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 خدا!  رسول  اي

  خاطرش  به  که  سمیبنو  یزیدر مورد چ  و قصد دارم  ام گرفته  دست  به  قلم

  رسالت  به  انیجهان  تیهدا  یخدا برا  از طرف  که  یزمان  !...آن یا شده  ختهیبرانگ

  یکند و خدا یم  میو تعظ  سجده  یهر موجود  یبرا  جهان  که  یدی، د یشد  دهیبرگز

  که  یدی...د است  کرده  ز از فراموشی، خود را ن آن  تبع  و به  اد بردهیرا از   شیخو  نیراست

د موج  مختلف  انیاز خدا  ، همه نیزم  هحکمفرما در کر  د و تصّوراتیعقا
ّ

  و متعد

  ـ به  هستند که  یکوچک  ، خداوندگاران انیخدا  گونه  نیا  معتقدند که  زند و مردم یم

امور مشغولند...   و فتق  رتق  ، به آنان  هو سردست  ـ در کنار خداوند بزرگ  گمانشان

و   ینید  انیشوای، پ رانی، فالگ ، ساحران ، کاهنان ، سادنان انیرؤسا، فرمانروا  که  یدید

  پروردگار را غصب  سلطنت  یاند و کرس کرده  بر تن  ییخدا  لباس  یمذهب  رجال

شود  ینم  یرویشود، از خدا پ یم  افراد اطاعت  نیاز ا  که  گونه  آن  که  یدیاند!...د نموده

  که  یدی!... د است  افتهی  اختصاص  آنان  به  شان یو داور  حکومت و  قانون  و تمام

 ـ وجود ندارد و همگ  شان یخدا در زندگ  به  و توّسل  تواضع
ً
د از آباء یرو تقلیپ  یـ اصال

الن خدا واسطه  یو اجداد هستند. برا
ّ
ها  ندهینما  نیا  که  گونه  اند و آن دهیتراش  یها و دال

کنند، خدا را  یم  یو فروتن  خضوع  شانیترسند و برا یند و از آنها مدار یم  را دوست

  نیا  که  یدیکنند!... د ینم  تواضع  شیترسند و برا یدارند و از او نم ینم  دوست

و   میابره  پدرانت  دست  به  که  کعبه  اند و در همان خدا را گرفته  یجا  کم ها، کم واسطه

 ۳۶۰بود،   بنا شده  گانهی  یخدا  عبادت  یباد ـ برا  و آنانـ درود خدا بر تو   لیاسماع
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  قومت  اند و توّسط گرفته  یجا  ها، در آن واسطه  نیـ از هم  سال  یتعداد روزها  ـ به  بت

ا در کنار خدا، یخدا   یجا  به  که  یدیشوند!...د یم  پرستش  خاّص خودشان  هگون  به

  ند. مقابلشانینما یم  طواف  و اطرافشان  کرده  یقربان  شانیپا  کنند. به یم  میآنها را تعظ

با خدا،   ا همراهیخدا   یجا  به  که  یدیکنند!...د یم  یو اظهار عجز و ناتوان  زانو زده

دها و یو ام  میشها، درخواستها و خواهشها، بیایخوانند و دعاها و ن یاد میفر  آنها را به

سازند و  یآنها م  را متوّجه  و همه  ها و...همه و استعاذه  و استعانت  زها، استغاثهیپره

 شوند! یم  رفتهیروند و پذ یم  آسمان  ها به واسطه  نیا  قیند: دعاها تنها از طریگو یم
   

 خدا!  رسول  يا
  یخدا مأمور شد  ... و از طرف یدیرا د  یواه  یها الیها و خیگمراه  نیا  و تمام  یآمد

،  ستهیو شا  حیطور صح  را به  مردم  یو خدا  یبخش  را سامان  آشفته  اوضاع  نیا  که

  یشناساندند، معرف  مردم  باد ـ به  ـ درود خدا بر تو و آنان  امبرانیر پیسا  که  همانگونه

  نیا  در نفس  را که  ییها، بالها و رنجها ها، شکنجهیسخت  تمام  که  یو عهد بست  یکن

 .! یکار شد  به  اد خدا دستیو   ، و لذا با نام یکن  تحّمل  و دل  با جان ، یدید یم  راه
و   یسنگ  یاز بتها  و اجتناب  ی، و دور گانهی  یخدا  پرستش  به  انهیمخف  سال  سه

خدا مأمور   ـ از طرف  و ناتوانت  کم  ارانیبا   ـ همراه   ...بعد از آن یکرد  دعوت  یگوشت

 : که  یدار  و اعالن  یرا آشکار ساز خود  دعوت  که  یشد

َها ٱلَۡ�ٰفُِروَن ﴿ ُّ�
َ
ۡ�بُُد َما َ�ۡعُبُدوَن  ١قُۡل َ�ٰٓ�

َ
نتُۡم َ�ٰبُِدوَن  ٢َ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۡ�ُبُد 
َ
ا َ�َبد�ُّۡم  ٣َمآ أ نَا۠ َ�بِٞد مَّ

َ
ۡ�ُبُد  ٤َوَ�ٓ �

َ
نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ أ

َ
 ٥َوَ�ٓ أ

 ].۶-۱[الکافرون:  ﴾٦ لَُ�ۡم دِيُنُ�ۡم َوِ�َ دِينِ 
  د، و شما همیپرست یجز خدا م  شما به  را که  آنچه  پرستم ی! نم کافران  جماعت  یا«

  شما عبادت  که  پرستم یرا م  یزیچ  من  . نه پرستم یم  من  را که  د آنچهیپرست ینم
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  یبرا  دتانخو  نییآ  ! پس کنم یم  عبادت  من  د کهیپرست یرا م  یزیشما چ  د و نهیکن یم

 . »! خودم  یبرا  هم  من  نییو آ  خودتان

ه  و مشرکان  خود را از کافران  نییو آ  دهیعق  ییجا جدا  نیو از هم
ّ
و   یداشت  اعالن  مک

،  انیرؤسا، فرمانروا  که  یدی...و د یجدا نمود  عبادتشان  خود را با روش  عبادت  روش

  یخواه یم  کردند که  الیخ  ینید  انیشوایو پ  کارگردانان،  ، ساحران ، کاهنان سادنان

.  یهست  یویدن  یو مقامها  و ثروت  استیر  دنبال  ، به آنان  و همچون  یریرا بگ  شانیجا

خود   راه  خود سازند و به  ، رام شانیبهایها و فر را با وعده  ارانتیتو و   کردند که  لذا تالش

اگر : « یرا گفت  یخیتار  هجمل  نی، تنها ه شان یتمام  اّما در جواب بازگردانند،  و پدرانشان

  نخواهم  دست  بنهند، هرگز از دعوتم  چپم  را در دست  و ماه  راستم  د را در دستیخورش

د و یرا داشت  یزیچ  ارانتیتو و !»... دهم  ز از دستین  راه  نیرا در ا  اگر جانم  ید، حتّ یکش

  را دنبال  ر از آنانیغ  یخواستند. شما هدف یآنها نداشتند و نم  د کهیخواست یرا م  یزیچ

 پشتگرم مانتانیا  د و بهیکرد یم
ً
  یعامل  چی، ه جهت  نیهم  د و بهیو ُمفتخر بود  ، کامال

 .د!یینما  د و با آنها سازشیشو  متزلزل  از راهتان  نشد که  باعث
  که  یدیشد...د  شروع  شان مذبوحانه  یها و تالشهای؟!...دشمن یدید  اّما بعد چه

  ، شکنجه انهیو وحشک وحشتنا  یها وهیـ با ش  دگانتید  را ـ مقابل  ارانتیک ت کت

ها و  رسانند، و اّما بالل یم  شهادت  به  ر شکنجهیها را ز هیاسرها و سمیدهند.  یم

  در شعب  تمام  سال  آمد!...سه  بر سرشان  چه  ها...بمانند که بیها و صه خّباب

ها و...  ها، بالها، لطمه مها، صدمهیها، محنتها، مرگها، بیها، سختی، گرسنگ طالبیاب

هجرتها و   د...تمامیبود  قدم پابرجا و ثابت  و همچنان  دور نساخت  شما را از هدفتان

د: یگفت یم  نکهیا  جرم  به  ر از خدا را ـ فقطی، غ کس  ز و از همهیچ  ها از همهییجدا

ه«پروردگار ما تنها 
ّ
 د!..یکرد  ـ تحّمل  است»  الل
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 خدا!  رسول  يا
  یراض  آن  به  که  ی، در حال یدیها را د یها و سردرگم یکیتار  نیا  و تمام  یآمد

  ـ باتمام  نهیمد  د و بهیشد  رانده  رونیب  از شهر و زادگاهتان  ارانتیبا   !...همراه ینبود

...در همانجا  متفاوت  ی، با مردم تازه  ید...شهریکرد  ـ هجرت  شیها و رنجها یسخت

بود و   شده  کاشته  ارانتی  آنجا توّسط  به  از آمدنت  قبل  یاسالم  هبذر جامع  بود که

  رونیبک سر از خا  تازه  یاسالم  هجامع  هجوان  که  یدی، د یوارد شد  آن  به  که  یزمان

  یدی...اّما د یکار شد  به  دست  فداکارت  ارانیبا   همراه  آن  یاریرشد و آب  یو برا  زده

و   اعراب  یکارهایها و پییآرا ها، صف ها و توطئهیشکن مانیها و نفاقها، پیبکاریفر  که

با   کارتانیپ  نیشد...بدر! اّول  شروع  نوشکفته  نهال  نیا  بردن  نیاز ب  یبرا  نهیمد  انیهودی

کاء و  تیجاهل
ّ
د و ید و کشتیدید...احد! جنگیافتی  نصرت  پروردگارت  یاری. با ات

  تنت  هپار  همچون  یهمگ  که  تیباوفا  ارانیها و... ها و مصعب د. حمزهیشد  کشته

  دند و ُمثلهیغلت  شیخوک پا  در خون  دگانتید  مقابل  یگریاز د  پس  یکیبودند، 

ه  بر، فتحی، خ هیبی، حد احزاب  شدند...و باالخره
ّ
نها را یا  و...تمامک ، تبو نی، حن مک

ها، یها، تشنگیها، گرسنگیزیها، زخمها، خونرید و چقدر سختیسر گذاشت  پشت

 د.یکرد  ها و...را تحّملییبجویها و ع ها، سرما و گرما، طعنهیرو ادهیپ
  یگذراند  شیبهایفراز و نش  را با تمام  سخت  مراحل  نیا  خدا! تمام  رسول  ی! ا یآر 

  خاطرش  به  را که  یزیچ  آن  نکهیا  ی!...تنها و تنها برا یختیر  و خون  یدید  و خون

ق  ، به یشد  مبعوث
ّ

  یخدا  و پرستش  عبادت  ، اعالن» إال اهللاّ   ال إله...« یبرسان  تحق

د شعار بو  نی...ا ییر خدایغ  و قدرت  طاغوت  از هر گونه  یو دور  و اجتناب  گانهی

ت  یروز شدیپ  !...و باالخره شکنت و دندان  قاطع
ّ
  یو ممتاز، حکومت  نمونه  یو مل

و   یرا برپا کرد  ییر خدایغ  روش  فرد و جدا از هر گونه  منحصر به  یر، نظامینظ یب

 ـ بهیرا ـ مستق  مردم
ً
و   یپرست سییر  ، و رسم یبازگرداند  پروردگارشان  جانب  ما

دپرستو   یپرست بت
ّ

بود   نیچن  نی...و ا یدیرا برچ  یو کهانت  وساطت  و هر گونه  یتعد
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شد و   خم  تواضع  به  شان یقیهمتا و معبود حق یب  در برابر خالق  مردم  یسرها  که

سش  بر آستان  شانیهایشانیپ
ّ

 . گشت  دهییسا  مقد
و   دسته دسته  که  ینیب یرا م  خدا فرا رسد، تو مردم  یروزیو پ  فتح  که  یزمان«

آور   یجا  را به  پروردگارت  حیحمد و ثنا و تسب  شوند. پس یخدا م  نیوارد د  فوج فوج

 »... ر استیپذ ار توبهیاو بس  را کهی؛ ز بخواه  آمرزش  و از او طلب

   

 خدا!  رسول  يا
  که  نگذشت  یچند  یدید ی! م !...اّما کاش تیهایو سخت  مصائب  بود داستان  نیا

  شده  متحّمل  و سعادتشان  نجات  یبرا  که  ییهایو تالشها و سخت  ، زحمات اّمتت

  به  را که  یزیچ  آن  اکنون  که  یدید ی! م سپردند!...کاش  یفراموش  هبوت  ، به یبود

  کم کم  چگونه  که  یدید ی! م اند!...کاش وانهاده  ، چگونه یگشت  مبعوث  خاطرش

  هبر لب  اند که دهیرس  ییجا  به  گرفتند و اکنون  شیرا در پ  یکجرو و  انحراف  جانب

  بدانان  که  یامانت  به  چگونه  که  یدید ی! م اند!...کاش قرار گرفته  یو نابودک شر  پرتگاه

و   : فلسفه همچون  یگریز دیچ  و به  کرده  پشت  آن  کنند و به یم  انتی، خ یبود  سپرده

 آورند! ینم  یجا  را به  آن  رسم  یکین  اند و به آورده  یو...رو  و عرفان  و تصّوف  کالم
  یکن  تیشکا  اّمتت  نیاز هم  پروردگارت  شگاهیدر پ  که  یدار  حق  یراست  ! به یآر

 : که  ییبگشا  گله  به  و زبان

ْ َ�َٰذا ﴿ َُذوا  ﴾٣٠ٱۡلُقۡرَءاَن َمۡهُجوٗر� َوقَاَل ٱلرَُّسوُل َ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ� ٱ�َّ
 ].۳۰[الفرقان: 

  و از آن  کردهک را تر  قرآن  نیا  من  کند: پروردگارا! همانا قوم یم  امبر عرضیو پ«

 .»اند!... دهیگز  یدور
  به  که  بردارم  یقتیحق  یاز رو  تا پرده  ام شده  قلم  به  دست  جهت  نیهم  !...به یآر

و ک شر  هر گونه  یخدا، و نف  میمستق  و ارتباط  عبادت«:  یشد  مبعوث  خاطرش
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  دوارمی، و ام ستیّسر نیم  آن  ، بدون مانیا  که  یزیچ»... خدا و بندگانش  نیب  وساطت

دار شوند و گرد و یپروردگار ب  یآشنا  ی، با نداها اتیآ  دنیبا شن  فطرتها دگرباره  که

 ب  که  ند، همانگونهیخود بزدارا از   یجاهل  و خرافات  غبار توّهمات
ً
دار شدند و از یقبال

 جستند...  یزاریز بیآم کد شریو عقاک شر

ۡ�ُِ�وَن ﴿ ِ إِ�َّ َوُهم مُّ ۡ�َ�ُُهم بِٱ�َّ
َ
 ].۱۰۶وسف: ی[ ﴾١٠٦َوَما يُۡؤِمُن أ

 . »مشرکند...  نکهیستند مگر این  کنند، مؤمن یم  مانیا  یاّدعا  که  ییو اکثر آنها«

 
 محّمد  میابراهفائز 

 یهجر ۱۴۱۶  رمضان



 
 

 

 

 

  اول  فصل
  از اسالم  پیش  اعراب

 »  ابراهیم  و دین  العرب جزیرة«
جا   نیز در همین  میکر  شد و قرآن  مبعوث  نیسرزم  نیدر ا !...محّمد  العرب رةیجز

 . است  جا برخاسته  نیامبران: از همیاکثر پ  دعوت  بانگ  که  د...همچنانیگرد  نازل  بود که
 در   دهیگز  هجرت  نیسرزم  نیهم  امبران ـ بهیـ پدر پ   میابراه

ً
بود. او قبال

  یمعابد و بتها  که  ییجا  رشد کرد. همان  و فرات  دو رود دجله  انی، م بابل  نیسرزم

د  و معبودان  انیو خدا  وجود داشت  یفراوان
ّ

  شدند. همانجا بود که یم  پرستش  یمتعد

کتا ی  یخدا  عبادت  به  نهادن و گردن  یپرست بتک تر  را به  شیخو  قوم م یابراه

و از   اش با خانواده  خود، همراه  دعوت  در چارچوب  د کهینکش  یکرد و طول یم  دعوت

ه  یواد  به   لی، اسماع اش ا آمدهیدن  به  فرزند تازه  جمله
ّ
 کرد.  هجرت  مک

  یوارهای، د پدرش  یاری، رشد کرد و با  پسرش ل یاسماع  در همانجا بود که

 امن  را که  کعبه
ّ

  ی، برپا داشتند و تا چند است  قرار داده  مردم  و اجتماع  خداوند محل

ه   لیاز اسماع  ینسل
ّ
 وجود آمد.  به  در مک

را   یرهبر  تیموقع  اعراب  انیبودند و در م  عرب  چراغ و  سرآمد و چشم  که  شیقر

  نیبر گرد ا  ، اعراب هر حال  او هستند. به  و نسل  لیاسماع  داشتند، از زادگان  دست  به

  لیو اسماع  میابراه  توّسط  را ـ که  کعبه  یبنا  ارتیز  شدند و آهنگ یم  جمع  خاندان

 کردند. یبود ـ م  بنا شده
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ـ    میـ ابراه  امبرانیپدر پ  بودند که  ینید  ، بر همان تابعشان  یگروهها و  شیقر

را   یبت  دند. نهیپرست یبودند و جز خدا را نم  فیو حن  کتاپرستی  شانیبود. ا  آورده

  چیه  یبرا  انشانیرا...در م  یوانیو ح  چوب  و نه  یسنگ  کردند، نه یم  پرستش

  نشانیسرزم  بعدها به  که  یانیهودیو   انیحیمس  انیگر در منبود، م  یتی، الوه یمخلوق

 بودند.   کرده  هجرت
ب  ، به قرآن خود را   و فرزندان  د بودهیتوح م یابراه  نییآ  دهد که یم  نشان  یخو

  تیـ وص  خاست یبرم  مبارزه  به  یپرست با بت  یطرز قاطع  به  ـ کهک پا  هدیعق  نیا  به

 : است  نموده

�ِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َ�ۡعُبُدوَن ﴿
َ
ۡصَناٗما َ�َنَظلُّ لََها  ٧٠إِۡذ قَاَل ِ�

َ
ْ َ�ۡعُبُد أ قَالُوا

ۡو  ٧٢قَاَل َهۡل �َۡسَمُعونَُ�ۡم إِۡذ تَۡدُعوَن  ٧١َ�ِٰكفَِ� 
َ
ۡو يَنَفُعونَُ�ۡم أ

َ
أ

وَن  ا  ٧٤قَالُواْ بَۡل وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكَ�ٰلَِك َ�ۡفَعلُوَن  ٧٣يَُ�ُّ فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
قَاَل أ

ۡقَدُموَن  ٧٥ُكنُتۡم َ�ۡعُبُدوَن 
َ
نُتۡم َوَءابَآؤُُ�ُم ٱۡ�

َ
ٓ إِ�َّ  ٧٦أ ُهۡم َعُدّوٞ ّ�ِ فَإِ�َّ

ِي َخلََقِ� َ�ُهَو َ�ۡهِديِن  ٧٧َربَّ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  ِي ُهَو ُ�ۡطعُِمِ�  ٧٨ٱ�َّ َوٱ�َّ
ِي يُِميتُِ� ُ�مَّ ُ�ۡيِِ�  ٨٠فِِ� �َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو �َشۡ  ٧٩َو�َۡسقِِ�   ٨١َوٱ�َّ

ن َ�ۡغفَِر ِ� َخِطٓ� 
َ
ۡطَمُع أ

َ
ِٓي أ رَّبِ َهۡب ِ� ُحۡكٗما  ٨٢ِ� يَوَۡم ٱّ�ِيِن  َٔ َوٱ�َّ

ٰلِِحَ�  ۡ�ِۡقِ� بِٱل�َّ
َ
 ٨٤َوٱۡجَعل ّ�ِ لَِساَن ِصۡدٖق ِ� ٱ�ِخرِ�َن  ٨٣َو�

آلَِّ�  ٨٥ٱ�َّعِيِم  َوٱۡجَعۡلِ� ِمن َوَرثَةِ َجنَّةِ  ِ�ٓ إِنَُّهۥ َ�َن مَِن ٱلضَّ
َ
َوٱۡغفِۡر ِ�

إِ�َّ َمۡن  ٨٨يَۡوَم َ� يَنَفُع َماٞل َوَ� َ�ُنوَن  ٨٧َوَ� ُ�ۡزِِ� يَۡوَم ُ�ۡبَعُثوَن  ٨٦
َ بَِقلٖۡب َسلِيٖ�  َ� ٱ�َّ

َ
َوَمن يَرَۡغُب َعن ّمِلَّةِ ﴿... ].۸۹-۷۰[الشعراء:  ﴾٨٩�

 ٰ ۡ�َياۖ �نَُّهۥ ِ� ٱ�ِخَرةِ  ِۧ� إِبَۡ� ۥۚ َولََقِد ٱۡصَطَفۡيَ�ُٰه ِ� ٱ�ُّ َم إِ�َّ َمن َسفَِه َ�ۡفَسُه
ٰلِِحَ�  ۡسلَۡمُت لَِرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  ١٣٠لَِمَن ٱل�َّ

َ
ۡسلِۡمۖ قَاَل أ

َ
ۥٓ أ إِۡذ قَاَل َ�ُۥ َر�ُُّه
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ٓ إِبَۡ�ِٰ�  ١٣١ ٰ بَِها َ ٱۡصَطَ�ٰ لَُ�ُم ُم بَنِيهِ َوَ�ۡعُقو َۧووَ�َّ ُب َ�ٰبَِ�َّ إِنَّ ٱ�َّ
ۡسلُِموَن  نُتم مُّ

َ
ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَ�َ  ١٣٢ٱّ�ِيَن فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

َ
أ

ْ َ�ۡعُبُد إَِ�َٰهَك  َ�ۡعُقوَب ٱلَۡموُۡت إِۡذ قَاَل ِ�َنِيهِ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمۢن َ�ۡعِدي� قَالُوا
 ٓ َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗدا َوَ�ُۡن َ�ُۥ  ۧ�َِك إِبَۡ�ِٰ� �َ�َٰه َءابَا
 ].۱۳۳ – ۱۳۰[البقرة:  ﴾١٣٣ُمۡسلُِموَن 

  : چه گفت  پدر و قومش  به  که  یدار هنگام  انیب  کافران  یرا برا  میابراه  سرگذشت«

 بر عبادتشانو   میپرست یرا م  یبزرگ  ید؟ گفتند: بتهایپرست یز را میچ
ً
ماندگار   دائما

شنوند  یشما را م  ید، صدایخوان یمک کم  آنها را به  که  یا هنگامی: آ . گفت میمان یم

شما   متوّجه  یانیا زیرسانند و  یشما م  به  یا سودیکنند؟  یم  را برآورده  ازتانیو ن

:  کردند! گفت یم  نیچن  که  میا دهیخود را د  اکانیو ن  ما پدران  سازند؟ گفتند: فقط یم

آنها   ه، هم پدرانتان  شما و هم  د؟ همیکن یم  را عبادت  یزیچ  چه  د کهینیب یا میآ

و همو مرا   است  دهیمرا آفر  که  ی. کس انیجز پروردگار جهان  هستند به  من  دشمنان

،  شوممار یب  که  ینوشاند و هنگام یخوراند و م یمرا م  که  کند. اوست یم  تیهدا

گرداند.  یم  زنده  راند و سپسیم یمرا م  که  یکس  دهد، و آن یمرا شفا م  که  اوست

و   کمال  من  امرزد. پروردگارا! بهیرا ب  در روز جزا و سزا گناهم  دوارمیام  که  اوست

  ر و نامیذکر خ  من  ی، و برا گردان  ستگانیشا  هفرما و مرا از زمر  مرحمت  معرفت

را   پرنعمت  بهشت  که  قرار ده  یدار، و مرا از کسان  یبرجا  ندگانیآ  انیدر مک ین

امرز، و مرا خوار و رسوا مدار در یب  است  از گمراهان  را که  شوند، و پدرم یم  وارث

  رسانند، بلکه ینم  یو اوالد سود  اموال  که  یروز  شوند. آن یم  ختهیبرانگ  که  یروز

از   یکس  و چه» ... «باشد  خداوند آمده  شگاهیپ  به  یو پاک  سالم  با دل  که  یتنها کس

ک خود را خوار و کوچ  ) که ی(نادان  خواهد شد، مگر آن  گردانیرو  میابراه  نییآ

و او همانا در   میدیالگو و رهبر) برگز  عنوان  (به  جهان  نی. ما او را در ا است  داشته

  بدو فرمود: (به  پروردگارش  که  باشد. آنگاه یم  ستگانیشا  ه، از زمر گر همید  جهان

  و) خالصانه  : (اقرار کردم ! گفت باش  داشته  و) اخالص  خدا اقرار کن  یگانگی
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کرد و   سفارش  نییآ  نیا  خود را به  فرزندان  می، و ابراه شدم  انیپروردگار جهان  میتسل

  ی) را برا اسالم  یدی(توح  نیی! خداوند آ من  فرزندان  یکرد. گفتند: ا  نیز چنین  عقوبی

اّدعا   که  انیهودید. (شما یباش  مسلمان  نکهید مگر ایرینم  ، پس است  دهیشما برگز

د (تا ید، حاضر بودیفرا رس  عقوبی  مرگ  که  یا هنگامید) آیهست  عقوبی  نیید بر آیدار

از   : پس خود گفت  فرزندان  به  که  یامهنگ  د؟!) آنیمرد، بشناس  بر آن  را که  ینییآ  آن

و   لیو اسماع  میابراه  پدرانت  یتو، خدا  ید؟ گفتند: خدایپرست یرا م  یزیچ  چه  من

 .»می) او هست (فرمان  میتسل  یو ما همگ  است  گانهیخداوند   را که  اسحاق
  قیامبر از طریپ  آن  به  در انتساب  و افتخارشان  میبا ابراه  شیوند قری، پ انیم  نیدر ا

بر   یامور  کم د. اّما کمیبخش یم  و قّوت  قدرت  آنان  یپرست گانهی  ، به لیاسماع  پسرش

 دگرگون  ، اوضاعشان آن  سبب  به  که  گشت  عارض  آنان
ً
ـ از   دشانیشد و عقا  کامال

 . افتیر ییتغ  یگرید  شکل  بود ـ به  که  یزیچ

 »  العرب یرةجز  به  پرستی ورود بت«
  میابراه  نیاز د  و انحراف  افتی  راه  اعراب  هشیو اند  دل  به  هیاز چند ناح  یپرست بت

 شد:  شروع   فیحن
بود   گانهیب  ی، مرض العرب رةیدر جز  یپرست بت  ـ اعتقاد دارند که  یـ همگ  مورخان

ح  عمرو بن»  نام  به  یشخص  که
ُ
رة یجز  حکومت»  خزاعه«  هلیقب  که  یدر زمان»  یل

ـ   اردن  ـ شرق  را از روم  ، آن داشت  بر عهده  از هجرت  شیپ ۴۰۰العرب را در سال 

 آورد: یم  نیچن»  ةیالنهاو  ةیالبدا«خود   در کتاب» ریکث  ابن«  داد. چنانچه  بدانجا انتقال
گاهان« ه  شامقصد   به»  یلح  عمرو بن«  اند که کرده  نقل  میبرا  نیچن  آ

ّ
  رونیب  از مک

  در آنجا سکونت  قیعمال  زمان  در آن  بلقاء ـ که  نیدر سرزم  یمنزلگاه  به  . چون رفت

  نمیب یم  که  ییزهایچ  نید: ایپرس  شانید. از اید  یپرست را در بت  د، آنانیداشتند ـ رس

  پرستش  تند کههس  یینها بتهایگفتند: ا  پاسخ  یو  ستند؟! بهید، چیپرست یآنها را م

و ما را   میطلب یم  یاری  فرستند، از آنان یفرود م  ما از آسمان  یرا برا  و باران  میکن یم
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را   د تا آنیده ینم  من  بتها را به  نیاز ا  یا بتی: آ گفت  آنان  رسانند. عمرو به یمک کم

، در  داشت  نام»  هبل«  را که  یبت  ز بپرستند؟! آنانین  و اعراب  ببرم  عرب  نیسرزم  به

ه  رابه  قرار دادند و او آن  ارشیاخت
ّ
  دعوت  آن  پرستش  را به  کرد و مردم  آورد و نصب  مک

  یدداریکل  خزاعه  یروزگار بن  بود و در آن  خزاعه  یشوایپ  یلح  عمرو بن  نمود، و چون

و   را داشت  گرانید  به  یامر و نه  او قدرت  سبب  نیهم  دار بودند و به را عهده  کعبه

 ». شمردند... یم  شمرد، بزرگ یم  بزرگ  خاندان  نیرا ا  ز آنچهین  مردم
م  یحاک  است  یا ، نمونه نیا

ّ
را ی؛ ز اعراب  ها بهیاز روم  یپرست بت  تیسرا  هاز مقد

ه  را از آنجا به  آن  یلح  عمرو بن  که  موجود در شام  یپرست بت
ّ
از   یکشاند، تنها اثر  مک

ـ   بعد از آن  و چه  حیاز مس  قبل  ـ چه  در روم  جیرا  یپرست بود. بت  انیروم  یپرست بت

  به  یُمسر  امراض  د همچونیعقا  که  است  یدر حال  نیو ا  است  بوده  در کنار اعراب

 سرایهمجوار سر  ینواح
ً
  یو آمد  و رفت  زشیآم  هجیدر نت  بیترت  نیکنند. بد یم  تیعا

  انیروم  ینید دیشد، عقا یبرقرار م  انیو روم  اعراب  انیم  یتجار  مبادالت  قیاز طر  که

 ا افتی یم  انتقال  اعراب  ز بهین
ً
  از قدرت  روم  دولت  و قدرت  تیحاکم  نکهی؛ خصوصا

  هسلط  ـ تحت  انیغسان  لیـ از قب  عرب  لیاز قبا  یبرخ  یبرتر بود و حتّ   العرب رةیجز

ط  نیقرار داشتند، و ا  انیروم
ّ
 د.یگرد یم  زشیو آم  تیسرا  موجب  تیو تبع  تسل

  . چنانچه است  بوده  العرب رةیدر جز  یپرست بت  رواج  ز باعثین  یگرید  عوامل

 کند: یم  انیب  نیخود چن  هریدر س»  اسحاق  ابن«
ه  پرستش  بار که  نیدارند: نخست یاظهار م  نیچن«

ّ
  نی، بد افتی  رواج  سنگها در مک

ه  شتیمع  یسخت  در هنگام  بود که  بیترت
ّ
  به  شیآسا  یدر جستجو  کس  چیه  از مک

  داشتیگرام  را، به  حرم  یاز سنگها  یسنگ  که  کرد، مگر آن ینم  نها کوچیگر سرزمید

را   سنگ  آمدند، قطعه یر هر جا فرود مد  مردم  نیبرد. ا یخود م  ، همراه نیسرزم  نیا

  کردند، بر گرد آن یم  طواف  کعبه  رامونیبر پ  که  گذاشتند و همانگونه یم  نیزم  یرو

نظر خود ـ   را ـ به  یهر سنگ  منجر شد که  بدان  عمل  نینمودند. تکرار ا یم  طواف
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  کار به  نیدادند. ا یمقرار   آمد، مورد پرستش یم  خوششان  افتند و از آنی یم  خوب

  ینییگر آمدند و آید  ی، نسلها مهاجران  نیاز ا  پس  که  یتا زمان  افتی  نحو ادامه  نیهم

  لیو اسماع  میابراه  نید  نیگزیرا جا  یگریز دیاد بردند و چیبودند، از   بر آن  را که

تها ید  که دندیگرو  ییهایو گمراه  تیجاهل  همان  دند و بهیپرست  ساختند. بت
ّ
گر مل

 ». گرفتار بودند...  بدان
در   بود که  مانده  یباق  اعراب  نیدر سرزم  گذشته  انیاز اد  ییها بازمانده  نیهمچن

  چندان  العرب رةیدر جز  انیاد  نی، هر چند ا وجود داشت  یپرست از بت  یز آثارین  آن

هنوز در   برد که  نام  توان یمرا  نوح   روانیپ  ...از جمله نداشت  یو رواج  سلطه

خود   در کتاب»  یکلب  بن  هشام»  بود. چنانچه  مانده  یباق  اثرش  العرب رةیجز

 د:یگو یم»  االصنام«
آوردند و   دست  دند، بهیپرست یم   نوح  قوم  را که  یا پنجگانه  ی، بتها اعراب«

، » سواع«، »ودّ «بودند از:   بتها عبارت  نیا  گرفتند که  شیآنها را در پ  پرستش

 ».نسر«و »  عوقی«، » غوثی«
 د:یفرما یم  نی، چن قوم  نیا  یها و بت  یپرست بت  هدربار  میکر  قرآن

﴿ ْ  َ�ُغوَث  َوَ�  ُسَواٗ�  َوَ�  اَودّٗ  تََذُرنَّ  َوَ�  َءالَِهَتُ�مۡ  تََذُرنَّ  َ�  َوقَالُوا
ْ  َوقَدۡ  ٢٣ �َو�َۡ�ٗ  َوَ�ُعوَق  َضلُّوا

َ
 ].۲۴-۲۳[نوح:  ﴾�َكثِ�ٗ  أ

و نسر را   عوقی،  غوثی،  د، و وّد، سواعیخود را وامگذار  یاند: معبودها گفته  آنان  به«

 .»اند!... ساخته  را گمراه  از مردم  یاریبس  لهیوس  نید، و بدیرها نساز
باشند، پابرجا   که  ییدر هر جا  یپرست بت  یها ماندهیباق  نیر ایتأث ک،ش  بدون

  بوده  گونه  نیا  شهیباشد، و هم  نداشته  هم  و رواج  سلطه  یپرست ماند، هر چند بت یم

از   رند، پسیپذ یرا م  یآسمان  انیاد  که  یاز کسان  یدر مورد برخ  یحتّ   که  است

را   شانیدلها  یزمان  که  ینییاز آ  ییها بازمانده  شانید، در دلهایجد  نییآ  به  نهادن گردن

خود را از آراء و   کهن  هشیاند  ماند و آثار و رسوبات یم  ی، باق ساخته یم  برایس
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  یهنظرک ی  هدرج  ها به ماندهیآثار و باق  نیاگر ا  یدهند و حتّ  یم  نشان  اتشانینظر

 .شود!  دنبال  عادتک ی  عنوان  به  است  ز نرسد، ممکنین  کننده قانع

 ا العربةریگر جزید  گانیهمسا  البته
ً
ز، در ین  منیو   نیو بحر  رانی، مخصوصا

  پرستش  ها و مراسم ، آتشکده اعراب  داشتند. چنانچه  ییر بسزایتأث  د اعرابیعقا

 بردند.   ارث  به  را از آنان  انیرانیا  تیاز مجوس  ید باقیر عقایو سا  ستارگان
،  العرب رةیدر جز  یپرست بت  که نهاد تا آنجا  یفزون  روز ـ رو به  ـ روز به  عوامل  نیا

  نیا  مرور زمان  و به  گرفت  یجا  شکن موّحد و بت  میابراه  یهذر  انیدر م

 عالقهیشد  آن  افکند و به  هیسا  آنان  شؤون  بر تمام  یپرست بت
ً
  مند شدند. دا

 » اعراب  و معبودان  خدایان«
  یزید: از چیفرما یکند و م یم  تها اشارهیجاهل  نیا  تمام  به  یروشن  به  میکر  قرآن

  میکر  قرآن  مورد به  نیدر ا  که  ی! زمان شانیو گمانها  کنند، مگر از توّهمات ینم  یرویپ

را مورد   همه  داشتند که  یادیز  انی، بتها و خدا اعراب  که  مینیب ی، م میکن یم  مراجعه

 دادند: یقرار م  پرستش

 : ـ فرشتگـان

اند. آنها معتقد  بوده»  فرشتگان«،  از معبودانشان  یکی  سازد که یم  روشن،  قرآن

  یداشتند و حتّ   دختر نفرت  خود از داشتن  که  ند! با آنیخدا  دختران  فرشتگان  بودند که

  و مجّسمه  سیتند  ساختن  به  بود، و سپس  و معمول  جیرا  یآنها سّنت  گور کردن  به  زنده

آنها نزد   که  الیو خ  وهم  نیکردند، با ا یم  پرداختند و آنها را پرستش یم  رشانیو تصاو

برتر   خداوند بزرگ  خدا!! ـ به  ـ فرزندان  آنان  به  با توّسل  هستند که  ییها خدا واسطه

 : خواهند ُجست  تقّرب

﴿ ْ ِ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  وََجَعلُوا مِ  ١٥ بِ�ٌ مُّ  لََكُفورٞ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  ًء�ۚ ُجزۡ  ۦِعَبادِه
َ
َذَ ٱ أ َّ� 

ا ۡص  َ�َناتٖ  لُقُ َ�ۡ  ِممَّ
َ
ٰ َوأ ِ  ُ�مَفٮ َ  �ذَا ١٦ نِ�َ ۡ�َ ٱب َحُدُهم �ُّ�ِ

َ
 َ�ََب  بَِما أ
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وَ  ١٧ َكِظيمٌ  َوُهوَ  اَودّٗ ُمسۡ  ۥُههُ وَجۡ  َظلَّ  َمَثٗ�  لِلرَّ�
َ
ْ  َمن أ ُؤا  ِ�  يُنَشَّ

ْ  ١٨ ُمبِ�ٖ  َ�ۡ�ُ  َصامِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوُهوَ  َيةِ لۡ ۡ�ِ ٱ ۡ ٱ وََجَعلُوا ِينَ ٱ �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل  ُهمۡ  �َّ
ۚ إَِ�ٰ  لرَّ�ٱ دُ ِعَ�ٰ  ْ  ًثا َشِهُدوا

َ
 ١٩ لُونَ  َٔ َو�ُۡ�  َدُ�ُهمۡ َشَ�ٰ  َتُب َستُكۡ  َقُهمۚۡ َخلۡ  أ

 ْ ٓ  لَوۡ  َوقَالُوا ا ُهم� َ�ٰ َ�بَدۡ  َما نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ءَ َشا ٰ  لَُهم مَّ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  ٍ�� ِعلۡ  ِمنۡ  لَِك بَِ�
َ� ﴿ ...].۲۰-۱۵[الزخرف:  ﴾٢٠ ُرُصونَ َ�ۡ 

َ
�  ِ ِينَ ٱوَ  الُِصۚ �َۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ ِ�َّ َّ� 

ْ ٱ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ
َ
ٓ أ ٓ  إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما ءَ ِ�َا ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا َ ٱ إِنَّ  َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ َّ� 

َ ٱ إِنَّ  َتلُِفوَنۗ َ�ۡ  �ِيهِ  ُهمۡ  َما ِ�  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مُ َ�ۡ   ُهوَ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ
ارٞ  ِذبٞ َ�ٰ  َرادَ  لَّوۡ  ٣ َكفَّ

َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
ا َطَ�ٰ ۡص �َّ  اَوَ�ٗ  َ�تَِّخذَ  أ  َما لُقُ َ�ۡ  ِممَّ

 ٓ ۚ �ََشا ُ ٱ ُهوَ  ۥۖ َنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ُء ٰ لۡ ٱ �َّ ارُ لۡ ٱ ِحدُ َ� ... ].۴-۳[الزمر:  ﴾٤ َقهَّ

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َوَ�ُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما �َّ
ِۚ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ُ�َنّ�ِ  قُۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�ٰ ٱ ِ�  لَمُ َ�عۡ  َ�  بَِما �َّ ٰ لسَّ  ِ�  َوَ�  تِ َ�

 ٱ
َ
ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ِض� �ۡ�  ].۱۸[یونس:  ﴾١٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

 انسان یاز او م  یا را پاره  یخدا، برخ  بندگان  انیاز م  مشرکان«
ً
  بس  دانند. واقعا

  ند، دخترانیآفر یخدا م  که  ییزهایچ  انیا از می. آ است  یآشکار  هشیو کفرپ  ناسپاس

  هر گاه  که  ی؟ در حال است  شما نموده  هژیرا و  و پسران  است  دهیخود برگز  یرا برا

  مهربان  یخدا  یبرا  هیر و شبینظ  دهند که  مژده  یزیچ  همان  را به  از آنان  یکی

گردد!  یم  نیو ک  شود و مملو از خشم یم  اهی) س یناراحت  (از فرط  اش سازد، چهره یم

گفتگو و   هنگام  ابد، و بهی یم  ور پرورشیو ز  نتیز  یدر البال  را که  یا کسیآ

  تواند مقصود خود را خوب یا) نمیو ح  خاطر شرم  (به  و مجادله  در بحث  کشمکش

  را فرزند خود؟!) آنان  د و پسرانیدان یکند (فرزند خدا م  و اثبات  انیو آشکارا ب

خدا   آروند (و دختران یشمار م  به  مهربانند، مؤّنث  یخدا  بندگان  را که  فرشتگان

را   حضور داشتند و خلقتشان  فرشتگان  نشیآفر  هنگام  به  شانیا ایخوانند!) آ یم
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  ) بازخواست امتیشود و (در روز ق یم  و ضبط  ثبت  شان یاند؟! اظهار و گواه دهید

  . آنان میکرد ینم  را عبادت  ، ما فرشتگان خواست یند: اگر خدا میگو یشوند، و م یم

الع  نیکمتر
ّ

 خدا  تی(رضا  نیاز ا  یو خبر  علم  نیو کوچکتر  اط
ً
وند) ندارند! اصال

  خالصانه  ! تنهاعبادت هان» » ...  ستین  و توّهم  گمان  یهجز بر پا  سخنانشان  شانیا

را   یاورانیار و یجز خدا،   که  ی. کسان و بس  خداست  ی) برا کاز شر  شائبه ی(و ب

  ترا عباد  ند:) ما آنانیگو یند، میجو یم  و توّسل  تقّرب  رند (و بدانانیگ یبرم

  امتیگردانند. خداوند در روز قک یخدا نزد  ما را به  خاطر که  ، مگر بدان میکن ینم

خواهد کرد.   یدارند، داور  اختالف  در آن  که  یزیچ  ه) دربار (و مؤمنان  انشانیم

 هدا  شهیکفرپ  یخداوند، دروغگو
ً
  خواست یکند. اگر خدا م ینم  تیرا اصال

  یزیا چی  یند کسیآفر یخود م  که  ییزهایچ  انیاز م  ستیبا یباشد، م  داشته  یفرزند

  هگانی. او خداوند  بها) استینقصها و ع  ه(از هم  و منّزهک ند. خداوند پایرا برگز

   نه  پرستند که یرا م  ییزهایر از خدا چیآنها غ» » ...  و برتر است  رهیروز و چیپ
ً
اصال

نها یند: ایگو یسازند و م یم  دشانیعا  یسود  رسانند و نه یم  انیز  شانیبد

  د کهیساز یباخبر م  ییزهایا خدا را از وجود چیند! بگو: آیما نزد خدا  یها واسطه

ها و  ندهیخداوند از نما  از آنها ندارد؟! (چگونه  یسراغ  نیخداوند در آسمانها و زم

)  یشرک  (از هر گونه  و منّزهک ؟!) خداوند پا خبر است یب  نیخود در زم  یها واسطه

 »دانند یم  انبازشان  مشرکان  که  است  ییزهایچ  و فراتر از آن

 : ـانیـ جنّ 

دادند و  یقرار م  انیز جزو خدایرا ن»  انیجنّ «،  بر فرشتگان  ، عالوه یجاهل  اعراب

وجود دارد و خدا از آنها   یشاوندیخو  ه، رابط انیخدا و جنّ   نیب  معتقد بودند که

  د کهیکش  ییجا  ـ آنها هستند. کار به  ـ و دختران  زادگان  فرشتگان  دارد که  یهمسر

 کردند. یم  ز عبادتیرا ن  انیجنّ 
». دندیپرست ی، جّن م خزاعه  هلیاز قب  حیمل یبن  هفیطا«د: یگو یم»  یکلب  بن  هشام«

 کند: یم  اشاره  نیز چنیمورد ن  نیدر ا  میکر  قرآن
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لَِرّ�َِك  تِِهمۡ تَفۡ سۡ ٱفَ ﴿
َ
مۡ  ١٤٩ ُنونَ ۡ�َ ٱ َولَُهمُ  َناُت ۡ�َ ٱ أ

َ
ۡ ٱ َناَخلَقۡ  أ  اثٗ إَِ�ٰ  �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل

َ�ٓ  ١٥٠ هُِدونَ َ�ٰ  َوُهمۡ 
َ
ُ ٱ َوَ�َ  ١٥١ َ�َُقولُونَ  ِكِهمۡ إِفۡ  ّمِنۡ  إِ�َُّهم �  ��َُّهمۡ  �َّ

 ٰ ۡص  ١٥٢ ِذبُونَ لََ�
َ
 ُكُمونَ َ�ۡ  َف َكيۡ  لَُ�مۡ  َما ١٥٣ نِ�َ ۡ�َ ٱ َ�َ  َناتِ ۡ�َ ٱ َطَ� أ

فََ�  ١٥٤
َ
ُرونَ  أ مۡ  ١٥٥ تََذكَّ

َ
بِ�ٞ  نٞ َ�ٰ ُسلۡ  لَُ�مۡ  أ   ١٥٦ مُّ

ۡ
ْ فَ�  إِن بُِ�مۡ بِِ�َ�ٰ  تُوا

ْ  ١٥٧ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  ۚ �ََسبٗ  نَّةِ �ِۡ ٱ َوَ�ۡ�َ  ۥنَهُ بَيۡ  وََجَعلُوا  نَّةُ �ِۡ ٱ َعلَِمِت  َولََقدۡ  ا
ونَ لَُمحۡ  إِ�َُّهمۡ  ِ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  ١٥٨ َ�ُ ا �َّ -۱۴۹[الصافات:  ﴾١٥٩ يَِصُفونَ  َ�مَّ

َ�ٰٓ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  ُ�ُُهمۡ َ�ۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿... ].۱۵۹
َ
 إِيَّاُ�مۡ  ءِ ُؤَ�ٓ أ

 ْ ْ  ٤٠ ُبُدونَ َ�عۡ  َ�نُوا نَت  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَالُوا
َ
ْ  بَۡل  ُدونِهِم�  ِمن َوِ�َُّنا أ  َ�نُوا

ۖ �ِۡ ٱ ُبُدونَ َ�عۡ  �ۡ  نَّ
َ
ؤۡ  بِِهم َ�ُُهمأ ْ ﴿... ].۴۱-۴۰[سبأ:  ﴾٤١ ِمُنونَ مُّ  وََجَعلُوا

 ِ َّ�ِ  ٓ �َ ْ  وََخلََقُهۡمۖ  نَّ �ِۡ ٱ ءَ ُ�َ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ٖ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  تِۢ َوَ�َ�ٰ  بَنِ�َ  ۥَ�ُ  وََخَرقُوا
ا َ�ٰ َوتََ�ٰ   ].۱۰۰[األنعام:  ﴾١٠٠ يَِصُفونَ  َ�مَّ

ا ی؟! (آ از آِن خودشان  باشند و پسران  آِن پروردگارت ، از ا دخترانیآ  که  بپرس  از آنان«

  مؤّنث  صورت  را به  ) ما فرشتگان که  ی(وقت  نکهیا ای؟)  است  درست  قضاوت  نیا

  یدروغها و تهمتها  ی! تنها از رو اند؟ هان ) بوده آنها ناظر (بر خلقتشان  میدیآفر یم

 ا است  دهند: خدا فرزند زایگو یخود م  هبافت  هم  به
ً
ا یدروغگو هستند. آ  شانی! قطعا

شما   گمان  به  که  ی؟ (در صورت است  داده  حیترج  را بر پسران  خداوند، دختران

  د. تازهیکن یگور م  به  را زنده  دختران  د کهیشما هست  نیبهتر و هم  از دختران  پسران

  خود کند؛ نه  بیرا نص  پسرانخدا   ستیبا یبود، م  شما هم  پوچ  هشیاگر برابر اند

ر ید؟ آیکن یم  قضاوت  ؟! چگونه است  شده  زتانیچ  را!). چه  دختران
ّ
ا متذک

د، ییگو یم  د؟ اگر راستیدار  یوروشنگر  روشن  لیشما دل  نکهیا اید؟ یشو ینم

خدا و   انیم  و نسب  یشاوندیخو  معتقد به  د. آنانیده  د و نشانیاوریخود را ب  کتاب

ک اگر شر  خودشان  (و هم  مشرکان  دانند که یم  انیجنّ   که  یهستند. در صورت  انینّ ج
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از   است  و منّزهک شوند. خداوند، پا یم  ) حاضر آورده دوزخ  انیبورزند، در م

را گرد   شان یخداوند جملگ  ادآور شو) کهیرا (  یروز  آن» ... «کنند یم  که  ییفهایتوص

  شما را (به  نانیا اید: آیگو ی) م پرستان فرشته  ی(رو در رو  فرشتگان  به  آورد و سپس یم

  گروه  نیبا ا  وجه  چیه  (ما به  یاند؟ تو منّزه کرده یم  ) پرستش با من  ا همراهی  من  یجا

را   انیجنّ   شانیا  . بلکه آنان  ؛ نه یا اور ما بودهیار و ی) و تنها تو  میا نداشته  ارتباط

را شرکاء خدا   انی، جنّ  آنان» ... «اند داشته  مانیا  شانیبد  اند و اکثر آنان دهیپرست یم

از   . کافران است  دهیرا آفر  شرکاءشان  هو هم  خداوند خوِد آنان  که  یسازند، در حال یم

 و  بافند! خداوند منّزه یم  هم  خدا به  یرا برا  یو دختران  ، پسران علم  و بدون  ینادان  یرو

 .»کنند یم  فیاو را بدانها توص  که  است  یصفات  نیدور از ا  به

 : ـ ستارگان

  بودند. چنانچه  ز آشنا شدهین  یپرست ستاره  ـ به  انیرانیـ همانند ا  از اعراب  یگروه

 : کند که یم   تیروا» یصاعد أندلس«
 ) میتم(  هفیرا، طا  ماه ) کنانه(  هفیدند، طایپرست ید را میخورش )ریحم(  هفیطا«

را،   لیسه  هستار ) یط(  هلیرا، قب  یمشتر  هستار ) جذام(و  ) لخم(  هفیرا، طا  دبران  هستار

 ». دادند یقرار م  عطارد را...مورد پرستش )اسد(  هلی' را و قب یشعر  هستار ) سیق(  هلیقب
 د:یفرما یم  باره  نیدر ا  میکر  قرآن

ْ �َسۡ  َ� ﴿ مۡ  ُجُدوا ِيٱ � �وَ  َقَمرِ لِلۡ  َوَ�  ِس لِلشَّ  إِن َخلََقُهنَّ  �َّ
نَّهُ ﴿... ] ۳۷[فصلت:  ﴾٣٧ ُبُدونَ َ�عۡ  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ 

َ
عۡ ٱ رَبُّ  ُهوَ  ۥَو�  ﴾٤٩ َرىٰ لّشِ

 ].۴۹[النجم: 

  ، سجده است  دهیآنها را آفر  که  ییخدا  ید، براینکن  سجده  د و ماهیخورش  یبرا«

 او را عبادتیکن
ً
 .» یشعر  هپروردگار ستار  و همانا اوست» ... «دیکن یم  د اگر واقعا

خدا هستند و   هدیو...آفر  و ستارگان  د و ماهیخورش  نکهیا  به  ، اشاره در قرآن

  خدا بودن  ینف  نکهیا  باشد، و خالصه یم  ر مخلوقاتیآنها و سا  ههم  خداوند خالق
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 . است  آنها، فراوان  و پرستش  ستارگان

 : یسنگ  یهـا ـ بت

  رواج  باعث  شدند و باالخره یادتر میروز ـ ز  ـ روز به  سرعت  به  انحرافات  نیا

ه یا فهیو طا  لهیهر قب  جیتدر  دند و بهیگرد  یپرست بت
ّ
  بت  یا ، و هر شهر و محل

شد تا از  یم  افتی  یبت  یدر هر منزل  دند، تا آنجا کهید  هیته  خودشان  یبرا  یمخصوص

 .بپرستند!  زحمت  بتوانند خدا را بدون  قیطر  نیا
ه  از مردمک یهر «د: یگو یخود م  در کتاب»  یکلب  بن  هشام«

ّ
خود،   هدر خان  مک

  کارش  نیسفر برود، آخر  به  خواست یم  یکرد و وقت یم  را پرستش  و آن  داشت  یبت

  بر سر و صورت  د و سپسیکش یم  آن  یرا بر رو  دستشک تبّر   عنوان  به  بود که  نیا

  دوباره  بود که  نیا  در منزل  کارش  نی، اّول گشت  یاز سفر برم  ید، و وقتیمال یخود م

 ». خود بمالد!  بکشد و بر سر و صورت  آن  یرا بر رو  دستش
،  بت  ا پرستشب  دا کردند و قلوبشانیپ  یپرست بت  به  یفراوان  عشق  یجاهل  اعراب

کوکار، و یو ن  و افراد صالح  اکانین  صورت  به  ، و چه انیو جنّ   فرشتگان  صورت  به  چه

  بت  را به  یداشتند، اطاق  یمال  قدرت  که  یید!...آنهایگرد  یاریگر آبید  یصورتها  ا بهی

در نظر   یبت خود  ینداشتند، تنها برا  یمال  قدرت  که  یبودند! و کسان  داده  اختصاص

  ساختن  فقراء بودند و قدرت  که  جامعه  سوم  هکردند. اّما طبق یم  را عبادت  و آن  گرفته

و   کرده  نصب  یگرید  یا مکانهایو   را جلو کعبه  یرا نداشتند، سنگ  ا بتیو   اطاق

 پرداختند.  یم  و طواف  گردش  به  آن  اطراف
 ک کوچ  یبتها  نیهم

ّ
اد ی»  نصب«ا یو »  أنصاب»  با لفظ  در قرآن  بود که  یمحل

 کردند.  یم  یقربان  شانیپا  به  اند و اعراب شده
ه خانه  تمام  د کهیرس  ییجا  کار به

ّ
داشتند.   یمخصوص  یها، شهرها...بتها ها، محل

بنا  موّحد   میابراه  کتا توّسطیو   گانهی  یخدا  پرستش  یبرا  که  کعبه  هتنها در خان
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  بود که  ینامدار  یبتها  ر از آنیغ  نیبود، و ا  گرفته  یجا  در آن  بت» ۳۶۰«بود،   شده

ه  ـ از جمله  العرب رةیجز  در بالد مختلف
ّ
  یبعض  بودند که  ـ واقع  و طائف  نهیو مد  مک

در   هم  یو برخ  اد شدهی»  ةمنا«، و » یعّز «، » الت: « یها نام  به  از آنها در قرآن

  احد آن  در جنگ  انیابوسف  برد که  را نام»  هبل»  توان یم  اند که ها آمده رهیو س  ثیاداح

 خواند. یاد میفر  را به
جا   نیهم  به  شان یپرست نکردند و بت  مقدار بسنده  نیهم  ، به یجاهل  اعراب

  را هم«  سنگ«  یحتّ   شد که  دهیکش  انحطاط  به  چنان  کارشان  ، بلکه افتین  خاتمه

أبو «از   یبخار  حیگرفتند! در صح  پرستش  را به  یسنگ قرار دادند و پاره  مورد احترام

 د:یگو یم  که  شده  تیروا »  یرجاء العطارد
را   ، آن میافتی یم  باتر از آنیبهتر و ز  یسنگ  و هر گاه  میدیپرست یرا م  یما سنگ«

را ک خا  ی، مشت میافتی یرا نم  یسنگ  چیاگر ه، و  میدیپرست یرا م  یو دوم  کرده  پرت

  دورش  به  ، و آنگاه میختیر یر میش  شیو بر رو  میآورد یرا م  یو گوسفند  کرده  جمع

 !».  میکرد یم  طواف
آمدند و  یفرود م  یمنزل  کردند و به یسفر م  یوقت  اعراب«د: یگو یز مین»  یکلب«

ت  یبرا
ّ

ف  یمد
ّ
باتر و بهتر یز  که  داشتند و هر کدام یرا برم  چهار سنگکردند،  یم  توق

  یرا برا  ماندهیباق  سنگ  دادند، و سه یقرار م  شیخو  یو خدا  کرده  بود، انتخاب

کردند  یـ آنها را رها م  کوچ  هنگام  غذا ـ به  از طبخ  و پس  خود قرار داده  گید  یها هیپا

 ». رفتند! یو م
بسا   کردند و چه یم  درست  ی، بت رشدهیو خم  فشرده  یاز خرماافراد،   نیشتر ایب«

درازا   به  سفرشان  بردند و هر گاه یخود م  را در سفر همراه  بت  آن  آمد که یم  شیپ

را   کرد، آن یم  بر آنها غلبه  یشد و گرسنگ یم  تمام  شان د و توشهیکش یم

 ». خوردند! یم
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 کند: یم  اشاره  نیچن  بودانمع  نیا  یتمام  به  میکر  قرآن

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ سۡ ٱفَ  َمَثلٞ  ُ�َِب  �َّاُس ٱ � ِينَ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  َتِمُعوا  ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ

ِ ٱ ْ َ�ۡ  لَن �َّ ْ جۡ ٱ َولَوِ  اُذبَا�ٗ  لُُقوا بَاُب ٱ ُهمُ لُبۡ �َسۡ  �ن ۥۖ َ�ُ  َتَمُعوا  �َّ  ا ٔٗ َشۡ�  �ُّ
الُِب ٱ َضُعَف  هُۚ ِمنۡ  تَنقُِذوهُ �َسۡ  ۡ ٱوَ  لطَّ  ].۷۳[الحج: ﴾ ٧٣ لُوُب َمطۡ ل
ر از یغ  به  را که  یکسان  د: آنیفرا ده  گوش  آن  ، به است  شده  زده  ی! مثال مردم  یا«

کنند،   را خلق  یتوانند مگس ید، هرگز نمیکن یم  د و پرستشیخوان یاد میفر  خدا به

  اگر مگس  یدهند، و حتّ   هم  دست  به  ) دست آن  نشیآفر  ی(برا  همگان  اگر چه

  (که  طالب  رند و برهانند. همیبگ  را از او پس  توانند آن یرا از آنها ببرد، نم  یزیچ

و   هستند) درمانده  نیدروغ  معبودان  (که  مطلوب  ) و هم ز استیناچ  مگس

 .»ناتوانند!

 : یگوشت  یهـا ـ بت

  یزندگ  نظام  داشتند که  یگرید  ی، بتها میگفت  که  ییبتها  نیبر ا  ، عالوه اعراب

و   ، مراسم ی، اقتصاد یاسی، س یاجتماع  و مناسبات  و ارتباطات  نیـ قوان  شان یرونیب

،  و حرام  ، حالل عی، شرا یزندگ  نیبود، و قوان  آنان  هو پرداخت  ـ ساخته  یر تعّبدیشعا

و   یداور  ، به تیو حاکم  سلطه  دند. بهکر یم  افتیدر  شانیرا از ا  حدود و مقّررات

را   تشانیو وال  یکردند. سرپرست یم  یرویو پ  اطاعت  دادند و از آنان یم  تن  قضاوتشان

  پوشانده  یگوشت  یبتها  نیا  خداوند را بر تن  تیالوه  لباس  داشتند و خالصه  قبول

 بودند.
و   نیبودند، قوان  خدا مورد پرستشسنگها در کنار  ها و پاره مجّسمه  که  همانگونه

کرد. بتها و  یم  حکومت  خدا بر خلق  و حکم  عتیشر  یجا  ز بهین  تیجاهل  عادات

  ها، کاهنان بتکده  هو خدم  ، سدنه شیقر  از رؤسا و کارگردانان  اعم  یگوشت  یطاغوتها

  خواستند حرام یمرا   ، هر چه د منحرفیو تقال  سنن  گذاران هی، پا یبیغ  انیشگویو پ
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را در   یزیخود، چ  دلخواه  به  یداشتند و حتّ  یخواستند، روا م یرا م  کردند و هر چه یم

 ساختند: یم  گر حاللید  یو موقع  حرام  یموقع

 ].۳۷[التوبه:  ﴾اَ�مٗ  ۥَو�َُحّرُِمونَهُ  اَ�مٗ  ۥُ�ِلُّونَهُ ﴿

 .»گردانند یم  حرام  سالک یسازند و  یم  را حالل  آن  سالک ی،  آنان«
تک خا  را به  و نفوذ خود مردم  از قدرت  ! با سوء استفاده یگوشت  یها بت  نیا

ّ
  ذل

و   یراض  شان و سلطه  قدرت  به  هم  شدند و مردم یسوار م  نشاندند و بر گردنشان یم

 بودند:  رفتهیخدا پذ  حکم  یجا  را به  حکمشان

فَُحۡ�َم ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ ﴿
َ
ِ ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقِنُوَن أ ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ

َ
َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ

ْ لَُهم ّمَِن ٱّ�ِيِن َما لَۡم ﴿.. . ]۵۰[المائدة:  ﴾٥٠ ْ َ�َُعوا ُٰٓؤا ۡم لَُهۡم ُ�ََ�
َ
أ

 ُ َذۢن بِهِ ٱ�َّ
ۡ
 ].۲۱[الشوری:  ﴾يَأ

زگار بهتر از خدا یرهافراد پ  یبرا  یکس  ا هستند و چهیرا جو  تیجاهل  حکم  ا آنانیآ«

  یقانونگذار  شانیبرا  دارند که  یشرکاء و معبودان  آنان  نکهیا ای«...  »کند یم  حکم

 .» است  نداده  اجازه  خداوند بدان  اند که د آوردهیرا پد  ینیو د  کرده
ر، ی، زجرالط بودند، با کهانت  درآمده  بت  صورت  به  اعراب  یبرا  افراد که  نیاکثر ا

ها را از  دهیپد  نیا  یتمام  داشتند که  ییو سحر آشنا  باالزالم  ، استقسام یالحص طرق

 بودند.   کرده  افتیمجاور خود در  اقوام
و   یری، جّنگ یریر، فالگی، اساط با ارواح  ، وجود سحر، تماس هر حال  به

  یکارها  لهاز جم  بود. سحر و کهانت  بدانجا نفوذ کرده  یعیوس  در سطح  ییشگویپ

  ها بود که دهیپد  نی، و از هم رفت یشمار م  به  شان یمذهب  انیشوایو پ  ینید  رجال

  بیو غ  ییشگویپ  به  دا کرد. کهانتیو رشد پ  ز رواجیـ ن  از کهانت  یـ بخش»  عرافت«

در   که  ییتهایداد! فّعال یم  ، خبر از گذشته عرافت  که  ی، در حال داشت  اختصاص  گفتن

  یشناس افهیر) و قی(زجرالط  افتیو ع  یابیو رد  ییشگویشد و با پ یم  سحر انجام  هنیزم

 . داشت  یاریبس  و رواج  رونق  العرب رةیبود، در جز  در ارتباط
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  هنگام  به  و مردم  قرار داشت  کاهن  هساحر در کنار چهر  ه، چهر نیسرزم  نیدر ا

  یز برایدند و آنها نیطلب یم  بردند و استعانت یم  آنها پناه  ها، بهیو سخت  مشکالت

  کردند و تمام یجستجو م  بیغ  هپرد  را در پس  یا مسخره  یها حل  راه  مردم  مشکالت

از   که  ـ همانگونه  هم  بردند و مردم یکار م  را به  یریو فالگ  کهانت  یها وهیروشها و ش

باور داشتند و از آنها   شانیکارها  ، به و دل  کنند ـ با جان یم  یرویو پ  خدا اطاعت

 کردند. یم  یشنو و حرف  اطاعت
تا   رفت یم  ینزد کاهن  د، بالفاصلهید یم  یوحشتناک  ، خواب از اعراب  یکی  گاههر

  هافیبرد تا ق یم  پناه  یکاهن  کرد، به یم  را گم  یزیچ  ر کند! اگر چنانچهیرا تعب  خوابش

  ییوندهایبودند و پ  در تماس  با اجّنه  کند و بشناساند! ساحران  میستر  شیدزد را برا

میپ  به  برقرار بود که  و ساحران  نیاطیش  انیم
ّ
ماند. آنها  یو شاگرد م  وند معل

  دفع  یبکشانند و برا  ییجدا  و شوهر را به  زن  نی، ب ییطلسمها  توانستند با نوشتن یم

بازوها   به  ییها ا نخها و حلقهیو   ختهیآو  گردن  به  ییذهای، تعو زخم  بال و چشم

 از نظر اسالم  گر کهید  یاریبس  یبستند! و کارها یم
ً
  محسوبک مردود و شر  تماما

  د بنیلب»  توان یآنها را م  نیتر برجسته  بودند که  عرب  انیهودی،  شود. اکثر ساحران یم

بسا   داشتند و چه  سکونت»  ثربی«در   شترشانیب  برد که  را نام  و دخترانش»  عاصم

ه  مردم
ّ
 کردند. یم  آنجا مراجعه  به  یزدگ بتیو مص  یضیبال و مر  ، در زمان ا طائفی  مک
و...   رانیو فالگ  و عارفان  و کاهنان  ساحران  توّسط  ز ـ کهیآم کد و افکار شریعقا

  و سنن  بود و آداب  شده  ر فراوانای، بس اعراب  یبود ـ در سراسر زندگ  افتهی  رواج

 شد. ی! برگزار م یگوشت  یبتها  نیا  یها و خواستهک شر  و فاسد بر اساس  یجاهل
ر یغ  یبرا  برد که  نام  توان یرا م  شان ی، نذر و قربان و مراسم  عادات  نیا  هاز جمل

از   ی، و سهم یو کشاورز  یزراعت  از محصوالت  یسهم  دادند. آنان یم  خدا انجام

کردند  یم  خود انتخاب  معبودان  یخود را برا  از انفاقات  ی، و سهم انیچهارپا  یقربان

  به  که  یسهم  خدا!! و آن  یبرا  هم  قسمت  نیشرکاء ما و ا  یمقدار برا  نیگفتند: ا یو م
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ا یکردند و  یم  میز تحرین  خودشان  یبرا  یـ و حتّ   خداوند ـ متعال  ید، برایرس یشرکاء م

ماِل خدا   که  یسهم  دانستند. اّما آن یم  ـ حرام  مردان  خود ـ و نه  زنان  یبرا  را فقط  آن

  نیا  و به  از استین یب  گفتند: خدا که ید و میرس یم  و شرکاءشان  معبودان  بود، به

  و نذورات  یازمند قربانیما ن  یندارد! شرکاء و بتها  یاجی، احت ها و انفاقاتیو قربان  نذورات

 .آورند! یم  یجا  ما را به  و وساطت  در نزد خداوند، شفاعت  قیطر  نیما هستند و از ا
را   انیاز چهارپا  یبرخ  یا سواری،  و کشتن  ی: قربان همچون  یگرید  ا اعمالیو 

 پسرانیکردند و اح یم  حرام
ً
  میود تقدخ  معبودان  ی، برا»نذر»  عنوان  خود را به  انا

  بودند که  شان ینید  و بزرگان  ر، کاهنانیو شعا  مراسم  نیا  ههم  هفتوادهند  داشتند که یم

 کردند. یم  یرویو پ  تیـ تبع  ینید  قانون  عنوان  ـ به  شانیز از ایآنها ن
پسر شود   ده  یاگر دارا  بود که  نذر کرده » عبدالمطلب«  که  شده  تیروا  چنانچه

 در کارها مانند حفر زمزم  و در خدمتش  یو  یحام  که
ً
نبرد،   رنج  حاضر باشند، و مثال

   کند. سالها گذشت  یخدا قربان  یبرا  کعبه  شگاهیاز آنها را در پ  یکی
ّ

  پسرانش  هو عد

کردند.   اطاعت  یکرد و همگ  نذر خود دعوت  وفا به  یرا برا  شان ید. تمامیرس  ده  به

  روش  شدند که یم  متوّسل  رانیو فالگ  کاهنان  به  اعراب  بود که  یقعموا  نیدر چن

کار   آن  هبتها را دربار  یرها، رأیت  هلیوس  بردند تا به یکار م  را به  باالزالم  استقسام

 استفسار کنند.
زد تا   بود، قرعه  بر آن  عبدالمطلب  پسران  نام  که  ییرهایبا ت  ربانیت  که  یزمان

ه»  نام  به  که  یریار کند، تیاخت  یقربان  یرا برا  یکیچند نفر،   از آن»  هبل«
ّ
ـ »  عبدالل

  رونیبود، ب  فرزند عبدالمطلب  نیو محبوبتر  نیو کوچکتر  نیدهم  که  پدر محّمد

  که  یکاهن  یانیبا پادرم  ببرد که  قربانگاه  را به تا او  را گرفت  دستش  آمد. عبدالمطلب

کار در   نیا  ینظر کرد و برا کار صرف  نیرا از ا  ، عبدالمطلب داشت  سکونت  ثربیدر 

  یقربان  یجا  ، به باالزالم  از استقسام  از استفاده  گر آورد، و پسید  یعذر  هبل  شگاهیپ

 کرد.   ی، صد شتر را قربان پسرش
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 کند: یم  ز اشارهیز نیآم کد شریعقا  نیا  یتمام  به  میکر  قرآن

﴿ ْ ِ  وََجَعلُوا ا ِ�َّ   ِممَّ
َ
 ٱوَ  ثِ رۡ �َۡ ٱ ِمنَ  ذََرأ

َ
ْ  انَِصيبٗ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ِ  َذاَ�ٰ  َ�َقالُوا َّ�ِ 

ٓ  َذاَوَ�ٰ  ِمِهمۡ بِزَعۡ  �َ ۖ لُِ�َ ٓ  َ�نَ  َ�َما �ِنَا �َ ِۖ ٱ إَِ�  يَِصُل  فََ�  �ِِهمۡ لُِ�َ  َ�نَ  َوَما �َّ
 ِ ٓ  إَِ�ٰ  يَِصُل  َ�ُهوَ  ِ�َّ �َ ٓ  �ِِهۡمۗ ُ�َ  ّمِنَ  لَِكثِ�ٖ  َز�َّنَ  لَِك َوَ�َ�ٰ  ١٣٦ ُكُمونَ َ�ۡ  َما ءَ َسا

ۡ ٱ وۡ  َل َ�تۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
َ
ٓ  ِدهِمۡ َ�ٰ أ �َ ْ َوِ�َلۡ  ُدوُهمۡ لُِ�ۡ  ؤُُهمۡ ُ�َ  َولَوۡ  دِينَُهۡمۖ  ِهمۡ َعلَيۡ  بُِسوا

 ٓ ُ ٱ ءَ َشا ۖ  َما �َّ ْ  ١٣٧ َ�ُونَ َ�فۡ  َوَما ُهمۡ فََذرۡ  َ�َعلُوهُ ِ َ�ٰ  َوقَالُوا نۡ  ۦٓ ِذه
َ
 ٌث وََحرۡ  مٞ َ�ٰ �

ٓ َ�طۡ  �َّ  رٞ ِحجۡ  ٓ  َمن إِ�َّ  َعُمَها ََّشا نۡ  ِمهِمۡ بِزَعۡ  ءُ �
َ
نۡ  ُظُهورَُها ُحّرَِمۡت  مٌ َ�ٰ َو�

َ
 �َّ  مٞ َ�ٰ َو�

ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  ٓ فۡ ٱ َهاَعلَيۡ  �َّ ْ  بَِما زِ�هِمَسيَجۡ  هِ� َعلَيۡ  ءً ِ�َا  ١٣٨ َ�ُونَ َ�فۡ  َ�نُوا
 ْ ِ َ�ٰ  ُ�ُطونِ  ِ�  َما َوقَالُوا  ٱ ِذه

َ
ُكورِنَا َخالَِصةٞ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ُ ٰٓ  َوُ�َرَّمٌ  ّ�ِ زۡ  َ�َ

َ
ۖ َ�ٰ أ  �ن ِجنَا

يۡ  يَُ�ن ٓ  �ِيهِ  َ�ُهمۡ  تَةٗ مَّ �َ  قَدۡ  ١٣٩ َعلِيمٞ  َحِكيمٌ  ۥإِنَّهُ  َفُهمۚۡ وَۡص  زِ�هِمۡ َسَيجۡ  ُءۚ ُ�َ
ِينَ ٱ َخِ�َ  ْ َ�تَلُوٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ۢ  َدُهمۡ َ�ٰ أ ْ  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َسَفَه ُموا ُ ٱ َرزََ�ُهمُ  َما وََحرَّ َّ� 

ٓ فۡ ٱ ِۚ ٱ َ�َ  ءً ِ�َا ْ  قَدۡ  �َّ ْ  َوَما َضلُّوا  ].۱۴۰-۱۳۶[األنعام:  ﴾١٤٠ َتِدينَ ُمهۡ  َ�نُوا
خدا   ی، برا است  دهیآفر خداوند آنها را  را که  یانیو چهارپا  از زراعت  یسهم  مشرکان«

خدا   به  سهم  نی(و با ا  خداست  یبرا  نیند: ایگو یم  شیخو  گمان  دهند و به یقرار م

  یبرا  نی) و ا میده یم  و ناتوانان  همانانیم  منظور، آنها را به  نیو بد  مییجو یم  تقّرب

منظور   نیو بد  مییجو یم  تقّرب  معبودان  ز بهین  سهم  نی(و با ا  ماست  شرکاء و معبودان

  به  ). اّما آنچه میده یها و معابد م بتکده  و خادمان  و کاهنان  داران رؤسا و پرده  را به  آن

ق  شانیشرکاء ا
ّ
  خدا حرام  در راه  آن  کردن  رسد (و صرف یخدا نم  رد، بهیگ یم  تعل

ق  ) و آنچه است
ّ
آنها   یبرا  توان یرسد (و م یم  شانیشرکاء ا  باشد، به یخدا م  به  متعل

 چه  داده  شانیا  اصنام  و رؤسا و خدمتگزاران  کاهنان  کرد و به  صرف
ً
بد   شود!) واقعا

  نیاز مشرک  یاریرا در نظر بس  فرزندانشان  شرکاء آنها، کشتن  نیکنند! همچن یم  یداور

  یا کردند و دسته یبتها م  یرا قربان  فرزندانشان  یا اند (و دسته داده  با جلوهیز
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را بر   شانیا  نییکنند و آک را هال  آنان  نمودند) تا سرانجام یگور م  به  را زنده  دخترانشان

زند). اگر خدا یامیب  یپرست و خرافه  را با توّهمات  یپرست گانهیگردانند (و   مشتبه  آنان

(بر خدا)   ) دروغ (همچنان  بگذار آنان  کردند. پس ینم  نیچن  ، آنان خواست یم

  و حرام  ممنوع  و زرع  و کشت  انیاز) چهارپا  (قسمت  نیند: ایگو یم  ببندند. آنان

  و خادمان  (از رؤسا و کاهنان  ی) و جز کسان است  معبودان  مخصوص  (و فقط  است

و   آنان  هساخت ناروا،  ه(قاعد  نیخورند و ا ینم  ، از آن میما بخواه  ) که ییو بتها  معبودان

هستند   یواناتینها) حیگفتند: ا یم  نی. (همچن است  شانیو گمانها  از) توّهمات  یناش

خدا را بر   ، نام ذبح  هنگام  به  هستند که  یواناتیو ح  است  بر آنها حرام  سوار شدن  که

را دستور خدا و   نیارانند و  یرا بر آنها م  یخراف  بتها و معبودان  نام  رانند (بلکه یآنها نم

فر یزودتر ک  بندند. هر چه یم  دروغ  نیچن  نیکردند و) بر خدا، ا یقلمداد م  حکمش

  نیا  در شکم  که  یو نوزاد  نیند: جنیگو ی) م داد. (باز هم  میرا خواه  آنان  یافتراها

د شود،   اگر زنده  (پس  است  ما حرام  و بر زنان  ماست  مردان  هژی، و است  واناتیح
ّ
متول

د   مرده  نیمحرومند) و اگر جن  از آن  بخورند و زنان  آن  از گوشت  د مردانیتنها با
ّ
متول

زودتر   بخورند) هر چه  توانند از آن یم  و زنان  کند (و مردانیشر  در آن  شود، همه

گاه  میرا او حکیرا خواهد داد؛ ز  شانیفهایتوص  نیفر ایخداوند ک م است  و آ
ّ
 . مسل

ً
ا

  یزیکشند و چ یم  یو نادان  سفاهت  یخود را از رو  فرزندان  که  ینند کسانیب یم  انیز

  کنند (و به یم  حرام  شتنیخدا بر خو  از زبان  گفتن  دهد، با دروغ یم  شانیخدا بد  را که

 .»گردند ینم  ابیشوند و راه یم  گمراه  گمانی) ب لیدل  نیهم
   

 » افراد صالح  سمبلبتها، یادبود و «
  است  توّجه  قابل  دادند. البته یقرار م  مورد پرستش  یجاهل  اعراب  که  ییها بود بت  نیا

شدند و از آنها  یمک آنها دچار شر  هدادند و دربار یقرار م  لهیوس  را که  یآنها، موجودات

اد یفر  ا بهها آنها ریو سخت  مصائب  هنگام  کردند و به یم  خود را طلب  جیحوا

 نبودند.  یسنگ  بت  در قالب  خواندند، فقط یم
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از   شده  ساخته  یبتها  فقط  یجاهل  تصّور دارند اعراب  هستند که  یبسا افراد  چه

  را به  شانیو دعاها و پناهها  خدا قرار دادهک یو...را شر  و طال و نقره  و چوب  سنگ

 اشتباه  نیا  که  یاند، در صورت ساخته یم  متوّجه  شانیسو
ً
  نیرا ای؛ ز است  پندار کامال

آنها در   داشتند که  کوکار نسبتیو ن  افراد صالح  ا بهیو   فرشتگان  ا بهی،  یسنگ  یبتها

 ! گرفت یم  آنها انجام  یبرا  ز اعرابیآم کشر  بودند و اعمال  معبود قرار گرفته  واقع
، '» یعّز «، » الت«بودند از:   عبارت،  اعراب  یبتها  نیو مشهورتر  نیمهمتر

، » یعوق«، » یغوث«، » سواع«، »ود«، » نائلة«، » أساف«، » مقه«، » هبل«، » مناة«

 اند. ها یاد شده و سیره  در احادیث  هم  و بقیه  کریم  در قرآن  تعدادي  و...که» نسر«

  فرشتگان  هو مجّسم  سیتند»  همنا«، و » یعّز «، » الت»  بر آنند که  لی، دل اتیآ  نیا

 اند: بوده

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ٰ ٱ ُتمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  َت ل�َّ  ٱ �َّاِ�َةَ ٱ ةَ َوَمَنوٰ  ١٩ ُعزَّ

ُ
لَُ�مُ  ٢٠ َرىٰٓ خۡ ۡ�

َ
َكرُ ٱ � َّ� 

 ٱ َوَ�ُ 
ُ
ٓ  ِ�َ  إِنۡ  ٢٢ ِضَ�ىٰٓ  َمةٞ قِسۡ  اإِذٗ  َك تِلۡ  ٢١ نَ�ٰ ۡ� سۡ  إِ�َّ

َ
ٓ أ يۡ  ءٞ َما ٓ َسمَّ  ُتُموَها

نُتمۡ 
َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُ�مَوَءابَا ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ٍن� َ�ٰ ُسلۡ  ِمن بَِها �َّ  َوَما لظَّ

 ٱ َوىَ�هۡ 
َ
ٓ  َولََقدۡ  نُفُسۖ ۡ� ّ�ِِهمُ  ّمِن َءُهمَجا ۡ ٱ رَّ مۡ  ٢٣ ُهَدىٰٓ ل

َ
ٰ  َما نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  أ  َ�َم�َّ

 ٱوَ  ِخَرةُ �ٱ فَلِلَّهِ  ٢٤
ُ
لَكٖ  ّمِن َوَ�م۞ ٢٥ وَ�ٰ ۡ� َ�ٰ ٱ ِ�  مَّ ٰ لسَّ  ِ� ُ�غۡ  َ�  تِ َ�

ن دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ�  َعُتُهمۡ َشَ�ٰ 
َ
  أ

ۡ
ُ ٱ ذَنَ يَأ ٓ  لَِمن �َّ  إِنَّ  ٢٦ َ�ٰٓ َوَ�رۡ  ءُ �ََشا

ِينَ ٱ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ونَ  ِخَرةِ �ٱب ۡ ٱ لَيَُسمُّ  ٱ ِمَيةَ �َسۡ  �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل
ُ
 لَُهم َوَما ٢٧ نَ�ٰ ۡ�

ۖ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ٍ�� ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
 ].۲۸-۱۹[النجم:  ﴾٢٨ا ٔٗ َشۡ� 

  گر (معبود شما و دخترانید  بت  نی، سوم و منات  یو عز  الت  د کهینیب یم  نیا چنیآ«

شما پسر   گمان  به  که  یا پسر از شما باشد و دختر ماِل خدا؟! (در حالیند؟!) آیخدا

نها ی! ا است  یا و ستمگرانه  ظالمانه  میتقس  نیا  صورت  نی؟) در ا از دختر بهتر است
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د. هرگز خداوند یا بر آنها گذاشته  شما و پدرانتان  که  محتوا) است ی(ب  یینامها  فقط

  یو گمانها  جز از توّهمات  . آنان است  نکرده  آنها) نازل  (بر صّحت  یو حّجت  لیدل

و رهنمود از   تیهدا  که  یکنند، در حال ینم  یرویپ  ینفسان  یو از هواها  اساس  یب

  آن  کند، به یآرزو م  انسان  . مگر آنچه است  آمده  شانی، برا پروردگارشان  یسو

  یار فرشتگانیبس  . چه از آِن خداست  ا و آخرتیرا دنیابد؟! زی یم  رسد و دست یم

  یبخشد و کار ینم  یآنها سود  یگر و واسطه  شفاعتدر آسمانها هستند و   که

  آخرت  به  که  یدهد. کسان  تیو رضا  خداوند اجازه  که  سازد، مگر بعد از آن ینم

  نیکنند. آنها در ا یم  یو نامگذار  ، وصف زنان  یرا با نامها  ندارند، فرشتگان  مانیا

  و توّهم  خبرند!) و جز از گمان  یب  بودنشان  دانند (و از نر و ماّده ینم  یزیچ  باب

 .»گرداند یاز نمین  یب  را) از حق  (انسان  هم  و گمان  کنند، و توّهم ینم  یرویپ
 : است  آمده  گرشانید  بت  پنج  ز نامین  هیآ  نیدر ا

﴿ ْ  َ�ُغوَث  َوَ�  ُسَواٗ�  َوَ�  اَودّٗ  تََذُرنَّ  َوَ�  َءالَِهَتُ�مۡ  تََذُرنَّ  َ�  َوقَالُوا
ْ  َوقَدۡ  ٢٣ �َو�َۡ�ٗ  َوَ�ُعوَق  َضلُّوا

َ
 ].۲۴-۲۳[نوح:  ﴾�َكثِ�ٗ  أ

و نسر را   عوقی،  غوثی،  د، و وّد، سواعیخود را وامگذار  یاند: معبودها گفته  آنان  به«

 .»اند! ساخته  را گمراه  از مردم  یاریبس  لهیوس  نید، و بدیرها نساز
  یو صالح  دهیافراد برگز  ینها اسامی، ا آمده  ثیاحادو   اتیدر روا  که  یو طور

و   دانی، مر زمان  اند، بعد از گذشت ا رفتهیخدا از دن  بندگان  نیا  که  یاند، هنگام بوده

آنها   کردند و به  درست  ییها ، مجّسمه شانیاز ا  یادگاریادبود و ی  عنوان  به  محّبانشان

  که  ییاند تا جا ها پرداخته مجّسمه  آن  میو تعظ  داشتبزرگ  به  کم نمودند. کم  منسوب

 ب»  عباس  ابن«از   شدند. چنانچه  دهیآنها کش  و پرستش  عبادت  به  یبعد  ینسلها
 د:یگو یم  که  شده  تیروا

  قوم  طانی، ش از مرگشان  پس  که  بوده  یصالح  مردان  نام  بتها در اصل  نیا  یها نام«

 عبادتشان  منگاهینش  که  یدر مجالس  کرد که  داد و آنها را وسوسه  بیآنها را فر
ّ

  و محل
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کنند و آنها را   بتراشند و نصب  صورتشان  را به  ییها مجّسمه  ادبودشانیخاطر   ، به بوده

شدند تا  ینم  تمثالها در ابتدا پرستش  نیکردند. ا  نیز چنیبخوانند و آنها ن  شانیبا نامها

 ». کردند  آنها را عبادت  آمد و سپس  یبعد  مردند و نسل  ردمانم  آن  نکهیا
در »  یسیع  لیعبدالجل«دکتر   شود. چنانچه یم  دهیز دیر نیدر اکثر تفاس  مفهوم  نیا

 : است  آورده  نیچن» ّسریالم  المصحف«ر خود یتفس
بزرگتر  مشهورتر و  پرستان ر بتها در نزد بتیاز سا  بودند که  یبت  نها، پنجیا«

،  و بعد از فوتشان  بوده  یو صالح  خداشناس  انسان  نها، نامیاز اک یاند. هر  بوده

  و واسطه  ساخته  یبت  و بعدها از آنان  برپا نموده  را بر سر قبرشان  ییگنبدها و بارگاهها

 ». اند! شمرده  عشانیو شف
 : است  گفته  که  شده  تیز رواین ل  شهیاز عا

ـ دو نفر از   بهیو اّمحب  اّمسله  بود که  یماریدر بستر ب خدا   رسول  که  یزمان«

  دو ـ به  و آن  قرار داشت  در حبشه  که»  هیمار»  نام  به  ییسایـ در مورد کل  همسرانش

  رسول  یبرا  رشیها و تصاو مجّسمه  ییبایبودند، از ز  دهیسا را دیـ کل هجرت  هنگام

فرد   آنها چون«را بلند کرد و فرمود:   سرش خدا   ند، رسولگفت یم  سخن خدا 

  کردند، و آن یبنا م  یمسجد و معبد  قبرش  یکرد، بر رو یم  فوت  انشانیدر م  یصالح

 ». خداوند هستند!  بندگان  نیبدتر  ساختند. آنان یر را میها و تصاو مجّسمه
تها و یاز شخص  ییادگارهایو   دند، سمبولیپرست یم  عرب  نیمشرک  که  ییبتها  پس

  که  بوده  اشخاص  همان  یبرا  ، عبادتشان بودند و در واقع  شان یو روحان  ینید  بزرگان

 دانستند. یم  مشکالت  و رافع  حاجات  هآنها را برآورند
هند ـ   ، مردم و روم  ونانی،  میقد  انی، مصر نوح  ، از زمان عیو شن  کار زشت  نیا

 . است  و معروف  معلوم  همه  یعصر حاضر ـ برادر   یحتّ 
 هندوها که

ً
  یتهایشخص  یـ اسام» رامچندر«ا ی» کرشنا»  همجّسم  اکنون  مثال

  و مجّسمه  سنگ  عبادت  کنند، منظورشان یم  باشند ـ را عبادت یهنود م  یمذهب



 33 فصل اول: اعراب پیش از اسالم

 

  را فقط  ه. مجّسم کرشنا و رامچندر است  یعنیافراد،   همان  عبادت  ، بلکه ستین

آنها   به  مناسبت  نیهم  دانند و به یتها میشخص  و استحضار آن  یادآوری  یبرا  یا لهیوس

  طواف  ند و بر گردشانیجو یم  کنند و از آنها استمداد و استعانت یم  میو تعظ  احترام

 آورند.  یم  و صدقه  ینذر و قربان  شانیو برا  کرده
  هشام»  بودند. چنانچه  شده  دهیتراش  انسان  شکل  به  اغلبز، ین  اعراب  یبتها  یهبق

  که  را برشمرده  یا دند، دستهیپرست یم  اعراب  که  ییبتها  انی، از م در کتابش»  یکلب  بن

  سرخ  قیبا عق  که  بوده»  هبل«بتها   نیا  هاز جمل  بودند که  شده  ساخته  انسان  هبا چهر

عمرو «بود و   شکسته  آن  راست  دست  که  داشت  یانسان  یا بود و چهره  شده  ساخته

،  آن  هشکست  دست  یجا  به  شیبعدها، قر  بود که  افتهیرا   آن  شکل  نیبا هم»  یلح  بن

  به  بودند که  ییگر بتهایز از دین»  نائلة«و »  أساف«ساختند.   شیاز طال برا  یدست

ه   روز فتح بودند.  شده  دهیتراش  انسان  صورت
ّ
شد  یم  افتیشهر   نیدر ا  بت ۳۶۰مک

سبأ   نیدر سرزم  هزار سال  بیقر  بود که سبأ  قوم  بزرگ  یخدا»  مقه«آنها   هاز جمل  که

ـ   یجاهل  بود. اعراب  دهیبرپا گرد  شیبرا  یو معابد بزرگ  بوده  میو تعظ  مورد احترام

ب یی، طال یسنگ  یبتها  نانسا  شکل  ـ به  ادبود افراد صالحی  یبرا   ی، چو

خدا   به  لهیوس  نیختند تا بدیر یآنها م  یپا  خود را به  یهایقربان  ساختند و خون یو...م

ا ی  ا نقرهیاز طال   شد که یم  گفته  یبت  به  اعراب  انیدر م»  صنم»  هند. کلمیجو  تقّرب

کردند  یم  اطالق  یبت  را به»  وثن»  هبودند. اّما کلم  شده  ساخته  انسان  شکل  ، به چوب

ـ   جامعه  اّول  هـ طبق  و ثروتمندان  لیقبا  یو رؤسا  بود و سران  شده  ساخته  از سنگ  که

 کردند.  یم  را عبادت  آن
ه خدا   رسول  که  یاند: موقع آورده  نیز چنیها ن رهیو س  خیتوار  تمام

ّ
  را فتح  مک

  خدا نصب  امبرانیو پ  از فرشتگان  ییها مجّسمه  در آن  کهد یشد، د  کرد و وارد کعبه

ر یچند ت  ز بود کهین م ی، ابراه ر پدرشیو تصو  ، مجّسمه انیم  در آن  اند که کرده

  یکبوتر  ه. مجّسم گرفت یم  فال  و با آن  داشت  دست  ـ به  باالزالم  ـ إستقسام  یچوب
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  شیخو  بود. آنها را با دست  شده  ساخته  چوب از  ر ـ در آنجا بود کهیز ـ زجرالطین

ت  ، سپس انداخت  نیو بر زم  شکست
ّ
و   ستینگر م یابراه  همجّسم  به  با دق

رها و یبا ت  میاند! ابراه ر کردهیتصو  نیخداوند آنها را بکشد! پدر ما را چن«فرمود: 

  و مسلمان  فیحن  هنبود، بلک  یحیو مس  یهودی  می! ابراه کار داشت  چه  یریفالگ

 ».نبود  هم  بود و هرگز از مشرکان  خالص
،  دنشانیبا د خدا   بودند. رسول  با مصّور کردهیز  زنان  صورت  ز بهیرا ن  فرشتگان

  ههم  دستور داد که  ستند، سپسین  نر و ماده  فرشتگان«آنها را انکار کرد و فرمود: 

 ». ر را نابود ساختندیها و تصاو مجّسمه
ها و  واسطه  نیا  قتیرا از حق  یجاهل  اعراب  که  خواست  ، اسالم جهت  نیهم  به

گاه یم  دهیر از خدا پرستیغ  به  که  ییبتها  یعنیـ   عانیشف   نیسازد، و لذا ا  شدند ـ آ

 کرد:  فیتوص  نیرا چن  و ناتوان  پوچ  معبودان
د ـ و در یطلب یمک کم  د و بهیپرست یر از خدا میغ  به  که  ییها و بتها مجّسمه  نیا

خدا   شما، بندگان  د ـ همچونیپندار یکوکار مین  و گذشتگان  ادبود افراد صالحی  واقع

  میریز در نظر نگیادبودها را نی  نیاگر ا  ندارند و تازه  یر و شّر یخ  قدرت  چیهستند و ه

  و چشم  ا گوشیو پا دارند، آ  ا مگر دستی، آ میبدان  یسنگ  بت  و تنها آنها را در قالب

  شما باشد و بتوانند به  قدرت  مافوق  دارند که  یا قدرتیآ  دارند؟...و باالخره

  که  نها را ندارند ـ و همچنانیاز ا  کدام  چیهک ش  ند؟! بدونیگو  پاسخ  تانیادهایفر

  مافوق  یلتیفض  چه  آنان  ز داشتند، مگر بهیو مشاعر را ن  اندام  نیاگر ا  ـ تازه  میگفت

 با بندگانیداد؟! نها یم  یبشر
ً
  آنها چه  شدند. پس یقوا برابر م  خود در تمام  تا

 ستند؟!ین  یقدرت  چیه  یدارا  خودتان  مثل  درست  هستند که  یمعبودان

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعونَ تَدۡ  �َّ مۡ  ِعَبادٌ  �َّ
َ
 ُعوُهمۡ دۡ ٱفَ  َثالُُ�ۡمۖ أ

ْ يَسۡ فَلۡ  لَُهمۡ  ١٩٤ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن لَُ�مۡ  َتِجيُبوا
َ
رۡ  �

َ
ٓۖ  ُشونَ َ�مۡ  ُجلٞ أ مۡ  بَِها

َ
 أ
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يۡ  لَُهمۡ 
َ
ٓۖ  ِطُشونَ َ�بۡ  دٖ � مۡ  بَِها

َ
�ۡ  لَُهمۡ  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  ُ�ٞ أ ُ�ِ  ۖٓ مۡ  بَِها

َ
 َمُعونَ �َسۡ  َءاذَانٞ  لَُهمۡ  أ

 ].۱۹۴[األعراف:  ﴾بَِها
  خودتان  مثل  ید، بندگانیخوان یاد میفر  ر از خدا بهیغ  به  را که  یهمانا کسان«

  نیا ایدهند! آ  شما پاسخ  د بهید باییگو یم  د، اگر راستیآنها را بخوان  هستند. پس

با آنها   هستند که  ییدستها  یا دارایبروند؟!   با آنها راه  هستند که  ییپاها  یبتها دارا

با آنها   دارند که  ییا گوشهاینند؟! یا بببا آنه  دارند که  ییا چشمهایرند؟! یرا برگ  یزیچ

 .»بشنوند؟!
   

 »وجود، خدا را از یاد نبردند  با این«
 بهیشد  اعراب  که  میدید

ً
،  پرستش  نیا  بودند تا آنجا که  مند شده عالقه  یپرست بت  دا

  نیچن پرداختند و یاز سنگها م  دنیطلب  یاری  بود و به  شده  از خرد و ادراکشان  یجزئ

وجود، هنوز   نیا  سازند. اّما با تمام یم  را برآورده  شان بتها خواسته  نیا  پنداشتند که یم

  چشم  بهب یشع  نییاز آ  یا ماندهیباق  یو حتّ    میابراه  یکتاپرستیاز   یآثار

  مانیاو ا  اد نبردند و بهیـ از   طور کامل  را ـ به  گانهی  یخدا  که  یطور  خورد، به یم

 ک،، مال ، معبود برتر، خالق انیجهان  یخدا  او همان  داشتند و معتقد بودند که

  یینها  و قدرت  سلطه  تحت  . همه است  نیآسمانها و زم  هو چرخانند  عالم  هدآورندیپد

  اوست  در دست  یو روز  باراند و رزق یم  باران  از آسمان  که  اوست  او قرار دارند. هم

 د:یفرما یم  قرآن  که  نو...چنا

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿
َ
نۡ  ُهمَس� َ�ٰ ٱ َخلَقَ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
رَ  َض �ۡ� مۡ ٱ وََسخَّ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ

ُ ٱ َ�َُقولُنَّ  ۡ�َ  َولَ�ِن﴿... ].۶۱[العنکبوت:  ﴾�َّ
َ
ن ُهمَس� َل  مَّ ٓ ٱ مِنَ  نَّزَّ َما  ءِ لسَّ

 ٓ حۡ  ءٗ َما
َ
 ٱ بِهِ  َيافَأ

َ
ُ ٱ َ�َُقولُنَّ  تَِهاَموۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َض �ۡ� ... ].۶۳[العنکبوت:  ﴾�َّ

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿
َ
نۡ  ُهمَس� ُ ٱ َ�َُقولُنَّ  َخلََقُهمۡ  مَّ  َمن قُۡل ﴿.. ].۸۷[الزخرف:  ﴾�َّ
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ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُ�ميَرۡ  َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن ِض �ۡ� مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َ�مۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 رِجُ ُ�ۡ  َوَمن رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

ۡ ٱ ِمنَ  َ�َّ لۡ ٱ ۡ ٱ رِجُ َو�ُخۡ  َمّيِِت ل  ٱ يَُدبِّرُ  َوَمن َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
َ
ۚ مۡ ۡ�  فََسَيُقولُونَ  َر

ُ ٱ  ٱ لَِّمنِ  قُل﴿.. ].۳۱[یونس:  ﴾�َّ
َ
ٓ  َوَمن ُض �ۡ�  ٨٤ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن �ِيَها

ِۚ  َسَيُقولُونَ  فََ�  قُۡل  ِ�َّ
َ
ُرونَ  أ َ�ٰ ٱ رَّبُّ  َمن قُۡل  ٨٥ تََذكَّ ٰ لسَّ بۡ ٱ تِ َ�  َورَبُّ  عِ لسَّ

ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٦ َعِظيمِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ فََ�  قُۡل  ِ�َّ
َ
ِ  َمنۢ  قُۡل  ٨٧ َ�تَُّقونَ  أ  ۦ�َِيِده

 ٨٨ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن هِ َعلَيۡ  ُ�َارُ  َوَ�  ُ�ِ�ُ  َوُهوَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َملَُكوُت 
ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٰ  قُۡل  ِ�َّ َّ�

َ
 ].۸۹-۸۴[المؤمنون:  ﴾٨٩ َحُرونَ �ُسۡ  فَ�

ر   د و ماهیو خورش  دهیرا آفر  نیآسمانها و زم  یکس  : چه یبپرس  اگر از آنان«
ّ

را مسخ

آنها را   یکس  : چه یبپرس  اگر از آنان«...  »: خدا خواهند گفت  قیتحق  ، به نموده

 م دهیآفر
ً
را   آب  از آسمان  یکس  : چه یبپرس  اگر از آنان«...  »ند: خدایگو ی، قطعا

 خواهند  یم  زنده  بعد از مردنش  آن  هلیوس  را به  نیباراند و زم یم
ً
گرداند؟ قطعا

بر   یکس  رساند؟ چه یم  یشما روز  به  از آسمان  یکس  بگو: چه«...  »: خدا گفت

  رونیب  را از زنده  و مرده  را از مرده  زنده  یکس  ؟ چه و چشمها تواناست  گوش

 خواهند گفت یر میتدب امور را  یکس  آورد؟ چه یم
ً
بگو: «...  »: خدا کند؟ قطعا

: از  د؟ خواهند گفتیدان یستند اگر میهستند، از آِن ک  در آن  که  یکسان  و تمام  نیزم

و   هفتگانه  یآسمانهاک مال  یکس  د؟! بگو: چهیشیاند یچرا نم  ند. بگو: پسیآِن خدا

چرا   . بگو پس از آِن خداست : خواهند گفت  ؟ بالفاصله است  میعظ  عرش  صاحب

  ز را در دستیچ  همه  بزرگ  یفرمانده  یکس  د؟! بگو: چهیترس ی(تنها از خدا) نم

) او  ) از (عذاب توان ینم  را (هم  یدهد و کس  ) پناه همه  (به  باشد که  یدارد و او کس

  گو: پس. ب : از آِن خداست د؟ خواهند گفتییگو یم  راست  داد اگر چنانچه  پناه

 .»د؟!یشو ید و جادو میخور یم  بیو فر  گول  چگونه
و دشوار،   سخت  یها و بالهایگرفتار  در مواقع  ی، حتّ  نیبر ا  عالوه  یجاهل  اعراب

 هنگام
ً
  شدند، تمام یاها میدر  نیسهمگ  و امواج  اها دچار طوفانیدر در  که  یخصوصا
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کردند  یم  دند، فراموشیپرست یدند و میطلب یمک کم  ر از خدا بهیغ  به  را که  ییزهایچ

 د:یفرما یم  میکر  قرآن  خواندند...چنانچه یاد میفر  و تنها و تنها او را به

ُ�مُ  �َذا﴿ ُّ ٱ َمسَّ ٓ  ُعونَ تَدۡ  َمن َضلَّ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ل�ُّ [اإلسراء:  ﴾إِيَّاهُ  إِ�َّ

وۡ  َغِشَيُهم �َذا﴿.. ].۶۷ لَلِ ٱكَ  جٞ مَّ ْ  لظُّ َ ٱ َدَعُوا  ﴾ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ

ُ�مُ  إَِذا ُ�مَّ ﴿.. ].۳۲[لقمان:  ُّ ٱ َمسَّ [النحل:  ﴾٥٣ ُرونَ  َٔ تَۡ�  هِ فَإَِ�ۡ  ل�ُّ

ٓ  إِن هِ إَِ�ۡ  ُعونَ تَدۡ  َما ِشُف َ�يَكۡ  ُعونَ تَدۡ  إِيَّاهُ  بَۡل ﴿.. ].۵۳  َما نَ َوتَنَسوۡ  ءَ َشا
 ].۴۱[األنعام:  ﴾٤١ ُ�ونَ �ُۡ�ِ 

  را که  یکسان  هرسد، جز خدا هم یشما م  اها بهیو بال در در  یناراحت  که  یهنگامو «

  ییموجها  که  یهنگام«...  »شوند یم  د و گمیناپد  د، از نظرتانیخواند یاد میفر  به

  نیو د  خوانند و عبادت یاد میفر  خدا را به  رد، خالصانهیگ یآنها را فرا م  کوه  همچون

و   رسد، او را با ناله یشما م  به  یانیز  که  یهنگام«...  »دانند یخاّص او مرا تنها 

  یاری  د و بهیخوان یاد میفر  تنها خدا را به  بلکه«...  »دیخوان یاد میفر  به  یزار

اد یفر  به  آن  رفع  یاو را برا  سازد که یم  را برطرف  آن  د و او اگر خواستیطلب یم

 .»دیکن یم  د، فراموشیساز یخدا مک یشر  را که  ییزهایچ  د و تمامیخوان یم
  به م یز از ابراهیرا ن  نیا  گذاشتند که یم  ز احترامیخدا ن  هو خان  کعبه  به  یآنها حتّ 

،  ، عمره ، حج خدا، طواف  هو خان  کعبه  و بزرگداشت  بودند، و هنوز احترام  برده  ارث

و   ـ در حج  ییگو کیـ لب  هیشتر و گوسفند و تلب  کردن  یقربان،  و مزدلفه  در عرفات  وقوف

  مراسم  نیرا در ا  یو انحراف  یبود. هر چند امور خارج  مانده  یباق  نشانی، در ب عمره

بودند!   و مسخرهک ار مضحیو بس  وجود نداشت  در اصل  بودند که  وارد کرده  مراسم

 به
ً
 شدند!  یم  و برهنه  لخت  و زنانشان  از مردان  یعض، ب حجک مناس  یادا  هنگام  مثال

:  است  بوده  نیچن  حجک مناس  هنگام  به  یجاهل  اعراب  یهتلب  که  است  ثیدر حد

�َك لََك بَلَّيَْك إِالَّ رَشِ « :  یعنی »َما َملََك �ً�ا ُهَو لََك َ�ْمِلُكُه وَ بَلَّيَْك َال رَشِ
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  یکیشر  ، مگر همان ستین  یکیشر  چی. تو را ه ام شده  آماده تو حاضر و  درگاه  پروردگارا! به«

 .»! ی، هست است  آنک او مال  که  ییزهایاو و چک تو مال  که
   

 »نزد خدا  اعراب  ها و دالّالن بتها، واسطه«
بودند   نکرده  روز ـ خدا را فراموش  ـ در آن  اعراب  که  داستی، پ قیحقا  نیا  به  با توّجه

  یگمراه  یدانستند، ول یز میچ  ، رّب همه مدّبر، رازق ک،، مال ، خالق او را همچنانو 

  اند و چنان شناخته ی، نم است  معرفت  شرط  که  خدا را چنان  که  بوده  نیا  و انحرافشان

و   و سلطه  اند و حکومت و عابد نبوده  او مؤمن  ، به است  و عبادت  مانیسزاوار ا  که

  میکر  قرآن  که  اند. چنان رفتهیپذ ی، نم شیخو  یزندگ  امور و شؤون  یهرا در کل  قانونش

 کند: یم  اشاره  قتیحق  نیهم  به

ْ  َوَما﴿ َ ٱ قََدُروا ِ قَدۡ  َحقَّ  �َّ  ].۹۱[األنعام:  ﴾ۦٓ رِه
 .»اند د نشناختهیبا  که  ، خدا را چنان آنان«

  بتها که  خدا و اعتقاد به  به  مانیا  انیم  کردند که یم  یسع  اعراب  جهت  نیهم  به

گفتند:  یم  رهگذر بود که  نیبرقرار سازند، و از هم  یا و رابطه  هر دو را داشتند، جمع

  کردند که یشوند! آنها فکر م ینم  رفتهیپذ  واسطه  بدون  یروند ول یم  آسمان  دعاها به

  عالم  کردند که ی.آنها فکر م است  شان یمادّ   یایو دن  نییپا  باال، همانند عالم  عالم

،  یباز و واسطه  ی، پارت رشوه  بدون  باشد که یم  روزشان  قدرت  یباال، مانند دستگاهها

 .شود!! ینم  رفتهیپذ  یکس  و...حرف  و صدقه  یقربان
  نآ  هلیوس  افتادند تا بتوانند به  خدا و خلق  نیب  هفکر واسط  ، به اشتباه  نیدر اثر ا

خود قرار   یدعاک یرا شر  خدا برسانند و آنان  خود را به  جیها، دعاها و حوا واسطه

ت  دهند. پس
ّ

در   کردند و فکر شفاعت  امیها ق واسطه  نیهم  عبادت  یبرا  یاز مد

کردند و معتقد   بشر محسوب  یبرا  انیو ز  نفع  را مالکان  کرد و آنان  رسوخ  ذهنشان
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  ییزهایتوانند چ یدارند، م  که  یبیغ  هر و شر دارند و با سلطیخ  رتقد  آنان  شدند که

 .رند!یا بگیبدهند و 
ت  را به  شان دهیعق  نی، هم میکر  قرآن

ّ
  که  شانیا  هکند، و بهان یم  نکوهش  شد

  جهت  نیبد  ، بلکه میکن ینم  عبادت  و گوهرشان  بتها را از نظر ذات  نیگفتند: ما ا یم

  معبودان  خالق  ما و هم  خالق  هم  و برتر ـ که  بزرگ  یخدا  ما را به  که  میپرست یمآنها را 

 شمارد: یمردود م  طور قاطع  سازند، بهک یـ نزد  است  کس  ز و همهیچ  همهک ما، و مال

﴿ �َ
َ
�  ِ ِينَ ٱوَ  الُِصۚ �َۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ ِ�َّ ْ ٱ �َّ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  مِن �َّ

َ
ٓ أ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما ءَ ِ�َا

ٓ  إِ�َّ  ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا َ ٱ إِنَّ  َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ  �ِيهِ  ُهمۡ  َما ِ�  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ
َ ٱ إِنَّ  َتلُِفوَنۗ َ�ۡ  ارٞ  ِذبٞ َ�ٰ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ َرادَ  لَّوۡ  ٣ َكفَّ

َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
 أ

ا َطَ�ٰ ۡص �َّ  اَوَ�ٗ  َ�تَِّخذَ  ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  مِمَّ ۚ �ََشا ُ ٱ ُهوَ  ۥۖ َنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ُء ٰ لۡ ٱ �َّ  ِحدُ َ�
ارُ لۡ ٱ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿.. ].۴-۳[الزمر:  ﴾٤ َقهَّ  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما �َّ

ِۚ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َو�َُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  ُ�نَّ�ِ  قُۡل  �َّ
َ
َ ٱ ونَ  ُٔ �  بَِما �َّ

َ�ٰ ٱ ِ�  لَمُ َ�عۡ  َ�  ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ِض� �ۡ�  َ�مَّ

 ].۱۸[یونس:  ﴾١٨ُ�ونَ �ُۡ�ِ 

  که  ی. کسان و بس  خداست  ی) برا کاز شر  شائبه ی(و ب  خالصانه  ! تنهاعبادت هان«

 ند،یجو یم  و توّسل  تقّرب  رند (و بدانانیگ یرا برم  یاورانیار و یجز خدا، 

ک یخدا نزد  ما را به  خاطر که  ، مگر بدان میکن ینم  را عبادت  ند:) ما آنانیگو یم

  در آن  که  یزیچ  ه) دربار (و مؤمنان  انشانیم  امتیگردانند. خداوند در روز ق

 هدا  شهیکفرپ  یخواهد کرد. خداوند، دروغگو  یدارند، داور  اختالف
ً
  تیرا اصال

  که  ییزهایچ  انیاز م  ستیبا یباشد، م  داشته  یفرزند  تخواس یکند. اگر خدا م ینم

نقصها و   ه(از هم  و منّزهک ند. خداوند پایرا برگز  یزیا چی  یند کسیآفر یخود م

ر از خدا یآنها غ«...  » و برتر است  رهیروز و چیپ  هگانی. او خداوند  بها) استیع
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 بد  نه  پرستند که یرا م  ییزهایچ
ً
  دشانیعا  یسود  رسانند و نه یم  انیز  شانیاصال

ا خدا را از وجود یند! بگو: آیما نزد خدا  یها نها واسطهیند: ایگو یسازند و م یم

از آنها ندارد؟!   یسراغ  نیخداوند در آسمانها و زم  د کهیساز یباخبر م  ییزهایچ

؟!) خداوند  استخبر  یب  نیخود در زم  یها ها و واسطه ندهیخداوند از نما  (چگونه

  انبازشان  مشرکان  که  است  ییزهایچ  ) و فراتر از آن یشرک  (از هر گونه  و منّزهک پا

 .»دانند یم



 
 

 

 

 

  : دوم  فصل
 آورد؟! می  چه  اسالم

 » است  خدا ،یکی«
ند و یرا برچ  ید و افکار خرافیعقا  نیا  که  دانست  الزم  اّول  قدم  همانآمد و در   اسالم

سازد و لذا   نیگزیـ جا  محکم  یا هیو پا  نو ـ بر اساس  ید و افکاری، عقا آن  یجا  به

  هلحظ  در همان  بود که  ار مصّممیکرد و بس  خدا شروع  قیدق  یکار را با معّرف

  نیا  یمقتضا  که  یزیبشناساند و چ  مردم  به  ستهیو شا  ملطور کا  ، خدا را به ظهورش

ا در کنار خدا، و یخدا، و   یجا  به  که  ییزهایچ  برگرداند و تمام  ، دوباره است  شناخت

 : داشت  اعالن  جهت  نیهم  ببرد و به  نیاند، از ب خدا و آنها قرار گرفته  ها واسطی
ه«ـ 

ّ
 : کتاستیو   گانهیخود   برتر، در ذات  ی، خداو» الل

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١ أ َمدُ ٱ �َّ  يَُ�ن َولَمۡ  ٣ يُوَ�ۡ  َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ  ٢ لصَّ

 ُ َحُدۢ  ُكُفًوا ۥ�َّ
َ
ٓ  ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ �َ�ٰ ﴿.. ].۴-۱[اإلخالص:  ﴾٤ أ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ

 ].۱۶۳[البقرة:  ﴾١٦٣ لرَِّحيمُ ٱ نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ُهوَ 

  هکنند دها و برطرفیام  هبرآورند  ی. خدا سرور واال کتاستی  هگانیبگو: خدا، «

او   همتا و همگون  یو کس  نشده  و زاده  است  . نزاده هاستیازمندیو ن  حاجات

  ستیجز او ن  یمعبود  چی. ه و واحد است  گانهی  ییشما، خدا  یخدا«...  » ستین

 .» میو رح  و او رحمان
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 : ستیدر وجود با او برابر ن  کس  چیـ ه

 ٱ ُهوَ ﴿
َ
ُل ۡ� ٰ ٱوَ  ِخرُ �ٱوَ  وَّ  ].۳[الحدید:  ﴾اِطنُ ۡ�َ ٱوَ  ِهرُ ل�َّ

 .» داستیدا و ناپی)، پ است  یو ابد  ی(ازل  انتهاست یآغاز و ب یاو ب«
 ندارد:  یکیشر  چیـ در بقاء، ه

 ٢٦ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُ�ُّ ﴿.. ].۸۸[القصص:  ﴾ۥَههُ وَجۡ  إِ�َّ  َهالٌِك  ءٍ َ�ۡ  ُ�ُّ ﴿
 ].۲۷ - ۲۶[الرحمن:  ﴾٢٧ َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو َرّ�َِك  هُ وَجۡ  َ�ٰ َوَ�بۡ 

بر   که  یزها و کسانیچ  تمام«...  » است  یو نابودشدن  یاو، فان  ز جز ذاتیچ  همه«

و ارجمند تو   پروردگار باعظمت  شوند و تنها ذات یهستند، فنا و نابود م  نیزم  یرو

 .» ماند وبس یم
 : ز استیچ  دگار همهیو آفر  اوست  ، فقط ـ خالق

﴿ ٰ ُ ٱ لُِ�مُ َ� ٰ  َ�ٓ  َر�ُُّ�ۡمۖ  �َّ ۚ �ۡ ٱفَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ� ٰ  َوُهوَ  ُبُدوهُ َ�َ 
َرهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وََخلَقَ ﴿.. ].۱۰۲[األنعام:  ﴾١٠٢ َو�ِيلٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ   ۥَ�َقدَّ
رََء�ۡ  قُۡل ﴿... ]۲[الفرقان:  ﴾�ِديرٗ َ�قۡ 

َ
ا ُتمأ ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعونَ تَدۡ  مَّ ُروِ�  �َّ

َ
 أ

ْ  َماَذا  ٱ ِمنَ  َخلَُقوا
َ
مۡ  ِض �ۡ�

َ
َ�ٰ ٱ ِ�  كٞ ِ�ۡ  لَُهمۡ  أ ٰ لسَّ  ّمِن بٖ بِِ�َ�ٰ  تُوِ� �ۡ ٱ ِت� َ�

ٓ َ�ٰ  لِ َ�بۡ  وۡ  َذا
َ
َ�ٰ  أ

َ
 ].۴[األحقاف:  ﴾٤ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �ٍ ِعلۡ  ّمِنۡ  َر�ٖ أ

.  ز استیچ  همه  ، و او خالق ستین  یی. جز او خدا خدا و پروردگار شماست  آن«

ز یچ  و همه«...  » ز استیچ  و مدّبر همه  د و همو حافظیکن  د عبادتیرا با  یو  پس

 اندازهیرا دق  و آن  است  دهیرا آفر
ً
 سنج  یریگ قا

ً
...  » است  و برآورد نموده  دهیو کامال

تیبگو: آ«
ّ
  د (و عبادتیخوان یاد میفر  جز خدا به  به  که  یزیچ  هد درباریا کرده  ا دق

 در یاند؟  کرده  را خلق  نیاز زم  یزیچ  د، چهیده  نشان  من  د)؟ بهیکن یم
ً
ا اصال

  نیاز ا  شیپ  یاند؟ کتاب داشته  ی) آسمانها مشارکت و چرخش  و گردش  (خلقت

 .»د!ییگو یم  د اگر راستیاوریب  من  یبرا  یاثر علمک یا ی)  (قرآن
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 ند:یاوک قرار دارند، مل  نیدر آسمانها و زم  که  ییزهایچ  و تمام  تنها اوست ک،ـ مال

ا لَِّمن قُل﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  قُل ِض� �ۡ� َّ ِ ﴿.. ].۱۲[األنعام:  ﴾ّ�ِ  َوِ�َّ

َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِيٱ﴿... ]۱۷[المائدة:  ﴾َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض �ۡ�  ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ  يَُ�ن َولَمۡ  اَوَ�ٗ  َ�تَِّخذۡ  َولَمۡ  ِض �ۡ� ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  ۥ�َّ  ﴾ِك ُملۡ ل

 ].۲[الفرقان: 

از «...  » ؟ بگو: از آِن خداست ستی، از آِن ک است  نیدر آسمانها و زم  بگو: آنچه«

  که  یکس  آن«...  » دو است  آن  انیدر م  و آنچه  نیآسمانها و زمدر   آنچه  ستیآِن ک

و در   دهیخود برنگز  یبرا  ی، و فرزند از آِن اوست  نیآسمانها و زم  تیمالک

 .» است  نداشته  یکی، شر تیمالک
 : است  موجودات  ههم  ندارد، و رازق  یکیشر  ـ در رزق

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ذۡ ٱ �َّاُس ٱ � ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا ِ ٱ َ�ۡ�ُ  لِقٍ َ�ٰ  ِمنۡ  َهۡل  ُ�مۚۡ َعلَيۡ  �َّ َّ� 

ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُ�ميَرۡ  َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ِض� �ۡ� ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ� َّ�

َ
 ﴾٣ فَُكونَ تُؤۡ  فَ�

يِّن﴿... ]۳[الفرقان: 
َ
ُ ٱ َ�َهارِزۡ  ِمُل َ�ۡ  �َّ  بَّةٖ َدآ ّمِن َوَ��  ﴾�يَّاُ�مۡ  زُُ�َهايَرۡ  �َّ

 ٱ ِ�  بَّةٖ َدآ ِمن َوَما۞﴿.. ].۶۰[العنکبوت: 
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ِض �ۡ�  لَمُ َوَ�عۡ  ُ�َهارِزۡ  �َّ

 ].۶[هود:  ﴾َدَ�َهاَتوۡ َوُمسۡ  َتَقرََّهاُمسۡ 

هید. آیادآور شوی،  شما عطا فرموده  خدا به  را که  ی! نعمت مردم  یا«
ّ
  ، خالق ا جز الل

وجود   ییبرساند؟ جز او خدا  یروز  نیو زم  آسمان شما را از  وجود دارد که  یگرید

ارند یبس  چه«...  »د؟!یشو یم  و گمراه  منحرف  ، چگونه حال  نیبا ا  ندارد. پس

  ههم  رسان یکنند. خدا روز  خود را بردارند و حمل  یتوانند روز ینم  که  یجنبندگان

  ه، بر عهد آن یروز  نکهیگر ام  ستین  نیدر زم  یا جنبنده  چیه«...  » آنها و شماست

 .»داند یرا م  دفنش  و محل  یزندگ  و محل  خداست
 : ز، تنها اوستیچ  همه  هو نگهدارند  ـ مدّبر و چرخاننده
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َ ٱ إِنَّ ﴿ َ�ٰ ٱ ِسُك ُ�مۡ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ن َض �ۡ�

َ
ٓ  َولَ�ِن تَُزوَ�ۚ  أ مۡ  إِنۡ  َزاَ�َا

َ
 َسَكُهَماأ

َحدٖ  ِمنۡ 
َ
ِ َ�عۡ  ّمِنۢ  أ ن ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿.. ].۴۱[فاطر:  ﴾ۦٓ ِده

َ
ٓ ٱ َ�ُقومَ  أ َما  ءُ لسَّ

 ٱوَ 
َ
مۡ  ُض �ۡ�

َ
ِ بِأ حۡ  ءٍ َ�ۡ  َوُ�َّ ﴿.. ].۲۵[الروم:  ﴾ۦرِه

َ
بِ�ٖ  إَِما�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ َصيۡ أ  ﴾مُّ

 ].۱۲[یس: 

  ر خود) خارجیگذارد (از مس یکند و نم یم  یرا نگاهدار  نیخداوند، آسمانها و زم«

  کس  چیو نابود شوند، جز خدا ه  بخواهند) خارج  (هم  شوند. هر گاهو نابود 

)  (قدرت  یها و نشانه  لیدال  هو از جمل«...  »دارد  و محفوظ  تواند آنها ار نگاه ینم

  یو  فرمان  او و به  هو پرداخت  ، ساخته نیو زم  آسمان  که  است  نیا  یکیخدا 

  ی) سرشمار محفوظ  لوح  نام  آشکار (به  ر کتابز را دیچ  و ما همه«...  » برپاست

 .» میسینو یو م  میکن یم
 : قادر و قاهر است  یزی، و بر هر چ استک یشر یب  و قدرتش  ـ سلطه

ا ُل  َٔ �ُۡ�  َ� ﴿  َقاهِرُ لۡ ٱ َوُهوَ ﴿.. ].۲۳[األنبیاء:  ﴾٢٣ لُونَ  َٔ �ُۡ�  وَُهمۡ  َعُل َ�فۡ  َ�مَّ
ِ  َق فَوۡ  ٰٓ  َحَفَظةً  ُ�مۡ َعلَيۡ  ِسُل َو�ُرۡ  ۦۖ ِعَبادِه ٓ  إِذَا َح�َّ َحَدُ�مُ  ءَ َجا

َ
ۡ ٱ أ  ُت َموۡ ل

تۡ  ْ ُردُّوٓ  ُ�مَّ  ٦١ ُ�َفّرُِطونَ  َ�  َوُهمۡ  رُُسلَُنا هُ تَوَ�َّ ِ ٱ إَِ�  ا ٰ َموۡ  �َّ � �َۡ ٱ ُهمُ لَٮ َ�  ّقِ
َ
�  ُ�َ 

ۡ�َ  وَُهوَ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ
َ
 ُهوَ  قُۡل ﴿... ]۶۲ - ۶۱[األنعام:  ﴾٦٢ ِسبِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عُ أ

ٰٓ  َقادِرُ لۡ ٱ ن َ�َ
َ
وۡ  قُِ�مۡ فَوۡ  ّمِن اَعَذابٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َعَث َ�بۡ  أ

َ
 تِ َ�ۡ  ِمن أ

رۡ 
َ
وۡ  ُجلُِ�مۡ أ

َ
  َضُ�مَ�عۡ  َوُ�ِذيقَ  اِشَيعٗ  بَِسُ�مۡ يَلۡ  أ

ۡ
[األنعام:  ﴾ٍض َ�عۡ  َس بَأ

رََء�ۡ  قُۡل ﴿.. ].۶۵
َ
َخذَ  إِنۡ  ُتمۡ أ

َ
ُ ٱ أ بۡ  َعُ�مۡ َسمۡ  �َّ

َ
ٰ  وََخَتمَ  َرُ�مۡ َ�ٰ َو� َ�َ 

نۡ  قُلُو�ُِ�م ِ ٱ َ�ۡ�ُ  هٌ إَِ�ٰ  مَّ َّ�  
ۡ
ُ ٱوَ ﴿.. ].۴۶[األنعام:  ﴾بِهِ  �ِيُ�ميَأ  َ�لٌِب  �َّ

 ٰٓ مۡ  َ�َ
َ
ِ أ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  ۦرِه

َ
 ].۲۱وسف: ی[ ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ
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...  »رندیگ یقرار م  آنها مورد سؤال  یشود، ول ینم  کند، بازخواست یم  از آنچه«

 چ  بندگان خداوند بر«
ً
فرستد و  یبر شما م  ی. او مراقبان است  رهیخود کامال

رند و یگ یاو را م  ما جان  د، فرستادگانیاز شما فرا رس  یکی  مرگ  گمارد، و چون یم

  برگردانده  شان یقیسرور حق  یعنیخدا،   یسو  به  کنند. سپس ینم  یکوتاه  چیه

  ِن حسابگرانیعتری، و او سر و بس  خداستاز آِن   یو داور  ! فرمان شوند. هان یم

بر   تانیر پاهایا از زیو   سرتان  یاز باال  یبزرگ  تواند عذاب یبگو: خدا م«...  » است

د و یشو  و پراکنده  دسته زد و دستهیآم  هم  کار را بر شما به  نکهیا ایشما بگمارد، و 

و   اگر خداوند گوش  د کهییگوب  من  بگو: به«...  »برپا گرداند  انتانیجنگها در م

هیبزند، غ  یُمهر  تانیرد و بر دلهای) گ را (از شما بازپس  تانیچشمها
ّ
  ییخدا  ر از الل

  و دلش  انسان  انیخداوند م  د کهیو بدان«...  »شما برگرداند؟!  آنها را به  که  هست

  دل  یو آرزوها ها خواسته  به  دنیرا از رس  تواند انسان یاندازد (و م یم  ییجدا

ط  رهیخداوند بر کار خود چ«...  »بازدارد
ّ
 .»دانند ینم  شتر مردمیب  ی، ول است  و مسل

 وجود ندارد:  یگرید  و حاکم یر از او، رّب، ولیـ غ

ءٖ  قُۡل ﴿ ۡ�َ ِ
بِۡ� َرّ�ٗا وَُهَو رَبُّ ُ�ّ

َ
� ِ َ�ۡ�َ ٱ�َّ

َ
َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿.. ].۱۶۴[األنعام:  ﴾أ

َ
أ

 ِ �ِض  ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُِذ َوِ�ّٗا فَاِطرِ ٱلسَّ َّ�

َ
َ�َغۡ�َ ﴿... ]۱۴[األنعام:  ﴾�

َ
ِ أ  ٱ�َّ

نَزَل إَِ�ُۡ�ُم ٱۡلِكَ�َٰب 
َ
ِٓي أ ۡ�تَِ� َحَكٗما وَُهَو ٱ�َّ

َ
� �ٗ  ].۱۱۴[األنعام:  ﴾ُمَفصَّ

  ز و همهیچ  خدا پروردگار همه  که  ی، در حال جز خدا را بطلبم  یا پروردگاریبگو: آ«

او   که  ی، در حال رمیاور خود برگیو   ر از خدا سرپرستیا غیآ«...  »؟! است  کس

، در  و داور بطلبم  ر از خدا را حاکمیا غیآ«...  »؟! است  نیآسمانها و زم  هنندیآفر

 .»؟! است  کرده  نازل  تانیبرا  و روشن  مفّصل  صورت  را به  کتاب  که  اوست  که  یحال
 : ار، تنها اوستیاخت صاحبـ 

ِ َوتََ�َٰ�ٰ َوَر�َُّك َ�ۡ ﴿ لُُق َما �ََشآُء َو�َۡخَتاُرۗ َما َ�َن لَُهُم ٱۡ�َِ�َةُۚ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ
ا �ُۡ�ُِ�وَن   ].۶۸[القصص:  ﴾٦٨َ�مَّ
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  حق  د، و مردمینما یار میکند و اخت یم  را بخواهد، خلق  هر چه  و پروردگارت«

را   یزیچ  که  است  باالتر و پاکتر از آن  یار ندارند. خداوند بسیو اخت  انتخاب

 .»او کنندک یشر
 : ستیاو نک یشر  یدر قانونگذار  کس  چیـ ه

مۡ ﴿
َ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم أ ُ  لَُهۡم ُ�ََ� ذَۢن بِهِ ٱ�َّ

ۡ
 ].۲۱[الشوری:  ﴾ّمَِن ٱّ�ِيِن َما لَۡم يَأ

د یرا پد  ینیو د  کرده  یقانونگذار  شانیبرا  دارند که  یشرکاء و معبودان  آنان  نکهیا ای«

 .» است  نداده  اجازه  خداوند بدان  اند که آورده
 : اوست  امور، تنها در دست  ـ تمام

مۡ لَيۡ ﴿
َ
ءٌ َس لََك ِمَن ٱۡ� ِ ﴿.. ].۱۲۸[آل عمران:  ﴾رِ َ�ۡ َّ ۡمُر بَل ّ�ِ

َ
ٱۡ�

 ].۳۱[الرعد:  ﴾َ�ِيًعا

 .» خداست  امور در دست  تمام  بلکه«...  »ستیامبر) نیپ  یتو (ا  دستدر   یامر  چیه«
گاه  ـ در علم  ندارد:  یی، همتا یو آ

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ وَ ﴿
َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ َ� َ�عۡ ﴿.. ].۲۱۶[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

َ
لَُم َمۡن َخلََق �

نَّ ﴿... ]۱۴[الملك:  ﴾١٤َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡ�َبُِ� 
َ
َحاَط بُِ�ّلِ َوأ

َ
َ قَۡد أ ٱ�َّ

ٍء ِعۡلَمۢ�  ].۱۲[الطالق:  ﴾َ�ۡ

داند (و  یکند، م یم  خلق  که  ی! کس هان«...  »دیدان یداند و شما نم یخدا م«

گاهتر از کس گاه  قیو دق  نیزبی) و او ر است  شده  خلق  که  است  یآ ...  » است  و آ

گاه  علم«  .» است  و فراگرفته  کرده  ز را احاطهیچ  خدا همه  یو آ
 گرداند: یم  راند و زندهیم یم  که  ـ تنها اوست

ِي َخلََقُ�ۡم ُ�مَّ َرزَقَُ�ۡم ُ�مَّ يُِميُتُ�ۡم ُ�مَّ ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ َهۡل ِمن ﴿ ُ ٱ�َّ ٱ�َّ
 ُ�ِ�ٓ�َ ا ُ�َ � ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ ءٖ ن َ�ۡفَعُل ِمن َ�ٰلُِ�م ّمِن َ�ۡ م مَّ
 ].۴۰[الروم:  ﴾٤٠�ُۡ�ُِ�وَن 
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. بعد شما را  است  دهیبخش  یشما روز  به  ، سپس دهیشما را آفر  که  است  یخدا کس«

  یکس  شرکاء و معبودانتان  انیا در میگرداند. آ یم  تان زنده  دوباره  راند و سپسیم یم

  که  است  نیدهد؟ خدا دورتر و برتر از ا  کارها را انجام  نیاز ا  یزیچ  که  هست

 .»شوند  قائلک یشر  شیبرا
 کند: یم  تیهدا  که  اوست  ـ فقط

�  قُۡل ﴿ ُ َ�ۡهِدي لِۡلَحّقِ � قُِل ٱ�َّ ن َ�ۡهِدٓي إَِ� ٱۡ�َّقِ َ�ٓ�ُِ�م مَّ َهۡل ِمن ُ�َ
َ�َمن َ�ۡهِدٓي إَِ� 

َ
ن ُ�ۡهَدٰىۖ َ�َما أ

َ
ٓ أ ٓي إِ�َّ مَّن �َّ يَِهّدِ

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
 ٱۡ�َّقِ أ
ۡحبَبَۡت إِنََّك َ� َ�هۡ ﴿.. ].۳۵[یس:  ﴾٣٥لَُ�ۡم َكۡيَف َ�ُۡكُموَن 

َ
ِدي َمۡن أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن 
َ
َ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۚ وَُهَو أ  ].۵۶[القصص:  ﴾٥٦َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

  کند؟ بگو: خدا راه  تیهدا  حق  یسو  به  که  هست  یشرکاء شما کس  نیا ایبگو: آ«

کند، بهتر و سزاوارتر  یم  تیهدا  راست  راه  به  که  کس  ا آنیدهد. آ یم  شانرا ن  حق

  تیهدا  د خودشیبا  کند و بلکه  تیتواند هدا ینم  که  یا کسیشود   یرویپ  که  است

  ی(ا«...  »د؟!یکن یم  که  است  یحکم  چه  نی؟! ا است  شده  شود؟! شما را چه

  ، بلکه یکن  تیهدا  یباش  داشته  و دوست  یبخواه  را که  یکس  یتوان یامبر!) تو نمیپ

  چه  داند که یکند، و او بهتر م یم  تیرا بخواهد هدا  هر که  که  تنها خداست  نیا

 .»ابندیراه  یکسان
 کند: ینم  شنود و اجابت یادها را نمیجز او، دعاها و فر  کس  چیـ ه

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
وَٓء َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱلُۡمۡضَطرَّ إِذَا أ َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف ٱلسُّ

ُروَن  ا تََذكَّ ِۚ قَلِيٗ� مَّ َع ٱ�َّ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
�ِض� أ

َ
نَّ ﴿... ]۶۲[النمل:  ﴾٦٢ٱۡ�

َ
َوأ

ِ فََ� تَدۡ  َحٗدا ٱلَۡمَ�ِٰجَد ِ�َّ
َ
ِ أ ٰ ﴿.. ].۱۸[الجن:  ﴾١٨ُعواْ َمَع ٱ�َّ نَّ َ�

َ
لَِك بِأ

َ ُهَو ٱ�َۡ  نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ
َ
 ].۳۰[لقمان:  ﴾قُّ َوأ

را   یرسد و بال و گرفتار یم  اد مضطّر و درماندهیفر  به  که  یا کسیا بتها بهترند) ی(آ«

  نیزم  نیبطلبد، و شما (انسانها) را جانشک کم  او را به  کند، هر گاه یم  برطرف
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 شما بس داستبا خ  یگریا معبود دیسازد؟ آ یم
ً
...  »دیریگ یپند م  ار کمی؟! واقعا

خدا   فقط  که  خاطر است  نیبد  نیا«...  »دیرا نخوان  یگرید  خدا، کس  همراه  پس«

 .»هستند  خوانند، باطل یر از او میغ  که  و هر آنچه  است  حق
 : اوست  فقط  دهنده ـ پناه

ءٖ  قُۡل ﴿ ۡ�َ ِ
وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َمۢن �ِيَِدهِۦ َملَُكوُت ُ�ّ

ِ  ٨٨َ�ۡعلَُموَن  ا لَُهم ّمَِن ﴿.. ].۸۹-۸۸[المؤمنون:  ﴾َسَيُقولُوَن ِ�َّ ِ مِۡن مَّ ٱ�َّ
ِجَد مِ  َولَنۡ ﴿.. ].۲۷[یونس:  ﴾َ�ِص�ٖ 

َ
 ].۲۲[الجن:  ﴾ن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحًداأ

  (به  باشد که  یدارد و او کس  را در دستز یچ  همه  بزرگ  یفرمانده  یکس  بگو: چه«

  راست  داد اگر چنانچه  ) او پناه ) از (عذاب توان ینم  را (هم  یدهد و کس  ) پناه همه

تواند  ینم  یزیچ  چیو ه  کس  چیه«...  » : از آِن خداست د؟ خواهند گفتییگو یم

 .» ابمی یا نمجز خد  یو پناهگاه«...  »دهد  ) خدا پناه را از (عذاب  آنان
 : ر استینظ یکتا و بی   شیها یژگیو و  صفات  در تمام  ـ و...باالخره

�ِض َوَ�ُ ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ٰ ِ� ٱلسَّ َ�ۡ

َ
َس لَيۡ ﴿.. ].۲۷[الروم:  ﴾ٱلَۡمثَُل ٱۡ�

ۡمثَاَل فََ� تَۡ�ِ ﴿.. ].۱۱[الشوری:  ﴾ءٞ َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ 
َ
ِ ٱۡ�  ].۷۴[النحل:  ﴾�ُواْ ِ�َّ

ق  نی، در آسمانها و زم و صفات  وصف  نیباالتر«
ّ
  کس  چیه«...  » خداست  به  متعل

 .»دیاورین  خدا، همتا و مثال  یبرا«...  » ستیمانند او ن  یزیچ  چیو ه
در افکار و   کرد که  تالش  آغاز ظهورش  در همان  اسالم  د بود کهیتوح  ی، نوع نیا

را   از آن  ی، قسمت یجاهل  اعراب  د بود کهیتوح  نیسازد، و هم  نیگزیجا  مردم  یدلها

 ک،، مال داشتند و او را خالق  مانیخدا ا  ، آنها به میگفت  که  اند و همچنان داشته  قبول

از نظر   نیدانستند. اّما ا یو...م  دهنده ، پناه رانندهیو م  گرداننده ، رّب، مدّبر، زنده رازق

،  مدّبر، رازق ک،، مال : خالق که  یا گانهی  یخدا  نیرا چنی؛ ز ستینبود و ن  یکاف  اسالم

،  کننده تی، هدا رانندهی، م کننده ار، قانونگذار، زندهیاخت ، صاحبی، رّب، ول حاکم
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و   پرستش  یستی، با ادها و...استیدعاها و فر  به  ندهیگو ، پاسخ ، شنونده دهنده پناه

  دادن  بعد از نشان  قرآن  بود که  جهت  نیهم  به شود، و  یو فرمانبردار  یو بندگ  عبادت

د: یگو یدهد و م یقرار م  را مخاطب  نیخداوند، مشرک  اتیخصوص  نیاز اک یهر 

ر نم  د، پسیدار  قبول  یاوصاف  نیرا با چن  ییخدا  نیچن  ز کهیشما ن
ّ
د و یشو یچرا متذک

د، یشو ینم  او متوّسل  د، تنها بهیبر ینم  او پناه  د، تنها بهیخوان یاد نمیفر  تنها او را به

  و عبادت  ، تنها او را پرستش کلمهک ید، و...در یکن ینم  یرویو پ  او اطاعت  یتنها برا

 د؟ و...یا را خورده  طانیش  بیفر  نکهیا اید؟ یا شده  ا جادو و طلسمید؟! آیکن ینم

﴿ َ�ۡ
َ
 َولَ�ِن َس�

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡن َخلََق ٱلسَّ ا ُهم مَّ فَرََءۡ�ُتم مَّ

َ
ۚ قُۡل أ ُ �َض َ�َُقولُنَّ ٱ�َّ

ۡو 
َ
ِهِۦٓ أ ٍ َهۡل ُهنَّ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ ُ بُِ�ّ َراَدِ�َ ٱ�َّ

َ
ِ إِۡن أ تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ

َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ 
َ
ُ  أ ۖ َعلَۡيهِ َ�َتَو�َّ ُ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِهۦِۚ قُۡل َحۡسِ�َ ٱ�َّ
 ۡ ُوَن ٱل ۡ�َ ﴿.. ].۳۸[الزمر:  ﴾٣٨ُمَتَوّ�ِ

َ
ۖ َولَ�ِن َس� ُ ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ ٱ�َّ ُهم مَّ

ٰ يُۡؤفَُكوَن  َّ�
َ
َمآءِ  قُۡل ﴿.. ].۸۷[الزخرف:  ﴾٨٧فَ� َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ٱلسَّ

 
َ
بَۡ�َٰر َوَمن ُ�ۡرُِج ٱۡلَ�َّ َوٱۡ�

َ
ۡمَع َوٱۡ� ن َ�ۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
ِمَن ٱلَۡمّيِِت �ِض أ

فََ� 
َ
ۚ َ�ُقۡل أ ُ ۚ فََسَيُقولُوَن ٱ�َّ ۡمَر

َ
َوُ�ۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱلَۡ�ِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡ�

ٰ  ٣١َ�تَُّقوَن  َّ�
َ
َ�ُٰلۖ فَ� ۖ َ�َماَذا َ�ۡعَد ٱۡ�َّقِ إِ�َّ ٱلضَّ ُ َر�ُُّ�ُم ٱۡ�َقُّ فََ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ

فُوَن  ٓ إِن ُكنُتۡم قُل لَِّمِن ﴿.. ].۳۲-۳۱[یونس:  ﴾٣٢تُۡ�َ �ُض َوَمن �ِيَها
َ
ٱۡ�

ُروَن  ٨٤َ�ۡعلَُموَن  فََ� تََذكَّ
َ
ِۚ قُۡل أ َ�َٰ�ِٰت  ٨٥َسَيُقولُوَن ِ�َّ قُۡل َمن رَّبُّ ٱلسَّ

ۡبِع َورَبُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظي فََ� َ�تَُّقوَن  ٨٦ِم ٱلسَّ
َ
ِۚ قُۡل أ قُۡل  ٨٧َسَيُقولُوَن ِ�َّ

 ِ ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن َمۢن �َِيِده ۡ�َ ِ
ۦ َملَُكوُت ُ�ّ

ٰ �ُۡسَحُروَن  ٨٨ َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ� ُ ﴿.. ].۸۹-۸۴[المؤمنون:  ﴾٨٩َسَيُقولُوَن ِ�َّ ٱ�َّ

ِي خَ  لََقُ�ۡم ُ�مَّ َرزَقَُ�ۡم ُ�مَّ يُِميُتُ�ۡم ُ�مَّ ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ َهۡل مِن ٱ�َّ
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ا  � ُسۡبَ�ٰنَُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ ءٖ ن َ�ۡفَعُل ِمن َ�ٰلُِ�م ّمِن َ�ۡ َ�ٓ�ُِ�م مَّ َ�ُ
َها ٱ�َّاُس إِن ُكنُتۡم ِ� َشّكٖ ّمِن  قُۡل ﴿.. ].۴۰[الروم:  ﴾٤٠�ُۡ�ُِ�وَن  ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

َ  دِيِ� فََ�ٓ  ۡ�ُبُد ٱ�َّ
َ
ِ َوَ�ِٰ�ۡن أ ِيَن َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ ۡ�ُبُد ٱ�َّ

َ
ِي أ  ٱ�َّ
ٰ ﴿.. ].۱۰۴[یونس:  ﴾َ�َتَوفَّٮُٰ�مۡ  ُ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق َ� لُِ�ُم ٱ�َّ

ءٖ َو�ِيٞل  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ فَٱۡ�ُبُدوهُۚ وَُهَو َ�َ ۡ�َ ِ

 ].۱۰۲[األنعام:  ﴾١٠٢ُ�ّ
:  خواهند گفت  قیتحق  ، به دهیرا آفر  نیآسمانها و زم  یکس  : چه یبپرس  اگر از آنان«

اگر   د کهینیب یم  نید، چنیخوان یاد میفر  جز خدا به  به  را که  ییزهایا چیخدا! بگو: آ

  را برطرف  و گزندش  انیز  برساند، آنها بتوانند آن  من  به  یو گزند  انیخدا بخواهد ز

بتوانند  روا دارد، آنها  من  در حق  یو مرحمت  ا اگر خدا بخواهد لطفیسازند؟ و 

.  است  را باز دارند؟ بگو: خدا مرا بس  رند و آنیرا بگ  و مرحمتش  جلو لطف

ل
ّ
ل  هی، تنها بر او تک کنندگان توک

ّ
  : چه یبپرس  اگر از آنان«...  » کنند و بس یم  و توک

 م دهیخود آنها را آفر  یکس
ً
  خدا) منحرف  چرا (از عبادت  ند: خدا! پسیگو ی، قطعا

از   یکس  بگو: چه«...  »د؟!)یگرد یم  یگرید  یزهایچ  پرستش  متوّجه د (ویشو یم

  یکس  ؟ چه و چشمها تواناست  بر گوش  یکس  رساند؟ چه یم  یشما روز  به  آسمان

کند؟  یر میامور را تدب  یکس  آورد؟ چه یم  رونیب  را از زنده  و مرده  را از مرده  زنده

 خواهند گفت
ً
د) چرا یکن یزها اقرار میچ  نیا  تمام  به  که  بگو: (حال  : خدا! پس قطعا

پروردگار   که  ، خداست د؟! آنیترس یاز او) نم  د و فقطیکن ینم  (تنها خدا را عبادت

ز یاو ن  پرستش  د. پسیدار  خود قبول  که  است  نیچن  که  (و اوست  شماست  یقیحق

  چگونه  ؟ پس است  یجز گمراه  حق  یا سوای). آ ر او، باطلیغ  و پرستش  است  حق

هستند، از آِن   در آن  که  یکسان  و تمام  نیبگو: زم«...  »د؟!یشو یم  در برده  به  از راه

د؟! یشیاند یچرا نم  ند. بگو: پسی: از آِن خدا د؟ خواهند گفتیدان یستند اگر میک

  ؟ بالفاصله است  میعظ  عرش  و صاحب  هفتگانه  یآسمانهاک مال  یکس  بگو: چه

  د؟! بگو: چهیترس یچرا (تنها از خدا) نم  . بگو پس : از آِن خداست خواهند گفت
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  ) پناه همه  (به  باشد که  یدارد و او کس  ز را در دستیچ  همه  بزرگ  یفرمانده  یکس

د؟ ییگو یم  راست  داد اگر چنانچه  ) او پناه ) از (عذاب توان ینم  را (هم  یدهد و کس

د و جادو یخور یم  بیو فر  گول  چگونه  . بگو: پس : از آِن خداست خواهند گفت

  دهیبخش  یشما روز  به  ، سپس دهیشما را آفر  که  است  یخدا کس«...  »د؟!یشو یم

شرکاء و   انیا در میگرداند. آ یم  تان زنده  دوباره  راند و سپسیم ی. بعد شما را م است

دهد؟ خدا دورتر و برتر از   کارها را انجام  نیاز ا  یزیچ  که  هست  یکس  معبودانتان

  نییو آ  نید  ه! اگر دربار مردم  یبگو: ا«...  »شوند  قائلک یشر  شیبرا  که  است  نیا

ر از خدا یغ  به  را که  یکسان  آن  ) من د کهید (بدانید هستیو تردک در ش  من

  آن«...  »راندیم یشما را م  که  پرستم یرا م  یخداوند  و لکن  پرستم ید، نمیپرست یم

  . پس ز استیچ  همه  ، و او خالق ستین  یی. جز او خدا خدا و پروردگار شماست

 .» ز استیچ  و مدّبر همه  د و همو حافظیکن  د عبادتیرا با  یو

   

 » است  ، یکی عبادت«
، وقت

ً
  یکی  هم  شد، عبادت  یکیـ   شیهایژگیو  و تمام  و صفات  خدا ـ در ذات  یقاعدتا

  کس  شود؛ نه  د عبادتی، با هاستیژگیو و  صفات  نیچن  یدارا  که  یرا کسیشود؛ ز یم

، با خدا  صفات  نیاز ا  یکیـ تنها و تنها ـ در   یزیا چی  یکس  و اگر چنانچه  یگرید

 شود:  ز عبادتیاو ن  شد که یم  ز خدا بود!! و الزمیبود، او ن یمک یشر

ُل ٱۡلَ�ٰبِِديَن  قُۡل ﴿ وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
َ�َٰ�ِٰت  ٨١إِن َ�َن لِلرَّ� َوَ�ٞ فَ� ُسۡبَ�َٰن رَّبِ ٱلسَّ

ا يَِصُفوَن  �ِض رَّبِ ٱۡلَعۡرِش َ�مَّ
َ
 ].۸۲ - ۸۱[الزخرف:  ﴾٨٢َوٱۡ�

  که  بودم  یکس  نینخست  ، من داشت یم  یفرزند  خداوند مهربان  بگو: اگر چنانچه«

  و صاحب  نی. پروردگار آسمانها و زم کردم یم  و عبادت  را) پرستش  یکیشر  نی(چن

  ه(دربا  که  است  ییها فیتوص  نیاز ا  و منّزهک و او پا  است  میعظ  و عرش  سلطنت

 .»کنند یاو) م
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  موجودات  ، و تمام طرفک یاو را در   که  خداوند است  یرینظ یو ب  کمال  نیهم

خدا   میحر  ندارد به  حق  کس  چیاند. ه شده  گر واقعید  او ـ در طرفر از یگر ـ غید

  گرانیو د  دهد. تنها و تنها او خداست  خود اختصاص  از او را به  یتجاوز کند و صفت

تا   گرفته  ـ از جمادات  موجودات  تمام  که  است  جهت  نیهم  هستند. به  تشیو رع  بنده

  نخواهند ـ به  بخواهند و چه  ـ چه  و همه  ها ـ همه و...انسان  واناتیو ح  نباتات

 اقرار دارند:  و عبادتش  یو بندگ  پرستش

ۡو ُ�مَّ ﴿
َ
َمآءِ َوِ�َ ُدَخاٞن َ�َقاَل لََها َولِۡ�َ�ِض ٱئۡتَِيا َطوًۡ� أ ٱۡسَتَوىٰٓ إَِ� ٱلسَّ

تَۡيَنا َطآ�ِعَِ� َكرۡ 
َ
� ٓ ن َ�ُقوَم  َوِمنۡ ﴿. .].۱۱[فضلت:  ﴾١١ٗها قَاَ�َا

َ
َءاَ�ٰتِهِۦٓ أ

نتُۡم 
َ
ٓ أ �ِض إَِذا

َ
ِۦۚ ُ�مَّ إَِذا َدَ�ُ�ۡم َدۡعَوٗة ّمَِن ٱۡ� ۡمرِه

َ
�ُض بِأ

َ
َمآُء َوٱۡ� ٱلسَّ

ُ  ٢٥َ�ۡرُُجوَن  َّ� ٞ �ِض� ُ�ّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� [الروم:  ﴾٢٦ۥ َ�ٰنُِتوَن َوَ�ُۥ َمن ِ� ٱلسَّ

�ِض َطوٗۡ� َوَ�ۡرٗها � َو�﴿... ]۲۶ - ۲۵
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  َمن ِ� ٱلسَّ

� َما ِ�  َو�﴿.. ].۱۵[الرعد:  ﴾١٥َوِظَ�ٰلُُهم بِٱۡلُغُدّوِ َوٱ�َصاِل۩ 
�ِض ِمن َدآبَّةٖ َوٱلَۡمَ�ٰٓ 

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� وَن ٱلسَّ  ٤٩�َِكُة وَُهۡم َ� �َۡستَۡكِ�ُ

-۴۹[النحل:  ﴾٥٠�َُّهم ّمِن فَۡوقِهِۡم َو�َۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن۩ َ�َافُوَن رَ 

ٍء �َُسّبُِح َ�ُ ﴿... ]۵۰ ۚ �ن ّمِن َ�ۡ �ُض َوَمن �ِيِهنَّ
َ
ۡبُع َوٱۡ� َ�َٰ�ُٰت ٱلسَّ ٱلسَّ

... ]۴۴[اإلسراء:  ﴾ َ�ۡفَقُهوَن �َۡسبِيَحُهمۡ إِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِدهِۦ َوَ�ِٰ�ن �َّ 

�َس إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن َخلَقۡ َوَما ﴿ نَّ َوٱۡ�ِ  ].۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦ُت ٱۡ�ِ

فرمود:   نیو زم  آسمان  دود بود. به  که  یکرد، در حال  آسمان  نشیآفر  هاراد  سپس«

و از «...  »! مید آمدیپد  د! گفتند: فرمانبردارانهیید آید، پدینخواه  د و چهیبخواه  چه

و   ، ساخته نیو زم  آسمان  که  است  نیا  یکی) خدا  (قدرت  یها نشانهو   لیدال  هجمل

  یفرام  ییبا ندا  نیشما را از زم  ی. بعدها وقت برپاست  یو  فرمان  او و به  هپرداخت

 ب
ً
، از آِن  است  نیدر آسمانها و زم  و هر چه  د. هر کهییآ یم  رونیخواند، و شما فورا
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  ، خواه است  نیدر آسمانها و زم  آنچه«...  »ندیردار اوفرمانب  ی، و جملگ خداست

در   و شامگاهان  بامدادان  شانیها هیسا  نیبرند و همچن یم  را سجده  ی، خدا ناخواه

  ، از موجود زنده نیدر زم  در آسمانها و آنچه  آنچه«...  »افتند یم  سجده  به  مقابلش

ز ین  کنند، و فرشتگان یم  برند و کرنش یم  را سجده  یوجود دارد، خدا  و جنبنده

بر   حاکم  از پروردگار خود که  ورزند. فرشتگان یبرند و تکّبر نم یم  را سجده  یخدا

  ) انجام یو سرکش  بهانه  شود، (بدون  دستور داده  بدانان  ترسند و آنچه ی، م است  آنان

  یهستند، همگ  در آن  که  یکسان  و تمام  نیو زم  هفتگانه  آسمان«...  »دهند یم

  حیحمد و ثنا و تسب  نکهیمگر ا  ستین  یموجود  چیه  ند و بلکهیگو یخدا م  حیتسب

و انسانها را جز   انیجنّ   من«...  »دیفهم یرا نم  آنان  حیند، اّما شما تسبیگو یم  یو

 .»ام دهیافریخود ن  یو بندگ  پرستش  یبرا
و   واسطه  گونه  چیشود و ه یم  عبادت  که  است  ی، خداوند تنها کس در اسالم

 ـ بدونیتنها او را مستق  . مسلمان ستین  در عبادت  او و بندگانش  نیب  یعیشف
ً
  چیه  ما

و   ، بندگان و همه  قادر است  یزیبر هر چ  که  اوست  رد و فقطیگ یـ در نظر م  یا واسطه

  ستند و همهین  یزیچ  چیهک ، مال رانگید  خود و نه  یبرا  نه  ند کهیاو  فرمانبرداران

ا در کنار خدا، در یخدا،   یجا  را به  یگرید  ، کس جهت  نیهم  باشند. به یاو م  متوّجه

 سازد: ینم  همراه  دهد و در عبادتش ینم  یجا  شیخو  دل

َحَدۢ� َرّ�ِهِۦٓ  بِعَِباَدةِ ۡك َوَ� �ُۡ�ِ ﴿
َ
 ].۱۱۰[الکهف:  ﴾أ

را   یبشر  یرونیب  یزندگ  ، و تمام است  ار گستردهیبس  عبادت  هری، دا در اسالم

رفتنها و یها، پذیرویها، اطاعتها، پیبندگ  ، تمام یاسالم  هدیرد. در عقیگ یدربرم

تها ی، نظامها، حاکم عی، شرا ، احکام نی، اوامر، قوان دستورات  نهادنها به گردن

ر، یو شعا  دها، مراسمیو ام  میبشها، پرستشها،خواهشها، یاین  تمام  نیو...همچن

،  ، صدقه ، حج ، روزه : نماز، زکات و خضوعها، همچون  مها، محّبتها، خشوعیتعظ

  هاضاف  و...به  ، استغاثه ، استعانت ، دعا، توّسل ، اعتکاف ، طواف ی، نذر، قربان انفاق
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ـ   یو مقصد  هدف  نـ با قرار داد  و مرگش  یزندگ  و...خالصه  روزمّره  یتهایفّعال  تمام

خدا   یتنها و تنها برا  داند که یم  شوند، و الزم یم  محسوب  عبادت  و همه  همه

  یشخص  یرضا  گر و نهید  کس  کنند؛ نه  او را طلب  یرضا  رند و فقطیبگ  صورت

 : داشت  اعالن  جهت  نیهم  گر! و بهید
 شود:  رفتهید پذیخدا با  ـ تنها، حکم

َحٗدا ِمن َوِ�ّٖ ﴿
َ
ٱۡ�ُۡ�ُم إِِن ﴿.. ].۲۶[الکهف:  ﴾َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِۦٓ أ

ۚ َ�ٰلَِك ٱّ�ِيُن ٱلَۡقّيِمُ  ٓ إِيَّاهُ ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
َمَر �

َ
ِ أ ... ]۴۰[یوسف:  ﴾إِ�َّ ِ�َّ

ُ  َوَمن لَّمۡ ﴿ نَزَل ٱ�َّ
َ
ٓ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡ�ٰفُِرونَ َ�ُۡ�م بَِما

ُ
ائدة: [الم ﴾ فَأ

لَمۡ ﴿.. ].۴۴
َ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ  �

ُ
ٓ أ ْ بَِما �َُّهۡم َءاَمُنوا

َ
ِيَن يَزُۡ�ُموَن � تََر إَِ� ٱ�َّ

ن 
َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ ْ إَِ� ٱل�َّ ن َ�َتَحاَكُمٓوا

َ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
أ

ْ بِهِ  ٰ ُ�َّكُِموَك ؤۡ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُ ﴿... ]۶۰[النساء:  ﴾ۦيَۡ�ُفُروا ِمُنوَن َح�َّ
ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
�ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ

لَمۡ ﴿... ]۶۵[النساء:  ﴾٦٥�َۡسلِيٗما 
َ
�َُّهمۡ  �

َ
ِيَن يَزُۡ�ُموَن � َءاَمُنواْ بَِمآ  تََر إَِ� ٱ�َّ

 ٓ نزَِل إَِ�َۡك َوَما
ُ
ُٰغوِت  أ ْ إَِ� ٱل�َّ ن َ�َتَحاَكُمٓوا

َ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
أ

ن يَۡ�ُفُرواْ بِهِ 
َ
مُِرٓواْ أ

ُ
 ].۶۰[النساء:  ﴾ۦَوقَۡد أ

  یخود کس  یو فرمانده  ، و او در حکم ستین  یو سرپرست  یول  شانیجز خدا برا  به«

، تنها از آِن  ییفرمانرواو   تیحاکم«...  »گرداند یو انباز (خود) نمک یرا شر

و   نیراست  نید  است  نید. اینکن  جز او را عبادت  که  ، و دستور داده و بس  خداست

  آنها همان  نکند، پس  حکم  کرده  خدا نازل  که  بنا بر آنچه  و هر کس«...  »داریپا

  ند کهیگو یم  که  یاز کسان  یکن ینم  ا تعّجبیامبر!) آیپ  ی(ا«...  »هستند  کافران

  یدارند، (در حال  مانیا  شده  از تو نازل  شیپ  و بدانچه  شده  بر تو نازل  بدانچه  آنان

  حکم  یجا  را به  ببرند (و حکمش  را نزد طاغوت  یو داور  خواهند حکومت ی) م که
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  مانیخدا ا  (تنها به  که  است  شده  داده  فرمان  شانیبد  که  آن  رند؟!) و حالیخدا بپذ

را   کفر بورزند (و حکمش  طاغوت  او دهند و) و به  حکم  به  تن  و فقط  داشته

ند تا یآ یشمار نم  به  مؤمن  آنان  ! که قسم  پروردگارت  ! به اّما، نه«...  »رند)ینپذ

  گونه  چیه  نطلبند و سپس  یو داور  تیحکم  خود به  تو را در اختالفات  که  یزمان

 تسل  تو نداشته  خود از قضاوت  در دل  یو تنگ  مالل
ً
 .»تو) باشند  (حکم  میو کامال

 شود:  افتید دریخدا با  عتیو شر  ـ تنها قانون

ُ َ� َ�تَِّخُذٓواْ َوقَاَل ﴿ َٰي فَٱرۡهَ إَِ�ٰ ٱ�َّ َما ُهَو إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَإِ�َّ � إِ�َّ ُبوِن َهۡ�ِ ٱثۡنَۡ�ِ
َ�َٰ�ِٰت  ٥١ ِ َ�تَُّقوَن َوَ�ُۥ َما ِ� ٱلسَّ َ�َغۡ�َ ٱ�َّ

َ
ۚ أ �ِض َوَ�ُ ٱّ�ِيُن َواِصًبا

َ
َوٱۡ�

مۡ ﴿.. ].۵۲-۵۱[النحل:  ﴾٥٢
َ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن ٱّ�ِيِن َما لَۡم  أ لَُهۡم ُ�ََ�

 ُ َذۢن بِهِ ٱ�َّ
ۡ
 ].۲۱[الشوری:  ﴾يَأ

  گانهیخدا معبود   د، بلکهینیخود برنگز  یرا برا  : دو معبود دوگانه است  خدا فرموده«

و   ، از آِن اوست است  نیدر آسمانها و زم  د. آنچهیبترس  و تنها و تنها از من  است

  یو فرمانبردار  و اطاعت  اوست  حق  یو قانونگذار  ینداری) د هنحو  نیی(تع  همواره

رکاء و ش  آنان  نکهیا ای«...  »د؟!یترس یر خدا میا از غیآ  . پس است  ازاو واجب

خداوند   اند که د آوردهیرا پد  ینیو د  کرده  یقانونگذار  شانیبرا  دارند که  یمعبودان

 .» است  نداده  اجازه  بدان
 شود:  یرویو پ  از او اطاعت  و فقط  رفتیپذ  یو ارباب  یسرپرست  د بهیـ تنها او را با

هۡ  قُۡل ﴿
َ
ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ ٱۡلكِ  َل َ�ٰٓأ �َّ َ�ۡعُبَد  َ�ِٰب َ�َعالَۡوا

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � َسَوآء

َ َوَ� �ُۡ�َِك بِهِۦ َشۡ�  ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ

 ِ َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ِ�ُ  �نۡ ﴿.. ].۶۴[آل عمران:  ﴾ٱ�َّ
َ
[األنعام:  ﴾ونَ أ

َما �َ ﴿.. ].۱۲۱ ِ َورَُسوِ�ِۦ ِ�َۡحُ�َم َن قَوۡ إِ�َّ ْ إَِ� ٱ�َّ َل ٱلُۡمۡؤمِنَِ� إَِذا ُدُعٓوا
َطۡعنَا

َ
ن َ�ُقولُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
 ].۵۱[النور:  ﴾بَۡيَنُهۡم أ
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و   ما و شما برابر است  نیب  که  یا دادگرانه  سخن  یسو  د بهییای! ب کتاب  اهل  یبگو: ا«

را   یزیچ  چیو ه  مینکن  و پرستش  یرا فرمانبردار  یدا کسر از خیغ  که  است  نی، ا آن

  یو سرپرست  یارباب  را به  یگرید  از ما (انسانها) گروه  یو گروه  مینسازک یبا او شر

از   د، همانا شما همیکن  یرویو پ  اطاعت  و اگر از آنان«...  »ردیر از خدا نگیغ

  (که  امبرشیخدا و پ  یسو  به  که  یهنگام  مؤمنان«...  »د بودیخواه  مشرکان

و   حکومت  انشانیشوند تا م یم  ) فرا خوانده از خداست  از او، اطاعت  اطاعت

 .» میکرد  و اطاعت  میدیند: شنیگو یم  که  است  نیتنها ا  کنند، سخنشان  یداور
زها، دعاها، توّسلها، یدها و پرهی، درخواستها، ام ها، مناجات پرستش  ـ تمام

لها، استغاثه
ّ
و اعتکافها   و انفاقها، طواف  ها، صدقهیها، استعانتها، نذر و قربان توک

 خدا باشند:  تنها متوّجه  یستیو...با

ِ رَّبِ ٱلَۡ�ٰلَِمَ�  قُۡل ﴿ َ�  ١٦٢إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ۥۖ وَ  ِمۡرُت َ�ِ�َك َ�ُ

ُ
ٱۡ�َۡر فََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿... ]۱۶۳ - ۱۶۲[األنعام:  ﴾�َِ�ٰلَِك أ

ٓ ﴿.. ].۲[الکوثر:  ﴾٢ َ  َوَما ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
َفَقٍة أ نَفۡقتُم ّمِن �َّ

َ
أ

نَصاٍر 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ۥۗ َوَما لِل�َّ وَّفُوَوۡ�َ ﴿.. ].۲۷۰[البقرة:  ﴾٢٧٠َ�ۡعلَُمُه اْ طَّ

ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� وََعِهدۡ ﴿.. ].۲۹ج: [الح ﴾بِٱۡ�َۡيِت ٱۡلَعتِيقِ  ن  ۧنَا
َ
َم �ۡسَ�ٰعِيَل أ

ُجودِ  ِع ٱلسُّ كَّ آ�ِفَِ� َوٱلَۡ�ِٰكفَِ� َوٱلرُّ .. ].۱۲۵[البقرة:  ﴾َطّهَِرا بَيِۡ�َ لِلطَّ

َحٗدا  قُۡل ﴿
َ
ۡ�ُِك بِهِۦٓ أ

ُ
ْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ ۡدُعوا

َ
ٓ أ َما َوقَاَل ﴿.. ].۲۰[الجن:  ﴾٢٠إِ�َّ

وَن َ�ۡن ِعَباَدِ�  َر�ُُّ�مُ  ِيَن �َۡستَۡكِ�ُ ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ٱۡدُعوِ�ٓ أ

ۡ�ُبَد  قُۡل ﴿.. ].۶۰[غافر:  ﴾٦٠َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�َن 
َ
ۡن أ

َ
إِّ�ِ نُِهيُت أ

 ِ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ ُبُد �يَّاَك إِيَّاَك َ�عۡ ﴿.. ].۵۶[األنعام:  ﴾ٱ�َّ
 َ َ ِمن فَۡضلِهِۦٓ  َٔ َوۡ� ﴿... ]۵[الفاتحه:  ﴾٥ۡسَتعُِ� � .. ].۳۲[النساء:  ﴾لُواْ ٱ�َّ

ِ ٱلّرِۡزَق َوٱۡ�ُبُدوهُ َوٱۡشُكُرواْ َ�ُۥفَ ﴿ ... ]۱۷[العنکبوت:  ﴾◌ٓ ٱۡ�َتُغواْ ِعنَد ٱ�َّ
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ۡمُر ُ�ُُّهۥ فَٱۡ�ُبۡدهُ �َ�ۡ ﴿
َ
ۡ َعلَۡيهِ هِ يُرَۡجُع ٱۡ� ... ]۱۲۳[هود:  ﴾َوتََو�َّ

ِ ُهَو َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡوَ�ٰ َونِۡعَم ٱ�َِّص�ُ وَ ﴿ ْ بِٱ�َّ [الحج:  ﴾ٱۡ�َتِصُموا

ُعوُذ بَِرّبِ ٱلَۡفلَِق  قُۡل ﴿.. ].۷۸
َ
ِ َما َخلََق  ١أ .. ].۲-۱[الفلق:  ﴾٢ِمن َ�ّ

حَ  قُۡل ﴿
َ
ِ أ ِجَد مِن ُدونِهِ إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� ِمَن ٱ�َّ

َ
 ﴾٢٢ۦ ُمۡلَتَحًدا ٞد َولَۡن أ

وٓ ﴿.. ].۲۲[الجن:  ِ فَفِرُّ ْ إَِ� ٱ�َّ َ�َٰ�ِٰت رَّبُّ ﴿.. ].۵۰[الذاریات:  ﴾ا ٱلسَّ
�ِض َوَما بَۡيَنُهَما فَٱۡ�ُبۡدهُ َوٱۡصَطِ�ۡ لِعَِ�َٰدتِهۦِۚ َهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُۥ َسِمّيٗا 

َ
َوٱۡ�
 َوَ� �ُۡ�ِ ﴿.. ].۶۵[مریم:  ﴾٦٥

َ
 ].۱۱۰[الکهف:  ﴾َحَدۢ�ۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ

  یبرا  و مرگم  ی) زندگ ، (و باالخره و مناسکم  و طاعات  ، عبادات بگو: همانا نمازم«

امر،   نیهم  ندارد و به  یکیشر  چی. ه است  انیپروردگار جهان  که  و بس  خداست

...  » کن  یو قربان  نماز بخوان  پروردگارت  یتنها برا  پس«...  » ام شده  دستور داده

  آن  خداوند به  گمانید، بیده یم  را که  یا هر نذرید، یکن یم  را انفاق  یزیهر چ«

گاه   یکسان  (همان  ؟!) و ظالمان ستیچ  یو برا  ستیک  یبرا  داند که ی(و م  است  آ

 » ستین  یاوریار و ی  چیاند) را ه کرده  ، بر خود ستم است  یبزرگ  ظلم  کهک با شر  که
  و به«...  »کنند  ) را طواف یو گرام  یمیقد  هخدا (خان  هتنها خان  د کهیو با«... 

را (از هر   ام خانه  ) که میگذاشت  شانیا  ه(و بر عهد  میکرد  سفارش  لیو اسماع  میابراه

و   کنندگان ) طواف و از جمله  کنندگان (عبادت  ی) برا یو آلودگ  یدیو پلک شر  گونه

...  »دیکن  زهیو پاکک ) پا (نمازگزاران  و سجودبرندگان  و رکوع  کنندگان اعتکاف

ک یرا با او شر  یکس  چیو ه  خوانم یاد میفر  را به  تنها پروردگارم  بگو: همانا من«

  که  ی. کسان کنم  د تا اجابتید: مرا بخوانیگو یپروردگار شما م«...  » سازم ینم

خواهند   دوزخ  داخل  کنند، خوار و پست  مرا عبادت  دانند که یم  خود را بزرگتر از آن

اد یجز خدا فر  شما به  را که  یمعبودان  نکهیاز ا  ام شده  ینه  بگو: من«...  »شد

تنها تو را «...  » کنم  د) عبادتیساز یم  آنان  را متوّجه  تانید (و دعاهایخوان یم
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را   و از خداوند فضلش«...  » میطلب یم  استعانتو   یاریو تنها از تو   میپرست یم

و   ید و تنها او را بندگیخدا بخواه  شگاهیرا از پ  یو روز  رزق  پس«...  »دیبخواه

او   گردد، پس یاو برم  به  کسرهیو کارها «...  »دیینما  یو شکر و سپاسگزار  پرستش

ل  را بپرست
ّ
و   او تنها سرپرست  د کهیشو  وّسلخدا مت  و به«...  » کن  و تنها بر او توک

بگو: «...  »! است  یخوب  هکنند ککم  و چهک یاور نیسرور و   ، و چه اور شماستی

بگو: «...  » است  کرده  خلق  که  ، از شّر هر آنچه دم دهیپروردگار سپ  به  برم یم  پناه

...  » ابمی یاو نم جز  یپناهگاه  چیه  دهد و من ینم  مرا در برابر خدا پناه  کس  چیه

و   نیپروردگار آسمانها و زم«...  »د)یببر  او پناه  د (و بهیزیخدا بگر  یسو  به  پس«

و بر   کن  ) تنها او را عبادت است  نیچن  که  (حال  . پس دو است  آن  انیدر م  آنچه

  عبادت  به  یاز چند  (و پس  با باشیو شک  جا) بردوام  و همه  شهی(هم  عبادتش

از ین  کرد (تا دست  یدا خواهیخدا پ  یبرا  ییو همتا  هیاور). مگر شبین  یرو  یگرید

را   ی، کس پروردگارش  و پرستش  د در عبادتیو با«...  »)؟! یدراز کن  شیسو  به

 .»نسازدک یشر
   

 » نیست  وساطتی  ، هیچ خدا و بندگانش  بین«
 ک،و پا  خالص  یپرست گانهید و یتوح  آوردند و با یجنگ  یپرست و بتک با شر  سالم

افراد را ک ت کرو ت  نیبردارد. از ا  انیرا از م  خدا و بندگانش  نیب  تا وساطت  خواست

  با هم  تیافراد در بشر  یتمام  نمود که  ، و اعالن با خداوند برابر دانست  در ارتباط

و   همه  ی، خدا ند و خدا همو عبد هست  خداوند، بنده  در مقابل  یبرابرند و همگ

  یندارد، و رو  اختصاص  یخاّص   هلیا قبی  ژهیو  شخص  و به  است  انیپروردگار جهان

ک  یپافشار  یمعن  نیا   ، نه یا فرشته  ـ نه  یزیچ  چیو ه  کس  چیه  د کرد تا مردمیو تأ

قرار ندهند، و   را واسطه!! ـ  یامبریپ  و نه  یفرد صالح  ، نه یسنگ  ، نه یجنّ   ، نه یفرزند

 نسازند.  آنها متوّجه  ـ به  است  ، عبادت یدر معن  ا آنچهیخود را ـ   از عبادت  یمقدار
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: �  یاله  امبرانیباشد، پ  واسطه  خدا و بندگانش  نیب  یقرار باشد کس  اگر چنانچه

  در ارتباط  شانبا پروردگار  شهیهم  اند؛ چرا که تر بوده ستهیکار شا  نیدر ا  از هر کس

او،   درگاه  کتر و بهیخدا نزد  به  یاز هر کس  اند. آنان دهیرسان  مردم  او را به  امیو پ  بوده

افراد ـ و لو   هد: همیگو یشمارد و م یز مردود میرا ن  نیا  اند، اّما اسالم آبرومندتر بوده

  یو ضرر  نفعک مالک ی  چیباشند ـ در برابر خدا برابرند، و ه  امبر خدا همیپ  نکهیا

و   درخواست  د هستند. پسیمق  و مکان  زمان  ستند و بهین  گرانیخود و د  یبرا

 .خدا!  بندگان  خدا باشد؛ نه  هد متوّج یخواهشها با
گرافراد بشر ـ یرا ـ همانند د  امبرانیپ  کند که یم  تالش  میکر  قرآن  جهت  نیهم  به

  کند، بلکه یم  یخدا معّرف  و نه  فرشته  دهد، و آنها را نهقرار   شان یواقع  گاهیدر جا

 د:یفرما یم

َ� َ�تَُّقوَن  إِذۡ ﴿
َ
ُخوُهۡم نُوٌح �

َ
َ�ٍد ﴿.. ].۱۰۶[الشعراء:  ﴾١٠٦قَاَل لَُهۡم أ

َخاُهمۡ 
َ
َ  أ ْ ٱ�َّ رَۡسۡلَنآ  َولََقدۡ ﴿.. ].۶۵[األعراف:  ﴾ُهوٗد�ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم ٱۡ�ُبُدوا

َ
أ

َ  إَِ�ٰ  ِن ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ
َ
َخاُهۡم َ�ٰلًِحا أ

َ
َمۡدَ�َن  �َ�ٰ ﴿... ]۴۵[النمل:  ﴾َ�ُموَد أ

 َ ْ ٱ�َّ ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم ٱۡ�بُُدوا َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا
َ
 َوقَاَل لَُهمۡ ﴿.. ].۸۵[األعراف:  ﴾أ

تُِ�ۡم رُُسٞل ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوَن َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ِٰت رَ 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
� ٓ  ﴾ّ�ُِ�مۡ َخَزَ�ُتَها

 ].۷۱[الزمر: 
  قوم  یسو  و به«...  »دی! (از خدا) بترس : هان گفت  بدانان  ، نوح برادرشان  که  یزمان«

 »دی! تنها خدا را بپرست من  قوم  ی: ا خود گفت  قوم  و به  میهود را فرستاد  عاد، برادرشان
 »تا تنها خدا را بپرستند  میساخت  را روانه  صالح  ثمود، برادرشان  قوم  یسو  ما به«... 
  قوم  ی: ا خود گفت  قوم  و به  میرا فرستاد  بیشع  ، برادرشان نیمد  قوم  یسو  و به«... 

از   یامبرانیند: مگر پیگو یآنها م  به  دوزخ  نگهبانان«...  »دی! تنها خدا را بپرست من

 .»بخوانند؟!  تانیبرا  پروردگارتان  یها هیاند تا آ امدهین  انتانیم  به  خودتان  جنس
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کند و  یم  یخود معّرف  اء را برابر و برادر قومیانب  تمام  ، قرآن مینیب یم  که  همانگونه

هستند   خودشان  انسانها برابرند و از جنس  هبا هم  تیز در بشریآنها ن  نکهیا  یعنی  نیا

 باشند. یدارا م  مردم  هتود  هستند که  یاتیخصوص  همان  یو دارا
ل حق  به  که و اّما در مورد محّمد 

ُ
  نیـ چن  است  یاله  درگاه  سرسبد مقّربان  ، گ

 د:یفرما یم

نُفِسُ�مۡ  لََقدۡ ﴿
َ
ٌد إِ�َّ ﴿.. ].۱۲۸[التوبة:  ﴾َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ َوَما ُ�َمَّ

اَت  رَُسولٞ  فَإِيْن مَّ
َ
ۚ أ ۡو قُتَِل ٱقَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ٱلرُُّسُل

َ
ٰٓ أ نَقلَۡبُتۡم َ�َ

ۡعَ�ٰبُِ�مۡ 
َ
 .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾أ

و محّمد «...  » است  شما آمده  یسو  به  خودتان  از جنس  یامبریپ  قیتحق  به«

ا اگر یاند. آ اند و درگذشته آمده  یامبرانیپ  از او هم  قبل  که  یامبریمگر پ  ستین

 .»د؟!یگرد یخود) برم  نییآ شود، شما (از  ا کشتهیرد یبم  چنانچه
 د:یفرما یاو م  ا بهیو 

َ�ُهمۡ لَيۡ ﴿ ۡو ُ�َعّذِ
َ
ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٌء أ ۡمرِ َ�ۡ

َ
[آل عمران:  ﴾َس لََك ِمَن ٱۡ�

نَت َعلَۡيهِم بَِو�ِيلٖ َوَما َجَعلۡ ﴿.. ].۱۲۸
َ
ٓ أ ۖ َوَما  ﴾َ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا

 ].۱۰۷[األنعام: 

ا یرد و یپذ یرا م  آنان  ها توبی. خداوند  ستیامبر) نیپ  یتو (ا  دستدر   یامر  چیه«

  یباش  شانیا  و نگهبان  حافظ  که  میا و ما تو را قرار نداده«...  »دهد یم  آنها را عذاب

 .» یستین  و کارگزارشان  لیتو وک  نیو همچن
 د:یفرما یاو م  گر بهید  ییا در جایو 

﴿ ٓ ۡملُِك ِ�َ  قُل �َّ
َ
ۡعلَُم ۡفِ� َ�ۡفٗعا وَ أ

َ
ۚ َولَۡو ُكنُت أ ُ ا إِ�َّ َما َشآَء ٱ�َّ ًّ�َ �َ

نَا۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ 
َ
وُٓءۚ إِۡن � ِ�َ ٱلسُّ ٱۡلَغۡيَب َ�ۡسَتۡكَ�ُۡت ِمَن ٱۡ�َۡ�ِ َوَما َمسَّ

 ].۱۸۸[األعراف:  ﴾١٨٨ّلَِقۡو�ٖ يُۡؤِمُنوَن 
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خدا بخواهد.   را که  ، مگر آنچه ستمیخود ن  یبرا  یانیسود و ز  چیهک مال  بگو: من«

 شّر و   ساختم یخود م  بینص  یادیز  ، منافع دانستم یم  بیغ  من  اگر چنانچه
ً
و اصال

 .»! ستمین  مؤمنان  هدهند و مژده  دهنده میجز ب  یکس  د. منیرس ینم  من  به  ییبال
 د:یفرما یم او  ز بهیدآمیتهد  یانیگر، با بید  ییا در جایو 

ن ثَبَّۡتَ�َٰك لََقۡد كِدتَّ تَرَۡ�ُن إَِ�ِۡهۡم َشۡ� ﴿
َ
إِٗذا  ٧٤ا قَلِيً�  ٔٗ َولَۡوَ�ٓ أ

َذۡقَ�َٰك ِضۡعَف ٱۡ�ََيٰوةِ َوِضۡعَف ٱلَۡمَماِت ُ�مَّ َ� َ�ُِد لََك َعلَۡيَنا نَِصٗ�� 
َ َّ�
ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ �َ  لَ�ِنۡ ﴿.. ].۷۵-۷۴[اإلسراء:  ﴾٧٥ َ�ۡ

َ
َ�نَّ َملَُك َوَ�َُكوأ

 ].۶۵[الزمر:  ﴾ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

  بدانان  یاندک  ، دور نبود که میداشت ی) نم (بر حق  یو اگر ما تو را استوار و پابرجا«

را   ا و آخرتیدن  عذاب  صورت  نی) در ا یکرد یم  نی. (واگر چن یدا کنیپ  شیگرا

ار و یدر برابر ما   . سپس میچشاند یتو م  و) به  میساخت یبرابر (م  نی) چند تی(برا

  انکارانیشوند و از ز ینابود م  ، اعمالت یبورزک اگر تو شر«...  » یافتی ینم  یاوری

 .»شد  یخواه
 دارد:  رسا اعالم  ییخود را با صدا  نییآ  کند که یاو امر م  و به

حَ  قُۡل ﴿
َ
ۡ�ُِك بِهِۦٓ أ

ُ
ْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ ۡدُعوا

َ
ٓ أ َما ۡملُِك لَُ�ۡم قُۡل إِّ�ِ  ٢٠ٗدا إِ�َّ

َ
 َ�ٓ أ

� َوَ� رََشٗدا  ِجَد مِن  ٢١َ�ّٗ
َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
ِ أ قُۡل إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� مَِن ٱ�َّ

 ].۲۲-۲۰[الجن:  ﴾٢٢ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحًدا 
ک یرا با او شر  یکس  چیو ه  خوانم یاد میفر  را به  تنها پروردگارم  بگو: همانا من«

  چیه  و به  شما برسانم  به  یو سود  انیز  گونه  چیه  توانم ینم  . بگو: من سازم ینم

مرا در برابر خدا   کس  چی. بگو: ه دهم  تتانیا هدای  سازم  گمراهتان  توانم ینم  وجه

 .» ابمی یجز او نم  یپناهگاه  دهد و من ینم  پناه
  یهمگ  گر ـ کهید  امبرانیپ  همچون  یامبریاو را تنها پ  نکهی، بعد از ا نیچن  نیو ا

  خود ونه  یبرا  ، نه یانیسود و ز  چیهک کند، و او را مال یم  یاند ـ معرف اند و رفته آمده
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داند، و  ینم  بیو غ  ستیاو ن  در دست  یامر  چیه  د کهیگو یداند و م یم  گرانید  یبرا

دا کند یپ  یشیگرا  نیمشرک  به  نبود که، دور  داشت یخداوند او را پابرجا نم  اگر چنانچه

و مرا   است  گانهی  یشما، خدا  ید: خدایبگو  مردم  به  کند که یاو امر م  به  و...آنگاه

 بهیو مستق  هستم  خودتان  مثل  یبشر  هم  را منید؛ زیخدا نپندار
ً
  او توّجه  یسو  ما

  خدا را عبادت  جملهک یو در د ینشو  ـ متوّسل  نیمشرک  ر او ـ همچونیغ  د و بهیکن

 د:یاو نسازک یرا شر  یکس  د و در عبادتیکن

ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد  قُۡل ﴿ َما َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � نَا

َ
� ٓ َما إِ�َّ

ۗ َوَوۡ�ٞل ّلِۡلُمۡ�ِ�َِ�  ْ إَِ�ۡهِ َوٱۡستَۡغفُِروهُ  قُۡل ﴿.. ].۶[فضلت:  ﴾٦فَٱۡسَتقِيُمٓوا
 َ � ۠ نَا

َ
� ٓ َما ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن إِ�َّ َما َّ�

َ
َ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِكۡ  بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ  يَرُۡجوا
َحَدۢ�

َ
 ].۱۱۰[الکهف:  ﴾١١٠أ

شود. همانا پروردگار  یم  یوح  من  تنها به  که  هستم شما  مثل  یبشر  هم  بگو: من«

 (بدونیمستق  ، پس واحد است  یشما خدا
ً
د و استغفار یآور  یاو رو  ) به واسطه  ما

  مثل  یانسان  فقط  بگو: من«...  »کنند) ینم  نیچن  ! (که نیبر مشرک  ید، و وایینما

  . پس و بس  است  یواحد  یداشما خ  یشود. خدا یم  یوح  من  به  که  شما هستم

  ستهیشا  یکارها  د کهی، با است  شیخو  یدار خدای) د (سعادت  خواهان  هر کس

 .»او نسازدک یرا شر  یکس  پروردگارش  دهد و در عبادت  انجام
  اند و آنان خود قرار داده  یرا خدا   یسیع  کند که یم  انیرا ب  یکسان  ا داستانیو 

 کند: یم  سرزنش  ینادانکفر و   را به

َ ُهَو ٱلَۡمِسيُح ٱۡ�ُن َمۡر�ََمۚ قُۡل َ�َمن َ�ۡملُِك  لََّقدۡ ﴿ ِيَن قَالُٓواْ إِنَّ ٱ�َّ َ�َفَر ٱ�َّ
ِ َشۡ�  ُهۥ َوَمن ِ�  ًٔ ِمَن ٱ�َّ مَّ

ُ
ن ُ�ۡهلَِك ٱلَۡمِسيَح ٱۡ�َن َمۡرَ�َم َوأ

َ
َراَد أ

َ
ا إِۡن أ

�ِض َ�ِيٗعا
َ
 ].۱۷[المائدة:  ﴾ٱۡ�



 63 آورد؟! فصل دوم: اسالم چه می

 

 کسان«
ً
ما

ّ
، کافرند! بگو: اگر  است  میپسر مر  حیمس  ند: خدا همانیگو یم  که  یمسل

ک هستند هال  نیدر زم  را که  یکسان  و تمام  و مادرش  میپسر مر  حیخدا بخواهد مس

 .»!بکند؟  ی) کار نیتر کتواند (کوچ یم  یکس  کند، چه
  شیپ  دهیعق  نیا  نمودن  روشنو   و استحکام  تیدر تثب  نیچن  نی، ا میکر  قرآن

را   گر از بندگانشید  یخدا، مخلوق  از بندگان  یگذارد مخلوق ینم  که  ییرود تا جا یم

  امبر همیپ  ـ اگر چه  یبپردازد. هر مخلوق  عبادتش  ند و بهیبرگز  شیمعبود خو  عنوان  به

 .!! پرستش  هقبل  معبود، و نهخدا و   ؛ نه خداست  از بندگان  یا بنده  باشد ـ باالخره
 ـ ه  یوقت

ً
  نیب  یها نباشد، واسطه  بندگانش  نیب  یتفاوت  گونه  چیدر نزد خداوند ـ ذاتا

 .! یوساطت  در کار خواهد بود و نه  یکهانت  نه  روند. پس یم  نیز از بین  خدا و بندگانش
هر   انجام  یبرا  که  یر حالد، دیتراش  یا ندهیو نما  خدا واسطه  یبرا  توان یم  چگونه

 شود: یم  د: شو! پسیبگو  است  ی، کاف یزیچ  د آوردنیا پدی،  یکار

﴿ ٓ َما َراَد َشۡ�  إِ�َّ
َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرهُ

َ
ن َ�ُقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن  ًٔ أ

َ
 ].۸۲[یس:  ﴾٨٢ا أ

 .»شود یم  د: شو! پسیبگو  که  است  یبشود، کاف  را بخواهدکه  یزیخدا چ  گاههر«
 شایآ

ً
  به  گردن  ، از رگ جا حاضر و ناظر است  همه  که  ییخدا  که  است  ستهیا واقعا

  یداند، و از طرف یم  اوست  هنیرا در س  و آنچه  چشم  انتی، خ کتر استینزد  انسان

را   اش او، بنده  قیباشد تا از طر  داشته  یو دالل  ، واسطه است  ار آمرزگار و مهربانیبس

 .سازد؟!  را برآورده  ا حاجتشیببخشد و 
 ـ بهیتواند ـ مستق یم  واسطه  بدون  هر کس

ً
 و شخصا

ً
گردد و   خود مرتبط  خالق  ما

و آخر و ظاهر   اّول  که  یقدرت  باشد ـ به  ز خود را ـ هر چند گناهکار همیناچ  تیشخص

را بطلبد، و   شیهایازمندیو درخواستها و ن  جیوند دهد و از او حوای، پ است  و باطن

 محکمتر گردد.  شیو تقوا  مانیا  را بچشد، آنگاه  پروردگارش  تیو عنا  و لطف  رحمت
  دارد. افراد را متوّجه  ارتباط  نیا  و استحکام  تیبر تقو  یادی، اصرار ز اسالم

و   شب  قیدقا  در تمامتواند  یم  و هر کس  است  یکاف  شانیخدا تنها برا  سازد که یم
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او   د و بهیجو  ـ استعانت  ستین  شیبرا  یو مکان  زمان  ـ که  بزرگ  قدرت  روز از آن

 خود قرار دهد:  شود و پناهگاه  متوّسل

ُ لَِطيُفۢ بِعَِبادِهِۦ﴿ لَيۡ ﴿...  ]۱۹[الشوری:  ﴾ٱ�َّ
َ
ُ بَِ�اٍف � َس ٱ�َّ

ۡ�َن َما ُكنُتمۡ  َمَعُ�مۡ َوُهَو ﴿.. ].۳۶[الزمر:  ﴾َ�ۡبَدهُۥ
َ
.. ].۴[الحدید:  ﴾�

ۡقَرُب َوَ�ۡ ﴿
َ
لََك ِعَبادِي ﴿.. ].۱۶[ق:  ﴾إَِ�ۡهِ ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِ�دِ  ُن أ

َ
�َذا َس�

اِع إِذَا َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ  َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
أ

 ٱۡدُعوِ�ٓ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿.. ].۱۸۶[البقرة:  ﴾١٨٦رُۡشُدوَن ِ� لََعلَُّهۡم يَ 
ۡسَتِجۡب لَُ�مۡ 

َ
ِۖ إِنَُّهۥ َ�  َٔ َوَ� تَاْۡ� ﴿.. ].۶۰[غافر:  ﴾أ ۡوِح ٱ�َّ ْ مِن رَّ ُسوا

ِ إِ�َّ ٱۡلَقۡوُم ٱلَۡ�ٰفُِرونَ  َٔ يَاْۡ�  ۡوِح ٱ�َّ  قُۡل ﴿.. ].۸۷[یوسف:  ﴾ُس ِمن رَّ
ِي ْ ِمن رَّۡ�َ َ�ٰعَِبادَِي ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا

َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
َ َن أ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ةِ ٱ�َّ

نُوَب َ�ِيًعا  ].۵۳[الزمر:  ﴾َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ

  یکاف  بندگانش  یا خداوند برایآ«...  »دارد  لطف  بندگانش  به  خداوند نسبت«

  گردن  و ما از شاهرگ«...  » با شماست  د، خدا همیباش  کجا کههر«...  »؟ ستین

  یو دعا  کمینزد  من  از تو بپرسند، پس  بندگانم  و هر گاه«...  » میتر کیشما نزد  به

را   آنها دعوتم  یستیبا  . پس کنم یم  خواند، اجابت یمرا م  که  یرا هنگام  دعاکننده

د: یگو یم  ردگارتانو پرو«...  »ابندی  تیاورند تا هدایب  مانیا  من  کنند و به  اجابت

را از ید؛ زینشو  وسیخدا مأ  از رحمت«...  » میگو یم  شما پاسخ  د، بهیمرا بخوان

  ی! ا من  بندگان  یبگو: ا«...  » کافران  شوند، مگر قوم ینم  وسیخدا مأ  رحمت

د یخدا ناام  د! از رحمتیا کرده  هم  یور ادهی) ز کردن  (با گناه  بر خودتان  که  یکسان

 .»بخشد یرا م  گناهان  را خداوند تمامید؛ زینشو
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 شوند! خدا می  کم ها، کم ـ واسطه
  و بدان  ساخت  دروغ  خدا را به  شگاهیدر پ  یتراش واسطه  که  ی، بشر از زمان یراست  به

تا   انداخت  یتر قیعم  یکیتار  ، به یا یکیبشر را از تار  چنان  آن  یآورد، گمراه  یرو

ل  شیبرا  که  ییخدا  کردند. همان  خود خدا را فراموش  که  ییجا
ّ
ها قرار  ها و واسطه دال

را ذکر کردند و همانند خدا   شیها کردند و واسطه  را فراموش  بودند، خودش  داده

  خدا به  نام  دنیاز شن  که  یطور  آوردند، به  یرو  بدانان  کسرهیداشتند و   دوست

  نام  آمدن  انیم  به  محض  به  یشود، ول ینم  دهید  شانیاز ا  یو شوق گر شوری، د ییتنها

دهند  یها سر م اهو و نعرهیخدا، ه  گر از بندگانید  یا ا بندهیها و  واسطه  نیاز هم  یکی

افتند و ذکر و  یم  جذبه  حالت  بسا به  شوند و چه یم  یسرور و شاد  و غرق

در   هم  یپردازند!! و گاه یم  دادن  و سر تکان  یکوبیاو پ  یافشان دست  ، به انیسرودگو

 .کنند!! یم  یشنو زنند و حرف ی، زانو م و سّنت  خبر از قرآن یب  یانسان  مقابل

ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخَرةِ� �ذَا �َذا ذُكَِر ﴿ زَّۡت قُلُوُب ٱ�َّ
َ
ُ وَۡحَدهُ ٱۡشَمأ ٱ�َّ

ِيَن ِمن  وَن ُذكَِر ٱ�َّ  ].۴۵[الزمر:  ﴾٤٥ُدونِهِۦٓ إَِذا ُهۡم �َۡسَتۡبِ�ُ
  مانیا  آخرت  به  که  یشود، کسان  برده  یگانگیو   ییتنها  خداوند به  نام  که  یهنگام«

  ر از او بردهیغ  یکسان  نام  که  یشود، اّما هنگام یزار میرد و بیگ یم  شانیندارند، دلها

 .»شوند! یم  شاد و خوشحال  شود، ناگهان یم
،  در محّبت  . چه هاست شرکاء و واسطه  نیُبرد با ا  یزیدر هر چ  ، نزد آنان نیبنابرا

و   و عشق  یدر نذر و قربان  و توّسلها، چه  در استغاثه  ، چه و اخالص  در عبادت  چه

  تیتبع  به  نکهیذکر باشد، مگر ا  قابل  که  است  خدا نمانده  یبرا  یزیها...و چ حماسه

 .ببرند!  ینام  ها، از او هم واسطه  آن

﴿ ِ ْ َ�َٰذا ِ�َّ نَۡ�ِٰم نَِصيٗبا َ�َقالُوا
َ
 ِمَن ٱۡ�َۡرِث َوٱۡ�

َ
ا َذَرأ ِ ِممَّ َّ�ِ ْ وََجَعلُوا

ِۖ َوَما َ�َن  َ�ٓ�ِِهۡم فََ� يَِصُل إَِ� ٱ�َّ َ�ٓ�َِناۖ َ�َما َ�َن لُِ�َ بِزَۡعِمِهۡم َوَ�َٰذا لُِ�َ
 ِ َ�ٓ�ِِهۡمۗ َسآَء َما َ�ُۡكُموَن  ِ�َّ  ].۱۳۶[األنعام:  ﴾١٣٦َ�ُهَو يَِصُل إَِ�ٰ ُ�َ
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  ی، برا است  دهیخداوند آنها را آفر  را که  یانیو چهارپا  از زراعت  یسهم  مشرکان«

  به  سهم  نی(و با ا  خداست  یبرا  نیند: ایگو یم  شیخو  گمان  دهند و به یخدا قرار م

  نی) و ا میده یم  و ناتوانان  همانانیم  منظور، آنها را به  نیو بد  مییجو یم  خدا تقّرب

  نیو بد  مییجو یم  تقّرب  معبودان  ز بهین  سهم  نی(و با ا  ماست  شرکاء و معبودان  یبرا

). اّما  میده یها و معابد م بتکده  و خادمان  و کاهنان  داران رؤسا و پرده  را به  منظور آن

ق  شانیشرکاء ا  به  آنچه
ّ
خدا   در راه  آن  کردن  رسد (و صرف یخدا نم  رد، بهیگ یم  تعل

ق  ) و آنچه است  حرام
ّ
  توان یرسد (و م یم  شانیشرکاء ا  باشد، به یخدا م  به  متعل

شود!)   داده  شانیا  اصنام  و رؤسا و خدمتگزاران  کاهنان  کرد و به  آنها صرف  یبرا

 چه
ً
 .»کنند! یم  یبد داور  واقعا
  ییتا جا  است  کرده  تیز سراین  یامروز  د مسلمانانیعقا  به  یآلودگ  نی، ا متأّسفانه

  جهت  نیهم  وارد شوند. بهک شر  هریدا  کنند و به  خود خدا را فراموش  استک ینزد  که

  چه  که  میتا بدان  میده  مورد اختصاص  نیهم  را به  یا جداگانه  فصل  میا دانسته  الزم

 : آنهاست  نیدر کم  یخطر

ِ َوَما يُؤۡ ﴿ ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ۡ�ُِ�وَن ِمُن أ ِ إِ�َّ َوُهم مُّ  ].۱۰۶[یوسف:  ﴾١٠٦ٱ�َّ

 .»مشرکند!  نکهیستند مگر این  کنند، مؤمن یم  مانیا  یاّدعا  که  ییو اکثر آنها«
       



 
 

 

 

 

 :سوم  فصل
  از اسالم  پس  مسلمانان

 » مردم  تودة  در میان  آمیز رایج عقاید شرك«
  دهیدوان  شهیر  یجاهل  اعراب  یدر دلها  ز را کهیآم کد شریعقا  هشیر  نیچن  نی، ا اسالم

کرد، و   نیگزید را جایتوح  حیو صحک پا  هدی، عق آن  یجا  د و بهیبرچ  انیبود، از م

رو   شیپروردگار خو  جانب  خود را شناختند و به  یکتای  خالق  یاز چند  پس  مردم

  انحرافش  و بدون  روشن  جستند و پا در راه  راه  تشیهدا  ، از پرتو درخشان نهاده

 ـ قدرتمند  چیو از ه  ار نکردهیرا اخت  یگرید  راه  چیگذاشتند و ه
ً
استمداد و   یـ ظاهرا

  فیو ضع  ناتوان  ، همه ینیزم  نیدروغ  یقدرتها  نیا  را دانستند کهینکردند؛ ز  استعانت

؛  و بس  ، از آِن خداست نیراست  ، و تنها راه یو ابد  یقیحق  هستند و تنها قدرت  یو فان

ل خداست  دست  نها بهیا  ههم  دارند که  مانیگر اید  چون
ّ
کاء و توک

ّ
، با  قدرتش  به  . با ات

  ادامه  شیخو  یزندگ  به  یانسان  هویبا ش  نیزم  یبر رو  یقو  ییو دلها  زهیپاک  ییجانها

 کرد...  یشرویپ  اسالم  بود که  نیچن  نیدادند...و ا
او   خود را به  ، و تنها توّجه رفته  شیپروردگار خو  یسو  به  ، مردم اسالم  یشرویبا پ

کاء بهساختند و با   معطوف
ّ
  نیزم  یروها و افراد بر روین  خود را با تمام  یروی، ن قدرتش  ات

 اند. خود را از او گرفته  یروین  یخدا، همگ  مخلوق  یهمگ  بردند که  یپ  دند؛ چونیبرابر د
گاه  ، مردم اسالم  یشرویبا پ   یرو  خالقشان  جانب  ، به کامل  رتیو بص  یبا آ

  به  آنها دوباره  هو هم  ، او بوده موجودات  یمنشأ تمام  کهکردند   آوردند و احساس
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  یدانستند و پک یشر  تیافراد بشر، در بشر  هخود را با هم  گردند. پس یاو بازم  یسو

  یبر کس  یاند و کس گرفته  او سرچشمه  هواسط یو ب  میمستق  هاز اراد  یهمگ  بردند که

 ندارد.  یو تفّوق  یبرتر  لحاظ  نیگر از اید
و   وساطت  رسم  گر آنی، د شیپروردگار خو  به  آوردن  ی...با رو و باالخره

و   همتا و معبود برحق یب  در برابر خالق  مردم  یبرافتاد و سرها  یپرست بت

گر ی. د گشت  دهییسا  حق  بر آستان  شانیهایشانیشد و پ  ، خم تواضع  به  یداشتن دوست

و   رؤسا و سدنه  یعنیـ   یگوشت  و چه  یسنگ  ، چه نیدروغ  یدر برابر قدرتها  یهمگ

  تیجاهل  هشکست  افتند و بناء در همی  ییبودند، رها  گسترده  ییخدا  بساط  ـ که  کهنه

ه  ال إله«  رقی، با ب بلند اسالم  کاخ  شیجا  و به  ختیفرو ر
ّ
 د.یگرد  افراشته»  إال الل

ت  ، با تالش اسالم
ّ
  را به  تیبشر  یرهبر  وجود آورد که  به  یا گانهیو  ممتاز  خود مل

ت  آن
ّ
ت  مل

ّ
دهد...اّما   نجات  تیو جاهل  یرا از گمراه  تیمأمور بود بشر  که  یسپرد. مل

  کم د و کمیکش  عقب  کاروان  یشرویرا وانهاد و از پ  رسالتش  که  نگذشت  یچند

ت  نیهم  که  یطور  داد...به  را از دست  تیبشر  یرهبر
ّ
و   یرهبر  یجا  ، امروز به مل

تها ، خود دنباله ییشوایپ
ّ
 ! است  افتاده  یروز رهیو ت  یو در گمراه  دهیگرد  گمراه  یرو مل

  برجسته  هواحد قّهار، نمون  یخدا  به  و توّجه  میو تسل  مانید در ایبا  یاسالم  اّمت

  نکند و به  توّجه  یگریز دیچ  پروردگار خود، به  ز بهین  و عمل  دهیو عق  تیباشد و در ن

  مسلمانان  که  رد، همانگونهیو الگو قرار گ  گرانید  یشوایمقتدا و پ  باشد که  یا گونه

   در آن  صدر اسالم
ّ
 قرار گرفتند:  عیرف  هقل

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ٱ�َّاِس َوَ�َ�ٰ ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
َو�َُ�وَن  لَِك َجَعلَۡ�ُٰ�ۡم أ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنتُمۡ ﴿.. ].۱۴۳[البقرة:  ﴾ٱلرَُّسوُل َعلَيُۡ�ۡم َشهِيٗدا

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخۡ�َ أ

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�نَۡهۡوَن َعِن ٱلُۡمنكَ 
ۡ
ِ تَأ  ].۱۱۰[آل عمران:  ﴾رِ َوتُۡؤمِنُوَن بِٱ�َّ

د و یباش  یالگو وشاهد  بر مردمتا   میرو قرار داد انهیم  یشما را اّمت  نیچن  نیو ا«

  د کهیهست  یاّمت  نیو بهتر  نیشما برتر«... » باشد  یبر شما الگو و شاهد  امبر همیپ
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د و یدار یها بازمید و از بدیکن یم  ها دعوتیکین  را بهید؛ زیا شده  انتخاب  مردم  یبرا

 .»دیدار  مانیخدا ا  به
  از پرستش  ییها وهی، ش یامروز  مسلمانان  یها توده  انیـ در م  تأّسف  اّما ـ با کمال

طور   به  که  افتهی  وعیو ش  رواج  نشانیدر ب  ییو مسلکها  میکن یم  را مالحظه  و عبادت

ر، و نابسامان  دهیعق  یبر فساد و گمراه  یخطرناک
ّ
  شان یفکر  یمقصود و مأوا  یو تفک

ت  یماریب  نیز اپروا ا یب  میدار  کند. ما دوست یم  داللت
ّ
و   میبردار  پرده  آن  و عل

د، یتوح  یها هیدر پا  یو کاست  خلل  نیتر کرا کوچی؛ ز میرا روا ندار  یا مسامحهک اند

  نیا  یدتیو عق  یفکر  یمرکز رهبر  به  یو تباه  تیجاهل  افتنی  راه  یمعنا  به  در واقع

 . است  نید  نیا  یمنتها و مبدأ و  هدف  هزیو انگ  عامل  گانهی، و  نید
و   گزاف  و به  میناروا بزن  یها تهمت  مردم  به  که  میستین  یکسان  ما از جمله  البته

  را ظالمانه  و حقوقشان  میکن  مّتهم  یو گمراهک شر  را به  ، آنان و ندانسته  دهینسنج

  یرا طور  مردم  نیا  یرفتارهاو   ! اّما تصّرفات میبدان  را مباح  و تجاوز بدان  میکن  مالیپا

  پس  باشد که  سبب  نید بدیاند! و شا داشته  از اسالم  شیپ  یجاهل  اعراب  که  مینیب یم

  بتها نازل  و وساطتک شر  هدربار  ـ که  اتیآ  نیا  تمام  پنداشتند که  نی، چن یاز چند

  یجاهل  اعراب  به  فقط  یـ همگ  میآورد  توّسالت  ز نبودنیجا  یاند و ما برا شده

آنها منحصر   به  فقط  که  یطور  اند، به شده  آنها نازل  هو تنها دربا  داشته  اختصاص

  شدند که  یراتیتفس  به  قائل  نکردند و بلکه  بسنده  مقدار هم  نیهم  به  دانستند، و البته

را دستور   وند، مؤمنانخدا  ز دانستند و معتقد شدند کهیر خدا را جایغ  به  توّسل  یحتّ 

  یاتیند: آیگو یند!! و میبجو  یا واسطه  است  او، الزم  به  و تقّرب  دنیرس  یبرا  که  داده

تنها در   که  است  ییها و شرکا واسطه  هدربار  یاند، همگ شده  نازل  نیمشرک  هدربار  که

 .خدا!  هستیاء شایو اول  افراد صالح  اند؛ نه بوده  یسنگ  یبتها  قالب
  یبررس  که  مینیب یم  یا گونه  حاضر ـ به  را ـ در حال  مردم  ، اوضاع هر حال  به

ت  یطوالن
ّ
و   قرآن  میتعال  به  حیو تصر  خالصانه  حتیو نص  یرخواهینظر و خ  و دق



 توسل (وساطت بین خدا و بندگان)  70

 

  را مشاهده  انحراف  نیکوچکتر  که  گرداند. چنان یم  را بر ما واجب امبر یپ  سّنت

 . میریبگ  دهیرا ناد  و آن  میبگذر  از کنار آن  تفاوت ید بینبا،  میکن
افراد   آرامگاه  ارتیز  نفر به  هر روز هزاران  که  میکن یم  ، مشاهده مثال  عنوان  به

را   یگرید  نام»  عبادت«جز   زند که یسر م  یاعمال  روند و از آنان یم  یصالح

دانند و اگر  ینم  یزیچ  از اسالم  شترشانیب  که  ی، در حال بر آنها گذاشت  توان ینم

  بهک ، کم زکات  یآور جمع  ـ همچون  حیصح  ینید  هفیوظک ی  انجام  یبرا  چنانچه

ر م  و... ـ خوانده  مانیتیفقراء و 
ّ

  به  آوردن  یدر رو  زند! اگر چهیگر یشوند، با تنف

،  عتر از پروانهیسر  آورند و بلکه یم  هجوم  شمع  یسو  وار به ، پروانه لیو اباط  خرافات

 .چرخند! یم  دور آن  آورند و به یم  یبدانها رو
خود   ینذرها  ، به آنان  حیند تا در کنار ضرایآ یم  که  یید، آنهایبدان  که  است  یکاف

  یکس  آورند و چه یم  یجا  نذرها را به  یکس  چه  یند، براینما  شیایوفا کنند و دعا و ن

ند یجو یم  استمداد و استعانت  یکس  خوانند و از چه یخود م  ر دعا و درخواسترا د

! در  یکنند؟! آر یم  و اعتکاف  طواف  کس  چه  یشوند و برا یم  متوّسل  یکس  چه  و به

نذرها و   نیند: ایگو ی، م میکن یم  مجادله  با آنان  ی! وقت نید  بزرگ  فالن  یامر، برا  یباد

 .او!!  و از راه  کس  نیا  هلیوس  ، اّما به خداست  یدعاها برا
ز، قادر بر یچ  همه  و خالق  میشناس یکو و برتر میند: ما خدا را نیگو یم  شترشانیب

افراد   نیا  که  میدان یم  هم  نی، و ا میدان یبرتر و باالتر م  مخلوقات  ، از تمام یهر کار

از   میخواه یم  که  است  نیا  فقط  میکن یتنها ما م  که  یاو هستند. کار  ، بندگان ستهیشا

و آبرومند   نزد خدا مقّرب  ـ که  صالحش  بندگان  هلیوس  ، و به میخدا برس  به  قیطر  نیا

 .! مییجو  او تقّرب  هستند ـ به  درگاهش
 چنیباشد، و حق  و راست  درست  نکهیا  فرض  به  کالمشان  نیا

ً
پندار و   نیقتا

 در اسالم  دهیعق  نیباشند، اّما ا  داشته  یا دهیعق
ً
  را نادرست  وجود ندارد و آن  اصال
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  حضورش  را با خود به  گرانید  که  ـ از ما نخواسته  را خداوند ـ سبحانیداند؛ ز یم

  و... ـ را به  و اعتکاف  نذر و دعا و طواف  ما را ـ همچونک ین  تا اعمال  میاوریب

 ند.یاستغفار نما  طلب  مانیما از لغزشها و گناهها  یا برای کنند،  عرضه  حضورش
ت  چون ک،ش  بدون

ّ
  را فراموش  ، حق است  گذشته  بر مسلمانان  یطوالن  مد

ک ی  گرفتن  دهیو ناد  کردن  خاطر فراموش  به  انسان  که  است  ممکن  یاند. گاه کرده

خود و   قتیحق  نکهیباشد، اّما ا  یرفتنیپذ  اش ، عذر و بهانه تیاهّم  یو بک ز اندیچ

  گر قابلید  نیکند، ا  را فراموش  مانشیقرار دهد و ا  را مورد غفلت  شیخو  یخدا

 .! است  یمیعظ  یو بال  بزرگ  بس  بتیو مص  ستین  اغماض
و   د قرار دادهیرا مورد تهد  اش ید وتباهیتوح  دادن  از دست  نیچن  نی، ا میکر  قرآن

 کند: یم  حیتقب

ۡضلَۡلُتۡم َوَ�وۡ ﴿
َ
نُتۡم أ

َ
ِ َ�َيُقوُل َءأ َم َ�ُۡ�ُُهۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ

بِيَل  ۡم ُهۡم َضلُّواْ ٱلسَّ
َ
ُؤَ�ٓءِ أ َما َ�َن يَ�بَِ�  قَالُواْ ُسۡبَ�َٰنَك  ١٧ِعَبادِي َ�ٰٓ

ۡوِ�َآَء َوَ�ِٰ�ن مَّ 
َ
ن �َّتَِّخَذ ِمن ُدونَِك ِمۡن أ

َ
ٓ أ ٰ َ�َا تَّۡعَتُهۡم َوَءابَآَءُهۡم َح�َّ

 ].۱۸-۱۷[الفرقان:  ﴾١٨�َُسواْ ٱّ�ِۡكَر َوَ�نُواْ قَۡوَمۢ� بُوٗر� 
جز خدا را   به  که  یکسان  تمام  همراه  را به  مشرکان  هخداوند هم  را که  یروز«

را   بندگان  نیا شما اید: آیگو ی) م شدگان  پرستش  آورد و (به یدند، گرد میپرست یم

)  می(و بپرست  مینیخود برگز  یشما را برا  د کهیا دستور داده  شانید (و بدیا کرده  گمراه

اد و ذکر (تو ی  ، تا آنجا که یا را (از نعمتها) برخوردار نموده  و پدرانشان  ، آنان کنیو ل

 .»اند! گشتهک اند و هال کرده  ) را فراموش و عبادتت
ـ   ذکر خداست  یمبنا  ز ـ کهیرا ن  دشیو ذکر خدا و توحاد ی  یراست  ! به یآر

  شود: آنان  گفته  که  ستین  یکاف  افراد جاهل  نیاز ا  دفاع  یبرا  کردند. پس  فراموش

و   است  یو حاجت  هر خواسته  هکنند تنها، او اجابت  دانند که یشناسند و م یخدا را م

ستند؛ ین  یزیچ  چیهک ر او مالیغ  دانند که یو م  است  یهر عفو بخشش  هزیو انگ  عامل
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تنها خدا ـ و تنها او ـ   که  است  قبول  و قابل  ستهیشا  ی، وقت و شناخت  معرفت  نیرا ایز

از آِن او   کامل  شود و اخالص  آورده  یاو رو  یسو  به  رد و فقطیقرار گ  مورد دعا و توّجه

 نبود:   قبول  اند، اّما قابل ز داشتهین  یجاهل  نیکرا مشر  معرفت  گونه  نیا  باشد؛ چنانچه

بَۡ�َٰر  قُۡل ﴿
َ
ۡمَع َوٱۡ� ن َ�ۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
�ِض أ

َ
َمآءِ َوٱۡ� َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ٱلسَّ

 ۡ َمّيِِت َوُ�ۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَ�ِّ َوَمن يَُدبُِّر َوَمن ُ�ۡرُِج ٱلَۡ�َّ مَِن ٱل
ۡمَرۚ 

َ
ُ ٱۡ�  ].۳۱[یونس:  ﴾فََسيَُقولُوَن ٱ�َّ
و چشمها   بر گوش  یکس  رساند؟ چه یم  یشما روز  به  از آسمان  یکس  بگو: چه«

امور   یکس  آورد؟ چه یم  رونیب  را از زنده  و مرده  را از مرده  زنده  یکس  ؟ چه تواناست

 خواهند گفت یر میرا تدب
ً
 .»: خدا! کند؟ قطعا

 م  نکهیبا وجود ا
ً
  ، و جوابشان خداست  نها در دستیا  هند: همیگو یصراحتا

اند؛  امدهین  حساب  به  ، مؤمن قول  نیا  با گفتن  نیمشرک  نیا  ی، ول است  گانهی  یخدا

  را که  یزیشناختند، چ یخدا را م  قتیحق  اند. اگر به خدا نداشته  به  یقیحق  مانیرا ایز

  دادند. به ینم  نسبت  یگرید  ساختند و به یم  مربوط او  به  اوست  و شؤون  از صفات

 دهد: یم  ادامه  نیچن  ، بالفاصله آنان  به  در خطاب  قرآن  که  است  لیدل  نیهم

فََ� َ�تَُّقوَن ﴿
َ
ُ َر�ُُّ�ُم ٱ�َۡ فََ�ٰ  ٣١أ ۖ َ�َماذَا َ�ۡعَد ٱۡ�َّقِ إِ�َّ لُِ�ُم ٱ�َّ قُّ

 ٰ َّ�
َ
َ�ُٰلۖ فَ� فُوَن ٱلضَّ ِيَن فََسُقوٓاْ  ٣٢تُۡ�َ ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك َ�َ ٱ�َّ َكَ�ٰلَِك َحقَّ

ُهۡم َ� يُۡؤِمُنوَن  َّ�
َ
 ].۳۳-۳۱[یونس:  ﴾٣٣�
  د) چرا (تنها خدا را عبادتیکن یزها اقرار میچ  نیا  تمام  به  که  بگو: (حال  پس«

(و   شماست  یقیردگار حقپرو  که  ، خداست د؟! آنیترس یاز او) نم  د و فقطیکن ینم

  و پرستش  است  ز حقیاو ن  پرستش  د. پسیدار  خود قبول  که  است  نیچن  که  اوست

  در برده  به  از راه  چگونه  ؟ پس است  یجز گمراه  حق  یا سوای). آ ر او، باطلیغ

ادر کنند، ص یم  یچیسرپ  که  یکسان  هپروردگار تو دربار  فرمان  د؟! همانگونهیشو یم

 .»آورند ینم  مانیا  که  است  شده
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گاه  مردم  نیا   از بندگان  یبعض  یاستخوانها  که  یقبور  ارتیز  یبرا  که  ی، وقت ناآ

  که  یهنگام  بندند و به یم  ز خبر ندارند! ـ دربردارند، بار و ُبنهیچ  چیاز ه  خدا را ـ که

ورود   هرا درواز  آنان  کنند که یم  یکسان  را متوّجه  شیخو  یازهایو دعاها و ن  نذورات

  را مرتکب  یبزرگ  بس  ، ظلم نید  نیا  در حق  یراست  پندارند، به یم  یاله  بارگاه  به

  یزیچ  ، در آن میکن یم  یبررس  را از هر جهت  اعمالشان  شوند و هر اندازه یم

 شود.  یراض  ابد و بدانی  آرامش  بدان  مؤمن  هرگز دل  که  میابی ینم
و   یو دوست  صداقت  یافراد، بنا  نیبا فاسقتر  یامروز  مسلمانان  که  مینیب یما م

کنند،  یم  رحم  هو صل  رابطه  اند، قطع زنده  خود که  نیبا والد  یگذارند و گاه یم  مانیپ

   اّما با حرارت
ّ

قبور از   یقبر  ارتیز  یتمامتر برا  هر چه  یو شاداب  خاص  تیو جد

ر کند و از خداوند یخ  یاو دعا  یبرا  نکهیا  یبرا  رود، و نه یم  لومترها راهی، ک صالحان

خود   نکهیا  قرار دهد، و نه  شیخو  و مغفرت  قبر را مورد رحمت  صاحب  بخواهد که

ر شود و به
ّ
  نیرود و ا یآنجا م  به  جهت  بدان  فتد، بلکهیو روز محشر ب  اد مرگی  متذک

  را بدان  ا و آنچهیدن  جیازها و حوایقبر، ن  شود تا از صاحب یم  را متحّمل  زحمت  همه

  ا بهیسازد. آ  اش و...را متوّجه  و صدقه  یکند و دعا و نذر و قربان  ، طلب است  محتاج

 .؟! ستین  یگمراه  نیا  یراست
   

 » قبور صالحان تعظیم«
و   نیقبور صالح  یبر رو  بارگاه  ، ساختن یامروز  ز مسلمانانیآم کشر  یاز کارها  یکی

و   بر قبور صالحان  و گنبد و بارگاه  ساختمان  یبنا  که  د دانستی. با است  آن  میتعظ

  ینبودند کسان  کم  مردم  انیدارد. در م  نهیرید  هنیشیپ  که  یمیقد  است  ی، عادت کمردانین

  نمودند. البته یقبر، بنا م  صاحب  و بزرگداشت  میتعظ  را با هدف  گنبد و بارگاه  که

آنها   و عبادت  سیتقد  به  یبود و گاه  متفاوت  با هم  بزرگداشت  نیا  درجات

 د.یانجام یم
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  را به  حیقبور و ضرا  یدر آغاز، بنا  دهد که یم  نشان  یپرست بت  خیتار  یبررس

آنها منجر   و عبادت  سیتقد  به  کم داشتند، اّما کم یم  تها نگاهیادبود شخصیخاطر 

  نیدر ب  عادت  نیا  و رواج  وعیبر ش  که  را ذکر نموده  ییزهایز چین  میکر  شد. قرآن یم

 : میخوان یم  کهف  در داستان  مثال  عنوان  دارد؛ به  داللت  نیشیپ  یاّمتها

﴿ ِ ۡعلَُم ب
َ
�ُُّهۡم أ ۖ رَّ ْ َعلَۡيِهم ُ�ۡنَ�ٰٗنا ْ ٱۡ�ُنوا ٰٓ َ�َقالُوا َ�َ ْ ِيَن َغلَُبوا ِهۡمۚ قَاَل ٱ�َّ

ۡسِجٗدا ۡمرِهِۡم َ�َتَِّخَذنَّ َعلَۡيِهم مَّ
َ
 ].۲۱[الکهف:  ﴾أ

 دفن  یگروه«
ّ

، و  میکن یم  درست  ییوار و بناید  شانی) ا گفتند: بر (محل

گاهتر از (هر کس  پروردگارشان   تیاکثر  گر کهید  ی. برخ است  شانیا  ) وضع به  آ

 دفنداشتند، 
ّ

 .»میساز یم  یمسجد  شانی) ا گفتند: بر (محل
ها و تمثالها  مجّسمه  ساختن  ـ مثل  بر سر قبور صالحان  مسجد و بارگاه  ساختن

ها و  مجّسمه  همچون  که  یا زانندهیبرانگ  خاطر داللت  ـ به  ادبودشانیو   احترام  یبرا

 حرامیسها دارند، شدیتند
ً
  قوم  را انسانها ـ همچونی؛ ز است  شده  اعالم  و ممنوع  دا

و   ساخته  و افراد صالح  بزرگان  میو تعظ  یادآوری  یبرا  را که  ییها سنگ نوح 

  را که  ییدادند ـ مساجد و بناها یقرار م  شیخو  مورد پرستش  کم بودند و کم  دهیتراش

وار یادند و با در و دقرار د  سیمورد تقد  جیتدر  بودند، به  برپا کرده  بر قبور صالحان

 نمودند.  کردند، عمل یرفتار م  با آن  مشرکان  که  ییها بتها و مجّسمه  مثل  ، درست آن
ت  به  یپرست و بتک دو مظهر از مظاهر شر  نیآمد، با ا  اسالم  که  یزمان

ّ
  شد

تانجامد،  یمک شر  به  سرانجام  که  مسخره  اعمال  نیا  ید و در محو و نابودیجنگ
ّ

  شد

ه  در فتح  که  میدید  که  یطور  داد. به  خرج  به  عمل
ّ
  بن  یعل خدا   رسول  ، چگونه مک

قبور   یبر رو  را که  ییبناها  هامر کرد هم  یو  و به  را مأمور ساخت   طالب یاب

ها را بشکند و نابود سازد.  بتها و مجّسمه  سازد و تمام  کسانی  نیاند، با زم ساخته

 د:یگو یخود م  یعل  چهچنان
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  رسول« . »القبور و�رس الصور  هدم  يف  مدينةـال  إىل   اهللا  رسول  بعث�«

 .»ها و بتها فرستاد مجّسمه  ها و شکستن مقبره  کردن  خراب  یشهر برا  مرا به خدا 
 د:یگو یز مین»  یاالسد  اجیابواله«

» ِ ْ�َعثَُك ىلَعَ َما َ�َعثَِ� َعلَيِْه رَُسوُل ا�َّ
َ
الَّ أ

َ
ىِب َطاِلٍب أ

َ
ُّ ْ�ُن أ ْن  قَاَل ىِل ىلَعِ

َ
أ

�ْتَهُ  فًا إِالَّ َسوَّ   به طالب  یاب  بن  یعل«. »َال تََدَع تِْمثَاًال إِالَّ َطَمْستَُه َوَال َ�رْبًا ُمرْشِ

  نکهیا  کار فرستاد؟! و آن  مرا بدان خدا   رسول  که  نفرستم  یکار  یا تو را برایفرمود: آ  من

قبر بلند و   چی، و ه را محو و نابود سازم  آن  نکهیمگر ا  نکنمک را تر  یا و مجّسمه  تمثال  چیه

 .» مینما  کسانیک را با خا  آن  نکهیمگر ا  را وانگذارم  یمشرف
بلند قبور، و بتها و   یها حی، ضر ساختن  از نظر گمراه  خدا  رسول  که  مینیب یم

هر دو، با   یرانیو  قرار داد و به  کسانیو   برابر دانست  را با هم  شده  نصب  یها مجّسمه

 دستور داد.  هم
اء و افراد یقبور انب  که  گذشته  یاّمتها  سفاهت  انی، در ب از رحلتش  قبل امبر یپ

،  شان یروید و پیز از تقلیدادند و پره یخود قرار م  را مسجد و پرستشگاه  یاله  هدیبرگز

 فرمود:  نیچن

نِْبيَائِِهْم وََصاحِلِيِهْم َمَساِجد, «
َ
َو�ِنَّ َمْن اَكَن َ�بْلُ�ْم اَكنُوا َ�تَِّخُذوَن ُ�بُور أ

ْ�َهاُ�ْم َ�ْن َذلَِك 
َ
ُقبُور َمَساِجد إِ�ِّ أ

ْ
 فََال َ�تَِّخُذوا ال

َ
ال

َ
از   بلق  که  ی! کسان هان« .»أ

د یار باشی! هوش مساجد و معابد درآوردند. هان  صورت  را به  امبرانشانیاند، قبور پ شما بوده

  یکار نه  نید شما را از ایتأک  به  د. منیاوریمساجد و عبادتگاهها درن  صورت  قبور را به  که

 .» کنم یم
  دهیکش  شیبر رو  که  یاحتضار ـ روانداز  هنگام  ـ به  رحلتش  یماریو همو در ب

  یبار تکرار فرمود. انگار شّر   نیدعا را چند  نیو ا  داشت یخود برم یبود، از رو  شده

را   ییدعا  نیبود! لذا چن  کرده  کرد، احساس ید میرا تهد  د مردمی، عقا راه  نیاز ا  را که

 : داشت  ـ عرضه  خداوند ـ سبحان  درگاه  به
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َْعْل َ�رْبِ «
َ

َُذوا ُ�بُوَر اللَُّهمَّ َال جت ِ ىلَعَ قَْوٍم اختَّ ي َوَ�نًا ُ�ْعبَُد اْشتَدَّ َغَضُب ا�َّ
نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ 

َ
رد. یقرار گ  و پرستش  مورد عبادت  که  قرار مده  یرا بت  پروردگارا! قبرم« .»أ

د یشد اریرا مسجد قرار دادند، بس  امبرانشانیقبور پ  که  یخدا بر قوم  و خشم  همانا غضب

 .»! است
 فرمود:  کند که یم  تیروا خدا   از رسول   هریابوهر

َّ فَإِنَّ « َْعلُوا َ�رْبِى ِ�يًدا وََصلُّوا ىلَعَ
َ

َْعلُوا ُ�يُوتَُ�ْم ُ�بُوًرا َوَال جت
َ

َال جت
د و یع  د، و بر قبرمینکن  را قبرستان  تانیها خانه«. »َصَالتَُ�ْم َ�بْلُُغِ� َحيُْث ُكنْتُمْ 

 رفتیبرگزار نکن  سممرا
ّ

د، همانا یبفرست  درود و صلوات  د، و بر منیو آمد قرار نده  د و محل

د و در ییایب  قبرم  ارتیز  به  ستین  رسد (و الزم یم  من  د، بهیباش  هر جا که  درود و صلواتتان

 .»د!)یبفرست  د و صلواتید و در آنجا بمانیبرگزار کن  د و اعتکافیع  آنجا مراسم
د در یرا د  یاو مرد  که  است  کرده  تیروا بن یحس  بن  یز از علین»  یعلیابو«

  ینهکار   نیو او را از ا  کرد. نزد او رفت یدعا م  مشکالتش  رفع  یبرا امبر یکنار قبر پ

م  پدرم  را که  یسخن  یا حاضر هستی: آ نمود و گفت
ّ

  خدا  از رسول  ، و او هم از جد

 فرمود:  نیچن  امبری؟ پ یبشنو،  است  دهیشن

ال َ�تَِّخُذوا َ�رْبِي ِ�يًدا، َوال ُ�يُوتَُ�ْم ُ�بُوًرا، فَإِنَّ �َْسِليَمُ�ْم َ�بْلُُغِ� «
 رفتید برگزار نکنیع  بر قبرم«. »حيث ُكنْتُمْ 

ّ
را   تانیها د، و خانهیو آمد قرار نده  د و محل

  من  د، بهیباش  شما هر کجا که  د. سالمیستو درود بفر  سالم  بر من  د. پسینکن  قبرستان

 .»رسد یم
 : که  شده  تیروا از جابر 

» ِ ْن يُبَْ� َعلَيِْه  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن ُ�ْقَعَد َعلَيِْه َوأ

َ
َقرْبُ َوأ

ْ
َص ال ْن ُ�َصَّ

َ
َ�ْن أ

  یبر رو  بارگاهبنا و   و ساختن  بر آن  قبور، و نشستن  نییو تز  یاز گچکار امبر یپ« »بناء

 .» است  فرموده  ینه  آن
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 : است  شده  نقل  نیز چنین /جعفر صادق   از امام

 . » عليه  أو يب�  ىلع القرب أو يقعد عليه  يص�  أن  اهللا  رسول ن�«
بسازند،   حیبنا و ضز  ا بر آنینند و یبنش  ا بر آنینماز بگزارند،   یبر قبر  نکهیاز ا  امبریپ«

 .» است  فرموده  ینه
 : است  نیچن  که  آمده  یتیز رواین /جعفر  بن  یاز موس

ال   ؟ قال يصلح  هل  عليه  اجللوسابلناء ىلع القرب و  عن  ا احلسنأب  سألت«
  بن  یبرادر موس«  . »ال تطيينهو  وال جتصيصه  وال اجللوس  ابلناء عليه  يصلح

و   درست  نیا ایآ  د کهیپرس  آن  یبر رو  نشستنبر قبور و   یاز او در مورد ببنا / جعفر

و   بر آن  بر قبور و نشستن  حی. بناء و ضر ستین  حیر! سزاوار و صحی؟ فرمود: خ سزاوار است

 .» ستین  درست  آن  نییو تز  یو گلکار  یگچکار
در   نشدنشان  واقع  یبرا  اسالم  که  یفراوان  لی، با وجود دال یامروز  اّما مسلمانان

مورد   نیدر ا  که  تیچند روا  ما تنها به  ـ که  است  و ذکر کرده  داشته  انیمحظور ب  نیا

  و بزرگان  و بر قبور صالحان  گرفته  دهیرا ناد  لیدال  نیا  ـ تمام  میکرد  اند، بسنده آمده

  یو آرامگاهها  حیبناها و ضرا  و ساختن  اند و در برافراشتن ساخته  ی، مساجد نید

ل
ّ
و   گر سبقتیو از همد  برخاسته  و مسابقه  نزاع  به  ، با هم نیو مز  و باشکوه  مجل

ز ی! ـ ن دورافتاده  یـ در جاها  یمسّم  یب  یبر اسمها  که  ییرند تا جایگ یم  یشیپ

ب  یها بر لوح  یو حتّ   شده  ساخته  ییحهایضر    نیچو
ّ
و   ز ساختهین  واناتیح  هو جث

 .اند! شده  پرداخته
 
ّ
  یریقبور، جلوگ  میو تعظ  از بزرگداشت  اسالم  کردن  ینه  حکمت  که  ستین  یشک

شود، غلّو  یم  مشاهده   نوح  در قوم  که  . چنان استک شر  یسو  به  برداشتن  از گام

در   امبریپ  جهت  نیهم  شدند. به یم  عبادت  شد که  یاصنام  به  لیآنها، تبد  نیدر صالح

ب  حال
ّ
 .»عبد!يوثنا   یقرب  ال جتعل  ا�«فرمود:  یکرد و م یدعا م  احتضار، مرت
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  یحتّ   که  ی، مسلمانان فرموده  ینه خدا   رسول  که  آنچه  است  تأسف  یجا  یبس

 خود را معتقد و پایشد
ً
شوند و بر قبور  یم  دهند، مرتکب یم  نشان  اسالم  بند بهیدا

  اعتکاف  به  کنند و در کنار آن یم  یبرگزار  خدا، مراسم  صالحاز افراد   یبعض

دهند، بر  یم  نتشانیو ز  نییسازند، تز یم  و بارگاه  و بنا و قبه  حینند، بر آنها ضراینش یم

  روشن  و شمع  سازند، چراغ یم  شده  بیو تذه  ییطال  ییآنها مسجد و گنبدها

 نماز میو اح  تادهسیا  خاضعانه  کنند، در برابرشان یم
ً
کنند،  یخوانند و نذر م یانا

  به  که  یکنند، در حال یز میوار  حشانیضرا  حساب  خود را به  انفاقها و صدقات

ق  از انفاقها و صدقاتشان  یزیر و ندار ـ چیـ فق  زندگان
ّ
  ا همچونیرد، و یگ ینم  تعل

در   یبوسند، و حتّ  ید و مکشن یم  دست  کنند، بر آن یم  طواف  آن  رامونیپ  کعبه

  شیو گشا  ونید  یو ادا  نموده  و استغاثه  ستادهی، ا ازمندانهیو ن  خاشعانه  برابرشان

خواهند، و  یو...را م  بر دشمنان  یروزیفرزند و پ  و طلب  ضیمر  یها و شفا یسخت

،  یشفاه  صورت  به  قبر، نه  صاحب  یرا برا  شیخو  ها و حاجات خواسته  هم  یبرخ

 به  بلکه
ً
 .شوند! یمک دچار شر  نیچن  نیسند و اینو یکاغذ م  ی!! رو نامه  صورت  کتبا

تها  یبرا  که  یمسلمان  اّمت  ا آنیآ
ّ
و الگو و   نمونه  یستیو با  شده  دهیگر، برگزید  یمل

تیباشد؟! آ  نیچن  نید ایرد، بایقرار گ  شاهد بر آنان
ّ
و با   استد یتوح  شعارشان  که  یا مل

تها جدا و شناختهیشعار از د  نیهم
ّ
توانند  یم  یاتیخصوص  نیشوند، با چن یم  گر مل

 باشند؟!...هرگز!..  را داشته  یپرست گانهی  یاّدعا

 : است  ، عبادت و اعتکاف  و نذر و طواف  ـ قربانی
 ن  که  همچنان

ً
د یشوند و با یم  محسوب  عبادت  فوق  اعمال  ، تمام میکرد  ز اشارهیقبال

  را فقط  اند و عبادت مانده  غافل  قتیحق  نیاز ا  مسلمانان  رد کهیگ  خدا انجام  یتنها برا

  مراجعه  قرآن  اگر به  که  یدانند، در حال یمنحصر م  و حج  و روزه  در نماز و زکات

و   سجدهنماز و   فیز در ردین  و اعتکاف  و نذر و طواف  یقربان  که  میفهم ی، م میکن

 اند: قرار گرفته  رکوع
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ِ رَّبِ ٱلَۡ�ٰلَِمَ�  قُۡل ﴿ َ�  ١٦٢إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ِمۡرُت 

ُ
ۥۖ َو�َِ�ٰلَِك أ ٱۡ�َۡر فََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿.. ].۱۶۳-۱۶۲[األنعام:  ﴾َ�ِ�َك َ�ُ

ٓ ﴿.. ].۲[الکوثر:  ﴾٢ نَفۡقتُم ّمِن  َوَما
َ
ۡو نََذۡرتُمأ

َ
َفَقٍة أ َّ�  َ ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ ٱ�َّ

نَصاٍر 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ۥۗ َوَما لِل�َّ ُت إِّ�ِ نََذرۡ ﴿.. ].۲۷۰[البقرة:  ﴾٢٧٠َ�ۡعلَُمُه

ْ بِٱۡ�َۡيِت ٱۡلَعتِيقِ َوۡ�َ ﴿.. ].۲۶[مریم:  ﴾لِلرَّ� َصۡوٗما وَّفُوا [الحج:  ﴾طَّ

ٓ إَِ�ٰٓ وََعهِدۡ ﴿.. ].۲۹ آ�ِفَِ� َم �ۡسَ�ٰ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  نَا ن َطّهَِرا بَيِۡ�َ لِلطَّ
َ
عِيَل أ

ُجودِ  ِع ٱلسُّ كَّ ا  ٔٗ ۡك ِ� َشۡ� �َّ �ُۡ�ِ ﴿.. ].۱۲۵[البقرة:  ﴾َوٱۡلَ�ِٰكفَِ� َوٱلرُّ
ُجودِ  ِع ٱلسُّ كَّ آ�ِفَِ� َوٱلَۡقآ�ِِمَ� َوٱلرُّ  ].۲۶[الحج:  ﴾َوَطّهِۡر بَيِۡ�َ لِلطَّ

  یبرا  و مرگم  ی) زندگ ، (و باالخره و مناسکم  و طاعات  ، عبادات مازمبگو: همانا ن«

امر،   نیهم  ندارد و به  یکیشر  چی. ه است  انیپروردگار جهان  که  و بس  خداست

...  » کن  یو قربان  نماز بخوان  پروردگارت  یتنها برا  پس«...  » ام شده  دستور داده

  آن  خداوند به  گمانید، بیده یم  را که  یا هر نذرید، یکن یم  را انفاق  یزیهر چ«

گاه   یکسان  (همان  ؟!) و ظالمان ستیچ  یو برا  ستیک  یبرا  داند که ی(و م  است  آ

 » ستین  یاوریار و ی  چیاند) را ه کرده  ، بر خود ستم است  یبزرگ  ظلم  کهک با شر  که
تنها   د کهیو با«...  » رمیبگ  روزه  که  ام ردهنذر ک  مهربان  یخدا  یبرا  همانا من«... 

  لیو اسماع  میابراه  و به«...  »کنند  ) را طواف یو گرام  یمیقد  هخدا (خان  هخان

  یدیو پلک شر  را (از هر گونه  ام خانه  ) که میگذاشت  شانیا  ه(و بر عهد  میکرد  سفارش

و   کنندگان و اعتکاف  کنندگان طواف ) و از جمله  کنندگان (عبادت  ی) برا یو آلودگ

را   یزیچ  چیه  میو برا«...  »دیکن  زهیو پاکک ) پا (نمازگزاران  و سجودبرندگان  رکوع

  کنندگان نماز و رکوع  پادارندگان و به  کنندگان طواف  یرا برا  ام و خانه  مگردانک یشر

 .» گردانک پا  و سجودبرندگان

ِ « فرمود: امبر یپ  که  شده  تیروا   یاز عل ُ َمْن َذبََح لَِغْ�ِ ا�َّ . »لََعَن ا�َّ
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 .»کند!  یر خدا قربانیغ  یبرا  که  یخدا بر کس  لعنت«

 ».بقرب  ال تطف: « است  شده  تیز رواین   جعفر صادق  از امام

   

 » غلو در افراد صالح«
  فرموده  یرا نه  یزیدر هر چ، غلّو  ! اسالم خاطر غلّو است  به  ، همه مشکالت  نیا

ه است
ّ

او را فرزند   که  ییکردند تا جا  یرو ادهیغلّو و ز  ۷�  یسیع  در مقام  یا . عد

هیخدا نام  ا همانیتا، و   از سه  یکیا یخدا، 
ّ

  انیشوایو پ  ونیروحان  در مقام  یا دند. عد

ه خود قرار دادند  و آنها را ارباب  ـ غلّو کرده  ـ أحبار و رهبان  شان ینید
ّ

  ...الخ یا و عد

ـ را   گرانیـ و د  کتاب  و اهل  و ناروا دانسته  زشت  یخداوند غلّو را امر  لیدل  نیهم  به

 : است  برحذر داشته  از آن

ِ إِ�َّ ٱۡ�َقَّ َ�ٰٓ ﴿ ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب َ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َوَ� َ�ُقولُواْ َ�َ ٱ�َّ
َ
 ﴾أ

ۡهَل  قُۡل ﴿.. ].۱۷۱[النساء: 
َ
أ ْ ِ� دِينُِ�ۡم َ�ۡ�َ ٱۡ�َّقِ  َ�ٰٓ ٱۡلِكَ�ِٰب َ� َ�ۡغلُوا

ْ َعن  ْ َكثِٗ�� َوَضلُّوا َضلُّوا
َ
ْ ِمن َ�ۡبُل َوأ ۡهَوآَء قَۡوٖ� قَۡد َضلُّوا

َ
ْ أ َوَ� تَتَّبُِعٓوا

بِيِل   ].۷۷[المائدة:  ﴾٧٧َسَوآءِ ٱلسَّ

بگو: «...  »دیینگو  خدا جز حق  هد و درباریخود غلّو نکن  نی! در د کتاب  اهل  یا«

  الید و از اهواء و امیمکن  و افراط  یرو ادهیخود ز  نیدر د  ناحق  ! به کتاب  اهل  یا

  اعراض  اند و از راه کرده  را گمراه  یاریاند و بس شده  گمراه  نیاز ا  شیپ  که  یگروه

 .»دینکن  یرویاند، پ گشته  منحرف
  ینه  مشیو تعظ  در مدح  یرو ادهیاز غلّو در او و ز خدا   ، رسول جهت  نیهم  به

 : است  فرموده

نَا َ�بٌْد َ�ُقولُوا «
َ
َما أ ْطَرِت انلََّصارَى ِعيىَس اْ�َن َمْر�ََم فَإِ�َّ

َ
َال ُ�ْطُروِ� َكَما أ

 ُ
ُ

در   انیحیمس  که  انگونهد، همینکن  یرو ادهیغلّو و ز  چنان  آن  در حّق من« .»َ�بُْدُه َورَُسوهل
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  هد: بندییبگو  ، پس هستم  عبد و بندهک یتنها   غلّو کردند. همانا من  میپسر مر  یسیمورد ع

 .» اش خدا و فرستاده
  ـ به  نزد خداست  درجات  نیباالتر  یدارا  را ـ که خدا   ز، رسولین  میکر  قرآن

ک  نیو در ا  است  اد کردهیعبد و بشر   .  است  آورده  یفراوان  داتیمورد تأ

  قال  شئتو  ما شاء اهللا  رجل  هل  ـما قاللو«  : کند که یم  تیروا»  ینسائ«
: اگر خدا و تو  او گفت  به  یمرد  که  یو هنگام«. »؟ وحده  ندا ما شاء اهللا  هللا  أجعلت�

 .»خدا تنها بخواهد؟! (بگو:) اگر  یگردان یخدا م  یو همتاک یا مرا شرید! فرمود: آیبخواه
  دند کهید  یدر شهر امبر یپ  از اصحاب  یبعض: « که  است  گر آمدهید  یتیدر روا

ه
ّ

 خدا   ز از رسولین  کنند. آنان یم  خود را سجده  و رهبران  ، بزرگان از مردم  یا عد

از ا شما بعد ید: آیاز آنها پرس خدا   کنند. رسول  را سجده  یخواستند تا و  اجازه

 درست  سجده  دانستند که یم  د؟! آنها چونیکن یم  را سجده  ، قبرم وفاتم
ً
  بر قبر، اصال

کرد!   مینخواه  را سجده  دادند: هرگز! ما قبرت  دارد، جواب  د منافاتیو با توح  ستین

 ». د!ینکن  سجده  حاال هم  فرمود: پس  خدا  رسول  آنگاه
  د، اّما رسولینما  سجده امبر یپ  یبرا  که  خواست  یفارس  ، سلمان بار همک ی

ال   یاذل  واسجد للىح  فال �سجد ىل«کرد و فرمود:   یکار نه  نیاو را از ا خدا 
  یو باق  زنده  شهیهم  که  کن  سجده  یکس  یبرا  ، بلکه نکن  سجده  من  یهر گز برا«. » موتي

 .»رد!یم یو هرگز نم  و مرگ  است
و   میتعظ  جهت  ستادنیاز ا  شهیرا هم  اصحابش خدا   ، رسول بر سجده  عالوه

  آنها راه  مجلس  به  خواست یم  یکس  گاههر  . چنانچه است  فرموده  ز منعین  بزرگداشت

  نیا  دهد. در واقع  صیتشخ  از اصحابش  توانست یرا نم خدا   رسول  ابد، شخصی

  هنماند و هم  یباقک شر  یبرا  یراه  چیه  که  است  نیا خاطر  ر بهیدستورها و تداب

  وجود آمدن  به  ، باعث نیغلّو در صالح  نیرا همیمسدود گردند؛ ز  نفوذش  یراهها
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  سخن  از آن  اّول  در فصل  که   نوح  قومک . شر است  بوده  نیزم  یدر روک شر  نیاّول

  یقرار بود: بتها  نیاز ا  یحاک  که  میکرد  نقل ب»  عباس  ابن«از   یتیو روا  میگفت

  را وسوسه  مردم  طانی، ش بعد از مرگشان  که  بوده  یصالح  مردان  یاسام نوح   قوم

آنها را   یاد کنند، ولیار یرا بس  شان یاز آنها بتراشند و اسام  ییها کرد تا مجّسمه

ز ین  و عبادت  میآنها را تعظ  کم آمد و کم  یبعد  نسل  نکهیکردند تا ا ینم  پرستش

  آنها درگذشتند، بر سر قبورشان  یاند: وقت گفته  نیاز مفّسر  یبعض  نمودند و چنانچه

ت  دند و پسیرا تراش  صورتشان  کردند و سپس  درست  رفتند و گنبد و بارگاه
ّ

،  یاز مد

 .کردند!  هم  سیو تقد  آنها را عبادت
و   افراد صالح  به  در اعتقادشان  مسلمانان  یغلّو بعض  شود که یم  نجا معلومیاز ا

 محّبتشانیاول
ً
و بارگاهها، منجر   حیقبور و ضرا  صاحبان  به  نسبت  اء خدا، مخصوصا

،  بخشش  ، طلب ، توّسل ، استغاثه ، استعانت ، صدقه ی: نذر، قربان مثلک شر  انواع  به

  باالتر رسانده  یشرک  غلّو آنها را به  نی، و هم است  و...شده  نامشان  به  اد کردنیسوگند 

و   قدرت  یجا حضور دارند، دارا  قبور، همه  صاحبان  نیاعتقاد دارند ا  که  ییتا جا

در وجود هستند! و لذا   یبشر  مافوق  یا ، و سلطه یعیطب  نیو قوان  اسباب  یورا  یریتأث

خوانند و در  یشها و درخواستها میایها و نبا خدا، در دعا  ا همراهی  ییتنها  آنها را به

 برند. یم  آنها پناه  به  مشکالت
  که  شود. چنان یم  یناش  از اندازه  شیب  از محّبت» غلّو «  که  است  نیا  قتیحق

 د:یفرما یم  میکر  قرآن

نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ َوِمَن ﴿
َ
ِ أ ِۖ ٱ�َّاِس َمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱ�َّ ٱ�َّ

 ِ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ  ].۱۶۵[البقرة:  ﴾َوٱ�َّ

  را همچون  نند و آنانیگز یبرم  ییها ر از خدا، خداگونهیغ  هستند که  از مردم  یبرخ«

(و   خداست  یبرا  محّبتشان  هاند، هم آورده  مانیا  که  یدارند، و کسان یم  خدا دوست

 .»دارند) یم  خدا را دوست  او، دوستان  یخاطر او و برا  به
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افراد،   نی: ا که  است  نیشود ا یم  دهید  هیآ  نیدر ا  که  یو جالب  مهم  هنکت

 دوستیآنها خدا را شد  نکهیا  یعنیدارند؛  یم  خدا دوست  را همچون  شانیهمتاها
ً
  دا

اند و در  کردهک یبا خدا شر  محّبت  نیز در ایرا ن  یگریافراد د  چون  یدارند، ول

دارند،  یم  خدا را دوست  که  همانگونه  شده  باعث  اند که غلّو نموده  چنان  محّبتشان

  یافراد  رسد به  چه  اند. پس نشده  رفتهیپذ  مسلمان  عنوان  بدارند، به  ز دوستیآنها را ن

 .بدارند؟!  شتر دوستیهمتاها را از خدا ب  که

   

 » بندگان  قرار دادن  و واسطه توسل«
ک را شر  آن  اسالم  که  است  یگرید  ر خدا، موضوعیغ  به  شدن  دامن  به  و دست  متوّسل

  و مکان  د زمانیاز ق  خدا، خارج  همچون  یگریموجود د  چیرا هی؛ ز است  دانسته

  بر همه  طیو محجا حاضر و ناظر و قاهر   بتواند همه  ندارد که  یبیغ  ی، و قدرت ستین

بخواهند   و هر وقت  داشته  یاو دسترس  ـ به  یو زمان  ـ در هر مکان  مردم  ز باشد کهیچ

  باشد، در واقع  یصفات  نیچن  یدارا  در جهان  یموجود  شوند! اگر چنانچه  متوّسل

ک و کفر و شر  ستین  حیـ صح  اسالم  ـ و فقط  در اسالم  نیا  که  خدا بوده  یهمتا

 باشد. یم  یآشکار
نباشد و خود   و زمان  مکان  د بهیمق  شود که  متوّسل  یموجود  به  یستیبا  انسان

گاه  ز، همهیچ  و همه  و زمان  مکان  خالق کارها و امور،   ههم  به  جا حاضر و ناظر، آ

ـ   ی، تنها مختّص خدا هم  نیا  باشد که  انیو ز  نفعک او، و مال  ز در دستیچ  همه

دهد،   ر از خدا نسبتیغ  یموجود  را به  صفات  نیا  ی، و اگر کس و بس  ـ است  سبحان

گاهانهیغ  به  که  یگر، کسید  عبارت  و به  استک مشر ـ   ندانستن  یا از رویو   ر خدا ـ آ

 .! است  شدهک شود، دچار شر  متوّسل
از   یو فکر  یدتیعق  انحراف  نوعک یر خدا، یغ  به  توّسل  کند که یم  انیب  قرآن

 د:یفرما یم  باشد. چنانچه یـ م  خداوند ـ متعال  بهک ، و شر میمستق  صراط
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ۡسَتقِي�ٖ َوَمن َ�عۡ ﴿ ِ َ�َقۡد ُهِدَي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ .. ].۱۰۱[آل عمران:  ﴾َتِصم بِٱ�َّ

 إِ�َّ ﴿
َ
ِ َوأ ْ بِٱ�َّ ْ َوٱۡ�َتَصُموا ۡصلَُحوا

َ
ْ َوأ ِيَن تَابُوا ِ ٱ�َّ ْ دِينَُهۡم ِ�َّ ۡخلَُصوا

ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ٱلُۡمۡؤمِنَِ�ۖ وََسوَۡف 
ُ
ُ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ فَأ .. ].۱۴۶[النساء:  ﴾يُۡؤِت ٱ�َّ

ا ﴿ مَّ
َ
ْ بِهِۦ فََسُيۡدِخلُُهۡم ِ� رَۡ�َةٖ ّمِۡنُه فَأ ِ َوٱۡ�َتَصُموا ْ بِٱ�َّ ِيَن َءاَمنُوا ٱ�َّ

ۡسَتقِيٗما َوفَۡضٖل َو�َۡهِديِهۡم إَِ�ۡهِ  ٱۡ�َتِصُمواْ وَ ﴿.. ].۱۷۵[النساء:  ﴾١٧٥ِصَ�ٰٗطا مُّ
ِ ُهَو   ].۷۸[الحج:  ﴾َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡوَ�ٰ َونِۡعَم ٱ�َِّص�ُ بِٱ�َّ

  میو مستق  راست  راه  به  گمانیشود، ب  خدا متوّسل  کارها) به  (در تمام  و هر کس«

  شیخو  اصالح  کنند و برگردند و به  توبه  که  یمگر کسان«...  » است  رهنمود شده

و   از آِن خدا کنند (و فقط  را خالصانه  شیخو  نییشوند و آ  خدا متوّسل  بپردازند و به

...  »خواهند بود  مؤمنان  هاز زمر  آنان  اد خوانند)، پسیفر  او را بپرستند و به  فقط

  و فضل  رحمت  را به  شانیشوند، ا  و متوّسلا  اورند و بهیب  مانیخدا ا  به  که  یکسان«

  خود رهنمودشان  یسو  به  یمیو مستق  راست  ، و در راه وارد خواهد ساخت  میعظ

، و  اور شماستیو   او تنها سرپرست  د کهیشو  خدا متوّسل  و به«... » خواهد کرد

 .»! است  یخوب  هکنند ککم  و چهک یاور نیسرور و   چه
کند   یرا ط  و درست  راست  خواهد راه یم  که  ، هر کس قیحقا  نیا  به  توّجهبا   پس

در   کند و خود را داخل  گرداند و تنها او را عبادت  خدا خالص  یخود را برا  نیو د

شود و از   او متوّسل  به  فقط  د کهیاور خود بداند، بایو   ید و خدا را مولینما  رحمتش

  ییو همتا  شده  منحرف  میو مستق  راست  ، از راه صورت  نیر ایغ ببرد! در  ر او دلیغ

 . است  گشتهک و مشر  دهیـ تراش  خداوند ـ سبحان  یبرا
 د:یفرما یم  نیچن  میکر  خدا، قرآن  به  یکینزد  یبرا»  لهیوس«  و اّما در مورد ُجستن

﴿ ٰٓ�َ َ ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� �ِ ْ ْ إَِ�ۡهِ ٱلۡوَِسيلََة َوَ�ِٰهُدوا َوٱۡ�َتُغٓوا

 ].۳۵[المائدة:  ﴾٣٥َن َسبِيلِهِۦ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحو
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او جهاد   د و در راهییبجو  لهیخدا، وس  به  تقّرب  ید و برایساز  شهی! تقوا پ نیمؤمن  یا«

 .»دی) رستگار شو قیطر  نید تا (از ایکن
  نیب»  وساطت«  به  هیآ  نیرا در ا»  لهیوس«  هـ کلم  یامروزـ   از مسلمانان  یبرخ

ر یخدا، ناگز  به  جستن  تقّرب  یبرا  مؤمنان  یعنیاند؛  ر کردهیر و تفسیو خدا تعب  انسان

قرار دهند. آنها   ـ را واسطه  اء و صالحانیاء و اولیانب  ـ همچون  خاّصش  د بندگانیبا

 .کند! یم  تی، کفا یو رستگار  خداوند و صالح  به  یکینزد  یبرا  عمل  نیا  معتقدند که
  ـ با اسالم  اشخاص  به  نیمتوّسل  زعم  ـ به»  لهیوس»  یاز معنا  یریتعب  نیاّما چن

 دارد:  رتیمغا

 : ) است ستهیشا  خدا و عمل  به  مانی، تقوا (ا لهیـ وس

خداوند، جز   به  یکیدهد نزد یم  نشان  که  آمده  یگرید  اتی، آ فوق  یهآ  حیدر توض

بدو   خدا و تقّرب  تیرضا  موجب  ـ که  دهیو پسند  زهیپاک  او و اعمال  به  مانیبا ا

خدا   و به  یمّتق  هم  ـ هر اندازه  کس  چیه  د و وساطتیآ ینم  دست  گردد ـ به یم

 ندارد:  دخالت  یو  و فالحت  یخدا و رستگار  به  باشد ـ در تقّربک ینزد

ِيَن َ�ٰٓ ﴿ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ ْ َر�َُّ�ۡم َوٱ�ۡ  َءاَمُنوا َعلُواْ ٱۡرَكُعواْ َو� َوٱۡ�ُبُدوا

ِ َحقَّ ِجَهادِهِ  ٧٧ٱۡ�َۡ�َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن۩  ْ ِ� ٱ�َّ [الحج:  ﴾ۦَوَ�ِٰهُدوا

 ].۱۹[العلق:  ﴾� َوٱۡ�َ�ِب۩وَ ﴿.. ].۷۷-۷۸
د (و یکن  و سجده  ) رکوع شیخو  خالق  ید! (تنها برایا آورده  مانیا  که  یکسان  یا«

  ) پرستش ییتنها  را (به  شید) و پروردگار خویافتک خا  د و بهیبر  و کرنش  میتعظ

...  »دیخدا جهاد کن  د، و در راهید تا رستگار شویده  انجامک ین  ید و کارهایینما

 .»شو!ک یاو) نزد  به  لهیوس  نیببر و (بد  سجده  و (در برابر پروردگارت«
 د:یفرما یم  نیچن  خدا و بندگانش  نیب  وساطت  یدر نف  نیهمچن  میکر  قرآن

نۡ ﴿ ٰٖ�  مَّ ۗ َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ َسآَء َ�َعلَۡيَها
َ
َعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهۦِۖ َوَمۡن أ
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 ].۴۶[فضلت:  ﴾٤٦ّلِۡلَعبِيِد 
  انجام  یکار بد  و هر کس  است  کرده  خودش  یدهد، برا  انجام  یکیکار ن  هر کس«

  بندگان  به  نسبت  یظلم  نیتر کوچك  و پروردگارت  است  خود کرده  انیز  دهد، به

 .»دارد یخود روا نم
ص  یفرد  تی، مسئول هیآ  نیا

ّ
، اگر  انسان  عمل  سازد که یم  و خاطرنشان  را مشخ

  ، اگر درجهت عمل  نیسازد و هم یمک یخدا نزد  او را به  باشد، البته  دهیکو و پسندین

  به  یکینزد  دارد. پس یبازم  درگاهش  به  رد، او را از تقّربیگ  انجام  یو ناپسند  شرارت

د و یآ ینم  دست  به  ستهیشا  اعمال  و انجام  خدا و روز آخرت  به  مانیخداوند، جز با ا

 ؤثر باشد:تواند م یخدا، نم  به  در تقّرب  یکس  وساطت

َرَ�ُٰت ٱۡلُعَ�ٰ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱ�َّ
ُ
ٰلَِ�ِٰت فَأ تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل ٱل�َّ

ۡ
َوَمن يَأ

برود،   پروردگارش  شیپ  به  ستهیکو و شاین  و عمل  مانیبا ا  و هر کس« ].۷۵[طه:  ﴾٧٥

 .»هستند  ییواال  باال و درجات  مراتب  یدارا  یکسان  نیچن
خدا و   نیب  وساطت  نید تا همیجنگ  یجاهل  اعراب  یپرست و بتک شر با  اسالم

 ـ بدونیرا مستق  بردارد و مردم  انیرا از م  بندگانش
ً
گرداند، و   خدا متوّجه  ـ به  واسطه  ما

 برابر بداند.  با خالقشان  افراد بشر را در ارتباط  ههم
، در  یفرد  تیبا خدا و مسئول  ارتباط برابرند، در  تیدر بشر  که  همانگونه  مردم  تمام

  جزا و پاداش  که  است  یفرد  تیمسئول  نیهم  را در قبالیز برابرند؛ زین  اعمالشان  قبال

ق  یاله
ّ

 بهیو نها  خدا حاصل  تیرد و رضایپذ یم  تحق
ً
ا یگردد، و  یم  نائل  بهشتش  تا

 شود: یدور م  و فالحت  سعادت  گردد و از راه یم  بشیخدا نص  و دوزخ  ، خشم برعکس

ۡحَسنُتۡم ﴿.. ].۳۸[المدثر:  ﴾٣٨� بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنٌة ُ�ُّ َ�فۡ ﴿
َ
إِۡن أ

ُ�ۡم فَلََها
ۡ
َس�

َ
نُفِسُ�ۡمۖ �ۡن أ

َ
ۡحَسنتُۡم ِ�

َ
ٞ ﴿.. ].۷[اإلسراء:  ﴾أ  َوَ� تَزُِر َوازَِرة

ۡخَرىٰ 
ُ
 ].۱۶۴[األنعام:  ﴾وِۡزَر أ
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  ، گروگان است  کرده  که  یی(و در برابر کارها  است  شیخو  در گرِو اعمال  یهر کس«

  خودتان  د، بهیکن  ید و اگر بدیکن یم  خودتان  د، بهیکن  یکیاگر ن«...  »شود) یم

 .»کشد ینم  را بر دوش  یگرید  باِر گناه  کس  چیو ه«...  »دیکن یم  یبد
  ثابت  که  است  اعمال  یگوناگونو   تنّوع  ، بر حسب یاله  یجزا  یگوناگون  نیهم

ٰٖ� ﴿دارد:  یروا نم  خود، ظلم  بندگان  کند خداوند هرگز به یم َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ
 ].۴۶[فضلت:  ﴾ّلِۡلَعبِيدِ 
را   آن  مؤمن  که  است  ستهیشا  و عمل  مانیا  یمعنا  مزبور، تنها به  یهدر آ  لهیوس  پس

 دارد.  عهده  را به  آن  تیمسئول  که  دهد و هموست یم  انجام
قرار   را مورد خطاب  نی، ابتداء مؤمن هیآ  نی: ا میپرداز یم  هیقتر آیدق  یبررس  به  حال

ْ ﴿دهد:  یم ِيَن َءاَمنُوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� تقوا و   خواهد که یـ از آنها م  شهیهم  و ـ مثل ﴾َ�ٰٓ

َ ﴿کنند:   شهیپ  یزگاریپره ُقواْ ٱ�َّ و   لهیوس  داند که یم  کار بر آنها الزم  نیا  یو برا ﴾ٱ�َّ

ْ إَِ�ۡهِ ٱلۡوَِسيلَةَ ﴿ند: یبجو  یا توشه کنند:   جهاد و کوشش  و در راهش ﴾َوٱۡ�َتُغٓوا

ْ ِ� َسبِيلِهِۦ﴿ لََعلَُّ�ۡم ﴿خدا برهند و رستگار شوند:   تا از غضب ﴾َوَ�ِٰهُدوا
از   نیمؤمن  هدرج  که  ، همانگونه است  نیمؤمنباالتر از   نیمّتق  را منزلتی؛ ز﴾ُ�ۡفلُِحونَ 

  حساب  تر و رستگار بهیدر نزد خدا گرام  هستند که  نیمّتق  نی، و ا باالتر است  نیمسلم

و   بیو غ  خدا و روز آخرت  به  مانیبر ا  ، عالوه زگارانیپره  که  یمعن  نیند. بدیآ یم

  ، انجام است  پروردگارشان  تیپسند و رضامورد   را که  ی، اعمال مانیا  یها هیگر پاید

  نیورزند و بد یم  یگردد، خوددار یاو م  و خشم  مورد غضب  که  یو از اعمال  داده

 ند.یجو یاو را م  تقّرب  قیطر
قرار   را مورد خطاب  نیمؤمن  نکهیبعد از ا  یاریبس  اتیدر آ  میکر  قرآن  که  است  نیا

َ ﴿کند:  یآنها امر م  دهد، به یم ، جز با  یمعن  نیا  د کهیشو  یمّتق  یعنی؛ ﴾ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

  اعمال  ، و انجام خداوند است  مورد غضب  که  یناپسند  و اعمال  محّرماتک تر
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ق است  یاله  قرب  هلیوس  همان  که  یا ستهیشا
ّ

، در  جهت  نیهم  رد. بهیپذ ینم  ، تحق

 : است  آمده  هیآ  نیر ایتفس

ْ َر�َُّ�ۡم َوٱۡ�َعلُواْ َ�ٰٓ ﴿ ْ ٱۡرَكُعواْ َو� َوٱۡ�ُبُدوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�

ِ َحقَّ ِجَهادِهِ  ٧٧َعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن۩ ٱۡ�َۡ�َ لَ  ْ ِ� ٱ�َّ [الحج:  ﴾ۦَوَ�ِٰهُدوا

 ].۱۹[العلق:  ﴾� َوٱۡ�َ�ِب۩وَ ﴿.. ].۷۷-۷۸
د (و یکن  و سجده  ) رکوع شیخو  خالق  ید! (تنها برایا آورده  مانیا  که  یکسان  یا«

  ) پرستش ییتنها  را (به  شید) و پروردگار خویافتک خا  د و بهیبر  و کرنش  میتعظ

...  »دیخدا جهاد کن  د، و در راهید تا رستگار شویده  انجامک ین  ید و کارهایینما

 »شو!ک یاو) نزد  به  لهیوس  نیببر و (بد  سجده  و (در برابر پروردگارت«
و آنها   نموده  میترس  را چگونه  و پرهزگاران  نیمّتق  یمای، س قرآن  که  مینیبب  اّما اکنون

 رستگاریو نها  تقّرب  باعث  ازند کهی یم  دست  یاعمال  چه  به
ً
 گردد: یم  شان یتا

﴿ ٰ ِيَن يُۡؤِمُنوَن  ٢ لَِك ٱۡلِكَ�ُٰب َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِ�َ َ� ٱ�َّ
ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُ  لَٰوةَ َومِمَّ ِيَن يُۡؤِمُنوَن  ٣نفُِقوَن بِٱۡلَغۡيِب َو�ُقِيُموَن ٱلصَّ َوٱ�َّ

نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك َو�ِٱ�ِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنوَن 
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ٓ أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٤بَِما

ُ
أ

وْ 
ُ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ .. ].۵-۲[البقرة:  ﴾٥َ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن َ�َ

ْ وُجُ ﴿ ن تَُولُّوا
َ
وَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ۞لَّۡيَس ٱۡلِ�َّ أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ َوٱۡلِكَ�ِٰب َوٱ�َّبِّ�ِ  َن َوَءاَ�  ۧٱۡلِ�َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
بِيِل ٱلۡمَ  ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱلُۡقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكَ� َوٱۡ�َن ٱلسَّ اَل َ�َ

َكٰوةَ َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم  لَٰوةَ َوَءاَ� ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ
َ
آ�ِلَِ� َوِ� ٱلّرِقَاِب َوأ َوٱلسَّ

 ٓ ا َّ َسآءِ َوٱل�َّ
ۡ
ِٰ�ِ�َن ِ� ٱۡ�َأ ْۖ َوٱل�َّ ِيَن إَِذا َ�َٰهُدوا ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
ِس� أ

ۡ
ءِ وَِحَ� ٱۡ�َأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن 
ُ
ْۖ َوأ ِ�نَّ ٱلِۡ�َّ َمِن َوَ�ٰ ﴿.. ].۱۷۷[البقرة:  ﴾١٧٧َصَدقُوا
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َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ْ ٱ�َّ ُقوا ۚ َوٱ�َّ بَۡ�ٰبَِها
َ
ْ ٱۡ�ُُيوَت ِمۡن � تُوا

ۡ
� َو� ٰ�َ [البقرة:  ﴾ٱ�َّ

ۡفلََح ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  قَدۡ ﴿.. ].۱۸۹
َ
ِيَن ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعوَن  ١أ  ٢ٱ�َّ

ِيَن ُهۡم  ِ َ�ٰعِلُوَن  ٣َعِن ٱللَّۡغوِ ُمۡعرُِضوَن َوٱ�َّ َكٰوة ِيَن ُهۡم لِلزَّ  ٤َوٱ�َّ
ِيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  ۡو َما َملََكۡت  ٥َوٱ�َّ

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ إِ�َّ َ�َ

يَۡ�ٰ 
َ
ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُومَِ� � ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٦ُنُهۡم فَإِ�َّ

ُ
َ�َمِن ٱۡ�َتَ�ٰ َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعوَن  ٧ٱۡلَعاُدوَن 
َ
ِيَن ُهۡم ِ� ٰ  ٨َوٱ�َّ ِيَن ُهۡم َ�َ َوٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ٰرِثُوَن  ٩َصلََ�ٰتِِهۡم ُ�َافُِظوَن 
ُ
ِ  ١٠أ يَن يَرِثُوَن ٱۡلفِۡرَدوَۡس ٱ�َّ

وَن   ].۱۱-۱[المؤمنون:  ﴾١١ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
   چیه  که  است  یکتاب  نیا«

ّ
و   انیمّتق  یبرا  است  یتیو هدا  ستین  در آن  یشک

  آنان  هبهر  دارند و از آنچه یپا م  دارند و نماز را به  مانیا  بیغ  به  که  یزگارانیپره

،  از تو فرود آمده  شیپ  آنچه  و به  شده  بر تو نازل  آنچه  کنند و به یم  انفاق،  میا ساخته

  کرده  افتیرا در  شیخو  یو رهنمود خدا  تیهدا  نانیدارند. ا  مانیا  روز آخرت  و به

د یکن  و مغرب  مشرق  طرف  را به  تانیها چهره  نکهیا«...  »رستگارند  نانند کهیو ا

  و فرشتگان  خدا و روز آخرت  به  که  است  ی، (کردار) کس یکین  که، بل ستین  یکین

  که  یا (خود) را با وجود عالقه  باشد و مال  آورده  مانیا  امبرانیو پ  یآسمان  و کتاب

بدهد، و   انیو گدا  در راه  و واماندگان  و درماندگان  مانیتیو   شانیخو  دارد، به  بدان

را بپردازد و   پا دارد و زکات کنند، و نماز را به  صرف  بردگان  یآزادساز  در راه

و   یماریبندند و در برابر فقر و ب  مانیپ  که  یهر زمان  عهد خود بوده  به  وفاکنندگان

  راست  هستند که  یکسان  نانیا  یراست  با هستند. بهی، صبور و شک جنگ  هنگام  به

  یکین  کنیو ل«...  »نانندیا  نیهم  نی) و مّتقخود، صادقند  مانیند (و در ایگو یم

  به«...  »دید تا رستگار شویباش  کند...و تقوا داشته  شهیتقوا پ  که  را است  یکس

دارند و از (کردار و   خشوع  در نمازشان  روز و رستگارند کهیپ  یمؤمنان  قیتحق

کنند،  یم  خود را حفظ  دهند و عورت یرا م  مال  گردانند و زکاتیرو  هودهیگفتار) ب
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.  ستین  شانیا  مالمت  ی، جا صورت  نیدر ا  خود که  زانیا کنی  مگر از همسران

  ند (و زناکار محسوبیآ یشمار م  کنند، متجاوز به  را دنبال  نیر از ایغ  که  یکسان

و در عهد خود، بر سر   نی، ام شیخو  یدر امانتدار  هستند که  یشوند) و کسان یم

  ) و فراچنگ یمستحّق (رستگار  باشند. آنان یخود م  ینمازها  مانند و مواظبیپ

  در آن  برند و جاودانه یم  ارث  را به  نیبر  بهشت  ) هستند. آنان (بهشت  آورندگان

 .»خواهند ماند
د  اتیدر آ  میکر  قرآن

ّ
دا خ  را به  انسان  که  یو عبادات  اعمال  انجام  را به  نیمؤمن  یمتعد

را از   آنان  که  یناپسند  اعمالک تر  ا بهیشود، و  یم  شانیتقوا  سازد و باعث یمک ینزد

ه  سازد و باعث یخدا دور م
ّ
 خواند: یگردد، فرام یم  شانیو تقوا  مانیا  دار نمودن لک

َياُم َكَما ُكتَِب َ�َ َ�ٰٓ ﴿ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱلّصِ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
ِيَن � ٱ�َّ

ْ ﴿.. ].۱۸۳[البقرة:  ﴾١٨٣ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  وا تِمُّ
َ
ٱۡ�َجَّ َوأ

ُ�ۡم َ�َما ٱۡستَۡيَ�َ ِمَن ٱلَۡهۡدِي� َوَ� َ�ۡلُِقواْ َوٱ ۡحِ�ۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ ۡلُعۡمَرةَ ِ�َّ

ۥۚ َ�َمن َ�َن مِن�ُ  ٰ َ�ۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َ�ِلَُّه ۡو بِهِۦٓ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ
َ
رِ�ًضا أ م مَّ

ِمنُتۡم َ�َمن 
َ
ٓ أ ۡو �ُُسٖك� فَإَِذا

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِسهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ� أ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
أ

َ�َمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِ� ٱۡ�َّجِ َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ ِمَن ٱلَۡهۡدِي� َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم 
يَّاٖ� ِ� ٱۡ�َّجِ 

َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمن لَّۡم ثََ�َٰثةِ � ةٞ َ�ِملَةٞ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَ�َ

 َ نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ َ َوٱۡعلَُمٓوا ْ ٱ�َّ ُقوا ۡهلُُهۥ َحاِ�ِي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� َوٱ�َّ

َ
يَُ�ۡن أ

ۡعلُوَ�ٰٞتۚ َ�َمن فََرَض �ِيِهنَّ ٱ�َۡ  ١٩٦َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  ۡشُهٞر مَّ
َ
جَّ فََ� ٱۡ�َجُّ أ

 ۗ ُ ْ ِمۡن َخۡ�ٖ َ�ۡعلَۡمُه ٱ�َّ ۗ َوَما َ�ۡفَعلُوا ّجِ َرفََث َوَ� فُُسوَق َوَ� ِجَداَل ِ� ٱۡ�َ
ۡلَ�ِٰب 

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ ادِ ٱ�َّۡقَوٰىۖ َوٱ�َُّقوِن َ�ٰٓ ْ فَإِنَّ َخۡ�َ ٱلزَّ ُدوا [البقرة:  ﴾١٩٧َوتََزوَّ

َها ٱ�َّاُس ٱۡ�ُبُدوَ�ٰٓ ﴿.. ].۱۹۶-۱۹۷ ُّ�
َ
ِيَن � ِي َخلََقُ�ۡم َوٱ�َّ ْ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ ا
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تُۡل َما  قُۡل ﴿.. ].۲۱[البقرة:  ﴾٢١ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن 
َ
� ْ َ�َعالَۡوا

ْ بِهِۦ َشۡ�  �َّ �ُۡ�ُِ�وا
َ
َم َر�ُُّ�ۡم َعلَۡيُ�ۡمۖ � ۖ َوَ�  ٔٗ َحرَّ يِۡن إِۡحَ�ٰٗنا ۖ َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ ا

ۡوَ�َٰد�ُ 
َ
ْ أ ُۡن نَۡرزُقُُ�ۡم �يَّاُهۡمۖ َوَ� َ�ۡقَر�ُواْ َ�ۡقُتلُٓوا م ّمِۡن إِۡمَ�ٰٖق �َّ

ُ إِ�َّ ٱۡلَفَ�ِٰحَش َما َظَهَر  َم ٱ�َّ ِمۡنَها َوَما َ�َطَنۖ َوَ� َ�ۡقُتلُواْ ٱ�َّۡفَس ٱلَِّ� َحرَّ
ٮُٰ�م بِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُوَن  � َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ .. ].۱۵۱[األنعام:  ﴾١٥١بِٱۡ�َّقِ

َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ وَ ﴿ ُقواْ ٱ�َّ ِيَن ءَ َ�ٰٓ ﴿.. ].۱۸۹[البقرة:  ﴾ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
اَمُنوٓاْ �

ۡيَ�ِٰن  ۡزَ�ُٰم رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل ٱلشَّ
َ
نَصاُب َوٱۡ�

َ
َما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡمۡيِ�ُ َوٱۡ� إِ�َّ

ِ َوتُوُ�وٓ ﴿.. ].۹۰[المائدة:  ﴾٩٠فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ْ إَِ� ٱ�َّ ا
يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ 

َ
ٱۡذُكُرٓواْ َءاَ�َٓء فَ ﴿.. ].۳۱[النور:  ﴾َ�ِيًعا �

ِ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ   ].۶۹[األعراف:  ﴾ٱ�َّ

را   و حج«...  »دیشو  ی...تا مّتق است  شده  واجب  گرفتن  ! بر شما روزه مؤمنان  یا«

  هم  توشه  نیبهتر  د کهیریبرگ  د...و توشهیده  خدا انجام  یبرا  و کمال  تمام  به

بگو: «...  »دیشو  ید...تا مّتقیکن  را عبادت  ! پروردگارتان مردم  یا«...  » تقواست

  نکهی: ا است  نموده  بر شما حرام  پروردگارتان  که  کنم  انیب  تانیرا برا  ییزهاید چییایب

را از   د، و فرزندانتانیکن  یکین  پدر و مادرتان  ند، و بهیخدا نکک یرا شر  یزیچ  چیه

  رسان ی(و روز  میده یم  یشما و آنها روز  را) ما بهید. (زیمکش  یفقرو تنگدست  ترس

(در   د، خواهینشوک یزنا) و نزد  (از جمله  رهیکب  گناهان  شما)، و به  ؛ نه مییما  همگان

  د کهیمکش  ناحق  را به  ی، و کس پنهان  ) آشکار باشند و خواه مردم  ی، برا انجام  موقع

د شما را   هگون  خدا به  هستند که  ینها اموری. ا است  کرده  را حرام  خداوند آن
ّ
مؤک

  میتی  مال  د. بهیکن  عمل  د و خردمندانهیکند تا شما آنها را بفهم یم  هیبدانها توص

خود   رشد کامل  به  میتی  که  موقع  د تا آنینشوک ینزد  نحو احسن  ) جز به (هم

را   کس  چید. ما هیدار  مراعات  و دادگرانه  و کمال  تمام  و ترازو را به  مانهیرسد، و پ یم
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ف  و توانش  تاب  هانداز  به
ّ
ف  مکل

ّ
د، یگفت  یسخن  که  ی، و هنگام میساز ینم  و موظ

او   انیا زی  نفع  به  سخن  که  ید) هر چند (کسینشو  منحرف  د (و از حقیکن  یدادگر

نها ید. ایخدا وفا کن  مانیعهد و پ  باشد، و به  شانیو خو  کانیشود) از نزد یم  گفته

ر   نکهیکند تا ا یم  هیآنها توص  تیرعا  خداوند شما را به  هستند که  ییزهایچ
ّ
متذک

  ) راه ام نموده  انیو ب  کرده  میترس  تانیرا برا  آن  من  (که  راه  نید. ایرید و پند گیشو

د ینکن  یرویگر پید  ید و از راههایکن  یرویپ  از آن  . پس است  من  میو مستق  راست

خداوند   که  است  ییزهاینها چیسازد. ا یم  و) پراکنده  خدا (منحرف  شما را از راه  که

د تا رستگار یباش  و تقوا داشته«...  »دیشو  یکند تا مّتق یم  هیتوص  شما را بدان

  شانیپا  به  (که  یسنگ  یو بتها  یو قمارباز  خوردن ! شراب مؤمنان  یا» ... «دیشو

و   یریو فالگ  ییآزما بخت  یبرا  که  ی(و اوراق  یچوب  یرهایکنند) و ت یم  یقربان

  ) عمل نیو تلق  (وسوسهاز   یدند و ناشی) پل و همه  برند، همه یکار م  به  کهانت

...  »دید تا رستگار شویکن  یز و دورید پرهیپل  یکارها  نیاز ا  هستند. پس  طانیش

  پس«... »دید تا رستگار شویکن  د و توبهیخدا برگرد  یسو  به  ی! همگ مؤمنان  یا«

 .»دید) تا رستگار شویآور  یجا  د (و شکر آنها را بهیاد آوری  خدا را به  ینعمتها
و   دهیکو و پسندین  اعمال  انجام  ، به خدا و روز آخرت  به  مانیاز ا  ، پس نی! مّتق یآر

  خداوند متوّسل  به  نیچن  نی، ا است  مانیا  یمقتضا  و ناپسند که  زشت  اعمالک تر

  گرانید  یبرا  خود و هم  یبرا  هم  که  یانسان  اعمال  به  دنیازی  با دست  یعنیشوند؛  یم

ک یخدا نزد  و ناروا، به  حرام  یاز کارها  و اجتناب  یر ثمر باشد، و خوددارپ

ْ َوَ�ٰ ﴿ : خصوص  رسانند و به یرا آزار نم  شوند. خلق یم ِ ٱ ِ�  ِهُدوا  َحقَّ  �َّ
 ِ ، تا تجاوز  جهاد است  هستیشا  که  گونه  کنند آن یخدا جهاد م  در راه ﴾ۦِجَهادِه

  مانیا  بدان  که  یبلند  یشود و از ارزشها  شکسته  در هم  یاسالم  اّمت  به  دشمنان

 شوند. یرستگار م  که  است  نیچن  نیند و اینما یم  یبانیو پشت  اند، دفاع آورده
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 هستند: وسیله  ها، خود دنبال ـ واسطه

ِيَن ﴿د: یفرما یم  ـ که  هیآ  نیدر ا  لهی، وس نیبنابرا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ َ ْ ٱ�َّ ُقوا ْ ٱ�َّ َءاَمُنوا

ْ ِ� َسبِيلِهِۦ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ْ إَِ�ۡهِ ٱلۡوَِسيلََة َوَ�ِٰهُدوا [المائدة:  ﴾٣٥َوٱۡ�َتُغٓوا

بر   کردن  هیو تک  قرار دادن  واسطه  ؛ نه ستهیشا  و اعمال  مانیاز: ا  است  ـ عبارت ].۳۵

ه  یال  قرب  قیدر طر  یزیا چی  یکس
ّ
 .! الل

  یرستگار  ، تنها راه ذکر شده  هیدر آ  که  یا لهیـ وس  ستهیشا  و اعمال  مانیتقوا ـ ا

  تا بتواند خود را به  او گذاشته  در دسترس  یو حتّ   ار انسانیخداوند در اخت  که  است

 گرداند.ک یخدا نزد  به  آن  هلیوس
د: یفرما یخداوند م  که  است  نیاوجود دارد،   هیآ  نیدر ا  گر کهید  توّجه  قابل  هنکت

  یخواندن  که  تقّرب  هلیرا وسی؛ ز»د!!یرا بخوان  لهیوس«  که  آن  ؛ نه»د!ییرا بجو  لهیوس«

اد یفر  را به  یموجود  انسان  اند! اگر چنانچه تصّور کرده  یبرخ  که  گونه  ، آن ستین

  ی. در صورت است  د خدا شدهموجود همانن  گرداند، آنک یخدا نزد  بخواند تا او را به

و   جا باشد و مشرق  در همه  ـ را که  ـ سبحان  یجز خدا  یهرگز موجود  انسان  که

 . افتیباشد و...نخواهد  داشته  ز احاطهیچ  از آِن او باشد، بر همه  مغرب
 کسان

ً
خود و خدا   نیب  هلیرا وس  کس  شوند و آن یم  ر خدا متوّسلیغ  به  که  یغالبا

و   مقّرب  یا خدا، بنده  شگاهیاو در پ  نکهیا  صرف  کنند به یم  الیدهند، خ یرار مق

گاه  ز مانند خدا، همهیتواند او ن یم  ، پس آبرومند است   ههم  به  جا حاضر و ناظر و آ

خود را بدهد، و   هشود، جواِب خوانند  خوانده  یو آشکار باشد، وقت  یبیامور غ

  که  آن  ندارد! و حال  یرادیا  چیو ه  است  او مباح  شدن  دامن  به  دست  ند: پسیگو یم

 دهد.  انجام  شیرا برا  یشنود تا کار یخود را نم  هخوانند  یموجود، هرگز صدا  آن
  تا تمام  بوده  مؤمن  نیاّول  که  گرفته امبر یپ  ـ از شخص  مؤمنان  ه، هم هیآ  نیدر ا

  که  یدهد. در صورت یقرار م  خدا ـ را مورد خطاب  هدیرگزو ب  صالح  اء و بندگانیاول

خاّص خدا و افراد   بندگان  نیـ هم  اشخاص  به  نیمتوّسل  زعم  ـ به  لهیوس  اگر چنانچه
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  باشند؛ چون  واسطه  دنبال  ـ به  هیآ  د ـ طبقیز بایزگار باشند، آنها خود نیو پره  یمّتق

تواند  ینم  لهی، وس بیترت  نیند! بدیرا بجو  یا لهیخدا وس  به  یکینزد  ید برایز بایآنها ن

ر یدر تفس  میکر  قرآن  ند. چنانچهیرا بجو  لهید وسیز باین  آنان  باشد؛ چرا که  شانیخود ا

 د:یفرما یم  هیآ  نیهم

ِ قُِل ﴿ ّ ِيَن زََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِۦ فََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف ٱل�ُّ ْ ٱ�َّ ٱۡدُعوا
ِيَن يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  ٥٦ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً� َعن�ُ  ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
أ

قۡ 
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ۥٓ ٱلۡوَِسيلََة � -۵۶[اإلسراء:  ﴾َرُب َوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتُهۥ َو�ََخافُوَن َعَذابَُه

ۡمَثالُُ�ۡمۖ إِنَّ ﴿.. ].۵۷
َ
ِ ِعَباٌد أ ِيَن تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ فَٱۡدُعوُهۡم ٱ�َّ

 ].۱۹۴[األعراف:  ﴾١٩٤فَۡليَۡسَتِجيُبواْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 

اد یفر  بال) به  هنگام  جز خدا (به  به  را که  ی) بگو: کسان مشرکان  امبر! بهیپ  ی(ا«

  بال از شما را دارند و نه  و رفع  انیز  دفع  ییتوانا  ) نه د کهید دید، (خواهیخوان یم

کنند).   لی...تبد ها و برعکسیخوش  ها را بهیسازند (و ناخوش  را دگرگون  توانند آن یم

خدا)   درگاه  (به  از همه  که  از آنان  خوانند، هر کدام یاد میفر  به  که  یکسان  آن

)  حال  نیند و (با ایجو یم  لهی، وس پروردگارشان  به  تقّرب  ی، خود برا کتر استینزد

  یهمانا کسان«...  »هستندک او هراسنا  دوار و از عذابیخدا ام  رحمت  به  آنها هم

آنها را   هستند. پس  خودتان  مثل  ید، بندگانیخوان یاد میفر  ر از خدا بهیغ  به  را که

 .»دهند!  شما پاسخ  د بهید باییگو یم  د، اگر راستیبخوان

  اذلي  اهللا  أنت  بأنك  أسئلك  إ�  ا�«:  است  آمده خدا   رسول  ثیدر حد
 .»كفوا أحد  هل  ي�ن  يودل ولم  ي� ولم  لم  إال هو االحد الصمد اذلي  ال �

  ستیجز تو ن  یمعبود  چیه  که  یهست  ییتو خدا  نکهیحّق ا  به  دارم  پروردگارا! از تو مسئلت«

و   یا نشده  و زاده  یا . نزاده یا هستازهیو ن  حاجات  هبرآورند یاز و سروِر واالین یو ب  گانهی  که

 .» ستیبا تو همتا و برابر ن  کس  چیه
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در   . چنانچه است  داده  انجام خدا   رسول  خدا که  نیدر د»  توّسل«  است  نیا

  صالح  عمل  به  بودند، توّسل  مانده  یدر غار  که  ینفر  سه  آن  به  گر مربوطید  یثیحد

 .  است  ز آمدهین
 د:یفرما یم  لهیز، در مورد وسین   طالب یاب  بن  یعل
  به  اإليامن :وتعاىل  سبحانه   اهللاإىل  متوسلونـال  به  ما توسل  أفضل  إن«

شهر   ...وصوم إيتاء الزكوة...و الصلوة  ...وإقام سبيله  واجلهاد يف  وبرسوله

  ...وصدقة الرحم  وصلة... واعتامره  البيت  ...وحج رمضان

  یسو  به  تقّرب  هلیوس  نیبرتر«».  معروفـال  ...وصنائع العالنية  الرس...وصدقة

... جهاد در  رسولش  او و به  به  مانیاو، ا  به  نیمتوّسل  یـ برا  و متعال  خداوند ـ سبحان

  هخان  هو عمر  ... حج رمضان  ماه  ه... روز زکات  نماز... دادن  ... برپاداشتن راهش

آشکار...   صورت  به  دادن  ... صدقه پنهان  صورت  به  دادن  ... صدقه رحم  هصل خدا...

 .» است  ستهیو شاک ین  یگر کارهاید  و انجام
و   تیرضا  یبرا  ستهیشا  خدا و اعمال  به  مانیز، جز ایچ  چیو ه  کس چیه

 شود: ینم  اش یرستگار  سازد و باعث ینمک یاو نزد  را به  خدا، انسان  یخوشنود

﴿ ٓ ۡوَ�ُٰدُ�م بِٱلَِّ� ُ�َقّرِ�ُُ�ۡم ِعنَدنَا ُزلَۡ�ٰٓ إِ�َّ َمۡن  َوَما
َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
أ

ْ َوُهۡم ِ�  َءاَمَن وََعِمَل  ۡعِف بَِما َعِملُوا ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َجَزآُء ٱلّضِ
ُ
َ�ٰلِٗحا فَأ

 ﴿.. ].۳۷[سبأ:  ﴾٣٧ٱۡلُغُرَ�ِٰت َءاِمُنوَن 
ۡ
تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل َوَمن يَأ

َرَ�ُٰت ٱۡلُعَ�ٰ  ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱ�َّ
ُ
ٰلَِ�ِٰت فَأ  ].۷۵[طه:  ﴾٧٥ٱل�َّ

  ستند کهین  ییزهای)، چ یگریز دیچ  چیو ه  کس  چیه  اوالد شما (و نه  و نه  اموال  نه«

  ستهیشا  اعمالاورند و یب  مانیا  که  یکسان  سازند، بلکه  و مقّربک یما نزد  شما را به

  دهند، پاداش یم  انجام  که  ی) و در برابر اعمال ما بوده  درگاه  دهند (مقّرب  انجام

  به  و امان  ) در امن (بهشت  منازل  نیباال و برتر  در طبقات  شانیدارند و ا  یمضاعف
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  پروردگارش  شیپ  به  ستهیکو و شاین  و عمل  مانیبا ا  و هر کس«...  »برند یسر م

 .»هستند  ییواال  باال و درجات  مراتب  یدارا  یکسان  نیبرود، چن
  یدارا  که  را ـ هر اندازه  اشخاص  به  توّسل   رسولش  خدا و سّنت  ما در کتاب

  به  توّسل  که  میابی یرا نم  یزیچ  نیو چن  میندار  برتر باشند ـ سراغ  و منزلت  تقّرب

با   آنان  که  گونه  باشد! آن  نید  پندارند در قلب یم  مردم  که  گونه  ، بدان بزرگ  اشخاص

ت  یو گرم  حرارت  نیا
ّ

  آن  که  یو کسان  نیمنکر  یدشمن  کنند و به یم  دفاع  از آن  و شد

 .زند!یدانند برخ یم  گانه ی، ب نیرا از د
   

 » دعا و استغاثه«
ر از یغ  یاز هر کس  کردن  نجات  و طلب  بردن  پناه،  خواستن  یاری،  اد خواندنیفر  به

  ، شفا دادن حاجات  برآوردن  ، مثل و مقامات  حیضرا  و صاحبان  مردگان  خدا، همچون

و... از   بر دشمن  یروزیپ  ، طلب بردن  ، پناه مشکالت  فرزند، گشودن  ی، اعطا ضیمر

  . به است  مانده  دهیپوش  یامروز  ممرد  یها بر توده  که  است  یگرید  یها کشر  جمله

 .! است  یکنون  در جهانک شر  نیتر یعموم ک،شر  نوع  نیا  که  یطور
را   و استعاذه  دعا و استغاثه  که  مردم  گمان  : برخالف که  است  نیا  آن  لیو دل

دانند،  یو...منحصر م  و حج  و روزه  را در نماز و زکات  عبادت  و فقط  ندانسته  عبادت

از   یبخش  ـ البته  عبادت  یو معن  د ـ مفهومیآ یبرم  قرآن  اتیاز آ  ـ چنانچه  که  یدر حال

 : میکرد  انیب  طور خالصه  به  را دربردارد که  فوق  یتهایو ن  اعمال  هـ هم  آن

 : است  ، عبادت اد خواندنیفر   ـ دعا و به

ۡستَِجۡب َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
وَن َ�ۡن ٱۡدُعوِ�ٓ أ ِيَن �َۡستَۡكِ�ُ لَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

إِّ�ِ نُِهيُت  قُۡل ﴿.. ].۶۰[غافر:  ﴾٦٠ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�َن 
 ۡ�

َ
ۡن أ

َ
ّ�ِ أ ا َجآَءِ�َ ٱۡ�َّيَِ�ُٰت ِمن رَّ ِ لَمَّ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ بَُد ٱ�َّ
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ۡسلَِم لَِرّبِ 
ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
�ۡ ﴿.. ].۶۶[غافر:  ﴾٦٦ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  َوأ

َ
َ�ِلُُ�ۡم َوَما َوأ

ُ�وَن بُِدَ�ٓءِ 
َ
ٓ أ َّ�

َ
ْ َرّ�ِ َعَ�ٰٓ � ۡدُعوا

َ
ِ َوأ َرّ�ِ َشقِّيٗا  تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ

ۥٓ إِۡسَ�ٰقَ  ٤٨ ِ َوَهۡبَنا َ�ُ لَُهۡم َوَما َ�ۡعبُُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ ا ٱۡ�َ�َ [مریم:  ﴾فَلَمَّ

ۥٓ  َوَمنۡ ﴿.. ].۴۸-۴۹ ِ َمن �َّ �َۡستَِجيُب َ�ُ ن يَۡدُعواْ مِن ُدوِن ٱ�َّ َضلُّ مِمَّ
َ
أ

�ذَا ُحِ�َ ٱ�َّاُس َ�نُواْ  ٥فِلُوَن إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰ 
ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن 

َ
 ].۶-۵[األحقاف:  ﴾٦لَُهۡم أ

  خود را بزرگتر از آن  که  ی. کسان کنم  د تا اجابتید: مرا بخوانیگو یپروردگار شما م«

بگو: «...  »خواهند شد  دوزخ  داخل  کنند، خوار و پست  مرا عبادت  دانند که یم

د (و یخوان یاد میجز خدا فر  شما به  را که  یمعبودان  نکهیاز ا  ام شده  ینه  من

و   روشن  اتیآ  که  یزمان  ، از آن کنم  د) عبادتیساز یم  آنان  توّجهرا م  تانیدعاها

  که  داده  فرمان  من  و به  است  آمده  میبرا  پروردگارم  از جانب  یآشکار  لیدال

از   فرمود:) من  می(ابراه«...  » گردم  انیپروردگار جهان  میتسل  و خاضعانه  خاشعانه

  و تنها پروردگارم  کنم یم  یریگ د، کنارهیخوان یاد میفر  بهجز خدا   به  شما و از آنچه

نماند.   پاسخ یب  پروردگارم  شگاهیدر پ  من  یدعا  که  د استی. ام خوانم یاد میفر  را به

کرد   یریگ کردند، کناره یم  جز خدا عبادت  به  که  ییزهایچ  و آن  از آنان  که  یهنگام

  یکس  و چه«...  » میدیاو بخش  را به  ما اسحاق نمود)،  هجرت  انشانی(و از م

  شانیا  (هم  امتی(اگر) تا روز ق  اد بخواند کهیفر  را به  یافراد  که  است  گمراهتر از آن

  را هم  سخنانش  دهند، بلکه ینم  تنها جواب  ند (و نهیگو ینم  را صدا بزند) پاسخش

 از دعا ینم
ً
(در روز   مردم  که  یخبرند! و هنگام یو ب  غافل  شانیشنوند) و اصال

  ادخواهندگانیفر  به  ، دشمنان شدگان ادخواستهیفر  به  نیشوند، هم یم  ) جمع امتیق

 .»کنند یرا انکار م  ند) و عبادتشانیجو یم  یزاریب  شوند (و از آنان یم
و » دعا«  ، همان» عبادت«از   شود، هدف یم  مالحظه  اتیآ  نیدر ا  که  همانگونه

 د:یفرما یم خدا   رسول  که  است  جهت  نیهم  و به  است  اد خواندنیفر  به
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  عبادت  دعا مغز و روح« .» ادلاعء هو العبادة«...» العبادة  ادلاعء مخ«

 .» است  عبادت  دعا همان«...» است
اد یفر  ـ را به  ـ متعال  یر از خدایغ  که  یو کس  استک ر خدا شریغ  خواندن  پس

 : است  نموده  و عبادتش  گرفته  ییخدا  ز بهیرا او را نیشود؛ ز یمک بخواند، مشر

ٓ  قُۡل ﴿ َما َحٗدا  إِ�َّ
َ
ۡ�ُِك بِهِۦٓ أ

ُ
ۡدُعواْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ

َ
 ].۲۰[الجن:  ﴾٢٠أ

 .» سازم ینمک ی) شر را با او (در خواندن  یو کس  خوانم یرا م  تنها پروردگارم  بگو: من«
ن  علم  یشرفتهایبا وجود پ  مردم  یها حاضر، توده  در حال

ّ
  الی، هنوز خ و تمد

  توانند به یحاضرند و م  یو مکان  ز همانند خدا در هر زمانین  یگریافراد د  کنند که یم

  میو تعال  یآسمان  از کتاب   اکثرشان  که  آن  را بشنوند! و حال  اصوات  ههم  کسانیطور 

 .تند!مند هس ز بهرهین  آن
،  ار سادهیبود و بس  یو نادان  جهل  تی، جاهل نینخست  اعراب  تی، جاهل یراست  به

 . است  دهیچیار پی!! و بس علم  تی، جاهل یامروز  تیاّما جاهل
  قتیاز حق  که  یو زمان  بوده  شان یو سادگ  از جهل  یاند، ناش بوده  نیآنها اگر چن

گاه باشند و با   نیچن  که  د استیگر بعید  یامروز  از مردمآوردند، اّما   مانیشدند، ا  آ

 
ّ
 .بمانند!  یباق  و اوهامک شر  ! هنوز در گرداب شان یو بالندگ  یوجود ترق

  اد بخوانند، در واقعیفر  ر از خدا را بهیغ  یگرید  ، موجودات مردم  که  یزمان

  نیاند و آنها را در ا داده  آنها اختصاص  ، به مختّص اوست  فقط  خدا را که  صفات

و   ستیاو ن  مثل  یزیچ  چیو ه  کس  چیه  که  آن  اند، و حال او قرار دادهک یشر  صفات

 کند: یم  شنود و اجابت یم  که  و هموست  است  کس  ز و همهیچ  همهک تنها او مال

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ لَيۡ ﴿ ۖ َوُهَو ٱلسَّ ءٞ ِيَن وَ ﴿.. ].۱۱[الشوری:  ﴾َس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ ٱ�َّ
إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ  ١٣تَۡدُعوَن مِن ُدونِهِۦ َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍ� 

 ].۱۴-۱۳[فاطر:  ﴾ُ�مۡ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما ٱۡسَتَجابُواْ لَ 
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را   یو کسان«...  » ناستیاو شنوا و ب  و فقط  ستیاو ن  مثل  یزیچ  چیو ه  کس  چیه«

ستند! اگر ین  هم  ییخرماک ناز  هپوستک مال  ید، حتّ یخوان یاد میفر  جز خدا به  هب  که

  ) اگر هم فرض  شنوند و (به یشما را نم  ید، هرگز دعا و صدایاد بخوانیفر  آنها را به

 .»!شما را ندارند  به  و اجابت  ییپاسخگو  بشنوند، قدرت
   

 ! نیست  و گمان  از وهم  جز پیروي  غیر خدا، چیزي  ـ خواندن
و   مشکالت  رفع  یر از خدا برایغ  به  نیمشرک  که  یکسان  دهند آن یم  ، نشان قرآن  اتیآ

  یسنگ  بت  در قالب  چه  خوانند ـ حال یاد میفر  به  شانیازهایو ن  حاجات  یبرآور

 صدا و دعا  و صاحبان  اموات  باشند و چه
ً
  شنوند و اگر به یرا نم  آنان  یقبور ـ اصال

و   اجابت  بشنوند، هرگز قدرت  را هم  شانیـ صدا  گمانشان  ـ به  محال  فرض

و   گانهیتنها و تنها مختّص خداوند   صفات  نیرا ایرا ندارند؛ ز  شانیبد  ییپاسخگو

از   ندارند و فقط  یلیدل  چیه  کارشان  نیا  ید: آنها برایگو یم  . قرآن استک یشر یب

و   ساخته  هستند که  ییزهایچ  معبودان  نیکنند و ا یم  یرویپ  االتشانیو خ  گمان

 : است  توّهماتشان  هپرداخت

ِ إَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُۡرَ�ٰ َوَمن يَدۡ ﴿ ... ]۱۱۷[المؤمنون:  ﴾ۦَن َ�ُۥ بِهِ ُع َمَع ٱ�َّ

﴿ ٓ�َ
َ
�ِض� وَ  �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَمن ِ� ٱۡ� ِ َمن ِ� ٱلسَّ ِيَن يَۡدُعوَن إِنَّ ِ�َّ َما يَتَّبُِع ٱ�َّ

نَّ �ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ۡرُُصوَن  ۚ إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ ٱلظَّ َ�َٓء َ�ُ ِ  ﴾٦٦ِمن ُدوِن ٱ�َّ

نُتۡم ﴿... ]۶۶[یونس: 
َ
ٓ أ ۡيُتُموَها ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
ٓ أ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِۦٓ إِ�َّ

نَزَل 
َ
آ أ ُ بَِها مِن ُسۡلَ�ٰنٍ َوَءابَآؤُُ�م مَّ  ].۴۰[یوسف:  ﴾ٱ�َّ

 هیفر  را به  یگریبا خدا، معبود د  هر کس«
ً
ما

ّ
 »ندارد  بر آن  یلیدل  چیاد بخواند، مسل

گاه هان«...    ی. کسان ، از آِن خداست است  نیدر آسمانها و زم  که  د هر کسیباش  ! آ

کنند مگر از گمانها، و  ینم  یرویخوانند، پ یاد میفر  را به  یجز خدا، معبودان  که
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  بستن و دروغ  زدن نیجز تخم  روند و کارشان ینم  الیو خ  وهم  دنبال  جز به  شانیا

و   خودتان  که  یمسّم  یب  ییر از خدا را، مگر اسمهاید غیپرست یشما نم«...  » ستین

بر آنها   یو برهان  لیدل  چیخداوند ه  که  ید، در حالیا بر آنها گذاشته  پدرانتان

 .» است  نفرستاده
 : کند که یگوشزد م  بندگان  نیا  ، به جهت  نیهم  و به

﴿ ٓ نُتۡم َ�ِٰمُتوَن َسَوا
َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُ�ُموُهۡم أ

َ
ِ  ١٩٣ٌء َعلَۡيُ�ۡم أ يَن تَۡدُعوَن إِنَّ ٱ�َّ

ْ لَُ�ۡم إِ  ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡسَتِجيُبوا
َ
ِ ِعَباٌد أ ن ُكنُتۡم ِمن ُدوِن ٱ�َّ

ْ مِن  َوَمنۡ ﴿... ]۱۹۴-۱۹۳[األعراف:  ﴾١٩٤َ�ِٰد�َِ�  ن يَۡدُعوا َضلُّ مِمَّ
َ
أ

ۥٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ٱلۡقَِ�َٰمةِ وَُهمۡ  ِ َمن �َّ �َۡستَِجيُب َ�ُ َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم  ُدوِن ٱ�َّ
 ].۵[األحقاف:  ﴾٥َ�ٰفِلُوَن 

را ید؛ زید و نخوانیباش  خاموش  هد و خوایآنها را بخوان  ، خواه است  کسانی  تانیبرا«

  هستند. پس  خودتان  مثل  ید، بندگانیخوان یاد میفر  ر از خدا بهیغ  به  را که  یکسان

  یکس  و چه«...  »دهند!  شما پاسخ  د بهید باییگو یم  د، اگر راستیآنها را بخوان

  شانیا  (هم  امتیتا روز ق(اگر)   اد بخواند کهیفر  را به  یافراد  که  است  گمراهتر از آن

  را هم  سخنانش  دهند، بلکه ینم  تنها جواب  ند (و نهیگو ینم  را صدا بزند) پاسخش

 از دعا ینم
ً
 .»خبرند! یو ب  غافل  شانیشنوند) و اصال

ر یغ  که  ی: کسان است  نیاز ا  یحاک  آورد که یم  یجالب  مثل  باره نی، در ا میکر  قرآن

دعاها هستند و   هکنند آنها اجابت  کنند که یم  الیخوانند و خ یاد میرف  از خدا را به

ند و یب یرا از دور م  یسراب  مانند که یم  یلب مانند تشنه  مورد ندارند، به  نیدر ا  یلیدل

  را ـ که  رد و حاجتشیبرگ  یُمشت  تا از آن  ! دراز کرده یالیآِب خ  طرف  را به  دستش

  یلبها  به  شود و آب ینم  برآورده  سازد، اّما هرگز حاجتش  برطرفـ   است  یتشنگ

 .رسد! ینم  اش دهیخشک
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ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َ� �َۡسَتِجيُبوَن َ�ُ ﴿ � َوٱ�َّ ٍء ۥ َدۡعَوةُ ٱۡ�َّقِ لَُهم �َِ�ۡ
ۡيهِ إَِ� ٱلَۡمآءِ ِ�َۡبلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو بَِ�ٰ   ].۱۴[الرعد:  ﴾ۦلِغِهِ إِ�َّ َكَ�ِٰسِط َكفَّ

خوانند،  یاد میفر  جز او را به  که  ی، و کسان است  شیایدعا و ن  هستیشا  که  خداست«

  سازند. آنان ینم  را برآورده  ازشانین  نیکنند و کمتر ینم  را اجابت  شانیهرگز دعاها

  نشسته  از دسترسدور   یا بر کنار آبیند و یرا از دور بب  ی(سراب  مانند که یم  یکس  به

برسد،   دهانش  به  باشد تا آب  دراز کرده  آب  یسو  را باز و به  شیدستها  باشد و) کف

 .»نرسد!  دهانش  به  و هرگز آب
   

 اید! ـ هرگز ما را نخوانده
کند:  یگوشزد م  نیچن  که  ییرود تا جا یم  شیپ  یمعن  نیا  یبر رو  باز هم  میکر  قرآن

اد یفر  اند و آنها را به گرفته  ییخدا  ا بهیدن  نیرا در ا  یر از خدا، معبودانیغ  که  یبندگان

  شانیاز دعا  معبودان  نیکنند و ا یم  یرویخود پ  یو گمانها  الیخواندند، تنها از خ یم

   به  امتیق  یخبرند، و فردا یو ب  غافل
ّ
ند: یگو یرا انکار خواهند کرد و م  شرکشان  یکل

ـ   و منّزهک ما را با پروردگار ـ پا  که  میبود  و نخواسته  نگفته  یزیچ  نیشما چن  ما به

خود   االتیاز خ  د کهیهست  خودتان  نیو ا  میندار  د. ما قبولیقرار ده  کسانیبرابر و 

گاهک یو نزد  کننده خود ـ ما را شنوا و اجابت  گمان  د و ـ بهیا کرده  یرویپ   و آ

د! یا داشته یم  خود ما را دوستی! ب ستین  یارتباط  چید، ما را با شما هیا دانسته یو...م

 ب  میهست  ما دشمنانتان  د کهیاز ما دور شو  پس
ً
 : میزاریو از شما کامال

ْ لَُ�ۡمۖ ُعوُهۡم َ� �َسۡ إِن تَدۡ ﴿ ْ َما ٱۡسَتَجابُوا ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا َمُعوا
كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبِئَُك ِمۡثُل َخبِ�ٖ َوَ�ۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ  [فاطر:  ﴾١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

ۥٓ إَِ�ٰ  َوَمنۡ ﴿... ]۱۴ ِ َمن �َّ �َۡستَِجيُب َ�ُ ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ َضلُّ مِمَّ
َ
أ

ْ لَهُ  ٥ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن يَۡوِم  ۡم �ذَا ُحِ�َ ٱ�َّاُس َ�نُوا
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ْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن  ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا
َ
َم َوَ�وۡ ﴿.. ].۶-۵[األحقاف:  ﴾٦أ

 ٓ �َ نُتۡم َوُ�َ
َ
ْ َمَ�نَُ�ۡم أ ُ�وا َ�ۡ

َ
ِيَن أ ؤُُ�ۡمۚ َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِ�َّ

ا ُكنُتۡم إِيَّانَا َ�ۡعبُ  َ�ٓؤُُهم مَّ ... ]۲۸[یونس:  ﴾٢٨ُدوَن فََز�َّۡلَنا بَۡيَنُهۡمۖ َوقَاَل ُ�َ

ِيَن ُكنَّا �َذا رََءا ﴿ َ�ُٓؤنَا ٱ�َّ ُؤَ�ٓءِ ُ�َ َ�َٓءُهۡم قَالُواْ َر�ََّنا َ�ٰٓ ُ�واْ ُ�َ َ�ۡ
َ
ِيَن أ ٱ�َّ

لۡقَ 
َ
ْ ِمن ُدونَِكۖ فَ� ْ إَِ�ِۡهُم ٱۡلَقۡوَل إِنَُّ�ۡم لََ�ِٰذبُوَن نَۡدُعوا ْ إَِ�  ٨٦ۡوا ۡلَقۡوا

َ
َو�

 ِ ِ يَۡوَم� وَن ٱ�َّ ْ َ�ۡفَ�ُ ا َ�نُوا لََمۖ َوَضلَّ َ�ۡنُهم مَّ -۸۶[النحل:  ﴾٨٧ٍذ ٱلسَّ

نتُۡم َوَ�وۡ ﴿... ]۸۷
َ
ِ َ�َيُقوُل َءأ َم َ�ُۡ�ُُهۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ

ۡضلَۡلُتمۡ 
َ
بِيَل  أ ْ ٱلسَّ ۡم ُهۡم َضلُّوا

َ
ُؤَ�ٓءِ أ ْ ُسۡبَ�َٰنَك َما  ١٧ِعَبادِي َ�ٰٓ قَالُوا

تَّۡعَتُهۡم  َ�نَ  ۡوِ�َآَء َوَ�ِٰ�ن مَّ
َ
ن �َّتَِّخَذ مِن ُدونَِك ِمۡن أ

َ
ٓ أ يَ�َبِ� َ�َا

ْ قَۡوَمۢ� بُوٗر�  ْ ٱّ�ِۡكَر َوَ�نُوا ٰ �َُسوا ... ]۱۸-۱۷[الفرقان:  ﴾١٨َوَءابَآَءُهۡم َح�َّ

ُؤَ�ٓءِ َوَ�وۡ ﴿ ٰٓ�َ
َ
إِيَّاُ�ۡم َ�نُواْ  َم َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ أ

نَت َوِ�َُّنا ِمن ُدونِِهم ٤٠َ�ۡعُبُدوَن 
َ
 ].۴۱-۴۰[سبأ:  ﴾قَالُواْ ُسۡبَ�َٰنَك أ

) اگر  فرض  شنوند و (به یشما را نم  ید، هرگز دعا و صدایاد بخوانیفر  اگر آنها را به«

،  امتیشما را ندارند! و در روز ق  به  و اجابت  ییپاسخگو  بشنوند، قدرت  هم

گاه  همچون  کس  چیکنند، و ه یشما را انکار م  یورز کشر ، تو را باخبر  خداونِد آ

  اد بخواند کهیفر  را به  یافراد  که  است  گمراهتر از آن  یکس  و چه«...  »سازد ینم

  تنها جواب  ند (و نهیگو ینم  را صدا بزند) پاسخش  شانیا  (هم  امتی(اگر) تا روز ق

 از دعا ینم  را هم  سخنانش  لکهدهند، ب ینم
ً
خبرند! و  یو ب  غافل  شانیشنوند) و اصال

،  شدگان ادخواستهیفر  به  نیشوند، هم یم  ) جمع امتی(در روز ق  مردم  که  یهنگام

را   ند) و عبادتشانیجو یم  یزاریب  شوند (و از آنان یم  ادخواهندگانیفر  به  دشمنان

ک شر  که  یکسان  به  و سپس  میآرو یرا گرد م  مردم  ههم  یما روز«...  »کنند یانکار م

جدا   آنها را از هم  د. آنگاهیستیخود با  یدر جا  : شما و معبودانتان مییگو یاند م دهیورز
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  ینفسان  یو هواها  االتیخ  دنبال  ند: شما (تنها بهیگو یم  شانیو معبودها  میساز یم

) ما را عیرفت  خودتان
ً
  ، معبودان مشرکان  که  یو هنگام«...  »!دیا نکرده  بادتد و اصال

  نانیند: پروردگارا! ایگو یدند) میپرست یخود م  الیخ  ا بهیدر دن  نند (کهیب یخود را م

  گمانیند: بیگو یم  . معبودان میخواند یاد میفر  ر از تو بهیغ  به  ما هستند که  معبودان

د؟!). ید و بپرستیاد بخوانیفر  ما را به  که  میا خواستهما از شما   ید! (ِک ییشما دروغگو

  هم  به  آورند و آنچه یفرود م  میخداوند سر تسل  شگاهیدر پ  یروز همگ  در آن

ـ   ییخدا  ، صفات معبودانشان  فهمند که یشود (و م یدا میو ناپ  گم  بافتند، از آنان یم

  را به  مشرکان  هخداوند هم  را که  یروز«...  »اند ـ ندارند) کرده یتصّور م  که  گونه  آن

)  شدگان  پرستش  آورد و (به یدند، گرد میپرست یجز خدا را م  به  که  یکسان  تمام  همراه

شما را   د کهیا دستور داده  شانید (و بدیا کرده  را گمراه  بندگان  نیا شما اید: آیگو یم

ها) برخوردار  را (از نعمت  و پدرانشان  ، آنان کنی) و ل می(و بپرست  مینیخود برگز  یبرا

 »اند! گشتهک اند و هال کرده  ) را فراموش اد و ذکر (تو و عبادتتی  ، تا آنجا که یا نموده
ا ید: آیفرما یم  فرشتگان  به  آورد و سپس یآنها را گرد م  هروز خداوند همک یدر «... 

  . (ما به یو منّزهک ند: تو پایگو یاند؟! م کرده یم  ) پرستش من  یجا  شما را (به  نانیا

 .»! آنان  ؛ نه یا اور ما بودهیار و ی) و تنها تو  میا نداشته  ارتباط  گروه  نیبا ا  وجه  چیه
ـ و   اتیآ  نیا  انیب  هوی: از ش که  است  نی، ا است  یادآوری  نجا قابلیدر ا  که  یا نکته

  و افراد صالح  فرشتگان  از معبودها، همان  هدف  شود که یم  ـ روشن  قرآن  اتیگر آید

  یبرا  از آنان  ییا ، مجّسمه باشند و اگر مشرکان یاء خدا میاء و اولی: انب لیاز قب

اند ـ و  بوده  سنگ  در قالب  بتها که  آن  یبرا  اند، عبادتشان کرده یم  درست  ادبودشانی

معتقد بودند   که  خدا بوده  مقّرب  بندگان  نیهم  یابر  ، بلکه دند ـ نبودهیتراش یخود م

کنند  یم  خاطر آنها را عبادت  نیا  شانند، و بهیخدا و ا  نیب  یها معبودها، واسطه  نیا

 گردانند:ک یخدا نزد  آنها را به  که

ۡوِ�َآءَ ﴿
َ
ْ مِن ُدونِهِۦٓ أ َُذوا ِيَن ٱ�َّ ِ ٱّ�ِيُن ٱۡ�َالُِصۚ َوٱ�َّ َّ�ِ �َ

َ
َما َ�ۡعُبُدُهۡم  �

ِ ُزلَۡ�ٰٓ   ].۳[الزمر:  ﴾إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ٱ�َّ
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  و توّسل  تقّرب  رند (و بدانانیگ یرا برم  یاورانیار و یجز خدا،   که  یکسان«

خدا   ما را به  خاطر که  ، مگر بدان میکن ینم  را عبادت  ند:) ما آنانیگو یند، میجو یم

 .»گردانندک ینزد
   

 : است پشیمانی  ـ سرانجام
  که  یاالتیخ  را تمامی! ز است  یمانیپش  : سرانجام کند که یم  اشاره  نیهمچن  میکر  قرآن

او   ند و ما را بهیما نزد خدا  یها واسطه  آنان  گفتند که یداشتند و م  در مورد معبودانشان

کار   نکهیاز ا  روند و پس یبرباد مدهند،  یم  نجات  دوزخ  سازند و از آتش یمک ینزد

و   بوده  و وهم  الیداشتند، خ  اند و هر چه بوده  از گمراهان  فهمند که یم  از کار گذشته

، تنها معبود  نیالمستغث  اثیو غ  ادرسی، تنها فر دهنده و پناه  یاور، تنها منجیار و یتنها 

 : و بس  ، خداست برحق

َ�ٓءَ َو�ِيَل ﴿ َ�ُ ْ ْ ٱلَۡعَذاَبۚ ٱۡدُعوا ُوا
َ
ْ لَُهۡم َوَرأ ُ�ۡم فََدَعوُۡهۡم فَلَۡم �َۡستَِجيُبوا

ُهۡم َ�نُواْ َ�ۡهَتُدوَن  َّ�
َ
ٰٓ ﴿... ]۶۴[القصص:  ﴾٦٤لَۡو � إَِذا َجآَءۡ�ُهۡم رُُسلَُنا  َح�َّ

ْ َضلُّوَ�َتَوفَّۡوَ�ُهۡم قَ  ِۖ قَالُوا ۡ�َن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ
َ
� ْ ْ َ�نَّا الُٓوا ا

ْ َ�ٰفِرِ�نَ  ُهۡم َ�نُوا َّ�
َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ َ�َ ْ  َولََقدۡ ﴿... ]۳۷[األعراف:  ﴾وََشِهُدوا

ۡلَ�ٰ  ا َخوَّ �ٖ َوتََرۡ�ُتم مَّ َل َمرَّ وَّ
َ
ُ�ۡم َوَرآَء ِجۡئُتُمونَا فَُ�َٰدٰى َكَما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم أ

�َُّهۡم �ِيُ�ۡم ُظُهورُِ�ۡمۖ َوَما نََرٰى َمَعُ�ۡم ُشَفَعآَءُ�ُم 
َ
ِيَن زََ�ۡمُتۡم � ٱ�َّ

ا ُكنُتۡم تَزُۡ�ُموَن  َع بَۡيَنُ�ۡم َوَضلَّ َعنُ�م مَّ ْۚ لََقد �ََّقطَّ ُٰٓؤا �ََ�ُ٩٤﴾ 

ِ َوِمَن ﴿... ]۹۴[األنعام:  نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم  ٱ�َّاِس َمن َ�تَِّخُذ مِن ُدوِن ٱ�َّ
َ
أ

 ْ ِيَن َءاَمُنٓوا ِۖ َوٱ�َّ ِيَن َظلَُموٓاْ إِۡذ يََرۡوَن  َكُحّبِ ٱ�َّ ِۗ َولَۡو يََرى ٱ�َّ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
أ

َ َشِديُد ٱۡلَعَذاِب  نَّ ٱ�َّ
َ
ِ َ�ِيٗعا َوأ نَّ ٱۡلُقوَّةَ ِ�َّ

َ
ِيَن  ١٦٥ٱۡلَعَذاَب أ  ٱ�َّ

َ
أ إِۡذ َ�َ�َّ

َعۡت  ُواْ ٱۡلَعَذاَب َوَ�َقطَّ
َ
َبُعواْ َوَرأ ِيَن ٱ�َّ ۡسَباُب  ٱتُّبُِعواْ ِمَن ٱ�َّ

َ
َوقَاَل  ١٦٦بِِهُم ٱۡ�
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 ِمۡنُهۡم َكَما َ�َ�َُّءواْ ِمنَّاۗ َكَ�ٰلَِك يُرِ�هُِم 
َ
أ ٗة َ�َنتََ�َّ نَّ َ�َا َكرَّ

َ
َبُعواْ لَۡو أ ِيَن ٱ�َّ ٱ�َّ

ۡعَ�ٰلَُهۡم َحَسَ�ٍٰت َعلَۡيِهۡمۖ َوَما ُهم بَِ�ٰرِِجَ� ِمَن ٱ�َّارِ 
َ
ُ أ [البقرة:  ﴾١٦٧ٱ�َّ

ْ وَُهمۡ ﴿. .].۱۶۵-۱۶۷ ِ إِن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٰٖل  ٩٦�ِيَها َ�َۡتِصُموَن  قَالُوا تَٱ�َّ
بٍِ�  َضلََّنآ إِ�َّ ٱلُۡمۡجرُِموَن  ٩٨إِۡذ �َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِمَ�  ٩٧مُّ

َ
 ٩٩َوَمآ أ

نَّ َ�َا َكرَّ  ١٠١َوَ� َصِديٍق َ�ِيٖ�  ١٠٠ن َ�ٰفِعَِ� َ�َما َ�َا مِ 
َ
ٗة َ�نَُكوَن فَلَۡو أ

 ].۱۰۲-۹۶[الشعراء:  ﴾١٠٢ِمَن ٱلُۡمۡؤمِنَِ� 
د (تا یاد خوانیفر  خود را به  شود: معبودان یم  ) گفته خورده گول  کنندگان پرستش  (به«

دهند.  ینم  بدانان  یپاسخ  یخوانند، ول یاد میفر  آنها را به  کنند). پس  یاریشما را 

  ابیو راه  افتهی تی! هدا کنند) کاش ینند و (آرزو میب یرا م  ) عذاب هنگام  نی(در ا

  سراغشان  ) به ارواح  قبض  فرشتگان  یعنیما (  فرستادگان  که  تا آنگاه«...  »بودند یم

را   ییمعبودها  شود: آن یم  ) گفته شانیبد  هنگام  نیرند. (بدیرا بگ  ند تا جانشانیآ یم

از ما   ی!) همگ میدان یند: (نمیگو یند؟! مید، کجایخواند یاد میفر  جز خدا به  که

  یخود گواه  هیعل  ) آنان که  نجاستیاند. (در ا ما گفتهک تر  اند و به دا شدهیو ناپ  پنهان

  مردم  پروردگار به  امتی(روز ق«...  »اند کافر بوده  کنند که یم  دهند و اعتراف یم

  روز نخست  که  د، همانگونهیا برگشتهما   یسو  و تنها بهک ) شما ت د: اکنونیفرما یم

  د (و دستیا گذاشته  یجا  ، از خود به میبود  شما داده  به  و هر چه  میدیشما را آفر

د (در نزد یبرد یم  گمان  که  مینیب یرا با شما نم  یگران د) و واسطهیا نجا آمدهیا  یخال

وند و یگر پیهستند! دک یشر) شما  در (عبادت  شتابند و) آنان یم  ادتانیفر  خدا به

  از آنها ساخته  ید (کاریبرد یم  گمان  که  ییزهایو چ  است  ختهیشما گس  ارتباط

ر از خدا، یغ  هستند که  از مردم  ی] ... [ برخ  است  د گشتهیو ناپد  ) از شما گم است

  که  یدارند، و کسان یم  خدا دوست  را همچون  نند و آنانیگز یبرم  ییها خداگونه

خود)   ، به دنیورزک (با شر  که  . آنان خداست  یبرا  محّبتشان  هاند، هم آورده  مانیا

نند، یب یز) می(رستاخ  هنگام  کنند که  را مشاهده  یشد عذاب یم  کاش کنند، یم  ستم
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!  است  یسخت  عذاب  یو خدا دارا  از آِن خداست  ، همه و سلطنت  و عظمت  قدرت

  کننده گمراه  روانیاز پ  شده گمراه  روانیرسد و پ یز فرا می(رستاخ  هک  هنگام  در آن

ند (و یجو یم  یزاریخود ب  روانیاز پ  ) رهبران دهند و سپس  نجاتشان  خواهند که یم

(و   کنند، و روابط یم  را مشاهده  کنند) و عذاب یم  یگانگیب  آنان  به  نسبت

از   گردد (و دستشان یم  ختهیا داشتند) گسیدندر   که  یو اطاعت  محّبت  یوندهایپ

)  که  است  موقع  شود و در آن یم  کوتاه  یا ، و از هر واسطه کس  جا و همه  همه

،  مییجو  یزاریب  تا از آنان  میداشت یا) میدن  (به  ی! بازگشت ند: کاشیگو یم  روانیپ

را   شانیخداوند کردارها  نیچن  نیجستند! ا  یزاری(امروز) از ما ب  آنان  که  همانگونه

  هرگز از آتش  ) آنان دهد، و (باالخره یم  شانیا  نشان  یزا و اندوهباز حسرت  هگون  به

ا یرا در دن  نیدروغ  یمعبودها  (که  آنان«...  »نخواهند آمد  رونی) ب (دوزخ

و  پردازند یم  یو دشمن  کشمکش  خود) به  دند) در آنجا (با معبودانیپرست یم

شما را با   که  زمان  . آن میا بوده  یآشکار  یخدا سوگند! ما در گمراه  ند: بهیگو یم

) برابر  و پرستش  یو فرمانبردار  و اطاعت  (در عبادت  انیپروردگار جهان

  ) گمراه نیاطیش  اورانیو   (و رؤسا و بزرگان  ما را جز گناهکاران  ، و البته میدانست یم

 واسطه  یوا  ی(ا اند. نکراده
ً
  میندار  یکنندگان و شفاعت  گران بر ما! امروز) ما اصال

 خ
ً
  میندار  هم  یو دلسوز  یمیصم  دوست  چی!) و ه است  بوده  و گمان  الی(و تماما

  تا ما هم  میداشت  یا) برگشتیدن  ! (به سر دهد!). کاش  یا هیما گر  ی، برا کم  (تا دست

 ...») میدیپرست ی(و تنها خدا را م  میشد یم  مؤمنان  هاز زمر

   

 نیاز ندارد:  واسطه  و به  و شنواست ـ خداوند، نزدیک
نتواند در هر   اش بنده  باشد که ینم  و مکان  زمان  و محدود به  ستیخداوند، دور ن

  خالقرا ی؛ ز کتر استیاو نزد  به  از خود بنده  اد بخواند، بلکهیفر  او را به  یو مکان  زمان

گاهتر است  به  یو از هر کس  ، هموست و مالکش  : او آ
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َ� َ�عۡ ﴿
َ
َوَما ﴿... ]۱۴[الملک:  ﴾١٤لَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡ�َبُِ� �

ۡ�ُ�ِ َوَما َ�عۡ ﴿... ]۱۷[المؤمنون:  ﴾ٱۡ�َۡلِق َ�ٰفِلِ�َ ُكنَّا َعِن 
َ
لَُم َخآ�َِنَة ٱۡ�

ُدوُر   ].۱۹[غافر:  ﴾١٩ُ�ِۡ� ٱلصُّ

گاه  قیو دق  نیزبیداند و او ر یکند، م یم  خلق  که  ی! کس هان« و ما «...  » است  و آ

را در   چشمها و آنچه  انتیخ«...  » میا نبوده  خبر و غافل یها، ب دهیآفر  هرگز از حال

 .»داند ی، م است  ها پنهان نهیس
و   باخبر است  اتشیو ن  احوال  ههم و از  است  انسان  خالق  که  ییخدا  یراست  ا بهیآ

 .دارد؟!  واسطه  به  یازی، ن کتر استیاو نزد  به  گردن  از رگ

ۡقَرُب إَِ�ۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
ۥۖ َوَ�ُۡن أ �َ�َٰن َوَ�ۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِۦ َ�ۡفُسُه هِ َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ

ۡقَرُب َوَ�ۡ ﴿... ]۱۶[ق:  ﴾١٦ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِ�ِد 
َ
إَِ�ۡهِ مِنُ�ۡم َوَ�ِٰ�ن ُن أ

وَن  ۡ ﴿... ]۸۵[الواقعة:  ﴾٨٥�َّ ُ�ۡبِ�ُ َوٰى ثََ�َٰثٍة إِ�َّ ُهَو َما يَُ�وُن ِمن �َّ
ۡدَ�ٰ ِمن َ�ٰلَِك وَ 

َ
ۡ�َ�َ إِ�َّ َرابُِعُهۡم َوَ� َ�َۡسٍة إِ�َّ ُهَو َسادُِسُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
َ�ٓ أ

ْۖ ُ�مَّ  ۡ�َن َما َ�نُوا
َ
َ ُهَو َمَعُهۡم � � إِنَّ ٱ�َّ ْ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ يُنَّبُِئُهم بَِما َعِملُوا

ٍء َعلِيمٌ   .]۷[المجادلة:  ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ

در   یا شهیاند  گذرد و چه یم  چه  خاطرش  به  که  میدان یو م  میا دهیما انسانها را آفر«

و   میکتریشما نزد او از  ما به«...  » میتر کیاو نزد  به  گردن  سر دارد، و ما از شاهرگ

در آسمانها و هر   را که  خداوند هر چه  که  یدان یمگر نم«...  »دینیب یشما نم  کنیل

  ییگر رازگویبا همد  که  ستین  ینفر  سه  چیداند؟! ه ی، م است  نیدر زم  ز را کهیچ

  ینفر  پنج  ، و نه آنهاست  نیخدا چهارم  نکهیبزنند، مگر ا  حرف  یکنند و درگوش

خدا با   نکهی، مگر ا نیشتر از ایب  کمتر و نه  ، و نه آنهاست  نیاو ششم  نکهیمگر ا

 خدا در روز ق  هر کجا که  است  شانیا
ً
  که  ییزهایرا از چ  ، آنان امتیباشند. بعدا

گاه کرده یم گاه  یزیخدا از هر چ  سازد؛ چراکه یم  اند آ  .» است  با خبر و آ
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ک یا پروردگار ما نزدید: آیآمد و پرس خدا   نزد رسول  یمرد  که  شده  تیروا

  ؟! در پاسخ میبزن  شیتا صدا  ا دور استی،  میکن  شیایو ن  تا با او مناجات  است

  شد:  نازل  هیآ  نیا  سؤالش

اِع إَِذا َدَ�نِ ﴿ ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
 ﴾�َذا َس�

 ].۱۸۶قرة: [الب
مرا   که  یرا هنگام  دعاکننده  یو دعا  کمینزد  من  از تو بپرسند، پس  بندگانم  گاهو هر«

 .»کنم یم  بخواند، اجابت
  قرآن  یجا  از ده  شی: در ب که  است  نیدارد، ا  تأّمل  یجا  فوق  یهدر آ  که  یجالب  هنکت

و   آمده  عمل  به  مختلف  موضوعاتدر   یمتفاوت  ها و سؤاالت پرسش خدا   از رسول

 [«آنها با   ههم  پاسخ
ْ

ل
ُ
 تنها در هم است  دهیگرد  همراه  »]بگو»: «ق

ً
  بقره  هسور  نی؛ مثال

 : است  آمده

هِلَّةِ� قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس  َٔ �َۡ� ﴿
َ
[البقرة:  ﴾َوٱۡ�َجِّ لُونََك َعِن ٱۡ�

هۡ  َٔ �َۡ� ﴿... ]۱۸۹  ﴾رِ ٱۡ�ََراِم قَِتاٖل �ِيهِ� قُۡل قَِتاٞل �ِيهِ َكبِ�ٞ لُونََك َعِن ٱلشَّ

ٓ إِثٞۡم َكبِ�ٞ  َٔ �َۡ� ﴿... ]۲۱۷[البقرة:   ﴾لُونََك َعِن ٱۡ�َۡمرِ َوٱلَۡمۡيِ�ِ� قُۡل �ِيِهَما

... ]۲۱۹[البقرة:  ﴾وَنۖ قُِل ٱۡلَعۡفوَ لُونََك َماَذا يُنفِقُ  َٔ َو�َۡ� ﴿... ]۲۱۹[البقرة: 

َُّهۡم َخۡ�ٞ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ � قُۡل إِۡصَ�ٞح ل ... ]۲۲۰[البقرة:  ﴾َعِن ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ

ٗذى َٔ َو�َۡ� ﴿
َ
 .]۲۲۲[البقرة:  ﴾لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِض� قُۡل ُهَو أ

  و حج  مردم  یبرا  ییسنجها پرسند. بگو: آنها زمان یاز تو م  ماه  یهاللها  هدربار«

  یبزرگ  گناه  پرسند. بگو: در آن یم  حرام  هدر ما  کردن جنگ  هاز تو دربار«...  » است

 » است  یبزرگ  پرسند. بگو: در آنها گناه یو قمار از تو م  شراب  هدربار«...  » است
...  »از خودیکنند. بگو: مازاد بر ن  و انفاق  ز را صدقهیچ  چه  پرسند که یاز تو م«... 

و ک یباشد، ن  شانیا  صالح  ز کهیپرسند. بگو: هر چ یم  مانیتی  هاز تو دربار«
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)  موقع  در آن  یکیپرسند. بگو: (نزد یم  ضیح  هاز تو دربار«...  » است  دهیپسند

 .» و ضرر است  انیز
  گفته  هم  هیآ  نیبود در ا  ـ الزم  قرآن  اتیگر آیـ و د  اتیآ  نیا  معمول  روش  طبق

نِّي«[   شود: ئَلُونَكَ عَ يبٌ   قُلْ إِينِّ   يَسْ رِ   پرسند. بگو: من یم  من  هاز تو دربار: «!»قَ

 ی[ «   یجا  و به  گرفته  ، شکل معمول  برخالف  هیآ  اسلوب  یول!» ] .  کمینزد
َ

وَنك
ُ
»: ْسَئل

لََك ِعَبادِي﴿[   ،» ] پرسند یاز تو م«
َ
از تو   بندگانم  و هر گاه«  ﴾�َذا َس�

  یجملگ  که  خداوند است  و رحمت  لطف  تینگر نهاینما  که  است  آمده  ]»بپرسند

را   جوابشان  داند و حاضر است یخود م  ـ را بندگان  یمّتق  گناهکار و چه  انسانها ـ چه

ص  و مکان  زمانک یدر   نه
ّ

  چیبدهد و ه  یو مکان  در هر زمان  ، بلکه یمشخ

  نداده  اختصاص  فوق  موضوعات  ، همچون شیرا برا  یو مکان  یزمان  تیمحدود

و روز   از شب  یا و در هر لحظه  در هر ساعت  من  بندگان: « است  فرموده  ، بلکه است

 ».توانند مرا بخوانند! یم
خود   د، بلکهیگو  پاسخ  مردم  به  که  دستور نداده   رسولش  بار به  نیو خداوند ا

 و مستق
ً
 میشخصا

ً
إِنِّ «د: یفرما یما   اسلوب  و الهام  داللت  نیاو بنابر» بٌ يرِ قَ   یفَ

خود و   انیرا م  یا خداوند واسطه  ی: وقت خواهد بود که  نیها ا شهیمذکور در دلها و اند

  یتو، مانند پرسشها  د کهیبگو   رسولش  به  که  است  نیا  قرار نداد، مثل  بندگانش

 .! کمینزد  من  که  میآنها بگو  به  بگذار خودم  نگو، بلکه  من  از قول  یقبل
 میخود مستق  نکهیخداوند بعد از ا  نکهیگر اید  هنکت

ً
گر ی، د کمینزد  د: منیفرما یما

 میمستق  باز هم  ، بلکه شنوم یرا م  ندهیگو  ینفرمود: دعا
ً
را   ندهیگو  ید: دعایگو یما

 . است  فرموده  یخوددار»  دنیشن«! و از ذکر  کنم یم  اجابت
 : است  آورده  نیچن  هیآ  نیر ایتفسدر  ؛ � د قطبید سیشه
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  نیبد  شانیخدا بد  هواسط  و بدون  یارویرو  خود، و پاسخ  عباد به  کردن  اضافه«

مجّرد   به  خداوند بزرگوار خودش  ...بلکه کمینزد  بگو: من  آنان  نفرمود: به  که  یمعن

...و  هستمک ینزد  د و فرمود: منیدار گرد آنها را عهده  ، پاسخ بندگان  درخواست

کار برد و فرمود:   به  دعا و ندا شتاب  به  دادن  در پاسخ  ...بلکه شنوم ی: دعا را م نگفت

  یهز و آیانگ رتی...کار ح کنم یم  مرا بخواند، اجابت  که  یرا هنگام  دعاکننده  یدعا

  مهر خوگرانه افزا و فرح  یماندار، شادابیا  شخص  دل  به  که  یا هی! آ است  یآور شگفت

  نها، در آستانیا  با داشتن  بخشد...و مؤمن یم  نیقیو اعتماد و   بخش آرام  یو خوشنود

و استوار   محکم  ، و قرارگاه و امان  امن  ، و پناهگاه و نشاط  ی، و جوار شاد تیرضا

 ». کند یم  یزندگ
بلند   یا صداب  از اصحابش  یجمع  د کهید خدا   بار رسول کی  که  شده  تیروا

 آنها فرمود:  کنند، به یدعا م

َصمَّ َوَال اَغئِبًا ، ِإنَُّ�ْم تَْدُعوَن «
َ
ْ�ُفِسُ�ْم ، إِنَُّ�ْم َال تَْدُعوَن أ

َ
اْرَ�ُعوا ىلَعَ أ

را   و دوردست  بیموجود ناشنوا و غاک ی  ؟! شما که است  خبرتان  چه«. »َسِميًعا قَِر�بًا

 .» استک یشنوا و نزد  د کهیخوان یرا م  ید کسیدار  د، بلکهیخوان ینم
  انی، ب انسان  خدا را به  یکیخدا و نزد  را به  انسان  یکینزد  نیچن  نیا  میکر  قرآن

الن واسطه  هآور، افسان و شگفت  بیعج  یکینزد  نیا  که  یطور  . به است  کرده
ّ
  ها و دال

و   را حاجب  خودشان  که  یران! سوداگ است  شکسته  را در هم  فروش نید  و سمساران

  آنان  داند که یاند و خدا م خدا قلمداد کرده  هواسع  رحمت  یدرباِن درها

 انند!یدروغگو

﴿ ِ ِ َوِ�َّ ْ َ�َثمَّ وَۡجُه ٱ�َّ ۡ�نََما تَُولُّوا
َ
... ]۱۱۵[البقرة:  ﴾ٱلَۡمۡ�ُِق َوٱلَۡمۡغرُِبۚ فَ�

ۡ�َن َما ُكنُتمۡ  َوُهَو َمَعُ�مۡ ﴿
َ
ِيٞب  إِنَّ َرّ�ِ قَرِ�ٞب ﴿... ]۴[الحدید:  ﴾� ُّ�﴾ 

ۡسَتِجۡب لَُ�مۡ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿... ]۶۱[هود: 
َ
... ]۶۰[غافر:  ﴾ٱۡدُعوِ�ٓ أ
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ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
وَٓء َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء أ ٱلُۡمۡضَطرَّ إِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف ٱلسُّ

�
َ
ِ ٱۡ� َع ٱ�َّ ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
 ].۶۲ [النمل: ﴾ِض� أ

و «...  » د، خدا آنجاستیرو کن  هر طرف  به  ، پس از آِن خداست  و مغرب  مشرق«

و ک ی) نزد بندگانش  (به  پروردگارم  گمان یب«...  »دیباش  هر کجا که  او با شماست

و پرودگار » ... « خوانند) است یاد میفر  تنها او را به  که  یکسان  ی(دعا  هکنند اجابت

ا یبهترند)   نیدروغ  ا معبودانی(آ«...  » کنم یم  د، اجابتیمرا بخوان د:یگو یشما م

کند، هر  یم  را برطرف  یرسد و بال و گرفتار یو مضطر م  اد درماندهیفر  به  که  یکس

 .»؟! استبا خد  یگریا معبود دیاد بخواند...آیفر  او را به  که  گاه
   

 : کنم می  ـ مرا بخوانید، اجابت
د یاوریب  د واسطهیبرو  که  و نفرموده  کنم یم  د، اجابتید: مرا بخوانیفرما یم خداوند

بر خدا   یو برهان  لیدل  د کهیرا نخوان  یکس  : با من فرموده  ! بلکه رمیتا شما را بپذ

 د:یا شده  قائل  شیبرا  ییخدا  ، صفات و اوهام  االتیخ  ید و از رویندار  بودنش

ۡسَتِجۡب لَُ�مۡ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ُع َمَع َوَمن يَدۡ ﴿... ]۶۰[غافر:  ﴾ٱۡدُعوِ�ٓ أ

ِ إَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُۥ بِهِۦ  ].۱۱۷[المؤمنون:  ﴾ٱ�َّ
با خدا، معبود   هر کس«...  » کنم  د تا اجابتید: مرا بخوانیگو یپروردگار شما م«

 هیفر  را به  یگرید
ً
ما

ّ
 .»ندارد  بر آن  یلیدل  چیاد خواند، مسل

و   یاو را با خداوند مساو  دانند، در واقع یم  یبیر خدا را مدعو غیغ  که  یکسان

،  ستین  و مکان  زمان  خدا محدود به  همچون  کنند که یم  الیرا خیاند؛ ز برابر قرار داده

  ها را برطرفیو گرفتار  د، مشکالتیگو یم  شنود و پاسخ ی، م است  انیو ز  نفعک مال

افراد   نیبرند و هم یم  یخود پ  اشتباه  شود، به یبرپا م  امتیق  که  یسازد و...اّما وقت یم
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را با   یمخلوق  ؛ چرا که میا بوده  یو گمراه  ما آشکارا در اشتباه  خورند که یسوگند م

 : میا قرار داده  یمساو  خالق

ِ إِن ُكنَّ تَ ﴿ بٍِ� ٱ�َّ  ﴾٩٨�َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� إِۡذ  ٩٧ا لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
 ].۹۸-۹۷[الشعراء: 

خدا سوگند! ما در   ند:) بهیگو یخود م  معبودان  به  امتیدر روز ق  نی(مشرک«

و   (در عبادت  انیشما را با پروردگار جهان  که  زمان  . آن میا بوده  یآشکار  یگمراه

 .» میتدانس ی) برابر م و پرستش  یو فرمانبردار  اطاعت
،  استک ، با خداوند برابر بداند مشر ا صفاتی  را در ذات  یموجود  که  ی! کس یآر

در   معتقد باشد که  در درون  که  اندازه  نیهم  یاورد! ولین  را بر زبان  دهیعق  نیا  چهاگر

شنود و  یرا م  اش یقلب  یخدا، صدا و ندا  ز همراهیگر نید  ی، کس یو مکان  هر زمان

  یجاهل  نیمشرک  که  یمنطق  ! همان خداست  یبرا  دنیتراشک یکند، شر یم  اجابتش

  یو آبرومند  مقّرب  ، بندگان میخوان یاد میفر  ما به  را که  یکسان  گفتند: آن یداشتند و م

  اند و بلکه شنوند و نمرده یما را م  یجا حاضر و ناظرند و صدا  در همه  هستند که

ط  طیما باخبر و بر ما مح  یها و خواسته  ر افکار و اعمالاند، و ب زنده
ّ
 هستند!  و مسل

  گانهیخداوند   خواندن  همسئل  که  مینیب ی، م میکن  را مطالعه  میکر  قرآن  که  یموقع

   در آن  که  است  تکرار شده  هیآ ۱۶۰، متجاوز از  یبیمدعو غ  عنوان  به  ییتنها  به
ً
جمعا

ِ [ »  هجمل  مرتبه ۱۴۰ : هر  که  یمعن  نی. بد است  آمده» [ ر از خدایغ»: «ِمْن ُدوِن ا�َّ

و   ماه  ، چه وانیح  باشد، چه  انسان  چه  ، حال اوست  ، مخلوق ر از خداستیغ  آنچه

  ر از او را شاملی، غ و همه  و...همه  و جمادات  ا نباتاتی،  د و ستارگانیخورش

و   زنده  موجودات  ، و تمام طرفک یـ در   است  خالق  خداوند ـ که  یعنیشوند؛  یم

  ی، موجود مخلوقات  نیا  نیگر، و در بید  ند ـ در طرفیاو  مخلوق  گر ـ کهید  هر زندیغ

  زنده  ها و موجودات دهیپد  وجود ندارد و تمام  تر و قدرتمندتر از انسانیفتر و گرامیشر

ر او گشته  شده  دهیاو آفر  یگر براید  هر زندیو غ
ّ

  اد خواندنیفر  به  اند. پس و مسخ
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  به  مالئکه  یاند و حتّ  شده  دهیاو آفر  یبرا  ـ که  تر از انسان نییتر و پا پست  یموجود

د و یشد  بس  یاند ـ گمراه افتاده  سجده  به  و در مقابلش  نموده  اعتراف  شیواال  مقام

 آشکار  یو نادان  حماقت
ً
  گر کهید  یموجود  اد خواندنیفر  به  نیهمچن!  است  یکامال

ز یرا او نی؛ ز است  یجاهل  یز امریخدا ـ ن  اشرف  و بندگان  انسان  یعنیـ   اوست  همنوع

  یقدرت  یدارا  ی، و کس با او برابر است  یانسان  اتیخصوص  و تمام  و صفات  در ذات

  که  بدانان  خطاب  میکر  قرآن ، جهت  نیهم  باشد. به  او نداشته  که  ستین  یبیغ

 د:یفرما یم  نیخوانند، چن یاد میفر  خود را به  همنوعان
ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم إِنَّ ﴿

َ
ِ ِعَباٌد أ ِيَن تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ ٱ�َّ

 ].۱۹۴[األعراف:  ﴾١٩٤فَۡليَۡسَتِجيُبواْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
  خودتان  مثل  ید، بندگانیخوان یاد میفر  ر از خدا بهیغ  به  را که  یهمانا کسان«

 .»دهند!  شما پاسخ  د بهید باییگو یم  د، اگر راستیآنها را بخوان  هستند. پس
ر یفق  خودتان  مثل  ید، بندگانیخوان یم  یبیمدعو غ  عنوان  شما به  که  یکسان  یعنی

  مانند خودش  که  یا بنده  به  بنده ستند، و هرگزین  یزیچ  چیهک و محتاجند و مال

ل ز استیچ یازمند و بین
ّ
د یبا  فقط  کند! بلکه ینم  شود و التجاء و التماس ینم  ، متوک

 ـ رو یـ مستق  هاستیازمندیو ن  حاجات  هتنها برآورند  که  یصمد  یخدا  یسو  به
ً
ما

 د:ینما  عرض  درگاهش  را به  کند و حاجاتش
َضلُّ  َوَمنۡ ﴿

َ
ۥٓ إَِ�ٰ يَۡوِم أ ِ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ ْ مِن ُدوِن ٱ�َّ ن يَۡدُعوا ِممَّ

 ].۵[األحقاف:  ﴾٥ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن 
(اگر) تا روز   اد بخواند کهیفر  را به  یافراد  که  است  تر از آن گمراه  یکس  و چه«

دهند،  ینم  تنها جواب  ند (و نهیگو ینم  پاسخشرا صدا بزند)   شانیا  (هم  امتیق

 از دعا ینم  را هم  سخنانش  بلکه
ً
 .»خبرند! یو ب  غافل  شانیشنوند) و اصال

ـ   است  مخلوق  ر خدا را ـ کهیـ و غ  است  خالق  خدا ـ که  نیب  د فرقیا نبایآ

 .؟! میده  صیتشخ
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َ�َمن َ�ۡ ﴿
َ
 ].۱۷[النحل:  ﴾ن �َّ َ�ۡلُقُ لُُق َكمَ أ

 .»کند؟! ینم  خلق  که  است  یکند، مانند کس یم  خلق  که  یا کسیآ«
  مثل  یکس  چیز و هیچ  چیه  که  یکرد، در حال  اسیق  را با مخلوق  خالق  توان یا میآ

 .؟! ستیاو ن

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ لَيۡ ﴿ ۖ َوُهَو ٱلسَّ ءٞ فََ� ﴿... ]۱۱[الشوری:  ﴾َس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن ُ�واْ تَۡ�ِ 

َ
َ َ�ۡعلَُم َوأ ۡمَثاَلۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ِ ٱۡ�  ].۷۴[النحل:  ﴾٧٤ِ�َّ

خدا   یبرا  پس«...  » ناستیو او شنوا و ب  ستیاو ن  مثل  یزیچ  چیو ه  کس  چیه«

بتها و   ناروا، عبادت  هاتیفاسد و تشب  یاسهاید (و با قیو همانند قرار نده  هیشب

 .»دیدان یداند و شما نم ید). همانا خدا مینک  هیر و توجیرا تعب  نیدروغ  معبودان
و   و در ذات  است  یهست  ز در جهانیچ  همهک و مال  خداوند، خالق  که  یوقت

ر او را ی، چرا غ کتر استینزد  انسان  به  گردن  ، و از رگ است  گانهیکتا و ی  صفاتش

 روح میبتراش  شیرا برا  یگان اسطهو و  میشو  متوّسل  رشیغ  و به  میبخوان
ً
  ؟! اصال

و   او، روح  و دعا و خواندن  ـ است  خداوند ـ متعال  به  میمستق  در توّجه  یکتاپرستی

ر خدا یغ  ا خواندنیخود و   خواندن  را به  مردم  که  یرا کسی؛ ز است  یمغز هر عبادت

از   یشخص  نیچن  نی، لذا ا گرفتهخداوند قرار   راه  در عرض  کند، چون یم  دعوت

 گردد: یم  باطل  شهیر

﴿ ٰ نَّ َما يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ ٱلَۡ�ِٰطُل َ�
َ
َ ُهَو ٱۡ�َقُّ َوأ نَّ ٱ�َّ

َ
 ].۳۰[لقمان:  ﴾لَِك بِأ

خوانند،  یر از او میغ  که  و هر آنچه  است  خدا حق  فقط  که  خاطر است  نیبد  نیا«

 .»هستند  باطل

نْ دُونِ اهللاَِّ«اد خواندِن یفر  هب  نیبنابرا   و باطلک باشد، شر  و هر کس  هر چه» مِ

را ی؛ ز او ساخت  ا در کنار خدا، دعاها را متوّجهیبا خدا   د همراهینبا  یو حتّ   است

 .ندارد!  بیخداوند رق
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َحٗدافََ� تَدۡ ﴿
َ
ِ أ  ].۱۸[الجن:  ﴾ُعواْ َمَع ٱ�َّ

 .»دینخوانرا   یگرید  خدا، کس  همراه  پس«
ندارند، و   آن  به  یو توّجه  خبر بوده یب  قیحقا  نیاز ا  از مردم  یاریبس  متأّسفانه

  یگانگیشوند، خدا را در  یم  ر دعوتینظ یو ب  گانهیکتا و یخداوند   یسو  به  آنان  یوقت

  خاص  بندگاناز   یگرید  با او کس  یندارند، اّما وقت  قبول»  اد خواندنیفر  دعا و به«در 

 شد!!  ند: حاال درستیگو یدارند و م  خدا را قبول  شود، آنگاه  همراه  درگاهش  و مقّرب

ْ إَِذا ُدِ�َ ﴿ ُ وَۡحَدهُۥ َ�َفۡرُ�ۡم �ن �ُۡ�َۡك بِهِۦ تُۡؤِمُنوا ... ]۱۲[غافر:  ﴾ٱ�َّ

زَّۡت قُلُوُب �َذا ذُكَِر ﴿
َ
ُ وَۡحَدهُ ٱۡشَمأ ِيَن َ� يُ  ٱ�َّ ۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخَرةِ� �ذَا ٱ�َّ

وَن  ِيَن ِمن ُدونِهِۦٓ إَِذا ُهۡم �َۡسَتۡبِ�ُ  ].۴۵[الزمر:  ﴾٤٥ُذكَِر ٱ�َّ
  آورده  یکید و اگر با او شریشو یشود، کافر م  خوانده  ییتنها  خداوند به  هر گاه«

  برده  یگانگیو   ییتنها  خداوند به  نام  که  یهنگام«...  »د!یآور یم  مانیا  شود، آنگاه

شود، اّما  یزار میرد و بیگ یم  شانیها ندارند، دل  مانیا  آخرت  به  که  یشود، کسان

 .»شوند! یم  شاد و خوشحال  شود، ناگهان یم  ر از او بردهیغ  یکسان  نام  که  یهنگام
در   ییتنها  ندارند، خدا را به  مانیا  امتیخدا و ق  به  که  یند: کسانیگو یم  اتیآ  نیا

  شادمان  بردنشان  ر خدا و نامیاد غی، با  ندارند و بالعکس  قبول  خواندن  هنگام

  ر از خدا بهیا غی؟! آ ستینک افراد، شر  گونه  نیدر ا  دهیافکار و عق  نیا ایشوند! آ یم

،  ستینک د شریعقا  نی؟! اگر ا ستینک شر  را خواندن  یا با خدا کسیو   اد خواندنیفر

 ؟! است  خدا کدام  بهک شر  سپ

 : است  ، عبادت طلبیدن و یاري  ـ استعانت
گاه  آنان  از درون  یگریر از خدا موجود دیکنند، غ یم  گمان  که  یکسان   اتیو ن  است  آ

  یاریو   خوانند و از او استعانت یو او را م  شده  او متوّسل  داند و به یرا م  شان یقلب
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اند و او را در  موجود داده  آن  را به  یاله  یها یژگیو و  صفات  قتیطلبند، در حق یم

 اند. خدا پنداشتهک ی، شر صفات  نیا
ما از خدا و   طلب  که  است  نی، ا است  اسالم  اتیهیبد  و از جمله  معروف  که  آنچه

  دانسته  یکیو   همراه  را با عبادت  ، استعانت قرآن  ما تنها بدو باشد. چنانچه  توّجه

 : است

 ].۵[الفاتحة:  ﴾٥ُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ� إِيَّاَك َ�عۡ ﴿
 .» میطلب یم  و استعانت  یاریو تنها از تو   میپرست یتنها تو را م«

  ، و هر گاه میخواه ی، تنها از او م میداشت  یو تقاضا و خواهش  سؤال  هر گاه  یعنی

از   ستیآور ن  خنده  یراست  ا بهی. آ میکن  طلب، از او  میکرد  یاریو   معونت  طلب

  کنند، و به یم  یاری  از او طلب  خودشان  یخود برا  آنان  که  میریبگک کم  یکسان

  ر و دفعیخ  کسب  طلب  یا لهیاز هر وس  شیخو  یخود برا  که  میشو  متوّسل  یکسان

 .ستند؟!یود نشر از خ  ر خود و دفعیخ  جلب  کنند و خود قادر به یشر م
سپارد  یاو م  دهد و به یقرار م  دگانشید  را در مقابل  مسلمان  کامل  تی، هو هیآ  نیا

  هفی. وظ ستین  و غالب  بزرگ  یِر مالکیو فق  لیذل  هاو جز بند  اد نبرد کهیاز   چگاهیه  که

و ضرر   نفع  نکهیا  به  نیقیو   خداست  و عبادت  یبندگ  و چرا به  چون یب  نهادن او گردن

  مفهوم  ی. وقت خواستک کم  د بهیبا  یاو را در هر کار  و فقط  ستیاو ن  یهجز از ناح

  انسان  ـ با جان  اوست  هستیتنها شا  حمد و سپاس  ـ که  نیرّبالعالم  یبرا  عبادت

از و یو ن  او نخواهد برد و مسکنت  شگاهیپ  را جز به  گر حاجاتشید، دیگرد  ختهیآم

 به  اش یدل کستهش
ً
را جز از او   ر و منفعتی. خ خواهد ساخت  او متوّجه  درگاه  را صرفا

جز دِر او   یبرد و در ینم  او پناه  جز به  هم  بیا و مصایو بال  انیطلبد و در شّر و ز ینم

  کسب  را در جهت  د و آنیگو یشد، شکر م  داده  ینعمت  یو  کوبد. اگر به یرا نم

  داشتن  ماند، ضمن  محروم  یزیرد، و اگر از چیگ یکار م  به  شتر پروردگارشیب تیرضا

ورزد.  ی، صبر م است  ا و آخرتشیر دنیخ  یهما  تشیمحروم  نکهیا  به  نیقیو   نانیاطم
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 هم
ً
  همان  نیگرداند...و ا یز میرا از کافر متما  مؤمن  شخص  که  رفتارهاست  نیاصال

ه  به خدا   رسول  که  است  ییمعنا
ّ
 فرمود: ب  عّباس  بن  عبدالل

َة لَِو « مَّ
ُ
نَّ األ

َ
ِ َواْعلَْم أ َ َو�َِذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِا�َّ ِل ا�َّ

َ
َت فَاْسأ

ْ
ل
َ
إَِذا َسأ

 َ ُ لََك َول ٍء قَْد َكتَبَُه ا�َّ ٍء لَْم َ�نَْفُعوَك إِالَّ �ىَِشْ ْن َ�نَْفُعوَك �ىَِشْ
َ
ِو اْجتََمَعْت ىلَعَ أ

ُ َعلَيَْك  ٍء قَْد َكتَبَُه ا�َّ وَك إِالَّ �ىَِشْ ٍء لَْم يرَُضُّ وَك �ىَِشْ ْن يرَُضُّ
َ
. »اْجتََمُعوا ىلَعَ أ

، از  یدیطلب  و استعانت  یاری  گاه، و هر ، از خدا بخواه یداشت  یو درخواست  طلب  گاههر«

  که  یشوند، جز نفع  تو جمع  به  ینفع  رساندن  یبرا  مردم  اگر تمام  که  ، و بدان یخدا بجو

  یانیز  رساندن  یبرا  مردم  اگر تمام  که  نخواهد شد، و بدان  بتی، نص مقّرر فرموده  تیخدا برا

فاق  به
ّ
 .»دیتو نخواهد رس  ، به است  نوشته  تیخداوند برا  که  یانیند، جز زینما  تو ات

إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك ﴿  ـ  هیآ  نیز ارو  بار در هر شبانه  هفده  کم  ، دست یهر مسلمان
را بخواند،   سّنت  ینمازها  کند، و چنانچه یتکرار م  شیـ را در نمازها ﴾٥�َۡسَتعُِ� 

 د و...ینما یم  برابر تالوت  نیرا چند  آن
داند  یکند، م یرا تکرار م  جمالت  نیخواند و ا ینماز م  یوقت  یمسلمان  نیا چنیآ

وار یا با در و دید یگو یم  ، سخن است  خالقش  ا با خداوند کهید؟! آیگو یم  چه  که

 .خود؟!  اطراف
روز با  در شبانه  مرتبه  نیچند  صورت  نید، در ایگو یم  چه  فهمد که یم  اگر چنانچه

  پرستم یتو را م  و فقط  ا! فقطیخدا«د: یگو یم  بندد که یم  یمانیـ عهد و پ  خداوند ـ متعال

 : است  شده  مرتکب  یبزرگ  کند، گناه  یشکن مانیاگر پ!».  خواهم یو مدد م  یاریاز تو و 

ُ وَ ﴿ َمَر ٱ�َّ
َ
ٓ أ ِ ِمۢن َ�ۡعِد ِميَ�ٰقِهِۦ َوَ�ۡقَطُعوَن َما ِيَن يَنُقُضوَن َ�ۡهَد ٱ�َّ ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱللَّ 
ُ
�ِض أ

َ
ن يُوَصَل َو�ُۡفِسُدوَن ِ� ٱۡ�

َ
ۡعَنُة َولَُهۡم ُسوُٓء بِهِۦٓ أ
ارِ   ].۲۵[الرعد:  ﴾٢٥ٱ�َّ

  را که  شکنند و آنچه یم  آن  بستن از محکم  خدا را پس  مانیعهد و پ  که  یو کسان«
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فساد و   به  نیزم  یکنند و در رو یم  قطع  دستور داده  آن  یو نگهدار  حفظ  خداوند به

 .»دارند!  یبد  و سرانجام  است  شانیبرا  و لعنت  نیپردازند، نفر یم  یتباه

 م  که  یمسلمان
ً
با

ّ
  نیا  چگونه ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ� ﴿د: یگو یمرت

ر از خداوند یگر غیاز دهها نفر و صدها موجود د  و همواره  کرده  را فراموش  مانیپ

 .طلبد؟! یم  یبیو مدد غ  یاری
با خدا   که  ییتواند، عهدها یم  خدا چگونه  بهک !! مشر ستین  هم  بیعج  البته

 .بند باشد؟!یپا  آن  دارد و به  ، نگه است  بسته

ِ َكيۡ ﴿  ].۷[التوبة:  ﴾َف يَُ�وُن لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َ�ۡهٌد ِعنَد ٱ�َّ

  مانیپ  هر لحظه  که  ینزد خدا باشد (در حال  یمانی، عهد و پ مشرکان  یبرا  چگونه«

 .»شکنند؟!) یخود را م
   

 : است  ، عبادت بردن  ـ التجاء و پناه
بر دعا و   ، عالوه مقصود از عبادت  کند که یم  انیب  یروشن  به  نی، همچن میکر  قرآن

 باشد: یز مین  خواستن  و پناه  ، التجاء و استعاذه و التماس  و استعانت  استغاثه

ۖ  بَۡل ﴿ نَّ ۡ�َ�ُُهم بِهِ َ�نُواْ َ�ۡعبُُدوَن ٱۡ�ِ
َ
ۡؤِمُنونَ أ  ].۴۱[سبأ:  ﴾م مُّ

 .»اند داشته  مانیا  شانیبد  اند، و اکثرشان دهیپرست یرا م  انیجنّ   شانیا  بلکه«
 کند: یم  حیتصر  نیگر چنید  یا هیکردند، آ یم  را عبادت  انیجنّ   چگونه  نکهیو ا

نَّهُ ﴿
َ
�ِس َ�ُعوُذوَن َو� ّنِ فََزاُدوُهۡم بِرَِجاٖل ّمَِن ٱ�ِۡ ۥ َ�َن رَِجاٞل ّمَِن ٱۡ�ِ

 ].۶[الجن:  ﴾٦رََهٗقا

ها یبر گمراه  لهیوس  نیآوردند، و بد یم  پناه  انیاز جنّ   یکسان  از انسانها به  یو کسان«

 .»افزودند یم  شانیا  یو سرکش
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  و نجات  بردن  پناه  ، همان انیجنّ   مراد از پرستش  دهند که یم  ، نشان اتیآ  نیا

  مانیا  شانیبد  اکثرشان«د: یفرما یم  نکهی، و ا هاستیاز بالها و گرفتار  خواستن

و   قدرت  آنها را صاحب  که  است  نی، ا انیجنّ   به  داشتن  مانیاز ا  ، هدف»اند داشته

 .دانستند! یم  یبیغ  هدهند و نجات  هدهند پناه
  ر او، در اسالمیغ  به  و استعانت  استغاثه  ز همچونیر خدا نیغ  به  بردن  پناه  موضوع

  ومیو ق یر از خداوند حیغ  یموجود  چیرا هیشود؛ ز یم  محسوبک و شر  مردود است

  . تنها و تنها اوست ستین  یو ملجأ و منج  نیالمستغث  اثیو حاضر و ناظر، شنوا و غ

 ندارد.  ییهمتا  چیه  صفات  نی، و در ا را داراست  اتیخصوص  نیا  که
 باشد:  د وجود داشتهیخدا نبا  درگاه  جز به  یپناهندگ  کند که یم  انی، ب میکر  آنقر

ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم  قُۡل ﴿ ۡ�َ ِ
َمۢن �ِيَِدهِۦ َملَُكوُت ُ�ّ

ِۚ  ٨٨َ�ۡعلَُموَن  ا لَُهم ّمَِن ﴿... ]۸۹-۸۸[المؤمنون:  ﴾َسيَُقولُوَن ِ�َّ ِ ِمۡن مَّ ٱ�َّ
وٓ ﴿... ]۲۷[یونس:  ﴾َ�ِص�ٖ  ِ فَفِرُّ ُعوذُ  قُۡل ﴿... ]۵۰[الذاریات:  ﴾اْ إَِ� ٱ�َّ

َ
أ

ِ َما َخلََق  ١بَِرّبِ ٱۡلَفلَِق  إِّ�ِ لَن  قُۡل ﴿... ]۲-۱[الفلق:  ﴾٢مِن َ�ّ
ِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحًدا 

َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
ِ أ  ].۲۲[الجن:  ﴾٢٢ُ�َِ�ِ� ِمَن ٱ�َّ

  (به  باشد که  یدارد و او کس  ز را در دستیچ  همه  بزرگ  یفرمانده  یکس  بگو: چه«

  راست  داد اگر چنانچه  ) او پناه ) از (عذاب توان ینم  را (هم  یدهد و کس  ) پناه همه

تواند  ینم  یزیچ  چیو ه  کس  چیه«...  » : از آِن خداست د؟ خواهند گفتییگو یم

  به  پس» ... « ابمی یجز خدا نم  یو پناهگاه» ... «دهد  ) خدا پناه ذابرا از (ع  آنان

پروردگار   به  برم یم  بگو: پناه«...  »د)یببر  او پناه  د (و تنها بهیزیخدا بگر  یسو

مرا در برابر خدا   کس  چیبگو: ه«...  » است  کرده  خلق  که  ، از شّر هر آنچه دم دهیسپ

 .» ابمی یجز او نم  یپناهگاه  چیه  دهد و من ینم  پناه
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او، از خود   همچون  که  ستیر از خدا نیغ  یهست  در جهان  یموجود  چیه  یپ

جز   یپناهگاه  چینبرد، و ه  پناه  یکس  دهد و خود به  باشد و پناه  داشته  یاستقالل

 شود.  برده  پناه  آن  به  وجود ندارد که  درگاهش

 دهد: می  رسد و نجات یادها میفر  به  که ـ تنها اوست
  شنود، و از توّسل یرا م  اد دادخواهانیفر  که  است  یـ تنها کس  خداوند ـ سبحان

گاه  متوّسالن خود ـ هر کجا و   رحمت  را به  و ناتوانان  . اگر بخواهد درماندگان است  آ

 گرداند. یم  کافر باشند ـ نائل  و چه  مسلمان  ، چه بوده  که  هر گونه
 ه

ً
ما

ّ
  دهد و هم  پناه  هم  ر از خدا وجود ندارد کهیغ  یهست  در جهان  کس  چیمسل

ازمند باشند، و تنها یاو ن  به  از باشد و همهین یب  کس  نبرد، از همه  پناه  یکس  خود به

  خطر و اهوال  ـ در مواقع  از اسالم  شیپ  یجاهل  نیمشرک  یـ حتّ   و همه  همه  که  اوست

را از خداوند قادر   شیخو  هزد طوفان  یکشت  برند و نجات یم  خدا پناه  د، بهیو شدا

خواهند.  یم  آورند و تنها از او نجات یم  یاو رو  ـ به  ـ کافر و مؤمن  طلبند و همه یم

  ، دوباره سپاسگزار و مشرکان  سازد، مؤمنان یها را از آنها دور میخدا سخت  که  یزمان

  قتیحق  نیا  یادیز  یدر جاها  میکر  رند. قرآنیگ یم  شیرا در پک فساد و شر  هرا  همان

 د:ینما یتکرار م  گوناگون  یها وهیش  و به  انیرا ب

ُّ فَإَِ�ۡهِ تَۡ� َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِعۡ ﴿ ُ�ُم ٱل�ُّ ِۖ ُ�مَّ إِذَا َمسَّ ُروَن  َٔ َمةٖ فَِمَن ٱ�َّ
٥٣  َّ ِ ُ�مَّ إِذَا َكَشَف ٱل�ُّ  ﴾٥٤َرّ�ِِهۡم �ُۡ�ُِ�وَن َعنُ�ۡم إَِذا فَرِ�ٞق ّمِنُ�م ب

َ�ۡتُ�ُم  قُۡل ﴿... ]۵۴-۵۳[النحل: 
َ
ۡو �

َ
ِ أ تَٮُٰ�ۡم َعَذاُب ٱ�َّ

َ
رََءۡ�تَُ�ۡم إِۡن �

َ
أ

ِ تَۡدُعوَن إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  َ�ۡ�َ ٱ�َّ
َ
اَعُة أ بَۡل إِيَّاهُ تَۡدُعوَن  ٤٠ٱلسَّ

[األنعام:  ﴾٤١َما �ُۡ�ُِ�وَن  إَِ�ۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡونَ  َ�َيۡكِشُف َما تَۡدُعونَ 

ۡو قَآ�ِٗما �ذَا َمسَّ ﴿... ]۴۰-۴۱
َ
ۡو قَاِعًدا أ

َ
ُّ َدَ�نَا ِ�َ�بِهِۦٓ أ �َ�َٰن ٱل�ُّ ٱۡ�ِ
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 ِ ۥۚ َكَ�ٰل ُه سَّ ٖ مَّ ن لَّۡم يَۡدُ�َنآ إَِ�ٰ ُ�ّ
َ
هُۥ َمرَّ َكأ ا َكَشۡفَنا َ�ۡنُه ُ�َّ َك ُزّ�َِن فَلَمَّ

ْ َ�ۡعَملُوَن لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َما �َ  ُ�ُم ﴿... ]۱۲[یونس:  ﴾١٢نُوا ُّ �َذا َمسَّ ٱل�ُّ
ۡعَرۡضتُۡمۚ 

َ
ِ أ ّ�َ

ا َ�َّٮُٰ�ۡم إَِ� ٱلۡ ۖ فَلَمَّ ٓ إِيَّاهُ ِ� ٱۡ�َۡحرِ َضلَّ َمن تَۡدُعوَن إِ�َّ
�َ�ُٰن َكُفوًرا  وۡ �ذَ ﴿.. ].۶۷[اإلسراء:  ﴾٦٧َوَ�َن ٱۡ�ِ لَلِ ا َغِشَيُهم مَّ  ٞج َكٱلظُّ

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِينَ  ْ ٱ�َّ ُُ�ۡم ِ� ُهَو ﴿.. ].۳۲[لقمان:  ﴾َدَعُوا ِي �َُسّ�ِ ٱ�َّ
ٰٓ إِذَا ُكنُتۡم ِ� ٱلُۡفۡلِك وََجَرۡ�َن بِِهم بِرِ�ٖح َطّيَِبةٖ َوفَرُِحواْ  ِ َوٱۡ�َۡحرِ� َح�َّ ٱۡلَ�ّ

ُهۡم  ِصٞف وََجآَءُهُم ٱلَۡمۡوُج ِمنبَِها َجآَءۡ�َها رِ�ٌح َ�  َّ�
َ
� ْ ِ َمَ�ٖن َوَظنُّٓوا

ّ�ُ
�َۡيتََنا ِمۡن َ�ِٰذهِۦ َ�َُكوَ�نَّ 

َ
َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن لَ�ِۡن أ ِحيَط بِِهۡم َدَعُواْ ٱ�َّ

ُ
أ

ِٰكرِ�َن  �ِض بِغَ  ٢٢ِمَن ٱل�َّ
َ
�َٮُٰهۡم إَِذا ُهۡم َ�ۡبُغوَن ِ� ٱۡ�

َ
آ أ  ﴾ۡ�ِ ٱۡ�َقِّ فَلَمَّ

ِ َوٱۡ�َۡحرِ  قُۡل ﴿.. ].۲۳-۲۲[یونس:  ّ�َ
يُ�م ّمِن ُظلَُ�ِٰت ٱلۡ َمن ُ�َنّجِ

 ٰ �َٮ
َ
ِٰكرِ�َن  َناتَۡدُعونَُهۥ تََ�ُّٗ� وَُخۡفَيٗة لَّ�ِۡن أ ِمۡن َ�ِٰذهِۦ َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱل�َّ

ن ٦٣
َ
ِ َكۡرٖب ُ�مَّ أ

يُ�م ّمِۡنَها َوِمن ُ�ّ ُ ُ�َنّجِ  ﴾٦٤ُتۡم �ُۡ�ُِ�وَن قُِل ٱ�َّ

ن ُ�ِيُب ﴿.. ].۶۴-۶۳[األنعام:  مَّ
َ
وَٓء أ ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ

 ِ َع ٱ�َّ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
�ِض� أ

َ
 ].۶۲[النمل:  ﴾َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱۡ�

  گذشتهد) و یرا پرست  د تنها منعمی(و با  خداست  یاز سو  د، همهیدار  که  یهر نعمت«

، دسِت دعا را  آن  یهایناراحت  زدودن  ید (برایشما رس  به  یانیز  که  ی، هنگام از آن

چرا در   د. (پسیخوان یاد میفر  به  یو زار  د و) او را با نالهیدار یخدا برم  یسو  تنها به

  د؟!). سپسیطلب یمک کم  را به  نیدروغ  د و معبودانیپرست یجز او را م  یعادّ   وقت

ک یرا) شر  ییاز شما (شرکا  یرا از شما دور کرد، گروه  انیخدا ز  که  یهنگام

رد یخدا، شما را فرا گ  اگر عذاب  د کهییبگو  من  بگو: به«...  »کنند یم  پرودگارتان

  یاریاد و یفر  ر خدا را بهیخود) غ  نجات  یا (براید، آیسر آ  شما به  امتیق  نکهیا ای
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د، و اگر او یطلب یم  یاری  تنها خدا را به  د؟ بلکهییگو یم  راستد اگر یطلب یم

د، و یخوان یاد میفر  به  آن  رفع  یرا برا  یو  سازد که یم  را برطرف  یزیچ  آن  خواست

  انسان  به  که  هر گاه«...  »دیکن یم  د، فراموشیساز یخدا مک یرا شر  ییزهایچ

باشد   ستادهیا  ، و چه نشسته  ، چه دهیپهلو خواببر   رسد، چه یم  ییو بال  یناراحت

  را (که  ییو بال  یناراحت  که  یخواند. اّما زمان یمک کم  ) ما را به مشکل  رفع  ی(برا

  شی) خود را در پ (سابق  راه  چنان  ، آن میدور داشت  بود) از او به  درمانده  آن  در مقابل

  دهیاو رس  به  که  یمحنت  دفع  یانگار ما را برا  هکند) ک یم  رد (و خدا را فراموشیگ یم

در   ، اعماِل اسرافگران نیچن  نی) ا شهی! هم ی. (آر است  اد نخواندهیفر  ، به است

شما   اها بهیها در دریبالها و ناراحت  که  یهنگام«...  » است  شده  آراسته  نظرشان

اد یفر  را به  شانیا  که  یکسان  هد) جز خدا، همیشو یرسد (و گرفتار طوفانها م یم

  داد و به  خدا شما را نجات  که  یگردند. اّما زمان ید میناپد  د، از نظرتانیخوان یم

  جان یب  یو بتها  ناتوان  ید (و انسانهایگردان ی) روم یکتاپرستید، (از یرسان  یخشک

 انسانیساز یخدا مک یرا شر
ً
  که  یهنگام«...  » است  ار ناسپاسیبس  د) و اصوال

خوانند و  یاد میفر  خدا را به  رد، خالصانهیگ یآنها را فرا م  کوه  همچون  ییموجها

  ا راهیو در  یشما را در خشک  که  دانند ]... [ اوست یرا تنها خاّص او م  نیو د  عبادت

،  ها با باِد موافقید و کشتیریگ یها قرار میدر کشت  که  یبسا هنگام  برد. چه یم

  شادمان  بدان  نانیدهند، و سرنش یم  مقصد) حرکت  یسو  به  آرام را (آرام  نانیسرنش

دود و  یم  شانیسو  به  وزد و از هر سو موج یم  یباد سخت  ناگاه  گردند، به یم

خوانند و  یاد میفر  خدا را به  اند، آنگاه شده  ) احاطه مرگ  (توّسط  پندارند که یم

خوانند  یبا او نم  را در خواندن  یدانند و کس یرا تنها از او م  نید و  و عبادت  طاعت

  گر بهیبود (و د  میخواه  سپاسگزاران  ه، از زمر یده  نجات  حال  نیاگر ما را از ا  که

). اّما  میخوان یاد نمیفر  را به  یگرید  و هرگز جز تو کس  میآور ینم  یرو  یکس

و فساد   ظلم  به  شروع  نیدر زم  ناحق  به  دهد، ناگهان یم  خدا آنها را نجات  که  یهنگام

و   شما را از اهوال  یکس  بگو: چه«...  »شکنند!) یخود را م  مانیکنند (و عهد و پ یم
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  بزرگ  یهایها و گرفتاری(دشوار  که  حال  بخشد، در آن یم  ییا رهایو در  ید خشکیشدا

د (و یخوان یاد میفر  به  ، آشکار و پنهان و خاضعانه  هکنند و) او را فروتنان یشما رو م  به

از   که  میخور یو بالها برهاند، سوگند م  اهوال  نید:) اگر خدا ما را از اییگو یم

رهاند.  یم  یو اندوه  د) و از هر غمی(شدا  ؟ بگو: خدا شما را از آن میباش  سپاسگزاران

  ا معبودانی(آ«...  »د!یساز یانباز مو ک یاو) شر  یوجود برا  نیشما (با ا  سپس

را   یرسد و بال و گرفتار یو مضطر م  اد درماندهیفر  به  که  یا کسیبهترند)   نیدروغ

 .»؟! با خداست  یگریا معبود دیاد بخواند...آیفر  او را به  که  کند، هر گاه یم  برطرف
رسد و  یم  درماندگاناد یفر  اگر بخواهد به  که  است  نیخدا بر ا  ! سّنت یآر

در هر   ، هر کس و بالزده  فرد درمانده  نیا  د، حالیگو یم  رد و پاسخیپذ یرا م  شیدعا

بدو دهد، خداوند او را   خدا و دل  رو به  که  باشد، مادام  اگر کافر هم  یکجا باشد! حتّ 

 دهد. یم  پناه
در   که  یزمان  بود که  نیا  یجاهل  اعراب  ، عادت داستیپ  فوق  اتیاز آ  چنانچه

  واناتی، ح ییصحرا  ، طوفان ییایدر  ، طوفان ی: دزد لیاز قب  یاها با خطراتیابانها و دریب

ـ   یو زار  هیگشتند، با گر یم  ضیمر  که  یا زمانیشدند، و  یم  مواجه  و درنده  یوحش

  که  نیخواندند. اّما هم یمک یشر  ، بدون شیخو  نجات  یـ خدا را برا  آشکار و پنهان

ساختند و  یخدا مک یرا شر  یگریداد، موجود د یم  نجات  خدا آنها را از مهلکه

 .کردند! یم  خدا را فراموش  یاریداد و   نجات  خطرات  نیموجود، ما را از ا  گفتند: فالن یم
ستم!! یب  قرن  نیمشرک  است. اّما وضع  بوده  یجاهل  نیطرز فکر مشرک  نیا  البته

  ها، ابتداء خدا رابهیدر گرفتار  یجاهل  ! اعراب است  زتر و بدتر از آنانیانگ اسف

دانستند، و  یم  پناهان یکردند و او را پناِه ب یم  او توّجه  خواندند و تنهابه یم ادیفر

آوردند. اّما  یمک او شر  کردند، به یدا میپ  خود نجات  یها یاز گرفتار  که  یهنگام

  یادیز  و فنون  علوم  و بشر به  د استیجد  یو تکنولوژک یو تکن  عصر علم  که امروز

  دا کردهیپ  تفاوت  و شعور با آنان  در فهم  از جهات  یاریو در بس  دا کردهیپ  یدسترس
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  یر او را برایو غ  کرده  شوند، خدا را فراموش یرو م  رو به  یبا خطرات  ی، وقت است

  ند: چونیگو یپندارند، و م یخود م  یطلبند و جز او را منج یخوانند و م یمک کم

  ما را حل  ، و لذا مشکالت است  درگاهش  مقّرب  خدا که  هبند  ا فالنیموجود   فالن

 .دهد!! یم  ها نجاتیو گرفتار  خطرات  نیکند و او ما را از ا یم
   

 » مردم  آمیز تودة عقاید شرك  پیرامون شبهاتی«
در   از مردم  یگروهک مستمس  وجود دارند که  یامروز  د مردمیعقا  رامونیپ  یشبهات

،  آن  و بر اساس  است  ر خدا شدهیغ  به  و استعانت  و استغاثه  جواز توّسل  به  دهیعق

  رهیو ت  را آلوده  د خالصیتوح  یفضا  اند که بنا نهاده  یا هودهیو ب  پوچ  یمسلکها

و ک یتار  تیجاهل  را به  یامروز  از مسلمانان  یاریو بس  نداختها  و از رونق  ساخته

 اند. ، دچار کرده گمراه
ع  نیاکثر ا  که  نجاستیا  و جالب

ّ
و   علم  خود را صاحبان  هستند که  ی، کسان انیمد

و   اتیسر و کار دارند و با آ امبر یپ  ثیو احاد  میکر  با قرآن  شهیدانند و هم یم  نید

 .کنند!! ی، استناد م ثیاحاد
  در مورد آن  یزیو چ  یا سطریو   میشو یها وارد م موضوع  نیدر ا  ما هر گاه

و   ر شدهیدرگ  با آن  میمجبور هست  رد، کهیگ یما را فرا م  و رنجش  ی، خستگ میسینو یم

  نیا اب  است  دهیکش  ار طولیبس  باره  نیدر ا  و مجادله  بحث  ؛ چون میکن  غلبه  بر آن

 روشن  قتیحق
ً
  انیب  بهک نیا  هر حال  . به آشکار است  و درست  میمستق  و راه  کامال

 : میپرداز یم  درستشان  و جواب  شبهات  نیاز ا  یبرخ
 گناهکار و عاص  مردم  هند: تودیگو یـ م

ً
  یتنها دعا  اند، و خداوند هم یمعموال

ها را بر یو بد  گناهان  نیبار سنگ  که  یاگر کس  رد. پسیپذ یرا م  زگارانیو پره  نیمّتق

را   یکند و و ینم  را اجابت  اش برود، دعا و خواسته  پروردگارش  شگاهیپ  دارد، به  دوش
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ـ و   اء و افراد صالحیاء، اولی: انب لیقبور ـ از قب  صاحبان  چون  ید، و از طرفیبخشا ینم

  راه  در طول  شهیند و در عمر خود، همهست  خدا و آبرومند درگاهش  مقّرب  بندگان

  به  بردن  و پناه  از آنان  یخواه و حاجت  اد خواندنیفر  اند، لذا به کرده  خدا حرکت

  ییها واسطه  افراد را که  نیا  که  است  الزم  ندارد، و بر انسان  یرادیا  چیه  قبورشان

 .ند!!جستجو کن  شیخو  یهستند، برا  یاله  در درگاه  مقبول
  را بدونی؛ ز است  قبور واجب  صاحبان  به  و استعانت  توّسل  گمانیند: بیگو یـ م

  و بندگان  حیضرا  ، و صاحبان است  ر زندهیتر از تأثی، قو قبر و مرده  ر صاحبیتأثک ش

اند. لذا  دارند، از خداوند گرفته  که  یریو تأث  یبیغ  اند، هر قدرت مرده  خدا که  صالح

فرزند   مانیو عق  انینازا  را شفا دهند، به  ضانیبرسند، مر  اد درماندگانیفر  توانند به یم

 .ببخشند و...!!
  در اعمال  ، چون میبدانک را شر  قرار دادن  واسطه  نیا  که  ستیز نیند: جایگو یـ م

  احبانص  و التجاء به  توّسل  که  یو کسان  است  تی، ن است  عملک مال  آنچه  بندگان

 .اند!! نشده  یراض  بدان  یو حتّ   نکردهک شر  اراده  کنند، از آن یقبور م
ر یغ  به  و استغاثه  و توّسل  آمده  نهیزم  نیدر ا  در قرآن  که  یاتیآ  ند: تمامیگو یـ م

  شده  نازل  شان یسنگ  یو بتها  یجاهل  مشرکان  هدربار  یاند، همگ ز ندانستهیخدارا جا

 .اند!! داشته  آنها اختصاص  بهو تنها 
اء را یاء و اولیانب  ی، همگ انیشوایو فقهاء و پ امبر یپ  ند: اصحابیگو یم -

  به  خطاب  عمر بن  نمودند. چنانچه یم  دادند و توّسل یخدا قرار م  شگاهیدر پ  هلیوس

 .نمود!!  توّسل  یدر خشکسال امبر یپ  یگرام  یعمو ب  عّباس
   

 : شبهات  این  جواب و اما
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و   میدان یم  گانهیز یو او را ن  میدار  جا قبول  ند: ما وجود خدا را در همهیگو یم  نکهیا

  اهیروس  گناه  خدا از کثرت  شگاهیو در پ  میو گناهکار  یعاص  یما بندگان  چون  کنیل

 بهیمستق  میتوان ی، نم میهست
ً
 و شخصا

ً
از   یکی، لذا  میببر  و پناه  خداوند متوّسل  ما

ما و خدا شوند و   نیب  هواسط  تا آنان  میخوان یم  مانیرا در دعاها  یاله  درگاه  مقّربان

 .ـ برسانند!!  خداوند ـ متعال  عرض  ما را به  حاجات
. خداوند  است  نداشته  یو اساس  ، اصل هرگز در اسالم  که  است  یسخن  نیا

د و یق  چیه  ، و در آن میگو یم  شما پاسخ  د و بهیخوانو مرا ب  کمینزد  د: منیفرما یم

  ، بلکه است  تواند مرا بخواند، نفرموده ینم  ی، گناهکار و عاص که  نیا  همچون  یشرط

توانند مرا بخوانند  یو فرمانبردار م  یمّتق  و چه  یعاص  ، چه بندگانم  ه: هم است  فرموده

 .د!یبخوان را  درگاهم  مقّربان  که  و نفرموده
اند  دعا شده  به  دست  یکسان  مینیب ی، م میکن یم  یرا بررس  قرآن  اتیآ  که  یما موقع

ـ   استک کفر و شر  ـ که  گناهان  نیدر بزرگتر  اند که اد خواندهیفر  را به  گانهیو خداوند 

 . است  کرده  را اجابت  شانیخداوند دعا  وجود هم  نیاند و با ا شده  غرق
و از   است  ملعون  مؤمنان  هنزد خدا و هم  ـ که  یدیو پلک ! ـ مظهر کفر و شر سیابل

 در پیشد، مستق  گردانیرو  خدا متکّبرانه  فرمان
ً
  هم  شیخداوند دعا کرد ودعا  شگاهیما

 شد:  واقع  مورد اجابت

نِظرۡ ﴿
َ
إَِ�ٰ  ٨٠ِمَن ٱلُۡمنَظرِ�َن قَاَل فَإِنََّك  ٧٩ِ�ٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثوَن قَاَل َرّبِ فَأ

 ].۸۱-۷۹[ص:  ﴾٨١لُوِم يَۡوِم ٱلَۡوۡقِت ٱلَۡمعۡ 

  زنده  در آن  مردم  که  ی: پروردگارا! مرا تا روز دعا شد و) گفت  به  (دست  سیابل«

  تو قبول  یو دعا  ) فرمود: (درخواست شیدعا  ! (خداوند در جواب ده  شوند، مهلت یم

 .» است  خدا) معلوم  شی(پ  آن  زمان  که  یتا روز  یافتگانی مهلت تو ازک نیا و) هم  است
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خواندند و  یها خدا را نمیها و ناراحتیگرفتار  ، در مواقع یجاهل  مشرکان  مگر همان

خدا،   ر بندگانیسا  ز همچونی! آنها ن یشد؟! آر ینم  رفتهی، مگر پذ هم  شانیدعا

 در پیمستق
ً
 : گرفت یقرار م  مورد اجابت  شانیکردند و دعا یخداوند دعا م  شگاهیما

﴿ ْ �َۡيتََنا مِۡن َ�ِٰذهِۦ َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱَدَعُوا
َ
َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن لَ�ِۡن أ َّ�

ِٰكرِ�َن  �ِض بَِغۡ�ِ ٱۡ�َقِّ  ٢٢ٱل�َّ
َ
�َٮُٰهۡم إَِذا ُهۡم َ�ۡبُغوَن ِ� ٱۡ�

َ
ٓ أ ا  ﴾فَلَمَّ

 ].۲۳-۲۲[یونس: 
را تنها از او دانستند (و   یو فرمانبردار  اد خواندند و عبادتیفر  به  خالصانه خدا را«

، از  یده  نجات  حال  نیبا او نخوانند و گفتند:) اگر ما را از ا  را در خواندن  یکس

  و هرگز جز تو کس  میآور ینم  یرو  یکس  گر بهیبود (و د  میخواه  سپاسگزاران  هزمر

شد و) خدا آنها   اجابت  شانی(دعا  که  ی). اّما هنگام میخوان یاد نمیفر  را به  یگرید

 .»کردند یو فساد م  ظلم  به  شروع  نیدر زم  ناحق  به  داد، ناگهان  را نجات
 معقولیگر...آیار دیبس  اتی...و آ

ً
،  مسلمان  و گناهکاران  انیعاص  که  است  ا واقعا

 
ّ

  اند و محروم کرده  استفاده  از آن  روانشیو پ  ارانیو   طانیش  شوند که  محروم  یاز حق

  باشد، بر او واجب  شده  ییو خطا  گناه  مرتکب  که  یهر مسلمان  گمانیاند؟! ب نشده

، بدونی، مستق و با شتاب  یزود  به  که  است
ً
 و شخصا

ً
  دادن  قرار دادن  واسطه  ما

را   شیبرد و دعا  خود پناه  تنها پناهگاه  ، به یگریز دیو هر چ  اء و هر کسی، اول امبرانیپ

 بهیمستق
ً
 : اوست  به  کس  نیکترینزد  دارد که  او عرضه  ما

ِيٞب فَ ﴿ ْ إَِ�ۡهِ� إِنَّ َرّ�ِ قَرِ�ٞب �ُّ ... ]۶۱[هود:  ﴾ٱۡسَتۡغفُِروهُ ُ�مَّ تُوُ�ٓوا

ۗ َوَوۡ�ٞل فَ ﴿ ْ إَِ�ۡهِ َوٱۡسَتۡغفُِروهُ ... ]۶[فضلت:  ﴾لِّلُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱۡستَقِيُمٓوا

 وَ ﴿
َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ ِيَن إِذَا َ�َعلُوا َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ نُفَسُهۡم َذَكُروا

َ
ْ أ ۡو َظلَُموٓا

 ُ نُوَب إِ�َّ ٱ�َّ نُو�ِهِۡم َوَمن َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ  ].۱۳۵[آل عمران:  ﴾ِ�ُ
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و ک ینزد  را پروردگارمید؛ زییانم  د و توبهیاو برگرد  یسو  د و بهیاستغفار کن  پس«

 بهیمستق  پس«...  » دعاهاست  هکنند اجابت
ً
د ید و استغفار کنیآور  یاو رو  یسو  ما

و   آشکار و بزرگ  گناهان  که  یو کسان«...  »کنند!) ینم  نیچن  (که  نیبر مشرک  یو وا

  آورند (نه یماد ی  کنند، خدا را به یم  ظلم  نیدهند و بر خود چن یم  انجامک کوچ

کنند، و  یم  و مغفرت  بخشش  طلب  گناهانشان  یاز خدا برا  را!). پس  یگرید  کس

 .»بخشد؟! یرا م  ر از خدا گناهانیغ  یکس  چه
   

و بدانها   میخوان یآنها را م  را که  یقبور  و صاحبان  ند: امواتیگو یم  نکهیو اّما ا

  یز مخلوقاتیآنها ن  میمعتقد  ، بلکه میدان ینم  ن، خدا و پروردگارشا میشو یم  متوّسل

و   خاطر مقام  توانند به یهستند، مک یخداوند نزد  به  چون  ی، ول ما بوده  مثل

 .باشند!!  ما و خداوند واسطه  نی، ب منزلتشان
  کنند خداوند مثل  گمان  که  شده  خدا، باعث  به  نسبت  شان یمعرفت یو ب  جهالت

ام  پادشاهان
ّ
  که  است  شان یامروز  قدرت  یا دستگاههایستمگر،   جّبار و حک

ع  نیبرقرار کرد. چن  و ارتباط  افتی  راه  حضورش  ، به واسطه  بدون  توان ینم
ّ

  یانیمد

 خدایحق
ً
 هدا  کنند که یو فکر ماند  واحد قّهار را نشناخته  یقتا

ً
 اند: افتهی  تیکامال

﴿ ْ َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓ َوَما قََدُروا �َُّهم َوَ�حۡ ﴿... ]۹۱[األنعام:  ﴾ٱ�َّ
َ
َسُبوَن �

ۡهَتُدونَ   ].۳۰[األعراف:  ﴾مُّ
  آنها همان  پندارند که یو م«...  »اند د نشناختهیبا  که  ، خدا را چنان آنان«

 .»هستند!!  افتگانی تیهدا
  و مرحمت  لطف  بندگانش  به  و نسبت  است  عیوس  رحمتش  که  یا خداوندیآ

 .؟! ستین  یکاف  بندگانش  یدارد، برا  یفراوان

ءٖ  ِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َورَۡ�َ ﴿ ُ لَِطيُفۢ بِعَِبادِهِۦ﴿... ]۱۵۶[األعراف:  ﴾َ�ۡ  ﴾ٱ�َّ

لَيۡ ﴿... ]۱۹[الشوری: 
َ
ُ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُۥ�  ].۳۶[الزمر:  ﴾َس ٱ�َّ
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  بندگانش  به  خداوند نسبت«...  » است  ز را در برگرفتهیچ  همه  من  و رحمت«

 .»؟ ستین  یکاف  بندگانش  یا خداوند برایآ«...  »دارد  لطف
خداوند   را از رحمتی؛ ز خداوند است  انکار رحمت  در واقع  یمنطق  نیچن  نیا

 هستند:  وسیمأ

ْ ِمن َٔ َوَ� تَاْۡ� ﴿ ِۖ إِنَُّهۥ َ� يَاْۡ�  ُسوا ۡوِح ٱ�َّ ِ إِ�َّ ٱلَۡقوُۡم  َٔ رَّ ۡوِح ٱ�َّ ُس ِمن رَّ
 ].۸۷[یوسف:  ﴾ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 

  شوند، مگر قوم ینم  وسیخدا مأ  را از رحمتید؛ زینشو  وسیخدا مأ  از رحمت«

 .» کافران
  یو...معرف»  میرح«، »غفور«، » رئوف«، »عفّو «خود را   یادیز  اتیخداوند در آ

د یشدند، ناام  مرتکب  یگناه  که  ، هر وقت است  داده  اجازه  بندگانش  و به  فرموده

 از او بخششیخدا برگردند و مستق  یسو  به  نشوند و بلکه
ً
  عفو و مغفرت  و طلب  ما

خود   رد! چنانچهیپذ یباز م  دارد و با آغوش  را دوست  یکار  نیخداوند چن  ند کهینما

ک پا  گردند و با آب یخدا برم  یسو  به  که  یرا ـ کسان  کنندگان توبه  د: منیمافر یم

خود را   بندگان  نی! همچن دارم  ند ـ دوستیزدا یرا از خود م  گناهان  یهای، آلودگ توبه

ف  شان ییو توانا  از طاقت  شیب
ّ
کنند!   و اشتباه  د گناهیهرگز نبا  که  و نفرموده  نساخته  مکل

 کنند:  یدور  ، از گناه مقدور است  شانیتوانند و برا یم  که  ییتا جا  است  خواسته  بلکه
َ َما ٱۡسَتَطۡعُتمۡ فَ ﴿ ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ ﴿... ]۱۶[التغابن:  ﴾ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ

ْ  قُۡل ﴿... ]۲۸۶[البقرة:  ﴾وُۡسَعَها فُوا َ�ۡ
َ
ِيَن أ نُفِسِهۡم َ� َ�ٰعَِبادَِي ٱ�َّ

َ
ٰٓ أ َ�َ

ۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر  نُوَب َ�ِيًعا َ َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ْ ِمن رَّۡ�َةِ ٱ�َّ َ�ۡقَنُطوا
ٰ�َِ� َو�ُِحبُّ إِنَّ ﴿... ]۵۳[الزمر:  ﴾٥٣ٱلرَِّحيُم  َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ ٱ�َّ

 ].۲۲۲[البقرة:  ﴾ٱلُۡمَتَطّهِرِ�نَ 



 توسل (وساطت بین خدا و بندگان)  130

 

  را مگر به  کس  چیخداوند ه«...  »دیساز  شهیپ  یاله  ید، تقوایتوان یهر چقدر م«

ف  طاقتش  هانداز
ّ
بر   که  یکسان  ی! ا من  بندگان  یبگو: ا«...  »سازد ینم  مکل

را ید؛ زید نشویخدا ناام  د! از رحمتیا کرده  هم  یور ادهی) ز کردن  (با گناه  خودتان

ز یار و نیبس  کنندگان همانا خداوند توبه«. .. »بخشد یرا م  گناهان  خداوند تمام

 .»دارد  را دوست  شوندگان کپا
 د:یفرما یم   امبرشیپ  مورد به  نیو در هم

ۡو َ�تُ لَيۡ ﴿
َ
ٌء أ ۡمرِ َ�ۡ

َ
َ�ُهمۡ َس لََك ِمَن ٱۡ� ۡو ُ�َعّذِ

َ
[آل عمران:  ﴾وَب َعلَۡيِهۡم أ

ابَۢ�وَ ﴿... ]۱۲۸  ].۳[النصر:  ﴾ٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ إِنَُّهۥ َ�َن تَوَّ
ا آنها را یرد و یپذ یرا م  آنان  ها توبی. خداوند  ستیامبر) نیپ  یتو (ا  در دست  یامر  چیه«

 .» ر استیپذ ار توبهیاو بس  را کهی؛ ز استغفار کن  و از او طلب«...  »دهد یم  عذاب
خداوند   درگاه  به  و تقّرب  در مقام امبر یپ  را همچون  ی، کس یهست  جهان  نیدر ا

در   یحتّ   که  نداده  خداوند اجازه  مینیب یم  که  همانند او باشد. اّما چنان  که  میابی ینم

  به  یاله  از عذاب  ا نجاتیو   استغفار و توبه  یبرا  از گناهکاران  ی، برخ اتشیح  زمان

  من  نی. ا ستیتو ن  در دست  یکار  چید: هیفرما یاو م  آورند، و به  و پناه  او متوّسل

  استغفار و طلب  یز برای! تو خود ن دهم یم  ا عذابیو   بخشم یا آنها را می  که  هستم

 .! یارویب  یرو  من  د بهی، با بخشش
  رفتهیاز او پذ  ییدعا  چی، ه خاطر آن  به  دارد که  یمرد گناهکار حالت  نکهیا  پس

 د ینم
ً
ما

ّ
سرور   اگر دعاکننده  یشود، حتّ  ینم  رفتهیپذ  شیز برایر او نیغ  یعاشود، مسل

استغفار   که  مینیب یخدا باشد!! مگر نم  درگاه  سر سبد مقّربان  و گل : �اء یانب  یتمام

ه  یبرا  ۶�امبر یپ
ّ
رد   ـ چگونه  شان و سردسته  نهیمد  اّول  درجه  ـ منافق  یأب  بن  عبدالل

 .! است  شده
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ٗة فَلَن  ٱۡسَتغۡ ﴿ ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعَِ� َمرَّ
َ
فِۡر لَُهۡم أ

ُ لَُهمۡ   ].۸۰[التوبة:  ﴾َ�ۡغفَِر ٱ�َّ

  شانیبرا  هفتاد بار هم  ! اگر چنانچه ا نکنی  استغفار کن  طلب  شانیبرا  یخواه یم«

 .»!بخشد! یرا نم  آنان ، هرگز خداوند یکن  استغفار و آمرزش  طلب
  یگر ـ براید  تیا ـ بنا بر روای، و  مادرش  یبرا  خواست  که  یزمان  چنانچه

  بود، اّما همچنان  بانشیو پشت  ی، حام تا آخر عمرش  اگر چه  ـ که  ، ابوطالب شیعمو

  نیچن  نیاستغفار کند، خداوند ا  اورد ـ طلبین  مانیماند و ا  یخود باق  پدران  نیبر د

 فرمود:  او را نکوهش

ِ وَ ﴿ ْوِ� َما َ�َن لِلنَِّ�ّ
ُ
ْ أ ْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا ن �َۡسَتۡغفُِروا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنوٓا ٱ�َّ

 ].۱۱۳[التوبة:  ﴾قُۡرَ�ٰ 

استغفار کنند، هر   طلب  نیمشرک  یبرا  که  ستین  ستهیشا  امبر و مؤمنانیپ  یبرا«

 .»باشند!  کانشانینزدو   شانیخو  چند که
 مسلمانان  بندگان  اّما تمام

ً
  بر آنها واجب  دارند، بلکه  حق  مردم  هو تود  و خصوصا

ـ هرگز   ـ دعا و استغاثه  عبادت  نوع  نیبخوانند و در ا  واسطه  خداوند را بدون  که  است

 را مورد نظر قرار ندهند.  یمخلوق  چیه
  نیا  یباشد، ول یو تقوا م  اخالص  یدعا، مقتضا  اجابت  که  است  درست  نیا  البته

فاقد   که  ید کسیکن یم  الیا خیندارد. آ  یا رابطه  چیما ه  مورد بحث  هبا مسئل  مطلب

ببرد، در   پناه  یحیضر  و صاحب  مرده  ، اگر به و تقواست  و اخالص  و صداقت  حرارت

  نیا  که  یراست  دهد؟! به یو تقوا م  صداقت  یو  ا او بهیابد؟! آی یآنها را نزد او م  عوض

کییرا تأ  آن  که  میابی یرا نم  یزیخدا چ  نیو در د  باطل  است  یپندار د کند و ید و تأ

 مقابله  با آن  بلکه
ً
 د.ینما یم  و مبارزه  کامال
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و آبرومند خدا   مقّرب  ، بندگان اء و افراد صالحیاء و اولیانب  ند: چونیگو یم  نکهیو ا

  آنان  به  و توّسل  اد خواندنیفر  به  کنند، پس یم  خداوند حرکت  راه  هستند و در طول

 : که  است  نیا  ندارد! جواب  هم  یرادیو ا  ستینک شر
  خداوند حرکت  راه  خود، در طول  فیو تکال  فیو وظا  رسالت  در موضع  آنان

خداوند   تیالوه  از مقام  سخن  یرا وقتی! ز یوردگارو پر  ییخدا  در مقام  اند؛ نه کرده

وارد   مییبگو  که  ندارد، جز آن  ییخداوند معنا  راه  و عرض  گر طولید، دیایب  انیم  به

 .اند! شده  و خرافاتک شر  هحوز
و   زمان  خدا هستند و محدود به  مخلوق  و همه  اء و صلحاء و همهیاء و اولیانب

بلند   را ـ چه  بندگان  و نداها و اصوات  اتیتوانند ن یهمانند خدا نم  نی. بنابرا مکان

  چیه  ها را بهیژگیو  نیو ا  صفات  نیز ایـ بشنود، و خداوند ن  آهسته  ند و چهیبگو

،  نجا مراد از مردگانیـ  هر چند در ا۶�  امبرشیپ  دهد! خداوند به یو نم  نداده  یاحد

 د:یفرما یشوند ـ م یم  تیخواهند هدا یهرگز نم  که  است  یگمراهان  آن

﴿ ٓ ن ِ� ٱلُۡقُبور َوَما نَت بُِمۡسِمٖع مَّ
َ
 ].۲۲[فاطر:  ﴾ِأ

 .»! یدر قبرها هستند، شنوا ساز  را که  یکسان  یتوان یامبر) تو هرگز نمیپ  ی(ا«
  بهرا   د، و نامها و صفاتمیبخوان  کو و صفاتمین  ید: مرا با نامهایفرما یخداوند م

الحاد و   قتیر خدا، در حقیغ  اد خواندنیفر  و به  را استغاثهید؛ زینده  اختصاص  یکس

از   است  یقدرت  و انتزاع  ز برکندنی، و ن یاله  یکوین  در نامها و صفات  است  یانکار

 : است  ر خدا پوشاندنیغ  را بر تن  تیالوه  ، لباس جملهک یگر، و در ید  کس  خداوند به

﴿ ِ �ِهۦِۚ  َوِ�َّ ۡسَ�ٰٓ
َ
ِيَن يُلِۡحُدوَن ِ�ٓ أ ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ َوَذُرواْ ٱ�َّ

َ
ٱۡ�

 ].۱۸۰[األعراف:  ﴾١٨٠َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
  یکسانک تر  د و بهینامها بخوان  او را بدان  ، پس نامهاست  نیباتریز  یخدا دارا«

ازند ی یم  دست  فیتحر  کنند و به یخدا الحاد م  نامها و صفاتدر   د کهییبگو
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فر کار خود را یک  برند). آنان یکار م  به  هم  مخلوقات  یخدا را برا  صفات  یعنی(

 .»دیخواهند د
  دهد، به  باشد ـ نسبت  امبر همیر او ـ اگر پیغ  خدا به  کند و صفات  نیچن  هر کس

   به  نیاطیو ش،  است  شدهک مشر  نیقیطور 
ّ
گر ید  اند که را ربوده  و درکش  عقل  یکل

ـ از   صفات  یرا ـ در برخ  مخلوق  یبگذارد و حتّ   ، فرق و مخلوق  خالق  نیتواند ب ینم

 .برتر و باالتر بپندارد!  خالق
و   خالق  نیب  ی، ول ر شدهیفراگ  علمش  ! که ستمیب  قرن  انسان  نیاز ا  است  عجب

اند  ر کردهیرا تسخ  و دلشان  عقل  چنان  نیاطیشود، و ش  قائل  یتواند فرق ینم  مخلوق

 اند: شده  و سرگردان  رانیح  که

ِ  قُۡل ﴿ ۡ�َقاب
َ
ٰٓ أ نَا َونَُردُّ َ�َ ِ َما َ� يَنَفُعَنا َوَ� يَُ�ُّ ْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ نَۡدُعوا

َ
َنا �

ِي ٱۡسَتۡهوَ  ُ َكٱ�َّ ۥٓ َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮَٰنا ٱ�َّ �ِض َحۡ�َاَن َ�ُ
َ
َ�ِٰطُ� ِ� ٱۡ�  ﴾تُۡه ٱلشَّ

 ].۷۱[األنعام: 
؟! و  یانیز  ما دارند و نه  حال  به  یسود  نه  که  میر از خدا را بخوانیغ  یزیا چیبگو: آ«

(و   میکن  بازگشت  عقب  ، به است  دهیبخش  تیخداوند ما را هدا  که  از آن  ا پسیآ

  و سرگردان  النیابانها ویاو را در ب  نیاطیش  که  یکس  همچون)،  میشوک مشر  دوباره

 .»خود کشند؟!  دنبال  به

 
   

 

ر یرا تأثیندارد؛ ز  یقبور اشکال  صاحبان  به  و استعانت  ند: توّسلیگو یم  نکهیو ا

از خداوند   هستند که  یقدرت  یو آنها دارا  است  ر زندگانیتر از تأثیقبور قو  صاحبان

و   انینازا  را شفا دهند، به  ضانیبرسند، مر  اد درماندگانیفر  توانند به یاند و لذا م گرفته

 : است  نیچن  ببخشند! جواب  یفرزند  قانیعم
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باشد.  یم  از اسالم  شیپ  یجاهل  نیو گفتار مشرک  دهیمانند عق  درست  دهیعق  نیا

و   خالق  نکهیـ و ا  خداوند ـ متعال  بهبا اعتقاد   آنها، همزمان  دارد که  حیتصر  قرآن

، معتقد بودند  تنها اوست  یهست  جهان  هو مدّبر و گردانند  دهنده و پناه  و رازقک مال

آنها   هرابط  یخداوند هستند، ول  هدیو آفر  خود مخلوق  ، اگر چه گرشانید  معبودان  که

  یکس  توانند به یر بخواهند ماگ  که  است  یبا خداوند طور  یکیو نزد  قرب  از لحاظ

را شفا   یماریب  دارند که  گردانند. قدرت  رشیا فقیرند و یگ  ا از او پسی،  داده  یزیچ

 عطا کنند.  فرزند هم  یکس  توانند به یباشند، م  دهند و اگر خواسته
  خداوند بزرگ  را از طرف  یجزئ  اراتیاخت  گونه  نیما ا  انیگفتند: خدا یآنها م

  یسازند و لذا براک یخدا نزد  تا ما را به  میشو یم  آنها متوّسل  ، به لیدل  نیهم  دارند. به

  ، به میکن یم  را طواف  شانی، ا میکن یم  یقربان  شانیپا  آنها، به  خوشنود نگهداشتن

و آنها   میطلب یخود را م  یو دعاها  جیو از آنها حوا  میده یم  نذر و صدقه  خاطرشان

 سازند: یم  برآورده  مانیز براین

ِ ُزلَۡ�ٰٓ َما َ�عۡ ﴿ ُبُدوَن ِمن َو�َعۡ ﴿... ]۳[الزمر:  ﴾ُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ٱ�َّ
ُؤَ�ٓءِ  ِ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ُدوِن ٱ�َّ

 ِ  ].۱۸[یونس:  ﴾ٱ�َّ
...  »گردانندک یخدا نزد  ما را به  خاطر که  ، مگر بدان میکن ینم  را عبادت  آنانما «

 بد  نه  پرستند که یرا م  ییزهایر از خدا چیآنها غ«
ً
  رسانند و نه یم  انیز  شانیاصال

 .»ند!یما نزد خدا  یها نها واسطهیند: ایگو یسازند و م یم  دشانیعا  یسود
شمارد.  یم  را عبادت  فوق  اعمال  داند، و تمام یمک را شر  اعتقادشان  نیهم  قرآن

در   که  یاند، اّما تعداد مشرکان ز بودهیآم کشر  هدیعق  نیهم  یدارا  جهان  مشرکان  اغلب

  قائلک یخدا همتا و شر  ی، برا تیریو مد  تی، رازق تی، خالق تی، مالک تیربوب
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ـ تا   نیاز مشرک  یقوم  چی، ه میدان یم  که  ییاند تا جا بودهک و اند  ار کمیباشند، بس

 اند. خود را با خداوند برابر نپنداشته  ـ معبودان  کنون
  یدر مسافرتها  آنان  هر گاه  دارد که  حیتصر  عرب  مشرکان  هدربار  یحتّ   میکر  قرآن

 گرفتند، یا قرار میدر  نیسهمگ  امواج  شدند و مورد هجوم یم  یسوار کشت  ییایدر

د یاو ام  خواندند و تنها به یواحد قّهار را م  یخدا  و فقط  کرده  را فراموش  معبودان  تمام

 بردند.  یم  بستند و پناه یم
  یخدا  با عبادت  آنها همزمان  که  است  ، معلوم میکر  قرآن  اتیاز آ  هر حال  به

کردند  یم  ز عبادتیخدا را نگر ید  در برابر او، معبودان  میو تعظ  و برتر، و کرنش  بزرگ

معتقد بودند آنها   نمودند؛ چرا که یم  و خشوع  یو در برابر آنها اظهار عجز و ناتوان

توانند  یو...را دارند و م  ضیمر  یفرزند، شفا  یبال، اعطا  : دفع لیاز قب  یاراتیاخت

و   وارد نموده  یسخت  ضربت  دهیعق  نیبر هم  میکر  خدا برسانند. قرآن  را به  شانیدعا

  و رازق  و ضرر، خالق  نفعک امور، مال  هجز خدا، گردانند  د بهیرا نبا  ید: احدیگو یم

  مانیجز با ا  هم  ینسازند و کس  کشیرا شر  ی، کس و صفات  تصّور نکنند و در عبادت

 دا کند.یپ  خدا تقّرب  تواند به ینم  صالح  و عمل  حق  به
اند، و لذا او را با  نشناخته  یدرست  خدا را به  که  خاطر است  نیبد  شبهات  نیا  تمام

کند و خود  ینم  خلق  که  یکند با کس یم  خلق  که  یا کسیدهند! آ یقرار م  یمساو  خلق

ا یندارد؟! آ  یتفاوت  با مرده  ا زندهی؟! آ است  پرستش  هستی، برابر و شا است  مخلوق

 .ندارد؟!  یداند فرق ینم  که  ی، با کس ز باخبر استیچ  داند و از همه یم  که  یکس

َ�َمن َ�ۡ ﴿
َ
ۡحَيآُء َوَما �َسۡ ﴿... ]۱۷[النحل:  ﴾لُُق َكَمن �َّ َ�ۡلُقُ أ

َ
َتوِي ٱۡ�

ۡمَ�ُٰت 
َ
ِيَن َ�ۡعلَُموَن  قُۡل ﴿... ]۲۲[فاطر:  ﴾َوَ� ٱۡ� ِيَن َ� َهۡل �َۡسَتوِي ٱ�َّ َوٱ�َّ

 ].۹[الزمر:  ﴾َ�ۡعلَُمونَ 
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  زندگان«...  »کند؟! ینم  خلق  که  است  یکس  کند، همچون یم  خلق  که  یا کسیآ«

 .»دانند برابرند؟! ینم  که  یدانند، با کسان یم  که  یا کسانیآ«...  »ستندیبرابر ن  با مردگان
دهد،  یم  یکند، روز یم  خلق  گردد که  او توّجه  شود و به  د پرستشیبا  یکس  پس

د و پرورش استز یچ  همهک مال
ّ
  اوست  ز در دستیچ  و همه  و همه  یو تندرست  ، تول

 : ستینک ی، با او شر اتیخصوص  نیدر ا  یو کس

﴿ َ�ۡ
َ
فََرَءۡ�ُتم َولَ�ِن َس�

َ
ۚ قُۡل أ ُ �َض َ�َُقولُنَّ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡن َخلََق ٱلسَّ ُهم مَّ

ا َراَدِ�َ  مَّ
َ
ِ إِۡن أ ِهِۦٓ  تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ ٍ َهۡل ُهنَّ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ ُ بُِ�ّ ٱ�َّ

ۖ َعلَۡيهِ  ُ َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِهۦِۚ قُۡل َحۡسِ�َ ٱ�َّ
َ
ۡو أ

َ
أ

ُوَن  ُ ٱلُۡمَتَوّ�ِ ۡ�َ ﴿... ]۳۸[الزمر:  ﴾٣٨َ�َتَو�َّ
َ
ۡن َخلََقُهۡم هُ َولَ�ِن َس� م مَّ

ۖ فَ  ُ ٰ يُۡؤفَُكوَن َ�َُقولُنَّ ٱ�َّ َّ�
َ
َمن يَۡرزُقُُ�م  قُۡل ﴿... ]۸۷[الزخرف:  ﴾٨٧�

بَۡ�َٰر َوَمن ُ�ۡرُِج ٱۡلَ�َّ مَِن 
َ
ۡمَع َوٱۡ� ن َ�ۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
�ِض أ

َ
َمآءِ َوٱۡ� ّمَِن ٱلسَّ

َ�ِّ َومَ 
ۚ ٱلَۡمّيِِت َو�ُۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱلۡ ُ ۡمَرۚ فََسيَُقولُوَن ٱ�َّ

َ
 َ�ُقۡل ن يَُدبُِّر ٱۡ�

فََ� َ�تَُّقوَن 
َ
ۖ َ�َماَذا َ�ۡعَد ٱۡ�َّقِ إِ�َّ  ٣١أ ُ َر�ُُّ�ُم ٱۡ�َقُّ فََ�ٰلُِ�ُم ٱ�َّ

فُوَن  ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
ۖ فَ� َ�ُٰل �ُض َوَمن قُل لَِّمِن ﴿... ]۳۲-۳۱[یونس:  ﴾٣٢ٱلضَّ

َ
ٱۡ�

فََ�  ٨٤لَُموَن �ِيَهآ إِن ُكنُتۡم َ�عۡ 
َ
ِۚ قُۡل أ ُروَن َسَيُقولُوَن ِ�َّ قُۡل َمن  ٨٥ تََذكَّ
ۡبِع َوَربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱۡلَعِظيِم  َ�َٰ�ِٰت ٱلسَّ فََ�  ٨٦رَّبُّ ٱلسَّ

َ
ِۚ قُۡل أ َسَيُقولُوَن ِ�َّ

ءٖ َوُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ  ٨٧َ�تَُّقوَن  ۡ�َ ِ
قُۡل َمۢن �ِيَِدهِۦ َملَُكوُت ُ�ّ

ُ  ٨٨إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٰ �ُۡسَحُروَن َسَيُقول َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ� [المؤمنون:  ﴾٨٩وَن ِ�َّ

ِي َخلََقُ�ۡم ُ�مَّ َرزَقَُ�ۡم ُ�مَّ يُِميُتُ�ۡم ُ�مَّ ﴿... ]۸۴-۸۹ ُ ٱ�َّ ٱ�َّ
 � ءٖ ن َ�ۡفَعُل ِمن َ�ٰلُِ�م ّمِن َ�ۡ َ�ٓ�ُِ�م مَّ ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ َهۡل ِمن ُ�َ
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ا �ُۡ�ُِ�وَن سُ  ٰ ﴿.. ].۴۰[الروم:  ﴾٤٠ۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ �َ ُ لُِ�ُم ٱ�َّ
ءٖ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۚ َوُهَو َ�َ ءٖ فَٱۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ
َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق ُ�ّ

 ].۱۰۲[األنعام:  ﴾١٠٢َو�ِيٞل 
:  خواهند گفت  قیتحق  ، به دهیرا آفر  نیآسمانها و زم  یکس  : چه یبپرس  اگر از آنان«

اگر   د کهینیب یم  نید، چنیخوان یاد میفر  جز خدا به  به  را که  ییزهایا چیبگو: آخدا! 

  رابرطرف  و گزندش  انیز  برساند، آنها بتوانند آن  من  به  یو گزند  انیز  خدا بخواه

روا دارد، آنها بتوانند   من  در حق  یو مرحمت  ا اگر خدا بخواهد لطفیسازند؟ و 

.  است  را باز دارند؟ بگو: خدا مرا بس  رند و آنیرا بگ  و مرحمتش  جلو لطف

ل
ّ
ل  هی، تنها بر او تک کنندگان توک

ّ
  : چه یبپرس  اگر از آنان«...  » کنند و بس یم  و توک

 م دهیخود آنها را آفر  یکس
ً
  خدا) منحرف  چرا (از عبادت  ند: خدا! پسیگو ی، قطعا

از   یکس  بگو: چه«...  »د؟!)یگرد یم  یگرید  یزهایچ  پرستش  د و (متوّجهیشو یم

  یکس  ؟ چه و چشمها تواناست  بر گوش  یکس  رساند؟ چه یم  یشما روز  به  آسمان

کند؟  یر میامور را تدب  یکس  آورد؟ چه یم  رونیب  را از زنده  و مرده  را از مرده  زنده

 خواهند گفت
ً
د) چرا یکن یزها اقرار میچ  نیا  تمام  به  که  بگو: (حال  : خدا! پس قطعا

پروردگار   که  ، خداست د؟! آنیترس یاز او) نم  د و فقطیکن ینم  (تنها خدا را عبادت

ز یاو ن  پرستش  د. پسیدار  خود قبول  که  است  نیچن  که  (و اوست  شماست  یقیحق

  نهچگو  ؟ پس است  یجز گمراه  حق  یا سوای). آ ر او، باطلیغ  و پرستش  است  حق

هستند، از آِن   در آن  که  یکسان  و تمام  نیبگو: زم«...  »د؟!یشو یم  در برده  به  از راه

د؟! یشیاند یچرا نم  ند. بگو: پسی: از آِن خدا د؟ خواهند گفتیدان یستند اگر میک

  ؟ بالفاصله است  میعظ  عرش  و صاحب  هفتگانه  یآسمانهاک مال  یکس  بگو: چه

  د؟! بگو: چهیترس یچرا (تنها از خدا) نم  . بگو پس آِن خداست : از خواهند گفت

  ) پناه همه  (به  باشد که  یدارد و او کس  ز را در دستیچ  همه  بزرگ  یفرمانده  یکس

د؟ ییگو یم  راست  داد اگر چنانچه  ) او پناه ) از (عذاب توان ینم  را (هم  یدهد و کس

د و جادو یخور یم  بیو فر  گول  چگونه  پس . بگو: : از آِن خداست خواهند گفت
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  دهیبخش  یشما روز  به  ، سپس دهیشما را آفر  که  است  یخدا کس«...  »د؟!یشو یم

شرکاء و   انیا در میگرداند. آ یم  تان زنده  دوباره  راند و سپسیم ی. بعد شما را م است

دهد؟ خدا دورتر و برتر از   کارها را انجام  نیاز ا  یزیچ  که  هست  یکس  معبودانتان

. جز او  خدا و پروردگار شماست  آن«...  »شوند  قائلک یشر  شیبرا  که  است  نیا

د و همو یکن  د عبادتیرا با  یو  . پس ز استیچ  همه  ، و او خالق ستین  ییخدا

 .» ز استیچ  و مدّبر همه  حافظ

  أخلق  نبإ عجيب  يف  واجلن  واإل�س  إن�«:  است  ز آمدهین  یقدس  یثیدر حد
و جّن   از انس  با بندگانم  من  داستان«. » و�شكر سواي  وأرزق  غ�ي  و�عبد من

  یروز  شود. من یم  دهیپرست  ر از منی، اّما غ کنم یم  خلق  ! من ز استیانگ ار شگفتیبس

 .»شود یم  یسپاسگزرا  ر از منیغ  ی، ول دهم یم
ع  نیا  هدی، عق میکر  قرآن

ّ
  نیر خدا، چنیغ  به  و تقّرباتشان  بر توّسالت  یرا مبن  انیمد

 کند: یرد م

ۦٓ َءالَِهٗة �َّ َ�ۡلُُقوَن َشۡ� وَ ﴿ َُذواْ ِمن ُدونِهِ ا وَُهۡم ُ�ۡلَُقوَن َوَ� َ�ۡملُِكوَن  ٔٗ ٱ�َّ
� َوَ� َ�ۡفٗعا َوَ�  نُفِسِهۡم َ�ّٗ

َ
 ﴾٣َ�ۡملُِكوَن َمۡوٗتا َوَ� َحَيٰوٗة َوَ� �ُُشوٗر�  ِ�

ِيَن َ�ٰٓ ﴿... ]۳[الفرقان:  ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ�َ ْ َها ٱ�َّاُس ُ�َِب َمثَٞل فَٱۡسَتِمُعوا ُّ�
َ
�

ۥۖ �ن �َۡسلُۡبُهُم  ُ�َ ْ ْ ذُبَاٗ�ا َولَوِ ٱۡجَتَمُعوا ِ لَن َ�ۡلُُقوا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ
بَاُب  الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب  ٔٗ َشۡ� ٱ�ُّ [الحج:  ﴾٧٣ا �َّ �َۡستَنقُِذوهُ مِنُۡهۚ َضُعَف ٱلطَّ

�ٖ قُِل ﴿.. ].۷۳ ِ َ� َ�ۡملُِكوَن مِۡثَقاَل َذرَّ ِيَن زََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن ٱ�َّ ٱۡدُعواْ ٱ�َّ
ٖك َوَما َ�ُ  �ِض َوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَ� ِ� ٱۡ� ۥ مِۡنُهم ّمِن ِ� ٱلسَّ

ِيَن زََ�ۡمتُم ّمِن ُدونِهِۦ فََ� َ�ۡملُِكوَن قُِل ﴿.. ].۲۲[سبأ:  ﴾٢٢َظهِ�ٖ  ٱۡدُعواْ ٱ�َّ
ِ َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً�  ّ نَۡدُعواْ ِمن  قُۡل ﴿... ]۵۶[اإلسراء:  ﴾٥٦َكۡشَف ٱل�ُّ

َ
�

 ٰٓ نَا َونَُردُّ َ�َ ِ َما َ� يَنَفُعنَا َوَ� يَُ�ُّ ُ ُدوِن ٱ�َّ ۡ�َقابِنَا َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮٰنَا ٱ�َّ
َ
 أ
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�ِض َحۡ�َانَ 
َ
َ�ِٰطُ� ِ� ٱۡ� ِي ٱۡستَۡهَوتُۡه ٱلشَّ بُُدوَن َو�َعۡ ﴿... ]۷۱[األنعام:  ﴾َكٱ�َّ

�ِض َشۡ� 
َ
َ�َٰ�ِٰت وَٱۡ� ِ َما َ� َ�ۡملُِك لَُهۡم رِزٗۡقا ّمَِن ٱلسَّ ا َوَ�  ٔٗ مِن ُدوِن ٱ�َّ

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٧٣�َۡستَِطيُعوَن 
َ
َ َ�ۡعلَُم َوأ ۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡمثَاَل

َ
ِ ٱۡ� َّ�ِ ْ فََ� تَۡ�ِ�ُوا

َها ٱ�َّاُس إِن ُكنتُۡم ِ� َشّكٖ ّمِن دِيِ�  قُۡل ﴿.. ].۷۴-۷۳[النحل:  ﴾٧٤ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

 َ ۡ�ُبُد ٱ�َّ
َ
ِ َوَ�ِٰ�ۡن أ ِيَن َ�ۡعبُُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ ۡ�بُُد ٱ�َّ

َ
ِي  فََ�ٓ أ ٱ�َّ

ُ�وَن مَِن ٱلُۡمۡؤمِنَِ� 
َ
ۡن أ

َ
مِۡرُت أ

ُ
قِۡم وَۡجَهَك لِّ�ِيِن  ١٠٤َ�تََوفَّٮُٰ�ۡمۖ َوأ

َ
ۡن أ

َ
َوأ

ِ َما َ�  ١٠٥َحنِيٗفا َوَ� تَُ�وَ�نَّ مَِن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ�  َوَ� تَۡدُع مِن ُدوِن ٱ�َّ
ٰلِِمَ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�َُّكۖ فَإِن َ�َعلَۡت فَإِنََّك إِٗذا مِّ  �ن َ�ۡمَسۡسَك  ١٠٦َن ٱل�َّ

ۥٓ إِ�َّ ُهَوۖ �ن يُرِۡدَك ِ�َۡ�ٖ فََ� َرآدَّ لَِفۡضلِهِۦۚ يُِصيُب  ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ ُ بُِ�ّ ٱ�َّ
ِۦۚ وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرَِّحيُم   ].۱۰۷-۱۰۴[یونس:  ﴾١٠٧بِهِۦ َمن �ََشآُء مِۡن ِعبَادِه

  کنند و بلکه ینم  را خلق  یزیچ  اند که را برگرفته  ییمعبودهار از خدا، یغ  مشرکان«

و   و بر مرگ  خود نبوده  یبرا  یانیسود و زک ستند، و مالین  شیب  یمخلوق  خودشان

  ر از خدا بهیغ  به  را که  یکسان  آن«...  »ندارند  یار و قدرتیز، اختیو رستاخ  یزندگ

  کنند، اگر چه  را خلق  یتوانند مگس یهرگز نم د،یکن یم  د و پرستشیخوان یاد میفر

را از   یزیچ  اگر مگس  یدهند، و حتّ   هم  دست  به  ) دست آن  نشیآفر  ی(برا  همگان

ز یناچ  مگس  (که  طالب  رند و برهانند. همیبگ  را از او پس  توانند آن یآنها ببرد، نم

بگو: «...  »و ناتوانند!  درماندههستند)   نیدروغ  معبودان  (که  مطلوب  ) و هم است

د. آنها در آسمانها و یپندار ی) م یبیجز خدا (مدعو غ  به  د کهیاد بخوانیرا فر  یکسان

  یشراکت  نیکمتر  نیندارند، و در آسمانها و زم  یو قدرت  یزیچ  یا ذّره  هانداز  به  نیزم

و   ندهی(نما  انشانیند در مو خداو  ) نداشته اش ر و ادارهیو تدب  تیو مالک  (در خلقت

  به  را که  ی) بگو: کسان مشرکان  امبر! بهیپ  ی(ا«...  »ندارد  یبانیاور و پشتیو)   واسطه

و   انیز  دفع  ییتوانا  ) نه د کهید دید، (خواهیخوان یاد میفر  بال) به  هنگام  جز خدا (به

ها و یخوش  ها را بهیسازند (و ناخوش  را دگرگون  توانند آن یم  بال از شما دارند و نه  رفع
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  به  یسود  نه  که  میر از خدا را بخوانیغ  یزیا چیبگو: آ«...  »کنند)  لی...تبد برعکس

،  است  دهیبخش  تیخداوند ما را هدا  که  از آن  ا پسی؟! و آ یانیز  ما دارند و نه  حال

او را در   نیاطیش  که  یکس  )، همچون میشوک مشر  (و دوباره  میکن  بازگشت  عقب  به

ر از خدا یرا غ  یو کسان«...  »خود کشند؟!  دنبال  به  و سرگردان  النیابانها ویب

ستند و ین  آنان  یبرا  نیدر آسمانها و زم  یو روز  رزق  نیکمترک مال  پرستند که یم

  گمانید. بیر قرار ندهیو نظ  هیخدا شب  یبرا  . پس توانند و نخواهند توانست ینم

در   من  نییو آ  نید  هدربار! اگر  مردم  یبگو: ا«...  »دیدان یداند و شما نم یخداوند م

د، یپرست یر از خدا میغ  به  را که  یکسان  آن  ) من د کهید (بدانید هستیو تردک ش

  دستور داده  من  راند و بهیم یشما را م  که  پرستم یرا م  یخداوند  و لکن  پرستم ینم

ک شر  از هر گونه  یخال  رو آور که  ینید  به  نکهی، و ا باشم  مؤمنان  هاز زمر  که  است  شده

 با فطرت  است  یو انحراف
ً
  یجا  ! و به مباش  نیمشرک  ه) و از زمر است  موافق  (و کامال

  رساند و نه یم  یسود  تو نه  به  که  مخوانک اد و کمیفر  را به  یزیو چ  یخدا، کس

  )، از ستمکاران یر خدا بسازیغ  خود را متوّجه  (و دعا و عبادت  یکن  نی. اگر چن یانیز

را   تواند آن یجز او نم  کس  چیتو برساند، ه  به  یشد. اگر خدا ضرر  یخواه  و مشرکان

و   تواند فضل ینم  کس  چیتو برساند، ه  به  یریگرداند، و اگر بخواهد خ  برطرف

  که  از بندگانش  هر کس  را شامل  و لطفش  اند. خداوند فضلرا از تو برگرد  لطفش

 .» است  و مهر فراوان  مغفرت  یکند و او دارا یبخواهد، م
د،   را در دست  یزیار چیاخت  یاحد  چیجز خدا، ه  د: بهیگو یم  اسالم

ّ
ندارد. تول

،  ، عّزت تی، هدا ی، توانگر ی، شفا، تنگدست ، مرض ی، تندرست ، مرگ اتی، ح پرورش

ت
ّ
 : و بس  خداست  دست  ز بهیچ  و همه  ، و...همه ، استجابت ذل

ٱللَُّهمَّ َ�ٰلَِك ٱلُۡمۡلِك تُۡؤِ� ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع ٱلُۡمۡلَك ِممَّن قُِل ﴿
 ِّ�ُ ٰ ۖ إِنََّك َ�َ ۖ �َِيِدَك ٱۡ�َۡ�ُ ءٖ  �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُء ۡ�َ

ِۡل� َوُ�ِۡرُج ٱۡلَ�َّ مَِن  ٢٦قَِديٞر  َۡل ِ� ٱ�ََّهارِ َوتُولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ تُولُِج ٱ�َّ
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ۖ َوتَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  [آل  ﴾٢٧ٱلَۡمّيِِت َوُ�ۡرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَ�ِّ

ِ ﴿... ]۲۷-۲۶عمران:  َّ ۡمُر َ�ِ بَل ّ�ِ
َ
ِي َخلََقِ� ﴿.. ].۳۱[الرعد:  ﴾ًعايٱۡ� ٱ�َّ

ِي ُهَو ُ�ۡطعُِمِ� َو�َۡسقِِ�  ٧٨َ�ُهَو َ�ۡهِديِن  �ذَا َمرِۡضُت َ�ُهَو �َۡشفِِ�  ٧٩َوٱ�َّ
ِي يُِميتُِ� ُ�مَّ ُ�ۡيِِ�  ٨٠ ن َ�ۡغفَِر ِ� َخِطٓ�  ٨١َوٱ�َّ

َ
ۡطَمُع أ

َ
ِٓي أ ِ� يَۡوَم  َٔ َوٱ�َّ

ا َ�فۡ ﴿... ]۸۲ - ۷۸اء: [الشعر ﴾٨٢ٱّ�ِيِن  ُ لِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َةٖ فََ� مَّ َتِح ٱ�َّ
ِۦۚ وَُهَو ٱلَۡعزِ�ُز ٱۡ�َِكيُم  ُمۡمِسَك لََهاۖ َوَما ُ�ۡمِسۡك فََ� ُمرِۡسَل َ�ُۥ ِمۢن َ�ۡعِده

ِ ُملۡ ﴿.. ].۲[فاطر:  ﴾٢ َّ ۚ َ�َهُب ّ�ِ �ِض� َ�ۡلُُق َما �ََشآُء
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُك ٱلسَّ

 ِ ُكوَر ل ۡو يَُزوُِّجُهۡم ذُۡكَراٗنا �َ�ٰٗثاۖ  ٤٩َمن �ََشآُء إَِ�ٰٗثا َو�ََهُب لَِمن �ََشآُء ٱ�ُّ
َ
أ

 ].۵۰-۴۹[الشوری:  ﴾٥٠َوَ�ۡجَعُل َمن �ََشآُء َعقِيًماۚ إِنَُّهۥ َعلِيٞم قَِديٞر 

  ییداراو   ، حکومت یبخواه  را که  ز! تو هر کهیچ  همهک مال  یبگو: پروردگارا! ا«

، و هر  یریگ یم  را بازپس  ییو دارا  حکومت  یبخواه  که  و از هر کس  یبخش یم

  لی، خوار و ذل یرا بخواه  و هر کس  یده یم  و قدرت  عّزت  یرا بخواه  کس

.  ییقادر و توانا  یزیتو بر هر چ  گمانیو ب  توست  در دست  یر و خوبی. خ یدار یم

و روزها دراز   شبها کوتاه  سبب  نی(و بد  یگردان یز مرا جزو رو  از) شب  ی(بخش

و شبها دراز   (و لذا روزها کوتاه  یگردان یم  از) روز را جزو شب  یشوند) و (بخش یم

  که  هر کس  ، و به یآور ید میپد  را از زنده  و مرده  را از مرده  شوند) و زنده یم

  کارها و امور در دست  تمام  بلکه«...  » یبخش یم  یروز  حساب  بدون  یبخواه

مرا   که  کند. اوست یم  تیو همو مرا هدا  است  دهیمرا آفر  که  یکس«...  » خداست

  دهد، و آن یمرا شفا م  که  ، اوست مار شومیب  که  ینوشاند و هنگام یخوراند و م یم

در روز جزا و   دوارمیام  که  گرداند. اوست یم  زنده  راند و سپسیم یمرا م  که  یکس

  ید، کسیبگشا  مردم  یرا برا  یخداوند هر رحمت«...  »امرزدیرا ب  سزا گناهم

بازدارد   را که  یزیکند، و خداوند هر چ  یریجلوگ  را ببندد و) از آن  تواند (دِر آن ینم
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سازد، و او توانا و   رها روان  تواند آن یجز او نم  یکند، کس  یریجلوگ  و از آن

را   و هر چه  ، از آِن خداست نیآسمانها و زم  تیو حاکم  تیمالک«...  » ستکاربجا

  که  هر کس  بخشد و به یم  یبخواهد، دختران  که  هر کس  ند. بهیآفر یبخواهد، م

ا) یرا، و (  دختران  دهد و هم یرا م  پسران  هم  نکهیا ایکند و  یعطا م  یبخواهد، پسران

گاه  کند. او بس یو نازا م  میرا بخواهد، عق  هر کس  .» و تواناست  آ
 انصاف

ً
  !! آنان است  یامروز  مردم  از انصاف  شیب  یجاهل  اعراب  و مرّوت  واقعا

ب  فقط   دادند، اّما مردم یم  خود نسبت  یالیخ  معبودان  را به  یادرسیو فر  و نجات  یخو

ـ   یخدا  و...را به  یو ورشکستگ  بتیو مص  و آفت  یماریو ب  یو گرفتار  ی، بد یامروز

ب دهند و در مقابل یم  ـ نسبت  سبحان   خود نسبت  یشرکاء پوشال  ها را بهی، خو

 م یم
ً
  یاز تندرست  کرد، اّما پس  ضیرا مر  کس  ند: خداوند، فالنیگو یدهند! مثال

  کس  فالن  او را شفا داد!! خداوند، به  حیضر  فالن  و صاحب  مرده  ند: فالنیگو یم

او   قبر، به  فالن  ند: صاحبیگو یفرزند م  یاز اعطا  ، اّما پس است  نداده  یفرزند

گر ید  حوادث  ا بهیکند، و   ا تصادفیشود   فلج  ی!! اگر کس است  دهیبخش  یفرزند

  نیکند! ا  او تصادف  که  کرد! خدا خواسته  ند: خداوند او را فلجیگو یرد، میبم

  یا از خطریدا کند و یشفا پ  یماریب  اگر از همان  یرد! ولیبم  که  دهخدا بو  خواست

خدا شد، و   مقّرب  هبند  ا فالنیموجود   فالن  به  ند: او متوّسلیگو یم  ابد، آنگاهی  نجات

  به  یهست  جهان  ؛ چرا که میدان یم  او را بابرکت  داد! لذا نام  نجات  خطرات  نیاو را از ا

  ، و خالصه ا و آخرتی، دن و جهّنم  و اگر وجود او نبود، بهشت  شده  دهیرخاطر او آف

سشک مبار  ما نام  در کار نبود!! پس  هم  یجهان
ّ

  فرزندانمان  یبازو  و به  را نوشته  و مقد

  ، از زخم ی، از جّنزدگ یاو را از هر خطر  شود که یم  باعث  طلسم  نیو ا  میبند یم

را از او دور   ثهیخب  خواهد داد و ارواح  گر نجاتید  یاحتمال  یهایو...گرفتار  چشم

 .سازند!! یم
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  مانیخدا ا  نشود، به  همراه  شود و با نامشان  برده  ییتنها  خدا به  نام  اگر چنانچه

و ذکر   نام  که  ینخواهد داد، اّما زمان  آنها دست  به  یجانیو شور و ه  نخواهند داشت

  نیشوند! و ا یم  آورند و شادمان یم  مانیاو ا  به  شود، آنگاه  آنها همراهاز   یکیخدا با 

وار مساجد یو بر در و د  گر ـ در ذکر ـ برابر دانستهید  یخدا را با نامها  نام  که  است

 .خوانند! یو م  نوشته  فیردک یو... در 
 بس

ً
اگر آنها   بندند که یخوانند و عهد م یاد میفر  ! خدا را به است  بیار عجیواقعا

و   خواهند گفت  گر تنها او را سپاسیسازد، د  را برآورده  دهد و حاجتشان  را نجات

ابند و ی یم  نجات  که  نی. اّما هم نخواهند ساختک یو شر  را با او همراه  یکس

  ! خداوند به است  مرده  فالن  از طرف  نیند: ایگو یشود، م یم  یعمل  شان خواسته

  از جانب  نیند: ایگو یبخشد، م یآنها فرزند م  داد! خداوند به  آنها ما را نجاتخاطر 

 کند: یم  اشاره  نیچن  موضوع  نیهم  به  قرآن  ! چنانچه قبر است  صاحب  فالن

ِي َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها لِيَۡسُ�َن ُهَو ﴿ ٱ�َّ
ا  ۖ فَلَمَّ ٮٰهَ إَِ�َۡها َعَوا َ�َغشَّ ۡ�َقلَت دَّ

َ
� ٓ ا ا َ�َلَۡت َ�ًۡ� َخفِيٗفا َ�َمرَّۡت بِهِۦۖ فَلَمَّ

ِٰكرِ�َن  َُكوَ�نَّ ِمَن ٱل�َّ َ َر�َُّهَما لَ�ِۡن َءاتَۡيَتَنا َ�ٰلِٗحا �َّ آ  ١٨٩ٱ�َّ فَلَمَّ
ۚ َ�َتَ�ٰ  ٓ َءاتَٮُٰهَما َ�َٓء �ِيَما ا َءاتَٮُٰهَما َ�ٰلِٗحا َجَعَ� َ�ُۥ ُ�َ ُ َ�مَّ َ� ٱ�َّ

�ُۡ�ُِ�وَن َما َ� َ�ۡلُُق َشۡ�  ١٩٠�ُۡ�ُِ�وَن 
َ
َوَ�  ١٩١ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقوَن  ٔٗ �

وَن  نُفَسُهۡم يَنُ�ُ
َ
� َوَ�ٓ أ �ن تَۡدُعوُهۡم إَِ�  ١٩٢�َۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡ�ٗ

َدَعۡوُ�ُموهُ 
َ
نُتۡم َ�ِٰمُتوَن ٱلُۡهَدٰى َ� يَتَّبُِعوُ�ۡمۚ َسَوآٌء َعلَۡيُ�ۡم أ

َ
ۡم أ

َ
إِنَّ  ١٩٣ۡم أ

ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡسَتِجيُبواْ 
َ
ِ ِعَباٌد أ ِيَن تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ ٱ�َّ

 ].۱۹۴ - ۱۸۹[األعراف:  ﴾١٩٤لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 

  سشما را از جن  د و همسرانیآفر  جنسک یشما را از   که  است  یکس  او آن«

با   شوهران  که  یند. هنگامیاسایب  در کنار همسران  تا شوهران  ساخت  خودتان
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  دارند و به ی) برم نیجن  نام  (به  یبار سبک  کنند، همسران یم  یجنس  زشیآم  همسران

شود،  یم  نیسنگ  بار آنان  که  یبرند. اّما هنگام یسر م  روزگار را به  با آن  یآسان

کنند: اگر فرزند  یدعا م  نیخوانند و چن یاد میفر  را به  شانی، خدا همسرانو   شوهران

خداوند فرزند   که  یبود. اّما وقت  میخواه  سپاسگزاران  ه، از زمر یما عطا کن  به  یسالم

قبور) انباز و   ها و صاحبان : مرده لیرا (از قب  یکسان  آن  یداد، در اعطا  بدانان  یسالم

ا یشود. آ  همانند معبودان  که  است  باالتر از آن  یسازند، و خدا بس یخدا مک یشر

  کنند و بلکه  را خلق  یزیتوانند چ ینم  سازند که یخدا مک یرا شر  ییزهایچ

  یاریرا   شانیتوانند ا یم  نه  شوند؟! شرکاء و معبودانشان یم  دهیآفر  هم  خودشان

د یاد خوانیفر  را به  ند! شما اگر معبودانتانیمانک را کم  شتنیتوانند خو یم  دهند و نه

توانند بدهند و  یشما را نم  دهند، پاسخ  شما نشان  را به  کنند و راه  تیتا شما را هدا

اد یفر  را به  آنان  ، خواه است  کسانی  تانیسازند. برا  توانند برآورده یرا نم  تان خواسته

  ر از خدا بهیغ  به  را که  یکسان  یراست  د. بهید و نخوانیباش  خاموش  د و خواهیبخوان

  د، اگر راستیآنها را بخوان  هستند. پس  خودتان  مثل  ید، بندگانیخوان یاد میفر

 .»دهند!  شما پاسخ  د بهید باییگو یم
ر از یغ  یکنند، افراد یم  الیخ  را که  یکسان  یاّدعا  اتیآ  نی، ا مینیب یم  که  همچنان

ک شر  به  مردود و محکوم  عطا کنند، چگونه  یآنها فرزند  توانند به یم  که خدا هستند

شما!!   رسد به  کنند تا چه  یکار  شانیتوانند برا ینم  خود هم  د: آنانیگو یکنند! و م یم

کار   ببخشد، چه  فرزند نشدند، و خداوند نخواهد بدانان  یدارا  اگر خودشان  یعنی

 .برند؟! یم  پناه  یکس  چه  شدند به  ضیمر  اگر خودشانا یتوانند بکنند؟!  یم
  آنان  به  امروز، مردم  که  یکسان  ـ همان : �  یاله  امبرانیدهد، پ یم  نشان  قرآن

از خدا   کنند، خودشان یم  ضیمر  یا شفایفرزند و   طلب  شوند و از آنان یم  متوّسل

 إم یا و ابراهیزکر  هدربار  چهر او. چنانیغ  نمودند؛ نه یفرزند م  درخواست
 د:یفرما یم
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ۖ إِنََّك ُهَنالَِك َدَ� َزَ�رِ�َّا َر�َّهُ ﴿ نَك ُذّرِ�َّٗة َطّيَِبًة ُ ۥۖ قَاَل رَّبِ َهۡب ِ� ِمن �َّ
َ�ٓءِ  ِي وََهَب ِ� َ�َ ﴿... ]۳۸[آل عمران:  ﴾٣٨َسِميُع ٱ�ُّ ِ ٱ�َّ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

َ�ٓءِ �سۡ ٱۡلِكَ�ِ إِۡسَ�ٰعِيَل   ].۳۹[إبراهیم:  ﴾٣٩َ�َٰقۚ إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع ٱ�ُّ
خود   ) دعا کرد: پروردگارا! از جانب نیرا خواند و (چن  ا، پروردگارشیدر آنجا زکر«

  شیحمد و ستا«...  » ییدعا  هتو شنوندک ش یب  عطا فرما که  یفرزند پاک  من  به

د. یرا بخش  و اسحاق  لی، اسماع یریپ  زماندر   من  به  که  است  ییخدا  مخصوص

 .»دعاهاست  هشنوند  پروردگارمک ش  بدون
 د:یگو یکه م م یابراه  نیو هم

 ].۸۰[الشعراء:  ﴾٨٠ُت َ�ُهَو �َۡشفِِ� �َذا َمرِۡض ﴿

 .»دهد یمرا شفا م  که  ، هموست شدم  ضیمر  من  گاهو هر«
  ختهیبرانگ  یزمان  دانند چه یاند، نم و مرده  رفتها یاز دن  که  د: آنانیفرما یم  نیهمچن

گاه  بندگان  یادهایو فر  اتیو ن  توانند از احوال یم  چگونه  شوند. پس یم  .باشند؟!  خدا آ

ِ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ� وَ ﴿ ِيَن يَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ ۡمَ�ٌٰت  ٢٠ا وَُهۡم ُ�ۡلَُقوَن  ٔٗ ٱ�َّ
َ
أ

ۡحيَآءٖ� 
َ
يَّاَن ُ�ۡبَعثُوَن َوَما �َۡشعُ َ�ۡ�ُ أ

َ
ِيَن َ�  ٢١ُروَن � إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۚ فَٱ�َّ

وَن  ۡسَتۡكِ�ُ نِكَرةٞ وَُهم مُّ  ].۲۲-۲۰[النحل:  ﴾٢٢يُۡؤمِنُوَن بِٱ�ِخَرةِ قُلُو�ُُهم مُّ

ند و کن  را خلق  یزیتوانند چ ید، نمیخوان یاد میفر  جز خدا به  به  را که  یکسان  آن«

  خود را به  و همنوع  فیضع  د مخلوقاتیا بایآ  شوند! (پس یم  خلق  خودشان  بلکه

ستند، و ین  اند و زنده را؟!). آنها مرده  شما و کائنات  ههم  ا خالقید یاد بخوانیفر

شوند!  یم  ختهیو برانگ  زنده  وقت  ) چه بندگانشان  خود و هم  (هم  دانند که ینم

 .» و واحد است  گانهی  ید) خداید و بپرستید تنها او را بخوانیبا  شما (که  یخدا
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در   ؛ چون میبدانک را شر  قرار دادن  واسطه  نیا  ستیز نیند: جایگو یم  نکهیو اّما ا

قبور   به  که  یو کسان  است  تی، ن استک ار و مالیمع  ، آنچه اعماِل بندگان  یتمام

 : مییبگو  د در جوابشانی!! با ستینک شر  تشانیشوند، ن یم  خدا متوّسل  صالح  بندگان
،  نیاز نظر د  را در عمِل مقبولی؛ ز ستین  حیصح  وجه  چیه  ز بهین  سخن  نیا

 صورتیباشد و ثان  درست  در آن  تین  اّول  که  است  واجب
ً
ز در برابر ین  و ظاهر عمل  ا

دو   نیاز ا  یکیفاقد   که  ینشود و عمل  عمل  رکندو   نیاز ا  یکی  به  گاهباشد، و هر  شرع

از   صاحبش  باشد، اگر چنانچه  برابر شرع  ظاهرش  که  ی. عمل ستین  باشد، مقبول

  ، اگر در راه هم  و قصد درست  تیو ن  است  دهد، باطل  را انجام  آن  ا و نفاقیر  یرو

ص  درست
ّ

و مورد   ستین  ارزش  یرد، داراینگ  صورت  یعمل  برابر آن  نید  هشد و مشخ

 رد.یگ یقرار نم  توّجه
  و خطا، به  جرم  ارتکاب  هنگام  ، به شان یو وضع  یبشر  نیقوان  که  مینیب یمگر نم

 اهّم   فرد ُمجرم  تین  ُحسن
ً
،  و صدور حکم  قانون  یاجرا  دهند و موقع ینم  تیاصال

  هرگز مانع  عوامل  نیکنند و ا ینم  یّجه، تو تیا قصد و نی  قانون  به  نسبت  جهل  به

  تیحما  قتیو از حق  را بسته  رنگیو ن  لهیح  ، راه قیطر  نیشود و از ا ینم  حکم  یاجرا

 کنند! یم
  نکهی؟! ما چرا از ا تر است نییپا  هم  یبشر  نیخدا، از قوان  نیا دیآ  حال

، در  میباش  اء داشتهیو ح  د ترسیبا،  میبدانک قبور را مشر  به  متوّسل  کنندگان ارتیز

 : است  و فرموده  کرده  فیتوصک را مشر  اکنندگانیر خدا   رسول  که  یحال

 .»! استک اء شریر« :» الر�اء رشك«
   

 

  شدند، به یم  ر خدا متوّسلیغ  ز بهین  امبر یپ  ند: اصحابیگو یم  و اّما آنچه

 .! استک و مدر  لیدل  بدونو ناپسند و   زشت  سخن  که  یراست
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  یبرا  یـ و حتّ   گرانیخود و د  یـ برا  ـ زنده  انسان  یدعا  دارد که  حیتصر  میکر  قرآن

 خوبین  مردگان
ً
  نی: و صالح�اء یاز انب  یاریبس  ، و بر زبان است  و مطلوب  ز ـ کامال

 گفتند:  که  است -هما السالمیعل-  و نوح  میابره  یدعا  ؛ از جمله است  ذکر شده
يَّ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� يَۡوَم َ�ُقوُم ٱۡ�َِساُب َر�ََّنا ﴿ م: ی[إبراه ﴾٤١ٱۡغفِۡر ِ� َولَِ�ِٰ�َ

يَّ َولَِمن َدَخَل بَۡيِ�َ ُمۡؤِمٗنا َولِۡلُمۡؤِمنَِ� رَّّبِ ﴿... ]۴۱ ٱۡغفِۡر ِ� َولَِ�ِٰ�َ
 ].۲۸[نوح:  ﴾َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت 

خود   ، مورد غفران امتیرا در روز ق  نیمؤمن  هو هم  و مادرم و پدر  پروردگارا! من«

ند یآ یم  من  هخان  به  مؤمنانه  را که  یکسان  و تمام  و پدرم  پروردگارا! من«...  » قرار ده

 .»امرزیرا ب  مانیباا  و زنان  ر مردانیو سا
  که  داده  فرمان بود ـ  زنده  که  یزمان رسولش   خداوند به  که  است  نیا  مگر نه

  از خداوند طلب  گناهانشان  ی، برا و مردان مؤمن  زنان  یبرا  خود و هم  یبرا  هم

 .کند؟!  مغفرت

�بَِك َولِۡلُمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت فَ ﴿ ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِ�َ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ
َ
 ﴾ٱۡعلَۡم �

 ].۱۹[محمد: 

ه  ییخدا  چیه  که  محّمد!) بدان  ی(ا«
ّ
خود و   گناهان  یوجود ندارد و برا  جز الل

 .» بخواه  آمرزش  مؤمن  و زنان  مردان
از   یو گناهکاران  بود، مردم  زنده خدا   رسول  که  ی، موقع است  نیا  و مگر نه

  از خداوند طلب  شانیخواستند تا برا یدند و از او میشتاب ینزد او م  نهیمد  منافقان  لیقب

 .نمود؟! یم  نیچن  بخواهد و او هم  و آمرزش  مغفرت

َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم  َولَوۡ ﴿ ْ ٱ�َّ نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُروا
َ
ْ أ لَُموٓا ُهۡم إِذ ظَّ َّ�

َ
�

اٗبا رَِّحيٗما َ تَوَّ  ].۶۴[النساء:  ﴾ٱلرَُّسوُل لَوََجُدواْ ٱ�َّ
  خدا) به  فرمان  رپاگذاشتنیو ز  ییو دوروغگو  نفاق(با   که  هنگام  بدان  و اگر آنان«

امبر ینمودند و پ یم  آمرزش  آمدند و از خدا طلب ینزد تو م  کردند، به یم  خود ستم
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ر و یپذ توبه  خدا را بس  گمانیکرد، ب یم  و مغفرت  بخشش  درخواست  شانیبرا  هم

 .»افتندی یم  مهربان
  هو انصار، صحاب  نیبعد از مهاجر  که  یکسان  مز ـ تمایخداوند، بر ما ن  چنانچه

آنها   یخود و برا  یبرا  که  ا خواهند آمد ـ سزاوار دانستهیو   آمده خدا   گرانقدر رسول

 : میدعا کن  نیاند ـ چن درگذشته  ـ که

ِيَن َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِناوَ ﴿ ِيَن  ٱ�َّ ٱ�َّ
يَ�ٰنِ َسَبُقونَ   ].۱۰[الحشر:  ﴾ا بِٱۡ�ِ

ند: پروردگارا! ما و یگو یند و میآ یامبر) میپ  (اصحاب  بعد از آنان  که  یو کسان«

 .»امرز و ببخشیاند، ب گرفته  از ما سبقت  آوردن مانیدر ا  که  یما را، کسان  برادران
ر یخ  یگر دعایهمد  یبرا  بانهیغا  که  ما فرموده  به خدا   ز، رسولین  ثیدر احاد

  و درود و سالم  میکن یخدا دعا نم  صالح  بندگان  ی، و مگر در نماز برا میکن

  مسلمانان  یتا برا  خواست ب  از عّباس  خطاب عمربن  نکهیا  ؟! پس میفرست ینم

  نیهم  لیگفتند، از قب یم  نیآم  ز در اطرافشین  دعا کرد و مسلمانان  دعا کند و او هم

کنند و از او  یم  و لطف  توّجه  خدا، از خدا طلب  هزند   بندگان  که  دعاهاست

 قرار دهد.  و پناهش  را مورد رحم  خواهند بندگانش یم
ار ر بن یزب«

ّ
 عمر   که  یهنگام  ـ را به امبر یپ  یـ عمو عّباس   ی، دعا»بک

 : است  آورده  نیکند، چن  باران  نزول  طلب  که  از او خواست
  هم  ییبال  چیو ه  یگناه  سبب  ، مگر به است  نشده  نازل  ییبال  چیخداوندا! ه«

  شیپ  من  خاطر مکانت  مرا به  مردمک نی. ا یا توبه  سبب  ، مگر به است  نشده  برطرف

  برداشتهتو   یسو  گناهکار ما به  دستانک نیاند. ا ساخته  تو متوّجه  شگاهیپ  ، به امبرتیپ

خود   رحمت  ما را از باران  . پس است  آورده  یتو رو  یسو  به  ما با توبه  یشانیو پ  شده

 !».  گردان  رابیس
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  ناگهان  بود که  نشده  تمام عّباس   یاند، هنوز دعا آورده  خیتوار  که  و همچنان

 .  گرفت  دنیبار  به  شروع  دار شدند و بارانیپد  در آسمان  یا رهیو ت  میضخ  یابرها
  نیا  دعا کنند، بلکه  گناهکاران  یبرا  صالحان  که  ستین  نیتنها منحصر بر ا  نیا  البته

از  خدا   رسول  گر دعا کنند. چنانچهیهمد  یتوانند برا یم  و همه  است  عام

  دادهرا دستور   مسلمانان  ههم  نیدعا کند، همچن  شیبرا  که  خواست   خطاب عمربن

  ـ درود و صلوات  ر آنیبر او ـ در نماز و غ  که  است  نیا  دعا کنند. مگر نه  شیبرا  که

  نیبا ا  یوندیپ  چه  نیا  حال ؟! است  امر فرموده  خدا در قرآن  که  ، همانگونه میفرست یم

 در   د کهد بداننیاند؟! با گرفتار شده  بدان  نیچن  نیا  مردم  دارد که  جاهالنه  توّسالت
ً
حتما

 اند: قرار داده  کسانی  را با مخلوق  خالق  شوند؛ چرا که یم  مانیپش  امتیروز ق

بٍِ� تَ ﴿ ِ إِن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ  ﴾٩٨إِۡذ �َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  ٩٧ٱ�َّ
 ].۹۸-۹۷[الشعراء: 

خدا سوگند! ما در   ند:) بهیگو یخود م  معبودان  به  امتیدر روز ق  نی(مشرک«

و   (در عبادت  انیشما را با پروردگار جهان  که  زمان  . آن میا بوده  یآشکار  یگمراه

 .» میدانست ی) برابر م و پرستش  یو فرمانبردار  اطاعت
را آنها یکنند؛ ز یم  فرق  یجاهل  نیبا مشرک  مردم  هند: تودیگو یم  نکهیا  و باالخره

نمودند، اّما  یم  و طلب  درخواست  یسنگ  یاند و از بتها دهکر یم  را عبادت  مخلوق

اء خدا با یاول  به  نانیا  کنند و توّسل یم  درخواست  ، تنها از مخلوق یامروز  مردم

 دربار  اتیآ  نیدارد و ا  تفاوت  یلی، خ از اسالم  شیپ  نیمشرک  عبادت
ً
آنها و   هتماما

 : است  نیچن  جواب !! است  شده  نازل  شان یسنگ  یبتها
  هو استغاث  و التماس  را دعا و درخواستی؛ ز ستین  شیب  یا ز مغالطهین  سخن  نیا

  محض  ـ عبادت  میآورد  که  ـ همانگونه  ثیو حد  قرآن  حی، برابر نّص صر یبیغ

 اشاره  ـ چنانچه  نیباشد. همچن یم
ً
  ، تنها در قالب یجاهل  اعراب  ید ـ بتهایگرد  قبال

از   ییادگارهایها و  و مجّسمه  سی، تند ثیو حد  قرآن  یگواه  به  نبودند، بلکه  سنگ
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در   باشند، و چه  سنگ  در قالب  ، چه نیاز ا  اند و گذشته بوده  و افراد صالح  فرشتگان

نْ دُونِ اهللاَّ«  خواهند باشند، باز هم یم  و...هر چه  و فرشته  انسان  قالب هستند! و » مِ

 .اد خواند!یفر  آنها را به  د کهینشا
  خصوص  ؛ نه است  لفظ  ، عموم مورد نظر است  قرآن  اتیدر آ  ، آنچه یو از طرف

تنها ک شر  یستیبا  صورت  نیکند. در ا ید نمیرا مق  هیآ  ی، معن نزول  شأن  یعنی!  سبب

آمد!! خداوند  یم  حساب  به  ، حالل از آن  د و پسیگرد یو ناروا م  حرام  دروه  در همان

  بندگان  هو هم  ر اعرابیغ  یبرا  ، بلکه است  نکرده  حرام  یجاهل  را تنها بر اعرابک شر

  اتیآ  نیند: ایگو یم  نکهیا  . پس است  نموده  زمانها و مکانها ـ حرام  خدا ـ در تمام

  و به  بدانها بوده  و تنها خطاب  است  شده  نازل  از اسالم  شیپ  تیجاهل  اهل  هدربار

 بدان  که  برخاسته  و حماقت  از جهالت  سخن  نیندارد، ا  اختصاص  گرانید
ً
  ما اصال

 .! میپرداز ینم  بدان  هم  نیاز ا  شیو ب  میستین  قائل  هم  یارزش  آن  یو برا  میده ینم  یتیاهّم 
  گرداند و ما را بر آن  مان یرا روز  یپرست گانهید و یتوح  که  میخواه یاز خداوند م

 باشد.  همراه  آن  ، با داشتن و مرگمان  یراند و زندگیبم
 فرمود:  که  است  شده  تیروا خدا   از رسول

ىلع   حتب  أن  الظلماء وأدناه  الليلة  اذلر ىلع الصفا يف  دبيب  من  أخيف  الرشك«
 .»؟ وابلغض  اال احلب  ادلين  وهل  العدل  ء من ىلع يش  تبغض  اجلور وأن  ء من يش

! و  کیتار  در شب  صاف  ز بر سنگیار ریبس  همورچ  یاز رّد پا  ، پنهانتر است دنیورزک شر«

از   یزیچ  نیو با کمتر  یباش  داشته  را دوست  از ظلم  یزیچ  که  است  آنک شر  هدرج  نیکمتر

 آ یکن  یدشمن  عدالت
ً
 .»؟ است  یگریز دی، چ ر از حّب و بغضیغ  نیا دی، و اصال

 را خواند:  هیآ  نیا  و سپس

ُ َو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم  قُۡل ﴿ َ فَٱتَّبُِعوِ� ُ�ۡبِۡبُ�ُم ٱ�َّ إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ٱ�َّ
ُ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم   ].۳۱[آل عمران:  ﴾٣١ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ َوٱ�َّ
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  شما را دوست  همد تا خدا یکن  یرویپ  د، از منیدار یم  بگو: اگر خدا را دوست«

 .» است  میرا خداوند غفور و رحیامرزد؛ زیشما را ب  بدارد و گناهان
  و ستم  با ظلم  یو دشمن  عدالت  داشتن  دوست  ید، مقتضیتوح  اخالص  یعنی

و   و از عادل  داشت  را دوست  یو ستمکار  ظالم  ، شخص انسان  هر گاه  . پس است

 .!! است  دهیورزک شر  یراست  آمد، به  بدش  یدادگر
،  آنان  و اشتباه  د غلطیدلها و انتقاد از عقا  یدر پاکساز  اندازه  نیتا ا  اسالم  گاههر

  یدر دعا  که  مینیرا بب  یافراد  ما چگونه  باشد، پس  زنگ به و گوش  قیو دق  حّساس

  به  ، و آنگاه اوستر یغ  ، متوّجه شانیو رجا  برند و خوف یم  ر خدا پناهیغ  به  شیخو

 .!! یده  ادامه  همچنان  یتوان یو م  ستین  یاشکال  چی: بر تو ه مییآنها بگو

﴿ ٓ �ََّما َخرَّ ِمَن ُحَنَفا
َ
ِ فََك� ِ َ�ۡ�َ ُمۡ�ِ�َِ� بِهِۦۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ َء ِ�َّ

ۡو َ�ۡهوِي بِهِ ٱلّرِ�ُح ِ� مَ 
َ
ۡ�ُ أ َمآءِ َ�َتۡخَطُفُه ٱلطَّ [الحج:  ﴾٣١َ�ٖن َسِحيٖق ٱلسَّ

ن �ُۡ�ََك بِهِۦ َو�َۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ ﴿.. ].۳۱
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ إِنَّ ٱ�َّ

ِ َ�َقِد ٱۡ�َ�َىٰٓ إِۡ�ًما َعِظيًما  إِنَّ ﴿.. ].۴۸[النساء:  ﴾٤٨َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ
َك لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  ۡ ِ َ�َقدۡ إِنَّهُ ﴿.. ].۱۳[لقمان:  ﴾ٱلّ�ِ َحرََّم  ۥ َمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ

نَصارٖ 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ َوٮُٰه ٱ�َّاُرۖ َوَما لِل�َّ

ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡ�َنََّة َوَمأ  ].۷۲[المائدة:  ﴾ٱ�َّ

د؛ چرا یخدا قرار نده  یرا برا  یشرک  گونه  چید و هیباش  فیو حن  حقگرا و مخلص«

  به  مانیا  از اوج  خاطر سقوط  ار دهد، انگار (بهقر  یکیخدا شر  یبرا  هر کس  که

  جان  ممکن  شکل  نیبدتر  (و به  است  فرو افتاده  نیزم  به  ) از آسمان کشر  ضیحض

ه  ) و پرندگان است  داده
ّ
  مکان  تندباد او را به  نکهیا ایند، یربا ی) او را م بدن  یها (تک

خود را   بهک خداوند هرگز شر  گمانیب«...  »!کند یم  پرتاب  یار دوریبس

  را هر کهیبخشد؛ ز یبخواهد م  که  را از هر کس  جز آن  گناهان  یبخشد، ول ینم

  هم  را به  یبزرگ  و دروغ  شده  را مرتکب  یبزرگ  شود، گناه  قائل  یکیخدا شر  یبرا
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  ر کسه ک،ش  بدون«...  » است  یبزرگ  ظلم ک،! ] ... [ همانا شر است  بافته

  گاهشیو جا  است  کرده  را بر او حرام  خدا قرار دهد، خداوند بهشت  یبرا  یکیشر

  چیاند) ه کرده  خود ظلم  بهک با شر  که  یکسان  (همان  ، و ظالمان است  دوزخ  آتش

 .»!ندارند  یاوریار و ی
  میالعظ  الله  صدق
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 به مفهوم دین. یقرآن ینگرش -۱۸

 اسالم، خود تمدن است. -۱۹

 .که خود را بازیافتی نفس -۲۰


	فهرست مطالب
	اي رسول خدا!
	ای رسول خدا!
	ای رسول خدا!
	ای رسول خدا!

	فصل اوّل اعراب پيش از اسلام
	«جزيرةالعرب و دين ابراهيم»
	«ورود بتپرستي به جزيرةالعرب»
	«خدايان و معبودان اعراب»
	ـ فرشتگـان:
	ـ جنّیـان:
	ـ ستارگان:
	ـ بتهـای سنگی:
	ـ بتهـای گوشتی:

	«بتها، يادبود و سمبل افراد صالح»
	«با اين وجود، خدا را از ياد نبردند»
	«بتها، واسطهها و دلاّلان اعراب نزد خدا»

	فصل دوم:  اسلام چه ميآورد؟!
	«خدا ،يكي است»
	«عبادت، يكي است»
	«بين خدا و بندگانش، هيچ وساطتي نيست»
	ـ واسطهها، كمكم خدا ميشوند!

	فصل سوم: مسلمانان پس از اسلام
	«عقايد شركآميز رايج در ميان تودة مردم»
	«تعظيم قبور صالحان»
	ـ قرباني و نذر و طواف و اعتكاف، عبادت است:
	«غلوّ در افراد صالح»
	«توسّل و واسطه قرار دادن بندگان»
	ـ وسیله، تقوا (ایمان به خدا و عمل شایسته) است:

	ـ واسطهها، خود دنبال وسيله هستند:
	«دعا و استغاثه»
	ـ دعا و به فریاد خواندن، عبادت است:

	ـ خواندن غير خدا، چيزي جز پيروي از وهم و گمان نيست!
	ـ هرگز ما را نخواندهايد!
	ـ سرانجام پشيماني است:
	ـ خداوند، نزديك و شنواست و به واسطه نياز ندارد:
	ـ مرا بخوانيد، اجابت ميكنم:
	ـ استعانت و ياري طلبيدن، عبادت است:
	ـ التجاء و پناه بردن، عبادت است:
	ـ تنها اوست كه به فريادها ميرسد و نجات ميدهد:
	«شبهاتي پيرامون عقايد شركآميز تودة مردم»
	و امّا جواب اين شبهات:

	ديگر آثار و تأليفات مؤلف:

