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  تقريظ

دين اسالم نزد خداونـد گزيـده وبرتراسـت، علمـاء           
ودانشمندان با گذشت زمان ودرعرصهء های مختلـف        

ی ونجـات بخـش خـدمات       وابعاد گوناگون، آئين اله   
شايانی را انجام دادند، درعقائد ، احکام، اخالق وآداب         

  ......و
جوانب زندگی تأليفات، وتـراجم دارد، واينکـه علـم          
توحيد بافضيلت ترين علم بوده، علم خداشناسی، علمی        
که انسان را به آفريدگارش ربط ميدهد، علمی که بـه           

 را اهداء   جامعه انسانی عبادت وبندگی، ويکتا پرستی     
نموده، شرافت وکرامت شان را تامين نمـوده اسـت،          
ازين راه گذراست که می بيـنم کـه علمـاء توجـه             
بخصوص درراستای پخش توحيد ويگانه پرستی داده،       
تأليفات پـرارزش بـه ارمغـان گذاشـتند، تاهريـک           
درچوکات صالحيت خود، توانسته باشد يـک بخـشی         

حيد را ابـالغ    ازمسؤليت اسالمی خودرا اداء نموده تو     
کرده باشد، وازهمين جاست برادرما جنـاب محتـرم         
موالنا محمد يوسف گام ارزنده ومهمـی را در جهـت           
پخش تراث وفرهنگ اسالمی برداشـته، خويـشتن را         
همرکاب بابرادران پيشين خود می سازد، واينک ايـن         

 وی تاحدی روی تجارب،     ۀهم اثر پرارزش که نويسند    
ی های مهلک شرک را ديده      ومشاهداتيکه دارد، بيمار  

به نسخه های قرآنی، وارشادات نبوی عالج نموده که         
برادرما موالنا محمد يوسف ويرا بزبان فارسـی نقـل          
نمودند، تاسـودش بيـشتر گرديـده مـورد اسـتفاده           
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عامترقرارگيرد، باشد درترازوی اعمال نـيکش ثبـت        
  .گرديده، روز واپسين برايش سود مند گردد

نـد همـت وحوصـلهء  بـرادر را          دعا گويم که خداو   
 دعوت  ۀقويترساخته برايش توفيق دهد تابتواند درآيند     

خدمات شايانی را درروند جامعه ومـردمش بـه ارج          
  .گذارد

  
  پيروز وباسعادت باشيد، نجيب اهللا ابومحسن بخاری
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  پيشگفتار
  

متقـين والـصالة    الحمد هللا رب العـالمين والعاقبـة لل       
والسالم علی اشرف األنبياء والمرسـلين وعلـی آلـه       

  :وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلی يوم الدين، أما بعد
درخدمت برادران مسلمان وخوانندگان گرانقدر عرض      
می کنم که من عزم راسخ وتصميم قاطع خودرا غرض          

اززبان اردو بـه زبـان      ) توحيد اورهم (ترجمهء کتاب   
ض برادران ابـراز نمـودم، عـده ای         فارسی برای بع  

ازبرادران مخلص وجانب اعتمادم، ماراتشويق به اين       
نمود، تاکه مسؤليت اين بارگران را بـدوش بگيـرم،          
اگرچه من اهل اين کارهم نبودم، لکن تائيد آنان جانب          
اعتمادم را قوی ساخت، بلکه هدايت بنـدگان خداونـد          

 بااستعانت   آنها هدف نخستين بنده بود، ومن      ۀواستفاد
ازپروردگار بی همتا، به عبارت سليس فارسی ترجمه        

) حـاالت مـردم درروشـنای توحيـد    (نمودم، ونامش  
  .کذاشتم

دررابطه به ترجمه چند امرضروری است که خـدمت         
  : تان عرض می کنم

 اين کتاب ترجمهء  لفظـی نيـست، بلکـه           ۀ ترجم -1
موافق محاورهء زبان فارسی رائج درميـان فارسـی         

بوده، که همهء اقشار وطبقات، بااختالف لهجات       دانان  
  .شان می توانند مساويانه ازآن استفاده نمايند
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 آن  ۀ اصل اين کتاب به زبان اردو بـود ونويـسند          -2
يکی ازشخصيات های بارز وتجربه کار هنود اسـت،         
که بعداً مشرف وگرويده به اسالم گرديد وسپس ايـن          

ن کتاب موازنه   کتاب را زير تحريردرآورد، درحقيقت اي     
دربين زندگاند هندوانه واسالم اومی باشد؛ زيـرا کـه          
وی عرصهء درازی ازعمرش را دربت پرستی سپری        
کرده است وحاال درسايهء اسالم عزيز زندگی می کند،         
بدون شک اوتوانسته است که دربين محاسن اسـالم         
واضراربت پرستی وشرک، برسی درست کنـد، ايـن         

ه برای کـسانی اسـت، کـه        کتاب بهترين الگو ونمون   
زندگانی خودرا با دربوسـی، وکوبيـدن دروازه هـا          

  .ومزارها بسرميبرند
باعث اصلی که من را وادار به اين ترجمـه سـاخت،            
مسؤليت ايمانی واسالمی ام دربرابر برادران مـسلمان        
خود بود واين را وجيبه ای خود دانـسته وبـاوجود           

 ابـوبکر   مصروفيت تعليم وتدريس دردانشگاه اسالمی    
درشهر کراچی پاکستان، توانستم لحظـاتی ازاوقـات        
خودرا غرض مصلحت دعوت بخرچ دهم واين صدقهء        
جاريه ای است که خدمت شما پيش می کنم، درحقيقت          

 رحمـه اهللا    -نتيجهء همان نيايش بی دريغ قبله گاه ام       
 است، اوبخاطربهبودی ام هيچ گونه تقصيری نکرد،        –

ست نموده، وفرصت طالئی    درحيات خودماراهنمائی در  
را غرض تعاليم واالی اسالمی ام مهيا ساخت، جـزاه          

  .اهللا خيرالجزاء
اين نخستين کتابی است که ازيک زبان اجنبی به زبان          

) دالئل التوحيـد  (فارسی درآوردم وکتابی دومی که بنام     
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درزبان عربی بود آنرا نيز به زبان فارسـی ترجمـه           
 ديگـری را کـه      نمودم که زيرچاپ است، وکتاب های     

اززبان فارسی به زبان عربی ترجمه نمودم، عبـارت         
که مشتمل  ) تصحيح النظر شرح شرح نخبة الفکر     : (اند

برچهارصد صفحه می باشد، مؤلف آن يکی ازعلمـاء         
مـی  " عالمه نذيرحسين گيالنی  "مشهور هندوستان بنام    

اتحاف النبيـه فيمـا يحتـاج إليـه         [ باشد ونيز کتاب    
ازآثار ميمونهء شاه ولی اهللا محـدث       ] المحدث والفقه 

است که قسمت ازآن به زبان فارسی بود،        ) رح(دهلوی
من آنرا به زبان عربی تبديل نمودم که دربيروت چاپ          
شده است وکتاب های ديگری نيز به صورت مخطوط         
موجود است، بامهيا شدن فرصت مناسـب بـه طبـع           

  .خواهم رساند
حقيقـی  غرض اصلی ازترجمهء اين کتاب نـشرروح        

اسالم عزيز است، اميد وارم پروردگار مهربـان ايـن          
کتاب را سبب هدايت متحيرين وربوده شده گان به دام          

  .مکاران گردانده ومارا ماجور سازد
جان فشانی، وتکاليفی را دراين ترجمه متحمل شـدم،         
باين همه ازخوانندگان محترم وگرانقـدر باصـد ادب         

ن هويدا گـردد،    التماس می کنم، اگر خطای درنظر شا      
 گلـشن اقبـال،     –بايد بنده را به آدرس زير پاکستان        

مطلع سازند، برادرانی کـه ازيـن ترجمـه         ) 5(بالک  
مستفيد می شوند ازآنان آرزو مندم که ما وقبله گاه ام           

  . را ازدعاي شان فراموش نکنند- عليه الرحمة–
من ازهمهء آن برادران که بخصوص اين ترجمه، مارا         

وده، ويا بامشوره های نيک شان دروثوق       راهنمائی نم 
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ام افزوده اند قدر دانی وامتنان ميگـذارم، ازخداونـد          
يکتا به آنان اجرعظيم وجزاء جسيم خواهانم، واميـد         

  .وارم خداوند ايشان را ازاجر بزرگ بهره ورسازد
  
  
  
  

    استاذ دانشگاه"راسخ"محمد يوسف 
  بزرگ اسالمی ابوبکر درکراچی پاکستان
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  پندار های مذاهب الحادی ووجود آفريدگار جهان

  
) ج(اين پندار غلط است که هندوها از وجود خداونـد           

منکراست، بلکه هندوها قائل به وجود يـک معبـود          
را بنام های ديگری يـاد      » اهللا«هستند، اگرچه ايشان    

» اهللا«) بگوت گيتا (می کنند، مثال درکتاب مشهور آنان       
ياد کرده واورا ازتمام عيـوب پـاک،        " وشنو"را بنام   

خالق، نگران وختم کننـدهء هرموجـود، پنـاه گـاه           
مظلومان ومرجع اميد جوينده گان حق قرار داده انـد،          

 درزمين  )1(" اوتاد"بشکل  » اهللا«آنان عقيده دارند که     
رام [چهـارم،   ] نرسنگ[پديد ميگردد، وبگفتهء ايشان     

تم اوتاد ها   هش] کرشن جی مهاراج  [هفتم، و ] چندرجی
دراوقات گونا گـون، وبـه      " وشنو"هستند، بقول آنان    

اشکال مختلف، درزمين پديد می آيد، اين عين همـان          
  .چيز است که بنام مسلمانان کنونی عقيده وباوردارند

" وشنو"طبق عقائد هندوها، عبادت بزرگان عينا عبادت        
است، برای رسـائی ورسـيدن بـه اوکـسب رضـا            

ضروری است، ورنه خدا کجـا؟      وخوشنودی آن الزم و   
  .آدم خاکی کجا؟

آيا انديشه ای مـسلمانان عـصرحاضر       ! دقيقا بنگريد 
  !باارزش های عقيدتی هندوها تفاوتی دارد؟

                                                 
نام کسانی هستند که مشرکان آنها را همانند ميخ           - .)1(

 درزمين فکرمی کنند واعتقاد دارند
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وقتيکه جنـگ جهـانی دوم تمـام گيتـی را شـعله             
ورساخت، فرصت ميسر شد تا جهت اجراء ات الزم به          

داشته باشم،  ] برما وغيره [ارتش، سفری به خاور دور    
نگاه راجع به اعتقادات مردم آن مرزبوم آگاهی يافتم         آ

بوده، همانگونه که ازعنعنـات فـاميلی       ) بده مت (که  
شان نيز معلومات درستی بدسـت رسـم قرارگرفـت،          

افتيـد، دريـافتم کـه    " گـوتم بـده  " ناگهان نگاهم به   
دراعتقادات باهنود همرنگ اند، فرق فقط دراسما است        

  !نه غير
 بت هارا عبادت کند ويا ازآنهـا        دردنيا کسی نيست که   

مدد وهمکاری بخواهد واين گفتار وتأثر سرتاسر غلط        
است که بت پرست ها، بت هارا فريـاد مـی کننـد،             
وازآنها می مدد خواهند، بلکه آنان سنگ را سنگ می          
دانند، اگرغرض ايشان فرياد سنگ ها می بود، الزمـا      

ـ          تند؛ کوه هارا فرياد می زدند، وازآنها مدد می خواس
زيرا آنجا سنگ های بزرگی وجود دارد، وبـه هـيچ           
وجه درساختن راه ها ازسنگ ها استفاده نميکردنـد         
ونه اين اسائت ادب را درحق معبود هايشان مرتکـب          

آنان سنگ ها را بنام شخصيت های بزرگ        ! می شدند 
ومحترم منسوب نموده می آورنـد، سـپس احتـرام          

دانند، درحقيقت  ونيايش به اوشانرا وجيبه ای خود می        
آنان بزرگانی را ميپرستند که بت های چوبی وسـنگی        
بطرف آنها منسوب ميشوند، هدف اساسی اينجا بندگی        
شخصيت ها بوده، نه بت ها؛ بناء ارزش ها وابـسته           

  !.به بزرگان می باشد نه به سنگ ها وچوب ها
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هيروشـيما  (امريکائی ها زمانيکه بـاالی شـهرهای        

پسربزرگ (و بم اتم را بنام های        دجاپانی،  ) وناگاسای
استعمال نمودند، جاپان ازهم پاشيد وشکست      ) وکوچک

خورد، هم زمان باشکست جاپان جنگ جويان آلمـانی         
درهم پاشيدند، جنگ بزرگ دوم جهانی بهمين ترتيـب         
به پايان رسيد، وبه تعقيب آن نـيم قـارهء هنـد بـه              

تان دوبخش اساسی تقسيم گرديد، وازآنجا بدينسو پاکس      
  .درمعرض وجود درآمد

هندوها استقالل شان را درسرزمين هندوستان اعـالن        
داشتند، ومسلمانان ويژای بعنوان پاکـستان عـرض        
وجود نمودند، جالب تراينکه اسـالم عزيـز درقلـب          
مردمان آنوقت باريشه های عميق ترش جای داشـت،         
همهء مردم پابند روزه ونماز بودند، وباعنايت کامـل         

ء منظم، قرآن کريم را درنيم اول واخيـر         تحت برنامه 
روز تالوت ميکردند، صدای تـالوت کـالم پـاک بـا            
آوازهائی پرکشش ونهايت دلنـشينش دراولـين بـار         

بجهء شـب بـه     ) 12(ساعت  ) 1947(اگست  ) 14(در
صحبت صالح  [گوشم طنين افگند، وبه مصداق مقولهء       

شوق ورغبت تالوت کالم پـاک بـرای        ] ترا صالح کند  
بار درزندگی ام نمودار شد، دعائی بيدريغ پدرم        اولين  

مؤثرواقع شـد، ومـن عمـال مـشرف بـه اسـالم             
راه رومسجد شدم وبا مرور زمـان بـه         " مندر"وبجای

تالوت کالم پاک عادی گرديدم؛ ولی حرفی را که مـن           
دردل خود می پرورانيدم اين بود، که تنها تالوت لفـظ           

 - مـی کنـد   اگرچه درزندگی ابتدای کفايت    –قرآنکريم  
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مگردرزندگی واقعی کافی نيست، بناء درصدد فراگيری       
معانی قرآن کريم بزبان اردو شـدم، يـک نـسخه ای       
ازقرآن کريم مترجم وجيبی را که آنهم ازمنشورات تاج         
کمپنی بود خريدم، وتاکنون نزدم موجود است، ومـن         
روزانه چند آيايه ای آنـرا  تـالوت ومعـانی آنــرا             

م ودراثرتالوت مجدد وپيهم آيـهء      درضميرم جای ميداد  
های قرآنی، مطالبی راگردآوری می نمودم، واين بدان        
جهت ادامه داشت که برخی ازدوستان نظريات ديگری        
داشتند ومن اين آيه ای ازقرآن کريم را تـالوت مـی            

≈=ë: نمودم tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t≈ t6 ãΒ (# ÿρã −/ £‰u‹ Ïj9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ 

t ©. x‹tFuŠ Ï9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{    29: آيه) ص( سورة - #$

ای محمد اين قرآن، کتاب پرخيروبرکتی است، وآنـرا         
برای تو فروفرستاده ايم، تا دربـارهء آيـهء هـايش           
 بانديشد، وخردمنـدان پنـد گيرنـد، ارشـاد گرامـی          

Ÿξsùr& tβρ: پروردگاراســت ã −/ y‰tGtƒ šχ# u™ö à) ø9 $# ôΘr& 4’ n? tã 

A>θè=è% !$yγ ä9$x ø% r&{  –24:  سورة محمد آيه 

 )2(  
آيا دربارهء قرآن نمی انديشند؟ مطالب ونکـات آن را          
بررسی ووارسی نميکنند؟ يااينکـه بردلهـای شـان         

  .قفلهای ويژه ای زده شده؟ 
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  اختالف نظربا مسلمانان
  

بخاطر هم نشينی بامسلمانان اتفاق افتاد که ازبعض علماء         
م يافتـهء منـدر بـودم،       کرام استماع نمائم، چونکه تعلـي     

وقسمتی اززندگی ام را درمجتمع بت پرست هـا سـپری           
کردم، ازين لحاظ ازگفتار علماء که مشرکين وکفار مکـه          
منکر خدا بودند وبت های ازسنگ تراشـيده را پذيرفتنـد           
وازآنها کمک وهمکاری می خواهند، انکار کردم، وايـن          

ن سوال را درذهن خود جاگزين نموده جستجوی پاسـخ آ         
ازقرآن کريم شدم، وازقرائت باتدبرقرآن دريافتم که کفـار         

را خـالق، متـصرف، مـشکل کـشا         » اهللا«مکه نيز يک    
وحاجت روا برای هرچيز ميدانند، شايد اين حقيقت را شما          

مگرقرآن کريم باصراحت کامل تائيد مينمايد که       ! باورنکنيد
کفارمکه ازپيروی روند مسير پيامبرصلی اهللا عليه وسـلم         

رباززدند؛ واين باعث شد که سواالت چندی را درارتباط         س
پروردگار طرح نموده وپاسخی که ازايشان متوقع بود نيز         

  .ارائه نمود

}⎦ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 

t ¤‚y™ uρ }§ôϑ¤±9 $# t yϑs) ø9 $# uρ £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª!$# ( 4’ ¯Τ r'sù 

tβθä3 sù÷σ ãƒ ∩∉⊇∪ ª!$# äÝ Ý¡ö6 tƒ s− ø—Îh9 $# ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„ ô⎯ ÏΒ 
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⎯ Íν ÏŠ$t7 Ïã â‘ Ï‰ø) tƒ uρ ÿ… ã&s! 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« ÒΟŠ Î=tæ ∩∉⊄∪ 

⎦ Í. s! uρ Ο ßγ tFø9 r'y™ ⎯ ¨Β tΑ ¨“ ¯Ρ š∅ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ $uŠ ômr'sù 

Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $yγ Ï?öθtΒ £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª!$# 4 È≅ è% 

ß‰ôϑysø9 $# ¬! 4 ö≅ t/ óΟ èδç sY ò2r& Ÿω tβθè=É) ÷ètƒ ∩∉⊂∪  ســـورة

  .62-61: عنکبوت آيه

هرگاه ازآنانکه بتهارا شريک خدا ميدانند بپرسيد، چه        
کسی آسمانها وزمين را آفريده است؟ خورشيد وماه را         
برای منافع شما انسانها روان ومـسخرکرده اسـت؟         

خدا، زيرا آنان ميداننـد     : باعقيدهء جازم خواهند گفتند   
انـائی  که اين معبود های دروغين همه مخلوقند، وتو       

آفرينش کائنات وچرخش کرات را نداشته وندارند، پس        
 باوجود اعتراف بـه يگـانگی پروردگـار         –چگونه  

 ازتوحيد يکتاپرستی   -درآفرينش کائنات وتسخيرکرات  
منحرف مـی شـوند؟     ) ج(درالوهيت وفرمانروائی اهللا    

هريک ازبندگانش را بخواهـد فـروان        خداوند روزی 
  .، آگاه برهرچيز استوگشاده ميکند ويا ازآن ميکاهد

اگر ازآنان که شک وترديدی دارند بپرسی، پايان کننـدهء          
باران ازآسمان کيست، که زمين را به وسـيلهء آن زنـده            

سـتايش خـدای    : گرداند؟ يقينا جواب ميدهند که اهللا، بگو      
راست که حقوق اش بحدی روشن اسـت، کـه مـشرکان            

د ونمی دانند، نيزبدان اعتراف دارند، اما اکثرآنان نمی فهمن
زيرا باوجود عقيده شـان     ! که به تناقض عجيبی گرفتاراند    
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به يک خالق ورازق يکتا،  چيزهای ديگری را نيزپرستش          
  .ميکنند

شما اندکی بانديشد، من دربيـشتری ازاوقـات زنـدگی ام           
را توانا برهمـه    ) ج(فکرميکردم، علی رغم اينکه خداوند      

د بـراين حرفهـا     چيزمی دانستم، قسميکه اهللا سبحانه خو     
گواه است، پس چرا راه ياب نشدم؟ وبخاطردورکردن ايـن          
سلبيات، وتدارک چيزهای ازدست رفته آيـات ديگـری را          

≅ö: خوانــدم è% ⎯ tΒ Ν ä3è%ã— ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ⎯ ¨Β r& 

à7 Î=ôϑtƒ   yìôϑ¡¡9 $# t ≈ |Áö/ F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ  ßlÌøƒä†  ¢‘y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ 

ÏMا Íh‹yϑø9 $ ßlÌøƒä†uρ |M Íh‹yϑø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# ⎯ tΒ uρ ãÎn/ y‰ ãƒ z ö∆F{ $# 4 

tβθ ä9θà) uŠ|¡ sù ª!$# 4 ö≅ à) sù Ÿξsùr& tβθ à) −Gs? ∩⊂⊇∪       سوره يـونس آيـه

.31  

چه کسی ازآسمان به وسيلهء باران، واززمـين        : بگو
به وسيلهء فعل وانفعاالت خـاک، ورويـش گياهـان          

ند؟ يا چـه    ودرختان وميوهء آنها به شماروزی ميرسا     
کسی برگوش وچشمها توانا است وآنها را می آفريند         
وبدانها نيروی ميـآورد، وحيـات وممـات دردسـت          
اواست؟ ياچه کسی امورجهان وجهانيان را ميگردانـد        
وکارساز وکاردان است؟ با اعتـراف وجـدان بيـدار،          

خـدا، زيـرا کـه      : پاسخ خواهد دادند وخواهد گفتنـد     
ردمان، مـدبر کائنـات     آفريدگار جهان، روزی رسان م    

آيا ازوی هـراس    : وموجودات خداوند است، پس بگو    
  نمی کنيد وپرهيزگاری را شيوه خود نمی سازيد؟
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) ج(من متحير به اين حرف بودم که تسليم به خداونـد          
وايمان بوی به اين طرز وروش چـه نقـصانی دارد؟           

ايمان داريم ومنقاد وی    ) ج( خداوند   1ماهمين گونه به  
ـ    سانيکه بـاين طـرز وروش تـسليم        هستيم، ولی ک

  !پروردگارهستند، چرا خداوند آنانرا خدا نانترس گفته؟

⎦ :بازخطاب گرامـی پروردگاراسـت     È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β 

t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª!$# 4 È≅ è% ß‰ôϑpt ø:$# 

¬! 4 ö≅ t/ öΝ èδç sY ò2r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊄∈∪ )3.( – ســـورة 

  .25: ن آيةلقما
هرگاه ازآنان که معتقد به انبازهـا وشـرکاء هـستند           
بپرسی، چه کسی آسمانها وزمين را آفريـده اسـت؟          

چون بتها وسائر انبازها سازندهء     ! خدا: حتما ميگويند 
چيزی نبوده، بلکه خودشان ساخته شـده ومخلوقنـد،     

ستايش خدائی راست که مسأله اش چنان روشن        : بگو
اعتراف داريد، ولی اکثـر آنـان       است، حتی شما بدان     

نادان اند وبه مقتضای اقرار خود عمل نمـی نماينـد           
  .وعبادت را به پروردگار شان اختصاص نميدهند

من نظر به عالقه مندی که داشتم، آيه های قرآنـی را            
جستجو نموده ترتيب ميدادم، لکن متحير بدان بودم که         

را کدام تقصيروکوتاهی باعث گرديـده، ايمـان داران         
يت  جاهلدرجملهء  ) ج(باوجود اعتراف شان به خداوند      
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شمرده است؟ متعاقباً اين ارشـاد ربـانی را تـالوت           

≅  :نمــودم è% Ç⎯ yϑÏj9 ÞÚ ö‘ F{ $# ⎯ tΒuρ !$yγŠ Ïù βÎ) óΟ çFΖ à2 

šχθßϑn=÷ès? ∩∇⊆∪ tβθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχρã ©. x‹s? 

∩∇∈∪ ö≅ è% ⎯ tΒ >§‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $# >u‘ uρ Ä¸ ö yèø9 $# 

ËΛ⎧ Ïà yèø9 $# ∩∇∉∪  

šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχθà) −Gs? ∩∇∠∪ ö≅ è% .⎯ tΒ 

⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 w=tΒ Èe≅ à2 &™ó© x« uθèδuρ ç Åg ä† Ÿωuρ â‘$ pg ä† Ïµ ø‹ n=tã 

χÎ) óΟ çFΖ ä. tβθçΗ s>÷ès? ∩∇∇∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ¯Τ r'sù 

šχρã ysó¡è@ ∩∇®∪ –89 -84:  سورة المؤمنون آيه.  

ازآنان بپرس زمين وکسانی که باالی زمـين هـستند          
ازآن کيست، اگردانه وفرزانه ايـد؟ براسـاس نـدای          

همـهء  : فطرت وبداهت، دانش مندانه خواهـد گفـت       
پـس  ! کائنات وازجمله زمين وساکنان آن ازآن خدايند      

چرا نمی انديشد که تنها مالک کائنـات، شايـسته ای           
  .پرستش است نه غير

ت پروردگارآسـمانهای هفتگانـه، ومالـک       کيس: بگو
عرش بزرگ؟ ازايشان بپرس، تصرف کائنات وفرمان       
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روای آنهــا ازآن کيــست؟ پاســخ خواهنــد داد ازآن 
چرا پرهيزگاری را اختيار نمی کنيـد؟       : خدااست، بگو 

وخويشتن را ازشرک، کفروعصيان نافرجام، نسبت به       
آيا : مالک يزدان، فرمانده جهان بدورنمی داريد؟ بگو      

چه کسی فرمان روائی مطلق را دردست دارد؟ وگيتی         
پهناور کائنات وسلطنت مطلق العنـان ازآن اوسـت؟         
اوذاتيست که پناه ميدهد هرکه را بخواهد وکسی برای         
ديگری ازعذاب او پناه داده نميتوانـد؟ اگـر فهميـده           

: ازآن خدا است، بگـو    : وآگاهيد؟ پاسخ خواهند دادند   
وهوس وسوسهء شياطين   پس چگونه گرويدهء هوی     

می گرديد، وازحق درکنار ميرويد وانگارجادو وجنبـل        
  .می شويد

وقتيکه من آيه های متذکره را تالوت نمودم، عـالوه          
  :برحرفهای ديگربه صحت اين شعرنيز اختالف کردم

  
  آن چه را خدا گرفت محمد رها کرد
  کسی رها نکرد آنچه را محمد گرفت

  
ند پناه داده نميتوانـد،     زمانيکه هيچ کس برعليه خداو    

ازقرائت آيـه   ! پس الزم است اندکی تفکروتدبر نمائيد     
های قرآنی بطور واضح هويدا گرديد، که کفار مکـه          
اعتقاد وباوربرآن داشتند، ذتيکه خـالق آسـمان هـا          
وزمين، پابند کنندهء خورشيد وماه درتحـت ضـوابط         

وقوانين، روزی رسان،   افزاينـده   وکاهنـدهء  آن،              
  . م  وخـبردار برهـرچيزعال
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پايان کنندهء آب ازآسمانها، بازگردانندهء روح حيـات        
وشادابی درزمين های مرده وخشک، بادشـاه قـوهء         
شنوائی وبينائی، پيدا کنندهء مـرده اززنـده وزنـده          
ازمرده، منتظم کنندهء اين کائنـات پهنـاور، مالـک          
زمين، وآن که همگی را پناه می دهد ونيازبـه پنـاه            

است نه غيـر،    ) ج(داشته باشد، تنها وتنها اهللا      کسی ن 
طوريکه ماوشما امروز اعتراف واقرارداريم، بلکه ما       
ازمالحظهء اين آيات درقرآن کريم که کفار مکه نيـز          
ازيک ذات بی نياز نيايش می خواهند، بگونه ای کـه           
مااز اومی خواهيم درحيرت افتيدم، بفرمائيد شما ايـن         

øŒ : نيزتالوت کنيـد   آيات را  Î) uρ (#θä9$s% ¢Ο ßγ ¯=9 $# βÎ) šχ% x. 

# x‹≈ yδ uθèδ ¨, ysø9 $# ô⎯ ÏΒ x8 Ï‰Ζ Ïã ö ÏÜ øΒr'sù $uΖ øŠ n=tã Zο u‘$ yfÏm 

z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# Íρr& $oΨ ÏK ø $# A># x‹yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊄∪  – ســورة األنفــال 

  .32: آيه
: بخاطر بياور زمانی را که کافران ميگفتند      ! ای پيامبر 
قرآن حق وازجانـب تواسـت،      اگراين آئين و  ! خداوندا

پس بارانی ازسنگ برمافرود آور، يابه عذاب درد ناک         
 اين زمانی بود که کفارمکه ازداشتن     ! مارا گرفتار ساز  

دعوت موج آسای پيامبرگرانقدر صلی اهللا عليه وسلم        
عاجزشدند، ابوجهل درهنگام طواف به غـالف کعبـه         
آويخته اين دعاء را خواسته بود، اما آن شخص کـه           
بود؟ درکدام وقت ودرکـدام حـاالت ايـن دعـاء را            
خواست؟ ازسياق آيهء قرآنی هويـدا اسـت، کـه آن           
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منکری ازمنکرين قران بود، سپس من اين آيـهء را          
  .تالوت نمودم

 #θä9$s% uρ $uΖ −/ u‘ ≅ Édftã $uΖ ©9 $uΖ ©Ü Ï% Ÿ≅ ö7 s% ÏΘöθtƒ É>$|¡Ït ø:$# ∩⊇∉∪ 

  .16: سورهء ص آيهء  -
استحقاق عـذاب   !  پروردگارا :کافران مسخره کنا گفتند   

مارا پيش ازروز رسـتاخيز وقيـام قيامـت برسـان،           
زمانيکه اين آيات را مرتبا قرأت نمودم، حيرتم افزون         
ترشد، واين سخن نيزتعجب آوربود، مردميکه هم چو        
مامعترف اند، وباوردارند که خالق ومالـک هرچيـز         
خداوند است، درهرمشکالت دست نيايش والتجارا بـه        

ه او دراز می کنند، طوريکه مامی کنـيم، ولـی           بارگا
مامسلمان هستيم ودعوای اسالم مـی کنـيم، وآنـان          
کافراند وکافرقرار داده شده اند، بناء برای آنان گفتـه          

که ! شما درکجاچرخ می زنيد؟ افسوس است     : می شود 
آيا شما ازخداونـد    ! اکثرآنان عقل ندارند ونادان هستند    

داريد؟ پس شما ازکجـا     نميترسيد وازوی هراس ن   ) ج(
گرويدهء جادو گرديده ايد؟ جواب اين شبهه را درقرآن         

  .کريم سراغ نمود که آنها چرا کافراند؟
  
  
  
  
  

  آنان چرا کافراند
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من بخاطر ادراک انگيزهء اساسـی خـصومت بـين          
پيامبراکرم صلی اهللا عليـه وسـلم وکفارمکـه مـی           

=W‰èδ Ä¨$̈Ψ” انديشدم، وايـن کتـاب مقـدس کـه         Ïj9 

;M≈ oΨ Éi t/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“y‰ßγ ø9 $# Èβ$s% ö à ø9 $# uρ.- 185: سورة بقرة آيه  

تامردم را راهنمائی کند، عالمات های روشن ونـشانه         
واضح است، وتفوق امتيازی حق، برباطل است درهمه        
ادوار، من آيتی ازين کتاب روشن را تـالوت نمـودم،           
اميد وارم که شما نيز همچومن آيه های آنرا بخوانيد،          

باهات خودرا ازاله نمائيد، وآن اين فرمان خداوند        واشت

ــت šχρß‰ç7 :اس ÷ètƒ uρ ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝ èδ• ÛØo„ 

Ÿωuρ óΟ ßγ ãèxΖ tƒ šχθä9θà) tƒ uρ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ $tΡàσ ¯≈ yèx ä© y‰Ψ Ïã «!$# 

4 ö≅ è% šχθä↔ Îm6 uΖ è?r& ©!$# $yϑÎ/ Ÿω ãΝ n=÷ètƒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 … çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès?uρ $£ϑtã šχθä. Î ô³ ç„ ∩⊇∇∪   

  .18:  سوره يونس آيه–
  

اينان غيرازخدا چيزهائی را ميپرستند که نه به ايشان         
زيان ميرسانند ونه سودی عائـد شـان ميـسازندر،          

اينها ميانجيهای مادرنزد خدايند، ودرآخرت     : وميگويند
آيا خدا را ازوجود چيزهائی     : بگو! رستگاری مينمايند 
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اخبرميسازيد که خداوند درآسمانها وزمـين سـراغی        ب
آيا شما بتهارا نمائيندهء خدا نميدانيـد؟       ! ازآنها ندارد؟ 

آيا ممکن است درصورت داشتن نماينده، ازوجود آنها        
خداونـد  ! بی خبر باشد؟ وشما ازآن خبردار ميـشديد؟       

منزه ازهرگونه انبازی، وفراتر ازآن جيزهای است که        
  . دمشرکان عقيده دارن

دقيقا بنگريد، که درين آيهء کريمـه اشـاره بـسوی           
تقصير وکوتاهی اصلی آنان است، فرياد کـردن ارواح         
بزرگان درنزد خداوند تصورشرک است، وايـن يـاد         
داشت درين کتاب مکنون است که من آنـرا قـراءت           

⎪⎥š :نمودم، شـمانيز بخوانيـد     Ï% ©! $# uρ (#ρä‹sƒ ªB $# ∅ÏΒ 

ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ u™!$uŠ Ï9 ÷ρr& $tΒ öΝ èδß‰ç6 ÷ètΡ ωÎ) !$tΡθç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ ø9 ã— 

¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3 øt s† óΟ ßγ oΨ ÷ t/ ’ Îû $tΒ öΝ èδ Ïµ‹ Ïù šχθà Î=tGøƒ s† 3 ¨βÎ) 

©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ ô⎯ tΒ uθèδ Ò>É‹≈ x. Ö‘$ ¤ Ÿ2 { ∩⊂∪ -  ســوره

  .3: الزمرآيه

کسانی که جزخدا سرپرسـتان ويـاوران ديگـری را          
ب وتوسـل مـی جوينـد       برميگزنند، وبـدانان تقـر    

ما آنان را پرستش نمی کنيم جزآنکه مـارا         : وميگويند
ــد      ــد، خداون ــی کنن ــک م ــد نزدي ــه خداون ب
درروزرستاخيزميان آنها ومسلمانان دربـارهء آنچـه       
اختالف دارند داوری خواهد کرد، خداوند دروغگويان،       
کفرپيشه را به سوی حق هدايت ورهنمود نمی کنـد،          
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 وکفرش، بـه درک وفهـم       واورا باوجود دروغ گوئی   
  .حقيقت نائل نمی گرداند
ازمطالعه قـرآن کـريم چنـين       : بطورفشرده اين است  

برداشت می شود که کفـار مکـه هماننـد هنـدوها،            
منکروحدانيت خداوند درربوبيـت نبودنـد، زمانيکـه        
ازوی استمداد می جـستند ودعـاء مـی خواسـتند،           
 درجانب آن عبادت بزرگ ها را نيز بجا می آوردنـد،          

وبنام ايشان نذر ونياز نيزپيش می کردند، وبـه نـام           
های آنها اوراد واذکار هـم مـی خواندنـد، تاسـبب            
خوشنودی ورضايت روح ايشان گـردد، زيـرا آنهـا          

ميان جگـری مـی     ) ج(درروز رستاخيز درنزد خداوند   
کنند، وايشان سبب برای تقرب الهی اند، ورنه انسانی         

ق اساسی بـين    خاکی کجا؟ وخداوند جهانيان؟ پس فر     
  .حق وباطل همين است، وهمين بود نزاع حقيقی

بالحظه ای تفکرلرزه براندام شدم، آيا مسلمان چنـين         
اگرشماهم چنين جنايت   ! کار مجرمانه را انجام ميدهد؟    

را مرتکب می شويد الزم است امـروز ازآن توبـه،           
  .ورجوع نمائيد

 شفاعت ووسيله جوی چيست؟ باهم بررسی نمـوده،        
  .نرا درک نمائيمحقيقت آ

  
  

  سفارش ازديدگاه شريعت
  

انسانی که شهکار قدرت است وبراساس اعتماد وپای        
ازآن پناه  )ج(مردی، کاری را مرتکب می شود وبه خدا       
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می جويم، وی مـصروف قتـل وغـارتگری اسـت،           
وبراساس اعتماد وباور به شفاعت، درحفـظ وامـان         
نيزباقی می ماند، علت اساسی شفاعت احساس کمتری        
وناتوانی درانسان ها است، هرانسان نسبت به انسان        
ديگراحساس نيازمندی می کند، وبـه دسـتگيری وی         
نيازمند است، علی رغم اينکه درست باشد ويا غلـط،          
مگراين مثال برپروردگار که قادرمطلق است صـادق        
نمی آيد، زيرا اوازفشار احـدی متـاثر نيـست، وی           

 :ی فرمـوده  سوالی مطرح نموده، قسميکه باری تعـال      

z>u ŸÑ Ν ä3 s9 WξsV ¨Β ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡àΡr& ( ≅ yδ Ν ä3 ©9 ⎯ ÏiΒ $̈Β 

ôM s3 n=tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ u™!% Ÿ2u à° ’ Îû $tΒ öΝ à6≈ oΨ ø% y—u‘ 

óΟ çFΡr'sù ÏµŠ Ïù Ö™!# uθy™ öΝ ßγ tΡθèù$sƒ rB öΝ à6 ÏGxŠ Ï‚x. öΝ ä3 |¡àΡr& 4 

y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 ã≅ Å_Áx çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθs) Ï9 šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊄∇∪ - 

  .28: وره الروم، آيه س
خداوند برای شماانسانهای مشرک، مثلی ميآورد کـه        
ازاوضاع واحوال خود شما برگزيده شـده، اگرشـما         
بردگانی داشته باشيد، آيا برگانتـان درچيزهـائی کـه          
بهرهء شما ساخته ايم شـريک شـما مـی باشـند،            
بدانگونه که شما وايشان هردو درآن يکسان وبرابـر         

ما آزادگان ازيکديگر می هراسـيد،      باشيد؟ طوريکه ش  
ازبردگان هم بيمناک می باشيد؟ وبدون اجازهء ايشان        

  .دست به کاری نمی بريد؟
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وآيا نمی زنيد وتصرفی دراموال خودبدون اجازه آنان        
نمی کنيد؟ ابداً به چنين چيـزی تـصورنميرود، پـس           
چطور جائز ميدانيد که بعضی ازآفريدگان خدا، همچون        

- وپيغمبرانی چون عيـسی وعزيـر      فرشتگان وپريان 
عليهما السالم، وبتها شريک خدا درملـک؛ مملکـت،         
سلطنت وقدرت اوباشند؟ اين مثال روشـن وگويـا را          
برای مردمانی بيان ميداريم که می فهمنـد، ومعـانی          

  .ضرب المثل ها را درک ميکنند
اگرشمادقيقا غوروتفکرکنيد ميدانيـد، اختيـارات کـه        

! ت، ازشما ودرملک شما نيست    خداوند به شما داده اس    
بااينهم تشبث ومداخلهء کسی را تحمل نمی کنيد، پس         
چرا درحـق خداونـد چنـين پنـدارهای ظالمانـه را            

مجبور به قبـول سـفارش      ) ج(خداوند! رواداشته ايد 
کسی نيست، پيامبر وولی همه مجبور ونيازمند بارگاه        

 سفارش درآنجا هيچ گاهی ازهـيچ کـسی       اواند، بلکه   
  .ه نمی شود، مگربه اجازهء باری تعالیپذيرفت

  
  )ج(سفارش بدون اذن واجازهء خداوند

  

… 4اين فرمان پروردگـار رامالحظـه نمائيـد        çµ ©9 $tΒ ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ⎯ tΒ # sŒ “Ï% ©! $# ßì x ô±o„ 

ÿ… çν y‰Ψ Ïã ωÎ) ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 4 ãΝ n=÷ètƒ $tΒ š⎥÷⎫ t/  óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& $tΒuρ 
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öΝ ßγ x ù=yz  Ÿωuρ tβθäÜŠ Åsãƒ &™ó© y´Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ïµ Ïϑù=Ïã ωÎ) $yϑÎ/ 

u™!$x© 4 yì Å™ uρ çµ •‹ Å™ ö ä. ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ( Ÿωuρ 

… çν ßŠθä↔ tƒ $uΚßγ Ýà ø Ïm 4 uθèδuρ ’ Í? yèø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 ــوره  ∪∋∋⊅∩) #$ ســ

  .255: بقره آيه ال

ازآن اوست آنچه درآسمانها وزمـين اسـت وکـسی          
ون اجازهء اوسفارش کرده نميتوانـد،      دربارگاه اش بد  

ميداند آنچه را که درپيشروی مردمان است، وآنچه را         
که درپشت سرآنان است، ومطلـع برگذشـته، حـال          
وآينده، وآگاه بربوونبود جهان است، همه ای زمانهـا         

دربرابر علم او يکسان است، مردمان چيزی        ومکانها
را کـه   ازعلم اورا فراچنگ نمی آورند، جزآن مقداری        

وی بخواهد، علم ودانش محدود ديگران پرتوی ازعلم        
بی پايان وبی کران اواست، فرماندهی وفرمـانروائی        
اوآسمانها وزمين را دربرگرفته است، ونگاهداری آنها       
برای اوگران نيست، او را مانده نمی سازد، واوبلنـد          

  .مرتبه وسترگ است
گويا سفارش وپايمردی درحضور کسی صورت ميگرد       

 خودازآنجام آن عاجزوکمزور بوده، خـائف بـرآن         که
است که اگرمن سپارش نخواهم سفارش کننده ناراض        

  .وناراحت می شود
معلومات آن ميانجی وسـفارش گرمحـدود       : دوم آنکه 

بوده، محتاج خبرمسبق می باشد، وآگاه کرده می شود         
که اين درعلم شما نيست من آنرا می دانم، اگرشـمابر   
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قين نمی کنيـد زيـان کارخواهيـد       حرفهای من باوروي  
شديد، واين ناانصافی است، اين ملهوف نيز برسفارش        
کننده يقين واعتماد می کند، شايد که درست ميفرمايد،         
مگردربارهء خداوند ذره ای ازکمزوری را تـصورويا        
نسبت داده نميتوانيد، پس حقيقت سـپارش چيـست؟         

ÏΘr& (#ρä‹sƒ :اندکی درارشاد پروردگار دقيق شـويد    ªB $# ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ «!$# u™!$yèx ä© 4 ö≅ è% öθs9 uρr& (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθä3 Î=ôϑtƒ $\↔ ø‹ x© 

Ÿωuρ šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊆⊂∪ –44-43:  سورة الزمر آيه  

بلکه آنان بدون رضايت واجازهء خداوند ميانجيهـائی        
را برگزيده انـد، وگمـان دارنـد کـه ميـان آنـان              

ين جهان  ، دربرآورده ساختن نيازمنديهای ا    )ج(وخداوند
آيـا  : ودفع عذاب آن جهان وساطت می کننـد، بگـو         

چيزهائی را ميانجی ومتصرف درامـور ميدانيـد کـه          
کاری ازدست ايشان ساخته نبـوده وفهـم وشـعوری          

هرگونه ميانجگری ازآن خدااست    : نداشته باشند؟ بگو  
وکسی نميتواند کمترين ميانجگری بکند، مگرکسی که       

ضايت خدابوده وبه   برای اوميانجگری ميشود، مورد ر    
شخص ميانجی هم اجازهء اين کارداده شود، وشفاعت        

  .هم حسنه باشد
  

  آگاهی به همه
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اگرنظری به فرمان الهی نمائيد که اوپيامبر گرامی را         

≅È :حکم ميدهـده   è% (#θãã ÷Š $# š⎥⎪ Ï% ©! $# Λ ä⎢ ôϑtã y— ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ 

«!$# ( Ÿω šχθà6 Î=ôϑtƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ †Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $tΒuρ öΝ çλm; $yϑÎγŠ Ïù ⎯ ÏΒ 78 ÷ Å° $tΒuρ … çµ s9 

Ν åκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 9 Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿωuρ ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã ωÎ) 

ô⎯ yϑÏ9 šχÏŒ r& … çµ s9 4 #© ¨L ym # sŒ Î) tíÌh“ èù ⎯ tã óΟ Îγ Î/θè=è% (#θä9$s% 

# sŒ$tΒ tΑ$s% öΝ ä3 š/ u‘ ( (#θä9$s% ¨, ysø9 $# ( uθèδuρ ’ Í? yèø9 $# ç Î6 s3 ø9 $# 

  23-22 سورة سباء آيه –  ∪⊃⊅∩

بفرياد بخوانيد کسانی را    : به مشرکان بگو  ! ای پيامبر 
بجز خدا معبود خود می پنداريـد، امـا بدانيـد آنهـا             
هرگزگرهی ازکارتان را نمی گشايند، وسودی وزيـانی        
به شما نمی رسانند، چرا که آنها درآسمانها وزمـين          
کمترين حق مشارکت درخلقت، مالکيت وادارهء جهان       

داشته وانباز خدانمی باشند، وخداوند را درميان شان        ن
ياوری وپشتيبانی بدارد، تادر ادارهء کائنات بدو نيـاز         
مند باشد، هيچگونه شفاعتی درپيشگاه خدا سود منـد         
واقع نمی گردد، مگرشفاعت کسی که خدا بـدواجازهء         
ميانجگری دهد، وآن هم جز خوب وپسنديده نگويـد،         
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 بردلهای شفاعت کننـدگان     درآن روزپريشانی ووحشت  
وشفاعت شوندگان چيره ميشود، ودرانتطار اين هستند       
که ببينند خداوند به چه کسانی اجازهء شفاعت ميدهد،         
وبرای چه کسانی بايد شفاعت بشود، اين حالت نگران         
کننده هم چنان ادامه می يابد، تازمـانی کـه فرمـان            

 یصادر ميشود، اضطراب وقلق ازدلها    ) ج(ازجانب خدا 
آنان دور ميگردد، گروهی روبـه گـروه ديگرنمـوده          
شادان وخندان می پرسند، پروردگار تان چه دستوری        

حق را صادر فرموده، که آن      : صادرفرموده؟ ميگويند 
اجازهء شفاعت است، واوواال وبزرگوار است، بـازهم        

) ج(نظری به آگاهی همگـانی نمائيـد طوريکـه اهللا           

⎯ tΒ$ :فرمــوده انــد  ÏΒ ?ì‹ Ï x© ωÎ) .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î) 

4ãΝ à6 Ï9≡ sŒ ª!$# öΝ à6 š/ u‘ çνρ ß‰ç6 ôã $$sù 4Ÿξsùr& šχρã ©. x‹s? 

  3 :  سورهء يونس آيهء-.∪⊃∩

پروردگار شما خداوندی است که آسمانها وزمـين را         
درشش دوره بيافريد، سپس به ادارهء جهان هـستی         
پرداخت، زمام ادارهء جهان هستی به دست اواسـت،         

 به فرمان او، کسی ميانجی نميتواند       وچرخش امور آن  
بشود، مگرپس ازاجازهء او، اين است کـه صـاحب          
وپروردگار شما، پس اورا پرستش کنيد نه ديگری را،         

  .آيا گوشزد نميشويد، پند وعبرت نمی گيريد
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  ؟ چيستاذن
  

سخن قابل توجه اينست، بايد بدانيم که اذن چيـست؟           
 باين نتيجه   من ازتالوت مستمرومداوم آيه های قرآنی     

 زيرتأثير وفشار احـدی قـرار     ) ج(رسيدم، که خداوند    
ندارد وين عقيدهء مااست که کسی مجازمداخله وتشبث   
رادرکاروی ندارد ونه شفاعتی بـدون اذن واجـازهء         
اوسود مند وکارآمد است، واين سوال هميشه درذهـنم      
چرخ ميزد که اذن چيست؟ چطـور ميـسرمی شـود؟           

ن کريم به مانشاندهی نمـود،      پاسخ اين سواالت را قرآ    
اينک درخدمت شما عرض می کـنم وشـما نخـست           
ازهمه دربارهء کسانيکه شفاعت بغيراذن می کردنـد         
وعقيدتمند همين خرافات بودند وسفارش ايشان سـود        

  .بخش ثابت نشد مطالعه نمائيد
  

  داستان نوح عليه السالم
  

 پيـامبر ومبعـوث ازجانـب       -عليـه الـسالم   -نوح  
) سرطان العـالج  (ود، مرض مهلک شرک   ب) ج(خداوند

درقوم  اوطوری انتشار يافت، قسميکه باشـنده گـان          
 غـرض   -عليه السالم -مکه به آن مبتال بودند، نوح       

هدايت واصالح اين قوم مشرک فرستاده شد، چنانچـه         

ΡÎ) $uΖ̄$!:استارشاد خداوندی    ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθs% ÷βr& 



 29

ö‘ É‹Ρr& y7 tΒöθs% ⎯ ÏΒ È≅ ö7 s% βr& óΟ ßγ u‹ Ï?ù'tƒ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇∪ 

  .1: سوره نوح آيه
مانوح را به سوی قومش فرسـتاديم، وبدودسـتور          

داديم که قوم خودرا ازعذاب خدا بترسـان، ازآن کـه           
  .عذاب دردناکی به سراغ ايشان بيايد

 درميان قـومش بـود،      -عليه السالم -مدتی که نوح    

[y :قرآن کريم چنين بيان می کند Î7 n=sù öΝ Îγ‹ Ïù y#ø9 r& >π uΖ y™ 

ωÎ) š⎥⎫ Å¡÷Η s~ $YΒ% tæ ãΝ èδx‹s{ r'sù Üχ$sùθ’Ü9 $# öΝ èδuρ 

tβθßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊆∪ – 14: سوره العنکبوت آيه  

دکی               روه ان د، جزگ ان مان ان آن اونهصد وپنجاه سال درمي
بدو ايمان نياوردند، سرانجام درحالی که باکفر ومعاصی         

شان را د ان اي د، طوف تم ميکردن ه خودس ت ب  ربرگرف
وح       وم ن د   عکس العمل ق ين تصوير می      ) ج( را خداون چن

د  θ#)  کن ä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u™ Ÿω uρ ¨β â‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ 

šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ #Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪  10سوره القمر آيه  

اگرچهل سال قبل ازبعثت را ازيـن مـدت         :  مترجم -3
شود بازهم وی نه صـدو  طوالنی مستثنی هم قرارداده     

  .ده سال فرائض اين منصب بزرگ را انجام می داد
  ).23: ( سورهء نوح آيهء -4
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معبودهای خودرا وا مگذاريد، خصوصا     : به آنان گفتند  
 را فرامـوش    )1()ود، سواع، يغوث، يعـوق ونـسر      (

نوح عليه السالم عرصهء درازوطوالنی مـشقت       )نکنيد
، دراختيـار   وسختی هائی قوم را برداشت مـی نمـود        

وامکان وی نبود که آنها را به راه راست ومـستقيم            
آمده می ساخت، ويا آنها را کدام نقصان می رسـاند،           
گستاخی وجسارت بی ادبی آنان را متحمل مـی شـد،           
ــز شــد،   تااينکــه کاســهء صــبر وشــکيبائی لبري
پيامبرگرانقدرنوح عليه الصالة والـسالم درپيـشروی       

ـ         %: ودپروردگار خـود فريـاد بلنـد نم tæy‰sù ÿ… çµ −/ u‘ ’ ÎoΤ r& 

Ò>θè=øótΒ ÷ ÅÇtGΡ$$sù ∩⊇⊃∪  28-26 سوره نوح آيه  

تاآنجاکه نوح پروردگار خودرا بفرياد خواند وعـرض        
من مقهوروعاجزگرديده ام، پس مرا     ! نمود پروردگارا 

ياری وهمکاری کن وانتقام مرا ازايشان بگير، سپس        
ثهء وی بابيان رويدادها وسرگذشت زندگی اش، استغا      

خودرا دردرگاه پروردگار خود پيش کرد، ودرخاتمـهء        

%tΑ$s :استغاثه اش ابرازنمود uρ ÓyθçΡ Éb>§‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n? tã 

ÇÚ ö‘ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# # ·‘$ −ƒ yŠ ∩⊄∉∪ . y7 ¨ΡÎ)  βÎ)  

                                                 
 دامـن   اين پنج افراد ازمردان نيک وپاک     :  مترجم - )1(

  .قوم نوح عليه السالم بود
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öΝ èδö‘ x‹s?  (#θ=ÅÒãƒ š ‚yŠ$t6 Ïã  Ÿωuρ (# ÿρà$ Î#tƒ ωÎ) # \ Å_$ sù 

# Y‘$ ¤ Ÿ2 ∩⊄∠∪ Éb>§‘ ö Ï øî $# ’ Í< £“t$ Î!≡ uθÏ9 uρ ⎯ yϑÏ9 uρ ≅ yzyŠ   

Ÿš_ÉL øŠ t/ $YΖ ÏΒ÷σ ãΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ Ÿωuρ ÏŠ Ì“ s? 

t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ωÎ) # I‘$ t7 s? ∩⊄∇∪ 28-26: سوره نوح آيه  

! پروردگـارا : نوح به دعای خود ادامـه داد وگفـت        
ازکــافران احــدی را درروی زمــين زنــده مگــذار، 

نی، بنـدگانت را گمـراه ميکننـد،        اگرايشان را رها ک   
وجزفرزندان بزه کار، وکافرسرسخت بـه دنيـا نمـی          

  .آورند
ما، پدرم، مادرم وهمـهء کـسانی را کـه          ! پروردگارا

مؤمنانه وباورمندانه به خانهء من درميآيند، وسـاير        
وکافران را جزهالک   ! مردان وزنان باايمان را بيامرز    

  .ونابودی ميفزا

Æì :  عليه الـسالم شـد  فرمان الهی متوجه نوح oΨ ô¹ $# uρ 

y7 ù=à ø9 $# $uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r'Î/ $oΨ ÍŠ ômuρuρ Ÿωuρ © Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(# þθßϑn=sß 4 Ν åκ ¨Ξ Î) tβθè% t øó•Β ∩⊂∠∪ 37: سوره هود آيه  

وبه نوح وحی شد کـه کـشتی ای را درزيرنگرانـی            
ودرروشنی تعاليم وهدايت وحی ما بساز، بـدان کـه          
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ـ    اتو ازنگرانـی وحفاظـت مـا       توومؤمنان همنواه ب
برخورداريد، ازظالمان محفوظ وازاشـتباه درسـاختن       
کشتی مصون هستيد، ازاين بعد بـه مـشرکان رحـم           
مکن، وبامن دربارهء گذشت ازستمگران گفتگو منما،       
که آنان محکوم به عذابند، ومسلماً ايشان غرق خواهد         
  .شدند، سپس ايشان را آن روزی فرا خواهد رسيد که

$tΡö ¤fsùuρ uÚ ö‘ F{ $# $ZΡθã‹ ãã ’ s+ tGø9 $$sù â™!$yϑø9 $# #’ n? tã 9 øΒr& ô‰s% 

u‘ Ï‰è% ∩⊇⊄∪ 12-11:سورة القمر آيه  

پس درهای آسمان را با آب تند ريزان وفروانی ازهـم          
گشوديم، بگونه ای که گوئی، درهـای آسـمان همـه           
بازشده وهرچه آب است فرومی بارد، واززمين چشمه        

 بگونه ای که گوئی، تمـام       ساران زيادی برجوشانديم،  
زمين يکپارچه به چشمه تبديل شده است، وآبها درهم         
آميختند، برای اجرای فرمانی که ازجانب خدا صـادر         

©# ومقدرشده بود  ¨L ym # sŒ Î) u™!% y` $tΡâ ö∆r& u‘$ sùuρ â‘θ‘Ζ −F9 $# $oΨ ù=è% 

ö≅ ÏΗ ÷q $# $pκ Ïù ⎯ ÏΒ 9e≅ à2 È⎦ ÷⎫ y` ÷ρy— È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# šn=÷δr& uρ ωÎ) 

⎯ tΒ t, t7 y™ Ïµ ø‹ n=tã ãΑ öθs) ø9 $# ô⎯ tΒuρ z⎯ tΒ# u™ 4 !$tΒuρ z⎯ tΒ# u™ ÿ… çµ yètΒ 

ωÎ) ×≅‹ Î=s% ∩⊆⊃∪   40:  آيههودسورة.  
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نوح به کارخود مـشغول بـود، وکـافران هـم بـه             
تمسخرخود ادامه می دادند، تاآنگاه کـه فرمـان مـا           
برهالک آنان دررسيد، وآب از زمين جوشيدن گرفـت،         

سـوار کـن    : ه نوح گفتم  وخشم ما به غايت رسيد، ب     
درکشتی ازهرصنفی نروماده ای را، وخاندان خـودرا،        
مگرکسانی را که فرمان نابودی آنـان صـادرگرديده         
است، آن عبارت ازهمـسرويکی ازپـسران تواسـت،         
وکسانی را درآن بنشان که ايمان آورده اند، وجزافراد         

  .اندکی بدو ايمان نياورده بودند
ر بخواهد انسان حقيقـت را      اگرپروردگا! دقيقا بانديشد 

درک می کند، ومی فهمد، هنگاميکـه حکـم رکـوب           
کـسانيکه عـذاب    : خاندان بوقوع پيوسـت، فرمـود     

  .برايشان نوشته شده است آنان را سوار مکن
که دربارهء ظالمان بامـا گفتگوننمـا،       : سپس فرمود 

-وچيزی که قابل تعجب وحيرت است اينکه، پسرنوح         
آن بدبخت ها وجود داشـت،       نيزدرميان   -عليه السالم 

 زمانيکه وی را درخطر هالکـت       -عليه السالم -نوح  
محسوس نمود، شفقت وترحم پـدری بجـوش آمـد،          

را ) ج(پابندی هائی عائـد شـده ازطـرف خداونـد           

‘{: فراموش کرد، وفريـاد نمـود      Éδuρ “Ì øg rB óΟ Îγ Î/ ’ Îû 

8l öθtΒ ÉΑ$t6 Éfø9 $$x. 3“yŠ$tΡuρ îyθçΡ … çµ oΨ ö/ $# šχ% Ÿ2uρ ’ Îû 

5Α Ì“ ÷ètΒ ¢© o_ ç6≈ tƒ = Ÿ2ö‘ $# $oΨ yè̈Β Ÿωuρ ⎯ ä3 s? yì ¨Β t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# 
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∩⊆⊄∪ tΑ$s% ü“Íρ$t↔ y™ 4’ n<Î) 9≅ t6 y_ © Í_ ßϑÅÁ÷ètƒ š∅ÏΒ Ï™!$yϑø9 $# 

4 tΑ$s% Ÿω tΛ ÄŒ$tã tΠ öθu‹ ø9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒr& «!$# ωÎ) ⎯ tΒ zΟ Ïm§‘ 4 

tΑ% tn uρ $yϑåκ s] ÷ t/ ßl öθyϑø9 $# šχ% s3 sù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï% t øóßϑø9 $# 

∩⊆⊂∪ Ÿ≅Š Ï% uρ ÞÚ ö‘ r'̄≈ tƒ © Éë n=ö/ $# Ï8 u™!$tΒ â™!$yϑ|¡≈ tƒ uρ © Éë Î=ø% r& 

uÙ‹ Ïî uρ â™!$yϑø9 $# z© ÅÓè% uρ ã øΒF{ $# ôNuθtFó™ $# uρ ’ n? tã Äd“ÏŠθèg ø:$# 

( Ÿ≅Š Ï% uρ # Y‰÷èç/ ÏΘöθs) ù=Ïj9 t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9   .44-42سورة هود آيه  ∪⊇⊇∩ #$

مؤمنان سوارکشتی شدند وکشتی باسرنشينانش سينهء      
امواج کوه پيکررا ميشکافت، وهم چنـان بـه پـيش           
ميرفت، مهرپـدری درميـان ايـن امـواجی کـه از            
سرودوش هم باالميرفت، روی هم می افتيدنـد مـوج          

  .گرفت
ونوح پسرش را که درکناری جدا ازپدر قرار گرفتـه           

ــاد زد، ای  ــدم، بامــا ســوار بــود فري فرزنــد دلبن
شووباکافران مباش، اگربه سوی خدا برگردی نجـات        
می يابی، ورنه باجملگی بی دينـان نـابود ميـشوی،           

به کوه بزرگـی ميـروم      : پسرلجوج ومغرورنوح گفت  
ومأوی ميگزينم که مراازسـيالب محفـوظ ميـدارد،         

امـروز هـيچ قـدرتی      : وازغرقاب مصون، نوح گفت   
 غرق ونابود شدن کافران پنـاه       دربرابر فرمان خدا به   
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داده نميتواند، مگرتنها کسی را که رحمت خدا شـامل          
حال وی گردد، درهمين هنگام موجی برخاسـت واورا         
درکام خود فروبرد، موج ميان پدروپسر جدائی افگند،        
وپسر درميان غرق شدگان قرارگرفت، وخيال خـامش        

بودی ازراه يابی دردنيا به آتش آخرت انداخت، بعد ازنا        
آب خـودرا فروبـر، وای      ! ای زمين : کافران گفته شد  

ازباريدن بايست، وآنگاه به دستور خدا آبهـا        ! آسمان
ازميان برده شده وفرمان اجراء گرديد وکاربه انجـام         
رسيد، وکشتی برکوه جودی پهلوگرفت، آن وقت بـود         

بااين همـه   ! نابود باد برگروه ستمکاران   : که گفته شد  
پدری کاهش نيافت، وبه درگـاه      شفقت، الفت ومحبت    

… yŠ$tΡuρ  3ÓyθçΡ“:  الهی فرياد کنـان گفـت   çµ −/ §‘ tΑ$s) sù 

Å_Uu‘ ¨βÎ) © Í_ ö/ $# ô⎯ ÏΒ ’ Í? ÷δr& ¨βÎ) uρ x8 y‰ôã uρ ‘, ysø9 $# |MΡr& uρ 

ãΝ s3 ômr& t⎦⎫ ÏϑÅ3≈ pt ø:$# ∩⊆∈∪ tΑ$s% ßyθãΖ≈ tƒ … çµ ¯ΡÎ) }§øŠ s9 ô⎯ ÏΒ 

šÎ=÷δr& ( … çµ ¯ΡÎ) î≅ uΗ xå ç ö xî 8xÎ=≈ |¹ ( Ÿξsù Ç⎯ ù=t↔ ó¡n@ $tΒ 

}§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΝ ù=Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& βr& tβθä3 s? z⎯ ÏΒ t 

⎦⎫ Î=Îγ≈ yfø9 $#  ∩⊆∉∪ t Α$s% Éb>u‘  þ’ ÎoΤ Î) èŒθãã r& šÎ/ ÷βr& 

šn=t↔ ó™ r& $tΒ }§øŠ s9 ’ Í< ⎯ Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïã (  ωÎ) uρ ö Ï øós? ’ Í< 
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û© Í_ ôϑymö s?uρ ⎯ à2r& z⎯ ÏiΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ø9 ـ   ∪∠⊇∩ #$ ود آيـه   سورة ه

45-47  

پـسرم  ! خـدايا : نوح پروردگار خودرا فرياد زد وگفت     
کنعان که به طالطم موج ها فرورفت ازخانـدان مـن           
است، وتوهنگامی که به من دستور دادی که خانـدان          
خودرا سوارکشتی کنم، درحقيقت اين وعـدهء حفـظ         
خاندان من بود، وعدهء توراست است، وخالفـی درآن        

دگرترين داد گرانی، وازاحوال    نيست، وتوداورترين ودا  
: من باخبرهستی، پروردگارم لطف ومرحمتی،  فرمود      

زيرا اوبـه سـبب     ! ای نوح پسرت ازخاندان تونيست    
رفتار زشت وکردار پستی که پيش گرفته اسـت بـاتو           
فرسنگها فاصـله دارد، واومجـسمهء عمـل هـای          
ناشائسته است؛ بناء دربارهء چيزهای که آگاه نيستی،        

ست ويا نادرست ازمن مخواه،  مـن تـورا          که آيا در  
نصيحت ميکنم که ازنادانان نباشی، پيونـد براسـاس         

پروردگـارا  : عقيده است، نه گوشت وخون، نوح گفت      
ازاينکه چيزی را ازاين به بعد ازتو بخواهم که بـدان           

خويشتن را درپنـاه توميـدارم،      ! آگاه نباشم، هرگزنه  
نـين  وعاجزانه ازآسـتانت ميخـواهم کـه مـرا ازچ         

لغزشهائی بدور داری، اگربرمن بخشائی وبه من رحم        
  .ننمائی اززيان کاران خواهم گرديد

شما مالحظه نموديد که همه مخلوقات دربرابر نظـام         
الهی ناتوان وبيچاره است، نه سزا دادن کفاردرقدرت        
اواست ونه رها نمودن پسرش، اين بود مقام سفارش         

  .ام آنبدون اجازهء خداوندی واين هست سرانج
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 عقيدهء من درين مقام تارتارشد، که دوستان را بايـد          
) 2(} يـار {دوستان تسليم کنم، بلکه اسـتعمال لفـظ         

دربارهء خداوند مناسب وموزون نيست، وکسی ويـرا        
  .مجبور کرده نميتواند

 اکثراستعمال اين کلمه درعـشق وعـشق بـازی          -2
  .صورت ميگرد وغيرفصيح است

وملنگ مفت خوررا مايـه      ازجانبديگر ماهرپير، فقير  
ای اميد قرارداده ايـم، بايـد لحظـه ای بانديـشيم،             
پيغمبرکه داعی ومبلغ نه صد ساله بود نتوانست برای         
جگرکوشهء خود درنزد خداوند سفارش سود مندی را        
انجام دهد، پس چه اميد ازآنانی کـه دربـارهء خـود            
صفرهستند برای ديگران نيز صفرخواهند بودند، شما       

 قضاوت نمائيد، اگر گفتارمن اشتباه باشد مارا        منصفانه
بطرف حق هدايت نمائيد، تعصب وگروه گرائـی گنـاه          
است، چنين امراض مهلک را درکنار زده قرآن کـريم          
را بادقت مطالعه نمائيد وازنجات پرستی بـه خداونـد          

  .پناه بخواهيد
بسا اوقات سوء تفاهم پیدا می شود که ديگرانبيـاء          

اختيار نيـست، مگرپيامبرصـلی اهللا      عليهم السالم را    
عليه السالم امام االنبيا است واورا مختارکل گردانـده،       
لهذا جائزاست که روح وی را وسيله قرارداده، حاجات      
خودرا بحضور خداوند پيش نمائيم ودرين ارتباط بـه         
اين آيهء قرآنکريم تدبرنمائيد، که خداوند توسط پيغمبر        

≅: ح اين امت گـردد    خود پيام داده تاکه موجب اصال      è% 
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من مالک سود وزيـانی بـرای خـود نيـستم،           : بگو
مگرچيزی را کـه خداونـد بخواهـد، وازراه لطـف           
وکرمش، برجلب نفع ويا دفع شـر مالـک ومقتـدرم           
گرداند، اگر غيب ميدانستم، منافع فروانی نصيب خود        
ميکردم، چونکه به اسباب آن أشنا وماهربودم، حـاال         

آفـات  که ازاسباب خيـرات وبرکـات واز موجبـات          
ومضرات بی خبرم، چگونـه ازوقـوع قيامـت آگـاه            

  خواهم بود،
من جزبيم دهنده ومژده دهندهء مؤمنان ازعذاب وثواب        
يزدان نميباشم، اين فرمان الهی را درسورهء يـونس         

نيز مالحظه نمائيد، سپس نظری به زندگی       ) 5(رکوع  
سرورکائنات نمائيم ودرآن دقت وتدبير کنيم، تـصديق        

  .هويدا می شودآيات مذکوره 
صـلی اهللا   -من باپيغمبرخـدا    : ميفرمايد) رض(انس  

 درخانهء ابويوسف که شـوهر دايـه ای         -عليه وسلم 
 -صلی اهللا عليـه وسـلم     -ارجمند گرامی پيامبر اکرم     

صـلی اهللا   -يعنی ابراهيم رضی اهللا عنه بود، پيـامبر       
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 ابراهيم را درآغوش نمـوده ازاوبوسـه        -عليه وسلم 
ر درخانهء ابويوسـف تـشريف      گرفت وشميد، بارديگ  

بردند، درآن لحظه ابراهيم درکشمکش مرگ وزندگانی       
 همزمان  -عليه الصالة والسالم  -بود، آب ديدهء پيامبر     

بامشاهده ای او، اشک ازديدارشان جاری شد، عبـد          
 سـوال نمـود ای     -رضی اهللا عنه  -الرحمن بن عوف    

عليـه  -شماهم اشک ميرزانيـد؟ پيـامبر     ! رسول خدا 
، اين  )رض(ای ابن عوف    :  فرمودند -السالمالصالة و 

بازهم آبی ديدهء شان روان شـد،       ! اشک رحمت است  
إن العين تدمع والقلـب يحـزن والنقـول إال      :[فرمودند

  )1](مايرضی ربنا وأنا بفراقک يا ابراهيم لمحزون
چشم اشک ميرزاند، دل غمگين می شود، ومادرزبان        

ازآن راضی  تنها آن حرفی را می آورم که پروردگارما         
من به فراق وجـدائی تـوغمگين       ! باشد، ای ابراهيم  

هستم، اينست مقام ربوبيت، واينست بندهء خـدا کـه          
دربرابر مشيت وارادهء اوعاجز وناتوان است، من يک        
عرصهء دراز غرق ومحو اين فکربودم، که باالشـدن         
دربلندی همچوسطح خانه ای به زينه نيازدارد، بـرای         

 وعظيم المرتبت به واسطه     رسيدن به شخص ذی جاه    
  .وشفاعت گرمناسب درکاراست

ـ امام بخاری درصحيح خود، درکتاب جنائز، بـاب         1
  .قول النبی ـ صلی اهللا عليه وسلم ـ إنا بک لمحزون

 پس بدون ترديد، رسائی به پروردگار سـفارش ايـن         
بزرگان الزم است، زيرا که حصول اذن وی موقـوف          

 را نشاندهی وبيـان     است به وسيله ای، من آن وسيله      
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می کنم، ولی نخست ازآن چند واقعات مختصردرارتباط        
  . مطالعه نمائيد-صلی اهللا عليه-نبی اکرم 

 مسلمانان زيادی درجنگ احد شهيد شدند، وکاکای        -1
 -صلی اهللا عليـه وسـلم     -مشفق وگرامی پيامبراکرم    

صـلی اهللا   -نيز شهيد شد، پيامبر     ) رض(سيدنا حمزه   
اندوه وغم را هيچ وقـت نتوانـست         اين   -عليه وسلم 

) رض(، وحـشی    )رض(فراموش کند، قاتـل حمـزه       
عليـه  -مشرف وگرويده به اسالم گرديد، مگرپيـامبر      

گـاهی رويـاروی نظـرم      :  فرمودند -الصالة والسالم 
ظاهرنشويد، زيرا که کاکايم بياد می آيد، دندان مبارک         

 درجنگ نيز شهيد شد،     -صلی اهللا عليه وسلم   -پيامبر  
کوب آثاری بجا گذاشت، واين همه بـه مـشيت          لت و 

وارادهء الهی بود، ورنه کدام شخص است که شـوق          
  .تحمل اين صدمه بزرگ را دارد؟

رسول اهللا ـ صلی اهللا عليه وسلم ـ هنگاميکه غرض   
تبليغ ودعوت به طائف تشريف بردند، زيد بن حارثـه          

آنجاب را همراهی ميکرد، سـرداران طـائف        ) رض(
يامبرــ صـلی اهللا عليـه وسـلم ـ      ازقبول دعوت پ

اباورزيدند، بلکه اوباشَان را برعليه او برانگيختنـد،        
تاآنکه ايشان برجنايت وناروايی هائی خويش درحـق        
او ـ صلی اهللا عليه وسلم ـ تقصيرنکنند، آنـان ذات    
مبارک پيامبر ـ صلی اهللا عليه وسلم ـ را درهجـوم    

جاست کـه  سنگ باران متداوم خويش قرار دادند وازآن     
جسم مبارک پيامبر گرامی ـ صلی اهللا عليه وسـلم ـ    
مجروح گرديده وازجريان خون کفش مبارک درپايشان       
بند ماند، قلب او ـ صلی اهللا عليه وسلم ـ بی قـرار    
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شد، مگرجوانان اَوباش پيامبر ـ صلی اهللا عليه وسلم  
ـ را اجازه نميدادند، لحظه ای راحـت کنـد، بلکـه            

ی متواتر مجبور بـه حرکـت مـی         باانداخت سنگ ها  
کردند، اين بود مجبوری وبی چـارگی بنـدهء الهـی           
دربرابر  مشيت  او،  عالوه  برآن  داسـتان  هـای،               
ديگری وجود دارد که تصديق کنندهء اين آيـات مـی           

  .باشد، مگرغرض اختصارآنها را گذاشتم
  

  اشتباه نبايد کرد
  

راد مردی ازبندگان خدا، حواس مـادرش رابگونـهء         
شگفت انگيزی ربوده بود، شما ازآن پرهيز کنيد، وآن         

پيامبر گرامی ـ صلی اهللا عليه وسلم ـ نبی   : اين بود
است، ومعاملهء او باپروردگارش می  باشد، تنهـا آن          
ذات پاک است که باو ـ صـلی اهللا عليـه وسـلم ـ      
هرتعاملی را خواست انجام ميدهد، زيرا که سفارش را         

گ باشد، سفارش مارا آن ـ  کسی می کند که ازآن بزر
صلی اهللا عليه وسلم ـ ميتواند بکنند، وآن وسـيلهء   
مايان است، اين غلط فهمی مارا قرآنکريم باين گونـه          

≅ö: ازاله مـی نمائيـد     è% ’ ÎoΤ Î) Iω à7 Î=øΒr& ö/ ä3 s9 # u ŸÑ Ÿωuρ 
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ای  پيامبرـ صـلی اهللا عليـه وسـلم ـ مـن      : بگو
وانم هيچ گونه زيانی وسودی به شمابرسانم، وبه        نميت

هيچ وجه نميتوانم گمراه تان سازم ياهدايتان  نمـائم،          
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تائيد وتصديق اين را درداستان مرگ عبد اهللا بن ابـی           
مالحظه فرمائيد، هنگاميکه رئـيس     " منافق" بن سلول 

وفات کرد، اودرزندگی   " منافق"منافقين عبد اهللا بن ابی      
ی پيامبرـ صلی اهللا عليه وسلم ـ  اش بخاطر خوشنود

ظاهرا کوشش ميکرد، پيامبراکرم ـ صـلی اهللا عليـه    
وسلم ـ پيراهن خودرا به اوپوشـاند، ونمازجنـازهء    
اورا نيز ادا نمود، وبرای آن دعای مغفرت خواسـت،          

چونکه اجازهء خداوند شامل حال  نبود، ازين  خـاطر            
رائـه  پاسخ  ازطرف  پروردگار  به  رحمت الکونين ا          

  .شد
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آنان طلب آمرزش کنـی ويـا نکنـی، حتـی      اگربرای  
اگرهفتاد بار، ودفعات بسياری برای آنان طلب آمرزش        
کنی، خداوند آنان را هرگز نمی آمـرزد، ايـن بـدان            
خاطرکه ايشان به خداوند وپيامبرش ايمـان ندارنـد،         
وسرازبند شريعت وربقهء اطاعت برتافته اند، وخداوند       

ئين آسمانی را   گروه بيرون روندگان ازفرمان يزدان وآ     
به راه سعادت هدايت نمی کند، بلکه برای تأمين حيات          
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 tΒ$ :وزندگی مستقبل، قانونی را به تـصويب رسـاند        
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  13: آيه

پيامبرومؤمنان را سزاوارنيست که به مشرکان طلـب        
آمرزش کنند، هرچند که خويشانوندان باشند، هنگامی       
که برای آنان روشن شود که باکفر وشرک ازدنيا رفته          

  :اند ومشرکان اهل دوزخند، بازارشاد فرمود
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هرگاه يکـی ازآنـان بميـرد، نمـازوی را مخـوان،            
وبرسرگورش بـرای دعـا وطلـب آمـرزش ودفـن           

پيامبرش باورنداشـته   اونايست، چرا آنان به خداوند و     
اند، ودرحالی مرده اند، که ازدين خـدا وفرمـان اهللا           

  .خارج بوده اند
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  جانب ديگر
 

اين بود ارادهء خيربغيراجازه کـه آن بـی ثمرمانـد،           
: اکنون جانب ديگری ازصفحه را مالحظـه فرمائيـد        

دربخاری ومسلم حديثی وارد شده که رحمة للعـالمين         
نفرازحافظان قرآن کـريم    بنابرمطالبهء يک قوم، هفتاد     

را غرض تعليم ايشان باآنان فرستادند، درحقيقت ايـن         
فريب ودسيسه ای ازطرف اين قوم بود، تاآنکه ايـن          
جماعه ای ازحافظان کتاب اهللا رابـشهادت رسـاندند،         
هنگاميکه پيامبر ـ صلی اهللا عليـه وسـلم ـ ازيـن      
 فاجعه ای دردانگيز، وظلم نافرجام اطالع يافتند، نهايت       

ناراحت وغمگين گرديدنـد، ومـدت يکمـاه درنمـاز          
می خواندند، ونيـايش    ] قنوت نازله [فجربرعليه ايشان   

می کردند، وبرای شهداء دعاء رحمت ومغفـرت مـی        
ای پروردگـارا،   : نمودند، الفاظ آن نيايش چنين بـود      

برای وليد بن وليد، سلمه بن هشام وعياش بـن ابـی            
 خودرا بـاالی    ربيعه نجات عطاء کن، وسخترين عذاب     

قوم مضرمسلط نما، وآن را بشکل قحط وخشک سالی         
هفت (که همانند قحط زمانهء يوسف ـ عليه السالم ـ   

  .باشد نازل کن) سال
شما اندازه کنيد که پيام مبراکرم ـ صـلی اهللا عليـه    
وسلم ـ چقدرناراحت ورنجيده بودند، حتی که آنجـاب   

را بـه  ـ صلی اهللا عليه وسلم ـ اين دعاء زيـان ده   
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اللهـم العـن فالنـاً      : [آواز بلند می خواندند وميگفتند    
  )1(] وفالناً

ای پروردگارا، فالن وفالن را لعنت بکن، پيامبرصـلی         
اهللا عليه وسلم اسماء قبائل عربی را ذکرميکـرد کـه           
آنها قاتل بودند، پيامبرگرامی ـ صلی اهللا عليه وسـلم   

الهـی  ـ به دعاء خويش ادامه دادند، تا آنکه فرمان          
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  129-128:  آيه نآلعمرا

نه چيزی ازکاربندگان ونـه جـزء ازاختيـار يـزدان           
دردست تونيست، بلکه همهء امور دردست خدا است،        
ذتيکه ياتوبهء آنان را می پذيرد، ودلهايشان را بـاآب          
ايمان ميشويد، يا ايـشان را باکـشتن وخوارداشـتن          
دردنيا وعذاب آخرت شکنجه ميدهـد، چراکـه آنـان          

ا است آنچه درآسمان ها وزمـين       ستمگرند، وازآن خد  

                                                 
 اين حديث را امام بخاری درصحيح خود درکتاب         - )1(

وامـام مـسلم    " باب ليس لک من األمرشـئ     "مغازی،  
باب استحباب القنـوت    "درصحيح خود درکتاب مساجد،     

 .ذکرنموده است" فی جميع الصلوات
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است، هرکه را بخواهد ميآمرزد، وهرکـه را بخواهـد          
  .عذاب ميدهد، وخدا بخشنده ومهربان است

  :ازرهنمود اين آيهء کريمه حقيقت اين شعر 
  

  آن چه را خدا گرفت محمد رها کرد
  کسی رها نکرد آنچه را محمد گرفت

  
نکـه  نيزظاهروهويدا شد که اين دروغ است، بخاطر اي       

اگربخواهد رهاکند، رها کـرده نتوانـد، واگربخواهـد         
بگيرد گرفته نتواند، اينست مقام ومنزلـت الوهيـت،         
امامرتبهء بندگی ومقام آن طورديگراست که عنقريـب        
توضيح ميگردد، قبل ازاينکه اين مطلب را برای شما         
واضح کنم که اجازهء الهی چيست؟ چطورميتوان آنرا        

 بخاطر دورساختن يک اشتباه     تصورکرد؟ الزم می دانم   
  .وپريشانی ازشما کوشش کنم

وآنکه قبرپرستان، بـت پرسـتان، وجـاه پرسـتان،          
وسجاده نشينان درگاه که ازپابندی ها وقيـودات ايـن          
زندگی مادی آزاد گرديـده، مهمانـان پروردگـارخود         
شدند، وآنان ازدعا، فرياد ومناجات ما بی نيـاز وبـی        

زمند دعاهـای پرخلـوص     خبرهستند، البته ايشان نيا   
مامی باشند، بهمين سبب مادرنماز جنـازه برايـشان         

  .دعاء می کنيم
  

  سفارش بعد ازمرگ
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اين آيايهء قرآن کريم را اکثرعلماء بخاطر اثبات ايـن          
حرف که شهيد زنده است، پيش می کنند، لهـذا مـدد            
خواستن ازآنها وعقيـده کـردن براينکـه سـفارش          

اختصار نمـی خـواهم     گرهستند جائزاست، من بخاطر     
درآيات مشاراليها بحث کنم، مگرالزم می دانم عـرض         
کنم که سفارش بدون اجازهء چه سودی را به بـارمی        
آورد؟ شما آنرا مالحظه نموديد، وحاال چند داستانی را         
بخاطر دورساختن اشـتباهات پـيش ميکـنم، تـاآن          
اشتباهات ازاله گـردد وانـدکی ازتـصورزندگی بعـد          

  .ا، ذهن نشين گرددازمرگ درذهن شم
  
  
  
  
  
  
  
  

  داستان اصحاب کهف
داستان آنعده ازاولياء اهللا که زنده بودنـد ودرزنـدگی          

سال افتيده  ) 309(شان به حاالت خواب درروی زمين       
بودند وبخاطر خستگی وماندگی، پهلوی خودرا تبـديل        
ميکردند، مگرهنگاميکه پروردگارايشان را ازخـواب      

ل اوضاع اصال آگاه نبودند،     شان بيدار کرد، آنان ازتبدي    
بفرمائيد تفصيل اين داسـتان را اززبـان قرآنکـريم          
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ôΘr& |M :بـشنويد  ö6 Å¡ym ¨βr& |=≈ ysô¹ r& É#ôγ s3 ø9 $# ÉΟŠ Ï% §9 $# uρ 

(#θçΡ% x. ô⎯ ÏΒ $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ $·6 pg xå ∩®∪   9: سورهء کهف آيهء  

آيا پند داشتی  که اصحاب غارونوشته ازجملهء نشان         
  .هائی ما تعجب آوربود

زندگی پرزرق وبرق، بـسياری ازمردمـان را گـول          
ميزند، وايشان را نسبت به زنده شدن بعـد ازمـرگ           
غافل وجاهل ميگرداند، اگرکسانی همچـون اصـحاب        
کهف موجود باشند، که ايشان درمحيط پررونق ومجلل        
جهان ودرميان انواع نعمتها وراحت هـا، اسـتقامت         

هند، زيـرا   وپايمردی خويش را درراه ايمان نشان ميد      
که داستان زيادی رخ داده، وآن بيـانگر ازنخـستين          
حيات نوين پس ازخواب طوالنی بـوده، کـه نـوعی           
ازمرگ بشمار ميرود، ازجملهء اين حـوادث داسـتان         
اصحاب کهف است، آياگمان ميبری که خواب چنـدين         
سالهء اصحاب کهف ونوشته درتخته، درميان عجائب،       

فتی است، توجـه    غرائب وگستردهء هستی ما چيزشگ    

⎯ß: تان را بسوی اين آيهء کريمه معطوف می دارم         øt ªΥ 

Èà) tΡ y7 ø‹ n=tã Ν èδr't7 tΡ Èd, ysø9 $$Î/ 4 öΝ åκ ¨Ξ Î) îπ u‹ ÷FÏù (#θãΖ tΒ# u™ 

óΟ Îγ În/ t Î/ óΟ ßγ≈ tΡ÷Š Î—uρ “W‰èδ ∩⊇⊂∪ $oΨ ôÜ t/ u‘ uρ 4’ n? tã óΟ Îγ Î/θè=è% 
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øŒ Î) (#θãΒ$s% (#θä9$s) sù $uΖ š/ u‘ >u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ s9 

(# uθãã ô‰̄Ρ ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ $Yγ≈ s9 Î) ( ô‰s) ©9 !$oΨ ù=è% # ]Œ Î) $̧Ü sÜ x© ∩⊇⊆∪ 

Ï™Iωàσ ¯≈ yδ $oΨ ãΒöθs% (#ρä‹sƒ ªB $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9# u™ ( Ÿωöθ©9 

šχθè?ù'tƒ Ο Îγ øŠ n=tæ ¤⎯≈ sÜ ù=Ý¡Î0 &⎦ Îi⎫ t/ ( ô⎯ yϑsù ãΝ n=øß r& Ç⎯ £ϑÏΒ 

3“u tI øù$# ’ n? tã «!$# $\/ É‹x. ∩⊇∈∪ 15-13: ف آيهءسورهء که  

ماداستان آنان را بگونهء راستين، بدون کم وکاسـت         
برای توبازگوميکنم، ايشان جوانانی بودنـد کـه بـه          
پروردگار شان ايمان داشتند، وما بريقين وهدايتـشان        
افزوده بوديم، مابه دلهايشان قدرت وشهامت انداختم،       
آنگاه که بپاخاستند، برای تجديد ميعاد باآفريـده گـار          

پروردگارما :  درميان مردم فرياد برآوردند وگفتند     خود،
پروردگارآسمانها وزمين است، ماهرگزغيرازاومعبودی    

ــوئيم ــرچنين بگ ــتيم، اگ ــی پرس ــسی را ! را نم وک
جزاومعبــود بــدانيم، درآن صــورت ســخنی گــزاف 
ودورازحق گفته ايم، سپس برخی ازايشان به برخـی         

بود هـائی   اينان يعنی قوم ما بجزاهللا مع     : ديگری گفتند 
چـرا  ! چه مردمـان حقيرانـد    ! را به خدائی گرفته اند    

مگرعقـل  ! بتهای خود ساختهء خـويش را بپرسـتند       
دليل روشنی برخدائی آنهـا ارائـه       ! ندارند؟ ای کاش  

هرگزنه، آنان  ! مگرچنين چيزی ممکن است؟   ! ميدادند
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آخرچه کسی ستمکارترازفردی اسـت     ! چه ستمکاراند 
تراء انبازهائی بـه آفريـده      که به خدا دروغ بندد وبااف     

گار جهان نسبت دهد؟ احدی را غيرازعبادت وپرستش        
نميکــنم، اگــرچنين کارصــورت بگيــرد آن ناجــائز 
ودورازعقل مندی می باشد، قوم مايـان معبـودی را          
غيرازخداوند اتخاذ نمودند، چـرا بـرای ثبـوت ايـن         
امردليلی نمی آورند، وکيست ظالم تر ازآن شخـصيکه        

 اين گفتگوی آن شخصيت ها واوليـاء        دروغ ميگويد، 
کامل خداوند است که دردربار بادشاه جابر ابراز مـی          

است واين اوليـای خداونـد      " دقيانوس"کنند، ونام آن    
بجرم انتخاب توحيد ويکتا پرستی دردربار آن انـسان         
جــابر ونــاروا پــيش کــرده مــی شــوند، خداونــد 

ه بخاطرافزايش همت شان، درقلب آنان الهام نيزنمـود       

ÏŒ : وفرمود Î) uρ öΝ èδθßϑçGø9 u” tI ôã $# $tΒuρ šχρß‰ç6 ÷ètƒ ωÎ) ©!$# 

(# ÿ… ãρù'sù ’ n<Î) É#ôγ s3 ø9 $# ÷ à³⊥ tƒ ö/ ä3 s9 Ν ä3 š/ u‘ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏGyϑôm§‘ 

ø⋅ Äh yγ ãƒ uρ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ / ä. Ì øΒr& $Z) sùö ÏiΒ ∩⊇∉∪  

ــری ôϑ¤±9§{ وتــ $# # sŒ Î) M yèn=sÛ â‘ uρ≡ t“ ¨? ⎯ tã óΟ Îγ Ï ôγ x. 

šV# sŒ È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $# # sŒ Î) uρ M t/ { xî öΝ åκ ÝÎ Ì ø) ¨? |N# sŒ ÉΑ$yϑÏe±9 $# 

öΝ èδuρ ’ Îû ;ο uθôfsù çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «!$# 3 ⎯ tΒ Ï‰öκ u‰ 
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ª!$# uθßγ sù Ï‰tGôγ ßϑø9 $# ( ∅tΒuρ ö≅ Î=ôÒãƒ ⎯ n=sù y‰Åg rB … çµ s9 

$|‹ Ï9 uρ # Y‰Ï© ó ‘∆ ∩⊇∠∪ öΝ åκ â: |¡øt rB uρ $Wß$s) ÷ƒ r& öΝ èδuρ ×Šθè% â‘ 4 

öΝ ßγ ç6 Ïk=s) çΡuρ |N# sŒ È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $# |N# sŒ uρ ÉΑ$yϑÏe±9 $# ( Ο ßγ ç6 ù=x. uρ 

ÔÝ Å¡≈ t/ Ïµ øŠ tã# u‘ ÏŒ Ï‰Š Ï¹ uθø9 $$Î/ 4 Èθs9 |M ÷èn=©Û $# öΝ Íκ ö n=tã |M ø‹ ©9 uθs9 

óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ # Y‘# t Ïù |M ø⁄ Î=ßϑs9 uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ $Y6 ôã â‘ ∩⊇∇∪   آيه  كهفسورة 

:16-18  
دهانهء غار روبه شمال گشوده شده بود، وچون درنيم         
کرهء شمالی قرارداشت، شعاع آفتاب مستقيما به داخل        

وقتی که بـه خورشـيد      ! آن نمی تابيد، توای مخاطب    
نگاه ميکردی، خورشيد را می ديدی که بـه هنگـام           
طلوع به طرف راست غارميگرائيد که سـوی مغـرب      

م غروب به طرف چپشان میيگرائيـد       است، وبه هنگا  
که سوی مشرق است، وخود شان درمحل وسیع غار         
قرارداشتند که وسط غاروفراخنای آن است، وايـشان        
ازتابش مستقيم آفتاب درامان بودند، اين چيـزی کـه          
گذشت ازنشانه های قدرت خدا است، وهرکه را خـدا          
راهنمائی کند، او راهياب واقعی است وهرکه را گمراه         

مايد، هرگزسرپرست وراهنمائی برای وی نخـواهی        ن
اگرچنين ميشد که بديشان بنگری     ! یافت، ای مخاطب  
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درحالی که ايشان خفته بودند، آنـان را بيـدار مـی            
  .انگاشتی

ما آنان را به راسـت وچـپ ميگردانـديم، زيـرورو            
ميکردیم، تا اندامهايشان سالم بماند، وسگ ايـشان        

حالت نگهبـانی دراز    برآستانهء غاردستهایش را به     
کشيده بود، اگربديشان می نگریـستی ازآنـان مـی          
گریختی، وسرتا پای ازترس ووحـشت پرميـشدی،        
ولحظه ای بعد ازتنفس راحت،، طالب دعـاء شـدند،          

  :خداوند اين کيفيت طاری را چنين حکایت می کنـد 

øŒ Î) “uρr& èπ u‹ ÷FÏ ø9 $# ’ n<Î) É#ôγ s3 ø9 $# (#θä9$s) sù !$uΖ −/ u‘ $uΖ Ï?# u™ ⎯ ÏΒ 

y7Ρ à$ ©! Zπ tΗ ôq y‘ ø⋅ Äh yδuρ $oΨ s9 ô⎯ ÏΒ $tΡÌ øΒr& # Y‰x© u‘ ∩⊇⊃∪   ــورة سـ

  10: کهف آيه

ياد آورشو آنگاه را که اين جوانان به غارپناه بردنـد،    
مـارا  ! پروردگارا: وروبه درگاه خداوند آوردند وگفتند    

  .ازرحمت خود بهره مند وراه نجاتی برايمان فراهم کن

$oΨ ö/ u |Øsù #’ n? tã öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u™ ’ Îû É#ôγ s3 ø9 $# š⎥⎫ ÏΖ Å™ # YŠ y‰tã 

  11: سورة الکف آيه ∪⊆⊆∩

پس دعای ايشان را برآورديم وپرده های خواب چندين         
سال برگوشهای شان فروافگنديم، ودرامن وامان بـه        

 یتـر و: خواب نازشان فروبـرديم، سـپس فرمـود       

}§ôϑ¤±9 $# # sŒ Î) M yèn=sÛ â‘ uρ≡ t“ ¨? ⎯ tã óΟ Îγ Ï ôγ x. šV# sŒ 
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È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $# # sŒ Î) uρ M t/ { xî öΝ åκ ÝÎ Ì ø) ¨? |N# sŒ ÉΑ$yϑÏe±9 $# öΝ èδuρ 

’ Îû ;ο uθôfsù çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «!$# 3 ⎯ tΒ Ï‰öκ u‰ ª!$# 

uθßγ sù Ï‰tGôγ ßϑø9 $# ( ∅tΒuρ ö≅ Î=ôÒãƒ ⎯ n=sù y‰Åg rB … çµ s9 $|‹ Ï9 uρ 

# Y‰Ï© ó ‘∆ ∩⊇∠∪ öΝ åκ â: |¡øt rB uρ $Wß$s) ÷ƒ r& öΝ èδuρ ×Šθè% â‘   öΝ ßγ ç6 Ïk=s) çΡuρ  

4|N# sŒ È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $# |N# sŒ uρ ÉΑ$yϑÏe±9 $# ( Ο ßγ ç6 ù=x. uρ ÔÝ Å¡≈ t/ 

Ïµ øŠ tã# u‘ ÏŒ Ï‰Š Ï¹ uθø9 $$Î/ 4 Èθs9 |M ÷èn=©Û $# öΝ Íκ ö n=tã |M ø‹ ©9 uθs9 óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ 

# Y‘# t Ïù |M ø⁄ Î=ßϑs9 uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ $Y6 ôã â‘ ∩⊇∇∪  18-17: آيهكهفالسورة.(  

وقتی که به خورشيد نگـاه ميکـردی        ! توای مخاطب 
خورشيد را می ديدی که به هنگام طلوع بـه طـرف            
راست غارميگرائيد که سوی مغرب است وبه هنگـام         
غروب به طرف چپشان ميگرائيد که سـوی مـشرق          
است وخود شان درمحل وسيع غار قرارداشـتند کـه          

ايشان ازتابش مستقيم   وسط غاروفراخنای آن است، و    
آفتاب درامان بودند، اين چيزی که گذشـت ازنـشانه          
های قدرت خدا است، وهرکه را خـداراهنمائی کنـد،          
راهياب واقعی اواسـت، وهرکـه را گمـراه نمايـد،           
هرگزسرپرست وراهنمائی برای وی نخواهی يافت، ای       

اگرچنين ميشد که بديشان بنگری درحالی که       ! مخاطب
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ند، آنان را بيدار می انگاشتی، ما آنان        ايشان خفته بود  
را به راست وچپ ميگردانديم، زيرورو ميکرديم، تـا         
اندامهايشان سالم بماند، وسـگ ايـشان برآسـتانهء         
غاردستهايش را به حالت نگهبانی دراز کشيده بـود،         
اگربديشان می نگريستی ازآنان می گريختـی وسـرتا         

ن کامـل   پای توازترس ووحشت پرميشد وآنها بااطمنا     
  :استراحت نمودند چنان که خداوند ميفرمائد

 (#θèW Î6 s9 uρ ’ Îû óΟ Îγ Ï ôγ x. y]≈ n=rO 7π s ($ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ Å™ (#ρßŠ# yŠ ø—$# uρ 

$Yèó¡Î@ ∩⊄∈∪) 1.( -کهف آيهال ة سور ):25.(  

اصحاب کهف مدت سيصد ونه سال درغـاردر حـال          
ايشان را زنده نمود،    ) ج(خواب ماندند، سپس خداوند     

y7 : نده شدنشان ارائه نمودوعلت اساسی ز Ï9≡ x‹Ÿ2uρ 

óΟ ßγ≈ oΨ ÷W yèt/ (#θä9 u™!$|¡tGuŠ Ï9 öΝ æηuΖ ÷ t/ 4 tΑ$s% ×≅ Í←!$s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ öΝ Ÿ2 

óΟ çFø[Î6 s9 ( (#θä9$s% $uΖ ø[Î7 s9 $·Βöθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ 4 (#θä9$s% öΝ ä3 š/ u‘ 

ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ óΟ çFø[Î6 s9 (# þθèW yèö/ $$sù Ν à2y‰ymr& öΝ ä3 Ï% Í‘ uθÎ/ 

ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ ’ n<Î) Ïπ oΨƒ Ï‰yϑø9 $# ö ÝàΖ uŠ ù=sù !$pκ š‰ r& 4‘ x. ø—r& $YΒ$yèsÛ 
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Ν à6 Ï?ù'uŠ ù=sù 5− ø—Ì Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ ô#©Ü n=tGuŠ ø9 uρ Ÿωuρ ¨βt Ïèô±ç„ öΝ à6 Î/ 

# ´‰ymr& ∩⊇®∪ 20-19: کهف آيهال ةسور  

سال آنان را خوابانديم، ايشان را      ) 309(همانگونه که   
 شان کرديم،   ازخواب طوالنی مرگ برانگيختم، وبيدار    

تاازيکديگر مدت خواب خودرا بپرسند، يکـی ازآنـان         
فکرميکنيد چه مدتی درخواب مانده ايد؟ دستهای       : گفت
روزی يا بخشی ازروز درخواب بوده ايم، گروه        : گفتند

پروردگار تان بهترازهمه ميدانـد کـه       : ديگری گفتند 
چقدردرحالت خواب در اينجا مانده ايد، يکی پيـشنهاد         

 سکهء نقره ای را که باخود داريد به کسی          :کرد وگفت 
ازرفقای خود بدهيد، واورا روانهء شهرکنيد، تا برود        
وببيند کدامين فروشندهء ايشان غذای پـاکتری دارد،        
روزی وطعامی ازآن بياورد، اما بايد نهايت دقت را به          
خرج دهد، وهيچکس را ازحال شـما آگـاه نـسازد،           

يابنـد، شـمارا را     اگرآنان ازشما آگاه وبرشما دسـت       
سنگسار ميکنند، ويا اينکه به آئين بت پرستی خـود          
ــرت     ــا وآخ ــورت دردني ــد، درآن ص برميگردانن

  .هرگزرستگارنمی شويد
به داستان وحکايت ايشان اندکی غوروتدبر نمائيد، که        
آنها زياده ازسه صد سال محووغرق خـواب بودنـد،          
ودرروی زمين نَفَس حيات وزنـدگی را هـم تـنفس           

ــد، وپهلــوی شــان را بــه راســت وچــپ ميکرد ن
نيزميگرداندند، ولی ازدنيا ومتاع ناچيزآن بحدی بـی        
رغبت بودند، حتی که اين را هم احساس نکردند کـه           
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موسم بهاربه خزان مبدل گرديده، وتاجـدارهای ايـن         
مدت طوالنی پيوسته بخاک شد، آنان احساس خطر می        

ـ          ود، کنند ازآن بادشاهی که سبب آورگی شان گرديده ب
مگرآنها نمی دانند، آن بادشاه کـه ازآن فرارنمـوده          
بودند مدت ها قبل ازدنيا رخصت شده اسـت، وايـن           
پسماندگان همدرد، قدرشناس وعقيدت منـدان اومـی        
باشند، اين احوال آن اولياء کرام کـه درروی زمـين           

-آن دوست الهی    : هستند، چطور ميتواند کسی بگويد    
ندين خروارخاک  مهما خصوصی خداوند است، وزيرچ    

 ازاحوال، آه وفغان شـما      -وخشتها وسمنت قرارگرفته  
واقف وخبرداراست؟ خداوند مارا به نظريات توحيـدی        

  .قرآنکريم آشنا ومأنوس نمائد أمين
  

  داستان عزير عليه السالم
فريب کاران شمارا فريب ندهند که عزير عليه الـسالم          
خواب است، زيرا بندهء خدا بعد ازمـرگ بـه خـالق            

قيقی اش ميرسد، اين عقيده کردن کـه اوازحـاالت          ح
شما ! ماخبردارد وآگاه است، برای ما شفاعت می کند       

-بخاطر توضيح وکشف اين حقيقت به داستان عزير         
 گوش فرا دهيد که وی به مرکب خويش         -عليه السالم 

سوار درسفری روان بود، ناگهان مرگش فرا رسـيد،         
سـپس زنـده    اويک صد سال بحالت موت افتيده بود،        

کرده شد، ولی اوازرويداد هـای زمانـه قطعـا بـی            
درقرآن کريم داستان وی را چنين      ) ج(خبربود، خداوند 
  :توضيح می دهد
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÷ρr& “É‹©9 $% x. § tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö s% }‘ Éδuρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $yγ Ï©ρá ãã 

tΑ$s% 4’ ¯Τ r& ⎯ Ç‘ ósãƒ Íν É‹≈ yδ ª!$# y‰÷èt/ $yγ Ï?öθtΒ ( çµ s?$ tΒr'sù ª!$# 

sπ s ($ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO … çµ sV yèt/ ( tΑ$s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$s% àM ÷V Î7 s9 

$·Βöθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ ( tΑ$s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ÏΒ 5Θ$tã 

ö ÝàΡ$$sù 4’ n<Î) šÏΒ$yèsÛ šÎ/# u Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡tFtƒ ( ö ÝàΡ$# uρ 

4’ n<Î) š‚Í‘$ yϑÏm šn=yèôfuΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( ö ÝàΡ$# uρ 

†n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y#ø‹ Ÿ2 $yδã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $yδθÝ¡õ3 tΡ $Vϑóss9 

4 $£ϑn=sù š⎥̈⎫ t7 s? … çµ s9 tΑ$s% ãΝ n=ôã r& ¨βr& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ à2 

&™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩⊄∈®∪ 259 : بقرة آيهال ةسور  

آيا ازهم چون کسی را ازکنـار دهکـده ای گذرشـد،            
درحالی که سقف خانه ها تپيده بود، وديوارهای آنهـا          

چگونه خدا ايـن    : برروی سقفها فروريخته بوده، گفت    
اجساد فرسوده وازهم پاشيدهء مردمان اينجا را پـس         
ازمرگ آنان زنده ميکند، پس خـدا اورا صـد سـال            

چه مدتی  : سپس زنده اش گرداند وبه اوگفت     ميراند، و 
نميدانم، شايد روزی ياقـسمتی     : درنگ کرده ای؟ گفت   
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نه، بلکه صد سال درنـگ کـرده        : ازيک روز، فرمود  
ای، به خوردنی ونوشيدنی خود که همراه داشتی نگاه         
کن، وببين که باگذشت اين زمان طوالنی، ارادهء خـدا          

د، کـه چگونـه     تغيير نيافته است، وبنگر به االغ خو      
ازهم متالشی شده است، ماچنين کـرديم تـا شـما را            

  .نشانه ای گويائی ازرستاخيز برای مردمان قراردهيم
اکنون به استخوانها بنگرکه چگونه آنها را برميداريم،        
وبهم پيوند ميدهم، وسپس برآنها گوشت ميپوشـانيم،        

ميـدانم  : هنگاميکه اين حقائق برای اوآشکارشد، گفت     
برهرچيزی توانان است، اگرشـما هـم       ) ج(دکه خداون 

درين واقعات وحوادث غوروتدبرنمائيـد، حقيقـت را        
خواهد درک کرديد، وخواهد فهميديد، که بعد از ورود         
مرگ ارتباط وتعلق هيچ نبی ويابزرگ به ماديات دنيا         
باقی نمی ماند، بلکه منقطع می شود، تـوان شـنيدن           

ياد مابرسد، ومارا   ناله وفرياد را ندارد، چه جائيکه بفر      
  .مدد نمائيد

شما اين را مکروه وناپـسنديده نـه پنداريـد، بلکـه       
وقرآن کريم را هرچه بيشترتالوت کنيد که       ! غورنمائيد

درآن فائده شمااست، خشم، غضب وشدت هيچ فائـده         

⎯ô: ای ندارد، بناء اين آيات قرانی را تالوت کنيـد          tΒuρ 

‘≅ |Ê r& ⎯ £ϑÏΒ (#θãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ tΒ ω Ü=‹ ÉftGó¡o„ 

ÿ… ã&s! 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# öΝ èδuρ ⎯ tã óΟ Îγ Í←!% tæßŠ tβθè=Ï≈ xî 
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∩∈∪ # sŒ Î) uρ u Å³ ãm â¨$̈Ζ9 $# (#θçΡ% x. öΝ çλm; [™!# y‰ôã r& (#θçΡ% x. uρ 

öΝ Íκ ÌE yŠ$t7 ÏèÎ/ t⎦⎪ Ì Ï≈ x. ∩∉∪ 6-5: حقاف آيهاأل سور.  

کيــست گمــراه تــرازآن شخــصيکه فريــاد ميکنــد 
ند آنانيرا که تاروز قيامـت ازجـواب دادن         غيرازخداو

مقصراست، وازنالهء وفغان وی بيخبراست، وقتيکـه       
مردمان روزقيامت جمع کرده می شوند، آنها دشـمن         
برای فرياد کننده هايشان بوده، وازعبادت آنها انکـار         

می شود که   می کنند، اگراندکی تدبر کنيد بخوبی هويدا        
فشان شخصيتهای  بلکه هد , غرض آنها تنها بت نيست    

درست است که بطرف آنها بت وياقبر نسبت می شود          
ومردمان آنهارا باعتقاد خالص فرياد می کنند، اگريقين        
وباورنداريد، مناسب است که اين آيـه ای کـالم اهللا           

.tβθä: مجيد را بخوانيـد    Î ô³ ç„ r& $tΒ Ÿω ß, è=øƒ s† $\↔ ø‹ x© öΝ èδuρ 

tβθà) n=øƒ ä† ∩⊇®⊇∪ Ÿωuρ tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ öΝ çλm; # Z óÇtΡ Iωuρ 

öΝ åκ |¦àΡr& šχρç ÝÇΨ tƒ ∩⊇®⊄∪ -  192-191 :عراف آيهاألسوره    

آيا چيزهائی را انباز خداميسازد که نميتوانند چيزی را         
بيافرينند، بلکه خودشان هم آفريده ميشوند؟ انبازهای       
آنان نه ميتواند ايشان را ياری دهند، ونـه ميتواننـد           

) ج( مطلب را خداونـد    خويشتن را کمک نمايند، واين    
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ــهء مبارکــه تفــصيل نمــوده ⎪⎦βÎ) t¨ :درايــن آي Ï% ©! $# 

šχθãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# îŠ$t6 Ïã öΝ à6 ä9$sW øΒr& ( 

öΝ èδθãã ÷Š $$sù (#θç6‹ ÉftGó¡uŠ ù=sù óΟ à6 s9 βÎ) óΟ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ 

∩⊇®⊆∪ öΝ ßγ s9 r& ×≅ ã_ö‘ r& tβθà±ôϑtƒ !$pκ Í5 ( ôΘr& öΝ çλm; 7‰÷ƒ r& 

tβθà±ÏÜ ö7 tƒ !$pκ Í5 ( ôΘr& óΟ ßγ s9 ×⎦ ã⎫ ôã r& šχρç ÅÇö7 ãƒ !$pκ Í5 ( ÷Π r& 

óΟ ßγ s9 Òχ# sŒ# u™ tβθãèyϑó¡o„ $pκ Í5 3 È≅ è% (#θãã ÷Š $# öΝ ä. u™!% x. u à° 

§Ν èO Èβρ ß‰‹ Ï. Ÿξsù Èβρ ã ÏàΖ è? ∩⊇®∈∪    194:  آيـه  عـراف األسورة- 

195.(  

بتهائی را که بجزخدا فرياد ميداريـد ومـی پرسـتيد،           
د، وکـاری ازآنـان     بندگانی هم چون خود شما هـستن      

ساخته نيست، ونميتوانند فريادرس شما باشند، آنان را        
بفرياد خوانيد، وازايشان استمداد جوئيـد، اگرراسـت        
ميگويند که کاری ازايشان ساخته است، بايد کـه بـه           

  .شما پاسخ دهند ونيازشما را برآورده کنند
آيا اين بتها داری پايهائی هستند که با آنها راه برنـد؟   

اری دستهائی هستند که با آنها چيزی را برگيرند،         يا د 
ودفع بال ازشما وخويشتن کنند؟ يا چشمهائی دارند که         
آنها ببينند؟ يا گوشهائی دارند که باآنها بشنوند؟ پـس          
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آنها نه تنها باشما برابرنيستند، بلکه ازشما هم کمتـر          
وناتوانترند، دراين صورت چکونه آنها را انباز خـدا         

  .ها را می پرستيد؟ميکنيد؟ وآن
اين بتهائی را که شريک خدا ميدانيد فرخوانيـد،         : بگو

وسپس شما وآنها همراه يکديگردربارهء من نيرنـگ        
وچاره جـوئی کنيـد، واصـالً مـرا مهلـت ندهيـد،             
اگرميتوانيد غضبم کنيد ونابودم گردانيد، اما بدانيد که        
اينها موجودات غيرمؤثرهـستند، وکمتـرين تـأثيری        

  .وشما ندارنددروضع من 
کيست سـتمگرترازآن شخـصيکه، قـادر       ! غورنمائيد

وآنهـا  ! مطلق را گذاشته درفرياد بزرگان مشغول انـد  
همانند مايان مخلوق وبنده هستند، مگراعضای آنـان        

عبـاد  {فعال نيست، کارنميکند، آنها بت نيستند، بلکه        
مانند شما بندگان اند، علت جواب ندادن آنها        } أمثالکم

⎪⎥š: يهء کريمه توضـيح داده اسـت      را درين آ   Ï% ©! $# uρ 

tβθãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω tβθà) è=øƒ s† $\↔ ø‹ x© öΝ èδuρ 

šχθà) n=øƒ ä† ∩⊄⊃∪ ìN≡ uθøΒr& ç ö xî &™!$uŠ ômr& ( $tΒuρ šχρã ãèô±o„ 

tβ$−ƒ r& šχθèW yèö7 ãƒ ∩⊄⊇∪ - 21-20: ( سوره نحل آيه.(  

آن کسانی را که بجزخدا به فرياد ميخوانند وپرسـتش          
مينمايند، آنان نميتوانند چيـزی را بيافريننـد، بلکـه          
خودشان آفريده شده اند، پس بايد مخلوقات ضعيف را         

بتهـائی  ! بپرستيد وبه کمک طلبيد، ياخالق کائنات را؟      
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که ميپرستند جمادند وبيجان، ونميدانند کـه پرسـتش         
  .کنند گانشان چه وقت زنده وبرانگيخته ميگردند

ا بپرستند که ازفرا رسـيدن      پس عاقل چرا چيزهائی ر    
قيامت بی خبرند، سودی وزيانی نميرسانند، سوال پيدا        
نمی شود که بت ها ازقبر برخاسته شوند، بلکه ايـن           
بزرگی است نه غير، ووی اصالً بی خبراست که اورا          
فرياد کرده می شود، روزرسـتاخيز، آنهـا انکـارمی          

ـ          د کنند، بلکه باآنها مجادله وگفتگو می کننـد، خداون
  .مخالفت ايشان را چنين شرح ميدهد

tΠ öθtƒ uρ öΝ èδç à³ øt wΥ $YèŠ ÏΗ sd §Ν èO ãΑθà) tΡ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θä. u õ° r& 

öΝ ä3 tΡ% s3 tΒ óΟ çFΡr& ö/ ä. äτ!% x. u à° uρ 4 $uΖ ù=−ƒ t“ sù öΝ æηuΖ ÷ t/ ( tΑ$s% uρ 

Ν èδäτ!% x. u à° $̈Β ÷Λ ä⎢Ψ ä. $tΡ$−ƒ Î) tβρ ß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∇∪ 4’ s∀ s3 sù «!$$Î/ 

# J‰‹ Íκ y− $uΖ oΨ ÷ t/ öΝ ä3 uΖ ÷ t/ uρ βÎ) $̈Ζ ä. ô⎯ tã öΝ ä3 Ï?yŠ$t6 Ïã 

š⎥⎫ Î=Ï≈ tós9 ∩⊄®∪  29-28: (سوره يونس آيه.(  

روزی برای رسيدگی به حساب وکتاب مردم، تمـامی         
کافران ومؤمنان را گرد ميآوريم، وسپس به کـافران         

شما ومعبود هايتان درجای خود بايستد، بعداً       : ميگوئيم
شان را مقابـل معبـود      آنها را ازهم جدا ميسازيم واي     

هايشان نگاه ميداريم، ودرميان طرفين به داوری مـی         
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پردازيم، وبه سخن گوش فرا داده ايد، ومجسمهء مارا         
  .بخاطر منافع خود پرستش نموديد

معبود حق ذات پاک پروردگار است، وتنهـا اوميـان          
ماوشما گواه است که مابدون شک ازعبادت شما بـی          

شما حقيقـت را درک کـرده       خبربوده ايم، خدا کند که      
باشيد، که اين خصومت کننده بت نيستند، بلکه بزرگان         
است، زيرا خداوند ازآنها نيز خواستار جـواب شـده          
بود، آنها ازعفت وپاکـدامنی شـان دفـاع نمودنـد،           

  :طوريکه خداوند ميفرمايد

tΠ öθtƒ uρ öΝ èδã à±óstƒ $tΒuρ šχρß‰ç7 ÷ètƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 

ãΑθà) u‹ sù óΟ çFΡr& u™ ÷Λ ä⎢ ù=n=ôÊ r& “ÏŠ$t6 Ïã Ï™Iωàσ ¯≈ yδ ÷Π r& öΝ èδ (#θ=|Ê 

Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# ∩⊇∠∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ $tΒ tβ% x. © Èö t7 .⊥ tƒ !$uΖ s9 βr& 

x‹Ï‚−ḠΡ ⎯ ÏΒ šÏΡρ ßŠ ô⎯ ÏΒ u™!$uŠ Ï9 ÷ρr& ⎯ Å3≈ s9 uρ óΟ ßγ tF÷è−G̈Β 

öΝ èδu™!$t/# u™uρ 4© ®L ym (#θÝ¡nΣ t ò2Ïe%! $# (#θçΡ% x. uρ $JΒöθs% # Y‘θç/ 

∩⊇∇∪ ô‰s) sù Ν ä.θç/ ¤‹Ÿ2 $yϑÎ/ šχθä9θà) s? $yϑsù 

šχθãèŠ ÏÜ tFó¡n@ $]ù÷ |À Ÿωuρ # Z óÇtΡ 4 ⎯ tΒuρ Ν Î=ôà tƒ 
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öΝ à6Ζ ÏiΒ çµ ø% É‹çΡ $\/# x‹tã # Z Î7 Ÿ2 ∩⊇®∪   19: سوره فرقان آيه- 

16  
همان بهشتی که هرچه بخواند، درآنجا موجود وبرای        
آنان فراهم است وبرای هميشه درآنجا خواهند مانـد،         
اين نعمتهای وعده ای خدا بوده است، وعده ای کـه           
مؤمنان برابر رهنمود يزدان درکتابهای آسمانی تحقق       
 آن را از خدا خواسته اند، برای اندرز مردمـان، يـاد           

آورشو روزی را که خداوند همهء مشرکان را بـرای          
حساب وکتاب بهمراه همهء کـسانی کـه هـم چـون            
عيسی، عزير وفرشگان، دردنيا بجزخدا می پرستيدند،       

آيا شـمااين   : گرد ميآورد، به پرستش شدگان ميگويد     
بندگان مرا گمراه کرده ايد، وبديشان دستور داده ايـد          

: نان درپاسخ ميگويند  که شمارا پرستش نموده کنند؟ آ     
تومنزه وبدور ازآن چيزهائی هستی که مـشرکان بـه          
تونسبت ميدهنـد، ماانـسانها را نرسـد کـه جزتـو            

  .سرپرستی برای خود برگزينيم، وسوای ترا بپرستيم
که آنان وپدران   . ولکن سبب کفروانحرافشان اين است    

ونياکانشان را ازنعمتها ولذائذ دنيا برخوردارنموده ای،       
ا که ياد تو وسپاس ترا فرامـوش کـرده انـد،            تاآنج

وبجای شکرنعمت، درشهوات وکامجوئيهای فرورفتـه      
اند، ومردمان تباه شـده انـد وهـالک گـشته انـد،             

شـما کـه    : برپرستش کنندگان مشرک گفته می شود     
اينان شمارا از راه منحرف وگمراه کرده اند،        : ميگفتيد

ان وبه عبادت خود خوانده اند، اينـک ايـشان سـخن          
شمارا تکذيب ميکنند ونادرست ميدانند، لذا نميتواننـد        
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عذاب الهی را ازخود بـدور داريـد، ونـه ميتوانيـد            
خويشتن را ياری دهيد، ويااز ديگران ياری بجوئيـد،         
بندگان جملگی بايد بدانند که هـرکس ازشـما بـاکفر           
وعصيان، همچون اينان ستم کند، عـذاب بزرگـی را          

  .بدومی چشانم
ا شما هنوزاين باورداريد که اين بت است،        آي! برادران
بزرگها هستند، ميخواهم سوء تفاهم شـمارا       ! نه خير 

  .ذريعه يی اين ارشاد ربانی ازاله نمائم

 øŒ Î) uρ tΑ$s% ª!$# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ |MΡr& u™ |M ù=è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 

’ ÎΤρä‹Ïƒ ªB $# u’ ÍhΓé& uρ È⎦ ÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( tΑ$s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ 

$tΒ ãβθä3 tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθè% r& $tΒ }§øŠ s9 ’ Í< @d, ysÎ/ 4 βÎ) àMΖ ä. 

… çµ çFù=è% ô‰s) sù … çµ tGôϑÎ=tæ 4 ãΝ n=÷ès? $tΒ ’ Îû © Å¤ø tΡ Iωuρ ÞΟ n=ôã r& 

$tΒ ’ Îû y7 Å¡ø tΡ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯=tã É>θã‹ äóø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $tΒ 

àM ù=è% öΝ çλm; ωÎ) !$tΒ © Í_ s?ó s∆r&  ÿ⎯ Ïµ Î/  Èβr& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$#  ’ În1u‘ 

öΝ ä3 −/ u‘ uρ 4 à MΖ ä. uρ öΝ Íκ ö n=tã  # Y‰‹ Íκ y− $̈Β  
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M øΒßŠ öΝ Íκ Ïù ( $£ϑn=sù © Í_ tGøŠ ©ùuθs? |MΨ ä. |MΡr& |=‹ Ï% §9 $# öΝ Íκ ö n=tã 

4 |MΡr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« î‰‹ Íκ y− ∩⊇⊇∠∪    166:  سوره مائدة آيه- 

117  
ای : وخاطر نشان سازآنگاه را که خداونـد ميگويـد        

که جـزاهللا،   : آيا توبه مردم گفته ای    ! عيسی پسر مريم  
من ومادرم را هم خدای ديگربدانيد، ومادونفررا نيـز         

ترا منزه ازآن ميدانم که     : پرستش کنيد؟ عيسی ميگويد   
 را  دارای شريک وانباز باشی، مرا نسزد کـه چيـزی         

بگويم وبطلبم که وظيفه وحق من نيـست، اگـرآن را           
گفتــه باشــم بيگمــان تــوازآن آگــاهی، تــوعالوه 
ازظاهرگفتار من، ازراز درون من هم باخبری، ولـی         
من چون انسانی بيش نيستم، ازآنچـه بـرمن پنهـان           
ميداری بيخبرم، زيرا تودانندهء رازهـا ونهانيهـائی،        

يکه تاهنوزشما نه   وازخفايا ونوايای امور باخبری، وقت    
فهميديد پس عالج آن چيست؟ من عرض نمودم که بت         
پرستی دردنيا وجود ندارد، غـرض ازبـت پرسـتی          
دراصل فرياد بزرگان است، هيچ بزرگی بعـد ازمـوت        
ازحاالت ماخبرندارد واين بـزرگ باانکـار ازعبـادت         
مابخاطر پاکدامنی خود هميشه مجادله وگفتگو ميکنند،       

  .-السالمعليه -مانند عيسی 
غورنمائيد، مايان چه کاری را انجام      ! برادران مسلمان 

  !ميدهيم؟
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  مثال مشرک
باتدبر به آيات فوق الذکر اين حرف را درک می کنيم،           
که شرک چيست؟ وتوحيد چيست؟ عقيده مشرک کدام        
اساس وبنيادی ندارد، ومبنی برکـدام ثبـوت قطعـی          

ی اين  خودساخته وبی بنياد می باشد، ول     ! نيست، بلکه 
حرف های خود ساخته وبی اسـاس را، راه سـعادت           
خويش تصور می کنند، وزندگی خودرا به اين هـرزه          
سرائيهای مشرکانه بسرمی برند، وتا آخـرين لحظـه         
حيات، هدايت نصيب شان نمی گردد، مثال مـشرک را          

≅ã: خداوند چنين بيان نموده است     sW tΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρä‹sƒ ªB $# 

⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# u™!$uŠ Ï9 ÷ρr& È≅ sV yϑx. ÏNθç6 x6Ζ yèø9 $# ôNx‹sƒ ªB $# 

$\F÷ t/ ( ¨βÎ) uρ š∅yδ÷ρr& ÏNθã‹ ç6 ø9 $# àM øŠ t7 s9 ÏNθç6 x6Ζ yèø9 $# ( öθs9 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=ôètƒ ∩⊆⊇∪   41: سوره عنکبوت آيه  

کارکسانی که جزخدا اشخاص، اصنام واشيائی را بـه         
دوستی برگرفته اند، وازميان آفريـدگان بـرای خـود          

انی برگزيده اند، هم چون کارعنکبوت اسـت        سرپرست
که برای حفظ خود از تارهای ناچيز خانهای برگزيـده          
است، بدون ديوار وسقف، ودرپيکری کـه وی را از          
گزند باد، باران وحوادث ديگر نگـاه دارد، بيگمـان          
سست ترين خانه ها، خانه وکاشانهء عنکبوت اسـت،         

غيرازخـدا  اگرآنان ازسستی معبودها وبيگاه هائی که       
برگزيده اند باخبر بودند، بخوبی ميدانستند که دراصل        
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! برتارعنکبوت تکيه زده اند، اندکی توجه وتدبر نمائيد       
قسميکه عنکبوت بالعاب بيرون آورده ازشمکش خانه       
ای تيار می کند، هم چنين مشرک باجـال پنـدارهای           

  .درونی اش عقيده ای را ايجاد می کند
رکمزورتـرين وضـعيف    قسميکه عنکبوت بازيست د   

ترين خانه ها، تصورمی کند کـه اوردريـک حـصن           
حصين، قلعه ای مستحکم زندگی دارد، هم چنين يـک          
مشرک بازيست وزندگی درحمايت خدايان خود ساخته       
خويش، فکرمی کند که درحمايت وپـشت پنـاهی وی          
مانند ديوارهای قلعهء مستحکم است، قسميکه خانـه        

شار اندکی ازبين ميرود،    عنکبوت وجال ساختهء آن باف    
ونيست ونابود می شود، هم چنين قلعهء عقائد خـود          
ساخته مشرکين به فشاراندک توحيـديان بـه زمـين          

  .يکسان می شود
شرک چيست؟ وانجام آن چقدر مـايوس       ! دقيقا بنگريد 

کننده است، خداوند درمعرض بيان، مثـال مـشرکين         

yγ$ :عوام الناس را مخاطب نموده فرمـود       •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# 

z>Î àÑ ×≅ sW tΒ (#θãèÏϑtGó™ $$sù ÿ… ã&s! 4 χÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

šχθãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯ s9 (#θà) è=øƒ s† $\/$t/ èŒ Èθs9 uρ 

(#θãèyϑtGô_$# … çµ s9 ( βÎ) uρ ãΝ åκ ö: è=ó¡o„ Ü>$t/ —%! $# $\↔ ø‹ x© ω 
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çνρ ä‹É)Ζ tFó¡o„ çµ ÷Ψ ÏΒ 4 y#ãè|Ê Ü= Ï9$©Ü9 $# Ü>θè=ôÜ yϑø9 $# uρ ∩∠⊂∪ 

$tΒ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨, ym ÿ⎯ Íν Í‘ ô‰s% 3 ¨βÎ) ©!$# :”Èθs) s9 î“ƒ Í• tã 

  74 -73آيه الحج سوره   ∪⊇∠∩

مثلی زده شده است به دقت بدان گـوش         ! ای مردمان 
فرادهيد، آن کسانی را که بغيرازخدا بکمک ميخوانيـد         
وپرستش مينمائيد، هرگزنميتواند مگسی را بيافرينند،      
اگرهمگان برای آفرينش آن دست يکديگر دهند، حتی        
اگرهم مگسی چيـزی را ازآنـان بـستاند وبرگيـرد،           

ند آن را ازاوباز گيرند وبرهانند هم طالب کـه          نميتوان
مگس ناچيزاست، وهم مطلـوب کـه بتـان سـنگی           
ويامعبودان دروغينند، درمانده وناتوانند، آنـان را آن        
گونه که بايد بشناسند نشناخته اند، چرا کـه سـنگها           
وديگرآفريدگان عاجزوضعيف را همتای خدا ميسازند،      

برهرچيزی است،  بحقيقت خدا توانا برهرکاری، چيره      
چرا که همهء کائنات را آفريده است اوهم چون بتـان           
ومعبودان دروغين نيست که برآفرينش مگسی توانائی       

  .ندارد
" ،  "يا علی مشکل کـشا    "،  "ياعلی مدد :"آنانيکه ميگويند 

ونعره های ديگری را بلند     " ياشيخ عبد القادر شيئا هللا    
برنمائند، می کنند، مناسب برآنها اين است که زياده تد        

وبايد فوراً به دامن توبه چنگ بزننـد وتوبـه کننـد،            
مشرک يک مخلوق نهايت قابل ترحم اسـت، چونکـه          
زندگی وی درمرور به دروازه های مردم می گـذرد،          
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ولی چيزی دردست نمـی آيـد، اهللا مثـال ايـشان را             

⎪⎦t درقرآن کريم چنين بيان می کند کـه        Ï% ©! $# uρ tβθãã ô‰tƒ 

⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθç7‹ ÉftGó¡o„ Ο ßγ s9 >™ó© y´Î/ ωÎ) ÅÝ Å¡≈ t6 x. 

Ïµ ø‹ ¤ x. ’ n<Î) Ï™!$yϑø9 $# x è=ö6 u‹ Ï9 çν$sù $tΒuρ uθèδ ⎯ Ïµ ÉóÎ=≈ t7 Î/ 4 $tΒuρ 

â™!% tæßŠ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ωÎ) ’ Îû 9≅≈ n=|Ê ∩⊇⊆∪ 14:  سورهء رعد آيهء  

تنها خدا شائستهء نيايش ودعا اسـت، کـسانی کـه           
ـ       د، بهـيچ وجـه     جزاوديگران را به يـاری ميخوانن

دعاهايشان  را اجابت نمی نمايند، وکمترين نيازشـان         
را برآورده نمی توانند، آنانکه غيرخدا را به فرياد می          
خوانند، وبجای آفريدگار، ازآفريدگان بـرآوردن نيـاز        

  .هايشان را در خواست می نمايند، به کسی ميمانند
که برکنار آبی دوراز دسترس نشسته باشـد، وکـف          

را به سوی آب دراز کرده، وآن آب را بـه           دستهايش  
سوی خود بخواند تاآب به دهان اوبرسد، وهرگزآب به         
دهانش نرسـد، دعـای کـافران وپرسـتش ايـشان           
جزسرگشتگی وبيهوده کاری نيست، همـين نکتـه را         

بخاطر فهماندن رفقای زنـدانی     -عليه السالم -يوسف  

©Ä: خودبيان نمـوده بـود     t< Ås9 |Á≈ tƒ Ç⎯ ôfÅb¡9 $# Ò>$t/ ö‘ r& u™ 

šχθè% Ìh x tG•Β î ö yz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn≡ uθø9 $# â‘$ £γ s) ø9 $# ∩⊂®∪ $tΒ 
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tβρ ß‰ç7 ÷ès? ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ HωÎ) [™!$yϑó™ r& !$yδθßϑçGøŠ £ϑy™ óΟ çFΡr& 

Ν à2äτ!$t/# u™uρ !$̈Β tΑ t“Ρr& ª!$# $pκ Í5 ⎯ ÏΒ ?⎯≈ sÜ ù=ß™ 4 ÈβÎ) 

ãΝ õ3 ß⇔ ø9 $# ωÎ) ¬! 4 t tΒr& ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î) 4 y7 Ï9≡ sŒ 

ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝ Íh‹ s) ø9 $# £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 

  40 -39 :سورهء يوسف آيهء   ∪⊂⊇∩

آيا خدايان پراگنده وگوناگونی،    ! ای دوستان زندانی من   
که انسان بايد پيروی هريک ازآنها شود بهتراند، يـا          
خدای يگانهء چيره برهمه چيز وبرهمه کـس؟ ايـن          
معبودهائی کـه غيرازخـدا ميپرسـتيد، چيـزی جـز           
اسمهائی بی مسمی نيستند، که شما وپدرانتان آنها را         

  .دا ناميده ايدخ
خداوند حجت وبرهانی برای خداناميـدن آنهـا نـازل          
نکرده است، ووحی وپيامی برای معبود بـودن آنهـا          

  .ارسال ننموده است
فرمانروائی ازآن خدا اسـت وبـس، اوذاتيـست کـه           
برکائنات حکومت ميکند، وازجمله عقائد وعبـادت را        
وضع مينمايد، خدا دسـتورداده اسـت کـه جـزاورا           

، اين است دين راست وثابتی که حق اسـت،          نپرستيد
  .وجزاين پوچ وناروا است
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  وسيله ازنظراسالم وروش وسيله گيری

  
اين يک سرلوحه ای بازار شرک وبدعت بـوده، کـه           
ايشان اعمال شانرا برآن آراسته نمودند، اين اوبـاش         
های بی باک، کسب وکمائی خون عرق مايان را مـی           

نها برمااحسان بزرگ می    مکند، وماگمان می کنيم که آ     
کنند، وعزت عده  ای ازمردمـان را بهمـين گونـه            
دريدند، وايمان عده ای ديگر را بهمين طور ربودنـد،          
واين سلسله بشکل عيارانه جاری است، بيائيد وببينيد        

 :که وسيله چيست؟ نخست ازهمه اين آيت را بخوانيـد   

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ çFΡr& â™!# t s) à ø9 $# ’ n<Î) «!$# ( ª!$# uρ uθèδ © Í_ tóø9 $# 

ß‰‹ Ïϑysø9   15 :سوره فاطرآيه   ∪∋⊆∩ #$

شما درهرچيزمحتاج ونيازمنـد خدائيـد،      ! ای مردمان 
وخدا بی نياز ازعبادت شما، وسـتوده اسـت، همـه           
مخلوقات محتاج اند، وتنها اواست بی نياز، ومحتـاج         
تعريف کسی نيست که اورا تعريف کنـد، کـسی اورا           

ا نکند اوموصوف بهمهء صـفات الئـق        تعريف کند وي  
بذاته است، بيائيد حـاالت چنـد فقـراء را بخوانيـد،            
ومشاهده کنيد که آنها بوقت ضرورت چطـور بـه اهللا           
توسل جستند، مايان نيز همـان وسـيله را انتخـاب           

  .نمائيم
 طوريکه  -عليه السالم -داستان پيامبر اولوالعزم نوح     

وتدبر صـحيح   سابقا عرض نمودم، بازهم آنرا باغور       
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مالحظه نمائيد، که وی چطور ازخداوند کمک ويـاری         
 اگرکـدام  -عليه السالم-خواسته بود، ونيزداستان آدم    

گناه واشتباهی سرزد، نبايد مانند ابليس دلير وجـرأت         
 بايد فـوراً    -عليه السالم -مند باشيد، بلکه مانند آدم      

تـائبين  ) ج(استغفار بخواهيـد، زيـرا کـه خداونـد        
  .ننده هارا دوست داردواستغفارک

 چـه وسـيله ای      -عليـه الـسالم   -بنگريد کـه آدم     
اختيارکرده بود، اهللا سبحانه وتعالی زمانيکه آدم عليه        
السالم را آفريد، باکمال فخر، خالفت وجانشينی وی را         
نيز اعالن نمود، فرشته هارا هدايت داد که به اوسجده          

درگـاه  کنند، منکرين واباکننده گان سجده را، راندهء        
 -عليهمـا الـسالم   -قرارداد، وبه زيست آدم وحـواء       

درجنت حکم نمود، واجازه داد که ازميوه وساير نعمت         
های جنت استفاده نمايند، غيرازيک درخت معين، ولی        
شيطان که دشمن ازلی ايشان بـود، بخـاطر گمـراه           

عليـه  -نمودن آنان حلف وقسم ياد کرده بود، وی آدم          
ده ازميـوه ممنوعـه آمـده        را بخاطر استفا   -السالم

 را ازجنـت بيـرون      -عليه السالم -ساخت، وبناء آدم    
 ايــن ناراضــی -عليــه الــسالم-کــرده شــد، آدم 

پروردگارخودرا نتوانست تحمل کنـد، پريـشان شـد،         
  .مناسب است که استغفاربخواهد

‘# :ارشاد بـاری تعـالی اسـت       ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ 

;M≈ yϑÎ=x. z>$tGsù Ïµ ø‹ n=tã 4 … çµ ¯ΡÎ) uθèδ Ü># §θ−G9 $# ãΛ⎧ Ïm§9 $# ∩⊂∠∪  

  37:سوره بقرة آيه
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سپس آدم ازپروردگار خود کلماتی را دريافت، وباگفتن        
آنها توبه کرد وخداوند توبهء اورا پـذيرفت، خداونـد          
بسيار توبه پذيرومهربان است، واين پـسنديده تـرين         
طريقه برای خداوند است، واين را خـود وی بـه آدم            

Ÿω$s% $uΖ: داده بود، چنانچه ارشاد ربانی اسـت      تعليم   −/ u‘ 

!$oΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡àΡr& βÎ) uρ óΟ ©9 ö Ï øós? $uΖ s9 $oΨ ôϑymö s?uρ ¨⎦ sðθä3 uΖ s9 

z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ø9   .23: سوره اعراف آيه  ∪⊃⊅∩ #$

آدم وهمسرش دست نيايش به سوی خـدا برداشـتند          
 پروردگارا مابانافرمانی ازتوبرخويشتن سـتم    : وگفتند

کرده ايم، واگرمـارا نبخـشی وبرمـا رحـم نکنـی            
اززيانکاران خواهيم بود، مشورهء من اين است کـه         
شما آيات های گذشته را باترجمه وتفسيرآن مطالعـه         

 کـه   -عليه الـسالم  -نمائيد، حکايتی ازداستان يونس     
اومبعوث وانتخاب شده بودبه سوی بعض قريـه هـا،          

، وايـن   اهالی آن قری دعـوت وی را نـه پذيرفتنـد          
عليـه  -کشمکش مدت درازی دربين ايشان ويـونس        

 -عليـه الـسالم   - جاری بود، باألخره يونس      -السالم
) ج(ناچاربدرگاه الهی شکايت نمود، واوبحکم خداونـد      

آخرين ضرب اآلجل را بـاين قـوم صـادرنمود، کـه            
اگرايشان بازنيايند بعد ازسه روز عذاب برايشان نازل        

 بعد ازصادر نمـودن     -عليه السالم -می شود، يونس    
اين اعالميه ازقريه بيرون شد، زمانيکه اهـل قريـه          
آثاروعالئم عذاب را مشاهده نمودند ازقريـه بيـرون         



 75

رفتند، بگريه واستغفار افتيدند، استغفار جهت تقدير را        
مبدل می سازد، خداوند برايشان ترحم نمـود وآثـار          

عليـه  -عذاب کمترشد، مردمان به جستجوی يـونس        
 ازقوم  -عليه السالم -مصروف شدند، يونس     -السالم

خود ناراحت روانه به جای ديگری شده بود که برای          
آنها عذاب نيامد، پس چگونه باايشان روبرو ميشوم،        
اوهمان قوميکه سابقاً استهزاء می کردند، حاال چطور        
خواهد کرد، درعرض سـفرش دريـا پـيش رو آمـد       

 کـشتی   وبخاطر عبور ازآن کشتی را سوارشد، ناگهان      
درتنگنای طوفان قرار گرفت، فيصله شد که کدام غالم         
ازمولی وصاحب اش فرار نموده، سـواراين کـشتی         
شده، اگرآنرا دردريا انداخته شود کـشتی ازتنگنـای         
طوفان نجات می يابد، قرعه اندازی تکرارا صـورت          

 بيـرون   - عليه السالم  -ميگرفت، ودرهربار نام يونس   
 را  -عليـه الـسالم   - می آمد، سواريان کشتی يونس    

دردريا انداختند واين داستان درقرآن کريم باين گونـه         

(βÎ¨ :مذکوراست uρ }§çΡθãƒ z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊂®∪   

  

øŒ Î) t, t/ r& ’ n<Î) Å7 ù=à ø9 $# Èβθßsô±yϑø9 $# ∩⊇⊆⊃∪ zΝ yδ$|¡sù tβ% s3 sù 

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÅÒymô‰ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ çµ yϑs) tGø9 $$sù ßNθçt ø:$# uθèδuρ ×Λ⎧ Î=ãΒ 

  142 -137: صافات آيهال سوره  ∪⊅⊇⊆∩
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 هم اززمـرهء پيـامبران      -عليه السالم -مسلماً يونس   
بود، زمانی اوبه سوی کشتی پرازمـسافران، بـدون         
اجازهء پروردگارش، ازميان قوم خود رفـت، کـشتی         
دچارمشکالتی شد، وميبايست برطبق قرعـه، فـردی        
 ازسرنشينان اش به دريا انداخته شود، يونس درقرعه       

اندازی شرکت کرد، وازجملهء کسانی شد که قرعه به         
نام ايشان برآمد، پس طبق عرف آن روز بـه دريـا            
انداخته شد، نهنگی اورا بلعيد، حاال که مستحق مالمت         
بود، وميبايست دربرابر کاری که کرده بـود زنـدانی          

yŠ$oΨ“3 : آوازداد -عليـه الـسالم   -شود، يـونس     sù ’ Îû 

ÏM≈ yϑè=—à9 $# βr& Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) |MΡr& šoΨ≈ ysö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) 

àMΖ à2 z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9    87: نبياء آيهال ا سوره∪∠∇∩ #$

شب، دريا وشکم نهنـگ     : درميان تاريکهای سه گانه   
توپـاک  ! پروردگـارا ! فرياد برآورد، کريما ورحيمـا    

ومنزهی ازهرگونه کم وکاستی، وفراتر ازهرآن چيزی       
 وتصورميکنيم،  هستی که نسبت به توبردلمان ميگذرد،     

براثر مبادرت به کوچ بدون اجازهء تو مـن         ! خداوندا
  .ازجملهء ستمکاران شده ام، مرا درياب

Iωöθn=sù … çµ ¯Ρr& tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎm7 |¡ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y] Î7 n=s9 ’ Îû 

ÿ⎯ Ïµ ÏΖ ôÜ t/ 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ 144 -143: سوره صافات آيه.  
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ان نميبـود، اودرشـکم     اگراوقبالً اززمرهء پرستشگر  
پيـامبر  ! ماهی تاروز رستاخيز باقی ميماند، بانديشيد     

 گرفتاری قوم را ميخواهـد،  -عليه السالم -خدا يونس   
مگرخداوند ميخواهد ازقوم درگذرشود ومعـاف کنـد،        
پس سرانجام چه شد؟ وکه غالب آمد؟ همه چيز آشکار          
وبطور واضح وروشن درپيشرو موجود اسـت، کـه         

ح را صحيح گفتن الزم است، طريقـهء        صحي: ميگويند
عفو خواستن اين است، زمانيکـه گرفتـار مـصيبتی          
شوی، ويا اشتباهی را مرتکب شوی، بايد ازتـهء دل          
توبه واستغفار کنی، عفوشامل حالت می شود، ان شاء         

  .اهللا تعالی
  

  داستان ابراهيم عليه السالم
وی پيامبر الهی بود ودرراه خداوند ابتالءات پی درپی         
را داشت برداشت نمود، وقتيکه آوان پيـری رسـيد،          

=Éb>u‘ ó: ضرورت پسررا محسوس نمود ودعـاکرد      yδ 

’ Í< z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9   100 سوره صافات آيه- ∪⊂⊂⊆∩ #$

فرزندان شائسته ای به من عطاء کن،       ! ای پروردگارا 
فرزندانی که بتواننـد کـاردعوت را دسـت گيرنـد،           

  .وبرنامهء مرا تداوم بخشند
 ای ازداستان ذکريا عليه السالم ايـنهم پيـامبر          نمونه

گرانقدر الهی بود، ومامای والده ای محترمهء عيسی        
عليهـا  - بود، پرورش وکفالت مـريم       -عليه السالم -

 بامرالهی سپرد وی شده بود، ضعف بـروی          -السالم
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غالب آمد، همسرش علی رغم پيری ضعيف نيزشـده         
 را  - الـسالم  عليها- مريم   -عليه السالم -بود، ذکريا   

اکثر مصروف عبادت ودرخانهء سربند مـی گذاشـت،      
زمانيکه واپس ميآيد غذای تيار وميـوه تـازه ای را           

باری ازوی پرسيد که اين      درنزد وی مشاهده  ميکرد    
ازطرف اهللا است،   : اشياء ازکجا ميآيد؟ وی عرض کرد     

واو کسی را بخواهد بدون حـدود وحـساب بـرايش           
 فوراً بـه آن     -عليه السالم -روزی ميدهد، ذهن زکريا     

متوجه شد که من هم ازخداوند پسربخواهم، چنانچـه         

’ ‘tΑ$s% Éb>u :وی عارض گرديـد    ÎoΤ Î) z⎯ yδuρ ãΝ ôà yèø9 $# © Íh_ ÏΒ 

Ÿ≅ yètGô© $# uρ â¨ ù& §9 $# $Y6 øŠ x© öΝ s9 uρ .⎯ à2r& šÍ←!% tæß‰Î/ Éb>u‘ 

$wŠ É) x© ∩⊆∪ ’ ÎoΤ Î) uρ àM ø Åz u’ Í<≡ uθyϑø9 $# ⎯ ÏΒ “Ï™!# u‘ uρ 

ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ ÎAr& t øΒ$# # \ Ï%% tæ ó= yγ sù ’ Í< ⎯ ÏΒ šΡà$ ©! $wŠ Ï9 uρ 

  5-4:  مريم آيهسوره  ∪∋∩

استخوانهای من که ستون پيکـرمن      ! پروردگارا: گفت
ومحکم ترين اعضای تن من است سستی گرفته است،         

ت وشعله های پيری تمام موهای سرمرا فرا گرفته اس        
من هرگزدردعاهای که کـرده ام ازدرگـاه        ! پروردگارا

کرم تو محروم ونااميد بازنگشته ام، هم اينک نيز مرا          
من ازبستگانم بعد ازخود بيمناکم،     ! درياب، پروردگارا 
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چراکه درايشان شايستگی وبايستگی بدسـت گـرفتن        
کاروبار دين را نمی بينم، وهمسرم نيز ازاول نـازای          

 خـويش جانـشينی بـه مـن         بوده است، پس ازفضل   
ببخش، مکرراً تدبروغورنمائيد، که وسيله ای رسيدن       
به خداوند چيست؟ بالفاظ ديگر وسيله فقط دعاء است،         
وپروردگار است که اوالد ميدهد نه غير، زيـرا ازوی          
هم بزرگان بودند ميتوانست ازآنها توسل می جـست،         
ولی حقيقت اينست که شنونده دعاها اواست، مستقيما        

وشماهم ازوی بخواهيـد     ون کدام واسطه می شنود    بد
دعاء تان را می شنود، وسـوای اوکـسی اوالد داده           
نميتواند، خود خداوند درموضع ازقرآن کـريم ارشـاد         

ــود ≡Ûù=ãΒ ÏN !° : فرم uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ß, è=øƒ s† $tΒ 

â™!$t±o„ 4 Ü= pκ u‰ ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„ $ZW≈ tΡÎ) Ü= yγ tƒ uρ ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„ 

u‘θä. —%! $# ∩⊆®∪ ÷ρr& öΝ ßγ ã_Íiρt“ ãƒ $ZΡ# t ø. èŒ $ZW≈ tΡÎ) uρ ( ã≅ yèøg s†uρ ⎯ tΒ 

â™!$t±o„ $̧ϑ‹ É) tã 4 … çµ ¯ΡÎ) ÒΟŠ Î=tæ Öƒ Ï‰s% ∩∈⊃∪   شوری ال  سوره

  50-49: آيه
  

مالکيت وحاکميت آسمانها وزمين ازآن خـدا اسـت،         
هرچه بخواهد می آفريند، به هـرکس کـه بخواهـد           

کس بخواهد پسرانی عطاء    دخترانی می بخشد، وبه هر    
می کند، ويا اينکه هم پسران ميدهد وهـم دختـران،           
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اوبس آگاه وتوانا   . وخدا هر که را بخواهد نازا ميکند      
است، اگر شماهم به اوالد ضرورت داريد باين گونـه          

بخواهيد، خاک هردروازه را نه بوسـيد،       ) ج(ازخداوند
  را عمـالً بـاالی     -عليه السالم -من اين دعای زکريا     

: خود تجربه نمودم، نهايت مجرب اسـت، وآن اينکـه         

Éb>u‘ ó= yδ ’ Í< ⎯ ÏΒ šΡà$ ©! Zπ −ƒ Íh‘ èŒ ºπ t7 Íh‹ sÛ ( š̈ΡÎ) ßì‹ Ïÿ xœ 

Ï™!$tã ‘$!   38: سوره آل عمران آيه  ∪∇⊃∩ #$

! پروردگارا: پروردگار خويش را به فرياد خوان، گفت      
هرچند که خودپيرم، وهمسرم نازا، فرزند شايسته ای        

کرم خويش به من عطاء فرما، بيگمان       ازجانب لطف و  
  .توشنوندهء دعائی، وپذيرندهء تمنائی

  
  داستان سيدنا ايوب عليه السالم

  
حاال داستان يک مريض را اسـتماع نمائيـد کـه وی            
پيامبرخدا بود، واودرآزمون پروردگار خود قرارگرفت،      
وباالی وی ابتالءات آمده، وبه مرض شديدی گرفتـار         

 لقمهء اجـل گرديدنـد، دارای       شد، وارجمندانش همه  
ودولت همه ازبين رفت، نوکران وچاکران همه وی را         
تنها گذشتند، همسران بـاوی بـی وفـائی نمودنـد،           
مگريکتنی ازآنها، بخاطرصحتمندی محتاج وسيله بود،      
ولی وسيلهء ظاهری نيز مفقود است، درهمين حالـت         

šUθ•ƒ : ناگوار، به بارگاه رب العزت عارض شد r& uρ øŒ Î) 
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3“yŠ$tΡ ÿ… çµ −/ u‘ ’ ÎoΤ r& z© Í_ ¡¡tΒ • ‘Ø9 $# |MΡr& uρ ãΝ ymö‘ r& 

š⎥⎫ ÏΗ ¿q≡ §9   83:نبيا آيه السورهء ا  ∪⊃∇∩ #$

ايوب را ياد کن بدانگاه که بيماری اورا ازپای درآورده   
بود، ودراين وقت پروردگار خودرابه فريـاد خوانـد،         

پروردگارا بيماری به من روی آورده      : وعاجزانه گفت 
ربان ترين مهربانانی، پس بدين ضـعيف       است، وتومه 

رحم فرما، دعاء من است که مريض هارا شفاء نصيب     
بکن، اگرشما هستيد باخداوند مالک الملـک مخاطـب         
شويد، نه خاک بوس هردر وديوار، وباخداوند مخاطب        
شويد قسميکه اين مريض مخاطب شد، ومبالغه نيست        

دعـا  که هرحرفی ازدل بيرون ميآيد اثردارد، وهمـين         
  .عين وسيله است، نيت اخالص شما عين وسيله است

 -ايوب عليه الـسالم   -درباره واقعهء مريضی    : مترجم
بايد به نصوص صحيحه اکتفاء کرد، نه به قصه های          
بی اساس وخود ساخته مردمان، اسرائليات که دريـن         

  .باره بيشترازتصوراست
  

  داستان موسی عليه السالم
  

 مشاهده کنيد، اوبه کـدام      وسيله يک مسافر را   ! بيائيد
وسيله ای متوسل می گردد، وی ازپيامبران اولوالعزم        
پروردگاراست، پروردگار عالم علی رغم پابندی هائی       

 را پيدا کرد، بلکـه او       -عليه السالم -فرعون، موسی   
دردامن فرعون پـرورش مـی يافـت، روزی يکـی           
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 ازوی مدد خواسـت وشخـصی کـه         )1(ازدومخاصمين
وی را به مشت کوبيد، واوکشته شـد،        بازنمی ايستاد   

شخص دومی که آنرا رها نموده بود روزدوم باکـسی          
 را  -عليه الـسالم  -ديگری مخاصمه داشت، وموسی     

گذری براين واقعه شد، همان شخص بـارم دوم ازوی          
 بااظهارتـذکر   -عليـه الـسالم   -مدد خواست، موسی    

براينکه توهرروز باديگران مخاصمه ومجادله داريـد       
ت، اوباسوء تفاهم گمان برد که مارا نيز قتـل          پيش رف 

می کنی، قسميکه ديروز ازتوصادرشـده بـود، قنـل          
پنهان باينطور افشاشد، وخبربه دربار فرعون رسـيد،        

 صادرشـد،   -عليه الـسالم  -حکم اعدام وقتل موسی     
عليـه  -فردی ازاهل دربار، خيرخواه وناصح موسـی        

درا  بود، وی باسعی وکوشش طاقت فرسا خو       -السالم
 رساند، واو را ازحقايق آگاه      -عليه السالم -به موسی   

ساخت، ومشوره نيزداد که خارج ازمصرجای ديگری       
 ازشـهربيرون   -عليه الـسالم  -را عزم نمائد، موسی     

رفت، زيرا که خوف هم بود، وهم بـی خبرازطريـق،           
باطی نمودن سفر دوردراز، بدون مددگار، ودرحالـت        

 نزد چاهی جلـوه     گرسنگی وتشنگی درسايهء درختی،   
افروز گرديد، که آن درنزد شهری واقع بود، مردمـان          

 دو دختـر    -عليـه الـسالم   -آب پرمی کنند موسـی      

                                                 
 وديگـری   -عليه الـسالم  - که يکی ازآنان ازقوم موسی       - )1(

 مـشاهده   - عليه الـسالم   -رعون بود، زمانيکه موسی   ازقوم ف 
نمود که قبطی غالب بربنی اسرائيلی است، درهمان لحظه بـه           

  .کمک او رسيد، وچنين  واقعه  پيش آمـد
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 نوجوانی را ديد که بسبب  ازدحام  زياد،  گوسـفندان           
-شان را ازآب منع ميکنند، ترحم وشفقت برموسـی          

 طاری شد، وازآنهـا سـبب بازداشـتن         -عليه السالم 
سارنمود، آنها مجبوری شانرا    گوسفندان شان را استف   

 کارنامه را همانند    -عليه السالم -اظهارنمودند، موسی   
کاريک نوجوان نيک سيرت انجام داد، بـاينطور کـه          
مردمان عقب زده آن دوخترنوجوان را به پيش طلـب          
کرد، وگوسنفدان شان را سيراب نمـوده،علی الفـور         

’4: فارغ کرد، قسميکه ارشاد ربانی اسـت       s+ |¡sù $yϑßγ s9 

¢Ο èO #’ ¯<uθs? ’ n<Î) Èe≅ Ïjà9 $# tΑ$s) sù Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) !$yϑÏ9 |M ø9 t“Ρr& ¥’ n<Î) 
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دل موسی به حال آنان سوخت، وگوسفندان ايـشان را        
سيراب کرد، سپس ازفرط خستگی به زيرسـايه يـی          

من نيازمنـد   ! پروردگارا: درختی رفت، وعرضه داشت   
  .ن چيزی هستم که برايم حواله وروانه فرمائیهرآ

تدبر نمائيد بطرف وسيله، که دعاء عين وسيله اسـت          
نه صرف مأوی ومثوی بلکه همسرنيز ميـسرشد،        )1(

شفقت وترحم بزرگانه نصيب وی شد، اطمنان وسکون        
   .خاطرحاصل گرديد

                                                 
حرفی که ازدل سرچشمه ميگيرد اثردارد، دعاء مخلصانه  - )1(

ازقويترين وسيله به شمار ميرود، چونکه ) ج(درنزد خداوند
 . با خداوند استمناجات مستقيم
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  داستان لوط عليه السالم
  

 عـزت آن    بيائيد داستان فقيری را مطالعه نمائيم کـه       
درمعرض خطراست، احوال پرس وجود نـدارد، وآن        

 کـه خـواهرزادهء     -عليه السالم -است نبی اهللا، لوط     
 می باشد، با يکجا هجرت هـم        -عليه السالم -ابراهيم  

کرده بودند، اوبخاطر اصالح نمودن قريه های سدوم،         
ازطرف خداوند مبعوث ومقرر بـود، وی مـدت دراز          

رداشـت وتحمـل نمـود،      عصيان ونافرمانی قوم را ب    
وبخاطر اصالح ايشان هيچ تقصيری نکرد، لکن نتيجه        

  .فقط صفربود
متوجـه ايـشان    ) ج(درنتيجه گرفت ازطرف خداونـد    

گرديد، فرشته ها باختيارشکل وصورت جوانان حسين       
عليـه  -ووسيم دروسط قوم تشريف آوردنـد، لـوط         

 بامشاهدهء آن جوانها خـوف زده وپريـشان         -السالم
نيکه مهمان هارا درخانـه جـای داد قـوم          گرديد، زما 

بسوی ايشان روان دوان شدند، وباشدت تام خواستار        
 -عليـه الـسالم   -حواله وتسليم مهمانها شدند، لوط      

مصروف امتنان واعتذاربه ايشان شد که مارا درنـزد         
مهمان هائم خجالت ورسوا نکنيد، ولی مطالبهء ايشان        

 دختـران    بطـرف  -عليه السالم -شديد ترگرديد، لوط    
خويش ويا همسران ايشان اشاره نمود، ولی بی سود         
بود، وی درحالت يأس ونااميدی به آنان مخاطب شده         
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آيا شخص سنجيده وفهميده دربين شما وجـود        : گفت
  ! ندارد که به حرفهائی من گوش دهد وغورنمائيد؟

  
که بی حيائی درآن ها به اوج وانتها رسيده         : مترجم-1

عل وعمل ناشايـستهء بـامردان      بود، معامله سوء، ف   
صورت ميگرفت، وفخرميکردند که ماچنين جنايتی را       
مرتکب ميشويم، بيگمان اينها انـسان نبودنـد بلکـه          

  .فرشتگان فرستاده شده ازطرف خداوند بود
کـاش بـرائم قلعـه ای       : بااظهار آه وحـسرت گفـت     

مستحکمی می بود که درآن پناه می گرفتم، آخرکـار          
ن باخيززدن ازديوارهـای قلعـه      شب تاريک شد، ايشا   

-داخل خانه شدند، وشروع به شکستن نمودند، لوط         
 درين حالت نازک ازپروردگار خود مـدد        -عليه السالم 

 :خواست، کيفيت اين طلب را اززبان قرآنکريم بشنويد

tΑ$s% Å_Uu‘ ’ ÎΤ ÷ ÝÇΡ$# ’ n? tã ÏΘöθs) ø9 $# š⎥⎪ Ï‰Å¡ø ßϑø9 $# ∩⊂⊃∪ 

   3عنکبوت آيهء ال سوره -
:  ازآستانهء خدا کمک طلبيد وگفت     -عليه السالم -لوط  

  .مرابر قوم تباه پيشه پيروزگردان! پروردگارا
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وبالوط دربارهء مهمانانش سخن گفتند، وازاوخواستند      

 دراختيار ايشان برای انجام کارمنـافی عفـت         آنان را 
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: بگذارد، ماچشمانشان را کور کرديم، وبديشان گفتـيم       
ــم     ــيم داداي ــرا، وب ــاب م ــذاب وعق ــشيد ع بچ

  .وبرحذرداشتنهای مرا
فکرکنيد  چقدر ناچاری است؟ ولی هيچ نقـصانی بـه           
قوم رسانده نميتواند، ندا وفرياد خـودرا بـه دربـار           

 وسـيله چيـست؟ دعـا       پروردگار پيش می کند، پس    
وسيله است، ويک وسيلهء نهايت قوی، صحبت زياده        
دراز وطويل شده، من فی الحال بـاقطع النظرازمثـال          

صـلی اهللا   -های ديگرکه پيش رودارم، رسول بحروبر     
  . را ذکرمی کنم-عليه وسلم

ــه   ــان محمدصــلی اهللا علي ــردار دوجه ــتان س داس
-يم السالمکيفيت وحاالت چنين است که قريش نبی کر      

 را از مکـه بيـرون کردنـد،         -صلی اهللا عليه السالم   
صـلی  -وحمله آور برمدينه منوره شدند، تاکه پيـامبر    

 را باهمه يارانش نابود کنند، مقابله       -اهللا عليه السالم  
 صورت گرفت، اگر توازن عـسکری       )1(" بدر"درميدان  

را ديده شود، ازيک طرف يک هـزار مـرد مـسلح،            
ازطرف ديگرسه صد وچند    جنگجو ونبرد آزموده، مگر   

نفر مسلمان، که هربيننده حيرت زده ميشد که ايـشان          
ــستند،    ــرگ روان ه ــهء م ــرف دهان ــصداً بط ق

دراثنای شـب   _ صلی اهللا عليه وسلم     _سرداردوجهان  
دراز دست بدعا بود اشک ازچشمان مبارک جاری می         

_ صلی اهللا عليه وسـلم    _شد، والفاظ دعا پيامبرگرامی     

                                                 
 نام چاهی است که درنزد آن جنگ بزرگ ميان مـسلمان            - )1(

  .صدر اول ومشرکين مکه واقع شده بود
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نجزلی ماوعدتنی اللهم آت ماوعدتنی     اللهم ا : [اين بود 
 أهل اإلسالم التعبد فی     اللهم إن تهلک هذه العصابة من     

آن وعده ای را بامانمودی آن      ! ای پروردگارا ،  ]األرض
اوچيزی را به مانصب کن     ! را پوره کن، ای پروردگارا    

اگراين چند تن   ! که توباما وعده نمودی، ای پروردگارا     
 شوند، عبـادت کننـدهء      نوجوانی ازاهل اسالم هالک   

تودرروی زومين باقی نمی ماند، حاال شما بحيث حاکم         
وقاضی فيصله کنيد که مشکل کشا کيست؟ سپس ببنيد         
که بخاطرطلب ازخداوند کدام وسـيله زيـاده مناسـب          

  .است؟
  

  سيده خوله بنت ثعلبه رضی اهللا عنها
  

حاال گوش فرادهيد به حرفهای زنـی کـه تعلـق آن            
رمدينه است، شوهروی درحالت خشم     ازقبيلهء خزرج د  

وغضب آن را ظهارنموده است، يعنی به مـادر خـود           
تشبيه داده است، ومطـابق دسـتورمروجه آن عهـد          
وزمان، همين گونه طالقی است که رجـوع بـاردوم          
بطرف شوهرناممکن بود، اين زن دردادگـاه رسـول         

حاضرشد ونبـی اکـرم     _ صلی اهللا عليه وسلم   _اکرم  
مطابق مروجهء عام حکم داد     _ وسلمصلی اهللا عليه    _

که اين زن طالق است، واوبعد ازمايوس شدن ازافضل         
انسان هائی روی زمين درهمان جانشست، ومصروف       
تقديم فرياد خود بحضور خداونـد گرديـد، وتازمـانی          
ازجای خود بلند نشد حتی دسـتور مروجـه منـسوخ           

 کيفيـات وحـاالت     -عليه السالم -نگرديد، باالی نبی    
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خداوند گفتار آن زنی را پذيريد که دربارهء شـوهرش          
با توبحث ومجادله ميکند وبه خدا شکايت ميبرد، خدا         

عاً ازگفتگوی شما  دونفررا می شنود، چراکه خـدا          قط
شنوا وبينا است، کسانی که زنان خودرا ظهار ميکنند         

ــد ــشان ميگوين ــسان  : وبدي ــا هم ــرای م ــما ب ش
مادرانماهستيد، آنـان مادرانـشان نميگردنـد، بلکـه      
مادرانشان تنها زنانی هستند که ايشانرا زائيـده انـد،          

ميگوينـد،  چنين کسانی سخن ناهنجـار ودروغـی را         
چراکه مادروفرزند بودن چيزی نيـست کـه باسـخن          
درست شود، خداوند بسيار باگذشت وآمرزگار اسـت،        
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واگرمسلمانی پيش ازنزول اين آيات، مرتکب اين عمل        
  .شده باشد، خداوند اورا می بخشد

چقدر جاهل ونادان هـستند آنانيکـه بـراهللا         : فکرکنيد
د، وايـن   اهللا  نمـی شـنو     : دروغ می بافند وميگويند   

ميگـردد،  ) ج(جرمی است که باعـث خـشم خداونـد        
می شنود، ولی کدام فرياد کنندهء موجـود        ) ج(خداوند

باشد، دروازهء الهی را نگذاريد، وچنـان فقيـری را          
اختيار نمائيد ومتمسک دروازهء آن باشيد، فقط بندگی        
واحتياج مراورا درقلب تان مترکـز ومتيقـين گـردد،          

:  اسـت  -اهللا عليه وسـلم   صلی  -فرموده رسول اکرم    
ادعوا اهللا وانتم موقنـون باإلجابـة واعلمـوا أن اهللا           [
  .]يستجب دعاء من قلب غافل، الهال

باچنين يقين ازخداوند طلب کنيد که اوضرور قبول می         
شود، وبدانيد که اهللا دعاء غافالن قلوب وبازی گـران          
را قبول نمی کند، گويا اين چنين دعا نخواهيد که عهد           

ی باکدام مزارنيز بـسته باشـيد، وطوررسـمی         وفادار
ازاهللا نيز ميخواهيد، يقين وباورکنيد که اهللا بابنـدگان         

صـلی اهللا عليـه     -خود نهايت محبت دارد، نبی اکرم       
إن ربکم حی کريم يستحی من عبده       : [ فرمودند -وسلم

  .]إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً
ن خود حيـا    پروردگار شما يقينا کريم است، اوازبندگا     

می کند وقتيکه اودست خودرا بلند کند ودسـت هـای           
آنها را بطرف شان خالی رد کند، خواستن را طـوری           
ياد بگيريد همانند که خوله رضی اهللا عنها خواسـت،          
وخداوند بمجرد خواستن وی ازآسمانها وحی فرستاد،       
واين است مقام الهی که نهايت باريک بـين وچنـان           
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نسوخ کرد، وبرای مرتکبين اين     قريب ترکه قانون را م    
قانون سزای مقررکرد، ودرين ارتباط سورهء مجادلـه        

  .را تالوت نمائيد
مگرسخن قابل تذکراينکه اين زن بعد از واقعه، مقـام          
وقيمت بزرگی دربين صحابه رضی اهللا عنهم داشـت،         
که وی چنين فرياد نمود که صاحب عرش بـاالی وی           

  .فوراً مهربان گرديد
 عمررضی اهللا عنـه باعـدهء ازصـحابه         روزی سيدنا 

روان بودند که درمسيرراه با اين زن مالقات شد، وی          
ــدتی    ــه م ــی اهللا عن ــود، عمررض ــستاد نم را اي
باانکساروسرنگونی به سخنان وی گوش فرا می داد،        

شما اميرالمؤمنين سرداران قريش را     : شخصی فرمود 
بخاطراين پيرزن ايستاد نموديد؟ عمررضـی اهللا عنـه         

می شناسی اين کيست؟ اين خوله بنت ثعلبـه         : ودفرم
رضی اهللا عنها است، اين آن زنی کـه شـکايت وی            

! درآسمان هفت گانه شنيده شده است، سوگند بخداوند       
اگراين مارا تاشب ايستاد می کرد من ايستاد می شدم،          

  .وفقط اوقات نماز معذرت ميکردم
 باری مالقات عمررضی اهللا عنه بااين زن درمسيرراه       

افتاد، عمررضی اهللا عنه سالم کرد، وی بادادن جواب         
زمانی بود  ! ای عمررضی اهللا عنه     : سالم عرض کرد  

شمارا دربازار عکاظ ديـده بـودم، وتـومعروف بـه           
عميربودی، وچوبی دردست داشتی مصروف نگاه بانی       
گوسفندان بودی، ومدتی نگذشت کـه معـروف بـه           
عمرگرديدی، سـپس زمانـهء آمـد کـه ملقـب بـه             
اميرالمؤمنين شدی، درمعاملهء رعيت انـدکی ازخـدا        
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شخصيکه ازوعيد پروردگار   ! بترس، وياد داشته باش   
می ترسد افراد دوربه وی قريب مـی شـود هماننـد            
اقرباء می گردد، وکسيکه ازموت ميترسد، وانديـشه        
دارد که درهمان چيزواقع شود که ازآن اجتنـاب مـی           

  .کرد
اعمررضی اهللا عنـه     جارود عيدی رضی اهللا عنه که ب      

تودرمقابل اميرالمؤمنين زبان دراز    ! ای زن : بود گفت 
تـومی دانـی ايـن      : کردی، عمررضی اهللا عنه گفت    

کيست؟ سخنهای وی درآسمان هفت گانه شنيده شـده         
بود، مناسب است که عمربـه سـخنهای وی بادقـت           

  .درست گوش فرادهد
 رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم اين زن را ! دقيق شويد 

جواب داده بود که هيچ چيزی شده نميتواند مگـراهللا          
يعنی اوبخداوند فريـاد    } وتشتکی إلی اهللا  {: فرمود که 

می کند، گويا فرياد ودعای وی وسـيله دردربـار اهللا           
  .بود، سخنی ازقلب سرچمشه بگيرد اثردارد

  
  هيچ وسيله اهم تروباالتر ازدعا وعمل صالح نيست

  

ــه ــی اســت ک ــان اله %tΑ$s: فرم uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š $# 
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مرا به فرياد خوانيد تابپذيرم،     : پروردگار شما ميگويد  
کسانی که خودرا بزرگترازآنان ميدانند که مرا به فرياد         

د، خوار وپست داخل دوزخ خواهند گشت، که ما         خوانن
دعای شما را قبول می کنم، درين آيه صاف وهويـدا           
است که دعاء عبادت است، وآن فقط حـق خداونـد،           
ترک دعا ونخواستن ازوی تکبراسـت، ومـأوای آن         
جهنم است، لهذا برای هريک شما واجب اسـت کـه           
بواسطه ووسيلهء آنچيزی دعا بخواهيد که دربـارهء        

ی علم دارد وميداند که درآن عمل ازصداقت پيشرفت         و
  .است

  
  وسيله شخص اول

  
توبهترميـدانی کـه    ! ای پروردگارا : يکی ازآنها گفت  

مزدور داشتم، وی دربرابر يک فرق يعنی تقريباً هفت         
کيلو برنج برايم وظيفه انجام داده بود، وبدون اينکـه          
مزد خودرا قبض کند ازنزدم رفت، ومن اين يک فرق          
را کاشتم وازحاصـالت آن جانورخريـدم، سـپس آن          
شخص بخاطر حصول مزدش درنـزدم آمـد، بـرايش         

: آن جانوران رابسته بـاخود ببـر، وی گفـت         : گفتم
حق من باالی توفقط فَرقی برنج بود،       ! مراتمسخرمکن

که آنها را باخود ببريد، زيـرا کـه ايـن           : بازهم گفتم 
 خريـدم،   جانوران را به پيداوار همان يک فرق برنج       

ســپس وی آن جــانوران را بــاخود بــرد، ای اهللا ، 
توبهترميدانی که اين کاررا من فقـط بخـاطر خـوف           
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توانجام داده بودم حاال اين سنگ بـزرگ را ازبـاالی           
  .مايان دور بکن؟ چنانچه آن سنگ اندکی دورشد

  
  
  

  وسيلهء شخص دوم
  

ای اهللا، توبهترميدانی کـه والـدين       : شخص دوم گفت  
يف بودند، ومن همه روزه ازطرف شـب        مانهايت ضع 

گوسنفدان خودرا دوشيده خدمت ايشان پيش ميکردم،       
اتفاقا شبی درخدمت آنها حاضرشدم که نهايت ديرشده        
بود، وآنها استراحت نموده بودند، وفرزندانم ازشـدت        
گرسنگی آه وزاری ميکردند، ومن فرزندان پريـشان        

دين مـن   حال خودرا بخاطر اين شيرنه نوشاندم که وال       
آرام مينمودند، وبيدارکردن آنها را مناسب ندانـستم،         
ونه گذاشتن آنها را گواره کردم تاکه بسبب نه نوشيدن          
ايــن شيرضــعيف وکمزورشــوند، ومــن شــب دراز 
! انتظــارکردم، حتــی کــه فجرطلــوع نمــود، ای اهللا

اگرميدانی که اين کارفقط بخاطر ترس وخوف توانجام        
چنانچـه آن   !  دوربکن داده بودم، پس سنگ بزرگ را     

سنگ اندکی يک طرف شد، وانـدازهء دورشـد کـه           
  .آسمان ديده می شد

  
  وسيله شخص سوم
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توبهترميدانی که  ! ای اهللا :  سپس شخص سوم فرمود   
دخترکاکايم ازهمه محبوب تروپسنديده تربه نـزد مـن         
بود، ومن ازوی مطالبهء کارنامشروع نمودم، اوبدون       

 نشد، ومـن بخـاطر      اينکه صد اشرفيه بگيرد راضی    
تيارنمودن صد اشرفيه مصروف شدم زمانيکه بـرايم        
ميسرشد بوی تسليم نمودم، واوخود را دراختيار مـن         
حواله کرد، ومن زمانيکه درمابين دو ران آن نشستم         

بغيـر  -ازخدابترس ومهربکارت را به ناحق،      : اوگفت
پـس مـن ازجـای خـود        !  مـشکن  -نکاح شرعی 

 نيـز گذاشـتم، ای اهللا       برخواستم، آن صد اشرفيه را    
توبهترميدانی که من بخاطر ترس وخوف تواين کاررا        
ترک کردم پس اين سنگ را دورکن، چنانچه اهللا تعالی          
  .آن سنگ را کامال دورنمود، وآنهاازغاز بيرون آمدند

آيا آن عمل بخاطر رضای اهللا سـبحانه     ! دقيقا بانديشيد 
ـ          يله وتعالی انجام داده می شود ودعای با اخالص وس

ايست بزرگترازهمه وسيله ها وآن کار آمد است، پس         
شما ازچوکات شريعت الهی دورنشويد وآنرا نگذاريـد        

  .ودربردگی وبندگی وی مشغول باشيد
  

  ،ازبزرگان ونيکان زنده دعا خواستن درست است
  

خواستن دعاء ازديگران زمانی مفيد ثابت می شود که         
 وفات کنـد    خود شما نيز دعا کنيد، زيرا اگرآن بزرگ       

باذن پروردگارش برای مازنده مناسـب اينـست کـه          
درحق وی دعا کنيم، دعا خواستن واعتقاد کردن طلب         
دعا از بزرگان جائزاست، واين درمابين صحابهء کرام        
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رضی اهللا عنهم نيز رائج بود، انس رضـی اهللا عنـه            
زمانيکه قحط می آمد، عمربن الخطاب رضی   : ميفرمايد

سيلهء عباس بـن عبـد المطلـب        اهللا عنه بواسطه وو   
اللهم : [رضی اهللا عنه دعاء بارش می کرد ومی فرمود        

نتوسل إليک بنبينا فتسقينا وأنا نتوسل إليک بعم         إنا کنا 
  ].فيسقون: نبينا فاسقنا، قال

آنهـا سـيراب کـرده      : انس رضی اهللا عنه ميگويـد     
 -صلی اهللا عليـه وسـلم     -ميشدند، ورنه قبرنبی اکرم     

ود، اگرعقيدهء دعـاء خواسـتن ازاو       درآنجا موجود ب  
صـلی اهللا عليـه     -صلی اهللا عليه وسلم باالی قبروی       

 دربين صحابه رضی اهللا عنهم رائج می بـود،          -وسلم
آنها باالی قبرحاضرمی شدند، به بردن عباس رضـی         
اهللا عنه بطرف جنگل وتکليف دادن وی به مـرافقتش          

  .بی مقصد بود
يکه داشـت   حسين رضی اهللا عنه بخاطرحصول مقصد     

وازآنجا روانه کوفـه    : مدينه را بقصد مکه ترک گفت     
گرديد ودرمسير راه حادثه المناک کربال پـيش آمـد،          
وازحادثه چنين برداشت می شود کـه رهبرورهنمـا،         

 ايـن   -صلی اهللا عليـه وسـلم     -پيرکامل وامام اعظم    
عقيده را به مسلمانها نداده که به طفيـل وواسـطهء           

-خواهد، ورنـه حـسين      فوت شده، صاحب قبردعا ب    
 زندگی ودنيای فاميل خـودرا بربـاد        -رضی اهللا عنه  

نميکرد، بلکه درمدينه منوره ملتزم ومـالزم بـه آن          
قبری می شد که درآن جد بزرگ، امام اآلنبياء فخربنی          
آدم، سردار دوجهان آرام پذيراست، قبرپرستی دربـين        

منتـشر گرديـده    ) کولرا(مسلمانها همانند مرض وبا     
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من شخصی را ديدم که ازمزاری بيرون مـی         است، و 
بلی پيرم،  : رفت درحاليکه اين جمله راتکرار می نمود      

رضای شما پيرجان، آنچه پـسنديده ومـورد رضـای          
توباشد، ازوی پرسيدم که پير برايت چه کرد؟ جـواب          

من ازمدت طوالنی درقبر وی حاضرمی شوم،       : داد که 
! بابـا : تمولی مراد مارا برآورده نمی کند، برايش گف        

إنا هللا وإنـا    ! اين نيز اهللا است   : اهللا را فرياد کن، گفت    
  .إليه راجعون
  .آن نادانان را هدايت بکن! پروردگارا

  
  اذن الهی را چگونه دريابيم؟

   
آن عمل درنزد خداوند مقبول است که ازخوف خـدا،          

-فقط بخاطررضاء وخوشنودی وی، دراتباع نبی اکرم        
م يافته باشد، وفرمان الهی      انجا -صلی اهللا عليه وسلم   

≅ö :است è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ósãƒ 
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  31:  آيه عمران آلسوره 
اگرخدا را دوست ميداريد، ازمن پيـروی کنيـد         : بگو

ن را ببخـشايد،    تاخدا شمارا دوست بـدارد وگناهانتـا      
وخداوند آمرزنده، مهربان است، گويا پيروی واتبـاع        

 وسيله است، وازآن اذن     -صلی اهللا عليه وسلم   -پيامبر
  .الهی حاصل شده ميتواند
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  اهميت وارزش دعا

  
دعايک وسيلهء کامل ومحکم اسـت، اگرچـه تـنفس          
هرمخلوق وهرانسان ونعمت های دنيا هريـک فقـط         

پروردگار است، مگردرحالت   بواسطهء رحمت وعنايت    
مشکالت وپريشانی، توجه پروردگار ورحمت خـاص       
اوبه دعا حاصل می شود، دالئل زير ايـن مطلـب را            

  .واضح می کند
 حـديثی را ازطريـق      -رحمـه اهللا  - امام ترمذی    -1

 روايت نموده که نبی     -رضی اهللا عنه  -سلمان فارسی   
جز که تقديررا   :  فرمودند -صلی اهللا عليه وسلم   -اکرم  

دعاچيزی گردانده نميتواند، وعمررا جزحسنات ونيکی      
  .چيزی ديگری زياده وکم کرده نميتواند

 انس رضی اهللا عنه روايت می کند که نبی اکـرم            -2
] الدعاء مـخ العبـادة    : [صلی اهللا عليه وسلم فرمودند    

جامع الترمذی، کتاب الدعوات باب الدعاء مخ العبـادة         
  ).33712: (حديث

  
  .استدعامغزعبادت 
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 ابوهريره رضی اهللا عنه می فرمايد که نبی رحمت          -3
هرشـخص کـه ازاهللا     : صلی اهللا عليه وسلم فرمودند    

  .دعاء نخواهد اهللا ازوی ناراض می شود
که شما ازمن قبوليـت     :  پروردگار شما می فرمايد    -4

دعا بخواهيد، من دعاء شما را می پذيرم، کـسانيکه          
ليل نموده درجهـنم    ازعبادت ماتکبر می کنند، آنهارا ذ     

  ).6: سوره المؤمن آيه(داخل می کنم 
 اين آيهء کريمه را دربحث وسيله پيش کرده بودم،          -5
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آيا خداوند برای حفاظت وحمايـت ازبنـده اش کـافی           
آنان ترا ازکسانی جزخدا ميترسانند، مگر بتها       ! نيست؟

ومعبودهای دروغـين وعـداوت کـافران ودشـمنان         
وطوفان حوادث زمان، ميتواند کمترين زيانی به کسی        
برسانند که خدا پشتيبان اواست، هرکس را خدا گمراه         

  .ری نخواهد داشتکند، راهنم او رهب
اين سوال عقـل اوکـسانی را صـيقل مـی بخـشد             
وفکردعوت رامی دهـد، کـه دروازهء پروردگـار را          
گذاشته وازدروازه های مختلف سخنهای زشـت مـی         
شنود، ويا بخاطر رساندن سخنها ومطالب شـان بـه          

  .خداوند وساطت ديگری را جستجومی کنند
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وهنگاميکه بندگانم ازتو دربارهء من بپرسند که مـن         
ه را  مـن نـزديکم ودعـا کننـد       : نزديکم يادور؟ بگو  

هنگامی که مرا بخواهد پاسـخ ميگـويم ونيـاز اورا           
برآورده ميسازم، پس آنان هم دعوت مرا بـا ايمـان           
وعباداتی هم چون نماز روزه وزکات بپذيرند وبه مـن     
ايمان بيآورند تاآنان راه يابند وبانورايمان به مقـصد         

  .برسند
  
  
  
  

  چرا بعض دعاها مورد پذيرائی قرارنميگرد؟
  

ااهميت وقابل توجه است که اسـباب       اين يک پرسش ب   
ووجوهات متعددی را دارا می باشد مگريکی ازاسباب        
اين هم شده ميتواند که اندکی اخالص دردعـاء هـم           
باشد، اگراتکاء واعتماد انسان به قوت ديگری باشـد،         
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هم چواعتمادش برطاقت وذکاوت، کوشش وجد جهـد،        
وساطت وسفارشها، رشوت وديگرذرائع درآنـصورت      

ادش برخداوند کمتر می شـود، خداونـد وی را          اعتم
تسليم همان ذرائع می کند، مطلوب مـن هرگـز ايـن            
نيست که وی همهء ذرائع جـائز ومـشروع را نيـز            
بگذارد بلکه جدوجهد را الزم بدارد، ولـی بـارآوری          
وترجيحات جانب ايجاب ودارومداروی را به خداونـد        

  .بسپارد، وجزپروردگار به کسی توکل نکند
بزرگترين مـشفق بـرای انـسان       : دوم مصلحت وجه  

مادراست، زمانيکه مادراين را احساس کند که پسرش        
بطرف چيـزی دسـت دراز مـی کنـد اوبـرای وی             
مضرونقصان ده است، خواهشات آن پسررا به شـدت         
مخالفت می کند، وپسراگرآن چيزمضرونقصان رسـان       
دردست هم گرفته باشد، مادرش آنرا ازدست وی بـه          

می گيرد اگرچه آن طفل کوچک باصدای بلند        زور بازو   
ومتوالی احتجاج کند، اگـرآن پـسر کوچـک چيـزی           
مضرونقصان ده را ازطعام داخل دهن کند، وی باداخل         
نمودن انگشت دردهنش بيرون آورده دور می اندازد،        
اگرچه پسرکوچک اين عمـل را بـاالی خـود ظلـم            

  .تصورکند
 چنـين   -مصلی اهللا عليه وسـل    -ازارشادات نبی اکرم    

برداشت می شود که پروردگار به بندگان خود ازمادر         
زياده ترمشفق است، زمانيکه بنـده از اودعـا مـی           
خواهد اگرآن مطلوب برای وی مفيد نباشد منـع مـی           
کند، بلکه هرنعمت که مضرونقصان ده برای آن باشد         
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آنرا نيز بعد از دادن سلب می کند، واينهم عالئم شفقت           
  .او است

رکوچک دامن مادررا درهيچ صورت نمی      طوريکه پس 
گذارد، بلکه درآغوش وی راحت وسکون را احساس        
می کند، واورا مجسمهء رحمت برای خود می دانـد،          
برای انسان نيزمناسب وشائسته اين است کـه هـيچ          
وقت ازرحمت پروردگارش مايوس نشود، زيرا که وی        
مشفق ومهربانتر ازمادراست، کوشش وجد وجهد خود       

سب چيزهای جائز ومـشروع جـاری نمـوده،         را درک 
  .درطلب دعا ازپروردگار درهيچ وقت سستی نکيند

چيزهای مفيد ونافع را برای وی ميدهـد، ويـا بـديل            
بهتربرايش عنايت می کند، ويادعـای وی را بـرای          
آخرت ذخيره می کند، بهرحال، بايد تعلق وروابط بنده         

قـص  باخداوند قائم باشد ودرين ارتباط هيچ خلـل ون        
وجود نداشته باشد، ترجيحـات جانـب ايجـابی ايـن           
کوشش ها موقوف به رحمت پروردگار است، باوجود        
کوشش های مشروع وجائز بايد توجه وی دردروازهء        
اومرکوزباشد، که درآن سکون وعافيت است، ازيـن        
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ما انسان را آفريديم وميدانيم آنچه را کـه بخـاطرش           
، وماازشـاهرک   ميگذرد، وچه انديشه ای درسـردارد     

، افـسوس برجهـل ونـادانی آن        گردن بدو نزديکتريم  
ـ           اه رگ،  انسان های بی شعور که ذات قريب تـر ازش

دانای را فراموش نموده، مائل بطرف کسانی هـستند         
که دربارهء آنها فرمان پروردگار است، که اودرزندگی        
خود بيچاره وبی بس است، بعد ازوفـات بـی خبـر            

  .وروزقيامت انکارمی کنند
طريقهء مخاطب شدن باپررودگار رايـاد      ! ای مردمان 

بگيريــد، زيــرا وی صــاحب اختيــار واقتداراســت، 
نيست، اوقريب تراز شاه رگ، دورنيست، علـم        مجبور

وی حاوی است هم چوديگران ناقص نيـست، زوال،         

 uθèδ: کمزوری ومـوت براوطـاری نميـشود، بلکـه        
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  .65:آيه

 جاويدان است، جزاوخدائی وجود نـدارد، پـس         زنده،
اورا به فرياد خوانيد وعبادت را خاصـهء اوبدانيـد،          
سپاس وستايش اهللا را سزا است که پروردگارجهانيان        

  .است
  

  نگاهی به علی هجوری ووضعيت
  مسلمانان کنونی درقبال او



 103

  
اين همان بزرگيست کـه بسلـسلهء تبليـغ ازغزنـی           

ن تـشريف آورده بـود،      افغانستان بـه الهورپاکـستا    
ودرهمان جامدفون است، مردمان خرافات زيـادی را        
باالی مزاراواختراع وايجاد نموده، اميد های زيادی را        
به آن وابـسته مـی داننـد، درحاليکـه اودرکتـاب            

نفـس خـودرا مخاطـب      " کشف المحجوب "مشهورخود
مردمان ترا گنج بخش مـی      ! ای علی : نموده ميفرمايد 

توبرای دادن چيزی هم وجود ندارد،      گويند، ولی درنزد    
وبه اين سخن مردمان فخرنکن، زيـرا اينکـه گـنج           

ای خزانه ها ورنج بخـش فقـط         بخش، بخشش کننده  
ذات پاک پروردگاراست نه غير، پس انجام آن قوم چه          

حقيقی وگنج بخش را کذاشـته،      ) داتای(خواهد شد که    
ه وگنج بخش اعتقاد می نمايند، ک     ) داتا(آن بزرگان را    

  .ارواح آنها به اين اعتقاد نامشروع اذيت می شود
يقينا پروردگار جهانيان روز رستاخيز ازآنها خواستار       
وطلب گارجواب می شود، سلسلهء اين کارهای ناجائز        
وغيرشرعی را بخاطر اکتساب يوميه جاری نمودنـد،        
عالمه اقبال الهـوری بـه گفـتن سـخنهای  عمـده             

بطه کالم نفيسی را    وپرمحتوی عادی است، اودرين را    
  .ارائه نموده است که درکليات اش موجود است

  
  دعاء چگونه بايد کرد؟

عليهم -خداوند درقرآن کريم دعاهای بسياری ازانبياء       
 را نقل نموده است که آنها درحاالت مختلـف          -السالم

خواسته بودند، تاکه مسلمانان نيز درهم چوحاالت بـه         
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کرچندی ازآنها گذشت   اين گونه دعاها امتثال نمايند، ذ     
ونيز درکتب احاديث اوراد وادعيه ای زيادی درج است         

 پابند آن بـود،     -صلی اهللا عليه وسلم   -که رسول اهللا    
افضل واولی آنست که همان دعاها را ياد کرده، وبهم          
چو لب، ولهجهء خواسته شود که درآن قرآن وحديث         
درج است، لکن درصورتيکه معذور باشد که آن دعاها         

ياد کرده نميتواند، بايد دعـاء خواسـتن را تـرک           را  
ننمايند، زيرا خداوند هرزبانرا ميدانـد وازکيفيـت دل         
خبرداراست، بااخالص دل بـه زبـان مـادری خـود           
بخواهيد، درهيچ دعا واسـطه ويـا وسـيله احـدی           
مذکورنيست، بايد طالب دعا مفهوم ومقصد آنرا درک        

مـصروف   دل ودماغ شما نيز    کند تاکه درپهلوی زبان   
پيش ازخواستن دعا ودرختم آن، درود برنبی       دعا باشد   

 را نيزفرامـوش نکنيـد      -صلی اهللا عليه وسلم   -اکرم  
واخالص تنها برای پروردگار، پاک ازهرقسم شـرک        

  .باشد
  

  اهميت وفضيلت درود شريف
  

کـه هـيچ نمـاز      : اهميت درود شريف را چنين بدانيد     
ون بدون درود شريف نمازنيست، ونه هيچ دعـا بـد         

درود دعا است، البته الزم اسـت کـه درود مـسنون            
باشد، بايد ثابت شده ازسنت، ولـی مـسلمانها خـود           
سرانه دعاهای زيـادی را ايجـاد نمـوده وازطـرف           
خودشان نام گذاری نمودند، که اثر وذکرآنها درکتـب         
آحاديث وجود ندارد، اين قسم درود هـای کـه درآن           
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وانده وانجام  مهرنبوت وجود ندارد، وبه نيت خالص خ      
نمی گيرد، خود شما فيصله کنيد که اين سکهء ناچـل           
وردئ دربازار مورد پـذيرائی وقبـول احـدی قـرار           
ميگيرد؟ گويا اخالص که خالف سـنت باشـد آنهـم           

  .بيکاراست
بايد هميشه آن درود شريف را ورد زبان نمائيـد کـه            
مستند ودرکتب احاديث درج است، يکی ازآنها آن است      

که شـما   :  خوانيم، مشورهء مااين است    که مايان می  
 زياده مضطرب وپريشان نباشيد وفقط درهمـين درود       

شريف مستمرباشيد، کم ازکم سبب يقين دل وسـکون         
  .آن خواهد شد که درآن مهرمدينه است

 رای درود شريف چنين حکم آمده استدرقرآن مجيد ب
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 خداونــد وفرشــتگان برپيــامبردرود ميفرســتد، ای 

شما هم براودرود بفرستيد وچنانکه بايد سالم       ! مؤمنان
بگويئد، دربخاری ومسلم اين حديث درج است، جناب        

ليلی ميفرمايد که من بـه مالقـات        عبدالرحمن بن ابی    
: کعب بن عجره رضی اهللا عنه مشرف شدم وی فرمود         

آيا برای توازوچيزی را هديه نکنم کـه ازرسـول اهللا           
اوهديـه را   ! بلـی : صلی اهللا عليه وسلم شنيدم، گفتم     
مايان ازپيامبرصـلی   : ضرور برايم پيش کن، وی گفت     

 صلی  اهللا عليه وسلم استفسارنموديم که ای رسول خدا       
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اهللا عليه وسلم برای تووبراهـل بيـت جگونـه درود           
شريف می فرستيم؟ نبی اکرم صلی اهللا عليـه وسـلم           

اللهم صل علی محمد وعلـی      : [چنين بگوئيد : فرمودند
آل محمد کما صليت علی آل ابراهيم وعلی آل ابـراهيم           

اللهم بارک علی محمـد وعلـی آل        . انک حميد مجيد  
وعلی آل ابـراهيم إنـک      محمد کمابارکت علی ابراهيم     

  ].حميد مجيد
برمحمد صلی اهللا عليه وسلم رحمـت       ! ای پروردگارا 

نما قسميکه رحمت فرستاده بودی برابـراهيم عليـه         
السالم وبرآل ابراهيم عليه السالم يقينا توتعريف کرده        

برمحمد صـلی اهللا    ! وپاک هستی، ای پروردگارا    شده
م برکـت   عليه وسلم وبرآل محمد صلی اهللا عليه وسـل        

بفرست همانطوريکه توبرابراهيم عليه السالم برکـت       
  .فرستاده بودی، يقينا توتعريف کرده شده وپاک هستی

  
  جايگاه درود دراسالم

ازجناب ابی هريره رضی اهللا عنـه حـديثی درمـسلم           
شريف روايت کرده شده است که نبی اکرم صـلی اهللا           

شخصيکه به من يکمرتبـه درود      : عليه وسلم فرمودند  
فرستد، پروردگار جهانيان بروی ده مرتبـه رحمـت         ب

نازل می کند، شما فيصله کنيد که مابه خوانـدن درود           
های خود ساخته، وقت بـيش بهـا وثـواب خـودرا            
چراضائع کنيم؟ حقيقت اينست هردرود که سند آن بـه          
رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم نميرسد آن باطل است،          

د هروقت وهميشه   باقی ماند درود شريف صحيح که باي      
ويـا  ] اللهم[خوانده شود، هرجملهء که درابتدا آن لفظ        
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آمده اودعا درست است، لهذا درود شريف نيـز         ] ربنا[
  .دعا است

  وقت اجابت دعا
اگرچه دعا هروقت بايد خواسته شود مگربعض مواقع        
درکتب احاديدث موجود است، فقط يکی آنـرا درينجـا     

 بـن مـسعود     ذکرمی کنم،درترمذی شريف ازعبد اهللا    
رضی اهللا عنه روايت است که من نماز ادا ميکردم که           
رسول اهللا صلی اهللا عليه وسـلم تـشريف آوردنـد،           
ابوبکر وعمررضی اهللا عنهما نيز باوی صلی اهللا عليه         
وسلم بودند وبرای خود دعا کردم، نبی اکرم صلی اهللا          

هرچيزيکه ميخواهی بخواه کـه     : وسلم فرمودند  عليه
 می شود، درخواست بکن که برايـت داده         برايت داده 

ميشود،گويا نماز بهترين وقت بـرای دعـا ومعـراج          
مؤمن است، درآن وقت مسلمان به حالـت يکـسوی          
باپروردگار خود مناجات می کند، وبه کـدام وسـيله،          
واسطه وطفيل ضرورت ندارد، وخداوند دربارهء همچو       
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آنان کسانی اند که کارهای خوبـشان را مـی پـذيرم            
تـرين آنهـا   وهمه اعمال نيکشان را همـسان نيـک         
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ميگرم، وهم چون ساير بهشتيان ازبديها وگناهانـشان        
درميگذاريم، اين راستينی است که پيوسـته بديـشان         
داده شده است، دعا عبادت است، ومستحق آن فقـط          
خداوند است نه غير، پروردگار ازآن کسانی نـاراض         
می شود که ايشان ازوی دعا نمی خواهنـد، وهـيچ           

وفرمان برداری نبی اکـرم     وسيلهء بهترازدعا واتباع    
صلی اهللا عليه وسلم وجود ندارد، هرفعل خود ساخته         
غير ازاين شرک وظلم است، چنانچه ارشـاد ربـانی          

øŒ :است Î) uρ tΑ$s% ß⎯≈ yϑø) ä9 ⎯ Ïµ ÏΖ ö/ eω uθèδuρ … çµ Ýà Ïètƒ ¢© o_ ç6≈ tƒ Ÿω 
õ8 Î ô³ è@ «!$$Î/ ( χÎ) x8 ÷ Åe³9 $# íΟ ù=Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∪  ــوره سـ

  13:  آيهقمانل

: ياد آورشو زمانی را که لقمـان بـه پـسرش گفـت            
چيزی وکـسی را    ! درحاليکه اورا پند ميداد پسرعزيزم    

انباز خدا مکن، واقعاً شـرک سـتم بـزرگ اسـت،            
پروردگار کريم درهمين موقع ومقام بابيان نمودن حق        
والدين حق مادر را بيان نموده اسـت، ولـی مـادر            

دهـد،  محسنهء بی حد وحساب هم اگرحکم به شرک ب        
البتـه  ! حسب فرمان الهی وی را فرمانبرداری نکنيـد       
  .درامور دنيوی خدمت وی را بايد انجام بدهيد

  
  شرک اعمال نيک را محوميکند

شخصيتی بزرگتر ازسردار انبياء محمد صلی اهللا عليه        
وسلم درنزد ماکسی نيست، مگرفرمان باری تعالی که        

ک دربارهء وی صلی اهللا عليه وسلم، درارتبـاط شـر         
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(ô‰s: نازل شده است آنـرا مالحظـه نمائيـد         s9 uρ z© Çrρé& 

y7 ø‹ s9 Î) ’ n<Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ šÎ=ö6 s% ÷⎦ È⌡ s9 |M ø. u õ° r& £⎯ sÜ t6 ósu‹ s9 

y7 è=uΗ xå £⎯ tΡθä3 tGs9 uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ø:$# ∩∉∈∪   آيه الزمرسوره  :

65  
به تو وبه يکايک پيامبران پيش ازتووحی شده اسـت          

 باطل وبی پاداش ميگردد     که اگرشرک ورزی کردارت   
وهيچ ونابود ميشود، اززيانکران خواهی بـود، ايـن         
سخن را ذهن نشين کنيد که محبت خداوند باکدام قـوم           
ويا شخص نيست، بلکه محبت وی باقانون خود است،         
هرکسيکه قانون اورا تسليم کند محبوب وی می باشد         

  .وکسيکه نمی کند اومردود است
 پس ازذکرانبياء برگزيـدهء     خداوند کريم درقرآن کريم   

ابراهيم، اسحاق، يعقوب، نوح، سليمان، ايـوب،       : آتی
يوسف هارون، زکريا، عيـسی، اليـاس، اسـماعيل،         

آنـان را   : يونس ولوط علـيهم الـسالم فرمـود کـه         
برديگران برتری بخشيده بود، ولی دربابت آنها نيـز         

ــود ــوده ب ⎯ô :فرم ÏΒuρ óΟ Îγ Í←!$t/# u™ öΝ Íκ ÉJ≈ −ƒ Íh‘ èŒ uρ öΝ Íκ ÍΞ≡ uθ÷zÎ) uρ ( 

÷Λ àι≈ uΖ ÷ t7 tGô_$# uρ óΟ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰yδuρ 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡•Β ∩∇∠∪ 

y7 Ï9≡ sŒ ـــ y‰è  «!$#  “Ï‰öκ“هــ u‰ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™!$t±o„ ô⎯ ÏΒ 
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⎯ Íν ÏŠ$t6 Ïã 4 öθs9 uρ (#θä. u õ° r& xÝ Î6 yss9 Ο ßγ ÷Ζ tã $̈Β (#θçΡ% x. 

tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∇∇∪ 88-87:  آيهنعامسوره اال  

ندان وبرادرانشان گروه زيادی را     وازميان پدران، فرز  
رهنمود نموديم وآنان را برگزيـديم وبـه راه راسـت           
ارشاد کرديم، اين توفيق بزرگی که چنين شايـستگان         
وبرگزيده گانی بدان نائل أمدند توفيق خـدائی اسـت          
وخداوند هرکس ازبند گانش را بخواهـد بـدان نائـل           

 اگراين چنين شايستگی چه رسد به ديگـران        ميسازد،
شرک ميورزيدند، هرآنچه ميکردند هدرميرفت واعمال      
خيرشان ضائع ميشد وخرمن طاعتشان به آتش شرک        
ميسوخت ازاين آيهء مبارکه باصراحت واضح گرديـد        
که شرک سبب نابودی همه کارهای نيک ميگردد، بايد         
  .هرمسلمان خودرا ازشرک حفاظت کند، وفاصله گيرد

  
  شوداگرمشرک باشرک بميرد بخشوده نمی 

βÎ) ©!$# Ÿω ã¨: فرمان الهـی اسـت     Ï øótƒ βr& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ 

ã Ï øótƒ uρ $tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„ 4 ⎯ tΒuρ õ8 Î ô³ ç„ «!$$Î/ 

Ï‰s) sù #“u tI øù$# $̧ϑøO Î) $̧ϑŠ Ïà tã ∩⊆∇∪  48:  آيهالنساءسوره.  

بيگمان خداوند هرگز شرک به خود را نمـی بخـشد،           
کس که خود بخواهـد مـی       ولی گناهان جزآن را ازهر    
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بخشد وهرکه برای خدا شريکی قائل گردد، گناه بزرگی         
  .را مرتکب شده است

βÎ) ©!$# Ÿω ã¨ :ودرآيهء ديگرفرمود Ï øótƒ βr& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ 

ã Ï øótƒ uρ $tΒ šχρßŠ šÏ9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„ 4 ⎯ tΒuρ õ8 Î ô³ ç„ 

«!$$Î/ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê # ´‰‹ Ïèt/ ∩⊇⊇∉∪   آيـه  نساءالسوره  :

116  
بيگمان خداوند شرک ورزيدن به خودرا ازکسی نمـی         
آمرزد بلکه پائين ترازآن را ازهـرکس کـه بخواهـد           
وصالح بداند می بخشد هرکه برای خدا انباز بگيـرد،          
به راستی بسی گمراه گشته است وخيلی ازحق پرست         
شده است، شرک آنقدر يک گناه خطرناک اسـت کـه           

با آمدن وقت صـورت مـی       فيصلهء غير ازاوهمزمان    
گيرد ولی فيصله شرک صادر شده که آن بخشش نمی          

  .شود
سخن تأسف آورودرد انگيز اين است که ازگناه گاری         
ها غير ازمرتکبين شرک اميدی می رود که کدام وقت          
توبه کند، زيرا که گناه تصور می کنـد، مگرمـشرک           
ومبتدع درطول حيات خود هميشه باين خوش بـاوری         

 که اواعمال نيک انجام می دهد، واوشـرک   مبتال است 
وبدعت را اصال گناه نميداند، بناء اوتامرگ احـساس         
توبه رانمی نمايد، اوخود را همانند عنکبوت ودرروند        
جالهای فرينده شرک خويش را نجـات يابنـده مـی           
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پندارند، مگرباوزيدن باد اندک تاروبودش برباد خواهد       
  .گرديد

  ستشرک اساس همهء بدبختی هاا
  

 اين عقيده مشرک پخته ومستحکم است کـه بخـاطر          
قبوالندن مدعا درنزد خداوند سفارش کارآمده اسـت،        
اودرطول عمرخود به اين اشتباه دچارمی باشـد، کـه          
شخصيت وفات کرده  سفارش  نموده آنرا نجـات داده   
می تواند؟ اومطابق خيال وتـصورات خـود بخـاطر          

 بنام ايـشان  راضی ساختن ارواح بزرگان درحق خود       
نذر وعبادت وحضور را درمراسم عبادت ويـاد بـود          
ازآن بزرگانرا کافی دانسته عمر خودرا بـه گناهـای          
غيرملوث می کند وازشرک آزاد نميداند، گويا شـرک         

يک زن بـازارای     : اساس همه معصيت ها است، مثال     
بخاطر بخشش ودر گذری گناه های خود هـيچ وقـت           

ه اوتاآخرين لحظه به    روی بسوی مسجد نمی کند، بلک     
اين غلط فهمی، بلکه به اين خوشباوری عمرخـود را          
می گذارند، ودرجرائـد واخبـار خبرهـای اختطـاف          
ورهزنی بکثرت ديده می شود، اين همه نتيجه شـرک          

  .است
  

  آخرشرک چرا؟
اين را هرگزفراموش نکيند که شيطان دشـمن ازلـی          
وابدی مااست، کوشش وی هميشه بـرآن اسـت کـه           

ها بکثرت شکار اغواء وی گردد، هرانسانيکه       انسان  
  .ازياد خدا غافل می شود شيطان برآن سلطه ميآيد
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 :اين مطلب را ارشاد ربانی چنين توضيح مـی دهـد          

⎯ tΒuρ ß·÷ètƒ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ôÙÍh‹ s) çΡ … çµ s9 $YΖ≈ sÜ ø‹ x© 

uθßγ sù … çµ s9 Ö⎯ƒ Ì s% ∩⊂∉∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ öΝ åκ tΞρ‘‰ÝÁu‹ s9 Ç⎯ tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 

tβθç7 |¡øt s†uρ Ν åκ ¨Ξ r& tβρ ß‰tGôγ •Β ∩⊂∠∪ #© ¨L ym # sŒ Î) $tΡu™!% y` tΑ$s% 

|M ø‹ n=≈ tƒ © Í_ øŠ t/ y7 uΖ ÷ t/ uρ y‰÷èç/ È⎦ ÷⎫ s% Î ô³ yϑø9 $# }§ø♥ Î7 sù ß⎦⎪ Ì s) ø9 $# 

  39-38:  آيهالزخرفسوره  ∪∇⊃∩

هرکسيکه ازنصيحت ومواعظ پروردگار يعنـی قـرآن        
ن اورا  اعراض می کند وازآن نابينا می گردد، شـيطا        

راه حق باز ميدارد، اوفکر ميکند واعتقـاد دارد کـه           
هدايت يافته است، حتی اينکه روزرستاخيز بحـضور        

: پروردگار خود حاضرمی شود وبرای شيطان می گويد       
بين ما وتوفاصلهء مشرق ومغرب می بود،       ! ای کاش 

توبدترين هم نشين هستی، ازجانب ديگـر پروردگـار         
 جاگزين نموده اسـت     حق طلبی وجستجو را درهرقلب    

وانسان هميشه طالب ودرتالش حق بـوده، شـيطان         
برای استفاده کامل ازين جذبهء انسان همـه کوشـش          
خودرا درمحروميت انسان ازعلم وبقای وی برجهالت       
پيوسته بخرج ميدهد، تاکه وی درمابين حـق وباطـل          
تميز کرده نتواند، سپس مطابق آيت مندرجـهء فـوق          

خدمت آن طوری پيش می کنـد       الذکر، وی باطل را در    
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وويرا توبه ابداً  نصيب وشامل حالش نمی شود حتـی           
همزمان بافرا رسيدن تکان مرگ حقيقت درخدمت وی        

 :منکشف وآشکار می شود وآن روزی فرا ميرسد که          

tΠ öθtƒ Ÿω ßì xΖ tƒ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝ åκ èE u‘ É‹÷ètΒ ( ãΝ ßγ s9 uρ èπ uΖ ÷è̄=9 $# 

öΝ ßγ s9 uρ â™þθß™ Í‘# ¤$!   52:  آيهالمؤمنسوره  ∪⊅∋∩ #$

آن روزی که عذر خواهی ستمگران بديشان نميرساند        
ونفرين وطرد ازرحمت خدا بهرهء آنان خواهـد بـود          
وسرای بد دوزخ ازآن ايشان خواهد شد، شيطان بهتر         
می داند که هيچ گناهی بزرگتر ازشرگ وجود نـدارد،          
زيرا که شرک عفو وبخشش ندارد، ازين لحاظ اسـت          

راکثريت ازمردمان مبتال درشرک مشاهده     که درهر دو  
می شوند وبه نظر ميخورد، افراد زيـاد ازلـشکر آن           
بخاطر مدد وکمک وی کمربسته است، اوبـه اظهـار          
قيافهء وشکل علماء، پيرو ودرويـش بـاالی انـسان          
حمله آورمی شود، اهللا مايان را چنـين آگـاه نمـوده            

⎪⎦t :اســـت Ï% ©! $# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷ s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# … çµ tΡθèùÌ ÷ètƒ $yϑx. 

tβθèùÌ ÷ètƒ öΝ èδu™!$oΨ ö/ r& ( ¨βÎ) uρ $Z)ƒ Ì sù öΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ tβθßϑçGõ3 u‹ s9 

¨, ysø9 $# öΝ èδuρ tβθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊆∉∪  146:  آيهالبقرةسوره  

آنان که بديشان کتاب آسمانی داده ايم، اورا که محمد          
نام وپيامبرخاتم است، خوب می شناسد، بدان گونه که         
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ناسند، وبرخی ازآنان بی گمان حق      پسر خود را می ش    
را از جملهء پيامبری محمد وقبلگی کعبـه را پنهـان           
ميدارند، درحاليکه ميدانند اين است مولوی گندم نمـا         
جوفروش، پيرو درويش کهن رونـق آسـتانه هـای          
ايشان، وسرچشمه قوت آنها نيز مايان هستيم، بخاطر        

ل اخفاء وپوشاندن اين حق هويدا، معاوضه سيئ البـد        
نيز از مايان حاصل نمودند ومايان تاديه می کنيم، پس          

pκ$ : فرمــان الهــی رابخوانيــد š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ ¨βÎ) 

# Z ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6 ômF{ $# Èβ$t7 ÷δ”9 $# uρ tβθè=ä. ù'u‹ s9 tΑ≡ uθøΒr& 

Ä¨$̈Ψ9 $# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ šχρ‘‰ÝÁtƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 3 

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3 tƒ |= yδ©%! $# sπ ÒÏ ø9 $# uρ Ÿωuρ 

$pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ν èδ÷ Åe³ t7 sù A># x‹yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ 

  34:  آيهالتوبةسوره 

بسياری ازعلماء دينی يهـود ونـصاری،       ! ای مؤمنان 
اموال مردم را به ناحق ميخورند، وديگران را از راه          
خدا باز ميدارند وازاطمينان مردمان به خـود سـوء          

ستفاده ميکنند وازپذيرش اسالم ممانعت مينمايند، ای       ا
شما هم چون ايشان نشويد ومواظب علمـاء        ! مؤمنان

بدکردار وعرفاء ناپرهيزگار خود باشيد وبدانيـد اسـم         
ورسم دنيا پرستان مال اندوز را تغيير نميدهد وکسانی         
که طال ونقره را اندوخته ميکننـد وآن را درراه خـدا            
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نان را به عذاب بس بزرگ وبسيار       خرچ نمی نمايند، آ   
  .درد ناک مژده بده

# sŒ Î) uρ 4’ n? ÷Gè? öΝ Îγ øŠ n=tæ $uΖ çF≈ tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éi t/ Ú’Í ÷ès? ’ Îû Íνθã_ãρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. t x6Ζ ßϑø9 $# ( šχρßŠ% s3 tƒ šχθäÜ ó¡o„ 

š⎥⎪ Ï% ©! $$Î/ šχθè=÷Gtƒ öΝ Îγ øŠ n=tæ $uΖ ÏG≈ tƒ# u™ 3 ö≅ è% Ν ä3 ã∞ Îm; tΡé'sùr& 

9h t±Î0 ⎯ ÏiΒ â/ ä3 Ï9≡ sŒ 3 â‘$ ¨Ψ9 $# $yδy‰tã uρ ª!$# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ( 

}§ø♥ Î/ uρ ç ÅÁyϑø9   72:  آيهالحجسوره  ∪⊅∠∩ #$

هنگاميکه آيات واضح وروشـن مابرآنـان خوانـده         
ميشود، درچهره های کـافران، آثارکينـه وخـشم را          
خواهی ديد، بلکه ازشدت ناراحتی وکينه توزی نزديک        

ند که آيات مارا برايـشان      است به کسانی حمله ورشو    
  .ميخوانند وصدای حق را به گوششان ميرسانند

آنها وی را حق تصورنموده سرمايه يی حيات شـان          

# :برآن اساس گذاری ميکنند    sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θãèÎ7 ®?$# !$tΒ 

tΑ t“Ρr& ª!$# (#θä9$s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$tΒ $uΖ ø‹ x ø9 r& Ïµ ø‹ n=tã !$tΡu™!$t/# u™ 3 
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öθs9 uρr& šχ% x. öΝ èδäτ!$t/# u™ Ÿω šχθè=É) ÷ètƒ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ 

tβρ ß‰tGôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪   170:  آيهالبقرةسوره  

ازآنچـه خـدا فـرو      : وهنگاميکه به آنان گفته شـود     
فرستاده است پيروی کنيد وراه رحمان را پيش گيريد،         

بلکه مااز آنچـه پـدران      : نه راه شيطان را، ميگويند    
 کنـيم نـه ازچيـزی       خودرا برآن يافته ايم پيروی می     

ديگری، آيا اگرپدرانشان چيزی ازعقائد وعبادت ديـن        
باشند وبه هدايت وايمان راه نبرده باشـند         را نفهميده 

بازهم کور کورانه ازايشان تقليـد وپيـروی ميکننـد،      
وآيت ديگری نيز درهمين موضوع ارتبـاط دارد وآن         

# :اينست sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟ çλm; (# öθs9$yès? 4’ n<Î) !$tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# ’ n<Î) uρ 

ÉΑθß™ §9 $# (#θä9$s% $uΖ ç6 ó¡ym $tΒ $tΡô‰y` uρ Ïµ ø‹ n=tã !$tΡu™!$t/# u™ 4 

öθs9 uρr& tβ% x. öΝ èδäτ!$t/# u™ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ tβρ ß‰tGöκ u‰ 

  104:  آيه المائدةسوره  ∪⊇⊂⊆∩

هنگامی بدانان که ازقوانين دل واهـواء درون شـان          
ه بيائيد سوی آنچـه خـدا       ک: پيروی ميکنند گفته شود   

نازل کرده وآنچه پيامبرصلی اهللا عليـه وسـلم بيـان           
چيـزی  : نموده است برگرديم، تا هدايت بيابيم ميگويند      

مارا بسنده است که پدران ونياکان خـويش را بـرآن           
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يافته ايم وتاچشم گشوده ايم چنين وچنان درميان قوم         
مارا ديگرقرآن وسخنان پيغمبر،    ! وفاميل خود ديده ايم   

چه کار؟ آيا اگرپدران ونياکان چيزی ندانـسته باشـند          
وبه سوی حق راه نيافته باشند بـازهم بايـد گوينـد            

  .وکنند
متوجه باشيد که شيطان فريب کار      ! خوانندگان گرانقدر 

وفريب دهنده ونائب آن، باحواله دادن معجزات انبيـاء       
کرام عليهم السالم وکرامات اولياء اکرام اين را بـاور          

 کنانند که اولياء اهللا درين کائنات هم چون کارهای          می
را نيز انجام داده می توانند، زيرا که وی را خداونـد            
اختيارداده است، درحاليکه اين يـک فريـب هويـدا          
وآشکاربيائيد درپرتوقرآن کريم حقيقت معجزه وکرامت      
را بدانيم، آن معجزات وکرامات که بخاطر فريب دادن         

شود، بعض ازآنها خود سـاخته،      مايان شنوانيده می    
تخيالتی وهوائی می باشد، ليکن اگرآن صدق باشـد،         
پس شما اين سخن را بياد داشته باشيد که معجزه فعل           
پيامبر وکرامت فعل ولی نمی باشد، بلکه ايـن طـور           
کامل فعل پروردگار می باشد، نبی وولی دراظهار آنها         
 معجزات وکرامت ناتوان بود، وازخـود کـدام قـدرت         

  .واختياری ندارند
مالحظه کنيد که کفاربار بارمطالبـهء معجـزات        : مثال

ودرصورت پيش نکردن باالی نبی اکرم صلی اهللا عليه         
وسلم اعتراض کردند، جواب آنها را پروردگار مهربان        

(ô‰s: چنين داده است کـه     s9 uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& Wξß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% 
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$uΖ ù=yèy_uρ öΝ çλm; % [`≡ uρø—r& Zπ −ƒ Íh‘ èŒ uρ 4 $tΒuρ tβ% x. @Αθß™ t Ï9 βr& 

u’ ÎAù'tƒ >π tƒ$t↔ Î/ ωÎ) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 Èe≅ ä3 Ï9 9≅ y_r& Ò>$tGÅ2 ∩⊂∇∪ 

  38:  آيه الرعدسوره 
برخيها داشتن زنا وفرزندان را برتوعيـب ميگيرنـد         
وماپيش ازتو پيامبرانی را روانه کـرده ايـم وزنـان           

شربوده وفرزندانی بديشان داده ايم، پيامبران جملگی ب      
اند وبنا به سرشت انسانی خورده انـد وخفتـه انـد            
وبامردم رفت وآمد داشـته ومعاملـه کـرده وازدواج          
نموده اند وهيچ پيامبری را نرسيده است که معجـزه          
ای جزبه اجازهء خدا بياورد وبه مردم ارائـه دهـد،           

معجزه است که شايـستهء آن       هرزمانی دارای نوعی  
 واضح فرمود که    وحکمت ومصلحت درآن است، سپس    

اين کدام اعتراض جديد نيست، بلکه باذکر قوم نـوح،          
هود، صالح، وثمود عليهم السالم ارشاد شد که آنـان          
نيز برانبياء کرام عليهم السالم چنين اعتراض را روی         

#) :دست گرفتند  þθä9$s% ÷βÎ) óΟ çFΡr& ωÎ) × |³ o0 $uΖ è=÷W ÏiΒ tβρ ß‰ƒ Ì è? 

βr& $tΡρ ‘‰ÝÁs? $£ϑtã šχ% x. ß‰ç7 ÷ètƒ $tΡäτ!$t/# u™ $tΡθè?ù'sù 

9⎯≈ sÜ ù=Ý¡Î0 &⎥⎫ Î7 •Β ∩⊇⊃∪ ôM s9$s% öΝ ßγ s9 öΝ ßγ è=ß™ â‘ βÎ) ß⎯ øt ªΥ 

ωÎ) Ö t±o0 öΝ à6 è=÷V ÏiΒ £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# ⎯ ßϑtƒ 4’ n? tã ⎯ tΒ â™!$t±o„ 
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ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$t6 Ïã ( $tΒuρ šχ% x. !$uΖ s9 βr& Ν ä3 uŠ Ï?ù'̄Ρ ?⎯≈ sÜ ù=Ý¡Î0 

ωÎ) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 4 ’ n? tã uρ «!$# È≅ 2uθtGuŠ ù=sù šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

  ).11-10: آيه ابراهيمسورة  ∪⊆⊆∩

  
مگردربارهء وجود خـدا،    : پيامبران شان بديشان گفتند   

آفرينندهء آسمانها وزمين، بدون مدل ونمونهء پيشين،       
شک وترديدی درميان است ، مگرعقـل شـما کتـاب       
بازهستی را نمينگرد وبه مؤلف آن راه نميبرد؟ اوشما         

  فرا ميخواند تاگناهان تانرا ببخـشايد وازگذاشـتهء        را
ناپاکتان صرف نظر نمايد، وبـدين زوديهـا هالکتـان          
نسازد وبلکه تامـدت مشخـصی کـه درآن مرگتـان           
فراميرسد شمارا جای محفوظ داد وآنان مسخره کنـان         

شما جزانسانهائی هـم چـون      : درپاسخ پيامبران گفتند  
ميـان مـا شـمارا      مانيستيد وفضيلتی برمانداريد تا از    

برگزيند وپيام آوران آسمانی برای مردمان زمينی تعين        
کنند، وشما ميخواهيد مارا از چيزهائی منصرف وبدور        
داريد که پدرانمان آنها را ميپرستيده اند، ذکر خلقـت          
آسمانها وزمين فائده ای ندارد، اگرراسـت ميگوئيـد         

ه برای مادليل روشنی بياوريد ومعجزهء هائی بنمائيد ک       
: ماپيشنهاد ميکنيم، پيغمبران شـان بديـشان گفتنـد        

همانگونه که گفتيد ماجزانسانهای هـم چـون شـما          
نيستيم وليکن خداوند برهرکسی ازبندگانش که بخواهد       
منت مينهد واورا بالطف خـود مينـوازد وپيغمـرش          
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ميسازد وما را نسزد که دليلی برايتان بياوريم ومعجزه         
ا وتوفيق او، مؤمنان بايد     ای بنمائيم مگربا اجازهء خد    

به خدا توکل کنند وبس وماهم دربرابر دشـمنانی کـه           
شما بدو توکل ميکنيم اگرباوجود اين همه نه فهميديد         

  .درخدمت شما فقط دومثال پيش می کنم
سرگذشت بيرون شدن موسی عليه السالم ورسـيدنش        

  به مدين
داستان موسی عليه السالم وقصهء خروج وی ازمصر        

به مدين مختصراً درسـابق بيـان شـده،         ورسيدنش  
ودرآنجا خاتمه يافته بود که موسی عليه السالم از اهللا          
تعالی مدد خواست بود وآن دو دوشـيزهء نوجـوان،          
قصهء سقايهء وی را به خدمت پدرش عرض نمودند         
ومشوره دادند که موسـی عليـه الـسالم را خـدمت            

، گارگرفته شود، زيرا که کدام برادر ازخـود نـداريم         
پدربزرگشان يکی ازآنهـا را فرسـتا وايـن پـدرهم           
پيامبرخداوند سيدنا شعيب عليه السالم بـود، کـه وی          
ضعيف، کمزور وازبينائی محروم شده بود، معاهـدهء        
بين موسی عليه السالم وشعيب عليه السالم صـورت         
گرفت، که اويکی ازدوشيزه گان خود را به همـسری          

زمـان باپـائين    موسی عليه السالم انتخاب نمـود، هم      
رسيدن مدت معاهده، موسی عليه السالم باهمـسرش        
روانهء وطن خود بطرف مـصرگرديد، درشـاهراهی        
چنگل، موسم سردی، تـاريکی شـب، راه نـامعلوم،          

: موسی عليه السالم به همسرمحترمهء خـود فرمـود        
آتشی درکوه به نظرم ميخورد، ميخواهم درآنجا بـروم         

وشايد درآنجا شخصی   تاکه قوغی از آن باخود بياورم       



 122

نيز پيدا شود که برايم راه را نشان بدهـد، زمانيکـه            

©# :درآنجا رسيد آوازآمـد    y›θßϑ≈ tƒ þ†ÎoΤ Î) $tΡr& ª!$# Uu‘ 

š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊂⊃∪ ÷βr& uρ È, ø9 r& x8$|Átã ( $£ϑn=sù $yδ# u™u‘ •” tI öκ sE 

$pκ ¨Ξ r( x. Aβ!% y` 4’ ¯<uρ # \ Î/ ô‰ãΒ óΟ s9 uρ ó= Ée) yèãƒ 4 #© y›θßϑ≈ tƒ ö≅ Î6 ø% r& 

Ÿωuρ ô#y‚s? ( š̈ΡÎ) z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒFψ  القـصص سورة    ∪⊆⊃∩ #$

  31-30: آيه
هنگامی که موسی مدت را به پايان رسانيد وهمـراه          
خانواده اش ازمدين بـه سـوی مـصرحرکت کـرد،           

: درجانب کوه طور آتشی را ديد به خانواده اش گفـت          
بايستيد، من آتشی می بينم، شايد ازآنجا خبری از راه          

 شعله ای ازآتش برای شما بيـاورم تاخويـشتن را           يا
بدان گرم کنيد هنگامی که موسی به کنار آتش آمـد،           
ازناحيهء سرزمين راست خود درمنطقهء مبارکی چون       

! ای موسـی  : کوه طور ازميان يکدرخت فريادزده شد     
  .من اهللا هستم، پروردگار جهانيان

سخن دلچسپ وتعجب آوراينست که اين عصار ازمدت        
ز دردست موسی عليه السالم بود، قبـل ازاينکـه          درا

حکم به انداختن آن دهد، بخاطر تأکـد کيفيـت عـصا            
واخراج خوف ورعب ازدل موسی عليه السالم سـوال         

ــود tΒuρ šù=Ï? y7$ :نم ÎΨŠ ÏϑuŠ Î/ 4© y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∠∪ tΑ$s% }‘ Ïδ 
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y“$|Átã (# àσ 2uθs?r& $pκ ö n=tæ ·èδr& uρ $pκ Í5 4’ n? tã ‘ ÏϑuΖ xî 

u’ Í<uρ $pκ Ïù Ü>Í‘$ t↔ tΒ 3“t ÷zé& ∩⊇∇∪ tΑ$s% $yγ É) ø9 r& 4© y›θßϑ≈ tƒ 

  ).19-17: آيه  طهسورة  ∪®⊆∩

دردست راست توچيست؟ پاسخ داد که اين       ! ای موسی 
عصای من است وبرآن تکيه ميکنم وباآن گوسـفندانم         
را ميرانم وبرای آنها برگ ميريزم ونيازهای ديگـران         

! ای موسـی  : دبرآن برآورده ميکنم، خدا بدو امرفرمو     
عصارا بينداز، آيات ها ونصوص قرآنی واضح می کند         

در وهم وگمان موسی عليه السالم هم اين نبود که          : که
سيرت وصورت عصای وی باين کيفيت تبـديل شـده          
ميتواند، اگر چنين تصوری دردل موسی ازسابق مـی         
بود هيچ وقت خوف براوطاری نمی شـد، ووی نمـی           

، سپس موسی عليه السالم ترسيد ونه آمده فرارمی شد   
بخاطرتبليغ پيام پروردگار دردربار فرعون حاضرشـد،       
وازهمان عصای به مشيت پروردگار وارادهء وی چند        
بارمعجزه ظاهرشد، فرعـون ورفقـايش اورا جـادو         
قرارداده بخاطر مقابله باوی جادوگران را جمع نمود،        
جادو گران باپابندی وقت دروقت مقـرر حاضرشـدند،       

ی ونيرنگ های خوش را به نمايش انداختند،        جادو گر 
آنها ازتارهای نهايت کوچک وچوب ها، صورت مـار         
را ساخته نشان دادند که ذکر آنها را قرآن کريم چنين           

# :فرمـوده اسـت   sŒ Î* sù öΝ çλé;$t7 Ïm öΝ ßγ –Š ÅÁÏã uρ ã≅ §‹ sƒ ä† Ïµ ø‹ s9 Î) 
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⎯ ÏΒ ÷Λ ¿ε Ì ósÅ™ $pκ ¨Ξ r& 4© të ó¡n@ ∩∉∉∪ }§y_÷ρr'sù ’ Îû ⎯ Ïµ Å¡ø tΡ 

Zπ x‹ Åz 4© y›θ•Β ∩∉∠∪ $uΖ ù=è% Ÿω ô#y‚s? š̈ΡÎ) |MΡr& 

4’ n? ôã F{ $# ∩∉∇∪ È, ø9 r& uρ $tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠ Ïϑtƒ ô#s) ù=s? $tΒ (# þθãèuΖ |¹ ( 

$yϑ̄ΡÎ) (#θãèoΨ |¹ ß‰ø‹ x. 9 Ås≈ y™ ( Ÿωuρ ßxÎ=ø ãƒ ã Ïm$ ¡¡9 $# ß] ø‹ ym 

4’ tAr& ∩∉®∪ 69-66:  آيهطهۀ سور  

يـد جلـو    شمااول شروع کنيد وآنچه دار    : موسی گفت 
بيندازيد، آنان طنابها وعـصاهای خـودرا انداختنـد،         
موسی چنان به نظرش رسيد که براثر جادوی ايشان،         
بناگاه طنابها وعصاهای آنان مار شده انـد وميخزنـد          
وتند راه ميروند، دراين هنگام موسی دردرون خـود،         

حتمـاً  ! متـرس : احساس اندکی هراس کـرد، گفتـيم      
وی وکارهای باطلـشان را  توبرتری وبرآنان چيره ميش   

شکست خواهی داد وچيزی را که دردست راست داريد         
بيگفن تاهمه ساخته های مزورانه وشعبده بازيهـای        
مکارانهء ايشان را بسرعت ببلعد، چرا که کارهائی را         
که کرده اند نيرنگ جادو گراست وجادوگرهرکجا برود        

موسـی  : پيروز نمی شود دقت کنيد ومتوجـه شـويد        
نست که بودند وآنرا سابقا چند بار تجربـه         وعصا هما 

کرده است، ولی هرباربـشکل مـار مبـدل سـاختن           
دراختيار وی نيست ونه وی را يقين وباوراسـت کـه           
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بانداختن آن به آمدن وحی ازآسمان بود، بلکه درحالت         
مخفی درزمين می گذاشت وهمهء اين چيزها را بلـع          

يـه  می کرد، ولی اين کارالهی است، ورنه موسـی عل    
  .السالم درقلب خود خوف زده نميشد
واين هـم محمـد     ! اينک شما مثال ديگری را بنگريد     

صلی اهللا عليه وسلم وآنهم خواسته های کفار، وپاسخ         
پيامبرصلی اهللا عليه وسلم به آنان، کفار ازاومعجـزه         

ــتند %θä9$s#): خواس uρ ⎯ s9 š∅ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym t àfø s? $uΖ s9 

z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# % ·æθç7 .⊥ tƒ ∩®⊃∪ ÷ρr& tβθä3 s? šs9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 

9≅Š Ïƒ ¯Υ 5= uΖ Ïã uρ t Édfx çGsù t≈ yγ ÷ΡF{ $# $yγ n=≈ n=Åz # · Éfø s? ∩®⊇∪ 

÷ρr& xÝ É) ó¡è@ u™!$yϑ¡¡9 $# $yϑx. |M ôϑtã y— $uΖ øŠ n=tã $̧ |¡Ï. ÷ρr& 

u’ ÎAù's? «!$$Î/ Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ ¸ξ‹ Î6 s% ∩®⊄∪ ÷ρr& tβθä3 tƒ y7 s9 

×M øŠ t/ ⎯ ÏiΒ >∃ã ÷zã— ÷ρr& 4’ n∋ ö s? ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ s9 uρ š∅ÏΒ÷σ œΡ 

y7 ÍhŠ Ï% ã Ï9 4© ®L ym tΑ Íi” t∴ è? $uΖ øŠ n=tã $Y7≈ tFÏ. … çν äτt ø) ¯Ρ 3 ö≅ è% tβ$ysö7 ß™ 

’ În1u‘ ö≅ yδ àMΖ ä. ωÎ) # Z |³ o0 Zωθß™  آيــه  اســراءســوره  ∪⊃®∩ ‘§

:90-93  
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وهنگاميکه کافران مکه دربرابر قرآن ودالئل روشـن        
ماهرگز به توايمـان    : شدند گفتند آن درمانده ومبهوت    

نمی آوريم، مگراينکه اززمين خشک وسوزان مکـه        
چشمه ای برای مابيرون آورد که آب آن دائـم وروان           
باشد، يا اينکه باغی ازدرختان خرما وانگور درمکـه         
داشته باشی ورود بارها وجويبارهـای فـراوان درآن         
روان گردانی، يا آسمان را تکه تکه برسـرما فـرود           

ری همانگونه که می پنداری وميگوئی که خدا مـارا          آ
بيم داده است ويا اينکه خدا وفرشـتگان را بيـاوری           
وباما رويا روی گردانـی، يااينکـه سـرای بـزرگ           
زرنگاری داشته باشی، ويا اينکه به سوی آسمان باال         
روی وتنها به باال رفتنت به آسمان هم ايمـان نمـی            

برايمان بياوری که   خود   آوريم مگراينک کتابی همراه   
آن را بخوانيم وببينيم که ازجانب خـدا درآن نوشـته           

: شده است که تو فرستادهء پروردگارميباشـی، بگـو        
پروردگار من منزه است ازآن که کسی بـدو فرمـان           
دهد، يااينکه درقدرت اوشريک گردد مگرمن جزانسان       
فرستاده هستم ازسوی يزدان برای رهنمود مردمـان،        

  .ر خدا است نه منمعجزه دراختيا
معجزه فعل خالص خداوند است، وقتيکه اذن وارادهء        
خداوند بوقوع پيوست معجزهء ازپيامبر ظاهرنيزشـد،       
پيامبر گرامی مشتی پراز خاک را درميدان بدر درهوا         
انداخت که آن درچشم کفارافتيد، برعکس آن وقـت را         
نيز بياد داشته باشيد زمانيکه بردگان طائف آنحضرت        

گرامی صلی اهللا عليه وسـلم را بطورگـستاخانه         آقای  
تکليف واذيت داده زخمی کردند، وقتيکـه رسـول اهللا      
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صلی اهللا عليه وسلم خسته وناراحت شده، مائل بطرف         
راحت ورفع خستگی می شد، آنها وی را مجبور بـه           
حرکت ميکردند، اگردردائره اختيار وقـدرت وی مـی         

دام حرج  بود، درپاش دادن يک مشت خاک درفضاء ک       
نبود، مگرازاراده واختيار خـود، انجـام دادن کـدام          
کارمعجزه فرسا درسنن هيچ انبياء نبود، بلکه بـرای         
هم چو کارها ازخداوند وقتی مقرر بود، زمانيکـه اذن          
خداوند شامل حال شود آن معجزه نيزظاهرمی شـود،         
غرض اينکه معجزه محض به ارادهء خداوند ظاهرمی        

  .شود
درکتـاب  ) رح(هللا محـدث دهلـوی      جناب شاه ولـی ا    

بايد دانست که   : چنين می نگارد  " تحفة الموحدين "خود
کرامت اولياء حق است، ومنکرآن ازايمـان حالوتـی         
ندارد، خرق عادتيکه ازانبياء ظـاهرمی شـود آنـرا          
درعرف شرع معجزه می خوانند، واگرازبزرگان پديـد        
آيد کرامتش می نامند، ومنشأ هردويکی است، يعنـی         

 بارگاه الهی، اما ظهورمعجزه، کرامـت باختيـار         قرب
بزرگان نيست بلکه باختيار وقدرت خـدائی عزوجـل         
است، بزرگان بذات خود قوت اظهارآنرا ندارند، بخاطر        
اختصار برهمين اکتفاء می کنيم، مقصد جاگزين وذهن        
نشين نمودن اين است که فريب دهنده ها شمارا فريب          

  .ندهند
  

  ا استارائه پاسخ دردوش شم
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به اين درک نادرست مبتال نباشيد که کـسی بارثقـل           
ديگری را حمل می کند وياکدامی به ذمه داری ويـرا           

 .رها می کند

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3 ø‹ n=tæ öΝ ä3 |¡àΡr& ( Ÿω Ν ä. • ÛØtƒ 

⎯ ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) óΟ çF÷ƒ y‰tF÷δ$# 4 ’ n<Î) «!$# öΝ ä3 ãèÅ_ó tΒ $YèŠ ÏΗ sd 

Ν ä3 ã∞ Îm; uΖ ãŠ sù $yϑÎ/ öΝ çGΖ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊇⊃∈∪  105:  آيهالمائدةسوره.(  

مواظب خود باشيد وخويشتن را ازمعاصی      ! ای مؤمنان 
وگناهان بدوداريد، وهوشيار باشـيد کـه آلودگيهـای         
جامعه شمارا نيااليد، هنگاميکه شما هدايت يافتيد وراه        
 خداشناسی را درپيش گرفتيد وديگـران را نيـز بـه          

نديد وازکار بد بازداشتيد گمراهی گمراهان      کارنيک خوا 
به شما زبانی نميرساند، ونافرمانی ديگران شمارا به        
دوزخ نميکشايد، چرا که حساب هرکس جـدا اسـت،          
وبازگشت همهء شما به سوی خدا اسـت، وشـما را           
ازآنچه دردنيا ميکرده ايد آگاه ميـسازد وهرکـسی آن          

  .درود عاقبت کارکه کاشت

ô⎯ yϑsù ÞΟ n=øß r& Ç⎯ £ϑÏΒ 3“u tI øù$# ’ n? tã «!$# $¹/ É‹x. ÷ρr& z>¤‹x. 

ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ çλé;$oΨ tƒ Ν åκ â:ÅÁtΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# ( 

#© ¨L ym # sŒ Î) öΝ åκ øE u™!% y` $uΖ è=ß™ â‘ öΝ åκ tΞ öθ©ùuθ tGtƒ (# þθä9$s% t⎦ ø⎪ r& $tΒ 
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óΟ çGΨ ä. tβθãã ô‰s? ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# ( (#θä9$s% (#θ=|Ê $̈Ζ tã 

(#ρß‰Íκ y− uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦àΡr& öΝ åκ ¨Ξ r& (#θçΡ% x. t⎦⎪ Ì Ï≈ x. ∩⊂∠∪ tΑ$s% 

(#θè=äz÷Š $# þ’Îû 5Ο tΒé& ô‰s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ Ν à6 Î=ö6 s% z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Éfø9 $# 

Ä§ΡM}$# uρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ( $yϑ̄=ä. ôM n=yzyŠ ×π ¨Βé& ôM uΖ yè©9 $pκ tJ÷zé& ( 

#© ¨L ym # sŒ Î) (#θà2u‘# ¨Š $# $pκ Ïù $YèŠ ÏΗ sd ôM s9$s% óΟ ßγ1t ÷zé& 

öΝ ßγ9 s9ρT{ $oΨ −/ u‘ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ $tΡθ=|Ê r& öΝ Íκ ÌE$ t↔ sù $\/# x‹tã $Z ÷èÅÊ 

z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# ( tΑ$s% 9e≅ ä3 Ï9 ×#÷èÅÊ ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθßϑn=÷ès? 

∩⊂∇∪ ôM s9$s% uρ óΟ ßγ9 s9ρé& óΟ ßγ1t ÷zT{ $yϑsù šχ% x. ö/ ä3 s9 

$uΖ øŠ n=tã ⎯ ÏΒ 9≅ ôÒsù (#θè%ρä‹sù z># x‹yèø9 $# $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. 

tβθç7 Å¡õ3 s? ∩⊂®∪ 39-37:  آيهعرافسوره األ  

آخرچه کسی ستمکار ترازکسانی است که برخدا دروغ        
می بندند بااينکه آيات اورا تکذيب مينماينـد؟ نـصيب          
مقدر شان بديشان ميرسد ودرجهان روزگار معين خود        
را بسرميبرند وروزی مشخص خـويش را ميخورنـد         

گان قـبض ارواح    تاآنگاه که فرستادگان ما يعنی فرشت     
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به سراغشان ميآيند تا جانشان را بگيرند، بدين هنگام         
معبودهائی که جزخدا می پرسـتيديد      : بديشان ميگويند 

بيايند وشـما را ازچنگـال      : کجا يند؟ بديشان بگوئيد   
ازما پنهان وناپيد شده اند وبه      : مرگ بربايند، ميگويند  

 ترک ماگفته اند، واميد نفع وخيری بـدانان نـداريم،         
دراينجا است که آنان عليـه خـود گـواهی ميدهنـد            
واعتراف ميکنند که کافر بـوده انـد، درروز قيامـت           

بهمراه گـروه هـای     : خداوند به اين کافران ميگويند    
ودسته هائی ازکافران انس وجنی کـه پـيش ازشـما           
دردنيا مدتی زندگی کرده اند، وآگاه ازجهان رفته اند،         

ام هروقت گروهـی    وارد آتش دوزخ شويد، دراين هنگ     
داخل آتش شود، گروه هم جنس پيشين خود را نفرين          
می فرستد، تا آنگاه که همه بهم ميرسند وپـيش هـم            
گرد ميآيند، آن وقت پـسينيان خطـاب بـه پيـشنيان            

پروردگارمن، اينان مارا گمراه کرده اند زيرا       : ميگويند
که پيش ازمابوده اند وما را بـه سـوی کفررهبـری            

 آتش آنان را چندين برابـر تيـز تـر           نموده اند، پس  
وعذابشان را بيشتر گردان، خداوند خطـاب بديـشان         

عذاب هريک از شـما پيـروان وپـسروان         : ميگويد
وباالدستان وزيردستان، به سبب کفروضـالل وتقليـد        
کورکورانه ازهمديگر چندين برابر است، ولی به علت        
عذاب سخت خود اندازهء عذاب ديگران را نميدانيـد،         

شـما  : ؤسا وپيشنيان به پيروان وپسنيان ميگويند     ور
هيچگونه امتيازی برمانداريد وتخفيفی ازعقاب نه شما       
را است ونه مار، چاره يی نيست جـزواويال ومـدار،           
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پس بچشيد عذاب را به سبب کاری که خود کرده ايـد            
  .وخود کرده را چاره نيست

بخود آئيد، تفکرکنيد، که هيچ بهانهء کار آمد نيست 
مراه کنندگان دچارعذابند، چه رسد به دنباله گ

روانشان، به کدام حيله وبهانه نجات يافته نمی تواند، 
وکسی پرسان کنندهء حال ديگری نخواهد بود، اين 
خصومت ها درميان پير ومريد برای ابد باقيست، 

øŒ :ازاين لحاظ ارشاد ربانی است Î) r& § t7 s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãèÎ7 ›?$# 

z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãèt7 ¨?$# (# ãρr& u‘ uρ z># x‹yèø9 $# ôM yè©Ü s) s?uρ ãΝ Îγ Î/ 

Ü>$t7 ó™ F{ $# ∩⊇∉∉∪ tΑ$s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãèt7 ¨?$# öθs9 χr& $oΨ s9 

Zο § x. r& § t6 oK oΨ sù öΝ åκ ÷] ÏΒ $yϑx. (#ρâ™§ t7 s? $̈Ζ ÏΒ 3 y7 Ï9≡ x‹x. ÞΟ ÎγƒÌ ãƒ 

ª!$# öΝßγ n=≈ yϑôã r& BN≡ u y£ ym öΝ Íκ ö n=tæ ( $tΒuρ Ν èδ t⎦⎫ Å_Ì≈ y‚Î/ 

z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9$# ∩⊇∉∠∪  167-166:  آيه البقرةسوره  

هنگاميکه روز رستاخيز فرا ميرسد وپيروان سرگشته       
ازرهبران گمراه کننده ميخواهد که رستگارشان سازند       
ورهبران از پيروان خود بيزاری ميجويند ونسبت بـه         
آنان اظهار ناشناسی وبيگـانگی ميکننـد وعـذاب را          

بط وپيوندهای مودت ومحبتی که     مشاهده مينمايند وروا  
دردنيا ميانشان بود گسيخته ميگردد ودستشان ازهمه       
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کـاش  : جاکوتاه ميشود ودراين موقع پيروان ميگويند     
باز گشتی به دنيا ميداشتيم، تاازآنان بيزاری چـوئيم،         
همانگونه که آنـان امـروزه از مـابيزاری جـستند           

ــد، آری ــد ! وناآشــنايمان ناميدن ــين خداون ايــن چن
ردارهايشان را بگونهء حسرت زا واندوهباری نشان       ک

ميدهد، وآنان هرگز ازآتش دوزخ بيرون نخواهند آمـد         
امروز اوکسانی که مزين کننده دکان ايـشان بودنـد،          
ودردعواهای کاذبانه آنها آواز های زنـدهباد را بلنـد          
نموده بهرطرف ميدوند خبـردار باشـند کـه آن روز           

پروردگار عالم اشاره   نهايت سخت می باشد، قسميکه      

tΠ :نموده اسـت  öθtƒ uρ Ùyètƒ ãΝ Ï9$©à9 $# 4’ n? tã Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ãΑθà) tƒ 

© Í_ tFø‹ n=≈ tƒ ßNõ‹sƒ ªB $# yì tΒ ÉΑθß™ §9 $# Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∠∪ 4© tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ 

© Í_ tFø‹ s9 óΟ s9 õ‹Ïƒ ªB r& $ºΡŸξèù WξŠ Î=yz ∩⊄∇∪ ô‰s) ©9 © Í_ ¯=|Ê r& Ç⎯ tã 

Ì ò2Ïe%! $# y‰÷èt/ øŒ Î) ’ ÎΤ u™!$y_ 3 šχ% Ÿ2uρ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 Zωρä‹s{ ∩⊄®∪ tΑ$s% uρ ãΑθß™ §9 $# Éb>t≈ tƒ ¨βÎ) 

’ ÍΓöθs% (#ρä‹sƒ ªB $# # x‹≈ yδ tβ# u™ö à) ø9 $# # Y‘θàfôγ tΒ ∩⊂⊃∪  ســــوره

  30-27:  آيه الفرقان
بهشت را برميگزيدم وباقافلـهء انبيـاء بـه سـوی           
خوشبختی جاويدان ورضای يـزدان سـبحان حرکـت         
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من ! ای کاش ! رخود چه کردم؟  من ب ! ميکردم، ای وای  
فالنی را به دوستی نميگرفتم، بعد ازآنکه قرآن بـرای          
بيداری وآگاهی به دستم رسيد بوده، مراگمراه وازحق        

اين چنين شيطان انسان    ! منحرف ومنصرف کرد، آری   
را به رسوائی ميکشاند وخوار ميدارد، وپيامبرشـکوه        
کنان ازکيفيت برخورد مردمـان بـاقرآن را عـرض          

قوم من اين قرآن را که وسـيلهء        ! يکند، پروردگارا م
سعادت دوجهان بـود رهـا وازآن دوری کـرده انـد            

  .وازترتيل وتدبر وعمل بدان غافل شده اند
فرامين الهی واحکـام نبـوی را پـشت سـرانداخته،           
پرستاران وگرويدهای تقليد کورکورانـه، جـان نثـار         

ـ          د، وجان فروشی به اشارهء ملمع سازان گرديـده ان
تصوير اين  .. درانجام خود امروز نگاه باندازند، ورنه؟     

: وقت خوف ناک را قرآن کريم چنين پيش کرده اسـت          
 که تومجرمان را درحالتی مشاهده کنيد که آنها       ! کاش

درپيشروی پروردگارشان سرخم ايستاده اند، خواهش      
مااست که مارا يکبار ديگربه دنيا واپس بگردان کـه          

نم،يقينا تعيين شامل حال ماشـده      مااعمال صالحه می ک   
  .است

فراموش نکيند که درين دنيا آمدن يکباراست، ورنـه         
درحالت مايوسی غم واندوه گينی بدرد نمـی خـورد،          

%tΑ$s :قسميکه ارشاد ربـانی اسـت      uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 

!$uΖ −/ u‘ $tΡÍ‘ r& È⎦ ø⎪ s% ©! $# $tΡξ|Ê r& z⎯ ÏΒ Çd⎯ Åg ø:$# Ä§ΡM}$# uρ 
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$yϑßγ ù=yèøg wΥ |M øt rB $uΖ ÏΒ# y‰ø% r& $tΡθä3 u‹ Ï9 z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î=x ó™ F{ $# ∩⊄®∪ 

  29: آيهحم السجدةسوره 
: کافران درميان توزخ فرياد برمی آورنـد وميگوينـد        

کسانی را ازدوگروه انس وجن به مانشان       ! پروردگارا
بده که مارا گمراه کرده اند، تاايشان را زيرپاهای خود          

يله اززمـرهء   بگذريم ولگد مالشان گردانيم، وبدين وس     
پست ترين مردم ازلحاظ مقام ومکان شوند، خداونـد         

ــود tΠ :فرمــ öθtƒ Ü= ¯=s) è? öΝ ßγ èδθã_ãρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθä9θà) tƒ 

!$uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ $oΨ ÷èsÛ r& ©!$# $uΖ ÷èsÛ r& uρ hωθß™ §9 $# ∩∉∉∪ (#θä9$s% uρ !$oΨ −/ u‘ 

!$̄ΡÎ) $uΖ ÷èsÛ r& $uΖ s?yŠ$y™ $tΡu™!# u y9ä. uρ $tΡθ=|Ê r'sù gŸξ‹ Î6 ¡¡9 $# ∩∉∠∪ 

!$oΨ −/ u‘ öΝ Íκ ÌE# u™ È⎦ ÷⎫ x ÷èÅÊ š∅ÏΒ É># x‹yèø9 $# öΝ åκ ÷] yèø9 $# uρ $YΖ ÷ès9 

# Z Î7 x. ∩∉∇∪ 68 -66:  آيهحزابسورة األ  

روزی را خاطرنشان سازکه درآن چهره های ايـشان         
درآتش زير ورديگرگون ميگردد، وفرياد های حسرت       

مـااز خـدا    ! ای کاش : بارشان بلند ميشود وميگويند   
مبرفرمان ميبرديم تـاچنين سرنوشـت درد نـاکی         وپيا

نميداشتيم، طوريکه خداوند تصويرآه وحسرت ايـشان       

öθs9 3 :رادرين آيه کريمه پيش کـرده اسـت   uρ #“t s? ÏŒ Î) 
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šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# šχθèùθè% öθtΒ y‰Ψ Ïã öΝ Íκ Íh5 u‘ ßì Å_ö tƒ 

Ν ßγ àÒ÷èt/ 4’ n<Î) CÙ÷èt/ tΑ öθs) ø9 $# ãΑθà) tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θà ÏèôÒçGó™ $# t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρç y9õ3 tFó™ $# Iωöθs9 óΟ çFΡr& $̈Ψ ä3 s9 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩⊂⊇∪ tΑ$s% t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρç y9õ3 tGó™ $# t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 

(# þθà ÏèôÒçGó™ $# ß⎯ øt wΥr& ö/ ä3≈ tΡ÷Š y‰|¹ Ç⎯ tã 3“y‰çλù; $# y‰÷èt/ øŒ Î) 

Ο ä. u™!% y` ( ö≅ t/ Ο çFΖ ä. t⎦⎫ ÏΒÍ ÷g ’Χ ∩⊂⊄∪ tΑ$s% uρ z⎯ƒ Ï% ©! $# 

(#θà ÏèôÒçGó™ $# t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρç y9õ3 tFó™ $# ö≅ t/ ã õ3 tΒ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ 

øŒ Î) !$oΨ tΡρ ã ãΒù's? βr& t à õ3 ¯Ρ «!$$Î/ Ÿ≅ yèøg wΥuρ ÿ… ã&s! # YŠ# y‰Ρr& 4 

(#ρ• |  r& uρ sπ tΒ# y‰̈Ζ9 $# (# ãρr& u‘ z># x‹yèø9 :  آيه   سباءسوره   ∪⊃⊃∩  #$

31-33 
ماهرگز به اين قرآن وديگرکتابهـای      : کافران ميگويند 

 آن ايمان نخواهيم آورد، اگربرايت ممکن بود        پيش از 
که ببينی حال چنين سـتمگرانی را درآن زمـان کـه            
ستمگران درپيشگاه پروردگار شـان بـرای حـساب         
وکتاب نگاه داشته شـده انـد ازکارشـان درشـفگت           
ميماندی، چراکه همه بايکديگر درگفتگويند وهريکـی       
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گناه را به گردن ديگـری مـی انـدازد مستـضعفان            
: ردستان به مستکبران وبـاال دسـتان ميگوينـد        وزي

اگرشما نبوديد ومارا گمراه نمی کرديد ماايمان ميآوديم        
  .واکنون رستگارميشديم

دران روز صدائی نفسی نفسی ازهرطرف      ! دوستان من 
شنيده ميشود، وهيچ کس ذمه داری ديگری را قبـول          
نمی کند، وماامروز پـشت پنـاهی آن دعـوی داران           

کنيم که آنها ازمابيزاری می جوينـد،       دروغين را می    

ρç#) :ودرآن روز فرمان الهـی صـادرمی شـود    à³ ôm$# 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θçΗ s>sß öΝ ßγ y_≡ uρø—r& uρ $tΒuρ (#θçΡ% x. tβρ ß‰ç7 ÷ètƒ ∩⊄⊄∪ ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ «!$# öΝ èδρ ß‰÷δ$$sù 4’ n<Î) ÅÞ≡ u ÅÀ ËΛ⎧ Åspg ø:$# ∩⊄⊂∪ 

óΟ èδθà Ï% uρ ( Ν åκ ¨Ξ Î) tβθä9θä↔ ó¡̈Β ∩⊄⊆∪ $tΒ ö/ ä3 s9 Ÿω tβρ ç |À$uΖ s? 

∩⊄∈∪ ö≅ t/ ç/ èφ tΠ öθu‹ ø9 $# tβθßϑÎ=ó¡tFó¡ãΒ ∩⊄∉∪ Ÿ≅ t7 ø% r& uρ öΝ ßγ àÒ÷èt/ 

4’ n? tã <Ù÷èt/ tβθä9 u™!$|¡tFtƒ ∩⊄∠∪ (# þθä9$s% öΝ ä3 ¯ΡÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. 

$uΖ tΡθè?ù's? Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $# ∩⊄∇∪ (#θä9$s% ≅ t/ óΟ ©9 (#θçΡθä3 s? 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩⊄®∪ $tΒuρ tβ% x. $uΖ s9 / ä3 ø‹ n=tæ ⎯ ÏiΒ ¤⎯≈ sÜ ù=ß™ ( ö≅ t/ 
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÷Λ ä⎢Ζ ä. $YΒöθs% t⎦⎫ Éó≈ sÛ ∩⊂⊃∪ ¨, yssù $oΨ ø‹ n=tã ãΑ öθs% !$uΖ În/ u‘ ( $̄ΡÎ) 

tβθà) Í←!# x‹s9 ∩⊂⊇∪ öΝ ä3≈ uΖ ÷ƒ uθøî r'sù $̄ΡÎ) $̈Ζ ä. t⎦⎪ Èθ≈ xî ∩⊂⊄∪  سورة

  32-22: صافاتال
کسانی را که باکفر وزندقيت به خود       ! ی فرشتگان من  ا

 کفرپيشهء آنان، بـه     ستم کرده اند، همراه باهمسران    
همراه آنچه می پرستيده ايد، جمع آوری کنيد، غير از          
خدا هرچه را پرستش ميکرده اند همه را يکجا گـرد           
آوريد وآنگاه آنان را به راه درزخ راهنمـائی کنيـد،           
تابدان درآيند، آنان را نگاه داريد که بايد بـاز پرسـی     
شوند وازعقائد واعمـال شـان پرسـيده شـوند، ای           

شما چرا همديگررا ياری نميدهيد ودرنجات      : کانمشر
بلکه آنان امروز کالم مطيع وتسليمند      ! هم نمی کوشيد  

 دراين حال بعضی روبه بعضی مينماينـد وهمـديگررا        
: بازخواست ميکنند، مستضعفان به مستکبران ميگويند     

شما ازراه خير خواهی به سوی ماآمديد، تابه ماضربه         
ستکبران بـه مستـضعفان     بزنيد وگمراهمان سازيد، م   

بلکه خودتان بی ايمان وبـی بـاور        : درپاسخ ميگويند 
بوديد گناه ماچيست؟ برويد وخويـشتن را سـرزنش         
ونفرين کنيد، ماکه هيچ گونه سلطه وقـدرتی برشـما          
نداشتيم تاازشما سلب اختيـار کنـيم بلکـه خودتـان           
مردمان سرکش ونافرمانی بوديـد وبرحـق وحقيقـت         

وزی افتاديـد، پـس عـذاب       شوريديد وبـه چنـين ر     
پروردگار مان گريبانگير مـان شـد، ومابايـد آن را           
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بچشيم، ماخودمان گمراه بوديم وشما را هـم گمـراه          
  .کرديم

اين است حال پيشوايان گنـدم نمـا جـوفروش، کـه            
باکوبيدن دول روحانيت مال مردم را به تاراج می برند          

ار وازآن استفاده ناجائز می کنند وحال مريدان تـابع د         
اين است که ايشان ازروحانيت پيشوايان شان لذت می         

! برند وبا ازدست دادن کمائی خون عرق شان، بلکـه         
مامحروم شدن ازعزت وآبروی شان نيزفکرمی کننـد        
که آن پيشوايان خدا ناترس برايشان احسان عظيم می         
کنند، آيهء مذکور بيانگراين حقيقت است که آنهـا را          

ند، حتی کـه پيـشوايان      درجستجوی چنين مذهبی بود   
ايشان از خود ساخته را به آنها پيش کردند واين هارا           
درجرم با آنها مساوی هستند قسميکه فرمـان الهـی          

ــت ρã—t#) :اسـ t/ uρ ¬! $YèŠ ÏΗ sd tΑ$s) sù (# àσ ¯≈ x yè‘Ò9 $# t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 

(# ÿρç y9õ3 tGó™ $# $̄ΡÎ) $̈Ζ à2 öΝ ä3 s9 $Yèt7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡr& tβθãΖ øó•Β 

$̈Ψ tã ô⎯ ÏΒ ÅU# x‹tã «!$# ⎯ ÏΒ &™ó© x« 4 (#θä9$s% öθs9 $uΖ1 y‰yδ 

ª!$# öΝ à6≈ uΖ ÷ƒ y‰oλm; ( í™!# uθy™ !$uΖ øŠ n=tã !$oΨ ôã Ì“ y_r& ÷Π r& $tΡ÷ y9|¹ 

$tΒ $uΖ s9 ⎯ ÏΒ <ÈŠ Ås¨Β ∩⊄⊇∪ tΑ$s% uρ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $£ϑs9 z© ÅÓè% 

ã øΒF{ $# χÎ) ©!$# öΝ à2y‰tã uρ y‰ôã uρ Èd, pt ø:$# ö/ ä3 ›?‰tã uρuρ 
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öΝ à6 çFø n=÷zr'sù ( $tΒuρ tβ% x. u’ Í< Ν ä3 ø‹ n=tæ ⎯ ÏiΒ ?⎯≈ sÜ ù=ß™ HωÎ) 

βr& ÷Λ äl è?öθtã yŠ óΟ çGö6 yftGó™ $$sù ’ Í< ( Ÿξsù ’ ÎΤθãΒθè=s? (# þθãΒθä9 uρ 

Ν à6 |¡àΡr& ( !$̈Β O$tΡr& öΝ à6 ÅzÎ óÇßϑÎ/ !$tΒuρ Ο çFΡr& 

 †ÅÎ óÇßϑÎ/ ( ’ ÎoΤ Î) ßNö x Ÿ2 !$yϑÎ/ ÈβθßϑçGò2u õ° r& ⎯ ÏΒ 

ã≅ ö7 s% 3 ¨βÎ) š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝ ßγ s9 ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄⊄∪   سورة

 22-21:  آيه ابرهيم
روزی کــه قيامــت نــام دارد همــه دربرابــر خــدا 
ظاهروآشکار ميگردند، درين هنگـام ضـعيفان کـه         

کـه  : پيروان نادان، ازراه تمسخر به کسانی ميگويند       
خويشتن را دردنيا بزرگ می پنداشتند، ماپيروانـشما        

 ازعـذاب خـدا را ازسـرما        بوديم، آيا ميتوانيد چيزی   
اگرخداوند مـارا بـه راه      : برداريد؟ درپاسخ ميگويند  

رهنمود ميکرد، ماهم شمارا به راه نجـات         رستگاری
رهنمود ميکرديم، ولی ماخودمان گمراه بوديم وشما را        
نيز گمراه کرديم، همه اينک چه بی تابی کنـيم وچـه            
شکيبائی نمائيم يکسان است وسودی به حال خـراب         

ارد، وازعذاب خدا راه نجات وگريز برای مانيست        ماند
واهريمن سردستهء کفر وضالل، هنگاميکه کارحساب      
وکتاب به پايان رسـيد وبهـشتيان آمـادهء بهـشت           
ودوزخيان آمدهء دوزخ شدند، خطاب به پيـروان بـد          
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خداوند برزبان پيغمبران به شـما      : بخت خود ميگويد  
 پـاداش   وعدهء راستينی داد که فرمـان بـرداران را        

ونافرمانبرداران را جزا خواهم داد وبدان وفاکرد ومن        
به شما وعده دادم که ثواب وعقاب وبهشت ودوزخـی          
درميان نيست وباشما خالف وعده کردم ودروغ گفتيم،        
ومن برشما تسلطی نداشتم وکاری نکـردم جزاينکـه         
شمارا دعوت به گناه وگمراهی نمودم وشـماهم گـول          

وتم را پذيرفتيد، امروز نـه      وسوسهء مرا خورديد ودع   
من به فرياد شما ميرسم ونه شـما بـه فريـاد مـن              
ميرسيد، من امروز ازاينکه مرا قبالً دردنيا برای خـدا     
انبازی کرده ايد، تبری ميجويم، وآن ميکنم ، بيگمـان          

  .کافران عذاب درد ناک دارند
اين گفتگو دربين ايشان تکرار می شود ولـی هـيچ           

ن ذمه داری نيست، ونـه ايـشان        کسی آمدهء قبول اي   

øŒ :ازعذاب نجات می يابند چنانچه خداوند ميفرمايـد  Î) uρ 

šχθ•_!$ystFtƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ãΑθà) u‹ sù (# àσ ¯≈ x yè‘Ò9 $# š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 

(# ÿρç y9ò6 tFó™ $# $̄ΡÎ) $̈Ζ ä. öΝ ä3 s9 $Yèt7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡr& šχθãΨ øó•Β 

$̈Ζ tã $Y7Š ÅÁtΡ š∅ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊆∠∪ tΑ$s% š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(# ÿρç y9ò6 tFó™ $# $̄ΡÎ) @≅ ä. !$yγŠ Ïù χÎ) ©!$# ô‰s% zΝ s3 ym 
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š⎥÷⎫ t/ ÏŠ$t6 Ïèø9 $# ∩⊆∇∪ tΑ$s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# Ïπ tΡt“ y‚Ï9 

zΟ ¨Ψ yγ y_ (#θãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ ô#Ïe sƒ ä† $̈Ζ tã $YΒöθtƒ z⎯ ÏiΒ É># x‹yèø9 $# 

∩⊆®∪ (# þθä9$s% öΝ s9 uρr& Ûs? öΝ ä3Š Ï?ù's? Ν à6 è=ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ ( 

(#θä9$s% 4’ n? t/ 4 (#θä9$s% (#θãã ÷Š $$sù 3 $tΒuρ (# àσ ¯≈ tã ßŠ t⎦⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# 

ωÎ) ’ Îû @≅≈ n=|Ê ∩∈⊃∪  50-47:  آيهالمؤمنسورة  

آگاهی ازوقوع قيامت به خدا بازميگردد وبس وکـسی         
جز خدا نمی داند قيامت کی خواهد بود، هيچ ميوه ای           

نمـی آيـد    بارور نمی شود وازغالف خـود بيـرون         
وپوستهء خويش را نمی شکافد وهيچ ماده ای باردار         
نمی گردد، ووضع حمل نميکند مگردرپرتو دانـش او،   

: ويا اطالع او، روزی خداوند مشرکان را ندا ميدهـد         
شريکهای وانبازهائی که بـرای مـن مـی پنداشـتيد        

مابه توعرض کرديم   : کجايند؟ پاسخ ميدهند وميگويند   
هد که تودارای شريک وانبـاز      که کسی ازما گواه نميد    

واثری ازمعبود هائی که قبالً دردنيا بـه فريـاد           هستی
ميخواندند ومی پرستيدند نمی بينند، ويقـين حاصـل         
ميکنند که هيچ گريز گاهی وراه فراری ندارد، انـسان          
بی ايمان ازازدياد دارای ونعمت خسته نمی شود، ولی         

اوچـرخ  زمانی که بال وسختی، فقر وفاقه بدور وگرد         
زند، فوراً دلسرد ونااميد ميگردد وازخـود وزنـدگی         
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بيزار وگريزان ميشود، اگرما به چنين انسانی، بدنبال        
ناراحتی وزيانی که بدو رسيده است، ازسـوی خـود          
مرحمتی هم چون ثروت وصحت روا داريم، گستاخانه        

اين ثروت وصحت حق من اسـت وآن را        : خواهد گفت 
دانش خـود بدسـت     درسايهء تالش وکوشش وعلم و    

آورده ام واصالً گمان نميبرم که قيـامتی درکارباشـد،         
اگربه فرض، قيامت هم درکار باشد ومن بـه سـوی           
پروردگارم برگردم، حتماً همانگونه که دردنيـا خـدا         
گراميم داشته است وبه من قدرت ونعمت داده کافران         
را مسلما ازکارهائی که کرده اند آگاه خـواهيم کـرد           

  .ب سخت وزيادی را بديشان می چشانيموحتماً عذا
به خاتمهء مشرک تدبرنمائيم کـه اوهميـشه دريـک          
زندگی يأس ونااميدی  ازپروردگار خود می گذارنـد،         
وعادت انجام دادن دعاء را به واسـطهء غيرازخـود          
دور نمی کند، نه اوبه الوهيت پروردگار اعتقـاد دارد،          
 ونه ضرورت دعا خواستن را به نفس خود محـسوس      

کرده، ودرآنجا نيز طلبگار دعا ازغيرمی باشد، وايـن         
آن شخص است که مردود درگاه دروازهء مردم شـده          
متحير ميگردد، زمانيکه ازيک دروازهء مأيوس مـی        
شود چوکات دروازهء ديگری را قائم ميگرد، اگرمراد        
آن پوره نشد اندکی پيـشتر ميـرود، شـيطان بـاين            

 شرک درنظـر    طورباالی مشرک سوار می شود، واين     
آن عين توحيد معلوم می شود، هرگز فراموش نکنيـد          
که تنها پروردگار آن ذات پاک است که ازبنـده خـود            
حيا ميکند، که او ازآن بخواهـد ودسـت اورا خـالی            

اگرچـه همـهء    -بگرداند، امروز نيز فرصت است که       
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 توبـه کنيـد     -عمر خود را درشرک گذارانده باشـيد      
ردگار شما غفـور رحـيم      وازمعصيت خود بازآيد، پرو   

  .است
  

  ازرحمت خدا مايوس نباشيد
توجه نمائيد که پروردگار مهربان بـه حبيـب خـود           

که به  :  ارشاد ميفرمايد  - صلی اهللا عليه وسلم    -محمد

≅ö :بندگان من خوشـبخری بدهيـد      è% y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θèùu ó  r& #’ n? tã öΝ Îγ Å¡àΡr& Ÿω (#θäÜ uΖ ø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ «!$# 4 ¨βÎ) 

©!$# ã Ï øótƒ z>θçΡ—%! $# $·è‹ ÏΗ sd 4 … çµ ¯ΡÎ) uθèδ â‘θà tóø9 $# ãΛ⎧ Ïm§9 $# 

∩∈⊂∪ (# þθç7 ÏΡr& uρ 4’ n<Î) öΝ ä3 În/ u‘ (#θßϑÎ=ó™ r& uρ … çµ s9 ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& 

ãΝ ä3 u‹ Ï?ù'tƒ Ü># x‹yèø9 $# §Ν èO Ÿω šχρç |ÇΖ è? ∩∈⊆∪ (# þθãèÎ7 ¨?$# uρ 

z⎯ |¡ômr& !$tΒ tΑ Ì“Ρé& Ν ä3 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏiΒ Ν à6 În/ §‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& 

ãΝ à6 u‹ Ï?ù'tƒ Ü># x‹yèø9 $# Zπ tGøót/ óΟ çFΡr& uρ Ÿω šχρã ãèô±n@ ∩∈∈∪ 

βr& tΑθà) s? Ó§ø tΡ 4’ tAu ô£ ys≈ tƒ 4’ n? tã $tΒ àMÛ § sù ’ Îû É= /Ζ y_ 

«!$# βÎ) uρ àMΖ ä. z⎯ Ïϑs9 t⎦⎪ Ì Ï‚≈ ¡¡9 $# ∩∈∉∪ ÷ρr& tΑθà) s? öθs9 
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χr& ©!$# © Í_1 y‰yδ àMΨ à6 s9 z⎯ ÏΒ š⎥⎫ É) −Fßϑø9 $# ∩∈∠∪ ÷ρr& 

tΑθà) s? t⎦⎫ Ïm “t s? z># x‹yèø9 $# öθs9 χr& ’ Í< Zο § Ÿ2 

šχθä. r'sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9   38-53: آيهالزمرسورة  ∪∇∋∩ #$

ای آنانيکـه   ! ای بنـدگانم  : ازقول خدا به مردمان بگو    
معاصی زياده روی هم کرده ايد، ازلطف ومرحمت خدا         

هـان  مأيوس ونااميد نگرديد قطعاً خداوند همـهء گنا       
رامی آمرزد، چرا که اوبسيار آمرزگار وبس مهربـان         
است، وبه سوی پروردگار خـود برگزيـده وبـاترک          
سيئات وانجام حسنات به سوی آفريده گارتان تغييـر          
مسير دهيد وتسليم اوشـويد وخاضـعانه وخاشـعانه         
ازاوامرش فرمانبرداری کنيد، پيش ازاينکه عذاب خانه       

وسـخت ودردنـاک    براندازد وريشه کنندهء دنيـوی      
وسرمدی اخروی، ناگهان به سوی شـما تاخـت آرد          
وديگرکمک وياری نشويد وکسی نتواند شمارا ازعذاب       
خدا برهاند واززيباترين وبهترين چيزی کـه ازسـوی         
پروردگار تان برای شما فرو فرستاده شده است کـه          

قرآن است پيروی کنيد، پيش ازاينکه عـذاب دنيـوی           
 شما تاخت آرد، درحالی کـه       يااخروی ناگهان به سوی   

  .شما بی خبرباشيد
به درگاه خدا برگرديد وتسليم فرمان اوشويد وازتعاليم        
وی پيروی کنيـد تـاروز قيامـت کـسی ازروی درد            

چه کوتاهيهای کـه درحـق طاعـت        : وحسرت نگويد 
  .وعبادت خدا کرده ام
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من اززمرهء مسخره کننـدگان آئـين       ! دريغا وافسوسا 
سرمايهء وجودم را باخته    ! برمنيزدانی بوده ام وای     

: ام وگرفتار خـشم خـدا شـده ام، يااينکـه نگويـد            
اگرخداوند راهنمائی ميکرد اززمـرهء  پرهيزگـاران        
ميشدم وهـم اکنـون هـم چـون ايـشان دربهـشت             

 بدانگاه که عذاب را مـشاهده       –بسرميبردم، يا اينکه    
کاشکی باز گـشتی بـه دنيـا بـرايم          :  نگويد -ميکند

اين اشتباه را   ! ززمرهء نيکوکاران گردم  ميسرميبود تاا 
ازدل خود دور کنيد که درفرمان بـرداری پروردگـار          
زيانی برای شما ميرسد، بلکه درقرآن کريم به فرمان         
برداران خود وعدهء به فراوان رزق کرده است واين         

öθs9: يک آيه را بطور نمونه مالحظه نمائيد       uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δr& 

#“t à) ø9 $# (#θãΖ tΒ# u™ (# öθs) ¨?$# uρ $uΖ óstGx s9 Ν Íκ ö n=tã ;M≈ x. t t/ z⎯ ÏiΒ 

Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ (#θç/ ¤‹x. Μ ßγ≈ tΡõ‹s{ r'sù $yϑÎ/ 

(#θçΡ$Ÿ2 tβθç7 Å¡õ3 tƒ ∩®∉∪ 96:سورة األعراف آيه   

وانبيـاء  ) ج(اگرمردمان اين شهرها وآباديها به خـدا      
 ايمـان مـی آوردنـد وازکفـر         -عليهم السالم -عليه

هيز ميکردند، درگاه خيرات وبرکات آسمان      ومعاصی پر 
وزمين را برروی آنان ميگشودم وازباليا وآفات بدور        
شان ميداشتيم ولی آنان به تکذيب پيغمبـران وانکـار        
حقائق پرداختند وماهم ايشان را به کفـر اعمالـشان          

  .گرفتارومجازات نموديم وعبرت جهانيان کرديم
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ايان انسان از   دردنيا امروزی باوجود کثرت ثروت بی پ      
غنای واطمنان قلب محروم است، زيرا خداوند به سبب         
کارهای ناشايسته ونافرمانی ايشان دروازهء رحمـت       
وبرکت برروی آنان بسته است، وهرعمل که ازبرکـت         
الهی محروم می شود پس اطمنان وغنا برای او ازکجا          
ميسرميشود؟ شما ثمرات اين معصيت را در دنيا نيـز          

، وکيفيت روز رستاخيزرا مطالعه نمائيد     مشاهده ميکنيد 
که درآن فقط تاريکهای پيهم است، وروشنی جزاعمال        
تان چيزی به نظر نمی خورد واين الهی بيان گرهمين          

ــت  ــت اس tΠ: حقيق öθtƒ “t s? t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 

4© të ó¡o„ Ν èδâ‘θçΡ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& / ÏS ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r'Î/ uρ ãΝ ä31 t ô±ç0 

tΠ öθu‹ ø9 $# ×M≈ ¨Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $pκ Ïù 4 

šÏ9≡ sŒ uθèδ ã—öθx ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yèø9 $# ∩⊇⊄∪ tΠ öθtƒ ãΑθà) tƒ 

tβθà) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# àM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑø9 $# uρ š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ $tΡρ ã ÝàΡ$# 

ó§Î6 tGø) tΡ ⎯ ÏΒ öΝ ä. Í‘θœΡ Ÿ≅Š Ï% (#θãèÅ_ö‘ $# öΝ ä. u™!# u‘ uρ (#θÝ¡ÏϑtFø9 $$sù 

# Y‘θçΡ z>Î ÛØsù Ν æηuΖ ÷ t/ 9‘θÝ¡Î0 … ã&©! 7>$t/ … çµ ãΖ ÏÛ$t/ ÏµŠ Ïù 

èπ uΗ ÷q §9 $# … çν ã Îγ≈ sß uρ ⎯ ÏΒ Ï&Î#t6 Ï% Ü># x‹yèø9 $# ∩⊇⊂∪ öΝ åκ tΞρßŠ$uΖ ãƒ 
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öΝ s9 r& ⎯ ä3 tΡ öΝ ä3 yè̈Β ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ö/ ä3 ¨Ζ Å3≈ s9 uρ óΟ çG⊥ tGsù 

öΝ ä3 |¡àΡr& ÷Λ ä⎢ óÁ−/ t s?uρ óΟ çGö; s?ö‘ $# uρ ãΝ ä3 ø?§ xî uρ ’ ÎΤ$tΒF{ $# 4© ®L ym 

u™!% y` â ö∆r& «!$# Ν ä. § xî uρ «!$$Î/ â‘ρã tóø9 $# ∩⊇⊆∪ tΠ öθu‹ ø9 $$sù Ÿω 
ä‹s{ ÷σ ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ×π tƒ ô‰Ïù Ÿωuρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. 4 ãΝ ä31 uρù'tΒ 

â‘$ ¨Ψ9 $# ( }‘ Ïδ öΝ ä39 s9 öθtΒ ( }§ø♥ Î/ uρ ç ÅÁyϑø9 $# ∩⊇∈∪  öΝ s9 r& Èβù'tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (# þθãΖ tΒ# u™ βr& yì t±øƒ rB öΝ åκ æ5θè=è% Ì ò2Ï% Î! «!$# $tΒuρ 

tΑ t“ tΡ z⎯ ÏΒ Èd, pt ø:$# Ÿωuρ (#θçΡθä3 tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# 

⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% tΑ$sÜ sù ãΝ Íκ ö n=tã ß‰tΒF{ $# ôM |¡s) sù öΝ åκ æ5θè=è% ( × ÏW x. uρ 

öΝ åκ ÷] ÏiΒ šχθà) Å¡≈ sù ∩⊇∉∪  16-21:  آيهالحديدسورة  

وزنان مؤمن را خواهی ديد که به       روزی مردان مؤمن    
سوی بهشت حرکت ميکنند ونورايمان واعمال خـوب        
ايشان، پيشا پيش آنان ودرسمت راستـشان درتأللـؤ         
ودرخشش است وفرشتگان بديـشان مبـارک بـادی         

که امروز به بهـشتی     ! مژده باد : ميگويند وميفرمايند 
درميائيد که درزير کاخهـا ودرختـان آن، رودبارهـا          

وجودانه درآنجـا بـسرميبريد وميمانيـد،       جاری است   
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پيروزی بزرگ ورستگاری سترگ، اين است خـوش        
  .باشيد

: روزی مردان منافق وزنان منافق به مؤمنان ميگويند       
باشتاب به سوی بهشت حرکـت نکنيـد ومنتظرمـان          
بمانيد تااز نورشما فروغ وپرتوی به ما بتابـد وازآن          

ب برگرديـد   به عق : بديشان گفته ميشود  ! استفاده کنيم 
دريـن  ! ومجدداً به دنيا برويد ونوری به دست بياوريد       

حال ناگهان ديواری ميان آنان زده ميـشود کـه دری           
دارد، داخل آن که به طرف مؤمنان است روبه رحمت          
است که بهشت ونعمت سرمدی است وخارج آن که به          
طرف منافقان است روبه عذاب است که دوزخ ونقمت         

منان را فرياد ميدارند، مگرمـا      ابدی است، منافقان مؤ   
ولـيکن بانفـاق    ! بلی: دردنيا باشما نبوديم؟ ميگويند   

خويشتن را گرفتار بالکرديد، وچـشم بـه راه مـرگ           
پيغمبر، ونابودی مسلمانان، وبرچيـده شـدن اسـالم         

دعوت پيغمبر وقرآن ووجود     مانديد ودربارهء حقانيت  
ها معاد ورستاخيز شک وترديد ورزيد، وآرزوها وپندار      

شمارا گول زد واهريمن بدکاره ونفس أماره فريبکار،        
شمارا فريب داد، تااينکه فرمان خـدا دائربرمرگتـان         
دررسيد، پس امروزهم ارشما وهم ازکافران، عوضـی        
وغرامتی پذيرفته نميشود، جايگـاه شـماآتش دوزخ        

  .است
دوزخ سرپرستتان است وپناه گاهی جزآن نداريد وچه        

اهی است، آيا وقت ان بـرای       بدسرنوشتی وچه بدجايگ  
مؤمنان فرا نرسيده است که دلهايشان به هنگام يـاد          

! خد ودربرابر حق وحقيقتی که خدا فروفرستاده اسـت        
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بلرزد وکرنش برد، شما همچون کسانی نـشويد کـه          
برای آنان قبالً کتاب فرستاده شده است وسپس زمـان         
طوالنی برآنان سپری گشته است، ودلهايشان سـخت        

ت، وبيشترشان فاسق وخارج ازحدود دين خدا       شده اس 
  .گشته اند

عهد وپيمان انسان باپروردگارخود وتقاضای اين پيمان       
خداوند ازبندگان خود قبل ازپيـدايش  ايـشان عهـد           

  :وپيمانی گرفته وآن را درقرآن خود ذکرکرده است

 àM ó¡s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ 127:  آيهعرافسورة األ  

روردگار شما نيستيم؟ گويا اعتراف واقرار بـه        يا ماپ آ
ربوبيت پروردگار جـزء ازفطـرت انـسانها گريـده          
ودروجدان آنها شامل می باشد، پس مطلب وتقاضـای         
اين ربوبيت چيست؟ يعنی انسان مانند نباتات خود رو         
ازخود آفريده نه شده، بلکه آفريـده گارآنهـا خـالق           

هوس وتماشا  کائنات است، واوايشان را بخاطر هوا و      
پيدا نکرده است، بلکه بخاطر يـک مقـصد ومطلـب           

درمعـرض وجـود آورد، وآن اسـت عبـادت          ايشان  
واطاعت خداوند، پس مقصد وتقاضای اين ربوبيت آن        
است که انسان فقط عبادت واطاعت اورا بکند، زيـرا          
که عبادت جز پروردگار کسی را جائزنيست، ومستحق        

  .غيرحقيقی عبادت فقط خداوند است نه 
سوال پروردگار ازبندگانش ارشما سوالی را استفسار       

  را :می نمايد

 }§øŠ s9 r& ª!$# >∃$s3 Î/  çν y‰ö6 tã  36: الزمرآيهالزمرسورة.(  



 150

  .آيا پروردگار به بنده گان خود کافی نيست؟
جواب شما دربرابر اين پرستش چيست؟ نظـری بـه          
زندگانی خود نمائيد، چه قدرنعمتها است کـه اوطبـق          

يت خود برروی شما گشوده است واعالن نموده        رحمان
است که رحيميت مامخصوص برسـائلين وطلبگـاران      

 :من است واين فرمان الهی گواه براين حقيقت اسـت         

Ν ä39 s?# u™uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 $tΒ çνθßϑçGø9 r'y™ 4 βÎ) uρ (#ρ‘‰ãès? 

|M yϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁøt éB 3 χÎ) z⎯≈ |¡ΣM}$# ×Πθè=sà s9 

Ö‘$ ¤ Ÿ2 ∩⊂⊆∪ 34:  آيه ابراهيمورة س  

وبه شما داده اسـت هرآنچـه کـه خواسـته باشـيد             
واگربخواهيد نعمتهای خدا را بشماريد ازبس که زيادند        
نميتواننـد آنهــا را شــمارش کنيـد واقعــاً انــسان،   
ستمگرناسپاس است اگر نعمتهای خدا را ناديده بگيرد        
وبه جای پرستش دهنـدهء نعمتهـای چيزديگـری را          

  .راز خط فرمان آفريدگار برتابدپرستش بکند وس
  

  :مترجم
  

   ابوعمرمحمد يوسف طالقانی استاذ دانشگاه
  . پاکستان-بزرگ اسالمی ابوبکر درشهرکراچی
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