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 ��م اهللا ا����ن ا����م
فسنا ومن سيئات أعمالنا من إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أن

يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن 
 .محمداً عبده ورسوله

﴿                            ﴾  
 .]102عمران:  [آل

﴿                                  

                           ﴾  :1[النساء[. 

﴿                                    

                 ﴾  :1]71-70[األحزاب. 
ي  در بردارنده ،شود میبعد: نوشتاري که تقدیم قرآن پژوهان و سالکان راه آن  ماا

ي آن  ثمره ،مطالبی مختصر و مقدماتی است که اگر بخواهیم بطور تفصیل به آن بپردازیم
کتابهایی قطور و پرحجمی را شامل خواهد شد ولی از آنجاییکه در عصر حاضر، 

الزم  ،به مراتب افزایش یافته است ،سالیان دور ه نسبتب ،مشغولیت فکري و شغلی مردم
به اختصار بیان نماییم  ،مطالب مورد نظر خود را تا حد ممکن ،نماید که سعی نماییم می

عمل ي  هجام ،که همان دعوت به توحید و دین الهی است ،تا به هدف و مقصود خود
 بپوشانیم.

بطور مشترك در  »من دون اهللا«ي  هژاین مقاله مجموعه اي از آیات قرآن است که وا
ندا و به فریاد  ،که در آنها خداوند ،آیاتی دیگري  هبا ضمیم ،ي آنها ذکر شده است همه

 –.. .هر چه و هر که باشد؛ بت باشد و یا سنگ و انسان مرده و –خواندن ِ غیر از خود را 

                                           
 ي حاجت. آلبانی، خطبه -۱
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دوستی است که از ما پاسخ به سؤال  ،و هدف اولیه از جمع آوري این آیات ،کند نهی می
تکرار شده است و همچنین سؤالی  »من دون اهللا«ي  هچند بار واژ ،در قرآن«پرسیده بود: 

چرا مسلمانان با وجود اینکه همه از قرآن و « همواره ذهن ما را مشغول کرده بود که
مگر  ،اینگونه دچار اختالف و گرفتار تضاد عقیدتی شده اند ،پیامبري واحد برخوردارند

 ﴿ گوید که: میخود ني  هرآن دربارق            ﴾  :و  .1]9[اإلسراء
ي خود را  کنند که سیر و سلوك و عقیده میفرَق و گروههاي مسلمین ادعا ني  همگر هم

ایجاد  قابلیت هدایت قرآن و بسترسازي آن براي )العیاذ باهللا(آیا  ؟گیرند میاز قرآن 
فروکش کرده  ،طی قرون و با دوري از زمان نزول ،وحدت و یکپارچگی میان پیروانش

با  ي قساوت قلب و کینه توزي که  را با همه چرا قرآنی که شخصی چون عمر ؟است
ولی در عصر حاضر انسانهایی که نشان از ارادت  ،گرداند یکباره متحول می ،پیامبر داشت

فردي بود که چهل سال  2گرداند؟ عمر میرهنمون ن ،راط مستقیمبه قرآن دارند را به ص

                                           
ترین راهها (براي رسیدن به سعادت دنیا و  کند که مستقیم این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می « -۱

 ».آخرت) است
ها صحیح نیست. البته  نقل شده که بیشتر آن روایات زیادي در مورد مسلمان شدن عمربن خطاب -2

را  توان مراحل مسلمان شدن عمر با توجه به روایاتی که در کتابهاي زندگانی و تاریخ آمده، می
 بدین ترتیب عنوان بندي نمود:

 .اهللا قصد کشتن رسول -1
با یکدیگر مشورت و رایزنی نمودند و  ي رسول خدا ند و دربارهروزي سران قریش، گرد هم آمد

گفتند: چه کسی حاضر است محمد را به قتل برساند؟ عمربن خطاب برخاست و براي قتل رسول 
و در ، هنگام نیمروز اعالم آمادگی نمود. همه گفتند: این کار، از تو ساخته است. عمر خدا

و گروهی از یارانش از جمله  و رو به سوي رسول اکرمگرماي آفتاب، شمشیرش را حمایل کرد 
  و همراه سایر مسلمانان ي ارقم گرد آمده بودند ابوبکر و علی و حمزه رفت، که نزدیک صفا در خانه

  بودند که  تعریف کرده قبال براي عمر  ذکر است که  بودند؛ الزم به  هجرت نکرده  حبشه  به
 .اند گرد هم آمدهي ارقم  انهصفا، در خ ي هدر دامنمسلمانان 

خواهم نزد این مرد بی دین  روي؟ گفت: می نعیم بن عبداهللا، او را دید و پرسید: اي عمر! کجا می
شمارد و خدایان  بروم که در میان قریش تفرقه انداخته، خردمندان قریش را سبک سر و نادان می
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به قتل برسانم. نعیم گفت: اي عمر! چه راه  خواهم به سراغش بروم و او را گوید؛ می آنان را ناسزا می

ات تو را فریفته  اي و نفس اماره اي؛ به خدا سوگند که فریب خویشتن را خورده بدي در پیش گرفته
ي عمر) قدم  اید و در راه هالکت بنی عدي (قبیله روي و افراط را در پیش گرفته  ت، زیرا زیادهاس

برسانی، بنی عبد مناف تو را به حال خود خواهند گذاشت و آیا اگر محمد را به قتل  اید. برداشته
اجازه خواهند داد زنده بمانی و راست راست راه بروي؟ گفتگوي آن دو ادامه یافت و صدایشان باال 

دانستم که واقعاً چنین است،  اي و اگر می کنم تو هم بی دین شده رفت تا این که عمر گفت: گمان می
تواند عمر را از تصمیمش باز دارد، گفت: اگر  ون نعیم دریافت که نمیکردم. و چ از تو آغاز می

اند و تو و گمراهی و  روي که به دین او گرویده ات نمی گویی چرا به سراغ افراد خانواده راست می
اند؟ عمر گفت: منظورت کیست؟ نعیم پاسخ داد: خواهر و  ضاللتی را که بر آن هستی، رها کرده

 دامادت.
 ي خواهرش و پایداري او در برابر عمر ر به خانهرفتن عم -2

ي آنان  ي خواهر و دامادش شتافت و درب خانه عمر با شنیدن این خبر عصبانی شد و به سوي خانه
ها بالفاصله  کردند. آن نیز در خانه بود و با هم سوره طه را تالوت می را کوبید. خباب بن ارت

صحیفه را مخفی نمود.  –خواهر عمر –پنهان شود. فاطمه  اي راهنمایی کردند تا خباب را به گوشه
اي بود  بارید؛ پرسید: این چه زمزمه اش می هنگامی که عمر وارد خانه شد، خشم و عصبانیت از چهره

اید؟! دامادش گفت: آیا در  که به گوشم رسید؟ گفتند: چیزي نبود. گفت: گویا شما بی دین شده
ی باشد که تو بدان اعتقاد داري، نباید پذیرفت؟ عمر بی درنگ به صورتی که حق در دینی غیر از دین

ایش  پشت خواباند و بر سینه  و او را بهور شد و او رابه باد کتک و ناسزا گرفت  سوي دامادش حمله
ي شوهرش  خواست عمر را از روي سینه و میگري داشت  و چون خواهر عمر، قصد میانجیپرید، 

ي فاطمه سرازیر شد.  می به گوش او نیز زد که در اثر آن خون از چهرهسیلی محکدور گرداند، عمر 
دشمن خدا آیا ما به صراحت گفت: اي  برادرش  بود خطاب به  سخت ناراحت شده  کهگاه فاطمه  آن

ما با زبانی رسا گفت: اي عمر!   پرستیم؟ عمر گفت: آري. فاطمه را می  زنید چون خداي یگانه را می
پس  »أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا«ایم؛  خدا و رسولش ایمان آورده مسلمان شده و به

ي  به خود آمد و چون نگاهش به چهره آید، انجام بده. این بود که عمر هر چه از دستت بر می
کاري برداشت و پس از اندکی  خون آلود خواهرش افتاد، سخت پشیمان گشت و دست از کتک

گفت: آن صحیفه را به من بده. خواهرش امتناع ورزید. عمر گفت: سخنت در  درنگ به خواهرش
دهم.  شما نمی  بهرا  دارد؟ خواهرش گفت: آن خواهم بدانم دین شما چه پیامی من اثر گذاشت؛ می

  ، تا بدان نگاهی بیفکنم، و به من بده  را به ، پس آن عمر گفت: واي بر تو! سخنت در من اثر گذاشته
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تو، گفت:   شما بازگردانم. فاطمه  ام به گرفته  را چنانکه بدان خیانت نکنم و آن  دهم که می  شما وعده

 ﴿ توانی به کالم خدا دست بزنی مشرك و نجس هستی و نمی       _  :الواقعة]

گاه شروع  دادند. آن غسل نمود، صحیفه را به او پس برخیز و غسل کن. پس از این که عمر .]٧٩
 نوشته شده بود:هایی دیگر  و سورهبه خواندن صحیفه کرد که در آن سوره طه 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
را از دستش   ي (رحمان و رحیم)روبرو شد، ترس او را در بر گرفت و صحیفه با دو کلمه  آنگاه که

 را گرفت و چنین خواند: خود آمد و آن  پرت نمود، سپس به
﴿                                         

                                          

                                  _  :8-1[طه[. 

یمان نیاوردن کافران، و نپذیرفتن ایم تا (از غم ا طا. ها. (اي پیغمبر!) ما قرآن را براي تو نفرستاده«
که از  مای را براي پند و اندرز کسانی فرستاده ) خویشتن را خسته و رنجور کنی. لیکن آناهللاشریعت 
هاي بلند را  از سوي کسی نازل شده است که زمین و آسمان  کنند). ترسند (و از او اطاعت می خدا می

در زمین و   چه ها و آن در آسمان  چه از آن او است آن ،استقرار یافت ،بر عرش آفریده است. خداوند
(اي پیغمبر!) اگر آشکارا سخن   در زیر خاك (از دفائن و معادن) است.  چه در میان آن دو و آن  چه آن

را  تر (از آن کند) و نهانی (سخن گفتن تو با دیگران را) و نهان بگوئی (یا پنهان، براي خدا فرق نمی
او خدا است و جز خدا معبودي نیست. او   داند. خودت و خواطر دل است) می که سخن گفتن تو با

 .»داراي نامهاي نیکو است
ا کنند؟ سپس تالوت سوره طه ر گفت: به به! چه کالم زیبایی است! آیا قریش از این فرار می عمر

 ادامه داد و به این آیات رسید:
﴿                                     

                            _  :16-14[طه[. 

ودي جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کن، (عبادتی خالص از هرگونه هستم، و معب» اهللا«من «
رستاخیز به طور قطع خواهد آمد. من   شرکی)، و نماز را بخوان تا (همیشه) به یاد من باشی.

را (از بندگان) پنهان دارم تا (مردمان در حالت آماده باش دائم بوده، و در ضمن  خواهم (موعد) آن می
قیامت آزادي عمل داشته باشند، و سرانجام) هرکسی در برابر تالش و کوشش به سبب مخفی بودن 
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خود جزا و سزا داده شود. (اي موسی!) نباید تو را از (ایمان به قیامت و آمادگی براي) آن باز دارد 

 .»نماید، که هالك خواهی شد کسی که بدان باور نداشته و از هوا و هوس خویش پیروي می
نیست با خدایی که چنین کالم زیبایی دارد، کسی دیگر پرستش گردد. و افزود:  آنگاه گفت: شایسته

 ببرید. مرا نزد محمد
 نزد رسول خدا شرف یابی عمر -3

گاه خود بیرون آمد و گفت: اي عمر! تو را مژده باد و من  با شنیدن این سخن، از مخفی خباب
دعا کرد و  ـضرتبول شده باشد. آن حدر حق تو ق امیدوارم که دعاي روز دوشنبه رسول خدا

 د که:از خداوند متعال درخواست نمو
 .»اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل بن هشام، أو بعمربن الخطاب«
پسندي، سبب عزت و سرافرازي اسالم بگردان:  بار خدایا! یکی از این دو نفر را که خود می«

 »ابابوجهل بن هشام یا عمربن خط
را دریافته  جا که صداقت عمر ها از آن را به من نشان دهید. آن عمر گفت: جاي رسول خدا

در حالی که شمشیرش را  ي ارقم است. عمر صفا، در خانه ي هدر دامن بودند، گفتند: رسول خدا
کنید.  جا رسید، در زد و گفت: درب را باز ي ارقم رفت و چون به آن حمایل کرده بود، به سوي خانه

خود جرأت   ها به و هیچ یک از آن ترسیدندچون صداي عمر را شنیدند، کسانی که در خانه بودند، 
رسول خدا بسیار سنگدل و غضبناك   عمر نسبت به  دانستند که درب را باز نماید، زیرا می  نداد که

؟  ان گفت: چیهآن  نمود، خطاب به  ترس و وحشت مسلمانان را مشاهده  حمزه  گاه که است، و آن
پس بگذارید بیاید، اگر قصد نیکی  ؟ است. گفت: عمربن خطاب آمده  گفتند: عمربن خطاب آمده

و یکی  گاه درب را باز کردند و حمزه داشته باشد که چه بهتر و گرنه او را خواهیم کشت. آن
فرمود: رهایش  بردند. رسول اکرم دیگر از مسلمانان دستانش را گرفتند و او را نزد رسول خدا

 را گرفت و او را تکان داد و گفت:به سوي او رفت و کمربندش  کنید. رسول خدا
 .»بک قارعة  ما اری أن تنتهی حتی ينزل اهللا  ما جاء بک يا بن الخطاب؟ واهللا«
داري تا  اي پسر خطاب! چه چیزي تو را به اینجا آورده است؟ گویا دست از این کارهایت بر نمی«

 .»وند متعال مصیبت بزرگی بر سرت بیاورد؟این که خدا
با شنیدن این  ام تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورم. رسول خدا عمر گفت: اي رسول خدا! آمده

به اسالم  اي که حاضران در خانه پی بردند که عمر سخن، با صداي بلند تکبیر گفت، بگونه
الی ترك کردند که با مسلمان شدن جا را در ح آن گاه اصحاب رسول خدا مشرف گردید. آن

دانستند  نمودند و می در شمار مسلمانان، احساس سربلندي و عزت می و با وجود حمزه عمر
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 نداي غیر از اهللاز زندگی اش را با خرافات و آداب و رسوم جاهلی گذرانده و نسبت به 
به خاطر تبلیغات سوء  -ي اسالم  داد و کینه میعصبیت خاصی نشان  ،و دادخواهی از آن

 ،بود ولی با شنیدن آیاتی چند از قرآن درون قلب او رسوخ نموده –و تحریک دوستانش 
ریزد و زانوي  میرا به یکباره دور  )اموراتی که در قلب او گره زده شده(تمام عقاید 

قرآن مسلمانان این عصر را با تمام توجهاتی  ،شود میزند ؛ آیا مگر  میتعظیم در مقابل آن 
چرا فرقه « ،ما اینجاستسؤال  ؟سوق ندهد ،به یک راه و صراط مستقیم ،که به آن دارند

که بعضاً تضادي صد در صد در اصول و زیر بناي ترسیم  –هاي مختلف مسلمانان 
صحه  ،هر یک با استناد به آیات قرآن بر راه و روش خود –ي اسالمی خود دارند  شده
علیرغم تضاد صد درصدي آنها از یکدیگر  –گذارند و ظاهراً قرآن نیز همگی آنان را  می
ي این  کند. آیا وقت آن نرسیده است که مسلمان به خود آید و درباره مید و تمجید تأیی –

                                                                                                             
توانند از طریق آن  نمایند. و بدین ترتیب مسلمانان می دفاع و پشتیبانی می که آن دو از رسول خدا

 دشمنانشان بگیرند. اي از حقوق خود دست یابند و حق خویش را از دو به پاره
 به آشکار ساختن دعوت ي عمر عالقه -4

 مخلصانه مسلمان شد و با تمام توان براي گسترش و تثبیت اسالم گام برداشت. عمر
 فرمود:  گفت: آیا ما چه زنده بمانیم و چه بمیریم، بر حق نیستیم؟ رسول خدا وي به رسول خدا

 .»ن حييتمإن متم، و إنکم علی الحق، إ  نفسی بيده يبلی، والذ«
 .»آري، سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، شما چه بمیرید و چه زنده بمانید، بر حق هستید«

گفت: پس چرا پنهان کاري نماییم؟ سوگند به ذاتی که شما را به حق مبعوث کرده، حتماً دعوت 
 سازید. خویش را آشکار می

بدین نتیجه رسیده بود که زمان آشکار ساختن دعوت نیز  آید، رسول خدا چنانچه از شواهد بر می
با  رو رسول خدا فرا رسیده و دعوت آن قدر توان و قوت یافته که از خود دفاع نماید. از این

آشکار ساختن دعوت موافقت نمود و دو صف تشکیل داد و عمر و حمزه را پیشاپیش هر یک از 
ارد مسجد الحرام شدند که در اثر حرکت آنان غبار صفها قرار داد. بدین ترتیب مسلمانان در حالی و

هراسان و وحشت زده شدند و غم و اندوه بی  به هوا برخاسته بود. مشرکان با دیدن عمر و حمزه
 را فاروق نامید. در آن روز عمر اي، آنان را فرا گرفت. رسول خدا سابقه

 ».دومي  هبررسی و تحلیل زندگانی خلیف ،علی محمد ،صالبی«
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 ،بیاندیشد و بنگرد که آیا این رویکرد قرآن )ها تأیید ظاهري آن از تمام فرقه(اسلوب قرآن 

﴿؟ آن نیست 1استدراجاتي  هاز جمل          ﴾  :األعراف]

تمام سعی و تالش خود را برعدم استماع قرآن توسط  ،چرا مشرکین صدر اسالم .2]182
 ،و تأویل قرآنشنیدنِ عاري از تفسیر  مگر با ،کردند میصرف  ،ي آن ساکنان مکه و حومه

 ؟.شد میشنونده حاصل ي  هچه تأثیري بر روحیه و نظری
این حروف براي «گوید:  میحکمت نزول حروف مقطّعه ي  هعلّامه رشید رضا در بار

مانع  ،چون آنان با گذاردن انگشتان خود در گوشهایشان ،جلب توجه مشرکین به قرآن بود
در یافته  ،شدند و با زیرکی تمام میوصال آیات نورانی بخش قرآن به قلب تاریک خویش 

راهی  -حتّی به صورت إکراه و بدون تمایل-بودند که که اگر آیات قرآن به قلب آنان 
لبیک گویند و به همین خاطر گوشهایشان را  ،شدند تا به دعوت قرآن مییافت ناچار  می
بستند و با رؤیت حروف مقطّعه که حروفی پراکنده و عاري از نظم ظاهري بود نظر  می

به  ،ولی چرا مسلمانان که در برابرقرآن» شدند میآنان به طرف قرآن جلب شده و مسلمان 
 گیرند؟. میهدایتی چندانی از این کتاب سهل الوصول ن تأثیر ،ظاهر تسلیم اند

﴿، مگر تعالیم قرآن موافق و موازي با فطرت تک تک انسانها نیست      

               ﴾3.  :آیا اختاللی در فطرت ما ایجاد شده  .]30[الروم

                                           
کنند، به صورت  شدیدترین نوعِ عذاب الهی است که خداوند، بعضی از بندگانش را که با او عناد می -۱

مانند شخصی که از  »کالعیاذ باهللا من ذل«کند.  تدریجی وبدون آنکه او متوجه باشد، گمراه می
انسان مرده برد ولی به جاي رجوع به درگاه خداوند، پیوسته به قبر و ضریح  بیماري ناعالج رنج می

برد وخداوند با شفابخشی او با این گمان از طرف او که شفا را از جانب صاحب قبر  اي، پناه می
 .شود نماید و به این عمل شرکی (طلب حاجت از مرده) تشویق می گرفته است، گمراه می

اي  و به گونهاز راهی  کنیم)، (و گمراهشان میسازیم  کم گرفتار و (به عذاب خود) دچارشان می کم -۲
  .متوجه گمراهی خود نشوندکه 

روي خود را خالصانه متوجه آئین (حقیقی خدا، اسالم) کن. این سرشتی است که خداوند مردمان را   -۳
 بر آن سرشته است.
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گرچه به عینه و روشن مخالف وضعیت فعلی ما در  ،رات روشن قرآناست که دستو
 .آید؟ میبه مذاق ما خوش ن ،عقیده و موارد دیگر است

در عصر حاضر نیز مردمانی ، گذشته از تأثیرات ژرف قرآن بر انسانها در طول تاریخ
و  ،شوند که به دور از مسلمانان و بدون قید و بندهاي عقیده و تفکّري خاص مییافت 

، 1پذیرند میبدون آنکه حق را از روي اشخاص بشناسند و بلکه اشخاص را با معیار حق 
 ،شوند که قرآن میکنند اما با شنیدن صرف قرآن تبدیل به همان مسلمانی  میزندگی 

فراوانی نیز براي این نکته وجود دارد که پرداختن به ي  هخواهان آن است و مثالهاي زند
 نوشتار خارج است.ي این  آن از حوصله

 ،رعایت اختصار است و امیدوارم با سؤاالتی که مطرح گردید ،ي بنده در نوشتار شیوه
خواهم جوابی بسیار  میقرآن پژوهان تیزبین مقصود ما را درك کرده باشند و در اینجا 

ي  تفکّر و تأمل در باره ،کوتاه به سؤاالت مذکور ارائه نمایم و تمنّاي بنده از دوستان
استدعا دارم  حت و سقم مطالب مذکور است و از علماء و دلسوزان و وارثان پیامبرص

با قلم خود و یا با زبان و بیان  ،تا با توانایی و قوت خاصی که در آنان موجود است
نسبت به این مقوله اهتمام خاصی داشته باشند تا با خاصیت هدایت بخشی  ،شیواي خود

ان شاء -اقعی که هیچ عاملی قادر به از بین بردن آن نباشد به تقریب و وحدت و ،قرآن
 نائل آییم. -اهللا

ها و کنفرانسهاي گوناگونی در باب تقریب و یکپارچگی مسلمانان برگزار  امروزه بحث
ها هیچ گونه تأثیر بسزایی در شکل گیري و استمرار وحدت  شود ولی این برنامه می

ي  ان خط قرمزي براي خود ترسیم نموده و ایدههاي مسلمان ندارند چون هریک از فرقه
مقدس ي  هاید ،مقدسي  همقدسی براي خود تراشیده اند که هجمه و حمله به این اید

                                           
جيب أن يعرف الرجال باحلق، ال احلق بالرجال، وأنت إذا عرفت احلق بالرجال فمعناه أنك مقلد حمض، لكن إذا  -۱

 .ت الرجال باحلق، وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا فهذا هو العدلعرف
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خطّ قرمز گروه دیگر  ،ي مقدس خود و با پرداختن هر گروه به ایده 1دیگر استي  هفرق
ه تهدید همدیگر به روند سابق برگشته و هر یک ب ،به لرزه در آمده و اوضاع آنان

بنابراین تا زمانی که وحدت واقعی و وحدت کلمه زیر پرچم قرآن و سنت  ،پردازند می
مثبتی عائد ي  هنتیج ،تقریب و یکپارچگی صوري و ظاهري ،میان مسلمانان حاصل نشود

آنان از یکدیگر فزونی خواهد ي  همسلمانان نخواهد کرد و بلکه با گذشت زمان فاصل
 یافت.

 )محمد غزالی» (نگرشی نو در فهم قرآن«در پیش گفتار کتاب  ،ر عبید حسنهعم ،استاد
ناخوشایند است و پیوندشان  ،باري امروزه شرایط اکثر مسلمانان نسبت به قرآن« :گوید می

آن بیماري  ،ترسم بگویم میتا حدي که  ،محکوم به گسست و سرکشی است ،با قرآن نیز
بر فهم و  ،نیز به آن هشدار داده ر داشته و پیامبرهاي پیشین که قرآن از آن بر حذ ملت

﴿: خرَد مسلمان راه یافته است                    

﴾  :تالوت و ترتیلجز  ،و برخی از آنان بی سوادانی هستند که از کتاب« .]٧٨[البقرة، 
جز تالوت و  :یعنی ».دانند و آنان جز پندار و گمان چیز دیگري ندارند میرا ن چیزي

از ابن عباس و قتاده در « :گوید می ،ابن تیمیه .دانند میترتیل قرآن چیز دیگري از آن ن
ُهْم أُمِّيُّونَ «خداوند ي  هفرمودي  هبار با مفاهیم کتاب آشنایی  :اند نقل است که گفته »َوِمنـْ

                                           
ي مقدس اهل سنّت  مانند اختالف اهل سنت با اهل تشیع، که احترام به صحابه و ذکر خیر آنها، ایده -1

س ي مقد ي اعتقادي و ایده واعتقاد به ارتداد آنها، ریشه است و در مقابل، حمله به یاران پیامبر
اهل تشیع است و ما (اهل سنّت ساکن در ایران) که شناخت بسیار خوبی از مذهب غالب در ایران 
داشته و از نزدیک با آنها معاشرت اجباري داریم و حتّی به دانشگاههاي علوم قرآنی ایران نیز راه 

حبت شده یافته و بطور نا محسوس در جلسات خصوصی آنان نیز (که بدون تقیه در این جلسات ص
ي  شویم، آگاهیم که یکی از سرفصلهاي ثابت روزنامه شود) حاضر می ي واقعی آنها نمایان می و چهره

هاي رهبر ایران  ي ایده کننده اي کامالً، حامی دولت و منعکس گر کیهان که روزنامه گمراه و گمراه
ت که این روزنامه با است و روزي نیس است، اهانت به یاران جان برکف و شاگردان ممتاز پیامبر

اي مفصل، با ذکر نام یکی از اصحاب، نسبت به اهانت آنان اقدام ننماید، حال چگونه ممکن  مقاله
 است با کسانی که چنین اعتقادي دارند، به مذاکره نشست و به وحدت رسید.
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آشنایی ندارند تنها بر آنچه  ،دانند اما با فرهنگ و دانش آن میظ و قرائت آن را حف ،ندارند
 .»کنند میبسنده  ،شود میبر آنان تالوت 

کامالً موافقم ولی با این سخنان نیز به جواب مورد  ،عمر عبید حسنه ،بنده با نظر استاد
ا وضعیت مسلمانان نظر خود دست نیافتیم و همان سؤال و ایراد قبلی وارد است که چر

کامالً  ،مراضادر تشخیص دردها و  ،و متأسفانه ما در طول سالیان ،اینگونه شده است
بنده بدون هیچ  .مانیم میعاجز و درمانده  ،خبره ایم ولی از تجویز دارو و پادزهر مناسب

 کنیم که عقیده و مسلک خود را از میتظاهر  ،گویم که ما در ادعاي خود میغماض اگونه 
ما راه خود را  ،در حالی که با نفس خود نیز صادق و بی پرده نیستیم  ،گیریم میقرآن 

زنیم و آیاتش را به  میکنیم و سپس رو به قرآن آورده و صفحاتش را ورق  میانتخاب 
 ،از پیش تعیین شده ماني  هکنیم که موافق و موازي با عقید میگونه اي تفسیر و تأویل 

ایم ولی  گونه اي است که ظاهراً قرآن را راهنماي خود انتخاب نمودهو رفتار ما به  ،باشد
شود که قرآن را به دست گرفته ایم و به هرکجا که رهسپار  میروشن  ،با دید واقع گرایانه

بریم و بجاي اینکه قرآن پیشوا و در جلوي ما حرکت کند و ما  میآن را با خود  ،شویم می
فرسنگها جلوتر از آن حرکت نموده و قرآن  ،کنیم تابع آن بوده و از پشت سرش حرکت

فقهاء و علماء  کشانیم و متأسفانه برخی از می ،را با خود و به هر کجا که مایل باشیم
هر آیه « :گویند میذهنی خود تکیه و اعتماد نموده و جسورانه ي  هاصول تا حدي بر پیشین

قابل تأویل و یا  ،ما مخالف باشد )قبلیي  همذهب و عقید(و یا حدیثی که با نظر اصحابِ 
 .»منسوخ است

ذهنی خود را به ي  همشکل اصلی مسلمانان در این مقوله نهفته است که پیشین ،آري
 ،کنند تا جاییکه یک آیه از قرآن را که قطعاً مراد و مقصود خداوند از آن میتحمیل  ،قرآن

و  ،نمایند میو تفسیر تأویل  ،به صدها معناي مختلف ،یک معنا و حقیقت خاصی است
مطمئناً یکی از معانی مراد الهی بوده و غیر آن باطل و گمراهی و گمراه کردن دیگران 

 ﴿ي:  هذهنی خود با استناد به آیي  هبراساس سابق ،مفسري ،به عنوان مثال ،است
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          ﴾1  :ندا و دادخواهی  ،مشابه آنو آیات . ]18[الجن
ندا و  ،با استناد به آیاتی دیگر ،مفسري دیگر ،داند و در مقابل او میاز غیر اهللا را شرك 

ذهنی او به ي  هچون پیشین ،داند میدادخواهی از غیر اهللا و خصوصاً از مردگان را جایز 
رد واژگان عربی نیز در تعیین نوع کارب ،ذهنی افرادي  هدنبال این مطلب بود و حتّی پیشین

مثالً چون زمخشري و گروه معتزلی قائل به عدم رؤیت خداوند  ،تأثیر گذاشته است
و  ،کنند میخاصیت تأبید و نفی ابدي را اضافه » لَن«ي  هبه واژ ،توسط ساکنان بهشت اند

 ﴿: گویند که قول می  ﴾  :خداوند به موسی .]143[األعراف، زمانی که از خداوند 
ولی  ،بدي در دنیا و آخرت استابه معناي عدم رؤیت  ،خود را به او بنمایاند ،خواهد می

براي نفی  »َلن«گویند که کاربرد  می ،آنهایی که قائل به رؤیت خداوند در بهشت اند

 ﴿ي:  هو آی ،رساند میمحض بوده و ابدیت را ن     ﴾  :را حجت . ]٩٥[البقرة
بعد  »أبداً «ي  هچرا کلم ،کرد میبر نفی ابدي داللت  »َلن«ي  هاگر واژ« :گویند میگرفته و 

﴿ي:  هو یا اینکه با آی ،از آن آورده شده است               ﴾ 
 .گیرند میبر اثبات رؤیت خداوند در بهشت حجت . ]٢٢[القيامة: 

فـََنَظَر  ُكنَّا ِعْنَد النَِّبيِّ « :گوید میکنند که  میاستناد  جرِیرٍ این حدیث و همچنین به
َلًة، يـَْعِني اْلَبْدَر، فـََقاَل: ِإنَُّكْم َستَـَرْوَن رَبَُّكْم َكَما تـََرْوَن هَذا اْلَقَمرَ  ، َال ُتَضامُّوَن ِفي ُرْؤيَِتِه، ِإَلى اْلَقَمر لَيـْ

 تـُْغَلُبوا َعَلى َصَالٍة قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُروِبَها فَافْـَعُلوا ثُمَّ قـََرَأ: (َوَسبِّْح ِبَحْمِد فَِإِن اْسَتطَْعُتْم َأْن الَ 
 .2»رَبَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل اْلُغُروبِ 

تا چه اندازه  ،امیدوارم با این دیدگاه موافق باشید که عقاید موروثی ،تا اینجاي بحث
خود ي  هشأن ما در أخذ راه و روش و عقیدرنوع تفاسیر و تأویالت قرآن تأثیر گذارند و ب

                                           
  .نخوانیدمسجدها مختص پرستش خدا است، و (در آنها) کسی را با خدا   -۱
بودیم که هنگام شب، به قرص کامل  یعنی: ما در نزد نبی »المرجان فيما اتفق عليه الشيخاناللؤلؤ و « -۲

ماه، نگاه کرد و گفت: به درستی که شما پروردگارتان را به زودي مشاهده خواهید کرد، همچنانکه 
 نمایید،.... این ماه را مشاهده می
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در حالی که دستور الهی به ما تبعیت از قرآن  ،، نه خود قرآن1رجوع به تفاسیر قرآن است

﴿ .قرآني  هنه تبعیت از نظرات دیگران در بار ،است           ﴾ نعام: [األ

﴿ ،پیروي کن از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحی شده است .]106        

                        ﴾  :از چیزي  .]3[األعراف
و جز خدا از اولیاء و  ،ل شده استپیروي کنید که از سوي پروردگارتان بر شما ناز

 )اوامر و نواهی خدا(. کمتر متوجه )و فرمان مپذیرید(سرپرستان دیگري پیروي مکنید 
 .)گیرید و کمتر پند می(هستید 

امري  ،یادآوري این مطلب الزم است که اختالفات فقهی میان مسلمانان ،البته در ادامه
نیز وجود داشته  در زمان حیات صحابه چرا که این اختالفات ،اجتناب ناپذیر است

رساند، زیرا علم و شناخت آنان نسبت به لغت  میاست که تفاوت صحابه در فهم قرآن را 
در سطحی واحد نبود و بر  عربی متفاوت بوده و مالزمت و همراهی آنان با پیامبر

د علی سایس محم ،اختالف فهم آنان از قرآن نیز متفاوت بود که آقاي ،حسب این تفاوتها
هایی از اختالف آنان در استنباط از قرآن را  نمونه» تاریخ الفقه االسالمی«در کتاب 

 پردازیم. میاي از آن  برشمرده است و ما به ذکر نمونه
نیز با او موافق بود، بر بیرون نرفتن زن طالق داده شده از  ابن مسعود که عمر -1
نه فتوا داد؛ ولی زید بن ثابت معتقد بود ي خویش، پیش از پایان سومین عادت ماهیا عده

ي اختالف آنها،  ي سوم از عده خارج شود. ریشه تواند با شروع عادت ماهانه که او می
 ي (قرء) به (طهر) و (حیض) بود. اختالف برداشت از معناي واژه

ي زنی که شوهرش پیش از آمیزش با او و قبل از تعیین  درباره ابن مسعود -2
ي تعیین شده براي  ي مهریه اندازه گفت که از میراث متوفی به  ه بود، میمهریه فوت کرد

امثال همان زن در نظر گرفت. اجتهاد او طبق روایت معقل بن سنان اشجعی با حکم 

                                           
ي مسلمانان  ولی منکر و مخالف نوع مراجعهما منکر ارزش وجود تفاسیر و استفاده از آن نیستیم  -1

کنند که باب میل آنها سخن گفته باشد، و یکی از  هستیم که هرکدام فقط به تفاسیري مراجعه می
 دالیل مهم عدم ایجاد وحدت با وجود قرآنِ روشن، همین نکته است.
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ي او  با نظریه ي بروع بنت و اشق اسلمی هماهنگ بود؛ ولی علی درباره پیامبر

  ﴿: ي زن نبود؛ و با استناد به آیهمخالفت کرده و قائل به تعیین مهریه براي آن 

                     ﴾  :اگر «گفت:  . می]٢٣٦[البقرة
 پس علی .»گرفت اي به او تعلق نمی شد، مهریه این زن توسط شوهرش طالق داده می

کرد و نسبت به حدیث مذکور با توجه به سختگیري او  الق قیاس میمرگ شوهر را با ط
اعتنایی نکرد؛ ولی ابن مسعود میان وفات و طالق تفاوت قائل بود و  ي روایت، در باره

 نمود. نظر خویش را با حدیث معقل به سنان اشجعی تایید می
ابلیت انعطاف ثوابت دین که ق امري اجتناب ناپذیر است و از ،بنابراین اختالف فقهی

باشد و چه بسا وجود این اختالفات در مسائل فقهی  مین ،و تغییرات جزئی را نیز ندارند
عصار گوناگون زندگی بشري شود اباعث پویایی فقه و سبب ایجاد قابلیت همراهی آن با 

اختالف استنباط از قرآن در امور ثوابت دین که همان ي  هولی بحث و کنجکاوي ما در بار
 باشد. می ،است -مسائل عقیدتی-یربنایی آن اصول ز

گرچه امکان تقلیل این  ،لذا منکر طبیعی بودن اختالفات فقهی میان مسلمانان نیستیم
و با کنترل و هدایت عصبیت مذهبی و با پذیرش  اختالفات نیز با رجوع به سنت نبوي

بر خالف  ،اننسبت ندادن عصمت به امام(امکان وقوع اشتباه از جانب امامان مذاهب 
دات آنان را با احادیث صریح و اتوانند اجته میبه آسانی فراهم است و  )مذهب اهل تشیع

ذا إ« :گفتند میکه  ،مقایسه نموده و طبق خواست امامان مذاهب فقهی صحیح پیامبر
هرگاه نظرات ما با فرمایش « :یعنی »فاضربوا بقولنا الحائط خالف قولنا قول رسول اهللا

 به احادیث پیامبر. »نظرات ما را ترك نموده و به دیوار بکوبید ،مخالف بود پیامبر
تر شده و وحدت و  رجوع نمایند و اینگونه شکاف ایجاد شده میان مسلمانان تنگ

ولی هدف ما در این مبحث پیگیري این مقوله نیست که  ،حاصل شود ،یکپارچگی آنان
 آن خواهیم پرداخت.جداگانه به  ،در مباحثی دیگر» ان شاء اهللا«

جواز و عدم جواز نداي ي  هدر بار ،یکی از اختالفات اساسی و عقیدتی میان مسلمانان
صالح ي  هانسانی که در طول زندگانی اش بند ،پندارند میگروهی از آنها  ،غیر از اهللا است
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شربت  ،و یا کسانی که در راه دین خداوند ،و پرهیزگار خداوند بوده است و فوت نموده

 ﴿ طبق نص قرآن ،شهادت را نوشیده اند                   

      ﴾1  :توان از آنها مددخواهی نموده  میبنابراین  ،اند زنده .]١٥٤[البقرة
د و همچنین به حدیث زیارت قبور توسل کر ،ویا به ذات و جاه ومقام آنان در نزد اهللا

يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر فكان قائلهم يقول (يف رواية أيب بكر) السالم عىل  كان رسول اهللا«

السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا  أهل الديار (ويف رواية زهري)

بر  ،قرار داده شده است را 3خطاب ،مردگان ،آنکه در  2»لالحقون أسأل اهللا لنا ولكم العافية
اما جمیع دوستان و برادران  ،نمایند  میاستناد  ،توانایی مردگان در شنیدن کالم زندگان

شخصی از بزرگان علم که مدت مدیدي را با  ،گوییم میمسلمان را خطاب قرار داده و 
حاجات و نیاز آنها را قادر به شنیدن سخنان زندگان بوده و  ،این عقیده که مردگان

مصمم بود که به  ،زندگی کرد و چنان در صحت و رواج این مسلک ،نمایند میبرآورده 

                                           
ند، ولیکن شما (چگونگی اشوند مرده مگوئید، بلکه آنان زندهو به کسانی که در راه خدا کشته می -۱

 فهمید.زندگی ایشان را) نمی
 هلها.يقال عند دخول القرب و الدعاء أل صحيح مسلم، باب ما -۲
ه شود: هر خطابی، دلیل بر شنوا بودن مخاطب نیست، تتذکر این مطلب ضروري است که گف -3

ن، به مسافرت وخطاب به صاحبان قبور نیز در این حدیث، مانند این است که شخصی از آشنایا
اي علی، اي عمر، اي...، خداوند تو را به  –رفته باشد و ما با ذکر نام و مورد خطاب قرار دادن او 

کنیم، بدون آنکه او را شنواي سخنان مان بدانیم و این امر در  در حق وي دعا می –سالمت برگرداند
مد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا حم-ي مردم، به کثرت، متداول و مرسوم است،  زندگی روزمرّه

حدثنا سليامن بن سفيان املديني حدثني بالل بن حييى بن طلحة بن عبيداهللا عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد اهللا: أن النبي 

قال ؛  صىل اهللا عليه و سلم كان إذا رأ اهلالل قال اللهم أهله علينا باليمن واإليامن والسالمة واإلسالم ريب وربك اهللا

 صحيح األلباين:هذا حديث حسن غريب، قال الشيخ  :عيسىأبو
ربی و ربک «گوید:  هالل ماه را مورد خطاب قرار داده و می ،به این حدیث توجه شود، که پیامبر

شنود،  تواند ادعا کند که هالل ماه، می اهللا؛ پروردگار من و تو (اي هالل ِ ماه) اهللا است، آیا کسی می
 تواند، اهداف دیگري مورد نظر گوینده باشد. ، دلیل شنوا بودن مخاطب نیست و میپس هر خطابی
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ایشان تصمیم گرفتند که بدون جانبداري از  ،اي از زمان اجتهاد رسید و در برههي  هدرج
به قرآن مراجعه  ،اش ذهنیي  هو با پاك نمودن ذهن خود از پیشین ،پیشین خودي  هعقید

مردگان قادر به شنیدن سخنان  ،حال او کامالً معتقد است که طبق نص قرآنی ،مایدن
، که ایشان در این زمینه 1جز آیت اهللا برقعی ،او کسی نیست ،باشند میانسانهاي زنده ن

 :فرمایند می

                                           
هـ ش در  1287هـ ق مطابق با 1329در سال  عالمه سید ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمی تهرانی -1

در خاندان شیعه مذهبی به دنیا آمد و پدرش سید حسین شخص فقیر و زاهدي  -ایران -شهر قم
 بوده است.

و سید احمد بن رضی الدین عالم مجتهد و مبارزي بوده که از شاگردان شیرازي کسی که فتواي جد ا
 را صادر کرده است میباشد. -ضد نفوذ بریطانیا در ایران -تحریم تنباکو

مادرش سکینه سلطان دختر شیخ غالم رضا قمی نویسنده ي کتاب ریاض الحسینی میباشد عالمه، از 
در مکتب گذاشته، تعلیم و قراءت قرآن مجید و خواندن و نوشتن را فرا اولین روزهاي حیات پاي 

 گرفت.
سپس به نزد شیخ عبدالکریم یزدي حائري که در آن وقت یکی از بزرگترین علماي شیعه بود رفت 

 تا مراحل تحصیلش را ادامه دهد.
ان معروف بود عالمه برقعی در حکایت از احوال خویش میگوید: به مدرسه رضویه قم که در آن زم

رفتم ولی از اینکه خرد سال بودم به من اطاقی ندادند ولی با اصرار زیاد اطاق کوچکی به من دادند 
 که نه از گرمی محفوظ بودم و نه از سردي.

به هر حال از خانه ي خودم حصیر و فرشی آوردم و در این حجره ي کوچک و یا در این زاویه 
 د هللا دروس علوم شرعی را کسب نمودم.شب و روزم را گذراندم تا که الحم

شرح جامی بر  و هشاماز صرف ونحو شروع کردم وآخرین کتاب مغنی البیب وکتاب األعاریب ابن 
 بعد از این خود شیخ حائري مدیر از من امتحان گرفت و کافیۀ ابن حاجب را به انتها رساندم

ي  برایم حقوقی تعیین شده تا ادامه هالحمدهللا از موفقیت کامل برخوردار شدم که سپس از طرف حوز
 تحصیل دهم.

در  به دنبال آن تحصیلم را در علم فقه واصول فقه که در حوزه هاي علمی رایج است ادامه دادم، و
ي قم اثناي تحصیل به تدریس درسهاي ابتدایی نیز مشغول بودم ورفته رفته یکی از مدرسین حوزه

در نزد کبار مراجع  قه واصول فقه به نجف اشرف رفتم وفائز گردیدم بعدا براي تخصص در علم ف
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﴿ :هجمل«       ﴾ شنوند و  داللت دارد که مردگان نمی ].80 :نمل[ال
است و عقال نیز چنین است زیرا هر  )اي بیهوده(اب و تکلم با ایشان کار لَغوي خط

شنود چه انبیا و چه اولیاء. پس چون وفات کردند گوش  مستمعی جز خدا با گوش می
شنوند. و به سندهاي متعدد نقل شده که  ایشان از کار افتاده و قوة سامعه ندارند پس نمی

خدایا قبر مرا بتی  :. یعنی»اللهم ال جتعل قربی وثنا يُعبد«فرمود که:  دعا می رسول خدا
حفظ کن. و روایات بسیاري به این مضمون وارد شده  :قرار مده که پرستیده شود! یعنی

که مسلمان حق ندارد به هیچ قبري طواف کند. و طواف و خواندن  »ال تطف بقرب«که: 
ین عباداتی را براي غیر خدا انجام مدعو غیبی عبادت است پس اگر مردم مانند زمان ما چن

دهند و مثال غیر خدا را بخوانند و اسم آن را عبادت نگذارند باز عبادت نموده و به شرك 

                                                                                                             
از  شیعه مراحل عالی دروس فقه واصول فقه را طی کردم سه سال در نجف اشرف گذراندم و

جمله: مرجع بزرگ شیعه در آن وقت سید ابوالحسین موسوي  بسیاري از علماي کبار آن دیار من
 اصفهانی کسب علم کردم.

ی از قم نیز اجازه ي اجتهاد را از آیت اهللا عبدالنبی نجفی عراقی که یک سپس عالمه برمی گردد ودر
 کند. مراجع بزرگ شیعه بود اخذ می

 :ي عالمه برقعی مذهب و عقیده
چنان که متذکر شدیم عالمه برقعی در شروع از جمله ي علما ي مذهب شیعه اثنا عشري بوده و از 

، صدق و مبارزه او با بدعتها و خرافات و می رفت، ولی اخالصبه شمار مجتهدین اعالمشان 
 تمسک شدید عالمه به قرآن کریم نهایت او را به طرف حق رهبري کرد.

سالگی از مذهب و عقاید شیعه اثنا عشري دست کشیده و با حکم به ظاهر قرآن و  45عالمه از سن 
و همگی یاران سنت صحیح و آن چه از سلف صالح این امت باقی مانده به ویژه خلفاي راشدین 

 و پیروانشان عمل کرده است. رسول خدا از مهاجرین و انصار
گوید اگر ما خواسته باشیم سنت صحیح را در روایات و کتب شیعه بیابیم ممکن  عالمه برقعی می

 نیست.
ولی بایستی در کتب مسانید و مصنفات حدیث که در نزد جمهور مسلمین است جستجو کرد، هر 

شود و  باشد، سند و متن آن صحیح باشد و مخالف قرآن کریم نباشد گرفته می چه از رسول اکرم
 .گرنه متروك است
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فرماید؛ تو اي  شود. در این آیه خدا می اند. زیرا با نام گذاري، معنی عوض نمی وارد شده
اولی دیگري نتواند نشنواند بطریق  شنوانی به مردگان، پس جائی که محمد محمد نمی

رود و  با مردگان سخن گوید. پس آن کسی که سر قبر انبیاء و اوصیا و یا بزرگان می
، چنین کسی بر »السالم عليك أشهد أنك تسمع كالمی و ترد جوايب و تری مقامي«گوید:  می

خالف عقل و بر خالف قرآن شهادت داده و حال آنکه شهادت به چیزي که نشنیده و 
لعن اهللا زوارات القبور و «فرمود:  شرع حرام و از گناهان است. و رسول خداندیده طبق 

هجري که از علماي  104. و ابو عمرو عامر بن شراحیل متوفاي »املتخذين عليها رسج
را دیده و أخذ حدیث نموده  بزرگ اسالم بوده و صد و پنجاه نفر صحابۀ رسول خدا

 .»عن زيارات القبور لزرت قرب النبی لو ال أن رسول اهللا هنی«گفت:  مکرر می

﴿: يهبعضی از خرافاتیان گویند: مقصود از جمل        ﴾  مرده دالن و
باشد که خدا ایشان را تشبیه به مرده کرده، پس مقصود این است که  کفار کوردل می

شما بهتر گفتۀ ما را  شنواند جواب اینست که این بیان محمد کالم خود را به کفار نمی
کند، زیرا خدا تشبیه کرده مرده دالن را به مردگان حقیقی و اموات در اینکه  ثابت می

شنوند، و در هر تشبیهی وجه شبهی الزم است در اینجا وجه شبه؛ نشنیدن  سخن را نمی
ه اگر زید را به شیر تشبی :به اقوي از مشبه باشد مثال سخن است و باید وجه شبه در مشبه

در اینجا وجه شبه که شجاعت است باید در شیر  ،»زيدٌ أسدٌ يف الشجاعة«کنیم و بگوئیم 
أقوي باشد، یعنی شجاعت شیر مسلم و یقینی باشد تا زید را به او تشبیه کنیم. پس در آیه 
نشنیدن مردگان حقیقی باید مسلم و یقینی باشد تا خدا مرده دالن را به آنها تشبیه کرده 

﴿ سورة فاطر فرموده: 22فه خداي تعالی در آیۀ باشد. باضا            

﴾  :بُورِ «که در آنجا صریحا فرموده:  .]22[فاطر نْ يفِ الْقُ شنوند.  شنوا نیستند و نمی »مَ
اند و به روایات مجعوله  بعضی از عالم نمایان آیات به این صراحت را پشت سر انداخته

در روز جنگ بدر که جسد مشرکین را در چاه  اند از قبیل اینکه؛ رسول خدا چسبیده
، در حالی که چنین نیست، »وجدتم ما عملتم«انداختند با ایشان سخن گفت و فرمود: 
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لُوا «نفرمود بلکه آیۀ قرآن را قرائت کرد و گفت:  وجدتم رسول خدا مِ ا عَ وا مَ دُ جَ وَ وَ

اً  ارضِ أن يصلی علی قرب أو يقعد عليه أو  هنی رسول اهللا«فرماید:  می حضرت باقر .»حَ

یعنی رسول خدا نهی فرمود از اینکه روي قبري نماز بخوانند و یا بنشینند و یا  ».يبنی عليه
أن  هنی النبی«روایت کرده که:  بر آن بنائی کنند. و در کتاب نهایه از رسول خدا

. یعنی رسول »ألنه من زينة الدنيا فال حاجه بامليت إليهجيصص القرب أو يبنی عليه أو يكتب عليه 
نهی فرمود: از اینکه بر قبر گچکاري شود یا بر آن بنا شود یا بر آن نوشته شود  خدا

زیرا که اینها از زینت دنیا است و میت احتیاجی به آن ندارد. و در کتاب محاسن برقی از 
 .»ا أو مثل مثاال فقد خرج عن اإلسالممن جدد قرب«روایت کرده که فرمود:  حضرت علی

اي بسازد از اسالم خارج  کسی که قبري را پس از کهنه شدن تعمیر نماید یا مجسمه :یعنی
بعثني رسول «روایت کرده که فرمود:  گردیده است. و نیز کتاب کافی از حضرت علی

 .»ال قربا إال سويتههتا ور فقال ال تدع صورة إال حموكرس الصوهللا إلی املدينه يف هدم القبور وا
ساختند) با  مرا فرستاد براي اینکه قبرها را (که در جاهلیت برجسته می پیغمبر«یعنی: 

کنندة قبرها  ویران زمین یکسان و هموار کنم و بتها را همه را بشکنم. یعنی خود علی
ت از اعمال بود ولی مردم بر خالف او براي اوالد همان علی قبرها ساختند!! باید مردم دس

 بردارند و خداشناس شوند. حضرت باقر مخالف کتاب خدا و سنت رسول
کسی که امام را « :یعنی »من عرف اإلمام و لم يعرف اهللا فقد ضل ضالال بعيدا«فرمود:  می

بهر حال با وجود آیات روشن قرآن  .»بشناسد ولی خدا را نشناسد بسیار گمراه است!
 نیست.  احتیاج به نقل چنین روایاتی

در مقابل  ،کنید میشما که ادعا « :ممکن است که بعضی ها بگویند :پاسخ به یک شبهه 
گویید  میچه  در مقابل این حدیث نبوي ،شوید میتوقف کرده و تسلیم  نصوص دین

. 1»ما من أحد يسلم عيل إال رد اهللا عيل روحي حتى أرد عليه السالم« :فرمایند می که پیامبر

                                           
 ]السلسلة الصحيحةآلبانی، ناصرالدين، [ صحيح -۱
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در حالی که  ،باشند میقادر به شنیدن  کند که پیامبر مین روایت نبوي داللت ای ،بنابراین

﴿ ؟او نیز میت و مرده است          ﴾ 30: زمر[ال[. 
تسلیم شده و عقل و فهم  ،صحیح است که ما ادعا کرده ایم در مقابل نصوص دین

فخر ما و مهر تأیید درستی ي  هما با دیگران و مای و وجه تمایز، سپاریم میخود را به آن 
، کامالً تسلیم و مطیع هستیم و مانند ما این است که در مقابل قرآن و سنت نبیي  هعقید

نیز از محیط  پردازیم و میبه سخن پردازي ن ،در مقابل این حدیث نبوي نیز ،موارد دیگر
چون این  ،بریم و میگوییم میراتر نپا را ف ،و چارچوبی که این حدیث ترسیم نموده است

به  از زبان مبارك پیامبر صحت رسیده و القاي واژگان آني  هدر نزد ما به درج ،حدیث
قادر به شنیدن سالم و  پیامبر ،که طبق مفاد این روایت :گوییم می ،اثبات رسیده است

ن است که مفهومی از این روایت ایي  هولی نکت ،باشد میاز طرف مسلمانان  ،صلوات
به طور  ،باشد و این شنیدن نیز میفقط قادر به شنیدن سالم و صلوات امت خود  ایشان

إن هللا مالئكة سياحني يف «گویند:  می مستقیم نبوده و بلکه بر اساس این روایت که پیامبر

فرشتگانی گردش کنان در زمین وجود دارند که سالم  ،1»األرض يبلغوين عن أمتي السالم
باشد که  میفرشتگانی ي  هاین شنیدن نیز با واسط ،بنابراین ».رسانند میرا به من امتم 
باشد. پس  میابالغ سالم و صلوات مسلمانان به پیامبرشان  ،محول شده به آنهاي  هوظیف

                                           
/ ٢) و احلاكم (١٣٩٢) و ابن حبان (١٨٩/ ١: أخرجه النسائي (٨٤٢/  ٦» السلسلة الصحيحة«قال األلباين يف  -1

) و القاضي ٢/ ٢٠٤(ق/ » الزهد«) و ابن املبارك يف ٤٥٢و  ٤٤١/ ١و أمحد () ٣١٧/ ٢) و كذاالدارمي (٤٢١
) و ابن أيب شيبة ٣٩٨صفحة (» تاريخ املدينة«) و عنه ابن النجار يف ٢١(رقم » فضل الصالة على النيب«إمساعيل يف 

/  ٨١/ ٣» (الكبري« ) و الطرباين يف٢/  ٨٠/  ٢» (الفوائد املنتقاة«) و ابن الديباجي يف ٢/ ١٣٥» (املصنف«يف 
) من طرق عن ٢/ ١٨٩/  ٩» (تاريخ دمشق«) و ابن عساكر يف ٢٠٥/ ٥» (أخبار أصبهان«) و أبونعيم يف ٢

سفيان الثوري وقرن به بعضهم األعمش، كالمها عن عبد اهللا بن السائب عن زاذان عن عبد اهللا بن مسعود مرفوعا، و 
). و هو  ٢٧(صفحة » جالء األفهام«، و صححه أيضا ابن القيم يف و وافقه الذهيب». صحيح اإلسناد«قال احلاكم: 

إن هللا مالئكة سياحني يف : «كما قالوا. و له شاهد يرويه أبو حيىي عن جماهد عن ابن عباس قال: قال رسول اهللا
 أخرجه ابن عدي يف». األرض يبلغوين من أميت: فالن سلم عليك و يصلي عليك، فالن يصلي عليك و سلم عليك

يف حديثه بعض مافيه، إال أنه «) يف ترمجة أيب حيىي هذا، و هو القتات، و ختم ترمجته بقوله: ٢٣٨/ ٣» (الكامل«
 .»لني احلديث»: «التقريب«يشري إىل أنه صاحل لالستشهاد به. و حنوه قوالحلافظ يف ». يكتب حديثه
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به این معنی نیست که او مستقیماً بشنود  شنیدن سالم وصلوات مسلمانان توسط پیامبر
 اند را بشناسد و به او جواب دهد.سر میو شخصی را که سالم 

توقف نمودن در حدود ترسیم شده از جانب نصوص دین را با نفس خود  ،پس بیاییم
در سخن گفتن کامالً جانب حکمت  ،تمرین نموده و به خود بقبوالنیم که اهللا و پیامبرش

معانی کالم از جانب آنان به معناي عدم مقصود بودن ي  هاند و عدم اطال را رعایت کرده
 باشد. میزیاده از کالمشان 

حادیث اي ذهنی افراد، از شکل گیري نوع تفاسیر آیات قرآن و  تأثیر سوء پیشینه
فراتر رفته و دامنگیر آثار صحابه شده است، به عنوان مثال کسانی که قائل به  پیامبر

با  عمرباشند، به حدیث استسقاء  اشخاص می» جاه و مقام و ذات وحقِّ«جواز توسل با 
به هنگام  : عمرکنند که طبق این حدیث ِروایت شده از اَنَس استناد می عباس

کرد و  وقوع قحطی و خشکسالی با عباس بن عبدالمطلب، استسقاء (طلب نزول باران) می
جستیم و به ما باران  پیامبرمان توسل می هب پروردگارا (به هنگام حیات پیامبر«گفت:  می

کنیم، بنابراین  به سوي تو، توسل می عموي پیامبر هید و (اکنون) بفرستاد را فرو می
شد، آنهایی که قائل به جواز توسل  و در این موقع، باران نازل می». باران را به ما نازل کن

با جاه و مقام عباس در نزد  توسل عمر«گویند:  باشند، می با جاه و مقام شخص می
واسته است تا به خاطر او باران را نازل نماید، در خداوند انجام گرفته و از خداوند خ

حالی که گروهی دیگر از مسلمانان که توسل با جاه و مقام و ذات و حق بندگان را جایز 
با..... پیامبرمان  (به هنگام حیات پیامبر - در کالم عمر«گویند که:  دانند، می نمی

به  (اکنون) با..... عموي پیامبر فرستادید و جستیم و به ما باران را فرو می توسل می
کلمه اي محذوف و مقدر است، (که مکان این کلمه در جمله  –کنیم  سوي تو، توسل می

با..... مشخص شده است) بنابراین، کسانی که توسل با جاه و مقام اشخاص را جایز 
لفان ي محذوف در این جمله، جاه و یا مقام است ولی مخا گویند که کلمه دانند، می می

باشد، یعنی ؛ پروردگارا (به هنگام حیات  ي محذوف، دعا می گویند که کلمه آنها می
فرستادید و (اکنون) با  جستیم و به ما باران را فرو می با دعاي پیامبرمان توسل می پیامبر

 کنیم، بنابراین باران را به ما نازل کن. به سوي تو، توسل می دعاي عموي پیامبر
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ه را نیز به طور جدي پیگیري نمودم و با دست آویز قراردادن احادیث بنده این مسئل
که ما ملزم به  ،رجوع نمودم و مشاهده نمودم که سنت ایشان به سنت پیامبر ،صحیح

در این مورد بسیار شفاف است و ایشان به هنگام قحطی به همراه  ،پیروي از آن هستیم
ب باران دعا کرده و دو رکعت نماز را بجا مردم به بیرون از شهر رفته و پیوسته در طل

آنان  ،بنابراین ،از خداوند طلب باران نماید ،خواستند میصحابه از او  ،یا اینکه و آورد می
 .1کردند میبا دعاي پیامبر توسل 

وجود اختالف در مسائل ِ مربوط به « :گوییم میبه طور اجمال و مختصر  ،در پایان
ابل انکار و واقعیتی تلخ است و روشن است که هریک از میان مسلمانان غیر ق ،عقیده

 ،به راه و روش خود صحه گذارده و ظاهراً ،فرقه هاي مسلمانان با استناد به آیات قرآن
راجات داستي  هنماید که به نظر ما از جمل میقرآن نیز هر کدام از آنها را تأیید و تصدیق 
یت هدایت گري خود را به آنان نشان قابل ،قرآن است و نشان از این دارد که قرآن

 ،چون بر همگان روشن است که صراط مستقیم مورد نظر این کتاب آسمانی ،دهد مین

 ﴿: صراطی واحد است                      

                ﴾  :و [بدانید] این است راه راست « ]153[األنعام
سازد پیروى  ها[ى دیگر] که شما را از راه وى پراکنده مى من؛ پس، از آن پیروى کنید. و از راه

 .»مکنید. اینهاست که [خدا] شما را به آن سفارش کرده است، باشد که به تقوا گرایید

 ؟ه چیستبنابر این چار
خاصی دارد و روش استفاده از ي  هلذا پاسخ این است که هر وسیله اي روش استفاد

مراجعه به آن با ذهنی خالی و عاري از  –هدایت گر ي  هبه عنوان یک وسیل –قرآن نیز 
و اگر ما با این رویه به سوي قرآن رفته و به جاي الگوبرداري از  ،عقیده اي خاص است

مطمئنّا قابلیت و  ،چنگ بزنیم ،به خطّ مشی قرآن ،آباء و اجدادي  هعقیدذهنی و ي  هپیشین

                                           
و کتب  »االستسقاء صالة كتابصحیح مسلم،» «قائما االستسقاء يف الدعاء بابصحيح خباری، « -۱

 حدیثی دیگر....
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مانند مسلمانان صدر اسالم  ،توانایی قرآن را عمیقاً درك خواهیم کرد و جمیع مسلمانان را
پس بیاییم به قرآن اعتماد نموده و خود را  ،هدایت خواهد کرد ،به صراط مستقیم ِ واحدي
 داي حقیقی قرآن باشیم.به آن بسپاریم وپیرو و مقت

آنها تکرار ي  هدر هم »من دون اهللا«ي  هکه واژ ،این راستا آیاتی چند از قرآن مجید در
انتخاب کردیم و بدین  -ساده و روان آیاتي  هبه همراه ترجم-شده است را از متن قرآن 

غیر اهللا را با ندا و دادخواهی از ي  هخواهیم تا مسئل می ،وسیله از مطالعه کنندگان این مقاله
و به این  ،در این باره چیست ،بررسی نمایند و بنگرند که دیدگاه قرآن ،میزان این آیات

 ،پست ،غیر«کلمات  ،از پرتو کتابهاي لغت» دونَ«نکته نیز توجه شود که معناي لغوي 
 .شود میشامل  ، را»و...  ،درمقابل

یا شیخ و  ،ویا فالن ،رضا یا امام ،یا حسین ،کسی که یا علی ،دقت شود ،همچنین و
 ،آیا اینها خدایند و یا غیر خدایند و به آیات ذیل نیز توجه شود که خداوند ،.. میگوید.یا

 .کند مینهی  ،به فریاد خواندن ِ غیر از خود را به کرّات
 قیمت، ،نظردرجه (از ...از تر پست تراز...، پایین ناکافی کم، نامرغوب، پست، دون: -

 .1.طع نظر از..ق ارزش و...)،
: آمدهشود که در حدیث  مینیز استعمال  »غیر«به معناي  –وضد فوق  نقیض دون:

 .2است »غیر«به معناي  »واق صدقةأليس فيام دون مخسة «
 گویند بیمقدار، ناچیز و حقیر و پست و -پست وبی ارزش - ضعیف ورنجور دون: -
بزرگوار نیز  معناي شریف وگاهی به  پست و و چیز حقیروبی مقدار :»شئُ دونٌ«

 »غیر«به معناي -تر از وي است  مرتبه او پایین مقام و یعنی: »هو دونَه« گویند: آید. می
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1- ﴿                              

        ﴾  :۲۳[البقرة[. 
اي سوره ،دچار شک و دودلی هستید ،ایماگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده«

که بر صدق قرآن گواهی ( بجز خداو گواهان خود را  )رائه دهیدو ا(همانند آن را بسازید 
شهادت  ،دانیداید و همسان قرآنش میتا بر صدق چیزي که آورده(فرا خوانید  )دهدمی

 .»اگر راستگو و درستکارید )دهند

2- ﴿                          

  ﴾ ] :دانی که ملک و فرمانروائی آسمانها و زمین از آن او آیا نمی« .]۱۰۷البقرة
دا و جز خ )و حق دارد هرگونه تغییر و تبدیلی در آیات و معجزات خود بدهد( ؟است

 .»سرپرست و یاوري براي شما نیست

3- ﴿                        

   ﴾  :گزینند هائی برمیخدا گونه ،برخی از مردم هستند که غیر از خدا « .]۱۶۵[البقرة
اند خدا را سخت و کسانی که ایمان آورده ،دارندو آنان را همچون خدا دوست می

کنند اگر . آنان که ستم می»)ورزندو باالتر از هر چیز بدو عشق می(دارند دوست می
قدرت و  )فهمند کهمی( ،بینندمی )رستاخیز(شد عذابی را مشاهده نمایند که هنگام  می

 عظمت همه از آن خدا است و خدا داراي عذاب سختی است.

4- ﴿                                  

                             

   ﴾  :اي سخن دادگرانهبیائید به سوي  !اي اهل کتاب :بگو« .]64[آل عمران
و  ،بیائید بدان عمل کنیم ،رانیمو همه آن را بر زبان می(که میان ما و شما مشترك است 

و برخی از ما  ،و چیزي را شریک او نکنیم ،که جز خداوند یگانه را نپرستیم )آن این
سر  )از این دعوت(پس هرگاه  .به خدائی نپذیرد ،به جاي خداوند یگانه ،برخی دیگر را

 .»هستیم )اوامر و نواهی خدا(گواه باشید که ما منقاد  :بگوئید ،تابندبر 
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5- ﴿                             

                           ﴾  
 .]79[آل عمران: 

آن گاه  ،را نسزد که خدا بدو کتاب و حکمت و نبوت بخشد )از پیغمبران(هیچ کسی  «
به مردمان (بلکه  .من باشید )کنندگانو پرستش(بندگان  ،به جاي خدا :او به مردمان بگوید

 ،ایداید و درسی که خواندهاید و یاد دادها کتابی که آموختهب :)گوید کهاین چنین می
 .»)و جز او را بندگی نکنید و نپرستید(مردمانی خدائی باشید 

6- ﴿                      

                        ﴾ 

 .]119النساء: [
آن (و  ،گردانم کنم و به دنبال آرزوها و خیاالت روانشان می حتماً آنان را گمراه می «

 بدیشان دستور )هرچه را خواستم ،وسیله ایشان را فرمانبر خود کردم گاه که بدین
گوشهاي چهارپایان را قطع  )دهند و از جمله اعمال خرافی انجام می(و آنان  ،دهم می
و حتی دین (کنند  و آنان آفرینش خدا را دگرگون می ،دهم و بدیشان دستور می ،کنند می

و هر که اهریمن را به جاي  )آالیند! و فطرت توحید را به شرك می ،دهند خدا را تغییر می
 .»به راستی زیان آشکاري کرده است ،خود کند خدا سرپرست و یاور

7- ﴿                        

      ﴾  :123[النساء[. 
آرزوهاي شما و نه به آرزوهاي اهل کتاب  نه به )و فضیلت و برتري ،جزا و پاداش( «
و کسی را جز خدا یار و  ،شود هرکس که کار بدي بکند در برابر آن کیفر داده می .است

 .»)تا او را کمک کند و از عذاب خدا محفوظ گرداند(یاور خود نخواهد یافت 

8- ﴿                            
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  ﴾  :ا کسانی که ایمان بیاورند و کارهاي شایس «. ]173[النساءته انجام دهندو ام، 
خداوند پاداش ایشان را به تمام و کمال خواهد داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد 

خداوند آنان را مجازات دردناکی  ،و اما کسانی که سر باز زنند و بزرگی ورزند .افزود
 .»و بجز خدا سرپرست و یاورى نخواهند یافت ،خواهد کرد

9- ﴿                        

  ﴾  :پرستید که مالک هیچ سود  آیا جز خدا کسی و چیزي را می :بگو« .]۷۶[املائدة
 .»است )از اعمال شما(آگاه  )اقوال و(و خدا شنواي  ؟ و زیانی براي شما نیست

10- ﴿                           

                                           

                                     

                                       

         ﴾  :١١٧-١١٦[املائدة[. 
اي عیسی پسر  :گوید می )در روز قیامت(آن گاه را که خداوند  )خاطرنشان ساز(و «
و ما دو (من و مادرم را هم دو خداي دیگر بدانید  ،اي که جز اهللا آیا تو به مردم گفته !مریم

دانم که داراي  تو را منزّه از آن می :گوید عیسی می ؟).دو بخوانی نفر را نیز پرستش کنید
حق من نیست.  )و بطلبم که وظیفه و(مرا نسزد که چیزي را بگویم  .شریک و انباز باشی

از راز درون  )عالوه از ظاهر گفتار من(تو  .اگر آن را گفته باشم بیگمان تو از آن آگاهی
داري  از آنچه بر من پنهان می )مچون انسانی بیش نیست(ولی من  ،من هم باخبري

من به آنان   .)و از خفایا و نوایاي امور باخبري(خبرم. زیرا تو داننده رازها و نهانیهائی  بی
این که جز خدا را  )و آن(اي  ام مگر آنچه را که مرا به گفتن آن فرمان داده چیزي نگفته

شما را آفریده است و همه  و همو مرا و(نپرستید که پروردگار من و پروردگار شما است 
ایشان  )اطاعت و عصیان(من تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع . )بندگان اوئیم
و اعمال و (اي  تنها تو مراقب و ناظر ایشان بوده ،و هنگامی که مرا میراندي ،اطّالع داشتم
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از کردار امتم ومن بعد از وفات (و تو بر هر چیزي مطّلع هستی  )اي افکارشان را پائیده
 .»)اطالعی نداشتم

11- ﴿                            

            ﴾  :ام از این که  من نهی شده :بگو « .]56[األنعام
من  :. بگو)نمائید و عبادتشان می(خوانید  سواي خدا به فریاد میآنهائی را که  پرستش کنم

در آن وقت  )همچون شما ،اگر چنین کنم(که  ،کنم از هوي و هوسهاي شما پیروي نمی
 .»یافتگان نخواهم بود شوم و از زمره راه گمراه می

12- ﴿                             

                              

                              ﴾ 
خود را به بازي و شوخی  )فطري و آسمانی(کسانی را ترك کن که آئین  «. ]70األنعام: [

و به آن  ).و آخرت را از یادشان برده است(اند و زندگی دنیا آنان را گول زده است  گرفته
 )و بدانان بگو که در روز قیامت(پند و اندرز بده  )پیوسته ایشان را ،زمزمه جاویدان قرآن(

ر گرو اعمالی است که انجام داده است و مسؤول چیزهائی است که فراچنگ هرکسی د
تا مردمان (اي نیست  براي ایشان یار و یاوري و میانجی و واسطه بجز خداو  ،آورده است

و اگر چنین کسی هرگونه فدیه و  ).را از عذاب دوزخ برهاند و به بهشت وارد گرداند
و پذیرفته (گردد  از او دریافت نمی ،بپردازد )دبراي نجات خو ،دانی که تو می(تاوانی 

و به زندان چیزهائی (اند  اند که کرده آنان کسانی هستند که گرفتار اعمالی شده ).شود نمی
نوشیدنی بسیار  ،اند ورزیده . براي آنان به سبب کفري که می)اند دربندند که فراچنگ آورده

 .»داغ و عذاب بس دردناکی است

13- ﴿                             

                              

    ﴾  :و (را بخوانیم  غیر از خداآیا چیزي  :بگو « .]71[األنعام
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و آیا پس از آن که  ؟ که نه سودي به حال ما دارد و نه زیانی )عبادت و پرستش کنیم
به عقب  )و به سوي خود رهنمون کرده است(خداوند ما را هدایت بخشیده است 

بسان کسی  )و ؟ رگردیمو از ایمان دست بکشیم و دیگر بار به کفر ب(بازگشت کنیم 
ویالن و سرگردان به دنبال  )بیابانهاي برهوت(که شیاطین او را در زمین  )باشیم و کنیم(

و دوستانی داشته باشد که او را به راه راست خوانند و به سوي خود فریاد  ،خود کشند
 ؟)شودتر  تر و گمراه اما او بدیشان گوش نکند و به دنبال شیاطین رود و گمراه(دارند 

به ما  )و از سوي خدا ،ضاللت است ،بجز اسالم(هدایت است و  ،هدایت خداوند :بگو
و منقاد او شویم و به فرمان (دستور داده شده است که فرمانبردار پروردگار جهانیان باشیم 

 .»)او رویم

14- ﴿                             

                         ﴾  :اي (« .]108[األنعام
مبادا (پرستند دشنام ندهید تا آنان  می بجز خدابه معبودها و بتهائی که مشرکان  )مؤمنان!

که معبودها (همان گونه  .تجاوزکارانه و جاهالنه خداي را دشنام دهند )شوند وخشمگین 
ایم.  براي هر ملّتی و گروهی کردارشان را آراسته )ایم و بتها را در نظر اینان آراسته

بزهکار بر اثر تکرار گناه قبح آن در نظرش زدوده  .بیند هرکسی کار خود را زیبا می(
 )گردد. به هر حال گر می انی و نفسانی زشت زیبا جلوهشود و بر اثر وسوسه شیط می

سازد  اند آگاه می عاقبت بازگشتشان به سوي خدایشان است و خدا آنان را از آنچه کرده
 .»)و پاداش و پادافره نیکان و بدان را خواهد داد(

15- ﴿                               

        ﴾  :گردید در آن وقت که به سوي او برمی( «. ]30[األعراف، 
خداوند ایشان را موفّق گردانده است و به سبب (گروهی که  :)دو گروه خواهید بود

و گروهی که درخور گمراهی  ،استهدایتشان بخشیده  )پیروي از رهنمود پیغمبران
اند  شیاطین را به دوستی و سروري گرفته ،اهللاجاي چرا که به  ،اند گردیده و سرگشته شده

 .»اند یافته پنداشته و خویشتن را راه
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16- ﴿                               

                                    

                 ﴾  :کسی ستمکارتر از آخر چه  «. ]37[األعراف
نصیب  ؟نمایند بندند یا این که آیات او را تکذیب می کسانی است که بر خدا دروغ می

برند و روزيِ  و در جهان روزگار معین خود را بسر می(رسد  مقدرشان بدیشان می
 )یعنی فرشتگان قبض ارواح(تا آن گاه که فرستادگان ما  )خورند مشخّص خویش را می

معبودهائی که  :گویند می )بدین هنگام بدیشان( .آیند تا جانشان را بگیرند به سراغشان می
 !).بدیشان بگوئید بیایند و شما را از چنگال مرگ بربایند( ؟پرستیدید کجایند می جز خدا

و امید نفع و خیري بدانان (اند  اند و به ترك ما گفته از ما نهان و ناپیدا شده :گویند می
کنند که کافر  دهند و اعتراف می آنان علیه خود گواهی می )که در اینجا است .نداریم

 .»اند بوده

17- ﴿                          

    ﴾  :پرستید رید و میدا فریاد می بجز خدارا که  کسانی«. ]194[األعراف، 
توانند فریادرس  و کاري از آنان ساخته نیست و نمی(بندگانی همچون خود شما هستند 

که (گوئید  اگر راست می )از ایشان استمداد جوئید(. آنان را به فریاد خوانید و )شما باشند
 .»)و نیاز شما را برآورده کنند(باید که به شما پاسخ دهند  )کاري از ایشان ساخته است

18- ﴿                            

                     ﴾  :١٦[التوبة[. 
و مورد آزمایش به وسیله جهاد و (شوید  خود رها میبرید که به حال  آیا گمان می «

شناساند کسانی از شما را که به جهاد  و خداوند به مردم نمی )گیرید غیره قرار نمی
اسراري براي خود  دوست نزدیکی و محرم ،و پیغمبر و مؤمنان بغیر از خدااند و  برخاسته

رفتار و کردارتان را به تمام و  و پاداش(خداوند از همه اعمالتان آگاه است  ؟اند نگرفته
 .»)دهد کمال می
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19- ﴿                        

                        ﴾  :یهودیان  « .]۳۱[التوبة
چرا که (اند  علماء دینی و پارسایان خود را هم به خدائی پذیرفته ،عالوه از خداو ترسایان 

و خودسرانه  ،کنند و حرام خدا را حالل می ،حالل خدا را حرام ،علماء و پارسایان
دانند  سخنان آنان را دین میبرند و  و دیگران هم از ایشان فرمان می ،نمایند قانونگذاري می

مسیح پسر مریم را نیز  )ترسایان افزون بر آن .گردند و کورکورانه به دنبالشان روان می
 )در صورتی که در همه کتابهاي آسمانی و از سوي همه پیغمبران الهی( شمارند. خدا می

جز خدا  .تنها خداي یگانه را بپرستند و بس :بدیشان جز این دستور داده نشده است که
ورزي و چیزهائی است که ایشان آنها را انباز  معبودي نیست و او پاك و منزّه از شرك

 .»دهند قرار می

20- ﴿                         

     ﴾  :۱۱۶[التوبة[. 
بخشد و  مت آسمانها و زمین تنها از آن خدا است. او است که زندگی میحکو «

که (و یاوري  )که کارهاي شما بدو واگذار شود(براي شما سرپرستی  جز خدامیراند.  می
 .»وجود ندارد )شما را کمک و از شما دفاع کند

21- ﴿                           

                                  

   ﴾  :پرستند که نه بدیشان زیان  چیزهائی را می ،غیر از خدااینان  «. ]18[یونس
اینها میانجیهاي ما در نزد خدایند  :گویند و می ،سازند نند و نه سودي عائدشان میرسا می

به نام بتان و (آیا خدا را از وجود چیزهائی  :بگو )نمایند! و در آخرت رستگارمان می(
سازید که خداوند در آسمانها و زمین سراغی از آنها  باخبر می )انبازهاي یزدان

اي  آیا ممکن است خدا اگر نماینده ؟دانید اینده خدا نمیمگر شما بتها را نم( ؟ندارد
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. خداوند منزّه )!؟شدید ولی شما باخبر از آن می ،گشت خبر می داشت از بودن آن بی می
 .»دانن و فراتر از آن چیزهائی است که مشرکان انبازشان می )از هرگونه انبازي(

22- ﴿                         

               ﴾  :غیر این قرآن از سوي « .]37[یونس
ساخته و پرداخته نشده است و  )چه محمد و چه احبار و کُهان و چه دیگر مردمان( ،خدا

 )همچون تورات و انجیل(کننده کتابهاي آسمانی پیشین  تصدیق )دا است ووحی خ(بلکه 
شک و تردیدي در آن  .باشد کتابهاي گذشته می )شرائع و عقائد و احکام(و بیانگر  ،است

 .»و از سوي پروردگار جهانیان فرستاده شده است ،نیست

23- ﴿                        ﴾ 

او  )محمد قرآن را خود ساخته و پرداخته است و(گویند که  بلکه آنان می «. ]38[یونس: 
 )اگر چنین است و قرآن ساخته بشر است( :آن را به دروغ به خدا نسبت داده است. بگو

خواهید  ید و در این کار هرکسی را که میشما یک سوره همانند آن را بسازید و ارائه ده
که قرآن را من ساخته و (گوئید  اگر راست می ،فرا خوانید و به کمک بطلبید بجز خدا
 .»ام پرداخته

24- ﴿                        

                   ﴾  :آگاه  « .]66[یونس
و همه را او (که در آسمانها و زمین است از آن خدا است  )و هر چیز(هرکس  ،باشید

پاید و بر جملگی نظارت  کند و کارهایشان را می آفریده است و او سرپرستی و رهبري می
و (کنند  پیروي نمی )جز از گمان( ،پرستند انبازهائی را می خداجز . کسانی که )نماید می

. ایشان جز به دنبال )در حقیقت انبازي وجود ندارد تا آنان آن را عبادت کنند و بپرستند
 .»گفتن نیست زدن و دروغ روند و کارشان جز تخمین گمان نمی

25- ﴿                              

                    ﴾  :اي  :بگو «. ]104[یونس
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ز بجمن کسانی را که  )بدانید که(اگر درباره آئین من در شک و تردید هستید  !مردمان
و بعد از (میراند  پرستم که شما را می ولیکن خداوندي را می ،پرستم پرستید نمی می خدا

و به من دستور داده شده است  )رساند گرداند و به سزاي خود می مرگ شما را زنده می
رهاند و به بهشت  آنان که خداوند ایشان را از عذاب دوزخ می(که از زمره مؤمنان باشم 

 .»)گرداند نائل می

26- ﴿                            

                                  

                              

                                      ﴾ 
 .]108-106[یونس: 

که به تو نه سودي  کسی و چیزي را پرستش مکن و به فریاد مخوان به جاي خداو  «
و دعا و عبادت خود را به جاي آفریدگار متوجه (اگر چنین کنی  .رساند و نه زیانی می

 ،اگر خداوند زیانی به تو برساند   .از ستمکاران و مشرکان خواهی شد )آفریدگان سازي
هیچ  ،و اگر بخواهد خیري به تو برساند ،تواند آن را برطرف گرداند جز او نمی هیچ کس
خداوند فضل و لطف خود را شامل  .تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند کس نمی

و او داراي  )تواند مانع آن گردد و کسی نمی(کند  هرکس از بندگانش که بخواهد می
 )،اعم از همعصران و آیندگان ،سراسر جهان(مان اي مرد :بگو مغفرت و مهر فراوان است

به  )انپیغمبر خاتم توسط ،که کتاب راستین قرآن است(حق  ،از سوي پروردگارتان
بیگمان به  ،راهیاب گردد )با ایمان آوردن به شریعت خدا(هرکس که  .سویتان آمده است

با گردن (که و هرکس  )گردد و نفع ایمان عائد خودش می(شود  سود خود راهیاب می
به زیان خود گمراه  ،گمراه و سرگشته شود )هاي شیطان نهادن به کفر و پیروي از وسوسه

کار من تنها تبلیغ  .گردد دینی گریبانگیر خودش می و زیان کفر و بی(شود  و سرگشته می
شما  )افعال(بر  )و مسؤول نظارت ،مراقبت از اعمال(و من مأمور  )هاي خدا است فرموده
 .»و قدرت آن را ندارم که شما را از کفر باز دارم و به پذیرش ایمان وادارم(نیستم 
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27- ﴿                            

       ﴾  :13[هود[. 
آن را به دروغ به خدا  )محمد خودش قرآن را تألیف کرده است و( :گویند یم یا «

ده سوره  )هم(شما  )اگر این قرآن را انسانی چون من نوشته است( :بگو !دهد نسبت می
توانید  هرکس را که می غیر از خدابیاورید و  )بنویسید و براي ما(دروغین همانند آن را 

 .»راستگوئید )در ادعاي خویش(اگر  )یدو به یاري خود بطلب(دعوت کنید 

28- ﴿                               

                           

             ﴾ ] :20هود[. 
بر راستاي خداشناسی (و  ،داشتند از راه خدا باز می )مردمان را(آن ستمکارانی که « 

ختند تا آنان را اندا و در دلهاي مردمان شکّها و گمانها می ،کردند سدها و مانعها ایجاد می
و آنانی که به آخرت  ،راه خدا را کج و نادرست نشان دهند )منحرف سازند و بدیشان

چنان نیستند که آنان بتوانند  )و به جهان دیگر ایمان نداشتند این کافران(ورزیدند  کفر می
و و از قلمرو قدرت ا(در دنیا ناتوان و درمانده سازند  )خدا را از عذاب رساندن به خود(

یاور و  بجز خداآنان  )اگر خدا بخواهد ایشان را گرفتار عذاب و بالئی کند .خارج شوند
در آخرت هم به سبب  .که ایشان را از عذاب و بالي آسمانی برهاند(فریادرسی ندارند 

 .شود و پیوسته افزونتر و افزونتر می(گردد  عذابشان چندین برابر می )عصیان و طغیانشان
 )هاي خداشناسیِ پخش در آفاق و انفس را نشانه(توانستند  آنان نمی )چرا که در دنیا

 .»ببینند

29- ﴿                              

                    ﴾  :ما بدانان ستم  «. ]101[هود
با کفر و فساد و پرستش بتها و (و بلکه خودشان  )و بیهوده نابودشان ننمودیم( نکردیم 

پرستیدند و به فریاد  می بغیر از خداو معبودهائی را که  ،بر خویشتن ستم روا داشتند )غیره
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اندند و هیچ گونه کمکی نتوانستند بدیشان بنمایند کمترین سودي بدانان نرس ،خواندند می
 )هالك ایشان از سوي(بدان گاه که فرمان  )و مثالً آنان را از هالك و نابودي برهانند(

و تنها مایه بدبختی و (و جز بر هالك و زیانشان نیفزودند  ،پروردگارت صادر گردید
 .»)نابودي ایشان شدند و بس

30- ﴿                               

  ﴾  :و به کافران و مشرکان تکیه مکنید (که اگر چنین کنید)  «. ]113[هود
د (تا دوستان و سرپرستانی نداری جز خداگیرد، و (بدانید که)  آتش دوزخ شما را فرو می

بتوانند شما را در پناه خود دارند و شر و بال و زیان و ضرر را از شما به دور نمایند) و 
گردید و (بر دشمنان)  پس از (تکیه به کافران و مشرکان، دیگر از سوي خدا) یاري نمی

 .»شوید پیروز گردانده نمی

31- ﴿                           

                                  

          ﴾ ] :22-21النحل[. 
توانند  آنان نمی ،نمایند خوانند و پرستش می به فریاد می دابجز خآن کسانی را که «

پس باید مخلوقات ضعیف را ( گردند! چیزي را بیافرینند و بلکه خودشان آفریده می
جمادند و  )پرستند که می آنهایی را(  ).!؟یا خالق کائنات را ،پرستید و به کمک طلبید

پس ( .گردند قت زنده و برانگیخته میچه و )پرستش کنندگانشان(دانند که  و نمی ،بیجان
خبرند و سودي و زیانی  چرا باید عاقل چیزهائی را بپرستد که از فرا رسیدن قیامت بی

و آنان که  ،پروردگار یکتائی است )که باید او را بپرستید(پروردگار شما   ).رسانند نمی
ویشتن را بزرگ بوده و خ )مبدأ و توحید هم(دلهایشان منکر  ،ایمان به آخرت ندارند

 .»)دانند که حق را بپذیرند و خداي را پرستش کنند و برتر از آن می(پندارند  می

32- ﴿                            

                        ﴾  :74-73[النحل[. 
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پرستند که مالک کمترین رزقی در آسمانها و زمین براي آنان  می بجز خداو چیزهائی را  «
بارانی از باال ببارانند و در زمین درختی و گیاهی (توانند  نمی )در آینده هم(نیستند و 

 .»گردانندبرویانند و چیزي را نصیب ایشان 

34- ﴿                  ﴾  :و او «. ]43[الکهف
 .»را در برابر خدا گروهى نبود، تا یاریش کنند، و توانى نداشت که خود را یارى کند

34- ﴿                                 

                                 

               ﴾  :48[مریم[. 
از (اگر  ؟! آیا تو اي ابراهیم از خدایان من رویگردانی :گفت )پدر ابراهیم برآشفت و( «

 .کنم حتماً تو را سنگسار می ،دست نکشی )این کار یکتاپرستی و ناسزاگوئی درباره بتان
و دست به  ،تا آتش کینه و خشمم فروکش کند(برو براي مدت مدیدي از من دور شو 

من از پروردگارم  !خداحافظ )پدر( :گفت )ابراهیم به آرامی و مهربانی(  )نیاالیمخون تو 
و    .چرا که او نسبت به من بسیار عنایت و محبت دارد .براي تو آمرزش خواهم خواست

گیري و دوري  پرستید کناره و از آنچه بجز خدا می )پرست! و اي قوم بت !اي پدر(از شما 
طاعت و عبادت (امید است در پرستش پروردگارم  .پرستم رم را میو تنها پروردگا ،کنم می

 .»بدبخت و نومید نگردم )من پذیرفته شود و

35- ﴿                                    

                     ﴾ ] :50-49مریم[. 
و از (گیري کرد  کناره ،پرستیدند می بجز خداهنگامی که از آنان و از چیزهائی که  «

و هر یک از  ،یعقوب بخشیدیم )از اسحاق(ما بدو اسحاق و  )،میان ایشان هجرت نمود
و در پرتو آن به (رحمت خویش را شامل ایشان کردیم  و   .آنان را پیغمبر بزرگی کردیم

 .»و آنان را نیکونام و بلندآوازه کردیم )خیر و خوبی دنیا و آخرت رسیدند
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36- ﴿                          

    ﴾  ] :معبودهائی براي خود  ،بجز خدا )این گونه افراد(« .]82-81مریم
ایشان  )دنیوي و اخروي(اند تا این که چنین معبودهائی مایه عزّت و احترام  برگزیده

و در آخرت برایشان شفاعت و  ،در دنیا در رفع مشکالت یاریشان دهند( .گردند
 ،پرستند معبودهائی را که می )روز قیامت .اندیشند که می(نه چنین است   )میانجیگري کنند

 .»و دشمن آنان خواهند شد ،عبادت ایشان را انکار خواهند کرد

37- ﴿                    ﴾  :األنبیاء]

پرستید  چیزهائی را می )ق انسانجهان و خال(به جاي خداوند  آیا :گفت )ابراهیم(« .]66
 .») ؟رسانند که کمترین سود و زیانی به شما نمی

38- ﴿              ﴾  :واي بر  « .]67[األنبیاء
ها و  هکه از این مجسم(فهمید  پرستید! آیا نمی میبه جاي خدا  شما! و واي برچیزهائی که

 .»؟تندیسها کاري ساخته نیست و شایسته پرستش نیستند

39- ﴿                 ﴾ 
پرستید آتشگیره و  می جز خداشما و چیزهائی که  !)اي کافران ستمگر(«. ]98األنبیاء: [

 .»گردید حتماً وارد آن میشما  .هیزم دوزخ خواهید بود

40- ﴿                            ﴾ 
پرستند که نه زیانی  خوانند و می چیزهائی را به فریاد می جز خداآنان  «. ]12الحج: [

و گمراهی بسیار دور  ،سرگشتگی فراوان ،ینا .توانند بدیشان برسانند و نه سودي را می
 .»است )از حق و حقیقت(

41- ﴿                                

                                

      ﴾  :71-70[الحج[. 
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دانی خداوند قطعاً مطلع است از همه چیزهائی که در آسمان و  مگر نمی )اي عاقل!( «
و همه چیزها در کتابی  )ماند و چیزي از اعمال و اقوال مردم بر او مخفی نمی(زمین است 

  .و مسلّماً این کار براي خدا ساده و آسان است ،ثبت و ضبط است )نام لوح محفوظ به(
دلیلی  )در هیچ یک از کتابهاي آسمانی(پرستند که خدا  چیزهائی را می بجز خدامشرکان  

چنین  )ناشی از عقل هم(و از روي علم و آگاهی  ،براي پرستش آنها نازل نکرده است
نمایند و به خود  روي تقلید از آباء و اجداد آنها را پرستش میو بلکه تنها از (کنند  نمی

اعم از بت و غیربت که ایشان (و ستمگران را یاري و مددکاري نیست  )دارند ستم روا می
 .»را در روز قیامت از آتش دوزخ برهاند

42- ﴿                             

                                     

                    ﴾ اي  «.]74-73حج: [ال
به  بغیر از خداآن کسانی را که  .بدان گوش فرا دهید )با دقّت(لی زده شده است ثَم !مردم

اگر هم همگان  ،توانند مگسی را بیافرینند هرگز نمی ،نمائید خوانید و پرستش می کمک می
حتی اگر هم مگس چیزي را از آنان  .دست به دست یکدیگر دهند )براي آفرینش آن(

که مگس (هم طالب  .توانند آن را از او بازپس گیرند و برهانند نمی ،اند و برگیردبست
 .درمانده و ناتوانند )که بتان سنگی و یا معبودان دروغینند(و هم مطلوب  )ناچیز است

چرا که سنگها و دیگر آفریدگان (اند  آنان خداي را آن گونه که باید بشناسند نشناخته 
بر (چیره  )برهر کاري و(به حقیقت خدا توانا  ).سازند خدا میعاجز و ضعیف را همتاي 

او همچون بتان و معبودان  .است چرا که همه کائنات را آفریده( .است )هر چیزي
 .»دروغین نیست که بر آفرینش مگسی توانائی ندارند

43- ﴿                           

                                

                   ﴾ ] :18-17الفرقان[. 
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براي حساب (روزي را که خداوند همه مشرکان را  )براي اندرز مردمان یادآور شو( «
 بجز خدا )در دنیا ،همچون عیسی و عزَیر و فرشتگان(به همراه همه کسانی که  )و کتاب

آیا شما این بندگان مرا گمراه  :گوید می )به پرستش شدگان(آورد و  گرد می ،پرستیدند می
یا این که خودشان گمراه  )اید که شما را پرستش نمایند و بدیشان دستور داده(اید  هکرد

تو منزّه و  :گویند می )در پاسخ(آنان   ؟)اند و به اختیار خود شما را پرستش نموده(اند  گشته
را نرسد  )انسانها(ما  ).دهند که مشرکان به تو نسبت می(هستی  )از آن چیزهائی(به دور 

سبب کفر و (ولیکن  )،و سواي تو را بپرستیم(سرپرستانی براي خود برگزینیم  جز توکه 
برخوردار  )از نعمتها و لذائذ دنیا(آنان و پدران و نیاکانشان را  )انحرافشان این است که

در  ،و به جاي شکر نعمت(اند  را فراموش کرده )تو و سپاس تو(تا آنجا که یاد  ،اي نموده
 .»اند اند و هالك گشته و مردمان تباهی شده )اند رفته شهوات و کامجوئیها فرو

44- ﴿                          

﴾ ]  :کنند که نه سودي به آنان  را پرستش می جز خدامشرکان معبودهائی  «. ]55الفرقان
کافران پیوسته در راه سرکشی از پروردگارشان همدیگر را پشتیبانی  .سانند و نه زیانیر می
  .»کنند می

45- ﴿                            

                           

                                     

                                  

                                      

﴾ ] :103-93الشعراء[. 
و آنان که از کفر و (شود  در آن هنگام بهشت براي پرهیزگاران نزدیک گردانده می« 

 )روند به سوي آن می ،و به ایمان و طاعت در جهان روي آورده بودند ،معاصی رویگردان
کجا هستند  :شود و بدیشان گفته می  .شود و دوزخ براي گمراهان آشکار گردانده می 
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در برابر (آیا آنها  .غیر از خدا )معبودهاي( ؟کردید هائی که پیوسته آنها را عبادت میمعبود
کنند یا  شما را کمک می )این شدائد و سختیهائی که اکنون با آن روبرو هستید و هستند

همراه  )که پرستش شوندگان گمراهساز(آنان  ،پس از آن ؟دهند خویشتن را یاري می
و     شوند  پیاپی به دوزخ سرنگون افکنده می )ان ایشان بودندکه پرستش کنندگ(گمراهان 

که (آنان   )گردند نیز همراه آن دو گروه به دوزخ سرنگون می( ابلیس جملگی لشکریان
پردازند و  می )با معبودهاي خود(در آنجا به کشمکش  )اند معبودهاي دروغین را پرستیده

معبودان (آن زمان که ما شما     .ایم ري بودهبه خدا سوگند ما در گمراهی آشکا  :گویند می
و ما را جز  .  .دانستیم برابر می )در عبادت و طاعت(را با پروردگار جهانیان  )دروغین

ما اصالً شفاعت  )امروز !اي واي بر ما( گمراه نکرده است  )شیاطین نام(بزهکاران 
گري میانجیگران براي نجات ما که معتقد به میانجی !که ما را برهانند(کنندگانی نداریم 

تا دست کم (دوست صمیمی و دلسوزي هم نداریم  )امروز ،همچنین(  )خود بودیم
و (شدیم  برگشتی داشتیم تا از زمره مؤمنان می )به جهان( !کاش  )اي براي ما سر دهد گریه

یافتیم و به بهشت در  از عذاب دوزخ نجات می ،در پرتو ایمان درست و اعمال شایسته
براي عاقالن قوم تو و سایر (پند و عبرتی  )سرگذشت ابراهیم(گمان در این  بی  )آمدیم می

 .»)آورند و ایمان نمی(بیشتر آنان ایمان نداشته  )جاي تعجب است(ولی  ،است )فرزانگان

46- ﴿                       

         ﴾  :به من او و قوم او را دیدم که  «. ]24[النمل
اعمالشان را در نظرشان آراسته است و  شیطانو  ،برند براي خورشید سجده می جاي خدا

 .»گردند یاب نمیراه )به خدا و یکتاپرستی(آنان  ،به در برده است )راست(ایشان را از راه 

47- ﴿                     ﴾  :و  «. ]43[النمل
او هم از زمره  .بازداشته بود )از پرستش خدا(او را  ،پرستید معبودهائی که به جاي خدا می

 .»بود )خود(قوم کافر 

48- ﴿                           

    ﴾  :و  ،اش را به زمین فرو بردیم سپس ما او را و خانه «. ]81[القصص
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 و وي را از عذاب الهی(اي نداشت که او را در برابر خدا یاري دهند  گروه و دسته
 .»و خود نیز نتوانست خویشتن را کمک کند )،برهانند

49- ﴿                             

                ﴾  :17[العنکوت[. 
خدا را  :آن زمانی که او به قوم خود گفت ،ابراهیم را )خاطرنشان ساز داستان( «

ابراهیم  این براي شما بهتر است اگر بدانید .او بپرهیزید )عذاب(بپرستید و خویشتن را از 
که آنها را با دست خود (پرستید  شما غیر از خدا بتهائی را هم می :)بدیشان گفت

اینها معبودهاي ما بوده و  :گوئید و می(بافید  و دروغی را به هم می )سازید تراشید و می می
 .»)وسیله تقرّب به خدایند

50- ﴿                       

             ﴾ کسانی را  ،بجز خدا«. ]17وت: ب[العنک
و روزي را از پیشگاه خدا بخواهید  ،پرستید توانائی روزي رساندن به شما را ندارند که می

و بدانید که سرانجام براي حساب و کتاب و سزا و ( ،و او را بندگی و سپاسگزاري کنید
 .»شوید به سوي او برگردانده می )جزا

51- ﴿                         

   ﴾ ] :از قلمرو حکومت خدا بیرون روید و او (توانید  شما نمی «. ]22العکبوت
شما هیچ  بغیر از خداو  )،باشید(چه در زمین و چه در آسمان  ،درمانده کنید )را

 .»سرپرستی و یاوري ندارید

52- ﴿                                   

                         

﴾  :25[العنکبوت[. 
بتهائی را براي خویشتن  ،غیر از خداشما  :گفت )ابراهیم خطاب به قوم خود«

نسبت به (که در زندگی دنیا میان خودتان  )اي بزهکارانه(اید تنها به خاطر محبت  برگزیده
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ر دشمن یکدیگ(سپس در روز قیامت  ،دارید )آباء و اجداد و قوم و قبیله خویش
برخی از شما از برخی  )و ،شود گردید و این رشته محبت بزهکارانه از هم گسیخته می می

و باالخره  ،کند جوید و بعضی از شما بعضی دیگر را نفرین می دیگر بیزاري می
تا شما را از (جایگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و هیچ یار و یاوري نخواهید داشت 

 .»)عذاب خدا برهاند

53- ﴿                       

                   ﴾  :41[العنکبوت[. 
و از  ،اند ی برگرفتهاشخاص و اصنام و اشیائی را به دوست( ،جز خداکار کسانی که  «

براي (همچون کار عنکبوت است که  ،اند سرپرستانی برگزیده )براي خود ،میان آفریدگان
بدون دیوار و سقف و در و پیکري (اي برگزیده است  خانه )حفظ خود از تارهاي ناچیز

ها  ترین خانه گمان سست بی ).که وي را از گزند باد و باران و حوادث دیگر در امان دارد
آنان از سستی معبودها و پایگاههائی که غیر از خدا (اگر  ،خانه و کاشانه عنکبوت است

 .»اند که در اصل بر تار عنکبوت تکیه زده(دانستند  می )به خوبی ،اند باخبر بودند برگزیده

54- ﴿                          

          ﴾ ] :17األحزاب[. 
اگر او مصیبت یا  ،تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند چه کسی می :بگو «

هیچ سرپرست و یاوري براي خود  غیر از خداآنان  ؟رحمتی را براي شما بخواهد
 .»نخواهند یافت

55- ﴿                         
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          ﴾ ] :27-22سبأ[. 
 )معبود خود( بجز خداکسانی را به فریاد بخوانید که  :بگو )به مشرکان !اي پیغمبر( «

گشایند و سودي و زیانی به شما  اما بدانید آنها هرگز گرهی از کارتان نمی( .پندارید می
اي مالک چیزي نیستند و در  و زمین به اندازه ذره آنها در آسمانها )چرا که .رسانند نمی

و (نداشته  )در خلقت و مالکیت و اداره جهان(آسمانها و زمین کمترین حق مشارکت 
تا در اداره مملکت (و خداوند در میانشان یاور و پشتیبانی ندارد  )،باشند انباز خدا نمی

مگر  ،گردد ه خدا سودمند واقع نمیهیچ گونه شفاعتی در پیشگا  )کائنات بدو نیازمند باشد
و آن هم جز خوب و پسندیده (دهد  )میانجیگري(شفاعت کسی که خدا بدو اجازه 

در آن روز اضطراب و وحشتی بر دلهاي شفاعت کنندگان و شفاعت شوندگان  .نگوید
و در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی اجازه شفاعت  ،شود چیره می

این حالت اضطراب و نگرانی همچنان  .براي چه کسانی باید شفاعت بشود دهد و می
فزع و اضطراب از دلهاي  )شود و فرمان از ناحیه خدا صادر می(تا زمانی که  )یابد ادامه می

آیا  :)پرسند گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و خندان می( .گردد آنان زایل می
که اجازه (فرمود  )صادر(حق را  :گویند می ؟ودفرم )دستوري صادر(پروردگارتان چه 

چه کسی شما را  :بگو )به مشرکان !اي پیغمبر(  و او واال و بزرگوار است )شفاعت است
 ؟گذارد و برکات و نعمات آنها را در اختیارتان می(رساند  از آسمانها و زمین روزي می

و یا شما  )مؤمنان(ما قطعاً یا  .خدا :بگو )خودت ،اگر از روي عناد پاسخت ندادند
چرا که عقیده ما و شما با هم تضاد ( .بر هدایت یا ضاللت آشکاري هستیم )مشرکان(

  ).اي گرفتار ضاللت است پس حتماً گروهی از ما و شما اهل هدایت و دسته .روشنی دارد
 ،یدا و از ما درباره گناهانی که شما کرده ،ایم از شما درباره گناهانی که ما کرده :بگو 

و پافشاري ما براي راهنمائی شما تنها جنبه دلسوزي به حال شما دارد (شود  پرسیده نمی
آورد و سپس در میان ما به  گرد می )در روز رستاخیز(پروردگارمان ما را  :بگو   ).و بس

کسانی را که به  :بگو   .است )از کارهاي ما و شما(تنها او داور آگاه  .کند حق داوري می
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 ،تا ببینم برابر کدام ویژگی(به من نشان دهید  ،اید یک خدا به خدا ملحق ساختهعنوان شر
چنین چیزي ( !هرگز ،نه ؟!) در الوهیت با خداوندي انبازند که چیزي همسان او نیست

که آنها را سمبل و  ،جان آخر این یک مشت سنگ و چوب خاموش و بی .ممکن نیست
ه و پرداخته دست خودتان بوده و مرتبه خدائی را ساخت ،دانید نماد ارواح و فرشتگان می

خدا است و  ،و چیره و کار بجا است )که آفریدگار آسمانها و زمین(بلکه تنها اهللا  )نشایند
 .»بس

56- ﴿                             

                                  

  ﴾ ] :40فاطر[. 
خوب  ،خوانید آنها را هم به فریاد می عالوه از خداآیا درباره انبازهاي خود که  :بگو«
 )کدام چیز(و یا در آفرینش  ؟اند نشانم دهید آنها کدام چیز زمین را آفریده ؟اید کرده دقّت

ایم و ایشان  در اختیار مشرکان گذارده )آسمانی(یا شاید کتاب  ؟اند آسمانها مشارکت داشته
اصالً ایشان دلیل عقلی و ( ؟!دارند )پرستی خود بر کار شرك و بت(حجت روشنی از آن 

و فقط (دهند  هاي دروغ به یکدیگر نمی و بلکه ستمگران جز وعده )ارنددلیل نقلی ند
 .»زنند همدیگر را گول می

57- ﴿                   

    ﴾ ] :اند معبودهائی براي خود برگزیده ،داگذشته از خآنان  «. ]75-74یس، 
توانند پرستندگان  نمی )ي دروغین(معبودها    .یاري شوند )از سوي ایشان(بدین امید که 

ي عاجز (سپاههاي آماده معبودها  ،و بلکه پرستندگان ،خود را کمک کنند و یاري دهند
 .»)دارند دور مینمایند و از بالها و گزندها به  و از آنها مواظبت می(هستند  )خود

58- ﴿                         

                              

    ﴾  :22[الصافات[. 
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همراه با  ،اند به خود ستم کرده )با کفر و زندقه(کسانی را که  !)اي فرشتگان من(«
هر ( غیر از خدا   .آوري کنید جمع ،اند پرستیده به همراه آنچه می ،آنان )کفر پیشه(همسران 

گاه آنان را به راه دوزخ  آن )همه را یکجا گرد آورید و ،اند کرده چه را پرستش می
و از عقائد و (آنان را نگاه دارید که باید بازپرسی شوند   ).تا بدان در آیند(راهنمائی کنید 

و در نجات (دهید  شما چرا همدیگر را یاري نمی )اي مشرکان!(  ).اعمالشان پرسیده شود
 .»بلکه آنان امروز کامالً مطیع و تسلیمند   ؟).کوشید هم نمی

59- ﴿                            

                           ﴾ 
زدوده (وقتی که با قلب سالم    .امروز کامالً مطیع و تسلیمند بلکه آنان« . ]87-83الصافات: [

اینها چه چیزند که  :زمانی به پدر و قوم خود گفت   .رو به پروردگارش آورد )از شرك
شما درباره  ،آخر  ؟!خواستار معبودهاي سراپا دروغ هستید ،آیا غیر از خدا ! ؟پرستید می

 .»!؟اندیشید پروردگار جهانیان چگونه می

60- ﴿                            

                           

                    ﴾ ] :38الزمر[. 
 :خواهند گفت ؟ اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است «
بینید که اگر خدا  خوانید چنین می به فریاد می بجز خداآیا چیزهائی را که  :بگو .خدا

آنها بتوانند آن زیان و گزند خداوندي را برطرف  ،رساندبخواهد زیان و گزندي به من ب
آنها بتوانند جلو  ،و یا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتی در حق من روا دارد ؟سازند

توکّل کنندگان  .خدا مرا بس است :بگو ؟لطف و مرحمتش را بگیرند و آن را باز دارند
 .»کنند و بس تنها بر او تکیه و توکّل می

61- ﴿                          

﴾ ] :43الزمر[. 
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تا به گمان ایشان (اند  بلکه آنان بدون رضایت و اجازه خداوند میانجیهائی را برگزیده «
 ،هان و دفع عذاب آن جهاندر برآوردن نیازمندیهاي این ج ،میان آنان و خداوند سبحان

هر چند  )دانید چنین چیزهائی را میانجی و متصرّف در امور می(آیا  :بگو .)واسطه گردند
 .»؟که کاري اصالً از دست ایشان ساخته نبوده و فهم و شعوري نداشته باشند

62- ﴿                               

                            

                             

                                

                                   

   ﴾ ] :68-60غافر[. 
پس او را به فریاد خوانید و عبادت  ،جز او خدائی وجود ندارد .زنده جاوید او است« 

من  :بگو  .سپاس و ستایش اهللا را سزا است که پروردگار جهانیان است .را خاص او بدانید
بپرستم که شما آنها را به فریاد  بجز خداعبودهائی را ام از این که م بازداشته شده

از آن زمانی که آیات روشن و دالئل آشکاري از جانب پروردگار برایم آمده  ،خوانید می
و به من فرمان داده شده است که خاشعانه و خاضعانه تسلیم پروردگار جهانیان  ،است
به منی تبدیل  )خاك را(س سپ ،آفریند خدا کسی است که شما را از خاك می   .گردم

از (و آن گاه به شکل نوزادي  ،نماید اي تبدیل می به زالو گونه )منی را(و بعد  ،گرداند می
رسید به کمال  تا می )دارد شما را زنده نگاه می(بعد  .آورد بیرونتان می )شکم مادرانتان

باز هم (رند و می برخی از شما پیش از آن مرحله می -شوید  آن گاه پیر می ،قوت خود
درسهاي (امید است شما  .رسید می )اجل تام(تا به وقت معین  )دارد شما را زنده نگاه می

او کسی است که    .بفهمید )هاي قدرتی را که در این احوال و اطوار است عبرت و نشانه
 :گوید تنها بدو می ،و هنگامی که خواست کاري انجام پذیرد ،میراند بخشد و می زندگی می

 .»شود پس می .باش
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63- ﴿                             

                                

                                     

                              

                        ﴾ ] :74غافر[ .
ایم تکذیب  کسانی که کتابهاي آسمانی و چیزهائی را که به همراه پیغمبران فرو فرستاده «

آن زمان که غلّها و زنجیرها    .خواهند فهمید )نتیجه شوم کار خود را(به زودي  ،دارند می
 در آب بسیار داغ برافروخته و سپس در   .شوند در گردن دارند و روي زمین کشیده می

و (کردید  آن چیزهائی را که انباز خدا می :گویند آن گاه بدیشان می   .گردند آتش تافته می
از ما  :گویند می ).پرستیدید می(غیر از خدا  )همان انبازهائی که(   ؟کجایند )پرستیدید می

چیزي را که ارزش و مقامی  )در دنیا(بلکه اصالً ما قبالً  ،اند اند و هدر رفته نهان شده
ایم اوهام و خیاالتی بیش  کرده چیزهائی را که پرستش می .ایم نپرستیده(داشته باشد 

به  )عذابی که در آن هستید(این    .سازد خدا این چنین کافران را سرگشته می ).اند نبوده
تا (کردید  در زمین می )در برابر اموال دنیا(سبب شادمانیهاي ناپسند و بیجائی است که 

و به انجام معاصی و گناهانتان  ،اهوال آخرت را از یادتان برده بود ،بدانجا که اموال دنیا
در برابر انجام بزهکاریها و (و نیز به سبب نازشها و بالشهائی است که  )کشانده بود
 و ارتکاب معاصی و اقدام به اذیت و آزار دیگران را نشانه قوت و(نمودید  می )زشتکاریها

از درهاي دوزخ داخل  )شود به کافران دستور داده می(  ).دیدید قدرت و عظمت خود می
 .»جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است .شوید و جاودانه در آنجا بمانید

64- ﴿                             

                     ﴾ ] :آنچه از  «. ]30الشوري
تازه خداوند از  .اید به خاطر کارهائی است که خود کرده ،رسد مصائب و بال به شما می

و یا با کارهاي  اید که شما از آنها توبه نموده(کند  گذشت می )از کارهاي شما(بسیاري 
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و شما در زمین درمانده کننده [خدا]  )اید نیک آنها را از نامه اعمال زدوده و پاك کرده
 .»نیستید، و جز خدا شما را سرپرست و یاورى نیست

65- ﴿                            

                                   

                              ﴾ ] :الشوري

خدا یاري و کمک  )عذاب(آنان یاوران و دوستانی ندارند که ایشان را در برابر  «. ]46-48
هرچه زودتر مخلصانه    .ندارد )براي نجات(او راهی  ،خدا هر که را گمراه سازد .کنند

فرا رسد که خدا  )نام قیامت(پیش از آن که روزي  ،فرمان پروردگار خود را پذیرا گردید
بعد از (توانید  در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه اصالً می .گرداند آن را برنمیهرگز 

اگر    .انکار کنید )کارهاي خود را ،گواهی دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندامهاي بدن
چرا که ما  )باك مدار و غمگین مباش(گردان شدند  روي )مشرکان از پذیرش دعوت تو(

بر تو پیام باشد و  .ایم ایشان نفرستاده )کردار و رفتار(مواظب تو را به عنوان مراقب و 
 .»بس

66- ﴿                            ﴾ 
 .]45[الزخرف: 

دهائی بجز خدا را براي انبیاي پیشین ما بپرس که آیا ما معبو )پیروان راستین(از «
 .»؟ایم پرستش شدن پدیدار کرده

67- ﴿                             

    ﴾ ] :از مال و جاه ( و آنچه ،رویاروي آنان دورخ است «. ]۱۰اجلاثية
اصالً به  ،اند به عنوان اولیاء برگزیده سواي خداو کسانی که  ،اند به دست آورده )دنیا

 .»و عذاب بس بزرگی دارند )رهاند و از دوزخ نمی(رساند  حالشان سودي نمی
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68- ﴿                          

                          ﴾ 
 .]4األحقاف: [

 ؟پرستید خوانید و می به فریاد می بجز خدااید درباره چیزهائی که  آیا دقّت کرده :بگو «
آفرینش و گردش و (یا اصالً در  ؟اند از زمین را آفریده به من نشان دهید چه چیزي

 )اند گوئید بلی آنها شرکت داشته اگر فرضاً می( ؟اند آسمانها مشارکتی داشته )چرخش
یا یک اثر  )قرآن که گفتار شما را تصدیق کند(پیش از این  )از کتابهاي آسمانی(کتابی 
براي من  )ر راستی چنین ادعائیو باستانی از علماي گذشته که گواهی دهد ب(علمی 
 .»گوئید اگر راست می ،بیاورید

69- ﴿                        

                            ﴾  :األحقاف]

5-6[. 
تر از کسی است که افرادي را به فریاد بخواند و پرستش کند که  چه کسی گمراه «

 ؟گویند پاسخش نمی )هم ایشان را به فریاد بخواند و پرستش کند(تا روز قیامت  )اگر(
و اصالً آنان از  )شنوند بلکه سخنانش را هم نمی ،دهند نه تنها پاسخش را نمی(

 .»خبرند پرستشگران و به فریادخواهندگان غافل و بی

70- ﴿                              

                             ﴾ 

 .]27[األحقاف: 
ایم که در گرداگرد شما  ما برخی از اقوامی را هالك کرده !)اي اهل مکّه( «

از (ایم تا  داشته بیان می )براي آنان(و ما آیات خود را به صورتهاي گوناگون  ،اند زیسته می
پس چرا آن   ).اند کرده پذیرفته و سرکشی می و آنان نمی(برگردند  )و فسق و فجورکفر 

در این لحظات ( ،به خدائی گرفته بودند ،براي نزدیکی به اهللا سواي اهللامعبودهائی که 



 من دون اهللا در قرآن   48

 

بلکه از ایشان گم و  )نه تنها آنان را یاري ندادند( !؟یاریشان نکردند )سخت و حساس
 .دروغ و افتراي ایشان بود )بر سرشان آمد نتیجه چیزي که(این  !گور شدند

71- ﴿                          

                   ﴾  :نزدیک قیامت  «  .]57-57[النجم
آیا از این سخن   تواند آن را ظاهر و پدیدار کند  هیچکس نمی جز خدا   .گردیده است

و آیا پیوسته در   ؟کنید خندید و گریه نمی و آیا می  ؟افتید کنید و در شگفت می تعجب می
 .»؟برید غفلت و هوسرانی بسر می

72- ﴿                             

                                    

                                 

                 ﴾  :ابراهیم و کسانی که  )رفتار و کردار( «. ]۴[املمتحنة
ما از شما  :که به قوم خود گفتند بدانگاه ،الگوي خوبی براي شما است ،بدو گرویده بودند
و شما را قبول نداریم و در  ،بیزار و گریزانیم ،پرستید می بغیر از خداو از چیزهائی که 

 ،توزي همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است و دشمنانگی و کینه ،اعتنائیم حق شما بی
کردار و رفتار ( .پرستید یآورید و او را به یگانگی م تا زمانی که به خداي یگانه ایمان می

مگر سخنی که ابراهیم به پدر  )سرمشق خوبی براي شما است ،ابراهیم و گروندگان بدو
و در عین حال براي تو در پیشگاه  ،کنم من قطعاً براي تو طلب آمرزش می :خود گفت

 ).چیزي نیست که بدان اقتداء کنید ،این سخن( .توانم بکنم خدا هیچ کار دیگري نمی
و (و بازگشت به سوي تو است  ،آوریم و به تو روي می ،کنیم به تو توکل می !دگاراپرور

  .»)گردد همه راهها سر به جانب تو دارد و به تو منتهی می

73- ﴿                               

                               

  ﴾  :در پروازند (اند که باالي سر آنان  آیا پرندگانی را نگاه نکرده «. ]20-19[الملک
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جز خداوند مهربان کسی آنها را  ؟!کنند جمع میگاهی بالهاي خود را گسترده و گاهی  )و
اي  داند هر آفریده و می(بیند  چرا که او هر چیزي را می ،دارد نگاه نمی )بر فراز آسمان(

آخر کدام اشخاص و افرادند که لشکر شمایند و    ).براي ادامه زندگی خود نیازمند چیست
کافران  ؟!نمایند مواظبت می کنند و از شما هربان به شما کمک میم جداي از خداوند

 .»گرفتار غرورند و بس

74- ﴿                             

                                     

      ﴾  :و  ،معبودهاي خود را وامگذارید :اند به آنان گفته «. ]25-23[نوح
دواع ،وغوث ،سو بدین وسیله بسیاري از مردم را گمراه    .و نَسر را رها نسازید ،یعوق ،ی

و جز گمراهی بر  )ترشان گردان ردگارا! این خودخواهان گمراهند گمراهپرو( اند! ساخته
و به  ،غرق شدند )در طوفان(به خاطر گناهانشان  )همگی ،سرانجام(   ستمکاران میفزا!
که بتواند از ایشان دفاع کند (براي خود یار و یاوري نیافتند  جز خداو  ،دوزخ در افتادند

 .»)و از دوزخشان برهاند

75- ﴿                          

                                

         ﴾  :هنگامی که کافران عذاب جهنّم را  «. ]86-85[النحل
نه برایشان  ،)کنند که چیزي از آن برایشان تخفیف داده بشود و درخواست می(بینند  می

 ).که دیرتر به دوزخ درآیند(گردد  شود و نه چندان مهلت عطاء می تخفیف داده می
که در دنیا آنها را معبودهاي خویش (بینند  انبازهاي خود را می و هنگامی که مشرکان 
غیر از به  )اشتباهاً در دنیا(اینها انبازهاي ما هستند که  !پروردگارا :گویند می )پنداشتند می
پروردگارا برخی از عذاب ما را بدیشان  .خواندیم به فریادشان می(پرستیدیم و  می تو

چرا که ایشان بودند که ما را به عبادت خود  .هحوالت گردان و از عذاب ما بکا
 :گویند خطاب بدیشان می )دهند و معبودهاي دروغین مشرکین پاسخ می .خواندند می
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ایم که ما را بپرستید و به فریادمان  کی ما از شما خواسته( .گمان شما دروغگوئید بی
شدید و بندگان  ا روان میپردازیه این خودتان بودید که به دنبال آرزوها و خیال ؟!بخوانید

 .»)کردید ضعیف چون ما را معبود و فریادرس تصور می

76- ﴿                        

                            

﴾ ] :دست عقاب و (تواند شما را در شب و روز از  چه کسی می :بگو «. ]43-42األنبیاء
اصالً ایشان از  ).تواند هیچ کسی نمی( !؟خداوند مهربان محفوظ و مصون بدارد )عذاب
گردان و  روي )اندازد ي از بدیها میکه آنان را به یاد خدا و انجام نیکیها و دور(قرآن 

ما باز و به دور  )عذاب(توانند ایشان را از  یا این که آنان خدایانی دارند که می   .گریزانند
و از عذاب بالي ما (توانند یاري کنند  نه خود را می )این خدایان ساختگی(! ؟دارند

گردند و پناه  یاري می ما از سوي کسی )عقاب و عذاب(از  )براي نجات(و نه  )برهانند
 .»شوند داده می

77- ﴿                             

                                 

                   ﴾  :بیگمان  «. ]118-116[النساء
تر از آن را از هرکس  آمرزد و بلکه پائین نمی )از کسی(خداوند شرك ورزیدن به خود را 

به راستی بسی گمراه  ،انباز بگیرد هر که براي خدا .بخشد می )و صالح بداند(که بخواهد 
هرکه و هرچه او را بپرستند و  غیر از خدا   ).و خیلی از حق پرت شده است(گشته است 

 ،اند به فریاد خوانند جز بتهاي ناتوان و اشیاء ضعیفی نیست که بر آنها نام ماده گذارده
 وجز اهریمنی نیست که بسی متمرّد و نافرمان است 

 :و گفته است که )او قسم خورده است و با خود عهد بسته است( !خدا نفرینش کند 
 .»گیرم من از میان بندگان تو حتماً بهره معین و جداگانه خود را برمی
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78- ﴿                                

                                     

                       ﴾  :51-50[األنعام[ .
چرا که ( هاى خدا نزد من است گویم گنجینه به شما نمى :بگو )بدین کافران !اي پیغمبر( «

گویم که  و من نمی )الوهیت و مالکیت جهان تنها و تنها از آن خداي سبحان است و بس
چرا که کسی از غیب جهان باخبر است که در همه مکانها و زمانها (دانم  من غیب می

بلکه من ( .ام گویم که من فرشته و من به شما نمی )ه خدا استحاضر و ناظر باشد ک
خوردن و خفتن و در کوچه و  :این است عوارض بشري از قبیل .انسانی همچون شمایم

من جز از آنچه  )شود و جز این که به من وحی می ،شود در من دیده می ،بازار راه رفتن
شنوم و تنها به  ن خدا را نمیو سخن کسی جز سخ(کنم  شود پیروي نمی به من وحی می
در شناخت  ،و کافر سرگشته و مؤمن راه یافته(آیا نابینا و بینا  :بگو ).روم فرمان او راه می

تا در پرتو (اندیشید  مگر نمی ؟)و هر دو مساوي در پیشگاه یزدانند( ؟یکسانند )این حقائق
کسانی  )قرآن آمده است چیزهائی که در(با آن   ؟)حق برایتان نمودار و آشکار شود ،عقل

 )از هول و هراس رستاخیز بیمناکند و ،چون به جهان دیگر ایمان دارند(را بترسان که 
 .شوند گردآورده می )براي حساب و کتاب(ترسند از این که در پیشگاه پروردگارشان  می

ب که بتواند ایشان را از عذا(براي آنان جز خدا یاور و میانجیگري  )آنجائی که در آن(
 )تا امروز که فرصت باقی است ،را از آن روز بترسان(آنان  .وجود ندارد )دوزخ برهاند

 .»)و آن وقت به بهشت روند(شاید پرهیزگاري پیشه کنند 

79- ﴿                                   

                                   

                ﴾  :از چیزي پیروي کنید که از سوي  « .]5-3[األعراف
از اولیاء و سرپرستان دیگري پیروي  جز خداو  ،ر شما نازل شده استپروردگارتان ب

و کمتر پند (هستید  )اوامر و نواهی خدا(کمتر متوجه  ).و فرمان مپذیرید(مکنید 
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به سبب گناهان فراوان ساکنان (چه بسیار شهرها و آبادیهائی که آنها را    ).گیرید می
که (در شبانگاهان  ،آنجاها را در برگرفته است ایم و عذاب ما مردمان ویران کرده )آنجاها

مانند (اند  یا در چاشتگاهان که به استراحت پرداخته )مانند قوم لوط ،اند در خواب ناز بوده
اي جز این  دعا و استغاثه ،در آن موقع که عذاب ما به سراغ ایشان آمده است   ).قوم شعیب

ایم و  و با دست خود بر خود ستم کرده(ایم  دهواقعاً ما ستمکار بو :اند اند که گفته نداشته
 .»!؟اما بدین هنگام پشیمانی را چه سود !هم اینک پشیمانیم و چشم به راه عفو یزدانیم

80- ﴿                           

            ﴾  :197-196[األعراف[ .
تردید سرور من آن خدایى است که قرآن را فرو فرستاده و همو دوستدار شایستگان  بى«

توانند شما را یارى کنند و نه خویشتن را  خوانید نمى مى و کسانى را که به جاى او است
 .»یارى دهند

81- ﴿                              

                               

                        ﴾  :55-53[هود[ .
که بر صحت چیزي داللت کند که ما را (اي  اي هود! تو دلیلی براي ما نیاورده :گفتند «

و به ترك عبادت (کنیم  و ما به خاطر سخن تو خدایان خود را رها نمی )خوانی بدان می
  ).داریم و به پیغمبریت باور نمی(آوریم  و به تو ایمان نمی )گوئیم معبودهاي خویش نمی

ات  و دیوانه(گوئیم که یکی از خدایان ما بالئی به تو رسانده است  چیزي جز این نمی 
اي و ما را از عبادتشان برحذر  بدان گاه که به بدگوئی آنها زبان گشوده ،کرده است

من  :گفت )هود در پاسخش .کنی سرائی می گوئی و یاوه که هذیان میاین است  .اي داشته
بجز (که من از چیزهائی که  )بر گفتارم(گیرم و شما هم گواهی دهید  خدا را گواه می

از هرچه ( بجز خدا  .و برکنارم )و از بیماري شرك شما سالم(پرستید بیزار  می )خدا
هرچه از دستتان ساخته است کوتاهی  حال که چنین است .پرستید گریزان و بیزارم می
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من نه از شما و نه از ( .همگی به نیرنگ و چاره جوئیم بپردازید و مهلتم مدهید )مکنید و
 .»)اند برید بالئی بر سرم آورده ترسم که گمان می معبودهائی می

82- ﴿                                 

                             

                               

                                  

                   ﴾  :و من از « .]40-38[یوسف
و به دنبال ایشان (ام  خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروي کرده )و نیاکان(آئین پدران 

لطف  )،پرستی توحید و یگانه(این  .را نسزد که چیزي را انباز خدا کنیم )انبیاء(ما  ).ام رفته
که (و در حق همه مردمان  )مای انبیاء که افتخار تبلیغ آن را پیدا کرده(خدا است در حق ما 

 )چنین لطفی را(ولیکن بیشتر مردمان سپاسگزاري  )سپرند با پذیرش آن راه بهشت را می
اي دوستان   )نمایند که کاري از آنها ساخته نیست و چیزهائی را انباز خدا می(کنند  نمی

 )آنها شودو گوناگونی که انسان باید پیرو هر یک از (آیا خدایان پراکنده  !زندانی من
 غیر از خدااین معبودهائی که    ؟). بر همه چیز و کس(بهترند یا خداي یگانه چیره 

نیست که شما و پدرانتان آنها را خدا  )مسمی بی(چیزي جز اسمهائی  ،پرستید می
و وحی و (آنها نازل نکرده است  )خدا نامیدن(خداوند حجت و برهانی براي  .اید نامیده

 ،این( .فرمانروائی از آن خدا است و بس ).بودن آنها ارسال ننموده است پیامی براي معبود
 ).نماید کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع می او است که بر کائنات حکومت می

که ادلّه و (این است دین راست و ثابتی  .خدا دستور داده است که جز او را نپرستید
که حق این است و (دانند  ولی بیشتر مردم نمی )براهین عقلی و نقلی بر صدق آن رهبرند

 .»)جز این پوچ و ناروا است
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83- ﴿                                  

                                      

﴾  :11[الرعد[. 
پیاپی از روبرو و از  )شوند و نوبت عوض می(انسان داراي فرشتگانی است که به «

 .نمایند به فرمان خدا از او مراقبت می )پایند و او را می ،و از همه جوانب دیگر(پشت سر 
و ایشان را از بدبختی به (دهد  خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی

و بالعکس  ...و ،از نوکري به سروري ،از ذلّت به عزّت ،از نادانی به دانائی ،خوشبختی
این سنّت جاري در اسباب و (و  ،مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهند )کشاند نمی

هنگامی که خدا بخواهد بالئی به قومی برساند هیچ کس و  )لیو ،مسببات ظاهري است
تواند یاور و  نمی غیر خداو هیچ کس  ،برگرداند )از ایشان(تواند آن را  چیزي نمی هیچ

 .»مددکار آنان شود

84- ﴿                             

                              ﴾  :14[الرعد[. 
دیگران را به یاري  جز اوکسانی که  .خدا است که شایسته نیایش و دعا است«

نمایند و کمترین نیازشان را برآورده  نمی به هیچ وجه دعاهایشان را اجابت ،خوانند می
از آفریدگان  ،و به جاي آفریدگار ،خوانند که غیر خدا را به فریاد می(آنان  .کنند نمی

برکنار آبی دور از (مانند که  به کسی می )نمایند برآوردن نیازهایشان را درخواست می
و آن آب (رده باشد کف دستهایش را باز و به سوي آب دراز ک )دسترس نشسته باشد و

دعاي  .و هرگز آب به دهانش نرسد ،تا آب به دهان او برسد )را به سوي خود بخوانَد
 .»کاري نیست جز سرگشتگی و بیهوده )و پرستش ایشان(کافران 

85- ﴿                           
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﴾ ]  :16الرعد[. 
و آنها را ( ؟ چه کسی پروردگار آسمانها و زمین است :بگو )اي محمد! به مشرکان(«

 جز خداآیا  :بگو .اهللا :بگو )جواب درست را براي آنان بیان کن و ؟پاید گرداند و می می
که براي خودشان  )اید نها تمسک جستهو بدا(اید  براي خود برگزیده )و معبودهائی(اولیاء 

 )که مؤمنانند(و بینا  )که شمائید(آیا کور  :بگو ؟سودي و زیانی ندارند )چه رسد به شما(
که هدایت خدا (و نور  )که پرستشهاي کورکورانه شما است(یا این که تاریکیها  ؟برابرند

ان را بدانجا کشانده شدت گمراهی آن(یا این که  ؟ یکسان است )و ارمغان مؤمنان است
آنها همچون خدا دست  )به گمان ایشان(شوند که  براي خدا انبازهائی قائل می )است که

و این است که کار  )هاي خدا دارند هائی همچون آفریده و آفریده(اند  به آفرینش یازیده
ه بر آنان مشتبه و مختلط گشت )هاي خدا هاي ایشان از آفریده و تشخیص آفریده(آفرینش 

بر انجام (خدا آفریننده همه چیز است و او یکتا و توانا  :بگو ).که چنین نیست( ؟ است
 .»است )آفرینش و چرخش هستی

86- ﴿                             

                               

  ﴾ ] :اگر خدا  :گویند می )از راه استهزاء و مغالطه(کافران « . ]35النحل
ن و چیزي را بدو ،توانستیم بپرستیم را نمی جز خداچیزي  ،خواست نه ما و نه پدران ما می

پس ماندگاري ما بر پرستش الت و عزّي و دیگر ( .توانستیم حرام بکنیم اجازه او نمی
لذا  ،باشد نشانه رضایت خدا به کارمان می ،و تحریم بحیرَة و سائبۀ و وصیلَۀ و غیره ،بتان

کسانی که پیش از ایشان هم  )آري! ،دانیم بریم و فرستاده خدایت نمی فرمان تو را نمی
پرستی  به بت ،هاي واهی و دلیلهاي سست و با این گونه بهانه(کردند  ن چنین میبودند ای

اي جز تبلیغ  مگر بر پیغمبران وظیفه ).دادند ادامه می ،و تحریم چیزهائی از پیش خود
پس تو نیز  .نه! جز این نیست( ؟ است )پرده رساندن اوامر کردگار آشکار (و روشن و بی

 .»)را به خداي واگذارفرمان برسان و حساب ایشان 



 من دون اهللا در قرآن   56

 

87- ﴿                           

                                   

          ﴾ ] :بگو )اي پیغمبر! به مشرکان«. ]57-56اإلسراء: 
 ،بخوانید )به کمک ،به هنگام بال(پندارید  می )شایسته پرستش( به جز خداکسانی را که 

توانند آن را  و نه می ،دارندنه توانائی دفع زیان و رفع بال از شما را  )خواهید دید که(اما 
و ناخوشیها را به خوشیها تبدیل کنند و یا این که از اندوه دردها (دگرگون سازند 

آنان که از همه  )دانند هایشان می و خداگونه(خوانند  آن کسانی را که به فریاد می   ).بکاهند
رّب به پروردگارشان براي تق )همچون عیسی و عزَیر و فرشتگان ،اهللابه درگاه (مقرّبترند 
و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او  )که طاعات و عبادات است(جویند  وسیله می
باید از آن خویشتن را دور  )چنان شدید است که(چرا که عذاب پروردگارت  .هراسناکند

 .»و برحذر داشت

88- ﴿                            

                                     ﴾ 
 .]97[اإلسراء: 

 )ب آسمانی قرآنبه سبب ایمان به پروردگار و پیغمبرش و کتا(خدا هر کس را  «
به سبب سوء اختیار و فرو رفتن در گناهان و (و هرکس را  ،راهیاب او است ،رهنمود کند

دوستان و مددکارانی براي چنین  جز خدا ،گمراه سازد )سرکشی از قوانین آفریدگار
تا دست آنان را بگیرند و به سوي حق برگردانند و از کیفر و (کسانی نخواهی یافت 

و ما در روز رستاخیز ایشان را بر روي رخساره  )گارشان گردانندعذاب آخرت رست
و به صحراي محشر گسیل (گردانیم  جمع می )از گورها(کور و الل و کر  )کشانده و(

شنود  بیند و گوشهایشان نمی اي که بر اثر پریشانی حال چشمانشان نمی به گونه .داریم می
هر زمان که زبانه  .گاهشان دوزخ خواهد بودجای ).باشد و زبانهایشان قادر به تکلّم نمی

با تجدید گوشت و ( ،فروکش کند )به سبب سوختن گوشت و استخوان ایشان(آتش 
 .»افزائیم بر زبانه آتششان می )استخوانشان
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89- ﴿                                 

                                 

   ﴾ ] :بدون کم و کاست(ما داستان آنان را به گونه راستین «. ]14-13الکهف( 
و ما بر  ،ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند .کنیم و بازگو میبراي ت

آن گاه که بپا  ،ما به دلهایشان قدرت و شهامت دادیم   .هدایتشان افزوده بودیم )یقین و(
 :گفتند )در میان مردم فریاد برآوردند و ،براي تجدید میعاد با آفریدگار خود(خاستند و 

 .پرستیم معبودي را نمی غیر از اوما هرگز  .روردگار آسمانها و زمین استپ ،پروردگار ما
دور  )گزاف و(در این صورت سخنی  )اگر چنین بگوئیم و کسی را جز او معبود بدانیم(

 .»ایم از حق گفته

90- ﴿                               

           ﴾ ]  :سپس برخی از ایشان به برخی گفتند(«. ]15الکهف(: 
چرا  !چه مردمان حقیري( اند! معبودهائی را به خدائی گرفته بجز اهللا ،یعنی قوم ما ،اینان

 !اي کاش ؟!).مگر عقل ندارند ،تندرا بپرسو یا مردگان باید بتهاي ساخت دست خویش 
آنان  !هرگز ؟ مگر چنین چیزي ممکن است( !دادند آنها ارائه می )خدائی(دلیل روشنی بر 

و با افتراء (آخر چه کسی ستمکارتر از فردي است که به خدا دروغ بندد  !)چه ستمکارند
  .»)!؟انبازهائی به آفریدگار جهان نسبت دهد

91- ﴿                                

             ﴾ ] :بگو: خدا (از همگان) «. ]26الکهف
خواب) ماندند (و برایتان تر از مدتی است که اصحاب کهف (در غار زنده و در حال  آگاه

باره خاتمه دهید). تنها او است که غیب  بیان گردید. لذا به گفتگوهاي مختلف در این
داند (و از مجموعه جهان هستی و از جمله مدت ماندگاري  آسمانها و زمین را می

بیند و  (او همه چیز را می اصحاب کهف باخبر است). شگفتا او چه بینا و شنوا است!
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برایشان سرپرستی نیست (که  بجز خداشنود! ساکنان آسمانها و زمین)  یز را میچ همه
 .»گرداند دار امور آنان شود) و در فرماندهی و قضاوت خود کسی را انباز نمی عهده

92- ﴿                          

   ﴾ ] :از سوي پروردگارت به  )قرآن(بخوان آنچه را که از کتاب « ].27الکهف
هاي این و آن که آمیخته به دروغ و خرافات و مطالب  و به گفته(تو وحی شده است 

گاه بحث تو در امور غیبی همچون سرگذشت اصحاب  تکیه .اساس است اعتناء مکن بی
کسی  )چرا که سخنان خدا حقائق تغییر ناپذیري است و .باشد تنها باید وحی الهی ،کهف
نخواهی  جز اوو هرگز پناهی  ،کند )و احکام آن را دگرگون(تواند سخنان او را تغییر  نمی

 .»یافت

93- ﴿                         

          ﴾  :پروردگار تو بس آمرزنده و صاحب «. ]58[الکهف
هرچه  )توانست و می(نمود  در برابر اعمالشان مجازات می )فوراً(اگر آنان را  .رحم است

ه با ولی موعدي دارند ک ،کرد گریبانگیرشان می )همچون ملّتهاي گذشته(زودتر عذاب را 
 .»یابند نمی در مقابلشفرا رسیدن آن راه نجاتی و پناهی 

94- ﴿                              

                 ﴾ معبودهائی را  ،اهللاغیر از آیا آنان «. ]24نبیاء: [األ
بیان  )بر این شرك(دلیل خود را  :! بگو؟اند به خدائی گرفته )سزاوار پرستش دیده و(

 )و پسینیان بشمارند(راهنماي کسانی است که با من همراهند  )قرآن است که(این  .دارید
راهنماي کسانی بوده که قبل از  )هم تورات و انجیل و دیگر کتابهاي آسمانی که(و این 
دانند و بلکه  هیچ کدام شرك را جائز نمی .شوند و پیشینیان نامیده می(اند  زیسته من می

نه بر عقل و نه  ،لذا گمان شما در امر شرك .خوانند مردمان را به توحید و یکتاپرستی می
اند و  بررسی نکردهاین کتابها را اندیشمندانه (اصالً اغلب آنان  ).بر نقل استوار است
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 )از یکتاپرستی و ایمانِ ناآلوده به کثافت شرك(و این است که  ،دانند حق نمی )چیزي از
 .»روي گردانند

95- ﴿                        

﴾  :به  ،اهللا اندکه فرشتگان و مأموران اجرا فرمان (هرکس از ایشان «  .]29[األنبیاء
سزاي  .گردانیم سزاي وي را دوزخ می ،بگوید غیر از خدا من هم معبودي هستم )فرض

همین خواهیم  )دیگري را هم که با ادعاء ربوبیت و شرك به خویشتن ستم کنند(ظالمان 
 .»داد

96- ﴿                        

      ﴾  :و خداوند حق است و  .به همین منوال است )مسأله(«. ]62[الحج
و خداوند واالمقام  ،نمایند باطل است خوانند و پرستش می به فریاد می بجز اوآنچه را که 

 .»و بزرگوار است

97- ﴿                       

                   ﴾  :مشرکان(«. ]3[الفرقان( 
به پرستش اصنام و کواکب و اشخاصی و (اند  معبودهائی را برگرفته ،سواي خدا

و مالک  ،هائی بیش نیستند آفرینند و بلکه خودشان آفریده که چیزي را نمی )اند پرداخته
 .»و بر مرگ و زندگی و رستاخیز اختیار و توانی ندارند ،سود و زیانی براي خود نبوده

98- ﴿                     ﴾ 
خوانند آگاه است و او  به فریاد می بجز خداخداوند از چیزهائی که «. ]42[العنکبوت: 

کند که به  ولی حکمتش ایجاب می ،و بر نابودي آنان توانا است(چیره کار بجا است 
 .»)مردمان فرصت کافی بدهد و بر همگان اتمام حجت کند

99- ﴿                                 

                                 

                     ﴾  :خداوند « .]11-10[لقمان



 من دون اهللا در قرآن   60

 

و در زمین  ،باشد آفریده است )براي شما(آسمانها را بدون ستونی که قابل رؤیت 
و در زمین  ،تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند ،کوههاي استواري را پراکنده است

ایم و با آن  و از آسمان آب فرو فرستاده .انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده است
 )بینید نگرید و می که می(اینها    .ایم اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانده

تا ( ؟اند چه چیز را آفریده جز خدایندشما به من نشان دهید آنانی که  ،هاي خدایند آفریده
در  )کفرپیشه(بلکه ستمگران  ).ش و شراکت در الوهیت را داشته باشندشایسته پرست

 .»گمراهی آشکاري هستند

100- ﴿                         

                               

               ﴾ ] :30-29لقمان[. 
و  ،گرداند و روز را در شب داخل می ،اي که خداوند شب را در روز آیا ندیده «

و این  )؟و در مسیر منافع انسانها به جریان انداخته است(ماه را مسخّر کرده  خورشید و
و این نظم و نظام با پایان (دهند  که هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می

هاي  آفریده(این   ؟ دهید آگاه است و خداوند از آنچه انجام می )یابد پایان می ،گرفتن دنیا
بجز و آنچه را که  ،دلیل بر آن است که خداوند حق است )بینید ه میعجیب و غریبی را ک

و (و خداوند واال مقام و بزرگوار  ،نمائید باطل است خوانید و عبادت می به فریاد می او
 .»)که به توصیف درآید(است  )باالتر و برتر از آن

101- ﴿                               

                   ﴾  :خدا کسی است که  «. ]۴[السجدة
آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است در شش دوره بیافرید و سپس بر تخت 

که شما را از عذاب خدا (بجز خدا براي شما هیچ یاوري  .قرار گرفت فرماندهی جهان
وجود  )برایتان شفاعت کند -جز با اجازه خدا  -که در پیش خدا (و هیچ شفیعی  )برهاند
 .»؟شوید آیا یادآور می .ندارد
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102- ﴿                          

                              

                                       

          ﴾ ] :و روز  ،خدا شب را داخل در روز «. ]14-13فاطر
و براي سود انسانها به (او خورشید و ماه را مسخر کرده است  .کند را داخل در شب می

معین و سرآمد روشنی به هر یک از آن دو تا مدت  ).گردش و چرخش انداخته است
درازي و کوتاهی شبها و روزها و نظام نور و (آن کسی که  .دهند حرکت خود ادامه می

اهللا است که خداوندگار  )ظلمت و حرکات دقیق ماه و خورشید را سر و سامان داده است
که به را کسانی  بجز اوو  .از آن او است )جهان هستی(و مالکیت و حاکمیت  ،شما است

حتی مالکیت و حاکمیت پوسته نازك خرمائی را  )نمائید و پرستش می(خوانید  ریاد میف
صداي  ،به فریاد بخوانید )براي حل مشکالت و رفع گرفتاریهاي خود(اگر آنها را    .ندارند

و  ،توانائی پاسخگوئی به شما را ندارند ،اگر هم بشنوند )به فرض(و  ،شنوند شما را نمی
 :گویند و می(کنند  ورزي شما را رد می در روز قیامت انبازگري و شرك )گذشته از این(

از (آگاه  )خداوند(و هیچ کسی همچون  ).گوئید اید و بیخود می شما ما را پرستش نکرده
 .»سازد تو را باخبر نمی )از چنین مطالبی ،به گونه قطع و یقین ،احوال آخرت

103- ﴿                               

                                 

                        ﴾  :20[یس-

 )خدا(اي قوم من! از فرستادگان  :گفت ،مردي از دورترین نقطه شهر با شتاب بیامد «. ]23
پیروي کنید از کسانی که پاداشی    ).که سعادت هر دو جهان شما در آن است(پیروي کنید 

 )از کردار و گفتارشان پیدا است که(خواهند و آنان  از شما نمی )لیغ خوددر برابر تب(
من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است و    .اند افرادي راهیاب و هدایت یافته

 )و پرستش نمایم(معبودهائی را برگزینم  ،غیر از خداآیا   ؟شوید به سوي او برگردانده می
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میانجیگري ایشان کمترین سودي  ،هد زیانی به من برساندکه اگر خداوند مهربان بخوا
 .» ؟دهند نجات نمی )از زیان وارده(براي من ندارد و مرا 

104- ﴿                         

                                

   ﴾ ] :3الزمر[. 
 جز خداکسانی که  .هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس«

 :)گویند می ،جویند یو بدانان تقرّب و توسل م(گیرند  سرپرستان و یاوران دیگري را برمی
خداوند  .کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند ما آنان را پرستش نمی
درباره چیزي که در آن اختالف دارند داوري خواهد  )و مؤمنان(روز قیامت میان ایشان 

 و او را با(کند  هدایت و رهنمود نمی )به سوي حق(خداوند دروغگوي کفرپیشه را  .کرد
 .»)گرداند وجود کذب و کفر به درك و فهم حقیقت نائل نمی

105- ﴿                                 

                                     

                              

                                     

                          ﴾ ]  :15-10الزمر[. 
من من! از (عذاب) پروردگارتان (اي پیغمبر! از سوي من به مردمان) بگو: اي بندگان مؤ «

(در  شود. (خویشتن را) بپرهیزید. کسانی که نیکی کنند، در همین جهان بدیشان نیکی می
مراکز کفر و شرك و ظلم و غرق در گناه زندگی نکنید و پستی و خواري را نپذیرید و 
 هجرت را پیشه سازید). زمین خداوند وسیع و فراخ است (و در دیار غربت شکیبائی

  شود. کنید). قطعاً به شکیبایان اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده می
بگو: به من فرمان داده شده است به این که خدا را بپرستم و پرستش را (از هر گونه  

و به من دستور داده شده    شائبه کفر و شرك و ریا، پالوده و زدوده سازم و) خاص او کنم.
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بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم    ن فرد از افراد منقاد (اوامر خدا) باشم.است که نخستی
(چرا که من باید اولین مؤمن به  ترسم. سرکشی کنم، از عذاب روز بزرگ (قیامت) می

ترین مسلمانان در انجام وظائف مکتب آسمانی باشم، و هر کس  آئین خویش و پیشگام
مقام الوهیت، عبودیت خود را نشان ندهد، باید به  در هر مقامی که باشد اگر در برابر

پرستم و بس، و عبادت و طاعتم را خاص او  بگو: تنها خدا را می عذاب الهی بسوزد) 
اما شما هر چه و  پاالیم.  زدایم و) می کنم و (پرستش او را از هر گونه کفر و شرکی می می

خواهد باشد،  بود و راه شما هر چه می (راه من این خواهید بپرستید. می جز اوهر که را 
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت). بگو: زیانکاران واقعی کسانی هستند که (عمر و 
جان) خود را (به سبب گمراهی، و حتّی عمر و جان اهل و عیال) و وابستگان خود را (با 

کار واقعاً همین گمراهسازي)، در روز قیامت (هدر دهند و) زیانبار کنند. هان! زیان آش
 .»است

106- ﴿                             

   ﴾  :؟  اش کافی نیست آیا خداوند براي (حفاظت و حمایت از) بنده «  .]36[الزمر
(مگر بتها و معبودهاي دروغین و عداوت کافران  ترسانند. آنان تو را از کسانی جز خدا می

توانند کمترین زیانی به کسی برسانند که خدا  و دشمنان و طوفان حوادث زمان، می
 .»؟). هر کس را خدا گمراه کند، راهنما و رهبري نخواهد داشت پشتیبان او است

107- ﴿                              

                                  

  ﴾  :45-44[الزمر[. 
تواند کمترین میانجیگري  و کسی نمی(ز آن خدا است هر گونه میانجیگري ا :بگو «
و به  ،شود مورد رضایت خدا بوده کسی که براي او میانجیگري می :مگر این که ،بکند

مالکیت و  ).و شفاعت هم حسنه باشد ،شخص میانجی هم اجازه این کار داده شود
ز دست کسی بر پس در این جهان کاري ا( .حاکمیت آسمانها و زمین از آن خدا است

شوید  به سوي خدا برگردانده می )هم در آخرت که روز جزا و سزا است(بعد  ).آید نمی
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هنگامی که    ).و کسی داراي کوچکترین اختیار و توانی نیست تا براي شما کاري بکند(
گیرد و  دلهایشان می ،کسانی که به آخرت ایمان ندارند ،شود خداوند به یگانگی یاد می

 ،آید سخن به میان می جز خدااما هنگامی که از معبودهائی  ،گردد می )یکتاپرستی از(بیزار 
 .»!شوند به ناگاه شاد و خوشحال می

108- ﴿                          

   ﴾ ] :جاي اوو کسانی را که به  ،کند خداوند به حق و عدل داوري می «. ]20غافر 
کمترین داوري از دست ایشان ساخته نیست  )به سبب عجز و ناتوانی(خوانند  به فریاد می

 .»تنها خدا شنوا و بینا است ).اي نیستند تا داوري به پیش ایشان برده شود و اصالً کاره(

109- ﴿                       ﴾ 
 .]6الشوري: [

 ،گیرند مددکار و یاور خود می )کسانی و چیزهاي دیگري را( جز خداافرادي که  «
و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و حساب گفتار و (خداوند مراقب ایشان است 

و تو مأمور و  )دهد دارد و در موقع خود کیفر الزم را بدیشان می ان را نگاه میکردارش
 .»)بلکه بر رسوالن پیام باشد و بس( .مسؤول حسابرسی و پاییدن کار و بار آنان نیستی

110- ﴿                                

﴾  :مددکار و یاور  )کسانی و چیزهاي دیگري را( جز خداافرادي که  (« .]9 [الشوري
و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و (خداوند مراقب ایشان است  ،گیرند خود می

و  )دهد دیشان میدارد و در موقع خود کیفر الزم را ب حساب گفتار و کردارشان را نگاه می
بلکه بر رسوالن پیام باشد ( .تو مأمور و مسؤول حسابرسی و پاییدن کار و بار آنان نیستی

 .»)و بس

111- ﴿                          

﴾ ] :پرستند  خوانند و می به فریاد می بجز خداکان معبودهائی که مشر «. ]86الزخرف
مگر کسانی که آگاهانه بر  ،قدرت و توانائی هیچ گونه شفاعت و میانجیگري را ندارند
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همچون عیسی و عزَیر (باشند  )و خدا را به یگانگی پرستیده(حق شهادت و گواهی داده 
 .»)و فرشتگان

112- ﴿                         

                           

      ﴾  :و  ،قوم ما! سخنان فراخواننده الهی را بپذیرید اي(«. ]32-31[األحقاف
محفوظ و (تا خدا گناهانتان را بیامرزد و شما را در پناه خویش  ،به او ایمان بیاورید

 ،هر کس هم سخنان فراخواننده الهی را نپذیرد   .دارد )مصون از عذاب سخت آخرت
خویشتن را از چنگال و (تواند خداي را از دستیابی به خود در زمین ناتوان کند  نمی

ها و هیچ ولی جز خداو براي او  )،و از دست انتقام او بگریزد ،عذاب الهی پناه دهد
 .»چنین کسانی در گمراهی آشکاري هستند .یاورهائی نیست

113- ﴿                            

                    ﴾ ]:بگو « .]22-20 الجن: 
توانم هیچ گونه  من نمی :بگو   .کنم پرستم و کسی را انباز او نمی تنها پروردگارم را می

  .توانم گمراهتان سازم یا هدایتتان دهم نمی و به هیچوجه ،زیانی و سودي به شما برسانم
و  ،دهد خدا پناه نمی )خشم(هیچ کس مرا در برابر  )اگر من از خدا نافرمانی کنم( :بگو 

 .»یابم جز خدا نمی )براي حفظ خود از عذاب خدا(پناهگاهی 

114- ﴿                        

﴾ ]  :2اإلسراء[. 
تا در پرتو آن (اسرائیل کردیم  دادیم و آن را رهنمود بنی )تورات(ما به موسی کتاب  («

 )و بدیشان دستور دادیم .از تاریکی جهل و کفر به سوي نور علم و ایمان راهیاب شوند
 .»)و امور خویش را جز به ما مسپارید(د مسازید گاه و پشتیبان خو را تکیه غیر مااین که 
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115- ﴿                           

                           ﴾  

 .]50الکهف: [
آن گاه را که ما به فرشتگان  )اي پیغمبر! آغاز آفرینش مردمان را برایشان بیان کن«
آنان جملگی سجده کردند مگر ابلیس که از جنّیان بود و از  .براي آدم سجده کنید :گفتیم

ندانش را با وجود این که ایشان دشمنان آیا او و فرز .فرمان پروردگارش تمرّد کرد
! ستمکاران چه عوض بدي ؟گیرید سرپرست و مددکار خود می به جاي من ،شمایند
  .»دارند!

116- ﴿                       

    ﴾ ] :نیز (بندگان مرا  ،بجز منبرند که  آیا کافران گمان می «. ]102الکهف
بدیشان سود  ،و معبود و مسجود خویش دانند(سرور و سرپرست خود گیرند  )اگر
 .»ایم ما دوزخ را براي پذیرائی از کافران آماده کرده ؟).رسانند می

1- ﴿                                 

               ﴾  :14[األنعام[. 
در صورتی که او آفریننده آسمانها و  ؟! را معبود و یاور خود بگیرم غیر خداآیا  :بگو«

و به او  )و رازق همگان او است و همه بدو نیازمندند(دهد  ن است و او روزي میزمی
به من دستور داده شده است که  :بگو ).و نیازمند کسی نیست(شود  روزي داده نمی

 )خویشتن را خالصانه تسلیم فرمان خدا کند و ،از این امت(نخستین کسی باشم که 
 .»از زمره مشرکان مباش )ر داده است کهو نیز خداوند به من دستو(مسلمان باشد 

2- ﴿                           

                          ﴾ ] :41-40األنعام[. 
همان گونه که قبالً ملّتهاي (به من بگوئید که اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد  :بگو«

با فرا رسیدن مرگتان و یا از هم پاشیدن (یا این که قیامت شما  )پیشین را فرا گرفته است
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را به یاري  غیر خدا )براي نجات از عذاب دنیوي یا اخروي(آیا  ،فراز آید )جهان
اگر شما  ؟!)رهانند رسانند و شما را می و اگر بطلبید سودي به شما می( ؟طلبید می

  ؟!).در این که بتها و انبازها سودي براي شما دارند و پرستش را سزاوارند(راستگوئید 
شوید  و در هنگامه رستاخیز به کسی جز خدا متوسل نمی ،در وقت رخدادهاي بزرگ ،نه(

و او اگر خواست آن چیزي را  ،طلبید بلکه تنها خدا را به یاري می )برید و و پناه نمی
چیزهائی را  )دیگر آن روز(و  ،خوانید سازد که وي را براي رفع آن به فریاد می برطرف می

 .»زدائید و از خاطر می(نمائید  سازید فراموش می شریک خدا می )امروز(که 

3- ﴿                                   

              ﴾  :46[األنعام[. 
بگیرد و  )از شما بازپس(به من بگوئید که اگر خداوند گوش و چشمهایتان را  :بگو «

 غیر از اهللا )،بدان گونه که چیزي را نشنوید و نبینید و نفهمید(ر دلهایتان مهر نهد ب
بنگر که ما چگونه دالئل و براهین را به  ؟!هست که آنها را به شما برگرداند معبودي

 )به جاي پذیرفتن و راه حق گرفتن ،از شنیدن(کنیم و آنان پس  هاي مختلف ذکر می گونه
 .»!گردانند روي می

4- ﴿                                

                                 

                                      

                                

     ﴾ ] :164-161األنعام[. 
با وحی آسمانی و نشان دادن آیات قرآنی و گسترده (بیگمان پروردگارم  :بگو «

یعنی  ،و آن دین راست و استوار و پابرجا .مرا به راه راست رهنمود کرده است )جهانی
 )فی محیط خود رویگردانو از آئینهاي انحرا(همان کسی که حقّگرا  .دین ابراهیم است

نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که  :بگو  .بود و از زمره مشرکان نبود
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کنم و کارهاي این جهان  و این است که تنها خدا را پرستش می(پروردگار جهانیان است 
در این کوشم و  می اهللاندازم و بر بذل مال و جان در راه  خود را در مسیر رضایت او می

به کسانی که تو را همچون خود به  !اي پیغمبر( )تا حیاتم ذخیره مماتم شود ،میرم راه می
و (را بطلبم  جز خداپروردگاري  )سزاوار است که(آیا  :بگو )خوانند ورزي می شرك

هیچ کسی  ؟ و حال آن که خدا پروردگار هر چیزي است )معبودي جز او را پرستش بکنم
سرانجام همه  .کشد و هیچ کسی گناه دیگري را بر دوش نمی ،کند یجز براي خود کار نم

سازد  ورزید آگاه می گردید و شما را از آنچه در آن اختالف می شما به سوي خدا باز می
 .»)کند و میانتان درباره راه و روش و ادیان و عقائدتان داوري می(

5- ﴿                                     

                                     

                               ﴾ 
 .]140-138األعراف: [

 .از دریا گذراندیم )از دست فرعون و فرعونیان نجات دادیم و سالم(اسرائیل را  بنی«
ر د( .به گروهی رسیدند که بتهائی داشتند و مشغول پرستش آنها بودند )در مسیر خود(

تا به پرستش (براي ما معبودي بساز  !اي موسی :گفتند )اسرائیل به موسی این هنگام بنی
و به پرستش آنها مشغول (همان گونه که آنان داراي معبودهائی هستند  )آن بپردازیم

دانید عبادت راستین چیست و  و نمی(شما گروه نادانی هستید  :گفت )موسی !باشند می
کارشان  )پرستی مشغولند بینید به بت را که می(اینان    ).شود کیستخدائی که باید پرستیده 

کنند پوچ  سازند و می و آنچه می ،است )خودشان و معبودهایشان(هالك و نابودي  )مایه(
معبودي  )که آفریدگار همه کائنات است( جز خداآیا  :گفت )سپس(  .و نادرست است

بر  )با دادن زمین فراوان(که شما را و حال آن که او است  ؟! براي شما جستجو کنم
 .»برتري داده است )همعصرتان(مردمان 

6- ﴿                           
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  ﴾  :72-69[القصص[. 
پنهان  )ها در خود از کینه(هایشان  پروردگار تو آگاه است از آنچه سینه !)اي پیغمبر(«

  ).دهند ها بروز می ها و طعنهو به صورت اعتراض(سازند  و از آنچه آنان آشکار می ،دارد می
و هر گونه سپاس و ستایشی بدو تعلّق دارد  ،پروردگار تو اهللا است و خدائی جز او نیست 

و بازگشت  ،و فرماندهی و داوري از آن او است ،چه در این جهان و چه در آن جهان
اي ( :بگو  ).و او قاضی است ،و او حاکم ،او خالق( .همه شما به سوي او خواهد بود

و روز (به من بگوئید اگر خداوند شب را تا روز قیامت همیشه ماندگار کند  !)مردم
بجز خدا کدام خدا است که بتواند براي شما روشنائی  )روشن را به دنبال آن نیاورد

آیا  ؟).و روز روشنی پدیدار کند تا در آن به تالش بپردازید و کسب و کار کنید( ؟بیاورد
اگر  ،مرا خبر دهید :بگو   ).بشنوید و بنگرید و کرنش برید اگر عاقلید باید که( ؟شنوید نمی

 )و شب تاریک را به دنبال آن نیاورد(خداوند روز را تا روز قیامت جاودانه و دائمی کند 
و خستگی (کدام خدا است که بتواند براي شما شبی را بیاورد تا در آن بیارامید  بجز خدا

مگر  ؟که دچار چه اشتباه بزرگی هستید(بینید  مگر نمی ؟).کنیدکار روزانه را از تن به در 
 .»؟)شب و روز دو نشانه سترگ بر وجود خداي بزرگ نیستند

7- ﴿                                

                                       

                 ﴾  :3-2[فاطر[. 
آن را ببندد (تواند  ی نمیکس ،هر رحمتی را براي مردم بگشاید )درِ خزائن(خداوند «

 ،و خداوند هر چیزي را که باز دارد و از آن جلوگیري کند ،از آن جلوگیري نماید )و
لذا نه در کاري ( .و او توانا و کار بجا است ،تواند آن را رها و روان سازد کسی جز او نمی

که خدا به شما نعمتی را  !اي مردم ).دهد و نه کاري را بدون فلسفه انجام می ،ماند در می
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و سفله و (یادآوري کنید  )با به جاي آوردن شکر و اداي حق آن(عطا فرموده است 
سهل و ساده  ،و از کنار این همه مواهب و برکات و امکانات حیات ،ناسپاس نباشید

اي وجود دارد که شما را از آسمان و  آفریننده ،جز اهللاآیا  ).بلکه از خود بپرسید .نگذرید
پس با این حال چگونه  .جز او خدائی وجود ندارد ).اصالً !نه( ؟برساندزمین روزي 

و به جاي یزدان براي بتان کرنش  ،گرائید و از راه راست به راه کج می(گردید  منحرف می
 .»؟کنید برید و سجده می می

8- ﴿                ﴾  :43[طور[. 
خدا  ؟دارند جز خدا )و حامی و یاوري(معبودي  )کنند که آنان خیال می(یا این که «

 .»خوانند دانند و می پاك و منزه از چیزهائی است که انبازش می

9- ﴿                          

                              

                                    

                  ﴾        ]66-62زمر: ال[ 

کلیدهاي   .نماید پاید و مراقبت می خدا آفریدگار همه چیز است و همه چیز را می«
 .یانکارنددارند ایشان ز کسانی که آیات خدا را باور نمی .آسمانها و زمین از آن او است

پذیرند که مالک و صاحب سراسر جهان و  چرا که قوانین و رهنمودهاي کسی را نمی(
را  غیر خدادهید که  آیا به من دستور می !اي نادانان :بگو ).فرمانده و گرداننده آن است

ورزي  به تو و به یکایک پیغمبران پیش از تو وحی شده است که اگر شرك   ؟! پرستش کنم
  .و از زیانکاران خواهی بود ،شود هیچ و نابود می )گردد و پاداش می ل و بیباط(کردارت 

  .»پس در این صورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باش 
اي فرزندان آدم، مالک آسمانها و زمین و منبع صدور خیر و شرو نفع و ضرر، فقط 

حمت) و رحیم (پیوسته رحمت خداوند است و او نیز رحمان (برخوردار از حد اعالي ر
أنا عند ظن عبدي « :گوید گر) است و هرگز بخل در او راه ندارد و همچنین، خداوند می
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يب وأنا معه حني يذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل هم خريٌ 

عاً اقرتبت إليه باعاً وإن أتاين يميش منهم وإن اقرتب إيل شرباً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إيل ذرا

هرگونه که بنده ام به من گمان کند، همانگونه با او برخورد خواهم کرد « ۱»أتيته هرولة
(اگر من را سخی بپندارد، با سخاوت و اگر من را بخیل بپندارد با بخل، با او برخورد 

 ».خواهم کرد
ه او را به خود جلب نموده پس بیایید با حسن ظن به خداوند نگاه کنیم تا توج

همچنین  ،تمام حاجات و نیازهاي خود را برآورده سازیم ،واینگونه با مددخواهی از او
بندگان صالح او همچون امام حسین  ،فهمد و به خدا قَسم میتنها اوست که تمام زبانها را 

رسی را تمام زبانها و خصوصاً زبان فا ،.. وقتی که زنده بودند.و علی و امام رضا و
به تمام زبانها  ،آموزشگاه زبان دایر است که بعد از مرگ ،آیا در حیات برزخ ،فهمیدند مین

یا امام  ،یا امام حسین ،یا علی«پس اگر یک شخص فارس زبان بگوید  ،شوند!!! میمسلط 
.. به مریضم شفا بده و یا به من فرزندي را عنایت فرما ویا بخت دخترم را بگشاي .رضا و

ولی آنها که زبان  ،شنوند و در برآوردن نیازهاي ما قادرند میبا فرض اینکه آنها  ،...و
 .2فهمند میفارسی را ن

 .ضىتر اللهم اهدنا لما تحّب و 
 

                                           
متفق علیه، هرگونه که بنده ام به من گمان کند، همانگونه با او برخورد خواهم کرد (اگر من را سخی  -۱

 ، با سخاوت و اگر من را بخیل بپندارد با بخل، با او برخورد خواهم کرد).بپندارد

﴿اي  ي آنها گفته ي کسانی قرار مده که در باره ي حقیرت را از زمره پروردگارا، بنده -۲           

                        _  :٧[البقرة[. 
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