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 ��م ا� ا����ن ا����م
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

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

﴿                     ﴾  
 .]102[آل عمران: 

﴿                                 

                            ﴾  :1[النساء[. 

﴿                            

                 ﴾  :0]71-70[األحزابF1. 
 ي در بردارنده ،شود ميبعد: نوشتاري كه تقديم قرآن پژوهان و سالكان راه آن  ماا

ي آن  ثمره ،مطالبي مختصر و مقدماتي است كه اگر بخواهيم بطور تفصيل به آن بپردازيم
كتابهايي قطور و پرحجمي را شامل خواهد شد ولي از آنجاييكه در عصر حاضر، 

الزم  ،به مراتب افزايش يافته است ،ساليان دور به نسبت ،مشغوليت فكري و شغلي مردم
به اختصار بيان نماييم  ،ب مورد نظر خود را تا حد ممكنمطال ،نمايد كه سعي نماييم مي

عمل ي  هجام ،كه همان دعوت به توحيد و دين الهي است ،تا به هدف و مقصود خود
 بپوشانيم.

بطور مشترك در  »من دون اهللا«ي  هاين مقاله مجموعه اي از آيات قرآن است كه واژ
ندا و به فرياد  ،كه در آنها خداوند ،آياتي ديگري  هبا ضميم ،ي آنها ذكر شده است همه

 –.. .هر چه و هر كه باشد؛ بت باشد و يا سنگ و انسان مرده و –خواندن ِ غير از خود را 

                                           
 ي حاجت. آلباني، خطبه -۱
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پاسخ به سؤال دوستي است كه از ما  ،و هدف اوليه از جمع آوري اين آيات ،كند نهي مي
است و همچنين سؤالي  تكرار شده »من دون اهللا«ي  هچند بار واژ ،در قرآن«پرسيده بود: 

چرا مسلمانان با وجود اينكه همه از قرآن و « همواره ذهن ما را مشغول كرده بود كه
مگر  ،اينگونه دچار اختالف و گرفتار تضاد عقيدتي شده اند ،پيامبري واحد برخوردارند

﴿ گويد كه: ميخود ني  هقرآن دربار            ﴾  :1]9[اإلسراءF1.  و
ي خود را  كنند كه سير و سلوك و عقيده ميفرَق و گروههاي مسلمين ادعا ني  همگر هم

قابليت هدايت قرآن و بسترسازي آن براي ايجاد  )العياذ باهللا(آيا  ؟گيرند مياز قرآن 
ه فروكش كرد ،طي قرون و با دوري از زمان نزول ،وحدت و يكپارچگي ميان پيروانش

با  ي قساوت قلب و كينه توزي كه  را با همه چرا قرآني كه شخصي چون عمر ؟است
ولي در عصر حاضر انسانهايي كه نشان از ارادت  ،گرداند يكباره متحول مي ،پيامبر داشت

2Fگرداند؟ عمر ميرهنمون ن ،به قرآن دارند را به صراط مستقيم

2  فردي بود كه چهل سال

                                           
ترين راهها (براي رسيدن به سعادت دنيا و  كند كه مستقيم اين قرآن (مردمان را) به راهي رهنمود مي « -۱

 ».آخرت) است
ها صحيح نيست. البته  نقل شده كه بيشتر آن مسلمان شدن عمربن خطابروايات زيادي در مورد  -2

را  توان مراحل مسلمان شدن عمر با توجه به رواياتي كه در كتابهاي زندگاني و تاريخ آمده، مي
 بدين ترتيب عنوان بندي نمود:

 .اهللا قصد كشتن رسول -1
يكديگر مشورت و رايزني نمودند و با  ي رسول خدا روزي سران قريش، گرد هم آمدند و درباره

گفتند: چه كسي حاضر است محمد را به قتل برساند؟ عمربن خطاب برخاست و براي قتل رسول 
و در ، هنگام نيمروز اعالم آمادگي نمود. همه گفتند: اين كار، از تو ساخته است. عمر خدا

وهي از يارانش از جمله و گر گرماي آفتاب، شمشيرش را حمايل كرد و رو به سوي رسول اكرم
  و همراه ساير مسلمانان ي ارقم گرد آمده بودند ابوبكر و علي و حمزه رفت، كه نزديك صفا در خانه

  بودند كه  تعريف كرده قبال براي عمر  ذكر است كه  بودند؛ الزم به  هجرت نكرده  حبشه  به
 .اند گرد هم آمدهي ارقم  صفا، در خانه ي هدر دامنمسلمانان 

خواهم نزد اين مرد بي دين  روي؟ گفت: مي نعيم بن عبداهللا، او را ديد و پرسيد: اي عمر! كجا مي
شمارد و خدايان  بروم كه در ميان قريش تفرقه انداخته، خردمندان قريش را سبك سر و نادان مي
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ي عمر! چه راه خواهم به سراغش بروم و او را به قتل برسانم. نعيم گفت: ا گويد؛ مي آنان را ناسزا مي

ات تو را فريفته  اي و نفس اماره اي؛ به خدا سوگند كه فريب خويشتن را خورده بدي در پيش گرفته
ي عمر) قدم  ايد و در راه هالكت بني عدي (قبيله روي و افراط را در پيش گرفته  ت، زيرا زيادهاس

به حال خود خواهند گذاشت و آيا اگر محمد را به قتل برساني، بني عبد مناف تو را  ايد. برداشته
اجازه خواهند داد زنده بماني و راست راست راه بروي؟ گفتگوي آن دو ادامه يافت و صدايشان باال 

دانستم كه واقعاً چنين است،  اي و اگر مي كنم تو هم بي دين شده رفت تا اين كه عمر گفت: گمان مي
عمر را از تصميمش باز دارد، گفت: اگر  تواند كردم. و چون نعيم دريافت كه نمي از تو آغاز مي

اند و تو و گمراهي و  روي كه به دين او گرويده ات نمي گويي چرا به سراغ افراد خانواده راست مي
اند؟ عمر گفت: منظورت كيست؟ نعيم پاسخ داد: خواهر و  ضاللتي را كه بر آن هستي، رها كرده

 دامادت.
 ي او در برابر عمري خواهرش و پايدار رفتن عمر به خانه -2

ي آنان  ي خواهر و دامادش شتافت و درب خانه عمر با شنيدن اين خبر عصباني شد و به سوي خانه
ها بالفاصله  كردند. آن نيز در خانه بود و با هم سوره طه را تالوت مي را كوبيد. خباب بن ارت

صحيفه را مخفي نمود.  –مرخواهر ع –اي راهنمايي كردند تا پنهان شود. فاطمه  خباب را به گوشه
اي بود  باريد؛ پرسيد: اين چه زمزمه اش مي هنگامي كه عمر وارد خانه شد، خشم و عصبانيت از چهره

ايد؟! دامادش گفت: آيا در  كه به گوشم رسيد؟ گفتند: چيزي نبود. گفت: گويا شما بي دين شده
ري، نبايد پذيرفت؟ عمر بي درنگ به صورتي كه حق در ديني غير از ديني باشد كه تو بدان اعتقاد دا

ايش  پشت خواباند و بر سينه  و او را بهور شد و او رابه باد كتك و ناسزا گرفت  سوي دامادش حمله
ي شوهرش  خواست عمر را از روي سينه و ميگري داشت  و چون خواهر عمر، قصد ميانجيپريد، 

ي فاطمه سرازير شد.  ثر آن خون از چهرهسيلي محكمي به گوش او نيز زد كه در ادور گرداند، عمر 
دشمن خدا آيا ما به صراحت گفت: اي  برادرش  بود خطاب به  سخت ناراحت شده  كهگاه فاطمه  آن

ما با زباني رسا گفت: اي عمر!   پرستيم؟ عمر گفت: آري. فاطمه را مي  زنيد چون خداي يگانه را مي
پس هر  »أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا«م؛ اي مسلمان شده و به خدا و رسولش ايمان آورده

ي خون  به خود آمد و چون نگاهش به چهره آيد، انجام بده. اين بود كه عمر چه از دستت بر مي
كاري برداشت و پس از اندكي درنگ به  آلود خواهرش افتاد، سخت پشيمان گشت و دست از كتك

. خواهرش امتناع ورزيد. عمر گفت: سخنت در من اثر خواهرش گفت: آن صحيفه را به من بده
دهم. عمر گفت:  شما نمي  بهرا  دارد؟ خواهرش گفت: آن خواهم بدانم دين شما چه پيامي گذاشت؛ مي

  شما وعده  ، تا بدان نگاهي بيفكنم، و به من بده  را به ، پس آن واي بر تو! سخنت در من اثر گذاشته
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تو، مشرك و گفت:   شما بازگردانم. فاطمه  ام به گرفته  را چنانكه م و آنبدان خيانت نكن  دهم كه مي

 ﴿ تواني به كالم خدا دست بزني نجس هستي و نمي      _  :پس  .]٧٩[الواقعة
دن گاه شروع به خوان غسل نمود، صحيفه را به او دادند. آن برخيز و غسل كن. پس از اين كه عمر

 نوشته شده بود:هايي ديگر  و سورهصحيفه كرد كه در آن سوره طه 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
را از دستش   ي (رحمان و رحيم)روبرو شد، ترس او را در بر گرفت و صحيفه با دو كلمه  آنگاه كه

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

                                         

                             _  :8-1[طه[. 

رفتن ايم تا (از غم ايمان نياوردن كافران، و نپذي طا. ها. (اي پيغمبر!) ما قرآن را براي تو نفرستاده«
كه از  ماي را براي پند و اندرز كساني فرستاده ) خويشتن را خسته و رنجور كني. ليكن آناهللاشريعت 
هاي بلند را  از سوي كسي نازل شده است كه زمين و آسمان  كنند). ترسند (و از او اطاعت مي خدا مي

در زمين و   چه ها و آن ندر آسما  چه از آن او است آن ،استقرار يافت ،بر عرش آفريده است. خداوند
(اي پيغمبر!) اگر آشكارا سخن   در زير خاك (از دفائن و معادن) است.  چه در ميان آن دو و آن  چه آن

را  تر (از آن كند) و نهاني (سخن گفتن تو با ديگران را) و نهان بگوئي (يا پنهان، براي خدا فرق نمي
او خدا است و جز خدا معبودي نيست. او   ند.دا كه سخن گفتن تو با خودت و خواطر دل است) مي

 .»داراي نامهاي نيكو است
ا كنند؟ سپس تالوت سوره طه ر گفت: به به! چه كالم زيبايي است! آيا قريش از اين فرار مي عمر

 ادامه داد و به اين آيات رسيد:
﴿                                 

                             _  :16-14[طه[. 

عبادت كن، (عبادتي خالص از هرگونه  هستم، و معبودي جز من نيست، پس تنها مرا» اهللا«من «
رستاخيز به طور قطع خواهد آمد. من   شركي)، و نماز را بخوان تا (هميشه) به ياد من باشي.

را (از بندگان) پنهان دارم تا (مردمان در حالت آماده باش دائم بوده، و در ضمن  خواهم (موعد) آن مي
، و سرانجام) هركسي در برابر تالش و كوشش به سبب مخفي بودن قيامت آزادي عمل داشته باشند
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خود جزا و سزا داده شود. (اي موسي!) نبايد تو را از (ايمان به قيامت و آمادگي براي) آن باز دارد 

 .»نمايد، كه هالك خواهي شد كسي كه بدان باور نداشته و از هوا و هوس خويش پيروي مي
زيبايي دارد، كسي ديگر پرستش گردد. و افزود:  آنگاه گفت: شايسته نيست با خدايي كه چنين كالم

 ببريد. مرا نزد محمد
 نزد رسول خدا شرف يابي عمر -3

گاه خود بيرون آمد و گفت: اي عمر! تو را مژده باد و من  با شنيدن اين سخن، از مخفي خباب
كرد و  دعا ـضرتدر حق تو قبول شده باشد. آن ح اميدوارم كه دعاي روز دوشنبه رسول خدا

 د كه:از خداوند متعال درخواست نمو
 .»اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك: بأيب جهل بن هشام، أو بعمربن اخلطاب«
پسندي، سبب عزت و سرافرازي اسالم بگردان:  بار خدايا! يكي از اين دو نفر را كه خود مي«

 »ابوجهل بن هشام يا عمربن خطاب
را دريافته  جا كه صداقت عمر ها از آن را به من نشان دهيد. آن عمر گفت: جاي رسول خدا

در حالي كه شمشيرش را  ي ارقم است. عمر صفا، در خانه ي هدر دامن بودند، گفتند: رسول خدا
جا رسيد، در زد و گفت: درب را باز كنيد.  ي ارقم رفت و چون به آن حمايل كرده بود، به سوي خانه

خود جرأت   ها به و هيچ يك از آن ترسيدندچون صداي عمر را شنيدند، ند، كساني كه در خانه بود
رسول خدا بسيار سنگدل و غضبناك   عمر نسبت به  دانستند كه درب را باز نمايد، زيرا مي  نداد كه

؟  آنان گفت: چيه  نمود، خطاب به  ترس و وحشت مسلمانان را مشاهده  حمزه  گاه كه است، و آن
پس بگذاريد بيايد، اگر قصد نيكي  ؟ است. گفت: عمربن خطاب آمده  خطاب آمدهگفتند: عمربن 

و يكي  گاه درب را باز كردند و حمزه داشته باشد كه چه بهتر و گرنه او را خواهيم كشت. آن
فرمود: رهايش  بردند. رسول اكرم ديگر از مسلمانان دستانش را گرفتند و او را نزد رسول خدا

 را گرفت و او را تكان داد و گفت:به سوي او رفت و كمربندش  كنيد. رسول خدا
 .»بک قارعة  ما اری أن تنتهی حتی ينزل اهللا  ما جاء بک يا بن اخلطاب؟ واهللا«
داري تا  اي پسر خطاب! چه چيزي تو را به اينجا آورده است؟ گويا دست از اين كارهايت بر نمي«

 .»ت بياورد؟اين كه خداوند متعال مصيبت بزرگي بر سر
با شنيدن اين  ام تا به خدا و پيامبرش ايمان بياورم. رسول خدا عمر گفت: اي رسول خدا! آمده

به اسالم  اي كه حاضران در خانه پي بردند كه عمر سخن، با صداي بلند تكبير گفت، بگونه
شدن جا را در حالي ترك كردند كه با مسلمان  آن گاه اصحاب رسول خدا مشرف گرديد. آن

دانستند  نمودند و مي در شمار مسلمانان، احساس سربلندي و عزت مي و با وجود حمزه عمر
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 نداي غير از اهللاات و آداب و رسوم جاهلي گذرانده و نسبت به از زندگي اش را با خراف
به خاطر تبليغات سوء  -ي اسالم  داد و كينه ميعصبيت خاصي نشان  ،و دادخواهي از آن

 ،درون قلب او رسوخ نموده بود ولي با شنيدن آياتي چند از قرآن –و تحريك دوستانش 
ريزد و زانوي  ميرا به يكباره دور  )دهاموراتي كه در قلب او گره زده ش(تمام عقايد 

قرآن مسلمانان اين عصر را با تمام توجهاتي  ،شود ميزند ؛ آيا مگر  ميتعظيم در مقابل آن 
چرا فرقه « ،سؤال ما اينجاست ؟سوق ندهد ،به يك راه و صراط مستقيم ،كه به آن دارند

ير بناي ترسيم كه بعضاً تضادي صد در صد در اصول و ز –هاي مختلف مسلمانان 
صحه  ،هر يك با استناد به آيات قرآن بر راه و روش خود –ي اسالمي خود دارند  شده
عليرغم تضاد صد درصدي آنها از يكديگر  –گذارند و ظاهراً قرآن نيز همگي آنان را  مي
ي اين  كند. آيا وقت آن نرسيده است كه مسلمان به خود آيد و درباره ميتأييد و تمجيد  –

                                                                                                             
توانند از طريق آن  نمايند. و بدين ترتيب مسلمانان مي دفاع و پشتيباني مي كه آن دو از رسول خدا

 اي از حقوق خود دست يابند و حق خويش را از دشمنانشان بگيرند. دو به پاره
 به آشكار ساختن دعوت ي عمر عالقه -4

 مخلصانه مسلمان شد و با تمام توان براي گسترش و تثبيت اسالم گام برداشت. عمر
 فرمود:  گفت: آيا ما چه زنده بمانيم و چه بميريم، بر حق نيستيم؟ رسول خدا وي به رسول خدا

 .»ن حييتمإن متم، وإنکم علی احلق، إ  نفسی بيده يبلی، والذ«
 .»وگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، شما چه بميريد و چه زنده بمانيد، بر حق هستيدآري، س«

گفت: پس چرا پنهان كاري نماييم؟ سوگند به ذاتي كه شما را به حق مبعوث كرده، حتماً دعوت 
 سازيد. خويش را آشكار مي

ن آشكار ساختن دعوت نيز بدين نتيجه رسيده بود كه زما آيد، رسول خدا چنانچه از شواهد بر مي
با  رو رسول خدا فرا رسيده و دعوت آن قدر توان و قوت يافته كه از خود دفاع نمايد. از اين

آشكار ساختن دعوت موافقت نمود و دو صف تشكيل داد و عمر و حمزه را پيشاپيش هر يك از 
اثر حركت آنان غبار صفها قرار داد. بدين ترتيب مسلمانان در حالي وارد مسجد الحرام شدند كه در 

هراسان و وحشت زده شدند و غم و اندوه بي  به هوا برخاسته بود. مشركان با ديدن عمر و حمزه
 را فاروق ناميد. در آن روز عمر اي، آنان را فرا گرفت. رسول خدا سابقه

 ».دومي  هبررسي و تحليل زندگاني خليف ،علي محمد ،صالبي«
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 ،بيانديشد و بنگرد كه آيا اين رويكرد قرآن )ها تأييد ظاهري آن از تمام فرقه(وب قرآن اسل

3Fاستدراجاتي  هاز جمل

﴿؟ آن نيست 1         ﴾  :األعراف]

182[4F2. ط  ،چرا مشركين صدر اسالمتمام سعي و تالش خود را برعدم استماع قرآن توس
 ،و تأويل قرآنشنيدنِ عاري از تفسير  مگر با ،كردند ميصرف  ،ي آن ان مكه و حومهساكن

 ؟.شد ميشنونده حاصل ي  هچه تأثيري بر روحيه و نظري
اين حروف براي «گويد:  ميحكمت نزول حروف مقطّعه ي  هعلّامه رشيد رضا در بار

مانع  ،ود در گوشهايشانچون آنان با گذاردن انگشتان خ ،جلب توجه مشركين به قرآن بود
در يافته  ،شدند و با زيركي تمام ميوصال آيات نوراني بخش قرآن به قلب تاريك خويش 

راهي  -حتّي به صورت إكراه و بدون تمايل-بودند كه كه اگر آيات قرآن به قلب آنان 
لبيك گويند و به همين خاطر گوشهايشان را  ،شدند تا به دعوت قرآن مييافت ناچار  مي
بستند و با رؤيت حروف مقطّعه كه حروفي پراكنده و عاري از نظم ظاهري بود نظر  مي

به  ،ولي چرا مسلمانان كه در برابرقرآن» شدند ميآنان به طرف قرآن جلب شده و مسلمان 
 گيرند؟. ميتأثير هدايتي چنداني از اين كتاب سهل الوصول ن ،ظاهر تسليم اند

﴿، با فطرت تك تك انسانها نيست مگر تعاليم قرآن موافق و موازي     

                ﴾5F3.  :آيا اختاللي در فطرت ما ايجاد شده  .]30[الروم

                                           
كنند، به صورت  ست كه خداوند، بعضي از بندگانش را كه با او عناد ميشديدترين نوعِ عذاب الهي ا -۱

مانند شخصي كه از  »كالعياذ باهللا من ذل«كند.  تدريجي وبدون آنكه او متوجه باشد، گمراه مي
برد ولي به جاي رجوع به درگاه خداوند، پيوسته به قبر و ضريح انسان مرده  بيماري ناعالج رنج مي

وخداوند با شفابخشي او با اين گمان از طرف او كه شفا را از جانب صاحب قبر  برد اي، پناه مي
 .شود نمايد و به اين عمل شركي (طلب حاجت از مرده) تشويق مي گرفته است، گمراه مي

اي  از راهي و به گونه كنيم)، (و گمراهشان ميسازيم  كم گرفتار و (به عذاب خود) دچارشان مي كم -۲
  .هي خود نشوندمتوجه گمراكه 

روي خود را خالصانه متوجه آئين (حقيقي خدا، اسالم) كن. اين سرشتي است كه خداوند مردمان را   -۳
 بر آن سرشته است.
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گرچه به عينه و روشن مخالف وضعيت فعلي ما در  ،است كه دستورات روشن قرآن
 .آيد؟ ميبه مذاق ما خوش ن ،تعقيده و موارد ديگر اس

در عصر حاضر نيز مردماني ، گذشته از تأثيرات ژرف قرآن بر انسانها در طول تاريخ
و  ،شوند كه به دور از مسلمانان و بدون قيد و بندهاي عقيده و تفكّري خاص مييافت 

6Fپذيرند ميبدون آنكه حق را از روي اشخاص بشناسند و بلكه اشخاص را با معيار حق 

1، 
 ،شوند كه قرآن ميكنند اما با شنيدن صرف قرآن تبديل به همان مسلماني  ميزندگي 

فراواني نيز براي اين نكته وجود دارد كه پرداختن به ي  هخواهان آن است و مثالهاي زند
 ي اين نوشتار خارج است. آن از حوصله

 ،كه مطرح گرديدرعايت اختصار است و اميدوارم با سؤاالتي  ،ي بنده در نوشتار شيوه
خواهم جوابي بسيار  ميقرآن پژوهان تيزبين مقصود ما را درك كرده باشند و در اينجا 

ي  تفكّر و تأمل در باره ،كوتاه به سؤاالت مذكور ارائه نمايم و تمنّاي بنده از دوستان
استدعا دارم  صحت و سقم مطالب مذكور است و از علماء و دلسوزان و وارثان پيامبر

با قلم خود و يا با زبان و بيان  ،با توانايي و قوت خاصي كه در آنان موجود استتا 
نسبت به اين مقوله اهتمام خاصي داشته باشند تا با خاصيت هدايت بخشي  ،شيواي خود

ان شاء -به تقريب و وحدت واقعي كه هيچ عاملي قادر به از بين بردن آن نباشد  ،قرآن
 نائل آييم. -اهللا

ها و كنفرانسهاي گوناگوني در باب تقريب و يكپارچگي مسلمانان برگزار  بحثامروزه 
ها هيچ گونه تأثير بسزايي در شكل گيري و استمرار وحدت  شود ولي اين برنامه مي

ي  هاي مسلمانان خط قرمزي براي خود ترسيم نموده و ايده ندارند چون هريك از فرقه
مقدس ي  هايد ،مقدسي  هحمله به اين ايدمقدسي براي خود تراشيده اند كه هجمه و 

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

 .ن ما يقولونه حقا فهم رجال حقا فهذا هو العدلعرفت الرجال باحلق، وأنه إذا كا
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7Fديگر استي  هفرق

خطّ قرمز گروه ديگر  ،ي مقدس خود و با پرداختن هر گروه به ايده 1
به روند سابق برگشته و هر يك به تهديد همديگر  ،به لرزه در آمده و اوضاع آنان

قرآن و سنت  بنابراين تا زماني كه وحدت واقعي و وحدت كلمه زير پرچم ،پردازند مي
مثبتي عائد ي  هنتيج ،تقريب و يكپارچگي صوري و ظاهري ،ميان مسلمانان حاصل نشود

آنان از يكديگر فزوني خواهد ي  همسلمانان نخواهد كرد و بلكه با گذشت زمان فاصل
 يافت.

 )محمد غزالي» (نگرشي نو در فهم قرآن«در پيش گفتار كتاب  ،عمر عبيد حسنه ،استاد
ناخوشايند است و پيوندشان  ،ري امروزه شرايط اكثر مسلمانان نسبت به قرآنبا« :گويد مي

آن بيماري  ،ترسم بگويم ميتا حدي كه  ،محكوم به گسست و سركشي است ،با قرآن نيز
بر فهم و  ،نيز به آن هشدار داده هاي پيشين كه قرآن از آن بر حذر داشته و پيامبر ملت

﴿: خرَد مسلمان راه يافته است                      

﴾  :تالوت و ترتيلجز  ،و برخي از آنان بي سواداني هستند كه از كتاب« .]٧٨[البقرة، 
جز تالوت و  :يعني ».دانند و آنان جز پندار و گمان چيز ديگري ندارند ميچيزي را ن

از ابن عباس و قتاده در « :گويد مي ،ابن تيميه .دانند ميقرآن چيز ديگري از آن نترتيل 
با مفاهيم كتاب آشنايي  :اند نقل است كه گفته »ومنهم أُميونَ«خداوند ي  هفرمودي  هبار

                                           
ي مقدس اهل سنّت  مانند اختالف اهل سنت با اهل تشيع، كه احترام به صحابه و ذكر خير آنها، ايده -1

ي مقدس  ي اعتقادي و ايده واعتقاد به ارتداد آنها، ريشه است و در مقابل، حمله به ياران پيامبر
سنّت ساكن در ايران) كه شناخت بسيار خوبي از مذهب غالب در ايران اهل تشيع است و ما (اهل 

داشته و از نزديك با آنها معاشرت اجباري داريم و حتّي به دانشگاههاي علوم قرآني ايران نيز راه 
يافته و بطور نا محسوس در جلسات خصوصي آنان نيز (كه بدون تقيه در اين جلسات صحبت شده 

ي  شويم، آگاهيم كه يكي از سرفصلهاي ثابت روزنامه شود) حاضر مي نمايان مي ي واقعي آنها و چهره
هاي رهبر ايران  ي ايده كننده اي كامالً، حامي دولت و منعكس گر كيهان كه روزنامه گمراه و گمراه

است و روزي نيست كه اين روزنامه با  است، اهانت به ياران جان بركف و شاگردان ممتاز پيامبر
ي مفصل، با ذكر نام يكي از اصحاب، نسبت به اهانت آنان اقدام ننمايد، حال چگونه ممكن ا مقاله

 است با كساني كه چنين اعتقادي دارند، به مذاكره نشست و به وحدت رسيد.
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آشنايي ندارند تنها بر آنچه  ،دانند اما با فرهنگ و دانش آن ميحفظ و قرائت آن را  ،ندارند
 .»كنند ميبسنده  ،شود ميآنان تالوت  بر

كامالً موافقم ولي با اين سخنان نيز به جواب مورد  ،عمر عبيد حسنه ،بنده با نظر استاد
نظر خود دست نيافتيم و همان سؤال و ايراد قبلي وارد است كه چرا وضعيت مسلمانان 

كامالً  ،مراضاو در تشخيص دردها  ،و متأسفانه ما در طول ساليان ،اينگونه شده است
بنده بدون هيچ  .مانيم ميعاجز و درمانده  ،خبره ايم ولي از تجويز دارو و پادزهر مناسب

كنيم كه عقيده و مسلك خود را از  ميتظاهر  ،گويم كه ما در ادعاي خود ميغماض اگونه 
 ما راه خود را ،در حالي كه با نفس خود نيز صادق و بي پرده نيستيم  ،گيريم ميقرآن 

زنيم و آياتش را به  ميكنيم و سپس رو به قرآن آورده و صفحاتش را ورق  ميانتخاب 
 ،از پيش تعيين شده ماني  هكنيم كه موافق و موازي با عقيد ميگونه اي تفسير و تأويل 

ايم ولي  و رفتار ما به گونه اي است كه ظاهراً قرآن را راهنماي خود انتخاب نموده ،باشد
شود كه قرآن را به دست گرفته ايم و به هركجا كه رهسپار  ميروشن  ،انهبا ديد واقع گراي

بريم و بجاي اينكه قرآن پيشوا و در جلوي ما حركت كند و ما  ميآن را با خود  ،شويم مي
فرسنگها جلوتر از آن حركت نموده و قرآن  ،تابع آن بوده و از پشت سرش حركت كنيم

فقهاء و علماء  كشانيم و متأسفانه برخي از مي ،مرا با خود و به هر كجا كه مايل باشي
هر آيه « :گويند ميذهني خود تكيه و اعتماد نموده و جسورانه ي  هاصول تا حدي بر پيشين

قابل تأويل و يا  ،ما مخالف باشد )قبليي  همذهب و عقيد(و يا حديثي كه با نظر اصحابِ 
 .»منسوخ است

ذهني خود را به ي  هه نهفته است كه پيشينمشكل اصلي مسلمانان در اين مقول ،آري
 ،كنند تا جاييكه يك آيه از قرآن را كه قطعاً مراد و مقصود خداوند از آن ميتحميل  ،قرآن

و  ،نمايند ميتأويل و تفسير  ،به صدها معناي مختلف ،يك معنا و حقيقت خاصي است
و گمراه كردن ديگران  مطمئناً يكي از معاني مراد الهي بوده و غير آن باطل و گمراهي

﴿ي:  هذهني خود با استناد به آيي  هبراساس سابق ،مفسري ،به عنوان مثال ،است   
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           ﴾8F1  :ندا و دادخواهي  ،و آيات مشابه آن. ]18[الجن
ندا و  ،با استناد به آياتي ديگر ،مفسري ديگر ،داند و در مقابل او مياز غير اهللا را شرك 

ذهني او به ي  هچون پيشين ،داند ميدادخواهي از غير اهللا و خصوصاً از مردگان را جايز 
در تعيين نوع كاربرد واژگان عربي نيز  ،ذهني افرادي  هدنبال اين مطلب بود و حتّي پيشين

رؤيت خداوند  مثالً چون زمخشري و گروه معتزلي قائل به عدم ،تأثير گذاشته است
و  ،كنند ميخاصيت تأبيد و نفي ابدي را اضافه » لَن«ي  هبه واژ ،توسط ساكنان بهشت اند

﴿: گويند كه قول مي  ﴾  :خداوند به موسي .]143[األعراف،  زماني كه از خداوند
ي ول ،بدي در دنيا و آخرت استابه معناي عدم رؤيت  ،خود را به او بنماياند ،خواهد مي

براي نفي  »لَن«گويند كه كاربرد  مي ،آنهايي كه قائل به رؤيت خداوند در بهشت اند

﴿ي:  هو آي ،رساند ميمحض بوده و ابديت را ن      ﴾  :را حجت . ]٩٥[البقرة
بعد  »أبداً«ي  هچرا كلم ،كرد ميبر نفي ابدي داللت  »لَن«ي  هاگر واژ« :گويند ميگرفته و 

 ﴿ي:  هو يا اينكه با آي ،آن آورده شده است از               ﴾ 
 .گيرند ميبر اثبات رؤيت خداوند در بهشت حجت . ]٢٢[القيامة: 

ر فَنظَ كُنا عند النبِي« :گويد ميكنند كه  مياستناد  جرِيرٍ و همچنين به اين حديث
رنَ هذَا الْقَمورا تكَم كُمبنَ رورتس كُمفَقَالَ: إِن ،ردنِي الْبعلَةً، ير لَيإِلَى الْقَم ،هتيؤي رونَ فامضالَ ت ،
ا فَافْعوبِهلَ غُرقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشقَب الَةلَى صوا علَبغأَنْ الَ ت متطَعتاس فَإِن دمبِح حبسأَ: (وقَر لُوا ثُم

 .9F2»ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ
تا چه اندازه  ،اميدوارم با اين ديدگاه موافق باشيد كه عقايد موروثي ،تا اينجاي بحث

 خودي  هشأن ما در أخذ راه و روش و عقيدبرنوع تفاسير و تأويالت قرآن تأثير گذارند و 

                                           
  .نخوانيدمسجدها مختص پرستش خدا است، و (در آنها) كسي را با خدا   -۱
بوديم كه هنگام شب، به قرص كامل  يعني: ما در نزد نبي »خاناللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشي« -۲

ماه، نگاه كرد و گفت: به درستي كه شما پروردگارتان را به زودي مشاهده خواهيد كرد، همچنانكه 
 نماييد،.... اين ماه را مشاهده مي
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10Fرجوع به تفاسير قرآن است

در حالي كه دستور الهي به ما تبعيت از قرآن  ،، نه خود قرآن1

 ﴿ .قرآني  هنه تبعيت از نظرات ديگران در بار ،است        ﴾  :األنعام]

 ﴿ ،پيروي كن از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحي شده است .]106    

                     ﴾  :از چيزي  .]3[األعراف
و جز خدا از اولياء و  ،پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است

 )اوامر و نواهي خدا(متر متوجه . ك)و فرمان مپذيريد(سرپرستان ديگري پيروي مكنيد 
 .)گيريد و كمتر پند مي(هستيد 

امري  ،يادآوري اين مطلب الزم است كه اختالفات فقهي ميان مسلمانان ،البته در ادامه
نيز وجود داشته  چرا كه اين اختالفات در زمان حيات صحابه ،اجتناب ناپذير است

زيرا علم و شناخت آنان نسبت به لغت  رساند، مياست كه تفاوت صحابه در فهم قرآن را 
در سطحي واحد نبود و بر  عربي متفاوت بوده و مالزمت و همراهي آنان با پيامبر

محمد علي سايس  ،اختالف فهم آنان از قرآن نيز متفاوت بود كه آقاي ،حسب اين تفاوتها
از قرآن را هايي از اختالف آنان در استنباط  نمونه» تاريخ الفقه االسالمي«در كتاب 

 پردازيم. مياي از آن  برشمرده است و ما به ذكر نمونه
نيز با او موافق بود، بر بيرون نرفتن زن طالق داده شده از  ابن مسعود كه عمر -1
ي خويش، پيش از پايان سومين عادت ماهيانه فتوا داد؛ ولي زيد بن ثابت معتقد بود  عده

ي اختالف آنها،  از عده خارج شود. ريشه ي سوم تواند با شروع عادت ماهانه كه او مي
 ي (قرء) به (طهر) و (حيض) بود. اختالف برداشت از معناي واژه

ي زني كه شوهرش پيش از آميزش با او و قبل از تعيين  درباره ابن مسعود -2
ي تعيين شده براي  ي مهريه اندازه گفت كه از ميراث متوفي به  مهريه فوت كرده بود، مي

زن در نظر گرفت. اجتهاد او طبق روايت معقل بن سنان اشجعي با حكم امثال همان 

                                           
ي مسلمانان  هما منكر ارزش وجود تفاسير و استفاده از آن نيستيم ولي منكر و مخالف نوع مراجع -1

كنند كه باب ميل آنها سخن گفته باشد، و يكي از  هستيم كه هركدام فقط به تفاسيري مراجعه مي
 داليل مهم عدم ايجاد وحدت با وجود قرآنِ روشن، همين نكته است.
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ي او  با نظريه ي بروع بنت و اشق اسلمي هماهنگ بود؛ ولي علي درباره پيامبر

 ﴿: ي مخالفت كرده و قائل به تعيين مهريه براي آن زن نبود؛ و با استناد به آيه   

                   ﴾  :اگر «گفت:  . مي]٢٣٦[البقرة
 پس علي .»گرفت اي به او تعلق نمي شد، مهريه اين زن توسط شوهرش طالق داده مي

كرد و نسبت به حديث مذكور با توجه به سختگيري او  مرگ شوهر را با طالق قياس مي
نايي نكرد؛ ولي ابن مسعود ميان وفات و طالق تفاوت قائل بود و اعت ي روايت، در باره

 نمود. نظر خويش را با حديث معقل به سنان اشجعي تاييد مي
ثوابت دين كه قابليت انعطاف  امري اجتناب ناپذير است و از ،بنابراين اختالف فقهي

در مسائل فقهي باشد و چه بسا وجود اين اختالفات  مين ،و تغييرات جزئي را نيز ندارند
عصار گوناگون زندگي بشري شود اباعث پويايي فقه و سبب ايجاد قابليت همراهي آن با 

اختالف استنباط از قرآن در امور ثوابت دين كه همان ي  هولي بحث و كنجكاوي ما در بار
 باشد. مي ،است -مسائل عقيدتي-اصول زيربنايي آن 

گرچه امكان تقليل اين  ،مسلمانان نيستيملذا منكر طبيعي بودن اختالفات فقهي ميان 
و با كنترل و هدايت عصبيت مذهبي و با پذيرش  اختالفات نيز با رجوع به سنت نبوي

بر خالف  ،نسبت ندادن عصمت به امامان(امكان وقوع اشتباه از جانب امامان مذاهب 
حاديث صريح و دات آنان را با ااتوانند اجته ميبه آساني فراهم است و  )مذهب اهل تشيع

ذا إ« :گفتند ميكه  ،مقايسه نموده و طبق خواست امامان مذاهب فقهي صحيح پيامبر
هرگاه نظرات ما با فرمايش « :يعني »فاضربوا بقولنا احلائط خالف قولنا قول رسول اهللا

 به احاديث پيامبر. »نظرات ما را ترك نموده و به ديوار بكوبيد ،مخالف بود پيامبر
تر شده و وحدت و  يند و اينگونه شكاف ايجاد شده ميان مسلمانان تنگرجوع نما

ولي هدف ما در اين مبحث پيگيري اين مقوله نيست كه  ،حاصل شود ،يكپارچگي آنان
 جداگانه به آن خواهيم پرداخت. ،در مباحثي ديگر» ان شاء اهللا«

و عدم جواز نداي جواز ي  هدر بار ،يكي از اختالفات اساسي و عقيدتي ميان مسلمانان
صالح ي  هانساني كه در طول زندگاني اش بند ،پندارند ميگروهي از آنها  ،غير از اهللا است
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شربت  ،و يا كساني كه در راه دين خداوند ،و پرهيزگار خداوند بوده است و فوت نموده

  ﴿ طبق نص قرآن ،شهادت را نوشيده اند                

      ﴾11F1  :توان از آنها مددخواهي  ميبنابراين  ،اند زنده .]١٥٤[البقرة
توسل كرد و همچنين به حديث زيارت  ،نموده ويا به ذات و جاه ومقام آنان در نزد اهللا

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

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

13Fخطاب ،مردگان ،كه در آن 12F2»شاء اهللا لالحقون أسأل اهللا لنا ولكم العافية

قرار داده شده  3
اما جميع دوستان و  ،نمايند  مياستناد  ،بر توانايي مردگان در شنيدن كالم زندگان ،است را

شخصي از بزرگان علم كه مدت مديدي  ،گوييم ميبرادران مسلمان را خطاب قرار داده و 
قادر به شنيدن سخنان زندگان بوده و حاجات و نياز آنها را  ،را با اين عقيده كه مردگان

مصمم بود كه به  ،كزندگي كرد و چنان در صحت و رواج اين مسل ،نمايند ميبرآورده 

                                           
اند، وليكن شما (چگونگي شوند مرده مگوئيد، بلكه آنان زندهو به كساني كه در راه خدا كشته مي -۱

 فهميد.ايشان را) نمي زندگي
 هلها.يقال عند دخول القرب و الدعاء أل صحيح مسلم، باب ما -۲
ه شود: هر خطابي، دليل بر شنوا بودن مخاطب نيست، تتذكر اين مطلب ضروري است كه گف -3

وخطاب به صاحبان قبور نيز در اين حديث، مانند اين است كه شخصي از آشنايان، به مسافرت 
اي علي، اي عمر، اي...، خداوند تو را به  –با ذكر نام و مورد خطاب قرار دادن او  رفته باشد و ما

كنيم، بدون آنكه او را شنواي سخنان مان بدانيم و اين امر در  در حق وي دعا مي –سالمت برگرداند
العقدي حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو عامر -ي مردم، به كثرت، متداول و مرسوم است،  زندگي روزمرّه

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

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

 صحيح األلباين:ريب، قال الشيخ هذا حديث حسن غ :عيسىأبو
ربي و ربك «گويد:  هالل ماه را مورد خطاب قرار داده و مي ،به اين حديث توجه شود، كه پيامبر

شنود،  تواند ادعا كند كه هالل ماه، مي اهللا؛ پروردگار من و تو (اي هالل ِ ماه) اهللا است، آيا كسي مي
 تواند، اهداف ديگري مورد نظر گوينده باشد. و مي پس هر خطابي، دليل شنوا بودن مخاطب نيست
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ايشان تصميم گرفتند كه بدون جانبداري از  ،اي از زمان اجتهاد رسيد و در برههي  هدرج
به قرآن مراجعه  ،اش ذهنيي  هو با پاك نمودن ذهن خود از پيشين ،پيشين خودي  هعقيد
مردگان قادر به شنيدن سخنان  ،حال او كامالً معتقد است كه طبق نص قرآني ،نمايد
14Fجز آيت اهللا برقعي ،او كسي نيست ،باشند مينهاي زنده نانسا

، كه ايشان در اين زمينه 1
 :فرمايند مي

                                           
هـ ش در  1287هـ ق مطابق با 1329در سال  عالمه سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعى قمي تهراني -1

در خاندان شيعه مذهبي به دنيا آمد و پدرش سيد حسين شخص فقير و زاهدي  -ايران -شهر قم
 بوده است.

م مجتهد و مبارزي بوده كه از شاگردان شيرازي كسي كه فتواي جد او سيد احمد بن رضي الدين عال
 را صادر كرده است ميباشد. -ضد نفوذ بريطانيا در ايران -تحريم تنباكو

مادرش سكينه سلطان دختر شيخ غالم رضا قمي نويسنده ي كتاب رياض الحسيني ميباشد عالمه، از 
ءت قرآن مجيد و خواندن و نوشتن را فرا اولين روزهاي حيات پاي در مكتب گذاشته، تعليم و قرا

 گرفت.
سپس به نزد شيخ عبدالكريم يزدي حائري كه در آن وقت يكي از بزرگترين علماي شيعه بود رفت 

 تا مراحل تحصيلش را ادامه دهد.
عالمه برقعي در حكايت از احوال خويش ميگويد: به مدرسه رضويه قم كه در آن زمان معروف بود 

نكه خرد سال بودم به من اطاقي ندادند ولي با اصرار زياد اطاق كوچكي به من دادند رفتم ولي از اي
 كه نه از گرمي محفوظ بودم و نه از سردي.

به هر حال از خانه ي خودم حصير و فرشي آوردم و در اين حجره ي كوچك و يا در اين زاويه 
 نمودم. شب و روزم را گذراندم تا كه الحمد هللا دروس علوم شرعي را كسب

شرح جامي بر  و هشاماز صرف ونحو شروع كردم وآخرين كتاب مغني البيب وكتاب األعاريب ابن 
 بعد از اين خود شيخ حائري مدير از من امتحان گرفت و كافية ابن حاجب را به انتها رساندم

ي  ادامهبرايم حقوقي تعيين شده تا  الحمدهللا از موفقيت كامل برخوردار شدم كه سپس از طرف حوزه
 تحصيل دهم.

در  به دنبال آن تحصيلم را در علم فقه واصول فقه كه در حوزه هاي علمي رايج است ادامه دادم، و
ي قم اثناي تحصيل به تدريس درسهاي ابتدايي نيز مشغول بودم ورفته رفته يكي از مدرسين حوزه

در نزد كبار مراجع  تم وفائز گرديدم بعدا براي تخصص در علم فقه واصول فقه به نجف اشرف رف
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   ﴿ :هجمل«   ﴾ شنوند و  داللت دارد كه مردگان نمي ].80 :نمل[ال
است و عقال نيز چنين است زيرا هر  )اي بيهوده(خطاب و تكلم با ايشان كار لَغوي 

شنود چه انبيا و چه اولياء. پس چون وفات كردند گوش  جز خدا با گوش مي مستمعي
شنوند. و به سندهاي متعدد نقل شده كه  ايشان از كار افتاده و قوة سامعه ندارند پس نمي

خدايا قبر مرا بتي  :. يعني»اللهم ال جتعل قربی وثنا يُعبد«فرمود كه:  دعا مي رسول خدا
حفظ كن. و روايات بسياري به اين مضمون وارد شده  :! يعنيقرار مده كه پرستيده شود

كه مسلمان حق ندارد به هيچ قبري طواف كند. و طواف و خواندن  »ال تطف بقرب«كه: 
مدعو غيبي عبادت است پس اگر مردم مانند زمان ما چنين عباداتي را براي غير خدا انجام 

دت نگذارند باز عبادت نموده و به شرك دهند و مثال غير خدا را بخوانند و اسم آن را عبا

                                                                                                             
از  شيعه مراحل عالي دروس فقه واصول فقه را طي كردم سه سال در نجف اشرف گذراندم و

جمله: مرجع بزرگ شيعه در آن وقت سيد ابوالحسين موسوي  بسياري از علماي كبار آن ديار من
 اصفهاني كسب علم كردم.

ي از ز آيت اهللا عبدالنبي نجفي عراقي كه يكسپس عالمه برمي گردد ودر قم نيز اجازه ي اجتهاد را ا
 كند. مراجع بزرگ شيعه بود اخذ مي

 :ي عالمه برقعي مذهب و عقيده
چنان كه متذكر شديم عالمه برقعي در شروع از جمله ي علما ي مذهب شيعه اثنا عشري بوده و از 

و خرافات و  مي رفت، ولي اخالص، صدق و مبارزه او با بدعتهابه شمار مجتهدين اعالمشان 
 تمسك شديد عالمه به قرآن كريم نهايت او را به طرف حق رهبري كرد.

سالگي از مذهب و عقايد شيعه اثنا عشري دست كشيده و با حكم به ظاهر قرآن و  45عالمه از سن 
سنت صحيح و آن چه از سلف صالح اين امت باقي مانده به ويژه خلفاي راشدين و همگي ياران 

 و پيروانشان عمل كرده است. اجرين و انصاررسول خدا از مه
گويد اگر ما خواسته باشيم سنت صحيح را در روايات و كتب شيعه بيابيم ممكن  عالمه برقعي مي

 نيست.
ولي بايستي در كتب مسانيد و مصنفات حديث كه در نزد جمهور مسلمين است جستجو كرد، هر 

شود و  د و مخالف قرآن كريم نباشد گرفته ميباشد، سند و متن آن صحيح باش چه از رسول اكرم
 .گرنه متروك است
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فرمايد؛ تو اي  شود. در اين آيه خدا مي اند. زيرا با نام گذاري، معني عوض نمي وارد شده
نشنواند بطريق اولي ديگري نتواند  شنواني به مردگان، پس جائي كه محمد محمد نمي

رود و  زرگان ميبا مردگان سخن گويد. پس آن كسي كه سر قبر انبياء و اوصيا و يا ب
، چنين كسي بر »السالم عليك أشهد أنك تسمع كالمی و ترد جوايب و تری مقامي«گويد:  مي

خالف عقل و بر خالف قرآن شهادت داده و حال آنكه شهادت به چيزي كه نشنيده و 
لعن اهللا زوارات القبور و «فرمود:  نديده طبق شرع حرام و از گناهان است. و رسول خدا

هجري كه از علماي  104. و ابو عمرو عامر بن شراحيل متوفاي »عليها رسج املتخذين
را ديده و أخذ حديث نموده  بزرگ اسالم بوده و صد و پنجاه نفر صحابة رسول خدا

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

   ﴿: يهبعضي از خرافاتيان گويند: مقصود از جمل   ﴾  مرده دالن و
باشد كه خدا ايشان را تشبيه به مرده كرده، پس مقصود اين است كه  كفار كوردل مي

شنواند جواب اينست كه اين بيان شما بهتر گفتة ما را  محمد كالم خود را به كفار نمي
يقي و اموات در اينكه كند، زيرا خدا تشبيه كرده مرده دالن را به مردگان حق ثابت مي

شنوند، و در هر تشبيهي وجه شبهي الزم است در اينجا وجه شبه؛ نشنيدن  سخن را نمي
اگر زيد را به شير تشبيه  :به اقوي از مشبه باشد مثال سخن است و بايد وجه شبه در مشبه

ير در اينجا وجه شبه كه شجاعت است بايد در ش ،»زيدٌ أسدٌ يف الشجاعة«كنيم و بگوئيم 
أقوي باشد، يعني شجاعت شير مسلم و يقيني باشد تا زيد را به او تشبيه كنيم. پس در آيه 
نشنيدن مردگان حقيقي بايد مسلم و يقيني باشد تا خدا مرده دالن را به آنها تشبيه كرده 

﴿ سورة فاطر فرموده: 22باشد. باضافه خداي تعالي در آية            

﴾  :بُورِ «كه در آنجا صريحا فرموده:  .]22[فاطر نْ يفِ الْقُ شنوند.  شنوا نيستند و نمي »مَ
اند و به روايات مجعوله  بعضي از عالم نمايان آيات به اين صراحت را پشت سر انداخته

در روز جنگ بدر كه جسد مشركين را در چاه  اند از قبيل اينكه؛ رسول خدا چسبيده
، در حالي كه چنين نيست، »وجدتم ما عملتم«ختند با ايشان سخن گفت و فرمود: اندا
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لُوا «نفرمود بلكه آية قرآن را قرائت كرد و گفت:  وجدتم رسول خدا مِ ا عَ وا مَ دُ جَ وَ وَ

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

خدا نهي فرمود از اينكه روي قبري نماز بخوانند و يا بنشينند و يا يعني رسول  ».يبنی عليه
أن  هنی النبی«روايت كرده كه:  بر آن بنائي كنند. و در كتاب نهايه از رسول خدا

. يعني رسول »جيصص القرب أو يبنی عليه أو يكتب عليه ألنه من زينة الدنيا فال حاجه بامليت إليه
ر قبر گچكاري شود يا بر آن بنا شود يا بر آن نوشته شود نهي فرمود: از اينكه ب خدا

زيرا كه اينها از زينت دنيا است و ميت احتياجي به آن ندارد. و در كتاب محاسن برقي از 
 .»من جدد قربا أو مثل مثاال فقد خرج عن اإلسالم«روايت كرده كه فرمود:  حضرت علي

اي بسازد از اسالم خارج  مايد يا مجسمهكسي كه قبري را پس از كهنه شدن تعمير ن :يعني
بعثني رسول «روايت كرده كه فرمود:  گرديده است. و نيز كتاب كافي از حضرت علي

 .»ال قربا إال سويتهر فقال ال تدع صورة إال حموهتا وكرس الصوهللا إلی املدينه يف هدم القبور وا
ساختند) با  اهليت برجسته ميمرا فرستاد براي اينكه قبرها را (كه در ج پيغمبر«يعني: 

كنندة قبرها  ويران زمين يكسان و هموار كنم و بتها را همه را بشكنم. يعني خود علي
بود ولي مردم بر خالف او براي اوالد همان علي قبرها ساختند!! بايد مردم دست از اعمال 

 بردارند و خداشناس شوند. حضرت باقر مخالف كتاب خدا و سنت رسول
كسي كه امام را « :يعني »من عرف اإلمام و مل يعرف اهللا فقد ضل ضالال بعيدا«ود: فرم مي

بهر حال با وجود آيات روشن قرآن  .»بشناسد ولي خدا را نشناسد بسيار گمراه است!
 احتياج به نقل چنين رواياتي نيست. 

مقابل در  ،كنيد ميشما كه ادعا « :ممكن است كه بعضي ها بگويند :پاسخ به يك شبهه 
گوييد  ميچه  در مقابل اين حديث نبوي ،شويد ميتوقف كرده و تسليم  نصوص دين

. 15F1»ما من أحد يسلم عيل إال رد اهللا عيل روحي حتى أرد عليه السالم« :فرمايند مي كه پيامبر

                                           
 ]السلسلة الصحيحةآلبانی، ناصرالدين، [ صحيح -۱
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در حالي كه  ،باشند ميقادر به شنيدن  كند كه پيامبر مياين روايت نبوي داللت  ،بنابراين

  ﴿ ؟ميت و مرده استاو نيز     ﴾ 30: زمر[ال[. 
تسليم شده و عقل و فهم  ،صحيح است كه ما ادعا كرده ايم در مقابل نصوص دين

فخر ما و مهر تأييد درستي ي  هو وجه تمايز ما با ديگران و ماي، سپاريم ميخود را به آن 
، كامالً تسليم و مطيع هستيم و مانند قرآن و سنت نبيما اين است كه در مقابل ي  هعقيد

نيز از محيط  پردازيم و ميبه سخن پردازي ن ،در مقابل اين حديث نبوي نيز ،موارد ديگر
چون اين  ،بريم و ميگوييم ميپا را فراتر ن ،و چارچوبي كه اين حديث ترسيم نموده است

به  از زبان مبارك پيامبر ژگان آنصحت رسيده و القاي واي  هدر نزد ما به درج ،حديث
قادر به شنيدن سالم و  پيامبر ،كه طبق مفاد اين روايت :گوييم مي ،اثبات رسيده است

مفهومي از اين روايت اين است كه ي  هولي نكت ،باشد مياز طرف مسلمانان  ،صلوات
به طور  ،باشد و اين شنيدن نيز ميفقط قادر به شنيدن سالم و صلوات امت خود  ايشان

إن هللا مالئكة سياحني يف «گويند:  مي مستقيم نبوده و بلكه بر اساس اين روايت كه پيامبر

فرشتگاني گردش كنان در زمين وجود دارند كه سالم  ،16F1»األرض يبلغوين عن أمتي السالم
باشد كه  ميفرشتگاني ي  هاين شنيدن نيز با واسط ،بنابراين ».رسانند ميامتم را به من 

باشد. پس  ميابالغ سالم و صلوات مسلمانان به پيامبرشان  ،محول شده به آنهاي  هفوظي

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

) و القاضي ٢/ ٢٠٤(ق/ » الزهد«املبارك يف  ) و ابن٤٥٢و  ٤٤١/ ١) و أمحد (٣١٧/ ٢) و كذاالدارمي (٤٢١
) و ابن أيب شيبة ٣٩٨صفحة (» تاريخ املدينة«) و عنه ابن النجار يف ٢١(رقم » فضل الصالة على النيب«إمساعيل يف 

/  ٨١/ ٣» (الكبري«) و الطرباين يف ٢/  ٨٠/  ٢» (الفوائد املنتقاة«) و ابن الديباجي يف ٢/ ١٣٥» (املصنف«يف 
) من طرق عن ٢/ ١٨٩/  ٩» (تاريخ دمشق«) و ابن عساكر يف ٢٠٥/ ٥» (أخبار أصبهان«ونعيم يف ) و أب٢

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

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

يف حديثه بعض مافيه، إال أنه «أيب حيىي هذا، و هو القتات، و ختم ترمجته بقوله:  ) يف ترمجة٢٣٨/ ٣» (الكامل«يف 
 .»لني احلديث»: «التقريب«يشري إىل أنه صاحل لالستشهاد به. و حنوه قوالحلافظ يف ». يكتب حديثه
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به اين معني نيست كه او مستقيماً بشنود  شنيدن سالم وصلوات مسلمانان توسط پيامبر
 ساند را بشناسد و به او جواب دهد.ر ميو شخصي را كه سالم 

نصوص دين را با نفس خود  توقف نمودن در حدود ترسيم شده از جانب ،پس بياييم
در سخن گفتن كامالً جانب حكمت  ،تمرين نموده و به خود بقبوالنيم كه اهللا و پيامبرش

كالم از جانب آنان به معناي عدم مقصود بودن معاني ي  هاند و عدم اطال را رعايت كرده
 باشد. ميزياده از كالمشان 

حاديث اتفاسير آيات قرآن و ي ذهني افراد، از شكل گيري نوع  تأثير سوء پيشينه
فراتر رفته و دامنگير آثار صحابه شده است، به عنوان مثال كساني كه قائل به  پيامبر

با  باشند، به حديث استسقاء عمر اشخاص مي» جاه و مقام و ذات وحقِّ«جواز توسل با 
م به هنگا : عمركنند كه طبق اين حديث ِروايت شده از اَنَس استناد مي عباس

كرد و  وقوع قحطي و خشكسالي با عباس بن عبدالمطلب، استسقاء (طلب نزول باران) مي
جستيم و به ما باران  پيامبرمان توسل مي هب پروردگارا (به هنگام حيات پيامبر«گفت:  مي

كنيم، بنابراين  به سوي تو، توسل مي عموي پيامبر هفرستاديد و (اكنون) ب را فرو مي
شد، آنهايي كه قائل به جواز توسل  و در اين موقع، باران نازل مي». ازل كنباران را به ما ن

با جاه و مقام عباس در نزد  توسل عمر«گويند:  باشند، مي با جاه و مقام شخص مي
خداوند انجام گرفته و از خداوند خواسته است تا به خاطر او باران را نازل نمايد، در 

كه توسل با جاه و مقام و ذات و حق بندگان را جايز حالي كه گروهي ديگر از مسلمانان 
با..... پيامبرمان  (به هنگام حيات پيامبر - در كالم عمر«گويند كه:  دانند، مي نمي

به  فرستاديد و (اكنون) با..... عموي پيامبر جستيم و به ما باران را فرو مي توسل مي
ست، (كه مكان اين كلمه در جمله كلمه اي محذوف و مقدر ا –كنيم  سوي تو، توسل مي

با..... مشخص شده است) بنابراين، كساني كه توسل با جاه و مقام اشخاص را جايز 
ي محذوف در اين جمله، جاه و يا مقام است ولي مخالفان  گويند كه كلمه دانند، مي مي

ت باشد، يعني ؛ پروردگارا (به هنگام حيا ي محذوف، دعا مي گويند كه كلمه آنها مي
فرستاديد و (اكنون) با  جستيم و به ما باران را فرو مي با دعاي پيامبرمان توسل مي پيامبر

 كنيم، بنابراين باران را به ما نازل كن. به سوي تو، توسل مي دعاي عموي پيامبر
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بنده اين مسئله را نيز به طور جدي پيگيري نمودم و با دست آويز قراردادن احاديث 
كه ما ملزم به  ،رجوع نمودم و مشاهده نمودم كه سنت ايشان مبربه سنت پيا ،صحيح

در اين مورد بسيار شفاف است و ايشان به هنگام قحطي به همراه  ،پيروي از آن هستيم
مردم به بيرون از شهر رفته و پيوسته در طلب باران دعا كرده و دو ركعت نماز را بجا 

آنان  ،بنابراين ،از خداوند طلب باران نمايد ،ندخواست ميصحابه از او  ،يا اينكه و آورد مي
17Fكردند ميبا دعاي پيامبر توسل 

1. 
وجود اختالف در مسائل ِ مربوط به « :گوييم ميبه طور اجمال و مختصر  ،در پايان

ميان مسلمانان غير قابل انكار و واقعيتي تلخ است و روشن است كه هريك از  ،عقيده
 ،به راه و روش خود صحه گذارده و ظاهراً ،ه آيات قرآنفرقه هاي مسلمانان با استناد ب

راجات داستي  هنمايد كه به نظر ما از جمل ميقرآن نيز هر كدام از آنها را تأييد و تصديق 
قابليت هدايت گري خود را به آنان نشان  ،قرآن است و نشان از اين دارد كه قرآن

 ،مورد نظر اين كتاب آسمانيچون بر همگان روشن است كه صراط مستقيم  ،دهد مين

﴿: صراطي واحد است                         

          ﴾  :و [بدانيد] اين است راه راست « ]153[األنعام
سازد پيروى  ها[ى ديگر] كه شما را از راه وى پراكنده مى ؛ پس، از آن پيروى كنيد. و از راهمن

 .»مكنيد. اينهاست كه [خدا] شما را به آن سفارش كرده است، باشد كه به تقوا گراييد

 ؟بنابر اين چاره چيست
از خاصي دارد و روش استفاده ي  هلذا پاسخ اين است كه هر وسيله اي روش استفاد

مراجعه به آن با ذهني خالي و عاري از  –هدايت گر ي  هبه عنوان يك وسيل –قرآن نيز 
و اگر ما با اين رويه به سوي قرآن رفته و به جاي الگوبرداري از  ،عقيده اي خاص است

مطمئنّا قابليت و  ،چنگ بزنيم ،به خطّ مشي قرآن ،آباء و اجدادي  هذهني و عقيدي  هپيشين

                                           
و كتب  »االستسقاء صالة كتابصحيح مسلم،» «قائما االستسقاء يف الدعاء بابصحيح خباری، « -۱

 ي ديگر....حديث
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مانند مسلمانان صدر اسالم  ،را عميقاً درك خواهيم كرد و جميع مسلمانان را توانايي قرآن
پس بياييم به قرآن اعتماد نموده و خود را  ،هدايت خواهد كرد ،به صراط مستقيم ِ واحدي

 به آن بسپاريم وپيرو و مقتداي حقيقي قرآن باشيم.
آنها تكرار ي  هدر هم »من دون اهللا«ي  هكه واژ ،اين راستا آياتي چند از قرآن مجيد در

انتخاب كرديم و بدين  -ساده و روان آياتي  هبه همراه ترجم-شده است را از متن قرآن 
ندا و دادخواهي از غير اهللا را با ي  هخواهيم تا مسئل مي ،وسيله از مطالعه كنندگان اين مقاله

و به اين  ،ه چيستدر اين بار ،بررسي نمايند و بنگرند كه ديدگاه قرآن ،ميزان اين آيات
 ،پست ،غير«كلمات  ،از پرتو كتابهاي لغت» دونَ«نكته نيز توجه شود كه معناي لغوي 

 .شود ميشامل  ، را»و...  ،درمقابل
يا شيخ و  ،ويا فالن ،يا امام رضا ،يا حسين ،كسي كه يا علي ،دقت شود ،همچنين و

 ،ات ذيل نيز توجه شود كه خداوندآيا اينها خدايند و يا غير خدايند و به آي ،.. ميگويد.يا
 .كند مينهي  ،به فرياد خواندن ِ غير از خود را به كرّات

 قيمت، ،نظردرجه (از ...از تر پست تراز...، پايين ناكافي كم، نامرغوب، پست، دون: -
 .18F1.قطع نظر از.. ارزش و...)،

: آمده شود كه در حديث مينيز استعمال  »غير«به معناي  –وضد فوق  نقيض دون:
19Fاست »غير«به معناي  »واق صدقةأليس فيام دون مخسة «

2. 
 گويند بيمقدار، ناچيز و حقير و پست و -پست وبي ارزش - ضعيف ورنجور دون: -
بزرگوار نيز  گاهي به معناي شريف و پست و و چيز حقيروبي مقدار :»شئُ دونٌ«

 »غير«به معناي -تر از وي است  مرتبه او پايين مقام و يعني: »هو دونَه« گويند: آيد. مي

 ﴿ است           ﴾  :نيست براي شما  و«يعني:  .]١٠٧[البقرة
20Fدوست ونه ياوري غير از خدا

3«. 

                                           
 .فرهنگ معاصر عربي فارسي آذرتاش آذرنوش -1
 .فصل الدال) باب النون، القاموس المحيط، (فيروزآبادي، -2
 .ترجمه) (المنجد، -3
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1- ﴿                              

           ﴾  :۲۳[البقرة[. 
اي سوره ،دچار شك و دودلي هستيد ،ايماگر درباره آنچه بر بنده خود نازل كرده«

كه بر صدق قرآن گواهي ( بجز خداو گواهان خود را  )و ارائه دهيد(همانند آن را بسازيد 
شهادت  ،دانيدايد و همسان قرآنش ميبر صدق چيزي كه آورده تا(فرا خوانيد  )دهدمي

 .»اگر راستگو و درستكاريد )دهند

2- ﴿                              

  ﴾ ] :رمانروائي آسمانها و زمين از آن او داني كه ملك و فآيا نمي« .]۱۰۷البقرة
دا و جز خ )و حق دارد هرگونه تغيير و تبديلي در آيات و معجزات خود بدهد( ؟است

 .»سرپرست و ياوري براي شما نيست

3- ﴿                            

  ﴾  :گزينند هائي برميخدا گونه ،برخي از مردم هستند كه غير از خدا « .]۱۶۵[البقرة
اند خدا را سخت و كساني كه ايمان آورده ،دارندو آنان را همچون خدا دوست مي

كنند اگر . آنان كه ستم مي»)ورزندو باالتر از هر چيز بدو عشق مي(دارند دوست مي
قدرت و  )فهمند كهمي( ،بينندمي )رستاخيز(شاهده نمايند كه هنگام شد عذابي را م مي

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

4- ﴿                                     

                                      

   ﴾  :اي بيائيد به سوي سخن دادگرانه !اي اهل كتاب :بگو« .]64[آل عمران
و  ،د بدان عمل كنيمبيائي ،رانيمو همه آن را بر زبان مي(كه ميان ما و شما مشترك است 

و برخي از ما  ،و چيزي را شريك او نكنيم ،كه جز خداوند يگانه را نپرستيم )آن اين
سر  )از اين دعوت(پس هرگاه  .به خدائي نپذيرد ،به جاي خداوند يگانه ،برخي ديگر را

 .»هستيم )اوامر و نواهي خدا(گواه باشيد كه ما منقاد  :بگوئيد ،بر تابند
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5- ﴿                                

                          ﴾  
 .]79[آل عمران: 

آن گاه  ،را نسزد كه خدا بدو كتاب و حكمت و نبوت بخشد )از پيغمبران(كسي  هيچ «
به مردمان (بلكه  .من باشيد )كنندگانو پرستش(بندگان  ،به جاي خدا :او به مردمان بگويد

 ،ايدايد و درسي كه خواندهايد و ياد دادهبا كتابي كه آموخته :)گويد كهاين چنين مي
 .»)و جز او را بندگي نكنيد و نپرستيد(مردماني خدائي باشيد 

6- ﴿                            

                           ﴾ 

 .]119النساء: [
آن (و  ،گردانم كنم و به دنبال آرزوها و خياالت روانشان مي حتماً آنان را گمراه مي «

بديشان دستور  )هرچه را خواستم ،وسيله ايشان را فرمانبر خود كردم گاه كه بدين
گوشهاي چهارپايان را قطع  )دهند و از جمله اعمال خرافي انجام مي(و آنان  ،دهم مي

و حتي دين (كنند  و آنان آفرينش خدا را دگرگون مي ،دهم و بديشان دستور مي ،كنند يم
و هر كه اهريمن را به جاي  )آاليند! و فطرت توحيد را به شرك مي ،دهند خدا را تغيير مي

 .»به راستي زيان آشكاري كرده است ،خدا سرپرست و ياور خود كند

7- ﴿                                

       ﴾  :123[النساء[. 
نه به آرزوهاي شما و نه به آرزوهاي اهل كتاب  )و فضيلت و برتري ،جزا و پاداش( «
و كسي را جز خدا يار و  ،شود ر داده ميهركس كه كار بدي بكند در برابر آن كيف .است

 .»)تا او را كمك كند و از عذاب خدا محفوظ گرداند(ياور خود نخواهد يافت 

8- ﴿                              
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  ﴾  :ا كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند «. ]173[النساءو ام، 
اداش آنان خواهد خداوند پاداش ايشان را به تمام و كمال خواهد داد و از فضل خود بر پ

خداوند آنان را مجازات دردناكي  ،و اما كساني كه سر باز زنند و بزرگي ورزند .افزود
 .»و بجز خدا سرپرست و ياورى نخواهند يافت ،خواهد كرد

9- ﴿                         

   ﴾  :پرستيد كه مالك هيچ سود  آيا جز خدا كسي و چيزي را مي :بگو« .]۷۶[املائدة
 .»است )از اعمال شما(آگاه  )اقوال و(و خدا شنواي  ؟ و زياني براي شما نيست

10- ﴿                              

                                      

                                   

                                     

         ﴾  :١١٧-١١٦[املائدة[. 
اي عيسي پسر  :گويد مي )در روز قيامت(آن گاه را كه خداوند  )خاطرنشان ساز(و «
و ما دو (من و مادرم را هم دو خداي ديگر بدانيد  ،اي كه جز اهللا آيا تو به مردم گفته !مريم

م كه داراي دان تو را منزّه از آن مي :گويد عيسي مي ؟).و بخوانيد نفر را نيز پرستش كنيد
حق من نيست.  )و بطلبم كه وظيفه و(مرا نسزد كه چيزي را بگويم  .شريك و انباز باشي

از راز درون  )عالوه از ظاهر گفتار من(تو  .اگر آن را گفته باشم بيگمان تو از آن آگاهي
داري  از آنچه بر من پنهان مي )چون انساني بيش نيستم(ولي من  ،من هم باخبري

من به آنان   .)و از خفايا و نواياي امور باخبري(ا تو داننده رازها و نهانيهائي خبرم. زير بي
اين كه جز خدا را  )و آن(اي  ام مگر آنچه را كه مرا به گفتن آن فرمان داده چيزي نگفته

و همو مرا و شما را آفريده است و همه (نپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما است 
ايشان  )اطاعت و عصيان(تا آن زمان كه در ميان آنان بودم از وضع من . )بندگان اوئيم
و اعمال و (اي  تنها تو مراقب و ناظر ايشان بوده ،و هنگامي كه مرا ميراندي ،اطّالع داشتم
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ومن بعد از وفات از كردار امتم (و تو بر هر چيزي مطّلع هستي  )اي افكارشان را پائيده
 .»)اطالعي نداشتم

11- ﴿                        

                ﴾  :ام از اين كه  من نهي شده :بگو « .]56[األنعام
من  :. بگو)نمائيد و عبادتشان مي(خوانيد  سواي خدا به فرياد ميپرستش كنم آنهائي را كه 

در آن وقت  )همچون شما ،اگر چنين كنم(كه  ،كنم از هوي و هوسهاي شما پيروي نمي
 .»يافتگان نخواهم بود شوم و از زمره راه گمراه مي

12- ﴿                            

                           

                           ﴾ 
خود را به بازي و شوخي  )فطري و آسماني(كساني را ترك كن كه آئين  «. ]70األنعام: [

و به آن  ).و آخرت را از يادشان برده است(اند و زندگي دنيا آنان را گول زده است  گرفته
 )و بدانان بگو كه در روز قيامت(پند و اندرز بده  )پيوسته ايشان را ،زمزمه جاويدان قرآن(

ر گرو اعمالي است كه انجام داده است و مسؤول چيزهائي است كه فراچنگ هركسي د
تا مردمان (اي نيست  براي ايشان يار و ياوري و ميانجي و واسطه بجز خداو  ،آورده است

و اگر چنين كسي هرگونه فديه و  ).را از عذاب دوزخ برهاند و به بهشت وارد گرداند
و پذيرفته (گردد  از او دريافت نمي ،بپردازد )دبراي نجات خو ،داني كه تو مي(تاواني 

و به زندان چيزهائي (اند  اند كه كرده آنان كساني هستند كه گرفتار اعمالي شده ).شود نمي
نوشيدني بسيار  ،اند ورزيده . براي آنان به سبب كفري كه مي)اند دربندند كه فراچنگ آورده

 .»داغ و عذاب بس دردناكي است

13- ﴿                         

                                 

      ﴾  :و (را بخوانيم  غير از خداآيا چيزي  :بگو « .]71[األنعام
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و آيا پس از آن كه  ؟ كه نه سودي به حال ما دارد و نه زياني )عبادت و پرستش كنيم
به عقب  )و به سوي خود رهنمون كرده است(خداوند ما را هدايت بخشيده است 

بسان كسي  )و ؟ رگرديمو از ايمان دست بكشيم و ديگر بار به كفر ب(بازگشت كنيم 
ويالن و سرگردان به دنبال  )بيابانهاي برهوت(كه شياطين او را در زمين  )باشيم و كنيم(

و دوستاني داشته باشد كه او را به راه راست خوانند و به سوي خود فرياد  ،خود كشند
 ؟)شودتر  تر و گمراه اما او بديشان گوش نكند و به دنبال شياطين رود و گمراه(دارند 

به ما  )و از سوي خدا ،ضاللت است ،بجز اسالم(هدايت است و  ،هدايت خداوند :بگو
و منقاد او شويم و به فرمان (دستور داده شده است كه فرمانبردار پروردگار جهانيان باشيم 

 .»)او رويم

14- ﴿                       

                   ﴾  :اي (« .]108[األنعام
مبادا (پرستند دشنام ندهيد تا آنان  مي بجز خدابه معبودها و بتهائي كه مشركان  )مؤمنان!

كه معبودها (همان گونه  .تجاوزكارانه و جاهالنه خداي را دشنام دهند )شوند وخشمگين 
ايم.  براي هر ملّتي و گروهي كردارشان را آراسته )ايم و بتها را در نظر اينان آراسته

بزهكار بر اثر تكرار گناه قبح آن در نظرش زدوده  .بيند هركسي كار خود را زيبا مي(
 )گردد. به هر حال گر مي اني و نفساني زشت زيبا جلوهشود و بر اثر وسوسه شيط مي

سازد  اند آگاه مي عاقبت بازگشتشان به سوي خدايشان است و خدا آنان را از آنچه كرده
 .»)و پاداش و پادافره نيكان و بدان را خواهد داد(

15- ﴿                            

     ﴾  :گرديد در آن وقت كه به سوي او برمي( «. ]30[األعراف، 
خداوند ايشان را موفّق گردانده است و به سبب (گروهي كه  :)دو گروه خواهيد بود

و گروهي كه درخور گمراهي  ،استهدايتشان بخشيده  )پيروي از رهنمود پيغمبران
اند  شياطين را به دوستي و سروري گرفته ،اهللاجاي چرا كه به  ،اند گرديده و سرگشته شده

 .»اند يافته پنداشته و خويشتن را راه
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16- ﴿                                

                                  

               ﴾  :كسي ستمكارتر از آخر چه  «. ]37[األعراف
نصيب  ؟نمايند بندند يا اين كه آيات او را تكذيب مي كساني است كه بر خدا دروغ مي

برند و روزيِ  و در جهان روزگار معين خود را بسر مي(رسد  مقدرشان بديشان مي
 )يعني فرشتگان قبض ارواح(تا آن گاه كه فرستادگان ما  )خورند مشخّص خويش را مي

معبودهائي كه  :گويند مي )بدين هنگام بديشان( .آيند تا جانشان را بگيرند به سراغشان مي
 !).بديشان بگوئيد بيايند و شما را از چنگال مرگ بربايند( ؟پرستيديد كجايند مي جز خدا

و اميد نفع و خيري بدانان (اند  اند و به ترك ما گفته از ما نهان و ناپيدا شده :گويند مي
كنند كه كافر  دهند و اعتراف مي آنان عليه خود گواهي مي )كه در اينجا است .نداريم

 .»اند بوده

17- ﴿                     

     ﴾  :پرستيد ريد و ميدا فرياد مي بجز خدارا كه  كساني«. ]194[األعراف، 
توانند فريادرس  و كاري از آنان ساخته نيست و نمي(بندگاني همچون خود شما هستند 

كه (گوئيد  اگر راست مي )از ايشان استمداد جوئيد(. آنان را به فرياد خوانيد و )شما باشند
 .»)و نياز شما را برآورده كنند(بايد كه به شما پاسخ دهند  )كاري از ايشان ساخته است

18- ﴿                            

                  ﴾  :١٦[التوبة[. 
و مورد آزمايش به وسيله جهاد و (شويد  خود رها ميبريد كه به حال  آيا گمان مي «

شناساند كساني از شما را كه به جهاد  و خداوند به مردم نمي )گيريد غيره قرار نمي
اسراري براي خود  دوست نزديكي و محرم ،و پيغمبر و مؤمنان بغير از خدااند و  برخاسته

رفتار و كردارتان را به تمام و  و پاداش(خداوند از همه اعمالتان آگاه است  ؟اند نگرفته
 .»)دهد كمال مي



 29    من دون اهللا در قرآن

 

19- ﴿                             

                    ﴾  :يهوديان  « .]۳۱[التوبة
چرا كه (اند  علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته ،عالوه از خداو ترسايان 

و خودسرانه  ،كنند و حرام خدا را حالل مي ،حالل خدا را حرام ،علماء و پارسايان
دانند  سخنان آنان را دين ميبرند و  و ديگران هم از ايشان فرمان مي ،نمايند قانونگذاري مي

مسيح پسر مريم را نيز  )ترسايان افزون بر آن .گردند و كوركورانه به دنبالشان روان مي
 )در صورتي كه در همه كتابهاي آسماني و از سوي همه پيغمبران الهي( شمارند. خدا مي

جز خدا  .تنها خداي يگانه را بپرستند و بس :بديشان جز اين دستور داده نشده است كه
ورزي و چيزهائي است كه ايشان آنها را انباز  معبودي نيست و او پاك و منزّه از شرك

 .»دهند قرار مي

20- ﴿                            

     ﴾  :۱۱۶[التوبة[. 
بخشد و  مت آسمانها و زمين تنها از آن خدا است. او است كه زندگي ميحكو «

كه (و ياوري  )كه كارهاي شما بدو واگذار شود(براي شما سرپرستي  جز خداميراند.  مي
 .»وجود ندارد )شما را كمك و از شما دفاع كند

21- ﴿                 

                              

   ﴾  :پرستند كه نه بديشان زيان  چيزهائي را مي ،غير از خدااينان  «. ]18[يونس
اينها ميانجيهاي ما در نزد خدايند  :گويند و مي ،سازند نند و نه سودي عائدشان ميرسا مي

به نام بتان و (آيا خدا را از وجود چيزهائي  :بگو )نمايند! و در آخرت رستگارمان مي(
سازيد كه خداوند در آسمانها و زمين سراغي از آنها  باخبر مي )انبازهاي يزدان

اي  آيا ممكن است خدا اگر نماينده ؟دانيد اينده خدا نميمگر شما بتها را نم( ؟ندارد
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. خداوند منزّه )!؟شديد ولي شما باخبر از آن مي ،گشت خبر مي داشت از بودن آن بي مي
 .»دانن و فراتر از آن چيزهائي است كه مشركان انبازشان مي )از هرگونه انبازي(

22- ﴿                          

               ﴾  :غير اين قرآن از سوي « .]37[يونس
ساخته و پرداخته نشده است و  )چه محمد و چه احبار و كُهان و چه ديگر مردمان( ،خدا

 )همچون تورات و انجيل(كننده كتابهاي آسماني پيشين  تصديق )دا است ووحي خ(بلكه 
شك و ترديدي در آن  .باشد كتابهاي گذشته مي )شرائع و عقائد و احكام(و بيانگر  ،است

 .»و از سوي پروردگار جهانيان فرستاده شده است ،نيست

23- ﴿                        ﴾ 

او  )محمد قرآن را خود ساخته و پرداخته است و(گويند كه  بلكه آنان مي «. ]38[يونس: 
 )اگر چنين است و قرآن ساخته بشر است( :آن را به دروغ به خدا نسبت داده است. بگو

خواهيد  يد و در اين كار هركسي را كه ميشما يك سوره همانند آن را بسازيد و ارائه ده
كه قرآن را من ساخته و (گوئيد  اگر راست مي ،فرا خوانيد و به كمك بطلبيد بجز خدا
 .»ام پرداخته

24- ﴿                            

                     ﴾  :آگاه  « .]66[يونس
و همه را او (كه در آسمانها و زمين است از آن خدا است  )و هر چيز(هركس  ،باشيد

پايد و بر جملگي نظارت  كند و كارهايشان را مي آفريده است و او سرپرستي و رهبري مي
و (كنند  پيروي نمي )جز از گمان( ،پرستند انبازهائي را مي خداجز . كساني كه )نمايد مي

. ايشان جز به دنبال )در حقيقت انبازي وجود ندارد تا آنان آن را عبادت كنند و بپرستند
 .»گفتن نيست زدن و دروغ روند و كارشان جز تخمين گمان نمي

25- ﴿                              

                  ﴾  :اي  :بگو «. ]104[يونس



 31    من دون اهللا در قرآن

 

ز بجمن كساني را كه  )بدانيد كه(اگر درباره آئين من در شك و ترديد هستيد  !مردمان
و بعد از (ميراند  پرستم كه شما را مي وليكن خداوندي را مي ،پرستم پرستيد نمي مي خدا

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

 .»)گرداند نائل مي

26- ﴿                               

                              

                                     

                                     ﴾ 
 .]108-106[يونس: 

كه به تو نه سودي  كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان به جاي خداو  «
و دعا و عبادت خود را به جاي آفريدگار متوجه (اگر چنين كني  .رساند و نه زياني مي

 ،اگر خداوند زياني به تو برساند   .از ستمكاران و مشركان خواهي شد )آفريدگان سازي
هيچ  ،و اگر بخواهد خيري به تو برساند ،تواند آن را برطرف گرداند جز او نمي هيچ كس
خداوند فضل و لطف خود را شامل  .تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند كس نمي

و او داراي  )تواند مانع آن گردد و كسي نمي(كند  هركس از بندگانش كه بخواهد مي
 )،اعم از همعصران و آيندگان ،سراسر جهان(مان اي مرد :بگو مغفرت و مهر فراوان است

به  )انپيغمبر خاتم توسط ،كه كتاب راستين قرآن است(حق  ،از سوي پروردگارتان
بيگمان به  ،راهياب گردد )با ايمان آوردن به شريعت خدا(هركس كه  .سويتان آمده است

با گردن (كه و هركس  )گردد و نفع ايمان عائد خودش مي(شود  سود خود راهياب مي
به زيان خود گمراه  ،گمراه و سرگشته شود )هاي شيطان نهادن به كفر و پيروي از وسوسه

كار من تنها تبليغ  .گردد ديني گريبانگير خودش مي و زيان كفر و بي(شود  و سرگشته مي
شما  )افعال(بر  )و مسؤول نظارت ،مراقبت از اعمال(و من مأمور  )هاي خدا است فرموده
 .»و قدرت آن را ندارم كه شما را از كفر باز دارم و به پذيرش ايمان وادارم(نيستم 
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27- ﴿                              

         ﴾  :13[هود[. 
آن را به دروغ به خدا  )محمد خودش قرآن را تأليف كرده است و( :گويند يم يا «

ده سوره  )هم(شما  )اگر اين قرآن را انساني چون من نوشته است( :بگو !دهد نسبت مي
توانيد  هركس را كه مي غير از خدابياوريد و  )بنويسيد و براي ما(دروغين همانند آن را 

 .»راستگوئيد )در ادعاي خويش(اگر  )يدو به ياري خود بطلب(دعوت كنيد 

28- ﴿                          

                                   

           ﴾ ] :20هود[. 
بر راستاي خداشناسي (و  ،داشتند از راه خدا باز مي )مردمان را(آن ستمكاراني كه « 

ختند تا آنان را اندا و در دلهاي مردمان شكّها و گمانها مي ،كردند سدها و مانعها ايجاد مي
و آناني كه به آخرت  ،راه خدا را كج و نادرست نشان دهند )منحرف سازند و بديشان

چنان نيستند كه آنان بتوانند  )و به جهان ديگر ايمان نداشتند اين كافران(ورزيدند  كفر مي
و و از قلمرو قدرت ا(در دنيا ناتوان و درمانده سازند  )خدا را از عذاب رساندن به خود(

ياور و  بجز خداآنان  )اگر خدا بخواهد ايشان را گرفتار عذاب و بالئي كند .خارج شوند
در آخرت هم به سبب  .كه ايشان را از عذاب و بالي آسماني برهاند(فريادرسي ندارند 

 .شود و پيوسته افزونتر و افزونتر مي(گردد  عذابشان چندين برابر مي )عصيان و طغيانشان
 )هاي خداشناسيِ پخش در آفاق و انفس را نشانه(توانستند  آنان نمي )چرا كه در دنيا

 .»ببينند

29- ﴿                            

                      ﴾  :ما بدانان ستم  «. ]101[هود
با كفر و فساد و پرستش بتها و (و بلكه خودشان  )و بيهوده نابودشان ننموديم( نكرديم 

پرستيدند و به فرياد  مي بغير از خداو معبودهائي را كه  ،بر خويشتن ستم روا داشتند )غيره
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اندند و هيچ گونه كمكي نتوانستند بديشان بنمايند كمترين سودي بدانان نرس ،خواندند مي
 )هالك ايشان از سوي(بدان گاه كه فرمان  )و مثالً آنان را از هالك و نابودي برهانند(

و تنها مايه بدبختي و (و جز بر هالك و زيانشان نيفزودند  ،پروردگارت صادر گرديد
 .»)نابودي ايشان شدند و بس

30- ﴿                             

   ﴾  :و به كافران و مشركان تكيه مكنيد (كه اگر چنين كنيد)  «. ]113[هود
د (تا دوستان و سرپرستاني نداري جز خداگيرد، و (بدانيد كه)  آتش دوزخ شما را فرو مي

بتوانند شما را در پناه خود دارند و شر و بال و زيان و ضرر را از شما به دور نمايند) و 
گرديد و (بر دشمنان)  پس از (تكيه به كافران و مشركان، ديگر از سوي خدا) ياري نمي

 .»شويد پيروز گردانده نمي

31- ﴿                         

                                

         ﴾ ] :22-21النحل[. 
توانند  آنان نمي ،نمايند خوانند و پرستش مي به فرياد مي دابجز خآن كساني را كه «

پس بايد مخلوقات ضعيف را ( گردند! چيزي را بيافرينند و بلكه خودشان آفريده مي
جمادند و  )پرستند كه مي آنهايي را(  ).!؟يا خالق كائنات را ،پرستيد و به كمك طلبيد

پس ( .گردند قت زنده و برانگيخته ميچه و )پرستش كنندگانشان(دانند كه  و نمي ،بيجان
خبرند و سودي و زياني  چرا بايد عاقل چيزهائي را بپرستد كه از فرا رسيدن قيامت بي

و آنان كه  ،پروردگار يكتائي است )كه بايد او را بپرستيد(پروردگار شما   ).رسانند نمي
ويشتن را بزرگ بوده و خ )مبدأ و توحيد هم(دلهايشان منكر  ،ايمان به آخرت ندارند

 .»)دانند كه حق را بپذيرند و خداي را پرستش كنند و برتر از آن مي(پندارند  مي

32- ﴿                        

                    ﴾  :74-73[النحل[. 
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پرستند كه مالك كمترين رزقي در آسمانها و زمين براي آنان  مي بجز خداو چيزهائي را  «
باراني از باال ببارانند و در زمين درختي و گياهي (توانند  نمي )در آينده هم(نيستند و 

 .»گردانندبرويانند و چيزي را نصيب ايشان 

34- ﴿                     ﴾  :و او «. ]43[الكهف
 .»را در برابر خدا گروهى نبود، تا ياريش كنند، و توانى نداشت كه خود را يارى كند

34- ﴿                                 

                                   

             ﴾  :48[مريم[. 
از (اگر  ؟! آيا تو اي ابراهيم از خدايان من رويگرداني :گفت )پدر ابراهيم برآشفت و( «

 .كنم حتماً تو را سنگسار مي ،دست نكشي )اين كار يكتاپرستي و ناسزاگوئي درباره بتان
و دست به  ،تا آتش كينه و خشمم فروكش كند(برو براي مدت مديدي از من دور شو 

من از پروردگارم  !خداحافظ )پدر( :گفت )ابراهيم به آرامي و مهرباني(  )نيااليمخون تو 
و    .چرا كه او نسبت به من بسيار عنايت و محبت دارد .براي تو آمرزش خواهم خواست

گيري و دوري  پرستيد كناره و از آنچه بجز خدا مي )پرست! و اي قوم بت !اي پدر(از شما 
طاعت و عبادت (اميد است در پرستش پروردگارم  .پرستم رم را ميو تنها پروردگا ،كنم مي

 .»بدبخت و نوميد نگردم )من پذيرفته شود و

35- ﴿                              

                         ﴾ ] :50-49مريم[. 
و از (گيري كرد  كناره ،پرستيدند مي بجز خداهنگامي كه از آنان و از چيزهائي كه  «

و هر يك از  ،يعقوب بخشيديم )از اسحاق(ما بدو اسحاق و  )،ميان ايشان هجرت نمود
و در پرتو آن به (رحمت خويش را شامل ايشان كرديم  و   .آنان را پيغمبر بزرگي كرديم

 .»و آنان را نيكونام و بلندآوازه كرديم )خير و خوبي دنيا و آخرت رسيدند
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36- ﴿                     

    ﴾  ] :معبودهائي براي خود  ،بجز خدا )اين گونه افراد(« .]82-81مريم
ايشان  )دنيوي و اخروي(اند تا اين كه چنين معبودهائي مايه عزّت و احترام  برگزيده

و در آخرت برايشان شفاعت و  ،در دنيا در رفع مشكالت ياريشان دهند( .گردند
 ،پرستند معبودهائي را كه مي )روز قيامت .انديشند كه مي(نه چنين است   )ميانجيگري كنند

 .»و دشمن آنان خواهند شد ،عبادت ايشان را انكار خواهند كرد

37- ﴿                ﴾  :األنبياء]

پرستيد  چيزهائي را مي )ق انسانجهان و خال(به جاي خداوند  آيا :گفت )ابراهيم(« .]66
 .») ؟رسانند كه كمترين سود و زياني به شما نمي

38- ﴿                 ﴾  :واي بر  « .]67[األنبياء
ها و  هكه از اين مجسم(فهميد  پرستيد! آيا نمي ميبه جاي خدا  شما! و واي برچيزهائي كه

 .»؟تنديسها كاري ساخته نيست و شايسته پرستش نيستند

39- ﴿              ﴾ 
پرستيد آتشگيره و  مي جز خداشما و چيزهائي كه  !)اي كافران ستمگر(«. ]98األنبياء: [

 .»گرديد حتماً وارد آن ميشما  .هيزم دوزخ خواهيد بود

40- ﴿                        ﴾ 
پرستند كه نه زياني  خوانند و مي چيزهائي را به فرياد مي جز خداآنان  «. ]12الحج: [

و گمراهي بسيار دور  ،سرگشتگي فراوان ،ينا .توانند بديشان برسانند و نه سودي را مي
 .»است )از حق و حقيقت(

41- ﴿                                   

                                   

      ﴾  :71-70[الحج[. 
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داني خداوند قطعاً مطلع است از همه چيزهائي كه در آسمان و  مگر نمي )اي عاقل!( «
و همه چيزها در كتابي  )ماند و چيزي از اعمال و اقوال مردم بر او مخفي نمي(زمين است 

  .و مسلّماً اين كار براي خدا ساده و آسان است ،ثبت و ضبط است )نام لوح محفوظ به(
دليلي  )در هيچ يك از كتابهاي آسماني(پرستند كه خدا  چيزهائي را مي بجز خدامشركان  

چنين  )ناشي از عقل هم(و از روي علم و آگاهي  ،براي پرستش آنها نازل نكرده است
نمايند و به خود  روي تقليد از آباء و اجداد آنها را پرستش ميو بلكه تنها از (كنند  نمي

اعم از بت و غيربت كه ايشان (و ستمگران را ياري و مددكاري نيست  )دارند ستم روا مي
 .»را در روز قيامت از آتش دوزخ برهاند

42- ﴿                         

                              

                        ﴾ اي  «.]74-73حج: [ال
به  بغير از خداآن كساني را كه  .بدان گوش فرا دهيد )با دقّت(لي زده شده است ثَم !مردم

اگر هم همگان  ،توانند مگسي را بيافرينند هرگز نمي ،نمائيد خوانيد و پرستش مي كمك مي
حتي اگر هم مگس چيزي را از آنان  .دست به دست يكديگر دهند )براي آفرينش آن(

كه مگس (هم طالب  .توانند آن را از او بازپس گيرند و برهانند نمي ،اند و برگيردبست
 .درمانده و ناتوانند )كه بتان سنگي و يا معبودان دروغينند(و هم مطلوب  )ناچيز است

چرا كه سنگها و ديگر آفريدگان (اند  آنان خداي را آن گونه كه بايد بشناسند نشناخته 
بر (چيره  )برهر كاري و(به حقيقت خدا توانا  ).سازند خدا ميعاجز و ضعيف را همتاي 

او همچون بتان و معبودان  .است چرا كه همه كائنات را آفريده( .است )هر چيزي
 .»دروغين نيست كه بر آفرينش مگسي توانائي ندارند

43- ﴿                      

                                  

                 ﴾ ] :18-17الفرقان[. 
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براي حساب (روزي را كه خداوند همه مشركان را  )براي اندرز مردمان يادآور شو( «
 بجز خدا )در دنيا ،همچون عيسي و عزَير و فرشتگان(به همراه همه كساني كه  )و كتاب

آيا شما اين بندگان مرا گمراه  :گويد مي )به پرستش شدگان(آورد و  گرد مي ،پرستيدند مي
يا اين كه خودشان گمراه  )ايد كه شما را پرستش نمايند و بديشان دستور داده(ايد  هكرد

تو منزّه و  :گويند مي )در پاسخ(آنان   ؟)اند و به اختيار خود شما را پرستش نموده(اند  گشته
را نرسد  )انسانها(ما  ).دهند كه مشركان به تو نسبت مي(هستي  )از آن چيزهائي(به دور 

سبب كفر و (وليكن  )،و سواي تو را بپرستيم(سرپرستاني براي خود برگزينيم  جز توكه 
برخوردار  )از نعمتها و لذائذ دنيا(آنان و پدران و نياكانشان را  )انحرافشان اين است كه

در  ،و به جاي شكر نعمت(اند  را فراموش كرده )تو و سپاس تو(تا آنجا كه ياد  ،اي نموده
 .»اند اند و هالك گشته و مردمان تباهي شده )اند رفته شهوات و كامجوئيها فرو

44- ﴿                            

﴾ ]  :كنند كه نه سودي به آنان  را پرستش مي جز خدامشركان معبودهائي  «. ]55الفرقان
كافران پيوسته در راه سركشي از پروردگارشان همديگر را پشتيباني  .سانند و نه زيانير مي
  .»كنند مي

45- ﴿                                     

                            

                                  

                                 

                                        

﴾ ] :103-93الشعراء[. 
و آنان كه از كفر و (شود  در آن هنگام بهشت براي پرهيزگاران نزديك گردانده مي« 

 )روند به سوي آن مي ،و به ايمان و طاعت در جهان روي آورده بودند ،معاصي رويگردان
كجا هستند  :شود و بديشان گفته مي  .شود و دوزخ براي گمراهان آشكار گردانده مي 
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در برابر (آيا آنها  .غير از خدا )معبودهاي( ؟كرديد هائي كه پيوسته آنها را عبادت ميمعبود
كنند يا  شما را كمك مي )اين شدائد و سختيهائي كه اكنون با آن روبرو هستيد و هستند

همراه  )كه پرستش شوندگان گمراهساز(آنان  ،پس از آن ؟دهند خويشتن را ياري مي
و     شوند  پياپي به دوزخ سرنگون افكنده مي )ان ايشان بودندكه پرستش كنندگ(گمراهان 

كه (آنان   )گردند نيز همراه آن دو گروه به دوزخ سرنگون مي( ابليس جملگي لشكريان
پردازند و  مي )با معبودهاي خود(در آنجا به كشمكش  )اند معبودهاي دروغين را پرستيده

معبودان (آن زمان كه ما شما     .ايم ري بودهبه خدا سوگند ما در گمراهي آشكا  :گويند مي
و ما را جز  .  .دانستيم برابر مي )در عبادت و طاعت(را با پروردگار جهانيان  )دروغين

ما اصالً شفاعت  )امروز !اي واي بر ما( گمراه نكرده است  )شياطين نام(بزهكاران 
گري ميانجيگران براي نجات ما كه معتقد به ميانجي !كه ما را برهانند(كنندگاني نداريم 

تا دست كم (دوست صميمي و دلسوزي هم نداريم  )امروز ،همچنين(  )خود بوديم
و (شديم  برگشتي داشتيم تا از زمره مؤمنان مي )به جهان( !كاش  )اي براي ما سر دهد گريه

يافتيم و به بهشت در  از عذاب دوزخ نجات مي ،در پرتو ايمان درست و اعمال شايسته
براي عاقالن قوم تو و ساير (پند و عبرتي  )سرگذشت ابراهيم(گمان در اين  بي  )آمديم مي

 .»)آورند و ايمان نمي(بيشتر آنان ايمان نداشته  )جاي تعجب است(ولي  ،است )فرزانگان

46- ﴿                       

         ﴾  :به من او و قوم او را ديدم كه  «. ]24[النمل
اعمالشان را در نظرشان آراسته است و  شيطانو  ،برند براي خورشيد سجده مي جاي خدا

 .»گردند ياب نميراه )به خدا و يكتاپرستي(آنان  ،به در برده است )راست(ايشان را از راه 

47- ﴿                       ﴾  :و  «. ]43[النمل
او هم از زمره  .بازداشته بود )از پرستش خدا(او را  ،پرستيد معبودهائي كه به جاي خدا مي

 .»بود )خود(قوم كافر 

48- ﴿                               

      ﴾  :و  ،اش را به زمين فرو برديم سپس ما او را و خانه «. ]81[القصص
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 و وي را از عذاب الهي(اي نداشت كه او را در برابر خدا ياري دهند  گروه و دسته
 .»و خود نيز نتوانست خويشتن را كمك كند )،برهانند

49- ﴿                        

                ﴾  :17[العنكوت[. 
خدا را  :آن زماني كه او به قوم خود گفت ،ابراهيم را )خاطرنشان ساز داستان( «

ابراهيم  اين براي شما بهتر است اگر بدانيد .او بپرهيزيد )عذاب(بپرستيد و خويشتن را از 
كه آنها را با دست خود (پرستيد  شما غير از خدا بتهائي را هم مي :)بديشان گفت

اينها معبودهاي ما بوده و  :گوئيد و مي(بافيد  و دروغي را به هم مي )سازيد تراشيد و مي مي
 .»)وسيله تقرّب به خدايند

50- ﴿                       

              ﴾ كساني را  ،بجز خدا«. ]17وت: ب[العنك
و روزي را از پيشگاه خدا بخواهيد  ،پرستيد توانائي روزي رساندن به شما را ندارند كه مي

و بدانيد كه سرانجام براي حساب و كتاب و سزا و ( ،و او را بندگي و سپاسگزاري كنيد
 .»شويد به سوي او برگردانده مي )جزا

51- ﴿                                

   ﴾ ] :از قلمرو حكومت خدا بيرون رويد و او (توانيد  شما نمي «. ]22العكبوت
شما هيچ  بغير از خداو  )،باشيد(چه در زمين و چه در آسمان  ،درمانده كنيد )را

 .»سرپرستي و ياوري نداريد

52- ﴿                             

                            

﴾  :25[العنكبوت[. 
بتهائي را براي خويشتن  ،غير از خداشما  :گفت )ابراهيم خطاب به قوم خود«

نسبت به (كه در زندگي دنيا ميان خودتان  )اي بزهكارانه(ايد تنها به خاطر محبت  برگزيده
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ر دشمن يكديگ(سپس در روز قيامت  ،داريد )آباء و اجداد و قوم و قبيله خويش
برخي از شما از برخي  )و ،شود گرديد و اين رشته محبت بزهكارانه از هم گسيخته مي مي

و باالخره  ،كند جويد و بعضي از شما بعضي ديگر را نفرين مي ديگر بيزاري مي
تا شما را از (جايگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و هيچ يار و ياوري نخواهيد داشت 

 .»)عذاب خدا برهاند

53- ﴿                             

                ﴾  :41[العنكبوت[. 
و از  ،اند ي برگرفتهاشخاص و اصنام و اشيائي را به دوست( ،جز خداكار كساني كه  «

براي (همچون كار عنكبوت است كه  ،اند سرپرستاني برگزيده )براي خود ،ميان آفريدگان
بدون ديوار و سقف و در و پيكري (اي برگزيده است  خانه )حفظ خود از تارهاي ناچيز

ها  ترين خانه گمان سست بي ).كه وي را از گزند باد و باران و حوادث ديگر در امان دارد
آنان از سستي معبودها و پايگاههائي كه غير از خدا (اگر  ،خانه و كاشانه عنكبوت است

 .»اند كه در اصل بر تار عنكبوت تكيه زده(دانستند  مي )به خوبي ،اند باخبر بودند برگزيده

54- ﴿                                 

            ﴾ ] :17األحزاب[. 
اگر او مصيبت يا  ،تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ كند چه كسي مي :بگو «

هيچ سرپرست و ياوري براي خود  غير از خداآنان  ؟رحمتي را براي شما بخواهد
 .»نخواهند يافت

55- ﴿                       
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           ﴾ ] :27-22سبأ[. 
 )معبود خود( بجز خداكساني را به فرياد بخوانيد كه  :بگو )به مشركان !اي پيغمبر( «

گشايند و سودي و زياني به شما  اما بدانيد آنها هرگز گرهي از كارتان نمي( .پنداريد مي
اي مالك چيزي نيستند و در  و زمين به اندازه ذره آنها در آسمانها )چرا كه .رسانند نمي

و (نداشته  )در خلقت و مالكيت و اداره جهان(آسمانها و زمين كمترين حق مشاركت 
تا در اداره مملكت (و خداوند در ميانشان ياور و پشتيباني ندارد  )،باشند انباز خدا نمي

مگر  ،گردد ه خدا سودمند واقع نميهيچ گونه شفاعتي در پيشگا  )كائنات بدو نيازمند باشد
و آن هم جز خوب و پسنديده (دهد  )ميانجيگري(شفاعت كسي كه خدا بدو اجازه 

در آن روز اضطراب و وحشتي بر دلهاي شفاعت كنندگان و شفاعت شوندگان  .نگويد
و در انتظار اين هستند كه ببينند خداوند به چه كساني اجازه شفاعت  ،شود چيره مي

اين حالت اضطراب و نگراني همچنان  .براي چه كساني بايد شفاعت بشود دهد و مي
فزع و اضطراب از دلهاي  )شود و فرمان از ناحيه خدا صادر مي(تا زماني كه  )يابد ادامه مي

آيا  :)پرسند گروهي رو به گروه ديگر كرده شادان و خندان مي( .گردد آنان زايل مي
كه اجازه (فرمود  )صادر(حق را  :گويند مي ؟ودفرم )دستوري صادر(پروردگارتان چه 

چه كسي شما را  :بگو )به مشركان !اي پيغمبر(  و او واال و بزرگوار است )شفاعت است
 ؟گذارد و بركات و نعمات آنها را در اختيارتان مي(رساند  از آسمانها و زمين روزي مي

و يا شما  )مؤمنان(ما قطعاً يا  .خدا :بگو )خودت ،اگر از روي عناد پاسخت ندادند
چرا كه عقيده ما و شما با هم تضاد ( .بر هدايت يا ضاللت آشكاري هستيم )مشركان(

  ).اي گرفتار ضاللت است پس حتماً گروهي از ما و شما اهل هدايت و دسته .روشني دارد
 ،يدا و از ما درباره گناهاني كه شما كرده ،ايم از شما درباره گناهاني كه ما كرده :بگو 

و پافشاري ما براي راهنمائي شما تنها جنبه دلسوزي به حال شما دارد (شود  پرسيده نمي
آورد و سپس در ميان ما به  گرد مي )در روز رستاخيز(پروردگارمان ما را  :بگو   ).و بس

كساني را كه به  :بگو   .است )از كارهاي ما و شما(تنها او داور آگاه  .كند حق داوري مي
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 ،تا ببينم برابر كدام ويژگي(به من نشان دهيد  ،ايد يك خدا به خدا ملحق ساختهعنوان شر
چنين چيزي ( !هرگز ،نه ؟!) در الوهيت با خداوندي انبازند كه چيزي همسان او نيست

كه آنها را سمبل و  ،جان آخر اين يك مشت سنگ و چوب خاموش و بي .ممكن نيست
ه و پرداخته دست خودتان بوده و مرتبه خدائي را ساخت ،دانيد نماد ارواح و فرشتگان مي

خدا است و  ،و چيره و كار بجا است )كه آفريدگار آسمانها و زمين(بلكه تنها اهللا  )نشايند
 .»بس

56- ﴿                             

                                    

    ﴾ ] :40فاطر[. 
خوب  ،خوانيد آنها را هم به فرياد مي عالوه از خداآيا درباره انبازهاي خود كه  :بگو«
 )كدام چيز(و يا در آفرينش  ؟اند نشانم دهيد آنها كدام چيز زمين را آفريده ؟ايد كرده دقّت

ايم و ايشان  در اختيار مشركان گذارده )آسماني(يا شايد كتاب  ؟اند آسمانها مشاركت داشته
اصالً ايشان دليل عقلي و ( ؟!دارند )پرستي خود بر كار شرك و بت(حجت روشني از آن 

و فقط (دهند  هاي دروغ به يكديگر نمي و بلكه ستمگران جز وعده )ارنددليل نقلي ند
 .»زنند همديگر را گول مي

57- ﴿                        

    ﴾ ] :اند معبودهائي براي خود برگزيده ،داگذشته از خآنان  «. ]75-74يس، 
توانند پرستندگان  نمي )ي دروغين(معبودها    .ياري شوند )از سوي ايشان(بدين اميد كه 

ي عاجز (سپاههاي آماده معبودها  ،و بلكه پرستندگان ،خود را كمك كنند و ياري دهند
 .»)دارند دور مينمايند و از بالها و گزندها به  و از آنها مواظبت مي(هستند  )خود

58- ﴿                         

                                

   ﴾  :22[الصافات[. 
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همراه با  ،اند به خود ستم كرده )با كفر و زندقه(كساني را كه  !)اي فرشتگان من(«
هر ( غير از خدا   .آوري كنيد جمع ،اند پرستيده به همراه آنچه مي ،آنان )كفر پيشه(همسران 

گاه آنان را به راه دوزخ  آن )همه را يكجا گرد آوريد و ،اند كرده چه را پرستش مي
و از عقائد و (آنان را نگاه داريد كه بايد بازپرسي شوند   ).تا بدان در آيند(راهنمائي كنيد 

و در نجات (دهيد  شما چرا همديگر را ياري نمي )اي مشركان!(  ).اعمالشان پرسيده شود
 .»بلكه آنان امروز كامالً مطيع و تسليمند   ؟).كوشيد هم نمي

59- ﴿                          

                           ﴾ 
زدوده (وقتي كه با قلب سالم    .امروز كامالً مطيع و تسليمند بلكه آنان« . ]87-83الصافات: [

اينها چه چيزند كه  :زماني به پدر و قوم خود گفت   .رو به پروردگارش آورد )از شرك
شما درباره  ،آخر  ؟!خواستار معبودهاي سراپا دروغ هستيد ،آيا غير از خدا ! ؟پرستيد مي

 .»!؟انديشيد پروردگار جهانيان چگونه مي

60- ﴿                              

                                  

                   ﴾ ] :38الزمر[. 
 :خواهند گفت ؟ اگر از مشركان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است «
بينيد كه اگر خدا  خوانيد چنين مي به فرياد مي بجز خداآيا چيزهائي را كه  :بگو .خدا

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

توكّل كنندگان  .خدا مرا بس است :بگو ؟لطف و مرحمتش را بگيرند و آن را باز دارند
 .»كنند و بس تنها بر او تكيه و توكّل مي

61- ﴿                        

﴾ ] :43الزمر[. 
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تا به گمان ايشان (اند  بلكه آنان بدون رضايت و اجازه خداوند ميانجيهائي را برگزيده «
 ،هان و دفع عذاب آن جهاندر برآوردن نيازمنديهاي اين ج ،ميان آنان و خداوند سبحان

هر چند  )دانيد چنين چيزهائي را ميانجي و متصرّف در امور مي(آيا  :بگو .)واسطه گردند
 .»؟كه كاري اصالً از دست ايشان ساخته نبوده و فهم و شعوري نداشته باشند

62- ﴿                            

                                  

                             

                                  

                             

   ﴾ ] :68-60غافر[. 
پس او را به فرياد خوانيد و عبادت  ،جز او خدائي وجود ندارد .زنده جاويد او است« 

من  :بگو  .سپاس و ستايش اهللا را سزا است كه پروردگار جهانيان است .را خاص او بدانيد
بپرستم كه شما آنها را به فرياد  بجز خداعبودهائي را ام از اين كه م بازداشته شده

از آن زماني كه آيات روشن و دالئل آشكاري از جانب پروردگار برايم آمده  ،خوانيد مي
و به من فرمان داده شده است كه خاشعانه و خاضعانه تسليم پروردگار جهانيان  ،است
به مني تبديل  )خاك را(س سپ ،آفريند خدا كسي است كه شما را از خاك مي   .گردم

از (و آن گاه به شكل نوزادي  ،نمايد اي تبديل مي به زالو گونه )مني را(و بعد  ،گرداند مي
رسيد به كمال  تا مي )دارد شما را زنده نگاه مي(بعد  .آورد بيرونتان مي )شكم مادرانتان

باز هم (رند و مي برخي از شما پيش از آن مرحله مي -شويد  آن گاه پير مي ،قوت خود
درسهاي (اميد است شما  .رسيد مي )اجل تام(تا به وقت معين  )دارد شما را زنده نگاه مي

او كسي است كه    .بفهميد )هاي قدرتي را كه در اين احوال و اطوار است عبرت و نشانه
 :گويد تنها بدو مي ،و هنگامي كه خواست كاري انجام پذيرد ،ميراند بخشد و مي زندگي مي

 .»شود پس مي .باش
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63- ﴿                               

                                

                                      

                                

                        ﴾ ] :74غافر[ .
ايم تكذيب  كساني كه كتابهاي آسماني و چيزهائي را كه به همراه پيغمبران فرو فرستاده «

آن زمان كه غلّها و زنجيرها    .خواهند فهميد )نتيجه شوم كار خود را(به زودي  ،دارند مي
 در آب بسيار داغ برافروخته و سپس در   .شوند در گردن دارند و روي زمين كشيده مي

و (كرديد  آن چيزهائي را كه انباز خدا مي :گويند آن گاه بديشان مي   .گردند آتش تافته مي
از ما  :گويند مي ).پرستيديد مي(غير از خدا  )همان انبازهائي كه(   ؟كجايند )پرستيديد مي

چيزي را كه ارزش و مقامي  )در دنيا(بلكه اصالً ما قبالً  ،اند اند و هدر رفته نهان شده
ايم اوهام و خياالتي بيش  كرده چيزهائي را كه پرستش مي .ايم نپرستيده(شته باشد دا

به  )عذابي كه در آن هستيد(اين    .سازد خدا اين چنين كافران را سرگشته مي ).اند نبوده
تا (كرديد  در زمين مي )در برابر اموال دنيا(سبب شادمانيهاي ناپسند و بيجائي است كه 

و به انجام معاصي و گناهانتان  ،اهوال آخرت را از يادتان برده بود ،دنيابدانجا كه اموال 
در برابر انجام بزهكاريها و (و نيز به سبب نازشها و بالشهائي است كه  )كشانده بود
و ارتكاب معاصي و اقدام به اذيت و آزار ديگران را نشانه قوت و (نموديد  مي )زشتكاريها

از درهاي دوزخ داخل  )شود به كافران دستور داده مي(  ).ديديد قدرت و عظمت خود مي
 .»جايگاه متكبران چه بد جايگاهي است .شويد و جاودانه در آنجا بمانيد

64- ﴿                           

                       ﴾ ] :آنچه از  «. ]30الشوري
تازه خداوند از  .ايد به خاطر كارهائي است كه خود كرده ،رسد مصائب و بال به شما مي

ايد و يا با كارهاي  كه شما از آنها توبه نموده(كند  گذشت مي )از كارهاي شما(بسياري 
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و شما در زمين درمانده كننده [خدا]  )ايد از نامه اعمال زدوده و پاك كرده نيك آنها را
 .»نيستيد، و جز خدا شما را سرپرست و ياورى نيست

65- ﴿                               

                                   

                             ﴾ ] :الشوري

خدا ياري و كمك  )عذاب(وران و دوستاني ندارند كه ايشان را در برابر آنان يا «. ]46-48
هرچه زودتر مخلصانه    .ندارد )براي نجات(او راهي  ،خدا هر كه را گمراه سازد .كنند

فرا رسد كه خدا  )نام قيامت(پيش از آن كه روزي  ،فرمان پروردگار خود را پذيرا گرديد
بعد از (توانيد  وز نه پناهگاهي داريد و نه اصالً ميدر آن ر .گرداند هرگز آن را برنمي

اگر    .انكار كنيد )كارهاي خود را ،گواهي دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندامهاي بدن
چرا كه ما  )باك مدار و غمگين مباش(گردان شدند  روي )مشركان از پذيرش دعوت تو(

بر تو پيام باشد و  .ايم نفرستاده ايشان )كردار و رفتار(تو را به عنوان مراقب و مواظب 
 .»بس

66- ﴿                              ﴾ 
 .]45[الزخرف: 

انبياي پيشين ما بپرس كه آيا ما معبودهائي بجز خدا را براي  )پيروان راستين(از «
 .»؟ايم شدن پديدار كرده پرستش

67- ﴿                            

      ﴾ ] :از مال و جاه (و آنچه  ،روياروي آنان دورخ است «. ]۱۰اجلاثية
اصالً به  ،اند به عنوان اولياء برگزيده سواي خداو كساني كه  ،اند آورده به دست )دنيا

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

                               ﴾ 
 .]4األحقاف: [

 ؟پرستيد خوانيد و مي به فرياد مي بجز خداايد درباره چيزهائي كه  آيا دقّت كرده :بگو «
آفرينش و گردش و (اصالً در يا  ؟اند به من نشان دهيد چه چيزي از زمين را آفريده

 )اند گوئيد بلي آنها شركت داشته اگر فرضاً مي( ؟اند آسمانها مشاركتي داشته )چرخش
يا يك اثر  )قرآن كه گفتار شما را تصديق كند(پيش از اين  )از كتابهاي آسماني(كتابي 
ن براي م )و باستاني از علماي گذشته كه گواهي دهد بر راستي چنين ادعائي(علمي 
 .»گوئيد اگر راست مي ،بياوريد

69- ﴿                          

                           ﴾  :األحقاف]

5-6[. 
تر از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش كند كه  چه كسي گمراه «

 ؟گويند پاسخش نمي )هم ايشان را به فرياد بخواند و پرستش كند(تا روز قيامت  )اگر(
و اصالً آنان از  )شنوند بلكه سخنانش را هم نمي ،دهند نه تنها پاسخش را نمي(

 .»خبرند شگران و به فريادخواهندگان غافل و بيپرست

70- ﴿                            

                              ﴾ 

 .]27[األحقاف: 
ايم كه در گرداگرد شما  ما برخي از اقوامي را هالك كرده !)اي اهل مكّه( «

از (ايم تا  داشته بيان مي )براي آنان(و ما آيات خود را به صورتهاي گوناگون  ،اند زيسته مي
پس چرا آن   ).اند كرده پذيرفته و سركشي مي ان نميو آن(برگردند  )كفر و فسق و فجور

در اين لحظات ( ،به خدائي گرفته بودند ،براي نزديكي به اهللا سواي اهللامعبودهائي كه 
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بلكه از ايشان گم و  )نه تنها آنان را ياري ندادند( !؟ياريشان نكردند )سخت و حساس
 .افتراي ايشان بود دروغ و )چيزي كه بر سرشان آمد نتيجه(اين  !گور شدند

71- ﴿                              

             ﴾  :قيامت نزديك  «  .]57-57[النجم
آيا از اين سخن   تواند آن را ظاهر و پديدار كند  هيچكس نمي جز خدا   .گرديده است

و آيا پيوسته در   ؟كنيد خنديد و گريه نمي و آيا مي  ؟افتيد كنيد و در شگفت مي تعجب مي
 .»؟بريد غفلت و هوسراني بسر مي

72- ﴿                           

                                 

                                   

              ﴾  :ابراهيم و كساني كه  )رفتار و كردار( «. ]۴[املمتحنة
شما  ما از :بدانگاه كه به قوم خود گفتند ،الگوي خوبي براي شما است ،بدو گرويده بودند
و شما را قبول نداريم و در  ،بيزار و گريزانيم ،پرستيد مي بغير از خداو از چيزهائي كه 

 ،توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است و دشمنانگي و كينه ،اعتنائيم حق شما بي
كردار و رفتار ( .پرستيد آوريد و او را به يگانگي مي تا زماني كه به خداي يگانه ايمان مي

مگر سخني كه ابراهيم به پدر  )سرمشق خوبي براي شما است ،راهيم و گروندگان بدواب
و در عين حال براي تو در پيشگاه  ،كنم من قطعاً براي تو طلب آمرزش مي :خود گفت

 ).چيزي نيست كه بدان اقتداء كنيد ،اين سخن( .توانم بكنم خدا هيچ كار ديگري نمي
و (و بازگشت به سوي تو است  ،آوريم و به تو روي مي ،كنيم به تو توكل مي !پروردگارا

  .»)گردد همه راهها سر به جانب تو دارد و به تو منتهي مي

73- ﴿                              

                                

 ﴾  :در پروازند (اند كه باالي سر آنان  آيا پرندگاني را نگاه نكرده «. ]20-19[الملك
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بان كسي آنها را جز خداوند مهر ؟!كنند گاهي بالهاي خود را گسترده و گاهي جمع مي )و
اي  داند هر آفريده و مي(بيند  چرا كه او هر چيزي را مي ،دارد نگاه نمي )بر فراز آسمان(

آخر كدام اشخاص و افرادند كه لشكر شمايند و    ).براي ادامه زندگي خود نيازمند چيست
كافران  ؟!نمايند كنند و از شما مواظبت مي هربان به شما كمك ميم جداي از خداوند

 .»گرفتار غرورند و بس

74- ﴿                                 

                                

      ﴾  :و  ،معبودهاي خود را وامگذاريد :اند به آنان گفته «. ]25-23[نوح
دواع ،وغوث ،سو بدين وسيله بسياري از مردم را گمراه    .و نَسر را رها نسازيد ،يعوق ،ي

و جز گمراهي بر  )ترشان گردان ند گمراهپروردگارا! اين خودخواهان گمراه( اند! ساخته
و به  ،غرق شدند )در طوفان(به خاطر گناهانشان  )همگي ،سرانجام(   ستمكاران ميفزا!
كه بتواند از ايشان دفاع كند (براي خود يار و ياوري نيافتند  جز خداو  ،دوزخ در افتادند

 .»)و از دوزخشان برهاند

75- ﴿                         

                               

         ﴾  :هنگامي كه كافران عذاب جهنّم را  «. ]86-85[النحل
نه برايشان  ،)كنند كه چيزي از آن برايشان تخفيف داده بشود و درخواست مي(بينند  مي

 ).كه ديرتر به دوزخ درآيند(گردد  شود و نه چندان مهلت عطاء مي تخفيف داده مي
كه در دنيا آنها را معبودهاي خويش (بينند  و هنگامي كه مشركان انبازهاي خود را مي 
غير از به  )اشتباهاً در دنيا(اينها انبازهاي ما هستند كه  !پروردگارا :گويند مي )پنداشتند مي
پروردگارا برخي از عذاب ما را بديشان  .خوانديم به فريادشان مي(پرستيديم و  مي تو

را به عبادت خود  چرا كه ايشان بودند كه ما .حوالت گردان و از عذاب ما بكاه
 :گويند خطاب بديشان مي )دهند و معبودهاي دروغين مشركين پاسخ مي .خواندند مي



 من دون اهللا در قرآن   50

 

ايم كه ما را بپرستيد و به فريادمان  كي ما از شما خواسته( .گمان شما دروغگوئيد بي
شديد و بندگان  پردازيها روان مي اين خودتان بوديد كه به دنبال آرزوها و خيال ؟!بخوانيد

 .»)كرديد ف چون ما را معبود و فريادرس تصور ميضعي

76- ﴿                                

                          

﴾ ] :دست عقاب و (تواند شما را در شب و روز از  چه كسي مي :بگو «. ]43-42األنبياء
اصالً ايشان از  ).تواند هيچ كسي نمي( !؟خداوند مهربان محفوظ و مصون بدارد )عذاب
ردان و گ روي )اندازد كه آنان را به ياد خدا و انجام نيكيها و دوري از بديها مي(قرآن 

ما باز و به دور  )عذاب(توانند ايشان را از  يا اين كه آنان خداياني دارند كه مي   .گريزانند
و از عذاب بالي ما (توانند ياري كنند  نه خود را مي )اين خدايان ساختگي(! ؟دارند

گردند و پناه  ما از سوي كسي ياري مي )عقاب و عذاب(از  )براي نجات(و نه  )برهانند
 .»شوند ميداده 

77- ﴿                             

                              

                 ﴾  :بيگمان  «. ]118-116[النساء
تر از آن را از هركس  آمرزد و بلكه پائين نمي )از كسي(خداوند شرك ورزيدن به خود را 

گمراه به راستي بسي  ،هر كه براي خدا انباز بگيرد .بخشد مي )و صالح بداند(كه بخواهد 
هركه و هرچه او را بپرستند و  غير از خدا   ).و خيلي از حق پرت شده است(گشته است 

 ،اند به فرياد خوانند جز بتهاي ناتوان و اشياء ضعيفي نيست كه بر آنها نام ماده گذارده
 وجز اهريمني نيست كه بسي متمرّد و نافرمان است 

 :و گفته است كه )عهد بسته است او قسم خورده است و با خود( !خدا نفرينش كند 
 .»گيرم من از ميان بندگان تو حتماً بهره معين و جداگانه خود را برمي
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78- ﴿                             

                                  

                          ﴾  :51-50[األنعام[ .
چرا كه ( هاى خدا نزد من است گويم گنجينه به شما نمى :بگو )بدين كافران !اي پيغمبر( «

گويم كه  و من نمي )الوهيت و مالكيت جهان تنها و تنها از آن خداي سبحان است و بس
چرا كه كسي از غيب جهان باخبر است كه در همه مكانها و زمانها (دانم  من غيب مي

بلكه من ( .ام گويم كه من فرشته و من به شما نمي )حاضر و ناظر باشد كه خدا است
خوردن و خفتن و در كوچه و  :اين است عوارض بشري از قبيل .انساني همچون شمايم

من جز از آنچه  )شود و جز اين كه به من وحي مي ،شود در من ديده مي ،بازار راه رفتن
 شنوم و تنها به و سخن كسي جز سخن خدا را نمي(كنم  شود پيروي نمي به من وحي مي
در شناخت  ،و كافر سرگشته و مؤمن راه يافته(آيا نابينا و بينا  :بگو ).روم فرمان او راه مي

تا در پرتو (انديشيد  مگر نمي ؟)و هر دو مساوي در پيشگاه يزدانند( ؟يكسانند )اين حقائق
كساني  )چيزهائي كه در قرآن آمده است(با آن   ؟)حق برايتان نمودار و آشكار شود ،عقل
 )از هول و هراس رستاخيز بيمناكند و ،چون به جهان ديگر ايمان دارند(رسان كه را بت
 .شوند گردآورده مي )براي حساب و كتاب(ترسند از اين كه در پيشگاه پروردگارشان  مي

كه بتواند ايشان را از عذاب (براي آنان جز خدا ياور و ميانجيگري  )آنجائي كه در آن(
 )تا امروز كه فرصت باقي است ،را از آن روز بترسان(آنان  .وجود ندارد )دوزخ برهاند

 .»)و آن وقت به بهشت روند(شايد پرهيزگاري پيشه كنند 

79- ﴿                              

                                    

               ﴾  :از چيزي پيروي كنيد كه از سوي  « .]5-3[األعراف
از اولياء و سرپرستان ديگري پيروي  اجز خدو  ،پروردگارتان بر شما نازل شده است

و كمتر پند (هستيد  )اوامر و نواهي خدا(كمتر متوجه  ).و فرمان مپذيريد(مكنيد 
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به سبب گناهان فراوان ساكنان (چه بسيار شهرها و آباديهائي كه آنها را    ).گيريد مي
كه (در شبانگاهان  ،ايم و عذاب ما مردمان آنجاها را در برگرفته است ويران كرده )آنجاها

مانند (اند  يا در چاشتگاهان كه به استراحت پرداخته )مانند قوم لوط ،اند در خواب ناز بوده
اي جز اين  دعا و استغاثه ،در آن موقع كه عذاب ما به سراغ ايشان آمده است   ).قوم شعيب

ايم و  ستم كرده و با دست خود بر خود(ايم  واقعاً ما ستمكار بوده :اند اند كه گفته نداشته
 .»!؟اما بدين هنگام پشيماني را چه سود !هم اينك پشيمانيم و چشم به راه عفو يزدانيم

80- ﴿                            

            ﴾  :197-196[األعراف[ .
ترديد سرور من آن خدايى است كه قرآن را فرو فرستاده و همو دوستدار شايستگان  بى«

توانند شما را يارى كنند و نه خويشتن را  خوانيد نمى مى و كسانى را كه به جاى او است
 .»يارى دهند

81- ﴿                                

                               

                      ﴾  :55-53[هود[ .
كه بر صحت چيزي داللت كند كه ما را (اي  اي هود! تو دليلي براي ما نياورده :گفتند «

و به ترك عبادت (كنيم  و ما به خاطر سخن تو خدايان خود را رها نمي )خواني بدان مي
  ).داريم و به پيغمبريت باور نمي(آوريم  به تو ايمان نميو  )گوئيم معبودهاي خويش نمي

ات  و ديوانه(گوئيم كه يكي از خدايان ما بالئي به تو رسانده است  چيزي جز اين نمي 
اي و ما را از عبادتشان برحذر  بدان گاه كه به بدگوئي آنها زبان گشوده ،كرده است

من  :گفت )هود در پاسخش .كني ئي ميسرا گوئي و ياوه اين است كه هذيان مي .اي داشته
بجز (كه من از چيزهائي كه  )بر گفتارم(گيرم و شما هم گواهي دهيد  خدا را گواه مي

از هرچه ( بجز خدا  .و بركنارم )و از بيماري شرك شما سالم(پرستيد بيزار  مي )خدا
وتاهي حال كه چنين است هرچه از دستتان ساخته است ك .پرستيد گريزان و بيزارم مي
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من نه از شما و نه از ( .همگي به نيرنگ و چاره جوئيم بپردازيد و مهلتم مدهيد )مكنيد و
 .»)اند بريد بالئي بر سرم آورده ترسم كه گمان مي معبودهائي مي

82- ﴿                               

                                 

                               

                                    

                    ﴾  :و من از « .]40-38[يوسف
و به دنبال ايشان (ام  خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي كرده )و نياكان(آئين پدران 

لطف  )،پرستي توحيد و يگانه(اين  .را نسزد كه چيزي را انباز خدا كنيم )انبياء(ما  ).ام رفته
كه (و در حق همه مردمان  )ايم انبياء كه افتخار تبليغ آن را پيدا كرده(خدا است در حق ما 

 )چنين لطفي را(وليكن بيشتر مردمان سپاسگزاري  )سپرند ا پذيرش آن راه بهشت را ميب
اي دوستان   )نمايند كه كاري از آنها ساخته نيست و چيزهائي را انباز خدا مي(كنند  نمي

 )و گوناگوني كه انسان بايد پيرو هر يك از آنها شود(آيا خدايان پراكنده  !زنداني من
 غير از خدااين معبودهائي كه    ؟). بر همه چيز و كس(انه چيره بهترند يا خداي يگ

نيست كه شما و پدرانتان آنها را خدا  )مسمي بي(چيزي جز اسمهائي  ،پرستيد مي
و وحي و (آنها نازل نكرده است  )خدا ناميدن(خداوند حجت و برهاني براي  .ايد ناميده

 ،اين( .فرمانروائي از آن خدا است و بس ).پيامي براي معبود بودن آنها ارسال ننموده است
 ).نمايد كند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مي او است كه بر كائنات حكومت مي

كه ادلّه و (اين است دين راست و ثابتي  .خدا دستور داده است كه جز او را نپرستيد
كه حق اين است و (دانند  ولي بيشتر مردم نمي )براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند

 .»)جز اين پوچ و ناروا است
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﴾  :11[الرعد[. 
پياپي از روبرو و از  )شوند و نوبت عوض مي(انسان داراي فرشتگاني است كه به «

 .نمايند به فرمان خدا از او مراقبت مي )پايند و او را مي ،و از همه جوانب ديگر(پشت سر 
و ايشان را از بدبختي به (دهد  ملّتي را تغيير نمي خداوند حال و وضع هيچ قوم و

و بالعكس  ...و ،از نوكري به سروري ،از ذلّت به عزّت ،از ناداني به دانائي ،خوشبختي
اين سنّت جاري در اسباب و (و  ،مگر اين كه آنان احوال خود را تغيير دهند )كشاند نمي

ئي به قومي برساند هيچ كس و هنگامي كه خدا بخواهد بال )ولي ،مسببات ظاهري است
تواند ياور و  نمي غير خداو هيچ كس  ،برگرداند )از ايشان(تواند آن را  چيزي نمي هيچ

 .»مددكار آنان شود

84- ﴿                         

                               ﴾  :14[الرعد[. 
ديگران را به ياري  جز اوكساني كه  .خدا است كه شايسته نيايش و دعا است«

ن را برآورده نمايند و كمترين نيازشا به هيچ وجه دعاهايشان را اجابت نمي ،خوانند مي
از آفريدگان  ،و به جاي آفريدگار ،خوانند كه غير خدا را به فرياد مي(آنان  .كنند نمي

بركنار آبي دور از (مانند كه  به كسي مي )نمايند برآوردن نيازهايشان را درخواست مي
و آن آب (كف دستهايش را باز و به سوي آب دراز كرده باشد  )دسترس نشسته باشد و

دعاي  .و هرگز آب به دهانش نرسد ،تا آب به دهان او برسد )خود بخوانَد را به سوي
 .»كاري نيست جز سرگشتگي و بيهوده )و پرستش ايشان(كافران 

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

 جز خداآيا  :بگو .اهللا :بگو )جواب درست را براي آنان بيان كن و ؟پايد گرداند و مي مي
خودشان  كه براي )ايد و بدانها تمسك جسته(ايد  براي خود برگزيده )و معبودهائي(اولياء 

 )كه مؤمنانند(و بينا  )كه شمائيد(آيا كور  :بگو ؟سودي و زياني ندارند )چه رسد به شما(
كه هدايت خدا (و نور  )كه پرستشهاي كوركورانه شما است(يا اين كه تاريكيها  ؟برابرند

شدت گمراهي آنان را بدانجا كشانده (يا اين كه  ؟ يكسان است )و ارمغان مؤمنان است
آنها همچون خدا دست  )به گمان ايشان(شوند كه  براي خدا انبازهائي قائل مي )است كه

و اين است كه كار  )هاي خدا دارند هائي همچون آفريده و آفريده(اند  به آفرينش يازيده
بر آنان مشتبه و مختلط گشته  )هاي خدا هاي ايشان از آفريده و تشخيص آفريده(آفرينش 

بر انجام (خدا آفريننده همه چيز است و او يكتا و توانا  :بگو ).كه چنين نيست( ؟ است
 .»است )آفرينش و چرخش هستي

86- ﴿                               

                                     

  ﴾ ] :اگر خدا  :گويند مي )از راه استهزاء و مغالطه(كافران « . ]35النحل
و چيزي را بدون  ،توانستيم بپرستيم را نمي جز خداچيزي  ،خواست نه ما و نه پدران ما مي

پس ماندگاري ما بر پرستش الت و عزّي و ديگر ( .م بكنيمتوانستيم حرا اجازه او نمي
لذا  ،باشد نشانه رضايت خدا به كارمان مي ،و تحريم بحيرَة و سائبة و وصيلَة و غيره ،بتان

كساني كه پيش از ايشان هم  )آري! ،دانيم بريم و فرستاده خدايت نمي فرمان تو را نمي
پرستي  به بت ،هاي واهي و دليلهاي سست ونه بهانهو با اين گ(كردند  بودند اين چنين مي

اي جز تبليغ  مگر بر پيغمبران وظيفه ).دادند ادامه مي ،و تحريم چيزهائي از پيش خود
پس تو نيز  .نه! جز اين نيست( ؟ است )پرده رساندن اوامر كردگار آشكار (و روشن و بي

 .»)فرمان برسان و حساب ايشان را به خداي واگذار



 من دون اهللا در قرآن   56

 

87- ﴿                       

                      

              ﴾ ] :بگو )اي پيغمبر! به مشركان«. ]57-56اإلسراء: 
 ،بخوانيد )به كمك ،به هنگام بال(پنداريد  مي )شايسته پرستش( به جز خداكساني را كه 

 توانند آن را و نه مي ،نه توانائي دفع زيان و رفع بال از شما را دارند )خواهيد ديد كه(اما 
و ناخوشيها را به خوشيها تبديل كنند و يا اين كه از اندوه دردها (دگرگون سازند 

آنان كه از همه  )دانند هايشان مي و خداگونه(خوانند  آن كساني را كه به فرياد مي   ).بكاهند
براي تقرّب به پروردگارشان  )همچون عيسي و عزَير و فرشتگان ،اهللابه درگاه (مقرّبترند 
و به رحمت خدا اميدوار و از عذاب او  )كه طاعات و عبادات است(جويند  وسيله مي
بايد از آن خويشتن را دور  )چنان شديد است كه(چرا كه عذاب پروردگارت  .هراسناكند

 .»و برحذر داشت

88- ﴿                                   

                         ﴾ 
 .]97[اإلسراء: 

 )به سبب ايمان به پروردگار و پيغمبرش و كتاب آسماني قرآن(خدا هر كس را  «
به سبب سوء اختيار و فرو رفتن در گناهان و (و هركس را  ،راهياب او است ،رهنمود كند

دوستان و مددكاراني براي چنين  جز خدا ،گمراه سازد )سركشي از قوانين آفريدگار
تا دست آنان را بگيرند و به سوي حق برگردانند و از كيفر و (كساني نخواهي يافت 

رستاخيز ايشان را بر روي رخساره  و ما در روز )عذاب آخرت رستگارشان گردانند
و به صحراي محشر گسيل (گردانيم  جمع مي )از گورها(كور و الل و كر  )كشانده و(

شنود  بيند و گوشهايشان نمي اي كه بر اثر پريشاني حال چشمانشان نمي به گونه .داريم مي
مان كه زبانه هر ز .جايگاهشان دوزخ خواهد بود ).باشد و زبانهايشان قادر به تكلّم نمي

با تجديد گوشت و ( ،فروكش كند )به سبب سوختن گوشت و استخوان ايشان(آتش 
 .»افزائيم بر زبانه آتششان مي )استخوانشان
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89- ﴿                                 

                                      

    ﴾ ] :بدون كم و كاست(ما داستان آنان را به گونه راستين «. ]14-13الكهف( 
و ما بر  ،اني بودند كه به پروردگارشان ايمان داشتندايشان جوان .كنيم براي تو بازگو مي

آن گاه كه بپا  ،ما به دلهايشان قدرت و شهامت داديم   .هدايتشان افزوده بوديم )يقين و(
 :گفتند )در ميان مردم فرياد برآوردند و ،براي تجديد ميعاد با آفريدگار خود(خاستند و 

 .پرستيم معبودي را نمي غير از اوما هرگز  .پروردگار آسمانها و زمين است ،پروردگار ما
دور  )گزاف و(در اين صورت سخني  )اگر چنين بگوئيم و كسي را جز او معبود بدانيم(

 .»ايم از حق گفته

90- ﴿                           

           ﴾ ]  :سپس برخي از ايشان به برخي گفتند(«. ]15الكهف(: 
چرا  !چه مردمان حقيري( اند! معبودهائي را به خدائي گرفته بجز اهللا ،يعني قوم ما ،اينان

 !كاشاي  ؟!).مگر عقل ندارند ،را بپرستندو يا مردگان بايد بتهاي ساخت دست خويش 
آنان  !هرگز ؟ مگر چنين چيزي ممكن است( !دادند آنها ارائه مي )خدائي(دليل روشني بر 

و با افتراء (آخر چه كسي ستمكارتر از فردي است كه به خدا دروغ بندد  !)چه ستمكارند
  .»)!؟انبازهائي به آفريدگار جهان نسبت دهد

91- ﴿                                

            ﴾ ] :بگو: خدا (از همگان) «. ]26الكهف
تر از مدتي است كه اصحاب كهف (در غار زنده و در حال خواب) ماندند (و برايتان  آگاه

باره خاتمه دهيد). تنها او است كه غيب  ن گرديد. لذا به گفتگوهاي مختلف در اينبيا
داند (و از مجموعه جهان هستي و از جمله مدت ماندگاري  آسمانها و زمين را مي

بيند و  (او همه چيز را مي اصحاب كهف باخبر است). شگفتا او چه بينا و شنوا است!
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برايشان سرپرستي نيست (كه  بجز خداها و زمين) شنود! ساكنان آسمان چيز را مي همه
 .»گرداند دار امور آنان شود) و در فرماندهي و قضاوت خود كسي را انباز نمي عهده

92- ﴿                               

   ﴾ ]از سوي پروردگارت به  )قرآن(بخوان آنچه را كه از كتاب « ].27: الكهف
هاي اين و آن كه آميخته به دروغ و خرافات و مطالب  و به گفته(تو وحي شده است 

گاه بحث تو در امور غيبي همچون سرگذشت اصحاب  تكيه .اساس است اعتناء مكن بي
كسي  )ئق تغيير ناپذيري است وچرا كه سخنان خدا حقا .تنها بايد وحي الهي باشد ،كهف
نخواهي  جز اوو هرگز پناهي  ،كند )و احكام آن را دگرگون(تواند سخنان او را تغيير  نمي

 .»يافت

93- ﴿                         

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

ولي موعدي دارند كه با  ،كرد گريبانگيرشان مي )همچون ملّتهاي گذشته(زودتر عذاب را 
 .»يابند نمي در مقابلشو پناهي  فرا رسيدن آن راه نجاتي

94- ﴿                                   

           ﴾  :معبودهائي را  ،اهللاز غير اآيا آنان «. ]24[األنبياء
بيان  )بر اين شرك(دليل خود را  :! بگو؟اند به خدائي گرفته )سزاوار پرستش ديده و(

 )و پسينيان بشمارند(راهنماي كساني است كه با من همراهند  )قرآن است كه(اين  .داريد
ز راهنماي كساني بوده كه قبل ا )هم تورات و انجيل و ديگر كتابهاي آسماني كه(و اين 
دانند و بلكه  هيچ كدام شرك را جائز نمي .شوند و پيشينيان ناميده مي(اند  زيسته من مي

نه بر عقل و نه  ،لذا گمان شما در امر شرك .خوانند مردمان را به توحيد و يكتاپرستي مي
اند و  اين كتابها را انديشمندانه بررسي نكرده(اصالً اغلب آنان  ).بر نقل استوار است
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 )از يكتاپرستي و ايمانِ ناآلوده به كثافت شرك(و اين است كه  ،دانند حق نمي )چيزي از
 .»روي گردانند

95- ﴿                             

﴾  :به  ،اهللا اندن و مأموران اجرا فرمان كه فرشتگا(هركس از ايشان « . ]29[األنبياء
سزاي  .گردانيم سزاي وي را دوزخ مي ،بگويد غير از خدا من هم معبودي هستم )فرض

همين خواهيم  )ديگري را هم كه با ادعاء ربوبيت و شرك به خويشتن ستم كنند(ظالمان 
 .»داد

96- ﴿                          

        ﴾  :و خداوند حق است و  .به همين منوال است )مسأله(«. ]62[الحج
و خداوند واالمقام  ،نمايند باطل است خوانند و پرستش مي به فرياد مي بجز اوآنچه را كه 

 .»و بزرگوار است

97- ﴿                     

                 ﴾  :مشركان(«. ]3[الفرقان( 
خاصي و به پرستش اصنام و كواكب و اش(اند  معبودهائي را برگرفته ،سواي خدا

و مالك  ،هائي بيش نيستند آفرينند و بلكه خودشان آفريده كه چيزي را نمي )اند پرداخته
 .»و بر مرگ و زندگي و رستاخيز اختيار و تواني ندارند ،سود و زياني براي خود نبوده

98- ﴿                      ﴾ 
خوانند آگاه است و او  به فرياد مي بجز خداخداوند از چيزهائي كه «. ]42[العنكبوت: 

كند كه به  ولي حكمتش ايجاب مي ،و بر نابودي آنان توانا است(چيره كار بجا است 
 .»)مردمان فرصت كافي بدهد و بر همگان اتمام حجت كند

99- ﴿                                 

                                         

                       ﴾  :خداوند « .]11-10[لقمان
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و در زمين  ،باشد آفريده است )براي شما(آسمانها را بدون ستوني كه قابل رؤيت 
و در زمين  ،تا زمين شما را نلرزاند و سراسيمه نگرداند ،كوههاي استواري را پراكنده است

ايم و با آن  و از آسمان آب فرو فرستاده .كنده كرده استانواع جنبندگان را پخش و پرا
 )بينيد نگريد و مي كه مي(اينها    .ايم اقسام گوناگوني از گياهان پرارزش را رويانده

تا ( ؟اند چه چيز را آفريده جز خدايندشما به من نشان دهيد آناني كه  ،هاي خدايند آفريده
در  )كفرپيشه(بلكه ستمگران  ).ته باشندشايسته پرستش و شراكت در الوهيت را داش

 .»گمراهي آشكاري هستند

100- ﴿                               

                                 

                    ﴾ ] :30-29لقمان[. 
و  ،گرداند و روز را در شب داخل مي ،اي كه خداوند شب را در روز آيا نديده «

و اين  )؟ير منافع انسانها به جريان انداخته استو در مس(خورشيد و ماه را مسخّر كرده 
و اين نظم و نظام با پايان (دهند  كه هر كدام تا سرآمد معيني به حركت خود ادامه مي

هاي  آفريده(اين   ؟ دهيد آگاه است و خداوند از آنچه انجام مي )يابد پايان مي ،گرفتن دنيا
بجز و آنچه را كه  ،كه خداوند حق استدليل بر آن است  )بينيد عجيب و غريبي را كه مي

و (و خداوند واال مقام و بزرگوار  ،نمائيد باطل است خوانيد و عبادت مي به فرياد مي او
 .»)كه به توصيف درآيد(است  )باالتر و برتر از آن

101- ﴿                              

                  ﴾  :خدا كسي است كه  «. ]۴[السجدة
آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان آن دو است در شش دوره بيافريد و سپس بر تخت 

كه شما را از عذاب خدا (ا هيچ ياوري بجز خدا براي شم .فرماندهي جهان قرار گرفت
وجود  )برايتان شفاعت كند -جز با اجازه خدا  -كه در پيش خدا (و هيچ شفيعي  )برهاند
 .»؟شويد آيا يادآور مي .ندارد
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102- ﴿                             

                             

                           

            ﴾ ] :و روز  ،خدا شب را داخل در روز «. ]14-13فاطر
و براي سود انسانها به (او خورشيد و ماه را مسخر كرده است  .كند را داخل در شب مي

هر يك از آن دو تا مدت معين و سرآمد روشني به  ).گردش و چرخش انداخته است
درازي و كوتاهي شبها و روزها و نظام نور و (آن كسي كه  .دهند خود ادامه مي حركت

اهللا است كه خداوندگار  )ظلمت و حركات دقيق ماه و خورشيد را سر و سامان داده است
كه به را كساني  بجز اوو  .از آن او است )جهان هستي(و مالكيت و حاكميت  ،شما است
حتي مالكيت و حاكميت پوسته نازك خرمائي را  )نمائيد و پرستش مي(خوانيد  فرياد مي

صداي  ،به فرياد بخوانيد )براي حل مشكالت و رفع گرفتاريهاي خود(اگر آنها را    .ندارند
و  ،توانائي پاسخگوئي به شما را ندارند ،اگر هم بشنوند )به فرض(و  ،شنوند شما را نمي

 :گويند و مي(كنند  ورزي شما را رد مي كدر روز قيامت انبازگري و شر )گذشته از اين(
از (آگاه  )خداوند(و هيچ كسي همچون  ).گوئيد ايد و بيخود مي شما ما را پرستش نكرده

 .»سازد تو را باخبر نمي )از چنين مطالبي ،به گونه قطع و يقين ،احوال آخرت

103- ﴿                            

                             

                           ﴾  :20[يس-

 )خدا(اي قوم من! از فرستادگان  :گفت ،مردي از دورترين نقطه شهر با شتاب بيامد «. ]23
پيروي كنيد از كساني كه پاداشي    ).كه سعادت هر دو جهان شما در آن است(پيروي كنيد 

 )از كردار و گفتارشان پيدا است كه(و آنان خواهند  از شما نمي )در برابر تبليغ خود(
من چرا كسي را پرستش نكنم كه مرا آفريده است و    .اند افرادي راهياب و هدايت يافته

 )و پرستش نمايم(معبودهائي را برگزينم  ،غير از خداآيا   ؟شويد به سوي او برگردانده مي
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جيگري ايشان كمترين سودي ميان ،كه اگر خداوند مهربان بخواهد زياني به من برساند
 .» ؟دهند نجات نمي )از زيان وارده(براي من ندارد و مرا 

104- ﴿                        

                                 

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

 :)گويند مي ،جويند و بدانان تقرّب و توسل مي(گيرند  سرپرستان و ياوران ديگري را برمي
خداوند  .كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند را پرستش نمي ما آنان

درباره چيزي كه در آن اختالف دارند داوري خواهد  )و مؤمنان(روز قيامت ميان ايشان 
و او را با (كند  هدايت و رهنمود نمي )به سوي حق(خداوند دروغگوي كفرپيشه را  .كرد

 .»)گرداند م حقيقت نائل نميوجود كذب و كفر به درك و فه

105- ﴿                               

                                   

                                 

                                    

                           ﴾ ]  :15-10الزمر[. 
ن (اي پيغمبر! از سوي من به مردمان) بگو: اي بندگان مؤمن من! از (عذاب) پروردگارتا «

(در  شود. (خويشتن را) بپرهيزيد. كساني كه نيكي كنند، در همين جهان بديشان نيكي مي
مراكز كفر و شرك و ظلم و غرق در گناه زندگي نكنيد و پستي و خواري را نپذيريد و 
هجرت را پيشه سازيد). زمين خداوند وسيع و فراخ است (و در ديار غربت شكيبائي 

  شود. جر و پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده ميكنيد). قطعاً به شكيبايان ا
بگو: به من فرمان داده شده است به اين كه خدا را بپرستم و پرستش را (از هر گونه  

و به من دستور داده شده    شائبه كفر و شرك و ريا، پالوده و زدوده سازم و) خاص او كنم.
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بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم    خدا) باشم. است كه نخستين فرد از افراد منقاد (اوامر
(چرا كه من بايد اولين مؤمن به  ترسم. سركشي كنم، از عذاب روز بزرگ (قيامت) مي

ترين مسلمانان در انجام وظائف مكتب آسماني باشم، و هر كس  آئين خويش و پيشگام
را نشان ندهد، بايد به در هر مقامي كه باشد اگر در برابر مقام الوهيت، عبوديت خود 

پرستم و بس، و عبادت و طاعتم را خاص او  بگو: تنها خدا را مي عذاب الهي بسوزد) 
اما شما هر چه و  پااليم.  زدايم و) مي كنم و (پرستش او را از هر گونه كفر و شركي مي مي

هد باشد، خوا (راه من اين بود و راه شما هر چه مي خواهيد بپرستيد. مي جز اوهر كه را 
هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت). بگو: زيانكاران واقعي كساني هستند كه (عمر و 
جان) خود را (به سبب گمراهي، و حتّي عمر و جان اهل و عيال) و وابستگان خود را (با 
گمراهسازي)، در روز قيامت (هدر دهند و) زيانبار كنند. هان! زيان آشكار واقعاً همين 

 .»است

106- ﴿                             

    ﴾  :؟  اش كافي نيست آيا خداوند براي (حفاظت و حمايت از) بنده «  .]36[الزمر
اي دروغين و عداوت كافران (مگر بتها و معبوده ترسانند. آنان تو را از كساني جز خدا مي

توانند كمترين زياني به كسي برسانند كه خدا  و دشمنان و طوفان حوادث زمان، مي
 .»؟). هر كس را خدا گمراه كند، راهنما و رهبري نخواهد داشت پشتيبان او است

107- ﴿                            

                               

     ﴾  :45-44[الزمر[. 
ند كمترين ميانجيگري توا و كسي نمي(هر گونه ميانجيگري از آن خدا است  :بگو «
و به  ،شود مورد رضايت خدا بوده كسي كه براي او ميانجيگري مي :مگر اين كه ،بكند

مالكيت و  ).و شفاعت هم حسنه باشد ،شخص ميانجي هم اجازه اين كار داده شود
پس در اين جهان كاري از دست كسي بر ( .حاكميت آسمانها و زمين از آن خدا است

شويد  به سوي خدا برگردانده مي )هم در آخرت كه روز جزا و سزا است(بعد  ).آيد نمي
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هنگامي كه    ).و كسي داراي كوچكترين اختيار و تواني نيست تا براي شما كاري بكند(
گيرد و  دلهايشان مي ،كساني كه به آخرت ايمان ندارند ،شود خداوند به يگانگي ياد مي

 ،آيد سخن به ميان مي جز خدانگامي كه از معبودهائي اما ه ،گردد مي )از يكتاپرستي(بيزار 
 .»!شوند به ناگاه شاد و خوشحال مي

108- ﴿                            

   ﴾ ] :جاي اوو كساني را كه به  ،كند ري ميخداوند به حق و عدل داو «. ]20غافر 
كمترين داوري از دست ايشان ساخته نيست  )به سبب عجز و ناتواني(خوانند  به فرياد مي

 .»تنها خدا شنوا و بينا است ).اي نيستند تا داوري به پيش ايشان برده شود و اصالً كاره(

109- ﴿                         ﴾ 
 .]6الشوري: [

 ،گيرند مددكار و ياور خود مي )كساني و چيزهاي ديگري را( جز خداافرادي كه  «
و اقوال و افعال آنان را زير نظر دارد و حساب گفتار و (خداوند مراقب ايشان است 

و تو مأمور و  )دهد ع خود كيفر الزم را بديشان ميدارد و در موق كردارشان را نگاه مي
 .»)بلكه بر رسوالن پيام باشد و بس( .مسؤول حسابرسي و پاييدن كار و بار آنان نيستي

110- ﴿                                

﴾  :مددكار و ياور  )كساني و چيزهاي ديگري را( جز خداافرادي كه  (« .]9 [الشوري
و اقوال و افعال آنان را زير نظر دارد و (خداوند مراقب ايشان است  ،گيرند خود مي

و  )دهد دارد و در موقع خود كيفر الزم را بديشان مي حساب گفتار و كردارشان را نگاه مي
بلكه بر رسوالن پيام باشد ( .مسؤول حسابرسي و پاييدن كار و بار آنان نيستيتو مأمور و 

 .»)و بس

111- ﴿                       

﴾ ] :پرستند  نند و ميخوا به فرياد مي بجز خدامعبودهائي كه مشركان  «. ]86الزخرف
مگر كساني كه آگاهانه بر  ،قدرت و توانائي هيچ گونه شفاعت و ميانجيگري را ندارند
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همچون عيسي و عزَير (باشند  )و خدا را به يگانگي پرستيده(حق شهادت و گواهي داده 
 .»)و فرشتگان

112- ﴿                         

                                  

      ﴾  :و  ،لهي را بپذيريداي قوم ما! سخنان فراخواننده ا(«. ]32-31[األحقاف
محفوظ و (تا خدا گناهانتان را بيامرزد و شما را در پناه خويش  ،به او ايمان بياوريد

 ،هر كس هم سخنان فراخواننده الهي را نپذيرد   .دارد )مصون از عذاب سخت آخرت
و خويشتن را از چنگال (تواند خداي را از دستيابي به خود در زمين ناتوان كند  نمي

ها و هيچ ولي جز خداو براي او  )،و از دست انتقام او بگريزد ،ي پناه دهدعذاب اله
 .»چنين كساني در گمراهي آشكاري هستند .ياورهائي نيست

113- ﴿                                

                           ﴾ ]:بگو « .]22-20 الجن: 
توانم هيچ گونه  من نمي :بگو   .كنم پرستم و كسي را انباز او نمي تنها پروردگارم را مي

  .هدايتتان دهم توانم گمراهتان سازم يا و به هيچوجه نمي ،زياني و سودي به شما برسانم
و  ،دهد خدا پناه نمي )خشم(هيچ كس مرا در برابر  )اگر من از خدا نافرماني كنم( :بگو 

 .»يابم جز خدا نمي )براي حفظ خود از عذاب خدا(پناهگاهي 

114- ﴿                        

﴾ ]  :2اإلسراء[. 
تا در پرتو آن (اسرائيل كرديم  داديم و آن را رهنمود بني )تورات(ما به موسي كتاب  («

 )و بديشان دستور داديم .از تاريكي جهل و كفر به سوي نور علم و ايمان راهياب شوند
 .»)به ما مسپاريد و امور خويش را جز(گاه و پشتيبان خود مسازيد  را تكيه غير مااين كه 
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115- ﴿                               

                          ﴾  

 .]50الكهف: [
آن گاه را كه ما به فرشتگان  )اي پيغمبر! آغاز آفرينش مردمان را برايشان بيان كن«
آنان جملگي سجده كردند مگر ابليس كه از جنّيان بود و از  .براي آدم سجده كنيد :گفتيم

ان دشمنان آيا او و فرزندانش را با وجود اين كه ايش .فرمان پروردگارش تمرّد كرد
! ستمكاران چه عوض بدي ؟گيريد سرپرست و مددكار خود مي به جاي من ،شمايند
  .»دارند!

116- ﴿                       

      ﴾ ] :نيز (بندگان مرا  ،بجز منبرند كه  كافران گمان ميآيا  «. ]102الكهف
بديشان سود  ،و معبود و مسجود خويش دانند(سرور و سرپرست خود گيرند  )اگر
 .»ايم ما دوزخ را براي پذيرائي از كافران آماده كرده ؟).رسانند مي

1- ﴿                                  

                  ﴾  :14[األنعام[. 
در صورتي كه او آفريننده آسمانها و  ؟! را معبود و ياور خود بگيرم غير خداآيا  :بگو«

و به او  )ازق همگان او است و همه بدو نيازمندندو ر(دهد  زمين است و او روزي مي
به من دستور داده شده است كه  :بگو ).و نيازمند كسي نيست(شود  روزي داده نمي

 )خويشتن را خالصانه تسليم فرمان خدا كند و ،از اين امت(نخستين كسي باشم كه 
 .»ان مباشاز زمره مشرك )و نيز خداوند به من دستور داده است كه(مسلمان باشد 

2- ﴿                             

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

با فرا رسيدن مرگتان و يا از هم پاشيدن (يا اين كه قيامت شما  )پيشين را فرا گرفته است
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را به ياري  غير خدا )براي نجات از عذاب دنيوي يا اخروي(آيا  ،فراز آيد )جهان
اگر شما  ؟!)رهانند رسانند و شما را مي ر بطلبيد سودي به شما ميو اگ( ؟طلبيد مي

  ؟!).در اين كه بتها و انبازها سودي براي شما دارند و پرستش را سزاوارند(راستگوئيد 
شويد  و در هنگامه رستاخيز به كسي جز خدا متوسل نمي ،در وقت رخدادهاي بزرگ ،نه(

و او اگر خواست آن چيزي را  ،طلبيد ه ياري ميبلكه تنها خدا را ب )بريد و و پناه نمي
چيزهائي را  )ديگر آن روز(و  ،خوانيد سازد كه وي را براي رفع آن به فرياد مي برطرف مي

 .»زدائيد و از خاطر مي(نمائيد  سازيد فراموش مي شريك خدا مي )امروز(كه 

3- ﴿                               

           ﴾  :46[األنعام[. 
بگيرد و  )از شما بازپس(به من بگوئيد كه اگر خداوند گوش و چشمهايتان را  :بگو «

 غير از اهللا )،نه كه چيزي را نشنويد و نبينيد و نفهميدبدان گو(بر دلهايتان مهر نهد 
بنگر كه ما چگونه دالئل و براهين را به  ؟!هست كه آنها را به شما برگرداند معبودي

 )به جاي پذيرفتن و راه حق گرفتن ،از شنيدن(كنيم و آنان پس  هاي مختلف ذكر مي گونه
 .»!گردانند روي مي

4- ﴿                           

                                     

                                    

                                        

   ﴾ ] :164-161األنعام[. 
با وحي آسماني و نشان دادن آيات قرآني و گسترده (بيگمان پروردگارم  :بگو «

يعني  ،و آن دين راست و استوار و پابرجا .مرا به راه راست رهنمود كرده است )جهاني
 )و از آئينهاي انحرافي محيط خود رويگردان(همان كسي كه حقّگرا  .دين ابراهيم است

نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه  :بگو  .از زمره مشركان نبود بود و
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كنم و كارهاي اين جهان  و اين است كه تنها خدا را پرستش مي(پروردگار جهانيان است 
كوشم و در اين  مي اهللاندازم و بر بذل مال و جان در راه  خود را در مسير رضايت او مي

به كساني كه تو را همچون خود به  !اي پيغمبر( )م ذخيره مماتم شودتا حيات ،ميرم راه مي
و (را بطلبم  جز خداپروردگاري  )سزاوار است كه(آيا  :بگو )خوانند ورزي مي شرك

هيچ كسي  ؟ و حال آن كه خدا پروردگار هر چيزي است )معبودي جز او را پرستش بكنم
سرانجام همه  .كشد را بر دوش نمي و هيچ كسي گناه ديگري ،كند جز براي خود كار نمي

سازد  ورزيد آگاه مي گرديد و شما را از آنچه در آن اختالف مي شما به سوي خدا باز مي
 .»)كند و ميانتان درباره راه و روش و اديان و عقائدتان داوري مي(

5- ﴿                             

                                     

                                ﴾ 
 .]140-138األعراف: [

 .از دريا گذرانديم )از دست فرعون و فرعونيان نجات داديم و سالم(اسرائيل را  بني«
در ( .به گروهي رسيدند كه بتهائي داشتند و مشغول پرستش آنها بودند )در مسير خود(

تا به پرستش (براي ما معبودي بساز  !اي موسي :گفتند )موسياسرائيل به  اين هنگام بني
و به پرستش آنها مشغول (همان گونه كه آنان داراي معبودهائي هستند  )آن بپردازيم

دانيد عبادت راستين چيست و  و نمي(شما گروه ناداني هستيد  :گفت )موسي !باشند مي
كارشان  )پرستي مشغولند بينيد به بت يرا كه م(اينان    ).خدائي كه بايد پرستيده شود كيست

كنند پوچ  سازند و مي و آنچه مي ،است )خودشان و معبودهايشان(هالك و نابودي  )مايه(
معبودي  )كه آفريدگار همه كائنات است( جز خداآيا  :گفت )سپس(  .و نادرست است

بر  )وانبا دادن زمين فرا(و حال آن كه او است كه شما را  ؟! براي شما جستجو كنم
 .»برتري داده است )همعصرتان(مردمان 

6- ﴿                               
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  ﴾  :72-69[القصص[. 
پنهان  )ها در خود از كينه(هايشان  پروردگار تو آگاه است از آنچه سينه !)اي پيغمبر(«

  ).دهند ها بروز مي و به صورت اعتراضها و طعنه(سازند  و از آنچه آنان آشكار مي ،دارد مي
و هر گونه سپاس و ستايشي بدو تعلّق دارد  ،پروردگار تو اهللا است و خدائي جز او نيست 

و بازگشت  ،و فرماندهي و داوري از آن او است ،چه در اين جهان و چه در آن جهان
اي ( :بگو  ).و او قاضي است ،و او حاكم ،او خالق( .همه شما به سوي او خواهد بود

و روز (خداوند شب را تا روز قيامت هميشه ماندگار كند  به من بگوئيد اگر !)مردم
بجز خدا كدام خدا است كه بتواند براي شما روشنائي  )روشن را به دنبال آن نياورد

آيا  ؟).و روز روشني پديدار كند تا در آن به تالش بپردازيد و كسب و كار كنيد( ؟بياورد
اگر  ،مرا خبر دهيد :بگو   ).د اگر عاقليدبايد كه بشنويد و بنگريد و كرنش بري( ؟شنويد نمي

 )و شب تاريك را به دنبال آن نياورد(خداوند روز را تا روز قيامت جاودانه و دائمي كند 
و خستگي (كدام خدا است كه بتواند براي شما شبي را بياورد تا در آن بياراميد  بجز خدا

مگر  ؟چار چه اشتباه بزرگي هستيدكه د(بينيد  مگر نمي ؟).كار روزانه را از تن به در كنيد
 .»؟)شب و روز دو نشانه سترگ بر وجود خداي بزرگ نيستند

7- ﴿                             

                                     

                 ﴾  :3-2[فاطر[. 
آن را ببندد (تواند  كسي نمي ،هر رحمتي را براي مردم بگشايد )درِ خزائن(خداوند «

 ،و خداوند هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري كند ،از آن جلوگيري نمايد )و
لذا نه در كاري ( .و او توانا و كار بجا است ،تواند آن را رها و روان سازد كسي جز او نمي

نعمتي را كه خدا به شما  !اي مردم ).دهد و نه كاري را بدون فلسفه انجام مي ،ماند در مي
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و سفله و (يادآوري كنيد  )با به جاي آوردن شكر و اداي حق آن(ت عطا فرموده اس
سهل و ساده  ،و از كنار اين همه مواهب و بركات و امكانات حيات ،ناسپاس نباشيد

اي وجود دارد كه شما را از آسمان و  آفريننده ،جز اهللاآيا  ).بلكه از خود بپرسيد .نگذريد
پس با اين حال چگونه  .خدائي وجود نداردجز او  ).اصالً !نه( ؟زمين روزي برساند

و به جاي يزدان براي بتان كرنش  ،گرائيد و از راه راست به راه كج مي(گرديد  منحرف مي
 .»؟كنيد بريد و سجده مي مي

8- ﴿                   ﴾  :43[طور[. 
خدا  ؟دارند جز خدا )و حامي و ياوري(معبودي  )كنند كه يآنان خيال م(يا اين كه «

 .»خوانند دانند و مي پاك و منزه از چيزهائي است كه انبازش مي

9- ﴿                            

                               

                                     

                     ﴾        ]66-62زمر: ال[ 

كليدهاي   .نمايد پايد و مراقبت مي خدا آفريدگار همه چيز است و همه چيز را مي«
 .دارند ايشان زيانكارند كساني كه آيات خدا را باور نمي .آسمانها و زمين از آن او است

پذيرند كه مالك و صاحب سراسر جهان و  رهنمودهاي كسي را نميچرا كه قوانين و (
را  غير خدادهيد كه  آيا به من دستور مي !اي نادانان :بگو ).فرمانده و گرداننده آن است

ورزي  به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك   ؟! پرستش كنم
  .و از زيانكاران خواهي بود ،شود و نابود مي هيچ )گردد و پاداش مي باطل و بي(كردارت 

  .»پس در اين صورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باش 
اي فرزندان آدم، مالك آسمانها و زمين و منبع صدور خير و شرو نفع و ضرر، فقط 
خداوند است و او نيز رحمان (برخوردار از حد اعالي رحمت) و رحيم (پيوسته رحمت 

أنا عند ظن عبدي « :گويد ) است و هرگز بخل در او راه ندارد و همچنين، خداوند ميگر
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يب وأنا معه حني يذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل هم خريٌ 

تاين يميش منهم وإن اقرتب إيل شرباً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إيل ذراعاً اقرتبت إليه باعاً وإن أ

هرگونه كه بنده ام به من گمان كند، همانگونه با او برخورد خواهم كرد « 21F۱»أتيته هرولة
(اگر من را سخي بپندارد، با سخاوت و اگر من را بخيل بپندارد با بخل، با او برخورد 

 ».خواهم كرد
پس بياييد با حسن ظن به خداوند نگاه كنيم تا توجه او را به خود جلب نموده 

همچنين  ،تمام حاجات و نيازهاي خود را برآورده سازيم ،ينگونه با مددخواهي از اووا
بندگان صالح او همچون امام حسين  ،فهمد و به خدا قَسم ميتنها اوست كه تمام زبانها را 

تمام زبانها و خصوصاً زبان فارسي را  ،.. وقتي كه زنده بودند.و علي و امام رضا و
به تمام زبانها  ،آموزشگاه زبان داير است كه بعد از مرگ ،حيات برزخآيا در  ،فهميدند مين

يا امام  ،يا امام حسين ،يا علي«پس اگر يك شخص فارس زبان بگويد  ،شوند!!! ميمسلط 
.. به مريضم شفا بده و يا به من فرزندي را عنايت فرما ويا بخت دخترم را بگشاي .رضا و

ولي آنها كه زبان  ،و در برآوردن نيازهاي ما قادرندشنوند  ميبا فرض اينكه آنها  ،...و
22Fفهمند ميفارسي را ن

2. 
 .ضىتراللهم اهدنا ملا حتب و

 

                                           
متفق عليه، هرگونه كه بنده ام به من گمان كند، همانگونه با او برخورد خواهم كرد (اگر من را سخي  -۱

 بپندارد با بخل، با او برخورد خواهم كرد). بپندارد، با سخاوت و اگر من را بخيل

   ﴿اي  ي آنها گفته ي كساني قرار مده كه در باره ي حقيرت را از زمره پروردگارا، بنده -۲  

                _  :٧[البقرة[. 
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