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 3 فهرست مطالب

 





 

 
 

 مقدمه

حضررت محمرد    یشخالق توانا و درود و سالم برر رسرول گررام    یثنا بعد از حمد و
 شری  خوشحالم از این که توفیق تقدیم ترجمۀ اثری از دانشمند محترم معاصر  یمصطف

داران علروم و معرارف الهری دسرت داده اسرت. گرچره       ا به دوستر الزندانیعبدالمجید 
باز هم به مصداق دستور صریح دانم قلم حقیر این ناچیز در خور چنین جسارتی نبوده می

 مرن هرر   از تبلیغ کنید» :یعنی .(1) «بَلُِّغوا َعنِّي َولَْو آيَة  » فرماید:که می صاحب شریعت 
این مقدار حرکتی که در راه اجرای این دسرتور از ایرن حقیرر     «باشدچند که یک آیه هم 

 و دانرش دوسرتان   ساخته بود انجام شد. امید است به درگاه حق قبول و در پیشگاه فضال
گرامی نسبت به نقایص قلمی آن به دیرده اممران نگریسرته شرود. مسرلماا ارشرادات و       

های سروران ارجمند باعث خشرنودی و اسرتفاده ایرن فرعیف خواهرد شرد و       راهنمائی
 دارم.پیشاپیش سپاس و امتنان خود را به همه راهنمایان و مرشدان تقدیم می

در مفصلی فرمیمه کتراب گرردد کره چرون      حال رح شحترم مر نظر بود از نویسنده د
های احتمالی بعدی موکول گردید. مطالرب اصرلی ایرن    دسترس نبود، به آینده و به چاپ

ها به هم کره در مرتن عربری     م قرآنی و علوم جدید و ارتباط آنکتاب تلفیقی است از علو
ه فارسی آن ایرن  به خوبی و با فصاحت و بالمت تمام بیان شده است اما مطمئناا در ترجم

توانرد مرورد   سالمت و فصاحت ممکن است به نظر نیاید که باز هم برا ایرن وصرف مری    
در راه رسیدن به این مرحله از ترجمه و چراپ ایرن کتراب    . استفاده عالقمندان قرار گیرد

ناگزیر از سپاسگزاری دوستان عزیز و محترمی هستم که بنا به خواست خودشان از بردن 
 ذورم. خداوند اجر جزیل به ایشان عنایت فرماید.عزیزشان مع نام

 محمد یگانه -والسالم علی من اتبع الهدی
 07زمستان  -شیراز

                                           
 (.2132دیث انبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، حدیث: )، کتاب احاصحیح بخاری -1





 

 
 

 بخش اول:

 اهمیت ایمان به خدا

 چه کسی شما را به دنیا آورده است؟

اگر کسی بدون تصمیم و ارادۀ خویش ناگهان خرود را در شرهری مریرب یرا بیابرانی      

که توسط شخص دیگری بدینجا آورده شده باشد و بعد متوجره  ناشناخته بیابد، در حالی 

شود که همان کسی که او را به اینجا آورده، کسانی را نیز برای راهنمایی و ارشاد او بدین 

کسرانی کره    محل مریب گسیل داشته است، حال اگر او به جای این که در صدد شناخت

دهد و ایشان نیز آنان برخیزد و آزارشان اند برآید، به مبارزه با برای نجات و هدایتش آمده

های وی را تحمل کنند، در چنین وفعی نظر شما در بارۀ ایرن شرخص گمشرده و    اذیت

 چه خواهد بود؟ لجوج

ای در مسلماا پاس  هر آدم عاقلی چنین خواهد بود که: اولین وظیفه هر انسان گمشرده 

نردۀ خرود بره اینجرا را     شرخص آور چنین شهر یا صحرای ناشناخته اینست که سعی کند 

جستجو کند و بکوشد تا حکمت آمدنش به اینجا را دریابد و چنانچه کسانی را بیابد کره  

رفترره، برره  هرراآنانررد، حتمرراا برره سرررا  اش و برررای راهنمررایی او آمرردهاز جانررب آورنررده

را بیازماید و اگر به صرداقت و امانرت    هاآنهایشان گوش فرا دهد، صدق و کذب حرف

اما کسی که به امور خرود اهمیرت   ، ی برد، گرامیشان دارد و امرشان را اطاعت کندپ هاآن

سوالن خرالق اعتنرایی ننمایرد، در    رندهد و در مورد آورنده و خالقش تفحصی نکند و بر 

حماقت و سفاهت او مسلماا شک نباید کرد. برر هرر آدم عراقلی الزم اسرت کره در برارۀ       

جان و مرده تبدیل به بشری کامل شده الت خاک بیچگونه از ححیاتش فکر کند، این که 

 است.

﴿               ﴾ [ :12الروم.] 
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ی )زیرادی  هرا انسران های او )این( است که شما را از خاک آفرید، پس ناگاه شما و از نشانه»

 .«پراکنده گشتیدشدید و در زمین( 
بیند و بدون عقل و  شنود و نه میو چقدر تفاوت هست بین عالم خاکی مرده که نه می

شود و رشد و نمو ندارد و تولید مثرل  کند و کار بد مرتکب نمیخوبی نمی ،استحرکتی 

کند و به هیچ صفتی از صفات حیات متصف نیست و بشر زنردۀ متحرکری کره کررۀ     نمی

حیات و حرکتش پر کرده است، اگر انسان عاقل تفکر کنرد و بره قصره    خاکی زمین را از 

بینرد کره چگونره خراک     انتقال خویش از عالم خاکی بیجان به عالم بشریت بیندیشد مری 

ای مبردل گشرته و سرپس بره     ه به لختره طفای تبدیل شده و از نهفطجان به نروح و بیبی

شت و پوست و استخوان گردیده صورت تکه گوشتی درآمده و بعد جنین شده، دارای گو

و جوارح مورد لزوم حیات  هاانداماند. سپس را پوشانده هااستخوانها نیز است و ماهیچه

از تبدیل خاک  هاایندر وجودش شکل یافته و روح حیات در او دمیده شده است و همۀ 

به مذا و مذا به جنین حاصل شده است و سپس به صورت طفلی پرا بره عرصرۀ وجرود     

های انسانی به جامعه فزون گشرته  هاده و به صورت بشری کامل و الیق و با تمام ویژگین

 است.

شود که در هریچ کردام از   توجه و تفکر نماید متوجه می هااینانسان عاقل اگر به همۀ 

، از این رو اولرین چیرزی کره    دارای اختیار نبودهمراحل تکوین حیات و آفرینش خویش، 

است. باید در پی فهم این مطلب برآیرد  خویش خت خالق و آفرینندۀ شنا، باید دنبال کند

گیری و حیاتش، به دست خود او نیست، پرس بره دسرت    که: حال که اختیار ایجاد، شکل

 چه کسی است؟

﴿                              

         ﴾ [3 -3: االنفطار.] 
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آن کره    ی انسان! چه چیزی تو را )نسبت( به پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟»یعنی: 

بره هرر شرکلی )و    د. و تو را آفرید، آنگاه شکل و اعضرایت را تمرام کررد سرپس معتردل گردانر      

 .«صورتی( که خواست، تو را ترکیب نمود

کسی که تو را سراخت و  ن! چه چیز تو را از خالقت مافل کرده است؟ از پس ای انسا

 ای؟کنی که از عدم به وجود آمدهبه تو شکل داد. آیا فکر می

وجرود  از عدمی که برای آن موجودیتی نیست؟ آیا خیال کردی خالق تو همان عدم بی

کنری  تصدیق مری  دانی که عدم قادر به ساختن چیزی نبوده و نیست؟ و آیااست؟ آیا نمی

توانی چیزی را بسازی؟ پس حتماا خالقی داری که ترو را خلرق کررده    که خودت هم نمی

 است.

﴿               ﴾  :[.23]الطور 

 «؟اند، یا خود خالق )خویش( انداز هیچ )و بدون آفریننده(، آفریده شده هاآنآیا »

است و اوست کره ترو    وجود و حیات و آفرینش تو به دست اهللول داری که اگر قب

را شکل داد و ترکیب کرد، پس مجبوری که برای شناختش بکوشی. بکوشی ترا کسری را   

. پس باید شناخت تو از خردایت،  ست بشناسیکه تمام امور خلقت و حیاتت به دست او

 ساب آیی.ات باشد، تا عاقل به حاولین گامت و اولین وظیفه

 ما از آن که هستیم؟

حررف  روی، زبرانی کره برا آن    کنی، پایی که برا آن راه مری  این دستی که با آن کار می

گیرری و  کنی و همه چیز را بره خردمت آن مری   میو عقلی که با آن تدبر و تفکر  زنیمی

فکر متعلق به چه کسی است؟ یا نه، آیا هیچ  هااینهمۀ برد، نفع میجسم و حیاتت از آن 

ای خود تو متعلق به که هستی؟ یا اصالا ما همگی به چه کسی تعلق داریم؟ آیا دلیرل  کرده

تملک بر هر چیزی آزادی در تصرف آن از جانب مالکش نیست؟ و آیا تو در آمدنت بره  

پردر و مرادرت نقشری داشرتی؟ در     ود اختیاری داشتی؟ آیا ترو در انتخراب   خاین دنیا از 

دگاهت چه؟ و آیا تو بودی که زمران والدت خرود را انتخراب    انتخاب شهر و کشور و زا
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کردی؟ و یا صورت و صفات جسمی و روانی و عقلی خود را انتخاب کردی؟ در مرد یا 

شدن خویش نقشی داشتی؟ آیا به اختیار خودت حیاتت را چنان تنظریم کرردی کره از    زن

جروانی بره دوران    فعف و ناتوانی کودکی به نیرومندی و قدرت جوانی برسی و پرس از 

؟ از مرن به سالمت و از سالمت به مررن برسری؟ و   وارد شویفعف و ناتوانی پیری 

دانستی؟ و چره نقشری داری در   یافتنت بعد از آن که هیچ نمیچه نقشی داشتی در آگاهی

مردنت بعد از زندگی؟ پس چه خوب است به این آیۀ کریمه از قرآن کریم تسلیم شرویم  

 که:

﴿                            

                    ﴾ [ :31الروم.] 

ی، قروت بخشرید، و   است که شما را ناتوان آفرید، سپس بعد از نراتوان  ذاتیهمان  اهلل»یعنی: 

 .«آفریند، و او دانای تواناستآنگاه بعد از قوت ناتوانی و پیری قرار داد، هرچه بخواهد می
مهمترین واقعیات برای تو هستند ولی تو مالک واقعی هیچ کدام نیسرتی. چرون    هااین

که قدرت دخل و تصرف در هیچ یک را نداری و آیا در بارۀ ایرن امرور نسربت بره اوالد     

مختار هستی؟ نسبت به اقوام نزدیک و شهر و قبیلره و ملترت چره؟ و آیرا آبرا و       خودت

ات برای خودشان در این مروارد اختیراری داشرتند؟ همران     ملت و قبیلهاجداد و اقارب و 

ی قدیم تا به امروز و تا آخر هاهناموارد و اموری که برای من و تو و تمام مردم دنیا از زم

گیریم که تو مملوکی، من مملوکم و ر شده است، پس نتیجه میدنیا از جانب خداوند مقد

مملوک خالقی که ها و حکام و محکومین و همه و همه مملوکند. ها و ملتتمام این امت

را بره ایرن دنیرا     هرا آنرا آفریده است، مملوک آفریدگاری که همۀ  هاآنهر طور خواسته 

خلق شرده،   هاآنای مواهبی را که به خاطر آورد و از این دنیا خواهد برد. و به هر آفریده

 مرحمت فرموده است.

ها و پاهایت تأمل کن. آیا تو برایشان گوشرت و پوسرت و اسرتخوان و    حال در دست

ای چیرزی از جسرم و   خون و یا حتی یک تار مو آفریدی؟ یا برای انسان دیگری توانسته
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ها جزء کوچکی از اندام یا جسم لتها و دوها و قبیلههیکل او را خلق کنی؟ ببین آیا ملت

 اند؟ طبق آیۀ شریفه:تو و یا دیگران را ساخته

﴿              ﴾  :[.291]األعراف 

 .«خوانید، بندگانی همچون شما هستندمی)سبحانه( یی را که میر از اهلل هاآنگمان بی»یعنی: 
جه گرفتیم ما مالک خود و امکانات خود نیستیم بهتر اسرت بره مثرالی    پس حال که نتی

توجه کنیم و نظرمان را در بارۀ شخصیت این مثال بیان کنیم: گاهی اوقات شخصی به کار 

کند. به کار خانه یا سوپر مارکت خانه و یا سوپر مارکتی که به دیگری تعلق دارد گذر می

نجا نیست. در میاب صراحب آن امراکن و بردون    رود که صاحبش در آای میو یا مزرعه

موجود آنجا را پس و پریش و چیزهرایی را   اشیای کند. دخل و تصرف می هاآناجازه، در 

را جابجرا   هرا آنکنرد و  کند و چیزهایی را از باال به پایین برده یا کرم و زیراد مری   بلند می

آدم عاقل و منصرفی برر   کنید؟ معلوم است، هر نماید. در مورد این شخص چه فکر میمی

دهد، زیرا کسی که در ملرک دیگرری و بردون    چنین شخصی گواهی می نادانیسفاهت و 

اجازۀ مالک دخل و تصرف کند، حتماا باید سفیه و دیوانه باشد، اکنون از خود بپررس آیرا   

تو دیوانه، سفیه و نادانی که بدون اجازۀ مالرک وجرودت در آن و در اجرزای آن دخرل و     

فهمرد کره مالرک هریچ     چون هر آدم عاقلی اگر به وجود خود فکر کند مری  تصرف کنی؟

را به میل خود و بدون اجازۀ مالکش  هاآنتواند عضای بدنش نیست. پس نمیعضوی از ا

را بشناسرد و از   هاآنابتدا مالک  به کار گیرد و برای این که این اجازه را کسب کند، باید

 ند که:او هدایت طلبد و فرمان برد. و بدا

﴿                 ﴾  :[.31]األعراف 

وایی از آنِ او است، پر برکت )و به مایرت برزر ( اسرت    رش و فرماننآگاه باشید که آفری»یعنی: 

 .«اهلل که پروردگار جهانیان است
ک خویش است، و شناخت فرسرتادۀ  از این رو اولین وظیفۀ واجب انسان شناخت مال

 او که برای هدایتش مأمور گشته است.
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 ایم؟ما چرا آفریده شده

هرای انسران   اگر تمام پزشکان عالم را مخاطب قرار داده بپرسیم: آیا برای خلق چشرم 

حکمتی هست؟ همه جواب خواهند داد: بلی. و هرکس میرر از ایرن جرواب دهرد بایرد      

هرا،  ، گروش هرا انرا در مورد دهان، دنرد سوال و اگر این  هایش را از حدقه درآوردچشم

های کوچک یا هر سلولی در بدن  ها و یا هریک از مویرها، پاها، قلب و ریهبینی، دست

هنرد: بلری.   دپاس  می همهانسان تکرار کنیم که: آیا برای خلقت هرکدام حکمتی هست؟ 

ها وقت الزم اسرت  ت: برای ما سالخواهند گفتوفیح بخواهیم،  هاآناگر در این باره از 

و اگر بپرسیم:  .بدن انسان موفق شویماجزای تا بتوانیم به شناخت کامل و دقیق خلقت در 

ای وجرود دارد یرا   بدن با کل بدن او رابطهاجزای آیا میان حکمت آفرینش هریک از این 

بررای  پاس  خواهند داد: بلی. حکمت وجودی دهان که همان خوردن است خیر؟ همگی 

خراطر کرل بردن، و    ها یعنی امکان تنفس به حکمت وجود ریهتمام بدن فروری است و 

و اجزای بدن اسرت. همچنرین پاهرا     هااندامی قلب، رساندن خون به تمام حکمت وجود

ایجراد همرۀ   یابیم که علت اند و بدین ترتیب درمیبرای نقل و انتقال تمام بدن ایجاد شده

ی نیست جز این که در خدمت کرل بردن باشرد و بررای یرک      و اجزای بدن چیز هااندام

وجود واحد انجام وظیفه کند. حال که هرر بخرش از بردن ترو را بره حکمتری آفریرده و        

باشد، شک نیست که خود تو هرم برا حکمرت و    حکمت آن هم خدمت به کل بدنت می

ت از دانی؟ و آیا حکمر ای، آیا حکمت از آفرینش خود را میمنظوری خاص آفریده شده

آفرینش خرود را نفهمری حتری از ایرن ورقرۀ      دانی؟ اگر حکمت آفرینش تمام مردم را می

کامذ هم که پیش رو داری خوارتری، زیرا هدف از تهیه این کامذ آن است کره برر روی   

آن بنویسند، ولی تو برای خلقت خود هدف و حکمتی قایرل نیسرتی؟ امرا در برارۀ مقرام      

کنری در حرالی کره حکمرت آفررینش خرود را       مری خودت بیندیش. تو چگونره زنردگی   

امرا  ، پیرامرونش را ندانرد مافرل اسرت     اشیایدانی؟ اگر کسی حکمت خلقت خود و نمی



 13 بخش اول: اهمیت ایمان به خدا

است کسی که هدف و حکمت وجودی اجزاء لباسی را که بر تن دارد نفهمد از او مافلتر 

ۀ مردم داند از همکل وجودش را نمیو مافلتر از این دو، کسی است که هدف از آفرینش 

دنیا مافلتر و جاهلتر است، زیرا کسی که هدف و حکمت از حیات خرود را ندانرد واقعراا    

است چرا زنردگی کررده و   شود و او نفهمیده جاهل است، حیاتش بر روی زمین تمام می

میرد؟ واقعاا که حیات بدون حکمت و هدف حتی در نظر صراحبش هرم از لنگرۀ    چرا می

های خود الاقرل، حکمتری قایرل    زیرا هر کسی برای کفش ارزشتر است،ای بیکفش کهنه

است، و چه دردآور است که برای حیات خود حکمتی نیندیشیده باشد. برای ایرن چنرین   

 شخصی مسلماا حیات و هستی تمام مردم هم خالی از اهمیت و حکمت و هدف است.

﴿                            ...﴾  :محمد[

21.] 

که چارپایران  خورند همچنانگیرند و میکه کافر شدند )از متاع دنیوی( بهره میو کسانی»یعنی: 

 .«خورند، و آتش )جهنم( جایگاه آنان استمی
 کنند که این شاعر گفته است:اینگونه افراد آنگونه زیست می

 امکجا آمده دانم ازنمی

 امولی آمده

 جلوی پایم را دیدم و راه افتادم، و خواهم رفت،

 تا آنجا که بتوانم.

 دانمام نمیشویم. چگونه آمدهو آنگاه متوقف می

 دانمچگونه را هم را دیدم؟ نمی

 دانمدانم؟ نمیو چرا نمی

حکمت  آن هدف و انانخبرند، ما مسلماما اگر گمراهان از حکمت وجود خودشان بی

  گردد که:دانند، به این اصل مهم برمیدانند که چرا نمینمی هاآندانیم، اگر را می
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اش پنهان است، و برا دانسرتن ایرن مطلرب خیلری      حکمت هر پدیده در نفس سازنده

 نرزد اسرت و در   پنهران چیزها را باید بفهمیم و بدینگونه حکمت آفررینش انسران از مرا    

 تواند قدرت فهم آن را به ما آموزش دهد.وست که میاست و تنها اخالقمان نهفته 

آورد مگر این که آفریردگار خرود را   سر در نمیلذا انسان از حکمت و هدف خلقتش 

بشناسد و اگر خالق خویش را نشناسد کرامت و شرافت و انسانیتش هرم از برین خواهرد    

ح وهمترراز برا   رفت و در چنین حالتی بعید نیست که خود را حیوانی ناطق و یا هم سرط 

عالمیان به او کرامت بخشریده اسرت و    ها بداند و این در حالیست که خداوندسوسک

 فرماید:نیز می

﴿        ﴾  :[.72]اإلسراء 

 .«و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم»یعنی: 
انرت و خفرت چره چیرز     هدف بودن حیات( انسران میرر از اه  ولی در این حالت )بی

دیگری را بر خود پسندیده است پس اولین وظیفۀ هر انسان عاقل این اسرت کره خردا و    

 .درسولش را بشناس

 آیا ما گمشدگانیم؟

نشرانگر   هرا آناز شویم که حیات بسریاری  با توجه و دقت بر زندگی مردم، متوجه می

ی گگشرت برای عالمت گرم  ،انتها و ناشناسست در بیابانی بیهاآنگشتگی و سرگردانی گم

هدف سر گردانند و از اعمراق  به سوئی بی هاآنن بس که: هرکدام یا هرگروه از همی هاآن

یح ندارند اند. هیچ راهنمایی هم برای یافتن راه صح، نگران و دستپاچهده انمرددرون خود 

یرن زنردگی   و خیاالت استوار شرده اسرت، ا   هاگمانبر اوهام و  هاآنو همۀ افکار و ادلۀ 

اش در حرال جنرگ و جدالنرد، و ایرن     ها که همره اکثریت مردم امروزی است، این دولت

این قبایل  ارب، وو متحگوناگون ی سیاسی و هاناها و سازمها و جمعیتاحزاب و هیأت

های سیاسری  های مخالف داخل احزاب و گروهها، و حتی جناحها و ملتدر داخل دولت
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و سررگردانی در  گمشدگی  ها، همه و همه یعنی:داخل آن جناحی هابندیو یا حتی دسته

ی گچیست؟ راز ایرن از خرود بیگرانگی و گمگشرت    راز همۀ این اختالفات  ،بیابان زندگی

ت همرۀ  شویم که علر عمومی بشر چیست؟ اگر خوب به این موفوع فکر کنیم متوجه می

و علرت اخرتالف    ،گرددرمیدر اصول عقیده و نظراتشان ب هاانساناختالفات، به اختالف 

 عقیده و اصول بر موارد زیر مبتنی است:

 شود.تفاوت مردم در علوم و اطالعاتشان که به اختالف رأی منجر می -

 گوناگونی مردم در اخالقیاتشان. -

 اختالف مردم در فهم و درکشان از مسایل. -

 اختالف مردم در تجاربشان. -

 .اختالف مردم در مصالح و منافعشان -

، چرا که رأی هریک از ابنرای  دگردها منجر به اختالف رأی و نظرشان می اینکه همۀ 

و اخالق و فهم و تجربه و مصلحتش استوار است. و چون محال است که دو بشر بر علم 

مساوی و واحد باشد، پس  هاآناخالق و فهم و تجربه و مصالح  نفر پیدا شوند که علم و

را واحرد و متحرد    هاآنت ایجاد کرد، مگر این که آرای بشر وحدتوان بین تمام افراد نمی

گردانیم، و آراء و عقاید متحد نخواهد شد مگر این که علرم و اخرالق و عقرل و فهرم و     

ممکن است. پس بشر محکوم بره  ناتجربه و منافع خود را واحد و هماهنگ سازند و این 

یشه باید تحمل کند. پرس راه ایجراد   ممکن و الینحل را همنااختالف و افتراق بوده و این 

 اتحاد بین مردم چیست؟

﴿             ﴾ [ :223هود.] 

 .«که پروردگارت )بر او( رحم کند( همواره مختلف اند. مگر کسیهاآنولی )»یعنی: 
است که برر همره امرور    بشری آن است که بشر بداند او را خالقی مشکل تنها راه حل 

احاطه دارد و علم و اخالق او کاملترین و رساترین نیروی محیط بر تمام جوانب زنردگی  

های نیکوست و بر همه چیز دانا و توانا و بصیر و اوست. صفاتی عظیم دارد و صاحب نام
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خبیر است. هیچ چیز از او پوشیده نیست و بر همه چیز آگاه است، اوست خدای مهربران  

 برابرش همۀ مردم یکسانند از حیث بندگی و عبادت. به مصداق این آیه: و در

﴿        ﴾  :[.7]الزمر 

 .«پسنددکفر را برای بندگانش نمی اهللهرگز »یعنی: 
اش بهرره  پس اگر بشر بتواند آفریدگار خرویش را بشناسرد و از هردایت و راهنمرایی    

اجتماعی رها شده خود را نجات دهرد. و در ردیرف    مشکلاز این گیرد، خواهد توانست 

ون و محفوظ از هرگونه اختالفات و منازعاتی، هدایت یافته و زندگی ئمص ،مؤمنان، متحد

سورۀ هود  229و  223ی هاآرام و امن و راحتی داشته باشد. خداوند در این باره در آیه

 ﴿ فرموده است             ﴾. 

 .«که پروردگارت )بر او( رحم کندمگر کسی  ( همواره مختلف اند.هاآنولی )»یعنی:
 فرماید:سورۀ نحل می 31همچنین در آیه 

﴿                                    

...﴾. 
و )ای پیامبر! ما( کتاب )قرآن( را بر تو نازل نکردیم؛ مگر برای اینکره آنچره را   »یعنی: 

ی هدایت و رحمت برای روشن سازی، و )نیز( مایه هاآنکه در آن اختالف کردند، برای 

 .«آورند؛ باشدگروهی که ایمان می
حالت اختالف و نزاع خارج نخواهد شد مگر این که  فهمیم که بشر ازبه این دالیل می

شناخت پروردگارش را بر خود واجب بداند و اگر کمی دقیق شویم و توجه نماییم سری 

سراخته و کفرار ایرن زمران را در حالرت       تاریکرا در خواهیم یافت که حیات بشریت را 

زندگی خود معنی و برای  هاآنآن راز مهم اینست که گیجی و سرگردانی فرو برده است. 

به آفریدگار خود و تمرام کائنرات    هاآنهای حیوانی آن قایل نیستند، مفهومی میر از جنبه

دانند که بعد از این حیات اعتقاد و اعترافی ندارند و در پی کسب رفای او نیستند و نمی
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در افطرابند و مذبوحانره در زنردگی ترالش     هاآنتی چه چیزی در انتظارشان است، موق

کنند و هیچ اطمینانی در زندگی خود به هیچ کس و هیچ چیزی ندارنرد و در حقیقرت   می

هم زندگی بشری که خالی از خدا باشد از هیچ اعتبار و اطمینانی برخوردار نخواهد بود و 

تواند منظور این آیه و هدف این اعتبار و اطمینان خدایی باشرد،  می  اهللاعتقاد به بشر بی

 فرماید:از سورۀ فجر خداوند می 22تا  17ت آنجا که در آیا

﴿                                   

     ﴾. 
کره ترو از او   ای روح آرام یافته. بره سروی پروردگرارت براز گررد، در حرالی      »یعنی: 

خوشنودی و او از تو خشنود است. پس در زمرۀ بندگان )خاص( من در آی. و به بهشت 

 .«من وارد شو
پس اولین وظیفۀ بشر شناخت آفریدگار و خدای خویش است. اگر خوب تأمل کنریم  

ک و قبایل مربوط به عردم شرناخت   بینیم که سرچشمۀ همۀ اختالفات بین مردم و ممالمی

ست، زیرا انسان آنقدر حرریص و  هاآنو ندانستن حکمت او از آفرینش لقشان از خا هاآن

طلب خلق شده است که اگر به شخصی گفته شود نصف زمرین را مرالکی، خواهرد    زیاده

طلبی چیزی خواهم. معلوم است نتیجۀ این حرص و زیادهگفت: نصف دیگرش را هم می

شناسی هرم  نااا که در سایه کفر و خداناپذیر و الینحل نیست. مخصوصجز اختالفات پایان

گردد، زیرا مشرک و کافر معتقد است کره زنردگی   دارتر میاین اختالفات شدیدتر و دامنه

های ایرن دنیرا   شود، او به چیزی میر از لذت و خوشیدنیا خالصه می روزدر همین چند 

ویی او را نخواهد جبری و لذتتکافوی بهرهکند تمام این دنیا هم، اندیشد و خیال مینمی

افرراد بشرر را هماننرد و     هرا میلیونتواند کرد، این چنین شخصی با این طرز تفکر کی می

خواهد دنیا ملک خودش باشد و مطیع او، پس مجبور است ترا بره   برابر فرن کند. او می

نعمات ناپایدار آن با همنوعان خود به جنگ و ستیز پردازد. ناگزیر است در منزل با خاطر 

با بررادرش و در اجتمراع برا همسرایه و همنوعرانش درگیرر باشرد.         ،اشضای خانوادهعا
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ناپذیر است. های مختلف اجتنابدرگیری بین مناطق مختلف و قبایل و احزاب و جمعیت

هرایی  کرۀ زمین هم به طور مسلم و حتمی درگیرری پیمان در سطح بین دول و ممالک هم

به خاطر حیات و امکانات آن نخواهد با کسی  دهد و واقعیت این است که هرکسرخ می

شرود  ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. خود به خود آمادۀ درگیری میبجنگد، در جنگ

و در زیر نظام کفر ناگزیر از این درگیری است، زیرا انسانی که همه چیز را در ایرن دنیرا   

هرکس در هر لحظره ممکرن   بیند که افتد و میکند، زمانی که به فکر مر  میخالصه می

رسد، به فکر دنیا کند که عمرش به پایان میاست گرفتار مر  شود، و هرگاه احساس می

کوشد تا قبل از انتهرای آن هرچره بیشرتر از آن بهرره     افتد و میو استفاده از نعمات آن می

نرد  زای دست مری شود و در ستیزهایش به هر اسلحهگیرد، لذا به انواع وسایل متوسل می

هریچ   کند و این واقعیت امر است.های ممنوعه و میر انسانی هم استفاده میحتی از سالح

در عالم کفر نیست مگر این که انسان بتواند به راه ایمان به خدا هدایت شرود،   راه گریزی

زیرا شخص مؤمن معتقد است که خدایش به حد کافی نعمات حیات را بررایش آفریرده   

مین و به اندازۀ ز پهنای آن به عالوه در دنیای دیگر و در بهشتی کهاست تا او سیر شود و 

برایش تمام آنچه را که بخواهد مهیا ساخته است. به مصداق آیۀ  ست، خداوندهاناآسم

 فرماید:از سورۀ زخرف که می 72 -39شریفۀ 

﴿                           

                                

   ﴾. 
تان برا شرادمانی   ودند. شما و همسرانکه به آیات ما ایمان آوردند و مسلمان ب)همان( کسانی»یعنی: 

هرای )طالیری،   هایی زرین )مرذا( و )نیرز( جرام   سینی هاآنبر )گرداگرد(  )و اکرام( به بهشت وارد شوید.

برد، وجرود دارد، و  ها از آن لذّت میکند، و چشمگردانند، و در آن )بهشت( آنچه دلها تمنا میشراب( می

 .«شما در آن همیشه خواهید بود
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های جاویدان و رهایی از عذاب جهنم رسیدن به این نعمتداند که تنها راهؤمن میو م

از پروردگار و طاعاتی است که در اثنای حیرات و   اطالعش ،موفقیت در امتحانتنها  فقط

داند که مروفقیتش در امتحران ممکرن    اقامتش در کره زمین به جای آورده است. مؤمن می

کش و اجتناب از کارهایی کره او  از اوامر خالق و مال رویپی و نیست مگر در سایه تبعیت

داند که خداوند او را فرمان داده است ترا از دنیرا بره    مؤمن می ،را منع فرموده است هاآن

قدر حق و احتیاجش بهره گیرد و از مال و متاع دنیا به صورت مشروع و حالل کسرب و  

کار نبرد و در بره دسرت آوردنرش     به صورتی که هیچ مل و مشی در آن به، استفاده کند

رزق و روزی او و افرراد   دانرد کره خداونرد   او می ،خدعه و نیرنگ و ظلم اعمال نکند

کند که فقرا و مسراکین هرم در روزی او   سازد و فراموش نمیش را فراهم میلفاتحت تک

شرناس  جردی و وظیفره   ؛حقی دارند. از این روست که یک فرد مؤمن در هر مقامی باشد

، در رقابت شریف و منصف است و در بخش تولیدی یار و یاور همکاران خرویش  است

ها مؤید جوییزدن به کینهاست، در اجتماع محل زندگی و محدودۀ فعالیتش به جای دامن

کند. دوستی را و مشوق محبت است و همکاری و هماهنگی را به جای درگیری تبلیغ می

تنگ نظری و عفت و پاکدامنی را به جای  به جای خصومت، شرافت را به جای خست و

، و کرم و سخاوت را به جای بخل و بد دلی و تعاون و تسامح را به جای بالیاپستی و ال

انگیزی و رفرایت و سرعادت را بره جرای سرختگیری و نراراحتی و       فتنهطلبی و فرصت

میرب  شقاوت و بدخلقی و باالخره عدالت را به جای ظلم و ستم در جامعره تررویو و تر  

کند، این حقیقت حال مسلمین است در صورتی که قوی االیمان باشند. اما امروز ایرن  می

درآمرده   پوشریده و  صفات پسندیده کم شده و در اجتماعات مسلمانان به حالرت اختفراء  

هرای  در دلاست و ایمان در دل مؤمنین سست و فعیف گشته است و آنگاه کره ایمران   

رو به قوت و شدت خواهد گذاشت. پس الزمۀ رفع و مسلمین قوت گیرد این صفات هم 

ی، ایمان بره خردا و رسرول    جویی و اختالفات از جامعۀ بشرزهشدن این همه ستیبرطرف

ست و در آن صورت است که حیات اسالمی پاک و صالح دوباره و بدانگونه که اول اخد
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گیرریم کره   مری  بار در صدر اسالم بر اجتماع حاکم شد، مستقر خواهد گردید. پس نتیجه

 مهمترین و اولین فریضۀ هر انسانی شناخت خالق و آفریدگار خویش است.

 

 در میدان اعدام منتظر چه هستیم؟

صد سال  یک شاء اهلل بعد ازکند باالخره و انتو و هر که در این کرۀ خاکی زندگی می

اء سرورۀ نسر   73دیگر در ردیف مردگان زمین ثبت خواهید شرد. خردای تعرالی در آیرۀ     

 فرماید:می

﴿                     ﴾. 
 .«های محکم باشیدیابد، هر چند در برجهر کجا باشید، مر   شما را در می»یعنی: 

ای هسرتی کره ترو را    ای برای مر  و منتظر لحظره پس تو هم چیزی نیستی جز طعمه

در زمررۀ گرروه کثیرری از    ا از این دنیا خارج شوی. درست همانند کسی کره  صدا زنند، ت

گریزی داند که راهکشد و میمحکومین به اعدام بوده و در صف اعدام انتظار نوبتش را می

ای معین نوبتش فرا خواهد رسید، ممکن است زمانی برسرد  هم برایش نیست و در لحظه

هنگام جزو مردگان باشی. و یا برعکس شبی را که روزت را با زندگان شروع کنی و شب 

براالخره خرواهی مررد.     ،ها به سر آوری و فردای آن شب در زمرۀ مردگران باشری  با زنده

 سورۀ ق فرموده است: 29خدای تعالی در آیۀ 

﴿                    ﴾. 
شرود: ای  ت )و سختی( مر  به راستی فرا رسرید، )و بره او گفتره مری    و سکرا»یعنی: 

 «.گریختیانسان( این همان چیزی است که تو از آن می
معرین عمرر و    وقرت گذرا نیست، هر روزی که بر تو بگذرد از و زندگی تو جز ایامی 

 :شوی، خدای تعالی فرموده استشود و به لحظۀ مر  نزدیکتر میانتظارت کاسته می
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﴿                               

             ﴾ [3: لجمعۀا.] 

به شما خواهد رسید، کنید، یقیناا گمان آن مرگی که از آن فرار می)ای پیامبر!( بگو: بی»یعنی: 

شوید، آنگاه شرما را از آنچره انجرام    سپس به سوی )اهلل آن( دانای میب و آشکار باز گردانده می

 .«دهددادید خبر میمی
رافی یا نارافی از این جهان خواهید رفت، نه فقط تو خواهی رفت، بلکره ملروک و   

امرم خواهنرد رفرت،     رؤسا و امنیاء هم همچون تو و امثالت خواهند رفت. همرۀ ملرل و  

همانگونه که امم و ملل گذشته رفتند و مردم جز بندگانی که در اختیرار ترام خالقشرانند،    

میرانرد، و ایرن همره    بخشد و سپس مری را حیات می هاآن وندچیز دیگر نیستند و خدا

طلبری و  ست و این انسانیست که مرال و قردرت  هاآنو خارج از اختیار  هاآنبدون اجازه 

را، و  ا و محبت عزیزان و دوستانش را و علم و عمرل و تجربره و تخصصرش   حرصش ر

آید کره از آمراز   گوید و جسدش به صورتی درمیسالمت و زیبایی و قدرتش را ترک می

ای را خواهد داشت که گوشرت  آید و لحظهبدان شکل بوده، یعنی به صورت خاک درمی

شده و این هیکل قوی و برازنده و و استخوانش و عروق و امعاء و احشاء بدنش متالشی 

زیبای او به صورت مشتی استخوان پوسیده درآمده و زیر خروارها خراک مردفون گشرته    

است. تو هم همانقدر خواهی ماند که اقوام گذشته ماندند، پرس آیرا هیچگراه از خرودت     

ر آینردۀ دور  ای کره د کارت چیست؟ و آیا فهمیدهزوال ای که حقیقت مسیر و کردهسوال 

 چه بر سرت خواهد آمد؟

هرا و افرراد بیشرترین سرعی و     ها گرفته ترا ملرت  تو و هرکه در این دنیاست، از دولت

باشرد، بره عمرل    ای که بیش از چند سال نمری جدیت و کوشش خود را برای تأمین آینده

ای کوتاه مردت ایرن همره    نگر، شمائی که برای آیندهآورید ولی آیا همین شمای آیندهمی

اید؟ و آیا به عقیدۀ شما کنید، برای آیندۀ ابدی خویش هم فکری کردهشش میسعی و کو

ای ابدی هم در انتظارتان هست؟ و آیا بعد از ایرن حیرات موقرت و کوتراه و گرذرا      آینده
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مربروط  و آیا آن حیات بعدی به این حیات گذرا و موقت  حیات دیگری هم خواهد آمد؟

ایرد  اید؟ آیا اندیشریده ادت در آن حیات ابدی افتادهشود؟ آیا هیچ به فکر یافتن راه سعمی

اند؟ و آیا قبول دارید که: برای خرالق  که چگونه آن حیات را به طور مؤکد به ما نوید داده

ما که توانسته است ما را از خاک بیافریند هیچ مشکل نیست که دوباره و پس  و آفریدگار

ود، مرا را از همرین خراک برانگیزانرد و     شدنمان برای بار دوم و برای حیاتی موعاز خاک

خلق نماید؟ و آیا قبول ندارید که خدایی که قردرت و حکمرت خرویش را در خلقرت و     

ساختن ما نیز حکمتی دارد و حیات ما و گوناگونی آن متجلی ساخت برای مر  و دوباره

کره  حکمت مر  ما را هم پس از مرگمان برایمان معلوم خواهد کرد؟ و آیا قبرول داریرد   

کسی که انسان را از منی و نطفه خلق کرد، او را به حال خود رها سرازد؟ و آیرا سرزاوار    

سرت، در امرورات   هاآسرمان است آن خدایی که استقرار دهندۀ حق و عدالت در زمرین و  

گناهکاران و مجرمین  ،انسان، حق و عدالت را رعایت نکرده و نیکوکاران را پاداش ندهد

نرساند؟ خدایی که رسوالن خود را در هر امتری برانگیخرت ترا     را به سزای اعمال بدشان

مردم را به حساب و عدالت و جزا و پاداش روز حساب و بعد از مرر ، بریم و هشردار    

دهند، حتماا به این وعدۀ خود هم عمل کرده و حقانیت رسوالن خود را اثبات خواهد کرد 

شردن  روز حسراب و نزدیرک   وعده از او سر نخواهد زد،عالیم رسیدنخالف و هیچگاه 

توانیم بره وفروح   میخبر داده است، ظاهر شده و  قیامت همانگونه که حضرت محمد 

را مشاهده کنیم و چیزی نمانده است ترا مرا همرانطور کره عالمرات روز قیامرت را        هاآن

است کره علرم   علمی  کنیم. این یک حقیقت مشاهدهبینیم خود محشر و قیامت را هم می

ابت کرده است و آن این که زمین و فضا و کائنات تمام اعمال و اقوال بشرر را  نیز آن را ث

شود مگر این کره  کنند و مسلماا هرگز چیزی فبط نمیبه صورت صدا و تصویر فبط می

سورۀ زلزال  1تا  2تعالی در آیات  وزی آن را به نمایش بگذارند. خداوندخواسته باشند ر

 فرماید:می
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﴿                               

         ﴾. 
های سرنگینش را  هایش به لرزه در آید. و زمین بارترین لرزهکه زمین با شدیدهنگامی» یعنی:

. در آن روز )زمین( تمرام خبرهرایش   «ین( را چه شده است؟!آن )زم»بیرون ریزد. و انسان گوید: 

 .«کندرا بازگو می
کسی که خلقت را شروع کرد و برای بار دوم نیز اعاده نمود، مسلماا برای بار دوم نیرز  

خیلی مهم است و موفوع قادر به خلقت است همچنانکه بار اول آن را خلق کرد. مسئله 

ابدی ممکرن  ت. مسئله زندگی ابدی است و این زندگی ناشدنی اسای دائمی و تمامآینده

 است با نعمات و لذات و یا خشم و عذاب ابدی توأم باشد.

هرای  و هراس از آیندۀ مجهولت برطرف نخواهد شد مگر این که صردق گفتره  خوف 

اند برایت آورنده هاآنته دل بپذیری که اخباری را که پیامبران الهی برایت تحقق یابد و از 

 ،گردانرد میراند و دوباره زنرده مری  است و به خداوندی که تو را ایجاد کرده و می صحیح

ات برا سرعادت تروأم    ایمان آوری، فقط در آن صورت است که خاطرت آسوده و زندگی

گردد. و دیگرر بره آینردۀ خرود بره عنروان       های خاطرت محو ونابود میشود و نگرانیمی

در  هرا ایرن وافح ببینی و همرۀ   آن را روشن و توانینگری، بلکه میمسیری مجهول نمی

صورتی برایت ملموس و قابل درک خواهد بود که به خدایت ایمان بیاوری و رسروالنش  

 وندبینیم که اولین وظیفۀ هر انسان عاقلی همانا ایمان به خدارا تصدیق نمایی. و باز می

 باشد.می )علیهم السالم(و اعتراف قلبی به او و رسوالنش

 ترین رابطهبزرگ

کند که در مقابل قردرت الیتنراهی و   یعاقلی این را درک و احساس مهمانا هر انسان 

حد آفریدگارش، موجودی فعیف و نراتوان اسرت. او آن صراحب قردرتی اسرت کره       بی

در امور انسان دخل و تصرف کند. انسان عاقل به این تواند به هر صورتی که بخواهد، می
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منتهای خالقش معترف است و بر این عقیده است کره  ت بیفعف خود و در مقابل، قدر

آفریدگارش مالک و خالق است و او مملوک و مخلوق. و آفریدگارش قوی و براعزت و  

منری اسرت و او فقیرر.     ای فعیف و خائف و محتاج. و خرالقش بخشنده است و او بنده

موجودی حیران و امرش. و انسان است و او تسلیم و فرمانبردار او خالقش حاکم و مسلط

سرگردان و نادان است و خرالقش راهنمرا و مرشرد دانرا کره بره انسران هرآنچره را کره          

دانست آموخت. پس چه محتاج است انسان مخلوق و مملوک و فعیف و بیمناک به نمی

فقیرر و  خالق قوی، مالک، مرشد، عزیز و بخشنده؟ و چه کسری محتراجتر اسرت از بنردۀ     

گار منی و حاکم و مسلط و قهار؟ و چه کسی محتاجتر است از فرمانبر و تسلیم به پرورد

 ؟ه مرشد و راهنما و علیم استو نادان، به هدایت خالقش ک ددرتبندۀ حیران و م

باشد، او ناگزیر است با آفریردگار  انسان در شدیدترین حاالت محتاج پروردگارش می

هرا و  ارتباطی شود، از بیم موفق به ایجاد چنینای نزدیک داشته باشد و اگر رابطهخویش 

ها نجات یافته و در پرتو عنایات خدایش زندگی خواهد کرد، زندگی سرعادتمندانه  هراس

توأم با اعتماد و اطمینان خواهد داشت همانگونه که در حراالت و اوفراع مرؤمنین دیرده     

حاالت  توان به چنانشود میشود، و همانگونه که از تاری  اسالم و مسلمانان نتیجه میمی

چنرین سرعادت و عنایرت     های دور و نزدیک پی بررد، امرا مسرلماا   و روحیاتی در گذشته

شود مگر پس از تحقق مهمترین رابطه میران خرالق و مخلروق کره     ای حاصل نمیخدایی

 همانا رابطۀ ایمان قلبی است از جانب مخلوق به سوی خالقش.

رهنمرای او بره سروی     لذا انسان ناچار اسرت بره خردایش ایمران آورد. رسرولی کره      

کند، و این دلیرل دیگرری   ست و اوست که چنین ارتباط محکمی را ایجاد میا وندخدا

و تصردیق پیرامبرش    وند)جل مجده(است بر این که اولین وظیفه هر انسان، شناخت خدا

 باشد.می

 زداید:را می هاتاریکینوری که 
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برد، کسی کره مالرک و   یخود را نشناسد در ظلمت و تاریکی به سر م یکسی که خدا

توانرد در امرور حیرات و    صرفی که هر طور بخواهد مری تمتصرفش را نشناسد )مالک و م

بررد، کسری کره حکمرت و     مماتش دخل و تصرف نماید( در ظلمت و تاریکی به سر می

برد، کسی کره نرور تابنردۀ    داند در ظلمت و جهل به سر میهدف از آفرینش خود را نمی

شناسد، در ظلمت و تاریکی است، کسی کره راه زنردگی   قش را نمیهدایت از جانب خال

برد، کسی اند، در ظلمت و جهل به سر میددر پرتو عنایت و رفای خالق خویش را نمی

شناسرد، در ظلمرت و تراریکی بره سرر      رود نمیکه مسیر حیاتش را که به سوی مر  می

دانرد، در  جاهالنره را نمری   هرای ها و تراریکی برد و کسی که راه خروج از این ظلمتمی

نخواهد شد، انسان عاقل اگر بره   هاآنخواهد ماند و هیچگاه موفق به خروج از ها ظلمت

تعرالی هرر چیرزی را بره     خوبی تفکر و تعقل کند در خواهد یافرت کره حضررت براری     

اش متناسرب آفریرده   ادای وظیفهنیکوترین وجهی در جای مناسب خود قرار داده و برای 

به خلقت بدن خویش بیندیشد که هیچ عصب و ر  و حتی مرویرگی در بردن   است اگر 

انسان بیهوده و نابجا آفریده نشده است و هیچ عضو و اندام کوچکی در بدن او ناقص یرا  

ای از پیکر انسان را هر عضو و اندام و پارهوظایف  نشده است. خداوندنابجا قرار داده 

عضو یا جزء از بدن معین کرده اسرت. همچنرین    متناسب با کیفیت تکوینی و آفرینش آن

ها گرفتره ترا   ها و شاخهها و گلدر گیاهان، از عروق و آوندها و بر  هااندامکل اجزاء و 

ی هرا انردام اند و نیز تمام اجزاء و جروارح و  ها به بهترین نحوی خلق شدهها و میوهریشه

ها و شب و روز گرفته تا بهرار و  حیوانات و تمام اجزاء زمین از آب و خاک و هوا و کوه

اند و نیز در خلقت ای ایجاد شدهو زمستان، همه بجا و به مناسبترین شیوه  تابستان و پائیز

ستارگان و سیارات آسمانی و تمام اشیاء آنقدر دقت و تناسرب بره کرار رفتره اسرت کره       

اسرت، زیررا    بهترین صورت خود را دارا بوده و بهتر از آن به هریچ وجره امکران نداشرته    

بخشد، اوسرت کره وظرایف موجرودات را     کند و نظم میآفریننده کسی است که خلق می

 فرماید:از سورۀ اعلی می 2و  1کند و از این رو در آیات مقدر ساخته و هدایتشان می
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﴿             ﴾. 
که اندازه گیرری کررد   ستوار ساخت. و )همان( کسی)همان( که آفرید پس درست و ا»یعنی: 

 .«پس هدایت نمود
 فرماید:می سوره طه از زبان پیامبرش موسی 32و در آیۀ 

﴿                 ﴾. 
  هرا آنپروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او ارزانری داشرته، سرپس )   »یعنی: 

 .«را( هدایت کرده است
شرویم کره او تمرام مخلوقرات اعرم از      اگر در کار خالق عاقالنه تدبر کنیم متوجه مری 

کند کره خردایش   نتیجه گیری کند، عاقل باید عقالا کوچکترین تا بزرگترین را هدایت می

 کننده است و او را نیز از هدایت و راهنمایی خود فراموش نخواهد کرد.هدایت

تواند عنایات خالقش را نسبت به خویش احسراس کنرد،   اقل با کمی تفکر میانسان ع

چه او محتاج هواست و خداوند برایش هوا آفریده است. نیازمند آب است، آب را نیز به 

را برایش مهیا  هااینوراک و لباس و فراش است، همۀ نور و خ او عطا کرده است. محتاج

و دندان و دیگر اجزاء بدنش آفریده و همره را  ساخته است. او را محتاج گوشت و خون 

نیز به او داده است. او را محتاج به دفع فضوالت بردنش آفریرده و راهرش را هرم بره او      

کند، چگونه الق آفریدگاری که کوچکترین ذرۀ این عالم را هدایت میخاعطاء کرده است. 

ه نرور هردایتی محتراج    توان تصور کرد که ما را از هدایت خود محروم سازد، انسان بر می

است که او را از ظلمات جهل و گمراهی برهاند و از شک و تردید، در مرورد بزرگتررین   

توان قبول کرد وقتی که بشر دستگاهی نره چنردان   مسأله حیات خالصش کند. چطور می

کنرد  سازد، دستور کار و حتی حکمت ساخت آن را نیز به همراه کاال عرفه میمهم را می

نده بتواند به راحتی از آن استفاده کند، ولی خداوند متعال انسان را خلق کنرد  کنتا مصرف

در حالی که دستور کار و کیفیت عمل و حکمت آفرینش او را به همراهش بیران نردارد؟   

رستگاری او و  با نور هدایت و علم خویش، مسیر بشر و راه هرگز چنین نیست. خداوند
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اش را روشن ساخته است. اما معاندین خود را دایینحوۀ صحیح به کارگیری نیروهای خ

سرورۀ   23 -23زنند تا تابع هوی و هوس خود شوند. خدای تعرالی در آیره   به نادانی می

 فرماید:مائده می

﴿                        

                            ﴾. 
ی آن به راستی از جانب اهلل نور و کتاب آشرکاری بره سروی شرما آمرد. اهلل بوسریله      »یعنی: 

 هاآنبه فرمان خود  کند وهای سالمت هدایت میکسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به راه

 .«کندرا به راه راست هدایت می هاآنبرد و ها به سوی روشنایی میرا از تاریکی
 فرموده است:رسولی برایش نفرستاده باشد، لذا  و هیچ امتی نیست که خداوند

﴿           ﴾  :[.11]فاطر 

 .«که در )میان( آن هشدار دهندۀ )آمده و( گذشته استآن و هیچ امتی نیست؛ مگر»یعنی: 
دهد که هیچ امتی دوران خود را سپری نکرده مگر این و تاری  مدون بشریت نشان می

که دینی صحیح داشته است که آن هم در ابتدای امرر کامرل بروده و امرروز دگرگرونی و      

مردم از ظلمات به سمت  تحریف یافته است. و با وجود این که خدای تعالی برای خروج

نور، راه و روال و هدایت مشخص و آشکاری را معلوم ساخته اسرت، دیگرر بررای هریچ     

کس عذری نخواهد بود که در ظلمت باقی بماند. خداوند راه راسرت و رسرتگاری را بره    

انرد. لرذا   وسیلۀ رسوالن خود مشخص کرده است، بندگان مخلصش نیز آن را درک کررده 

سرورۀ نسراء    233کران راه فالح، پذیرفتره نخواهرد برود. چره در آیرۀ      عذر جاهالن و من

 فرماید:خداوند می

﴿                    ﴾. 
ی دهنده بودند، تا بعرد از )آمردن( ایرن پیرامبران بررا     دهنده و بیمپیامبرانی که بشارت»یعنی: 

 .«مردم بر اهلل حجتی نباشد
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و این حجت در این زمان پا برجاست. این حجت همان قرآنی است که شربانه روز از  

نازل شرده اسرت در    ها فرستندۀ رادیوئی و تلویزیونی به همان صورت که بر محمد ده

آن را از هر نوع تحریف و تغییری محفوظ  شود و خداوندو اقالیم گیتی پخش میآفاق 

ی تراری  آن را  هرا دورانها حفظ شده و علمای مجاهردی در تمرام   ته است. در سینهداش

انرد  اند و سپس آن را تعلیم و تررویو داده جمع و نگهداری کرده و مورد عنایت قرار داده

برد چیست؟ او چره عرذری دارد ترا در    پس عذر کسی که هنوز هم در ظلمات به سر می

در حالی که آفریدگار با این آیه او را مخاطرب قررار    بارگاه وحدانیت خالقش عنوان کند،

 دهد:می

﴿                               ﴾ 
 [.31]النمل: 

مرا تکرذیب کردیرد در   فرماید: آیا آیند )اهلل( میکه )به سرزمین محشر( میتا هنگامی»یعنی: 

 .«کردید؟!که به آن احاطۀ علمی نداشتید، یا چه )کاری( بود که میحالی
به درستی که در این گنجینۀ هدایت و نور الهی یعنی قرآن، بره تمرام سرؤاالت انسران     

پاس  صحیح و کامل داده شده است. و شفای صدور و اقنراع کامرل را بررای اهرل عقرل      

و تفکر به پیشواز هدایت خدا رفتند، فهمیدند که خدایشران  شامل است و چون اهل عقل 

 بر حق است.

﴿                             

   ﴾  :[.3]سبأ 

دانند آنچه را که از سروی پروردگرارت   شده است؛ میکه به ایشان علم داده و کسانی» یعنی:

 .«کندبر تو نازل شده، حق است، و به راه )اهلل( پیروزمند ستوده، هدایت می
نردای حرق لبیرک    ه پس در حالی که همه بعد از شناخت و درک حقیقت خالقشان بر 

و کفرر،  چه جوابی دارند و برای ماندنشان در ظلمات جهل گفته و ایمان آوردند، منکرین 

 فرماید:توانند داشته باشند؟ خدای تعالی در بارۀ این گروه میچه عذری می
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﴿                                  

      ﴾ [ :23الشوری.] 

شران نرزد   کنند، پس از آنکه )فرمان( او پذیرفته شد، دلیلکه در )بارۀ( اهلل محاجه میسانیوک»یعنی: 

 .«ستهاآنست. و عذاب شدیدی برای هاآناساس( است، و خشم )اهلل( بر شان باطل )و بیپروردگار

 کندنوری که محققین را به خود جلب می

و علمای بزر  علوم معاصر  جلب شده و محققین ونداندیشمندان زمان به نور خدا

عرد از آن کره کشیشران و    انرد. آن هرم ب  در مرب و شرق به قافلۀ صاحبان ایمران پیوسرته  

)علیره   و ایمان به خدا فراری کرده بودند، زیرا رهبران دین مسریح را از دین  هاآنراهبان، 

نیرز آن را  آن آئین آسمانی را به نفع خود تغییر داده بودنرد و صراحبان زر و زور    السالم(

تحریف کرده و برای عالمان و خردمندان قابل قبول نبود، اما همین دانشرمندان فرراری از   

های مورد تخصص خودشان، جلرب انروار   های علمی رشتهها و محیطدین، در آزمایشگاه

الهی شده و مؤمن و متدین گشتند و به جای آن عقیدۀ سست و میر معقول که کشیشان و 

ها، مسلح به عقایرد بنیرادی گشرته و در سرلک     کردند، خود در آزمایشگاهراهبان تبلیغ می

، توأم با ادله و براهین ملموس علمی هاآنایمان درآمدند و عقاید مستحکم مبلغین دین و 

بود. این محققین که در راه نشر و نصرت الحاد برخاسته بودند و از هیچ کوششی در این 

یی رهنمون شده، به صرورت مبلغرین توحیرد و ایمران     زمینه فروگذار نبودند، به نور خدا

اسرالمی تحرت ترأثیر    ای از مسلمین در ممالک درآمدند. در حالی که با کمال تأسف عده

همان نظریات دوران الحاد آن محققین که در توجیه الحاد و خدانشناسی ابراز شرده برود،   

اند. ایرن عرده   از آن برگشته اش،روند که بنیانگزاران اصلیقرار گرفته و به همان راهی می

اند در حرالی کره بره راحتری     خوردگان کماکان در عقیدۀ اکتسابی خود باقی ماندهاز فریب

توانند دریابند که آن محققین تنها برای فرار از خدعه و نیرنگ کشیشان و راهبران برود   می

نرد کره   دانزدگران نمری  بودند. ایرن مفلرت   وندجستند و منکر خداکه از دین دوری می
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از منبع وحی الهی این خبر را آورده است که یهود و نصاری، دیرن خردا را    () حضرت

ها پیش از آن که آقایان محققین بتوانند بره  اند و این خبر را قرنتحریف کرده و تغییر داده

اعررالم کرررده و توفرریح داده اسررت. ایررن مغررروران و   ()آن پرری ببرنررد، آن حضرررت  

های مسرلمان،  مالک و جوامع اسالمی برخاسته از میان خانوادهخوردگان مافل در مفریب

کردنرد، بره   دانند که رهبران و بسیاری از محققینی که به کفر و الحاد دعوت میهنوز نمی

اند. در اینجرا  سلک مبلغین و مؤیدین دین و ایمان درآمده و به خدمت اشاعۀ آن برخاسته

علروم طبیعری دارای تخصرص و تبحرر     از محققرین و متفکرینری را کره در    قول بعضری  

گیرریم  اند، شاهد می، نظریاتی را بیان داشتهوندو ایمان به خدااند و در بارۀ دین جهانی

تا اذهان مافالن را روشن سازیم باشد که از پیروی آن محققین دست بردارند و به دامران  

 اسالم برگردند:

ی کره دارای درجره دکترری    عالم فیزیولوژی و بیوشریم  -دکتر والتر سکاء لندبر  -2

بوده و استاد فیزیولوژی و شیمی دانشگاه فیوتا و استاد شریمی )بیوشریمی( در آن   

و عضرو و رئریس    2919دانشگاه و رئیس مؤسسه هورمل آن دانشرگاه در سرال   

هرا  گویرد: در محققینری کره در رشرته    های متعدد مطالعات تغذیه است، میانجمن

مندند، زیررا  بهرهد از بزرگترین موهبت خدایی مختلف علمی فعالیت تحقیقی دارن

با هر کشف و اختراع جدیدی در هر مرورد متوجره قردرت خداونرد در آن      هاآن

را بره طرور ملمروس در     وندشوند و دست قدرت خداکشفیات و تحقیقات می

 کنند.تکوین این جهان مشاهده می

میالدی  2913الی  2913های از علمای طبیعی معروف سال -آندره کونوای ایفی -1

نویسرد: وافرح و روشرن    مری « وجود خدا، حقیقتی مطلق»ای تحت عنوان نوشته

کننرد  است که ملحدین و متفکرینی کره در وجرود و قردرت خداونرد شرک مری      

هایشان هست که مرانع از قبرول   سازنده در دلای کورکننده و مات و مبهوتعقده
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وها و موجودات اعرم از جانردار و   اگر تمام عوامل و نیر»شود که: این واقعیت می

 «.شوندمعنی میاعتقاد باشند، بیجان به وجود خداوند بیبی

هرچره دامنرۀ معلومرات و    »گویرد:  شرناس انگلیسری اسرت، مری    هرشل که ستاره -2

و مرتقن دال برر    اکتشافات علمی گسترش یابرد، برر تعرداد ادلره و برراهین قروی      

گردد و زیست شناسران و  ه میگار ازلی صاحب قدرت بیحد و حصر افزودوجود

ریافیدانان و منجمین و طبیعیدانان، همگری در تأئیرد و توفریح علمری عظمرت      

 .«خداوند باهم، همکاری و تعاون دارند

ام هر آنگاه کره احسراس کرنم در عقیرده    »گوید: دکتر ووتز شیمیدان فرانسوی می -1

هرای  مایشرگاه نسبت به خدای واحد سستی و فتوری راه یافته است، خود را به آز

رسانم تا با مطالعه در دقایق علروم، اعتقرادم را تثبیرت و تحکریم     آکادمی علوم می

 «.بخشیم

دانشمند طبیعیدان و فیلسوف دارای درجه دکترری   -دکتر ماریت استانلی کونگدن -3

فلوریدا، و عضرو جمعیرت   « ترتیتیسی»از دانشگاه بورتون و استاد سابق دانشکده 

گوید: متخصص در فیزیک و روانشناسی و فلسفۀ علوم می امریکایی طبیعیدانان و

وجود خدای سربحان گرواهی    در حقیقت تمام موجودات طبیعت و عوامل آن بر»

کنند. و هرگاه صادقانه دهند و ما را به قدرت و عظمت خالق یکتا رهنمائی میمی

طبیعت بیندیشیم خواهیم دید که کار ما علما در مطالعه و تحلیل اوفاع و حاالت 

و مخلوقات عالم و عوامل طبعی، حتی با استفاده از طریقۀ استدالل، چیزی نیست 

را آفریرده اسرت.    هرا آنخدای دانا و توانا و با عظمت  جز مطالعۀ آثار موجود که

سرانجام ناگزیریم اعتراف کنیم که: جز خدای واحرد توانرا خردایی نیسرت و مرا      

هرایش را در  او برسیم، لیکن آثار و نشانهنخواهیم توانست تنها با وسایل علمی به 

بینیم و علوم امروز چیرزی جرز مطالعرۀ    وجودمان و در هر ذره ذرۀ موجودات می

 .«او نیستو آثار  وندقدرت و آفرینش خدا
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شرناس آمریکرایی دارای درجرۀ    دانشمند جانور شناس و حشره -ادوارد لوتر کبل -3

بخرش در  شناسری و رئریس ایرن    یستدکتری از دانشگاه کالیفرنیا و استاد علوم ز

های حشرات و حشرات دو باله، دانشگاه سانفرانسیسکو و متخصص مطالعات بال

گرچره در اینجرا مجرال زیرادی     »گوید: پس از تأثیر ادلۀ زیاد در ایمانش چنین می

در عالم طبیعت و دقایق علوم ندارم ولی  وندبرای پرداختن به دالیل وجود خدا

ل و رشد و نمو های حشرات و نحوۀ تکاما مطالعه در بارۀ بالمن شخصاا و فقط ب

و براهین متعددی دست یرابم کره همگری برر وحردانیت       ام به دالیلتوانسته هاآن

دهنرد و هربرار کره بیشرتر بره مطالعرۀ طبیعرت و حیرات         خالقی توانا گواهی مری 

توانرا   شوم ایمان و اعتقادم به وجود آفریردگاری یکترا و  موجودات آن مشغول می

شود و سرانجام این اندیشره در مرن قردرت یافرت کره: تمرام       قویتر و افزونتر می

مراحل مطالعه در ظواهر و دقایق موجودات این جهان و کل طبیعت چیرزی جرز   

بردن بر وجود آفریدگار خالق و طراح و صرانع  مطالعه مظاهر و آیات روشن و پی

 ونداختراع دست یابیم، خداو مبدع این جهان نیست و هرچه بیشتر به کشف و 

 «....(1)شناسیمرا بهتر می

ها و دالیل زیادی را بر محققین و علمای شرق و مرب نمایان سراخت  نشانه خداوند

تا به وجود واحد او پی ببرند و همچنین عجایب علمی قرآن کریم و معجرزات حضررت   

به ایشران بقبوالنرد، و   را ()نشان داد تا نبوت و رسالت آن حضرت  هاآنرا به  رسول 

گرایری محققرین شررق و    ، و اسالموند )جل مجده(آوردن به خدااین است ماجرای ایمان

سال قبرل نوشرته   مرب که روز به روز هم در حال گسترش است. )البته این مطلب شش 

اند، تغییر موفوع رهبران جهران کفرر و   دانستهشده و آقای عبدالمجید الزندانی شاید نمی

بینی کنند و مسرلماا اگرر امرروز بخواهرد کترابش را      ا نسبت به ایمان و اسالم پیشالحاد ر

                                           
از سعید حوو،  ووحیود، بورا، مودارن  نور  ت ر وا  ر نو  در  الرسول  ب:رجوع شود به کت -1

 ردتد.قرآن کر م  و چرا مس نان شد م  و مردان و زتات  که اسالم آو
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کنرد.  تجدید چاپ کند، حتماا از تحوالت شگرف مذهبی در جهان کفر )کمونیسم( یاد می

های رهبران شوروی، یوگسرالوی و دیگرر کشرورهای بلروک شررق و      گیریتغییر موفع

راا شنیده شرده اسرت دولرت ترکیره هرم در      مرب نسبت به اسالم قابل توجه است. و اخی

سرال   33گیری خود نسبت به اسالم تجدید نظر کرده و صورت اذان عربی بعد از موفع

 .(شود. ماز بلندگوهای مساجد آن کشور پخش می

و این همه مراکز اسالمی که در ممالک اروپایی و امریکایی تشکیل شرده و ایرن همره    

ن جلب شده، دلیل بر این است کره دیرن اسرالم دینری     اعتماد که به سوی این دین راستی

منطبق بر فطرت بشر و موافق با مفاهیم و اصول علمی است و هرکه به آن وارد شرود بره   

 علم و روشنایی وارد شد و هرکه از آن روی بگرداند در جهل و ظلمت فرو رفته است.

 روز حساب نزدیک است:

فهمیم که لرزوم  قلی به ایمان محرز شد، میحال که با مطالب گذشته، نیاز هر انسان عا

اسرت و  رآمردن  ایمان برای ما به خاطر نجات از عذاب دوزخ و در شمار اهالی بهشرت د 

و زمین بر حق است و برر امرورات انسران میرزان عردل و       هاآسماندانستیم که آفریدگار 

لرق کررد و   ای نراچیز خ قسطی برقرار کرده است. و مسلماا کسی که تو را به صورت نطفه

مراقبت نمود تا انسانی کامل از تو ساخته شود، هرگز گمگشرته رهایرت نخواهرد کررد و     

کند. و این زندگی موقتی و زودگذر شکل حتماا اعمال تو را در این جهان ثبت و فبط می

ناقصی از حیات انسان است که جز با رسیدن به حیات ابدی بعد از مر ، تکمیل نخواهد 

شرود. و  حکمت آن و هم حکمت مر  به موقع برای انسان معلوم مری شد. و مسلماا هم 

کنند، بررای  م است آنچه را که در این جهان و در دوران زندگی موقت بشر فبط میمسلّ

آنست که روزی در شرایطی دیگر نمایش دهند و الزم به تذکر است که علم امروز قرادر  

ت یک ربع ساعت به صورت صدا اش بعد از گذشاست اعمال انسان را در محیط زندگی

 فرماید:و تصویر اعاده کند و این فقط نوع دنیوی آن است و خداوند می
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﴿                            

    ﴾ [ :3 -1الزلزال.] 

کنرد. زیررا کره پروردگرارت بره او      در آن روز )زمین( تمام خبرهایش را برازگو مری  » یعنی:

گردنرد،  )چنین( وحی )و حکم( کرده است. در آن روز مردم پراکنده )از موقف حساب( باز مری 

 .«نشان داده شود هاآنشان به تا اعمال
ن انجرام  در آ هرا انسران ه فرمروده اسرت: زمرین برآنچره     و رسول خدا صلوات اهلل علی

دهد و مطامع و شهوات انسان در این دنیا اشباع نخواهنرد شرد مگرر    دهند شهادت میمی

 .دیده شده است سیری خواهد پذیرفت این که در آخرت و با آنچه برایش تدارک

انسان برای آخرت آفریده شده است و برای آفریدگاری که جهران را از عردم هسرتی    

گوناگونی درآورده است، سهل است که ما را پس از  ها و حاالتبخشیده و آن را به شکل

شدن، دوباره به حالت مجموع و به نحو دلخرواه خرویش درآورده و   مر  و بعد از تجزیه

زنده گرداند و سرانجام مورد بازخواست قرار دهد. این آفریدگار توانرا و مالرک مرر  و    

رسروالنی صرادق را   زندگی تمام مخلوقات، انسان را کرامت بخشریده و بررای ارشرادش    

هم ما را به حیرات   هاآنن به سوی او گسیل داشته است و همراه با دالیل و براهینی روش

ی مملو از نعمات الهری بررای   عبارت است از بهشت الیتناه ی بشارت دادند کههاجاودان

به ما  حضرت محمد  ناک برای گناهکاران و عصیانگران.مؤمنان و مخلصان و جهنم درد

و نزدیرک  ه است که او آخرین فرستادۀ خدا و خراتم النبیرین اسرت و از اقترراب     خبر داد

قیامت را بیان داشته است. او از روز حساب برایمان سخن گفته و عالمات نزدیکی  شدن

حوادث و عالماتی سخن گفته که در گذشته برای هیچکس قابل قبول نبود ولی امروزه ما 

اهده کنیم و فرداست کره اهرل جهرنم هرم بره آنچره       را به وفوح مش هاآنتوانیم همۀ می

بیننرد.  های پروردگارشان را مری رسند و اهل جنت هم صدق وعدهخداوند وعده داده می

پانزده قرن  شدن روز حساب را که حضرت محمد های نزدیکدر اینجا بعضی از نشانه

 رتند از:شویم که عبارا اعالم کرده است، یادآور می هاآنپیش از این، وقوع 
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 کرد:ظهور عجایبی که به فکر هیچکس خطور نمی -1
این زمان، زمان اختراعات و اکتشافات و ابداعات عجیب و میر قابل تصرور در تمرام   

ت اجتمراعی و اخالقری و   ها و تشرکیال شئونات زندگی اجتماعی است، عجایبی در نظام

محمد مرا را  حضرت کرد. و عجایبی که هیچکس حتی تصورش را هم نمی رفتار جمعی،

مضرطرب و پریشرانخاطر نشرویم و از     هاآنیب مطلع ساخته است تا از وقوع عجااز این 

هرای شرگرف علمری دچرار حیررت و خردای       انگیرز و پیشررفت  این همه مسایل اعجاب

هرا را از  نخواسته فعف ایمان نشویم، بلکه برا اطرالع از آن اخبرار، همرۀ ایرن پیشررفت      

، ایمانمران را تقویرت کنریم.    هرا آندانسته و برا تحقرق    ندودرت وفع خداهای قنشانه

 فرموده است: حضرت محمد 

ت و هووح وال تثوو بوا بهووح  مووح  لووو تاو ووواحموووًا  ع أال تقوووا العووحعة تروو  توو وا »

 .(1)« فعاوأ

شود مگر این که اموری عظیم و بدیع در جهران بره وقروع    روز قیامت برپا نمی»یعنی: 

کند و به هریچ وجره کروچکترین تصروری از     س هم خطور نمیبپیوندد که به فکر هیچک

 «.برایتان ممکن نیست هاآن

 و همچنین روایتی از آن حضرت است که فرمود:

سرنا و هح ع حمح  تقولوا: هل كنح ت بنح بهذا  شيحء  أا تقوا العحعة أسر وا قبل »

 .«ل العحعةأوائ أ هح تىحل  واعل وا هللالك فحذك وا إذا ًأيرو ذف
قبل از بر پا شدن قیامت اشیاء و وسایل عجیب و حوادث و وقرایع عظیمری را   »نی: یع

 هرا آناهید گفت: آیا ما واقعاا را باور کنید و خو هاآنتوانید خواهید دید که از تعجب نمی

 هرا ایرن را به یاد آورید و بدانیرد کره   ایم؟ در صورت مشاهده آن چیزها، خدای را ساخته

 «.یی قیامت استشدن برپا عالمت آماز

 

                                           
 موقع جامع الحد ث.  133-299 البدع البر وضاح  ربدهللا محند بر وضاح  -1
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 بضاعت:ی عظیم توسط چوپانان پا برهنه و افراد بیهاساختماناحداث  -2
توانسرت ایرن ادعرا را قبرول کنرد کره       هیچ انسان میر مؤمن و یا ناآشنا به حدیث نمی

تمدن، روزی بتوانند مصرداق  خانمان و صحرانشینان بیی پابرهنه و گرسنگان بیهاآنچوپ

ی بزر  احداث نمایند تا این که هاساختمانهای رفیع و مارتاین حدیث نبوی شده و ع

نفت کشف شد، آن هم در سرزمینی که ساکنان و مالکان آن، چوپانان پا برهنه و گرسنه و 

هستیم کره   بینی حضرت رسول یافتن این پیشبیابانگرد بودند و امروز همه شاهد تحقق

هرایی را احرداث کررده و چره     مرارت آن گرسنگان پا برهنه و چوپانان صحرا گرد چره ع 

 23اند. بلی، این مسرئله را آن حضررت   تغییراتی را در محیط زیست خود به وجود آورده

 قرن قبل در قالب این حدیث بیان فرموده است:

يرطوووحولوا فوووي البنيوووحا فوووح ر  وا  ءذا ًأيووول الثفوووحا الىووو اا الىحلوووة ًعوووحء ال وووحإ»

 .1«العحعة

چیرز و چوپانران بزچرران بره سراختن      برهنره و بری  اگر دیدی کره گرسرنگان   »یعنی: 

 .«های بلند و پر خرج پرداختند منتظر قیامت باشیدعمارت

 کنند:ها تزیین میها را چون لباسخانه -3
کررد کره مرردم    هرای بسریار دور هریچکس براور نمری     در گذشته مخصوصراا گذشرته  

ر کسی در صدد تزیین منزلش کنند بیارایند و اگدیوارهایشان را آنگونه که امروز زینت می

دانستند. امرا امرروز   آمد همه او را مجنون میکنند برمیبه این صورت که امروز زینت می

آراینرد و ایرن همران موفروعی     هایشان میهمه شاهدیم که چگونه منازل را همانند لباس

 ها قبل به این عبارت بدان اشاره فرمودند:قرن است که حضرت رسول 

 .2«عحعة تر  يبني النحس بيوتح  يوشو هح وشي ال  اتيلال تقوا ال»

                                           
 .صحیح مس م -1

 بیرو . -دارالبشائر ط.  171بخار،  ص: امام األدب النفرد   - 2
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را ماننرد   هرا آنهرایی بسرازند کره    شود مگر این که مردم خانره قیامت برپا نمی»یعنی: 

 «.زینت کنند ،و منقش های راههپارچ

 های مختلف زمین به هم:شدن قسمتنزدیک -4
دیک شود که شرخص  توانست تصور کند که اجزاء زمین آنقدر به هم نزهیچکس نمی

 بتواند در آن واحد تمام اجزاء آن را با یک نگاه ببینرد همانگونره کره حضررت رسرول      

 توانست آن طور ببیند و فرمود:

تزوى لوي  مري مق اً محأًيل م حًقهح ومغ بهح وسيبلغ ملك أض فًزويل لي األ»

 .«منهح
م و در آینده هرر  زمین آنقدر به نظرم کوچک آمد که مشرق و مغرب آن را دید»یعنی: 

 «.آن مقداری که من دیدم ملک امتم خواهد شد

زمین در آخر الزمان محدود و کوچک شده و زمران خیلری   »و یا این که فرموده است: 

شرود و ایرن همران    کوتاه خواهد شد و در زمانی کوتاه مشرق و مغرب در آن دیرده مری  

ای فضایی و فضاپیماها هشدن زمین است و همان محدودیتش که سرنشینان سفینهکوچک

در هرچند ساعت یکبار توانستند مغرب و مشرق و شرب و روز را در آن ببیننرد و مرردم    

هایی که تهییه کرده بودند همین وفع را مشاهده کردند و ایرن  هم با آنان و به وسیلۀ فیلم

شرود و مرا   ی کم پیمروده مری  هازمانهای زیاد در زمان است که امروز مسافتشدن کوتاه

توانیم صداهای ارسالی از آن طرف کرۀ زمین را در لحظه ایجادشان به وسیلۀ رادیوهرا  می

و دیگر وسایل صوتی، به راحتی بشنونیم و به وسیلۀ امواج و تصاویر تلویزیونی حرکرات  

کسی را که در آن سوی کرۀ زمین و هزاران کیلومتر دورتر از مرا قررار دارد، بره صرورت     

را پرانزده قررن پریش بره عنروان       هرا ایرن همۀ  () ضرت رسولمشاهده کنیم. ح مستقیم

 اند.شدن آخر الزمان به ما خبر دادههای نزدیکنشانه
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گفتن جانوران درنده و جمادات و نقل اخبار زن به شوهر توسطط  سخن -5

 آنان:
توانند تکلم کنند؟ ایرن مسرأله در نظرر گذشرتگانمان میرر      آیا جانوران و درندگان می

هرایی هسرتند کره بره     اند و گربره اما امروز همین جانداران به صحبت پرداختهممکن بود. 

ملحرق   هرا آناند و شاید فردا جانوران درندۀ دیگرری بره   آموختهکردن را وفوح صحبت

شردن قیامرت   عالمات نزدیک طبق اخبار داده شده از حضرت رسول  هااینشوند. همۀ 

ی برپا شود. همانگونه که امرروز بعضری   است، و فرداست که قیامت کبری و محشر عظمت

کرد جمرادات  باور نمیاز عالمات داده شده به وقوع پیوسته است. همانطور که هیچکس 

منزل برسرانند. ترا ایرن کره     بتوانند سخن بگویند و اخبار مخفی داخل منزل را به صاحب 

ایند که قادر های پیشرفته صوتی را اختراع نمپژوهندگان و دانشمندان موفق شدند دستگاه

به این ترتیب کره فرسرتنده    ها برسانند.دارندگان آن دستگاهه ای را بباشند اخبار هر منطقه

را در منزل یا جای دیگری کار گذاشته و بر روی موجی معین تنظریم کنیرد. آنگراه شرما     

توانید جزء دیگر آن یعنی گیرنده را با تنظریم امرواج مربروط برا خرود حمرل کنیرد و        می

وار اخبار و وقایع جاری منزل یا هرجای دیگری را کره فرسرتنده دارد، دریافرت    یکاتومات

ها آنقدر کوچک و ظریف ساخته شود کره در دسرتۀ   این دستگاهدارید. فردا ممکن است، 

دستی و یا تسبیح قرار گرفتره و قابرل   عصا، یا در قسمتی از کفش یا دستۀ شالق و چوب

اکنون وانید اطالعات را دریافت دارید. کما این که همحمل باشد و شما بدین طریق نیز بت

هایی به شکل عینک و عصا و شرانه و  ها و گیرندهشاهد به بازار آمدن رادیوها و فرستنده

شردن قیامرت اسرت. ایرن موفروع را      های نزدیکهم جزو نشانه هااینباشیم که میره می

 اند:چنین بیان فرموده رسول اهلل 
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تقوا العحعة تر  تالو العبحع اإل عحا وتر  تالو ال جل  ه الوالذي  فعي بي »

 .(1)«هله من بى هأت ث أسوطه وش اك  ىله وتخب ه ب ح  ةبعذ

شود مگر این که زمانی به خدایی که حیات من به دست اوست قیامت برپا نمی»یعنی: 

و از برسد که درندگان سخن بگویند و دستۀ عصا و بند نعلین شخص با او حررف بزنرد   

 «.امور جاری منزلش در میاب او به او خبر دهد

شردن روز  سخن گفتن درندگانست و نطق جمرادات و از عالیرم نزدیرک   و این همان 

 باشد.حشر می

 شوند:های علمی با جهل بدین واقع مینهضت -6
وفور سواد و باسوادان به معنای کثرت فقیه و عالم دینی بود ی قدیم معموالا هازماندر 

و اشرراف برود. امرا در آخرر الزمران قضریه        اش فراوانی نجبااء و حکام نتیجهثرت امرو ک

شود، دین کمتر شود و تعداد علماء به ظاهر زیاد میشود هرچه علم بیشتر میبرعکس می

شرود. تعرداد   گیرد و فقیه و عالم و عامل بدین روز به روز کمترر مری  مورد توجه قرار می

شود ولی از ازدیاد نجبا و اشراف واقعی خبری نیست. حضرت حاکمین در جهان زیاد می

 اند:اینچنین خبر داده محمد 

 .«منحءة الفقهحء وكث ا األم اء وقلة األمن اقر اب العحعة كث ا الق اء وقل»
شدن فقها و امناء کمهای نزدیکی قیامت زیادشدن باسوادان و امیران و از نشانه»یعنی: 

 «.است

معمول چنان بود که علم نشانۀ قوت و قردرت دیرن و جهرل نشرانه     و نیز در گذشته 

فرمروده   شود. حضررت  فعف و مربت آن باشد. ولی در آخرالزمان مسأله به عکس می

 :است

 1.«ياوا في آخ  الزمحا عبحد جهحل وق اء فعقة»

                                           
 .نیسابور،لالنستدرک ر   الصحیحیر  محند بر ربدهللا ابوربدهللا الحاکم ا -1
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 «.در آخر الزمان جاهالن عابدند و عالمان فاسق»یعنی: 

 ارت و فزونی کتابخوانان و نویسندگان:وفور مال و ثروت و توسعۀ تج -0
 فرموده است: در این باره حضرت 

 .«ا يف وا ال حل وتف وا الرجحًا وي ه  القلوأش اط العحعة أا من إ»
از شرایط آخر زمان و قدرت وفور ثروت و توسعه تجارت و ظهور قلم اسرت  »یعنی: 

 «.و ظهور قلم به معنی کثرت خوانندگان و نویسندگان است

را به شکل کوهان شان هاروند و سرشوند و مایل راه میزنان عریان می -8

 سازند:شتران می
رفتن بره جلرو    کرد که زنان مسلمان لخت شوند و در راهبه فکر هیچکس خطور نمی

را به کار گیرند، اما امروزه عریانی  انگیز مایل گردند و تمام امکانات و زینت آالت هیجان
احرت بره حرد و فرور یافرت      های ری عادی شده و در حالی که لباسها یک چیز خیلزن
پوشند کره تقریبراا برا برهنگری فرقری نردارد.       هایی تنگ و چسبان میلباس هاآنشود، می

ها لباس در پشت تورها و یا شیشهرا لخت و بی هاآنپوشند که انگار ی نازکی میهالباس
گیرد، به است که قسمت اعظم بدن را در بر نمی هایشان آنقدر کوتاهاند. یا لباسقرار داده

شان کم بوده، حال آن که پارچه فرراوان و سرهل   کنید شاید پارچهطوری که شما فکر می
الوصول است و یا در استخرهای شنای مختلط و کنار دریاها، شما زنان لخت را مشراهده  

و خود مصداق دقیق در اند کنید در حالی که فقط جزئی کوچک از بدنشان را پوشاندهمی
کاسیات عاریاتند. یعنی برهنگان با لباس یا ملبسین برهنه و برای این که مایرل راه برونرد   

شروند. و  رفتن کامالا به جلو متمایل می پوشند و به هنگام راهبلند می ی شانراهای پاکفش
را  هاآن شدن سرشان به کوهان شتر، مدل آرایش موهاست که مدل میزامپلی،مصداق شبیه

پانزده قررن پریش کره     را حضرت  هاایندارد و همه هان شتران نگه میعیناا به شکل کو

                                                                                                             
 .نیسابور،لبدهللا ابوربدهللا الحاکم االنستدرک ر   الصحیحیر  محند بر ر -1
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بود به ما خبرر  هایی نیفتاده ها و نمونههیچ آرایشگر و مدساز و کفاشی به فکر چنین مدل
 اند:داده و فرموده

رِيْ  ِصْنفَحِا ِمنْ » ُهوَ  اُمَّ ًَ ًِ لَْو أَ ُهْو ِسيَحطٌ َكأَْذ َحِب اْلبَقَِ  يَْضِ بُوَا بَِهح قَْوٌا َمىَ  ؟أَْهِل النَّح

ًِيَحٌت َمحئََِلتٌ  ُءوُسُهنَّ َكأَْسنَِ ِة اْلبُْخلِ  ُمِ يََلتٌ  النَّحَس َو َِعحٌء َكحِسيَحٌت َعح  َجَ ْل(ـ)اَلْ  ًُ

 .1«َ حئِلَ ـالْ 
ام: را ندیده هاآنمن در جهنم خواهند بود که من  دو صنف یا دو گروه از امت»یعنی: 

هرایی  ها یا دم گاویها یا کابلباتوممنظور های به شکل دُم گاو )شاید گروهی که با شالق
اند و اند که پوشیدگان برهنهزنند و گروه دیگر، زنانیمعمول امروزی باشد( دیگران را می

کنند و سرهاشان را به شکل کوهان شرترانی  روند و میل مردان را تحریک میمایل راه می
 «.رایند که مایل باشندآمی

 ظاهری مردان و زنان به یکدیگر: شدنهمشکلمشابه و  -9
اس پوشریدن و  کرد مردان حافر شوند در لبدر گذشتۀ نه چندان دور کسی تصور نمی

دست بزنند و یا برعکس زنی حافرر باشرد بره صرورت مرردان در       آراستن به شیوۀ زنان
ب و رعایرت خصوصریات زنرانگی    اجتماع حضور یابد، مخصوصاا حفرظ عفرت و حجرا   

ممکرن   را حضررت محمرد    هرا اینها بود. اما همه دختران مایۀ مرور و افتخار خانواده
انرد، بردین   وع آن قررار داده اند و ما را از یک هزار و پانصد سال قبل در جریران وقر  دیده
 ترتیب:

 .2«من اقر اب العحعة ت به ال جحل بحلنعحء، والنعحء بحل جحل»

 .«شدن مردان و زنان به یکدیگر استهای نزدیکی قیامت همشکلز نشانها» یعنی:

تربیت فرزندان خطود   یافتن تربیت سگ در میان زنان، نپسندیدنواجر -17

 فحشاء: زیاد آشکارا شدنو 

                                           
 .صحیح ابر حبان - 1

 شعب اإل نان  بیهق . - 2
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تصرور کننرد کره روزی برسرد کره زنرانی از تربیرت و نگهرداری          توانسرتند قدما نمی

هرا افتخرار کننرد. مخصوصراا در جوامرع      تربیت سگ فرزندانشان عار داشته باشند ولی به

 رسرولش  ها بود. امرا خداونرد  اسالمی و عربی که فرزند مایۀ مباهات و افتخار خانواده

()  وفرع امرروز ایرن جوامرع را      سال،را یاری کرد تا از ورای حجاب یک هزار پانصد

 برای ما بیان فرمایند و خبر دهند که:

ول ا  له وال يوق   أا ي بيله من  خي  ال جل ج وا   يا ي بذا اقر ب الزمحا ألإ»

 ةا عل  قحًبأا ال جل ليغ   ال  إوالد الز   تر  أكبي ا  وال ي تو صغي ا ، وياث  

 .1«مثلهو في ذلك ال  اهنأا عل  قلوب الذئحب أالط يق يلبعوا جلود الض

مندنرد ترا   های کوچرک بیشرتر عالق  چون آخرالزمان برسد، مردم به تربیت سگ یعنی:

دارنرد و خردسراالن را مرورد شرفقت قررار      تربیت فرزندان خرود، پیرران را محتررم نمری    

هرا و شروارع مرورد    شود، تا جائی که زنران در کنرار راه  دهند. اوالد نامشروع زیاد مینمی

هرا و نهادهرایی گرر  صرفت در پوسرت      گیرند که با دلهجوم و تجاوز مردانی قرار می

 هرا ایرن »ورزنرد.  ند، و در مالء به کثافتکاری و گنراه مبرادرت مری   اگوسفندان جای گرفته

ها قبل از وقوعشان قرن شدن قیامت بود که حضرت رسول های نزدیکای از نشانهشمه

کرد، بدان اشاره کرده بودند، یعنی آن زمانی که حتی فکر آن هم به مخیله بشر خطور نمی

ایرم.  را به وفوح مشاهده و لمس کرده هاآنهمۀ را گفتند و ما هم تاکنون  هاایشان گفتنی

در کتب معتبر قدیمی ثبت شده است،  هاآنبینی شده که همۀ های پیششانهبا دیدن این ن

شویم که عاقالنه به اصل مطلرب بیندیشرم و بره قیرامتی کره مرا را از آن آگراه        ناگزیر می

بران قبل از ایشان هم به آن وعرده  اند ایمان بیاوریم. قیامتی که رسول ما و تمام پیامساخته

اند و با ایمان به قیامت و روز حساب سعی کنیم، حسابمان را در این دنیرا صرحیح و   داده

اش شرمسرار و  دقیق نگهرداریم ترا در آخررت در پیشرگاه آفریردگار و رسروالن گرامری       

 سرافکنده نباشیم.

                                           
 .نیسابور،لبوربدهللا الحاکم اأالنستدرک ر   الصحیحیر   -1



 13 بخش اول: اهمیت ایمان به خدا

 دنیا و حقیقت آن:

ات بیندیشری و  رفتنره یرا و ایرام از دسرت   اگر دمی با خود خلوت کرده در مورد این دن

ببینی که باالخره روزی عمرت به پایان رسیده و در سرازیری قبر خرواهی برود، بره ایرن     

رسی که زندگی ایرن جهران چقردر گرذرا و مروقتی بروده اسرت و ترو هماننرد          نتیجه می

رهگذری از این دنیا گذر کردی و چند صباحی هم در آن رحل اقامت افکندی. پس چره  

 را به کار گیری که فرمود: خوبست که دستور رسول اهلل 

 .1«ب  سبيلعح وأ ك غ يب أعش في ال  يح ك»

 .«در دنیا چنان زندگی کن که انگار مریب یا رهگذری بیش نیستی»یعنی: 

آوری ای؟ یا مشغلۀ دنیا و جمرع هان ای رهگذر، آیا برای منزل بعدی چیز فراهم کرده

تیاجات فردایت مافل ساخته است؟ ای رهگذر، از خرودت بپررس   مال و منال تو را از اح

و جرز آنچره خروردی    از آن همه جنگ و ستیزی که کردی چه نفعی عایدت شده است؟ 

وسایل دیگر، پوشیدی چه چیز برایت مانده است؟ آنچه اندوختی از زر و زمین و خانه و 

توانسرتیم زنردگی   یهمه را ترک خواهی گفت و از این دنیا تنهرا خرواهی رفرت، اگرر مر     

دیدیم هزاران نفر را که بر سر یک قطعه زمین نزاع گذشتگان دور خود را مجسم کنیم، می

داننرد،  های خود میست و آن را جزو داراییهاآناند که ملک مطلق د و همه مدعیکننمی

 فرماید:ولی مالک حقیقی کیست؟ خدای تعالی می

﴿                             

                    ﴾  :[.13 -12]الحجر 

ی جهانیان( هستیم. و بره  ا وارث )همهمیرانیم، و مکنیم و میو یقیناا ماییم که زنده می»یعنی: 

ایرم.  ایم، و به یقین )حال( آیندگان را )هم به خوبی( دانسرته یقین )حال( گذشتگان شما را دانسته

                                           
 .استروایت نموده« سبیلال غر ب أو رابر تكالدتیا کأ فيکر » لفظا ب بخاری آن را در صحیحش -1
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کند، همانا او حکریم  را )در قیامت( حشر می هاآنی( گمان پروردگار تو، )همهو )ای پیامبر!( بی

 .«داناست
خواهی فهمید که ایرن دنیرا جرز محرل امتحران و      اگر در امور خود تأمل و تدبر کنی 

کنند تا مطیرع را از یرامی براز    ای نیست، در این جلسه امتحان، انسان را ارزیابی میتجربه

شناسند، سپس بدان صورت که بدین جهان وارد شده است. او را تنها و فقط با اعمرالش  

 فرماید:در این باره می از آن بدر برند. خداوند

﴿                                ﴾ 
 [.91]األنعام: 

ایرم پریش مرا    چیز چنانکه نخستین بار خلقتان کردهکس و بیشما تک تک، بی»یعنی: 

 .«ایدایم پشت سر گذاشتهاید و آنچه را به شما عطا کردهآمده
و چنانچه به روز واپسین معترف و مؤمن شدی و به حقیقت آن ایمران آوردی، آنگراه   

خواهی فهمید که در این جهان جگونه زیست کنی و چطور نفرس خرود را محرار کررده     

 هولناک آخرت نجات دهی. هایخود را از خطرات و عذاب

 و اما آخرت انسان:

ابدی است و اگر دنیا سراسرر رنرو و   اگر دنیا ایامی موقتی و گذرا بود، آخرت باقی و 

ها ابدی خواهد بود که خداوند در آیرات  تعب بود آخرت مؤمنین سراسر لذات و خوشی

 فرموده است:« ق»سوره  23 -22

﴿                            

                                 

        ﴾. 
. )بره  از آن( دور نباشرند  هاآن)در آن روز( بهشت را برای پرهیزگاران نزدیک آورده شود )تا » یعنی:

کننده )به سروی اهلل و(  شد، برای هر رجوعشود:( این چیزی است که به شما وعده داده میگفته می هاآن
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که در نهان از )اهلل( رحمان بترسد، و با قلبی توبره کرار )در   نگهدارنده )پیمان و احکام الهی( است.  کسی

د آن )بهشرت( شروید، )کره( ایرن روز     بره سرالمت وار  »شرود:(  گفته می هاآنمحضر او( آمده باشد. )به 

 .«ست، و در نزد ما افزون )براین( استهاآنهر چه بخواهند در آنجا برای «.  جاودانگی است
خواهنرد گفرت:    هاآنشود، دگار منظور میاما برای کافران عذابی شدید از سوی پرور

ایرم دوری  ز آنچه کررده خدایا! ما را دوباره به دنیا برگردان تا به کارهای نیکو بپردازیم و ا

شود: به شما در دنیرا بره حرد    گفته می هاآنی مؤمن و درستکار شویم. به جوئیم و بندگان

ای گسیل شد، کافی مهلت داده شده تا خود را نشان دهید و برایتان پیامبران هشدار دهنده

کردیرد و  های ایشان را نپذیرفتید و خود را از راه راست دور ولی شما نصایح و راهنمایی

گیریرد و میرر از   یار و یاور مورد محاسربه قررار مری   به این روز فکر نکردید که تنها و بی

باشرد نترسریدید و   هایی که در انتظارمان مری اعمالتان شما را همراهی نیست. و از عقوبت

 فرماید:سورۀ فاطر می 27تا  23طی آیات 

﴿                             

                             

                                    

  ﴾. 
کسانی که کافرند آتش جهنم دارند نه مرگشان دهند کره بمیرنرد و نره عرذاب     »یعنی: 

در جهرنم   هرا آندهریم. و  ای را سزا میان پیشهسبک کنند، چنین هر کفر هاآنجسم را بر 

ایرم. )در  کررده جز آنچه میای کنیم، بر تا کار شایستهبرونمان یزنند: پروردگارا! بفریاد می

شود( مگر چندان عمرتان ندادیم که هرکه پند گرفتنی بود، در آن پند گیرد، جوابشان گفته 

 .«رسان )نیز( بیامدتان. بچشید که ستمگران را یار نیستبیم

 ایمان راه علمی نجات و سعادت:
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اما تو ای عاقل نخواهی توانست در کسب سعادت و پیروزی در برابرر خرالق توانرای    

ورد لزوم سفرت به آخرت یعنی جایی که روزانه به آوردن وسایل مخویش و در به دست

داری صادقانه بکوشی و مخلصانه عمل کنی، و به سویش گام برمیشوی تر میآن نزدیک

 ،مگر این که مؤمنی حقیقتاا صادق و آگاه باشی و بدون کوچکترین تردید و شکی به خدا 

آورده و معتقد شوی نره  ایمان  رسالت انبیاء و به ویژه خاتم آن محمد مصطفی  ،آخرت

 فرماید:سورۀ جاثیه می 21در آیۀ  هاآندر زمرۀ کسانی باشی که خداوند در بارۀ 

﴿                               

 ﴾. 
و در رسرتاخیز شرک نیسرت، گفتیرد:      چون گفته شد وعدۀ خردا حرق اسرت   » یعنی:

 .«ایمبریم که ما به یقین نرسیدهدانیم رستاخیز چیست؟ جز گمانی نمینمی
یل زیادند ولی پس ناگزیر از ایمانیم و باید دالیل و براهین قوی ایمانی را بپذیریم. دال

م و را با عقل و تدبیر قبول کند و کرو کسری کره دارای قلبری سرلی      هاآنخردمند باید که 

 مخلص باشد؟

 علم راهی است به سوی ایمان

علم راهی است به سوی ایمان، اگر بشر با خودش صادق باشد و بداند کره مهمتررین   

بوده، و این را تنها راه سعادتش در دنیرا   مساله حیاتش شناخت آگاهانه خدا و رسولش 

زیررا خداونرد   های ایمان بکوشرد،  آوردن دالیل و حجتو آخرت بداند، باید در به دست

 فرماید:داند و میکریم علم را راه کسب ایمان می

﴿            ﴾  :[29]محمد. 

 .«بدان که نیست خدایی جز خدای واحد»یعنی: 
 فرموده است: 29و نیز در سورۀ رعد آیه 
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﴿                                       

﴾. 
داند آنچه از )طرف( پروردگارت بر تو نازل شده  حرق اسرت، ماننرد    که میآیا کسی»یعنی: 

 .«گیرندکسی است که او نابیناست؟! تنها خردمندان پند می

 خطر تقلید در ایمان

های عقیدتی آبا و اجدادی را کره  قلید از روشبه وفوح و صراحت تمام ت خداوند

گیررد منرع کررده و صراحبان چنران عقایردی را در تمرام        بدون علم و آگاهی صورت می

 فرماید:ی تاری  مذمت و نکوهش کرده است. و میهادوران

﴿                                    

              ﴾ [272: ۀالبقر.] 

چون به مشرکان گویند: از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید، گویند: ]نه[ بلکره  »یعنی: 

پدرانشان چیزی نفهمیده  کنیم و گرچهایم، پیروی میآئینی که پدران خویش را بر آن یافته

 .«اندو گمراه بوده
راه صحیح حصول ایمان کامرل بردین اسرالم و وحردانیت خرود و نبروت        خداوند

را علم و دانش معرفی کرده و تأکید کرده است که آن ایمان آگاهانره و    حضرت محمد

ه کامل است که با علم و دانش همراه باشد و مؤمن محروم از علم همچون کوری است ک

به هر جهتی و به ندای هر شخصی ممکن است پاس  دهد و بدان سو متمایل گردد و این 

وده است و بدین دلیل مسرلمان  موفوع را صریحاا در آیۀ نوزدهم از سوره رعد تأکید فرم

که دین و ایمان را کورکورانه و به صورت ارثی از گذشرتگان خرود پذیرفتره باشرد      مقلد

های سر راهش سرقوط کنرد و   ست هر آن در یکی از چاههمانند کوری است که ممکن ا

هایی که در مسیرش گسترده گرفتار آید. این چنین مسلمانی حتی عبادات و به یکی از دام

دریافت کرده و خدا را فقط در کالم پذیرفته است نره در  فرایض و احکامش را هم ارثی 
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گرذارد و در  کنرار مری   هاآنداب اسالم را هم به خاطر سختی عمل. و برخی از احکام و آ

این گرروه از مسرلمین را در    ایمان و اعتقاد خدا سست عنصر و متزلزل است. خداوند

 از سورۀ حو چنین وصف نموده است: 22آیۀ شمارۀ 

﴿                                 

            ﴾. 
را با دو دلی پرستند، اگر نیکی رسدش برر آن قررار گیررد و     برخی کسان خدا»یعنی: 

 .«اگر محنتی رسدش روی بگرداند و دنیا و آخرت را زیان کند
مرل متعردد تردیردزای    توانرد در برابرر عوا  و ایمانی که از روی تقلید حاصل شود نمی

هرای روزگرار   تواند از مهلکههای متنوع و رنگارنگ مقاوم باشد و کسی میامروزی و فتنه

طری حردیث    نجات یابد که دینش را عمیقاا بشناسد و این موفوع را حضررت محمرد  

 :شریفی چنین فرموده است

 .«ال من ع ف دينهإسراوا الفرن ال ينجو منهح »
نجات یابند که دین خود  هاآنتوانند از د که تنها کسانی میآم هایی خواهدفتنه»یعنی: 

 «.را شناخته باشند

 شود:ایمان راه سعادت است و با اعمال نیکو تقویت می

کسی که خواهان سعادت خویش و نجات بشریت است باید که ایمان آورد، کسی که 

باید که ایمان آورد، زیرا خواهان زندگی سعادتمندانه و دنیایی پر از صفا و اطمینان است، 

ای از ثمررات درخرت ایمران اسرت و کسری کره       عمل نیکو و سعادت دنیا و آخرت ثمره

خواهان سعادت در آخرت و نجات از عذاب اخروی است، باید کره ایمران آورد، و هرر    

کس به ایمان دست یافت و با علم و بصیرت معنی آن را دریافت، موظف است که آن را 

 تقویت و حمایت نماید، زیرا که در حدیث شریف است که: با کارهای نیکو
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 .1«نقص بحل ىحصياإلي حا يزي  بحلطحعحت وي»

شود و در اثر معاصی و گناهان نقصان ایمان با کارهای نیکو و طاعات زیاد می»یعنی: 

 .«یابدمی
 است برای ما. و این ارشاد حضرت محمد 

 روی ایماناز بن بست خارج نخواهد شد مگر با نی تمدن

کند کره راه درسرتی   کننده زندگی میانسان امروز تحت لوای تمدنی کفر آلود و گمراه

آمروزد ولری بره او    برای زندگی ارائه نداده است، این تمدن چگونه زیستن را به انسان می

کند؟ مثرال ایرن تمردن هماننرد کسری      گوید که چرا خلق شده و برای چه زندگی مینمی

کند و فمن را مهیا ساخته است و مردم را دعوت به سوارشدن می است که کشتی بزرگی

دهد کره چره امکانرات و تسرهیالت رفراهی در کشرتی       تبلیغ و تشویق مسافرین شرح می

برای زندگی در آن فراهم آمرده اسرت، وفریعت خرواب و     موجود است و چه تجهیزاتی 

توان خرورد،  ایی را میگوید که چه چیزهدهد و میخوراک و تفریح را مو به مو شرح می

شود خوابید و کی و کجا بازی کرد و هرزاران  شود پوشید، کجا مینوشید چه می چه چیز

پرسند، خوب با ایرن تفاصریل   کند اما وقتی مردم از او میکی و کجای دیگر را ردیف می

دانم. اینست وفرع تمردن   گوید: نمیخواهیم برویم؟ میمقصد ما کجاست؟ و به کجا می

گویرد  دهد چگونه بخورد و بخواند و چگونه زندگی کند اما نمییاد می ی به انسانامروز

چیست. پس هریچ  کند و هدف و حکمت از خلقت او و جهان پیرامونش چرا زندگی می

 مگرر برا   ،و گمگشتگی نجرات یابرد   اند از سرگردانیوراه نجاتی برای انسان نیست که بت

داند چررا  ا آفریده است، زیرا او تنها کسیست که میر هاآنیافتن به پروردگاری که ارتباط

مردم را خلق کرده است و راز حکمت آفرینش تنها در وجود او نهفته است. و مخلوق را 

قابلیت آن نیست که از حکمت خلقت خویش و رأی خالق خود باخبر شود. و باید زبران  

                                           
 .صحیح ابر حبان - 1
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اهی ولری مرن از کنره و    آفریدگارا! تو از وجود من آگر »حال دائمی مخلوق این باشد که: 

و تا انسان «. و تنها به خداوندی و وحدانیت تو معتقد و مؤمنم اطالعمماهیت وجود تو بی

ارزشرتر و از یرک   خالق خویش را نشناسد حتی در نظر خودش نیز از تکره کامرذی بری   

 سوسک هم حقیرتر خواهد بود.

جوامع بشرری  د و و از دستاوردهای تمدن معاصر، بیم و وحشتی است که زندگی افرا

در و... سروق داده  بردن به مواد مخها و پناهرا به سوی خودکشی هاآنرا متزلزل ساخته و 

های سرگردان و منفعلی درآورده که وجودشان را در دو را به صورت دیوانه هاآناست و 

هرای  های خاطر فرا گرفته است و علت ایرن تررس و وحشرت و تشرویش    رنو و نگرانی

بینرد هرچره را کره در تصررف     ست که اطمینانی برای انسان نیست و انسان میبسیار آن ا

دارد از دایره اختیار و مالکیت حقیقری او خرارج اسرت، چرون او هریچ چیرزی را خلرق        

شناسد و مر  هر زمان ممکن است به سرا  او کند و مالک و خالق واقعی را هم نمینمی

کوبد و او را به مکان و عالمی مجهرول منتقرل   و تمام آمال و آرزوهای او را در هم بیاید 

هرا  اتومبیرل سازد، حالت این انسان خود باخته مانند حال کسی است که در مسریر عبرور   

سرت  هاآناختالف بین مردم آراء و مرذاهب  خواب بر او مالب شود، یکی دیگر از موارد 

نیسرت   هرا آنای حروم شوند هیچ راه گریزی برر که اگر خدا را نشناسند و از هدایت او م

های بشر کاست. وجود هرگونه جردال  شود از بار گرفتاریچرا که تنها با نیروی ایمان می

 توان جز ایمان مفر دیگری بر آن متصور شد.و درگیری نیز از عواقب کفر بوده و نمی

شود، زیرا حکامی طلبی مشخص میاصوالا تمدن معاصر با ظلم و تجاوزگری و افزون

کننرد، اعرم از ایرن کره ایرن قروانین       امع متمدن امروزی را وفع کرده و میکه قوانین جو

های مرکرزی احرزاب   ی ممالک آزاد بوده و یا محصول کمیتههاپارلمانمحصول جلسات 

 هاآناشد، در هر حال و هر مکان همۀ کمونیست در کشورهای کمونیستی و دیکتاتوری ب

اند و سرانجام نیرز  کردهالح شخصی وفع را به سود خودشان و در راه تأمین منافع و مص

دانیم ملت آمریکرا کره بررای ترأمین     آورند. همانطور که میرا به خدمت خود درمی هاآن
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ای نیز برای پیروزی شود، به عنوان وسیلهداران به خدمت گرفته میمنافع و مصالح سرمایه

اسرت و ملرت روسریه     و ظالم قرار گرفتره  داران استعمارگردر انتخابات در دست سرمایه

هرای حرزب   ای بررای ترأمین مصرالح و منرافع کمیترۀ مرکرزی و رهبریرت       همانند وسیله

شود به کار برده می کمونیست آن کشور و افراد حزبی که از امتیازات خاصی برخوردارند،

را مغلوبانره در پشرت    هرا آنشند تا مرردم را مقهرور سراخته و    کوفقط می هاآنو رهبران 

هرای ایرن   ها و رهبرری توان به باقی حکومتین نگهدارند. از این دو نمونه میای آهنپرده

مگر این که حاکمیت از روند، طلب از بین نمیهای ظالم و افزونجهان پی برد و این نظام

دست ظالمان گرفته شده و به خداشناسان سپرده شود که خدا را حاکم بر جامعه بداننرد،  

گذشرته   الق است که به دور از هرگونه حب و بغض است.تنها تشریع و حاکمیت خزیرا 

باشد و انسان موجودی است ها قومی، گروهی، حزبی و طبقاتی میاز آن که نوع حکومت

شود این عوامل را از او جدا ساخت ولری  مملو از شهوات و هوی و هوس که هرگز نمی

شرریعت و حاکمیرت   شود او را از حاکمیت کنار گذاشته، تسلیم حاکمیت خردا کررد.   می

که  ،محققین و دانشمندان علوم اجتماعیاسالمی و عدالت و صالحیتش باعث جلب نظر 

ها و مکاتب شده است و امتیاز این نظام الهی بر نظام ،پیرو مذاهب و ادیان دیگری هستند

انرد گواهنرد و   بر آنچه علماا و تحقیقاا معتقرد شرده   هاآندیگر، برایشان ثابت گشته است. 

هرای حاصرله از تمردن جدیرد و     از برن بسرت  های خود که تنها راه نجرات  ق ملتمشو

شریعت اسالمی است و بس. گرواهی  ها و شهوات، استوار بر هوی و هوس هایحکومت

این دانشمندان میر مسلمان حقوق و علوم اجتماعی خود حجتری اسرت کامرل و کوبنرده     

الهی را فرامروش کررده و گرفترار     های مسلمانی که نظام حکومتیبرعلیه مسئولین و امت

اند. در اینجا بعضری از نظررات ایرن دانمشرندان را     های بشری و ناقص امروزی شدهنظام

 شویم:متذکر می

روح سیاست »دکتر هوگتنگ: استاد حقوق دانشگاه هاروارد، در کتاب خود به نام  -2

پیشرفت ممالک اسالمی، اتخراذ ایرن   گوید: راه می 2921منتشره به سال « جهانی
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کند و بررای دیرن   روش مربی نیست که شعار جدائی دین از سیاست را دنبال می

شود، بلکه باید دیرن را مصردری بررای    در سیاست و امور جامعه نقشی قایل نمی

رشد و نمو و پیشرفت اجتماعی دانست، شاید این سؤال پیش آیرد کره آیرا دیرن     

روش و نظامی برای ادارۀ امور اجتماعات امرروزی پیشرنهاد   تواند راه و اسالم می

کند؟ در جواب باید گفت: دین اسالم خود ذاتاا دارای صالحیت و توانایی اینگونه 

باشرد و  امور بوده و احکام و قوانین آن برای حکومت عادالنه و منصفانه کافی می

موفروع اصرلی    های مشابه خود برتری دارد ولری در بسیاری جهات بر تمام نظام

بودن وسایل و امکانات رشد و نمو اینجاست که امروز مشکل اسالم و مسلمانان، ن

به کار گرفتن آن امکانرات   هاآنست، بلکه متأسفانه اشکال عمده اسالم نی در شرع

شرود و اگرر بگرویم کره:     و وسایل است که در شرع اسالم هم به وفور یافت مری 

حکام مورد لزوم برای پیشرفت و ادارۀ امور شریعت اسالم دارای جمیع اصول و ا

 ام تا حق مطلب را ادا نمایم.ام، بلکه کوشیدهگزاف نگفتهاجتماع است 

 2917اشترل: رئیس دانشرکدۀ حقروق ویرن در کنفررانس حقوقردانان بره سرال         -1

بالرد، زیررا او   عضوی از آن باشد به خود می گوید: بشریت از این که محمد می

سواد بودنش توانست قوانین و احکامی را وفرع کنرد   لیرمم بیپانزده قرن پیش ع

پی ببریم باید خوشحال  هاآند از دو هزار سال به قسمتی از که اگر ما اروپائیان بع

 .(1)باشیم

اعالمیۀ زیر را  2927کنفرانس بین المللی حقوقدانان منعقده در الهه در آگوست  -2

 صادر کرد:

                                           
شریعت از جانب خداوند به پیامبر وحی شده است و گرنه همانگونه که اشترل گفته است  مسلماا این -1

 .بیاورد بشری قوانین ٔ  مهسوادی قوانینی مافوق همحال است کسی بتواند در حال بی
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کنیم، صدری از مصادر حاکمیت عمومی معرفی میالف: شریعت اسالمی را به عنوان م

بدین معنی که: شریعت اسالم مصدری در محاکم بین المللی و قوانین جهانی باشد، نه به 

 خاطر قدرت پیروان آن، بلکه به خاطر صالحیت و اعتباری که در ذات آن نهفته است.

 ستقل است.ب: شریعت اسالم قائم به ذات خویشتن است و از هر مکتب و مسلکی م

میالدی هفتۀ فقه اسالمی در پاریس برگزار شد، در این مراسم  2231اما در سال  -1

دانرم چره بگرویم و چگونره     نمری  رئیس و کالی دادگستری فرانسه اظهار داشت:

ارتباط برقرار کنم بین آنچه که عمالا از رکود و عدم صالحیت فقه اسالمی و عدم 

 از تحریک و توانایی و صالحیت آن در اینبه کارگیری آن وجود دارد و آنچه که 

مراسم به سمع ما رسید که دقت و حقانیت و کارآیی آن را بدور از هرگونه شرک  

تروان آن را در تمرام مراحرل و مروارد قضراوت و      کنرد و مری  و تردیدی ثابت می

 .(1)حکمیت به کار گرفت

شیبانی شراگرد  محمد بن الحسن ال امام و اما مجمع عمومی حقوقدانان بین المللی -3

 را به عنوان شخص اول در قانون بین الملل شناخت. ابوحنیفهمشهور امام 

های سرواری بره   ای خردمند، اکنون نظرت چیست؟ اگر جماعتی را ببینی که از ماشین

 کنند؟های سواری استفاده میجای تراکتورها و از تراکتورها به جای ماشین

شکی باقی خواهند مانرد؟ و ایرن    هاآنکار  هودگیهی چنین گروهی و بیآیا در گمرا

دهد، مردان را به شکل زنان و زنان را به شکل مردان کاریست که انسان امروزی انجام می

درآورده است و چه کار عجیبی است که انسانی را که خداوند بره او کرامرت بخشریده و    

اد اخرالق در نظرام   در اثرر فسر   هااینای فرن کنند. همۀ نی یا حشرهمحترم داشته، حیوا

های تمدن معاصر و ثمرۀ کفر است که آن را در برر گرفتره   خانواده است، این از بن بست

اختالف جردال و ظلرم و سرتم و تجراوزگری     است، ترس از نابودی و وحشت از آینده، 

                                           
ها، پار س دو کرس  حقوق اسالم  وجود دارد  در حال  که  ک کرسو  از هدر  ک  از داتشگا -1

 .باشدکه بیاتگر شوکت و ر نت حقوق اسالم م  است باستان حقوق روم آن  
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فساد و انحطاط، حالل همه این معضالت فقط ایمان است و بس. ایمان تنهرا راه نجرات   

هرای حاصرله از   ی است که مبتال به آنند و راه نجات کافران از بن بستمسلمین از امراف

هرا بایرد برا ایمران حرل شرود و ایمران فریضرۀ         کفر و الحادشان است، همۀ این گرفتاری

 مسلمانان و میراث پیامبران است.

﴿                           ﴾ [ :292آل عمران.] 

زد کره بره پروردگرار    پروردگارا! ما ندای ندازنی را شنیدیم که ندای ایمان مری »یعنی: 

 .«خویش ایمان بیاورید! ما نیز ایمان آوریدم



 

 
 

 بخش دوم:

 ایمانراه 

﴿             ﴾ [ :32طه.] 

ست که همه چیز را خلقت بخشرید سرپس بره محافظرت آن     پروردگار ما همان»یعنی: 

 .«رهبریش کرد
اگر در خلقت بدن خویش تأمل کنی درخواهی یافت که آفریدگارت هرر جرزء و هرر    

عضوی از اجزاء و اعضای بدن تو را به خراطر وظیفره و حکمتری خلرق فرمروده و آن را      

 متناسب با همان وظیفه و حکمت ساخته است.

را  هرا آنات تأمرل کرن. ببرین چگونره هرر یرک از       ها و معدهوشها و گدر بارۀ چشم

را در انجرام و   هرا آنخلق کرده است. چگونره آفریردگار   متناسب و مطابق با وظیفۀ خود 

شنوند و معده مذا را ها میبینند، گوشها میکرده است. چشمادای این وظایفشان هدایت 

 اند.ک مذای واحد و مشابه ساخته شدهاز ی هاآنکند و این در حالیست که همۀ یهضم م

درختان مختلف: انار، انگور و خرما را ببین که چگونه خداوند بررای هرکردام وظیفرۀ    

ها و خاصی را معین کرده است، و ثمر هر کدام مخصوص به خودشان است و شکل بر 

در  ها را در هرکدام طوری مخصوص قرار داده اسرت. ها و گلها و ریشهها و ساقهشاخه

کننرد. خداونرد تعرالی    حالی که همۀشان از یک منبع و یک خاک و یک ماده تغذیره مری  

 فرماید:می

﴿                              

                               

﴾ [ :1الرعد.] 
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هایی از انگور و کشرتزار و  های )گوناگون( کنارهم )قرار دارد( و با و در زمین قطعه»یعنی: 

رویند و گاهی از چند بن، )در صرورتی( کره از یرک آب سریراب     های که گاه از یک بن مینخل

را بعضی )دیگر( برتری دادیرم، بردون شرک در     هاآنبعضی از  یند، و )با این حال( میوهشومی

 .«ورزندها( است برای گروهی که خرد میها )و عبرتهاین )امور( نشان
هرا،  جانوران گوناگون طبیعت را در دریا و خشکی نگاه کنید، اختالف زنردگی مراهی  

بگیرید و ببینید چگونره خداونرد   ت را در نظر ها، حشرات و سایر حیواناپرندگان، مورچه

های مختلف را در حیات هاآنآفریده و برای  را خلق کرده است. همه را از یک ماده هاآن

های متفاوت مقدر ساخته است و هر حیوانی را به طریقی و به کراری کره   اماکن و محیط

ی هرا انردام انردامی از  اجزاء و  متناسب با حیاتش باشد هدایت کرده است و هر جزئی از

ت آن جسرم  ای متناسب با خودش و فروری برای ادامۀ حیرا ن او را مأمور اداء وظیفهبد

آینرد. بررای   چه خوب از عهدۀ انجام وظیفه محولره برمری   هاآنواحد خلق کرده است و 

هایی قرار داده است تا هروای الزم را  ها ششها را آفریده و برای ماهیپرواز پرندگان بال

ز آب گرفته به بدن خود برسانند در مورد تمامی اعضای بدن جانوران مختلف نیز که برا  ا

اند به همین منوال عمل کرده ها و شرایط متفاوت آفریده شدهخواص مختلف برای محیط

 فرماید:است خدای تعالی می

﴿                                

                              ﴾  :[.13]النور 

و رونرد  بر شرکم خرود مری    هاآنرا آفریده از آبی که برخی از  هر جنبنده خدا»یعنی: 

رونرد، خردا هرچره خواهرد     هار پرا مری  روند و برخی از آن بر چن بر دو پا میشا بعضی

 .«بر همه چیز تواناست وندخدا بتحقیق ،میافریند
حال به خورشید و ماه و ستارگان و سیارات نگاه کنید، ببینید که خداوند که هریک را 

اسرت،  هرکدام مکران و مردار خاصری داده    برای تقدیر و حکمت خاص آفریده است. به 

برای هر یک مسیر خاصی ترسیم کرده است. هرکدام در محدودۀ مخصوص خود با نظرم  
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اند که کوچکترین تخلفی برایشان ممکن نیست. و اگرر  و ترتیب خاصی به گردش درآمده

ای، تغییر کوچکی حاصل شرود نظرم   در سرعت سیر، مسیر حرکت و جهت چرخش ذره

 کنرد. خداونرد  ان دیگرر را متالشری مری   فلک را مختل کرده، خود و سیارات و سرتارگ 

 فرماید:می

﴿                          

             ﴾ [ :12فاطر.] 

دارد که نیفتد و اگر بیفتد جز او هریچکس  نگه می و زمین را هاآسمان وندخدا»یعنی: 

 .«بردبار و آمرزگار است وندنگهدار آن نیست که خدا
شرود کره آفریردگار توانرا همرۀ ایرن       و از تأمل و تفکر در این مخلوقات فهمیرده مری  

 هرا آنیر و حکمت آن را اهداء کررده و  موجودات را خلق کرده و به هرکدام وظیفه و تقد

 فرماید:شان هدایت فرموده است و میی وظیفهااد ورا به انجام 

﴿                         ﴾ :[.2-2]األعلی 

ات را به پاکی یاد کن. )همان( که آفرید پس درست و استوار نام پروردگار بلند مرتبه»یعنی: 

 .«که اندازه گیری کرد پس هدایت نمودن( کسیساخت. و )هما
 فرماید:می و در آیۀ پنجاهم سورۀ طه خداوند از زبان پیامبرش حضرت موسی

﴿                    ﴾ [ :32طه.] 

بره  پروردگار ما همانست کره همره چیرز را ]نعمرت[ خلقرت بخشرید سرپس        »یعنی: 

 .«محافظت )آن( رهبریش کرد

 راه ایمان

او را قدرتی داده که بتواند  و اگر در وجود انسان دقت کنیم خواهیم دید که خداوند

علم و معرفت را فرا گرفته حق را از باطل و نفع را از فرر تمییز دهد و برای تمییز حرق  

را در اختیرارش  و نفع از فرر و کسب علم و آگاهی، وسرایل و حرواس الزمره     از باطل
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نهاده است و اگر به جستجوی حقیقت رفت و برای پیروی از آن کوشرا و حرریص شرد،    

مند شده و در صورت مخالفت با حقیقت و طی طریق باطل خسارت و فرر پیروز و بهره

آشکار و جبران ناپذیری نصیبش خواهد شد. این موفوع را خداوند تبرارک و تعرالی در   

 فرماید:انسان چنین بیان میآیات دوم تا پنجم سورۀ 

﴿                                  

                                  

           ﴾. 
آزماییم، پس او را شنوای بینا به راستی ما انسان را از نطفۀ مختلطی آفریدیم، او را می»یعنی: 

بررای   گزار باشد یا ناسپاس. به راستی مرا قرار دادیم. همانا ما راه را به او نشان دادیم خواه سپاس

گمان نیکوکراران )در بهشرت( از جرامی    ایم. بیها و آتش سوزان مهیا کردهکافران زنجیرها و مل

 .«اش کافور استنوشند که آمیزهمی
 فرماید:سورۀ النحل می 73و در آیۀ 

﴿                          

        ﴾. 
را گروش داد  دانستید و شما خدا از شکم مادرانتان برونتان آورد که چیزی نمی»یعنی: 

 .«سپاس گذار باشیدتاکه  ها.و دیدگان و دل
انسان را عاقل و ممیز و عرالم و مخترار آفریرد، و او را بره      و پس از آن که خداوند

وسایل تعلیم و تمییز مجهز کرد او را فرمان داد تا در راه کسب علم و آگاهی گام برردارد  

مند گردد و از وسایل و امکانات علمی که در اختیارش قرار گرفتره، اسرتفادۀ   و از آن بهره

صحیح نماید و به اموری که در آن علم و آگاهی ندارد مبادرت نورزد. پس از ایرن همره   

و برخورداری از وسایل علم و معرفت و تمییز، اگر باز هرم متمایرل بره    الطاف و عنایات 

انحراف گشت و مسیر ملطی را پیش گرفت، در برابر آفریدگار خویش مسئول و جوابگر 
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 فرماید:می 23آیۀ « ءاإلسرا»خواهد بود. خدای تعالی در سورۀ 

﴿                         ﴾. 

چیزی را که در بارۀ آن علم نداری پیروی مکن کره گروش و چشرم و دل، از    »یعنی: 

 .«شودپرسش می هاآن]دارندگان[ هرکدام از 
در صرورتی کره بعرد از همرۀ      ،پس هیچ عذری از انسان منحرف پذیرفته نخواهد شد

از سرورۀ   23و  21راه گمراهی را پیش گیررد، و خداونرد در ایرن برارۀ در آیرات       هانای

 قیامت فرموده است:

﴿                     ﴾. 
)خبر چه فرور( بلکه انسان بینای فمیر خویشرتن اسرت و گرچره عرذرهای     »یعنی: 

 .«ردخود را بیا

﴿             ﴾.  :پس بدان که نیست خدایی جز خدای واحد»یعنی». 
حال که آفریدگار تو در حالی که در رحم مادرت به صورت نطفۀ کوچکی از گوشت 

و خون و اخالط بودی، به تو دستگاه درک نور یعنی چشم عطا کرد، و در حرالی کره در   

به تو قدرت بینایی، دور یا نزدیک را داد و تو را قادر ساخت تا ظلمت رحم جای داشتی 

اشیاء را از هر حیث مورد شناسایی و تمییز قرار دهی. و توانستی با دیردی دقیرق در ایرن    

شرود  آید مشاهده کرده و آنچه را از تو دور مری دنیا زندگی کنی و هرچه را به سویت می

ر دهی، و حال که آفریدگارت تو را در حالی مراقبت کنی و همه چیز را تحت نظارت قرا

که در رحم مادر برودی قردرت شرنوایی داد و در آن عرالم ظلمرانی و سرکون شرنوایت        

ساخت، به طوری که بعدها توانستی دقیق و محکم صداهای مربوط به خود را تشرخیص  

 دانری از راه گروش یراد   هرچره را نمری   ،دهی و منظور و مقصودت را به دیگران بفهمانی

ترا همنروع خرویش را مخاطرب قررار داده،      بگیری. و با این آلت شنوایی به تو امکان داد 

منظورت را به او بفهمانی و منظورش را درک کنی و روابط گوناگون برا دیگرران برقررار    

حال که فهمیدی آفریدگارت کسی است که  ل سمع را بشنوی،سازی و انواع صداهای قاب
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یز بین حق و باطل و نفع از فرر را به تو عطا کرد و با این قوۀ عقل و فهم و آگاهی و تمی

در چشرم و گروش و    هرا آنتمایز ساخت، در حالی که ترو برا   فمیر آگاه تو را از بهائم م

بسیاری از حواس مشترک بودی. با قراردادن عقل و شعور در وجودت تو را قادر ساخت 

اها را تسرخیر کنری و حیوانرات و    ها و دریتا آنچه را برایت سودمند است بشناسی و کوه

از کنری و  پررو  هرا آسماننباتات را به اطاعت درآوری، به اعماق دریاها فرو رفته، در اوج 

بخش و سعادتمند سازی و در راه کسب منافع بکوشی و عیش لذتزندگی خود را با آن 

 هرا آنو فرررها را متوجره    سرازی  یرهمکدر و تدشمنانت را با نیروی عقل و شعور خود 

آن همره اکتشرافات و    قلب سرلیم، ترو نره تنهرا از ایجراد     کنی. و بدون این فمیر آگاه و 

برودی، بلکره در زمررۀ دیوانگران     اختراعات و بناهای عظریم و مرزارع برزر  عراجز مری     

آمدی، حال ای انسان: اگر خوب فکر کنی و زندگی بدون شنوایی و بینایی و فمیر درمی

جسرم کنری، خرواهی دیرد کره در آن صرورت حتری از        عاقل و آگاه خود را در نظرت م

شروی، در آن صرورت از بره    ی الزم و مناسب هم عاجز مری هامکانخویش به جابجایی 

توانی خود را از هیچ خطری حفظ کنی. آوردن خوراک و پوشاک نیز عاجزی و نمیدست

صرورت   توانی از خرود دور سرازی. در آن  را نمی هاانسانخطرات ناشی از جانوران و یا 

حتماا مر  از چنان حیاتی گواراتر خواهد بود، حال که مسئله را تا اینجا بررسی کردیم و 

این مطلب را که میر قابل انکارند، ناگزیر پذیرفتیم. ای انسان، آیا قبول نداری کره اولرین   

اهدایی خالق در راه شناخت اوست؟ آیا قبول  ،وظیفه تو به کارگرفتن این ادوات و وسایل

ی که نخستین کار و وظیفۀ واجبت شناخت کسی است که ایرن همره نعمرت و ایرن     ندار

همه وسیلۀ درک و تمییز در اختیارت گذاشته است؟ آیا الزم نیسرت کره ایرن وسرایل را     

دانی که این وسرایل را  ات به کار گیری، و آیا الزم نمیجهت یادگرفتن مجهوالت زندگی

رد استفاده قرار دهی؟ و بکوشی کره بردانی   مو در شناخت آفریدگار خویش و رسول او

حکمت و مشیت خالق از خلقت تو چه بوده است؟ و آیا قبرول نرداری کره اگرر خردای      

تعالی تو را از چشم و گوش و یا عقل محروم ساخته بود، هریچ کردام از ایرن اشرخاص     



 11 بخش دوم: راه ایمان

یرت  ها به هر صورتی کره باشرند، قرادر نبرود برا    ها و طاموتات و یا این بتمورد عالقه

از سرورۀ انعرام    13یا گوش و یا عقرل و شرعور بسرازند. خردای تعرالی در آیره        ،چشم

 فرماید:می

﴿                                       

                ﴾. 
هایتان گوش شما و چشمانتان را بگیرد و بر دل وندبگو به من بگوئید اگر خدا»یعنی: 

 ها را گونه گونمهر زند، جز او کدام خداست که آن را به شما تواند داد. بنگر چگونه آیه

 .«روی همی گردانند هاآنکنیم و باز می
بیند تا از این وسایل علمی کره  خود را موظف میو بدین ترتیب است که انسان عاقل 

خالق و کسب رفای آفریدگار و پیرروی  به او اعطاء شده است در راه شناخت و معرفت 

 بکار گیرد. از دستورات حضرت محمد 

﴿                    ﴾ [129: ةالبقر.] 

 .«دانستید به شما یاد دادا یاد کنید که آنچه را نمیو خدا ر»یعنی: 
و در آن صورت است که ما هم در سلک فرمانبرداران و شکرگزاران درخرواهیم آمرد   

 گویند:که می

﴿                         ﴾ [21: ةالبقر.] 

دانریم، ترو دانرای    منزهی تو!. ما چیزی جز آنچه به ما آموختۀ نمی»تگان( گفتند: )فرشیعنی: 

 .«حکیمی
 فرماید:و لذا اولین وظیفۀ هر عاقلی آن است که امتثال فرمان خدای را بنماید که می

﴿            ﴾ [ :29محمد.] 

 .«بدان که خدایی جز خدای واحد نیست»یعنی: 
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و عقیده و تفکر خود را با علم و یقین کسب کند تا از مؤمنین راس  گردد کره ایمران   

میر قابل تزلزل دارند. و از عاقالن و عالمانی گردد که با چشم علم و بصیرت به حقایق و 

مسئلۀ ایمان به خدا و رسولش بنگرد و نفس خرویش را از درجرۀ کروردالن و نادانران و     

و رسولش مافلند، به درجرۀ عالمران و دانایرانی برسراند کره       جاهالنی که از حقیقت خدا

نازل شده حقند که خدا در بارۀ آنان طی   حق است و هرآنچه بر او ونددانند خدامی

 فرماید:سورۀ رعد می 29آیۀ 

﴿                       ﴾. 
داند آنچه از )طرف( پروردگارت بر تو نازل شده  حرق اسرت، ماننرد    که میکسی آیا»یعنی: 

 .«گیرندکسی است که او نابیناست؟! تنها خردمندان پند می
﴿         ﴾  :هاآنتر از نند بهائمند و بلکه پستهما هاآن»یعنی». 

هرا  ها و چشممافالنی مباش که خالق خود و قلبزنهار ای عاقل، از مافالن مباش. از 

گیرند، گویند و این وسایل را در راه شناخت او بکار نمیهای خود را سپاس نمیو گوش

در مخلوقاتش و شنیدن آیات او در کتابش هم اعران  وندهای خدابلکه از دیدن نشانه

هرا  ها و گوشاری کرده، چشمشنوند خوددبینند و میکنند، او از تفکر در بارۀ آنچه میمی

پروردگرار خرویش    انرد و بره اوامرر   ها را تعطیرل و عاطرل و باطرل گذاشرته    و عقل و دل

دهند. و به کسران  اند مورد استفاده قرار نمیرا برای کاری که خلق شده هاآناعتنایند و بی

رسرانده  هیچگونره نفرع و فررری برایشران     معتقدنرد کره   و اشیایی میر از خدای واحرد  

هایی از سنگ و چوب و درختان و ستارگان و آتش و گاوهای نرو ماده . به بتتوانندنمی

را  هرا آنیا رعد و برق و باران گرویرده   و یا انس و جن یا خورشید و ماه و یا سیارات و

مخلوقات خدای واحدند  هاآنشمارند، در حالی که همۀ دارند و خدای خود میبزر  می

های نامبرده شده ها و مادی گراها( به مجموعۀ بتدرن )کمونیستو یا همچون ملحدان م

اند، منشاء همۀ حوادث و افعال خیر و شرر بره شرمار    دل بسته، آن را که طبیعت نام نهاده

را  هاآننس خویش کرده، نظریات و اوامر آورند، و خود را ذلیل دست مخلوقاتی از جمی
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کنند. خرالقی کره   را فراموش می هاآنوانای ی و واحد و تشمارند و خالق حقیقمقدس می

مر  و زندگی و سعادت و شقاوت و کون و مکان را در اختیار دارد و در ایرن مرورد در   

 فرماید:سورۀ حو می 72آیۀ 

﴿                                   

  ﴾. 
پرستند که )او( هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده است، ( به جای اهلل چیزی را میهاآنو )»یعنی: 

یا در سورۀ انعرام آیرۀ    .«و چیزی را که علم به آن ندارند، و برای ستمگران هیچ یاوری نیست

 فرماید:که می 229

﴿                              ﴾. 
شوند که خدای تو بره کرار   ها به هوسهای خویش بدون علم گمراه میو خیلی»یعنی: 

 .«تجاوزگران داناتر است
از حقایق ایمان مافل مانده و آن  هاآنگردد به این که ت و مفلت برمیسبب این فالل

اند و از چشم و گوش و عقل خود برای کسب اطالعرات در ایرن براره سرود     هرا نیاموخت

اند، در حالی که این دالیل و حقایق برای هر جستجوگری ظاهر و آشرکار شرده و   نجسته

باشد، اگر انسان از حق مافل شرود جرز   برای هر عالمی به وفور و آسانی قابل بررسی می

دلیل و برهان متکی نیست، بلکه بر خیراالت و  ماند و باطل هم به باطل چیزی برایش نمی

 فرماید:استوار است. خداوند می )بی اساس( اوهام و پندارهای واهی

﴿                            

﴾ [ :213األنعام.] 

گر پیش شما دانشی هست که آن را بر ما آشکار کنید، شما جز پیررویِ  بگو: م»یعنی: 

 .«زنیدکنید و جز تخمین نمیظن و گمان نمی
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اند و با تجاهل نسربت بره   مافالن وسایل علمی خدادادی را از معرفت خالق باز داشته

زننرد و از ایرن رو مسرتحقند کره در پایران      حق در عالم خیال مذبوحانه دست و پرا مری  

از سرورۀ اعرراف کره     279 مصرداق آیرۀ  شان به جهنمی دردناک واژگون گردند. بره  عمر

 فرماید:می

﴿                           

                                  

    ﴾. 
های دارنرد کره برا    دل هاآنایم، بتحقیق، گروه بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده»یعنی: 

شنوند، آنان ماننرد  آن نمیهایی دارند که با بینند، و گوشفهمند، و چشمانی دارند که با آن نمیآن نمی

 .«ترند، اینان همان مافالنندچهار پایانند، بلکه اینان گمراه
 ها در روز قیامت پشیمان شده و خواهند گفت:و همین

﴿                                  

    ﴾  :[.22 -22]الملک 

بودیم و بره گنراه   می کردیم از اهل جهنم نشنیدیم یا تعقل میو گویند اگر می»یعنی: 

 .«کنند و لعنت بر اهل جهنم باد می خویش اعتراف

﴿                       ﴾. 
و مالئکه و علماء که نیست خدایی جز او که خدای واحرد   ونددهند خداشهادت می»

دانسرت  . از آنچه گذشت برای ما روشن شد کره کسری کره انسران را آنچره نمری      «است

﴿آموخت:               ﴾.  و وسایل علمی را به او اعطاء کرد و به او قدرت

راه نیل به ایمان بره ذات خرویش و رسرول بزرگروارش را از      کسب علم و معرفت داد و

طریق بکارگیری این ابزار و روشرن مرورد قبرول و مطمرئن علرم، بره انسران نشران داد،         

 فرماید:می
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﴿            ﴾  :[.29]محمد 

 .«پس بدان که نیست خدایی جز خدای واحد»یعنی: 
 فرماید:عد میسورۀ ر 29و نیز در آیۀ 

﴿                       ﴾. 
داند آنچه از )طرف( پروردگارت بر تو نازل شده  حرق اسرت، ماننرد    که میآیا کسی»یعنی: 

 .«کسی است که او نابیناست؟!
 فرماید:از سورۀ بقره می 232و نیز در آیۀ 

﴿                                  

                   ﴾. 
خواند ما میهای ما را بر شچنانکه به شما پیغمبری فرستادیم از خودتان که آیه»یعنی: 

اید، تعلیمتران  دانستهآموزد و آنچه را نمیکتاب و حکمت میبرای تان  کند وو پاکتان می

 .«دهدمی
پیرروی جهرل برحرذر    ایشران را از   تعرالی  از سورۀ اسراء خداوند 23همچنین در آیۀ 

 فرماید:داشته می

﴿                          ﴾. 
چیزی را که در برارۀ آن علمری نرداری پیرروی مکرن کره گروش و چشرم و دل، از         »یعنی: 

 .«شوندپرسش می هاآن)دارندگان( هرکدام از 
د و اگر شوتأکید کرده است که جهل انسان را به سوی کفر و انکار رهنمون می  اهللو 

ها مهر فراللت  شود تا بر دلاین جهل با عناد و لجاجت و سرکشی همراه باشد سبب می

زده شود و دیگر در پی درک حقیقتی که آن را انکار کرده است، برنیاید و خداوند در آیۀ 

 فرماید:سورۀ روم می 39

﴿                ﴾. 
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 .«دنهدانند مهر میدل کسانی که نمیبر  وندبدین گونه، خدا»یعنی: 
کارگرفتن ابزار علمی اعطایی خداوند، در شناخت آفریردگار و پیرامبر گررامیش،    ه با ب

را بره وحردانیت    هرا آنشود که خداونرد تعرالی شرهادت    میانسان در زمرۀ کسانی داخل 

 ه و فرموده است:خویش، با شهادت خود باری تعالی قرین ساخت

﴿                          ﴾  :[.23]آل عمران 

اند که خدایی جز او نیست خدای یکتا عیان کرده و فرشتگان و دانشوران گواهی داده»یعنی: 

 .«برپا دارندۀ عدالت است که توانا و فرزانه است و او قائم و

﴿           ﴾. 
  .«کنیمکنند تفصیل میکه تفکر می یهاآنآیات خود را برای  و بدینسان»

آوردن است پس باید به مشاهده و مطالعرۀ  پس از آنکه فهمیدیم علم راه صحیح ایمان

بینریم کره   دهند بپردازیم، در این صورت میرا توفیح می بعضی از تفاصیل که عالئم راه

برای درک هر حقیقت و هر مسألۀ مجهولی ناگزیر از استعمال یکی از طرق سه گانۀ ذیل 

 خواهیم بود:

 تأمل و تفکر -1

، یا این که تجربره کررده   می اندیشد هاآنرا مشاهده کرده با مراقبت در  انسان، مسایل

دیشد و پس از آن حقیقتی را کره بررایش مجهرول بروده اسرتنباط      انکند و میمشاهده می

کند. او این را تجریره  بیند که اگر به ی  برسد آن را ذوب مینماید، مثالا او آتش را میمی

کند، حقیقتی که به چشم هم ممکرن  کند و حقیقتی را که برایش مجهول بود کشف میمی

کند. این حقیقت مسرلم  گرم و ذوب می ی  را ،است ندیده باشد و آن اینست که حرارت

پذیرد. این یرک تجربرۀ عقلری و    را که فقط از راه تجربه برایش کشف شده با اطمینان می

 نظری است.
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گیرد کره  بیند که حرکت ابر در جهت حرکت باد است. پس عقالا نتیجه میو یا، او می

ینی را از دور حاصل حرکت باد است. این یک تجربرۀ عینری اسرت. یرا ماشر      ،حرکت ابر

پیچد، در صورت لزوم رود. هر گاه الزم شود به چپ یا راست میبیند که در راهی میمی

بررد.  شدن جراده بره کرار مری    هایش را برای روشنکند. چرا سرعتش را زیاد و یا کم می

 از این قرارند: هاآنرسد که اهم بنابراین، به نتایو تجربی عقلی زیادی می

کند، چون ماشین در حرکت است، فرمان آن سالم شین خوب کار میدستگاه محرکۀ ما

شرود،  سالمند چون به هنگام نیراز آرام مری   پیچد، ترمزهااست، چون به چپ و راست می

هرا را،  کنند. در حالی که هیچکدام از دستگاهها خراب نیستند چون راه را روشن میچرا 

فهمرد کره   بیند ولی از قراین میدۀ آن را هم نمیبیند. و حتی راننای، از راه دور نمیبیننده

داند کره  راند، میاو شخصی است عاقل. چون ماشین را درست و از روی عقل و فهم می

کند. بنرابراین، از مشراهدات خرویش    ای است، زیرا با مهارت رانندگی میرانندۀ با تجربه

بینریم کره   مری ی است. و وقتی تواند نتایو معینی را استنتاج نماید و این یک تجربۀ عینمی

کنرد و کسری را کره    خورند و یا چیزی از بلندی سرقوط مری  های درختان تکان میشاخه

کنرد کره براد عامرل حرکرت      بینیم، عقل ما اسرتنتاج مری  مستقیماا عامل این کارهاست نمی

باشد، در حالی کره مرا نره براد را     ها، و جاذبۀ زمین عامل سقوط جسم از بلندی میشاخه

بینیم و نه هوا را و نه نیروی جاذبه زمین را. ولری از راه همرین مشراهدات اسرت کره      می

کننرد و  مهندسین و پزشکان و متخصصین و محصلین، علوم و اطالعاتشان را کسرب مری  

های خود را از راه مشاهده تجربره کررده و   مردم عامی هم بسیاری از معلومات و دانستنی

را به درک و کشف بسیاری از  هاآنمشاهده است که  و همین تجربه وآورند به دست می

نامنرد، و  مری « طریقرۀ علمری  »سازد. این طریقه کسب معلومات را حقایق زندگی قادر می

خوانند و فرمول آن را به این شرکل  قانون حاکم بر این طریقه را قانون شناخت علمی می

 کنند:فرن می
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افترد و بره   + تفکر درآنچه که اتفاق مری افتد تجربه و مشاهدۀ ظاهری آنچه اتفاق می)

 .(شود= حقیقت علمیچشم دیده می

و بنابراین، اگر ما آثار وقایع حقیقی را مشاهده کنیم و عقل و شعور خود را در آن راه 

به کار اندازیم، امکان را مشاهده کنیم و عقل و شرعور خرود را در آن راه بکرار انردازیم،     

ود و آن هم یک شناخت علمی و صحیح. و از ایرن  شمی امکان شناخت حقایق به ما داده

را بشناسیم، چون آثار قدرت و خلقرت پروردگرار را در    توانیم به راحتی خداوندراه می

توان مشاهده کرد. پس اگر به تفکر در بارۀ خالق این آثار بپردازیم، تمام شئون کائنات می

د ما را خوب هدایت فرموده اسرت،  حق تعالی را با اطمینان قلب خواهیم شناخت. خداون

 فرماید:از سورۀ آل عمران می 292و  292آنجا که در آیات 

﴿                            

                                  

              ﴾. 
هرای  و زمرین، و آمرد و رفرت شرب و روز، نشرانه      هرا آسرمان به راستی در آفرینش »یعنی: 

 را در حال ایستاده و نشسته، و بر پهلوی خرویش  که اهلل)آشکاری( برای خردمندان است. کسانی

  هرا اینگویند:( پروردگارا اندیشند، )و میو زمین می هاآسمانکنند، و در آفرینش )آرمیده( یاد می

 .«ای، منزهّی تو! پس ما را از عذاب آتش )دوزخ( نگاه داررا بیهوده نیافریده
آثار حکمت بر صرنع حکریم و آثرار    دهد و زیرا، آثار خلقت بر صنع خالق گواهی می

تخصص بر صنع متخصص داللت دارد و آثار علم بر صنع عالم و رزق و روزی گواه برر  

و میراننرده. و  دهنرده  دهنده است و آثار حیات و مر  بر صنع حیاتاق و روزیصنع رزّ

یک اثر تصویری ظریف و بدیع دلیل بر صنع مصوری مبدع است و به همین ترتیب آثرار  

ت، ما را به وجود رحیمی رهنمون است و آثار حفاظت و حراست دلیرل برر وجرود    رحم

حافظ و حارس قوی است و آثار تسلط و سیطره نشانه وجودی مسلط و مسیطر را به مرا  

نشرانۀ نیرومنردی    ست هادی و راهنما و آثار نیرو،نشانۀ وجودی ا ،دهد و آثار هدایتمی
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نشرانه   ،افع و فرر رسران اسرت. و اثررات منراء    نشانه وجودی ن ،بوده اثرات نفع و فرر

نشانه صنع وجود دائمی و باقی اسرت و آثرار    ،وجودی منی و دارنده است و آثار ابدیت

 یکتاست.از وجودی واحد و  هاینشانه ،یکتائی

از حال اگر به تمام موجودات اطرافمان با دقت نگاه کنیم خواهیم دیرد کره هیچکردام    

گیریم که ک از صفات فوق الذکر نیستند و به راحتی نتیجه میاین موجودات دارای هیچ ی

باید مخلوق خالقی باشند کره بره تنهرایی دارای تمرام آن صرفات باشرد. لرذا         هااینهمۀ 

فهمیم که: خدایی نیست جز خردای واحرد و یکترا. و برا اسرتفاده از همرین اسرتدالل        می

علری آلره   صرلوات اهلل علیره و  الت حضرت محمرد  توانیم دالیل و بیّناتی روشن بر رسمی

 کنیم که هرکدام از این دالیرل و بینرات  صحابه وسلم هم به دست آوریم. و مشاهده میأو

که تمام بشرارات و تعلیمرات و ارشرادات وارده در     اند بر این که محمد گواهانی قاطع

ک و کتب آسمانی گذشته را به ما یاد داده است، فرستاده بر حق و برگزیدۀ خداونرد تبرار  

فهمیم که این کتاب باشد و چون به فصاحت و بالمت قرآن کریم توجه کنیم میتعالی می

اند و در نتیجره  ای مثل آن عاجز ماندهای دائمی است و جن و انس از آوردن سورهمعجزه

آورنردۀ آن، رسرول    دهد که کالم خداست و محمد فصاحت و بالمت قرآن گواهی می

م در کرال  های میبی که در قررآن آمرده و حضررت محمرد     خداست، و اگر به پیشگوئی

تا این زمان محقق شده و نیز با گذشت زمان در حال  هاآنخویش بیان کرده و بسیاری از 

لت ترام برر رسرالت    ها دالو این پیشگوئیتحقق است، باز در خواهیم یافت که این قرآن 

و امرروز پرس از اخترراع و    صلی اهلل علیه وآله وصحبه وسرلم دارد.   ختم مرتبتحضرت 

های ظریف علمی و پس از به حقیقت پیوستن بسیاری های دقیق و روشاکتشاف دستگاه

هرا پریش آن را   بسیاری از مسایل پیچیدۀ علمی که قرآن قرناز مطالب خارق العادۀ قرآن، 

شود که قرآن باید وحی الهری  رسد و این حقیقت تأئید میمطرح کرده است، به ثبوت می

سرواد و مکترب ندیرده    شد و ممکن نیست زائیدۀ ذهن و فکر یک شخص عرامی و بری  با

ای که خداوند برای تأئید و حمایت و اگر به وقایع و حوادث و عوامل خارق العاده .باشد
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شرنیده و  رسولش به کار گرفته و در کتاب آسمانی ثبت کرده است و مسرلمین نیرز آن را   

اند ولری از  ان نیز آن را شنیده و دیده و تصدیق نمودهاند و حتی کافردیده و تصدیق کرده

راه کفر به اسالم وارد و سرانجام معتقد شدند محال است که این کارهای میر عادی جرز  

را دالیلری برر    هرا ایرن همتا از جانب کس دیگری باشد، پس همرۀ  از ناحیۀ خداوندی بی

شدن انند انشقاق قمر )دو نیمهای مبینیم. همچنین کارهای خارق العادهمی رسالت محمد

ماه( و شرکت مالئک در نبرد برای کمک به مسلمین )در مرزوه بردر( و حمایرت براد از     

شدن خواب برر  مسلمانان بر فد کفار و بارش باران در جنگ به نفع مسلمانان و مستولی

دشمنان مسلمین جهت تقویت و تثبیت مسلمانان مؤمن، همه و همه دلیلی بر صدق ایرن  

ماندن قرآن از هرگونه تحریف و تأویل، توجه کنریم  عایند. و نیز اگر در کیفیت محفوظمدّ

و دریابیم که تنها کتاب آسمانی که دست نخورده و سرالم مانرده، فقرط قررآن اسرت، بره       

آوریم، زیرا دوست و دشمن به هنگام حردوث آن  شده در آن ایمان میحقیقت وقایع ثبت

برنخاست. و چون  هاآنند و کسی به انکار و یا تکذیب یدحوادث و نزول آن آیات را شن

هم مرورد قبرول و اطمینران مرا واقرع       به قرآن و مطالبش ایمان بیاوریم، رسالت محمد 

های مفتوحه را که در سرزمین هاآنر احوال اصحاب و جانشینان و حکام خواهد شد و اگ

عره کنریم، بره علرت و سربب      هرای مسرتند و معتبرر مطال   به حکومت پرداختند، در تاری 

بینیم کره چگونره   شدن یادشان در اذهان ملل ممالک مفتوحه پی خواهیم برد و میجاودانه

همین ملل پس از درک حقیقت دین اسالم و دین اخالص مسلمانان به آن دین گرویدنرد  

و به جای مقاومت در برابر آن، به حمایرت آن برخاسرتند و بهتررین مبلغرین و مرروجین      

یعنی کسانی که او  همان ملل تازه مسلمان بودند، زیرا اصحاب و اتباع رسول اهلل اسالم 

را قبل و بعد از بعثت عمالا شناخته و امتحان کرده و با او زندگی کررده بودنرد، چنران از    

دهندۀ هرکدام از آنان خود نشانحیات روی صدق و اخالص به او ایمان آورده بودند که 

پرس از   هرا آنو مکتب الهی اسرالم برود. و مالرب     به محمد  یقین و اخالصشان نسبت

های شدید و حتی بعرد از آن کره او را از شرهر و    های اولیه و مخالفتها و جنگدشمنی
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و قریش اخراج کردند و او نراگزیر از هجررت   اش یعنی مکه دیار خویش و از میان طایفه

اری که مشاهده کردند، ایمان آوردند در ها و دالیل میر قابل انکبه مدینه شد، بر اثر نشانه

 و سبب ایمانشان بره حضررت    هاآندادن به سخنان یم تنها با گوشتواننتیجه ما هم می

را یاری کند  توانست محمد چیزی میر از مدد الهی و وحی خدایی نمیدریابیم که هیچ 

ستانی پاک باختره  تا نظر دشمنان خود را جلب کرده، دشمنان تشنه به خون خود را به دو

هرای  و ایثارگر مبدل سازد. و نیز برخالف تمام مکاتب فکری بشری که به زور و با جنگ

شوند، اسالم به آسانی و توسط خود ملل مفتوحه حمایت شد و طوالنی وارد کشوری می

ها را به زور و تحت ستم فکری مغلروب خرود   در آن ممالک رواج یافت و هیچگاه ملت

توسط کسانی به ما  آوردن صحابه و یاران حضرت محمد الیل ایماننساخت. و چون د

باشرند و بره راسرتی و    معاصرینشان مری منتقل شده و ثبت گردیده که مورد تأئید و قبول 

صداقت و اخالص معروفند. بنابراین، راهی نخواهد ماند جز این که: با استناد به آن اسناد 

 و فرستادۀ گرامی او بدانیم. را مبعوث خداوند و مدارک، حضرت رسول 

و اگر شرریعت اسرالم را در مردت حراکمیتش برر جوامرع بررسری کنریم و آنچره را          

انرد مطالعره نمرائیم متوجره     متخصصین و علمای قوانین و حقوق اجتماعی گواهی کررده 

ترین جوامع خواهیم شد که این شریعت و این قانون الهی موفق شده است تا سعادتمندانه

ابرت کنرد کره روشری     اش تشرکیل داده و رهبرری نمایرد، و ث   مت و سیطرهرا تحت حکو

گی اجتمراعی بشرر   ی زنرد هرا دورانبرای حاکمیت در تمام جوامع و  مناسب و قابل اجرا

لفای راشردین  و خ این را، عمالا طی سالیان حکومت خود حضرت محمد  است. و دنیا

هرای  ، پذیرفته اسرت و تراری   نیز به همان روش حکومت کردند هاآنو جانشینانشان که 

توان به وفوح احساس کرد که قروانین الهری   اند و هنوز هم میمعتبر نیز آن را ثبت کرده

 اسالم صالحیت ادارۀ جامعه را تا ابد خواهد داشت.

ررسی قررار  های متخصصین و محققین قوانین بشری را مورد بو اگر نظریات و نوشته

ن مسئلۀ متفق القرول هسرتند کره: قروانین بشرری و آنچره       در ای هاآنبینیم همۀ دهیم، می
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کنند، حد اکثر برای یرک قررن قابرل    قانونگذاران و متخصصین قوانین موفوعه وفع می

مختلف متفاوت است. در حالی که قانون الهری بره اتفراق     اجراست که آن هم در جاهای

 سب است.، صالح و مناهامکانو  هادوراننظر همۀ آن متخصصین، برای تمام 

گیریم که قانون اسالم را کسی باید وفع کررده باشرد کره بره طبرایع و      پس نتیجه می

آگاه بوده و فطرت بشر را که ساختۀ خود اوست، به خوبی  هادورانفمایر مردم در تمام 

دانسته که فطرت بشر تغییر ناپرذیر اسرت. لرذا شرریعت اسرالم را      شناخته است. و میمی

خصوصیات تشریع کرده است. پرس نراگزیر بایرد بپرذیریم کره:       متناسب و همانگ با آن

را از منابع موثق و معتبرر و   است و اگر سیرت حضرت محمد  وندرسول خدا محمد 

تواند بره کسری جرز    مستند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که این خصوصیات نمی

انی آن حضرت به ما رسول خدا تعلق داشته باشد و مطالعه خلق و خوی و حوادث زندگ

 کند که او فرستادۀ خداست.ثابت می

هایی از مهمترین مطالب قابل مطالعه در این زمینه بود و براساس معلومات نمونه هااین

کننده و صاحب این اعتقادات، این اینجانب بنا شده و من معتقدم که این مطالب به مطالعه

أَْشوَهُ  أَْا الَ إِلَوهَ » لزل مجهز شده و بگوینرد: دهد که به ایمانی قوی و میر متزامکان را می

ُسوُل اللَّ ـإاِلَّ اللَّ  ًَ ا   .«هِ ـهُ َوأَاَّ ُمَث َّ  
از روی علم و آگاهی بیان کنند نه کورکورانه و از روی پیرروی   انمیو این کالم را با ا

ی کره  اش اعمال صرالحه باشرد و نره ایمران    از عادات گذشتگان. با ایمانی بگویند که ثمره

 تحت تأثیر شبهات و اوهام قرار گرفته باشد.

 شنیدن و فکرکردن -2

برا   هرا انسران این روش، روشی است شناخته شده برای کسب علم و شناخت در میان 

خود های قادر خواهند بود از معلومات یکدیگر استفاده کنند و دانستهاین روش افراد بشر 

توانند با استفاده از این روش معلومات انان میها و سخنررا به دیگری منتقل سازند، معلم
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تواننرد معلومرات   خود را به شاگردان و یا شنوندگان منتقل سازند و کاردانان فنی هم مری 

 خود را از طریق گوش به دیگران یاد دهند.

سرازد، مهندسرین و   هایش را از طریقۀ درمان آگراه مری  مریض ،طبیب به وسیلۀ گوش

سازند و باالخره میمعلومات و نظریات خود را به دیگران منتقل  مشاورین از راه شنوایی

های خویش را به دوستش های روزمره از طریق گوش اطالعات و دانستههرکس در رابطه

های خود را از کند، لذا صاحبان معلومات و اطالعات که مالباا معلومات و دانستهمنتقل می

هرای خرود را   مران راه نیرز اطالعرات و دانسرته    کننرد، از ه راه گوش به دیگران منتقل می

مؤثرترین و مفیدترین طریق یاددادن و یادگرفتن به شمار دهند و استماع تقریباا افزایش می

دادن به علما و کاردانران، معلومرات جدیردی    توانند از راه گوشآید و افراد جامعه میمی

 کسب کرده و گسترۀ فکرشان را وسعت بخشند.

دادن به علما گرواهی اسرت برر ایرن کره خرود علمرا و        گوشاز طریق  یادگیری مردم

اند از این راه یاد گرفته و مورد اعتمراد و  دانستهکارشناسان و متخصصین هم آنچه را نمی

 .هایشان مورد تأئید جامعه استاند، از این رو حرفتأئید مردم گشته

و اطمینران عمرومی   وثوق  های علمی اجتماعی موردو بسیاری از حقایقی که در زمینه

یابد که مردم به علم و صداقتشران معتقدنرد و از   گیرد، از طریق کسانی ترویو میقرار می

شود و روشنی طریق همین اعتمادکردن عقال و محققین است که ایمان به خدا حاصل می

را  یابد، پس خداونرد رسرول خرویش حضررت محمرد      و قوت و نفوذ آن گسترش می

گونه که پریش از او رسروالنی را برگزیرده برود. سرپس او را از بسریاری از       برگزید، همان

برا   های قدرت خویش آگاه ساخت همانطور کره براری تعرالی از دیردار پیغمبرر      نشانه

 گوید که:سخن می جبرئیل 

﴿                              

                             

             ﴾  :[.23 -22]النجم 
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بینرد مجادلره   قلب )پیامبر( آنچه را دید، درو  نگفرت. آیرا برا او در برارۀ آنچره مری      » یعنی:

نرزد  « جنۀ المرأوی ». که (2) «سدرۀ المنتهی». نزد (1) کنید؟!. و به راستی بار دیگر )نیز( اورا دیدمی

نوری( پوشاند. چشم )پیامبر( خطا نکرد  چون )درخت( سدرۀ را چیزی )= آن )درخت( است.

 .«های بزر  پروردگارش را دیداز نشانه )او( پارهء به راستی حد( در نگذشت.و )از 
دانیم بیاموزد و ما را به میان ما فرستاد تا به ما آنچه را نمی پیامبرش تعالی و خداوند

 هرا ایرن مطلع سازد و  ،مانمان و حکمت آفرینشرا از امر خالق و دینمان، گذشته و آینده

ما، از ارتباط خالق با رسولش و رسولش با از طریق وحی و  هاآن مسایلی هستند که درک

 فرماید:شود. خداوند در این باره میراه دیگری میسر نمی

﴿                                  

                   ﴾ [232: ۀالبقر.] 

خواند های ما را بر شما میچنانکه به شما پیغمبری فرستادیم از خودتان که آیه»یعنی: 

 .«دهداید تعلیمتان میدانستهآموزد و آنچه را نمیکند و کتاب و حکمت میو پاکتان می
کره بره صرداقتش ایمران آورده اسرت تبعیرت        ولی مؤمن کسی را جز رسول بر حقی

داند که او سزاوارترین شخص از حیث تأئید و تصدیق است، زیررا عملرش   کند و مینمی

نمایرد چنانچره اهلل   مری  منتقرل ما و زمین گرفته و به  هاآسماندر   را مستقیماا از خداوند

 فرماید:می تعالی

﴿          ﴾ [ :21الطالق.] 

 .«که علم اهلل بر همه چیز احاطه دارد بتحقیق »یعنی: 

﴿                                

           ﴾  :[.2]سبأ 

                                           
و وفسویر  2121د. )صوحیح بخوار، کوه ششصود بوال داشوت د دتوجبرئیل ر یه السالم را در صور  حقیق   در حال  -(1)

 .کثیر(ابر

 درخت سدر ر ین  که در آسنان هفتم است و ر م هیچ کس از آن فراور ترود. )وفسیر طبر،( -(2)
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که حتماا بره سررا  شرما خواهرد آمرد،       آری، به پروردگارم )آن( دانای میب، سوگند»یعنی: 

و در زمین از او پنهان نیست، و نه کروچکتر از آن و نره بزرگترر، مگرر      هاآسماناندازۀ ذرۀ در به

 .«)اینکه( در کتابی آشکار )ثبت( است
و ثابت شده اسرت و برا   راه تأئید پیامبرانی را که رسالتشان برای ما تأئید  و خداوند

را  هرا آنداده است. بدینگونره کره خرود او    اند، نشان آیات روشن به سوی ما گسیل شده

 کنیم:تصدیق کرده و ما نیز از او تبعیت می

﴿             ﴾  :[.13]الحدید 

 .«مهمانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات فرستادی»یعنی: 
این روش دوم کسب و تقویت ایمان به خداسرت کره در پری روش اول آمرده و هرر      

کنرد و  سازد و معرفت انسان به خدا را تکمیل مری مجهول و مبهمی را معلوم و روشن می

شود ترا از علمرای مرورد اعتمراد خرود      این روش است که مورد قبول تمام عقال واقع می

تواند از منابع نیز با این روش می ضرت محمد کسب علم کنند و ایمان ما بر صداقت ح

هرا و منرابعی کره    های مختلف اطمینان بخش حاصل شرود. راه موثق و مورد اعتماد و راه

امکان ندارد بر سر یک موفوع باطل و درومین همگی متفق و متحد شده و صاحب یک 

ای فاسد باشند هنظریه گردند. مثالا ممکن است یک ملت یک نژاد و یک قبیله دارای عقید

های متفاوت و متباعدی دارنرد برر سرر    هایی که هرکدام فرهنگشود نژاد و ملتولی نمی

شود همه یکدیگر را بر سر یرک  یک موفوع ملط متفق الرای و متحد العقیده باشند. نمی

شود مسلمانان ایرانی و چینری، پاکسرتانی و   موفوع نادرست تصدیق و تأئید نمایند. نمی

ای و افغانی، عراقی و لبنانی، سوری و اردنی، مصری و سرودانی، فلسرطینی   کیههندی، تر

العرب و نیجری، لیبیایی و تونسی، جزایری و مراکشی، سرنگالی   ۀموریتانی ساکنین جزیر

ای و اندونزی و مالوی و میره... یک و مالی، حبشی و چادی، سومالی و تانزانیائی، اریتره

ای ق و مسرتندی را بسرازند کره یرک مطلرب باطرل و عقیرده       زبان تاری  دقیو یکپارچه 

های کرامال امتفراوت و روحیرات    با فرهنگ هااینناصواب را به ما بدهد، حال آن که همه 
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متباین بر سر این موفوع وحدت نظر دارند که چرون حقیقرت اسرالم را مطرابق فطررت      

قرع شردند کره بررخالف     انسانی خود یافتند، در مدت زمانی کوتاه چنان تحت تأثیر آن وا

شده، همگرام و  تمام موازین عادی اجتماعی خود از صورت ملل مغلوب و مقهور خارج 

در میان ملت خود و دیگر ملرل بپرداختنرد و    هاآنهمراه با فاتحین گشتند. به ترویو دین 

دهنرد  بپرسید همه جواب مری  هاآنرهبران فاتح اسالمی در ممالک  اگر از اخالق و ایمان

سرالت  نظیرر بودنرد و خودشران عمیقراا بردین و عقیرده و ر      هر حیث نمونره و بری   که از

خواهند گفت: بشریت چنان فاتحان و بزرگرانی را بره یراد     هاآنپیغمبرشان ایمان داشتند. 

ندارد که به خدا امیدوار باشند و از آخرت بترسند و هیچ اجر و مزدی را از مردم در برابر 

نخواهند و بتوانند در کمترین مدت ملل مفتوحه را به خود  شانهای ذیقیمتارائۀ خدمت

شان جلب نمایند. ین و مکتبرا نسبت به د هاآنمعتقد سازند و ایمان و اخالص  مؤمن و

هم بدین وارد شده در برپایی نماز و ادای روزه و حو و زکات و انجام فرروع آن   هاآنتا 

همتر از همه این کره: حکومرت شرریعت    کوشا شده، متخلق به اخالق اسالمی گردند. و م

کلمۀ شهادتین بروده اسرت و نیرز بعرد از     پس از پذیرفتن  هاایناسالم را پذیرا شود. همۀ 

ُسووُل اللَّوـأَْشَهُ  أَْا الَ إِلَهَ إاِلَّ اللَّ »ادای آن:  ًَ ا  هرم البتره برا    که ایرن کرالم    «هِ ـهُ َوأَاَّ ُمَث َّ  

ود، ولی پس از درک حقیقت آن، جنگ به صرلح و  جنگ و ستیز به کشورشان وارد شده ب

تبدیل  وند تعالیدشمنی به دوستی و برادری و کینه به همکاری و صفا و نصرت دین خدا

شد. و همه یکدل و یک زبان در راه دین برعلیه دشمنان خردا پیکرار کردنرد، حتری اگرر      

واحردی اسرت کره    دشمنان دین از پدران، برادران و یا فرزندانشان بودند و این حکایرت  

اند برایتران  بوده هاآنکه فاتحین ممالک  مسلمانان از حقیقت اصحاب محمد رسول اهلل 

روایت خواهند کرد و هر عقل سلیمی که این قصۀ واحده را بشنود، به این حقیقت انکرار  

ها نسربت بره اسرالم و اخرالص آنران نسربت بره        رسد که تأئید و تصدیق ملتناپذیر می

هایشان پی آمدی بر صدق و اخالص فاتحین و اصرحابی کره   تحین سرزمینهمکاری با فا

وارد شدند بود و ایمانشان نسبت به خدا و رسولش و حرص و ولعی که  هاآنبه سرزمین 
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دادنرد و برا بررذل جران و مرال خرود در راه دیررن      در پیرروی از پیغمبرر خرود نشرران مری    

در سرلک مسرلمانان    هرا آنکره   مشقی شدند برای ملل مفتوحره کوشیدند، سرانجام سرمی

مؤمن و واقعی درآیند. تمام مردم دنیا چه در شمال و چه در جنروب و چره در مشررق و    

چه در مغرب، در برابر سؤال شما از فاتحین اسالم، جوابی واحد خواهند داد و هر نسلی 

اسرت  کند. از ایرن رو برم نیز این عقیده و شهادت نسل پیش را با یقین و آگاهی تأیید می

های پی در پی در مشرق و مغرب، که براساس دالیل آشکار و براهین فراوان و تأئید نسل

ایمان آوریم و برای ایمان خود فرمرایش   به صداقت و حقیقت رسالت حضرت محمد 

 گیریم که:حضرت باری تعالی را گواه می

﴿                     ﴾ [99 :ةالبقر.] 

 .«شوندن منکر آن نمیاایم که جز بدکارروشن به تو نازل کردههای ما آیه»یعنی: 
های معتبر و مستندی در مسلمانان تمام این آیات بینات را جمع کرده به صورت کتاب

دالیل »اند. کتبی تحت عنوان: هدسترس مطالعه کنندگان در تمام اقطار مختلف دنیا قرار داد

و یا چیزهایی از این قبیل. با یقین به این که این دالیل و « ه و یا در معجزات محمدیهبوالن

ه مردم شررق و مررب از هرر نرژاد و     معجزات توسط کسانی منتقل شده و ثبت گردیده ک

سرهیم و   اهر آنعترفند و در ایمان و اخالص با م هاآنیتی به صدق و صالح و اخالص لم

اند که در هنگام نزول و وقروع آن دالیرل و معجرزات    کسانی بوده هاآناند و شدهشریک 

اند و ناقالن این دالیل و اند عیناا نقل کردهبینه حافر و شاهد بوده و آنچه را دیده و شنیده

م بینات نیز که از نظر شرقیان و مربیان در تمام ادوار مختلف زمان، به صدق و تقوی و عل

های مسلمان حقایق اسالم را از مصرادر و  اند تا نسلاند، سبب شدهمشهور و معروف بوده

منابع موثق و مورد اعتماد و معتبر کسب نموده و بتوانند با ایمان و یقین بیشتری اعترراف  

 رسول خداست. کنند که محمد 

 :و اطراف خویش( ماحول)با دیدن به  بکارگیری مشاهدات -3
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روش شناخت آفریدگار و مخصوص کسانی است کره عزمری راسر  و     و این سومین

ها قلبی سلیم و طبعی صادق داشته باشند تا بتوانند به این طریق ره سپرده و آیات و نشانه

رده، به بحث و تحقیق و دالیل وحدانیت خدا و حقانیت رسول را در اطراف خود حس ک

در طریق ایمران قررار گرفتره باشرند ترا      پردازند و در یک کالم، اول خود  هاآنو مطالعۀ 

پیرامونشان به خدا  بتوانند دیگران را هم بدان راهنمون شوند. مردمی که با مشاهدۀ حقایق

ایمان بیاورند، ایمانشان واقعی و آگاهانه و در عالیترین درجۀ تصدیق و تأئید خواهد بود. 

امر خدایشان اطاعت کرده شود که هدایت شده و از اوو اینگونه ایمانی نصیب کسانی می

و خدایشران   هرا آنای رابطه و معاملۀ مسرتقیم برین   اند، و دری برو به ندای او پاس  داده

واسرطه و عیران از پشرت پررده     گشوده شده است. در نتیجه دالیل و آیات را وافح و بی

نمایند. و این همران روشری   شان مشاهده میهای قوی و میراثیها و عادتاسباب و سنت

شروند. و  بروط مری  است که مؤمنان در دعاهایشان بدان متوسل شده و با خردای خرود مر  

ها مورد از این استجابت دعاهرا  کند. و خود شخصاا دهرا اجابت می هاآنخداوند دعاهای 

نفر از مرؤمنین بره ایرن     هامیلیونام و هزاران نفر، بلکه ام با خدا احساس کردهرا در رابطه

اند و همانگونه که در بین همه ملل مسلمان مرسوم است مسرلمین در  حقیقت دست یافته

های آسمانی و زمینی از خدای خویش حل تنگناهایی مثل قحطی و خشکسالی و مصیبت

کنرد و هرر انسرانی    را اجابرت مری   هرا آنکل را طلب کرده و خدا، خواسرتۀ  معضل و مش

خرود را از جانرب خداونرد     ای از پذیرش دعاهای ملتمسرانه و مخلصرانۀ  تواند تجربهمی

داشته باشد. ممکن است این خواسته، عالج یک مرن صعب العالج باشد که طبیبران از  

کامالا به بن بست رسیده باشرد  درمان آن عاجز شده باشند یا گشایشی باشد در کاری که 

یا رفع نیازهای مادی شخصی درمانده باشد و یا هر رحمت و نعمت دیگری که خداونرد  

بعد از این خواهد بود که دو شرط در انسان جمرع   هاایناش ارزانی دارد، اما همۀ به بنده

 شود:

 ایمان به ذات اقدس اهلل تبارک و تعالی. -2
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 لبیک به نداهایش و پیروی از دینش. -1

 فرماید:سورۀ بقره می 233در آیۀ   خداوند

﴿                              

           ﴾. 
مرا از تو بپرسند، من نزدیک هسرتم و چرون صراحب دعرا مررا      و اگر بندگانم »یعنی: 

کمرال  بخواند، دعای او را اجابت کنم، مرا اجابت کنند و به من مرؤمن باشرند شراید بره     

 .«)هدایت( برسند
و این اجابت و قبول خواسته از سوی خدای واحد در مورد کسی که درمانده اسرت و  

مخلصانه حاجتش را با خدای در میان نهاده و طلب کرده، بارها به وقوع پیوسرته و خرود   

 فرماید:سورۀ نمل می 31ای را داده است. آنجا که در آیۀ باری تعالی چنین وعده

﴿                             

      ﴾. 
آیا آن که درمانده را وقتی که بخواندش، اجابت کنرد و مهنرت را رفرع کنرد و     »یعنی: 

ین خدا، خدایی هست؟ چه کم است اندرزی که جانشینان این سرزمینتان کند، چگونه با ا

 «گیرید!...فرا می
راه مستقیم را به  این درجه از اخالص دست یابد ویاو هرکس به این مقام برسد و به 

یافرت. بنردگانی   خواهد  وند تعالیپیدا کند، خود را از جملۀ بندگان مخلص خدا وندخدا

خردمند بکوش تا تو نیز از آن افرراد   کند. پس، ایرا مستجاب می هاآنکه خداوند دعای 

باشی و تو ای مسلمان! بکوش تا به این درجه از اخالص برسی. و مسلماا بررای نیرل بره    

اش را در وجود خود تحقق بخشی. و هرکه بره ایرن درجره از    این مقام باید شرایط الزمه

ش را خصوصیات و اخالص در درگاه آفریدگارش رسید، پروردگار هم آمرال و آرزوهرای  
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برآورده خواهد ساخت و جامعۀ چنین افرادی سعادتمندترین جوامع روی زمرین خواهرد   

 شد.

فهمرد کره   و آنگاه که عاقل به استجابت دعاهای مؤمنین از سوی خردا بیندیشرده مری   

خداوند کسی است که امران صعب العالج را بدون هیچ سربب و عامرل معینری مرداوا     

ین است. شاهد و ناظر بر نیازهای بنردگان خرویش   های مؤمنکند و پاسخگوی خواستهمی

تررین لحظرات   است، زنده و جاوید است و دعاهای مؤمنین به ذات خویش را در سخت

کند، اوست کره  شان از قدیم االیام و تا امروز و تا روز محشر استجابت کرده و میزندگی

ای کره بره   خواستهدهد. اوست که هر دعاهای مسلمان چینی و مغربی را پاس  داده و می

هایی که شاید چنان در خفا و در سازد، خواستهداند و برآورده میفمیر ما خطور کند می

ته دل از او خواسته باشیم که نزدیکترین کسان ما هم متوجه آن نشده باشند و اوست کره  

 یابد.دهد و تو را در میبه هر زبانی او را بخوانی جوابت می

شرود  لی عمیق به واقعیت مشاهدات محیط بیندیشد متوجه میعاقل اگر با تفکر و تعق

همترا،  تواند با خداوند سمیع و بصیر و حکیم و فریادرس بری که به وسیلۀ این حقایق می

مستقیم باشد و اگر راه دیدن حقایق و وقایعی که عمالا در تاری  مسلمین اتفاق در ارتباط 

تقویرت   اونرد و رسرالت حضررت محمرد     افتاده بررسی کنیم، اعتقاد و ایمانمان به خد

ُسووُل ـأَْشَهُ  أَْا الَ إِلَوهَ إاِلَّ اللَّو» خواهد شد و از صمیم قلب خواهیم گفت: ًَ ا  و   هُ َوأَاَّ ُمَث َّ

 .«هِ ـاللَّ 
اند و افراد مورد اما آنچه در طول تاری  به وقوع پیوسته و ملل مختلف آن را ثبت کرده

اند و بعضی از آن وقایع هم در قرآن مورد اشاره قرار ت کردهتأئید و اعتماد نیز آن را روای

تعالی در مرورد  دهد که خدای گرفته است، همه نصرت خداوند و تأئید الهی را نشان می

را برر   هرا آنمبرذول داشرته اسرت و     بندگان مؤمنش و پیروان راستین حضرت محمرد  

ن و برتررین نروع زنردگی    ترری دشمنان خویش نصرت داده و در رسیدن بره سرعادتمندانه  

بشری یاریشان فرموده است و مصلحت و سرعادت تمرام بشرریت را در آن قررار داده و     
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ٍة أُْخِ َجْل لِلنَّوحسِ ﴿را  هاآن یعنی بهترین امت برپای خاسته از میان مردم خوانرده   ﴾َخْيَ  أُمَّ

 و در تحقرق اند و خداونرد بنردگانش را در وراثرت زمرین     و واقعاا و عمالا هم چنان بوده

 داده یاری فرموده است: هاآنای که در کتاب مجیدش به وعده

﴿                               

                                     

             ﴾ 
 [.(1)33النور:]

انرد وعرده   یسته کردهاند و کارهای شابه کسانی از شما که ایمان آورده وندخدا»یعنی: 

شان کند چنانکه اسالفشان را جانشین کررد و دینشران را   داده که در این سرزمین جانشین

امنیت آرد که مررا عبرادت کننرد و     ،شان که برایشان پسندیده، استقرار دهد و از پی ترس

ه خودشران عصریان پیشر    هرا آن چیزی را با من انباز نکنند، و هرکه پس از این کافر شرود 

در تمرام حراالت    هرا آنو علرل سرعادت    و آنچه در مورد امت مخلص محمد  .«نندگا

قررار گرفتره    سختی و آسایش، خوف و امن و فعف و قدرت مورد گواهی تمرام مرردم  

همیشه به اخالق حسنه و استقامت فکری و ثبات قدم و اتکای به  هاآننتیجه این بوده که 

و وافرح قررآن   اند و اگر در آیات روشرن  بوده عنایات خالق خود مؤمن و معتقد و پایبند

                                           
 البتره  و شرود مری  حاصرل  معیشرتی  تسهیالت و مادی رفاه از برخورداری با سعادت که رودگمان می -1

 خوشربختی  اسرباب  و عوامل از بشر مادی هایقق خواستهتح و رفاهی وسایل کثرت که نیست شکی

علرل   هرا ایرن را پذیرفت، بلکره   هاآن تواننمی اولیه و اصلی عوامل عنوان به ولی آید،می شمار به او

 و اسرالم  لروای  تحت زیستن همانا اجتماعی سعادت اساسی و اولیه علل و اند نیویدادت ثانویه سع

 جروامعی  در بینریم می رو این از باشد،ده و اعتقاد به مقدرات الهی میآین به اطمینان و اسالمی اخالق

 پنراه  خودکشری  بره  زنردگی  تنگناهای از فرار برای آن فرزندان باز شه برآورده کامالا مادی حوائو که

 .شودمی مشاهده موفوع این هم االیمانفعیف مسلمانان میان در حتی و برندمی
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 بودن آن و دلیلی بر رسالت حضرت محمدتدبر و تفکر شود، خود بهترین گواه آسمانی

 فرماید:سورۀ محمد می 11خواهد بود. کما این که خداوند در آیۀ 

﴿               ﴾. 
 .(1)«های آن هست؟هایی قفلاندیشند مگر بر دلچرا در این قرآن نمی»نی: یع

 فرماید:از سورۀ یوسف می 223و باز در آیه 

﴿                         ﴾. 
هرکه پیرویم کررده قررین    خوانم، من وبگو: راه من این است به سوی خدا می»یعنی: 

 .«بصیرتیم
که به این  است کسیپس این است راه ایمان، راه علم و آگاهی و سعادتمند و رستگار 

عقرل خرود بره نحرو      راه گام نهد و در این ره سیر و سلوک نماید. و از چشم و گوش و

اه ر ،تا سعادت دنیا و آخرت را از آن خود سازد. ایرن چنرین سرالکی    احسن بهره جوید،

شناخت آفریدگارش را که در نهایت باید به سروی او براز گرردد یافتره اسرت و در روز      

 تواند پاسخگو در برابر ذات مقدس پروردگار خویش باشد.حساب می

                                           
 نرازل  مرا  آنچه در اگر: گویدمی و خوانده فرا عملی ایخود را به تجربه کنندگاناین قرآن که تکذیب -1

 از میرر  خود یاران و همفکران از راه این در و. بیاورید را آن مانند ایسوره پس دارید، شک ایمکرده

 آن ۀفروزنیر  کره  بترسرید  آتشی از پس نتوانستید اگر و هستید راستگو اگر کنید، دعوت واحد خدای

هایند و برای کافرین آماده شده است و از خصائص دیگرر قررآن اینسرت کره مرردم بره       سنگ و مردم

. کندنمی خسته را ذهن آن مکرر خواندن و است استفاده قابل هم ابد تا و کنندراحتی آن را درک می

 منفری  جواب مسلماا نشود؟ خاطر مالل باعث خواندنش در تکرار که بیاورد کتابی است قادر بشر آیا

 که قریش کفار و بیاورد را آن مانند تواندقرآن دارای خصوصیات زیادی است پس کسی نمی و است

 گرواهی  بره  ولری  دنرد، کرنمری  کوتاهی داشتند قدرتی چنین اگر مسلماا بودند، آن دشمنان ترینجدی

پس از عجز از آوردن مشابه آن به ناچرار ایمران آوردنرد و از حامیران آن شردند و ایرن        هاآن تاری 

 معجزه هنوز دست نخورده در بین ما هست و ما هم معتقدیم که قرآن کالم خدای تعالی است.
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﴿                                       

  ﴾  :[.221]األنعام 

هایی از )جانب( پروردگارتان برای شرما  )ای پیامبر به مشرکین بگو(: )دالئل و( بینش»یعنی: 

کره )از دیردن آن چشرم بپوشرد و( نابینرا      که ببیند، به )سود( خود اوست، و کسیآمد، پس کسی

 .«ما نیستمشود، پس به زیان خود اوست، و من )مراقب و( نگهبان ش

﴿                      ﴾ 
 [.223األنعام:]

و مرا  « ایدرس خوانده»کنیم، تا مبادا بگویند: و این چنین آیات را گوناگون بیان می »یعنی: 

 .«کنیمکنند( بیان میمی دانند )و درکاین آیات را برای گروهی که می
اش راه راست را طی کرده است، راهی که در ابتدا یعنی آماز خلقرت بره   و در زندگی

امر و فرمان خدای تعالی بوده و در طول حیاتش در این دنیا تسلیم مقدرات خداوند شده 

است و آخرتش هم باید در پیشگاه خداوند حافر شده و برا رأی و حکرم او محاکمره و    

داده شود. پس چه خوبست که در فاصرله اول و آخرر حیرات کره همران زنردگی        پاداش

 گذرای دنیوی اوست راهی را انتخاب نماید که در نهایت به پاداش نیکی برسد.

 گام عملی

هر که برای خود اوالد و بررادران و دوسرتان و نزدیکرانش ایمران عالمانره و از روی      

بگردد که توسط علمای قابل اعتمراد نوشرته    بصیرت و آگاهی بخواهد باید به دنبال کتبی

جمع کرده باشند و اگرر در درک   هاآنن و دالیل توحید و نبوت را در شده و حقایق ایما

اشکال داشت خود را مکلف بداند همانند شاگردان و محصرلین مردارس کره بررای      هاآن

رای درک و دهند، او هم بر ها به استادانشان گوش میکسب علم و درک مطالب در کالس

ای بود شرکت کند و هرجا با طلبه یا عرالم و آگراهی بره    فهم ایمان آگاهانه، هرجا جسله

ای ال کرده و رفع اشکال نماید و هرکجرا خبرره  دین و ایمان برخورد کند از او سو مسایل
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از نرور   در این مسایل یافت با صبر و حوصله او توجه کند تا قلب و وجود خود را مملو 

یقت ایمان کرده به آگاهی و بصیرت وجدانی برسد و بتوانرد مخاطرب ایرن    وحدت و حق

 آیۀ کریمه باشد:

﴿                                

                                        

                                      

                                 

                               ﴾ 
 [.22 -13الکهف: ]

خواننرد، )و تنهرا(   با کسانی باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شامگاهان مری  و»یعنی: 

بر مگیر، و پیرروی نکرن    هاآنطلبند، و هرگز بخاطر زیورهای دنیا، چشمانت را از وجه او را می

ایم، و هوای نفس خویش را پیروی کردنرد،  های شان  را از یاد خود مافل ساختهکه دلاز کسانی

ن از حد گذشته )و برباد( است. )ای پیامبر!( بگو: )ایرن قررآن( حرق اسرت از سروی      و کارهایشا

خواهرد کرافر گرردد. مرا بررای      خواهد ایمان بیاورد، و هرکس مری پروردگارتان، پس هر کس می

اش آنان را از هر  طرف احاطره کررده اسرت. و اگرر     ایم که سرا پردهستمکاران آتشی آماده کرده

آورنرد،  کند، برای آنان مری ها را بریان می، همچون فلز گداخته که صورتتقافای آب کنند، آبی

که ایمان آوردنرد و کارهرای شایسرته    چه بد نوشیدنی، و چه بد آرامگاهی است. بدرستی کسانی

 .«انجام دادند، همانا ما پاداش نیکو کاران را فایع نخواهیم کرد
ا به تقلید از آبراء و اجرداد خرویش    و اگر تو از کسانی باشی که ایمان و اعتقاد خود ر

اند سعی کن تا آن را رها کنی و بکوشی تا به مقامی از ایمان و اعتقاد علمی و اتخاذ کرده

آگاهانه دست یابی که جزو صاحبان عقل و خرد به حساب آیی. و اما اگر در حال تقلیرد  

 ای که:شریفه باقی بمانی و نخواهی که تغییر روش بدهی. پس بدان که مصداق این آیۀ
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﴿                                    

              ﴾ [272: ةالبقر.] 

نچه خدا نازل کرده پیروی کنید گویند: ]نه[ بلکه و چون به مشرکان گویند: از آ»یعنی: 

کنریم و گرچره پدرانشران چیرزی     ایم، پیروی مری آئینی را که پدران خویش را بر آن یافته

 .«اندنفهمیده و گمراه بوده
و در آن صورت در زمرۀ کسانی خواهی بود که وجرود خرود را در معررن امرران     

همانند بعضی از مسلمانان منحرف مصداق ایرن   اند والحادی شایع در این زمان قرار داده

 فرماید:خواهی بود که می فرمایش رسول اهلل 

 .«ال من ع ف دينهإمنهح  سراوا الفرن ال ينجو»
خرود را   هائی )در آخر الزمان( بر خواهد ساخت که جز کسرانی کره دیرن   فتنه»یعنی: 

 .«نجات نخواهد یافت هاآنشناخته باشند، کسی از 

 یابداثر طاعات افزایش میر ایمان ب

هرگاه وجودت را ایمان فرا گیرد، خود را شردیداا عالقمنرد بره انجرام کارهرای نیکرو       

خواهی یافت و با انجام کارهای نیکو و کوشش در کسب رفایت خداونرد ایمانرت هرم    

شود و چون با مشکل و معضلی مواجه شوی دست به دامان مؤمنین مخلص و تقویت می

ل آن از وجودشان کمک بجو که در آن صورت بر مشرکالت خرویش   صادق شو و در ح

بپرهیز کره   هاآنسدین و شرکت در اعمال ناشایست فایق خواهی آمد. و از همکاری با مف

 باره به صراحت دستور داده است که:خدای تعالی تو را در این 

﴿                        ﴾ [1: ةالنائد.] 

سرخت  بترسید کره خردا    وندو همدیگر را بر گناه و ستم یاری نکنید و از خدا»یعنی: 

 .«است مجازات کننده

 عناد و مخالفت کفار
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کفار منکر که از هدایت روی گردانند و شیطان، اعمال زشتشان را در مخالفت با ایمان 

ای مصالح آنی و زودگذر حافرر نیسرتند بره    لوه داده است و به خاطر پارهبرایشان زیبا ج

اند از زندگی شرافتمندانه حافر شده ،شانایمان روی آورند، برای اطفای شهوات حیوانی

و توأم با ایمان و فضیلت روگردان شوند. این چنین کفاری تمرام آیرات بینرات قرآنری را     

ل آن کره یکری از آن آیرات هرم بررای اعترراف بره        اند. حرا انکار کرده و پشت سر نهاده

وحدانیت خدا و رسالت پیامبران و زیستن تحت لوای ایمان و اعتقراد کرافی اسرت ولری     

دهند و در دنبالره روی شربهات و شرهوات پرا برجرا      کفار همچنان به عناد خود ادامه می

ها استفاده تمام راه از ،اند و برای مطالعه کاری و ممانعت مردم در راه خدا و شرافتمانده

دهند و به ایجاد شرایط و زدن به مؤمنین و حمایت از کفر و الحاد ادامه میکرده و به طعنه

پردازند. از جمله ایرادهای این گمراهران ایرن اسرت کره     های میر عادی و محال میبهانه

 گوئید خدا را به ما نشان دهید.راست میگویند. اگر می

﴿     ﴾  :را آشکارا بمان نشان دهید وندخدا»یعنی:  [.232]النساء». 
حال ببینیم این ملحدین و گمراهان چه منظوری از ایرن ایرراد خودشران دارنرد؟ ایرن      

های محردود و  خواهند با چشم سر خدا را مشاهده کنند. ولی آیا برای چشمگمراهان می

خرود را ببینرد؟ آیرا دیردن خردای       انتهرای مخلوق و عاجز ما امکان دارد خدای خالق بی

توانند نیروی اند یا میهایی توانستههای ناتوان ماست؟ چشمدر حد قدرت چشمالیتناهی 

کند و آثارش را به جاذبۀ زمین را مشاهده کنند؟ نیرویی که همه چیز را به خود جذب می

دیدن این ها قادر به توان حس کرد و هیچکس منکر وجود آن نیست؟ آیا چشمخوبی می

ها قادرند امواج رادیروئی را کره هرم اکنرون توسرط      نیرو هستند؟ مسلماا نه... نه. آیا چشم

هرای  شوند و امواج تلویزیرونی را کره توسرط فرسرتنده    صدها فرستنده در فضا پخش می

توانند این همه امواج مختلرف  ها میشوند، رؤیت کنند؟ آیا چشممتعدد مربوطه منتشر می

ها قادرنرد روح را  میر قابل انکار است مشاهده کنند؟ مسلماا نه. آیا چشم را که وجودشان

هاست ببیننرد؟  ها و مردهکه در قالب هر موجود زنده جای دارد و علت تفاوت میان زنده
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است، دارند؟ مسلماا نه. آیا ها قدرت دیدن عقل را که باعث تمییز دیوانه از عاقل آیا چشم

توانرد آهرن را بره    ربا که میی جاذبه موجود در یک قطعه آهنها قادر به دیدن نیروچشم

هرا قرادر بره تحمرل     راحتی به خود جذب کند هستند؟ باز هم جواب نه است. آیا چشرم 

هستند؟  ،شودشدیدتر از حد معمول که از چرامی و یا مولدی قوی ساطع مینوری بسیار 

هرا از  د اسرت. لرذا چشرم   ها محدومسلماا جواب منفی است، زیرا تحمل نور توسط چشم

ها تحمل نور شدید و نزدیک به خود را ندارند. آیا دیدن بسیاری از چیزها عاجزند. چشم

توانند اشیاء بسیار دور و یا انروار بسریار قروی را رویرت کننرد؟      های محدود ما میچشم

تواننرد  هرا مری  توانند ببینند؟ نه. آیا چشرم نورهای بسیار قوی و بسیار دور از ما را آیا می

 کسی را که در مکان یا منزلی مجاور ماست ببینند؟ مسلماا خیر.

توانند تمام ستارگان را مشراهده کننرد؟ نره. بلره جرواب منفری اسرت.        ها میآیا چشم

بیننرد و چرون مراه بتابرد تعرداد کمترری دیرده        ها را میها فقط تعداد کمی از ستارهچشم

 شوند و خدای تعالی فرموده است:می

﴿                    ﴾ [ :1الملک.] 

که خسته و نا توان است به سوی تو براز  سپس بار دیگر چشم بگردان، چشم تو در حالی»یعنی: 

 .«گرددمی
باشد؟ مسلماا  تواند تحمل مشاهدۀ قرص خورشید را به هنگام روز داشتهآیا چشم می

بینند همچنین اشیاء نزدیک بره خرود را   هایی که اشیاء دور از خود را نمیخیر. پس چشم

بینند، قدرت تحمل نور شردید را ندارنرد و بسریاری از    هم اگر خیلی کوچک باشند، نمی

چیزها را که در وجودشان شکی نداریم، آیا قادرند با ایرن همره فرعف و عجرز خردای      

 را ببینند؟ محیط بر همه چیز

 میلیون مایل است.حال ببینیم: فاصلۀ بین ما و خورشید چیزی حدود نود و سه 

آن در مردت  مایل( که نور  92222222=  232/  222/  222/  222/  -)کیلو متر

کند، زیرا سرعت حرکت نور سیصرد هرزار کیلرومتر در    هشت دقیقه این فاصله را طی می
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اش چیرزی  میر از خورشید خودمان و سیارات منظومه هر ثانیه است و نور خورشید به ما

حدود چهار سال و پنو ماه در راه است تا به ما برسد و نور بعضی از ستارگان صد سرال  

ها شش میلیارد سال ای دیگر یک میلیون سال و نور بعضیو برخی دیگر هزار سال و پاره

 زار کیلو متر در ثانیه.در راه است تا به ما برسد. البته با سرعت معمولی سیصد ه

حال، با این اعداد و ارقام نجومی و علمی و عملی که دانشمندان مورد اعتمراد بره مرا    

اند بگوئید: این ستارگان در کجا قرار دارند؟ پاسخی بر این سؤال نداریم. پس به قول داده

 و فرمودۀ خدای متعالی روی آوریم که:

﴿                      ﴾ [73 -73: قعةالوا.] 

 .«خورم که اگر بدانید بسیار عظیمندها و مقرهای ستارگان قسم میبه موقعیت»یعنی: 
 و این ستارگان به منزله زینتی برای آسمان این جهانند که خداوند فرموده است:

﴿                       ﴾  :[.3]الملک 

 .«ها آراستیم و آن را وسیلۀ دورکردن شیاطین کردیمآسمان نزدیک را به چرا » یعنی:
رسیم به آسمان اول و فاصله آن با آسمان بعدی و بعدی ترا  پس از این زینت، تازه می

 هاکهکشانسیم که بر این همه رمحل استقرار خداوندی می هفتمین آسمان. سپس به مقرو

و  هرا آسرمان محیط است. چنانکه در حدیث شریفی آمده است که: تمام ایرن   هاآسمانو 

 انتها افتاده باشد.زمین مانند حلقۀ انگشتری است که در صحرایی بی

 خواهند؟پس کافران چه می

قرار  ،یدن خدای مستقر بر عرش خویششرط قبول توحید و پذیرفتن ایمان را د هاآن

خواهند با چشمانی که از دیدن ستارگان عاجزند و از دیدن کسی یا چیزی اند، آیا میداده

را در بر  هاآنرت دیدن هوائی را که از هر سو که در اطاق مجاور قرار دارد عاجزند و قد

دائی را رؤیت کننرد  خواهند خهای محدود و عاجز میگرفته است، ندارند، بلی این چشم
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که همه این سرزمین و کائنات و هوا و هرچه که به تصور انسان برسرد مخلروق اوینرد و    

 محاط در او.

خواهند با چشمانی که قدرت تحمل نور خورشید را ندارنرد، نرور خردا را    کافرین می

 فرماید:ست و خود میهاآسمانتحمل کرده و رؤیت نمایند. خدایی که نور زمین و 

﴿       ﴾  :[.23]النور 

و قصۀ حضرت موسی را بیاد آوریم کره   .«و زمین است هاآسمانخداوند نور »یعنی: 

 گفتند: باید خدا را آشکارا به ما نشان دهی.با اصرار قومش که می

﴿     ﴾  :[.231]النساء 

 .«دهخدا را آشکارا به ما نشان ب»یعنی: 
توانید مرا ببینید و چرون قروم   مسأله را از خدای خود خواست و جواب شنید که نمی

پافشاری کردند برای عبرت و تجربۀ متقافیان آزمرایش عملری انجرام شرد. و بره وقرت       

 موعود که موسی به مناجات آمد خداوند فرمود:

﴿                                    

                                          

                             ﴾ 
 [.212عراف:]األ

که موسی بره میعراد مرا آمرد، و پروردگرارش برا او سرخن گفرت، عررن کررد:           هنگامی»یعنی: 

پروردگارا! خودت را به من نشان بده، تا به تو بنگرم. فرمود: )در دنیا( هرگز مرا نخواهی دید، و لریکن  

ر جایش ثابت ماند، تو )نیز( مرا خواهی دید. پس چون پروردگرارش برر )آن(   به کوه بنگر، پس اگر د

کره بره هروش    کوه تجلی کرد، آن را متالشی )و هموار( ساخت، و موسی بیهوش افتاد، پس هنگرامی 

 .«آمد، عرن کرد: تو پاک و منزهی، من به سوی تو بازگشتم )و توبه کردم( و من نخستین مؤمنانم
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تواند آثار تجلی خدا را بر خود تحمل کند. پس چگونره  که کوه نمیبینیم بنابراین، می

کافران خواهان دیدن خدا با چشمانی هستند که قدرت تحمل نور خورشید و یا حتی یک 

 نگاه کنند. هاآنتوانند مستقیماا به رند و نمیچرا  قوی را ندا

یقت. وإال بر در نفس خویش بر حق و حقاین چیزی نیست جز عصیان و جهالت و تک

دانند چشمانشان از دیدن بسیاری از مناظر و موجودات و منابع نورانی عراجز  که می هاآن

هرا  شوند برای ایمان به خدای واحد شرط دیدن او را با این چشماست چگونه حافر می

 قرار دهند؟

در حالی که معلمان و سخنرانان هر روز برای شاگردان و شنوندگان خویش از صردها  

نیسرت ولری    هاآنکنند که هیچکس قادر به رویت یو مطلب و اشیائی صحبت م موفوع

بسیاری از موفوعات پزشکان و مهندسان و کارشناسان ست و نیز هاآنمورد قبول عموم 

 هاآنکنند در حالی که هیچ کدام می نیز قبول هاآنکنند و ی همین کافران مطرح میرا برا

اند ولی از دیردن اثرری کره در    ند. مثالا حرارت را ندیدهپذیرشان نمی را مشروط به دیدن

اند ولری  یدهاند. و نیز در حالی که امواج رادیوئی و هوا را ندذوب ی  دارد، آن را پذیرفته

شود کره همرین راه را بررای شرناخت     اند. چه میهمه را قبول کرده هاآنتنها با درک آثار 

پی به مؤثر ببرند و برای این کرار یعنری    ،ز آثارآفریدگار خویش هم به کار گیرند؟ یعنی ا

 بردن به موثر از روی اثر باید به دورش زیر توسل جست:پی

از تعلیمات متخصصین این امور که همان انبیاء و رسوالن باشند بهره جست. انبیاء  -2

اسرت کره بررای تأئیرد نبروت و رسرالت آن        و پیامبرانی که آخرینشان حضرت محمد 

 اشاره شد. هاآنهین زیادی موجود است و به همه الیل و براحضرت هم د

اند پی به خالق را پر کرده هاآسماناز مشاهده آثار خالق در مخلوقاتش که زمین و  -1

حکریم  حکمرت و بری  شود پذیرفت که وجود این همه مخلوقات بیببریم، زیرا نمی هاآن

در  سرکشری ست و این همه عناد و نقاش نیعلیم و هیچ صورتی بیباشد و هیچ علمی بی

 فرماید:می این کار و الحاد فقط نتیجه جهل و سرکشی و تکبر است. خداوند
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﴿                  ﴾ [ :21النمل.] 

ی و با آن که واقعاا به حقیقت رسالت پی برده بودنرد براز از سرر سرتم و برترر     »یعنی: 

 .«شان آن را مسلم داشتیجویی منکر آن شدند اما فمیرها
 روشن فرموده است که: 122و  122و نیز در سوره شعراء آیات 

﴿                        ﴾. 
لرم  ران راه دادیم که بدان ایمان نیاورند تا عرذاب أ دل گنهکاچنین انکار را در »یعنی: 

 .«انگیز را ببینند

 پیشنهادات و شرایط کفار

و جرای تفحرص   ای از این کفار خودپسند کارشان به جایی رسیده اسرت کره بره    عده

های وافح و آشکار خالق که در وجود مخلوقات متجلی و تدبر در آیات و نشانه جستجو

پیمودن راه راستی که آفریدگار مهربان و توانا به وسیلۀ پیامبران خود بره  است، و به جای 

دهند تا گردد، به خود اجازه میمردم نشان داده است و به سعادت دنیا و آخرت منتهی می

 هرا ایرن آوردن به پروردگار جهانیان شرایط و پیشنهاداتی از خود مطرح کننرد.  برای ایمان

برابرر آفریردگاری را    اند که صالحیت احتجاج درای رسیدهجهبه مقام و درکنند خیال می

فکرر   هرا آنعدم به وجود آورده است. ای آب آفریده است و از را از قطره هاآندارند که 

کنند حق دارند در کار خالق دو جهان داوری کرده و هرگونه دخالتی ابراز نماینرد. در  می

تنها به هم پاس  داد شود باز نه  هاآنهادات است که حتی اگر به پیشن حالی که ثابت شده

افزایند و پافشاری بیشتری نشران  فساد و سرکشی خود ادامه داده، بلکه بر اصرار خود می

کردن بره پیشرنهادات   این را هم یادآور شده است که عمل دهند و از طرفی خداوندمی

کشد، میئنات را به فساد هایشان وفع نظام هستی را مختل نموده، کااینان و قبول دخالت

بخواهنرد مرثالا روز را شرب و یرا شرب را روز کنرد،        هاآنچون ممکن است گروهی از 

بخواهرد   ونددیگری بخواهد که مثالا زنان را مرد و مردان را زن خلق کند. یکی از خدا
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که دشمنانش را نابود کند، یا مثالا فالن زن یا فالن مررد خواسرتار ازدواج برا فرالن کرس      

اشد. یکی بخواهد که زمین را به آسمان و آسمان را به زمین بدل سرازد. دیگرری مایرل    ب

این موفوع را به صورتی  و اولیاء برسد و خداوند )علیهم السالم(شود که به مقام انبیاءمی

 دهد که:سورۀ مؤمنون خوب توفیح می 72روشن در آیۀ 

﴿               ﴾. 
و زمین و هر کره در آن هسرت،    هاآسمانهایشان شده بود اگر حق تابع هوس»یعنی: 

 .«شدتباه می
هرای جهران براک نیسرت و برا دالیرل و       ها و موفعگیریرا از این حرکت اما خدای

هرا را  ها و عقرل و چشم هابراهین روشن و آشکار اذهان را متوجه حقیقت فرموده، گوش

حقایق را درک و  هاآنبرای شنیدن و دیدن و فکرکردن به ما عطا فرموده که با استفاده از 

مصلحت خویش را تشخیص دهیم. اما، جاهالن و کرافران جرز راه عنراد و سرکشری راه     

 :فرمایدمی هاآنولی وقتی خدای تعالی در مورد  گیرنددیگری را در پیش نمی

﴿                                  

      ﴾ [ :23الشوری.] 

انرد، محاجره   ، از آن پس که آن را پذیرفتره وندو کسانی که در بارۀ ]دین[ خدا»یعنی: 

ست و عذابی سخت هاآنهوده است. مضبی بر دگارشان بینزد پرورکنند حجتشان به می

 .«دارند
ی از ایرادهای مشررکین و  ماند؟ بعضدیگر چه حجتی و چه دلیلی بر عنادشان باقی می

 هرا آنداده اسرت کره بردین نحرو بره ذکرر        را قرآن کریم مورد بحرث قررار   هاآنشرایط 

 پردازیم:می

 :یان به موسیدایراد یهو -1
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﴿                           

                   ﴾ [.33 -33: ۀ]البقر 

را[ که چون گفتید: ای موسی! ترو را   و ]ای بنی اسرائیل! به خاطر آورید وقتی»یعنی: 

نگریستید بگرفت، آنگاه شما را آشکار ببینیم و صاعقه شما را که می وندباور نکنیم تا خدا

 .«را، پس از مرگتان برانگیختیم شاید سپاس دارید
 :ایراد کفار قریش به رسول اهلل  -2

﴿                                

                                      

                                     

                       ﴾ [92 -92: اإلسراء.] 

ای بشرکافی یرا   برای ما چشرمه  گویند: هرگز به تو ایمان نیاریم تا از این زمین»یعنی: 

ها بشکافی، شرکافتن کامرل. یرا    ها که در میان آن جویها و تاکبامی داشته باشی از نخل

و ی ریر را برا فرشرتگان، بگ  وند نی، یا خداای پاره پاره بر ما بیفگپنداشته آسمان را چنانکه

باال رفتنت را براور   ی باشد از طال یا بر آسمان باال روی ولی هرگزهاآنبیاری. یا تو را خ

نکنیم، تا مکتوبی به ما نازل کنی که آن را بخوانیم، بگو: منزه است پروردگرارم، مرن جرز    

 .«بشری نیم که پیام آورم
کردند و شطرایط خطود را ابطراز    یهودیان مدینه در برابر اسالم با هم تبانی می -3

 نمودند:می

﴿                          
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   ﴾  :[.72 -71]آل عمران 

کنرد؛ ایمران نیاوریرد، بگرو: همانرا هردایت،       که از دین شما پیروی میو جز به کسی»یعنی: 

به کسی همانند آنچه به شرما داده شرده داده شرود، یرا در     است. )گفتند:( مبادا تعالی هدایت اهلل 

پیشگاه پروردگارتان با شما محاجه و ستیز کنند. بگو: بره راسرتی فضرل و برترری بره دسرت اهلل       

 .«گشایشگر داناست دهد و اهللاست، آن را به هر کس که بخواهد می
ها و آیاتی نشانه و بدین ترتیب حقد و حسد و طغیان و عصیان یهود را وادار به انکار

قریشری بیران    به دست رسولی میر یهرودی یعنری محمرد     کند که خداوندروشن می

 دارد.می

دار، در مقابلره برا رسروالن حرق تعرالی و برا       یهود در حقیقت قومی و گروهی سرابقه 

 فرماید:باره می خداوند در ایناند. موفعی مشابه در طول تاری  بوده

﴿                                    

                                 

                                

                                 

                             

﴾  :[.213 -212]األنعام 

شان را قرار دادیرم، ترا   کاران و دیاری، بزرگان )و سران( گناه راین گونه در هر شهو »یعنی: 

بررای   هرای نشرانه و چون ورزند. مکر نمی دانند که جز با خودشاندر آن نیرنگ کنند، ولی نمی

آوریم، مگر اینکه همانند آنچه بره پیرامبران اهلل داده   نمی هرگز ایمان ما»گویند: بیاید، می هاآن

 به تراست که رسالت خویش را کجا قرار دهد، بزودیآگاهتعالی اهلل «. هم( داده شود شده، )به ما

از جانرب اهلل خرواری، و عرذاب     ؛ورزیدنرد که می که مرتکب گناه شدند، به سزای مکریکسانی
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اش را بررای )قبرول(    هینبخواهد هردایت کنرد، سر     پس هرکس را که اهلل سختی خواهد رسید.

کند کره گویرا بره    گشاید، و هرکس را که بخواهد گمراه کند، سینه اش راچنان تنگ میاسالم می

 .«دهدقرار می ؛آورندکه ایمان نمیکسانی پلیدی را برتعالی رود، این چنین اهلل آسمان باال می
به برای  هامکاناند که در طول تاری  بشریت و در تمام و اینان همان رهبران مجرمین

زنند و شک و تردید انداختن مردم نسبت به خدا و دین او دست به ابتکارات مختلف می

دارد  برابر حق تعالی داللتکنند که بر تکبر و عنادشان در شرایط و ایرادهایی را عنوان می

رفترار کررده    )علیهم السالم( همانگونه که با انبیاء و پیامبران هاآنو توقع دارند خداوند با 

بره انجرام   داند رسالت خود را توسرط چره کسرانی    می است، عمل نماید. ولی خداوند

 برساند:

﴿           ﴾  :[.211]األنعام 

 .«داند رسالت خود را چگونه مقرر داردمی تعالی خداوند»عنی: ی
را نعمرت سرعۀ    هاآنخواهان حق و حقیقتند و خداوند شدگان به سوی اهلل اما هدایت

شوند و آنران کره میرر    فرماید و موفق به شناخت اسالم و معرفت حق میاعطا می ،صدر

شردگان  هردایت شود، برعکس میبه رویشان گشوده  قابل هدایتند راه فاللت و گمراهی

 .ند، بر هدایتشان افزوده خواهد شداکه به راه حق رفته

﴿               ﴾  :[.27]محمد 

 «.شان افزود، و به آنان پرهیزگاری عطا فرموداند )اهلل( بر هدایتکه هدایت یافتهو کسانی»یعنی: 
﴿ یا                      ﴾  :[.3]الصف 

هایشان را منحرف کرد که خدا گرروه عصریان   دل و چون انحراف یافتند، خدا»: یعنی

 .«کندپیشه را هدایت نمی
اسرت. و بیرزاری و    اسالمیلس ، از مجاهاآنو نشانه گمراهان، تنفر و گریز و عالمت 

ای بره درجره   هاآنن خدا و از این رو، تنگی سینۀ و دی نفرتشان از موعظه و تذکر خدا

افتند. و در اثر کمبرود  باشند میرسد که به حال کسانی که در حال صعود به آسمان میمی
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الزم گیرد و وسرایل  فشار هوا و نقصان هوای مورد لزوم، تنفسشان به زحمت صورت می

تر از آیرات  برای تنظیم فشار و میزان هوا در دسترس ندارند. و چه مثالی صادقتر و گویرا 

هرایی گشراده بررای    شدگان دارای سینهوجود دارد. پس هدایت هاآنخدا برای بیان حال 

پردازند و از تشکیک و شبهات مجرمین متکبر بره  اسالمند و به جستجوی دالیل ایمان می

رسرند کره بره    ا دیگر پویندگان راه ایمان همسفر شده به درب جنتی مری مانند و بدور می

 و زمین است. هاآسمانسورۀ آل عمران به اندازۀ  222در آیۀ  فرمودۀ خداوند

﴿              ﴾. 
بررای پرهیزکراران مهیرا     ،سرت او زمرین   هاآسمانبهشتی که پهنای آن چون و »یعنی: 

 .«گشته است
 پس ای عازمان بهشت آخرت، این است راه ایمان، پس آن را بپیمائید.

و بر شماست که با اهل ایمان معاشر شوید تا شما را در سرفرتان همراهری کننرد و از    

شود دوری کنید و از مصاحبت با کسانی که برا پرای   پیمودن راهی که به جهنم منتهی می

 پیمایند، اجتناب ورزید تا از مردمان پشیمان نباشید.ن، راه جهنم را میخودشا

سورۀ فرقان در روز حساب پشیمانی خرود را اینگونره    19تا  17و بنا به آیات کریمۀ 

 بیان نکنیم:

﴿                                     

                               

 ﴾. 
گویرد: ای  گرزد، مری  که ستمکار )از حسرت( دست خود را مری و )به یاد آور( روزی» یعنی:

سول )اهلل( راهری برر گزیرده برودم. ای وای برر مرن، ای کراش فالنری را دوسرت          کاش من با ر

گرفتم. به راستی او مرا از ذکر )= قرآن( گمراه ساخت، بعد از آن که به سوی من آمده برود،  نمی

 .«گذاردو شیطان همواره انسان را تنها )و خوار( می
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 ات عالی انسانی:این راه ایمان است. راه علم و عرفان. راه ارتقاء به درج

﴿                  ﴾ [22 :دلةالنجا.] 

اند و کسانی را کره علرم   مقام )و درجات( کسانی را از شما که ایمان آورده تعالی اهلل»یعنی: 

 .«کنید آگاه استمی به آنچه مجده( )جلّ برد، و اهللاند باال میداده شده
 والث   هلل ًب الىحل ين


