   خويش  هستند، براي  الهي  در درگاه  مقبول  هايي واسطه  افراد را كه  اين  كه  است  الزم
  كنند!!

تـأثير    شك  ؛ زيرا بدون است  ر واجبقبو  صاحبان  به  و استعانت  توسل  گويند: بيگمان ـ مي
  خـدا كـه    صـالح   و بنـدگان   ضـرايح   ، و صـاحبان  است  ، قويتر از تأثير زنده قبر و مرده  صاحب

فريـاد    تواننـد بـه   انـد. لـذا مـي    دارند، از خداونـد گرفتـه    كه  و تأثيري  غيبي  اند، هر قدرت مرده
  فرزند ببخشند و...!!  و عقيمان  نازايان  را شفا دهند، به  برسند، مريضان  درماندگان

  بندگان  در اعمال  ، چون بدانيم  را شرك  قرار دادن  واسطه  اين  كه  گويند: جايز نيست ـ مي
كننـد، از   قبور مـي   صاحبان  و التجاء به  توسل  كه  و كساني  است  ، نيت است  عمل  مالك  آنچه

  اند!! نشده  راضي  بدان  و حتّي  نكرده  شرك  اراده  آن
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غيـر خـدارا     بـه   و اسـتغاثه   و توسل  آمده  زمينه  در اين  در قرآن  كه  آياتي  گويند: تمام ـ مي
آنهـا    و تنهـا بـه    شـده   نازل  شان سنگي  و بتهاي  جاهلي  مشركان  دربارة  اند، همگي جايز ندانسته

  اند!! داشته  اختصاص

انبيـاء و    ، همگـي  و فقهـاء و پيشـوايان   -اهللا عليه وسـلم صلي –پيامبر   گويند: اصحاب مي -
  بـه   خطـاب   عمـر بـن    نمودند. چنانچه مي  دادند و توسل خدا قرار مي  در پيشگاه  اولياء را وسيلة

  توسـل   صلي اهللا عليه وسـلم در خشكسـالي  –پيامبر   گرامي  عموي -عنهما   اللّه  رضي -  عباس
   نمود!!

� � �  

  : شبهات  اين  بو اما جوا
  و لـيكن   دانيم مي  و او را نيز يگانه  داريم  جا قبول  گويند: ما وجود خدا را در همه مي  اينكه

،  هسـتيم   روسـياه   گنـاه   خـدا از كثـرت    و در پيشـگاه   و گناهكـاريم   عاصـي   مـا بنـدگاني    چون
را   الهـي   درگاه  از مقربان  لذا يكي ، ببريم  و پناه  خداوند متوسل  مستقيماً و شخصاً به  توانيم نمي

خداوند ـ    عرض  ما را به  ما و خدا شوند و حاجات  بين  واسطة  تا آنان  خوانيم مي  در دعاهايمان
  ـ برسانند!!  متعال

  فرمايـد: مـن   . خداوند مي است  نداشته  و اساسي  ، اصل هرگز در اسالم  كه  است  سخني  اين
،  كـه   ايـن   همچون  قيد و شرطي  هيچ  ، و در آن گويم مي  شما پاسخ  د و بهو مرا بخواني  نزديكم

  ، چـه  بنـدگانم   : همة است  فرموده  ، بلكه است  تواند مرا بخواند، نفرموده نمي  گناهكار و عاصي
  نيد!را بخوا  درگاهم  مقربان  كه  توانند مرا بخوانند و نفرموده و فرمانبردار مي  متّقي  و چه  عاصي

انـد و   دعـا شـده    بـه   دسـت   كسـاني   بينـيم  ، مـي  كنيم مي  را بررسي  قرآن  آيات  كه  ما موقعي
  ـ غـرق    اسـت   كفر و شرك  ـ كه  گناهان  در بزرگترين  اند كه فرياد خوانده  را به  خداوند يگانه

  . است  كرده  را اجابت  خداوند دعايشان  وجود هم  اند و با اين شده
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  و از فرمـان   اسـت   ملعون  مؤمنان  نزد خدا و همة  ـ كه   و پليدي  ـ مظهر كفر و شرك!  ابليس
  مـورد اجابـت    هم  خداوند دعا كرد ودعايش  شد، مستقيماً در پيشگاه  رويگردان  خدا متكبرانه

  شد:  واقع

﴿tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÎΤ ö�ÏàΡ r'sù 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩∠∪ tΑ$s% y7 ‾ΡÎ* sù zÏΒ tÌ� sàΖ ßϑ ø9$# ∩∇⊃∪ 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ ÏM ø% uθø9 $# 

ÏΘθè= ÷èyϑ ø9   ].٨١ - ٧٩[ص:  ﴾∪⊆∇∩ #$
  زنـده   در آن  مـردم   كـه   : پروردگـارا! مـرا تـا روزي    دعـا شـد و) گفـت     بـه   (دست  ابليس«

  اسـت   تو قبـول   و دعاي  ) فرمود: (درخواست دعايش  ! (خداوند در جواب ده  شوند، مهلت مي
  .» است  خدا) معلوم  (پيش  آن  زمان  كه  تا روزي  يافتگاني تو از مهلت  اينك و) هم

خواندنــد و  گرفتاريهــا و ناراحتيهــا خــدا را نمــي  ، در مواقــع جــاهلي  مشــركان  مگــر همــان
خـدا، مسـتقيماً در     سـاير بنـدگان    ! آنها نيز همچـون  شد؟! آري نمي  ، مگر پذيرفته هم  دعايشان

  : گرفت قرار مي  مورد اجابت  كردند و دعايشان يخداوند دعا م  پيشگاه

﴿(#âθtã yŠ ©!$# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# ÷È⌡s9 $uΖ oKø‹ pgΥr& ôÏΒ ÍνÉ‹≈yδ āsðθä3uΖ s9 zÏΒ tÌ� Å3≈ ¤±9$# ∩⊄⊄∪ !$£ϑ n= sù 

öΝ ßγ8 pgΥr& # sŒÎ) öΝ èδ tβθäóö7 tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Î� ö� tóÎ/ Èd,ysø9   ].٢٣ - ٢٢يونس: [ ﴾$

  را تنها از او دانسـتند (و كسـي    و فرمانبرداري  فرياد خواندند و عبادت  به  خالصانهخدا را «
  سپاسـگزاران   ، از زمرة دهي  نجات  حال  با او نخوانند و گفتند:) اگر ما را از اين  را در خواندن

 فريـاد   را بـه   ديگـري   و هرگـز جـز تـو كـس      آوريـم  نمـي   روي  كسي  بود (و ديگر به  خواهيم
  نـاحق   بـه   داد، ناگهان  شد و) خدا آنها را نجات  اجابت  (دعايشان  كه  ). اما هنگامي خوانيم نمي

  .»كردند و فساد مي  ظلم  به  شروع  در زمين

  ، از حقّـي  مسـلمان   و گناهكـاران   عاصيان  كه  است  بسيار ديگر...آيا واقعاً معقول  ...و آيات
انـد؟!   نشـده   انـد و محـروم   كـرده   اسـتفاده   از آن  و پيـروانش   انو يـار   شـيطان   شوند كه  محروم
و با   زودي  به  كه  است  باشد، بر او واجب  شده  و خطايي  گناه  مرتكب  كه  هر مسلماني  بيگمان
و هـر چيـز     ، اولياء و هر كـس  پيامبران  دادن  قرار دادن  واسطه  ، مستقيماً و شخصاً، بدون شتاب
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  نزديكتـرين   دارد كـه   او عرضـه   را مستقيماً بـه   برد و دعايش  خود پناه  تنها پناهگاه  ، به ديگري
  : اوست  به  كس

﴿çνρã� Ï� øótFó™$$sù ¢Ο èO (#þθç/θè? Ïµø‹ s9 Î) 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ Ò=ƒÌ� s% Ò=‹Åg’Χ ∩∉⊇∪﴾  :٦١[هود ... [﴿(# þθßϑ‹ É)tG ó™$$sù Ïµø‹ s9Î) 

çνρã� Ï� øótG ó™$# uρ 3 ×≅ ÷ƒuρuρ tÏ.Î� ô³ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪﴾  :٦[فصلت ... [﴿šÏ% ©!$# uρ # sŒÎ) (#θè= yèsù ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (#þθßϑ n=sß 

öΝ æη |¡à�Ρr& (#ρã� x.sŒ ©! $# (#ρã� x�øótG ó™$$sù öΝÎγÎ/θçΡ ä‹ Ï9 tΒ uρ ã� Ï�øótƒ šUθçΡ —%!$# āωÎ) ª!   ].١٣٥[آل عمران:  ﴾#$
و   نزديـك   پروردگـارم نماييـد؛ زيـرا     او برگرديـد و توبـه    سـوي   استغفار كنيـد و بـه    پس«

بـر    آوريد و اسـتغفار كنيـد و واي    او روي  سوي  مستقيماً به  پس«...  » دعاهاست  كنندة اجابت
  انجـام   و كوچـك   آشكار و بـزرگ   گناهان  كه  و كساني«...  »كنند!) نمي  چنين  (كه  مشركين

از   را!). پـس   ديگـري   كس  (نهآورند  ياد مي  كنند، خدا را به مي  ظلم  دهند و بر خود چنين مي
را   غيـر از خـدا گناهـان     كسـي   كننـد، و چـه   مـي   و مغفرت  بخشش  طلب  گناهانشان  خدا براي

  .»بخشد؟! مي

� � �  
  

  و بـدانها متوسـل    خـوانيم  آنها را مـي   را كه  قبوري  و صاحبان  گويند: اموات مي  و اما اينكه
  ، ولـي  ما بـوده   مثل  آنها نيز مخلوقاتي  معتقديم  ، بلكه انيمد نمي  ، خدا و پروردگارشان شويم مي

  ما و خداونـد واسـطه    ، بين و منزلتشان  خاطر مقام  توانند به هستند، مي  خداوند نزديك  به  چون
  باشند!!

  پادشـاهان   كنند خداوند مثـل   گمان  كه  شده  خدا، باعث  به  نسبت  شان معرفتي و بي  جهالت
  ، بـه  واسـطه   بدون  توان نمي  كه  است  شان امروزي  قدرت  ستمگر، يا دستگاههاي  حكّامجبار و 

واحــد قهــار را   حقيقتــاً خــداي  مــدعياني  برقــرار كــرد. چنــين  و ارتبــاط  يافــت  راه  حضــورش
  اند: يافته  كامالً هدايت  كنند كه اند و فكر مي نشناخته

﴿$tΒ uρ (#ρâ‘ y‰s% ©! $# ¨,ym ÿÍνÍ‘ ô‰s%﴾  :٩١[األنعام ... [﴿šχθç7 |¡øts† uρ Ν åκ̈Ξr& šχρß‰ tG ôγ•Β ∩⊂⊃∪﴾ 
  ].٣٠[األعراف: 
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  يافتگـان  هـدايت   آنها همـان   پندارند كه و مي«...  »اند بايد نشناخته  كه  ، خدا را چنان آنان«
  .»هستند!!

  يفراوانـ   و مرحمـت   لطـف   بنـدگانش   بـه   و نسـبت   اسـت   وسيع  رحمتش  كه  آيا خداوندي
  ؟! نيست  كافي  بندگانش  دارد، براي

﴿ÉLyϑ ômu‘ uρ ôMyèÅ™uρ ¨≅ ä. & óx«﴾  :١٥٦[األعراف ... [﴿ª! $# 7#‹ÏÜ s9 ÍνÏŠ$t7 ÏèÎ/﴾  :١٩[الشوری [

 ...﴿}§øŠs9 r& ª! $# >∃$s3Î/ … çνy‰ö6tã﴾ ] :٣٦الزمر.[  
 »دارد  لطف  بندگانش  به  خداوند نسبت«...  » است  چيز را در برگرفته  همه  من  و رحمت«

  .»؟ نيست  كافي  بندگانش  آيا خداوند براي«... 

  خداونـد مـأيوس    ؛ زيـرا از رحمـت   خداوند اسـت   انكار رحمت  در واقع  منطقي  چنين  اين
  هستند:

﴿Ÿωuρ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? ÏΒ Çy÷ρ§‘ «!$# ( … çµ‾Ρ Î) Ÿω ß§t↔÷ƒ($tƒ ÏΒ Çy÷ρ§‘ «!$# āωÎ) ãΠöθs) ø9 $# tβρã� Ï�≈ s3ø9$# ∩∇∠∪﴾ 
  ].٨٧يوسف: [

  .» كافران  شوند، مگر قوم نمي  خدا مأيوس  نشويد؛ زيرا از رحمت  خدا مأيوس  از رحمت«

  و بـه   فرموده  و...معرفي»  رحيم«، »غفور«، » رئوف«، »عفو«خود را   زيادي  خداوند در آيات
  سـوي   بـه   د و بلكـه شدند، نااميد نشون  مرتكب  گناهي  كه  ، هر وقت است  داده  اجازه  بندگانش

را   كاري  خداوند چنين  نمايند كه  عفو و مغفرت  و طلب  خدا برگردند و مستقيماً از او بخشش
  را ـ كسـاني    كننـدگان  توبـه   فرمايد: من خود مي  پذيرد! چنانچه باز مي  دارد و با آغوش  دوست

زداينـد ـ    را از خـود مـي    گناهان  ، آلودگيهاي توبه  پاك  گردند و با آب خدا برمي  سوي  به  كه
  و نفرمـوده   نسـاخته   مكلّف  شان و توانايي  از طاقت  خود را بيش  بندگان  ! همچنين دارم  دوست

مقـدور    توانند و برايشان مي  كه  تا جايي  است  خواسته  كنند! بلكه  و اشتباه  هرگز نبايد گناه  كه
  كنند:  دوري  ، از گناه است
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﴿(#θà)̈? $$sù ©! $# $tΒ ÷Λ ä÷èsÜ tFó™$#﴾  :١٦[التغابن ... [﴿Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ ﴾  :البقره]

٢٨٦ ... [﴿ö≅è% y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θèùu� ó�r& #’n?tã öΝ ÎγÅ¡à�Ρ r& Ÿω (#θäÜ uΖø) s? ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ã�Ï� øótƒ 

z>θçΡ —%!$# $�è‹ ÏΗ sd 4 …çµ‾Ρ Î) uθèδ â‘θà� tóø9 $# ãΛÏm§�9 !© (βÎ¨﴿] ... ٥٣[الزمر:  ﴾∪⊃∋∩ #$ $# �= Ïtä† tÎ/≡§θ−G9 $# �= Ïtä† uρ 

šÌ� ÎdγsÜ tFßϑ ø9   ].٢٢٢: ة[البقر ﴾∪⊅⊅⊅∩ #$
  انـدازة   را مگـر بـه    كـس   خداوند هيچ«...  »سازيد  پيشه  الهي  توانيد، تقواي هر چقدر مي«

)  كـردن   (با گناه  بر خودتان  كه  كساني  ! اي من  بندگان  بگو: اي«...  »سازد نمي  مكلّف  طاقتش
 »بخشـد  را مي  گناهان  خدا نااميد نشويد؛ زيرا خداوند تمام  ايد! از رحمت كرده  هم  وري زياده

  .»دارد  را دوست  شوندگان بسيار و نيز پاك  كنندگان همانا خداوند توبه«... 

  فرمايد: مي -وسلم صلي اهللا عليه-  پيامبرش  مورد به  و در همين

﴿}§øŠs9 š�s9 zÏΒ Ì� øΒ F{$# í óx« ÷ρr& z>θçG tƒ öΝÍκ ö� n= tæ ÷ρr& öΝ ßγt/ Éj‹ yèãƒ﴾  :١٢٨[آل عمران ... [

﴿çνö� Ï�øótG ó™$# uρ 4 …çµ‾Ρ Î) tβ% Ÿ2 $R/# §θs? ∩⊂∪﴾  :٣[النصر.[  

ا آنهـا را  پـذيرد و يـ   را مي  آنان  . خداوند يا توبة پيامبر) نيست  تو (اي  در دست  امري  هيچ«
  .» پذير است او بسيار توبه  ؛ زيرا كه استغفار كن  و از او طلب«...  »دهد مي  عذاب

  بـه   و تقـرب   در مقـام  -صلي اهللا عليه وسـلم –پيامبر   را همچون  ، كسي هستي  جهان  در اين
  حتّي  كه  نداده  زهخداوند اجا  بينيم مي  كه  همانند او باشد. اما چنان  كه  يابيم خداوند نمي  درگاه

او   بـه   الهـي   از عـذاب   و يـا نجـات    استغفار و توبه  براي  از گناهكاران  ، برخي حياتش  در زمان
يـا    كـه   هسـتم   مـن   . اين تو نيست  در دست  كاري  فرمايد: هيچ او مي  آورند، و به  و پناه  متوسل

  مـن   ، بايـد بـه   بخشـش   استغفار و طلـب   راي! تو خود نيز ب دهم مي  و يا عذاب  بخشم آنها را مي
  ! بياروي  روي

شـود،   نمـي   از او پذيرفتـه   دعايي  ، هيچ خاطر آن  به  دارد كه  مرد گناهكار حالتي  اينكه  پس
و  : �انبيـاء    سرور تمامي  اگر دعاكننده  شود، حتّي نمي  پذيرفته  غير او نيز برايش  مسلّماً دعاي
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  بـن   عبداللّـه   براي  ٦�استغفار پيامبر   كه  بينيم خدا باشد!! مگر نمي  درگاه  سر سبد مقربان  گل
  ! است  رد شده  ـ چگونه  شان و سردسته  مدينه  اول  درجه  ـ منافق  أبي

﴿ö� Ï�øótG ó™$# öΝçλm; ÷ρr& Ÿω ö� Ï�øótG ó¡n@ öΝ çλm; βÎ) ö� Ï�øótG ó¡n@ öΝçλm; tÏèö7 y™ Zο§÷ s∆ n= sù t� Ï�øótƒ ª! $# öΝçλm;﴾ بة[التو :
٨٠.[  

  طلـب   برايشـان   هفتـاد بـار هـم     ! اگر چنانچه يا نكن  استغفار كن  طلب  برايشان  خواهي مي«
  .»بخشد!! را نمي  ، هرگز خداوند آنان كني  استغفار و آمرزش

،  عمـويش   ديگـر ـ بـراي     ، و يـا ـ بنـا بـر روايـت      مـادرش   بـراي   خواست  كه  زماني  چنانچه
خـود    پدران  بر دين  بود، اما همچنان  و پشتيبانش  ، حامي تا آخر عمرش  اگر چه  ـ كه   ابوطالب

  فرمود:  او را نكوهش  چنين  استغفار كند، خداوند اين  نياورد ـ طلب  ماند و ايمان  باقي

﴿$tΒ šχ% x. ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 šÏ% ©!$# uρ (# þθãΖ tΒ# u βr& (#ρã� Ï� øótG ó¡o„ tÅ2Î� ô³ßϑ ù= Ï9 öθs9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρé& 

2†n1 ö� è%﴾ ]١١٣ :بةالتو.[  
  اسـتغفار كننـد، هـر چنـد كـه       طلب  مشركين  براي  كه  نيست  شايسته  پيامبر و مؤمنان  براي«

  .»باشند!  و نزديكانشان  خويشان

  كه  است  بر آنها واجب  دارند، بلكه  حق  مردم  و تودة  و خصوصاً مسلمانان  بندگان  اما تمام
را   مخلـوقي   ـ هرگز هيچ   ـ دعا و استغاثه   عبادت  نوع  بخوانند و در اين  واسطه  داوند را بدونخ

  مورد نظر قرار ندهند.

بـا    مطلب  اين  باشد، ولي و تقوا مي  اخالص  دعا، مقتضاي  اجابت  كه  است  درست  اين  البته
  و صـداقت   فاقد حرارت  كه  كنيد كسي مي  ندارد. آيا خيال  اي رابطه  ما هيچ  مورد بحث  مسئلة

آنهـا را نـزد او     ببـرد، در عـوض    پنـاه   ضـريحي   و صـاحب   مرده  ، اگر به و تقواست  و اخالص
و در   باطـل   اسـت   پنـداري   ايـن   كـه   راستي  دهد؟! به و تقوا مي  صداقت  وي  يابد؟! آيا او به مي

  و مبـارزه   كـامالً مقابلـه    با آن  د و تأكيد كند و بلكهرا تأيي  آن  كه  يابيم را نمي  خدا چيزي  دين
  نمايد. مي

� � �  
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و آبرومند خدا هسـتند    مقرب  ، بندگان انبياء و اولياء و افراد صالح  گويند: چون مي  و اينكه
و   نيست  شرك  آنان  به  و توسل  فرياد خواندن  به  كنند، پس مي  خداوند حركت  راه  و در طول

  : كه  است  اين  ندارد! جواب  هم  يايراد

انـد؛   كـرده   خداوند حركت  راه  خود، در طول  و تكاليف  و وظايف  رسالت  در موضع  آنان
بيايد، ديگر   ميان  خداوند به  الوهيت  از مقام  سخن  ! زيرا وقتي و پروردگاري  خدايي  در مقام  نه

  و خرافـات   شـرك   وارد حـوزة   بگـوييم   كـه   آنندارد، جـز    خداوند معنايي  راه  و عرض  طول
  اند! شده

  . بنابراين و مكان  زمان  خدا هستند و محدود به  مخلوق  و همه  انبياء و اولياء و صلحاء و همه
ـ    آهسـته   بلنـد بگوينـد و چـه     را ـ چـه    بنـدگان   و نداها و اصـوات   توانند نيات همانند خدا نمي

  دهد! خداوند بـه  و نمي  نداده  احدي  هيچ  ويژگيها را به  و اين  صفات  بشنود، و خداوند نيز اين
خواهنـد   هرگز نمـي   كه  است  گمراهاني  ، آن هر چند در اينجا مراد از مردگان  ـ٦�  پيامبرش
  فرمايد: شوند ـ مي مي  هدايت

﴿!$tΒ uρ |MΡr& 8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/ ̈Β ’ Îû Í‘θç7 à)ø9   ].٢٢[فاطر:  ﴾∪⊅⊅∩ #$
  .»! در قبرها هستند، شنوا سازي  را كه  كساني  تواني مبر) تو هرگز نميپيا  (اي«

  كسـي   را بـه   بخوانيـد، و نامهـا و صـفاتم     نيكـو و صـفاتم    فرمايد: مرا با نامهـاي  خداوند مي
  اسـت   الحاد و انكـاري   غير خدا، در حقيقت  فرياد خواندن  و به  ندهيد؛ زيرا استغاثه  اختصاص

ديگـر،    كـس   از خداوند به  است  قدرتي  و انتزاع  ، و نيز بركندن الهي  نيكوي  تدر نامها و صفا
  : است  غير خدا پوشاندن  را بر تن  الوهيت  ، لباس جمله  و در يك

﴿¬! uρ â !$oÿôœF{$# 4o_ó¡çtø: $# çνθãã ÷Š$$sù $pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒuρ tÏ% ©!$# šχρß‰ Åsù= ãƒ þ’ Îû ÏµÍ× ‾≈ yϑ ó™r& 4 tβ÷ρt“ ôfã‹ y™ $tΒ 

(#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪﴾  :١٨٠[األعراف.[  
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  بگوييد كه  كساني  ترك  نامها بخوانيد و به  او را بدان  ، پس نامهاست  زيباترين  خدا داراي«
  خدا را بـراي   صفات  يازند (يعني مي  دست  تحريف  كنند و به خدا الحاد مي  در نامها و صفات

  .»كيفر كار خود را خواهند ديد  ند). آنانبر كار مي  به  هم  مخلوقات

  طور يقين  دهد، به  باشد ـ نسبت  غير او ـ اگر پيامبر هم  خدا به  كند و صفات  چنين  هر كس
  خالق  تواند بين ديگر نمي  اند كه را ربوده  و دركش  عقل  كلّي  به  ، و شياطين است  شده  مشرك

  برتر و باالتر بپندارد!  ـ از خالق  صفات  را ـ در برخي  قمخلو  بگذارد و حتّي  ، فرق و مخلوق

  و مخلـوق   خـالق   بـين   ، ولـي  فراگيـر شـده    علمش  ! كه بيستم  قرن  انسان  از اين  است  عجب
و   حيـران   انـد كـه   را تسـخير كـرده    و دلشـان   عقـل   چنـان   شود، و شياطين  قائل  تواند فرقي نمي

  اند: شده  سرگردان

﴿ö≅ è% (#θãã ô‰tΡ r& ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω $oΨ ãèx�Ζ tƒ Ÿωuρ $tΡ •� ÛØ tƒ –Št� çΡuρ #’ n?tã $oΨ Î/$s) ôã r& y‰ ÷èt/ øŒÎ) $uΖ1y‰ yδ 

ª! $# “É‹ ©9$% x. çµø? uθôγtFó™$# ßÏÜ≈u‹ ¤±9 $# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβ# u� ö� ym ÿ…ã&s!﴾  :٧١[األنعام.[  

؟! و آيـا   زيـاني   ما دارند و نـه   حال  به  سودي  نه  كه  غير از خدا را بخوانيم  بگو: آيا چيزي«
  مشـرك   (و دوباره  كنيم  بازگشت  عقب  ، به است  بخشيده  خداوند ما را هدايت  كه  از آن  پس

  .»خود كشند؟!  دنبال  به  و سرگردان  او را در بيابانها ويالن  شياطين  كه  كسي  )، همچون شويم
  

� � �  
  

  نـدارد؛ زيـرا تـأثير صـاحبان      قبور اشـكالي   صاحبان  به  انتو استع  گويند: توسل مي  و اينكه
انـد و لـذا    از خداونـد گرفتـه    هستند كـه   قدرتي  و آنها داراي  است  قبور قويتر از تأثير زندگان

  فرزنـدي   و عميقـان   نازايـان   را شـفا دهنـد، بـه     برسـند، مريضـان    فرياد درماندگان  توانند به مي
  : است  چنين  ببخشند! جواب

  باشـد. قـرآن   مـي   از اسـالم   پـيش   جـاهلي   و گفتار مشـركين   مانند عقيده  درست  عقيده  اين
و   و رازق  و مالـك   خـالق   ـ و اينكـه    خداوند ـ متعال   با اعتقاد به  آنها، همزمان  دارد كه  تصريح

، اگر  ديگرشان  معبودان  ، معتقد بودند كه تنها اوست  هستي  جهان  و مدبر و گردانندة  دهنده پناه
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با خداوند   و نزديكي  قرب  آنها از لحاظ  رابطة  خداوند هستند، ولي  و آفريدة  خود مخلوق  چه
  گيرنـد و يـا فقيـرش     ، يا از او پس داده  چيزي  كسي  توانند به اگر بخواهند مي  كه  است  طوري

فرزنـد    كسي  توانند به باشند، مي  واستهرا شفا دهند و اگر خ  بيماري  دارند كه  گردانند. قدرت
  عطا كنند.  هم

  دارنـد. بـه    خداوند بزرگ  را از طرف  جزئي  اختيارات  گونه  ما اين  گفتند: خدايان آنها مي
خوشـنود    سـازند و لـذا بـراي     خـدا نزديـك    تـا مـا را بـه     شـويم  مي  آنها متوسل  ، به دليل  همين

  نذر و صدقه  خاطرشان  ، به كنيم مي  را طواف  ، ايشان كنيم مي  قرباني  پايشان  آنها، به  نگهداشتن
  سازند: مي  برآورده  و آنها نيز برايمان  طلبيم خود را مي  و دعاهاي  و از آنها حوايج  دهيم مي

﴿$tΒ öΝ èδ ß‰ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh� s) ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’s∀ ø9 ã—﴾  :٣[الزمر ... [﴿šχρß‰ ç7÷ètƒuρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# 

$tΒ Ÿω öΝèδ •�ÛØ o„ Ÿωuρ óΟ ßγãèx�Ζ tƒ šχθä9θà) tƒuρ ÏIωàσ ‾≈ yδ $tΡ àσ ‾≈ yèx�ä© y‰ΨÏã «!   ].١٨يونس: [ ﴾#$
آنهـا  «...  »گرداننـد   خدا نزديك  ما را به  خاطر كه  ، مگر بدان كنيم نمي  را عبادت  ما آنان«

  عايدشـان   سـودي   رسانند و نـه  مي  انزي  اصالً بديشان  نه  پرستند كه را مي  غير از خدا چيزهايي
  .»ما نزد خدايند!  هاي گويند: اينها واسطه سازند و مي مي

  شـمارد. اغلـب   مـي   را عبـادت   فوق  اعمال  داند، و تمام مي  را شرك  اعتقادشان  همين  قرآن
،  ربوبيـت در   كـه   اند، امـا تعـداد مشـركاني    آميز بوده شرك  عقيدة  همين  داراي  جهان  مشركان
و   باشـند، بسـيار كـم     قائـل   خـدا همتـا و شـريك     ، براي و مديريت  ، رازقيت ، خالقيت مالكيت

خـود را بـا     ـ معبـودان    ـ تـا كنـون     از مشـركين   قومي  ، هيچ دانيم مي  كه  اند تا جايي بوده  اندك
  اند. خداوند برابر نپنداشته

  در مسـافرتهاي   آنـان   هـر گـاه    دارد كـه   تصـريح   عـرب   مشـركان   دربارة  حتّي  كريم  قرآن
  گرفتنـد، تمـام   دريـا قـرار مـي     سـهمگين   امـواج   شدند و مـورد هجـوم   مي  سوار كشتي  دريايي

بستند و  او اميد مي  خواندند و تنها به واحد قهار را مي  خداي  و فقط  كرده  را فراموش  معبودان
  بردند.  مي  پناه
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و   بـزرگ   خـداي   بـا عبـادت    آنها همزمان  كه  است  ، معلوم كريم  قرآن  اتاز آي  هر حال  به
كردند و در برابر آنها  مي  ديگر خدا را نيز عبادت  در برابر او، معبودان  و تعظيم  برتر، و كرنش

، بال  : دفع از قبيل  معتقد بودند آنها اختياراتي  نمودند؛ چرا كه مي  و خشوع  اظهار عجز و ناتواني
بر   كريم  خدا برسانند. قرآن  را به  توانند دعايشان و...را دارند و مي  مريض  فرزند، شفاي  اعطاي
امور،   جز خدا، گردانندة  را نبايد به  گويد: احدي و مي  وارد نموده  سختي  ضربت  عقيده  همين
  را شـريكش   ي، كسـ  و صـفات   تصـور نكننـد و در عبـادت     و رازق  و ضـرر، خـالق    نفع  مالك

  پيدا كند.  خدا تقرب  تواند به نمي  صالح  و عمل  حق  به  جز با ايمان  هم  نسازند و كسي

  انـد، و لـذا او را بـا خلـق     نشـناخته   درستي  خدا را به  كه  خاطر است  بدين  شبهات  اين  تمام
  كنـد و خـود مخلـوق    نمـي   خلـق   كه  كند با كسي مي  خلق  كه  دهند! آيا كسي قرار مي  مساوي

دانـد و   مي  كه  ندارد؟! آيا كسي  تفاوتي  با مرده  ؟! آيا زنده است  پرستش  ، برابر و شايستة است
  ندارد؟!  داند فرقي نمي  كه  ، با كسي چيز باخبر است  از همه

﴿yϑ sùr& ß,è= øƒs† yϑ x. āω ß,è= øƒs†﴾  :١٧[النحل ... [﴿$tΒ uρ “ÈθtG ó¡o„ â !$u‹ ômF{$# Ÿωuρ ÝV≡uθøΒ F{$#﴾ 

≅ö﴿] ... ٢٢[فاطر:  è% ö≅ yδ “ÈθtG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθçΗ s>ôètƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ﴾.  :٩[الزمر[  
بـا    زنـدگان «...  »كنـد؟!  نمـي   خلـق   كـه   اسـت   كسي  كند، همچون مي  خلق  كه  آيا كسي«

  .»دانند برابرند؟! نمي  هك  دانند، با كساني مي  كه  آيا كساني«...  »برابر نيستند  مردگان

  دهـد، مالـك   مي  كند، روزي مي  خلق  گردد كه  او توجه  شود و به  بايد پرستش  كسي  پس
  در اين  و كسي  اوست  چيز در دست  و همه  و همه  و تندرستي  ، تولّد و پرورش چيز است  همه

  : نيست  ، با او شريك خصوصيات

﴿Í.s!uρ ΟßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ �∅ä9θà) u‹ s9 ª! $# 4 ö≅ è% Ο çF÷ƒu t� sùr& $̈Β tβθãã ô‰ s? ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# ÷βÎ) u’ÎΤ yŠ# u‘ r& ª!$# Ah�ÛØ Î/ ö≅ yδ £èδ àM≈x� Ï±≈ x. ÿÍνÎh� àÑ ÷ρr& ’ ÎΤ yŠ#u‘ r& >πyϑ ômt� Î/ ö≅ yδ �∅èδ 

àM≈ s3Å¡ôϑ ãΒ ÏµÏG uΗ ÷qu‘ 4 ö≅ è% zÉ<ó¡ym ª! $# ( Ïµø‹ n= tã ã≅ ā2uθtG tƒ tβθè= Ïj. uθtG ßϑ ø9 È⌡s9﴿] ... ٣٨[الزمر:  ﴾∪∇⊃∩ #$ uρ 

Ν ßγtFø9 r' y™ ô̈Β öΝßγs) n= yz £ä9θà) u‹s9 ª! $# ( 4’ ‾Τ r'sù tβθä3sù÷σ ãƒ ∩∇∠∪﴾  :٨٧[الزخرف... [ ﴿ö≅ è% tΒ Νä3è% ã— ö� tƒ 
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zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ̈Β r& à7 Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Áö/F{$# uρ tΒ uρ ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ ø9$# zÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9$# ßlÌ� øƒä† uρ 

|M Íh‹ yϑø9 $# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ ø9$# tΒ uρ ã� În/y‰ ãƒ z÷ ö∆F{$# 4 tβθä9θà) uŠ|¡sù ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξsùr& tβθà) −G s? ∩⊂⊇∪ â/ä3Ï9≡x‹ sù ª! $# 

ÞΟ ä3š/u‘ ‘,ptø: $# ( # sŒ$yϑ sù y‰÷èt/ Èd,ysø9 $# āωÎ) ã≅≈ n= āÒ9 $# ( 4’ ‾Τr' sù šχθèùu� óÇ è? ∩⊂⊄∪﴾ ] :٣٢ - ٣١يونس ... [

﴿≅ è% Çyϑ Ïj9 ÞÚö‘ F{$# tΒ uρ !$yγŠ Ïù βÎ) óΟ çFΖ à2 šχθßϑ n= ÷ès? ∩∇⊆∪ tβθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξsùr& 

šχρã� ©. x‹s? ∩∇∈∪ ö≅ è% tΒ �> §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æìö7 ¡¡9$# �> u‘ uρ Ä ö̧� yèø9 $# ËΛÏà yèø9$# ∩∇∉∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 
ö≅ è% Ÿξsùr& šχθà)−G s? ∩∇∠∪ ö≅ è% .tΒ ÍνÏ‰ u‹Î/ ßNθä3w= tΒ Èe≅ à2 &óx« uθèδ uρ ç��Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµø‹ n= tã χ Î) 

óΟ çFΖ ä. tβθçΗ s>÷ès? ∩∇∇∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ‾Τ r' sù šχρã� ysó¡è@ ∩∇∪﴾  :٨٩ - ٨٤[المؤمنون ... [

﴿ª! $# “Ï% ©!$# öΝä3s) n= s{ ¢Ο èO öΝ ä3s% y— u‘ ¢Ο èO öΝ à6çGŠÏϑãƒ ¢Ο èO öΝ ä3‹ÍŠøtä† ( ö≅ yδ ÏΒ Νä3Í←!% x. u� à° ̈Β ã≅ yèø� tƒ ÏΒ 

Ν ä3Ï9≡sŒ ÏiΒ &óx« 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $¬Η xå tβθä. Î� ô³ç„ ∩⊆⊃∪ ﴾  :٤٠[الروم ... [﴿ãΝ à6Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/ u‘ ( 
Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( ß,Î=≈ yz Èe≅à2 & ó_x« çνρß‰ ç6ôã $$sù 4 uθèδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. & óx« ×≅‹Å2uρ ∩⊇⊃⊄∪﴾  :األنعام]

١٠٢.[  
: خـدا!   خواهند گفـت   تحقيق  ، به را آفريده  آسمانها و زمين  كسي  : چه بپرسي  اگر از آنان«

  زيان  اگر خدا بخواه  بينيد كه مي  خوانيد، چنين فرياد مي  جز خدا به  به  را كه  بگو: آيا چيزهايي
ازند؟ و يـا اگـر خـدا    سـ   رابرطـرف   و گزنـدش   زيـان   برساند، آنها بتوانند آن  من  به  و گزندي

را بگيرند و   و مرحمتش  روا دارد، آنها بتوانند جلو لطف  من  در حق  و مرحمتي  بخواهد لطف
كننـد و   مـي   و توكّل  ، تنها بر او تكيه كنندگان . توكّل است  را باز دارند؟ بگو: خدا مرا بس  آن

چـرا    گويند: خـدا! پـس   ، قطعاً مي هخود آنها را آفريد  كسي  : چه بپرسي  اگر از آنان«...  » بس
...  »گرديـد؟!)  مـي   ديگـري   چيزهـاي   پرسـتش   شـويد و (متوجـه   مي  خدا) منحرف  (از عبادت

؟  و چشـمها تواناسـت    بر گـوش   كسي  رساند؟ چه مي  شما روزي  به  از آسمان  كسي  بگو: چه«
كنـد؟   امور را تدبير مي  كسي  ورد؟ چهآ مي  بيرون  را از زنده  و مرده  را از مرده  زنده  كسي  چه
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كنيد) چرا (تنها خـدا   چيزها اقرار مي  اين  تمام  به  كه  بگو: (حال  : خدا! پس قطعاً خواهند گفت
(و   شماست  پروردگار حقيقي  كه  ، خداست ترسيد؟! آن از او) نمي  كنيد و فقط نمي  را عبادت

غيـر او،    و پرسـتش   اسـت   او نيز حـق   پرستش  . پسداريد  خود قبول  كه  است  چنين  كه  اوست
بگو: «...  »شويد؟! مي  در برده  به  از راه  چگونه  ؟ پس است  جز گمراهي  حق  ). آيا سواي باطل
: از آن  دانيـد؟ خواهنـد گفـت    هستند، از آن كيسـتند اگـر مـي     در آن  كه  كساني  و تمام  زمين

  و صـاحب   هفتگانـه   آسـمانهاي   مالـك   كسـي   د؟! بگو: چـه انديشي چرا نمي  خدايند. بگو: پس
چـرا (تنهـا از خـدا)      . بگـو پـس   : از آن خداسـت  خواهنـد گفـت    ؟ بالفاصله است  عظيم  عرش

  باشـد كـه    دارد و او كسي  چيز را در دست  همه  بزرگ  فرماندهي  كسي  ترسيد؟! بگو: چه نمي
  راسـت   داد اگـر چنانچـه    ) او پنـاه  ) از (عـذاب  تـوان  ينمـ   را (هـم   دهـد و كسـي    ) پناه همه  (به
خوريد و جادو  مي  و فريب  گول  چگونه  . بگو: پس : از آن خداست گوييد؟ خواهند گفت مي
. بعـد   اسـت   بخشيده  شما روزي  به  ، سپس شما را آفريده  كه  است  خدا كسي«...  »شويد؟! مي

  كسـي   شـركاء و معبودانتـان    گرداند. آيا در ميـان  مي  تان هزند  دوباره  ميراند و سپس شما را مي
  شريك  برايش  كه  است  دهد؟ خدا دورتر و برتر از اين  كارها را انجام  از اين  چيزي  كه  هست

چيـز    همـه   ، و او خـالق  نيسـت   . جـز او خـدايي   خدا و پروردگار شماسـت   آن«...  »شوند  قائل
  .» چيز است  و مدبر همه  كنيد و همو حافظ  دترا بايد عبا  وي  . پس است

  غيري  ويعبد من  أخلق  نبإ عجيب  في  والجن  نساإلو   إنني«:  است  نيز آمده  قدسي  در حديثي
  . » يشكر سوايو   وأرزق

، اما غيـر از   كنم مي  خلق  ! من انگيز است و جن بسيار شگفت  از انس  با بندگانم  من  داستان«
  ».شود مي  سپاسگزراي  غير از من  ، ولي دهم مي  روزي  شود. من مي  تيدهپرس  من

رد   غيـر خـدا، چنـين     بـه   و تقرباتشـان   بر توسـالت   را مبني  مدعيان  اين  ، عقيدة كريم  قرآن
  كند: مي

﴿(#ρä‹ sƒªB $# uρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ZπyγÏ9# u āω šχθà) è= øƒs† $\↔ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθà) n= øƒä† Ÿωuρ šχθä3Î= ôϑ tƒ 

öΝ ÎγÅ¡à�ΡL{ # u�ŸÑ Ÿωuρ $Yèø� tΡ Ÿωuρ tβθä3Î= ôϑ tƒ $Y? öθtΒ Ÿωuρ Zο4θu‹ ym Ÿωuρ #Y‘θà±èΣ ∩⊂∪﴾  :٣[الفرقان ... [
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﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# z> Î� àÑ ×≅ sWtΒ (#θãèÏϑ tG ó™$$sù ÿ… ã&s! 4 āχ Î) šÏ% ©!$# šχθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# s9 

(#θà)è= øƒs† $\/$t/ èŒ Èθs9 uρ (#θãèyϑ tG ô_$# …çµs9 ( βÎ) uρ ãΝåκ ö:è= ó¡o„ Ü>$t/ —%!$# $\↔ø‹ x© āω çνρä‹ É)ΖtFó¡o„ çµ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè|Ê Ü= Ï9$©Ü9 $# 

Ü>θè= ôÜ yϑ ø9$# uρ ∩∠⊂∪﴾  :٧٣[الحج ... [﴿È≅ è% (#θãã ÷Š$# šÏ% ©!$# Λ äôϑ tã y— ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿω 
šχθà6Î= ôϑ tƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ öΝ çλm; $yϑ ÎγŠ Ïù ÏΒ 78÷� Å° $tΒ uρ …çµs9 

Ν åκ÷] ÏΒ ÏiΒ 9�� Îγsß ∩⊄⊄∪﴾  :٢٢[سبأ ... [﴿È≅ è% (#θãã ÷Š$# tÏ% ©!$# ΟçFôϑ tã y— ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Î= ôϑ tƒ 

y# ô±x. Îh� ‘Ø9$# öΝ ä3Ψ tã Ÿωuρ ¸ξƒÈθøtrB ∩∈∉∪﴾  :٥٦[اإلسراء ... [﴿ö≅ è% (#θãã ô‰ tΡr& ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω 
$oΨ ãèx�Ζ tƒ Ÿωuρ $tΡ •� ÛØ tƒ –Št� çΡuρ #’ n?tã $oΨ Î/$s)ôã r& y‰ ÷èt/ øŒÎ) $uΖ1y‰ yδ ª! $# “É‹©9 $% x. çµø? uθôγtFó™$# ßÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# tβ# u� ö� ym﴾ ] :٧١األنعام ... [﴿tβρß‰ ç6÷ètƒuρ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $tΒ Ÿω à7 Î= ôϑ tƒ óΟ ßγs9 $]% ø— Í‘ zÏiΒ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„ ∩∠⊂∪ Ÿξsù (#θç/ Î� ôØs? ¬! tΑ$sVøΒ F{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ÞΟn= ÷ètƒ óΟ çFΡ r&uρ 

Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩∠⊆∪﴾ ] :٧٤ - ٧٣النحل ... [﴿ö≅ è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# βÎ) ÷Λ äΖ ä. ’ Îû 7e7 x© ÏiΒ Í_ƒÏŠ Iξsù 

ß‰ ç6ôã r& tÏ% ©!$# tβρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ôÅ3≈ s9 uρ ß‰ ç6ôã r& ©! $# “Ï% ©!$# öΝ ä38 ©ùuθtG tƒ ( ÝVö� ÏΒ é&uρ ÷βr& tβθä. r& zÏΒ 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊆∪ ÷βr&uρ óΟ Ï% r& y7 yγô_uρ ÈÏe$# Ï9 $Z�‹ ÏΖ ym Ÿωuρ ¨sðθä3s? š∅ÏΒ šÏ. Î� ô³ßϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪ Ÿωuρ äíô‰ s? 

ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $tΒ Ÿω y7 ãèx�Ζtƒ Ÿωuρ x8•� ÛØtƒ ( βÎ* sù |M ù= yèsù y7 ‾ΡÎ* sù # ]ŒÎ) zÏiΒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∉∪ βÎ) uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ 

ª! $# 9h� ÛØ Î/ Ÿξsù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã&s! āωÎ) uθèδ ( χ Î)uρ x8÷ŠÌ� ãƒ 9� ö� sƒ¿2 Ÿξsù ¨Š!# u‘ Ï&Î# ôÒx� Ï9 4 Ü=ŠÅÁãƒ ÏµÎ/ tΒ â!$t±o„ 

ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã 4 uθèδ uρ â‘θà� tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9   ].١٠٧ - ١٠٤يونس: [ ﴾∪∠⊂⊆∩ #$
  كننـد و بلكـه   نمـي   را خلـق   چيـزي   انـد كـه   را برگرفتـه   غير از خدا، معبودهـايي   مشركان«

و   و زنـدگي   و بر مرگ  خود نبوده  براي  سود و زياني  نيستند، و مالك  بيش  مخلوقي  خودشان
خوانيـد و   فريـاد مـي    غير از خدا به  به  را كه  كساني  آن«...  »ندارند  رستاخيز، اختيار و قدرتي

)  آن  آفـرينش   (بـراي   همگان  كنند، اگر چه  را خلق  توانند مگسي كنيد، هرگز نمي مي  پرستش
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  را از او پـس   توانند آن را از آنها ببرد، نمي  چيزي  اگر مگس  دهند، و حتّي  هم  دست  به  دست
  دروغـين   معبـودان   (كـه   مطلـوب   ) و هـم  نـاچيز اسـت    مگس  (كه  طالب  بگيرند و برهانند. هم

)  جـز خـدا (مـدعو غيبـي      به  را فرياد بخوانيد كه  بگو: كساني«...  »و ناتوانند!  هستند) درمانده
ندارنـد، و در آسـمانها و     و قدرتي  چيزي  اي ذره  اندازة  به  پنداريد. آنها در آسمانها و زمين مي

  و خداوند در ميانشان  ) نداشته اش و تدبير و اداره  و مالكيت  (در خلقت  شراكتي  كمترين  زمين
  به  را كه  ) بگو: كساني مشركان  پيامبر! به  (اي«...  »ندارد  و) ياور و پشتيباني  و واسطه  (نماينده

بال از   و رفع  زيان  دفع  توانايي  ) نه خوانيد، (خواهيد ديد كه فرياد مي  بال) به  هنگام  جز خدا (به
  ...تبـديل  خوشيها و برعكس  سازند (و ناخوشيها را به  را دگرگون  آن توانند مي  شما دارند و نه

؟! و  زياني  ما دارند و نه  حال  به  سودي  نه  كه  غير از خدا را بخوانيم  بگو: آيا چيزي«...  »كنند)
  (و دوبـاره   كنـيم   بازگشـت   عقـب   ، بـه  اسـت   بخشـيده   خداوند ما را هدايت  كه  از آن  آيا پس
خـود    دنبـال   بـه   و سـرگردان   او را در بيابانها ويالن  شياطين  كه  كسي  )، همچون شويم  مشرك
در آسمانها   و روزي  رزق  كمترين  مالك  پرستند كه را غير از خدا مي  و كساني«...  »كشند؟!
يـر قـرار   و نظ  خـدا شـبيه    بـراي   . پس توانند و نخواهند توانست نيستند و نمي  آنان  براي  و زمين

  و آيـين   ديـن   ! اگر دربارة مردم  بگو: اي«...  »دانيد داند و شما نمي خداوند مي  ندهيد. بيگمان
پرسـتيد،   غيـر از خـدا مـي     بـه   را كـه   كسـاني   آن  ) مـن  و ترديد هستيد (بدانيد كه  در شك  من

  اسـت   شده  دستور داده  من  ميراند و به شما را مي  كه  پرستم را مي  خداوندي  و لكن  پرستم نمي
  است  و انحرافي  شرك  از هر گونه  خالي  رو آور كه  ديني  به  ، و اينكه باشم  مؤمنان  از زمرة  كه

را   و چيـزي   خـدا، كسـي    جاي  ! و به مباش  مشركين  ) و از زمرة است  موافق  (و كامالً با فطرت
(و دعـا و    كنـي   . اگـر چنـين   زيـاني   رساند و نه مي  سودي  تو نه  به  كه  مخوان  فرياد و كمك  به

  شد. اگر خدا ضرري  خواهي  و مشركان  )، از ستمكاران غير خدا بسازي  خود را متوجه  عبادت
تـو    بـه   گرداند، و اگر بخواهـد خيـري    را برطرف  تواند آن جز او نمي  كس  تو برساند، هيچ  به

  را شامل  و لطفش  را از تو برگرداند. خداوند فضل  لطفشو   تواند فضل نمي  كس  برساند، هيچ
  .» است  و مهر فراوان  مغفرت  كند و او داراي بخواهد، مي  كه  از بندگانش  هر كس
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،  ندارد. تولّـد، پـرورش    را در دست  اختيار چيزي  احدي  جز خدا، هيچ  گويد: به مي  اسالم
،  ، اسـتجابت  ، ذلّـت  ، عزّت ، هدايت ، توانگري تي، شفا، تنگدس ، مرض ، تندرستي ، مرگ حيات

  : و بس  خداست  دست  چيز به  و همه  و...همه

﴿È≅ è% ¢Οßγ‾=9 $# y7 Î=≈tΒ Å7 ù= ßϑ ø9$# ’ ÎA÷σ è? š�ù= ßϑ ø9 $# tΒ â !$t±n@ äíÍ”∴s? uρ š�ù= ßϑ ø9 $# £ϑ ÏΒ â !$t±n@ –“ Ïèè? uρ tΒ 

â !$t±n@ ‘Α É‹è? uρ tΒ â !$t±n@ ( x8Ï‰ uŠÎ/ ç� ö� y‚ø9 $# ( y7̈Ρ Î) 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊄∉∪ ßkÏ9θè? Ÿ≅øŠ©9 $# ’ Îû Í‘$yγ̈Ψ9$# 

ßk Ï9θè? uρ u‘$yγ̈Ψ9 $# ’ Îû È≅ øŠ©9 $# ( ßlÌ� ÷‚è? uρ ¢‘y⇔ ø9$# š∅ÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9 $# ßlÌ� ÷‚è? uρ |MÍh‹ yϑ ø9 $# zÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# ( ä−ã— ö�s? uρ tΒ 

â !$t±n@ Î� ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm ∩⊄∠∪﴾  :٢٧ - ٢٦[آل عمران[  ...﴿≅ t/ °! ã� øΒ F{$# $�èŠÏΗ sd﴾  :٣١[الرعد ... [

﴿“Ï% ©!$# Í_s) n= yz uθßγsù ÈÏ‰ öκu‰ ∩∠∇∪ “Ï% ©!$# uρ uθèδ Í_ßϑ ÏèôÜ ãƒ ÈÉ) ó¡o„uρ ∩∠∪ #sŒÎ) uρ àM ôÊÌ� tΒ uθßγsù 

ÉÏ� ô±o„ ∩∇⊃∪ “Ï% ©!$# uρ Í_çGŠÏϑ ãƒ ¢Ο èO ÈÍŠøtä† ∩∇⊇∪ ü“Ï% ©!$# uρ ßìyϑ ôÛr& βr& t� Ï� øótƒ ’ Í< ÉLt↔ÿ‹ ÏÜyz uΘöθtƒ 

ÉÏe$!$# ∩∇⊄∪﴾ :٨٢ - ٧٨ [الشعراء ... [﴿$̈Β ËxtG ø� tƒ ª! $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 ÏΒ 7πuΗ ÷q§‘ Ÿξsù y7 Å¡ôϑ ãΒ $yγs9 ( $tΒ uρ 

ô7 Å¡ôϑ ãƒ Ÿξsù Ÿ≅ Å™ö� ãΒ …çµs9 .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ 4 uθèδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ãΛÅ3ptø: =Û�ù !°﴿... ] ٢[فاطر:  ﴾∪⊅∩ #$ ãΒ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ß,è= øƒs† $tΒ â !$t±o„ 4 Ü= pκ u‰ yϑ Ï9 â !$t±o„ $ZW≈ tΡÎ) Ü= yγtƒuρ yϑ Ï9 â !$t±o„ u‘θä. —%!$# ∩⊆∪ ÷ρr& 

öΝ ßγã_Íiρt“ ãƒ $ZΡ# t� ø.èŒ $ZW≈ tΡ Î)uρ ( ã≅ yèøgs† uρ tΒ â!$t±o„ $̧ϑ‹ É) tã 4 … çµ‾Ρ Î) ÒΟŠÎ= tæ Ö�ƒÏ‰ s% ∩∈⊃∪﴾  :٥٠ - ٤٩[الشوري.[  
  و دارايـي   ، حكومـت  بخـواهي   را كـه   ! تـو هـر كـه   چيـز   همه  مالك  بگو: پروردگارا! اي«

را   ، و هـر كـس   گيـري  مـي   را بـازپس   و دارايي  حكومت  بخواهي  كه  و از هر كس  بخشي مي
  . خيـر و خـوبي   داري مي  ، خوار و ذليل را بخواهي  و هر كس  دهي مي  و قدرت  عزّت  بخواهي

را جـزو روز    از) شـب   . (بخشـي  و توانـايي  قـادر   تو بـر هـر چيـزي     و بيگمان  توست  در دست
  از) روز را جزو شـب   شوند) و (بخشي و روزها دراز مي  شبها كوتاه  سبب  (و بدين  گرداني مي
  را از زنـده   و مـرده   را از مـرده   شـوند) و زنـده   و شبها دراز مي  (و لذا روزها كوتاه  گرداني مي

  تمـام   بلكـه «...  » بخشـي  مـي   روزي  حسـاب   بـدون   بخواهي  كه  هر كس  ، و به آوري پديد مي
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كنـد.   مـي   و همو مرا هدايت  است  مرا آفريده  كه  كسي«...  » خداست  كارها و امور در دست
دهـد، و   مرا شفا مي  كه  ، اوست بيمار شوم  كه  نوشاند و هنگامي خوراند و مي مرا مي  كه  اوست

در روز جـزا و سـزا     اميـدوارم   كـه   گرداند. اوست مي  زنده  ميراند و سپس مرا مي  كه  كسي  آن
را   توانـد (درِ آن  نمـي   بگشايد، كسي  مردم  را براي  خداوند هر رحمتي«...  »را بيامرزد  گناهم

كنـد،    جلـوگيري   بـازدارد و از آن   را كـه   كند، و خداوند هر چيزي  جلوگيري  ببندد و) از آن
  و حاكميـت   مالكيـت «...  » سازد، و او توانا و كاربجاست  رها روان  تواند آن جز او نمي  كسي

بخواهـد،    كـه   هـر كـس    آفرينـد. بـه   را بخواهد، مي  و هر چه  ، از آن خداست آسمانها و زمين
را   پسـران   هـم   كنـد و يـا اينكـه    عطا مـي   بخواهد، پسراني  كه  هر كس  بخشد و به مي  دختراني

و   آگـاه   كنـد. او بـس   و نـازا مـي    را بخواهـد، عقـيم    را، و (يا) هر كـس   دختران  دهد و هم مي
  .» تواناست

  خوبي  فقط  !! آنان است  امروزي  مردم  از انصاف  بيش  جاهلي  اعراب  و مروت  واقعاً انصاف
و   ، بـدي  امـروزي   دادنـد، امـا مـردم    مـي   خود نسبت  خيالي  معبودان  را به  و فريادرسي  و نجات

دهند  مي  ـ نسبت   ـ سبحان   خداي  و...را به  و ورشكستگي  و مصيبت  و آفت  و بيماري  گرفتاري
  گوينـد: خداونـد، فـالن    دهند! مثالً مي مي  خود نسبت  شركاء پوشالي  ، خوبيها را به و در مقابل

او را   ضـريح   فـالن   و صـاحب   مرده  گويند: فالن مي  از تندرستي  كرد، اما پس  را مريض  كس
گوينـد:   فرزنـد مـي    از اعطـاي   ، امـا پـس   اسـت   نداده  فرزندي  كس  فالن  شفا داد!! خداوند، به

  كنـد، و يـا بـه     شود يا تصـادف   فلج  !! اگر كسي است  بخشيده  او فرزندي  قبر، به  فالن  صاحب
  كند! اين  او تصادف  كه  كرد! خدا خواسته  گويند: خداوند او را فلج ديگر بميرد، مي  حوادث
  نجـات   شـفا پيـدا كنـد و يـا از خطـري       بيماري  اگر از همان  بميرد! ولي  كه  خدا بوده  خواست

  خـدا شـد، و او را از ايـن     مقـرب   بندة  موجود يا فالن  فالن  به  گويند: او متوسل مي  يابد، آنگاه
  خـاطر او آفريـده    بـه   هسـتي   جهـان   چرا كه؛  دانيم مي  او را بابركت  داد! لذا نام  نجات  خطرات

در كـار نبـود!!     هم  جهاني  صه، و خال ، دنيا و آخرت و جهنّم  و اگر وجود او نبود، بهشت  شده
  باعـث   طلسـم   و ايـن   بنـديم  مـي   فرزندانمان  بازوي  و به  را نوشته  و مقدسش  مبارك  ما نام  پس
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ديگـر    احتمـالي   و...گرفتاريهـاي   چشـم   ، از زخـم  نّزدگي، از ج او را از هر خطري  شود كه مي
  سازند!! را از او دور مي  خبيثه  خواهد داد و ارواح  نجات

نخواهنـد    خـدا ايمـان    نشـود، بـه    همراه  شود و با نامشان  برده  تنهايي  خدا به  نام  اگر چنانچه
از آنها   و ذكر خدا با يكي  نام  كه  نينخواهد داد، اما زما  آنها دست  به  و شور و هيجاني  داشت
خـدا را بـا     نـام   كـه   اسـت   شـوند! و ايـن   مي  آورند و شادمان مي  او ايمان  به  شود، آنگاه  همراه

و   نوشـته   رديـف   و بـر در و ديـوار مسـاجد و... در يـك      ديگر ـ در ذكر ـ برابر دانسـته     نامهاي
  خوانند! مي

  اگر آنها را نجـات   بندند كه خوانند و عهد مي فرياد مي  ا را به! خد است  واقعاً بسيار عجيب
  را با او همراه  و كسي  خواهند گفت  سازد، ديگر تنها او را سپاس  را برآورده  دهد و حاجتشان

شـود،   مـي   عملـي   شـان  يابنـد و خواسـته   مـي   نجـات   كـه   . امـا همـين   نخواهند ساخت  و شريك
آنها   داد! خداوند به  خاطر آنها ما را نجات  ! خداوند به است  مرده  فالن  از طرف  گويند: اين مي

  همـين   بـه   قـرآن   ! چنانچـه  قبـر اسـت    صـاحب   فـالن   از جانب  گويند: اين بخشد، مي فرزند مي
  كند: مي  اشاره  چنين  موضوع

﴿* uθèδ “Ï% ©!$# Νä3s) n= s{ ÏiΒ <§ø� ‾Ρ ;οy‰ Ïn≡uρ Ÿ≅ yèy_uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγy_÷ρy— zä3ó¡uŠÏ9 $pκ ö� s9 Î) ( $£ϑ n= sù $yγ8 ¤±tós? 

ôM n= yϑ ym ¸ξôϑ ym $Z�‹Ï� yz ôN §� yϑ sù ÏµÎ/ ( !$£ϑ n= sù M n= s) øOr& # uθtã ¨Š ©! $# $yϑ ßγ−/ u‘ ÷È⌡s9 $oΨ tG øŠs?# u $[sÎ=≈ |¹ ¨sðθä3uΖ ©9 

zÏΒ šÌ� Å3≈ ¤±9 $# ∩⊇∇∪ !$£ϑ n= sù $yϑ ßγ9 s?#u $[sÎ=≈ |¹ Ÿξyèy_ … çµs9 u !% x. u�à° !$yϑŠÏù $yϑ ßγ9 s?# u 4 ’ n?≈ yètG sù ª! $# 

$£ϑ tã tβθä. Î� ô³ç„ ∩⊇⊃∪ tβθä. Î� ô³ç„r& $tΒ Ÿω ß,è= øƒs† $\↔ø‹ x© öΝèδ uρ tβθà) n= øƒä† ∩⊇⊇∪ Ÿωuρ tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„ öΝçλm; #Z� óÇtΡ Iωuρ 

öΝ åκ|¦à�Ρr& šχρç� ÝÇΨtƒ ∩⊇⊄∪ βÎ) uρ öΝèδθãã ô‰ s? ’ n< Î) 3“y‰çλù; $# Ÿω öΝ à2θãèÎ6−G tƒ 4 í!# uθy™ ö/ ä3ø‹ n= tæ 

öΝ èδθßϑ è?öθtã yŠr& ÷Πr& óΟ çFΡr& šχθçFÏϑ≈ |¹ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# îŠ$t6Ïã öΝ à6ä9$sW øΒ r& ( 
öΝ èδθãã÷Š$$sù (#θç6‹ ÉftG ó¡uŠù= sù óΟà6s9 βÎ) óΟ çFΖ ä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊆∪﴾  :١٩٤ - ١٨٩[األعراف.[  



    

  135  فصل سوم: مسلمانان پس از اسالم
  

  خودتـان   شـما را از جـنس    و همسـران  آفريد  جنس  شما را از يك  كه  است  كسي  او آن«
  جنسـي   آميـزش   با همسران  شوهران  كه  بياسايند. هنگامي  در كنار همسران  تا شوهران  ساخت

سـر    روزگـار را بـه    بـا آن   آسـاني   دارنـد و بـه   ) برمي جنين  نام  (به  بار سبكي  كنند، همسران مي
فريـاد    را بـه   ، خدايشـان  و همسـران   شود، شـوهران  مي  سنگين  بار آنان  كه  برند. اما هنگامي مي
  سپاسـگزاران   ، از زمـرة  مـا عطـا كنـي     بـه   كنند: اگـر فرزنـد سـالمي    دعا مي  خوانند و چنين مي

:  را (از قبيـل   كسـاني   آن  داد، در اعطاي  بدانان  خداوند فرزند سالمي  كه  بود. اما وقتي  خواهيم
  كـه   اسـت   بـاالتر از آن   سـازند، و خـدا بسـي    خدا مـي   نباز و شريكقبور) ا  ها و صاحبان مرده

كنند   را خلق  توانند چيزي نمي  سازند كه خدا مي  را شريك  شود. آيا چيزهايي  همانند معبودان
دهنـد    را ياري  توانند ايشان مي  نه  شوند؟! شركاء و معبودانشان مي  آفريده  هم  خودشان  و بلكه

فريـاد خوانيـد تـا شـما را       را بـه   نمايند! شما اگـر معبودانتـان    را كمك  نند خويشتنتوا مي  و نه
را   تـان  تواننـد بدهنـد و خواسـته    شـما را نمـي    دهنـد، پاسـخ    شما نشان  را به  كنند و راه  هدايت

  خاموش  فرياد بخوانيد و خواه  را به  آنان  ، خواه است  يكسان  سازند. برايتان  توانند برآورده نمي
  مثـل   خوانيـد، بنـدگاني   فريـاد مـي    غيـر از خـدا بـه     به  را كه  كساني  راستي  باشيد و نخوانيد. به

  .»دهند!  شما پاسخ  گوييد بايد به مي  آنها را بخوانيد، اگر راست  هستند. پس  خودتان

غيـر از خـدا     اديكننـد، افـر   مي  خيال  را كه  كساني  ادعاي  آيات  ، اين بينيم مي  كه  همچنان
كننـد! و   مـي   شرك  به  مردود و محكوم  عطا كنند، چگونه  آنها فرزندي  توانند به مي  هستند كه

  اگر خودشان  شما!! يعني  رسد به  كنند تا چه  كاري  توانند برايشان نمي  خود هم  گويد: آنان مي
تواننـد بكننـد؟! يـا اگـر      مـي  كـار   ببخشـد، چـه    فرزند نشدند، و خداوند نخواهد بـدانان   داراي

  برند؟! مي  پناه  كسي  چه  شدند به  مريض  خودشان

  متوسـل   آنـان   بـه   امـروز، مـردم    كـه   كساني  ـ همان : �  الهي  دهد، پيامبران مي  نشان  قرآن
فرزند   از خدا درخواست  كنند، خودشان مي  مريض  فرزند و يا شفاي  طلب  شوند و از آنان مي
  فرمايد: مي  -عليهما السالم- زكريا و ابراهيم  دربارة  غير او. چنانچه  دند؛ نهنمو مي
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﴿š�Ï9$uΖ èδ $tã yŠ $−ƒÌ� Ÿ2y— … çµ−/ u‘ ( tΑ$s% Éb> u‘ ó= yδ ’ Í< ÏΒ š�Ρ à$©! Zπ−ƒÍh‘ èŒ ºπt7 Íh‹ sÛ ( š�̈Ρ Î) ßì‹Ïÿxœ 

Ï !$tã ß‰ôϑ﴿] ... ٣٨[آل عمران:  ﴾∪∇⊃∩ #$!$‘ ysø9 $# ¬! “Ï% ©!$# |= yδ uρ ’ Í< ’ n?tã Î� y9 Å3ø9$# Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™Î) 

t,≈ ysó™Î) uρ 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ ßì‹ Ïϑ |¡s9 Ï!$tã ‘$!$# ∩⊂∪﴾ ٣٩يم: [إبراه.[  
  خود بـه   ) دعا كرد: پروردگارا! از جانب را خواند و (چنين  در آنجا زكريا، پروردگارش«

  صـوص مخ  حمـد و سـتايش  «...  » دعـايي   تـو شـنوندة    شـك  بـي   عطا فرما كه  فرزند پاكي  من
  پروردگـارم   شـك   را بخشيد. بدون  و اسحاق  ، اسماعيل پيري  در زمان  من  به  كه  است  خدايي
  .»دعاهاست  شنوندة

  گويد: ميكه  -عليه السالم- ابراهيم  و همين

﴿# sŒÎ)uρ àMôÊÌ� tΒ uθßγsù ÉÏ� ô±o„ ∩∇⊃∪﴾  :٨٠[الشعراء.[  
  .»دهد ميمرا شفا   كه  ، هموست شدم  مريض  من  و هر گاه«

  برانگيختـه   زمـاني   داننـد چـه   انـد، نمـي   و مـرده   از دنيـا رفتـه    كـه   فرمايد: آنـان  مي  همچنين
  باشند؟!  خدا آگاه  بندگان  و فريادهاي  و نيات  توانند از احوال مي  چگونه  شوند. پس مي

﴿šÏ% ©!$# uρ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω tβθà) è= øƒs† $\↔ø‹ x© öΝèδ uρ šχθà) n= øƒä† ∩⊄⊃∪ ìN≡uθøΒ r& ç� ö�xî 

& !$uŠômr& ( $tΒ uρ šχρã� ãèô±o„ tβ$−ƒr& šχθèW yèö7 ãƒ ∩⊄⊇∪ óΟä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 šÏ% ©!$$sù Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

Íοt� ÅzFψ$$Î/ Ν åκæ5θè= è% ×οt� Å3Ζ •Β Νèδ uρ tβρç� É9 õ3tG ó¡•Β ∩⊄⊄∪﴾  :٢٢ - ٢٠[النحل.[  
  كننـد و بلكـه    را خلـق   توانند چيزي خوانيد، نمي فرياد مي  جز خدا به  به  را كه  كساني  آن«

فرياد بخوانيـد يـا     خود را به  و همنوع  ضعيف  آيا بايد مخلوقات  شوند! (پس مي  خلق  خودشان
  خـود و هـم    (هـم   دانند كـه  نيستند، و نمي  اند و زنده را؟!). آنها مرده  شما و كائنات  همة  خالق

بايـد تنهـا او را بخوانيـد و      شـما (كـه    شوند! خـداي  مي  و برانگيخته  زنده  وقت  ) چه بندگانشان
  .» و واحد است  يگانه  بپرستيد) خداي

� � �  
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  در تمـامي   ؛ چـون  بدانيم  را شرك  قرار دادن  واسطه  اين  گويند: جايز نيست مي  و اما اينكه
خـدا    صالح  قبور بندگان  به  كه  كساني و  است  ، نيت است  معيار و مالك  ، آنچه اعمالِ بندگان

  : بگوييم  !! بايد در جوابشان نيست  شرك  شوند، نيتشان مي  متوسل

  كه  است  ، واجب از نظر دين  ؛ زيرا در عملِ مقبول نيست  صحيح  وجه  هيچ  نيز به  سخن  اين
  بـه   باشد، و هر گـاه   برابر شرع نيز در  و ظاهر عمل  باشد و ثانياً صورت  درست  در آن  نيت  اول

  . عملـي  نيسـت   دو باشد، مقبـول   از اين  فاقد يكي  كه  نشود و عملي  عمل  دو ركن  از اين  يكي
  دهد، باطـل   را انجام  آن  ريا و نفاق  از روي  صاحبش  باشد، اگر چنانچه  برابر شرع  ظاهرش  كه

  عملـي   برابـر آن   ديـن   شـدة  و مشـخّص   درسـت   ، اگـر در راه  هـم   و قصد درسـت   و نيت  است
  گيرد. قرار نمي  و مورد توجه  نيست  ارزش  نگيرد، داراي  صورت

  نيت  حسن  و خطا، به  جرم  ارتكاب  هنگام  ، به شان و وضعي  بشري  قوانين  كه  بينيم مگر نمي
  قانون  به  نسبت  جهل  ، به ر حكمو صدو  قانون  اجراي  دهند و موقع نمي  اصالً اهميت  فرد مجرم

  شـود و از ايـن   نمـي   حكـم   اجـراي   هرگز مـانع   عوامل  كنند و اين نمي  ، توجهي يا قصد و نيت
  كنند! مي  حمايت  و از حقيقت  را بسته  و نيرنگ  حيله  ، راه طريق

  كننـدگان  زيـارت   ه؟! مـا چـرا از اينكـ    تر است پايين  هم  بشري  خدا، از قوانين  آيا دين  حال
–خـدا    رسـول   كـه   ، در حـالي  باشيم  و حياء داشته  ، بايد ترس بدانيم  قبور را مشرك  به  متوسل

  : است  و فرموده  كرده  توصيف  را مشرك  رياكنندگان -صلي اهللا عليه وسلم

  !». است  رياء شرك«  :» الرياء شرك«
   

� � �  
  

  غيـر خـدا متوسـل     نيـز بـه    -صـلي اهللا عليـه وسـلم   - برپيـام   گويند: اصحاب مي  و اما آنچه
  ! است  و مدرك  دليل  و ناپسند و بدون  زشت  سخن  كه  راستي  شدند، به مي

  بـراي   ـ و حتّـي    خـود و ديگـران    ـ بـراي    ـ زنـده    انسـان   دعاي  دارد كه  تصريح  كريم  قرآن
  ذكر شده  : و صالحين�از انبياء   بسياري  ن، و بر زبا است  و مطلوب  نيز ـ كامالً خوب   مردگان

  گفتند:  كه  است -عليهما السالم-  و نوح  ابرهيم  دعاي  ؛ از جمله است
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﴿$oΨ −/ u‘ ö� Ï�øî $# ’Í< £“t$ Î!≡uθÏ9 uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ tΠöθtƒ ãΠθà) tƒ Ü>$|¡Åsø9 <Éb﴿] ... ٤١إبراهيم: [ ﴾∪⊆⊇∩ #$ §‘ 

ö� Ï�øî $# ’ Í< £“t$ Î!≡uθÏ9 uρ yϑ Ï9uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉLøŠt/ $YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ﴾  :٢٨[نوح.[  
خـود قـرار     ، مـورد غفـران   را در روز قيامت  مؤمنين  و همة  و پدر و مادرم  پروردگارا! من«

  دانآيند و ساير مر مي  من  خانة  به  مؤمنانه  را كه  كساني  و تمام  و پدرم  پروردگارا! من«...  » ده
  .»را بيامرز  باايمان  و زنان

  بود ـ فرمان  زنده  كه  ـ زماني صلي اهللا عليه وسلم-سولش ر  خداوند به  كه  است  اين  مگر نه
  از خداونـد طلـب    گناهانشـان   ، بـراي  و مـردان مـؤمن    زنـان   براي  خود و هم  براي  هم  كه  داده

  كند؟!  مغفرت

﴿óΟ n= ÷æ$$sù … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) ª!$# ö�Ï� øótG ó™$# uρ š�Î7 /Ρ s% Î! tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ﴾  :١٩[محمد.[  
و   خـود و مـردان    گناهـان   وجود ندارد و براي  جز اللّه  خدايي  هيچ  كه  محمد!) بدان  (اي«
  .» بخواه  آمرزش  مؤمن  زنان

و   بـود، مـردم    زنـده  -ليـه وسـلم  صـلي اهللا ع –خـدا    رسـول   كه  ، موقعي است  اين  و مگر نه
از خداوند   خواستند تا برايشان شتابيدند و از او مي نزد او مي  مدينه  منافقان  از قبيل  گناهكاراني

  نمود؟! مي  چنين  بخواهد و او هم  و آمرزش  مغفرت  طلب

﴿öθs9 uρ öΝßγ‾Ρ r& ŒÎ) (#þθßϑ n= ¤ß öΝ ßγ|¡à�Ρ r& x8ρâ !$y_ (#ρã� x� øótG ó™$$sù ©! $# t� x�øótG ó™$# uρ ÞΟ ßγs9 ãΑθß™§�9 $# (#ρß‰ỳ uθs9 

©! $# $\/# §θs? $VϑŠÏm§‘ ∩∉⊆∪﴾  :٦٤[النساء.[  

خـود    خـدا) بـه    فرمان  و زيرپاگذاشتن  و دوروغگويي  (با نفاق  كه  هنگام  بدان  و اگر آنان«
  رايشـان ب  نمودنـد و پيـامبر هـم    مـي   آمرزش  آمدند و از خدا طلب نزد تو مي  كردند، به مي  ستم

  .»يافتند مي  پذير و مهربان توبه  خدا را بس  كرد، بيگمان مي  و مغفرت  بخشش  درخواست

گرانقـدر    و انصـار، صـحابة    بعـد از مهـاجرين    كـه   كساني  خداوند، بر ما نيز ـ تمام   چنانچه
خـود و    بـراي   كـه   و يا خواهند آمد ـ سـزاوار دانسـته     آمده -صلي اهللا عليه وسلم- خدا  رسول

  : دعا كنيم  اند ـ چنين درگذشته  آنها ـ كه  براي
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﴿šÏ% ©!$# uρ ρâ !% ỳ .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ö� Ï�øî $# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρ šÏ% ©!$# $tΡθà) t7 y™ 

Ç≈ yϑƒM} $$Î/﴾  :١٠[الحشر.[  
  گارا! مـا و بـرادران  گويند: پرورد آيند و مي پيامبر) مي  (اصحاب  بعد از آنان  كه  و كساني«

  .»اند، بيامرز و ببخش گرفته  از ما سبقت  آوردن در ايمان  كه  ما را، كساني

همـديگر    بـراي   غايبانه  كه  ما فرموده  به -صلي اهللا عليه وسلم- خدا  نيز، رسول  در احاديث
  و سـالم  و درود  كنـيم  خـدا دعـا نمـي     صـالح   بنـدگان   ، و مگر در نمـاز بـراي   خير كنيم  دعاي

  مسلمانان  تا براي  عنهما ـ خواست   اللّه  ـ رضي   از عباس  خطاب عمربن  اينكه  ؟! پس فرستيم نمي
  دعاهاست  همين  گفتند، از قبيل مي  آمين  نيز در اطرافش  دعا كرد و مسلمانان  دعا كند و او هم

را   خواهنـد بنـدگانش   از او مـي كننـد و   مي  و لطف  توجه  خدا، از خدا طلب  زندة   بندگان  كه
  قرار دهد.  و پناهش  مورد رحم

  ـ را بـه   -صلي اهللا عليه وسـلم –پيامبر   رضي اهللا عنه ـ عموي –عباس   ، دعاي»بكّار  بن زبير«
  : است  آورده  كند، چنين  باران  نزول  طلب  كه  از او خواست -رضي اهللا عنه–عمر   كه  هنگامي

  نشده  برطرف  هم  باليي  و هيچ  گناهي  سبب  ، مگر به است  نشده  نازل  باليي  خداوندا! هيچ«
تـو    پيشـگاه   ، به پيامبرت  پيش  من  خاطر مكانت  مرا به  مردم  . اينك اي توبه  سبب  ، مگر به است

  سوي  به  ما با توبه  و پيشاني  شده  تو برداشته  سوي  گناهكار ما به  دستان  اند. اينك ساخته  متوجه
  !».  گردان  خود سيراب  رحمت  ما را از باران  . پس است  آورده  تو روي

  بـود كـه    نشـده   تمـام  -رضي اهللا عنـه -س عبا  اند، هنوز دعاي آورده  تواريخ  كه  و همچنان
  .  گرفت  باريدن  به  شروع  پديدار شدند و باران  در آسمان  اي و تيره  ضخيم  ابرهاي  ناگهان

  عـام   ايـن   دعا كننـد، بلكـه    گناهكاران  براي  صالحان  كه  نيست  تنها منحصر بر اين  اين  بتهال
از  -صلي اهللا عليـه وسـلم  –خدا   رسول  همديگر دعا كنند. چنانچه  توانند براي مي  و همه  است

دسـتور   را  مسلمانان  همة  دعا كند، همچنين  برايش  كه  خواست -رضي اهللا عنه-  خطاب عمربن
  ـ درود و صـلوات    بـر او ـ در نمـاز و غيـر آن      كـه   است  اين  دعا كنند. مگر نه  برايش  كه  داده
  توسالت  با اين  پيوندي  چه  اين  حال  ؟! است  امر فرموده  خدا در قرآن  كه  ، همانگونه فرستيم مي
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  حتمـاً در روز قيامـت    د بداننـد كـه  اند؟! باي گرفتار شده  بدان  چنين  اين  مردم  دارد كه  جاهالنه
  اند: قرار داده  يكسان  را با مخلوق  خالق  شوند؛ چرا كه مي  پشيمان

﴿«! $$s? βÎ) $̈Ζ ä. ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê AÎ7 •Β ∩∠∪ øŒÎ) Ν ä3ƒÈhθ|¡èΣ Éb> t�Î/ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∇∪﴾  :٩٨ - ٩٧[الشعراء.[  
  خـدا سـوگند! مـا در گمراهـي      ينـد:) بـه  گو خود مي  معبودان  به  در روز قيامت  (مشركين«

ــا پروردگــار جهانيــان  كــه  زمــان  . آن ايــم بــوده  آشــكاري و   و اطاعــت  (در عبــادت  شــما را ب
  .» دانستيم ) برابر مي و پرستش  فرمانبرداري

را   كنند؛ زيرا آنها مخلوق مي  فرق  جاهلي  با مشركين  مردم  گويند: تودة مي  اينكه  و باالخره
، تنها از  امروزي  نمودند، اما مردم مي  و طلب  درخواست  سنگي  اند و از بتهاي كرده مي  دتعبا

،  از اسـالم   پـيش   مشـركين   اولياء خـدا بـا عبـادت     به  اينان  كنند و توسل مي  درخواست  مخلوق
  !! جـواب  اسـت   هشد  نازل  شان سنگي  آنها و بتهاي  تماماً دربارة  آيات  دارد و اين  تفاوت  خيلي
  : است  چنين

، برابـر   غيبي  و استغاثة  و التماس  ؛ زيرا دعا و درخواست نيست  بيش  اي نيز مغالطه  سخن  اين
ـ    باشـد. همچنـين   مـي   محـض   ـ عبـادت    آورديـم   كـه   ـ همانگونـه    و حديث  قرآن  نصّ صريح

  گـواهي   بـه   نبودند، بلكه  سنگ  در قالب، تنها  جاهلي  اعراب  گرديد ـ بتهاي   قبالً اشاره  چنانچه
انـد و   بـوده   و افـراد صـالح    از فرشـتگان   هـا و يادگارهـايي   و مجسـمه   ، تنديس و حديث  قرآن

خواهنـد   مي  و...هر چه  و فرشته  انسان  در قالب  باشند، و چه  سنگ  در قالب  ، چه از اين  گذشته
  فرياد خواند!  آنها را به  ند! و نشايد كههست» من دون اللَّه»  باشند، باز هم

!  سـبب   خصـوص   ؛ نـه  اسـت   لفـظ   ، عموم مورد نظر است  قرآن  در آيات  ، آنچه و از طرفي
  دروه  تنها در همـان   شرك  بايستي  صورت  كند. در اين را مقيد نمي  آيه  ، معني نزول  شأن  يعني
را تنهـا بـر     آمـد!! خداونـد شـرك    مـي   حسـاب   به  ل، حال از آن  گرديد و پس و ناروا مي  حرام

زمانها و   خدا ـ در تمام   بندگان  و همة  غير اعراب  براي  ، بلكه است  نكرده  حرام  جاهلي  اعراب
  از اسالم  پيش  جاهليت  اهل  دربارة  آيات  گويند: اين مي  اينكه  . پس است  نموده  مكانها ـ حرام 

و   از جهالت  سخن  ندارد، اين  اختصاص  ديگران  و به  بدانها بوده  نها خطابو ت  است  شده  نازل
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  و بـيش   نيستيم  قائل  هم  ارزشي  آن  و براي  دهيم نمي  اهميتي  ما اصالً بدان  كه  برخاسته  حماقت
  ! پردازيم نمي  بدان  هم  از اين

بميرانـد    گرداند و ما را بر آن  مان زيرا رو  پرستي توحيد و يگانه  كه  خواهيم از خداوند مي
  باشد.  همراه  آن  ، با داشتن و مرگمان  و زندگي

  فرمود:  كه  است  شده  روايت -صلي اهللا عليه وسلم–خدا   از رسول

  ء مــن شــي ىعلــ  تحــب  أن  الظلمــاء وأدنــاه  الليلــة  الصــفا فــي ىالــذر علــ  دبيــب  مــن  أخفــي  الشــرك«
  ». ؟ البغضو   اال الحب  الدين  وهل  العدل  ء من شي ىعل  تبغض  الجور وأن

!  تاريك  در شب  صاف  بسيار ريز بر سنگ  مورچة  از رد پاي  ، پنهانتر است ورزيدن  شرك«
  چيـزي   و با كمترين  باشي  داشته  را دوست  از ظلم  چيزي  كه  است  آن  شرك  درجة  و كمترين
  ».؟ است  ، چيز ديگري غير از حب و بغض  آيا دين، و اصالً  كني  دشمني  از عدالت

  را خواند:  آيه  اين  و سپس

﴿ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sù ãΝ ä3ö7 Î6ósãƒ ª! $# ö� Ï�øótƒuρ ö/ä3s9 ö/ ä3t/θçΡ èŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θà� xî 

ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂⊇∪﴾  :٣١[آل عمران.[  

بـدارد و    شما را دوست  كنيد تا خدا هم  پيروي  داريد، از من مي  بگو: اگر خدا را دوست«
  .» است  شما را بيامرزد؛ زيرا خداوند غفور و رحيم  گناهان

هر   . پس است  و ستم  با ظلم  و دشمني  عدالت  داشتن  دوست  توحيد، مقتضي  اخالص  يعني
  آمـد، بـه    بـدش   و دادگـري   و از عـادل   داشت  را دوست  و ستمكاري  ظالم  ، شخص انسان  گاه

  !! است  ورزيده  شرك  راستي

و   ، حساس آنان  و اشتباه  دلها و انتقاد از عقايد غلط  در پاكسازي  اندازه  تا اين  اسالم  هر گاه
غيـر خـدا     بـه   خويش  در دعاي  كه  را ببينيم  افرادي  ما چگونه  باشد، پس  زنگ به و گوش  دقيق

  : بـر تـو هـيچ    آنهـا بگـوييم    بـه   ، و آنگـاه  غيـر اوسـت    ، متوجه انو رجايش  برند و خوف مي  پناه
  !! دهي  ادامه  همچنان  تواني و مي  نيست  اشكالي
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هر   خدا قرار ندهيد؛ چرا كه  را براي  شركي  گونه  باشيد و هيچ  و حنيف  حقگرا و مخلص«
) از  شـرك   حضيض  به  ايمان  از اوج  خاطر سقوط  قرار دهد، انگار (به  شريكيخدا   براي  كس

  ) و پرنـدگان  اسـت   داده  جـان   ممكـن   شـكل   بـدترين   (و بـه   اسـت   فـرو افتـاده    زمين  به  آسمان
...  »كنـد!  مـي   پرتاب  بسيار دوري  مكان  تندباد او را به  ربايند، يا اينكه ) او را مي بدن  هاي (تكّه

  كـه   را از هـر كـس    جـز آن   گناهان  بخشد، ولي خود را نمي  به  خداوند هرگز شرك  بيگمان«
و   شـده   را مرتكـب   بزرگـي   شود، گنـاه   قائل  خدا شريكي  براي  بخشد؛ زيرا هر كه بخواهد مي

، هـر   شك  ونبد«...  » است  بزرگي  ، ظلم ... [ همانا شرك ]!  است  بافته  هم  را به  بزرگي  دروغ
  و جايگـاهش   اسـت   كـرده   را بـر او حـرام    خدا قرار دهد، خداوند بهشـت   براي  شريكي  كس
يـار و    انـد) هـيچ   كـرده   خـود ظلـم    به  با شرك  كه  كساني  (همان  ، و ظالمان است  دوزخ  آتش

  .»ندارند!  ياوري

   العظيم  اهللا  صدق
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  : مؤلف  ديگر آثار و تأليفات

  » محمد عبدالصمد  عبدالباسط  شيخ  گينامةزند« -١

  » و ابتداء  وقف« -٢

   يكن  ، فتحي» و إنقالب  حركةو  فكرة  اإلسالم«  ترجمهء -٣

   يوسف  ، محمد رمضان» سالمياإل  تاريخ  في  الكردية  المرأة«  ترجمهء -٤

    القرضاوي  ، يوسف» االءسالم  شباب  إلي  االبوية  نصائح«  ترجمهء -٥

   ، سيد قطب» ذا الدينه«  ترجمهء -٦

  »  از عاصم  حفص  روايت  به  تجويد قرآن« -٧

  » از نافع  ورش  روايت  به  تجويد قرآن« -٨

  » از حمزه  خلف  روايت  به  تجويد قرآن« -٩

  » عيانات« -١٠

  » ديروز و امروز  و جاهليت  اسالم« -١١

  » و آزادي  اسالم« -١٢

  » اسالم  سياسي  نظام« -١٣

  »  موجود ناشناخته  انسان« -١٤

  » اسالمي  و بيداري  قطبسيد « -١٥

  » و توهمات  اسالم« -١٦

   يكن  ، فتحي» واحدة  عالمية  إسالمية  نحو حركة«  ترجمهء -١٧

  نگرشي قرآني به مفهوم دين. -١٨

  اسالم، خود تمدن است. -١٩

 نفسي كه خود را بازيافت -٢٠


